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Ε ισ α γ ω γ ή
Μέχρι σήμερα δέν υπάρχει στά ελληνικά μιά εκλαϊκευμένη καί
ορθή παρουσίαση τής εξέλιξης τής μαρξιστικής θεωρίας σε σχέση
μέ τό διεθνές εργατικό κίνημα. Αυτός είναι ενας απ' τούς λόγους
πού οι περισσότεροι μαθαίνουν τή θεωρία αυτή αποκλειστικά μέ
τή μορφή τής κριτικής τής πολιτικής οικονομίας. Γιά την εξαιρε
τική σπουδαιότητα τής μαρξιστικής κριτικής τής οικονομίας δέν
υπάρχει καμιά άμφιβολία. Ωστόσο ή κριτική τής πολιτικής οικο
νομίας είναι μόνο ό μισός Μάρξ. 'Ο μαρξισμός στήν πληρότητά
του ώστόσο, έχει την έννοια τής διαρκώς νέας προσπάθειας νά
ερμηνευτούν οι γενικές οικονομικές συνθήκες σέ συσχετισμό μέ τις
κάθε φορά ιδιαίτερες ιστορικές μορφοποιήσεις.
Μετά την ήθικολογική κριτική τού καπιταλισμού άπ’ τούς
αντιαυταρχικούς, ή χρήση τής πολιτικής οικονομίας σάν ένα δπλο
γιά τή διαμάχη μέ τό κυρίαρχο κοινωνικό σχήμα ήταν ένα σημαν
τικό βήμα πρός τά εμπρός. Τό επόμενο βήμα δμως πρέπει τώρα
νά ’vaiy νά μήν άφεθεϊ ή πολιτική οικονομία νά άπονεκρωθεΐ σέ
μιά παγερή λογική, αλλά νά δουλευτεί μέ τή συνείδηση τής ιστο
ρίας της.
5Ά ς είμαστε ειλικρινείς: ποιος από μάς γνωρίζει καλά τήν ιστο
ρία τού καπιταλισμού καί τού έργατικού κινήματος; Ώ ραΐα: με
ρικοί συσχετισμοί υπάρχουν στούς περισσότερους από μάς. Τούς
μάθαμε μέ κάποιο τρόπο — άλλά εξαντλούνται τελικά σέ άπομονωμένα αναμεταξύ τους στοιχεία.
Καί ή γραφτή ιστορία τού εργατικού κινήματος; Σέ μεγάλο βα
θμό έχει ύποβιβαστεί σέ επιστήμη τής νομιμοποίησης, σέ αναδρο
μική δικαίωση τής συγκεκριμένης ρεαλιστικής πολιτικής. 'Ό,τι δέν
ταίριαζε στούς σοσιαλδημοκράτες καί σταλινικούς ιστορικούς
στήν εικόνα πού είχαν γιά τήν πολιτική αυτή, διαγραφόταν. Κίνη
τρο γ ι’ αυτή τή γραφή τής ιστορίας είναι ή άντίληψη τών κυρίαρ
χων.
Τό κείμενο αυτό τού Ριαζάνωφ είναι άντίθετα μιά άπόπειρα ν ’
αποδοθεί. ή πραγματική ιστορία. Βασίζεται σέ διαλέξεις μέ γενικό
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θέμα « Ό Μάρξ κι ό 5Ένγκελς», που τις έκανε σέ βιομηχανικούς
εργάτες τό 1922 στή Μόσχα.
Δ έ χρησιμοποιεί επιστημονικές μεγαλόσχημες λέξεις, ωστόσο
πασχίζει νά εφαρμόσει κυρίως τή μαρξιστική μέθοδο τής ανάλυ
σης πάνω στήν ιστορία του ϊδιου του μαρξισμού. Αυτό δέν είναι
μόνο ενδιαφέρον, άλλά προφυλάσσει τόν αναγνώστη από τήν
ιδεολογική χειραγώγηση. 'Ο άναγνώστης μαθαίνει, επειδή άντιλαμβάνεται τήν ιστορία τών ταξικών αγώνων καί τήν εξέλιξη τής
διαλεκτικής θεωρίας μέσα απ' τή σύγχρονη σημασία τους. Αυτή
είναι ή πρόθεση τού βιβλίου. 'Ο Ριαζάνωφ δουλεύει σάν προπαγανδιστής τού μαρξισμού: όντας εκδότης τών 'Απάντων τού Μάρξ
καί τού Έ νγκελς στή δεκαετία τού 1920, είχε μελετήσει βαθιά τό
μαρξισμό κι είχε βιωθεϊ σάν πρακτικός επαναστάτης τήν ιστορική
του δύναμη.
Τό βιβλίο απευθύνεται βασικά σέ αρχάριους, γιατί είναι άπλογραμμένο καί ευκολοδιάβαστο. Στά προβλήματα δμως τού εργατι
κού κινήματος είμαστε άλλωστε σχεδόν δλοι άρχάριοι.
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ΜΠΕΡΝΤ ΡΑΜΠΕΛ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΞΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΡΙΑΖΑΝΩΦ

Ά ν άναζητήσονμε μιά κατάσταση άνάλογη μ έ κείνη τής δντικογερμανικής διανόησης, θά τή δρουμε στήν κατάσταση τής ρώσικης διανόησης
πρίν κα ί γύρω öji τό 1900. Υ π ά ρ χ ε ι ώστόσο μιά ποιοτική διαφορά.
Ένώ εδώ μέ τή νίκη τοϋ φασισμού κα ί μέ τήν καπιταλιστική μεταπολε
μική εξέλιξη καταστράφηκαν πρώτα πρώ τα ο ί μορφές οργάνωσης κ α ί ή
παράδοση ενός επαναστατικού εργατικού κινήματος, έτσι πού ή διαμορφούμενη σοσιαλιστική διανόηση, όντας σέ κοινωνική άπομόνωση, μ π ο 
ρούσε πρακτικά νά δράσει μόνο ανάμεσα στίς τάξεις, στή Ρωσία οί δρα 
στηριότητες τής άναρχικής διανόησης στήν άπαρχή τής καπιταλιστικής
άνά πτνξης, τών ταξικώ ν αγώνων κ α ί τού σχηματισμού τού κόμματος,
βρισκόταν μέσα στήν εργατική τά ξη. Ή έλλειψη ιστορικών παραδόσεω ν
κ α ί κομματικώ ν ομαδοποιήσεων τού φιλελευθερισμού κα ί τού σοσιαλι
σμού - στή Ρωσία εξαιτίας τής ελλιπούς βιομηχανικής άνάπτνξης δέν
υπήρχε οντε μιά ίσχνρή άστική τάξη μέ σννείδηση τού εαντού της οϋτε
ενα ίσχνρό εργατικό κίνημα - άνάγκασε αν τή τή διανόηση νά δημιονργεϊ
ανταπά τες γιά τήν ιστορική της άποστολή. ’Αηδιασμένη από τό εξονσιαστικό σύστημα τού τσαρικού δεσποτισμού κα ί συγκλονισμένη απ' τίς
ώμές μεθόδονς έξανδραποδισμοϋ τών χωρικών κ α ί τήν εκμετάλλενση τών
εργατώ ν α π ’ τόν καπιταλισμό, σχεδίασε τό πολιτικό της πρόγραμμα, μέ
άπόπειρες ενάντια στίς κεφαλές κα ί τούς άξιω ματούχονς τοϋ τσαρισμού,
προσπαθώ ντας ν ’ άνάψει τή φλόγα γιά μιά άγροτική εξέγερση. Πάνω στή
δάση τής σνλλογικής παραγω γής τών αγροτικώ ν κοινοτήτω ν θα εγκαθιδρνόταν ενας άγροτικός σοσιαλισμός, πού στήν άντίπερα τής διας κα ί
τής ώ μότητας τού τσαρισμού κ α ί τοϋ καπιταλισμού, θά 'φερνε στή γή τή
βασιλεία τών ονρανών. Α ν τή ή ο ντο π ία , στήν οποία σννδνα ζόταν ή
ήθική δδελνγμία μέ τά πα λιά άστικά κα ί προκαπιτα λιστικά ιδανικά ,
περιείχε βέβαια άκόμα πολλά ελιτίστικα στοιχεία: για τί οί αγρότες θά
οδηγούνταν σ’ αντή τήν κοινωνική αρμονία μέ μιά έκπαιδεντικη δικτα το
ρία ή μέ τήν επιτήρηση τών λογίων.
Με τήν άνάπτνξη τών καπιταλιστικώ ν σννθηκών γινόταν όλο και πιο
φανερό δτι ή Ρωσία δέ μπορούσε ν άποφνγει τήν ιστορική περίοδο τοϋ
καπιταλισμού. Δ έν είναι σνμπτωματικό, τό ότι τό έργο τοϋ Μ άρξ βρήκε
αμέτρητους ενδιαφερόμενονς στά γνμνάσια κα ί στά πανεπιστήμια, για τί
φ αινόταν νά καταδείχνει τούς νόμονς κίνησης κ α ί τής ρώσικης ά νά π τν
ξης. Οί ρώσοι μαρξιστές διατύπω σαν πρώ τα τήν άναγκαιοτητα να δια 
μορφω θούν καπιταλιστικές σχέσεις στή Ρωσία, και νπογράμμισαν έτσι
τήν άναγκαιοτητα τών ταξικών ενεργειών τής άστικής τάξης και τοϋ
προλεταριάτου. Ή πρώτη τάξη είχε τήν ιστορική άποστολή νά πρα γμα 
τοποιήσει τήν άστική επανάσταση, οί εργάτες είχαν τό καθήκον, μετά άπ'
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αυτή την επανάσταση, νά επιδιώ ξουν τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό
τής κοινωνίας. ’Έτσι οι μαρξιστές άπέκρουσαν δλες τίς αυταπάτες των
λαϊκιστώ ν γιά τίς αναρχικές ενέργειες, γιά την άτομική τρομοκρατία και
γιά τό σοσιαλισμο τών αγροτικών κοινοτήτων.
Ή μαρξιστική Θεωρία άποτελοϋσε γι αυτούς εν a είδος κοσμοθεο)ρησης, μια γενική επιστημονική απόδειξη γιά τήν άναγκαιότητα τοϋ κ α π ι
ταλισμού και την άναγκαιότητα τού σοσιαλισμού. Μιας κα ί ή Ρωσία βρι
σκόταν κάτω άπ την επίδραση τού δυτικοευρω παϊκού κεφαλαίου καί
ήταν άναγκασμένη νά προφτάσει τή βιομηχανικη υπεροχή αυτών τών
κοινωνιών, ο δυτικός καπιταλισμός κ α ί τό δυτικό εργατικό κίνημα άποτελούσαν γι' αυτή το πρότυπο. Με μιά τέτοια μέθοδο θεώρησης θα
παραγνω ρίζονταν οι ρώσικες ιδιομορφίες κα ί οι πολιτικές μεσολαβήσεις.
"Ετσι, μιά ομάδα μαρξιστών, οι «νόμιμοι» μαρξιστές, πού πήραν αυτή
τήν ονομασία επειδή απολάμβαναν στά πανεπιστήμια μιά γελοία ελευθε
ρία - δπως λ.χ. οι Μ πουλγκάκω φ, Τουγκάν-Μ παρανόφκσι ή ο Στρούβε πολύ σύντομα άρχισαν νά ονειροπολούν τό δυτικό καπιταλισμό κα ί τήν
άστική δημοκρατία, κι έγιναν έτσι οί ιδεολογικοί προπομποί τού φ ιλε
λευθερισμού στή Ρωσία, πού δέν είχε βρει ή ϊδια άκόμα τόν καιρό νά
καταλήξει σέ μιά κατάλληλη ιδεολογία. Ε ννοείτα ι ότι οί νόμιμοι μα ρξι
στές άναγνώ ριζαν τή σοσιαλδημοκρατική άναθεώρηση τού μαρξισμού,
τήν άποστροφή από τήν ταξική πάλη, σάν επιβεβαίωση τού προγράμμα
τος τους. Ή άλλη ομάδα πού σχεδόν καθόλου δέ διέφερε από τούς μα ρ
ξιστές φιλελεύθερους, μέ τήν άφηρημένη τους άφομοίωση τής μαρξιστικής
θεωρίας κα ί τήν ταύτιση τής ρώσικης άνάπτυξης μέ τή δυτικοευρω παϊκή,
προσανατολίστηκε προπάντω ν στή γερμανική σοσιαλδημοκρατία, πού
ήταν γιά τούς ρώσους άδερφούς παράδειγμα κα ί πρότυπο, ά π ’ τήν
άποψη δ τι, μέ τήν άνάπτυξη τού κα πιταλισμού, διευρυνόταν αυτόματα τό
εργατικό κίνημα κι άποκτούσε ολοένα μεγαλύτερη επιρροή στήν κοινω
νία. Ή θεωρία τών ταξικών άγώνων άντικριζόταν περισσότερο ά π ’ τή
σκοπιά τής εξέλιξης, τής ειρηνικής παραλαβής τής εξουσίας άπό τούς ερ
γάτες.
Τό πρώτο πού είχαν νά κανουν ό Πλεχάνωφ, ό Ά ξελρο ντ, ό Μ αρτώφ
ή ό Λ ένιν, ήταν V άποδείξουν τή συνάφεια τής καπιταλιστικής άνάπτυξης, τής ταξικής πάλης κα ί τής οργάνωσης τής εργατικής τάξης απέναντι
στίς άντιλήψ εις τών φιλελεύθερω ν κα ί τών λαϊκιστώ ν. Μέ τίς πρώτες
άπεργίες τών εργατώ ν ά π ’ τό 1895 στά νεογέννητα βιομηχανικά κέντρα
τής Μόσχας, τής Πετρούπολης, τής λεκάνης τού Ν τόνεζ κα ί τής περιοχής
τών Ούραλίων, ή ομάδα αυτή πίεζε νά συνασπίσει τούς απειράριθμους
κύκλους & ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, ώστε ν ’ αποκτήσει πολιτική
επιρροή στό αυθόρμητο εργατικό κίνημα. Τό χτίσιμο τού κόμματος απ α ι
τούσε επικαιρότητα, γ ια τί ή τσαρική γραφειοκρατία ήθελε μέ «κοινωνική
πολιτική» κα ί άστυνομική επιτήρηση νά παγιδέψ ει τούς εργάτες, ενώ οί
φιλελεύθεροι πάσχιζαν νά ρυμουλκήσουν πρός τό μέρος τους αυτή τήν
τάξη. Ταυτόχρονα οί αυθόρμητα δη μιουργούμενες εργατικές ομάδες κα ί
μεμονωμένοι κύκλοι διανοούμενων, περιόριζαν τόν πολιτικό ταξικό
άγώνα σέ αποκλειστικά συνδικαλιστικές, σέ «οικονομικές» μορφές πάλης.
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Στήν τάση αυτή έπρεπε ν άντιπαραταχτεϊ τό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα.
Μέσα σ' αυτό τό ιστορικό πλαίσιο απέκτησε ο Ντ. Μπ. Ριαζάνωφ τις
πολιτικές τον ιδέες, άνέπτνξε την πολιτική τον στράτενση κα ί μέσα απ'
αυτή τήν κατάσΐαση προβληματίστηκε σοβαρά πάνω στή θεωρία τοϋ
Μάρξ. Γεννήθηκε τό 1870 στήν ’Οδησσό από εβραίονς γονείς. Τό π ρ α γ
ματικό τον όνομα ήταν Δ αβίδ Μ πορίσοβιτς Γκόλντενταχ. Τό όνομα Ριαζάνωφ τό πήρε αργότερα σάν ψευδώνυμο, γιά νά μή μπορεΐ νά τόν εντο
πίσει ή τσαρική μνστική αστυνομία, ή Ό χράνα. Σ τά δεκαεφτά τον πήρε
μέρος στό αναρχικό κίνημα των ναρόντνικων, των λαϊκιστών. Ή διάλυση
αυτής τής μυστικ?]ζ οργάνωσης παρακίνησε τόν Ριαζάνωφ ν ’ άσχοληθεί
μέ τή σοσιαλιστική κριτική τοϋ άναρχισμοϋ με το μαρξισμό. Τό 1888 καί
τό 18()0 έκανε σύντομα ταξίδια στό εξωτερικό. Γνώρισε τά σοσιαλδημο
κρατικά κόμματα τών διάφορων χωρών κι άπέκτησε συνάμα μιά εποπτεία τών διάφορω ν ομάδων τών ρώσων επαναστατώ ν στήν εξορία. Ή
θεωρητική άπολογία τοϋ Πλεχάνωφ μέ τήν ιδεολογία τών λαϊκιστώ ν στά
βιβλία Οί Διαφορές μας κα ί Σοσιαλισμός καί Πολιτικός ’Αγώνας τόν εν
τυπώ σιασαν έντονα. Γιαυτό τό δεύτερο ταξίδι του τό έκανε κυρίως γιά
να γνωρίσει την ομάδα «\Απελευθέρωση τής 5Ε ργα σίας», τόν Πλεχάνωφ,
τον Α ξελροντ, τή Ζάτσουλιτς, κα ί κυρίως τις δημοσιεύσεις τους.
3Αμέσω ς μετά τήν επιστροφή του, ό Ριαζανωφ πιάστηκε κα ί κα τα δικά
στηκε σέ τέσσερα χρόνια φυλακή γιά «άνατρεπτική» δραστηριότητα.
Μ ετά έζησε μέχρι ιό 1900 κάτω άπό άστυνομική επιτήρηση στή ρώσικη
κωμόπολη Κίσινεφ. Διάβασε πολύ μαρξιστική φιλολογία. Δ έν πήρε μέρος
στήν ίδρυση τοϋ σοσιαλδημοκρατικού εργατικού κόμματος τής Ρωσίας,
πού πραγματοποιήθηκε παράνομα τό 1898 στό Μίνσκ. Τό 1901 πήγε στό
εξωτερικό κι έλαβε μέρος στά συνέδρια τοϋ κόμματος στή Γενεύη κ α ί στή
Ζ υρίχη, κα ί μετά εγκαταστάθηκε στό Βερολίνο, όπου πολύ σύντομα έγινε
επίλεκτος εκπρόσωπος τής ομάδας εξόριστων «Μ πόρμπα» (άγώνας). Οί
εμπειρίες του στή Ρωσία κ α ί οί μελέτες του πάνω στό μαρξισμό τόν έφε
ραν άντιμέτω πο μέ τά σχέδια τής κομματικής ομάδας πού είχε συγκεν
τρωθεί γύρω άπ τήν εφημερίδα 'Ίσχρα(σπίθα). Σύμφωνα μ αυτά τά σχέ
δια, έπρεπε νά δημιουργηθεϊ ένα συγκεντρω τικό κόμμα, πού κάτω ά π ’ τίς
άπολυταρχικές συνθήκες στή Ρωσία έπρεπε ν άναλάβει τή σοσιαλιστική
δράση κα ί προπαγάνδα κα ί νά μεταδώ σει στούς έργάτες τή σοσιαλιστική
συνείδηση. Ό Ριαζάνωφ πίστευε δτι δ σχεδιαζόμενος δίχως όρους αγώ
νας κατά τοϋ «οίκονομισμοϋ» καί ή άντίληψη γιά ένα κόμμα από επαγγελματίες επαναστάτες, οδηγούσαν τούς ρώσους σοσιαλιστές στό σεχταρι
σμό. Α υτός, άντίθετα, ξεκινούσε απ' τό συλλογισμό οτι μέ τή δημιουργία
εργοστασίω ν κα ί σύγχρονων βιομηχανικών κέντρων, θα αναπτύσσονταν
οι αυθόρμητοι άγώνες τών εργατών, πού κάτω απ' τίς ρώσικες συνθήκες
τοϋ τσαρισμού θά έτειναν νά μετατραποϋν σέ πολιτικό άγώνα γιά τήν
εγκαθίδρυση τής δημοκρατίας. 'Ό πω ς ή περίοδος τοϋ άναρχικοϋ αγώνα
τής επαναστατικής διανόησης στήν άπαρχή τοϋ «καπιταλιστικού προσ
ανατολισμού» τής Ρωσίας ήταν ένα αναγκαίο μεταβατικό στάδιο τοϋ πο
λιτικού αγώνα γιά τήν πτώση τοϋ τσαρισμού, όπως αυτός ό άγώνας
έπρεπε νά άποκτήσει μιά μαζική βάση μέ τή γέννηση τών δυό σύγχρονων
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τάξεων, έτσι κι ή περιορισμένη τακτική τον «οικονομισμοϋ» μέσα στό
εργατικό κίνημα θά καταργοϋνταν πολύ σύντομα μ έ τήν οξννση τών τα 
ξικών άγώνων. Μόνο μέσα στό πλαίσιο αν τών τών μαζικώ ν άγώνων τών
εργατώ ν θά μπορούσε ν ’ άνα πτνχθεΐ τό σοσιαλδημοκρατικό εργατικό
κόμμα, πού θά σννένωνε κα ί τήν ομάδα τής σοσιαλιστικής διανόησης κα ί
τά διάφορα στοιχεία τοϋ εργατικού κινήματος. Τήν άντίληψη δτι ή δ ια 
νόηση θά μεταφέρει τήν ταξική σννείδηση στήν εργατική τάξη, τή θεω
ρούσε ο Ριαζάνωφ επιστροφή στό δογματικό σοσιαλισμό. Ή ταξική σ ν 
νείδηση, έτσι ερμήνευε τή θεωρία τοϋ Μ άρξ, είναι προϊόν τών σννθηκών
τής καπιταλιστικής παραγω γής κ α ί τών άγώνων ανάμεσα στούς εργάτες
κα ί τούς καπιταλιστές, πού Αναπτύσσονται α π ’ αντές τίς σννθήκες. Είναι
ταντόχρονα αποτέλεσμα τής παράδοσης τοϋ εργατικού κινήματος. "Ενας
σνγκεντρω τισμός τοϋ κόμματος, π ο ύ δέ μπ ο ρεϊ ν ’ άφομοιώσει τίς ανθόρμητες παρορμήσεις αύτών τών άγώνων επειδή δέν είναι έκφραση τοϋ τα 
ξικού αγώνα, αναγκαστικά θ ’ αποξενώσει αντό τό κόμμα ά π ’ τά σνμφέροντα τής εργατικής τάξης, θά πνίξει τήν ενδοκομματική δημοκρατία κα ί
θά διαφθείρει τό κόμμα σ ’ ένα ιεραρχικό κόμμα υποτελών. αΕνα τέτοιο
κόμμα άποτελεϊ επιστροφή στόν πρώιμο αστικό γιακω δινισμό ή στή συν
ωμοτική οργάνωση τών λαϊκιστών.
Α ν τη ή θεση πού άνέπτνξε ό Ριαζάνωφ το 1902 ερχόταν σ' έντονη
άντίθεση μέ την άντίληψη τοϋ Λενιν. Ο Ριαζάνωφ σννόψισε τίς σκέψεις
τον στίς μπροσούρες Κριτική γιά τό Σχέδιο Προγράμματος τού Ρώσικου
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Συνταγμένη άπό τό Ε π ιτελείο τής
«Ίσκρα», 'Υλικό γιά τήν Ε πεξεργασ ία τού Κομματικού Προγράμματος
1902-1903 καί Δυό ’Αλήθειες, πού εκδόθηκαν τό 1903 στή Γενεύη. Σάν
εκπρόσωπός τής ομάδας τοϋ Βερολίνον θέλησε νά πάρει μέρος στό 2ο
Κομματικό Σννέδριο τοϋ ΣΔΕΚΡ, στό όποιο ολοκληρώθηκε ή διάσπαση
τοϋ κόμματος σέ μενσεδίκονς κα ί μπολσεδίκονς. Δ έν άναγνωρίστηκε
όμως ή άντιπροσώ πενσή τον, κι έτσι, δίχως νά μπορέσει νά λάδει μέρος
στή σνζήτηση, iΥποχρεώθηκε νά φύγει. 'Ο Ριαζάνωφ δέν ήταν μέ τούς
μενσεδίκονς, έστω κι αν έδλεπε μέ σνμπάθεια τή θέση τοϋ Μ αρτώφ, πού
έμοιαζε μέ τή δική τον. Δ έν προσχώρησε σέ καμιά ομάδα, για τί θεω
ρούσε άσκοπη κα ί δλαδερή τή διάσπαση τοϋ κόμματος τή στιγμή πού στή
Ρωσία αναπτύσσονταν οι τα ξικο ί άγώνες.
Ή παραδοχή τοϋ Μ άρξ κι ό προσανατολισμός τον στή γερμανική σο
σιαλδημοκρατία - τούς σημαντικότερους θεω ρητικούς κ α ί πολιτικούς της
εκπροσώπους τούς γνώρισε στό Βερολίνο κα ί μελέτησε κα ί αποδέχτηκε
τίς θεωρίες τους σάν έκφραση επ ίκ α ιρο ν μαρξιστικώ ν αναλύσεων — τόν
στιγμά τισα ν προσωρινά σάν οπαδό τοϋ ρώ σικον μαρξισμού, πού πίστευε
δτι ή ρώσικη άνάπτνξη τοϋ καπιταλισμού θά παρακολουθούσε τίς δ υ τι
κές μορφές τοϋ κα πιτα λιστικού τρόπου παραγω γής. Ή επικείμενη επανά
σταση στή Ρωσία ήταν γ ι ’ αυτόν άστικοϋ τύπ ο υ, στήν οποία άναγκαστικά
ή άστική τάξη θά ’παίρνε τήν εξουσία κι ή εργατική τάξη θά «κα τα δικα
ζόταν» ιστορικά στό ρόλο τής Αντιπολίτευσης, μέχρις δτου ή κα πιτα λι
στική εκβιομηχάνιση νά έδαζε τήν υλική δάση γιά μιά σοσιαλιστική επ α 
νάσταση.
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fΌ τα ν ξέσπασαν ο ί απεργίες κα ί οί διαδηλώ σεις τών εργατώ ν κ α ί ή
επανάσταση τών άγροτών ενάντια στις ήμιφεονδαρχικές συνθήκες στη
χώ ρα, ο Ριαζάνωφ επέστρεψε τό φθινόπωρο τοϋ 1905 στή Ρωσία. Στήν
Π ετρούπολη έλαβε μέρος στήν οργάνωση τοϋ διαμορφούμενον συνδικαλι
στικού κινήματος. Σ τίς μέρες τής επανάστασης κ α ί τής αντεπανάστασης
έκανε σκέψεις, όπως κ α ί πο λλο ί ρώσοι επαναστάτες, γύρω ά π * τό άφηρημένο πρότυπο τής επανάστασης. Π ολύ σύντομα ή οικονομικά κ α ί π ο λι
τικά αδύναμη ρώσικη αστική τάξη δείχτηκε πρόθυμη νά κάνει συμβιβα
σμούς μέ τόν τσαρισμό κα ί νά πα ρα ιτηθεί από τήν εγκαθίδρυση τής φιλε
λεύθερης δημοκρατίας. Μόνο ή εργατική τάξη άπ έδειξε, μέ τίς μορφές
δράσης της κα ί μέ τό σχηματισμό τών σοβιέτ - έμβρυακές μορφές μιας
επαναστατικής κυβέρνησης κάτω α π ’ τήν πρω τογενή επιρροή τών εργα
τών - πώς ήταν ικανή νά δράσει πολιτικά, πώς ήταν σέ θέση νά εγκαθιδρύσει τή φιλελεύθερη δημοκρατία κ α ί νά λύσει τό άγροτικό ζήτημα
πρός τό συμφέρον τών άγροτών. Ω στόσο άμεσα, μέ τά πρώτα βήματα, ή
εργατική τάξη θά εΐχε πραγματώ σει κ α ί τά δικά της σ υμ φ έρ ο ντα · στό
πλαίσιο τής φιλελεύθερης δημοκρατίας θά είχε άναλάβει τήν κοινωνικο
ποίηση τών βασικών βιομηχανιών, θά είχε συντρίψ ει ως ένα βαθμό τόν
τσαρικό διοικητικό μηχανισμό, ή μάλλον θά τόν εΐχε άντικαταστήσει μέ
μορφές δημοκρατικής αυτοδιοίκησης, κ α ί θά είχε διαλύσει τό στρατό
φτιάχνοντας ένα σύστημα πολιτοφυλακής. Ή πράξη τής ρώσικης επανά
στασης έφερνε στήν έπικαιρότητα τό πρόβλημα, αν έπρεπε ό τσαρισμός ν'
άντικατασταθεϊ άπό μιά «δημοκρατική δικτατορία τοϋ προλεταριάτου
κα ί τών άγροτώ ν» ή άπό μιά εργατική κυβέρνηση, πού μέ τά οικονομικά
κα ί πολιτικά μέτρα στή βιομηχανικά καθυστερημένη Ρίυσία θά εγκαινίαζε
τή «διαρκή επανάσταση», δίνοντας έτσι τό σύνθημα γιά τή σοσιαλιστική
επανάσταση στή Δύση. 5Ενώ ένα τμήμα τών ρώσων σοσιαλδημοκρατώ ν
έπέμενε συντηρητικά στό παλιό π ρ ό τυπο , ή ομάδα γύρω ά π ’ τόν Α ένιν
υποστήριζε τή θέση τής «δημοκρατικής δικτατορίας τών εργατώ ν κα ί τών
άγροτώ ν» · μιά μικρή ομάδα γύρω ά π ’ τόν Τρότσκι παρουσίασε τή θεω
ρία τής «διαρκούς επανάστασης», άπό τή θεωρία τοϋ μαρξισμού κ α ί τήν
άνάλυση τών επαναστατικώ ν γεγονότων.
3Α ρχικά ό Ριαζάνωφ δέν άνήκε σέ καμιά ομάδα. Ένώ ό Α ένιν ξεκι
νούσε άπό έναν άφηρημένο αύτοπεριορισμό τοϋ προλεταριάτου, πού θά
έμενε προσκολλημένο στά «π α ρα δείγμ α τα » τής άστικής επανάστασης, ο
Τρότσκι υπολόγιζε πολύ γενικά στή διεθνή υποστήριξη τής ρώσικης επα
νάστασης, πού έμελλε νά άποτύχει απομονωμένη. Ό Ριαζάνωφ, μετά άπό
μιά σύντομη φυλάκιση, έπέστρεψε στή Ρωσία κ α ί μετά τή συμμετοχή του
στή συνδιάσκεψη τών ρώσων σοσιαλδημοκρατώ ν στή Στοκχόλμη γύρισε
στή Γερμανία. Σ τή Γενεύη εΐχε δημοσιεύσει τό 1905 ένα κείμενο, Γιά τήν
Α πελευθέρωση τών Ά γροτώ ν, στό οποίο συνέκρινε τήν εξέταση τοϋ
άγροτικοϋ ζητήματος στή Γαλλία πού έκανε ό Μ άρξ, μέ τά συγκεκριμένα
καθήκοντα κ α ί τίς συνθήκες τής ρώσικης επανάστασης. Τώρα, τό 1907,
άνέλαβε νά εργα σ τεί πάνω στήν προβληματική τοϋ Μ άρξ γιά τή σχέση
τοϋ αυθόρμητον εργατικού κινήματος κ α ί τοϋ εργατικού κόμματος, κα ί
γιά τή σχέση σοσιαλδημοκρατίας κ α ί συνδικαλιστικού κινήματος. Στή
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Στοκχόλμη όλοι σχεδόν οί ρώσοι επαναστάτες υποστήριζαν πώς ό συνδι
καλισμός πρέπει νά υποτα χτεί στό κόμμα · τό ϊδιο υποστήριξε κα ί στή
Γερμανία ή πλειοψ ηφία τών γερμανών σοσιαλδημοκρατώ ν κατά τή διά ρ
κεια τής «διαμάχης γιά τή μα ζική α π εργία », κα ί ο Ριαζάνωφ έσπευσε να
γράψ ει μιά ιστορία τής Πρώτης Διεθνούς, μιά κα ί δέ μπορούσε νά πάρει
μιά σαφή μαρξιστική απάντηση στό συνδικαλιστικό πρόβλημα.
Γιά τό έργο αυτό χρησιμοποίησε τό άρχεϊο τής γερμανικής σοσιαλδη
μοκρατίας, όπου βρισκόταν ένα μεγάλο μέρος ά π ’ τό έργο τοϋ Μ άρξ κα ί
τοϋ "Ένγκελς, πού τό διευθύνανε ό Μ πέρνσταϊν κα ί ο Μέρινγκ. Σ τούς
δυό αυτούς είχε δώσει δηλαδή εντολή τό κόμμα νά εξαντλήσουν τήν κλη
ρονομιά γιά τή θεωρία κα ί τήν τακτική τής σοσιαλδημοκρατίας. Ό Ριαζάνωφ ερεύνησε γιά τό έργο του κα ί τήν άλληλογραφία τής κόρης τού
Μ άρξ, τής Α άουρας Λ α φ ά ρ γκ κα ί μελέτησε στό Βρετανικό Μ ουσείο τά
πρω τότυπα έγγραφα τής Π ρώτης Δ ιεθνούς ’Ε ργατικής ’Οργάνωσης. Μ ’
αυτή τήν ευκαιρία ανακάλυψε πάμπολλα άδημοσίευτα κείμενα, άρθρα,
σχέδια, ολόκληρη τήν άλληλογραφία κα ί τά άποσπάσματα τού Μ άρξ κα ί
τοϋ 'Ένγκελς, πού μέχρι τότε ούτε είχαν δημοσιευτεί ούτε είχαν συμπεριληφ θεϊ ακόμα στήν παρουσιάση τής θεωρίας τού Μάρξ. 3Εκτός από μ ε
μονωμένα κείμενα, όπως λ.χ. τό Κομμουνιστικό Μανιφέστο, τά σχετικά μέ
τή Γαλλία κείμενα, τούς τρεις τόμους τού Κεφαλαίου, τήν Κριτική τής
Πολιτικής Ο ικονομίας κα ί τά όψιμα έργα τοϋ ’Ένγκελς, τά περισσότερα
έργα τοϋ μαρξισμού ήταν άγνωστα. Ά λ λ ά κ α ί οί άναλύσεις τοϋ Μ άρξ
πού είχαν δημοσιευτεί μέχρι τότε είχαν κυκλοφορήσει σέ λίγα άντίτυπα
κι ήταν γνω στές μόνο σ’ έναν επίλεκτο κύκλο άπό ειδήμονες. Ο ί «κληρο
νόμοι» συμπεριφέρθηκαν μ ' εξαιρετική μικρότητα στό μαρξισμό, πράγμα
πού δέν είναι εκπληκτικό, αν σκεφ τεΐ κανείς ότι ό κριτικός τοϋ Μάρξ, δ
Μ πέρνσταϊν, πού συνέκρινε τό μαρξισμό μέ τό μπλανκισμό, δηλαδή μέ
τόν ουτοπικό σοσιαλισμό, πού συκοφαντούσε τή διαλεκτική τοϋ Μ άρξ
σάν ενατένιση κ α ί απλή ίδεαλιστική κατασκευή, ήταν ό επιστημονικός
φρουρός τής πνευματικής αυτής κληρονομιάς. Μ όλις τό 1902 κυκλοφ ό
ρησε μιά έκδοση τών έργων του επιμελημένη ά π ’ τόν Μ έρινγκ, μ έ περικομμένα κα ί επιλεγμένα κείμενα άπό τά πρώιμα κ α ί τά όψιμα έργα τοϋ
Μάρξ- τό 1904 ό Κάρλ Κ άουτσκι άφησε εμβρόντητο τό μαρξιστικό κοινό
μέ τήν έκδοση τών τριών τόμων τών Θεωριών γιά τήν Υ περ α ξία κ α ί τό
1906 ό Μ πέρνσταϊν φάνηκε πρόθυμος νά δημοσιέψει στό βιβλίο του
Ντοκουμέντα τού Σοσιαλισμού τήν «άλληλογραφ ία» κι άποσπάσματα ά π ’
τή Γερμανική Ιδεολογία. Ή άλληλογραφία, οί προεργασίες γιά τό Κεφά
λαιο, άπειρα άρθρα εφημερίδων κα ί εκθέσεις, προπάντω ν ά π ’ τίς δεκαε
τίες τοϋ 1850 κ α ί 1860, πού μπορούσαν νά εξηγήσουν τήν εξέλιξη κα ί
τήν τροποποίηση τής σκέψης τοϋ Μ άρξ κα ί τοϋ 5Ένγκελς, έμειναν έντελώς άγνωστα. Ή άναθεωρητική συζήτηση μέσα στή γερμανική σοσιαλδη
μοκρατία φ αινόταν νά επιδρά πάνω στήν παραδοχή τοϋ Μ άρξ κ α ί τήν
προπαγά νδα τοϋ μαρξισμού: ό Μ άρξ έπρεπε νά άντιπετω πιστεϊ σάν ψό
φιος σκύλος.
Δ έν είναι λοιπόν συμπτω ματικό, τό δτι ένας ρώσος σοσιαλιστής, πού ή
σκέψη το υ διαμορφώθηκε ά π ’ τά επαναστατικά γεγονότα στή Ρωσία,
14

επεξέτεινε τήν παραδοχή τοϋ Μ άρξ στό συνολικό έργο τοϋ Μάρξ, ξανοίγοντας έτσι τά έργα τοϋ Μ άρξ γιά τόν πολιτικό άγώνα.
'Ο Ριαζάνωφ άνακίνησε τήν έκδοση τής δίτομης επιλογής ά π ’ τήν Αλ
ληλογραφ ία Μ άρξ-Έ νγκελς, πού εφτασε τό 1913 στήν άγορά σάν μιά
πανάκριβη έκδοση. Δ έ μπόρεσε νά εμποδίσει αυτή τή μορφή τής έκδοσης
γιά ειδήμονες κα ί λόγιους, δπως δέ μπόρεσε νά εμποδίσει τήν παράλειψη,
πού εγινε κυρίω ς ά π ’ τόν Μ πέρνσταϊν, ολόκληρων επιστολών κα ί αποσπασμάτω ν ά π ’ τίς επιστολές, εξαιτίας τοϋ δήθεν «πολεμικοϋ ύφους»
τους. Μ πορούσε νά ’ναι ευτυχής πού, μέ τήν υποστήριξη τοϋ ’Ά ο υ γκ ο υ σ τ
Μ πέμπελ, κατόρθωσε νά εκδοθοϋν αυτά τά σημαντικά γιά τήν κατανόηση
κ α ί τή διαμόρφωση τής θεωρίας τοϋ μαρξισμού κείμενα. 'Ο ϊδιος, κεντρι
σμένος ά π ’ τό ερευνητικό έργο του γιά τήν Πρώτη Διεθνή, προετοίμασε
δυο τόμους μέ συγκεντρω μένα έργα τοϋ Μ άρξ κα ί τοϋ 5Έ νγκελς - π ερ ιεί
χαν Αποκλειστικά τά άρθρα τών εφημερίδω ν κα ί σύντομες μελέτες Απ’
τήν περίοδο 1852-1862 - πού πραγματεύονταν τή διπλω ματική ιστορία
τής Γαλλίας, τής Α γ γ λ ία ς κα ί τής Ρωσίας, καθώ ς κα ί τήν ιστορία τοϋ
ανατολικού πολέμου. Τήν ανάλυση τών Μ ά ρξ-Έ νγκελς γιά τή διπλω μα
τία τών τριών σημαντικότερων ευρωπαϊκών δυνάμεων μετά τήν επανά
σταση τοϋ 1848 - αφού ή συμπαιγνία τής αγγλικής αστικής τάξης κα ί
τών βουλευτώ ν της, τοϋ γαλλικού βοναπαρτισμού κ α ί τοϋ τσαρισμού, είχε
φροντίσει γιά τή νίκη τής αντεπανάστασης στήν Ευρώπη - ό Ριαζάνωφ
τή θεωρούσε σημαντική γιά τήν εκτίμηση τών διπλωματικών ελιγμών τής
τσαρικής κυβέρνησης κ α ί τών ξένων συμμάχων τής 3Λ ντά τ μετά τή συν
τριβή τής ρώσικης επανάστασης τοϋ 1905. Γιατί, δπως κα ί μετά τό 1848,
οί κυβερνήσεις, στό ονομα τής αστικής τάξης «το υς», προσπαθούσαν νά
φροντίσουν γιά τήν επέκταση τών αγορών κα ί γιά τήν προσάρτηση ξένων
περιοχών, ώστε μ έ τήν απόκτηση φτηνώ ν πρώτων υλών κα ί τήν ε
ξασφάλιση νέων αγορών ή στρατιω τικά στρατηγικώ ν θέσεων, νά αντιμε
τω πίσουν τίς κρίσεις τής καπιταλιστικής οικονομίας κα ί νά στρέψουν μέ
σωβινιστική πολιτική τίς ταξικές αντιθέσεις μέσα στήν κοινωνία πρός τά
«έξω». ’Α ν ή δεκαετία τοϋ 1850 - αυτήν ακριβώς επεξεργάστηκε ό Μ άρξ
— ήταν ή στιγμή τής γέννησης τής επιθετικής πολιτικής τών μεγάλω ν δ υ
νάμεων, τότε οί ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, πάνω στή δάση τών α να πτυ
γμένων καπιταλιστικώ ν σχέσεων, τραβούσαν πρός τό «ανώτατο πεδίο»,
δηλαδή τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ή Αντίθεση Ανάμεσα στίς ιμπε
ριαλιστικές δυνάμεις, πού γεννιέται Από μιά τέτοια πολιτική, οδήγησε τό
1856 στόν κριμαϊκό πόλεμο ανάμεσα στή Ρωσία α π ’ τή μιά, κα ί τήν
Τουρκία, Γαλλία κ α ί ’Α γγλ ία α π ’ τήν άλλη. 'Ο αντεπαναστατικός συν
ασπισμός τής περιόδου τοϋ 1848 διασπάστηκε. Τά άμεσα επακόλουθα
τοϋ πολέμου ήταν γιά τή Ρωσία οί μεταρρυθμιστικοί νόμοι τοϋ 1861, πού
Αποσκοποϋσαν νά ένισχύσουν τήν ανάπτυξη τοϋ καπιταλισμού μέ μιά με
ρική Απελευθέρωση τών αγροτώ ν Α π’ τίς φεουδαρχικές μορφές κυρια ρ
χίας. Ή δη μιουργούμενη αντιπολίτευση τών διανοούμενων, τών ναρόντνικων, ανάγγελλε κιόλας τούς επικείμενους ταξικούς αγώνες στή Ρωσία.
Στή Δ υτική Ευρώ πη τό εργατικό κίνημα συνερχόταν α π ’ τίς ήττες κα ί
δημιούργησε τό 1864 τή Διεθνή Έ νω ση τών Ε ργατώ ν. Έ ν α ς ίμπεριαλι-

στικός πόλεμος στόν εικοστό αιώνα έμελλε νά φέρει στήν ημερήσια δ ιά 
ταξη τή σοσιαλιστική επανάσταση στήν Ευρώπη.
Ή έκρηξη τοϋ πρώ τον παγκόσμιου πολέμου διέκοψε τή δημοσίευση
αυτών τών σνγκεντρωμένων κειμένων, πού κνκλοφόρησαν τελικά τό
1917. Σ τό πλαίσιο αντής τής εκδοτικής δραστηριότητας, ο Ριαζάνωφ δημοσίενσε τό 1909 σ ’ ένα ξεχωριστό φνλλάδιο τής Νέας Ε π οχή ς, τοϋ
Θεωρητικού όργάνον τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας, μιά μεγάλη έκ
θεση, « Ό Κάρλ Μ άρξ γιά τήν Καταγω γή τής 3Ε πικυριαρχίας τής Ρωσίας
στήν Ενρώπη», στήν οποία άξιολογοϋσε τίς μελέτες τοϋ Μ άρξ γιά τήν
άγγλο-ρω σική διπλωματία, γιά νά διαπιστώ σει τά αίτια τής πολιτικής
σνμμαχίας άνάμεσα στόν άναπτνγμένο καπιταλισμό κ α ί τόν άπολνταρχισμό, ή οποία είχε άνασνγκροτηθεϊ μετά τό 1905 μ έ τό χαρακτήρα μια ς
σννασπισμένης ιμπεριαλιστικής πολιτικής. Σ τήν έκθεση αντή άναφέρθηκε
προπάντω ν στή μαρξική επισήμανση τοϋ χαρακτήρα τοϋ τσαρισμού, πού
σύμφωνα μέ τόν Μ άρξ ήδη άπό τό 17ο κ α ί 18ο αιώνα, μέ τήν νποστήριξη τοϋ ξένον κεφ αλα ίον, εξελίχτηκε άπό άσιατική δεσποτεία σέ ευρω
παϊκό άπολυταρχισμό. 'Ο τσαρικός άπολυταρχισμός δέν ήταν άποτέλεσμα
τής άνάπτνξης τοϋ καπιταλισμού μέσα σέ μιά φεονδαρχική κοινωνία · ή
διαμόρφω ση φεονδαρχικώ ν μορφώ ν κνριαρχίας, πού είναι οί έμδρνακές
μορφές τοϋ καπιταλισμού, κ α ί ή μετατροπή τοϋ άσιατικοϋ δεσποτισμοϋ
σέ κρατική οργάνωση τοϋ άπολνταρχισμοϋ, πραγματοποιήθηκαν ταντόχρονα, διατηρώ ντας τίς καθιερωμένες άσιατικές μορφές τής κρατικής δο
μής κ α ί τή σνντήρηση, ή μάλλον τήν άνάμιξη, τοϋ ασιατικού τρόπον
παραγω γής μ έ φ εονδαρχικές μορφές κνριαρχίας μέσα στίς σννθήκες τής
χώρας. Τό τσαρικό κράτος, μέ τήν καθνστέρηση τής καπιταλιστικής οικο
νομίας τής Ρωσίας κ α ί τήν νπεροχή τής καπιταλιστικής άνάπτνξης στή
Δύση, άπέκτησε άποφασιστική σημασία. 9Εδώ βρίσκονταν οί ιστορικές
ιδιομορφίες τής εξέλιξης το ϋ καπιταλισμού, τών τάξεων κα ί τών ταξικώ ν
άγώνων τής Ρωσίας. "Οπως ή ρώσικη άστική τάξη, άπό τότε πού δημιονργήθηκε, εξαρτιόταν άπό τό ξένο κεφάλαιο κ α ί τόν τσαρισμό, έτσι
κ α ί γιά τήν εργατική τάξη ήταν δοσμένη ή δννατότητα, σνμμαχώ ντας μέ
τή μά ζα τών άγροτώ ν κ α ί μέ τό διεθνές προλεταριάτο, νά πραγμα τοποιή
σει τήν κοινωνική επανάσταση, νά δημιονργήσει πολιτικές μορφές τής
κοινω νικής χειραφέτησης τών εργατών κα ί τών άγροτώ ν κ α ί νά ξεπεράσει τήν οικονομική καθνστέρηση τής Ρωσίας μέ τήν νποστήριξη τής δντικοενρω παϊκής επανάστασης. Σ τό θεω ρητικό-ιστορικό έργο τοϋ Ριαζάνωφ
φάνηκε, μ έ τήν πολιτικά προσανατολισμένη παραδοχή τού Μάρξ, ή σα
φ ής κ α ί οριστική άποστροφή τών άφηρημένων προτύπω ν τής επανάστα
σης κ α ί τής ταύτισης μ έ τή θεωρία κ α ί τήν τακτική τής γερμανικής σο
σιαλδημοκρατίας, δπως κνριαρχοϋσαν στό «ρώσικο μαρξισμό» τών διά 
φορων Πλεχάνωφ.
Τό 1909 ο Ριαζάνωφ δημοσίενσε μιά άκόμα εργασία μέ τίτλο Ό Κάρλ
Μάρξ καί οί Ρώσοι τής Δεκαετίας του 1840, π ο ύ άσχολοϋνταν πρ οπά ν
των μ έ τήν καταγω γή τής σοσιαλιστικής σκέψης στή Ρωσία κ α ί τήν επί
δραση τοϋ Μάρξ. Τήν ϊδια χρονιά εργάστηκε σάν δάσκαλος στό μπολσε
βίκικο κομματικό σχολείο στό Κάπρι, δπον έκανε διαλέξεις γιά τόν
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«Μαρξ κα ί τα Συνδικάτα» κα ί γιά τά προβλήματα τοϋ συνδικαλιστικού
κινήματος. ”Οταν αυτή ή προπαγανδιστική σχολή πέρασε στήν ομάδα τοϋ
Μ πογκντάνω φ κ α ί εναντιώθηκε στή λενινιστική Κεντρική Ε πιτροπή,
έφυγε άπό τό Κάπρι κι εργάστηκε δημοσιογραφικά στό Παρίσι. 1Έ γρ α φ ε,
ανάμεσα στ άλλα, στή Νέα Ε π ο χή , στόν αυστριακό ’Αγώνα, στήν Πράβδα τοϋ Τρότσκι στή Βιένη κλπ. Τό 1913, μετά τό θάνατο τοϋ Μ πέμπελ,
έγραψε μιά μπροσούρα Στή Μνήμη τοΰ Μπέμπελ, στήν οποία έπισήμανε
τή διάσπαση τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας μ έ τή μαρξιστική επανα
στατική παράδοση, πού σάν ένα «θεματοφύλακά» της θεωρούσε τόν έργατικό ηγέτη Μ πέμπελ.
Μέ τό ξέσπασμα τοϋ πολέμου τό 1914 τάχθηκε ενάντια στόν ιμπερια
λιστικό πόλεμο κ α ί τούς σοσιαλδημοκράτες «προασπιστές τής π α τρίδ α ς».
Σ άν μέλος τής διάσκεψης τοϋ Τσίμερβαλντ τών εύρωπαίων σοσιαλιστών
κα ί σάν δημοσιογράφος τής παρισινής Νασκαλό, υποστήριξε μιά άμεση
ειρήνη δίχως εδαφικές προσαρτήσεις κ α ί παραχω ρήσεις, κ α ί τάχθηκε μέ
τή θέση τοϋ Λ ένιν νά μ ετα τρα π εϊ ό ιμπεριαλιστικός πόλεμος σέ εμφύλιο
πόλεμο. Ή ρώσικη επανάσταση δέν ήρθε άπρόσμενα γιά τόν Ριαζάνωφ.
Ο ί κυβερνήσεις επιβράδυναν τήν επιστροφή τοϋ εχθρού τοϋ πολέμου κα ί
επαναστάτη μαρξιστή, πού λίγο μετά τήν άφιξή του στή Ρωσία σάν μέλος
τής ομάδας τών «διεθνιστώ ν» μ α ζί μέ τόν Τρότσκι, τόν Λ ουναρτσάρσκι,
τόν Μ ανουίλσκι, τόν Προκόφσκι, τόν Ο ύρίτσκι κλπ. προσχώρησε τόν Α ύ 
γουστο τοϋ 1917 στό κόμμα τών μπολσεβίκων.
Θά ξεπερνοϋσε τό πλαίσιο μιας εποπτείας τής θεωρητικής κα ί moλιτικής δράσης τοϋ Ριαζάνωφ μέσα στούς μπολσεβίκους ά π ’ τό 1917 μέχρι
τό 1931, τή χρονιά τής καταδίκης κα ί τής διαγρα φ ής του, άν θέλαμε νά
διαγράψ ουμε διεξοδικά τή θεωρητική κ α ί πολιτική σπουδαιότητα αυτού
τοϋ επαναστάτη. Έδώ θά άναφέρουμε μονάχα μερικά χαρακτηριστικά
σημεία γιά τίς πολιτικές κα ί επιστημονικές του δραστηριότητες.
Τό Δεκέμβρη τοϋ 1917, δυό μήνες δηλαδή μετά τήν οκτωβριανή επα
νάσταση, άνέλαβε μ α ζί μέ τόν Κάμενεφ τήν πρω τοβουλία γιά τό σχηματι
σμό μιάς σοσιαλιστικής κυβέρνησης συνασπισμού, επειδή φοβόταν ότι μιά
σοσιαλιστική κυβέρνηση πού θ ’ άποτελοϋνταν άποκλειστικά άπό μπολσε
βίκους κ α ί άριστερούς σοσιαλεπαναστάτες, θά φ θειρόταν γρήγορα κ α ί θ ’
άπομονωνόταν άπ' τήν εργατική τάξη, κ α ί δέ θά μπορούσε νά εκτελέσει
τά ιστορικά καθήκοντα τής οικοδόμησης τών σοβιέτ κ α ί τοϋ εργατικού
ελέγχου, τήν επίλυση τοϋ άγροτικοϋ ζητήματος κ α ί τήν οικονομική άνοικοδόμηση.
Τήν άνοιξη τοϋ 1918, μ α ζ ί μέ τούς άριστερούς κομμουνιστές γύρω ά π ’
τόν Μ πουχάριν, τόν Ράντεκ, τόν 3Ο σίνσκι κλπ., τάχθηκε ενάντια στή
συμφωνία τής Βρέστης γιά ειρήνη μ έ τή Γερμανία, επειδή είχε τήν εντύ
πωση δτι έτσι ή νεαρή σοβιετική εξουσία πρόδινε τόν επαναστατικό
διεθνισμό, περιοριζόταν στόν εαυτό της, πα ρέδιδε τούς πολωνούς κα ί
ούκρανούς εργάτες κι άγρότες κα ί τό λετονικό προλεταριάτο στήν άντεπανάσταση, κ α ί μέ τήν εγκατάλειψη τοϋ δεύτερου μετώ που υποστήριζε
έμμεσα τό γερμανικό ιμπεριαλισμό, δηλαδή βοηθούσε τήν παράταση τοϋ
παγκόσμιου πολέμου.

2. Μάρξ καί ’Ένγκελς
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3Α πό τό 1918, στό 7ο, 5ο καί 9ο συνέδριο τοϋ κόμματος τών μπολσε
βίκων, ό Ριαζάνωφ υποστήριξε τήν ανεξαρτησία τών συνδικάτω ν άπ έ
ναντι στό μπολσεβίκικο κόμμα κα ί τό κράτος. Σ άν πρακτικός οργανωτής
τοϋ ρώσικου συνδικαλιστικού κινήματος, δέ συνηγοροϋσε υπέρ τοϋ άπολιτικοϋ τρεϊντ-γιουνιονισμοϋ, αλλά ξεκινούσε ά π ’ τό γεγονός δτι αμέσως
μετά τήν οκτωβριανή επανάσταση δέ μπορούσε νά γίνει σκέψη γιά μιά
σοσιαλιστική οικοδόμηση τής Σ οβιετικής Ρωσίας, κι δτι ή προλεταριακή
κυβέρνηση έπρεπε πρώτα πρώτα νά νικήσει στόν έμφύλιο πόλεμο, νά ξεπεράσει τήν οικονομική καταστροφή κ α ί νά άποκαταστήσει μιά στενή οι
κονομική σχέση ανάμεσα στή βιομηχανία κα ί τή γεωργία. Α υ τό σήμαινε
γιά τόν Ριαζάνωφ δτι τό οικονομικό συμφέρον τής εργατικής τάξης κα ί ή
πολιτική τής σοβιετικής κυβέρνησης δέ μπορούσαν νά ’ναι άμεσα τα υ τι
σμένα, δτι έπρεπε νά δοθεί στούς εργάτες, δηλαδή στά συνδικάτα, ή δ υ
νατότητα νά άμυνθοϋν ενάντια στίς πα ρα φ υάδες αυτής τής δικτατορίας
τοϋ προλεταριάτου σέ μιά οικονομικά καθυστερημένη χώρα, ενάντια στή
γραφειοκρατικοποίηση τοϋ κρατικού μηχανισμού, ενάντια στίς κακές
συνθήκες έργασίας κα ί πληρωμής, πράγμα πού έπρεπε νά φτάνει μέχρι
τήν άπεργία. Μόνο έτσι θά μπορούσαν οί εργάτες νά καταπολεμήσουν τά
αναπόφευκτα λάθη τής σοβιετικής εξουσίας κι έτσι νά υποστηρίξουν
αυτή τή μορφή εξουσίας, δηλαδή, νά ταχθούν υπέρ τής ενίσχυσης τών
σοβιέτ κ α ί τοϋ εργατικού έλέγχου. Μ ’ δλα αυτά εκδηλωνόταν ενάντια
στά σχέδια τοϋ Τρότσκι νά στρατιω τικοποιήσει τήν εργασία κα ί συνεπώς
κα ί ηά συνδικάτα. Ταυτόχρονα μ ’ αυτή τήν πρόταση τασσόταν ενάντια
στήν άμεση σύμπραξη συνδικάτω ν κα ί σοβιετικής εξουσίας, αλλά κα ί εν
άντια στό συνδικαλισμό τής έργατικής Αντιπολίτευσης, πού ήθελαν. τά
συνδικάτα νά τήν προβάλουν σάν τή δάση μιας προλεταριακής δημοκρα
τίας. Τίς σκέψεις του πάνω σ ’ αυτό τό θέμα ο Ριαζάνωφ τίς συνόψισε
στή μπροσούρα Τά Καθήκοντα τών Συνδικάτων πριν καί κατά τήν Π ερί
οδο τής Δικτατορίας τοϋ Προλεταριάτου, πού κυκλοφόρησε τό 1921. Δ έν
πρέπει νά τονιστεί δτι ό Ριαζάνωφ δέ μπόρεσε νά επικρατήσει στά ση
μαντικά πολιτικά ζητήματα μέσα στό κόμμα, πράγμα πού δέ σημαίνει δτι
δέν άσκοϋσε καμιά θεωρητική πολιτική επιρροή άκόμα κ α ί πάνω στόν
Λένιν. Σ τό σύγχρονο ιστορικό μένει μόνο νά κρίνει τό ρεαλισμό κα ί τόν
ουτοπισμό τών τέτοιου είδους προτάσεων. Ο ί προβληματισμοί τοϋ Ριαζάνωφ σκοπεύουν πά ντα στίς δυνατότητες νά χειραφ ετηθεί ή εργατική τά 
ξη, άφ οϋ ληφθοϋν ύπόψη ο ί καθυστερημένες παραγω γικές σχέσεις πού
δέν έπέτρεπαν τήν άμεση εγκαθίδρυση τοϋ σοσιαλισμού. Ά φ ο ϋ στήν κα
τοπινή οικονομική οικοδόμηση τής Σ οβιετικής °Ένωσης τό πρόβλημα τής
χειραφέτησης τής εργατικής τάξης μετατέθηκε στό μακρινό μέλλον, γιά νά
λησμονηθεί τελικά κάτω από τό πρόσχημα τών «άναγκών» τής εκβιομη
χάνισης κ α ί τών «φυσικών Αναγκαιοτήτω ν τής τεχνικής επανάστασης», οί
συλλογισμοί τοϋ Ριαζάνωφ άποτελοϋν σπουδαίες θεωρητικές προϋποθέ
σεις γιά τόν προλεταριακό εκδημοκρατισμό τοϋ σημερινού «πραγματικού
σοσιαλισμού».
Τά οικονομικά πειράματα τοϋ πολεμικού κομμουνισμού κα ί τά π ο λι
τικά καθήκοντα τής δικτατορίας τοϋ προλεταριάτου απέδειξαν όχι μόνο
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τή «δημιουργική» εφαρμογή τοϋ μαρξισμού στή συγκεκριμένη κατάσταση
άπό τούς μπολσεβίκους ρεαλιστές πολιτικούς, αλλά απέδειξαν συνάμα
πόσο ευπρόσβλητη είναι ή μάζα τών κομματικών μελών αλλά κα ί ιών
μεμονωμένων θεωρητικών, άπό στοιχεία τής άστικής ιδεολογίας κα ί τοϋ
ούτοπικοϋ σοσιαλισμού. Α υ τό φάνηκε καθαρά στούς λόγους κα ί τά
γρα φ τά τοϋ Αένιν, τοϋ Τρότσκι, τοϋ Μ πουχάριν, τοϋ Ζηνόβιεφ, κα ί σ ’
όλους τούς άλλους πολιτικούς τοϋ κόμματος κα ί τής Κ ομμουνιστικής
Διεθνούς. Οί συνταγές γιά τόν πολεμικό κομμουνισμό κα ί τή διεθνή επα
νάσταση επινοήθηκαν στήν ενατένιση ενός δογματικού σοσιαλισμού, κα ί
σπανιότερα ήταν άποτελέσματα μαρξιστικώ ν άναλύσεων.
Γιαυτό τό θέμα δέν ήταν μόνο, μέ πρω τοβουλία τής κρατικής « Υ π η ρ ε 
σίας Π ολιτικής Π ροπαγάνδας», νά ά να πτυχθεϊ ή προπαγάνδα τοϋ μ α ρξι
σμού άνάμεσα στά μέλη τοϋ κόμματος, τούς συνδικαλιστές, τούς μή κομ
ματικούς εργάτες κα ί άγρότες, στόν Κόκκινο Σ τρατό κα ί στό Κόκκινο
Ναυτικό, τήν Κ ομμουνιστική fΈνωση τής Νεολαίας (Κομσομόλ). Ταυτό
χρονα επρεπε νά γίνει επεξεργασία τών προβλημάτων τής μαρξιστικής
θεωρίας κα ί νά ένισχυθεΐ ή άνάλυση κ α ί ή έρευνα πάνω στή βάση τοϋ
κριτικού μαρξισμού. Γιά τό σκοπό αυτό ιδρύθηκε τήν άνοιξη τοϋ 1921
τό Ινσ τιτο ύτο Μ άρξ-'Έ νγκελς κα ί ή Σ οσιαλιστική Α κα δ η μ ία Επιστημώ ν.
Τά κυριότερα καθήκοντα αυτού τοϋ Ιν σ τιτο ύ το υ , κάτω ά π ’ τή διεύθυνση
τοϋ Ριαζάνωφ, ήταν: '‘Έκδοση ολόκληρου τοϋ έργου τοϋ Μ άρξ κα ί τοϋ
*Έ νγκελς, μελέτη τής σοσιαλιστικής θεωρίας κ α ί τοϋ διεθνούς εργατικού
κινήματος κα ί μαζική διάδοση τού μαρξισμού.
_
Ή ίδρυση κα ί τό επιστημονικό πολιτικό πρόγραμμα δουλιάς τοϋ Ι ν 
στιτούτου Μ άρξ-Έ νγκελς βρίσκονταν σύμφωνα μ έ τή θεωρητική πεποί
θηση τοϋ Ριαζάνωφ σέ στενή σχέση μέ τήν τακτική τής Νέας Ο ικονομι
κής Πολιτικής, δηλαδή μέ τήν πολιτική υποχώρηση τών μπολσεβίκων
μπροστά στήν επιρροή τής μικρής εμπορευματικής παραγω γής τής άγροτικής οικονομίας τών μικρό κτηματιών κα ί τό καπιταλιστικό εμπόριο.
Α υ τή ή Ν ΕΠ ήταν γιά τόν Ριαζάνωφ ένα «άγροτικό ρή γμ α », πού μ π ο
ρούσε νά τό άκολουθήσει ένα «καπιταλιστικό ρή γμ α », πράγμα πού θά
προετοίμαζε τήν παλινόρθωση τών καπιταλιστικώ ν σχέσεων. Τώρα
επρεπε νά οικοδομηθεΐ γρήγορα ή σοσιαλιστική μεγάλη βιομηχανία κα ί
νά ενισχυθεΐ ή προλεταριακή εξουσία μέ τήν επαναδραστηριοποίηση τών
σοβιέτ, ώστε μακροπρόθεσμα νά υπερέχουν σ ’ αύτές τίς καπιταλιστικές
επιδράσεις. Τώρα άκριβώς επρεπε ν' άναλυθεϊ άπό μαρξιστική σκοπιά ή
συγκεκριμένη κατάσταση τών ταξικώ ν σχέσεων τής Σοβιετικής 'Ένωσης,
ώστε νά μή γίνουν λάθη κα ί νά μή βυθιστούν στόν οπορτουνισμό κα ί τή
μικροαστική πολιτική.
Π αράλληλα μέ τήν προετοιμασία τής έκδοσης τών 'Α πάντω ν ΜάρξΈ νγκελς, ό Ριαζάνωφ έδινε διαλέξεις στό πανεπιστήμιο Σβερντλόβσκ κα ί
στό πλαίσιο τής Σ οσιαλιστικής Α κα δημ ία ς έκανε μιά σειρά μαθηματων
μέ θέμα «Μ άρξ κα ί ’Έ νγκελς», σέ εργάτες τοϋ κόμματος, πού δημοσιεύ
τηκαν τό 1922 - κα ί σέ δεύτερη έκδοση τό 1929 - σέ πολλές εκατοντάδες
χιλιάδες άντίτυπα. Ή εφαρμογή τής μεθόδου τοϋ Μ άρξ πάνω στόν ϊδιο
τό μαρξισμό, π ο ύ σήμαινε για τόν Ριαζάνωφ «κριτικό μα ρξισμό», έκδημ)

λώθηκε σ' αυτή τή σειρά τών μαθημάτω ν στό πα ρά δειγμα τών πολιτικώ ν
κ α ί θεωρητικών Μ άρξ κα ί ’Έ νγκελς. Ο Ριαζάνωφ ήθελε νά δείξει, ότι ο
μαρξισμός δέν ήταν ούτε μιά «μεγαλοφυής ιδ έα » ούτε ένα άφηρημένο
πρότυπο κοινωνικής εξέλιξης κλπ., άλλά προϊόν τής συγκεκριμένης κο ι
νωνικής εξέλιξης τών ταξικών αγώνων. Μ ’ αυτό ήθελε ό Ριαζάνωφ νά
άντιταχθεϊ σέ κάθε είδους λατρεία τών προσωπικοτήτων, πού άλλωστε
είναι ξένη κα ί πρός τή θεωρία τοϋ Μάρξ. Μ' άφορμή τήν °Ενωση τών
Κομμουνιστών κα ί τήν Πρώτη Δ ιεθνή, ό Ριαζάνωφ έδειξε οτι ή οργά
νωση τών εργατών ήταν κι αυτή έκφραση τών ταξικώ ν άγώνων κι όχι
έργο διανοούμενων. 5Α ντίθετα πρός τό άστικό κόμμα μέ τήν άβουλη μάζα
του, τό εργατικό κόμμα χαρακτηριζόταν άπό πειθαρχία, δηλαδή συμμε
τοχή όλων τών μελών τοϋ κόμματος στις συνθήκες τοϋ άγώνα, πράγμα
πού έκανε απαραίτητα τά δημοκρατικά συγκεντρω τικά σχήματα μέσα στό
εργατικό κόμμα, πού θά μπορούσε νά παίρνει ά π ’ τή βάση δλες τίς παρορμήσεις κα ί κάθε κριτική. Ή λατρεία τοϋ ηγέτη, τά συγκεντρω τικά
κόμματα, οί δογματικές συνταγές - μετονομασμένες σέ στρατηγική - ήταν
πολιτικά μέσα αύτοδιορισμένων εργατικώ ν ηγετών τοϋ τύπου ενός Λ ασάλ. Κ αί μ άφορμή τήν Π αρισινή Κομμούνα ό Ριαζάνωφ υπογράμμισε
τήν άποψη τοϋ Μ άρξ, οτι ή εργατική τάξη έπρεπε νά απελευθερώσει τήν
κοινωνικοποίηση τής παραγω γής από τά καπιταλιστικά δεσμά κα ί νά
προβάλει τίς πολιτικές μορφές τής κοινωνικής χειραφέτησης, οτι έπρεπε
νά συντρίβει τό άστικό κράτος κα ί νά έγκα θιδρυθεί ή προλεταριακή δημ ο κ ρ ά ^α . Ταυτόχρονα επισήμανε ότι δέ μπορούσε νά πετύχει ή οικοδό
μηση τοϋ σοσιαλισμού σέ μιά πόλη ή σέ μιά χώρα αλλά σύμφωνα μέ τόν
Μάρξ μόνο ή ένωση περισσότερω ν σοσιαλιστικών χωρών πάνω στή βάση
αναπτυγμένω ν παραγω γικώ ν δυνάμεων θά μπορούσε νά τελειώσει νικη
φόρα τήν οικοδόμηση τοϋ σοσιαλισμού. Μ' αυτές τίς πα ρα γράφ ους ό
Ριαζάνωφ στρεφόταν ενάντια στή λατρεία τοϋ Αένιν, πού είχε άρχίσει νά
εμφανίζεται στή Σοβιετική 'Ένωση, ήθελε νά υποδείξει κριτικά τήν απα
γόρευση τών φραξιώ ν κα ί τήν αύξηση τής εξουσίας τοϋ Π ολιτικού Γρα
φείου κ α ί τής Κεντρικής Ε π ιτρ ο π ή ς τοϋ ΚΚΣΕ, κα ί μέ τήν εκτίμησή του
γιά τήν Κομμούνα σχολίαζε έμμεσα τίς αυταπά τες μιας δικτατορίας πού
ετεινε ν ’ άποκλείσει τήν εργατική τάξη κ α ί τίς αυταπά τες τής οικοδόμη
σης τοϋ σοσιαλισμού σέ μιά χώρα. Δ έν είναι περίεργο πού ό ανώτατος
διοικητής απαγόρεψ ε κα ί εξαφάνισε τό κείμενο αυτό τό 1931.
Τό 1922 ό Ριαζάνωφ εκπόνησε ένα πιο μεγάλο εργο, το Διάγραμμα τής
Ιστορίας τού Μαρξισμού. Στήν εφημερίδα Ά ρ χεΐο τού ’Ινστιτούτου
Μ άρξ-Έ νγκελς δημοσιεύτηκε τό 1924 τό «Γιά τήν Ιστορία τής Πρώτης
Διεθνούς. Ή Γέννηση τής Δ ιεθνούς °Ενωσης Ε ρ γ α τώ ν >. Τό 1923 δημο
σίευσε τή συλλογή εκθέσεων εύρωπαίων σοσιαλιστώ ν γιά τόν Μάρξ:
Κάρλ Μάρξ, Στοχαστής, Ά νθ ρω π ο ς καί ’Επαναστάτης. Ό Ριαζάνωφ
συνεργάστηκε στήν ’Επιθεώρηση Κάτω ά π ’ τή Σημαία τού Μαρξισμού,
όπου ανάμεσα σέ άλλα δημοσίευσε τό 1922 μιά έκθεση γιά τούς « Ό ουεν
κα ί Ρικάρντο» κα ί κριτικάρισε τό βιβλίο τοϋ Μ προύμπαχερ γιά τόν
Μ πακούνιν, πού είχε τίτλο Πώς Γράφουμε Μερικές Φορές Ισ τορία; Στό
άρχεϊο τοϋ Γκρύνμπεργκ, τό Ά ρ χεΐο τής Ισ τορίας τού Σοσιαλισμού καί

20

τού Εργατικού Κινήματος, δημοσιεύτηκε οτο τεύχος 15 το άρθρο τον
Ριαζανωφ ?Εβδομήντα Χ ρόνια για την Κριτική τής Π ολιτικής Οικονο
μίας >.
Πολύ προσεχτικά προετοίμασε την έκδοση τών rΑ πάντω ν ΜάρξΈνγκελς. Θα κυκλοφορούσε σε τεσσερα μερη. Το πρώτο μέρος περιλαϋαινε όλα τά έργα και τα κείμενα έκτος άπ' το Κεφάλαιο- το δεντερο
μέρος αφορούσε το Κεφάλαιο με όλες τις προεργασίες το τρίτο μέρος
προοριζοταν γιά την 'Αλληλογραφία, και το τέταρτο μέρος θα περιλαδαινε τό γενικό ευρετήριο. Το πρώτο κεφαλαίο τής μελετης τοϋ μα ρξι
σμού ήταν άφιερωμενο στο 'Αρχείο τού Ινστιτούτου Μ άρξ-Ένγκελς. Σ'
αντο έγραψ αν μελετητες τοϋ μαρξισμού άπ' όλο τον κόσμο για τη λογική
οικοδομηοη τον Κεφαλαίου, για τη μέθοδο τοϋ Μαρξ στη σνγκεκριμενη
άνάλνση, και για τις ειδικες πλενρες τής σοσιαλιστικής θεωρίας καί τού
εργατικού κινήματος. Σ' ένα δεντερο κεφαλαίο παρονσιάστηκαν τά κεί
μενα τοϋ Μ αρξ πον είχαν βρεθεί πρό σφ α τα , ερμηνεύτηκαν και έγιναν
προσιτά στην πλατιά κοινή γνώμη, προτού ακόμα νά περιληφθοϋν στήν
έκδοση τών 'Α πάντων. Και σ' ενα τρίτο κεφαλαίο άκολονθοϋσε ή κριτική
μαρξιστικώ ν κείμενων και μελετών. Σ τήν επιθεώρηση αυτή ύπήρχε έτοιμο
υλικό, που έδειχνε ένα ψηλο επίπεδο παραδοχής τοϋ Μάρξ, κα ί τό όποιο
περασε στήν άφανεια, δηλαδή στήν πολιτική άφάνεια.
'Ο Ριαζάνωφ δεν έλαβε μέρος στον άγω να τών ομάδων μέσα στο
ΚΚΣΕ. ’Αφιερώ θηκε άπόλυτα στήν ιστορική άποστολή> του, τήν έκδοση
τών 'Α πάντων Μ άρξ-Ένγκελς. fΩστόσο δε φοβηθηκε να εκδηλωθεί κρ ι
τικ ά , δταν ή όμαδα τοϋ Στάλιν, στ' όνομα ενός <μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ>·,
γελοιοποίησε τόν Μ άρξ σάν θεωρητικό ενός Αρχαϊκού Ανταγωνιστικού
καπιταλισμού, τόν άντιμετώπισε δηλαδη άκριβώς δπως οί ρεβιζιονιστές
τής δυτικοευρω παϊκής σοσιαλδημοκρατίας, σάν ψόφιο σκυλί, παράγοντας
με τήν παραπέρα άνάπτυξη τοϋ μαρξισμού τούς ένα δογματικο, ουτοπικό
σοσιαλισμό. "Οταν τό 1931 προετοιμάστηκε μιά δίκη ενάντια στούς μεν
σεβίκους ειδικούς τοϋ σχεδιασμοϋ Μ παζάρωφ, Γκρομαν, Σουχάνωφ κλπ.,
για να βρεθούν υπεύθυνοι γιά τά λάθη σχεδιασμοϋ, πιάστηκε κι ό Ριαζάνωφ, επειδή στο Ινσ τιτο ύτο είχε απασχολήσει σάν μεταφ ραστές πολλούς
παλιούς μενσεβίκους. ’Εξορίστηκε κ α ί πέθανε πιθανότατα τό 1935 ή τό
1936. Μέχρι σήμερα δέν έχει άποκατασταθεϊ ένας απ' τους πιό σημαντι
κούς κα ί Αξιόλογους ερευνητές τοϋ μαρξισμού, μόλο πού άκόμα δλες οί
εκδόσεις τοϋ Μ άρξ στηρίζονται στίς δικές του επιμέλειες κα ί παρατηρή
σεις. Ή αναγνώριση τών πολιτικώ ν κα ί θεωρητικών εργασιών τοϋ Ριαζάνωφ θ' Αποτελεϊ κα ί μιά εκδήλωση τής ανάπτυξης τοϋ επαναστατικού
άγώνα τής εργατικής τάξης τής Δ υτικής Ευρώ πης κα ί τοϋ προλεταριακού
εκδημοκρατισμού τών σοσιαλιστικών χωρών.

ΠΡΩΤΟ Μ ΑΘΗΜ Α
Εισαγωγή - Ή βιομηχανική επανάσταση στήν 3Α γγλία - Ή με
γάλη γαλλική επανάσταση καί ή επίδρασή της στή Γερμανία

Μόλο πού τό θέμα μου είναι καθαρά ιστορικό, γιά μένα υπάρχει κι ενα
θεωρητικό καθήκον. Σύντροφοι, ό Μάρξ κι ό Έ νγκελς σάς ενδιαφέρουν
σάν δημιουργοί αυτού πού ονομάζουμε ύλιστική άντίληψη τής ιστορίας,
σάν δημιουργοί τού επιστημονικού σοσιαλισμού. Θέλω λοιπόν νά σάς
διηγηθώ τήν ιστορία τού Μάρξ καί τού Έ νγκελς χρησιμοποιώντας τή
δική τους μέθοδο, εφαρμόζοντας δηλαδή τήν υλιστική άντίληψη τής ιστο
ρίας. Πρίν ά π ’ ολα, επιτρέψτε μου νά σάς πώ μερικά εισαγωγικά.
Παρά τό γεγονός οτι έχουμε ενα πρόγραμμα, πού υπογραμμίζει κυρίως
τή σημασία τής συλλογικότητας, έχουμε συνηθίσει ν ’ άποδίδουμε μερικές
φορές υπερβολικά μεγάλη σημασία στό ρόλο τής προσωπικότητας μέσα
στήν ιστορία. ’Έ τσι υποτιμάμε κάπως τό ρόλο τής μάζας, καί καμιά φορά
ξεχνάμε ολες τίς γενικές ιστορικές καί οικονομικές συνθήκες, πού μέ τή
σειρά τους καθορίζουν τό^,ρόλο αυτών τών προσωπικοτήτων. Αύτό γίνε
ται συχνά ιδιαίτερα τόν τελευταίο καιρό. νΑς πάρουμε δυό προσωπικότη
τες - τόν Μάρξ καί τόν ’Ένγκελς. Ή προσωπικότητα τού Ένγκελς επι
σκιάζεται λίγο σέ σύγκριση μέ τόν Μάρξ. ’Αργότερα θά δούμε ποιά
άκριβώς ήταν ή σχέση τους. Ό σ ο άφορά τώρα τόν Μάρξ, δέν υπάρχει
στήν ιστορία τού δέκατου ένατου αιώνα άνθρωπος, πού μέ τή δραστηριό
τητα καί τό επιστημονικό του έργο νά έχει καθορίσει έτσι καί τίς σκέψεις
καί τίς πράξεις μιας ολόκληρης σειράς γενεών, σέ πολλές χώρες. Ό άνθραχπος αύτός έχει πεθάνει άπό καιρό. Στά 1933 κλείνουν 50 χρόνια άπό
τό θάνατό του. Κι ομως ή σκέψη του εξακολουθεί νά επηρεάζει καί νά
καθοδηγεί τήν πνευματική άνάπτυξη άκόμα καί τών πιό μακρινών χωρών
- χωρών πού, οσο ζούσε, δέν είχαν άκούσει τίποτα γ ι’ αύτόν. νΑς π ά 
ρουμε τή δική μας χώρα. Τό όνομα τού Μάρξ είναι πολύ γνωστό στή
Ρωσία. ’Έ χουν περάσει κιόλας 50 χρόνια άπό τήν έκδοση τής ρώσικης
μετάφρασης το ν Kf(/ aÀator κι ή επίδραση τού μαρξισμού, αυτού τού
συστήματος ιδεών, μεγαλώνει χρόνο μέ τό χρόνο. Γιά πολλούς αιώνες
άκόμα κανένας ιστορικός δέ θά 'ναι σέ θέση νά ερευνήσει τή ρώσικη
ιστορία τής δεκαετίας τού 1880, αν πιό μπροστά δέ μελετήσει τά έργα
τού Μάρξ καί τού Ένγκελς. Τόσο ολοκληρωτικά έχουν εισχωρήσει ό
Μάρξ κι ό Έ νγκελς μέσα στήν ιστορία τής ρώσικης κοινωνικής καί σο
σιαλιστικής σκέψης, καί μέσα στήν ιστορία τού ρώσικου επαναστατικού
εργατικού κινήματος.
’Έχουμε λοιπόν μπροστά μας άνθρώπους εξαιρετικής σπουδαιότητας,
πού επηρέασαν πολύ σημαντικά τήν κατεύθυνση τής άνθρώπινης σκέψης.

Ας προσπαθήσουμε νά εξετάσουμε κάτω άπό ποιές συνθήκες και μέσα
σέ ποιό περιβάλλον άναπτύχθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Κάθε άνθρωπος
είναι προϊόν μιας ορισμένης ιστορικής εποχής. Κάθε μεγαλοφυΐα, πού
εχει νά προσφέρει κάτι καινούργιο, βασίζεται στό παλιό πού είχε δημιουργηθεΐ πριν ά π ’ αυτήν. Ή μεγαλοφυία δέν άναπτύσσεται άπό τό μη
δέν. ’Ακόμα περισσότερο: άν θέλετε νά διαπιστώσετε τό πραγματικό μέ
τρο τής ιδιοφυίας καί τής πρωτοτυπίας ένός συγκεκριμένου άνθρώπου,
μπορεΐτε νά τό πετύχετε μόνο άν έχετε μιά εικόνα, έστω καί κατά προ
σέγγιση, γιά τό τί είχε επιτευχθεί μέχρι τήν εμφάνιση αυτού τού άνθρώ
που, γιά τή βαθμίδα άνάπτυξης πού είχε φτάσει ή άνθρα)πινη σκέψη καί
ή άνθρώπινη κοινωνία, τή στιγμή πού ό άνθρωπος αυτός άρχιζε νά δέχε
ται τήν επίδραση τού περιβάλλοντος του.
Γιά νά καταλάβουμε τόν Μάρξ - καί τούτο θά 'ταν ή πρακτική εφαρ
μογή τής μεθόδου τού Μάρξ πάνω στόν ιδιο - πρέπει ν 1 άσχοληθούμε μέ
τό παρακάτω πρόβλημα: Πρέπει νά εξετάσουμε τήν επίδραση τής ιστορι
κής κατάστασης εκείνης τής εποχής πάνω στόν Μάρξ καί τόν ’Ένγκελς.
Ό Μάρξ γεννήθηκε στίς 5 Μάη τού 1818 στό Τρίρ, ό Έ νγκελς στις 28
Νοέμβρη τού 1820 στό Μπάρμεν. Θ ά προσθέσω πώς οι δυό πόλεις, Τρίρ
καί Μπάρμεν, βρίσκονται στή Γερμανία. Βρίσκονται μάλιστα στήν ιδια
επαρχία, πού ονομάζεται Ρηνανία. Μέσα ά π ’ αυτήν περνάει ό Ρήνος, πού
άποτελεί τή μεθόριο άνάμεσα στή Γαλλία καί τή Γερμανία. Ό Μάρξ κι ό
Έ νγκελς γεννήθηκαν λοιπόν στήν ιδια επικράτεια, γιά νά χρησιμοποιήσω
μιά δική μας έκφραση. Γνωρίζετε άπ' τήν πείρα σας, πώς ενα παιδί στά
πρώτα χρόνια τής ζωής του βρίσκεται κυρίως κάτω ά π ’ τήν επίδραση τής
οικογένειας, πού άποτελεί τό άμεσο περιβάλλον του. Στά 10 ή 12 χρόνια
του άρχίζει ή έπίδραση ένός πλατύτερου περιβάλλοντος, πού ξεκινάει
άπό τό σχολείο. ’Αρχίζει τότε νά συναντάει μπροστά του μιά σειρά άπό
φαινόμενα καί γεγονότα, πού δέν υπάρχουν στό στενό κύκλο τής οικογε
νειακής ζωής. Ά ν δηλαδή στά χρόνια 1818-1820, προσθέσουμε δέκα μέ
δώδεκα χρόνια, q τάνουμε περίπου στά χρόνια 1830-31. Μπορούμε λοιπόν
νά πούμε ά π ’ τά πρίν, οτι ό Μάρξ κι ό Ένγκελς, γεννημένοι τό 1818 καί
τό 1820, άντίστοιχα, δέχτηκαν στίς άρχές τής δεκαετίας τού 1830 τήν
έπίδραση μιας ορισμένης κοινώνικοίστορικής κατάστασης. Συγκρατεϊστε
αυτές τίς ήμερομηνίες. Παρακάτω θά σάς διευκολύνουν νά παρακολου
θήσετε τούς συλλογισμούς μου.
Ά ς προσπαθήσουμε τώρα νά προσδιορίσουμε μέ συντομία τή μορφή
πού είχε αυτή ή κοινωνικοϊστορική κατάσταση. Τό 1830 καί τό 1831 εί
ναι γιά τήν Ευρώπη χρονιές επανάστασης. Τό 1830 έγινε στή Γαλλία ή
λεγόμενη Ίουλιανή επανάσταση, πού ξαπλώθηκε σ’ ολόκληρη τήν Ευρώ
πη, ά π ’ τή Δύση μέχρι τήν Α νατολή, εφτασε καί στή Ρωσία καί προκάλεσε στό βασίλειο τής Πολωνίας τήν εξέγερση τού 1831. Τούτο σημαίνει
λοιπόν, οτι ό Μάρξ κι ό Έ νγκελς, ήδη στά 1 1 καί τά 12 χρόνια τους,
έζησαν μιά επαναστατική θύελλα, καί δέχτηκαν τίς εντυπώσεις μιάς επα
ναστατικής περιόδου. Ό μ ω ς ή Ίουλιανή επανάσταση τού 1830 δέν ήταν
παρά τό τέλος μιάς άλλης, άκόμα πιό σημαντικής επαναστατικής θύελλας,
πού πρέπει νά γνωρίσουμε τίς συνέπειες καί τήν επίδρασή της, γιά νά
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καταλάβουμε τήν ιστορική κατάσταση, μέσα στήν οποία μεγάλωσαν ό
Μάρξ κι 6 ’Ένγκελς.
Ή ιστορία τοϋ Ι9ου αιώνα, ιδιαίτερα πρίν άπ' τό 1830 πού άρχισε ή
«συνειδητή» ζωή τού Μάρξ καί τού ’Ένγκελς, καθορίζεται άπό δύο θεμε
λιώδη γεγονότα: τή βιομηχανική επανάσταση στήν Α γγλ ία καί τή μεγάλη
επανάσταση στή Γαλλία. Ή βιομηχανική επανάσταση στήν ’Αγγλία άρχίζει περίπου τό 1760 καί πιάνει μιά πολύ μεγάλη περίοδο. Φτάνει στό
αποκορύφωμά της γύρω στά τέλη τού 18ου αιώνα, καί τελειώνει στήν
’Αγγλία μόλις κατά τό 1830 περίπου. Τί σημαίνει όμως «βιομηχανική
επανάσταση»; Αυτή ή ονομασία, πού προέρχεται ά π ’ τόν Ένγκελς, χαρα
κτηρίζει τά άκόλουθα: ΓΗ ’Αγγλία, περίπου στίς άρχές τού δεύτερου μι
σού τού 18ου αιώνα, ήταν ήδη μιά καπιταλιστική χώρα. 'Υπήρχε εκεί
ήδη μιά τάξη μισθωτών εργατών, μιά τάξη προλετάριων, δηλαδή μιά
τάξη άνθρώπων χωρίς καμιά ιδιοκτησία, χωρίς κανένα μέσο παραγωγής
στήν κατοχή τους. Γιά νά ζήσουν αυτοί οί άνθρ(υποι, ήταν υποχρεωμένοι
νά πουλάνε τόν εαυτό τους ή, καθώς λέμε: νά πουλάνε τήν εργατική τους
δύναμη σάν εμπόρευμα. "Υπήρχε ήδη ή τάξη τών καπιταλιστών πού εκμε
ταλλευόταν τήν εργατική τάξη, καί υπήρχε ή τάξη τών γαιοκτημόνίον.
Αυτός ό καπιταλισμός στήν ’Αγγλία τών μέσων τού 18ου αιώνα, ήταν
ώστόσο άκόμα ένας καπιταλισμός, πού τεχνολογικά βασιζόταν στήν π α 
λιά χειρωνακτική παραγωγή, στή χειροτεχνία. Μ’ αύτό δέν έννοούμε τήν
παλιά χειροτεχνική παραγωγή, οπου σέ κάθε μικρή επιχείρηση υπήρχε
ενας μάστορας, δύο ή τρεις καλφάδες καί μερικοί μαθητευόμενοι. ’Α κρι
βώς αυτός ό παλιός χειροτεχνικός τρόπος παραγωγής είχε παραχωρήσει
τή θέση του στόν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Στό δεύτερο μισό τοϋ
18ου αιώνα άναπτύχθηΐίε στήν ’Α γγλία ή μορφή τής καπιταλιστικής
παραγωγής πού ονομάζεται μανουφακτούρα. Τό στάδιο τής μανουφακτούρας στήν καπιταλιστική άνάπτυξη τής παραγωγής, χαρακτηρίζεται
άπ' τό οτι - ενώ ήδη υπάρχει ή εκμεταλλευτική σχέση άνάμεσα στούς
καπιταλιστές καί στούς έργάτες - δέν ξεπερνάει τό όριο τής χειροτεχνι
κής παραγωγής. Ό μ ω ς άπό τεχνική άποψη καί σ’ ο,τι άφορά τήν οργά
νωση τής έργασίας, διαφέρει άπό τόν παλιό χειροτεχνικό τρόπο παραγω 
γής, ά π ’ τό οτι τώρα ό καπιταλιστής συγκεντρώνει σ’ ενα μεγάλο κτίριο
100 μέ 200 χειροτέχνες. Στό παλιό χειροτεχνικό έργαστήριο έργάζονται
πέντε, εξι, εφτά άνθρωποι, μέσα σ' ενα χώρο. Τώρα άναπτύσσεται σέ
μεγάλη έκταση ένας καταμερισμός τής έργασίας μ’ ολες του τίς συνέπειες.
Υ π ά ρ χει ενα καπιταλιστικό εργοστάσιο, χωρίς μηχανές, χωρίς αυτόμα
τους μηχανισμούς, στό όποιο όμως ό καταμερισμός τής έργασίας, ή διάρ
θρωση τού τρόπου παραγωγής άκόμα καί στά διάφορα άνεξάρτητα στά
δια, έχει προχωρήσει ήδη πάρα πολύ. Σ τά μέσα τού 18ου αιώνα αυτή ή
περίοδος τής μανουφακτούρας φτάνει στήν ’Αγγλία στήν πιο μεγάλη της
άνθηση.
Μόλις στό δεύτερο μισό τού 18ου αιώνα, περίπου ά π ’ τή δεκαετία τοϋ
1760, άρχίζουν ν ’ άλλάζουν καί οι τεχνολογικές βάσεις τής παραγωγής.
Τά εργαλεία τών χειροτεχνών άντικαθίστανται άπό τίς μηχανές. Ή αρχή
γίνεται στό σημαντικότερο κλάδο τής άγγλικής παραγωγής, στήν ύφαν25

τουργία. Μιά σειρά άπό εφευρέσεις έπαναστατικοποιούν, ή μιά μετά τήν
άλλη, τήν τεχνική τής χειρωνακτικής κλωστοϋφαντουργίας. ’Αναφέρω μό
νο, ότι περίπου μέχρι τά τέλη τοϋ 1780 είχαν εφευρεθεί ήδη υφαντικές
καί κλωστικές μηχανές. Τό 1785 ό Βάττ έφεϋρε τήν τελειοποιημένη άτμομηχανή, πού άνοιξε τή δυνατότητα τής δημιουργίας εργοστασίων μέσα
στίς πόλεις, κι όχι μόνο στίς όχθες τών ποταμών, πού παρείχαν τήν άπαραίτητη ενέργεια. Αυτό πάλι μέ τή σειρά του δημιούργησε ευνοϊκές
προϋποθέσεις γιά τή σύμπτυξη καί τή συγκέντρωση τής παραγωγής. ’Α π ’
τό 1785, δηλαδή ά π ’ τή στιγμή πού εφευρέθηκε ή άτμομηχανή, άρχίζουν
προσπάθειες νά χρησιμοποιηθεί ό άτμός σέ μιά ολόκληρη σειρά βιομηχα
νικών κλάδων. Αυτό όμως δέν προχώρησε τόσο γρήγορα, όσο λένε μερι
κές φορές τά βιβλία μας. Γιαυτό ολόκληρη τήν περίοδο άπό τό 1760 μέ
χρι τό 1830, τή χαρακτήρισα σάν περίοδο αυτής τής μεγάλης βιομηχανι
κής επανάστασης. ’Έ τσι λ.χ. ή αυτόματη κλωστική μηχανή, πού τή γνα)ρίζετε άπό τά εργοστάσιά μας, πήρε τήν οριστική τελειοποιημένη μορφή
της μόλις τό 1825. Ό άργαλειός πήρε τή σημερινή μορφή του μόλις τό
1813, μόλο πού οί πρώτοι άργαλειοί είχαν ήδη εφευρεθεί πρίν άπ' τό
1766, καί ενας άρκετά ικανοποιητικός άργαλειός είχε κατασκευαστεί τό
1785 άπό τόν ’Ά ρκράιτ.
Φανταστείτε τίόρα μιά χώρα, όπου σ' αυτά τά 70 χρόνια οί εφευρέσεις
διαδέχονται ή μιά τήν άλλη, όπου ή παραγωγή συγκεντρώνεται ολοένα
περισσότερο καί συντελείται άδιάκοπα μιά διαδικασία μαρασμού, εξαφά
νισης καί καταστροφής τής μικρής χειρωνακτικής παραγωγής, μιά δ ια δι
κασία έξαφάνΓσης τών μικρών κλωστοϋφαντουργικών εργαστηρίων. Στή
θέση τών χειροτεχνών διαμορφοτνεται μιά μάζα προλετάριων, πού μεγα
λώνει σταθερά. Βλέπετε λοιπόν π<ύς στήν Α γγλία , γύρω στά τέλη τού
18ου αίθ)να καί ιδιαίτερα στίς άρχές τού 19ου - στή θέση τής παλιάς
εργατικής τάξης πού άρχισε ν' άναπτύσσεται τό 16ο καί 17ο aitova καί
πού στό πρώτο μισό τού 18ου αιώνα δέν περιλάμβανε παρά ενα άσήμαντο κομμάτι τού πληθυσμού - άναπτύσσεται μιά σημαντική κοινωνική
τάξη, πού βάζει τή σφραγίδα της σ' όλες τίς κοινωνικές σχέσεις. Ταυτό
χρονα μ' αυτή τή βιομηχανική επανάσταση, όλοκληρο)νεται καί μιά σο
βαρότατη συγκέντρωση μέσα στήν ίδια τήν εργατική τάξη. Γίνεται μιά
άδιάκοπη μεταβολή όλων τών οικονομικών σχέσεων, τό ξερίζωμα τής π α 
λιάς γενιάς τών υφαντών καί τών κλωστών, πού βγαίνουν έξω ά π ’ τίς
παραδοσιακές, συνηθισμένες συνθήκες διαβίωσης. Έ νώ παλιά ό εργάτης
τής μανουφακτούρας ήξερε άκόμα ότι ό πατέρας του καί ό παππούς του
είχαν ζήσει κάτω άπ' τίς ίδιες συνθήκες, ότι δέ διέφερε διόλου άπ' τό
χειροτέχνη καί τό γεωργό, εμφανίστηκαν τώρα στή θέση αυτών τών σχέ
σεων συνθήκες διαβίιοσης, κάτω ά π ’ τίς όποιες ό καθένας καταλάβαινε
πώς χτές τά πράγματα ήταν άκόμα έτσι, άλλά σήμερα όλα είχαν άλλάξει.
Χτές υπήρχαν άκόμα παραδοσιακές, στενές, δυνατές σχέσεις άνάμεσα
στούς έπιχειρηματίες καί τούς εργάτες. Τώρα όλα ήταν άλλιοπικα. Οί
έπιχειρηματίες ρίχνουν άνελέητα δεκάδες εκατοντάδες εργάτες στό δρόμο.
Σάν άπάντηση σ' αυτή τή ριζική άλλαγή τών όρων διαβίωσης τών ερ
γατών, άναπτύσσεται μιά άντίδραση - όχι όμως μέ τήν έννοια πού τήν
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καταλαβαίνουμε συνήθως: οι εργάτες στρέφονται ενάντια σ' αυτές τίς
συγκλονιστικές άλλαγές, ενάντια σ’ αυτό τό είδος τής επανάστασης.
'Α πελπίζονται, προσπαθούν νά πετάξουν άπό πάνω τους αυτές τίς κ α ι
νούργιες συνθήκες ζωής. Είναι λοιπόν αυτονόητο, πώς ολο τους τό μίσος,
όλη τους τή δυσαρέσκεια, τή στρέφουν αρχικά ενάντια στίς χειροπιαστές
μορφές αυτής τής καινούργιας κι άβάσταχτης γΓ αυτούς επανάστασης,
δηλαδή ενάντια στίς μηχανές, στίς όποιες νομίζουν πώς προσωποποιούνται όλα τά κακά. νΕτσι, στίς αρχές τού 19ου αιώνα, άρχίζει μιά σειρά
άπό εξεγέρσεις τών εργατών ενάντια στίς μηχανές καί ενάντια στίς κ αι
νούργιες τεχνικές συνθήκες τής παραγωγής. Οι έξεγέρσεις αυτές παίρνουν
τή μεγαλύτερη έκτασή τους στήν ’Αγγλία τό 1815. Είπα παραπάνω πώς ό
άργαλειός πήρε τήν πιό τελειοποιημένη μορφή του τό 1813. Τή χρονιά
αυτή τό κίνημα άγκαλιάζει δλα τά βιομηχανικά κέντρα, καί άπό καθαρά
αυθόρμητο μετατρέπεται σέ οργανωμένο, δημιουργεί τά δικά του συνθή
ματα κι άποκτά τούς δικούς του ηγέτες. Τό κίνημα αυτό, πού στρεφόταν
ενάντια στίς μηχανές, είναι γνωστό σάν «κίνημα τών λουδιστών».
’Άλλοι λένε πώς - λέξη προέρχεται άπ' τό όνομα ένός εργάτη, άλλοι
πάλι πώς προέρχεται άπ' τό όνομα τού μυθικού στρατηγού Λούντ, πού μ'
αυτό οί εργάτες υπέγραφαν τίς προκηρύξεις τους...
Ε νά ντια σ' αυτό τό κίνημα τών λουδιστών, οι κυρίαρχες τάξεις, ή τότε
άρχουσα ολιγαρχία, παίρνουν τά πιό ώμά καταπιεστικά μέτρα. Κάθε
καταστροφή καί κάθε άπόπειρα καταστροφής τών μηχανών τιμωρείται μέ
θάνατο, καί πολλοί εργάτες σέρνονται στήν κρεμάλα.
Χρειαζόταν ενα πιό άναπτυγμένο στάδιο τού εργατικού κινήματος,
άπαιτούνταν ή προπαγάνδα τών επαναστατών, γιά νά εξηγήσει στούς ερ
γάτες πώς δέ φταίνε οί μηχανές άλλά οι όροι κάτω ά π ’ τούς οποίους
χρησιμοποιούνται. Αύτό τό επαναστατικό κίνημα, πού έταξε σκοπό του
νά κάνει τούς εργάτες μιά συνειδητή μάζα, ικανή νά παλέψει ενάντια σέ
ορισμένες κοινωνικές καί πολιτικές συνθήκες, άρχίζει νά παίρνει τερά
στιες διαστάσεις στήν Α γ γλ ία άπό τό 1815. Δέ θά μιλήσω περισσότερο
γ ι’ αύτό τό κίνημα. "Ωστόσο θά ’θελα νά σάς πώ, σύντροφοι, οτι κι αύτό
τό επαναστατικό κίνημα πού άρχισε τό 1815-1817, είχε τούς πρόδρομούς
του λίγο νωρίτερα, δηλαδή στά τέλη τού 18ου αιώνα.
Γιά νά νιώσουμε τή σημασία αυτών τών προδρόμων πρέπει τώρα νά
στραφούμε στή Γαλλία, γιατί άν δέ γνωρίζουμε τό ρόλο πού επαιξε ή
γαλλική επανάσταση, θά ’ναι δύσκολο νά καταλάβουμε τά πρώτα βήματα
τού άγγλικού εργατικού κινήματος.
Ή γαλλική επανάσταση ξέσπασε, καθώς ξέρετε, τό 1789. Φτάνει στό
άποκορύφωμά της τό 1793. Α π ' τό 1794 άρχίζει ή παρακμή της, πού
οδηγεί μέσα σέ λίγα χρόνια στήν εγκαθίδρυση τής στρατιωτικής δικτατο
ρίας τού Ναπολέοντα. Τό 1799 ό Ναπολέοντας πραγματοποιεί τό π ρ α ξι
κόπημά του, γίνεται γιά 5 χρόνια ύπατος, μετά αύτοανακηρύσσεται αύτοκράτορας, καί κυβερνάει τή Γαλλία μέχρι τό 1815.
Ή Γαλλία, μέχρι τό τέλος τού 18ου αιώνα, ήταν μιά χώρα πού στήν
κορυφή της βρισκόταν ένας άπόλυτος άρχοντας. Στήν πραγματικότητα ή
εξουσία άνήκε στούς εύγενείς - πού είχαν πουλήσει μέ κάποιο άντάλλαγ-
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μα ενα μέρος τής επιρροής τους στή νεοδημιουργημένη χρηματιστική καί
εμπορική άστική τάξη - καί στόν κλήρο. Έ ν α ισχυρότατο κίνημα πού
άρχίζει στή Γαλλία μέσα στίς λαϊκές μάζες - τούς μικροπαραγωγούς,
τούς γεωργούς, τούς μικρομεσαίους έργοστασιάρχες πού δέν είχαν κανένα
προνόμιο - εξελίσσεται σέ επαναστατικό κίνημα. Στούς άγώνες πού άκολούθησαν άνάμεσα στίς διάφορες κοινωνικές ομάδες, τήν τάξη τών φτω
χών τών πόλεων καί τίς προνομιούχες τάξεις, ή εξουσία πέφτει στίς 10
Αύγούστου τού 1792 στά χέρια τής επαναστατικής μικροαστικής τάξης
καί τής εργατιάς τού Παρισιού. Ή εξωτερική έκφραση αυτής τής κυ
ριαρχίας είναι ή κυριαρχία τών γιακωβίνων, πού καθοδηγούνται άπό τόν
Ροβεσπιέρο καί τόν Μαρά. Θ ά προσθέσω κι ενα τρίτο όνομα, πού σάς
είναι γνωστό, τό όνομα τού Νταντόν. Γιά δυό χρόνια ή Γαλλία βρίσκεται
στά χέρια τού ξεσηκωμένου λαού, πού ή πρωτοπορία του είναι τό επα
ναστατικό Παρίσι.
Οί γιακωβίνοι ήταν εκπρόσωποι τής άστικής τάξης, εκπρόσωποι όμως
πού κράτησαν τίς διεκδικήσεις τής άστικής τάξης μέσα σέ λογικά όρια.
Δέν ήταν κομμουνιστές ούτε σοσιαλιστές. Ούτε ό Ροβεσπιέρος ούτε ό
Μαρά ήταν κομμουνιστές καί σοσιαλιστές. ’Α πεναντίας, τόσο ό Ροβε
σπιέρος όσο κι ό Μαρά κι ό Νταντόν, δέν ήταν παρά μικροαστοί δημο
κράτες, πού είχαν άναλάβει ενα ρόλο, ενα ιστορικό καθήκον πού επρεπε
νά εκπληρώσει ολόκληρη ή άστική τάξη: νά καθαρίσουν τή Γαλλία ά π ’
όλα τά κατάλοιπα τού φεουδαρχικού καθεστώτος, νά δημιουργήσουν πο
λιτικές συνθήκες τέτοιες, πού νά μπορεΐ ν ’ άναπτυχθεΐ ελεύθερα ή δρα
στηριότητα τών ιδιωτών ιδιοκτητών, τέτοιες πού τίποτα νά μήν έμποδίζει
τόν κάθε μικροϊδιοκτήτη νά εχει κάποια μέτρια κέρδη άπό ενα τίμιο εισ
όδημα ή άπό τήν έντιμη εκμετάλλευση άλλων άνθρώπων. Στόν άγώνα
όμως ενάντια στή φεουδαρχία, ένάντια στήν άριστοκρατία, στόν άγώνα
βασικά ενάντια σ' ολόκληρη τήν ’Ανατολική Εύρώπη πού είχε συνασπι
στεί κατά τής Γαλλίας, οί γιακωβίνοι Ροβεσπιέρος καί Μαρά έπαιξαν τό
ρόλο επαναστατών ηγετών. Σ ' αυτό τόν άγώνα ενάντια σ’ ολόκληρη τήν
Εύρώπη άναγκάστηκαν νά χρησιμοποιήσουν τή μέθοδο τής επαναστατι
κής προπαγάνδας. Γιά ν' άντιπαρατάξουν τή δύναμη τών λαϊκών μαζών
στή δύναμη τής φεουδαρχίας καί τών βασιλιάδων, ρίξανε τό σύνθημα:
«Πόλεμος στά παλάτια, ειρήνη στά καλύβια!» Στά λάβαρά τους είχαν
γράψει τό σύνθημα «Ελευθερία,*’Ισότητα. ’Αδερφοσύνη».
Οί πρώτες έπιτυχίες τής γαλλικής επανάστασης έπέδρασαν άμεσα καί
στή Ρηνανία, όπου οργανώθηκαν σύλλογοι γιακωβίνων. Πολλοί γερμανοί
είχαν καταταχτεί σάν εθελοντές στό γαλλικό στρατό. Μερικοί ά π ’ αυτούς,
στό Παρίσι, συμμετείχαν σέ διάφορες έπαναστατικές οργανώσεις. Στή
Ρηνανία καί στό Πφάλτς διατηρήθηκε γιά πολύ καιρό μιά ισχυρή έπιρροή τής γαλλικής επανάστασης - οι ήρωικές της παραδόσεις έπιδρούσαν
πάνω στή νέα γενιά μέχρι τίς άρχές τού 19ου αιώνα. ’Ακόμα κι ό σφετε
ριστής Ναπολέοντας, ένας κατακτητής, στόν άγώνα του κατά τής γηραιάς
μοναρχικής καί φεουδαρχικής Ευρώπης, άναγκάστηκε νά στηριχτεί στά
βασικά επιτεύγματα τής γαλλικής επανάστασης, άπλά καί μόνο έπειδή
σάν κατακτητής έμφανιζόταν ταυτόχρονα καί σάν εχθρός τού φεουδαρχι

κού καθεστώτος. Είχε άρχίσει τή στρατιωτική του σταδιοδρομία στόν
επαναστατικό στρατό. ( Ό δικός μας Κόκκινος Στρατός έξαλλου, άφομοίωσε θαυμάσια τήν πείρα άπ' τούς μεγάλους επαναστατικούς άγώνες.)
Μιά τεράστια μάζα γάλλων στρατιαπών, πού στήν άρχή ήταν ξυπόλυτοι,
κουρελήδες, οπλισμένοι μερικές φορές μόνο μέ ραβδιά, πολέμησε μέ τά
πανίσχυρα πρωσικά στρατεύματα, καί τά νίκησε μέ τόν ενθουσιασμό καί
τήν άριθμητική ύπεροχή της, τά νίκησε επειδή έσπαζε τό ήθικό καί διέ
λυε τόν εχθρικό στρατό, στέλνοντάς του προκηρύξεις προτού τού στείλει
βόλια. Αυτή τήν επαναστατική προπαγάνδα τή χρησιμοποίησε στούς π ο
λέμους του άκόμα κι ό Ναπολέοντας. ’Ήξερε καλά οτι τά κανόνια είναι
πολύ ισχυρό όπλο, μέχρι τήν τελευταία μέρα όμως, δέν περιφρόνησε ποτέ
τό όπλο τής επαναστατικής προπαγάνδας - αύτό τό όπλο πού άποσυνθέτει τόσο τέλεια τά άντίπαλα στρατεύματα.
Ή έπίδραση τής γαλλικής επανάστασης άπλώθηκε καί πρός τήν ’Α να
τολή, εφτασε μάλιστα μέχρι τή γηραιά Πετρούπολη. Στά παλιά μας βι
βλία μπορείτε νά διαβάσετε πώς, όταν εφτασε ή είδηση γιά τήν κατά
ληψη τής Βαστίλης, οί άνθρωποι άγκαλιάζονταν καί φιλιόντουσαν άκόμα
καί στήν Πετρούπολη.
Στή Ρωσία υπήρχε ήδη μιά μικρή ομάδα - τό πιό σημαντικό πρόσωπο
σ' αύτήν ήταν ό Ραντίστσεφ - πού καταλάβαινε πολύ καλά τή σημασία
τών γεγονότων τής γαλλικής επανάστασης. Ή επίδραση τής γαλλικής
επανάστασης έκδηλώνεται σέ μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση σ’ ολες τίς
χώρες τής Ευρώπης. Ά κ ό μ α καί στήν Α γγλία , πού βρισκόταν επικεφα
λής όλων σχεδόν τών εναντίον τής Γαλλίας συνασπισμένων κρατών,
άπλώθηκε όχι μόνο στά μικροαστικά στοιχεία, άλλά καί στόν πολυάριθμο
εργατικό πληθυσμό πού είχε δημιουργηθεί άπό τή βιομηχανική επανά
σταση. Α κ ρ ιβ ώ ς τό 1791 καί τό 1792 δημιουργείται στήν Α γ γλ ία ή
πρώτη επαναστατική εργατική οργάνωση. Ή εργατική αύτή οργάνωση
εχει τό όνομα «Σύλλογος Α λληλογραφίας» · είναι ένας σύλλογος πού
πήρε αύτό τό όνομα γιά νά ξεγλιστρήσει άπ' τούς άγγλικούς νόμους.
Γύρω στά τέλη τού 18ου αιώνα ή Α γ γλ ία ήταν μιά συνταγματική χώρα.
Είχε περάσει ήδη άπό δυό επαναστάσεις - ή μιά στά μέσα καί ή άλλη
στά τέλη περίπου τού 18ου αιώνα. Θεωρούνταν πολύ έλεύθερη χώρα,
στήν όποία έπιτρέπονταν οί σύλλογοι καί οί εταιρίες, χωρίς όμως κανέ
νας ά π ’ αύτούς τούς συλλόγους καί τίς εταιρίες νά επιτρέπεται νά ερθει
σέ οργανωτική επαφή μέ άλλες εταιρίες. Γιά νά παρακάμψουν λοιπόν
αύτή τήν άπαγόρευση, οί εργατικές ενώσεις σκέφτηκαν νά δημιουργούν,
οπου μπορούσαν, τούς «Συλλόγους Α λληλογραφίας». Αύτοί ήταν σύλλο
γοι πού άλληλογραφούσαν μεταξύ τους καί βρίσκονταν σέ συνεχή έπικοινωνία. Ό σύλλογος τού Λονδίνου διευθύνονταν άπό τόν παπουτσή Τόμας Χάρντυ. ενα σκοτσέζο μέ γαλλική καταγωγή. Τό έπιόνυμό του σημαί
νει «ό γενναίος». Ό Χάρντυ έπεισε πολλούς εργάτες νά γραφτούν στό
σύλλογο. Ή εισφορά τών μελών ήταν πολύ μικρή. Ή ένωση διοργάνωνε
συναντήσεις καί συγκεντρώσεις. Ή μεγάλη πλειοψηφία τών μελών της
ήταν χειροτέχνες - παπουτσήδες καί ραφτάδες. Ό λόγος είναι οτι ή βιο
μηχανική επανάσταση, οπως είπα, είχε άρχίσει νά άσκεί τή διαλυτική της
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έπίδραση στήν παλιά παραγωγή τής μανουφακτούρας καί στήν παλιά
χειροτεχνία. Θά αναφέρω ενα άκόμα όνομα πού συνδέεται μέ τή μεταγε
νέστερη ιστορία τού εργατικού κινήματος στήν Α γγλία , τόν Φράνσις
Πλές. Ε ίναι ένας ράφτης, πού τ ’ όνομά του θά τό συναντήσουμε στήν
ιστορία τού άγγλικού τρεϊντ-γιουνιονισμού. Θ ά μπορούσα ν' άναφέρω τά
ονόματα μιάς σειράς εργατών. Οι περισσότεροί τους είναι χειροτέχνες. Θ “
άναφέρω άκόμα τόν παπουτσή Χόλκαφτ, προικισμένο ποιητή, δημοσιο
γράφο καί ρήτορα, πού έπαιξε μεγάλο ρόλο στά τέλη τού 18ου αί(όνα.
Αυτός ό «Σύλλογος ’Αλληλογραφίας» λοιπόν, τό 1792, δυό τρείς βδο
μάδες μετά τήν άνακήρυξη τής δημοκρατίας στή Γαλλία (10 Αύγούστου
1792), έστειλε κρυφά μέ τό γάλλο πρεσβευτή στό Αονδίνο, ένα μήνυμα
συμπάθειας καί συμπαράστασηc στή Γαλλική ’Εθνοσυνέλευση. Αυτό τό
χαιρετιστήριο μήνυμα, μιά ά π ’ τίς πρώτες εκδηλώσεις τής διεθνούς άλληλεγγύης καί συμπάθειας, έκανε βαθιά εντύπωση στή Γαλλική ’Εθνοσυνέ
λευση γιατί ήταν χαιρετιστήριο μήνυμα τού άγγλικού λαού, ενώ οι κυ
ρίαρχες τάξεις τής ’Αγγλίας συμπεριφέρονταν τότε πολύ εχθρικά άπέναντι στή Γαλλία. Ή ’Εθνοσυνέλευση άπάντησε στό χαιρετισμό μέ μιά
ιδιαίτερη άπόφαση. Οι σχέσεις τών άγγλικών έργατικών συλλόγων μέ
τούς γάλλους γιακωβίνους έδωσαν στήν άγγλική ολιγαρχία τήν άφορμή ν'
άρχισει τή διώξη αυτού τού συλλόγου. ’Εναντίον τού Χάρντυ καί άλλων
άπαγγέλθηκαν διάφορες κατηγορίες. Ά ν διαβάσετε τίς άγορεύσεις τών
εισαγγελέων στίς δίκες πού άκολούθησαν, θά δείτε μέ ποιό τρόπο οι άγγλικές καπιταλιστικές ομάδες έπωφελήθηκαν άπό τήν έπανάσταση γιά ν 1
άποσπάσουν άπό τήν επαναστατική Γαλλία άποικίες στήν ’Ασία καί στήν
’Αμερική.
Ό κίνδυνος πού άπειλούσε τήν κυριαρχία της, άνάγκασε τήν άγγλική
ολιγαρχία νά πάρει μιά σειρά άπό μέτρα κατά τού άνερχόμενου εργατι
κού κινήματος. Γύρω στό 1800 άπαγορεύονται καί οί ενώσεις καί οι σύλ
λογοι πού μέχρι τότε είχαν τό δικαίωμα νά ιδρύουν τά εύπορα άστικά
στοιχεία, καί πού συνεπώς δέ μπορούσαν ν ’ άπαγορευτούν στούς χειρο
τέχνες. Ε ιδικά όμως άπαγορεύονται όλοι οί σύλλογοι πού άλληλογραφούν
μεταξύ τους καί βρίσκονται σέ μιά επικοινωνία. Τό 1799 ένας νόμος
άπαγορεύει ειδικά κάθε νόμιμη ένωση έργατών στήν ’Αγγλία. Ά π ό τό
1799 μέχρι τό 1824, άφαιρεϊται άπό τήν άγγλική έργατική τάξη κάθε
δικαίωμα τού συνέρχεσθαι καί συνεταιρίζεσθαι.
Ά ς ξαναγυρίσουμε τώρα πίσω στό 1815. Τό κίνημα τών «λουδιστών»,
πού είχε σάν άποκλειστικό σκοπό τήν καταστροφή τών μηχανών, π α ρ α 
χώρησε τή θέση του σέ μία πιό συνειδητή πάλη. Οί καινούργιες οργανώ
σεις άνέλαβαν τό καθήκον ν ’ άλλάξουν τίς πολιτικές συνθήκες ζωής τής
εργατικής τάξης. Α παιτήσανε κατά πρώτο λόγο τό δικαίωμα τού συνέρ
χεσθαι καί τού συνεταιρίζεσθαι, καί τήν ελευθερία τού τύπου. Τό 1817
άρχίζει μέ ενα σκληρό άγώνα, πού προκάλεσε τό 1819 στό μεγάλο κέντρο
τής άγγλικής βαμοακοβιομηχανίας, στό Μάντσεστερ, μιά περίφημη μάχη.
Ή μάχη έγινε στό Πήτερσφηλντ, οί άγγλοι εργάτες όμως ονόμασαν αυτή
τή σφαγή μάχη τού «Πήτερλω». Σύντροφοι, σίγουρα εχετε άκούσει τό
Μ)

όνομα «Βατερλώ»: έτσι ονομαζόταν ό τόπος όπου οι σύμμαχοι νίκησαν
τό 1815 τόν Ναπολέοντα. Ε να ντίο ν τών εργατών στάλθηκαν τεράστιες
δυνάμεις ιππικού. Ή μάχη τελείωσε μέ τή δολοφονία πολλών άνθρώπων.
Ό π ω ς ό δικός μας ό Νικόλαος συγχάρηκε κάποτε τούς γενναίους δραγό
νους, πού είχαν πυροβολήσει μέσα στήν άνυπεράστιστη μάζα τών εργα
τών τού Γιάροσλαβ, όμοια κι ό άγγλος βασιλιάς συγχάρηκε τούς θαρρα
λέους ιππείς, πού νίκησαν τούς άοπλους εργάτες. Πέρα ά π ’ αυτό, πάρθηκαν βάρβαρα μέτρα ενάντια στήν εργατική τάξη, γνωστά μέ τ' όνομα «εξι
διατάγματα». 'Ωστόσο τό άποτέλεσμα αυτών τών διώξεων ήταν νά δυνα
μώσει ό επαναστατικός άγώνας, καί τό 1824 οί άγγλοι έργάτες κατέκτησαν τόν περίφημο νόμο τού συνεταιρισμού, πού ήταν μιά παραδοχή τού
επαναστατικού κινήματος. Σ ’ αυτό συνετέλεσε ό Πλές, πού άνέφερα
παραπάνω, καί πού τήν εποχή εκείνη είχε πάψ ει νά ’ναι επαναστάτης
σύντροφος κι είχε γίνει αυτόνομος επιχειρηματίας, χωρίς όμως νά διακόψει τίς σχέσεις του μέ τούς ριζοσπάστες στή Βουλή τών Κοινοτήτων.
Αυτό τό κίνημα πού είχε άναπτυχθεί άνάμεσα στούς έργάτες, μέ στόχο
του τήν ίδρυση έργατικατν οργανώσεων καί εργατικών ενώσεων, γιά ν ’
άμυνθεί ενάντια στήν καταπίεση τών επιχειρηματιών, γιά νά πετύχει κα
λύτερους όρους εργασίας καί μεγαλύτερο μισθό, άπέκτησε τώρα μιά νο
μική βάση. "Απ’ τήν εποχή αυτή άρχίζει ν ’ άναπτύσσεται τό άγγλικό
τρεϊντ-γιουνιονιστικό κίνημα. Μέσα σ' αυτό οργανώνονται τ(ύρα καί π ο 
λιτικοί σύλλογοι, πού τάζουν σκοπό τους τήν άπόκτηση τού γενικού εκ
λογικού δικακυματος. Ό λ α αύτά διαδραματίζονται μέσα στή δεκαετία
τού 1820.
Στό μεταξύ στή Γαλλία, όπως είπα, ό Ναπολέοντας συντρίφτηκε ορι
στικά τό 1815 γιά νά παλινορθωθεϊ κατόπι ή παλιά μοναρχία τών Βουρβόνων μέ τόν Λουδοβίκο ΙΗ'. ’Α ρχίζει τότε ή εποχή τής παλινόρθωσης,
πού διαρκεί κάπου 15 χρόνια. ’Αφού ξαναπήρε τό θρόνο μέ τή βοήθεια
τής ξένης επέμβασης, μέ τή βοήθεια τού τσάρου Α λέξανδρου Α ', ό Λου
δοβίκος κάνει μιά σειρά άπό παραχωρήσεις στούς γαιοκτήμονες πού
πλήγηκαν κατά τήν επανάσταση. Δέ μπορούσε βέβαια νά τούς επιστρέφει
τή γη τους - αυτή έμεινε στούς γεωργούς - τούς παρηγόρησε όμιος μέ
άποζημιώσεις ύψους πολλών δισεκατομμυρίων φράγκων. Ό Λουδοβίκος
πάσχισε μ’ όλες τίς δυνάμεις του νά άναχαιτίσει τήν παραπέρα εξέλιξη
τών κοινώνικοπολιτικών συνθηκών. Προσπάθησε ν' άναστείλει όσο τό
δυνατό περισσότερες ά π ’ τίς παραχωρήσεις πού είχε άναγκαστεί νά κ ά
νει. Ό άγώνας άνάμεσα στούς φιλελεύθερους καί τούς συντηρητικούς,
πού φθείρει τή δυναστεία τών Βουρβόνων, συνεχίζεται μέχρι τόν Ιούλη
τού 1830, οπότε ^ξεσπάει μιά νέα επανάσταση.
ΓΗ Α γγλία , πού στά τέλη τού 18ου αιώνα είχε άπαντήσει στή γαλλική
επανάσταση μέ τό δυνάμωμα τού εργατικού κινήματος, γνωρίζει τώρα,
κάτω ά π ’ τήν επίδραση τής Ίουλιανής επανάστασης, ένα νέο επαναστα
τικό άναβρασμό. ’Α ρχίζει μιά μεγάλη κίνηση γιά τήν έπέκταση τού εκλο
γικού δικαιώματος. Σύμφωνα μέ τούς άγγλικούς νόμους, δικαίωμα ψήφου
είχε μόνο ενα ελάχιστο τμήμα τού πληθυσμού, κυρίως οί μεγαλογαιοκτήμονες. Αυτοί συνέβαινε πολλές φορές νά κατέχουν άγροκτήματα μέ δυό-

τρεις ψηφοφόρους (οι λεγόμενοι σάπιοι οικισμοί), καί στέλναν στή Βουλή
τών Κοινοτήτων οποίο βουλευτή τούς εκανε κέφι. Τά κυβερνώντα κόμμα
τα, οι Τόρυς καί οι Ούίγοι, εκπροσωπούν ούσιαστικά τίς διάφορες φ ρά
ξιες τής άριστοκρατίας τών γαιοκτημόνοον. Άπ* αύτά τά άλληλομισού
μενα κόμματα, τό φιλελεύθερο, οί Ούίγοι, παίρνει τήν πρωτοβουλία.
Θεωρεί απαραίτητο νά κάνει μιά παραχώρηση στό λαό καί νά πραγμα
τοποιήσει μιά εκλογική μεταρρύθμιση. Τό αποτέλεσμα ήταν ν ’ άποκτήσει
τώρα δικαίωμα ψήφου ό πιό εύπορος πληθυσμός, δηλαδή ή βιομηχανική
αστική τάξη. Οί έξαπατημένοι ήταν πάλι οί εργάτες. Σάν αντίδραση σ’
αύτή τήν προδοσία τής φιλελεύθερης άστικής τάξης - στήν οποία είχε
συμμετάσχει κι ό Πλές, τό πρώην μέλος τού συλλόγου άλληλογραφίας μετά άπό λίγα χρόνια καί μετά άπό διάφορες άποτυχημένες προσπάθειες,
οργανώνεται τό 1836 ή Έ νω ση τών Ε ρ γα τώ ν τού Λονδίνου. Αύτή, άντίθετα ά π ’ τόν παλιό σύλλογο άλληλογραφίας, φέρει ήδη τό κλασικό όνομα
τοϋ εργατικού συλλόγου. Ε πικεφ α λής αύτού τού συλλόγου ήταν κάμπο
σοι ικανοί εργάτες. Οί πιό άξιόλογοι ήταν ό Ούίλιαμ Λόβετ καί ό Χένρυ
Χέζρινγκτον. Τό 1837 ό Λόβετ καί οί σύντροφοί του διατύπωσαν γιά
πρώτη φορά τίς θεμελιοόδεις πολιτικές διεκδικήσεις τής εργατικής τάξης.
Βάζουν ήδη καθήκον τους νά όργανίόσουν τούς εργάτες σ' ένα ξέχωρο
πολιτικό κόμμα, μέ ιδιαίτερο πολιτικό πρόγραμμα. "Ωστόσο σκοπός τους
δέν ήταν νά σχηματίσουν ένα κόμμα τής εργατικής τάξης, πού θά άντιπαρέθετε τό ιδιαίτερο πρόγραμμά του απέναντι σ' δλα τά άλλα άστικά
κόμματα, άλλά ένα εργατικό κόμμα, πού διεκδικεΐ τήν ίδια εξουσία μέ
όλα τ' άλλα κόμματα. Θέλει επίσης νά συμμετέχει στήν πολιτική ζωή.
Θέλει μέσα σ’ αύτό τό άστικό πολιτικό περιβάλλον ν ’ άποτελεί τό κόμμα
τής έργατικής τάξης. Δέ βάζει κανέναν άπολύτως ιδιαίτερο στόχο καί δέ
φτιάχνει άπολύτως κανένα ιδιαίτερο οικονομικό πρόγραμμα άπέναντι σ’
ολόκληρη τήν άστική κοινωνία. Τούτο μπορεΐτε νά τό καταλάβετε, άν
θυμηθείτε πιός στήν Αύστραλία καί στή Νέα Ζηλανδία υπάρχουν τέτοια
εργατικά κόμματα, πού δέν έχουν τάξει σκοπό τους τή ριζική άλλαγή τών
κοινοτικώ ν όρων καθαυτών. Μερικές φορές συμμαχούν στενά μέ τά
άστικά κόμματα, γιά νά εξασφαλίσουν στούς εργάτες ενα ορισμένο μερί
διο επιρροής στόν κυβερνητικό μηχανισμό.
Τό έγγραφο, στό όποιο ό Λόβετ καί οί σύντροφοί του διατύπωσαν τίς
διεκδικήσεις τών εργατών, πήρε τ* όνομα «Χάρτα», καί τό κίνημα ονο
μάστηκε «χαρτιστικό». Χαρτιστές άποκαλούνταν οί εργάτες πού είχαν
φτιάξει αύτή τή χάρτα. Πρόβαλαν έξι διεκδικήσεις: καθολικό δικαίωμα
ψήφου, κοινοβούλιο πού νά εκλέγεται κάθε χρόνο, μυστική ψηφοφορία,
άμοιβή τών βουλευτών, διαίρεση τής χώρας σέ ϊσες εκλογικές περιφέρειες
καί δικαίωμα τού έκλέγεσθαι γιά όλους, άνεξάρτητα άπ' τά περιουσιακά
τους στοιχεία. ’Έτσι ξεκίνησε τό χαρτιστικό κίνημα.
Ό π ω ς βλέπετε, τό κίνημα αύτό άρχισε τό 1837, όταν ό Μάρξ ήταν 19
χρόνων καί ό Έ νγκελς 17. Ά ποτελεί τό πιό ψηλό σημείο πού εφτασε τό
εργατικό κίνημα, μέχρι τή στιγμή πού ό Μάρξ κι ό Έ νγκελς άρχισαν νά
παρατηρούν συνειδητά τό περιβάλλον τους.
Στή Γαλλία, όπου ή επανάσταση τοϋ Ιούλη τού 1830 προκάλεσε τήν

πτώση τών Βυυρβόνων, δέν έγκαθιδρύθηκε ή δημοκρατία πού επιδίωκαν
οί επαναστατικές οργανώσεις τής δεκαετίας τού 1820, άλλά μιά συνταγ
ματική μοναρχία μέ επικεφαλής τώρα μιά νέα δυναστεία, τή λεγάμενη
δυναστεία τής ’Ορλεάνης, πού κατά τή διάρκεια τής μεγάλης γαλλικής
έπανάστασης κι άργότερα, τήν εποχή τής παλινόρθωσης, άντιπολιτευόταν
τούς συγγενείς της τούς Βουρβόνους.
Αυτή ή ίουλιανή μοναρχία άφήνει ελεύθερη τή βιομηχανική, εμπορική
καί χρηματιστική άστική τάξη, νά επιταχύνει τή διαδικασία τού πλουτι
σμού της, καί κατευθύνει τά χτυπήματά της ενάντια στήν εργατική τάξη,
στήν οποία ήδη εκδηλώνεται, άδύναμα όμως άκόμα, ή άνάγκη γιά μιά
οργάνωση.
Στίς άρχές τής δεκαετίας τού 1830 οί επαναστατικοί σύλλογοι άποτελούνται κυρίοκ άπό φοιτητές καί διανοούμενους, οι εργάτες είναι ελάχι
στοι άνάμεσά τους. "Ωστόσο, σάν απάντηση γιά τήν άλλαγή μέσα στήν
άστική τάξη, ξεσπά τό 1831 στή Λυών, τό κέντρο τής βιομηχανίας μετα
ξωτών, μιά εργατική εξέγερση. Γιά μερικές μέρες οί εργάτες παίρνουν τήν
πόλη στά χέρια τους. Δέν προβάλλουν καμιά άπολύτως πολιτική άξίωση.
Στίς σημαίες τους γράφουν τό σύνθημα «Νά ζήσουμε δουλεύοντας ή νά
πεθάνουμε παλεύοντας!» Τελικά νικήθηκαν καί γνώρισαν όλα τά συνηθι
σμένα επακόλουθα μιας τέτοιας ήττας.
Αύτή ή εξέγερση έπαναλήφθηκε γ ι’ άλλη μιά φορά τό~1834, στήν ιδία
πόλη. Ό ρόλος της ήταν τεράστιος, πολύ μεγαλύτερος άπ' τό ρόλο τής
Ίουλιανής έπανάστασης. Ή Ίουλιανή επανάσταση έπέδρασε κυρίως στά
μικροαστικά, τά λεγόμενα δημοκρατικά στοιχεία. Ή εξέγερση στή Λυών
καί ή επανάληψή της, φανέρωσε γιά πρώτη φορά τήν επαναστατική ση
μασία τών εργατικών στοιχείίην πού - εστω καί άρχικά σέ μιά μόνο πόλη
- σηκώνουν τό λάβαρο τής εξέγερσης ενάντια σ' ολόκληρη τήν άστική
τάξη καί θίγουν σοβαρά τό πρόβλημα τών εργατών. Οι άξιώσεις πού
πρόβαλε τό προλεταριάτο τής Λυών, δέ στρέφονταν άκόμα ενάντια στά
θεμέλια τής άστικής τάξης πραγμάτων καθαυτής, άλλά ενάντια στούς κα
πιταλιστές καί στήν εκμετάλλευση.
Έ τσ ι, στά μέσα τής δεκαετίας τού 1830, τόσο στή Γαλλία όσο καί στήν
’Αγγλία, έμφανίζεται στό προσκήνιο ή νέα επαναστατική τάξη - τό πρ ο
λεταριάτο. Στήν ’Αγγλία βλέπετε τήν προσπάθεια πού καταβάλλει αυτό
τό προλεταριάτο γιά νά οργανωθεί. Καί στή Γαλλία βλέπετε, μετά τήν
εξέγερση στή Λυών, τίς πρώτες άπόπειρες τής επαναστατικής του οργά
νωσης. Ό λαμπρότερος έκπρόσωπος αυτού τού κινήματος είναι ό Ώ γ κνστ Μ πλανκί, ένας ά π ’ τούς πιό μεγάλους γάλλους επαναστάτες. Πήρε
μέρος στήν επανάσταση τού ’Ιούλη. Κι άκριβώς κάτω ά π ’ τήν επίδραση
τών εξεγέρσεων τής Λυών, πού έδειξαν πώς τό πιό επαναστατικό στοι
χείο στή Γαλλία είναι οί έργάτες, ό Μ πλανκί άρχίζει μαζί μέ τούς συν
τρόφους του νά οργανώνει επαναστατικές ενώσεις άνάμεσα στούς έργάτες
τού Παρισιού. Σ ’ αυτές τίς επαναστατικές ενώσεις συμμετέχουν, όπως
κάποτε στήν εποχή τής μεγάλης γαλλικής έπανάστασης στό Παρίσι, καί
στοιχεία ξένων έθνοτήτο^ν - γερμανοί, βέλγοι κι έλβετοί. Ό Μπλανκί
καί οί σύντροφοί του, πού βάζουν σκοπό τους νά καταλάβουν έπςτναστα-

3. Μάρξ καί ’Ένγκελς
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τικά τήν πολιτική εξουσία καί νά πετύχουν μιά σειρά από μέτρα πρός
όφελος τής έργατικής τάξης, επιχειρούν τό Μάη τού 1839 μιά τολμηρή
άπόπειρα, μιά εξέγερση πού καταλήγει σέ άποτυχία. Αύτή ή εξέγερση
τού Μάη στό Παρίσι πού, τό επαναλαμβάνω, κατέληξε σέ ήττα, καί γιά
τόν Μ πλανκί σέ ισόβια κάθειρξη άντί γιά θάνατο, προκάλεσε καί τή φ υ
λάκιση μιάς σειράς γερμανών πού είχαν πάρει μέρος σ’ αύτήν. Θ ά άναφέρω εναν ά π ’ αύτούς τούς γερμανούς, πού τ ’ όνομά του θά τό συναντή
σουμε καί παρακάτω - είναι ό Σάπερ, πού μαζί μέ τούς συντρόφους του
εξαναγκάστηκε μετά άπό λίγους μήνες νά εγκαταλείπει τή Γαλλία. Φ εύ
γουν γιά τό Λονδίνο κι οργανώνουν εκεί τό Φλεβάρη τού 1840 τήν Ε ρ 
γατική Μορφωτική Έ νωση.
Θυμηθείτε τώρα, οτι τήν εποχή αύτή ό Μάρξ είναι κιόλας 22 χρονών
καί ό ’Ένγκελς 20. Φτάνουμε στό άποκορύφωμα τοϋ προλεταριακού επα
ναστατικού εργατικού κινήματος, τήν εποχή πού ό Μάρξ κι ό Έ νγκελς
γίνονται συνειδητοί άνθρωποι. Τώρα λοιπόν θά πρέπει, πριν ά π ’ ολα, νά
δούμε διεξοδικότερα ολόκληρη τήν ιστορική κατάσταση γενικά, καί τήν
κατάσταση στή Γερμανία ειδικά, οπως είχε διαμορφωθεί στή Ρηνανία,
οπου εζησαν ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς τά νεανικά τους χρόνια. Μετά θά
σκιαγραφήσω καί τήν εξέλιξη τού γερμανικού κινήματος.
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Δ εύ τερο Μ α θ η μ α
Τό επαναστατικό κίνημα στή Γερμανία τοϋ 1830 - Ή Ρηνανία Τά νεανικά χρόνια τοϋ Μάρξ καί τοϋ Έ νγκελς - Ο ί φιλολογικές
εργασίες τοϋ Έ νγκελς - 'Ο Μάρξ συντάκτης τής Εφημερίδας τού
Ρήνου

Οί πόλεμοι μέ τόν Ναπολέοντα είχαν τελειώσει. Στούς πολέμους αυτούς,
όπως ξέρετε, εκτός άπ' τήν ’Αγγλία, πού ήταν ή ψυχή τού συνασπισμού,
είχε πάρει μέρος καί ή θεοφοβούμενη πατρίδα μας, μαζί μέ τούς γέρμανούς καί τούς αύστριακούς. Ή πατρίδα μας συμμετείχε τόσο ενεργά, πού
ό εύλογη μένος Α λέξανδρος έπαιξε τόν πρώτο ρόλο στό συνέδριο τής
Βιένης (αύτό, μετά άπό κείνο τό μεγάλο πόλεμο, αποφάσισε γιά τήν τύχη
τής Ευρώπης, καί ονομάστηκε έτσι επειδή εγινε στή Βιένη, τήν πρω 
τεύουσα τής Αύστρίας). Ή ειρήνη τής Βιένης δέν ταχτοποίησε καλύτερα
τά πράγματα τής Ευρώπης ά π ’ ο,τι ή ειρήνη τών Βερσαλιών πού τερμά
τισε τόν τελευταίο ιμπεριαλιστικό πόλεμο. 'Αλυσόδεσε τή Γαλλία καί τής
άφαίρεσε όλες τίς έδαφικές κατακτήσεις τής έπαναστατικής περιόδου. Οί
γαλλικές αποικίες δόθηκαν στήν Α γγλία , ενώ ή Γερμανία, πού περίμενε
τήν ένωσή της μετά ά π ’ αύτό τόν άπελευθερωτικό πόλεμο, διχοτομήθηκε
οριστικά στή Βόρεια Γερμανία καί τήν Αύστρία.
Λίγο μετά τό 1815 στή Γερμανία, άνάμεσα στούς διανοούμενους καί
το.ύς φοιτητές, άρχίζει μιά κίνηση πού κύριος στόχος της είναι ή άποκατάσταση τής ενότητας τής Γερμανίας - άρχικά, όχι άκόμα ή δημοκρατία,
άλλά μόνο μιά ενιαία Γερμανία. Ό κυριότερος εχθρός ήταν τότε ή Ρω
σία, πού λίγο πρίν, άμέσως μετά τό συνέδριο τής Βιένης, είχε συνάψει μέ
τή Γερμανία καί τήν Α ύστρία τήν «'Ιερή Συμμαχία» πού στρεφόταν ενάν
τια σ’ όλα τά επαναστατικά κινήματα. 'Ιδρυτές της θεωρούνταν ό ’Αλέ
ξανδρος ό Α ' καί ό αύτοκράτορας τής Αύστρίας, στήν πραγματικότητα
όμως ψυχή ολόκληρης αυτής τής πολιτικής ήταν ό Μέτερνιχ, ό ρυθμιστής
τής αύστριακής πολιτικής. Ω στόσο κύριος εκπρόσωπος τής άντίδρασης
θεωρούνταν ή Ρωσία, κι οταν άρχισε ν ’ άναπτύσσεται άνάμεσα στή δια
νόηση καί τούς φοιτητές τό φιλελεύθερο κίνημα, πού σκοπό του είχε νά
διαδώσει τήν κουλτούρα και τή διαφώτιση μέσα στό γερμανικό λαό γιά
νά προετοιμάσει τήν ενοποίηση, τό μίσος στράφηκε κυρίως πρός τή Ρω
σία, γιατί τήν είδαν σάν εκπρόσωπο τού συντηρητισμού καί τής άντίδρα
σης. Α π ’ αύτό τό κίνημα άναπτύχθηκαν διάφοροι κύκλοι στά πανεπι
στήμια τής Ίένας, τού Γκίσενερ κ.ά. Τό 1819 ενας φοιτητής, ό Κάρλ
Σάντ, δολοφόνησε τό γερμανό συγγραφέα Κοτσέμπουε πού θεωρούνταν,
όχι άδικα, κατάσκοπος τών ρώσων. Αυτή ή τρομοκρατική ένέργεια εκανε
μεγάλη αίσθηση στή Ρωσία, όπου ό Κάρλ Σάντ εγινε τό ίνδαλμα πολλών
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α π ’ τούς κατοπινούς μας δεκεμβριστές, κι έδωσε στόν Μέτερνιχ καί στίς
γερμανικές αρχές τήν άφορμή νά πέσουν πάνω στούς γερμανούς δ ια 
νοούμενους. Παρόλα αυτά οί φοιτητικοί σύλλογοι δέ διαλύθηκαν, άλλά
έγιναν άκόμα πιό επαναστατικοί, καί μέσα άπ' αύτούς άναπτύχθηκαν
σιγά σιγά στά μέσα τής δεκαετίας τοϋ 1820 επαναστατικές οργανώσεις.
Σύντροφοι, πρίν άπό λίγο άνέφερα τό δικό μας κίνημα τών δεκεμβριστών, πού στίς 14 Δεκέμβρη τοϋ 1825 έκανε μιά άπόπειρα ένοπλης ε
ξέγερσης, πού κατέληξε σέ ήττα. Πρέπει νά προσθέσω πώς αύτό τό κ ί
νημα δέν είναι ενα άπομονωμένο. καθαρά ρώσικο κίνημα. Αύτό τό κ ί
νημα άναπτύχθηκε κάτω άπ' τήν έπίδραση τού επαναστατικού κινήματος
τών διανοούμενων στήν Πολωνία, τήν Αυστρία, τή Γαλλία καί τή μα
κρινή Ισ π α νία . Είναι ένα διανοουμενίστικο επαναστατικό κίνημα στό
οποίο άντιστοιχούσε ένα ειδικό ρεύμα στή λογοτεχνία, μέ σημαντικότερο
καί λαμπρότερο εκπρόσωπο τό γνωστό δημοσιολόγο καί πρώτο γερμανό
πολιτικό συγγραφέα Λούντβιχ Μπέρνε (πού είχε έβρέικη καταγωγή καί
άσκησε μεγάλη επίδραση στήν άνάπτυξη τής γερμανικής πολιτικής σκέ
ψης). Ή τα ν ένας γνήσιος δημοκράτης πολιτικός, πού τήν εποχή εκείνη
ένδιαφερόταν ελάχιστα γιά τό κοινωνικό πρόβλημα, όντας πεισμένος, ότι
όλα μπορούσαν νά διορθωθούν πρός τό καλύτερο, φτάνει ό λαός ν' άποκτούσε άπόλυτη πολιτική ελευθερία.
Έ τσ ι είχαν τά πράγματα μέχρι τό 1830 όταν, όπως ξέρετε, ξέσπασε
στή Γαλλία ή Ίουλιανή επανάσταση. Σάς είπα ήδη πο')ς είχε τεράστιο
άντίχτυπο σ' ολόκληρη τήν Ευρώπη, ά π ’ τή Γαλλία μέχρι τήν ’Ανατολή,
ξέχωρα μεγάλη όμ(^ς ήταν ή έπίδραση πού άσκησε στή Γερμανία. Σέ με
ρικά μέρη προκάλεσε στάσεις καί έξεγέρσεις πού κατέληξαν σέ μερικές
συνταγματικές παραχίορήσεις στά γερμανικά κρατίδια. Ή κυβέρνηση
άντιμεπυπισε γρήγορα αύτό τό κίνημα, γιατί δέν ήταν πραγματικά ριζω 
μένο στίς λαϊκές μάζες.
'Ένα δεύτερο κύμα άναταραχής άπλώθηκε σ' ολόκληρη τή Γερμανία
μετά τήν πολωνική εξέγερση τού 1831. Ά λλη μιά άμεση συνέπεια τής
Ίουλιανής επανάστασης κατέληξε σέ ήττα, πού οδήγησε ένα πλήθος
καταδκογμένοίν πολωνών επαναστατών, νά ζητήσουν καταφύγιο στή Γερ
μανία. ’Έτσι, ανάμεσα στούς γερμανούς διανοούμενους, ένισχύεται πάλι
τό παλιό ρεύμα: μίσος γιά τή Ρ(οσία καί συμπαράσταση στήν καταπιε
σμένη Πολο>νία, πού τρομοκρατείται άπό τή Ροοσία.
Κάτο) άπ' τήν έπίδραση τών δύο αύτών γεγονότο^ν μετά τό 1831, παρά
τήν ήττα τής Ίουλιανής επανάστασης, δημιουργούνται μερικά επαναστα
τικά κινήματα, μέ τά οποία πρέπει ν' άσχοληθούμε μέ συντομία. Θέλω νά
έπισημάνο) τά γεγονότα εκείνα, πού μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο ίσως
έπέδρασαν πάνω στό νεαρό Μάρξ καί τό νεαρό ’Ένγκελς. Τό 1832 τό
επαναστατικό κίνημα στή Νότια Γερμανία συγκεντρώνεται στό Πφάλτς,
κι όχι στή Ρηνανία. Ό π ω ς άκριβώς ή Ρηνανία, τό Πφάλτς βρισκόταν γιά
πολύ καιρό στά χέρια τών γάλλων, καί μόλις μετά τό 1815 άποδόθηκε
πάλι στή Γερμανία. Ή Ρηνανία παραχωρήθηκε στήν Πρωσία καί τό
Πφάλτς στή Βαβαρία, όπου ή άντίδραση κυριαρχούσε όπ<:υς καί στήν
Πρωσία. Εύκολα θά καταλάβετε ότι οί κάτοικοι τής Ρηνανίας, πού ήταν

συνηθισμένοι στίς πιό ελεύθερες γαλλικές συνθήκες, καθώς κι οί κάτοικοι
τού Πφάλτς, ήταν φυσικό ν ’ άντιδράσουν σφοδρά. Κάθε επαναστατική
ενέργεια στή Γαλλία, ήταν φυσικό νά ενισχύει τήν άντιπολιτευτική τους
διάθεση. Τό 1831 τό κίνημα αυτό παίρνει μεγάλη έκταση άνάμεσα στούς
φιλελεύθερους διανοούμενους, τούς δικηγόρους καί τούς συγγραφείς. Τό
1832 οί δικηγόροι Βίρθ καί Ζίμπενπφάιφερ οργάνωσαν στό Χάμπαχ μιά
μεγάλη γιορτή, όπου εμφανίστηκαν πολλοί ομιλητές - άνάμεσά τους κι ό
Μπέρνε. Ό λ ο ι διακήρυξαν τήν άνάγκη γιά μιά έλεύθερη, ενωμένη Γερμα
νία. ’Ανάμεσα στούς άκροατές ήταν κι ένας πού έφτιαχνε βούρτσες, ό
Γιόχαν-Φ ίλιπ Μπέκερ, πού τότε ήταν κάπου 23 χρονών. Τό όνομα τού
Μπέκερ θά τό συναντήσουμε πολλές φορές στήν ιστορία τού ευρωπαϊκού
επαναστατικού κινήματος. Βρισκόταν σέ στενή επαφή μέ άρκετές γενιές
ρώσων επαναστατών, ά π ’ τόν Μ πακούνιν μέχρι τόν Πλεχάνωφ. Ό Μπέ
κερ πάσχιζε τότε νά πείσει τούς διανοούμενους, πώς δέν επρεπε νά περι
ορίζονται στήν άγκιτάτσια, άλλά πώς ήταν απαραίτητο νά προετοιμάζον
ται γιά τήν ένοπλη επανάσταση. Ό Μπέκερ ήταν ενας τυπικός επανα
στάτης παλιού τύπου. Ή τα ν ενας προικισμένος άνθρωπος, εγινε άργότερα συγγραφέας, μολονότι δέν ήταν ποτέ έξαιρετικός θεωρητικός, άλλά
μάλλον ό τύπος τού επαναστάτη πρακτικιστή. Μετά τή γιορτή στό Χάμ
παχ, μένει άκόμα μερικά χρόνια στή Γερμανία καί άσχολεϊται μέ τό θέμα
πού άπασχολούσε τούς δικούς μας επαναστάτες στή δεκαετία τού 1870:
κάνει διάφορες κινήσεις καί προπαγάνδα, οργανώνει άποδράσεις συν
τρόφων καί αιφνιδιαστικές επιθέσεις γιά τήν άπελευθέρωση συντρόφων
ά π ’ τή φυλακή. Μ’ αυτό τόν τρόπο καταφέρνει νά βοηθήσει μερικούς
έπαναστάτες. Τό 1833 ή ομάδα μέ τήν οποία συνδεόταν ό Μπέκερ στενά
- ό ϊδιος βρισκόταν τότε στή φυλακή - επιχειρεί μιά ένοπλη επίθεση
κατά τής φρουράς στή Φραγκφούρτη γιά νά πάρει όπλα. Στή Φραγκφούρτη συνεδρίαζε τότε ή γερουσία. Ο ί φοιτητές καί οί έργάτες, μέλη
αυτής τής ομάδας, ήταν πεισμένοι πώς άν κατάφερναν νά πραγ
ματοποιήσουν μιά ένοπλη εξέγερση σ’ αυτή τήν πόλη θ ’ άσκούσαν μεγάλη
έπίδραση σ’ ολόκληρη τή Γερμανία· άπέτυχαν όμως. Έ ν α άπ' τά πιό
σημαντικά πρόσωπα αυτής τής εξέγερσης ήταν ό Κάρλ Σάπερ. Τόν εί
δαμε στό Παρίσι. Τώρα τόν συναντάμε πάνω σέ γερμανικό έδαφος. Ό
Σάπερ κατάφερε νά διαφύγει στή Γαλλία. Ό λόκληρο τό κίνημα συγκεν
τρώνεται, όπως θά καταλάβατε σύντροφοι, άκριβώς στά μέρη πού βρί
σκονταν γιά πολλά χρόνια κάτω άπό γαλλική επικυριαρχία.
Πρέπει άκόμα ν ’ άναφερθεί τό έπαναστατικό κίνημα στό δουκάτο τής
Έσσης. Σ ' αυτό τό δουκάτο επικεφαλής τού κινήματος είναι ό Β άιντιγκ,
πάστορας καί θρησκευάμενος, άλλά συνάμα συνειδητός οπαδός τής πολι
τικής ελευθερίας καί φανατικός ύποστηριχτής τής ενοποίησης τής Γερμα
νίας. Φ τιάχνει ενα μυστικό τυπογραφείο όπου τυπαχνει επαναστατικές
προκηρύξεις. Προσπαθεί νά συνασπίσει γύρω του τούς διανοούμενους.
Έ να ς ά π 1 αύτούς τούς διανοούμενους, πού είχαν τεράστια συμμετοχή στό
κίνημα, ήταν ό Γκέοργκ Μπύχνερ, πού μερικοί σύντροφοι σίγουρα τόν
γνωρίζουν σάν θεατρικό συγγραφέα τού έργου Ό Θ άνατος τοϋ Νταντόν.
Ό Γκέοργκ Μπύχνερ διαφέρει άπ' τόν Βάιντιγκ στό ότι, μέ τήν πολιτική
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του δραστηριότητα, άπέδειξε ότι ήταν άπαραίτητο νά επιτευχθεί ή άλληλεγγύη τών γεωργών τής Έ σσης. ΓΥ αυτούς τούς γεωργούς ίδρυσε μιά
ειδική προπαγανδιστική εφημερίδα· είναι ή πρώτη προσπάθεια στό είδος
της. Ό Βάιντιγκ τύπωνε αυτή τήν εφημερίδα στό μυστικό τυπογραφείο
του. Τό 1835 ό Βάιντιγκ συλλαμβάνεται. Ό Μπύχνερ ξέφυγε τήν τελευ
ταία στιγμή. Διέφυγε στήν Ε λβετία, όπου πέθανε μετά άπό λίγο καιρό.
Ό Βάιντιγκ κλείστηκε στή φυλακή καί μαστιγώθηκε. Πρέπει νά προσ
θέσω ότι ό Βάιντιγκ ήταν στενός συγγενής τοϋ Βίλχελμ Λήμπκνεχτ, κι ότι
ό τελευταίος μεγάλωσε κάτω α π ’ τήν επήρεια αυτών τών εντυπώσεων,
πού χαράχτηκαν βαθιά στό παιδικό του μυαλό.
Μερικοί άπ' τούς επαναστάτες πού είχε άπελευθερώσει ά π ’ τή φυλακή
ό Μπέκερ - ό Σάπερ, πού ξέφυγε μετά τήν εξέγερση τής Φραγκφούρτης,
μετά ό Σούστερ - εγκαταστάθηκαν στό Παρίσι καί 'ίδρυσαν εκεί μιά μυ
στική ένωση - τήν «Ένωση τών Προγραμμένων». Κάτω α π ’ τήν έπίδραση
του Σούστερ καί μερικών γερμανών έργατών, ά π 1 τό μεγάλο πλήθος αυ
τών πού είχαν εγκατασταθεί στό Παρίσι, οί σοσιαλιστικές τάσεις ένισχύονται ολοένα καί περισσότερο, πράγμα πού τελικά προκαλεί τή δ ιά 
σπαση τής ένωσης. 'Ένα τμήμα της, κάτω ά π ’ τήν ήγεσία του Σούστερ,
ιδρύει τήν «Ένωση τών Δίκαιων» πού διατηρείται στό Παρίσι τρία χρό
νια. Τά μέλη της πήραν μέρος στήν εξέγερση τού Μπλανκί καί μοιράστη
καν τήν τύχη τών μπλανκιστών, μαζί μέ τούς οποίους κλείστηκαν στή
φυλακή. Μετά τήν άπελευθέρωσή τους ό Σάπερ καί οί σύντροφοί του
πήγαν στό Λονδίνο. Έ κ εί 'ίδρυσαν τήν Ε ρ γα τικ ή Μορφωτική Έ νω ση,
πού άργότερα εγινε κομμουνιστική.
Στή δεκαετία τοϋ 1830 οί γερμανοί διανοούμενοι βρίσκονταν κάτω ά π ’
τήν ισχυρή έπίδραση πού άσκούσε ό Μπέρνε καί μερικοί άλλοι συγγρα
φείς, μέ σπουδαιότερο άνάμεσά τους τόν Χ άινριχ Χάινε, ποιητή καί δη
μοσιογράφο, πού ή άλληλογραφία του ά π ’ τό Παρίσι μαζί μέ τήν άλληλογραφία τού Λούντβιχ Μπέρνε, βοήθησε σημαντικά στή διάπλαση τής
γερμανικής νεολαίας.
Σύντροφοι, θά περάσω τώρα στόν Μάρξ καί τόν ’Ένγκελς. Σάς άνέφερα δύο ονόματα: Μπέρνε καί Χάινε - κι οί δυό ήταν έβραίοι. Ό
Μπέρνε ήταν γέννημα τού Πφάλτς καί ό Χάινε τής Ρηνανίας. Ό Μάρξ κι
ό Έ νγκελς κατάγονται επίσης άπό τή Ρηνανία. Ό Μάρξ ήταν επίσης
έβραίος.
Έ ν α ά π ’ τά ερωτήματα πού μπαίνουν είναι, σέ ποιό βαθμό τό γεγονός
ότι ό Μάρξ ήταν έβραίος, επηρέασε τήν παραπέρα εξέλιξή του;
Ε ίναι γεγονός, ότι στήν ιστορία τής γερμανικής διανόησης, στήν ιστο
ρία τής γερμανικής σκέψης, τού γερμανικού σοσιαλισμού, οί τέσσερις
έβραίοι: ό Μάρξ, ό Λασάλ, ό Χάινε καί ό Μπέρνε, έπαιξαν ενα πολύ
μεγάλο ρόλο. θ ά μπορούσα εδώ ν ’ άναφέρω κι άλλα ονόματα, παίρνω
όμως μόνο τά πιο διάσημα. Α ναμφ ίβολα, τό γεγονός ότι ό Μάρξ - όπως
καί ό Χάινε - ήταν έβραίος, είχε μιά ορισμένη έπίδραση στήν κατεύ
θυνση τής πολιτικής του σκέψης. Ό τ α ν ή φοιτητική διανόηση διαμαρτυ
ρόταν ενάντια στήν κοινωνική καί πολιτική τάξη πραγμάτων πού κυ
ριαρχούσε τότε στή Γερμανία, ή εβραϊκή διανόηση αισθανόταν αύτό τό
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ζυγό άκόμα περισσότερο. Πρέπει νά διαβάσει κανείς στά κείμενα τού
Μπέρνε τή λογοκρισία πού ίσχυε τότε στή Γερμανία, πρέπει νά διαβάσει
τά άρθρα του, στά οποία στιγματίζει ολόκληρο τό φιλισταϊσμό τής τοτινής Γερμανίας, καί τήν κυριαρχία τής άστυνομικής νοοτροπίας, γιά νά
δει πώς κάθε άνθρωπος, έστω καί λίγο συνειδητοποιημένος καί μέ λίγη
μόνο μόρφωση, ήταν ύποχρεωμένος νά διαμαρτυρηθεί ενάντια σ' αύτές
τίς συνθήκες ζωής, πού ήταν πιό βαριές γιά τούς έβραίους. Ό Μπέρνε
πέρασε όλη τή νεανική του ζωή στήν έβρέικη συνοικία τής Φραγκφούρτης, κάτω άπ' τίς ίδιες συνθήκες πού ζούσαν οι έβραΐοι στό σκοτεινό
μεσαίωνα. Αύτή ή κατάσταση πίεζε έξίσου βαριά καί τόν Χάινε.
Γιά τόν Μάρξ οί συνθήκες ήταν κάπως διαφορετικές, πράγμα πού κά
νει μερικούς βιογράφους του ν ’ άρνούνται σχεδόν όλότελα αύτή τήν έπί
δραση. Θ ά μιλήσω εδώ κάπως διεξοδικότερα, γιά νά σάς έξηγήσω τίς
συνθήκες κάτω ά π ’ τίς οποίες μεγάλωσε ό νεαρός Μάρξ.
Ό Μάρξ ήταν γιός τού δικηγόρου καί κατοπινού δικαστικού σύμβου
λου Χ άινριχ Μάρξ, πού ήταν πολύ καλλιεργημένος καί μορφωμένος άν
θρωπος, απαλλαγμένος άπόλυτα άπό τήν έπίδραση τής τελετουργικής
θρησκείας. Γιά τόν πατέρα τού Μάρξ, γνωρίζουμε πώς ήταν ένθερμος
θαυμαστής τής γαλλικής λογοτεχνίας τού διαφωτισμού τού 18ου αιώνα,
καί ότι γενικά ή γαλλική επιρροή ήταν ισχυρότατη μέσα στήν οικογένεια
Μάρξ. Ό πατέρας τού Μάρξ διάβαζε μέ άπόλαυση - κι έμαθε καί τό γιο
του νά κάνει τό ϊδιο - έργα συγγραφέων, όπως ό άγγλος φιλόσοφος Λόκ,
οί γάλλοι διαφωτιστές Βολταίρος καί Ντιντερό. Ό Αόκ, ένας ά π 1 τούς
ίδεολόγους τής δεύτερης, τής λεγόμενης ένδοξης επανάστασης (1688),
καταπολέμησε σέ φιλοσοφικό επίπεδο τόν ισχυρισμό πώς οί ιδέες είναι
έμφυτες. ’Α πέδειξε ότι ό άνθρωπος δέν έχει έμφυτες ιδέες, πού ύπάρχουν
άνεξάρτητα ά π ’ τήν πείρα, ότι άπεναντίας κάθε ιδέα, κάθε καινούργια
σκέψη, δέν είναι παρά προϊόν τής πείρας καί τής παιδεία ς· δέν ύπάρ
χουν έμφυτες ιδέες, επαναλάμβανε συνέχεια. Οί γάλλοι υλιστές βάδιζαν
πρός τήν ιδια κατεύθυνση. ’Ισχυρίζονταν ότι δέν υπάρχει τίποτα στό άνθρώπινο πνεύμα, πού νά μήν υπήρξε σάν αίσθηση, πού νά μή διαπέρασε
προηγούμενα τίς αισθήσεις. Κι αύτοί επίσης δέν άναγνώριζαν καμιά
άπολύτως έμφυτη ιδέα. Τό πόσο μακριά έφτανε αύτή ή άτμόσφαιρα τού
γαλλικού υλισμού, θά τό δείτε σ’ ένα παράδειγμα πού θ’ άναφέρω άμέσως.
Ό πατέρας τοϋ Μάρξ, άν καί άπό παλιά είχε διακόψει τίς σχέσεις του
μέ τή θρησκεία, εξακολουθούσε νά συνδέεται μέ τόν ιουδαϊσμό, καί μόλις
τό 1824 πέρασε στό χριστιανισμό, όταν ό Μάρξ ήταν έξι χρονών. Ό Μέρινγκ, στή βιογραφία τού Μάρξ, προσπάθησε ν 1 άποδείξει πώς αύτό
άποτελούσε πράξη ένός άνθρώπου πού ήθελε ν ’ άποκτήσει τό δικαίωμα
νά μπει στήν πολιτισμένη άστική κοινωνία. Μέχρι έναν ορισμένο βαθμό
έπαιξε καί τό στοιχείο αύτό κάποιο ρόλο, ομως εδώ συνεπέδρασε καί ή
επιθυμία νά γλιτώσει άπό όλα τά καινούργια καταπιεστικά μέτρα, στά
όποια ήταν έκτεθειμένοι οί έβραίοι μετά τό 1815, όταν ή Ρηνανία παραχωρήθηκε πάλι στούς πρώσους. Ό ϊδιος ό Μάρξ - κι αύ" S πρέπει νά
τονιστεί - ένδιαφερόταν πολύ στά νεανικά του χρόνια γιά τό εβραϊκό
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πρόβλημα, μόλο πού ό ίδιος πνευματικά δέ συνδεόταν καθόλου μέ τόν
ιουδαϊσμό. Διατηρούσε πάντως σχέσεις μέ τήν ιουδαϊκή κοινότητα τού
Τρίρ. Ο ί ίουδαϊοι προσπαθούσαν, μέ μιά σειρά άπό προσφυγές, ν ’ άπαλλαγούν ά π ’ τά διάφορα καταπιεστικά μέτρα. Σέ μιά περίπτωση γνω ρί
ζουμε, πώς κοντινοί συγγενείς τοϋ Μάρξ κι ολόκληρη ή κοινότητα στρά
φηκε σ ’ αυτόν μέ τήν παράκληση νά τούς συντάξει ενα τέτοιο κείμενο.
Τήν εποχή εκείνη ό Μάρξ ήταν ήδη 24 χρονών.
Αυτό άποδείχνει, οτι ό Μάρξ δέν περιφρονοϋσε καθόλου τούς συγγε
νείς του, οτι ένδιαφερόταν γιά τό εβραϊκό πρόβλημα καί οτι συμμετείχε
στόν άγώνα γιά τή λεγόμενη χειραφέτηση τών έβραίων. Αύτό δέν τόν
εμπόδιζε νά κάνει αύστηρή διάκριση άνάμεσα στό φτωχό ιουδαϊκό πλη
θυσμό, πού τού συμπαραστεκόταν, καί στούς εκπρόσωπους τού πλούσιου
χρηματιστικού ιουδαϊσμού, άν καί πρέπει νά προσθέσουμε οτι, έκτός άπό
λίγες εξαιρέσεις, στά μέρη πού ζούσε ό Μάρξ δέν υπήρχαν πλούσιοι
έβραϊοι. Ό πλούσιος ιουδαϊσμός ήταν συγκεντρωμένος τότε στό ’Αμ
βούργο καί στή Φραγκφούρτη.
Ή πόλη Τρίρ, οπου γεννήθηκε ό Μάρξ κι οπου μερικοί άπ' τούς προ
γόνους του ήταν ραββίνοι, βρισκόταν, καθώς είπα, στή Ρηνανία, μιά ά π ’
τίς πρωσικές επαρχίες, πού έσφυζε άπό βιομηχανική καί πολιτική ζωή. Σ '
αύτή τήν πόλη πού ζούσε ό Μάρξ, ήταν άναπτυγμένη ή δερματοβιομηχανία καί ή υφαντουργία. Ή τα ν μιά παλιά μεσαιωνική πόλη, πού τό 10ο
αιώνα είχε παίξει σπουδαίο ρόλο, μιά δεύτερη Ρώμη, ή εδρα τού καθολι
κού έπίσκοπου, ήταν ομως καί μιά βιομηχανική πόλη, πού τήν εποχή τής
γαλλικής έπανάστασης συγκλονίστηκε άπό ένα ισχυρό επαναστατικό κ ί
νημα. Ό πω σδήποτε ή μανουφακτούρα άναπτύχθηκε εδώ πολύ λιγότερο
σέ σύγκριση μέ τά βόρεια τμήματα τής Ρηνανίας, οπου βρίσκονταν τά
κέντρα τής μεταλλουργίας καί τής βαμβακουργίας. Τό Τρίρ είναι χτι
σμένο σ’ ένα παραπόταμο τού Ρήνου, τόν Μόζελ, στό κέντρο τής άμπελουργίας, οπου είχαν διατηρηθεί κατάλοιπα τής κοινοτικής ιδιοκτησίας,
οπου ή άγροτιά άποτελούνταν άπό μικροϊδιοκτήτες κι όπου δέν υπήρχαν
άκόμα πολλοί μεγαλογαιοκτήμονες. Τό Τρίρ είχε διατηρήσει τό χαρα
κτήρα μιας μεσαιωνικής πόλης. ’Α πό μερικές πηγές γνωρίζουμε πώς ό
Μάρξ, σ' αυτά τά χρόνια, ένδιαφερόταν πολύ γιά τήν κατάσταση τών
άγροτών. ’Α πό τότε κιόλας έκανε εκδρομές στά χωριά τής περιοχής καί
μάζευε λεπτομερείς πληροφορίες γιά τή ζωή τών άγροτών. Μερικά χρό
νια άργότερα άπέδειξε στά άρθρα του μέχρι ποιό βαθμό γνώριζε όλες τίς
λεπτομέρειες καί τίς συνθήκες τής άγροτικής ζωής.
Στό γυμνάσιο ό Μάρξ είναι ένας ά π ’ τούς πιό προικισμένους μαθητές.
Αύτό τό παρατηρούν κι οί δάσκαλοι. Τυχαίνει νά έχουμε στά χέρια μας
ενα έγγραφο, έναν έπαινο γιά τόν Μάρξ, άπό έναν ά π ’ τούς δασκάλους
του, ένα πολύ επαινετικό ενδεικτικό γιά τήν τελευταία του εργασία, τήν
έκθεση τών άπολυτηρίων εξετάσεων. Ό δάσκαλος επαινεί τόσο τό περιε
χόμενο οσο καί τή μορφή, καί θεοορεί άπαραίτητο νά ξεχωρίσει ένα συλ
λογισμό, πού προφανώς σάστισε κι αύτόν τόν ϊδιο. Ό Μάρξ επρεπε νά
γράψει μιά έκθεση γιά τό πώς διαλέγουν τό επάγγελμά τους οί νέοι άν
θρωποι, στήν οποία αυτός ώστόσο τοποθέτησε τό πρόβλημα διαφορετικά.
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’Απέδειξε πώς δέ μπορεί νά υπάρξει ελεύθερη εκλογή επαγγέλματος. Πως
ό άνθρωπος γεννιέται κάτω άπό συνθήκες πού καθορίζουν ήδη άπό τά
πριν τό επάγγελμά του καί δημιουργούν τήν κοσμοθεωρία του. Σ' αύτό
μπορεί κανείς νά δεί τό σπέρμα τής ύλιστικής άντίληψης τής ιστορίας.
Ό μ ω ς, μετά άπ* αύτά πού είπα γιά τόν πατέρα του, δέ βλέπετε εδώ
παρά τήν άπόδειξη, ότι κάτιυ άπ' τήν έπίδραση τού πατέρα του, ό χΜάρξ
ήδη άπ' τά νεανικά του χρόνια είχε άφομοκυσει μερικές άπ' τίς ιδέες τού
γαλλικού υλισμού.
Ό τ α ν τέλειωσε ό Μάρξ τό γυμνάσιο ήταν 16 χρονών. Στό πανεπιστή
μιο μπήκε τό 1836, δηλαδή σέ μιά εποχή πού είχε ήδη τελειώσει μιά
σειρά άπό επαναστατικές εξεγέρσεις, καί πού στά πανεπιστήμια καί στήν
κοινίονική ζιοή είχε έπ έλθει μιά κάποια ήρε μία.
Γιά νά καταλάβετε καλύτερα τί θέλ(ο νά πώ, σύντροφοι, θά καταφύγω
στό δικό μας ρώσικο επαναστατικό κίνημα. Ή δίκιά μου γενιά θυμάται
άκόμα πολύ καλά τή δεκαετία τού 1880. Ή άνοδος τοϋ επαναστατικού
κινήματος, γύρω στά τέλη τής δεκαετίας τού 1870 καί στίς άρχές τής
δεκαετίας τού 1880, κράτησε περίπου μέχρι τό 1883/84, πού εγινε φ α
νερό ότι ή παλιά ομάδα «Λαϊκή Ε λ ευ θ ερ ία » 1 (Ναρόντναγια Βόλγια) είχε
ήττηθεί. Τό διάστημα 1887-1889, ιδιαίτερα μετά τήν άπόπειρα κατά τοϋ
'Αλέξανδρου Γ' στίς 1 τού Μάρτη 1887, έφεραν στά πανεπιστήμια μιά
περίοδο άπόλυτης άντίδρασης καί ολικού τερματισμού τού επαναστατι
κού κινήματος. Οί συνομήλικοί μου - εκείνοι πού παρόλα αύτά δέν έχα
σαν τήν επαναστατική τους ορμή - άρχισαν τότε νά μελετούν τά αίτια
τής άποτυχίας αύτού τού πολιτικο-έπαναστατικού κινήματος καί άσχολούνται γιά ένα χρονικό διάστημα μέ τήν επιστήμη.
Έ ν α παρόμοιο ρεύμα συναντάμε καί στή Γερμανία, τήν εποχή πού ό
Μάρξ μπήκε στό πανεπιστήμιο. Τά πανεπιστημιακά του χρόνια τά περ
νάει ό Μάρξ μέ επίπονες μελέτες. Α π ’ τήν περίοδο αύτή υπάρχει ένα
πολύ ένδιαφέρον ντοκουμέντο, ένα γράμμα τού δεκαεννιάχρονου *Μάρξ
πρός τόν πατέρα του.
Ό πατέρας είχε μετρήσει πολύ σωστά τό γιό του καί τόν καταλάβαινε.
Φ τάνει νά διαβάσει κανείς τήν άπάντησή του, γιά νά δεί πόσο καλλιερ
γημένος άνθρωπος ήταν. Στήν ιστορία τών επαναστατών σπάνια υπάρ
χουν τέτοιες περιπτώσεις, ό πατέρας νά καταλαβαίνει άπόλυτα τό γιό
του, καί κείνος νά μπορεί ν ’ άντιμετωπίζει τόν πατέρα του όπως ενα
στενό του φίλο. Αύτή τήν εποχή ό Μάρξ άναζητάει μιά κοσμοθεωρία,
μιά θεωρία πού νά τού επιτρέπει νά θεμελιώσει θεωρητικά τό μίσος πού
ήδη έτρεφε τότε κατά τής κυρίαρχης πολιτικής καί κοινωνικής τάξης
πραγμάτων. Π αρακάτω θά εξετάσω τό θέμα αύτό πιό διεξοδικά. Τώρα
θά σάς πώ μόνο, ότι σ’ αύτή τήν άναζήτηση ό Μάρξ εγινε οπαδός τής
φιλοσοφίας τού Χέγκελ, καί μάλιστα κάτω ά π ’ τή μορφή πού τής έδωσαν
οί νεοχεγκελιανοί, όταν έσπασαν ριζικά κάθε δεσμό μέ όλες τίς προκατα
λήψεις, όταν ά π ’ τή φιλοσοφία τού Χέγκελ άντλησαν τά πιό ριζοσπα
στικά συμπεράσματα στό πεδίο τής πολιτικής, τών άστικών σχέσεων καί
τών θρησκευτικών σχέσεων. Τό 1841 ό Μάρξ τελειώνει τίς σπουδές του
καί παίρνει τόν τίτλο τού διδάκτορα.
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’Ακριβώς αυτή τήν εποχή καταλήγει κι ό νεαρός ’Ένγκελς στό χώρο
τών νεοχεγκελιανών. Π αρακάτω θά ξαναγυρίσω στό θέμα αύτό.
Ό ’Ένγκελς γεννήθηκε στήν πόλη Μπάρμεν, στή βόρεια Ρηνανία, στό
κέντρο τής βαμβακουργίας καί τής εριουργίας, κοντά στήν Έσση, τό μελ
λοντικό τεράστιο κέντρο τής μεταλλουργίας. Ό ’Ένγκελς είχε γερμανική
καταγωγή καί άνήκε σέ μιά πολύ εύπορη οικογένεια.
’Έχω στά χέρια μου ενα βιβλίο μέ τά γενεαλογικά δέντρα τών εμπόρων
καί τών έργοστασιαρχών τής Ρηνανίας. Ή οικογένεια τού ’Ένγκελς κατέ
χει πολύ τιμητική θέση. Βρίσκει κανείς εδώ τό οικόσημο τής οικογένειας
’Ένγκελς, βλέπει κανείς, πώς αύτοί οί έμποροι ανήκαν στό παλιό γένος
τών εύγενών καί πώς, όπως κι οι εύγενεΐς, είχαν τό οικόσημό τους. Σά
νά ’θελαν νά δείξουν τή μελλοντική ειρηνική πορεία τής ζωής τού Έ ν 
γκελς καί τίς φιλειρηνικές του τάσεις, οι πρόγονοί του τοποθέτησαν στό
κέντρο τού εμβλήματος τους έναν άγγελο μ' ένα κλωνάρι ελιάς. Κάτω
άπό ένα τέτοιο έμβλημα γεννήθηκε ό Έ νγκελς. Ή οικογένεια τών Έ ν 
γκελς φτάνει ως τό 16ο αιώνα. ’Αντίθετα, στόν Μάρξ δύσκολα μπορούμε
νά διαπιστώσουμε ποιός ήταν ο παππούς του. Γνωστό είναι μόνο οτι ή
οικογένεια τού Μάρξ ήταν μιά οικογένεια ραββίνων. Τό ενδιαφέρον ομως
γι' αύτήν ήταν τόσο μικρό, πού δέν έφτασε πιό μακριά ά π ’ τόν παππού.
Γιά τήν καταγα>γή τού Έ νγκελς υπάρχουν δυό εκδοχές. Σύμφωνα μέ με
ρικές ενδείξεις, ό Έ νγκελς είναι μακρινός άπόγονος τού γάλλου Ντ'
Ά ν ζ , ενός προτεστάντη καί ούγενότου, πού γιά νά ξεφύγει άπ' τούς διώ 
κτες του άναγκάστηκε νά καταφύγει στή Γερμανία. Οι τωρινοί συγγενείς
τού ’Ένγκελς, πού επιθυμούν ν' άποδείξουν τήν καθαρά γερμανική καταγ(»γή του, τό άμφισβητούν. Ό πω σδήποτε, ήδη ά π ’ τήν άρχή τού 17ου
αιώνα φαίνεται οτι ή οικογένεια ’Ένγκελς είναι μιά παλιά οικογένεια
βιομηχάνων μάλλινων υφασμάτων, πού γίνονται άργότερα βιομήχανοι
βαμβακερών υφασμάτων. Είναι εξαιρετικά εύπορη καί κάνει μεγάλες
προσπάθειες νά έπεκταθεϊ σέ διεθνή κλίμακα. Ό πατέρας τού ’Ένγκελς
ιδρύει μαζί μέ τό φίλο του Έ ρμεν ένα υφαντουργείο στήν πατρίδα του,
κι άλλο ένα στό Μάντσεστερ, καί γίνεται έτσι άγγλογερμανός βιομήχανος.
Ό πατέρας τού Ένγκελς ήταν διαμαρτυρόμενος. Θυμίζει καταπληκτικά
τούς παλιούς καλβινιστές, πού συνδύαζαν βαθιά πίστη μέ τήν όχι λιγότερο βαθιά πεποίθηση, οτι προορισμός τού άνθρώπου είναι νά πλουτίζει
μέ τήν παραγωγή καί τό εμπόριο, καί νά συσσωρεύει κεφάλαιο. Ή τα ν
ενας φανατικός θρησκόληπτος άνθρωπος, πού τό κάθε λεπτό πού τού
περίσσευε άπ' τό κυνήγι τού χρήματος, δέν ήθελε νά τό ξοδέψει πουθενά
άλλού, παρά μόνο σέ θρησκευτικές άσχολίες. ’Έτσι άνάμεσα στόν ’Έ ν
γκελς καί στόν πατέρα του διαμορφώθηκαν σχέσεις διαμετρικά άντίθετες
άπ' τίς σχέσεις τού Μάρξ πρός τόν δικό του. Πολύ γρήγορα διάφορα
κοσμοθεωρητικά ζητήματα έφεραν τόν ’Ένγκελς σέ σύγκρουση μέ τόν π α 
τέρα του. Ό πατέρας, θέλοντας νά κάνει τό γιό του έμπορο, τόν άνατρέφει μέ εμπορικό πνεύμα. Ό τ α ν ό γιός έγινε 17 χρονών, τόν στέλνει στή
Βρέμη, μιά άπ' τίς σημαντικότερες εμπορικές πόλεις τής Γερμανίας. Έ κ εί
ό ’Ένγκελς άναγκάζεται να δουλέψει τρία χρόνια σ' ένα εμπορικό γρα 
φείο. ’Α π' τά γράμματα τού ’Ένγκελς στούς συμμαθητές του, μπορεΐ κα42

νπ ς να διακρίνει τήν προσπάθεια πού καταβάλλει, μιάς καί βρέθηκε
μέσα σ’ αύτό τό περιβάλλον, νά άποφύγει τήν επίδρασή του.
Πολύ σύντομα επηρεάζεται άπό τόν Μπέρνε καί τόν Χάινε. Στά 19 του
χρόνια γίνεται συγγραφέας, κι άμέσως μέ τίς πρώτες εργασίες του κατα
λαμβάνει μιά θέση άνάμεσα στούς φιλελεύθερους δημοκράτες τής Γερμα
νίας. Τά πρώτα άρθρα του (ύπογραμμένα μέ τό ψευδώνυμο Ό σβαλντ),
μέ τά όποια τράβηξε άμέσως τήν προσοχή, μαστιγώνουν άλύπητα ολό
κληρο τό περιβάλλον μέσα στό όποιο πέρασε τά παιδικά του χρόνια. Τά
άρθρα αύτά προξένησαν βαθιά εντύπωση. ’Ένιωθε κανείς πώς εδώ γρά
φει ένας άνθρωπος, πού μεγάλωσε σ' αύτό τόν τόπο καί γνωρίζει καλά
όλους τούς ήρωές του. ’Ήδη στή Βρεμη άπ ελευθερώνεται εντελώς ά π ’
όλες τίς θρησκευτικές προκαταλήψεις καί μεταβάλλεται σέ γάλλο γιακωβίνο.
Γύρω στό 1841, πού ήταν 20 χρονών, σάν γιός πλούσιου βιομήχανου
κατατάσσεται εθελοντικά στό πυροβολικό τής φρουράς τού Βερολίνου.
Εκεί πέφτει στόν ’ίδιο κύκλο τών νεοχεγκελιανών, στόν οποίο άνήκε κι ό
Μάρξ. Μαζί τους ό Έ νγκελς συμμετέχει στόν άγώνα ενάντια σ’ όλες τίς
προκαταλήψεις, καί προσχωρεί κι αύτός - άκριβώς όπως ό Μάρξ - στήν
πιό ριζοσπαστική πτέρυγα τής χεγκελιανής φιλοσοφίας. Τήν ’ίδια εποχή πού όπως λέγεται ό Μάρξ μένει κλεισμένος στό σπίτι του καί προετοιμά
ζεται γιά τήν πανεπιστημιακή του σταδιοδρομία - ό ’Ένγκελς, πού έχει
άρχίσει νά γράφει ά π ’ τό 1839, άποκτά ήδη ξεχωριστή θέση στούς φιλο
λογικούς κύκλους, καί συμμετέχει πολύ ενεργά στήν πάλη τών ιδεών πού
διεξάγεται άνάμεσα στούς οπαδούς τών παλιών καί τών νέων φιλοσοφι
κών συστημάτων. Τελικά τό 1842 ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς συνεργάζονται
σέ μιά κοινή εργασία.
Ό Μάρξ τέλειωσε τίς πανεπιστημιακές του σπουδές καί πήρε τό δ ί
πλωμα τού διδάκτορα τόν ’Απρίλη τού 1841. ’Α ρχικά σκόπευε νά άναπτύξει φιλοσοφική καί επιστημονική δραστηριότητα, παραιτήθηκε όμως
άπ' αύτή τή σκέψη, όταν στό φίλο καί δάσκαλό του Μπρούνο Μπάουερ,
πού ήταν ένας άπ' τούς άρχηγούς τών νεοχεγκελιανών καί άσκούσε αύστηρή κριτική στήν επίσημη θεολογία, άφαιρέθηκε τό δικαίωμα νά διδ ά 
σκει στό πανεπιστήμιο τής Βόνης. Τότε άκριβώς, στήν κατάλληλη στιγμή,
προσκλήθηκε νά συνεργαστεί μέ μιά καινούργια εφημερίδα. Οί εκπρόσω
ποι τής πιό ριζοσπαστικής πτέρυγας τής εμπορικής καί βιομηχανικής
άστικής τάξης στή Ρηνανία, ό Κάμπχάουζεν καί άλλοι, είχαν άποφασίσει
νά ιδρύσουν τό δικό τους πολιτικό όργανο. Ή π ιό σημαντική εφημερίδα
στή Ρηνανία ήταν ή Ε φ ημερίδα τής Κολωνίας, καί ή Κολωνία ήταν τότε
τό πιό έξελιγμένο βιομηχανικό κέντρο τής επαρχίας. Ή ριζοσπαστική
άστική τάξη τής Ρηνανίας ήθελε σ’ αύτή τή δουλική κυβερνητική εφημε
ρίδα ν ’ άντιτάξει τό δικό της όργανο, γιά νά ύπερασπίσει άπέναντι στή
φ εουδαρχία τά δικά της οικονομικά συμφέροντα. Σημαντικό ρόλο επαιζε,
εκτός ά π ’ τόν Κάμπχάουζεν, ό γνωστός επιχειρηματίας-κατασκευαστής
σιδηροδρομικών γραμμών Μέβισεν. Είχαν μαζέψει χρήματα, έλειπαν
όμως οί συντάκτες. Είχε γίνει τό ϊδιο πού γνωρίζουμε ά π ’ τή ρώσικη
ιστορία. Τά χρήματα συγκεντρώθηκαν άπό εύπορους βιομήχανους, καί
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δόθηκαν σέ μιά ορισμένη ομάδα συγγραφέων. ’Έ τσι εγινε κι εδώ: Ε π ικ ε 
φαλής τής εφημερίδας βρισκόταν μιά ομάδα άπό νεαρούς φιλόσοφους,
νεαρούς λογοτέχνες τής εποχής αυτής. Ά νάμεσά τους τόν κυριότερο ρόλο
έπαιζε ό Μόζες Χές. Ό Μόζες Χές ήταν πιό μεγάλος ά π ’ τόν Μάρξ καί
τόν ’Ένγκελς. Πολύ νωρίς είχε προσχωρήσει στό άπελευθερωτικό κίνημα,
κι άπέδειξε ήδη κατά τή δεκαετία τού 1830 τήν άνάγκη νά ύπάρξει μιά
συμμαχία άνάμεσα στά προηγμένα έθνη, γιά νά κατακτηθεί ή πολιτική
καί πολιτιστική ελευθερία. Αυτός ό Μόζες Χές, κάτω ά π ’ τήν έπίδραση
τού γαλλικού κομμουνιστικού κινήματος, έγινε κομμουνιστής ήδη τό
1842, πιό νωρίς άπ' τόν Μάρξ καί τόν ’Ένγκελς. IS/Ιαζί μέ άλλους συν
τρόφους γίνεται ένας άπ' τούς σημαντικότερους συντάκτες τής ’Εφημερί
δας τον Ρήνον.
Ό Μάρξ ζούσε τότε στή Βόνη. Γιά πολύ καιρό ήταν μόνο συνεργάτης
κι έστελνε άρθρα στήν εφημερίδα σάν ένας ά π ’ τούς σημαντικότερους
δημοσιολόγους τής εποχής. Σ ιγά σιγά όμως, πήρε μέσα στήν εφημερίδα
μιά διευθυντική θέση. Μέχρι τότε διευθυντής τής εφημερίδας ήταν ό Χές,
μαζί μέ δυό νεαρούς συντρόφους. Έ τσ ι ή εφημερίδα αύτή, άν καί έκδιδόταν μέ έξοδα τής βιομηχανικής άστικής τάξης τής επαρχίας, ήταν τα υ
τόχρονα καί όργανο μιάς ομάδας τών πιό νέατν καί πιό ριζοσπαστικών
συγγραφέων τοϋ Βερολίνου, στήν οποία άνήκαν κι ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς.
Τό φθινόπωρο τοϋ 1842, ό Μάρξ έγκαθίσταται στήν Κολωνία κι άμέσως δίνει στήν εφημερίδα μιά νέα κατεύθυνση. Αντίθετα άπ' τούς φίλους
τού Βερολίνου καί τόν Ένγκελς, επιμένει ότι ό πιό θεμελιώδης καί ριζο
σπαστικός άγώνας πρέπει νά δοθεί μέ τίς ύπάρχουσες κοινωνικές καί π ο 
λιτικές συνθήκες, όχι όμως μόνο φραστικά-ριζοσπαστικά. Έ δ ώ φαίνονται
κιόλας οί διαφορετικοί όροι, κάτω άπ' τούς οποίους άναπτύχθηκαν αυ
τός καί ό Ένγκελς, καί τό γεγονός ότι ό Μάρξ δέν είχε ύποοτεΐ τόν ’ίδιο
θρησκευτικό καί διανοητικό ζυγό πού είχε υποχρεωθεί νά ύποστεί ό νεα
ρός Έ νγκελς. Γιαυτό στόν άγώνα κατά τής θρησκείας είναι πιό ψ ύχραι
μος καί δέν τό θεωρεί άναγκαίο νά ρίξει όλες του τίς δυνάμεις στήν
κριτική τής θρησκείας. Α π ό μιά άπλή επιφανειακή πολεμική, προτιμάει
μιά πολύ θεμελιακή κριτική, θεωρώντας αύτή τή μορφή τής σύγκρουσης
άναγκαία γιά νά διατηρήσει τήν εφημερίδα.
Οί βιογράφοι τού Μάρξ άναφέρουν, ότι ή συνάντηση τού Μάρξ καί
τού Ένγκελς στη σύνταξη τής 'Εφημερίδας τοϋ Ρήνον ήταν πολύ ψυχρή.
Ό Ένγκελς, πού ήταν ένας άπ' τούς άνταποκριτές τής εφημερίδας στό
Βερολίνο, προτού φύγει γιά τήν Α γγλία , πέρασε άπό τήν Κολωνία. Είναι
πιθανό, νά είχε κάνει άπό τότε μιά άποφασιστική συζήτηση μέ τόν Μάρξ,
στήν οποία αύτός ύπερασπίστηκε τήν τακτική του, καί παράλληλα έθεσε
άποφασιστικά τό εργατικό πρόβλημα. Έπέ&ρινε καυστικά τούς νόμους
κατά τής αύτοδίκαιης υλοτομίας («νόμοι γιά τήν κλοπή τής ξυλείας»).
Α π έδειξε, ότι οί νόμοι αύτοί διαπνέονταν άπ' τό πνεύμα τών ιδιοκτητών,
τών γαιοκτημόνων, πού πάσχιζαν μ' όλες τους τίς δυνάμεις νά εκμεταλ
λευτούν τούς μικροαγρότες κατασκευάζοντας σκόπιμα διατάγματα, πού
μετέτρεπαν τούς άγρότες θέλοντας καί μή σέ ληστές. Τώρα δημοσιεύει,
πάλι στήν Εφημερίδα τοϋ Ρήνο\\ μιά σειρά από άρθρα γιά τήν κατά44

στάση τών παλιών γνώριμών του, τών άγροτών τοϋ Μόζελ. Τά άρθρα
αυτά προκαλοϋν μιά άγρια διαμάχη μέ τόν άνώτατο πρόεδρο τής Ρηνα
νίας.
Στήν εφημερίδα επιβάλλεται διπλή λογοκρισία. "Αφού, σύμφωνα μέ τήν
κυβερνητική άποψη, ό Μάρξ ήταν ή ψυχή τής εφημερίδας, έπιζητειται ή
άπομάκρυνσή του. Ό καινούργιος λογοκριτής τρέφει βέβαια μεγάλη εκ
τίμηση γ ι1 αυτόν τό λαμπρό κι έξυπνο δημοσιογράφο, πού παρακάμπτει
επιδέξια πολλά εμπόδια τής λογοκρισίας, συνεχίζει όμως νά τόν καταγ
γέλλει, τώρα όχι πιά στή σύνταξη, άλλά καί πέρα ά π ’ αυτήν, στήν ομάδα
τών μετόχων πού βρίσκονται πίσω άπ' τήν έφημερίδα. Αυτοί άρχίζουν ν ’
άνησυχούν καί ζητούν άπ' τόν Μάρξ νά ’ναι λίγο πιό προσεχτικός γιά ν'
άποφύγει ενδεχόμενες δυσχέρειες. Ό Μάρξ άρνιέται νά συμμορφωθεί.
Υ ποστηρίζει πώς, κάθε προπάθεια νά γίνει πιό μετριοπαθής, θά είναι
ετσι κι άλλιώς καταδικασμένη, καί πώς ή κυβέρνηση δέ θά ήσύχαζε μέ
κάτι τέτοιο. Τελικά παραιτείται ά π ’ τή σύνταξη καί εγκαταλείπει τήν
εφημερίδα. Αύτό όμως δέν κατάφερε νά σώσει τήν εφημερίδα. Πολύ σύν
τομα ή έκδοσή της σταματάει οριστικά.
'Ό ταν ό Μάρξ έγκατέλειψε τήν εφημερίδα ήταν εντελούς άλλος άνθρω
πος ά π ’ ο,τι όταν μπήκε. Δέ μπήκε σάν κομμουνιστής, άλλά μόνο σάν
ριζοσπάστης δημοκράτης, ενα δημοκράτης ομως πού ένδιαφερόταν γιά
τήν κοινωνικοοικονομική κατάσταση τών χωρικών, καί πού άργότερα άρ
χισε νά ένδιαφέρεται γιά όλα τά βασικά οικονομικά προβλήματα πού
σχετίζονταν μέ τήν κατάστασή τους. Αύτό άνάγκασε τόν Μάρξ, πού μέ
χρι τήν εποχή εκείνη είχε άσχοληθεΐ σχεδόν άποκλειστικά μέ τή φιλοσο
φία καί τή νομολογία, ν ’ άσχοληθεί ολοένα καί περισσότερο μέ τά οικο
νομικά καί άλλα ειδικά προβλήματα.
Ό τ α ν ό Μάρξ έφυγε άπ' τήν Ε φ ημερίδα τον Ρήνον δέν ήταν κομμου
νιστής, άντιμετώπιζε όμως τόν κομμουνισμό σάν ένα ξέχωρο κίνημα, σάν
μιά ξέχωρη κοσμοθεώρηση. Μ αζί μέ τόν Α. Ρούγκε, καταλήγει στό συμ
πέρασμα ότι στή Γερμανία δέν υπάρχει καμιά δυνατότητα νά άσκηθεϊ
πολιτική καί κοινωνική προπαγάνδα. Γιαυτό αποφασίζουν νά πάνε στό
Παρίσι κι εκεί νά έκδώσουν τό περιοδικό Γερμανογαλλικά Χρονικά. Μ’
αύτό τόν τίτλο ήθελαν νά ύπογραμμίσουν, άντίθετα ά π ’ τούς γάλλους καί
τούς γερμανούς έθνικιστές, οτι μιά ά π ’ τίς προϋποθέσεις γιά νά πετύχει ό
άγώνας ενάντια στήν άντίδράση, είναι ή στενή πολιτική συμμαχία άνάμεσα στή Γερμανία καί τή Γαλλία. Στά Γερμανογαλλικά Χ ρονικά ό Μάρξ
διατυπώνει για πρώτη φορά τά βασικά σημεία τής μελλοντικής κοσμο
θεώρησής του: άπό ριζοσπάστης δημοκράτης μετατρέπεται σέ κομμουνι
στή.
Τήν επόμενη φορά θά σάς μιλήσω γιά τήν πνευματική προετοιμασία
αύτής τής νέας μαρξιστικής κοσμοθεωρίας, καί θά σάς δείξω τά καινούρ
για καί πρωτότυπα πράγματα πού έδωσε άπ' τό 1844 ό Μάρξ στήν ιστο
ρία αύτής τής σκέψης.
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Τ ρ ίτ ο Μ α θ η μ α
Ή σύνδεση τοϋ επιστημονικού σοσιαλισμού μέ τή φιλοσοφία — 'Ο
υλισμός - Κάντ - Φίχτε - Χέγκελ - Φόνερμπαχ - 'Ο διαλεκτικός
υλισμός τοϋ Μάρξ - Ή ιστορική αποστολή τοϋ προλεταριάτου.

Γιά νά κατανοήσουμε τί πραγματικά νέο δημιούργησε ό 25χρονος Μάρξ,
θά προσπαθήσω νά εξετάσω μαζί σας μέ συντομία, τί βρήκε ό Μάρξ στό
πεδίο τής φιλοσοφίας.
Ε π ιτρέψ τε μου νά σάς θυμίσω καταρχή τά γνωστά λόγια τού ’Ένγκελς
στόν πρόλογο τού βιβλίου Ή ’Εξέλιξη τοϋ Σοσιαλισμοϋ άπό τήν Ο υτοπία
στήν Ε πισ τή μη · γράφει έκεΐ: «Έ μεΐς οί γερμανοί σοσιαλιστές, είμαστε
περήφανοι πού καταγόμαστε όχι μόνο ά π ’ τόν Σαίν-Σιμόν, τόν Φουριέ
καί τόν Ό ο υ εν, άλλά κι άπό τόν Κάντ, τόν Φίχτε καί τόν Χέγκελ».2
Ό ’Ένγκελς δέν άναφέρει άκόμα εδώ ενα τέταρτο γερμανό φιλόσοφο,
τόν Φόυερμπαχ, στόν όποιο άφιέρωσε άργότερα ενα ιδιαίτερο έργο. Θά
εξετάσω τώρα τή φιλοσοφική προέλευση τού έπιστημονικού σοσιαλισμού.
Δέν είμαι ειδικός στή φιλοσοφία. Προσπάθησα μόνο κάποτε ν ’ άποκτήσω
μιά ιδέα γιά τά βασικά φιλοσοφικά προβλήματα, οπως έχουν προσπαθή
σει ολοι νά ξεκαθαρίσουν άπό πού άρχίζει ή εξέλιξη τής άνθρωπότητας.
Τό βασικό πρόβλημα - ετσι τό εθεσε κι ό Έ νγκελς - είναι άν πρίν ά π ’
τόν κόσμο υπήρξε μιά κάποια δημιουργός άρχή, δηλαδή άν, οπως μάς
συνήθισαν άπό παιδιά, υπάρχει θεός. Αύτός ό δημιουργός, τό παντοδύ
ναμο ον, μπορεΐ νά παίρνει διάφορες μορφές σέ διάφορες θρησκείες,
μπορεΐ να έχει καί τή μορφή τού άπεριόριστου ούράνιου μονάρχη, πού
εχει στή διάθεσή του άμέτρητους άγγέλους. Μ πορεΐ νά μεταβιβάζει τίς
άπόλυτες εξουσίες του σέ παπάδες, επισκόπους καί πάπες. Μ πορεΐ τέλος,
σάν καλός καί φωτισμένος μονάρχης, νά έκδώσει μιά γιά πάντα ενα σύν
ταγμα, θεμελιώδεις νόμους, πού νά διέπουν ολη τήν άνθρωπότητα καί τό
φυσικό κόσμο, καί στήν άπειρη σοφία του ν ’ άπολαμβάνει τήν άγάπη καί
τό σεβασμό τών παιδιώ ν του, πού δέν άνακατεύονται στίς δικές του υπο
θέσεις. Κοντολογής, μπορεΐ νά παρουσιάζεται μέ τίς πιό διαφορετικές
μορφές, όμως ά π ’ τή στιγμή πού άναγνωρίζετε τήν κυριαρχία αυτού τού
θεού κι αυτών τών ύποθεών, άναγνωρίζετε ταυτόχρονα, πώς υπάρχει κά
ποιο προαιώ νιο ον, πού μιά ώραία μέρα είπε: Ά ς γίνει ό κόσμος! Κι
εγινε ό κόσμος.
Έ τσ ι λοιπόν, υποτίθεται ή σκέψη, ή επιθυμία, ή πρόθεση νά δημιουργηθεΐ αύτός ό κόσμος, υπήρχε κάπου εξω ά π ’ αύτό τόν κόσμο - πού
άκριβώς, είναι άγνωστο. Τό μυστικό δέν έχει φωτιστεί μέχρι σήμερα άπό
κανένα φιλόσοφο.
Τό προαιώ νιο αύτό ον δημιουργεί ολόκληρο τό Είναι. Μ’ αύτό τόν
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τρόπο ή συνείδηση, τό πνεύμα, καθορίζει ο,τι ύπάρχει. Ή ιδέα δημιουρ
γεί τήν ύλη, ή συνείδηση καθορίζει τό Είναι. Στήν πραγματικότητα, αύτή
ή νέα μορφή πού παρουσιάζεται, ή «πρώτη άρχή», παρά τή φιλοσοφική
της μεταμφίεση, δέν είναι παρά ή παλιά θεολογική, θρησκευτική κοσμο
θεώρηση.
Τό ερώτημα είναι τούτο: μπορεΐ μέσα σ’ αύτό τό Είναι οπου βρισκό
μαστε - σ’ ο,τι ύπάρχει - είναι δυνατό νά συμβεΐ κάτι λές κι επηρεάζεται
άπό κάποιο άγνωστο ύπεργήινο ον - οποίο όνομα καί νά ’χει αύτό τό
ον: Θεός, Πατέρας, Υιός, Ά γ ιο Πνεύμα, ή άκόμα καί Λογική; Μπορεΐ νά
ονομάζεται, οπως στό Εύαγγέλιο τοϋ Ιω άννη, «Λόγος». « Έ ν άρχή ήν ό
Λόγος». Αύτός ό Λόγος δημιούργησε τό Είναι. Ό Λόγος δημιούργησε
τόν κόσμο.
Ε ν ά ν τια σ’ αύτή τήν άντίληψη, τό « Έ ν άρχή ήν ό Λόγος», άγωνίστηκαν ήδη τό 18ο αιώνα οί ύλιστές, εκπρόσωποι τής καινούργιας κοσμο
θεώρησης, τής νέας τάξης τών επαναστατών άστών, έχοντας ξεκινήσει
πόλεμο ενάντια σ' ολες τίς παραδοσιακές κοινωνικές καταστάσεις, ενάν
τια στή φεουδαρχική κοινωνική τάξη πραγμάτων. Ή παλιά κοσμοθεώ
ρηση δέ μπορούσε ν ’ άπαντήσει στό πώς γεννήθηκε τό καινούργιο, πού
άναμφίβολα έκανε τήν εποχή τους νά διαφέρει ά π ’ τήν παλιά κι ά π ’ ολες
τίς προγενέστερες.
Ή συνείδηση, ή ιδέα, τό λογικό είχαν ενα μεγάλο μειονέκτημα, άφού
ήταν μοναδικά κ α ί άμετάδλητα. Ή παρατήρηση ομως έδειχνε, πώς καθετί
τό γήινο μεταβάλλεται. Τό Είναι, αύτό πού υπάρχει, έπαιρνε τίς πιό δ ια 
φορετικές μορφές. Στό βαθμό πού τό ’χετε παρατηρήσει στήν ιστορία ή
στή ζωή σας - καί τά ταξίδια κι οί άνακαλύψεις πρόσφεραν καθημερινά
καινούργιο υλικό - φάνηκε οτι υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι, δ ια 
φορετικά κράτη, διαφορετικές ιδέες.
Πρέπει νά δοθεί μιά άπάντηση στό ερώτημα, άπό πού προέρχεται ολη
αύτή ή ποικιλία, πώς δημιουργούνται οί διαφορές πού ύπάρχουν άνάμεσα στούς άνθρώπους κι άνάμεσα στά πράγματα.
Ό σ ο περισσότερο στρέφονταν οί φιλόσοφοι στό παρελθόν, στήν ιστο
ρία τής άνθρωπότητας, άνακάλυπταν διαφορετικούς λαούς. Ά λ λ ο ι ε
ξαφανίζονταν, άλλοι συνέχιζαν νά ύπάρχουν. Ο ί άγγλοι έπέζησαν περ
νώντας άπό διάφορες εποχές, τό ϊδιο καί οί γάλλοι. Ά π ό πού προέρχεται
αύτή ή διαφορά στό χώρο καί στό χρόνο, άπό πού γεννήθηκαν ολα αύτά,
άν ή αιτία γιά τά πάντα είναι μιά καί ή αύτή άρχή, λ.χ. ό θεός; Δέ μάς
μένει παρά νά ύποθέσουμε, οτι ό θεός, χωρίς νά υπάρχει πάντα μιά συγ
κεκριμένη αιτία, έτσι γ ι1 άστεΐο, αποφασίζει σήμερα νά γίνει ή Α γγλία ,
αύριο ή Γερμανία, μεθαύριο ή Γαλλία. Έ τσ ι τού ’ρχεται στό κεφάλι καί σήμερα βασιλεύουν στήν Α γγλία οί Στιούαρτ, αύριο αποκεφαλίζεται
ό ελαφρόμυαλος Κάρολος καί κυβερνάει ό σεμνός πουριτανός Κρόμβελ.
Ά π ό τό 18ο αιώνα - άλλά ήδη κι ά π ’ τό 17ο αιώνα γίνεται φανερό,
οτι στό βαθμό πού αύτό τό Είναι, αύτή ή ζωή, ολόκληρος αύτός ό άνθρώπινος κόσμος, ολες αύτές οί άνθρώπινες σχέσεις μεταβάλλονται τόσο
άπότομα κάτω ά π ’ τήν έπίδραση τών πράξεων τών ίδιων τών άνθρώπων
- ή άντίληψη οτι ή πηγή τών πάντων είναι κάποια θεότητα, προκαλούσε
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ολοένα καί μεγαλύτερη δυσπιστία. Γιατί αύτό πού εξηγεί τά πάντα στήν
ποικιλομορφία τους στό χρόνο καί στό χώρο, δέν εξηγεί άκόμα τίποτα
άπολύτως. Τό γεγονός ότι τά πράγματα δημιουργούνται κάτω άπό δια 
φορετικές προϋποθέσεις, κάτω ά π ’ τήν έπίδραση διαφορετικώ ν αίτιων,
μπορεί νά εξηγηθεί άπό τή διαφορά καί όχι άπ' τήν τα ιηότητα τών π ρ α 
γμάτων. Καθεμιά άπ* αύτές τίς διαφορές πρέπει νά ερμηνευτεί μέ τίς
ιδιαίτερες, τίς εντελώς ειδικές αιτίες καί τίς ιδιαίτερες έπιδράσεις πού τή
δημιούργησαν.
’Ήδη οί άγγλοι q ^ôootpoi, πού ζοϋσαν κάτω άπ* τίς συνθήκες ενός
ταχύτατα αναπτυσσόμενου καπιταλισμού, καί πού είχαν τήν πείρα δυό
επαναστάσεων, είχαν θέσει άποφασιστικά τό πρόβλημα: "Υπάρχει λοιπόν
πραγματικά μιά τέτοια δύναμη, πού τά δημιουργεί όλα αύτά άνεξάρτητα
ά π ’ τή βούληση τών άνθρώπων; Ό λ ες αύτές τίς διάφορες ιδέες, πού εκ
δηλώθηκαν καί άλληλοπολεμήθηκαν τήν εποχή τής άγγλικής επανάστα
σης, τίς είχαν γεννήσει άρχικά μέ τόν ’ίδιο τρόπο οί άνθρωποι. Παρόλες
τίς προσπάθειες νά τίς συνδέσουν μέ τή Βίβλο, αύτές έφερναν μέ σαφή
καί φανερό τρόπο τή σφραγίδα τού νεοτερισμοϋ.
Οί γάλλοι υλιστές, γιά τούς οποίους σάς έχω μιλήσει, έθεσαν αύτό τό
πρόβλημα μέ άκόμα μεγαλύτερη οξύτητα: αύτή ή δύναμη, πού υποτίθεται
πώς βρίσκεται κάπου έξω άπ* τό δικό μας κόσμο, μιά θεϊκή δύναμη, πού
άσχολεϊται συνέχεια μέ τή νέα Εύρώπη καί σκέφτεται καί διευθύνει τά
πάντα, είναι άνύπαρκτη. 'Α πεναντίας, όλα αύτά πού άποτελούν γιά μάς
αύτό τό Είναι, αύτή τήν ιστορία, είναι τό άποτέλεσμα τής δραστηριότη
τας τών άνθρώπων.
Οί γάλλοι ύλιστές δέ μπορούσαν νά καταδείξουν καί νά εξηγήσουν, τί
καθορίζει τίς ενέργειες τών άνθρίόπων, άλλά είχαν ήδη σάν δοσμένο, ότι
τήν ιστορία δέν τήν κάνει ούτε ό θεός, ούτε μιά κάποια εξωτερική δύνα
μη, άλλά ότι όλα αύτά τά γεγονότα τά δημιουργούν οί Ίδιοι οί άνθρωποι.
Έ δ ώ όμως έπεφταν σέ μιά άντίφαση: ήξεραν, ότι οί άνθρωποι ενεργούν
διαφορετικά γιατί έχουν διαφορετικά συμφέροντα καί διαφορετικές άπόψεις. 'Ωστόσο αύτοί οί φιλόσοφοι δέ γνώριζαν άκόμα τί άκριβώς είναι
αύτό πού καθορίζει τά διάφορα συμφέροντα τών άνθρώπων, τί τά προκαλεί, κάτω άπό ποιές διαφορετικές συνθήκες άναπτύσσονται. ’Αντίθετα,
κατά τήν άποψή τους ή άνατροφή τών ίδιων τών άνθρώπων καθορίζεται
άπ' αύτόν ή τόν άλλο «νομοθέτη» πού εξουσιάζει τούς άνθρώπους καί
καθορίζει τίς πράξεις τους σάν ένας άλλος θεός.
Μερικοί ά π ’ αυτούς τούς γάλλους υλιστές, έθεταν κιόλας ξεκάθαρα ένα
άλλο πρόβλημα. Φυσικά, τούς έλεγαν οί άντίπαλοί τους, ό θεός δέ μπορεί
νά μοιάζει ούτε μέ τό φοβερό ιουδαϊκό θεό, ούτε μέ τή χριστιανική Α γ ία
Τριάδα: Πατέρα, Υιό καί 'Α γιο Πνεύμα· υπάρχει όμως μιά πνευματική
άπαρχή, πού έθεσε μέσα στήν ’ίδια τήν ύλη τή δυνατότητα τού σκέπτεσθαι, ένα πνεύμα, πού μ1 αύτό τόν τρόπο προηγήθηκε τής φύσης. Οί
γάλλοι υλιστές άπαντοΰσαν ότι γ ι’ αύτό δέν άπαιτεΐται κάποια εξωτερική
δύναμη, καί ότι ή ικανότητα τής αίσθησης υπάρχει μέσα στήν ϊδ ια τήν
ύλη.
Ή επιστήμη γενικά, ιδιαίτερα ή φυσική επιστήμη, τήν εποχή πού οί
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γάλλοι υλιστές επεξεργάζονταν τήν άποψή τους, δέν ήταν άκόμα άρκετα
άναπτυγμένη · ώστόσο ήδη άπό τότε διατύπωσαν αύτή τή θεμελιώδη θέ
ση.
Ό καθένας, πού αύτοχαρακτηρίζεται υλιστής, άρνιέται οτι ή συνείδη
ση, τό πνεύμα - μέ τήν έννοια πού κατανοούμε τίς λέξεις αύτές - προηγήθηκε άπ' τήν ύλη, τή φύση. Ε κατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια χρόνια
‘δέν ύπήρχε πάνω στή γή ούτε ίχνος ζωντανής οργανικής ύπαρξης, κατά
συνέπεια δέν ύπήρχε ούτε αύτό πού ονομάζεται σκέψη · αύτό πού ονομά
ζεται συνείδηση δέν ύπήρχε. Τό Είναι, ή φύση, ή ύλη, προηγήθηκαν τής
συνείδησης, τού πνεύματος, τής σκέψης.
Θ ά ταν ομως λαθεμένο νά σκεφτεΐ κανείς, οτι ή ύλη είναι οπωσδήποτε
κάτι τραχύ, βαρύ, άσκημο, καί ή ιδέα είναι οπωσδήποτε κάτι λεπτό, άνάλαφρο καί καθαρό. Μερικοί, ίδαίτερα οί χυδαίοι ύλιστές, καί άνάμεσά
τους καί άπλά οί .νέοι άνθρωποι, μερικές φορές στήν έξαψη τής συζήτησης ισχυρίζονται σκόπιμα, οτι ή ύλη είναι κάτι βαρύ καί τραχύ, γιά νά
εξοργίσουν έτσι τούς φαρισαίους τοϋ ιδεαλισμού, πού μιλούν γιά «τό
ώραΐο καί τό ύψηλό», καί ταυτόχρονα ικανοποιούνται θαυμάσια μ’ ολό
κληρη τή βρωμιά καί τήν άχρειότητα τού άστικού κόσμου.
Α π εναντία ς, άν γνωρίσετε τή φυσική επιστήμη, θά δείτε, οτι στή διάρ
κεια τών τελευταίων 150 χρόνων ή ύλη απέκτησε μιά άφάνταστα λεπτή
καί εύκίνητη ύπόσταση. Α π ’ τήν εποχή, πού ή βιομηχανική επανάσταση
άνέτρεψε ολόκληρη τήν παλιά, σχεδόν άκίνητη φυσική οικονομία, όλα
μπήκαν σέ κίνηση. Ό ,τ ι κοιμόταν άφυπνίστηκε, ο,τι ήταν άκίνητο μπήκε
σέ κίνηση. Μέσα στή στέρεη καί, καθώς φαινόταν, άπ,ολιθωμένη ύλη,
άνακαλύφθηκαν άνυποψίαστες δυνάμεις καί νέες μορφές κίνησης.
Τό πόσο άνεπαρκεΐς ήταν οί γνώσεις τών γάλλων υλιστών, μπορεΐτε νά
τό συμπεράνετε άπό τά παρακάτω γεγονότα: οταν ό Χόλμπαχ, ενας ά π ’
τούς συνεπέστερους γάλλους ύλιστές, έγραφε τό βιβλίο του Σύστημα τής
Φύσης, δέν ήξερε άκόμα αύτά πού ξέρουν σήμερα όλοι, οσοι έχουν τε
λειώσει τό δικό μας δημοτικό σχολείο. ΓΥ αύτόν ό άέρας ήταν κάτι τό
άδιαίρετο, ήταν ένα ά π ’ τά σημαντικότερα βασικά στοιχεία τής φύσης,
δηλαδή δέν ήξερε γιά τόν άέρα περισσότερα πράγματα ά π ’ οσα γνώριζαν
οί ελληνες 2000 χρόνια πρίν άπ' αύτόν. Μερικά χρόνια μετά τή δημο
σίευση τού κυριότερου έργου τού Χόλμπαχ, ή χημεία άπέδειξε - κατά
πρώτο λόγο ό Λαβουαζιέ - οτι ό άέρας άποτελεΐται άπό διάφορα στοι
χεία, άπό άζωτο καί οξυγόνο, μέ τά όποια είναι άνακατεμένα σέ ελάχι
στες ποσότητες κι άλλα στοιχεία. Καί μετά άπό άλλα 100 χρόνια, ήδη
στίς άρχές τού 19ου αιώνα, ή χημεία άνακάλυψε μέσα σ’ αύτό τό ελάχι
στο μίγμα τά λεγόμενα εύγενή άέρια - άργόν καί ήλιον - πού είναι επί
σης ύλη, άλλά ας πούμε μιά ύλη εξαιρετικά λεπτεπίλεπτης κατασκευής.
Κι άλλο ενα παράδειγμα, σύντροφοι: Στή Σοβιετική Ρωσία χρησιμο
ποιούμε έντατικά τήν τηλεγραφία. Μάς πρόσφερε τεράστιες υπηρεσίες σ’
ολο τό διάστημα τού άποκλεισμού καί σ’ όλο τό διάστημα τού εμφύλιου
πολέμου. Χωρίς αύτήν θά πλανιόμασταν κυριολεκτικά στό σκοτάδι. Καί
ή τηλεγραφία, άν κανείς παρακολουθήσει τήν εξέλιξή της, ύπάρχει μόνο
26 χρόνια. Μόλις τό 1897 άνακαλύφθηκαν στή νεκρή καί τραχιά ύλη,
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πράγματα τόσο άυλα, πού γιά νά τά ξεχωρίσουμε υποχρεωθήκαμε νά
χρησιμοποιήσουμε ονομασίες, πού ύπάρχουν ήδη στήν άρχαία ινδική
θρησκεία. Τό ραδιόφωνο μεταδίδει ήχους. Μπορούμε έδώ, στή Μόσχα, ν'
άκούσουμε μιά συναυλία πού έκτελεΐται κάμποσες χιλιάδες χιλιόμετρα
μακριά. Κι όλα αύτά γίνονται όχι μέ τή βοήθεια τού «πνεύματος», άλλά
μέ τή βοήθεια μιας - φυσικά εξαιρετικά λεπτής καί άνάλαφρης - ύλης,
πού έρευνάται καί διευθύνεται άπό μάς τούς ’ίδιους.
Σάς άνέφερα αύτά τά παραδείγματα γιά νά δείξω, πόσο όπισθοδρομικές είναι οί συνηθισμένες άντιλήψεις γιά τό ύλικό καί τό άυλο. Ά κ όμ α
πιό όπισθοδρομικές ήταν τό 18ο αιώνα. Ά ν οί ύλιστές εκείνης τής επο
χής είχαν στή διάθεσή τους όλες αύτές τίς καινούργιες γνώσεις, θά ήταν
λιγότερο «τραχιοί», καί δέ θά απωθούσαν τόσο πολύ όλους τούς «εύαίσθητους» άνθρώπους.
Οί σύγχρονοι τού Κάντ γερμανοί φιλόσοφοι, υποστήριξαν τήν ορθό
δοξη άποψη. Τή θεωρία τών υλιστών τήν άπέκρουαν σάν άθεη καί άνήθικη. Ό Κάντ δέν άρκούνταν σέ μιά τόσο άπλή άπόφαση. Α να γνώ ριζε
πολύ καλά ολόκληρη τήν άστάθεια τών παραδοσιακών θρησκευτικών
άντιλήψεων. Τού έλειπε ομως ή τόλμη καί ή συνέπεια γιά νά σπάσει ορι
στικά κάθε δεσμό μέ τό παλιό.
Τό 1781 δημοσίευσε τό κυριότερο έργο του, τήν Κριτική τοϋ Καθαροϋ
Λ όγον. Έ κ εΐ άναπτύσσεται μέ πολλή έμβρίθεια, οτι δέν υπάρχει καμιά
άπολύτως άπόδειξη γιά τήν ύπαρξη θεού, γιά τήν άθανασία τής ψυχής
καί γιά τίς αιώνιες ιδέες, ότι ή γνώση μας στηρίζεται στήν πείρα. Έ μεϊς
βέβαια δέ μπορούμε ν ’ άναγνωρίσουμε τά ϊδια τά πράγματα, τήν ούσία
τους, άλλά μόνο τίς μορφές πού εκδηλώνονται, έπιδρώντας στίς αισθή
σεις μας. Ή ούσία όλων τών πραγμάτων, πού κρύβεται πίσω ά π ’ τά φ α ι
νόμενα, παραμένει γιά μάς άγνωστη γιά πάντα. 1VT αύτό τόν τρόπο χαρά
χτηκε μιά γέφυρα άνάμεσα στόν ύλισμό καί στόν ιδεαλισμό, άνάμεσα
στήν επιστήμη καί στή θρησκεία. Ό Κάντ άρνιόταν τίς κατακτήσεις τής
επιστήμης στή διερεύνηση τής φύσης, ταυτόχρονα όμως άφηνε μιά πορτούλα άνοιχτή γιά τή θρησκεία, δίνοντάς της τή δυνατότητα νά βαφτίζει
τήν ούσία τών πραγμάτων μέ τ' όνομα τοϋ Θεού.
Τήν επαμφοτερίζουσα στάση του, τήν επιθυμία του νά μή θίξει ούτε
τήν επιστήμη ούτε τήν πίστη, ό Κάντ τήν προχώρησε άκόμα πιό πέρα.
Έ γρ α ψ ε ενα δεύτερο βιβλίο, τήν Κ ριτική τοϋ Π ρακτικού Λ όγον. Σ ’ αύτό
πάσχιζε μέ πολλή έμβρίθεια ν ’ άποδείξει, ότι άν στή θεωρία μπορεΐ κα
νείς νά τά βγάλει πέρα χωρίς θεό, χωρίς τήν άθανασία τής ψυχής,
ώστόσο στήν πράξη είναι ύποχρεωμένος νά τ' άναγνωρίζει όλα αύτά·
γιατί ή παραίτηση άπ' αύτά θ ’ άφαιρούσε άπό τήν άνθρώπινη δραστη
ριότητα κάθε ήθικό ύπόβαθρο.
Ό γερμανός ποιητής Χάινε, πού ήταν ενα^ μεγάλος φίλος τού Μάρξ
καί πού σέ μιά ορισμένη εποχή είχε μεγάλη επιρροή πάνω του, περιγρά
φει πολύ παραστατικά τά ελατήρια αύτής τής στάσης τοϋ Κάντ. Ό Κάντ
είχε ενα γέρο, θεοσεβούμενο ύπηρέτη, τόν Λάμπε, πού έμενε μαζί μέ τόν
κύριό του 40 χρόνια καί τόν φρόντιζε, όπως φροντίζει ό δούλος π α ιδα 
γωγός τόν άφέντη του, τό νεαρό εύγενή. Γιά τόν Κάντ ό Λάμπε ήταν ή
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προσωποποίηση τοϋ κοσμάκη, πού δέ μπορεΐ νά ζήσει χωρίς πίστη. Καί
ό Χάινε, άφού εκθέτει μέ λαμπρό τρόπο όλη τήν επαναστατική σημασία
πού έχει ή Κ ριτική τον Καθαροϋ Λ ό γο ν στήν πάλη μέ τή θρησκεία κι
άκόμα στήν πάλη μέ τήν πίστη σέ μιά καθαρά θεϊκή προέλευση, έξηγεϊ
τώρα γιατί ό Κάντ χρειαζόταν τήν Κ ριτική τον Π ρακτικού Λ όγον, στήν
όποια ξαναχτίζει πάλι όλα αύτά πού είχε ό ϊδιος γκρεμίσει. Γράφει λοι
πόν ό Χάινε:
Μετά τήν τραγωδία έρχεται ή φάρσα. Ό Ίμμάνουελ Κάντ επαιξε
ίσαμε τώρα τό ρόλο τού άδιάλλακτου φιλόσοφου, ορμησε στόν ούρανό, άφόπλισε τή φρουρά του, ό ανώτατος άρχοντας τού κόσμου
κολυμπάει άνήμπορος μέσα στό αίμα του, δέν υπάρχει τώρα πιά
καμιά εύσπλαχνία, καμιά πατρική στοργή, καμιά άνταμοιβή στόν
άλλο κόσμο, ή άθανασία τής ψυχής πνέει τά λοίσθια - ρόγχοι,
άγκομαχητά - κι ό γέρο Λάμπε στέκει κειδά μέ τήν ομπρέλα
παραμάσχαλα, σά θλιμμένος θεατής, καί κρύος ιδρώτας καί δάκρια
τοϋ λούζουν τό πρόσο)πο. Τότε τόν Κάντ τόν πιάνει ή συμπόνοια,
καί δείχνει πα>ς δέν είναι μόνο ένας μεγάλος φιλόσοφος, μά κι ενας
καλός άνθρωπος, καί στοχάζεται καί μισοκαλόβολα-μισοειρωνικά
λέει: « Ό γέρο Λάμπε πρέπει νά 'χει ένα Θεό, άλλιώς ό φτωχός
άνθρωπος δέ μπορεΐ νά ’ναι εύτυχισμένος - ό άνθρωπος όμως
πρέπει νά ναι εύτυχισμένος πάνω στόν κόσμο - αύτό λέει ή π ρ α
κτική λογική - άς είναι - άς έγγυηθεΐ κι ή πρακτική λογική τήν
ύπαρξη τού Θεού»3.
Μεγάλη σημασία είχε ό Κάντ καί γιά τήν ιστορία τής επιστήμης. Μαζί μέ
τό γάλλο άστρονόμο Λαπλάς απέδειξε, οτι ή γή μας δέ δημιουργήθηκε
μέσα σέ μιά μέρα άπ' τό θεό, οπως λέει ή Βίβλος, άλλά οτι είναι προϊόν
μιάς μακρόχρονης έξέλιξης, οτι μαζί μέ ολα τ ’ άλλα ούράνια σώματα
διαμορφώθηκε ά π ’ τή συμπύκνωση τής άμορφης, άραιωμένης ύλης τών
άρχέγονοτν νεφών.
Ό Κάντ ουσιαστικά ήταν ό συμφιλιωτής τής παλιάς καί τής καινούρ
γιας φιλοσοφίας, ένας συμφιλιωτής καί σ’ ολα τά πεδία τής πρακτικής
ζωής. Μόλο πού δέν κατόρθωσε νά σπάσει άποφασιστικά τούς δεσμούς
του μέ τό παρελθόν, ώστόσο έκανε ενα μεγάλο βήμα πρός τά εμπρός. Οί
συνεπέστεροι άπ' τούς μαθητές του, πού κατάλαβαν εξίσου καλά μέ τόν
Χάινε τήν πραγματική αιτία τής διπροσωπίας του, άπέρριψαν τήν Κ ρι
τική τοϋ Π ρακτικού Λ ό γο ν καί ταυτόχρονα άντλησαν ριζοσπαστικά συμ
περάσματα άπό τήν Κριτική τοϋ Κ αθαροϋ Λ όγον.
Δέ θά μιλήσω διεξοδικά γιά τό φιλόσοφο Φίχτε, πού τόν άναφέρει ό
Ένγκελς. Αύτός άσκησε άσύγκριτα μεγαλύτερη έπίδραση στόν Λασάλ
παρά στόν Μάρξ καί τόν ’Ένγκελς. Στή φιλοσοφία του όμως υπάρχει ενα
στοιχείο πού δέν άναπτύχθηκε καθόλου στό σύστημα τού Κάντ, καί πού
άσκησε μεγάλη επιρροή πάνω στή γερμανική επαναστατική διανόηση.
Έ νώ ό Κάντ ήταν ειρηνικός καθηγητής, πού γιά δεκαετίες ολόκληρες δέν
άπομακρύνθηκε ά π ’ τό άγαπημένο του Καίνιγκσμπεργκ, ό Φίχτε ήταν οχι
μόνο ένας φιλόσοφος, άλλά κι ενας πρακτικός άνθρωπος τής δράσης. Κι
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άκριβώς αύτό τό στοιχείο τής δράσης, τής ενεργητικότητας, τό εισήγαγε
μέσα στή φιλοσοφία του. Στήν παλιά άντίληψη γιά μιά ειδική έξουσία
πού διευθύνει καί καθοδηγεί τούς άνθρώπους, άντιπαράθεσε τήν κ αι
νούργια άντίληψη, πού κάνει τήν άνθρώπινη προσωπικότητα καί τή
δράση της κύρια πηγή κάθε θεωρίας καί πράξης.
Περισσότερο ά π ’ όλους επηρέασε τόν Μάρξ καί τόν Έ νγκελς ό γερμανός φιλόσοφος Χ έγκελ, πού έχτισε τό φιλοσοφικό του σύστημα πάνω στή
βάση μιάς κριτικής τών συστημάτων τού Κάντ καί τού Φίχτε.
Στά νεανικά του χρόνια ό Χέγκελ ήταν ένθερμος οπαδός τής γαλλικής
έπανάστασης, όμως τό 183 1 πού πέθανε, ήταν καθηγητής καί ύπάλληλος
τής Πρωσίας καί ή φιλοσοφία του άπολάμβανε τήν επιδοκιμασία τής φω
τισμένης άνώτερης τάξης.
’Ασυναίσθητα μπαίνει τώρα τό έρώτημα, πώς μπόρεσε ή φιλοσοφία τού
Χέγκελ νά γίνει ή πηγή, ά π ’ τήν οποία έσβησαν τή δίψα τους γιά γνώση
ό Μάρξ, ό Έ νγκελς καί ό Αασάλ; Τί υπήρχε μέσα στή φιλοσοφία τού
Χέγκελ πού τραβούσε άκαταμάχητα τούς λαμπρότερους εκπρόσωπους τής
επαναστατικής καί κοινωνικής σκέψης;
Ή φιλοσοφία τού Κάντ, στίς βασικές της γραμμές, είχε δημιουργηθεΐ
ήδη πρίν ά π ’ τή μεγάλη γαλλική επανάσταση. Ό τ α ν ξέσπασε ή επανά
σταση, ό Κάντ ήταν κιόλας 65 χρονών. Επηρεάστηκε βέβαια ά π ’ αυτήν,
κι εδώ όμως δέν ξέφυγε ά π ’ τούς συνηθισμένους συμβιβασμούς του ούτε
ά π ’ τά συμφιλιωτικά του συμπεράσματα. Ε κ είνο πού πρέπει να θυμόσα
στε είναι ότι, όπως είδαμε, στό βαθμό πού άφορά τήν ιστορία τού πλα
νήτη μας, στό χώρο τής φύσης άφομοίωσε τή θεο>ρία τής εξέλιξης * ώστόσο, ολόκληρο τό σύστημά του περιοριζόταν στήν εξήγηση τού κόσμου,
όπως είναι.
Α ντίθ ετα ό Χέγκελ, πού είχε περάσει μέσα ά π ’ τίς εμπειρίες τού τέ
λους τού 18ου καί τών άρχών τού 19ου αιώνα - μιάς εποχής τεράστιων
άναστατώσεων τής οικονομικής καί τής πολιτικής ζωής - συγκέντρωσε
τήν προσοχή του στήν ερμηνεία τού κόσμου, έτσι όπως αναπτύσσεται.
Δέν υπάρχει τίποτα πού νά μή βρίσκεται σέ κίνηση. Ή άπόλυτη ιδέα
του, ή λογική, ζεΐ και εμφανίζεται μόνο μέσα στή διαδικασία μιάς άδιάκοπης κίνησης, τής εξέλιξης. Τά πάντα κυλάνε, μεταβάλλονται, καταστρέφονται. Ή άδιάκοπη κίνηση, ή άδιάκοπη εξέλιξη τής άπόλυτης
ιδέας, καθορίζει τήν εξέλιξη ολόκληρου τού κόσμου μας σ’ όλα τά επίπε
δα. Γιά νά κατανοήσουμε τά φαινόμενα πού μάς περιβάλλουν, δέν άρκεΐ
νά τά μελετήσουμε, όπως υπάρχουν τώρα, πρέπει νά κατανοήσουμε πώς
εξελίχθηκαν· γιατί καθετί πού μάς περιβάλλει είναι τό αποτέλεσμα μιάς
προηγούμενης εξέλιξης. Α κ ό μ α περισσότερο. Α κ ό μ α κι άν μέ τήν πρώτη
ματιά έχουμε τήν έντύπ<ι>ση, ότι ένα δοσμένο πράγμα βρίσκεται σέ κατά
σταση άκινησίας, άν τό εξετάσουμε προσεχτικά καί συνηθίσουμε τό μάτι
μας πάνω του, θά δούμε ότι μέσα του συντελεΐται μιά κίνηση, μιά πάλη,
ότι μέσα του ενεργούν άπ' τή μιά μεριά ορισμένες επιδράσεις καί δυνά
μεις πού τό διατηρούν στήν κατάσταση πού τό γνωρίζουμε, κι άπ' τήν
άλλη μεριά επιδράσεις καί δυνάμεις πού έπιδκόκουν νά τό άλλάξουν.
Σέ κάθε φαινόμενο, σέ κάθε πράγμα, διαδραματίζεται μιά πάλη αύτών

τών δυο άρχών, τής θέσης και τής άντίθεσης. Α π ’ αυτές τις δυό άρχές ή
μία είναι ή διατηρούσα κι ή άλλη ή καταστρέφουσα. Ή διαδικασία τής
πάλης αύτών τών δυό άρχών, πού ύπάρχουν σέ κάθε φαινόμενο, καταλή
γει σέ κάτι ενδιάμεσο, στήν ένωση τών συγκρουόμενων άρχών.
Στή γλώσσα τού Χέγκελ τούτο εκφράστηκε έτσι: Ή λογική, ή σκέψη, ή
ιδέα δέν παραμένουν άκίνητα, δέν άπολιθώνονται σέ μιά κατάσταση, δέν
εφησυχάζουν σέ μιά θέση. Α πεναντία ς, αύτή ή θέση, αύτή ή σκέψη, έρ
χεται σέ άντίφαση μέ τόν εαυτό της, χωρίζεται σέ δυό σκέψεις άντίθετες,
στήν κατάφαση καί στήν άρνηση, στό Ναι καί στό Όχι. Ή πάλη αύτών
τών δυό άντιμαχόμενων στοιχείων, πού καταλήγουν στήν άντίθεση, δη
μιουργεί τήν κίνηση, πού ό Χέγκελ τήν ονομάζει διαλεκτική, γιά νά υπο
γραμμίσει τό στοιχείο τής πάλης πού υπάρχει μέσα της. Στήν πάλη αύτή,
σ’ αύτή τή διαλεκτική, οί δυό άντιθέσεις εξισώνονται άμοιβαΐα καί συνε
νώνονται. Ή συγχώνευση αύτών τών δυό άντιφατικών σκέψεων διαμορ
φώνει μιά νέα σκέψη - τή σύνθεσή τους. Αύτή ή καινούργια σκέψη, αύτή
ή καινούργια ιδέα, χωρίζεται πάλι μέ τή σειρά της σέ δυό άντίθετες σκέ
ψεις - ή θέση παράγει μιά άντίθεση κι οί δυό συνενώνονται πάλι σέ μιά
καινούργια σύνθεση.
Έ τσ ι ό Χέγκελ θεωρούσε κάθε φαινόμενο, κάθε πράγμα, σάν μιά δ ια 
δικασία, σάν κάτι πού βρίσκεται σέ άδιάκοπη κίνηση καί σέ άδιάκοπη
έξέλιξη. Κάθε φαινόμενο δέν είναι μόνο τό άποτέλεσμα μιας προγενέστε
ρης άλλαγής, άλλά φέρει μέσα του καί τό σπέρμα μιας καινούργιας άλλαγής. Ποτέ δέν έφησυχάζει σέ μιά κατακτημένη βαθμίδα - σύμφωνα μέ
τό μότο: έτσι ήταν πάντα, ετσι θά ’ναι γιά πάντα. ’Α πεναντίας, μόλις
κατακτήσει μιά καινούργια βαθμίδα, άρχίζει μέσα του ή πάλη τών κ α ι
νούργιων άντιφάσεων. Ό π ω ς τόσο ώ ραΐα λέει ό Χέγκελ, άκριβώς ή πάλη
τών άντιθέσεων είναι ή πηγή τής έξέλιξης.
Αύτό άποτελούσε καί τό επαναστατικό στοιχείο στή φιλοσοφία τού
Χέγκελ. Μόλο πού ό Χέγκελ ήταν ιδεαλιστής, μόλο πού γ ι’ αύτόν ή βάση
ήταν τό πνεύμα κι όχι ή φύση, ή ιδέα κι όχι ή ύλη, άσκησε μιά τεράστια
έπίδραση σ’ ολες τίς ιστορικές καί κοινωνικές έπιστήμες, άκόμα καί στίς
φυσικές έπιστήμες. Προώθησε τή διερεύνηση τής πραγματικότητας, πίεσε
νά άναζητηθούν ολες οί μορφές έξέλιξης τής άπόλυτης ιδέας. Ό σ ο πιό
ποικιλόμορφες ήταν οί εκδηλώσεις αύτής τής ιδέας, τόσο πιό ποικιλό
μορφες ήταν οί εκδηλώσεις, οί διαδικασίες τών όποιων επρεπε νά μελε
τηθεί ή έξέλιξη.
Γιά νά καταλάβετε άκόμα καλύτερα, τι άκριβώς ήταν τόσο ελκυστικό
σ’ αύτή τή φαινομενικά στεγνή φιλοσοφία μέ τή νεφελώδη γλώσσα της, τί
τραβούσε σ’ αύτήν τόν Μάρξ, τόν Έ νγκελς καί τόν Λασάλ, τί τράβηξε σ’
αυτήν καί τούς δικούς μας ρώσους επαναστάτες - τόν Μπιελίνσκι, τόν
Χέρτσεν, τόν.Μ πακούνιν, τόν Τσερνιτσέφσκι - θά σάς διαβάσω τί γράφει
γ ι’ αύτήν ό τελευταίος:
Ή αιώνια άλλαγή τής μορφής, ή αιώ νια άπώθηση τής μορφής, πού
γεννιέται άπό κάποιο ορισμένο περιεχόμενο ή κάποια ορισμένη τά 
ση, έξαιτίας τής ενίσχυσης αύτής τής τάσης, τής άνώτατης έξέλιξης
αυτού τού περιεχομένου - όποιος κατάλαβε αύτό τόν παντοδύνα
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μο, αιώνιο, πανταχού παρόντα νόμο, οποίος συνήθισε νά τόν
εφαρμόζει σέ κάθε φαινόμενο - πόσο ήρεμα άντιμετωπίζει* τίς δυ
νατότητες, πού τόσο συγκλονίζουν τούς άλλους. Καί μέ τά λόγια
τοϋ ποιητή:
Π οντάρησα τά πάντα μον στό μηόέν,.
κι ό κόσμος ολόκληρος μον ανήκει.
Δέν πενθεί γιά τίποτα ά π ’ αύτά πού έπέζησαν, καί λέει: Ά ς γίνει
’ο,τι νά ’ναι, θά ’ρθουν καί καλύτερες μέρες.
Δέ θά σταθώ στίς άλλες πλευρές τής χεγκελιανής φιλοσοφίας, πού ε
ξηγούν γιατί εδωσε μιά τόσο ισχυρή ώθηση γιά μιά πιό προσεχτική με
λέτη τής πραγματικότητας. Ό σ ο περισσότερο οί μαθητές τού Χέγκελ με
λετούσαν τήν πραγματικότητα στό φώς, καί κάτω ά π ’ τήν καθοδήγηση,
τής διαλεκτικής μεθόδου πού δημιούργησε ό δάσκαλός τους, τόσο πιό
φανερό γινόταν ενα άποφασιστικό μειονέκτημα αυτής τής φιλοσοφίας:
ήταν μιά ίδεαλιστική φιλοσοφία, δηλαδή βασική κινητήρια δύναμη καί
γενεσιουργό αιτία θεωρούσε τήν άπόλυτη ιδέα, τή συνείδηση πού καθο
ρίζει τό Είναι.
Αύτό τό άδύνατο σημείο τού χεγκελιανού συστήματος προκαλούσε τήν
κριτική. Μπορούσε κανείς νά πει, οτι ούσιαστικά αύτή ή άπόλυτη ιδέα
δέν ήταν παρά μιά νέα παραλλαγή τής παλιάς γνωστής μας τριάδας,
Θεός-Πατέρας, Υιός καί Ά γ ιο Πνεύμα, αύτού τού άυλου θεού πού φιλό
σοφοι οπως ό Βολταίρος τόν δημιούργησαν γιά τόν έαυτό τους καί προ
πάντων γιά τό λαό.
Κι άκριβώς κάτω ά π 1 αύτή τή σκοπιά έξετάζει τή φιλοσοφία τού Χέγ
κελ ενας ά π ’ τούς πιό προικισμένους μαθητές του, ό Λ ονντδιχ Φόνερμπαχ. Αύτός κατανοούσε πολύ καλά τήν επαναστατική πλευρά τής φιλο
σοφίας τού Χέγκελ καί τήν άφομοίωσε, κατόπι όμως εθεσε τό παρακάτω
έρώτημα: Μπορεΐ πραγματικά αύτή ή άπόλυτη ιδέα, στήν εξέλιξή της, νά
καθορίσει ολο τό Είναι; Ό Φόυερμπαχ άπάντησε άρνητικά σ ’ αύτό τό
έρώτημα. Ά ντέστρεψε τή βασική θέση τού Χέγκελ καί εδειξε οτι, άπεναντίας, τό Ε ίναι καθορίζει τή συνείδηση, οτι ύπήρξε μιά εποχή πού τό
«Είναι» ύπήρχε χωρίς συνείδηση, εδειξε οτι ή σκέψη, ή ιδια ή ιδέα, είνάι
ενα προϊόν τού Είναι. Α π ' τή σκοπιά του ή χεγκελιανή φιλοσοφία ήταν
τό τελευταίο θεολογικο σύστημα, γιατί άντικαθ ιστού σε τό θεό μ’ ενα έξίσου άρχέγονο ον, τήν άπόλυτη ιδέα. Ό Φ όυερμπαχ άπέδειξε, οτι ολες οι
άντιλήψεις μας γιά τό θεό, τά διάφορα θρησκευτικά συστήματα, άνάμεσά
τους κι ό χριστιανισμός, είναι προϊόντα τού ’ίδιου τού άνθρώπου, οτι
σύμφωνα μ’ αύτά δέ δημιουργεί ό θεός τόν άνθρωπο, άλλά άντΐστροφα, ό
άνθρωπος δημιουργεί τό θεό κατ’ εικόνα του. Φ τάνει νά ξεκαθαρίσει κα
νείς ολο αύτό τόν κόσμο ά π ’ τά φαντάσματα, ά π ’ τά εξωγήινα πλάσματα,
ά π ’ τούς άγγέλους, τίς μάγισσες καί τά παρόμοια φαινόμενα, πού έχουν
ολα τό ίδιο ύπόβαθρο, μιά θεϊκή οντότητα, καί θά μείνει ό άνθρώπινος
κόσμος. Έ τσ ι βασική άρχή ολόκληρης τής φιλοσοφίας τού Φόυερμπαχ
είναι ό άνθρωπος. Α νώ τατος νόμος γιά τόν άνθρώπινο κόσμο δέν είναι
ό νόμος τού θεού, άλλά τό καλό τού ’ίδιου τού άνθρώπου. Γιά νά τό
έκφράσουμε στήν επιστημονική γλώασα: ό Φόυερμπαχ στήν παλιά θεολο54

γική αρχή άντέταξε μιά νέα αρχή, τήν άνθρωπολογική ή άνθρώπινη.
Αν διαβάσετε τούς παλιούς κριτικούς καί δημοσιολόγους μας, τόν
Τσερνιτσέφσκι καί τόν Ντομπρολιούμπωφ, θά δείτε σύντροφοι, ότι ή κο
σμοθεώρησή τους βασίζεται άκριβώς σ’ αύτή τήν άνθρωπολογική μορφή,
ότι γ ι’ αυτούς άφετηριακό σημείο είναι ό άνθρωπος κι οί άνάγκες του.
Γιά νά οίκοδομηθεΐ μιά πραγματική άνθρώπινη κοινότητα, πρέπει νά ένδιαφερθεί κανείς όχι μόνο γιά τό πνεύμα, άλλά καί γιά τό σώμα, πρέπει
νά ένδιαφερθεΐ γιά τήν ικανοποίηση όλων τών άναγκών τού άνθρώπου.
Πρέπει νά δημιόυργηθούν προϋποθέσεις, κάτω ά π ’ τίς όποιες ό άν
θρωπος νά μπορεί ν' άναπτύξει όλες του τίς ικανότητες. Σ ’ αύτά τά συμ
περάσματα κατέληξαν μέ τή βοήθεια τού Φόυερμπαχ. Κι όλα αύτά τά
άφομοίωσαν κι ό Μάρξ κι ό Έ νγκελς καθώς κι όλοι οί προοδευτικοί
διανοούμενοι τής εποχής εκείνης. vÂv μελετήσετε τήν ιστορία τής ρώσικης
κοινωνικής σκέψης, θά συναντήσετε αύτό τό ενδιαφέρον φαινόμενο. Φ τά
νει νά συγκρίνετε τά εργα τού Μάρξ καί τού Έ νγκελς, πού τά ’γραψαν
μέχρι τό 1845, μέ τά έργα τού Χέρτσεν, τοϋ Μπιελίνσκι, τού Ντομπρο
λιούμπωφ καί τού Τσερνιτσέφσκι, κι άμέσως θά διαπιστώσετε τήν ομοιό
τητα τών ιδεών καί τών άπόψεων, πού είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο οί
ρώσοι συγγραφείς μας πέρασαν ά π ’ τήν ίδια έξέλιξη ά π ’ τόν Χέγκελ στόν
Φόυερμπαχ. Καί γνωρίζετε, ότι ούτε ό Τσερνιτσέφσκι ούτε ό Ντομπρο
λιούμπωφ, κι άκόμα λιγότερο ούτε ό Χέρτσεν, ήταν μαρξιστές ή κομμου
νιστές, μόλο πού ήταν σοσιαλιστές. Ό λ ο ι τους σταμάτησαν σέ ενα ορι
σμένο στάδιο - άκόμα κι ό Τσερνιτσέφσκι, πού προχώρησε μακρύτερα
ά π ’ όλους πάνω στό δρόμο πού τόν είχε ωθήσει ή μελέτη τού Φόυερμπαχ.
Πρώτος ό *Μάρξ είσήγαγε κάτι εντελώς καινούργιο στή φιλοσοφία τού
Φόυερμπαχ, άντλώντας ά π ’ αύτήν τά πιό μακρόπνοα συμπεράσματα.
Α λ λ ά γιά νά καταλάβουμε τί άκριβώς ήταν τό Νέο πού είσήγαγε στή
γερμανική φιλοσοφία ό Μάρξ, πρέπει νά γυρίσουμε γ ι’ άλλη μιά φορά
πίσω.
Ό τ α ν σάς μίλησα γιά τά νεανικά χρόνια τού Μάρξ, έπισήμανα μιά
χαρακτηριστική λεπτομέρεια. Θυμόσαστε ότι ό Μάρξ, στή σχολική του
εκθεση, είχε ισχυριστεί πώς ήδη πρίν ά π ’ τή γέννηση τού άνθρώπου, λει
τουργούν μιά σειρά άπό προϋποθέσεις πού τοϋ καθορίζουν άπό τά πρίν
τό μελλοντικό του επάγγελμα. Δηλαδή ό Μάρξ γνώριζε ήδη άπό γυμνα
σιόπαιδο τήν ιδέα πού άποτελεΐ τό λογικό επακόλουθο τής υλιστικής φ ι
λοσοφίας τοϋ 18ου αιώνα. Ό άνθρωπος είναι ένα προϊόν τού περιβάλ
λοντος του, τών περιστάσεων, καί γιαυτό δέ μπορεί νά ’ναι άπόλυτα
έλεύθερος στήν εκλογή τού επαγγέλματος του, δέ μπορεί νά ’ναι ό ίδιος
δημιουργός τής ευτυχίας του. Α π ό τότε κιόλας είχα έπισημάνει πώς σ’
αύτή τή θέση δέν υπάρχει τίποτα τό καινούργιο, πού νά τό ’χει δημιουρ
γήσει ό Μάρξ. Αυτός άπλά καί μόνο διατύπωσε - έστω καί μέ τό δικό
του ιδιαίτερο τρόπο - ο,τι είχε διαβάσει επανειλημμένα στά εργα πού
τόσο πολύ άγαπούσε ό πατέρας του. Ό τ α ν μπήκε στό πανεπιστήμιο καί
βρέθηκε σ’ ενα καινούργιο πνευματικό περιβάλλον, στό όποιο κυριαρ
χούσε ή γερμανική κλασική φιλοσοφία, άπαρχής κιόλας άντέταξε στόν
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ιδεαλισμό της μιά πιό έντονα υλιστική κοσμοθεώρηση. Γιαυτό άντλησε
γρήγορα όλα τά ριζοσπαστικά συμπεράσματα ά π ’ τή χεγκελιανή φιλοσο
φ ία καί χαιρέτησε μ’ ενθουσιασμό τήν Ουσία τοϋ Χ ριστιανισμού τού
Φόυερμπαχ. Αύτός, στήν κριτική του κατά τού χριστιανισμού, κατέληξε
στά ί'δια συμπεράσματα μέ τούς ριζοσπάστες ύλιστές τού 18ου αιώνα, μέ
μόνη τή διαφορά, πώς έκεί πού αύτοί είχαν δει μόνο άπάτη καί δεισι
δαιμονία, ό Φόυερμπαχ, πού είχε περάσει ά π ’ τή σχολή τού Χέγκελ, δ ια 
πίστωσε μιά άναπόφευκτη φάση τού άνθρώπινου πολιτισμού. Ω στόσο
καί στόν Φόυερμπαχ, ό άνθρωπος ήταν μιά εξίσου άφηρημένη φυσιογνω
μία, όπως καί στούς γάλλους υλιστές τού 18ου αιώνα.
Ά ρκούσε νά προχωρήσουν άκόμα παραπέρα στήν κριτική, στήν άνάλυση τόσο τού άνθρώπου όσο καί τού περιβάλλοντος του, γιά νά δούν
ότι αύτός ό άνθρωπος παρουσιάζεται μέ ποικίλες μορφές, ότι είναι κλει
σμένος στίς πιό διαφορετικές επιδερμίδες, ότι φέρει τά πιό διαφορετικά
δέρματα. Ό βασιλιάς τής Πρωσίας κι ό άνώτατος πρόεδρος τής Ρηνανίας
ήταν εξίσου άνθρωποι όπως κι ό χωριάτης τού Μόζελ κι ό εργάτης τών
εργοστασίων. Μ’ αύτούς είχε νά κάνει ό Μάρξ στήν επαρχία τού Ρήνου.
Ό λ ο ι αύτοί είχαν τά ίδια όργανα: ενα κεφάλι, πόδια καί χέρια. Φ υσιο
λογικά καί άνατομικά δέν ύπήρχε καμιά ιδιαίτερη διαφορά άνάμεσα σ’
ενα χωριάτη τού Μόζελ καί σ’ ένα πρώσο κτηματία, καί όμως ταυτό
χρονα έπικρατούσε τεράστια διαφορά ά π ’ τήν άποψη τής κοινωνικής
τους θέσης.
Οί άνθρωποι όμως διέφεραν ό ενας ά π ’ τόν άλλο, όχι μόνο τοπικά
άλλά καί χρονικά. Οί άνθρωποι τού 18ου αιώνα διέφεραν ά π 1 τούς άνθρώπους τού 12ου καί τού 19ου. Ά π ό πού προέρχονταν αύτές οί δια φ ο
ρές, άν ό άνθρωπος καθαυτός δέν άλλαζε καί δέν ήταν παρά μόνο ενα
προϊόν τής φύσης;
Σ ’ αύτή τήν κατεύθυνση κινήθηκε κι ή σκέψη τοϋ Μάρξ. Δέν άρκεΐ νά
πεϊ κανείς, ότι ό άνθρωπος είναι τό προϊόν τού περιβάλλοντος καί ότι τό
περιβάλλον διαμορφώνει τόν άνθρωπο. Γιά νά διαμορφωθούν τόσο δια 
φορετικοί άνθρωποι, πρέπει καί αύτό τό ίδιο τό περιβάλλον νά 'ναι δ ια 
φορετικό, πρέπει νά έμπεριέχει διάφορες άντιθέσεις.
Α π ο δείχνετα ι ετσι, ότι αύτό τό περιβάλλον δέν είναι άπλά ενα άθροι
σμα άνθρώπων, άλλά ενα κοινωνικό περιβάλλον, στό όποιο οί άνθρωποι
συνδέονται μέ ορισμένες σχέσεις, καί άνήκουν σέ διάφορες κοινωνικές
ομάδες.
Γιαυτό ό Μάρξ δέ μπορούσε νά ικανοποιηθεί ούτε καί μέ τήν κριτική
τού Φ όυερμπαχ γιά τή θρησκεία. Ό Φ όυερμπαχ ερμήνευε τήν ούσία τής
θρησκείας μέ τήν ούσία τού άνθρώπου· όμως ή ούσία τού άνθρώπου δέν
είναι κάτι άφηρημένο, πού είναι έμφυτο στόν άνθρωπο σάν μεμονωμένο
άτομο. Ό ίδιος ό άνθρωπος άποτελεϊ ήδη τό άθροισμα, τό σύνολο καθο
ρισμένων κοινωνικών σχέσεων. Δέν υπάρχει άπομονωμένος άνθρωπος
πού ζεΐ γιά τόν εαυτό του. Ά λλ α καί οί φ υσικοί δεσμοί άνάμεσα στούς
άνθρώπους, άνάλογα μέ τό περιεχόμενό τους, δίνουν τή θέση τους στούς
κοινω νικούς δεσμούς, πού διαμορφώθηκαν άνάμεσά τους στή διαδικασία
τής ιστορικής εξέλιξης. Γιαυτό τό θρησκευτικό αίσθημα δέν είναι κάτι τό
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φυσικό, όοσμένο άπ ' τή φύση - είναι κι αύτό τό ’ίδιο ενα κοινωνικό
προϊόν.
Δέν άρκεΐ λοιπόν νά λέμε ότι ό άνθρωπος είναι ή άφετηρία τής νέας
κοσμοθε(όρησης. Είμαστε ύποχρεωμένοι νά προσθέτουμε, ότι πρόκειται
γιά τόν κοινωνικό άνθρο)πο, δηλαδή τόν άνθρωπο πού είναι τό προϊόν
μιάς ορισμένης κοινωνικής εξέλιξης, πού διαμορφώνεται καί άναπτύσσεται στό έδαφος μιάς κοινωνίας, στρωματοποιημένης καί διαφοροποιημέ
νης κατά τρόπο καθορισμένο. ’Ά ν εξετάσουμε άπό πιό κοντά αύτή τήν
εξέλιξη, θά δούμε ότι αύτή ή στρωματοποίηση, ή διαφοροποίηση τού
περιβάλλοντος σέ διάφορες τάξεις, δέν είναι κάτι τό άρχέγονο, άλλά
άντίθετα είναι κι αύτή πάλι προϊόν μιάς μακριάς ιστορικής έξέλιξης. ’Ά ν
ερευνήσουμε μέ ποιό τρόπο πραγματοποιήθηκε αύτή ή εξέλιξη, θά δ ια π ι
στώσουμε, πώς ήταν πάντα μιά πάλη άντιφάσεων, άντιθέσεατν, πού γεννήθηκαν στό κάθε φορά ορισμένο στάδιο τής κοινωνικής έξέλιξης.
Ό Μάρξ δέν άρκέστηκε σ’ αύτό, υπέβαλε καί τίς άλλες φιλοσοφικές
θέσεις τού Φόυερμπαχ σέ μιά κριτική. Στήν καθαρά θεωρητική, εγκεφα
λική φιλοσοφία, εισάγει ενα καινούργιο στοιχείο - τήν επαναστατική,
πρακτική δράση πού βασίζεται στήν κριτική τής πραγματικότητας.
Ό π ω ς οί γάλλοι ύλιστές, ό Φόυερμπαχ δίδασκε, πώς οί άνθρωποι είναι
ενα προϊόν τών περιστάσεων καί τής παιδείας, ενα προϊόν τής επίδρασης
τού Είναι πάνω στή συνείδηση. Αύτό γεννούσε τήν άντίληψη ότι ό άν
θρωπος, έτσι όπως είναι, μέ κεφάλι, χέρια, πόδια, ξεκομμένος ά π ’ τόν
υπόλοιπο ζωικό κόσμο, δέν άποτελεΐ παρά μόνο ένα καθορισμένο μηχα
νισμό έπαίσθησης, πού είναι υποταγμένος στήν επίδραση τής φύσης.
Ό λ ε ς οί σκέψεις του, οί ιδέες του, είναι ενα άντικαθρέφτισμα αύτής τής
φύσης. Έ τσ ι λοιπόν, σύμφωνα μέ τόν Φόυερμπαχ, ό άνθρωπος δέν είναι
παρά ένα παθητικό στοιχείο, πού δέχεται υπάκουα όλα τά φυσικά ερεθί
σματα.
Σ ’ αύτό τόν ισχυρισμό ό Μάρξ άντέταξε έναν άλλο: όλα όσα συμβαί
νουν μέσα στόν άνθρωπο, άκόμα κι οί άλλαγές τού άνθρώπου, είναι άποτελέσματα όχι μόνο τής επίδρασης πού άσκεΐ πάνω του ή φύση, άλλά καί
σέ μεγαλύτερο άκόμα βαθμό είναι αποτέλεσμα τής επίδρασης πού άσκεΐ ό
άνθρωπος πάνω στή φύση. Ή εξέλιξη τής άνθρωπότητας συνίσταται
άκριβώς στό γεγονός ότι τό άνθρωπόμορφο ον τής άρχέγονης κοινωνίας,
στόν άδιάκοπο άγώνα γιά τήν έπιβίωσή του, δέν είναι υποταγμένο παθη
τικά στή φύση, άλλά επιδρά κι αύτό πάνω της, καί μεταβάλλοντας τή
φύση, μεταβάλλει τούς όρους τής δικής του ζωής, καί ταυτόχρονα μετα
βάλλει καί τόν ίδιο τόν έαυτό τον.
’Έ τσι ό Μάρξ, στήν παθητική φιλοσοφία τού Φ όυερμπαχ είσήγαγε ενα
επαναστατικό, ένεργητικό στοιχείο. Καθήκον τής φιλοσοφίας - λέει ό
Μάρξ, σ' άντίθεση μέ τόν Φ όυερμπαχ - δέν είναι μόνο νά ερμηνεύει τόν
κόσμο, άλλά καί νά τόν μεταβάλλει. Ή θεωρία συμπληρώνεται άπό τήν
πράξη, ή κριτική τής πραγματικότητας τού κόσμου πού μάς περιβάλλει, ή
άρνησή της, μέ τήν πραγματική δουλιά, μέ τήν πρακτική δράση. Έ τσ ι ό
Μάρξ είσήγαγε στή φιλοσοφία τού υλισμού τήν επαναστατική άρχή, με
τέβαλε τήν ενατενιστική φιλοσοφία τού Φ όυερμπαχ σέ μιά ενεργή φιλο
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σοφία. Μέ τήν πράξη του, μ’ ολόκληρη τή δράση του, ό άνθρωπος πρέπει
ν ’ άποδείχνει τήν άλήθεια τής σκέψης του καί τού προγράμματος του.
Ό σ ο καλύτερα τό έπιτελεί στήν πράξη, όσο πιό γρήγορα τό μετατρέπει
σέ πράξη, τόσο πιό τεκμηριωμένα άποδείχνει, οτι μέσα στήν ιδια τήν
πραγματικότητα περιέχονταν ήδη ολα τά στοιχεία γιά τή λύση τών πρ ο
βλημάτων πού έθεσε στόν εαυτό του, γιά τήν πραγματοποίηση τού προ
γράμματος πού επεξεργάστηκε.
Αύτή τήν κριτική τού Φόυερμπαχ τή διατύπωσε ό Μάρξ σέ γενικές
γραμμές άπό πολύ νωρίς. Ά ν παρακολουθήσετε προσεχτικά τήν πορεία
τής σκέψης του, εύκολα θά καταλάβετε μέ ποιό τρόπο εφτασε στή βασική
του ιδέα, πού ή επεξεργασία της τόν οδήγησε στόν επιστημονικό κομμου
νισμό.
Ό Μάρξ ξεπήδησε μέσα άπ' τή γερμανική διανόηση. Καί μ’ αύτήν κά
νει μιά συζήτηση, γιά νά τήν πείσει γιά τήν άστάθεια τών παλιών της
άπόψεων. Είμαστε όλοι σύμφωνοι, ελεγε, ότι ή γερμανική πραγματικό
τητα πού μάς περιβάλλει, οτι ή Πρωσία, μέσα στήν όποια άσφυκτιά ολό
κληρη ή κοινωνική ζωή, στήν όποία δέν υπάρχει ελευθερία στή σκέψη
μήτε στήν παιδεία, οτι ολόκληρος αύτός ό κόσμος είναι πολύ άπωθητικός. Δέν ύπάρχει άμφιβολία, οτι αύτός ό κόσμος πρέπει νά μεταβληθεί,
άν δέ θέλουμε, ό γερμανικός λαός νά βυθιστεί ολοκληρωτικά μέσα σ'
αύτό τό φριχτό βούρκο.
Μέ ποιό τρόπο ομως μπορεΐ ν ' άλλάξει; ρωτάει ό Μάρξ. Μπορεΐ ν ’
άλλάξει μόνο, άν μέσα σ’ αύτή τή γερμανική κοινωνία βρεθεί μιά ομάδα,
μιά τάξη άνθρώπων, πού έξαιτίας ολων τών συνθηκών τής ζωής τους
ένδιαφέρονται ν' άλλάξουν αύτό τόν κόσμο.
Ό Μάρξ εξετάζει διαδοχικά τίς διάφορες ομάδες πού ύπάρχουν μέσα
στή γερμανική κοινωνία: τούς εύγενεΐς, τούς ύπάλληλους, τήν άστική τά 
ξη. Καταλήγει στό συμπέρασμα ότι ή τελευταία - άντίθετα άπ' τή γαλ
λική άστική τάξη, πού επαιξε τεράστιο επαναστατικό ρόλο - δέν είναι σέ
θέση ν ' άναλάβει τό ρόλο τής άπελευθερώτριας τάξης, πού θ ’ άλλάξει
ολόκληρη τήν κοινωνία.
Ό μ ω ς άν όχι ή άστική τάξη, ποιά άλλη τάξη μπορεΐ ν' άναλάβει αύτό
τό ρόλο: Κι ό Μάρξ, πού τήν εποχή αύτή μελετάει μ* εξαιρετική προσοχή
τήν ιστορία καί τίς συνθήκες πού επικρατούν στήν Α γ γλ ία καί στή Γαλ
λία, καταλήγει στό συμπέρασμα, οτι αύτή ή τάξη μπορεΐ νά ’ναι μόνο τό
προλεταριάτο.
Έ τσ ι ό Μάρξ, ήδη τό 1844, εκφράζει τήν παρακάτω βασική θέση: ή
τάξη πού μπορεΐ καί πρέπει ν' άναλάβει τήν άποστολή ν ’ άπελευθερώσει
τό γερμανικό λαό, καί νά μεταβάλει ολόκληρη τήν κοινωνική τάξη πρ α γ
μάτων, δέ μπορεΐ νά 'ναι παρά μόνο τό προλεταριάτο. Γιατί; Ε π ειδ ή
αύτή ήταν ή τάξη, πού στίς συνθήκες ζωής της ενσωμάτωνε ολα τά κακά
τής σύγχρονης άστικής κοινωνίας. Δέν ύπήρχε καμιά άλλη τάξη πού νά
βρίσκεται πιό χαμηλά στήν κλίμακα τών κοινωνικών τάξεων καί πού
πάνιο της νά βαραίνει ολόκληρη ή ύπόλοιπη κοινωνία.
Έ νώ ή ύπόσταση ολων τών ύπόλοιπων βασίζεται πάνω στήν άτομική
ιδιοκτησία, τό προλεταριάτο είναι άποστερημένο ά π ’ αύτή τήν ιδιοκτησία

καί δέν έχει κανένα συμφέρον νά διατηρήσει μέ κάθε τρόπο τήν ύπάρχουσα κοινωνία. Στό προλεταριάτο λείπει μόνο ή συνείδηση τής άποστολής του, οί γνώσεις καί ή φιλοσοφία. Καί θά γίνει άξονας όλου τού άπελευθερωτικοϋ κινήματος, φτάνει μόνο νά διαποτιστεΐ άπ’ αύτή τή συνεί
δηση, άπ’ αύτή τή φιλοσοφία, φτάνει νά καταλάβει όλους τούς όρους τής
άπελευθέρωσής του καί φτάνει νά καταλάβει τήν τεράστια άποστολή πού
έχει νά εκπληρώσει.
Αύτή είναι ή βασική ιδέα τού Μάρξ, πού τού άνήκει άποκλειστικά.
Μόλο πού οί μεγάλοι ούτοπιστές - ό Σαίν-Σιμόν, ό Φουριέ, ό Όουεν,
ιδιαίτερα ό τελευταίος - έστρεψαν ήδη τήν προσοχή τους στήν «πολυαριθμότερη καί άθλιότερη» τάξη, στούς προλετάριους, ώστόσο ξεκινούσαν
όλοι άπό τήν πεποίθηση, ότι τό προλεταριάτο δέν είναι παρά ή πιό μαρ
τυρική καί πιό φτιυχή τάξη, ότι επρεπε νά φροντίσουν γι’ αύτήν, κι ότι
αύτό θά 'πρεπε νά τό κάνουν οί άνώτερες, μορφωμένες τάξεις. Στήν
άθλιότητα τού προλεταριάτου έβλεπαν μόνο τήν άθλιότητα, καί δέν άντιλαμβάνονταν τήν επαναστατική πλευρά πού έκρυβε μέσα της αύτή ή
άθλιότητα, σάν προϊόν τής άποσύνθεσης τής άστικής κοινωνίας.
Πρώτος ό Μάρξ κατέδειξε, ότι τό προλεταριάτο δέν είναι μόνο μιά
μαρτυρική τάξη, άλλά κι ένας ενεργητικός άγωνιστής ενάντια στήν
άστική κοινωνία, ότι αύτή ή τάξη, έξαιτίας τών όρων τής ζωής της, θά
μετατραπεΓ στή μοναδική επαναστατική τάξη τής άστικής κοινωνίας.
Αύτή τήν ιδέα, πού 6 Μάρξ τή διατύπωσε ήδη στίς άρχές τού 1844,
τήν άνέπτυξε σ' ενα έργο πού έγραψε μαζί μέ τόν "Ενγκελς. ’Ονομάζεται
Ή 'Αγία Οικογένεια καί στρέφεται ενάντια στούς πρώην συμμαθητές,
τούς άδερφούς Μπάουερ. Σ' αύτό τό βιβλίο ό Μάρξ σαρκάζει μέ τόν πιό
φαρμακερό τρόπο όλες τίς προσπάθειες τών γερμανών διανοούμενων ν ’
άποτραβηχτούν άπό τό προλεταριάτο, ή νά άρκεστούν σέ άγαθοεργές
ένιυσεις, πού οφείλουν νά εύεργετούν τό προλεταριάτο. Ό Μάρξ εξηγεί
γΓ άλλη μιά φορά στή γερμανική διανόηση τήν επαναστατική σημασία
τού προλεταριάτου, πού λίγους μήνες πιό πριν, στήν εξέγερση τών ύφαντο')ν τής Σιλεσίας, είχε δείξει ότι, όταν πρόκειται γιά τήν προάσπιση τών
ζωτικών συμφερόντων του, δέ σταματά ούτε μπροστά στήν εξέγερση.
Ήδη σ' αύτό τό βιβλίο, ό Μάρξ βάζει τίς βάσεις καί γιά τήν παραπέρα
άνάπτυξη τής καινούργιας κοσμοθεωρίας του. Τό προλεταριάτο είναι μιά
ιδιαίτερη τάξη, γιατί ή ίδια ή κοινωνία μέσα στήν όποια ζεΐ, είναι μιά
ταξική κοινωνία. ’Αντίπαλος τού προλεταριάτου είναι ή άστική τάξη.
Τόν εργάτη τόν εκμεταλλεύεται ό καπιταλιστής. Κι εδώ γεννιέται ενα
καινούργιο πρόβλημα. Ά π ό πού προέρχονται οί καπιταλιστές; Ποιοί λό
γοι δημιούργησαν τήν εκμετάλλευση τής μισθωτής έργασίας άπ' τό κεφά
λαιο;
Ή ταν άναγκαϊο νά έρευνηθεΐ αύτή ή κοινωνία, οί βασικοί νόμοι τής
άνάπτυξης καί τής ύπαρξής της. Κι ό Μάρξ πάλι άφήνει μακριά πίσω
του τόν Φόυερμπαχ, πού εντελώς γενικά καί λίγο ένδιαφέρθηκε γιά τό
πρόβλημα τής άνάπτυξης τών κοινωνικών σχέσεων, καί πού στό ζήτημα
αί'το ορισκόταν σήμαντικά πιό πίσω άπό τό δάσκαλό του τόν Χέγκελ, ό
59

όποιος - μέ τόν ΐδεαλιστικό τρόπο του - είχε ερευνήσει προσεχτικά τούς
νόμους τής εξέλιξης τής άστικής κοινωνίας.
Ό Μάρξ τονίζει ήδη σ' αύτό τό βιβλίο, ότι δέ μπορούμε νά καταλά
βουμε τίποτα άπ* τήν ιστορία μιάς ορισμένης περιόδου, άν δέ γνωρίζουμε
τήν κατάσταση τής βιομηχανίας κι άν μάς είναι άγνωστοι οι άμεσοι όροι
τής παραγωγής, οί ύλικοί όροι τής άνθρώπινης ζωής, οί σχέσεις πού δημιουργούνται άνάμεσα στούς άνθρώπους, μέσα στή διαδικασία τής ικα
νοποίησης τών ύλικών τους άναγκών.
Άπ* τήν εποχή αύτή ό χΜάρξ άρχίζει νά εργάζεται εντατικά πάνω σ’
αύτό τό πρόβλημα. Παρακάτω θά δούμε σέ ποιό συμπέρασμα εφτασε στή
διάρκεια τών επόμενων 2 χρόνων, πρίν άκόμα άπό τήν επανάσταση τού
1848. Ρίχνεται στή μελέτη τής πολιτικής οικονομίας, γιά νά καταλάβει
καλύτερα ολόκληρο τό μηχανισμό τών οικονομικών σχέσεων τής σύγχρο
νης κοινωνίας.
Ό Μάρξ όμως δέν ήταν μόνο ενας φιλόσοφος, πού ήθελε νά εξηγήσει
τόν κόσμο, ήταν ενας επαναστάτης πού προσπαθούσε νά τόν άλλάξει. Ή
θεωρητική του δουλιά συμβάδιζε μέ τήν πρακτική.
Τήν επόμενη φορά θά μάθετε, πώς μέσα σέ δυόμισι χρόνια, μέσα σ1
εναν άνελέητο άγώνα άνάμεσα σέ διάφορες ομάδες, δημιούργησε μαζί μέ
τόν Ένγκελς τήν οργάνωση, πού μ’ εντολή τής συνέταξαν τό Κομμουνι
στικό Μ ανιφέστο : τήν "Ενωση τών Κομμουνιστών.
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Τέ ταρτο Μ α θ η μ α
Κριτική τών άπόψεων γιά τήν ιστορία τής Ένωσης τών Κομμου
νιστών - Ό Μάρξ σάν οργανωτής — Ή διαμάχη μέ τόν Βάιτλινγκ
— Ή ίδρυση τής 'Ένωσης τών Κομμουνιστών — Τό Κομμουνιστικό
Μανιφέστο - Ή πολεμική μέ τόν Προυντόν.

Τήν τελευταία φορά ύποσχέθηκα, νά εξετάσω τή δραστηριότητα τοϋ
Μάρξ, στό βαθμό πού συμμετείχε στή δημιουργία τής Ένωσης τών Κομ
μουνιστών, κατ’ εντολή τής όποίας γράφτηκε τό Μανιφέστο τοϋ Κομμου
νιστικού Κόμματος. Σάς ύποσχέθηκα, ότι θά σάς παρουσιάσω τή βιογρα
φία τού Μάρξ καί τού Ένγκελς, χρησιμοποιώντας τή δική τους μέθοδο.
Τώρα λοιπόν, άφού εξέτασα όλα τά στοιχεία, πού υπάρχουν στά εργα
τού Μάρξ καί τού Ένγκελς γιά τό πρόβλημα τής ιστορίας τής Ένωσης
τών Κομμουνιστών, κατέληξα στό συμπέρασμα, ότι τά στοιχεία τού Μάρξ
καί τού Ένγκελς γιά τό πρόβλημα αύτό, δέν άντέχουν σέ μιά σοβαρή
άνάλυση. Ό Μάρξ μόνο μιά φορά στή ζωή του άσχολήθηκε μ’ αύτή τήν
ιστορία, σ' ενα άπ’ τά έργα του, πού είναι πολύ λίγο γνωστό. Είναι ό
Κύριος Φόγκτ - βιβλίο πού δημοσιεύτηκε τό I860. Ό Μάρξ πέφτει έκεϊ
σέ μιά σειρά άπό λάθη. Συνήθως όμως μαθαίνουμε τήν ιστορία τής Έ νω 
σης τών Κομμουνιστών, χάρη σέ μιά μικρή μελέτη πού έγραψε ό ’Ένγκελς
τό 1885. Νά πώς μάς παρουσιάζει τήν υπόθεση ό Ένγκελς στό πολύ
βιαστικά γραμμένο κείμενό του: ύπήρχαν κάποτε ό Μάρξ κι ό Ένγκελς,
δυό γερμανοί φιλόσοφοι καί πολιτικοί, πού άναγκάστηκαν νά έγκαταλείψουν τή Γερμανία· εζησαν στή Γαλλία, εζησαν στή Γερμανία, κι έγραψαν
σοφά βιβλία, πού τράβηξαν τήν προσοχή τών διανοούμενων καί αργό
τερα πέρασαν στά χέρια τών εργατών. Καί κεΐ, μιά ώραία μέρα, οί έργά
τες στράφηκαν σ' αύτούς τού δυό λόγιους, πού κάθονταν στό σπουδα
στήριό τους χωρίς ν’ άνακατεύονται μ’ όλη τή βρώμικη πρακτική δουλιά
άλλά περιμένοντας - όπως άρμόζει στούς φύλακες τής επιστημονικής
σκέψης - νά ’ρθουν οί έργάτες νά τούς βρούν. Καί περίμεναν μέχρι τή
μέρα εκείνη: οί έργάτες ήρθαν καί προσκάλεσαν τόν Μάρξ καί τόν Έ ν 
γκελς νά προσχωρήσουν στήν Ένωσή τους. Αύτοί δήλωσαν πώς θά
προσχωρούσαν μόνο μέ τόν όρο νά γίνει δεκτό τό πρόγραμμά τους. Οί
έργάτες συμφώνησαν, οργάνωσαν τήν Ένωση τών Κομμουνιστών, καί
άμέσως άνέθεσαν στόν χΜάρξ καί τόν Ένγκελς νά γράψουν τό Μανιφέστο
τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος. Οί έργάτες πού τό 'καναν αύτό, άνήκαν
στήν «Ένωση τών Δίκαιων», γιά τήν οποία σάς μίλησα στήν πρώτη μου
διάλεξη, σέ συσχετισμό μέ τήν ιστορία τού εργατικού κινήματος στή Γαλ
λία καί τήν ’Αγγλία. Σάς είχα πει, ότι αύτή ή «Ένωση τών Δίκαιων»
είχε σχηματιστεί στό Παρίσι, καί μετά άπ’ τήν άποτυχημένη προσπάθεια
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έξέγερσης τών μπλανκιστών, στίς 12 Μάη τού 1839, είχε ύποστεΐ μεγάλες
διώξεις. Είπα άκόμα, ότι μετά τήν ήττα αύτή, τά μέλη τής Ένωσης κατέφυγαν στό Λονδίνο. Άνάμεσά τους ήταν κι ό Σάπερ, πού τό Φλεβάρη
τού 1840 είχε ιδρύσει τήν «Εργατική Μορφωτική Ένωση».
Οί ιστορικοί τής Διεθνούς, όπως ό Μέρινγκ καί ό Στέκλωφ, ίσαμε
τώρα έχουν έπαναλάβει πάντα μόνο αύτό πού μάς διηγείται ό ίδιος ό
Ένγκελς. Εμείς έχουμε, άλλες πληροφορίες, πού καθόλου δέ συμφωνούν
μέ τήν παραπάνω έξιστόρηση. ’Αντίθετα, μόλις ό Μάρξ κατάλαβε ότι,
όποιος θεωρεί άναγκαϊο νά μεταβάλει ριζικά τήν ύπάρχουσα κοινωνική
τάξη πραγμάτων, δέ μπορεΐ νά στηριχτεί παρά μόνο στήν εργατική τάξη,
τό προλεταριάτο, πού μέσα στήν ίδια του τήν ύπαρξη βρίσκει όλα τά
κίνητρα, κάθε κέντρισμα γιά τήν πάλη του ενάντια σ’ αύτή τήν τάξη
πραγμάτων - μόλις ό Μάρξ κατέληξε σ’ αύτή τήν άποψη, μπήκε μέσα
στούς κύκλους τών εργατών, πάσχισε μαζί μέ τό φίλο του νά φτάσει παν
τού, νά εισχωρήσει σ’ όλες τίς οργανώσεις, όπου οί έργάτες αύτοί ήταν
ήδη εκτεθειμένοι σ' άλλες επιρροές. Καί ύπήρχαν ήδη άπό τότε τέτοιες
οργανώσεις. Ά ς στραφούμε τώρα σ’ αύτές.
Στήν παρουσίαση τής ιστορίας τού εργατικού κινήματος, σταμάτησα
στίς άρχές τής δεκαετίας τοϋ 1840. Μετά τήν καταστροφή τό Μάη τού
1839, ή «Ένωση τών Δίκαιων» επαψε νά λειτουργεί σάν κεντρικό όργα
νο. Τουλάχιστον άπό τό 1840, δέ συναντάμε πιά κανένα ίχνος ύπαρξης ή
δραστηριότητας τής ένωσης σάν τέτοιας. ’Απέμειναν μόνο μεμονωμένοι
όμιλοι, πού είχαν οργανωθεί άπό πρώην μέλη τής «Ένωσης τών Δ ί
καιων». Γιά εναν άπ’ αύτούς τούς ομίλους, πού ιδρύθηκε στό Αονδίνο,
έχουμε ήδη μιλήσει.
’Άλλα μέλη τής «Ένωσης τών Δίκαιων» κατέφυγαν στήν Ελβετία.
Άνάμεσά τους τή μεγαλύτερη επιρροή τήν είχε ό Βίλχελμ Βάιτλινγκ. Ό
Βάιτλινγκ, ράφτης στό επάγγελμα, ήταν ενας άπ’ τούς πρώτους γερμανούς επαναστάτες άπ’ τόν κύκλο τών χειροτεχνών-προλετάριων. Ό π ω ς
πολλοί γερμανοί χειροτέχνες αύτής τής εποχής, περιφερόταν άπ’ τή μιά
πόλη στήν άλλη, καί ήδη τό 1835 έφτασε στό Παρίσι, όπου ώστόσο εγκα
ταστάθηκε μόνιμα μόλις τό 1837. Έ κεΐ εγινε μέλος τής «Ένωσης τών
Δίκαιων», καί γνώρισε τίς θεωρίες τού Λαμερναί, ενός εκπρόσωπου τού
χριστιανικού σοσιαλισμού, τού Σαίν-Σιμόν καί τού Φουριέ. Έ κεΐ συνάν
τησε καί τόν Μπλανκί καί τούς οπαδούς του. Γύρω στά τέλη τού 1838
έγραψε, κατ’ εντολή τών συντρόφων του, τή μπροσούρα Ή 5Ανθρωπό
τητα 'Όπως Είναι κι 'Όπως θά ’πρεπε νά Είναι , στήν οποία προάσπιζε
ήδη τίς ιδέες τοϋ κομμουνισμού.
Μετά άπό μιά άποτυχημένη προσπάθεια νά κάνει προπαγανδιστική
δουλιά άνάμεσα στούς ίδιους τούς έλβετούς, άρχισε μέ μερικούς συντρό
φους του νά οργανώνει ομίλους άνάμεσα στούς γερμανούς έργάτες καί
εξόριστους, καταρχή στή γαλλική κι άργότερα καί στή γερμανική Ε λβε
τία. Τό 1842 δημοσίευσε τό κυριότερο εργο του, Ο ί Εγγυήσεις τής Α ρ 
μονίας καί τής Ελευθερίας. Σ ’ αύτό άνέπτυσσε διεξοδικότερα τίς άπόψεις του, πού τίς είχε διατυπώσει ήδη τό 1838.
Δέ θά σταθώ στήν έκθεση τών άπόψεών του. Ά π ό άλλους ούτοπιστές
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τής εποχής του ξεχώριζε - καί σ' αύτό φαινόταν ή επίδραση τού
Μπλανκί - γιατί δέν πίστευε σ' ενα ειρηνικό πέρασμα στόν κομμουνισμό
μέ τήν πειθώ. ’Απεναντίας, ή καινούργια κοινωνία, πού τό σχέδιό της ό
Βάιτλινγκ τό είχε επεξεργαστεί σ’ όλες του τίς λεπτομέρειες, μπορεΐ νά
γίνει πραγματικότητα μόνο μέ τή χρήση βίας. Ό σ ο πιό γρήγορα κατα
στρέφουμε τήν ύπάρχουσα κοινωνία, τόσο πιό γρήγορα θ’ άπελευθερώσουμε τό λαό. Τό καλύτερο μέσο γι' αύτό, είναι νά εξωθήσουμε τήν κρα
τούσα άταξία μέχρι τά άκρα. Ό σ ο πιό οδυνηρά γινόταν κάτι τέτοιο,
τόσο τό καλύτερο θά ήταν! Τό πιό έλπιδοφόρο επαναστατικό στοιχείο,
πού θά μπορούσε ν' άνατρέψει αύτή τήν κοινωνία ήταν, κατά τόν Βάιτλινγκ, οί «άντικοινωνικοί», τό κουρελοπρολεταριάτο, άκόμα κι οί λη
στές.
Στήν Ελβετία γνώρισε τόν Βάιτλινγκ καί τή θεωρία του κι ό δικός μας
ό Μπακούνιν. Ά π ό τότε κιόλας άφομοίωσε μερικές άπ’ τίς ιδέες πού
εκθέσαμε παραπάνω. Ό ταν, τήν άνοιξη τού 1834, ό Βάιτλινγκ πιάστηκε
στό Παρίσι καί άσκήθηκε εναντίον του καί εναντίον τών οπαδών του
δίωξη, είχε εκτεθεί κι ό Μπακούνιν, πού άπ' τήν εποχή εκείνη εγινε
πρόσφυγας. Μετά τήν άποφυλάκισή του, ό Βάιτλινγκ άπελάθηκε στή
Γερμανία, κι επειτα άπό πολλές κακουχίες κατόρθωσε νά φτάσει στό
Αμβούργο, κι άπό κεΐ νά περάσει στό Λονδίνο, όπου τόν ύποδέχτηκαν
θριαμβευτικά.
Πρός τιμή του διοργανώθηκε μιά μεγάλη συγκέντρωση, στήν οποία
μαζί μέ τούς άγγλους σοσιαλιστές καί χαρτιστές πήραν μέρος γερμανοί
καί γάλλοι εξόριστοι. Ή ταν ή πρώτη διεθνής συγκέντρωση στό Λονδίνο.
Έδωσε στόν Σάπερ τήν εύκαιρία νά οργανώσει τόν Όκτώβρη τού 1844
μιά διεθνή εταιρία, μέ τήν ονομασία «Εταιρία τών Δημοκρατικών Φίλων
τών Λαών». Αύτή, έβαλε σκοπό της τή συνένωση τών επαναστατών κάθε
εθνικότητας, τήν ενίσχυση τής άδερφοσύνης άνάμεσα στούς διάφορους
λαούς, τήν κατάκτηση κοινωνικών καί πολιτικών δικαιωμάτων. Ε π ικ ε
φαλής τής εταιρίας ήταν ό Σάπερ καί οί κοντινοί του φίλοι.
Ό Βάιτλινγκ, πού έμεινε σχεδόν μισό χρόνο στό Λονδίνο, άσκούσε
στήν άρχή μεγάλη επιρροή άκόμα καί μέσα στήν Εργατική Ένωση τού
Λονδίνου, όπου διεξάγονταν παθιασμένες συζητήσεις γιά όλα τά θέματα
πού σχετίζονταν μέ τήν επίκαιρη κατάσταση. Πολύ σύντομα ώστόσο
άναγκάστηκε νά παραδεχτεί, ότι είχε ν ’ άντιμετωπίσει μιά ισχυρή άντιπολίτευση. Οί παλιοί του σύντροφοι, όπως ό Σάπερ, ό Μπάουερ καί ό Μόλ,
κατά τό διάστημα τού χωρισμού, είχαν γνωρίσει καλά τό άγγλικό εργα
τικό κίνημα καί τή θεο^ρία τού Όουεν.
Ό π ω ς είδαμε, γιά τόν Βάιτλινγκ τό προλεταριάτο δέν ήταν μιά ιδιαί
τερη τάξη μέ ιδιαίτερα ταξικά συμφέροντα. Τό προλεταριάτο ήταν μόνο
ενα τμήμα τού φτωχού, καταπιεσμένου πληθυσμού: άπ’ αύτούς τούς φτω
χούς 0μο:>ς ξεχώριζε τό κουρελοπρολεταριάτο, σάν τό πιό επαναστατικό,
κατά τήν άποψή του. στοιχείο. Εξακολουθούσε νά πιστεύει τήν ιδέα του,
ότι οί ληστές κι οί κακούργοι είναι ενα άπ’ τά πιό έλπιδοφόρα στοιχεία
στήν πάλη ενάντια στήν ύπάρχουσα κοινωνία. Στήν προπαγάνδα δέν
έδινε καμιά άπολύτως σημασία. Τή μελλοντική κοινωνία τή φανταζόταν
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σάν κομμουνιστική κοινωνία, πού θά τή διευϋυνε μια όμάδα σοφών άνθρώπων. Καί γιά νά τραβήξει τίς μάζες στό πλευρό του, θεωρούσε άναγκαΐο νά καταφύγει σ’ ενα θρησκευτικό στοιχείο, κάνοντας τό Χριστό
προφήτη τού κομμουνισμού καί παρουσιάζοντας τόν κομμουνισμό σάν
έναν άρχέγονο χριστιανισμό, άπελευθερωμένο άπό όλες τίς κατοπινές
προσμίξεις.
Γιά νά καταλάβουμε καλύτερα τίς συγχίσεις πού δημιουργήθηκαν άργότερα άνάμεσα σ' αύτόν καί τούς Μάρξ καί Ένγκελς, πρέπει νά θυμη
θούμε ότι ό Βάιτλινγκ ήταν ένας πολύ προικισμένος εργάτης καί αύτοδίδακτος άγωνιστής, πού διέθετε ενα όχι συνηθισμένο λογοτεχνικό ταλέντο,
άλλά ώστόσο συγκέντρωνε όλα τά ελαττώματα τών αύτοδίδακτων. rH
Ρωσία μας είναι γεμάτη άπό τέτοιους αύτοδίδακτους, καί σίγουρα θά
τούς έχετε συναντήσει άρκετές φορές.
Ό αύτοδίδακτος άποβλέπει πάντα, όπως λένε, νά ψαρέψει άπ' τό δικό
του κεφάλι κάτι εξαιρετικά καινούργιο, ν' άνακαλύψει κάποια μεγαλοφυή μηχανή, καί στήν προσπάθειά του αύτή καταλήγει συχνά, μέ μεγάλη
σπατάλη δυνάμεων, ν' άνακαλύπτει μιά άπό καιρό άνακαλυμμένη ’Αμε
ρική. Ό αύτοδίδακτος μπορεΐ νά επιδιώξει ν’ άνακαλύψει κάποιο άεικίνητο ή κάποιο μαγικό άντικείμενο, πού μέ τή βοήθειά του μπορεΐ κανείς
νά γίνει άπ’ τή μιά στιγμή στήν άλλη σοφός. Κι ό Βάιτλινγκ άνήκε σ'
αύτό τό είδος τών αύτοδίδακτων. ’Ήθελε νά επινοήσει μιά ειδική θεωρία,
πού θά έδινε στόν άνθρωπο τή δυνατότητα νά άφομοιώνει σέ έλάχιστο
χρόνο κάθε επιστήμη. Είναι χαρακτηριστικό, ότι αύτό τό πρόβλημα επι
δίωξε νά τό λύσει κι άλλος ένας έργάτης-αύτοδίδακτος, πού θά τόν συν
αντήσουμε παρακάτω, δηλαδή ό Προυντόν. Στόν Βάιτλινγκ ήταν μερικές
φορές δύσκολο νά τεκμηριώσει κανείς τί εκτιμούσε περισσότερο: τόν
κομμουνισμό ή τήν οικουμενική γλώσσα. Σάν γνήσιος προφήτης δέν άνεχόταν καμιά άπολύτως κριτική, καί έτρεφε ξέχωρη δυσπιστία άπέναντι
στούς λόγιους τών βιβλίων, πού άντιμετώπιζαν μέ σκεπτικισμό τή μονο
μανία του.
Ώστόσο τό 1844 ό Βάιτλινγκ άνήκε στήν όμάδα τών πιό λαοφιλών καί
γνωστών άνθρώπων, όχι μόνο άνάμεσα στούς έργάτες, άλλά κι άνάμεσα
στούς γερμανούς διανοούμενους.
Έχουμε μιά χαρακτηριστική περιγραφή τής συνάντησης τού διάσημου
ράφτη μέ τό διάσημο ποιητή Χάινε, πού προέρχεται άπ’ τόν τελευταίο:
Έκεΐνο πού πλήγωσε περισσότερο τήν περηφάνια μου, ήταν ή
ολική έλειψη σεβασμού τοϋ νεαρού τήν ώρα πού μού μίλαγε. Φο
ρούσε τήν τραγιάσκα του, κι ένώ εγώ στεκόμουν όρθιος μπροστά
του, αύτός καθότανε πάνω σ’ ένα μικρό ξύλινο πάγκο, κρατώντας
μέ τό ενα χέρι τό άνασηκωμένο δεξί πόδι του, έτσι πού μέ τό γό
νατό του άγγιζε σχεδόν τό πηγούνι του· μέ τ’ άλλο χέρι έτριβε
συνέχεια αύτό τό πόδι πάνω στό γόνατο. Στήν άρχή νόμισα πώς
αύτή ή άσεβής στάση όφειλόταν στίς καθιστικές συνήθειες τού
επαγγέλματος του. Ώστόσο μ' έβγαλε άπ’ τήν πλάνη μου, όταν τόν
ρώτησα γιατί τρίβει συνέχεια μέ τόν τρόπο πού προανέφερα τό
πόδι του. Μού είπε δηλαδή, μέ έντελώς άδιάφορο τόνο, σάν νά
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έπρόκειτο γιά τό πιό συνηθισμένο πράγμα, οτι στίς διάφορες φυ
λακές πού είχε κλειστεί, τόν είχαν άλυσοδεμένο· κι επειδή μερικές
φορές, ό σιδερένιος κρίκος πού έδενε τό πόδι του ήταν πολύ στε
νός, τού έμεινε στό σημείο εκείνο μιά φαγούρα, πού τόν έκανε νά
ξύνεται... Ναι, ομολογώ πώς τραβήχτηκα λίγα βήματα πίσω, οταν ό
ράφτης μού μίλησε μέ τήν άποκρουστική οικειότητά του γιά τίς
αλυσίδες, πού τόν έδεναν κάποτε οί γερμένοι δεσμοφύλακες, οταν
ήταν στή φυλακή.4
Μολονότι ή περιγραφή αύτή δέ μάς κάνει ιδιαίτερα συμπαθή τόν Χάινε,
βλέπουμε ώστόσο οτι ό Βάιτλινγκ έκανε βαθιά εντύπωση στόν κακομαθημένο άπ’ τούς θαυμαστές του ποιητή. Ό επαναστάτης μπορούσε ν'
άναγνωρίσει εύκολα τόν Χάινε σάν μεγάλο δάσκαλο τής λογοτεχνίας καί
τής τέχνης, πού εξετάζει μέ περιέργεια, οχι ομως καί χωρίς απέχθεια, τόν
τύπο τού άγωνιστή πού τού είναι ξένος. Μέ τήν ίδια άλαζονική περιέρ
γεια εξέταζαν κάποτε κι οί δικοί μας ποιητές κάποιο μέλος μιάς επανα
στατικής ομάδας ή ενα μπολσεβίκο. ’Αλλιώς συμπεριφερόταν ένας δια
νοούμενος οπως ό Μάρξ. Γι1 αύτόν ό Βάιτλινγκ ήταν ένας προικισμένος
έκπρόσωπος τών επιδιώξεων τού ίδιου τού προλεταριάτου, πού τήν ιστο
ρική άποστολή του ειχε μόλις διατυπώσει. Πρίν γνωριστεί μαζί του,
έγραφε γιά τόν Βάιτλινγκ τά παρακάτω:
Ποιό έργο θά χε νά έπιδείξει ή άστική τάξη, μαζί καί οί φιλόσο
φοι καί οί λόγιοι της, άπέναντι στό εργο τού Βάιτλινγκ 5Εγγυήσεις
τής Αρμονίας καί τής ’Ελευθερίας , σχετικά μέ τή χειραφέτηση τής
άστικής τάξης - τήν πολιτική χειραφέτηση; ’Αν συγκρίνει κανείς
τήν πλαδαρή καί άτολμη μετριότητα τής γερμανικής πολιτικής βι
βλιογραφίας μ’ αύτό τό τεράστιο καί λαμπρό λογοτεχνικό ξεκίνημα
τών γερμανών έργατών · άν κανείς συγκρίνει αύτές τίς γιγάντιες
παιδικές μπότες τού προλεταριάτου μέ τά μικροσκοπικά πολιτικά
παπούτσια τής γερμανικής άστικής τάξης, τότε θά υποχρεωθεί νά
προφητέψει ενα αθλητικό παράστημα γιά τή γερμανική Σταχτοπού
τα 5.
Είναι άπόλυτα φυσικό, ό Μάρξ κι ό Ένγκελς νά επιζητήσουν νά γνωρι
στούν μέ τόν Βάιτλινγκ. Ξέρουμε, οτι ήδη τό καλοκαίρι τού 1845 - τήν
εποχή αύτή ό Βάιτλινγκ ζούσε άκόμα στό Λονδίνο - οί δυό φίλοι, στή
διάρκεια τού σύντομου ταξιδιού τους στήν ’Αγγλία, γνωρίστηκαν μέ τούς
άγγλους χαρτιστές καί τούς γερμανούς εξόριστους. Τό άν συνάντησαν καί
τόν Βάιτλινγκ, δέν τό ξέρουμε μέ σιγουριά. Σέ στενές σχέσεις μαζί του
ήρθαν μόλις στίς άρχές τού 1846, οταν ό Βάιτλινγκ ήρθε στίς Βρυξέλες,
όπου είχε εγκατασταθεί ο Μάρξ, οταν στίς άρχές τού 1845 τόν άπέλασαν
άπ’ τή Γαλλία. Ό Μάρξ ήταν τότε ήδη χωμένος μέχρι τό λαιμό στήν
οργανωτική δουλιά. Οί Βρυξέλες πρόσφεραν μεγάλες δυνατότητες γιά
κάτι τέτοιο. Τό Βέλγιο ήταν ή ενδιάμεση χώρα, άνάμεσα στή Γαλλία καί
στή Γερμανία. Οί γερμανοί έργάτες καί διανοούμενοι πού πήγαιναν στό
Παρίσι, περνούσαν πάντα μερικές μέρες στίς Βρυξέλες. Ά π ό εκεί έμπα
ζαν λαθραία καί τά παράνομα βιβλία σ’ ολόκληρη τή Γερμανία. ’Ανά
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μεσα στούς εργάτες, πού είχαν εγκατασταθεί προσωρινά στίς Βρυξέλες,
ύπήρχαν μερικοί πολύ προικισμένοι άνθρωποι.
’Έτσι ό Μάρξ μπόρεσε, άπό πολύ νωρίς, νά προπαγανδίσει τήν ιδέα,
νά συγκληθεί ενα συνέδριο όλων τών κομμουνιστών, γιά νά δημιουργηθεϊ
ή πρώτη οργάνωση πού θά συσπείρωνε όλες τίς κομμουνιστικές δυνάμεις.
Θά πραγματοποιούνταν στή βελγική πόλη Βερβιέ, πού βρισκόταν κοντά
στά γερμανικά σύνορα, κι όπου μπορούσαν εύκολα νά έρθουν οί γερμανοί κομμουνιστές. Δέ μπόρεσα νά εξακριβώσω μέ σιγουριά, άν πραγμα
τικά εγινε αύτό τό συνέδριο. "Ωστόσο ό Μάρξ είχε κάνει όλες τίς προε
τοιμασίες, πολύ πριν - σύμφωνα μέ τά λόγια τού Ένγκελς - έρθουν σ'
αύτόν άπ' τό Λονδίνο εκπρόσωποι άπό τήν «Ένωση τών Δίκαιων» καί
τόν προσκαλέσουν νά προσχωρήσει σ' αύτήν.
Ό Μάρξ κι ό Ένγκελς θεωρούσαν εξαιρετικά σημαντικό, νά κερδίσουν
καί τούς κύκλους πού βρίσκονταν κάτω άπ' τήν ισχυρή επιρροή τού Βάιτλινγκ. Γιαυτό επιδίωκαν μέ κάθε τρόπο νά συμφωνήσουν πάνα) σέ μιά
κοινή βάση. "Η ύπόθεση όμως κατέληξε σέ ρήξη. Χάρη σέ μιά εύτυχή
σύμπτωση, ή ιστορία αύτής τής ρήξης μεταδόθηκε σέ μάς άπό ένα συμ
πατριώτη μας. Αύτός ό συμπατριώτης, ό ρώσος κριτικός Άννένκωφ,
ήταν τότε θαυμαστής τού Μάρξ, άλλά πολύ γρήγορα έγκατέλειψε κάθε
επαναστατική τάση. Άκριβώς τήν άνοιξη τού 1846 ήταν στίς Βρυξέλες,
καί μάς άφησε μιά ενδιαφέρουσα περιγραφή, πού περιέχει άρκετές ψευ
τιές, άλλά πού έχει καί μιά ορισμένη δόση άλήθειας. Περιγράφει μιά
σνγκέντραχτη, στήν οποία έγινε μιά έντονη συζήτηση άνάμεσα στόν IS/ίάρξ
καί τόν Βάιτλινγκ. "Ο Μάρξ χτύπησε τή γροθιά του πάνω στό τραπέζι
καί φοάναξε στόν Βάιτλινγκ: «Ή άγνοια ποτέ δέ βοήθησε κανέναν».6
Τούτο είναι πολύ πιθανό, άν σκεφτούμε, ότι ό Βάιτλινγκ, όπως κι ό δι
κός μας ό Μπακούνιν, ήταν άντίθετος μέ τήν προπαγανδιστική προετοι
μασία τής επανάστασης, άφού ισχυριζόταν πώς οι φτωχοί είναι πάντα
έτοιμοι γιά τήν επανάσταση, ότι γιαυτό ή επανάσταση μπορεϊ νά γίνει
όποιαδήποτε στιγμή, φτάνει νά ύπάρχουν οί άποφασιστικοί ήγέτες.
Άπ* τό γράμμα τού Γδιου τού Βάιτλινγκ γι' αύτή τή συγκέντρωση,
γνωρίζουμε, ότι ό Μάρξ υποστήριξε τά παρακάτω σημεία: είναι άπαραίτητο ένα ξεκαθάρισμα στίς γραμμές τών κομμουνιστών* όλοι οι άνάξιοι
θεωρητικοί πρέπει νά ύποβληθούν σέ μιά κριτική· ν' άρνηθούν κάθε σο
σιαλισμό πού στηρίζεται μόνο στά καλά αισθήματα· πρίν άπ' τήν πραγμάτο>ση τού κομμουνισμού πρέπει νά προηγηθεΐ μιά εποχή, πού τήν εξ
ουσία θά τήν κατέχει ή άστική τάξη.
Έτσι οί τοτινές διαφορές απόψεων άνάμεσα στόν Μάρξ καί τόν ’Έ ν
γκελς άπ’ τή μιά μεριά, καί στόν Βάιτλινγκ άπ' τήν άλλη, είναι σχεδόν
όμοιες μέ τίς διαφορές άπόψεων πού ύπήρχαν γιά σαράντα χρόνια άνά
μεσα στούς ρώσους έπαναστάτες.
Τό Μάη τού 1846 έπήλθε ή οριστική ρήξη. Ό Βάιτλινγκ έφυγε σύντο
μα, καί περνώντας πάλι άπ' τό Λονδίνο πήγε στήν ’Αμερική, όπου έμεινε
μέχρι τήν επανάσταση τού 1848.
Ό Μάρξ κι ό Ένγκελς συνέχισαν τό οργανωτικό τους έργο μέ τή βοή
θεια άλλων συντρόφο>ν, μέ τούς όποιους είχαν άναπτύξει τή*/ εποχή
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εκείνη φιλικούς δεσμούς. Στίς Βρυξέλες 'ίδρυσαν τήν «’Εργατική Μορφω
τική Ένωση», οπου ό Μάρξ έδινε διαλέξεις γιά τούς έργάτες πάνω σέ
θέματα τής πολιτικής οικονομίας. Εκτός άπ’ τούς διανοούμενους, άνά
μεσα στούς όποιους ξεχοόριζαν ό Βίλχελμ Βόλφ - ό Μάρξ τού άφιέρωσε
αργότερα τόν πρώτο τόμο τού Κεφαλαίου - ό Βέυντεμάγιερ καί άλλοι,
στίς Βρυξέλες ζούσαν ό Στέφαν Μπόρν, ό Μπάλαου; ό Σάιλερ κι άλλοι
έργάτες.
Ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς στηρίχτηκαν σ’ αύτή τήν οργάνωση καί προ
σπάθησαν, μέ τή βοήθεια συντρόφων πού είχαν φύγει άπ’ τίς Βρυξέλες,
νά πάρουν επαφή καί νά σταθεροποιήσουν τήν επικοινωνία τους μέ άλ
λους κύκλους, πού υπήρχαν στή Γερμανία, στό Λονδίνο, στό Παρίσι καί
στήν Ελβετία. Ό ίδιος ό Ένγκελς τό πέτυχε αύτό στό Παρίσι. Σιγά σιγά
ό άριθμός τών οπαδών τών άπόψεοον τού Μάρξ καί τού Ένγκελς μεγά
λωνε. Τότε ό Μάρξ συνέλαβε τό παρακάτω σχέδιο, γιά νά συνενώσει όλα
τά κομμουνιστικά στοιχεία. Σχεδίασε αύτή τήν οργάνωση, όχι πιά σάν
εθνική, όχι σάν καθαρά γερμανική, άλλά σάν διεθνή. Στήν άρχή ήταν
άπαραίτητο νά δημιουργηθεΐ μιά όμάδα, ενας πυρήνας άπό κομμουνιστές
στίς Βρυξέλες, τό Παρίσι, τό Λονδίνο, πού είχαν ήδη πετύχει μιά πλατιά
συμφωνία. Σύμφωνα μέ τό συλλογισμό τού *Μάρξ, αύτές οι ομάδες επρεπε
νά σχηματίσουν επιτροπές, οί οποίες πάλι θά 'πρεπε νά διατηρούν σχέ
σεις μέ άλλες κομμουνιστικές οργανώσεις. Μ’ αύτό τόν τρόπο θά προε
τοιμάζονταν στενότερες επαφές μ’ άλλες χώρες, καί θά καλλιεργούνταν
τό έδαφος γιά τή μελλοντική διεθνή συνένωσή τους. Αύτές οι έπιτροπές
εμελλε, σύμφωνα μέ τήν πρόταση τού Μάρξ, νά ονομαστούν κομμουνιστι
κές έπιτροπές έπικοινωνίας.
Τήν ιστορία τού γερμανικού σοσιαλισμού καί τού εργατικού κινήματος
τήν έγραψαν λοιπόν λογοτέχνες καί δημοσιογράφοι, πού συχνά ήταν μέλη
γραφείων άνταποκρίσεων καί γραφείων τύπου. Ό λο ι αύτοί εύκολα συμπέραναν, ότι οι έπιτροπές άλληλογραφίας δέν ήταν τίποτ’ άλλο παρά
συνηθισμένα γραφεία άνταποκρίσεων.
Αύτό λειτούργησε τότε μέ τόν εξής τρόπο: ό Μάρξ κι ό Ένγκελς άποφάσισαν νά ιδρύσουν στίς Βρυξέλες μιά επιτροπή άνταποκρίσεων, άπ’
όπου έστελναν τυπωμένες άνταποκρίσεις. ’Ή, μέ τά λόγια τού Μέρινγκ
στό τελευταίο του εργο γιά τόν Μάρξ:
Μιας καί ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς δέν είχαν κανένα δικό τους όργα
νο, προσπαθούσαν νά καλύψουν όπως μπορούσαν αύτό τό κενό,
καταφεύγοντας σέ τυπωμένες ή λιθογραφημένες επιστολές. Ταυτό
χρονα προσπαθούσαν νά εξασφαλίσουν μόνιμους άνταποκριτές στά
μεγάλα κέντρα όπου ζούσαν κομμουνιστές. Τέτοια γραφεία άντα
ποκρίσεων ύπήρχαν στίς Βρυξέλες καί στό Λονδίνο, καί σχεδιαζό
ταν ή 'ίδρυση ενός γραφείου καί στό Παρίσι. Ό Μάρξ εγραψε στόν
Προυντόν καί τόν παρακάλεσε νά συνεργαστεί.
’Εδώ άρκεΐ νά διαβάσουμε προσεχτικά τήν άπάντηση τού Προυντόν, καί
θά καταλάβουμε ότι έπρόκειτο γιά κάτι πού δέν εχει καμιά άπολύτως
ομοιότητα μ' ενα συνηθισμένο γραφείο άνταποκρίσεων. Κι άν σκεφτούμε
ότι αύτή ή άνταλλαγή επιστολών γινόταν τό 1846, μπορούμε νά συμπε67

ράνουμε, πώς πολύ πρίν έρθουν άπ* τό Λονδίνο γιά νά προτείνουν στόν
Μάρξ νά μπει στήν «Ένωση τών Δίκαιων», πού υπήρχε άπό πολύ καιρό,
τόσο στίς Βρυξέλες όσο καί στό Παρίσι υπήρχαν ορισμένες οργανώσεις,
πού ή πρωτοβουλία γιά τήν 'ίδρυσή τους ξεκίνησε άναμφίβολα άπ* τόν
Μάρξ.
Θυμηθείτε τώρα, τί σάς εξιστόρησα γιά τό σύλλογο άλληλογραφίας τού
Λονδίνου πού είχε ιδρυθεί τό 1792 άπ* τόν Τόμας Χάρντυ. Παρόμοια
οργάνωση άποτελούσαν εκείνες οί επιτροπές άνταποκρίσεων, πού οργα
νώθηκαν άπό τή Λέσχη τών Γιακο)βίν(ον. οταν τής άπαγορεύτηκε νά
ιδρύσει παραρτήματα στήν επαρχία. Έτσι, έχοντας συγκρίνει ολα αύτά
κατέληξα άπό καιρό στό συμπέρασμα οτι ό Μάρξ, όταν 'ίδρυσε τούς σΐ'λλόγοί’ς του. είχε ύπόψη του άκριβώς τίς επίτροπέ; ανταποκρίσεων.
Καί πράγματι, μέχρι τό δεύτερο μισό τού 1846, υπάρχει κιόλας στίς
Βρυξέλες μιά τέλεια οργανωμένη επιτροπή άνταποκρίσεων, πού παίζει τό
ρόλο μιάς κεντρικής επιτροπής, στήν οποία στέλνουν τίς εκθέσεις τους οί
άλλες επιτροπές. Περιλαμβάνει μερικές δεκάδες άνθρώπους, κι άνάμεσα
τους μερικούς έργάτες. 'Υπάρχει ήδη ή επιτροπή τοϋ Παρισιού, πού ορ
γανώνεται άπ' τόν ’Ένγκελς, κι ή οποία εργάζεται δραστήρια άνάμεσα
στούς γερμανούς χειροτέχνες- υπάρχει ή επιτροπή τού Λονδίνου, μέ επι
κεφαλής τόν Σάπερ, τόν Μπάουερ καί τόν Μόλ: τόν ίδιο Μόλ, πού ήρθε
μισό χρόνο άργότερα στίς Βρυξέλες, γιά νά προτρέψει υποτίθεται τόν
Μάρξ, νά γίνει μέλος τής «Ένοχτης τών Δίκαιων». Ό π ω ς φαίνεται άπό
ένα γράμμα (20 τοϋ Γενάρη 1847), πού τό άνακάλυψα καί τό παρέδωσα
στόν Μέρινγκ, ό Μόλ δέν ήρθε έκ μέροΐ’ς τής «'Ένωσης τών Δίκαιων»,
άλλά τής κομμουνιστικής επιτροπής άνταποκρίσεων τού Λονδίνου, γιά νά
εκθέσει τήν κατάσταση στήν επιτροπή τού Λονδίνου.
’Έτσι κατέληξα στό συμπέρασμα, οτι ή ιστορία γιά τήν 'ίδρυση τής
Ένωσης τών Κομμουνιστών, πού καταγράφτηκε τόσο επιπόλαια άπ* τόν
’Ένγκελς καί μεταφέρεται σήμερα άπ* τό 'να βιβλίο στό άλλο, δέν είναι
παρά ένα παραμύθι, πού δέν άντέχει στήν άνάλυση. 'Η μεγάλη προπαρα
σκευαστική δουλιά, πού πραγματοποιήθηκε κυρίως άπ’ τόν Μάρξ, θυμί
ζει σέ πολλά σημεία τή δουλιά πού έκαναν επί πενήντα χρόνια οί πρώτοι
ρώσοι σοσιαλδημοκράτες, οταν πάσχιζαν νά συνενώσουν τίς ήδη ύπάρχουσες οργανώσεις, μέ μόνη διαφορά οτι τή θέση τών επιτροπών άλληλο
γραφίας τήν πήραν οί οργανώσεις τής Ίσκρα , τή θέση τών διάφορων ερ
γατικών συλλόγων, μέσα στούς οποίους εργάζονταν οί πράκτορες τών
κομμουνιστών, τήν πήραν οί διάφορες ενώσεις καί επιτροπές, στίς οποίες
πάσχιζαν νά διεισδύσουν οί πράκτορες τού «Κέντρου», γιά νά τίς τραβή
ξουν μέ τό μέρος τους.
Όλόκληρη αύτή τήν οργανωτική δουλιά τού Μάρξ, οί ιστορικοί δέν
τήν άντιλήφθηκαν διόλου · έτσι τόν μετέτρεψαν σ' έναν άπλό στοχαστή
τού γραφείου. Παρέβλεψαν τόν οργανωτικό ρόλο τού Μάρξ πού είναι
μιά άπ' τίς πιό ενδιαφέρουσες πλευρές τής προσωπικότητάς του. ’Ά ν
όμως δέ γνωρίσουμε τό ρόλο πού έπαιξε ό Μάρξ - τό τονίζω: ό Μάρξ,
κι όχι ό ’Ένγκελς - ήδη στό πρώτο μισό τής δεκαετίας τοϋ 1840, σάν
ήγέτης καί έμπνευστής ολης αυτής τής προπαρασκευαστικής δουλιάς, δέ
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θά καταλάβουμε ούτε τόν τεράστιο ρόλο πού έπαιξε άργότερα σάν οργα
νωτής στά χρόνια 1848 καί 1849 καί τήν εποχή τής πρώτης Διεθνούς.
’Ίσως μετά τό ταξίδι τού Μόλ στίς Βρυξέλες, οταν ό Μάρξ είχε πειστεί
πώς ή πλειοψηφία τών κομμουνιστών τοϋ Λονδίνου ειχε άπελευθερωθεί
άπ’ τήν επίδραση τού Βάιτλινγκ, ν ’ άποφασίστηκε μέ πρωτοβουλία τής
επιτροπής τών Βρυξελών, νά συγκληθεί ένα συνέδριο στό Λονδίνο, πού
θεωρούνταν ό πιό κατάλληλος τόπος. Ά ρχισε ή συζήτηση, πού προηγήθηκε άπ’ τό συνέδριο, ή πάλη τών διάφορων τάσεων. Πιό έντονος άπό
παντού ήταν ό άγώνας στό Παρίσι, όπου εργαζόταν ό ’Ένγκελς. Ά ν κα
νείς διαβάσει τίς έπιστολές του άπό έκει, αισθάνεται πώς μεταφέρεται
στό δικό μας κοντινό παρελθόν. Ό άγώνας τών ομάδων πού περιγράφει,
θυμίζει εκπληκτικά τή δική μας συζήτηση πάνω στά διάφορα προγράμ
ματα. Ή μιά ύποστηρίζεται άπ* τόν Γκρύν, έναν εκπρόσωπο τού λεγάμε
νου γερμανικού ή «άληθινοϋ» κομμουνισμού, γιά τόν όποιο βρίσκουμε
ένα μοχθηρό χαρακτηρισμό στό Κομμουνιστικό Μανιφέστο , ή άλλη ύποστηρίζεται άπ’ τόν ’Ένγκελς. Στόν άγώνα αύτό φρόντιζαν, οπως άρμόζει
στούς καλούς πρακτικούς, νά μή χάσουν ούτε μιά ψήφο - οπως άκριβώς
συμβαίνει καί στίς δικές μας περιφερειακές κομματικές επιτροπές. Κι
άκριβώς οπως ό δικός μας περιφερειακός εργάτης, έτσι κι ό Ένγκελς
πίστευε πώς πέτυχε, οπως άνακοινο')νει θριαμβευτικά στήν επιτροπή τών
Βρυξελών, μιά μεγάλη νίκη, όχι μόνο οταν πέτυχε καταρχή νά μεταπείσει
τούς ταλαντευόμενους, άλλά καί κάθε φορά πού «ξεγελούσε» κάποιον ή
«έμπαζε» έξυπνα κάποιον άλλο στήν οργάνωση.
Τό καλοκαίρι τού 1847 έγινε τό συνέδριο στό Λονδίνο. Ό Μάρξ δέν
ήταν παρών. Αντιπρόσωπος τών Βρυξελών εμφανίστηκε ό Βίλχελμ Βόλφ.
Ό ’Ένγκελς εκπροσωπούσε τούς γάλλους κομμουνιστές. Οί άντιπρόσωποι
δέν ήταν πολλοί, αύτό ομοος δέν άνησύχησε κανέναν. Εσείς ξέρετε, σύν
τροφοι, πώς, οταν τό 1898 ιδρύθηκε τό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, στό
συνέδριο τού Μίνσκ, ήταν παρόντες συνολικά 9 ή 10 άνθρωποι - εκπρό
σωποι άπό 3 ή 4 όργανο')σεις.
Ε κεί πήραν τήν άπόφαση νά συνενωθούν στήν Ένωση τών Κομμουνι
στών. Αύτή δέν ήταν ή άναδιοργανωμένη, παλιά «'Ένωση τών Κομμουνι
στών», οπ(ος διαβεβαιώνει ό ’Ένγκελς, πού ξέχασε πώς ήταν ό εκπρόσω
πος τής επιτροπής άνταποκρίσεων τού Παρισιού, πού τήν είχε οργανώσει
ό ίδιος. Ψηφίστηκε ένα καταστατικό, πού ή πρώτη παράγραφός του δια
τύπωνε καθαρά καί άπερίφραστα τή βασική ιδέα τού επαναστατικού
κομμουνισμού:
Σκοπός τής Ένωσης είναι ή άνατροπή τής άστικής τάξης, ή κυ
ριαρχία τού προλεταριάτου, ή κατάργηση τής παλιάς άστικής κοι
νωνίας πού στηρίζεται στίς ταξικές άντιθέσεις, καί ή 'ίδρυση μιάς
νέας κοινο)νίας χωρίς τάξεις καί χωρίς άτομική ιδιοκτησία.7
Τό καταστατικό τής οργάνωσης έγινε βέβαια δεκτό μέ τήν προϋπόθεση,
οτι θά εξεταζόταν άκόμα άπ* τίς έπιμέρους επιτροπές γιά ν’ άποφασιστεΐ
στό επόμενο συνέδριο μέ ολες τίς απαραίτητες βελτιώσεις.
Σάν βάση τής οργάνωσης έγινε δεκτή ή άρχή τού «δημοκρατικού συγ
κεντρωτισμού» - μιά ονομασία πού τή γνωρίζουμε άπ’ τίς συζητήσεις
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μας. 'Α π' τά μεμονωμένα μέλη ζητήθηκε ν* άναγνωρίσουν τόν κομμουνι
σμό καί νά ζούν σύμφωνα μέ τούς σκοπούς τής Ένωσης. Μιά ορισμένη
όμάόα μελών άποτελούσε τή βασική μονάδα τής οργάνωσης, τό κύτταρό
της. Έφερε τό όνομα κοινότητα. 'Α π’ αύτήν σχηματίζονταν κατόπιν οί
περιφέρειες μέ τίς περιφερειακές έπιτροπές τους. Οί διάφορες περιφέ
ρειες μιας χώρας υπάγονταν σέ μιά ιδιαίτερη κεντρική περιφέρεια , πού
οί εξουσίες της εκτείνονταν σ' ολόκληρη τή χώρα. Καί οί κεντρικές περι
φέρειες αύτές ήταν ύποχρεωμένες νά λογοδοτούν στήν Κεντρική Ε π ιτρ ο 
πή.
Γενικά αύτή ή οργάνωση έγινε άργότερα τό πρότυπο γιά όλα τά κομ
μουνιστικά κόμματα τής εργατικής τάξης στά προττα στάδια τής άνάπτυξής τους. Είχε μιά ιδιομορφία πού χάθηκε άργότερα, μολονότι τή συναν
τάμε άκόμα στούς γερμανούς συντρόφους μέχρι τίς άρχές τής δεκαετίας
τού 1870. Ή Κεντρική Επιτροπή τής Ένωσης τών Κομμουνιστών δέν
εκλέγονταν ονομαστικά στό συνέδριο. Οί εξουσίες της, σάν άνώτατου
διοικητικού κέντρου, μεταβιβάστηκαν στήν περιφερειακή επιτροπή τής
πόλης, πού είχε καθοριστεί άπ' τό συνέδριο σάν έδρα τής Κεντρικής
Επιτροπής. Έτσι, άν τό συνέδριο καθόριζε τό Λονδίνο, ή Κεντρική
Επιτροπή πού άποτελούνταν άπό πέντε τουλάχιστο μέλη, εκλέγονταν άπ’
τήν οργάνωση αύτής τής περιφέρειας. Αύτή ή διαδικασία εξασφάλιζε μιά
στενή επικοινωνία μέ τή μεγάλη εθνική οργάνωση. Τόν τύπο αύτό τής
οργάνωσης τόν συναντάμε άργότερα στούς γερμανούς: στήν ίδια τή Γερ
μανία καθώς και στην Ελβετία. Σ ’ αύτούς ή Κεντρική Επιτροπή συνδεό
ταν πάντα μέ μιά ορισμένη πόλη, πού προσδιοριζόταν στό συνέδριο καί
έφερε τό όνομα «ήγετική» πόλη, πόλη τής πρωτοπορίας.
Στό συνέδριο άποφασίστηκε επίσης, νά προχωρήσουν στήν έπεξεργασία
τού σχεδίου ενός κομμουνιστικού «πιστεύω», πού θά γινόταν τό πρό
γραμμα τής Ένωσης. Οί έπιμέρους περιφέρειες θά παρουσίαζαν τά σχέ
διά τους στό επόμενο συνέδριο. Πέρα άπ’ αύτό, άποφασίστηκε ν ’ άρχίσουν μέ τήν έκδοση ενός λαϊκού περιοδικού. Αύτό τό περιοδικό είναι τό
πρώτο έργατικό όργανο πού ξέρουμε, τό όποιο πήρε άνοιχτά τό χαρα
κτηρισμό «κομμουνιστικό». Στήν πρώτη σελίδα του υπάρχει τό σύνθημα
- πού έμφανίστηκε μισό χρόνο πρίν άπ' τή δημοσίευση τοϋ Κομμουνιστι
κού Μανιφέστου: «Προλετάριοι όλων τών χωρών, ενωθείτε!»
Τό περιοδικό κυκλοφόρησε μόνο μιά φορά. Τά άρθρα γράφτηκαν καί
στοίχειοθετήθηκαν κυρίως άπ' τούς εκπροσώπους τής Ένωσης τών Κομ
μουνιστών πού ζούσαν στό Λονδίνο. 'Υπάρχει ένα κύριο άρθρο, πού εί
ναι γραμμένο μέ πολύ εκλαϊκευτικό τρόπο. Μέ άπλές εκφράσεις επιση
μαίνει τίς ΐ0ιομορ<| ίνζ τής καινούργιας κομμουνιστικής οργάνωσης, πού
ξεχωρίζει άπό τίς οργανώσεις τού Βάιτλινγκ κι άπ’ τίς γαλλικές οργανώ
σεις. Γιά τήν «Ένωση τών Δίκαιων» δέν υπάρχει ούτε μιά λέξη. 'Ένα
ειδικό άρθρο είναι άφιερωμένο στό γάλλο κομμουνιστή Καμπέ, τό συγ
γραφέα τής γνωστής ούτοπίας Ταξίδι στήν Ικαρία. Τό 1847, ό Καμπέ
άνέπτυξε μιά έντονη προπαγανδιστική δραστηριότητα, μέ σκοπό νά μα
ζέψει άνθρώπους πού θά ’θελαν νά μεταναστεύσουν στήν ’Αμερική, γιά
νά δημιουργήσουν έκεϊ πάνω σέ παρθένο έδαφος μιά κομμουνιστική
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αποικία, σάν εκείνη πού εΐχε περιγράψει στό μυθιστόρημά του Ικαρία.
Πήγε μάλιστα στό Λονδίνο, γιά νά κερδίσει τούς εκεί κομμουνιστές μέ τό
μέρος του. Τό άρθρο ύποβάλλει τό σχέδιο αύτό σέ μιά διεξοδική κριτική
καί συνιστά στούς εργάτες, νά μήν εγκαταλείπουν τήν Εύρώπη, γιατί ό
κομμουνισμός θά έγκαθιδρυθεΐ πρώτα στήν Εύρώπη. "Υπάρχει άκόμα ενα
μεγάλο άρθρο πού, καθώς πιστεύω, συντάχθηκε άπ’ τόν ’Ένγκελς. Τό
περιοδικό τελειώνει μέ μιά πολιτική καί κοινωνική επισκόπηση, πού
προέρχεται άναμφίβολα άπ’ τόν άντιπρόσωπο τής επιτροπής τών Βρυξε
λών, τόν Βίλχελμ Βόλφ.
Στά τέλη Νοέμβρη τού 1847 έγινε τό 2ο συνέδριο στό Λονδίνο. Αύτή
τή φορά ό Μάρξ ήταν παρών. Προτού άκόμα ξεκινήσει γιά τό Λονδίνο,
ό Ένγκελς τού εΐχε γράψει άπ’ τό Παρίσι, πώς είχε καταλήξει στό σχέδιο
μιάς κατήχησης ή «πιστεύω», πού έκρινε ομως πιό σκόπιμο νά τό ονομά
σει Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Πιθανόν ό Μάρξ νά έφερε στό συνέδριο
θέσεις πού είχε επεξεργαστεί ό ίδιος. Φυσικά τά πράγματα δέν πήγαν
τόσο ήρεμα, όπως μάς τά παρουσιάζει ό Στέκλωφ. Στό συνέδριο έγιναν
σφοδρές συζητήσεις. Οι συγκρούσεις βάστηξαν άρκετές μέρες, κι ό Μάρξ
κόπιασε πολύ νά πείσει τήν πλειοψηφία γιά τήν ορθότητα τού νέου προ
γράμματος. Αύτό έγινε δεκτό στίς βασικές του γραμμές, καί τό συνέδριο
άνέθεσε στόν Μάρξ, νά γράψει στ* όνομα τής 'Ένωσης τών Κομμουνιστών
όχι μιά διακήρυξη πίστης, άλλά ενα Μανιφέστο, όπως τό εΐχε προτείνει ό
’Ένγκελς. Αύτό είναι άπαραίτητο νά τονιστεί. Στή σύνταξη τοϋ Μανιφέ
στου ό Μάρξ χρησιμοποίησε βέβαια καί τό σχέδιο τού Ένγκελς. Τήν πο
λιτική εύθύνη άπέναντι στήν 'Ένωση γιά τό Μανιφέστο τήν έφερε ομως
μόνο αύτός. Κι άν τό Μανιφέστο δίνει τήν εντύπωση ένός άρμονικού κι
ομοιόμορφου μνημείου, αύτό συμβαίνει χάρη στό γεγονός, οτι τό συν
έταξε μόνος του ό Μάρξ. Περάσανε φυσικά συλλογισμοί, πού τούς επε
ξεργάστηκαν άπό κοινού ό Μάρξ κι ό Ένγκελς, τό βασικό του πνεύμα
όμως άνήκει άποκλειστικά στόν Μάρξ, πράγμα πού τό τόνιζε πάντοτε κι
ό ’ίδιος ό ’Ένγκελς:
Ό διαφανής όασικός συλλογισμός τού μανιφέστου: οτι ή οικονο
μική παραγωγή καί ή κοινοτική διάρθρωση τής κάθε εποχής πού
άκολουθεΐ άναγκαστικά άπ’ τήν πρώτη, άποτελεί τό θεμέλιο γιά
τήν πολιτική καί πνευματική ζωή αύτής τής εποχής· οτι επομένως
(άπό τότε πού άποσυντέθηκε ή άρχέγονη κοινοτική ιδιοκτησία τής
γής) ολόκληρη ή ιστορία ύπήρξε μιά ιστορία ταξικών άγώνων,
άγοονων άνάμεσα σέ εκμεταλλευμένους καί εκμεταλλευτές, άνάμεσα
σέ ύποτελεΐς καί κυρίαρχες τάξεις, σέ διάφορα επίπεδα τής κοινίυνικής εξέλιξης· οτι τώρα ό άγώνας αύτός εφτασε σ’ ένα στάδιο,
πού ή εκμεταλλευμένη καί καταπιεσμένη τάξη (τό προλεταριάτο) δέ
μπορεΐ πιά ν1 άπελευθερωθεΐ άπ* τήν έκμεταλλεύτρια καί καταπιέζουσα τάξη (τήν άστική) χωρίς ταυτόχρονα ν* άπελευθερώσει γιά
πάντα ολόκληρη τήν κοινωνία άπ* τήν εκμετάλλευση, τήν κατα
πίεση καί τούς ταξικούς αγώνες - αϊτός ό βασικός συλλογισμός
ανήκει αποκλειστικά και μονο στον Μ αρξ\
Τ ό νισα το σι )m i ο αυτό. γ ιά ν ά ξέρετε ότι το κύριο έργο στήν έπεξεο-
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γασια τοϋ καινούργιου προγράμματος i m σε ατόν Μάρξ. ότι τη σύν
ταξη τού Μανιφέστου τήν είχαν εμπιστευτεί στόν Μάρξ καί σέ κανέναν
άλλο. ’Έχουμε μία έπιστολή πού επιβεβαιώνει αύτό τό γεγονός καλύτερα
άπ’ οτιδήποτε άλλο. Τό γράμμα αύτό είναι καί γιά εναν άκόμα λόγο
διαφωτιστικό, γιατί φωτίζει τίς σχέσεις άνάμεσα στόν Μάρξ καί σέ μιά ούσιαστικά - εργατική οργάνωση, μέ τάση νά θειυρεϊ τό διανοούμενο
μόνο σάν εναν ειδικό γραφιά, σύμφωνα μέ τήν άντίληψη: δέν έκπλήρο)σε
τήν εντολή, τότε τήν παραδίδουμε σέ κάποιον άλλο. Γιά νά καταλάβετε
καλύτερα τήν έπιστολή τής Κεντρικής Επιτροπής, θά προσθέσω, οτι4στό
συνέδριο - σύμφωνα μέ τό καταστατικό - έδρα τής Κεντρικής Ε π ιτρ ο
πής είχε οριστεί τό Λονδίνο, κι ότι επομένως ή Κεντρική Επιτροπή είχε
εκλεγεί άπ' τήν οργάνωση τού Λονδίνου.
Τό γράμμα πού θά σάς διαβάσω τώρα, στάλθηκε στίς 26 τού Γενάρη
1848 άπ' τήν Κεντρική Επιτροπή στήν περιφερειακή επιτροπή στίς Βρυ
ξέλες, γιά νά διαβιβαστεί στόν Μάρξ. Περιέχει μιά άπόφαση τής Κεντρι
κής Επιτροπής πού πάρθηκε στίς 24 τού Γενάρη:
Ή Κεντρική Επιτροπή επιφορτίζει διά τού παρόντος τήν περιφε
ρειακή έπιτροπή στίς Βρυξέλες, νά άνακοινώσει στόν πολίτη Μάρξ,
οτι, άν τό Μανιφέστο τον Κομμοννιστικοϋ Κόμματος τού οποίου
τή σύνταξη άνέλαβε στό τελευταίο συνέδριο, δέν παραδοθεί στό
Λονδίνο μέχρι τήν Τρίτη 1η τού Φλεβάρη τρέχοντος έτους, θά
παρθούν εναντίον του μέτρα. Σέ περίπτωση πού ό πολίτης Μάρξ
δέν έκτελέσει τό έργο, ή Κεντρική Έπιτροπή άπαιτεί τήν άμεση
επιστροφή τών εγγράφων πού έχουν τεθεί στή διάθεση τού Μάρξ.
Έ ν όνόματι καί κατ' εντολή τής Κεντρικής Επιτροπής, Σάπερ ,
Μπάονερ, Μόλ .
’Απ' τό αύστηρό ύφος τού κειμένου βλέπετε οτι ό Μάρξ, γύρω στά τέλη
τού Γενάρη, δέν είχε τελειώσει άκόμα τό εργο πού τού είχε άνατεθεί στά
τέλη τού Δεκέμβρη. Κι αύτό είναι επίσης ενα χαρακτηριστικό γνώρισμα
τού Μάρξ. Παρόλο τό λογοτεχνικό του ταλέντο, δέν είχε ευχέρεια στό
γράψιμο. Τά έργα του τά επεξεργαζόταν πάντα πολύ καιρό, ιδιαίτερα
οταν έπρόκειτο γιά ενα σημαντικό κείμενο. ’Ήθελε νά δώσει στό έγγραφο
αύτό τήν πιό τέλεια μορφή, γιά νά μπορεί νά άντέχει στήν κριτική τού
χρόνου. Έχουμε στά χέρια μας μιά καί μοναδική σελίδα άπ' τά γραφτά
του, πού άποδείχνει, πόσο προσεχτικά εξέταζε, κι άλλαζε πάντα τήν κάθε
έκφραση.
Ή Κεντρική Έπιτροπή δέν υποχρεώθηκε, νά λάβει άλλα μέτρα. Ό
Μάρξ κατάφερε νά τελειώσει τήν εργασία του μέχρι τίς άρχές τού Φλε
βάρη. Έ τσι τό Μανιφέστο δημοσιεύτηκε στό δεύτερο δεκαπενθήμερο τού
Φλεβάρη, δηλαδή μερικές μέρες πρίν άπ' τήν έκρηξυ τής επανάστασης
τού Φλεβάρη. Α π ' αύτό μπορείτε καί μόνοι σας νά συμπεράνετε οτι δέ
μπόρεσε νά παίξει κανένα ρόλο στήν προετοιμασία τής επανάστασης τού
Φλεβάρη, κι άν προχωρήσω καί σάς πώ, οτι τά πρώτα άντίτυπα εφτασαν
στή Γερμανία μόλις τό Μάη-Ίούνη τού 1848, μπορείτε νά καταλάβετε
πώς ούτε στή γερμανική επανάσταση κατάφερε νά άσκήσει κάποια με
γάλη επιρροή. Μόνο λίγοι - ελάχιστοι - κομμουνιστές στίς Βρυξέλες καί
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ατό Βερολίνο γνώριζαν τό περιεχόμενό του καί τό είχαν άφομοιώσει.
Επιτρέψτε μου τώρα, νά πώ μερικά λόγια γιά τό περιεχόμενο τού Μα
νιφέστου. Είναι τό πρόγραμμα τής Διεθνούς Ένωσης τών Κομμουνιστών.
Σ ’ αύτήν άνήκαν μερικοί βέλγοι, μερικοί άγγλοι άπ’ τόν κύκλο τών κομ
μουνιστικά προσανατολισμένων χαρτιστών, προπάντων όμως γερμανοί.
Τό Μανιφέστο δέν επρεπε νά έχει ύπόψη του μιά κάποια μεμονωμένη
χώρα, άλλά ολόκληρο τόν άστικό κόσμο, μπροστά στόν όποιο οι κομμου
νιστές γιά πρώτη φορά παρουσίαζαν άνοιχτά τούς σκοπούς τους.
Στό πρώτο κεφάλαιο δίνει μιά διαυγή καί σαφή εικόνα τής άστικής-καπιταλιστικής κοινωνίας, τοϋ ταξικού άγώνα πού άπ’ αύτήν γεν
νήθηκε, καί πού εξακολουθεί ν' άναπτύσσεται πάνω στή βάση της. Βλέ
πουμε, πώς ή άστική τάξη δημιουργήθηκε άναπόφευκτα μέσα στούς κόλ
πους τής παλιάς μεσαιωνικής, φεουδαρχικής τάξης πραγμάτων, πώς
μεταβλήθηκαν οι όροι ύπαρξής της σέ συνάρτηση μέ τίς άλλαγές τών οι
κονομικών σχέσεων, ποιόν επαναστατικό ρόλο έπαιξε μέσα στόν άγώνα
μέ τήν παλιά φεουδαρχία, μέχρι ποιό εκπληκτικό βαθμό άνέπτυξε τίς
παραγωγικές δυνάμεις τής άνθρώπινης κοινοχνίας, δημιουργώντας γιά
πρώτη φορά στήν ιστορία τή δυνατότητα, ν' άπελευθερωθεί υλικά ολό
κληρη ή άνθρωπότητα.
’Ακολουθεί μιά ιστορική άναδρομή στήν έξέλιξη τού προλεταριάτου.
Βλέπουμε, πώς τό προλεταριάτο άναπτύσσεται τό ’ίδιο άναπόφευκτα,
όπως ή άστική τάξη, άκολουθώντας σάν σκιά τή δική της άνάπτυξη.
Βλέπουμε, πώς βαθμιαία διαμορφώνεται σέ μιά ιδιαίτερη τάξη. Μπροστά
άπ’ τά μάτια μας περνάνε όλες οί μορφές πάλης τού προλεταριάτου εν
άντια στήν άστική τάξη, μέχρι πού άναπτύσσεται σέ μιά τάξη γιά τόν
εαυτό του, μέχρι πού δημιουργεί μιά ιδιαίτερη δική του ταξική οργάνω
ση.
Παρακάτω παρουσιάζονται στό Μανιφέστο όλες οί άντιρρήσεις πού
προβάλλουν οί ίδεολόγοι τής άστικής τάξης κατά τού κομμουνισμού, καί
υποβάλλονται σέ μιά εξοντωτική κριτική. Δέ θά σταθώ σ’ αύτά, γιατί
είμαι σίγουρος πώς όλοι σας, άνεξαίρετα, έχετε διαβάσει τό Μανιφέστο,
ή θά τό διαβάσετε σύντομα.
Ό Μάρξ - κι εδώ στηρίχτηκε στόν ’Ένγκελς, άν κι όχι στό βαθμό πού
πιστευόταν παλιότερα - εξηγεί παρακάτω τήν τακτική τών κομμουνιστών
σέ σχέση μέ όλα τά ύπόλοιπα εργατικά κόμματα. Έ δώ άμέσως συναντάμε
μιά ενδιαφέρουσα ιδιομορφία. Τό Μανιφέστο λέει, ότι οί κομμουνιστές
δέν άποτελούν κάποιο ξεχωριστό κόμμα, πού άντιτάσσεται στ' άλλα ερ
γατικά κόμματα. Διακρίνονται μόνο άπ' τό γεγονός, ότι άποτελούν τήν
πρωτοπορία τών εργατών, δηλαδή άπέναντι στήν ύπόλοιπη μάζα τού
προλεταριάτου έχουν δοσμένους άπό τά πρίν τούς όρους, τήν πορεία καί
τά γενικά άποτελέσματα τού εργατικού κινήματος.
Τώρα πού γνωρίζετε τήν πραγματική ιστορία τής Ένωσης τών Κομ
μουνιστών, θά σάς είναι πιό εύκολο νά καταλάβετε, πώς εξηγείται αύτή ή
διατύπιυση τών καθηκόντων τών κομμουνιστών. 'Υπαγορεύτηκε άπό τήν
κατάσταση τού εργατικού κινήματος τήν εποχή εκείνη, ιδιαίτερα στήν
'Αγγλία. Οί λίγοι χαρτιστές πού μπήκαν στήν "Ενωση, τό έκαναν μέ τήν
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γγοοΐ'ΓΓοΟεση, οτι θά μπορούσαν νά διατηρήσουν τήν επαφή τους μέ τό
κόμμα. Άνέλαβαν μόνο τήν υποχρέωση, νά όργανίυσουν μέσα στό χαρτί σμό κάτι σάν κομμουνιστικό κύτταρο, γιά νά διασώσουν εκεί τό πρό
γραμμα καί τίς απόψεις τών κομμουνιστών.
Τό Μανιφέστο άναλύει διεξοδικά τά πολυάριθμα ρεύματα, πού πάλε
ψαν τότε γιά επιρροή άνάμεσα στούς σοσιαλιστές καί τούς κομμουνιστές.
Τά υποβάλλει σέ μιά άνελέητη κριτική καί τά άπορρίπτει κατηγορηματι
κά, μ* εξαίρεση τούς μεγάλους ούτοπιστές - Σαίν-Σιμόν, Φουριέ καί
Ό ουεν - πού οί θεωρίες τους, ιδιαίτερα τών δυό τελευταίων, είχαν γίνει
ώς έναν ορισμένο βαθμό δεκτές καί είχαν άναπροσαρμοστεί άπ’ τόν
Μάρξ καί τόν Ένγκελς. Ωστόσο, υίοθετίόντας τήν κριτική τους πού
στρέφεται κατά τής άστικής τάξης πραγμάτων, τό Μανιφέστο άντιπαραθέτει στόν ειρηνικό, ούτοπικό σοσιαλισμό, πού άρνιέται τόν πολιτικό
άγ(όνα, τό επαναστατικό πρόγραμμα τού νέου, προλεταριακού, κριτικού
κομμουνισμού.

Στό τέλος τό Μανιφέστο εξετάζει τήν τακτική τών κομμουνιστών στή
διάρκεια τής επανάστασης, ιδιαίτερα σέ σχέση μέ τά άστικά κόμματα.
Γιά κάθε χώρα άλλάζουν οί κανόνες άνάλογα μέ τίς ειδικές ιστορικές
περιστάσεις. Έ κεί πού ή άστική τάξη είναι ήδη ή κυρίαρχη τάξη, ό άγώ
νας τού προλεταριάτου στρέφεται αποκλειστικά εναντίον της. Στίς χώρες
πού ή άστική τάξη είναι μιά τάξη, πού μόλις τώρα κατακτά τήν πολιτική
εξουσία, οπως λ.χ. στή Γερμανία, τό κομμουνιστικό κόμμα βαδίζει χέρι
χέρι μέ τήν άστική τάξη, έφόσον ό άγώνας της κατά τής μοναρχίας καί
τών εύγενών έχει επαναστατικό χαρακτήρα.
Οί κομμουνιστές ομως δέν παύουν ούτε στιγμή νά βοηθούν τούς έργάτες ν ’ άποκτήσουν μιά οσο τό δυνατό πιό σαφή συνείδηση γιά τήν άντίθεση τών ταξικών συμφερόντων τής άστικής τάξης καί τού προλεταριά
του. Θέτουν πάντα στήν πρώτη γραμμή σάν θεμελιώδες πρόβλημα ολό
κληρου τού κινήματος τό πρόβλημα τής ιδιοκτησίας. Αύτή τή μορφή εί
χαν οί τακτικοί κανόνες, πού κατέστρωσαν ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς τήν
παραμονή τής επανάστασης τού Φλεβάρη-Μάρτη τού 1848. Τήν επόμενη
φορά θά δούμε, πώς έφαρμόστηκαν στήν πράξη αύτοί οί κανόνες άπ'
τούς συντάκτες τους καί πώς τροποποιήθηκαν άπ’ τήν πείρα πού άποκτήθηκε στήν επανάσταση.
Σάς παρουσίασα σέ πολύ γενικές γραμμές τό περιεχόμενο τού Μανιφέ
στου. Πρέπει κανείς νά σκεφτεΐ πώς μέσα σ' αύτό περάσανε ολα τά συμ
περάσματα άπ' τήν επιστημονική εργασία πού έκαναν ό Μάρξ κι ό ’Έν
γκελς, ιδιαίτερα ό πρώτος, άπ' τό 1845 μέχρι τά τέλη τού 1847. Εκείνη
τήν εποχή ό ’Ένγκελς έδωσε τήν τελική μορφή στό υλικό γιά τήν Κατά
σταση τής Εργατικής Τάξης στήν 5Αγγλία, πού είχε συγκεντρώσει ό ίδιος
στήν ’Αγγλία. Ό Μάρξ δούλευε πάνω σέ μιά ιστορία τών πολιτικών καί
οικονομικών θεωριών. Ή υλιστική άντιληψη τής ιστορίας πού τούς
έδωσε τή δυνατότητα νά άναλύσουν τόσο καλά τίς ύλικές σχέσεις, τούς
όρους τής παραγωγής καί τής διανομής - πού καθορίζουν άλλωστε μέ τή
σειρά τους ολες τίς κοινωνικές σχέσεις — είχε καταστρωθεΐ ά π’ αυτούς
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κατά τή διάρκεια αυτών τών δύο χρόνων, μέσα στήν πάλη μέ ολες τίς
ιδεαλιστικές θεωρίες.
Ό Μάρξ είχε εκθέσει τήν καινούργια θεωρία στήν πιό ολοκληρωμένη
καί σαφή μορφή της πρίν άκόμα άπ’ τό Μανιφέστο, στήν πολεμική ενάν
τια στόν Προυντόν, πού τόν έχω άναφέρει καί παλιότερα. Καί σ’ αύτήν ό
Μάρξ, στό βιβλίο του Ή 'Αγία Οικογένεια , έτρεφε άκόμα μεγάλη έκτίμηση γιά τόν Προυντόν. Ά π ό τί προκλήθηκε μετά ή ρήξη άνάμεσα στούς
παλιούς συναγωνιστές;
Ό Προυντόν, οπως κι ό Βάιτλινγκ, ήταν εργάτης στήν καταγωγή, επί
σης αύτοδίδακτος, πιό προικισμένος όμως κι ένας άπ' τούς πιό έξαίρετους γάλλους δημοσιολόγους. Στό βιβλίο του Τί Είναι ή Ιδιοκτησία; πού δημοσιεύτηκε τό 1841 - άσκεί όξύτατη κριτική στήν ιδιοκτησία καί
καταλήγει στό τολμηρό συμπέρασμα, οτι ή ιδιοκτησία ούσιαστικά δέν εί
ναι τίποτ’ άλλο παρά κλοπή. Πολύ σύντομα ώστόσο φάνηκε οτι ό
Προυντόν, καταδικάζοντας τήν ιδιοκτησία, καταδίκαζε μόνο μιά άπ’ τίς
μορφές της, καί συγκεκριμένα τή μορφή τής καπιταλιστικής άτομικής
ιδιοκτησίας, πού στηρίζεται στήν εκμετάλλευση τού μικροπαραγωγού άπ’
τό μεγάλο καπιταλιστή. Ό Προυντόν, μόλο πού δέν είχε τίποτα κατά τής
κατάργησης τής καπιταλιστικής άτομικής ιδιοκτησίας, ήταν ταυτόχρονα
καί άντίπαλος τού κομμουνισμού. Στή διατήρηση καί ενίσχυση τής άτομι
κής ιδιοκτησίας τών άγροτών καί τών χειροτεχνών, έβλεπε τή μοναδική
εγγύηση γιά τήν ευημερία τους. Πίστευε οτι ή κατάσταση τού εργάτη δέ
μπορούσε νά βελτιωθεί μέ άπεργίες καί μέ τόν οικονομικό άγώνα, άλλά
μόνο μέ τή μετατροπή τού εργάτη σέ ιδιοκτήτη. Στήν άποψη αύτή ό
Μάρξ έφτασε οριστικά τό 1845 καί 1846, όταν σκέφτηκε ένα σχέδιο, πού
θά προφύλασσε τούς χειροτέχνες άπ’ τήν καταστροφή καί θά έκανε τούς
έργάτες αύτόνομους παραγωγούς.
Έ χω μιλήσει ήδη γιά τό ρόλο πού έπαιζε ό Ένγκελς στό Παρίσι άκρι
βώς έκείνη τήν εποχή. Έχω άναφέρει έπίσης, οτι ό κυριότερος άντίπαλός
του στή συζήτηση γιά τό πρόγραμμα ήταν ό Κάρλ Γκρύν, έκπρόσ(οπος
τού «άληθινού σοσιαλισμού». Αύτός είχε πολύ στενές σχέσεις μέ τόν
Προυντόν, τού οποίου τίς άπόψεις μετέδιδε στούς γερμανούς έργάτες πού
ζούσαν στό Παρίσι. Προτού άκόμα ό Προυντόν δημοσιεύσει τό καινούρ
γιο του βιβλίο, στό όποιο ήθελε ν ’ άποκαλύψει τούς πάντες, καί νά ε
ξηγήσει άπό πού προέρχεται ή άθλιότητα, θέλοντας έτσι νά δώσει μιά
Φιλοσοφία τής 5Αθλιότητας , άνακοίνωσε τό σχέδιό του στόν Γκρύν, πού
έσπευσε νά τό χρησιμοποιήσει στήν πολεμική του κατά τών κομμουνι
στών. Σύμφωνα μέ τά όσα λέει ό Γκρύν, ό ’Ένγκελς ενημέρωσε τήν έπι
τροπή τών Βρυξελών διεξοδικά γιά τό σχέδιο αύτό.
Ακούστε τώρα τό μεγαλείο αυτού τού σχεδίου γιά τήν παγκόσμια
απελευθέρωση: τίποτα περισσότερο καί τίποτα λιγότερο άπ' τά
labour-bazars ή τά labour-markets (αγορές εργασίας), πού ύπήρχαν
πρό πολλού στήν ’Αγγλία κι είχαν χρεοκοπήσει καμιά δεκαριά φο
ρές, τούς συνεταιρισμούς όλων τών χειροτεχνών όλων τών κλάδων,
μεγάλη άποθήκη κι ολα τά προϊόντα πού προσφέρονται άπ' τούς
συνεταιρισμούς νά κοστολογούνται άκριβώς στό κόστος τής πρώτης

ϋλης σύν τήν έργασία. Τά προϊόντα πού όέ θά καταναλώνονται
μέσα στό συνεταιρισμό, νά πουλιόνται στήν παγκόσμια αγορά καί
τό κέρδος νά πληρώνεται στούς παραγωγούς. Μ’ αύτό τόν τρόπο, 6
πονηρός Προυντόν πιστεύει πώς αύτός καί τά μέλη τών συνεταιρι
σμών θά παρακάμψουν τό κέρδος τού μεσάζοντα εμπόρου9.
Στό επόμενο γράμμα ό ’Ένγκελς άνακοινώνει καινούργιες λεπτομέρειες
γιά τό σχέδιο τοϋ Προυντόν. ’Αγανακτεί, πού τέτοιες φαντασιοκοπίες,
όπως ή μετατροπή τών εργατών σέ ιδιοκτήτες μέ τήν άγορά εργαστηρίων
μέ τίς οικονομίες τους, προσελκύουν άκόμα καί γερμανούς έργάτες.
Γιαυτό μόλις κυκλοφόρησε τό βιβλίο τού Προυντόν,ό Μάρξ στρώθηκε
στή δουλιά κι εγραψε σάν άπάντηση στή Φιλοσοφία τής 3Αθλιότητας ενα
μικρό βιβλίο μέ τόν τίτλο Ή Αθλιότητα τής Φιλοσοφίας, στό όποιο άνατρέπει μία πρός μία όλες τίς ιδέες τοϋ Προυντόν. Δέν άρκεΐται όμως
στήν κριτική: στίς άπόψεις τού Προυντόν άντιπαραθέτει τίς βάσεις τού
κριτικού κομμουνισμού πού τίς είχε ήδη επεξεργαστεί ό ίδιος.
Μέ τήν οξύτητα τής σκέψης του, τό βιβλίο αύτό είναι μιά άξια εισα
γωγή στό Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Δέν είναι κατώτερο άπ' τό τελευ
ταίο άρθρο τού Μάρξ κατά τού Προυντόν, πού γράφτηκε σχεδόν τριάντα
χρόνια άργότερα, τό 1874, γιά τούς ίταλούς έργάτες. Ά ν διαβάσετε αύτό
τό άρθρο γιά τήν Πολιτική Α δ ια φ ο ρ ία 10, δέ θ' άντιληφθείτε καμιά άπολύτως διαφορά άνάμεσα σ' αύτό καί τήν Αθλιότητα τής Φιλοσοφίας - σέ
τέτοιο βαθμό είχε έπεξεργαστεί καί διαμορφώσει τίς βασικές του άντιλή-ψεις ό Μάρξ ήδη άπ’ τό 1847.
’Επαναλαμβάνω ότι ό Μάρξ είχε διατυπώσει γιά πρώτη φορά τίς βασι
κές του άντιλήψεις τό 1845, μέ λιγότερο σαφή μορφή. Χρειάστηκαν δυό
χρόνια σκληρής δουλιάς γιά νά μπορέσει ό Μάρξ να γράψει τήν Α θ λιό 
τητα τής Φιλοσοφίας. ’Ερευνώντας τούς όρους τής δημιουργίας καί τής
έξέλιξης τού προλεταριάτου στήν άστική κοινωνία, έμβάθυνε ολοένα καί
περισσότερο στούς νόμους τής καπιταλιστικής κοινωνικής τάξης πραγμά
των, στούς νόμους μέ τούς όποιους ρυθμίζεται ή παραγωγή καί ή δια
νομή τών προϊόντων μέσα στήν καπιταλιστική κοινωνία. ’Εξέτασε τίς
θεωρίες τών άστών οικονομολόγων στό φώς τής διαλεκτικής μεθόδου,
άπέδειξε, ότι όλες οί θεμελιώδεις κατηγορίες καί τά φαινόμενα τής άστι
κής κοινωνίας - εμπόρευμα, αξία, χρήμα. κε<:( άλαιο - είναι κάτι τό
προσωρινό καί χρονικά περιορισμένο. Στήν Αθλιότητα τής Φιλοσοφίας
άναλαμβάνει τήν πρώτη προσπάθεια νά σημειώσει τίς κύριες φάσεις τής
έξέλιξης τής καπιταλιστικής διαδικασίας παραγωγής. Ό λα αύτά στήν
άρχή ήταν μόνο ενα σκιαγράφημα, ήδη όμως γίνεται φανερό, ότι ό Μάρξ
βρίσκεται στό σωστό δρόμο, πώς διαθέτει μιά άσφαλή μέθοδο, μιά πολύ
καλή πυξίδα, πού μέ τή βοήθειά της θά προσανατολιστεί μέσα στό λαβύ
ρινθο τής άστικής οικονομίας. Τό βιβλίο αύτό δείχνει όμως άκόμα, πώς
δέ φτάνει νά διαθέτει κανείς τή σωστή μέθοδο, πώς δέ μπορεΐ κανείς ν’
άρκεΐται σέ γενικά συμπεράσματα, πώς γιά νά διεισδύσει σ' όλα τά γρα
νάζια αύτού τού πολύπλοκου μηχανισμού είναι άπαραίτητο νά μελετήσει
προσεχτικά τήν καπιταλιστική πραγματικότητα. Ό Μάρξ είχε άκόμα νά
έκπληρώσει ενα τεράστιο έργο: νά μετατρέψει τό μεγαλοφυές σκιαγρά76

φημα (πού είναι ουσιαστικά ή ’Αθλιότητα τής Φιλοσοφίας , οσο άφορά τά
βασικά οικονομικά προβλήματα) σ’ ενα άρμονικό οικοδόμημα. Μέχρι νά
βρεί τή δυνατότητα αύτή - πρός μεγάλη λύπη του βέβαια, γιατί ή δυνα
τότητα αύτή θά γεννιόταν άπ’ τήν αδυναμία του ν ’ άσχοληθεϊ μέ τήν
άμεσα πρακτική δουλιά - έπρεπε κι αυτός κι ό Ένγκελς νά περάσουν
τήν επανάσταση τού 1848, τήν επανάσταση πού τήν είχαν προβλέψει,
πού γ ι’ αύτήν είχαν προετοιμαστεί καί γιά τήν οποία είχαν προετοιμάσει
τίς βασικές θέσεις πού περιέχονται στό Κομμουνιστικό Μανιφέστο.
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ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
Ή γερμανική επανάσταση τον 1848 - 'Ο Μάρξ κι ό 5Ένγκελς στή
Ρηνανία - Ή ίδρυση τής Νέας Εφημερίδας τού Ρήνου - Γκότσαλκ καί Βίλιχ — Ή ’Εργατική Ένωση τής Κολωνίας —Πολιτική
καί τακτική τής Νέας Εφημερίδας τού Ρήνου - Στέφαν Μπόρν Ή στροφή στήν τακτική τοϋ Μάρξ - Ή ήττα τής επανάστασης
καί οί διαφορές άπόιρεων στήν Ένωση τών Κομμουνιστών - Ή
διάσπαση.

Σύντροφοι, φτάσαμε τώρα στήν επανάσταση τού Φλεβάρη. Καταρχή θέλω
νά σάς υπενθυμίσω ενα σημαντικότατο γεγονός. Τήν τελευταία φορά
διαπιστώσαμε οτι τό Μανιφέστο τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος τυπώ
θηκε λίγες μέρες πρίν απ’ τήν έκρηξη τής έπανάστασης τού Φλεβάρη. Ή
οργάνωση τής Ένωσης τών Κομμουνιστών συγκροτήθηκε μόλις τό Νοέμ
βρη τού 1847 - μιά οργάνωση, πού περιλάμβανε ξένους συλλόγους, τό
σύλλογο τού Παρισιού, τών Βρυξελών καί τού Λονδίνου, κι ή όποία είχε
μόνο περιορισμένη έπαφή μέ μερικές μικρές γερμανικές ομάδες.
Καί μόνο αύτό άρκεΐ γιά νά υποθέσουμε, ότι οί οργανωμένες δυνάμεις
μέ τίς όποιες είχε νά κάνει ό Μάρξ - δέ μιλώ γιά ολόκληρη τήν Ένωση
τών Κομμουνιστών, άλλά μόνο γιά τό γερμανικό τμήμα - οτι λοιπόν οί
οργανωμένες δυνάμεις, στίς όποιες μπορούσε νά υπολογίζει κανείς, ήταν
πολύ μικρές. Ή επανάσταση ξεσπάει κιόλας στίς 24 τού Φλεβάρη τού
1848 στό Παρίσι. Γρήγορα έπεκτείνεται στή Γερμανία. Στίς 3 τού Μάρτη
στήν Κολωνία, τήν πρωτεύουσα τής Ρηνανίας, διαδραματίζεται κάτι σάν
λαϊκή εξέγερση. Οί δημοτικοί άρχοντες είναι άναγκασμένοι νά στραφούν
μέ μιά άναφορά στό βασιλιά τής Πρωσίας, γιά νά τού έπιστήσουν τήν
προσοχή σ’ αύτή τή λαϊκή εξέγερση καί νά κάνει μερικές παραχωρήσεις.
Επικεφαλής σ1 αύτή τήν εξέγερση ή, άν τό θέλετε, σ’ αύτή τήν άναταραχή στίς 3 τού Μάρτη στήν Κολωνία ήταν δυό άτομα - συγκρατειστε τά
ονόματα: ό Γκότσαλκ, γιατρός δημοφιλέστατος άνάμεσα στούς εργάτες
καί τούς φτωχούς τής Κολωνίας, καί ό πρώην άξιωματικός Βίλιχ. Δέκα
μόνο μέρες μετά τήν 3η τού Μάρτη ξεσπάει ή έπανάσταση στή Βιένη, τήν
πρωτεύουσα τής Αύστρίας. Στίς 18 τού Μάρτη έπεκτείνεται στό Βερολί
νο, τήν πρωτεύουσα τής Πρωσίας.
Τήν εποχή εκείνη ό Μάρξ βρίσκεται στίς Βρυξέλες. Ή βελγική κυβέρ
νηση, πού δέ θέλει νά μοιραστεί τήν τύχη τής ίουλιανής μοναρχίας, στρέ
φεται κατά τών εξόριστων πού ζούν στίς Βρυξέλες, συλλαμβάνει τόν
Μάρξ καί μετά άπό μερικές μέρες τόν άπελαύνει άπ’ τίς Βρυξέλες. Ό
Μάρξ φεύγει γιά τό Παρίσι, οπου τόν είχαν μόλις προσκαλέσει. Έ νας
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άπ' τούς ηγέτες τής προσωρινής κυβέρνησης, ό Φλοκόν, συντάκτης τής
έφημερίδας όπου συνεργαζόταν ό Ένγκελς, στέλνει άμέσως ένα γράμμα
στόν Μάρξ, στό όποιο εξηγεί, ότι στό έλεύθερο τώρα γαλλικό έδαφος όλα
τά διατάγματα τής παλιάς κυβέρνησης έχουν καταργηθεΐ, καί τόν προ
τρέπει νά έπιστρέψει.
Ή περιφερειακή επιτροπή τών Βρυξελών, στήν οποία ή επιτροπή τού
Λονδίνου είχε μεταβιβάσει τίς άρμοδιότητές της μόλις ξέσπασε ή επανά
σταση, τίς μεταβιβάζει μέ τή σειρά της στόν Μάρξ. Άνάμεσα στούς γερ
μανούς έργάτες πού συρρέουν στό Παρίσι, γεννιούνται διαμάχες καί ορ
γανώνονται διάφορες ομάδες. Μέ μιά άπ' αύτές έχει σχέσεις κι ό συμπα
τριώτης μας ό Μπακούνιν, πού μαζί μέ τό γερμανό ποιητή Χέρβεγκ συλ
λαμβάνει ενα παρανοϊκό σχέδιο: θέλουν, μέ μιά ένοπλη οργάνωση, νά
επιτεθούν στή Γερμανία.
Ό Μάρξ πασχίζει ν ’ άποτρέψει τούς έργάτες άπ' αύτό τό σχέδιο καί
τούς προτείνει νά πάνε μεμονωμένα στή Γερμανία κι έκεΐ νά συμμετάσχουν στά επαναστατικά γεγονότα. Ό Μπακούνιν κι ό Χέρβεγκ επιμέ
νουν στό παλιό τους σχέδιο. Ό Χέρβεγκ οργανώνει μιά έπαναστατική
λεγεώνα καί μπαίνοντας επικεφαλής, βαδίζει πρός τά γερμανικά σύνορα,
όπου καί συντρίβεται. Ό Μάρξ καταφέρνει μαζί μέ άλλους συντρόφους
νά φτάσει στή Γερμανία, όπου εγκαθίστανται σέ διάφορα μέρη - ό Μάρξ
κι ό Ένγκελς στή Ρηνανία.
Τώρα, σύντροφοι, θά 'πρεπε άπ’ τά πρίν νά συγκρατήσουμε τό εξής: ό
Μάρξ κι ό "Ενγκελς ήταν ύποχρεωμένοι νά κάνουν τούς ύπολογισμούς
τους μ' ενα ορισμένο γεγονός - τό γερμανικό τμήμα τής 'Ένωσης τών
Κομμουνιστών δέ διέθετε άπολύτως καμιά οργάνωση. Υπήρχαν μόνο με
μονωμένα άτομα πού συμπαθούσαν τήν 'Ένωση. Τί μπορούσαν νά κάνουν
ό Μάρξ κι ό Ένγκελς καί οί στενότεροι σύντροφοί τους; Σαράντα περί
που χρόνια μετά τά γεγονότα αύτά, ό ’Ένγκελς προσπάθησε νά εξηγήσει
σέ νεαρούς συντρόφους τήν τακτική πού είχαν άκολουθήσει αύτός κι ό
Μάρξ τό 1848 στή Γερμανία. Τούς ρωτούσαν γιατί δέν πήγαν στό Βερο
λίνο, παρά κάθησαν στή Ρηνανία, στήν Κολωνία. Απαντούν: Διαλέξαμε
τή Ρηνανία γιατί ήταν ή πιό άναπτυγμένη βιομηχανικά, τή διαλέξαμε
γιατί εκεί ίσχυε ή ναπολεόντεια νομοθεσία, κληρονομιά τής γαλλικής
έπανάστασης, κι επειδή εκεί μπορούσαμε νά ύπολογίζουμε σέ μιά μεγάλη
ελευθερία κινήσεων, σέ μιά μεγάλη ελευθερία δράσης καί προπαγάνδας.
Εξάλλου στή Ρηνανία ύπήρχε σημαντικότερο προλεταριάτο. Μόλο πού
ή ’ίδια ή Κολωνία δέν άνήκε στίς πιό εξελιγμένες περιοχές τής Ρηνανίας,
όσο άφορά τή βιομηχανική της άνάπτυξη, ήταν ή πρωτεύουσα, όπου βρί
σκονταν συγκεντρωμένες όλες οί άρχές, ή πόλη πού σ’ όλες τίς άλλες
σχέσεις ήταν τό κέντρο ολόκληρης τής επαρχίας. Ώ ς πρός τόν πληθυσμό,
ή Κολωνία ήταν μιά άπ’ τίς μεγαλύτερες πόλεις τής Ρηνανίας, άν καί θά
έκπλαγεΐτε ν ’ άκούσετε, πώς ή Κολωνία είχε μόνο 80.000 κατοίκους. Τό
προλεταριάτο άποτελούσε ενα σημαντικότατο τμήμα τού πληθυσμού, μόλο
πού μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό εργαζόταν στή μεγάλη βιομηχανία. Τά
μεγαλύτερα εργοστάσια ήταν διϋλιστήρια ζάχαρης. Ή Κολωνία εξάλλου
φημιζόταν γιά μιά παραγοογή πού άνήκει στή χημική βιομηχανία: τήν
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κατασκευή τής κολώνιας. Ό λα αύτά όμως δέν άποτελούν μηχανική μεγαλοβιαμηχανία. Σχετικά με τήν άνάπτυξη τής υφαντουργίας έμενε σημαν
τικά πίσω άπ’ τό Έλμπερφελντ καί τό Μπάρμεν. Όπωσδήποτε ό Μάρξ
κι ό ’Ένγκελς είχαν ενα σημαντικό λόγο, οταν διάλεξαν σάν τόπο παρα
μονής τους τήν Κολωνία. ’Ήθελαν νά επιόράσουν πάνω σ’ ολόκληρη τή
Γερμανία, ήθελαν νά ιδρύσουν ενα μεγάλο όργανο, πού θά *ταν ενα βήμα
γιά ολόκληρη τή χ(όρα, καί γιά κάτι τέτοιο, κατά τή γνώμη τους, ή Κολοονία ήταν ό πιό κατάλληλος τόπος. Πράγματι, στή Ρηνανία έκδόθηκε τό
1842 τό πρώτο μεγάλο πολιτικό όργανο τής γερμανικής άστικής τάξης.
’Ήδη είχαν άρχίσει οί προπαρασκευαστικές εργασίες γιά τήν έκδοση ενός
τέτοιου οργάνου, κι ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς πέτυχαν νά πάρουν στά χέρια
τους τή νεόκοπη εφημερίδα.
Ή εφημερίδα αύτή όμ(ος ήταν όργανο τής δημοκρατίας. Ό ’Ένγκελς
προσπαθεί νά εξηγήσει γιατί διάλεξαν τήν ονομασία Όργανο τής Δημο
κρατίας. Επισημαίνει τό γεγονός οτι δέν υπήρχε καμιά προλεταριακή
όργάνο>ση, καί ποκ άπ’ τήν άρχή δέν άπέμεναν παρά μόνο δυό δρόμοι:
Ή άμέσως, άπ' τήν πρώτη μέρα, ν ’ άρχίσουν μέ τήν όργάνίοση ενός κομ
μουνιστικού κόμματος, ή νά χρησιμοποιήσουν τίς ήδη ύπάρχουσες δημο
κρατικές οργανώσεις, νά τίς ένίόσουν, νά πραγματοποιήσουν μέσα σ’ αύ
τές τίς Γδιες μέ τήν κριτική καί τήν προπαγάνδα τήν άναπόφευκτη άναδιοργάνίοση, καί νά προσελκύσουν σ' αυτήν τή γενική δημοκρατική ορ
γάνωση καί τούς διάφορους εργατικούς συλλόγους, πού δέν έχουν μπεί
σέ μιά δημοκρατική Οργάνωση. Ό δεύτερος δρόμος πού διάλεξαν ό
Μάρξ καί ό ’Ένγκελς, σήμαινε μιά άρνηση γιά τό χτίσιμο ειδικά προλε
ταριακών οργανώσεων στή Ρηνανία καί τήν είσοδο στή Δημοκρατική
Ένωση πού υπήρχε στήν Κολ(ονία. Αύτό έφερε τόν Μάρξ καί τόν ’Ένγ
κελς άπ' τήν άρχή σέ μιά κάπως άμφίβολη κατάσταση άπέναντι στήν
Εργατική 'Ένωση τής Κολωνίας, πού είχε ιδρυθεί άμέσως μετά τίς 3 τού
Μάρτη άπ* τόν Γκότσαλκ καί τόν Βίλιχ.
Ό Γκότσαλκ ήταν, όπως σάς έχο:> πει, γιατρός καί πολύ δημοφιλής
άνάμεσα στούς φτωχούς τής Κολωνίας. Ό σ ο άφορά τήν κοσμοθεώρησή
του δέν ήταν κομμουνιστής. Στή διαμάχη πρίν άπ* τήν 'ίδρυση τής ένωσης
πλησίαζε μάλλον τόν Βάιτλινγκ καί τούς οπαδούς του. Ή ταν ενας καλός
επαναστάτης, ύπέκυπτε ομως εύκολα στά διάφορα ρεύματα. Ά π ό
προσωπική άποψη ήταν ενας άμεμπτος άνθρωπος, πού δέν είχε όμως κα
νένα άπολύτως σταθερό πρόγραμμα, άν καί άντιμετώπιζε γενικά πολύ
κριτικά τή δημοκρατία, έτσι πού στήν πρώτη του εμφάνιση στό δημαρ
χείο δήλωσε: «Δέν παρουσιάζομαι στ* όνομα τού λαού, γιατί σ’ αύτό τό
λαό άνήκουν κι ολα αύτά τά ύπηρεσιακά πρόσωπα - όχι, άπευθύνομαι
σέ σάς μόνο, στ* όνομα τού εργατικού πληθυσμού».
Ή ταν υπέρ τών επαναστατικών μέτρων, ταυτόχρονα όμως, άφού ήταν
δημοκράτης, ζητούσε γιά τή Γερμανία μιά ομοσπονδία τών γερμανικών
δημοκρατιών. Αύτό ήταν, όπως θά δείτε, μιά άπ’ τίς πιό σημαντικές δια
φωνίες του μέ τόν χΜάρξ. Ό σύλλογος πού είχε ιδρύσει στήν Κολωνία, ή
«Εργατική Ένωση Κολωνίας», πολύ σύντομα συσπείρωσε σχεδόν ολα τά
προλεταριακά στοιχεία κι όλους τούς έργάτες τής πόλης. Αριθμούσε περί
80

τά 7.000 μέλη, και γιά μιά πόλη μ’ ενα πληθυσμό 80.000 κατοίκων ό
άριθμός αύτός ήταν τεράστιος.
Ή Εργατική Ένωση, πού είχε επικεφαλής τόν Γκότσαλκ, σύντομα
ήρθε σέ σύγκρουση μέ τήν οργάνωση, στήν όποια είχαν προσχωρήσει ό
Μάρξ κι ό Ένγκελς. Πρέπει νά σημειώσω ότι σ’ αύτή τήν τεράστια εργα
τική οργάνωση ύπήρχαν καί στοιχεία πού δέ συμμερίζονταν τήν τοποθέ
τηση τού Γκότσαλκ. Θά σάς θυμίσω τ’ όνομα τοϋ Μόλ, τού ίδιου Μόλ,
πού είχε σταλεί ά π’ τήν Κομμουνιστική Επιτροπή τοϋ Λονδίνου στήν
έπιτροπή τών Βρυξελών γιά νά συζητήσει γιά τήν οργάνωση τού συν
εδρίου. Ό Μόλ, ενα άπ’ τά πιό σημαντικά μέλη τής Ένωσης τών Ε ρ γ α 
τών, συνδεόταν φυσικά στενά μέ τόν Μάρξ καί τόν Ένγκελς. Ό Σάπερ
πού, όπως θά θυμόσαστε, συμμετείχε άπ’ τό 1830 στήν ιστορία τού εργα
τικού καί τού κομμουνιστικού κινήματος, ήταν επίσης μέλος τής Ε ρ γα τι
κής Ένωσης τής Κολωνίας. Μ' αύτό τόν τρόπο πολύ γρήγορα οργανώθη
καν μέσα στήν ίδια τήν Εργατική Ένωση τής Κολωνίας δύο παρατάξεις.
Ό μως πλάι στήν Εργατική Ένωση τής Κολωνίας ύπήρχε άκόμα ενας
δημοκρατικός σύλλογος, στόν όποιο άνήκαν ό Μάρξ, ό Ένγκελς κι άλλοι.
Αύτό ήταν τό άποτέλεσμα τού σχεδίου, γιά τό όποιο μίλησε πολλά
χρονιά άργότερα ό Ένγκελς σ’ ενα άρθρο του στή Νέα Εφημερίδα τοϋ
Ρήνον. Ό Μάρξ κι ό Ένγκελς έλπιζαν, ότι σ’ αύτό τό κεντρικό όργανο,
πού άρχισε νά έκδίδεται στήν Κολωνία τήν 1η τού Ίούνη 1848, θά δη
μιουργούσαν τόν πυρήνα, πού γύρω του θά συγκεντρώνονταν, μέσα στή
διαδικασία τού επαναστατικού άγώνα> όλες οί μελλοντικές κομμουνιστι
κές οργανώσεις. Δέν πρέπει νά πιστέψει κανείς, ότι ό Μάρξ κι ό Έ ν γ
κελς μπήκαν σάν δημοκράτες σ’ αύτό τό όργανο τής δημοκρατίας. Ό χ ι,
μπήκαν σάν κομμουνιστές, καί θωρούνταν σάν ή πιό άκραία πτέρυγα
ολόκληρης τής δημοκρατίας.11
Ούτε στιγμή δέν επαψαν νά κριτικάρουν μέ τόν πιό οξύ τρόπο, όχι
μόνο τά λάθη τού γερμανικού φιλελεύθερου κόμματος, άλλά προπάντων,
τά λάθη τής δημοκρατίας. Καί τό 'καναν αύτό μέ τόση πίστη, πού άμέσως άπό τούς πρώτους μήνες έχασαν όλους τούς μετόχους. Στό πρώτο
κιόλας άρθρο του στή Νέα 5Εφημερίδα τοϋ Ρήνον , ό Μάρξ άσκεΐ άδυσώπητη κριτική στή δημοκρατία. Ό τα ν ήρθε ή είδηση γιά τήν ήττα πού
γνώρισε τό προλεταριάτο τού Παρισιού τόν Ίούνη, όταν ό Καβαινιάκ12,
μέ τήν ύποστήριξη όλων τών άστικών κομμάτων, χτύπησε τό προλετα
ριάτο τού Παρισιού, προκαλώντας μιά σφαγή στήν όποια σκοτώθηκαν
μερικές χιλιάδες παρισινοί προλετάριοι, ή Νέα Εφημερίδα τοϋ Ρήνον όργανο τής δημοκρατίας - δημοσίεψε ενα ίσαμε σήμερα άνυπέρβλητο σέ
δύναμη καί πάθος άρθρο, μέ τό όποιο ό Μάρξ μαστιγώνει τούς άστούς
δήμιους καί τούς δημοκράτες άκόλουθούς τους.
Θά σάς διαβάσω μιά μικρή περικοπή άπ’ τό άρθρο αύτό:
Οί έργάτες τοϋ Παρισιού σνντρίφτηκαν απ' τήν ύπεροπλία, δέν
νπέκνψαν σ’ αύτήν. Τσακίστηκαν, μά οί άντίπαλοί τους ήττήθηκαν.
Ό προσωρινός θρίαμβος τής ώμής βίας ξεπληρώθηκε μέ τή διά
λυση κάθε αύταπάτης καί φαντασίωσης τής έπανάστασης τού Φλε
βάρη, ξεπληρώθηκε μέ τήν άποσύνθεση ολόκληρου τού παλιού
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δημοκρατικού κόμματος, μέ τή διάσπαση τού γαλλικού έθνους σε
όυό εθνη, τό έθνος τών ιδιοκτητών καί τό έθνος τών εργατών. Ή
τρίχρωμη δημοκρατία έχει πιά μόνο ένα χρώμα , τό χρώμα τών νι
κημένων, τό χρώμα τοϋ αίματος. ’Έγινε κόκκινη δημοκρατία. (...) Ή
επανάσταση τοϋ Φλεβάρη ήταν ή ώραία επανάσταση, ή επανά
σταση τής γενικής συμπάθειας, γιατί οι άντιθέσεις πού ξέσπασαν
μέσα της ενάντια στή βασιλεία, δέν είχαν αναπτυχθεί καί βρίσκον
ταν σέ μιά λανθάνουσα κατάσταση, επειδή ό κοινωνικός άγώνας
πού βρίσκεται άπό πίσω τους είχε πάρει μόνο τή μορφή τής φρά
σης καί τοϋ λόγου. Ή επανάσταση τοϋ Ίούνη είναι ή άποτρόπαιη
επανάσταση, ή άπεχθής επανάσταση, γιατί ή φράση άντικαταστάθηκε άπ’ τήν πράξη, γιατί ή δημοκρατία άποκάλυψε τό κεφάλι τού
τέρατος, βγάζοντας τό στέμμα πού τό έκρυβε.
(...) Ή βαθιά άβυσσος πού άνοίχτηκε μπροστά μας, μπορεΐ νά
έξαπατήσει έμάς τούς δημοκράτες, μπορεΐ νά μάς κάνει νά φαντα
στούμε, οτι οί άγώνες γιά τή μορφή τού κράτους είναι άσκοποι,
άπατηλοί καί μάταιοι; Μόνο άδύναμα, δειλά πνεύματα μπορούν νά
θέτουν αύτό τό πρόβλημα. Στίς συγκρούσεις πού προκαλούνται άπ'
τούς ορούς τής ’ίδιας τής άστικής κοινωνίας, πρέπει νά θριαμβεύ
σουμε, δέ μπορούν νά εξαφανιστούν μέ χιμαιρικά ονειροπολήματα.
Ή καλύτερη μορφή κράτους είναι εκείνη στήν οποία οί κοινωνικές
άντιθέσεις δέν εξαλείφονται, δέν καταστέλλονται μέ τή βία, άρα
μόνο τεχνητά καί μόνο φαινομενικά. Ή καλύτερη μορφή κράτους
είναι εκείνη στήν οποία οί άντιθέσεις αύτές παλεύουν ελεύθερα καί
επιλύονται. Θά μάς ρωτήσουν, άν θά κλάψουμε, άν θά άναστενάξουμε, άν θά μιλήσουμε γιά τά θύματα τής λαϊκής οργής, γιά τήν
εθνοφρουρά, γιά τήν κινητή φουρά, γιά τή δημοκρατική φρουρά,
γιά τόν τακτικό στρατό; Ή πολιτεία θά φροντίσει τίς χήρες καί τά
ορφανά τους. Διατάγματα θά τούς εξυμνήσουν, οί κηδείες τους θά
γίνουν μέ μεγαλοπρεπείς τελετές, ό επίσημος Τύπος θά τούς άνακηρύξει άθάνατους, ή εύρωπαϊκή άντίδραση θά τούς δοξάσει άπ'
Ανατολή σέ Δύση.
Ό μω ς οί πληβείοι, ρημαγμένοι άπ’ τήν πείνα, καταφρονημένοι άπ'
τόν Τύπο, εγκαταλειμμένοι άπ’ τούς γιατρούς, βρισμένοι άπ’ τούς
άξιοπρεπείς σάν ληστές, εμπρηστές καί κατάδικοι, οί γυναίκες καί
τά παιδιά τους ριγμένα σέ μιά άκόμα πιό φοβερή άθλιότητα, μέ
τούς άριστους άπ’ τούς ζωντανούς έξόριστους μακριά - προνόμιο
καί δικαίωμα τοϋ δημοκρατικού Τύπου είναι νά πλέξει σ’ αύτούς
τό δάφνινο στεφάνι γύρω άπ’ τό απειλητικά σκοτεινό τους μέτω
πο.13
Τό άρθρο αύτό γράφτηκε στίς 28 Ίούνη τού 1848. Έ να τέτοιο άρθρο
μόνο ένας κομμουνιστής μπορούσε νά τό γράψει, κι ό Μάρξ κι ό ’Έ ν
γκελς δέ μπορούσαν νά ξεγελάσουν κανένα μέ τήν τακτική τους. Ή εφη
μερίδα τους εχασε κάθε χρηματική ενίσχυση άπ’ τή δημοκρατική άστική
τάξη. Έ γινε τότε πραγματικά όργανο τών εργατών τής Κολωνίας, τών
γερμανών εργατών.
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Τήν Γδια εποχή, άλλα μέλη τής Ένωσης τών Κομμουνιστών, πού ήταν
διασπαρμένα σ’ ολόκληρη τή Γερμανία, συνέχιζαν τό εργο τους. Έ νας
άπ’ αυτούς τούς κομμουνιστές πρέπει ν ’ άναφερθεΐ ονομαστικά - είναι ό
Στέφαν Μπόρν, στοιχειοθέτης στό επάγγελμα. Ό Ένγκελς γράφει γι’ αυ
τόν μιά δυσμενή κρίση, στόν πρόλογο μιάς μπροσούρας τού Μάρξ. Ό
Στέφαν Μπόρν είχε προτιμήσει μιάν άλλη τακτική. Μόλις εφτασε στήν
Πρωσία, έγκαταστάθηκε στό Βερολίνο, πού ήταν εργατικό κέντρο, καί
βάλθηκε νά δημιουργήσει μιά μεγάλη εργατική οργάνωση. Μέ τή βοήθεια
μερικών συντρόφων 'ίδρυσε τό μικρό όργανο «Εργατική Άδερφότητα»
καί άσκησε συστηματική προπαγάνδα άνάμεσα στούς έργάτες τών διάφο
ρων έπαγγελματικών κλάδων. Δέν άρκέστηκε, όπως ό Γκότσαλκ κι ό Βίλιχ στήν Κολωνία, σέ μιά καθαρά πολιτική έργατική ένωση. Ό Μπόρν
άνέλαβε νά οργανώσει συνδικάτα καί διάφορες ενώσεις, πού θά ’χαν
σκοπό τους νά προασπίζουν τά οικονομικά συμφέροντα τών εργατών.
Δούλεψε τόσο έντονα, ώστε πολύ σύντομα μπόρεσε νά έπεκτείνει τήν ορ
γάνωση αύτή σέ μιά σειρά άπό γειτονικές πόλεις καί σέ άλλα τμήματα
τής Γερμανίας. Ό μω ς ή οργάνωση είχε ένα μειονέκτημα: Ή ταν, γιά νά
χρησιμοποιήσουμε τή δική μας έκφραση, μιά καθαρά έργατική οργάνωση
καί άσχολούνταν άποκλειστικά μέ τά καθαρά οικονομικά καθήκοντα τής
εργατικής τάξης. ’Έτσι στήν ίδια περίοδο πού μερικά μέλη τής Ένωσης
τών Κομμουνιστών οπως ό Μπόρν - ένας πολύ προικισμένος άνθρωπος δημιουργούσαν αύτές τίς καθαρά εργατικές οργανώσεις, άλλα μέλη στά
νότια τής Γερμανίας επιδίωκαν, μέ επικεφαλής τόν Μάρξ, νά στρέψουν
ολες τίς δυνάμεις στήν άναμόρφωση τοϋ δημοκρατικού κόμματος, ώστε
άπ’ τήν έργατική τάξη νά φτιάξουν τόν πυρήνα ενός ριζοσπαστικού δη
μοκρατικού κόμματος. Μ’ αύτό τό πνεύμα έκτελούσε ό Μάρξ καί κάθε
άλλη δουλιά. Ή Νέα ’Εφημερίδα τον Ρήνον άσχολούνταν κι έπαιρνε
θέση γιά ολα τά σημαντικά προβλήματα. Πρέπει νά πούμε, πώς μέχρι
σήμερα ή εφημερίδα αύτή άποτελεί άνυπέρβλητο πρότυπο επαναστατικής
δημοσιογραφίας. Καμιά εύρωπαϊκή ή ρώσικη εφημερίδα δέν εφτασε ποτέ
τό επίπεδό τής Νέας 5Εφημερίδας τοϋ Ρήνου. Τά άρθρα δέν έχασαν τί
ποτα άπ' τή φρεσκάδα καί τό επαναστατικό τους πάθος, δέν έχασαν τί
ποτα άπ’ τήν οξύτητα τής άνάλυσης όλων τών έπίκαιρα)ν γεγονότων, μο
λονότι τώρα μάς χωρίζουν άπ’ αύτά σχεδόν 80 χρόνια. Μπορείτε καί
σήμερα άκόμα νά διαβάσετε τά άρθρα αυτής τής έφημερίδας, καί θά
’χετε μπροστά σας μιά ιστορία τής γερμανικής επανάστασης, μιά ιστορία
τής γαλλικής επανάστασης, λές κι ή γερμανική ή ή γαλλική επανάσταση
γράφουν τή δική τους ιστορία, λές καί μιλούν γιά τόν εαυτό τους - τόσο
ζωντανά καί βαθιά πραγματεύεται ή έφη μερίδα, ιδιαίτερα στά άρθρα τού
Μάρξ, ολα τά επίκαιρα γεγονότα.
Ή Νέα 5Εφημερίδα τοϋ Ρήνον χάραξε τότε τήν παρακάτω τακτική,
στηριγμένη πάλι στήν πείρα τής γαλλικής επανάστασης: Ό πόλεμος μέ τή
Ρωσία είναι ή μοναδική σωτηρία γιά τή δυτικοευρωπαϊκή επανάσταση,
πού μέ τήν ήττα τού παρισινού προλεταριάτου είχε ύποστεί τό πρώτο
βαρύ χτύπημα. Ή ιστορία τής γαλλικής επανάστασης μάς δείχνει, οτι
άκριβώς ή έπιδρομή τού συνασπισμού στή Γαλλία, έδωσε τήν ώθηση γιά

ενα καινούργιο δυνάμωμα τού επαναστατικού κινήματος. Τά μετριοπαθή
κόμματα παραμερίστηκαν. Επικεφαλής τού κινήματος βρίσκονταν τά
κόμματα πού μπορούσαν ν ’ άπωθήσουν ενεργά αύτή τήν εξωτερική επί
θεση. Τό άποτέλεσμα τής εισβολής τού συνασπισμού στή Γαλλία ήταν ή
άνακήρυξη τής δημοκρατίας στίς 10 Αύγούστου τού 1792. Ό Μάρξ κι ό
Ένγκελς περίμεναν πώς ό πόλεμος τής άντίδρασης κατά τής νέας έπανά
στασης θά είχε τά Γδια επακόλουθα. Γιαυτό ή Νέα Εφημερίδα τον Ρήνον
άσκησε άδυσώπητη κριτική κατά τής Ρωσίας. Ή Ρωσία στιγματιζόταν
συνέχεια σάν ή δύναμη πού βρισκόταν πίσω άπ’ τήν αύστριακή καί τή
γερμανική άντίδραση. Σέ κάθε άρθρο άποδείχνεται, ότι ό πόλεμος κατά
τής Ρωσίας είναι τό μοναδικό μέσο γιά νά σιοθεί ή επανάσταση. Ή επι
δίωξη είναι, μ1 αύτό τόν πόλεμο, νά προετοιμαστεί ή δημοκρατία σάν ή
μοναδική διέξοδος. Επαναλαμβάνω: κι ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς έπέμεναν,
πώς ό πόλεμος μέ τή Ρωσία θά 'δίνε τήν τελευταία ώθηση γιά ν' άφυπνιστούν όλες οί επαναστατικές τάσεις μέσα στό γερμανικό λαό. Μ’ αύτή
τήν έννοια στή Νέα ’Εφημερίδα τον Ρήνον ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς ύπερασπίζονται κάθε επαναστατικό κίνημα, πού στρεφόταν τότε ενάντια
στήν κρατούσα τάξη πραγμάτων. Είναι οί πιό παθιασμένοι ύποστηριχτές
τής ούγγρικής έπανάστασης, οί πιό παθιασμένοι ύποστηριχτές τής Πολω
νίας, πού λίγο πρίν είχε επιχειρήσει μιά νέα προσπάθεια εξέγερσης.
’Απαιτούν τή δημιουργία μιας άνεξάρτητης Πολωνίας, άπαιτούν άπ’ τή
Γερμανία καί τήν Αύστρία νά επιστρέφουν στήν Πολωνία όλες τους τίς
πολωνικές επαρχίες, κι άπό τή Ρωσία νά επιστρέφει όλα τά εδάφη πού
τής άπέσπασε. Μέ τό ίδιο πνεύμα ζητούν καί τήν ένωση τής Γερμανίας
σέ μιά ενιαία δημοκρατία, ζητούν νά έπιστραφούν στή Γερμανία μερικές
γερμανικές περιοχές τής Δανίας - εκτός άπό κείνες πού κατοικούνταν
άπό δανούς. Μέ μιά λέξη, παντού μένουν πιστοί στή βασική άρχή τού
Μανιφέστον τοϋ Κομμοννιστικοϋ Κόμματος καί ύποστηρίζουν κάθε έπαναστατικό κίνημα πού στρέφεται ενάντια στήν ύπάρχουσα κατάσταση
πραγμάτων.
Δέ μπορεΐ ώστόσο νά άποκρυβεί, ότι σ’ αύτά τά λαμπρά άρθρα κυ
ριαρχεί τό πολιτικό μέρος. Πρόκειται πάντα γιά μιά κριτική τών πολιτι
κών πράξεων τής άστικής τάξης καί τής γραφειοκρατίας. Ά ν κοιτάξετε
πιό προσεχτικά τή Νέα Εφημερίδα τοϋ Ρήνον , θά δείτε ότι, συγκριτικά,
ιδιαίτερα τό 1848, άσχολεΐται πολύ λίγο μέ τό εργατικό πρόβλημα. Α π ’
αύτή τήν άποψη εχει ένδιαφέρον νά συγκρίνουμε τήν εφημερίδα τού
Μάρξ μέ τήν εφημερίδα τού Στέφαν Μπόρν. Ά ν πάρετε τήν εφημερίδα
τού Μπόρν, νομίζετε πώς εχετε στά χέρια σας μιά συνδικαλιστικήσυνεργατική έφημερίδα. Ή πιό μεγάλη προσοχή δίνεται στό έργατικό
πρόβλημα. Στή Νέα Εφημερίδα τοϋ Ρήνον τά πράγματα είναι διαφορε
τικά. Τέτοια προβλήματα σχεδόν ούτε κάν τά θίγει. Ά σκεΐ σφοδρή κρι
τική στή Διακήρυξη τών Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τού Γερμανικού
Ααού. Ε πικρίνει σκληρά ολόκληρη τή νομοθεσία, πού θεσπίζεται στό
πνεύμα τού γερμανικού εθνικιστικού φιλελευθερισμού. Αναλαμβάνει
άποφασιστικά τήν προάσπιση τών άγροτών. Ά ρθρα, όμως, άφιερωμένα
στίς διεκδικήσεις τής εργατικής τάξης είναι πολύ σπάνια. Μέχρι τό τέλος
84

περίπου τοΰ 1848, μάταια θ' άναζητήσετε τέτοιες διεκδικήσεις καί τήν
τεκμηρίωση αυτών τών διεκδικήσεων στή Νέα ’Εφημερίδα τοϋ Ρήνον ,
τόσο πολύ άφοσιωμένη ήταν αύτή ή έφημερίδα - σχεδόν άποκλειστικά στό κύριο πολιτικό της εργο, δηλαδή τήν άποδέσμευση τών πολιτικών
παθών, τήν προπαγάνδα, μέ στόχο τή δημιουργία δημοκρατικών επανα
στατικών δυνάμεων, πού μ’ ενα χτύπημα θ’ άπελευθέρωναν τή Γερμανία
άπ' ολα τά κατάλοιπα τής παλιάς φεουδαρχικής τάξης πραγμάτων.
Ό μω ς ήδη γύρω στά τέλη τού 1848, ή κατάσταση είχε άλλάξει. Ή
άντίδραση, πού έκανε τήν εμφάνισή της μετά τήν ήττα τού γαλλικού προ
λεταριάτου τόν Ίούνη, σήκωσε τό κεφάλι της τόν Όκτώβρη τού 1848. Τό
σύνθημα ήταν ή ήττα τού προλεταριάτου τής Βιένης. Ή τσαρική Ρωσία
είχε βοηθήσει μέ κάθε τρόπο. Ή ήττα στή Βιένη συνετέλεσε στήν ήττα
στό Βερολίνο. Ή πρωσική κυβέρνηση πήρε πάλι θάρρος: τό Δεκέμβρη
τού 1848 διαλύει τήν πρωσική Εθνοσυνέλευση καί τής επιβάλλει ενα
σύνταγμα πού τό είχε επεξεργαστεί ή ιδια. Εκείνη άκριβώς τή στιγμή ή
πρωσική άστική τάξη, άντί ν' άντιτάξει λυσσώδη άντίσταση, προσπαθεί
νά πετύχει ενα συμβιβασμό άνάμεσα στό λαό καί στή βασιλική κυβέρνη
ση.
Ό Μάρξ έπέμενε, οτι μετά τήν ήττα πού είχε ύποστεΐ ή πρωσική βασι
λική έξουσία τό Μάρτη τού 1848, δέ μπορούσε νά γίνει λόγος γιά όποιου
είδους συμβιβασμό μ' αύτό τό στέμμα. Ό λαός ό ’ίδιος ώφειλε νά δώσει
στόν εαυτό του ένα σύνταγμα, χωρίς νά λάβει ύπόψη του τή βασιλεία,
καί νά άνακηρύξει τή Γερμανία σέ ενιαία καί άδιαίρετη δημοκρατία. Ή
’Εθνοσυνέλευση ομως, στήν οποία κυριαρχούσε ή φιλελεύθερη καί δημο
κρατική άστική τάξη, φοβόταν τήν οριστική ρήξη μέ τή μοναρχία καί
κράτησε μιά διαλλακτική στάση, μέχρι πού διαλύθηκε.
Ό Μάρξ κατάλαβε, οτι δέν είχε νά ελπίζει ούτε τό ελάχιστο άπ’ τή
ριζοσπαστική μερίδα τής γερμανικής άστικής τάξης* άκόμα κι ή δημο
κρατική πτέρυγα τής άστικής τάξης, άπ' τήν οποία θά περίμενε κανείς,
οτι θά δημιουργούσε ελεύθερες πολιτικές συνθήκες γιά τήν άνάπτυξη τής
εργατικής τάξης, άποδείχτηκε άνίκανη νά εκπληρώσει τό εργο αύτό. Νά
πώς χαρακτηρίζει ό Μάρξ αύτή τήν άστική τάξη τό Δεκέμβρη τού 1848,
βασισμένος στή θλιβερή πείρα τών δυό εθνοσυνελεύσεων - τής πρώτης
στό Βερολίνο, τής δεύτερης στή Φραγκφούρτη:
Ενώ τό 1648 καί τό 1789 οί πολίτες είχαν τήν αίσθηση πώς βρί
σκονται στήν κορφή τού κινήματος, ή φιλοδοξία τών βερολινέζων
τό 1848 ήταν νά φτιάξουν έναν άναχρονισμό. Τό φώς τους έμοιαζε
μέ τό φώς τών άστεριών πού φτάνει σέ μάς, τούς κατοίκους τής
γής, 100.000 χρόνια μετά τό σβήσιμο τού ούράνιου σώματος πού
τό χει έκπέμψει. Ή πρωσική επανάσταση τού Μάρτη ήταν σέ μι
κρογραφία, οπως κι ολα της, ένα τέτοιο άστρο γιά τήν Εύρώπη. Τό
φώς της ήταν τό φώς ένός πρό πολλού άποσυντεθειμένου κοινωνι
κού πτώματος.
Ή γερμανική άστική τάξη είχε άναπτυχθει τόσο πλαδαρά, δειλά κι
άργά, ώστε τή στιγμή πού ορθωνόταν άπειλητικά ενάντια στό
φεουδαρχισμό καί τόν άπολυταρχισμό, στράφηκε άπειλητικά στό
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προλεταριάτο καί ενάντια σ' όλες τίς παρατάξεις τοϋ άστικού πλη
θυσμού, πού τά συμφέροντα καί οί ιδέες τους συγγένευαν μ’ αύτά
τού προλεταριάτου. Καί δέν έβλεπε εχθρικά μόνο μιά τάξη πίσω
της, άλλά ολόκληρη τήν Εύρώπη μπροστά της. Ή πρωσική άστική
τάξη δέν ήταν, οπως ή γαλλική τού 1789, ή τάξη πού εκπροσω
πούσε ολόκληρη τή σύγχρονη κοινωνία άπέναντι στούς εκπροσώ
πους τής παλιάς κοινωνίας, τό παλάτι καί τούς εύγενεΓς. Είχε υπο
βιβαστεί σ' ένα είδος κοινωνικού στρώματος, εχθρικού τόσο άπέναντι στό στέμμα όσο κι άπέναντι στό λαό, άντίθετου καί μέ τά
δυό, αναποφάσιστου άπέναντι στό καθένα ξεχωριστά, γιατί τά
έβλεπε πάντα καί τά δυό μπροστά του ή πίσω του. Ά π ό τήν
πρώτη κιόλας στιγμή ήταν έτοιμη νά προδίόσει τό λαό καί νά κάνει
κάποιο συμβιβασμό μέ τόν εστεμμένο έκπρόσ(»πο τής παλιάς κοι
νωνίας, γιατί κι ή ’ίδια σ' αύτή τήν παλιά κοινιυνία άνήκε- δέν
άντιπροσώπευε τά συμφέροντα τής νέας κοινωνίας ενάντια στήν
παλιά, αλλά συμφέροντα άνανεοψένα στούς κόλπους μιάς γερασμένης κοινιονίας · κι άν κρατούσε τό πηδάλιο τής επανάστασης, ήταν
επειδή ό λαός τήν έσπρωχνε μπρός του κι όχι γιατί τήν άκολουθούσε· δέ μπήκε επικεφαλής σάν άντιπρόσωπος τής πρωτοβουλίας
μιάς νέας κοινωνικής εποχής· ήταν ενα κοινωνικό στρώμα τού πα
λιού κράτους, πού δέν είχε άνοίξει μόνο του δρόμο, μά είχε προω
θηθεί στήν επιφάνεια τού νέου κράτους άπό τή δύναμη τού κατα
κλυσμού· χιορίς αύτοπεποίθηση, χωρίς εμπιστοσύνη στό λαό, μεμψιμοιρώντας κατά τών μεγάλων, τρέμοντας μπροστά στούς μικρούς,
έγαηστρια. επαναστατική σέ σχέση μέ τούς συντηρητικούς καί συν
τηρητική σέ σχέση μέ τούς επαναστάτες, χωρίς πίστη στά συνθήματά της, μέ κούφια λόγια άντί γιά ιδέες, τρομαγμένη άπ' τήν
παγκόσμια άναστάτωση, καί προσπαθώντας νά επωφελήθεί άπ1 αύτήν, αδρανής καί κίβδηλη άπό κάθε άποψη, πρωτότυπη μόνο στή
χαμέρπεια, δίχως αύτοπεποίθηση, δίχως εμπιστοσύνη στό λαό, χω
ρίς παγκόσμια ιστορική άποστολή, γριά ξεκουτιάρα, καταραμένη
άπ' όλους, βλέποντας τόν εαυτό της καταδικασμένο, στά γεράματα,
νά κατευθύνει καί νά παραμερίζει τίς νεανικές τάσεις ενός λαού
ισχυρού, γριά στραβή, κουφή καί ξεδοντιάρα., αύτή ήταν ή πρω
σική άστική τάξη, όταν βρέθηκε στό πηδάλιο τοϋ κράτους, μετά
τήν έπανάσταση τού Μάρτη.14
Ό χαρακτηρισμός ταιριάζει θαυμάσια στήν άστική τάξη τού 1848, καί
μπορεί νά εφαρμοστεί άπόλυτα στή ρωσική άστική τάξη.
Ό Μάρξ άπέκτησε προσωπική πείρα όλων αυτών τών πραγμάτων. Οί
έλπίδες πού παρουσιάζει στό Μανιφέστο γιά μιά προοδευτική άστική
τάξη - παρά τό γεγονός οτι είχε θέσει ήδη μιά σειρά άπό προϋποθέσεις
γιά συνεργασία μαζί της - δέν εκπληρώθηκαν. Έ τσι ό Μάρξ - καί μαζί
μ’ αύτόν κι ό Ένγκελς - άπ’ τό φθινόπωρο τού 1848 άλλάζει τακτική.
Πάλι στήν Κολωνία καί άπ’ τίς στήλες πάλι τής Νέας ’Εφημερίδας τοϋ
Ρήνον , ό Μάρξ, χωρίς νά πάψει νά ύποστηρίζει τήν άστική δημοκρατία
καί χωρίς νά διακόψει τούς δεσμούς του μέ τό δημοκρατικό κόμμα,
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μεταθέτει τό κέντρο βάρους τής δουλιάς του στόν προλεταριακό χώρο.
Μαζί μέ τόν Μόλ καί τόν Σάπερ εντείνουν τή όουλιά τους μέσα στήν
'Εργατική "Ενωση τής Κολωνίας, πού είχε έπίσης τόν άντιπρόσωπό της
στήν «Περιφερειακή Επιτροπή τών Δημοκρατικών Ενώσεων». Μετά τή
σύλληψη τοϋ Γκότσαλκ, 6 Μόλ εκλέχτηκε εκπρόσωπος τής Εργατικής
Ένίοσης, πράγμα πού άποδεικνύει τό δυνάμωμα τών κομμουνιστών. Ή
ομοσπονδιακή τάση, πού προωθούνταν άπ’ τόν Γκότσαλκ, γίνεται βα
θμιαία μειοψηφία. Ό τα ν ό Μόλ υποχρεώθηκε νά εξαφανιστεί προσωρινά
άπ' τήν Κολο>νία, στή θέση του εκλέχτηκε ό Μάρξ, παρά τίς επανειλημ
μένες άρνήσεις του νά δεχτεί τήν εκλογή. Τό Φλεβάρη, πού γίνονταν οί
εκλογές γιά τό νέο κοινοβούλιο, εκδηλώθηκαν πολλές διχογνωμίες. Ό
Μάρξ κι ή ομάδα του έπέμεναν οτι οί εργάτες, εκεί πού δέ μπορούσαν
νά εκλέξουν τούς δικούς τους υποψήφιους, έπρεπε νά εκλέξουν δημοκρά
τες. Ή μειοψηφία υποστήριζε τό άντίθετο.
Μέσα στό Μάρτη καί τόν 'Απρίλη όμως, οί διαφορές άνάμεσα στούς
εργάτες καί τούς δημοκράτες, πού ήταν συνασπισμένοι στήν «Περιφε
ρειακή Επιτροπή τών Δημοκρατικών Ενώσεων», όξύνθηκαν τόσο πολύ,
πού ή διάσπαση έγινε άναπόφευκτη. rQ. Μάρξ κι οί σύντροφοί του άποχιόρησαν άπ* τήν επιτροπή. Ή Εργατική "Ενωση άνακάλεσε τόν αντι
πρόσωπό της καί επιδίωξε νά έρθει σ' επαφή μέ τίς εργατικές ένώσεις
πού είχαν οργανωθεί άπ' τόν Στέφαν Μπόρν στήν ’Ανατολική Γερμανία.
Ή ίδια ή Εργατική Ένωση άναδιοργανώθηκε καί μετατράπηκε σέ κεν
τρική λέσχη, μέ καινούργια περιφερειακά τμήματα καί εργατικές λέσχες.
Στά τέλη τού 'Απρίλη ό Μάρξ κι ό Σάπερ δημοσίευσαν μιά πρόσκληση,
στήν οποία καλούσαν όλες τίς εργατικές ενώσεις τής Ρηνανίας καί τής
Βεστφαλίας σ' ένα περιφερειακό συνέδριο, καί τίς προτρέπανε νά οργα
νωθούν καί νά εκλέξουν αντιπροσώπους γιά ενα γενικό εργατικό συν
έδριο πού θά πραγματοποιούνταν τόν Ίούνη στή Λειψία.
Εκείνη όμως άκριβώς τή στιγμή, πού ό Μάρξ κι οί σύντροφοί του
προχωρούσαν στήν άμεση οργάνωση τού κόμματος τής εργατικής τάξης, ή
επανάσταση δέχτηκε ένα νέο πλήγμα. Ή πρωσική κυβέρνηση, πού είχε
διαλύσει τήν πρωσική Εθνοσυνέλευση, άποφασίζει τώρα νά βάλει ενα
τέλος καί στήν Πανγερμανική Εθνοσυνέλευση: Στή Νότια Γερμανία άρχίζει ή λεγόμενη εκστρατεία γιά τή συγκρότηση τού Ράιχ.
Πρέπει νά έπισημάνω άκόμα μιά μικρή ιδιομορφία, πού συνήθως τήν
ξεχνούν οί βιογράφοι τού Μάρξ. Στήν Κολωνία ό Μάρξ ήταν υποχρεω
μένος, έξαιτίας τής θέσης του, νά συμπεριφέρεται μέ μεγάλη προσοχή. Μέ
μιά άπλή κυβερνητική διαταγή μπορούσε ν ’ άπελαθεϊ άπ’ τήν Κολωνία.
Ό ντας εκτεθειμένος στίς συνεχείς διώξεις τής πρωσικής κυβέρνησης,
έχοντας άπελαθεί ά π’ τό Παρίσι μετά άπό πιέσεις αυτής τής ϊδιας, καί
φοβούμενος μετά τήν άπέλασή του άπ' τό Βέλγιο, είχε αποφασίσει τήν
εποχή εκείνη νά έγκαταλείψει τήν πρωσική υπηκοότητα. Ό Μάρξ δέν
άπέκτησε καμιά άλλη υπηκοότητα. Ό τα ν έπέστρεψε στήν Κολωνία, ή το
πική άρχή τόν άναγνώρισε σάν πολίτη τής Ρηνανίας, χρειαζόταν ομως ή
έπικύρωση τής πρωσικής κρατικής εξουσίας στό Βερολίνο. Ή τελευταία
άποφάνθηκε οτι ό Μάρξ είχε χάσει τά πολιτικά του δικαιώματα. Γιαυτό
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ό Μάρξ, πού πάσχιζε τήν έποχή εκείνη ν ’ άποκτήσει και πάλι τά δικαιώματά του σάν πρώσος πολίτης, ήταν ύποχρεωμένος στό δεύτερο εξάμηνο
τού 1848 ν’ άποφεύγει κάθε δημόσια έμφάνιση. Ό τα ν ή επανάσταση δυ
νάμωνε, όταν οί συνθήκες καλυτέρευαν, εμφανιζόταν καί δημόσια, άλλά
μόλις κέρδιζε έδαφος ή άντίδραση καί έντείνονταν οί διώξεις στήν Κο
λωνία, ό Μάρξ εξαφανιζόταν καί άρκούνταν στή συγγραφική δραστηριό
τητα, δηλαδή στή διεύθυνση τής Νέας Εφημερίδας τοϋ Ρήνον. Αύτός
ήταν κι ό λόγος, πού δέχτηκε τόσο άπρόθυμα νά γίνει πρόεδρος τής Ε ρ 
γατικής Ένωσης τής Κολωνίας.
Μέ τή στροφή του σέ προβλήματα τακτικής, πραγματοποιείται καί μιά
άλλαγή στή Νέα Εφημερίδα τοϋ Ρήνον. Τά πρώτα άρθρα γιά τή «μι
σθωτή εργασία καί τό κεφάλαιο» δημοσιεύονται άμέσως μετά άπ’ αύτή
τή στροφή. Στά άρθρα του ό Μάρξ προτάσσει μιά μεγάλη εισαγωγή στήν
οποία εξηγεί, γιατί ή Νέα ’Εφημερίδα τοϋ Ρήνον δέν έθιξε μέχρι τότε τό
ζήτημα τού άνταγωνισμού άνάμεσα στή μισθωτή εργασία καί τό κεφά
λαιο. Ή εισαγωγή αύτή παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί επισημαί
νει τήν άλλαγή τής τακτικής, ώστόσο τό έπαναλαμβάνω, τό Μάη ή γερ
μανική έπανάσταση γνώρισε τήν οριστική της ήττα. Ή πρωσική κυβέρ
νηση άποκτηνώθηκε τώρα όλότελα καί έστειλε τά στρατεύματά της στό
νοτιανατολικό τμήμα τής Γερμανίας. Πρώτο θύμα ήταν ή Νέα Εφημε
ρίδα τοϋ Ρήνον, πού έκλεισε στίς 19 Μάη τού 1849. Έ χω εδώ στά χέρια
μου τό τελευταίο φύλο τής Νέας Εφημερίδας τοϋ Ρήνον , τό 301, αύτό τό
περίφημο κόκκινο φύλο, πού άρχίζει μ’ ένα θαυμάσιο ποίημα τού Φράιλιγκρατ. ’Αμέσως άκολουθεΐ μιά νέα έκκληση τού Μάρξ πρός τούς έργά
τες, στήν οποία τούς προειδοποιεί νά μήν παρασυρθούν άπ’ τήν πρόκλη
ση. Μετά ό Μάρξ εγκαταλείπει τή Ρηνανία. Είναι ύποχρεωμένος νά έγκαταλείψει τή Γερμανία σάν ξένος· τά ύπόλοιπα μέλη τής σύνταξης χω
ρίζουν έπίσης καί διασκορπίζονται σέ διάφορα μέρη. Ό Ένγκελς, ό Μόλ
καί ό Βίλιχ πηγαίνουν νά ενωθούν μέ τούς επαναστάτες στή Νότια Γερ
μανία.
Μετά άπό μερικές βδομάδες ήρωικής άλλά κακά οργανωμένης άντίστασης ενάντια στά πρωσικά στρατεύματα, οί έπαναστάτες ύποχρεώθηκαν νά
καταφύγουν στήν Ελβετία. Τά παλιά μέλη τής Νέας ’Εφημερίδας τοϋ
Ρήνον καί τής (Εργατικής Ένωσης τής Κολωνίας κατέφυγαν στό Παρίσι,
άλλά μετά τήν άποτυχημένη διαδήλωση στίς 13 Ίούνη τού 1849 κατα
διώχτηκαν κι έτσι ύποχρεώθηκαν νά έγκαταλείψουν τή Γαλλία. Στίς άρχές τού 1850 συγκεντρώθηκε πάλι στήν Κολωνία σχεδόν ολόκληρη ή πα
λιά φρουρά τής Ένωσης τών Κομμουνιστών. Ό Μόλ είχε σκοτωθεί κατά
τή διάρκεια τής εξέγερσης στή Νότια Γερμανία. Ό Μάρξ, ό ’Ένγκελς, ό
Σάπερ, ό Βίλιχ καί ό Βόλφ πήγαν στό Λονδίνο.
Ό Μάρξ κι ό Ένγκελς - όπως φαίνεται άπ’ τά άρθρα έκείνης τής
εποχής - δέν έχασαν στήν άρχή τήν έλπίδα, πώς πρόκειται γιά μιά
προσωρινή κάμψη τοϋ επαναστατικού κινήματος, καί ότι θ’ άκολουθούσε
ένα καινούργιο κύμα άναταραχής. Γιά νά μή βρεθούν άπροετοίμαστοί,
θέλουν νά ένισχύσουν τήν οργάνωση καί νά τή συνδέσουν καλύτερα μέ
τή Γερμανία. Ή παλιά Ένωση τών Κομμουνιστών άναδιοργανώνεται 88

προσχωρούν τά παλιά μέλη, άλλά καί καινούργια, πού κερδήθηκαν στή
Σιλεσία, στό Μπρεσλάου καί στή Ρηνανία.
Πολύ γρήγορα, μετά άπό λίγους μήνες, άναφύονται διαφωνίες μέσα
στήν 'Ένωση. Ό Μάρξ κι ό Ένγκελς πίστευαν άκόμα στίς άρχές τού
1850, ότι δέ θά άργούσε νά εκδηλωθεί μιά καινούργια ώθηση τής επανά
στασης. Εκείνη άκριβώς τήν έποχή ή 'Ένωση τών Κομμουνιστών εκδίδει
δυό ενδιαφέρουσες εγκυκλίους. Γράφτηκαν κυρίως άπ’ τόν Μάρξ. Ό Λένιν τίς ήξερε πολύ καλά καί τίς άνέφερε πολύ συχνά.
Σ' αύτές τίς εγκυκλίους - μπορούν νά κατανοηθούν, μόνο άν θυμηθείτε
τά λάθη πού έκαναν ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς στήν επανάσταση τού 1848 διαβάζουμε, πώς είναι άναγκαίο νά κριτικάρουμε άνελέητα» όχι μόνο τόν
άστικό φιλελευθερισμό, άλλά καί τή δημοκρατία. Ό λες οί δυνάμεις πρέ
πει νά στρέφονται στήν προσπάθεια νά άντιπαραθέσουμε στή δημοκρα
τική οργάνωση τήν έργατική οργάνωση. Κατά πρώτο λόγο είναι άναγκαίο
νά δημιουργήσουμε ενα εργατικό κόμμα. Πρέπει μέ όλα τά μέσα νά
προωθήσουμε τούς δημοκράτες, σέ κάθε διεκδίκησή τους ν’ άπαντάμε μέ
μιάν άλλη πιό ριζοσπαστική. Οί δημοκράτες ζητούν τό δεκάωρο, εμείς θά
ζητήσουμε τό οχτάωρο. Αυτοί ζητούν τήν άπαλλοτρίωση τής μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας μέ δίκαιες άποζημιώσεις, εμείς θά ζητήσουμε τή χωρίς
άποζημίωση άπαλλοτρίωση. Πρέπει νά προωθήσουμε τήν επανάσταση μέ
όλα τά μέσα, πρέπει νά τήν κάνουμε διαρκή, νά τήν εχουμε τήν κάθε
στιγμή στήν ήμερήσια διάταξη: Δέν πρέπει νά επαναπαυόμαστε στίς λε
γάμενες κατακτήσεις τής επανάστασης. ’Απεναντίας, κάθε κατάκτηση
πρέπει νά 'ναι μόνο ή νέα άφετηρία γιά τήν επόμενη κατάκτηση. Κάθε
προσπάθεια νά κηρύξουμε τήν επανάσταση τελεκομένη, είναι προδοσία
στην υπόθεση τής έπανάστασης. Πρέπει νά στρέψουμε όλες μας τίς δυνά
μεις γιά νά υποσκάψουμε καί νά καταστρέψουμε άπ' όλες τίς μεριές τήν
κοινιυνική τάξη πραγμάτων, τήν πολιτική τάξη πραγμάτων μέσα στήν
οποία ζούμε. μέχρι πού νά τήν έλεΐ’θερίόσουμε άπ’ όλα τά κατάλοιπα τού
παλιού ταξικού άνταγωνισμού.
Οί διαφωνίες άρχισαν στήν εκτίμηση τής τωρινής κατάστασης. Σ ’ άντίθεση μέ τούς άντιπάλους του, πού τούς κατεύθυναν ό Σάπερ κι ό Βίλιχ,
ό Μάρξ, πιστός στή μέθοδό του, ξεκινούσε άπό τό γεγονός, ότι κάθε πο
λιτική επανάσταση είναι επακόλουθο ορισμένων οικονομικών περιστά
σεων, μιάς ορισμένης οικονομικής έπανάστασης. Ή επανάσταση τού 1848
ήταν επακόλουθο τής κρίσης τού 1847, πού είχε επηρεάσει ολόκληρη
σχεδόν τήν Ευρώπη, μ’ εξαίρεση τό άνατολικό της τμήμα. Ό Μάρξ, πού
μελετάει τώρα στό Λονδίνο τήν τωρινή κατάσταση καί άναλύει τήν και
νούργια οικονομική συγκυρία καί τήν κατάσταση τής παγκόσμιας άγοράς, καταλήγει στήν πεποίθηση, ότι ή τωρινή κατάσταση δέν ευνοεί μιά
επαναστατική έκρηξη, ότι ή άπουσία μιάς νέας επαναστατικής ώθησης πού τήν περίμενε μαζί μέ άλλους - δέ μπορεί νά εξηγηθεί μόνο μέ τήν
ελλειψη επαναστατικής πρωτοβουλίας καί επαναστατικής ενέργειας άπό
μέρους τών επαναστατών. Στά τέλη τού 1850, βασιζόμενος σέ μιά άκριβή
άνάλυση τής τωρινής κατάστασης, καταλήγει στό συμπέρασμα, ότι μέσα
σ’ αύτή τήν οικονομική ευημερία, κάθε προσπάθεια νά εκβιαστεί ή έπα89

νάσταση, νά οργανωθεί μιά επαναστατική εξέγερση, θά καταλήξει σέ
άναπότρεπτη καί άνώφελη ήττα. Οι οικονομικοί όροι άνάπτυξης τής ευ
ρωπαϊκής ήπείρου ήταν τήν εποχή εκείνη πολύ εύνοϊκοί. Στήν ’Αμερική,
στήν Καλιφόρνια, στήν Αύστραλία, είχαν βρεθεί πολύ πλούσια κοιτά
σματα χρυσού: τεράστιες μάζες εργατών μετανάστευσαν σ’ αύτές τίς χώ
ρες. Τό κύμα τής μετανάστευσης άπ’ τήν Εύρώπη άρχισε κιόλας άπ’ τό
δεύτερο εξάμηνο τού 1848 καί έντάβηκε ιδιαίτερα τό 1850.
Ή άνάλυση τών οικονομικών περιστάσεοτν οδήγησε λοιπόν τόν Μάρξ
στό συμπέρασμα, ότι τό επαναστατικό κίνημα είχε άτονήσει, ότι θά
πρεπε νά περιμένουν τήν εμφάνιση μιας νέας οικονομικής κρίσης, πού
θά δημιουργούσε ξανά ευνοϊκές προϋποθέσεις γιά μιά ώθηση τού επανα
στατικού κινήματος. Μέ τήν άποψη αύτή όμως δέ συμφωνούσαν μερικά
μέλη τής 'Ένωσης τών Κομμουνιστο>ν. Τήν καταπολεμούσαν προπάντων
έκείνοι πού δέ διέθεταν τήν οικονομική μόρφοοση τού Μάρξ καί πού
άπέδιδαν ύπερβολική σημασία στήν επαναστατική πρωτοβουλία μερικών
άτόμων.
Ό Βίλιχ, πού μαζί μέ τόν Γκότσαλκ είχε προκαλέσει στίς 3 τού Μάρτη
τήν επανάσταση στήν Κολιονία καί είχε παίξει μεγάλο ρόλο κατά τή δι
άρκεια τής εξέγερσης στή Νότια Γερμανία, ό Σάπερ, μέλη τής Εργατικής
Ένωσης τής Κολωνίας καί οι παλιοί οπαδοί τού Βάιτλινγκ, συνασπίζον
ται. Επιμένουν στήν άνάγκη νά οργανώσουν μιά εξέγερση: Ά ν κατάφερναν νά βροϋν τά άπαραίτητα χρήματα καί νά μαζέψουν μερικούς άποφασισμένους, θά 'ταν δυνατό νά πραγματοποιήσουν τήν εξέγερση. Κι έτσι
άρχίζει τό κυνήγι τών χρημάτων. Γίνεται προσπάθεια νά πάρουν ενα δά
νειο άπ' τήν Αμερική - ένα δάνειο, πού θά,χρηματοδοτούσε τήν επανά
σταση στή Γερμανία.
Ό Μάρξ κι ό Ένγκελς καί μερικοί άπ' τούς κοντινούς τους άνθρώπους άρνούνται νά συμμετάσχουν σ' όλη αύτή τήν εκστρατεία. Τελικά
επέρχεται ή διάσπασϊ). Ή 'Ένωση τών Κομμουνιστών διασπάται στήν
παράταξη τών Μάρξ καί ’Ένγκελς καί στήν παράταξη τών Βίλιχ καί Σά
περ.
Τήν εποχή αύτή ή Ένωση χάνει μερικά άπ' τά μέλη της πού έμειναν
στή Γερμανία. ’Ήδη άπ’ τό 1850 ό Μάρξ κι ό Ένγκελς, μαζί μέ τήν
όργάν(»ση τής 'Ένωσης τών Κομμουνιστών στό Λονδίνο, προσπαθούν να
άναδιοργανώσουν καί νά σταθεροποιήσουν τήν Ένωση στή Γερμανία.
Στέλνουν στή Γερμανία μερικούς πράκτορες, πού έρχονται σ' επαφή με
τούς γερμανούς κομμουνιστές. Έ νας άπ' αύτούς συλλαμβάνεται ■ βρί
σκουν έπάνίο του έγγραφα πού δίνουν τή δυνατότητα στήν προ)σική μυ
στική άστυνομία, πού διευθυνόταν άπ' τόν περιβόητο Στήμπερ, νά κατα
διώξει τούς συντρόφους του. Πολλοί κομμουνιστές ρίχνονται στή φυλακή.
Ή πρωσική κυβέρνηση αποφασίζει νά όργανιυσει μιά μεγάλη δίκη κατά
τών κομμουνιστών στήν Κολωνία, γιά νά δείξει στήν πρωσική άστική τά
ξη, πώς δέν πρέπει νά μετανιώνει πού τό 1850 τής άφαιρέθηκαν μερικές
ελευθερίες. Τό άποτέλεσμα ήταν νά καταδικαστούν σέ πολύχρονες φυλα
κίσεις άρκετοί κομμουνιστές - άνάμεσά τους ό Λέσνερ, ό Μπέκερ κ.ά.
Στή διάρκεια τών δικών έγινε φανερό, πο>ς είχαν άνακατευτεί καί προ

βοκάτορες στήν υπόθεση, οτι ό Στήμπερ μέ τούς πράκτορες του είχε
καταφύγει στήν πλαστογράφηση τών πρακτικών καί σ’ ενα σωρό ψευ
δομαρτυρίες. Μέ απόφαση τής παράταξης τών κομμουνιστών πού είχε
μείνει μαζί του, ό Μάρξ έγραψε μιά μπροσούρα μ’ άφορμή τή δίκη κατά
τής Ένωσης τών Κομμουνιστών, στήν οποία άποκάλυψε ολες τίς μηχα
νορραφίες τής πρωσικής άστυνομίας. Μετά τό τέλος τής δίκης ό Μάρξ, ό
Ένγκελς καί οί σύντροφοί τους κατέληξαν στό συμπέρασμα, ότι μπροστά
στήν κατάσταση πού είχε δημιουργηθεΐ, μπροστά στή διακοπή κάθε επα
φής μέ τή Γερμανία, ή Ένωση τών Κομμουνιστών δέ μπορούσε τώρα ν’
άναλάβει καμιά πρωτοβουλία, ότι έπρεπε νά περιμένουν μιά πιό ευνοϊκή
στιγμή. Στά τέλη τού 1852 διέλυσαν επίσημα τήν Ένωση τών Κομμουνι
στών. Τό άλλο τμήμα τής 'Ένωσης, ή λεγόμενη παράταξη τού Βίλιχ καί
τοϋ Σάπερ, έζησε σέ υποτυπώδη κατάσταση γιά ένα περίπου χρόνο άκό
μα. Μερικά άπ' τά μέλη της μετανάστευσαν στήν ’Αμερική. Ό Σάπερ
εμεινε στό Λονδίνο. Μερικά χρόνια άργότερα άναγνώρισε πώς είχε κάνει
λάθος καί συμφιλιώθηκε πάλι μέ τόν Μάρξ καί τόν Ένγκελς.

ΕΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
Ή αντίδραση τής δεκαετίας τοϋ 1850 — Τό Βήμα τής Νέας Ύόρκης - Ό πόλεμος τής Κριμαίας - Οί άπόψεις τοϋ Μάρξ καί τοϋ
Έ νγκελς - Τό ιταλικό ζήτημα - Ή σύγκρουση τοϋ Μάρξ καί τοϋ
3Ένγκελς μέ τόν Λασάλ — Ή στάση τοϋ Μάρξ απέναντι στόν Λασάλ.

Ή άντίδραση πού είχε άρχίσει άπ' τό 1849, δυνάμωσε τά πρώτα τρία
χρόνια τής δεκαετίας τού 1850, κι εφτασε στό άποκορύφωμά της τό
1854. Κάθε κατάκτηση στό πεδίο τής ελεύθερης πολιτικής δραστηριότη
τας καταργήθηκε οριστικά, όλες οί εργατικές ενώσεις άπαγορεύτηκαν. 'Η
ελευθερία τού τύπου καταργήθηκε ήδη στό δεύτερο εξάμηνο τού 1849.
Τό μόνο πού άπ έμεινε ήταν μιά - φοβερά άντιδραστική - βουλή στήν
Πρωσία.
Δύσκολα μπορεΐ κανείς νά φανταστεί πόσο στενάχωρη ήταν ή υλική
κατάσταση τού Μάρξ καί τού Ένγκελς τήν εποχή εκείνη. Κι οί δυό πά
σχιζαν νά βρούν κάποια συγγραφική δουλιά, όμως - καθώς ξέρουμε ήταν άποκλεισμένοι άπ’ τή Γερμανία. Στήν ’Αμερική ή μόνη δυνατότητα
πού είχαν, ήταν νά εργαστούν σέ εργατικές εφημερίδες, τούτο όμως σήμαινε νά δουλέψουν δωρεάν.
Ό ’Ένγκελς τότε άποφασίζει μέ βαριά καρδιά νά καταπιαστεί πάλι μέ
τό «σκυλίσιο επάγγελμα», όπως ονόμαζε τό εμπόριο, καί νά γίνει ύπάλληλος στό άγγλικό τμήμα τού εργοστασίου τού πατέρα του. Μετακόμισε
στό Μάντσεστερ. Τόν πρώτο καιρό δέν είναι παρά ένας άπλός υπάλλη
λος. Είναι υποχρεωμένος νά κερδίσει τήν εμπιστοσύνη τού πατέρα του,
τήν εμπιστοσύνη τού άγγλικού τομέα τής φίρμας, είναι υποχρεωμένος ν’
άποδείξει πώς καταλαβαίνει άπό εμπόριο.
Ό Μάρξ μένει στό Λονδίνο. Ή Ένωση τών Κομμουνιστών έπαψε νά
υπάρχει. Μόνο ενας μικρός άριθμός εργατών εχει άπομείνει, πού όμαδοποιούνται γύρω άπ1 τήν κομμουνιστική Μορφωτική Ένωση καί πού
έχουν κατά κάποιο τρόπο οργανωθεί σάν ράφτες ή στοιχειοθέτες. Γιά τόν
Μάρξ άνοίγεται ξαφνικά στά τέλη τοϋ 1851 ή δυνατότητα, νά συνεργα
στεί μέ μιά άμερικάνικη εφημερίδα, τό Βήμα τής Νέας Ύόρκης , πού ήταν
τότε μιά άπ’ τίς πιό σοβαρές εφημερίδες. Έ νας άπ’ τούς συντάκτες τής
έφημερίδας αυτής απευθύνθηκε στόν Μάρξ καί τού πρότεινε νά γράψει
μιά σειρά άρθρων γιά τή Γερμανία. Ό συντάκτης αύτός - τ’ όνομά του
είναι Τσάρλς Ντάνα - είχε ζήσει στή Γερμανία στό διάστημα τής επανά
στασης τού 1848 κι είχε γνωρίσει τόν Μάρξ. Είχε μείνει στήν Κολωνία
καί γνώριζε τήν εξαιρετική θέση πού είχε ό Μάρξ άνάμεσα στούς γερμα
νούς δημοσιολόγους. Γιά νά ικανοποιήσει τά ένδιαφέροντα τών γερμανών
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αναγνωστών στήν Αμερική - ή μετανάστευση τών γερμανών στήν ’Αμε
ρική είχε ένταθεΐ πολύ στή διάρκεια τής έπανάστασης - θεώρησε άπαραίτητο νά επεκτείνει τό δυτικοευρωπαϊκό έπιτελεΐο. Ή πρόταση γιά
συνεργασία βρήκε τόν Μάρξ εντελώς άπροετοίμαστο καί τόν εφερε σέ
δύσκολη θέση, γιατί τότε δέν έγραφε άκόμα άγγλικά. Ζήτησε τή βοήθεια
τού ’Ένγκελς καί τότε δημιουργήθηκε άνάμεσά τους μιά ενδιαφέρουσα
συνεργασία.
Μ’ αύτό τόν τρόπο ό Μάρξ άποκτά άπ' τό 1853 ενα βήμα, άπ’ τό
όποιο μπορεί νά εκφράζει τίς άπόψεις του. Δυστυχώς τό βήμα αύτό δέ
βρισκόταν στήν Ευρώπη, άλλά στήν ’Αμερική.
’Α π’ τήν άνοιξη τού 1853 συμβαίνουν στήν Εύρώπη μερικά άξιόλογα
γεγονότα. Τά σημαντικότερα κράτη, όπως ή Ρωσία, ή Γαλλία καί ή ’Αγ
γλία, πού ένδιαφέρονταν εξίσου νά διατηρηθεί ή κρατούσα τάξη πραγμά
των, άρχίζουν νά άλληλοεχθρεύονται. Είναι χαρακτηριστικό γιά τίς κυ
ρίαρχες τάξεις, τά κυρίαρχα εθνη, οτι μόλις άπελευθερώθηκαν άπ’ τό
φόβο μπροστά στό επαναστατικό κίνημα, μιά σειρά άπό διαφωνίες, πού
υπήρχαν ήδη άπ’ τά πρίν άνάμεσα στά κράτη - σ' αύτή τήν περίπτωση
τή Γαλλία, τήν ’Αγγλία, τή Ρωσία, τήν Αύστρία, τήν Πρωσία - βγήκαν
πάλι στήν επιφάνεια. Ό παλιός άνταγωνισμός πού υπήρχε άνάμεσα σ'
αύτά τά κράτη μέχρι τήν επανάσταση τού 1848, κι ό οποίος παραμερί
στηκε προσωρινά γιά νά συμμαχήσουν στόν άγώνα κατά τής έπανάστα
σης, ξέσπασε καί πάλι. Ή Ρωσία, πού μέ τόση επιτυχία είχε βοηθήσει νά
άποκατασταθεΐ καί πάλι ή «τάξη» στή Δυτική Εύρώπη, άπαιτεΐ τώρα ν’
άμοιφθεϊ γι’ αύτές τίς υπηρεσίες. Κρίνει τώρα πώς εφτασε ή στιγμή ν’
άπλώσει τά νύχια της στή Βαλκανική Χερσόνησο καί νά πετύχει τήν πα
λιά της επιδίωξη, ν’ άφαιρέσει άπ’ τήν Τουρκία κομμάτι-κομμάτι μερικές
άπ' τίς έπαρχίες της. Τό κόμμα στήν αυλή τού Νικόλαου, πού θεωρεί
αύτή τή στιγμή σάν τήν πιό κατάλληλη, ένισχύεται. Ε λπίζει πώς ή Γαλ
λία δέ θά 'ναι σέ θέση νά άντιτάξει κάποια άντίσταση, καί οτι ή ’Αγγλία,
πού κυβερνιέται άπ' τό κόμμα τών Τόρυς, δέ θ' άναμιχθεΐ, σεβόμενη τίς
φιλικές σχέσεις Α γγλίας καί Ρωσίας. ’Έτσι άρχίζει ή διαμάχη γιά τά
Δαρδανέλια.
Μέσα σέ μερικούς μήνες ή κατάσταση όξύνθηκε τόσο, ώστε ή ’Αγγλία
καί ή Γαλλία, πού δέν ήθελαν τόν πόλεμο καί αισθάνονταν οτι ό πόλεμος
αύτός δέ θά 'χε καλή κατάληξη, βρέθηκαν τελικά άναγκασμένες νά κηρύ
ξουν τόν πόλεμο κατά τής Ρωσίας. Ά ρχισε τότε ό περίφημος πόλεμος τής
Κριμαίας, πού εθεσε σ' όλη του τήν ένταση τό άνατολικό πρόβλημα.
Τώρα δίνεται στόν Μάρξ καί τόν ’Ένγκελς πάλι ή δυνατότητα - άν κι
όχι μέσα άπ' τήν Εύρώπη, άλλά τή μακρινή Αμερική - ν' άντιδράσουν σ'
αύτά τά επίκαιρα γεγονότα. Πρέπει νά ειπωθεί, πώς ό Μάρξ κι ό Έ ν 
γκελς χάρηκαν γιά τόν πόλεμο αύτό. Στό τέλος τέλος, αύτό σήμαινε πώς
οί τρεις κυριότερες δυνάμεις, πού ήταν τό φρούριο τής άντεπανάστασης.
άλληλοτρώγονταν. Κι οταν τσακώνονται οί κλέφτες, αύτοί πού κερδίζουν
είναι οί τίμιοι άνθρωποι. Κάτω άπ' αύτή τή σκοπιά έβλεπαν τόν πόλεμο
τής Κριμαίας ό Μάρξ κι ό Ένγκελς. Τό μόνο πού έπρεπε νά διευκρινι93

στεΐ, ήταν ποια στάση θά ’πρεπε νά κρατήσουν άπέναντι στή κάθε χιυρα
ξεχωριστά.
Σύντροφοι, θεωρώ άπαραίτητο νά μιλήσω εδώ πιό διεξοδικά, γιατί στά
ζητήματα τής τακτικής τών δυό έμπόλεματν πλευρών, τά ζητήματα πού
έπαιξαν ενα τόσο μεγάλο ρόλο στίς δυό επαναστάσεις μας, ιδιαίτερα
στήν τελευταία, προσανατολιζόμασταν πάντα στήν τακτική πού άνέπτυξαν ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς στή δεκαετία τού 1850, καί πάντα επιδιώκαμε
νά στηριχτούμε πάνω της. Συνήθως δίνεται ή εικόνα ότι ό Μάρξ κι ό
Ένγκελς, κατά τόν πόλεμο τής Κριμαίας, είχαν δήθεν ταχθεί άπ’ τήν
άρχή στό πλευρό τής Τουρκίας κατά τής Ρωσίας. Γνωρίζετε τήν τεράστια
σημασία πού άπέδιδαν ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς στό ρώσικο τσαρισμό, σάν
τό φρούριο τής εύρωπαϊκής άντίδρασης, τήν τεράστια σημασία πού άπέ
διδαν στόν πόλεμο κατά τής Ρωσίας σάν παράγοντα πού μπορούσε νά
άναπτύξει τήν επαναστατική δράση, άκόμα καί στή Γερμανία. Στά άρθρα
πού έγραφαν ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς - καί οί δυό τους εξάλλου μοιράζον
ταν κατά κάποιο τρόπο τή δουλιά: ό ’Ένγκελς έγραφε τά ειδικά στρατιω
τικά άρθρα, ό Μάρξ έγραφε τά διπλωματικά καί τά οικονομικά άσκούσαν άδυσοχπητη κριτική στή Ρωσία.
Είναι αύτό λόγος νά συμπεράνουμε, ότι ό Μάρξ κι ό Ένγκελς, χτυποόντας τή Ρωσία, παίρνανε τό μέρος τών φωτισμένων καί πολιτισμένων
άγγλων καί γάλλων; Ό ποιος βγάζει αύτό τό συμπέρασμα πλανιέται οίκτρά. Στά άρθρα τών δυό φίλων, ή Α γγλία καί ή Γαλλία επικρίνονταν
τό ϊδιο σκληρά μέ τή Ρωσία. Ό λες οί προσπάθειες τού Ναπολέοντα κι
όλες οί προσπάθειες τού Πάλμερστον, νά παραστήσουν αύτό τόν πόλεμο
σάν ένα πόλεμο τού πολιτισμού καί τής προόδου ενάντια στήν άσιατική
βαρβαρότητα, ξεσκεπάζονται άνελέητα. Ό σο άφορά τήν Τουρκία πού
ήταν ή άφορμή αύτού τού πολέμου, ή άντίληψη πού επικρατεί συνήθως,
ότι δηλαδή ό Μάρξ ήταν τουρκόφιλος καί συμπαθούσε τήν Τουρκία, εί
ναι λαθεμένη. Ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς ούτε στιγμή δέν ξεχνούσαν τό γε
γονός, ότι ή Τουρκία ήταν μιά χώρα άκόμα πιό άσιατική καί πιό βάρ
βαρη άπ’ τή Ρωσία. Ό λες αύτές τίς χώρες τίς έπέκριναν μέ τόν ϊδιο τρό
πο. Γι’ αύτούς υπάρχει μόνο ένα κριτήριο. Δέ σταματούν νά εξετάζουν
σέ ποιό βαθμό ένα ορισμένο γεγονός μπορεΐ νά επιταχύνει τήν επανά
σταση, σέ ποιό βαθμό μπορεΐ νά ένισχύσει τό βασικό αύτό παράγοντα,
πού γ ι’ αύτούς ήταν ό πιό σημαντικός. Ά π ’ αύτή τή σκοπιά επικρίνουν
καί τή συμπεριφορά τής Α γγλίας καί τής Γαλλίας πού, όπως σάς είπα
άπ’ τήν άρχή, ούσιαστικά σύρθηκαν άθελά τους σ’ αύτό τόν πόλεμο, καί
οί όποιες ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένες άπό τόν ξεροκέφαλο Νικόλαο
τόν Α', πού άπέκρουε κατηγορηματικά κάθε συμβιβασμό πού τού πρότειναν. Οί φόβοι τών κυρίαρχων τάξεων άποδείχτηκαν δικαιολογημένοι·
φάνηκε πώς ό πόλεμος θά διαρκούσε πολύ. Ά ρχισε τό 1853 καί τελείωσε
μόλις τό 1856 μέ τή συνθήκη τού Παρισιού. Στήν Α γγλία καί τή Γαλλία
προκάλεσε μεγάλη άναταραχή στίς μάζες τών εργατών καί τών άγροτών.
'Υποχρέωσε τόσο τόν Ναπολέοντα, όσο καί τίς άγγλικές κυρίαρχες τάξεις
νά δώσουν πολλές ύποσχέσεις καί νά κάνουν παραχωρήσεις. Ό πόλεμος
τέλειωσε μέ τή νίκη τής Γαλλίας, τής Αγγλίας καί τής Τουρκίας. Γιά τή
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Ρωσία ό πόλεμος τής Κριμαίας χρησίμεψε σάν ώθηση γιά τίς λεγάμενες
«μεγάλες μεταρρυθμίσεις». ’Απέδειξε έτσι πώς τό καθεστώς τής δουλο
κτησίας ήταν άνήμπορο νά παλέψει μέ καπιταλιστικές χώρες. Ή άπελευθέρωση τών άγροτών μπήκε επιτακτικά στήν ήμερήσια διάταξη.
'Ωστόσο, γιά νά ταρακουνηθεΐ οριστικά ή Εύρώπη, πού μετά τήν επα
ναστατική έκρηξη τού 1848-49 είχε βυθιστεί σέ λήθαργο, χρειάζονταν
κάτι περισσότερο άπ’ αύτό τό σπρώξιμο. Ή οικονομική ευημερία πού
είχε άρχίσει ήδη άπ’ τό 1849, άναπτύχθηκε τόσο έντονα τό 1850-55, πού
ακόμα κι ό πόλεμος τής Κριμαίας δέν ήταν σέ θέση νά τής καταφέρει ένα
δυνατό χτύπημα.
Φαινόταν μάλιστα πώς αύτό τό «μπούμ» δέ θά τέλειωνε ποτέ. Ό Μάρξ
κι ό ’Ένγκελς τό 1851 ήταν άκόμα πεισμένοι, δτι ή επόμενη κρίση δέ θά
έφτανε άργότερα άπ’ τό 1853. Βασιζόμενοι στίς παλιές τους έρευνες κυρίίος αύτές τού ’Ένγκελς - υποστήριζαν τήν άποψη, οτι οί κρίσεις, αύ
τές οί περιοδικές στάσεις στό χώρο τού καπιταλιστικού τρόπου παραγω
γής, έπαναλαμβάνονται κάθε 5-7 χρόνια. Σύμφο_>να μέ τόν υπολογισμό
αύτό ή επόμενη κρίση μετά άπ’ αύτήν τού 1847 θά επακολουθούσε τό
1853. Ωστόσο ό Μάρξ κι ό Ένγκελς πλανιόνταν. Ή περίοδος, στήν
οποία ή καπιταλιστική παραγωγή περνάει άπό διάφορες αύξομειωτικές
φάσεις, άποδείχτηκε πιό μακρόχρονη. Ή κρίση ξέσπασε μόλις τό 1857.
Όπιυσδήποτε ομιος πήρε πρωτοφανείς διαστάσεις, τόσο άπό άποψη έν
τασης, όσο κι άπό άποψη έκτασης.
Ό Μάρξ χαιρέτησε μ' ενθουσιασμό τήν κρίση, μόλο πού μαζί μ’ αύτήν
έπήλθε άμέσως καί ή επιδείνωση τής δικής του κατάστασης. Περισσότερο
άπ' όλους ύπέφεραν άπ' τήν κρίση οί Ηνωμένες Πολιτείες. Τό Βήμα τής
Νέας Ύόρκης άναγκάστηκε νά περικόψει τά έξοδά του, πράγμα πού
εγινε σέ βάρος τών ξένονν άνταποκριτών. Ό Μάρξ υποχρεώθηκε νά βυθκ ,εϊ πάλι μέχρι τό λαιμό στά χρέη καί νά άναζητήσει κάθε είδους ευ
καιριακή δουλιά. Αύτή ή νέα κρίση κράτησε μέχρι τό 1859. Μετά ό
Μάρξ πήρε πάλι άνάσα μέχρι τό 1862, οπότε σταμάτησε οριστικά τή
συνεργασία του μέ τό Βήμα τής Νέας Ύόρκης.
Παρόλο ομως πού ή άτομική ζωή του πήγαινε τόσο άσκημα - τήν
εποχή εκείνη πέσαν επάνω του κι άλλες στεναχώριες - σάν επαναστάτης
είχε πολύ καιρό νά νκυσει τόσο ευτυχισμένος, οσο μετά τό 1857. Ό π ω ς
είχε προβλέψει, ή καινούργια κρίση ήταν ή κυριότερη ώθηση γιά τά επα
ναστατικά κινήματα πού άρχισαν σχεδόν σ’ ολόκληρο τόν κόσμο. Στήν
Αμερική τό άποφασιστικό πρόβλημα ήταν ή κατάργηση τής δουλείας,
καί σέ μάς, στή Ρωσία, ή κατάργηση τής δουλοπαροικίας. Ή άστική Α γ 
γλία ύποχρείόθηκε νά κινητοποιήσει δλες τίς δυνάμεις της στόν άγώνα
ενάντια σέ μιά τεράστια εξέγερση στίς Ανατολικές Ινδίες. Ή Δυτική
Εύροόπη βρισκόταν επίσης σ' άναταραχή - θά θυμόσαστε πιυς ή επανά
σταση τού 1848 είχε άφήσει άλυτα μιά σειρά άπό προβλήματα. Ή ’Ιτα
λία είχε μείνει διαιρεμένη. Έ να σημαντικό τμήμα της στό βορρά έμεινε
κάτω άπ' τήν κυριαρχία τής Αύστρίας. Ή Ουγγαρία είχε ήττηθεΐ μέ τή
βοήθεια τών ρώσικων στρατευμάτων, καί είχε προσαρτηθεϊ πάλι στήν
Αύστρία. Ή Γερμανία Εξακολουθούσε ν’ άποτελεί ένα σύνολο άπό μικρά
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καί μεγάλα δουκάτα καί κράτη, άνάμεσα στά όποια ξεχώριζαν ή Πρωσία
καί ή Αυστρία καί άλληλοτρώγονταν γιά τή λεγάμενη ήγεμονία, τήν επι
κυριαρχία στή γενική ένωση τών γερμανικών κρατών.
’Ήδη άπό τό 1858 σ’ όλες τίς δυτικοευρωπαϊκές χώρες άρχίζει νά ογ
κώνεται τό άντιπολιτευτικό καί επαναστατικό κίνημα, πού θέτει όλα τά
παλιά άλυτα προβλήματα στήν ήμερήσια διάταξη. Στή Γερμανία οι προσ
πάθειες ενοποίησης έντείνονται. Γι' άλλη μιά φορά όξύνεται ή διαμάχη
άνάμεσα στό κόμμα τής μεγάλης Γερμανίας, πού θέλει τή συνένωση ολό
κληρης τής Γερμανίας, μέ προσάρτηση καί τής Αυστρίας, καί στό κόμμα
τής μικρής Γερμανίας, πού θέλει ήγετική δύναμη τήν Πρωσία, γύρω άπ’
τήν οποία οφείλουν νά ενωθούν όλα τά γερμανικά κράτη, μ* εξαίρεση τήν
Αυστρία.
Στήν Ιταλία βλέπουμε τήν ιδια άφύπνιση τών εθνικών επιδιώξεων. Στή
Γαλλία, όπου ή κρίση τού 1857 είχε επιφέρει τή χρεωκοπία πολυάριθμων
επιχειρήσεων καί είχε έπιδράσει ιδιαίτερα σφοδρά πάνω στήν υφαντουρ
γία, άναπτύσσεται μιά μικροαστική άντιπολίτευση, ενώ παράλληλα ξανα
ζωντανεύουν οι παράνομες έπαναστατικές οργανώσεις. Τόν κυριότερο
ρόλο παίζουν εδώ οί μπλανκιστικές ομάδες. Τό εργατικό κίνημα, πού
μετά τήν ήττα τού Ίούνη είχε άπονεκρωθεί εντελώς, άναζωογονεΐται
ιδιαίτερα άνάμεσα στούς οικοδόμους καί τούς έπιπλοποιούς. Ή Ρωσία,
πού αίσθάνθηκε κι αύτή τήν καπιταλισμό μέ μερικές χρεοκοπίες στή Μό
σχα, εξακολουθεί νά σύρεται στό δρόμο τών φιλελεύθερων μεταρρυθμί
σεων.
Γιά ν’ άποφύγουν τίς έσιυτερικές δυσκολίες, οί κυβερνήσεις, καί κατά
πρώτο λόγο ό Ναπολέοντας, πασχίζουν νά στρέψουν τήν προσοχή τού
λαού στά εξωτερικά ζητήματα. Ό Ναπολέοντας, πού ή εναντίον του
άπόπειρα άπό τόν ίταλό επαναστάτη Ό ρσίνι τό Γενάρη τού 1858 τού
υπενθύμισε, πώς ή άστυνομία δέν είναι πάντα παντοδύναμη, είναι άναγκασμένος νά ύπολογίζει σέ μιά ολοένα καί μεγαλύτερη άντίσταση. Γιά νά
στρέψει άλλού τή δυσαρέσκεια τών εργατικών μαζών, ρίχνει τό προοδευ
τικό σύνθημα τής άπελευθέρωσης τής Ιταλίας άπ’ τόν αυστριακό ζυγό.
Τήν ίδια χρονιά, τό 1858, κλείνει μιά μυστική συμφωνία μέ τόν Καβούρ,
τόν ύπουργό τού βασιλιά τής Σαρδηνίας. Ό π ω ς άκριβώς, σύντροφοι, στή
διαιρεμένη σέ πολλά κρατίδια Γερμανία, ή Πρωσία ήταν τό ισχυρότερο
κράτος, έτσι είχε ξεχωρίσει καί στήν Ιταλία τό βασίλειο τής Σαρδηνίας,
πού επαιζε στή χερσόνησο τών Άπενίννων τό ρόλο τής Πρωσίας.
Ένώ ό έπίσημος τύπος διατυμπάνιζε πώς έπίκειται συνένωση όλόκληρης τής Ιταλίας, ή συμφωνία, στήν οποία ό Ναπολέοντας είχε ύποσχεθεί
τή βοήθειά του στή Σαρδηνία, είχε στήν πραγματικότητα ενα εντελώς
διαφορετικό περιεχόμενο. Δέν έπρόκειτο γιά τή συνένωση τής ’Ιταλίας,
άλλά γιά τήν επέκταση τής Σαρδηνίας, πού θ’ άποκτούσε τή Λομβαρδία
καί τή Βενετία. Σ' άντάλλαγμα ό Ναπολέοντας, εκτός άπ’ τήν ύπόσχεση
νά μή θιχτεί ή παπική ιδιοκτησία, έπαιρνε τή Σαβοΐα καί τή Νίκαια. Ό
Ναπολέοντας, πού ήταν υποχρεωμένος να κρατάει τήν ισορροπία άνά
μεσα στήν άριστερή άντιπολίτευση καί στό κόμμα τών κληρικών, δέν
ήθελε νά ’ρθει σέ σύγκρουση μέ τόν πάπα καί γιαυτό ήταν άντίθετος μέ
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τήν πραγματική συνένωση τής Ιταλίας- άπ’ τήν άλλη μεριά πίστευε οτι
μέ τήν κατάκτηση δύο νέων έπαρχιών θά μπορούσε νά ικανοποιήσει τούς
γάλλους πατριώτες.
Μ’ αύτό τόν τρόπο γεννήθηκε ενα νέο, εξαιρετικά σημαντικό πολιτικό
πρόβλημα, πού συγκλόνιζε ολόκληρη τήν Εύρώπη κι άκόμα περισσότερο
τούς επαναστάτες τών διάφορων χωρών: ποιά στάση οφείλουν νά κρατή
σουν οί επαναστάτες καί οί σοσιαλιστές, μέ ποιά πλευρά πρέπει νά τα
χθούν: μέ τήν πλευρά τού Ναπολέοντα πού παρουσιαζόταν σχεδόν σάν
ενας επαναστάτης καί πού είχε ρίξει τό προοδευτικό σύνθημα, «τό δι
καίωμα τής Ιταλίας γιά αύτοδιάθεση», ή μέ τήν πλευρά τής Αύστρίας,
πού ήταν εκπρόσωπος τού δεσποτισμού, καί καταπιεστής τής Ιταλίας καί
τής Ούγγαρίας: Βλέπετε, σύντροφοι, πώς ήταν μιά πολύ σημαντική άπόφαση άπ' τήν οποία έξαρτιόταν ή τακτική πού θ' άκολουθούνταν, καί
πού μάς θυμίζει πάλι τήν κατάσταση πού είχε προκύψει τό 1814. Γιαυτό
θά προσπαθήσω νά σάς εξηγήσω τήν τακτική πού ύποστήριζαν ό Μάρξ
καί ό "Ενγκελς άπ' τή μιά μεριά καί ό Λασάλ άπ* τήν άλλη, καθώς καί
τίς θέσεις πού πήραν.
Μέχρι τώρα δέ μού δόθηκε ή εύκαιρία ν ’ άναφέρ&> τόν Λασάλ, μόλο
πού είναι ενας άπ' τούς πρώτους μαθητές τού Μάρξ καί είχε πάρει μέρος
ήδη στά γεγονότα τού 1848. Ούτε βέβαια καί θά καταπιαστώ τώρα μέ τή
βιογραφία του, γιατί αύτό θά μάς άπομάκρυνε άπ’ τό κύριο θέμα μας.
Τή δεκαετία τού 1850, μετά άπό μιά σύντομη φυλάκιση, παραμένει στή
Γερμανία καί άσχολείται μέ επιστημονικές μελέτες, ενώ έξακολουθεΐ νά
διατηρεί τήν επαφή μέ τόν Μάρξ καί τόν Ένγκελς. Σχετικά μέ τό ιταλικό
πρόβλημα άρχίζει άνάμεσά τους τό 1859 μιά διένεξη πού παρουσιάζει
μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πρόκειται κατά κάποιο τρόπο γιά μιά διένεξη
άνάμεσα σέ δυό παρατάξεις τού ίδιου κόμματος.
Ό Ναπολεοντας ό Γ καί οί πιστοί του ήξεραν πολύ καλά νά έπηρεάζουν τή λεγόμενη κοινή γν<υμη. Ό πω ς καί στήν έποχή τού κριμαϊκού πο
λέμου, τό 1858 καί 1859 ή Γαλλία κατακλύζεται άπό ένα τεράστιο όγκο
άπό μπροσούρες καί παμφλέτες, στίς οποίες άποδείχνεται μέ κάθε τρόπο
ό φιλελευθερισμός τού Ναπολέοντα καί τό δίκαιο τής ιταλικής ύπόθεσης.
Σ' αύτή τή συγγραφική εκστρατεία πήραν μέρος καί δημοσιογράφοι, με
ρικοί εθελοντικά καί πολύ περισσότεροι άφού εξαγοράστηκαν. Οί εθε
λοντές ήταν κυρίως ούγγροι καί πολωνοί εξόριστοι. Ό π ω ς άκριβώς πρίν
άπό μερικά χρόνια είχαν θεωρήσει τόν κριμαϊκό πόλεμο σάν πόλεμο τής
προόδου καί τού πολιτισμού κατά τού άσιατικού δεσποτισμού κι είχαν
εξοπλίσει λεγεώνες εθελοντών γιά νά ενισχύσουν τόν Ναπολέοντα καί τόν
Πάλμερστον, ετσι καί τώρα οί ούγγροι καί πολωνοί εξόριστοι, μ’ ελάχι
στες εξαιρέσεις, πάσχιζαν ν' άποδείξουν ότι ό Ναπολέοντας άγωνιζόταν
γιά τήν πρόοδο καί τό δικαίωμα τών λαών γιά αύτοδιάθεση, καί ότι
επρεπε άπαραίτητα νά βοηθηθεί.
Καί ή Αύστρία όμως έπαγρυπνούσε. Χρηματοδοτούσε τούς δημοσιο
γράφους πού προσπαθούσαν ν ’ άποδείξουν ότι στόν πόλεμο αύτό προά
σπιζε τά συμφέροντα ολόκληρης τής Γερμανίας, ότι ό Ναπολέοντας, σέ
περίπτοοση πού νικούσε τήν Αύστρία, θά κατακτούσε τό Ρήνο, ότι κατά
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συνέπεια δέν έπρόκειτο γιά τήν Ιταλία άλλά γιά τή Γερμανία, οτι επομέ
νως ή Αυστρία, διατηρώντας τή Βόρεια ’Ιταλία κάτω άπ’ τήν κυριαρχία
της, υπεράσπιζε τή Γερμανία. Στή στρατιωτική γλα>σσα τούτο σήμαινε:
όποιος θέλει νά προασπίσει τό Ρήνο, δέν πρέπει νά χάσει μιά θέση όπως
ό Πώ, πού στήν κοιλάδα του βρίσκεται ή Λομβαρδία.
Σ' αύτές τίς θέσεις άνάγονταν τά δυό βασικά ρεύματα πού μπορούσε
νά διακρίνει κανείς στόν εύρωπαϊκό τύπο εκείνης τής εποχής. Στήν ιδια
τή Γερμανία τό πρόβλημα έγινε πιό πολύπλοκο μέ τή διαμάχη άνάμεσα
στά κόμματα τής μεγάλης καί τής μικρής Γερμανίας. Είναι αυτονόητο, ότι
οί οπαδοί τής μεγάλης Γερμανίας πού ήθελαν τή συνένωση ολόκληρης τής
Γερμανίας καί τής Αύστρίας, έκλιναν πρός τή μεριά τής Αύστρίας, καί
ότι άντίθετα οι οπαδοί τής μικρής Γερμανίας, πού ένιωθαν δεμένοι μέ
τήν Πρωσία, προσπαθούσαν ν' άποδείξουν ότι έπρεπε ν’ άφήσουν τήν
Αυστρία στή μοίρα της. "Υπήρχαν φυσικά διάφορες άποχρώσεις, χωρίς
όμως ν' άλλάζουν ούσιαστικά τή γενική εικόνα.
Ποιά θέση πήραν στό πρόβλημα αύτό ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς άπ’ τή μιά
μεριά, κι ό Λασάλ άπ' τήν άλλη; Κι οί τρεις βασίζονταν στό Κομμουνι
στικό Μανιφέστο. Κατά τή διάρκεια τής επανάστασης είχαν υποστηρίξει
κι οι τρείς μιά ενιαία γερμανική δημοκρατία, πού θά περιλάμβανε καί τίς
γερμανικές περιοχές τής Αύστρίας. Φαινομενικά λοιπόν, δέ θά ’πρεπε νά
ύπάρχει καμιά διαφορά άνάμεσά τους. Στήν πραγματικότητα όμως οί
διαφορές τους δέν ήταν καθόλου μικρότερες άπ' τίς διαφορές πού χώρι
ζαν τούς σοσιαλδημοκράτες, άν καί βρίσκονταν στό ϊδιο μαρξιστικό επί
πεδο, στίς άρχές τοϋ ιμπεριαλιστικού παγκόσμιου πολέμου.
Ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς προσπαθούσαν ν’ άποδείξουν στά άρθρα καί
τίς μπροσούρες τους, ότι ή Γερμανία όχι μόνο δέν έξαρτιέται άπό τή
Βόρεια ’Ιταλία γιά νά υπερασπίσει τό Ρήνο, μά πώς μπορεΐ άνετα νά
συγκατατεθεΐ, άν ή Αυστρία έπιστρέψει όλα τά ιταλικά της εδάφη σέ
μιάν ενωμένη ’Ιταλία, ότι κάθε προσπάθεια - μέ τήν πρόφαση πώς γίνε
ται πρός τό συμφέρον μιάς ενωμένης Γερμανίας - ενίσχυσης τής Αύ
στρίας εχει τήν έννοια τής συναλλαγής μέ τόν αυστριακό δεσποτισμό.
’Α π’ τήν άλλη μεριά - κι αύτό είναι χαρακτηριστικό γιά τή στάση τού
Μάρξ καί τοϋ ’Ένγκελς - μέ τόν ϊδιο άδυσώπητο τρόπο πού επικρίνουν
τήν πρωσική καί αυστριακή άντίδραση, βάλλουν καί κατά τού Ναπολέοντα. Ό κίνδυνος άπό μιά όλοκληρωτική νίκη τού Ναπολέοντα δέν τούς
φαίνεται μικρότερος άπό τόν κίνδυνο μιάς νίκης τής Αύστρίας. Ό Έ ν 
γκελς άπόδειχνε ότι ό Ναπολέοντας, μετά άπό μιά νίκη σέ βάρος τής
Αύστρίας, θά επεφτε πάνω στή Γερμανία. Γιαυτό διατύπωνε τήν παρα
κάτω θέση: ή συνένωση τής ’Ιταλίας καθώς κι ή συνένωση τής Γερμανίας
πρέπει νά πραγματοποιηθεί μέ τίς δικές τους δυνάμεις. Γιαυτό στό ιτα
λικό πρόβλημα οί επαναστάτες δέν πρέπει νά ταχθούν ούτε μέ τό μέρος
τοϋ Ναπολέοντα ούτε μέ τό μέρος τής Αύστρίας. Τό μόνο πού πρέπει νά
έχουν ύπόψη τους είναι τά συμφέροντα τής προλεταριακής έπανάστασης.
Έ δώ δέν πρέπει νά λησμονιέται ενας παράγοντας πού κατά κάποιο
τρόπο εμεινε στά παρασκήνια. Ό Ένγκελς έπισήμαινε - ορθότατα - οτι
ό Ναπολέοντας δέ θά τολμούσε νά κηρύξει τόν πόλεμο στήν Αυστρία

προτού νά βεβαιωθεί γιά τή σιωπηρή συγκατάθεση τής Ρωσίας, άν δέν
ήταν άπόλυτα σίγουρος πώς ή Ρωσία δέ θά έσπευδε νά βοηθήσει τήν
Αύστρία. Θεωρούσε πολύ πιθανό πώς πάνω σ’ αύτό τό σημείο υπήρχε
μιά συμφωνία άνάμεσα στή Γαλλία καί στή Ρωσία. Ή Αύστρία, τήν
εποχή τού κριμαϊκού πολέμου, δπως διατυμπάνιζαν οι πατριώτες μας,
είχε πληρώσει μέ «φριχτή άχαριστία» τήν ϊδια Ρωσία, πού μέ τόση «αύτοθυσία» καί «άνιδιοτέλεια» τήν είχε βοηθήσει νά συντρίψει τήν έπαναστατημένη Ουγγαρία. Καί φυσικά ή Ρωσία δέν είχε καμιά άντίρρηση νά
επιτρέψει στόν Ναπολέοντα νά τιμωρήσει τήν Αύστρία. Ά ν πράγματι
ύπήρχε μιά τέτοια συμμαχία άνάμεσα στή Γαλλία καί στή Ρωσία, άν ή
Ρωσία εσπευδε νά βοηθήσει τή Γαλλία, τότε θά ’πρεπε νά σπεύσει σέ
βοήθεια τής Αύστρίας ολόκληρη ή Γερμανία, αύτή θά ’ταν όμως τότε ή
έπαναστατική Γερμανία. Τότε θά προέκυπτε άκριβώς ή κατάσταση, πού
ύπολόγιζαν ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς καί τήν εποχή τής έπανάστασης τού
1848: ένας επαναστατικός πόλεμος κατά τής άντίδρασης, ενας πόλεμος,
στόν όποιο ολα τά άστικά κόμματα πού δέ μπορούν νά συσπειρώσουν
γύρω τους τίς κατώτερες τάξεις, θά παραμέριζαν διαδοχικά μπροστά στά
ολοένα καί πιό ριζοσπαστικά κόμματα, κι έτσι θά προετοίμαζαν τό έδα
φος γιά τή νίκη τοϋ πιό ριζοσπαστικού καί επαναστατικού κόμματος, δη
λαδή τοϋ κόμματος τού προλεταριάτου.
Αύτή ήταν ή άποψη τού Μάρξ καί τού Ένγκελς. Ό Λασάλ έβλεπε τό
πρόβλημα αύτό διαφορετικά. Μέχρι έναν όρισμένο βαθμό, αύτή ή δια
φορά εξηγούνταν άπό τίς διαφορετικές άντικειμενικές περιστάσεις πού
άντιμετώπιζαν. Ό Λασάλ ζούσε στήν Πρωσία κι ήταν δεμένος εξαιρετικά
στενά μέ τίς πρωσικές συνθήκες. Ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς ζούσαν στήν
Α γγλία, τήν τότε πιό προηγμένη χώρα τού κόσμου, καί εξέταζαν τά ευ
ρωπαϊκά γεγονότα άπ’ τή σκοπιά τών συμφερόντων τής παγκόσμιας έπα
νάστασης, κι όχι μόνο τών γερμανικών ή τών πρωσικών συμφερόντων.
Ό Λασάλ πίστευε πώς ό πιό επικίνδυνος εχθρός τής Γερμανίας είναι ό
έσωτερικός έχθρός, ή Αύστρία. Είναι πιό επικίνδυνος έχθρός άπό τή φι
λελεύθερη Γαλλία ή τή Ρωσία πού έχει πάρει τό δρόμο τών φιλελεύθερων
μεταρρυθμίσεων. Ή Αύστρία είναι ή κυριότερη αιτία τής άντίδρασης,
πού ό άνυπόφορος ζυγός της βαραίνει πάνω στή Γερμανία. Ό Ναπολέοντας, άν καί σφετεριστής καί πραξικοπηματίας, είναι εκπρόσωπος τοϋ
φιλελευθερισμού, τής προόδου καί τού πολιτισμού. Γιαυτό καί στόν τω
ρινό πόλεμο τό καθήκον μας, τό καθήκον τής πρωσικής δημοκρατίας, εί
ναι νά άφήσουμε τήν Αύστρία στή μοίρα της, καί νά ευχόμαστε τήν ήττα
της.
Ά ν διαβάσετε τίς άντίστοιχες μπροσούρες τού Λασάλ, τίς κολακείες
γιά τόν Ναπολέοντα καί τή Ρωσία, άν παρατηρήσετε πόσο προσεχτικά
μιλάει γιά τήν επίσημη Πρωσία, δύσκολα θ’ άποφύγετε τή σύγχιση. Δέν
πρέπει νά ξεχνάει κανείς, οτι ό Λασάλ προσπαθεί νά μιλάει σάν πρώσος
δημοκράτης, πού θέλει ν' άποδείξει στίς κυρίαρχες τάξεις τής Πρωσίας,
δηλαδή στούς εύγενεΐς, πώς δέν πρέπει νά βοηθήσουν τήν Αύστρία. Ά ν
καί μέ πολύ κόπο φορούσε τή στολή τοϋ πρώσου δημοκράτη, ό Λασάλ
εξέφραζε ιδέες πού διέφεραν πολύ άπ’ τίς ιδέες τού Μάρξ καί τού Έ ν-
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γκελς. Ά π ό τότε κιόλας άρχισε νά παρατηρειται μιά όιαφορά άπ όψεων
άνάμεσά τους, πού έμελλε άργότερα νά πάρει πιό σαφή μορφή. Ά π ό τότε
κιόλας - παρασυρμένος άπ' τήν άνάγκη νά κατακτήσει μιά αισθητή,
άμεση επιτυχία, κυριευμένος άπ1 τήν επιθυμία νά ‘ναι «ρεαλιστής πολιτι
κός» κι όχι δογματιστής - παρασύρεται σέ επιχειρήματα καί άποδείξεις
πού τού δένουν τά χέρια άπέναντι στό κυρίαρχο κόμμα, πού τόν ύποχρεώνουν νά ώραιοποιεΐ εκείνους πού θέλει νά πείσει νά μή βοηθήσουν
τήν Αύστρία. Οί επικρίσεις κατά τής Αύστρίας, ή διαλλακτική στάση
άπέναντι στήν Πρωσία καί τή Ρωσία, τό φλερτάρισμα μέ τήν επίσημη
Πρωσία - όλα αύτά παρέμεναν προσωρινά τό πάθος ενός δημοσιογρά
φου, πού δέν έγραφε στ' όνομα ενός κόμματος. Η ίδια τακτική όμ(ος, άν
εφαρμοζόταν στόν άμεσο πρακτικό άγώνα σάν κομματική ντιρεκτίβα, έκ
ρυβε πολλούς κινδύνους, όπως έμελλε νά δείξει άργότερα ή δραστηριό
τητα τού Λασάλ.
Ό πόλεμος άνάμεσα στή Γαλλία καί τήν Αύστρία είχε διαφορετική
κατάληξη άπ' ο,τι φαντάζονταν οί δυό πλευρές. Στήν άρχή τού πολέμου
ή Αύστρία, όσο είχε άπέναντι της μόνο ίταλούς, νικούσε, όπως άλλωστε
νικούσε πάντα τούς ίταλούς, μετά όμως χτυπήθηκε άπ' τά ένίυμένα στρα
τεύματα τών ίταλών καί τών γάλλων. Μόλις όμιος ό πόλεμος άρχιζε νά
γίνεται λαϊκός πόλεμος καί άπειλούσε νά επιφέρει τήν πραγματική επα
ναστατική συνένιυση ολόκληρης τής ’Ιταλίας, καί κατά συνέπεια τήν
κατάργηση τής παπικής έπικράτειας, ό Ναπολέοντας κατάλαβε τί έμελλε
νά συμβεϊ κι έσπευσε, μέ τή μεσολάβηση τής Ρωσίας, νά τερματίσει τόν
πόλεμο. Ή Σαρδηνία άναγκάστηκε νά ικανοποιηθεί μέ τή Λομβαρδία, ή
Βενετία παρέμεινε στά χέρια τής Αύστρίας. Γιά τόν εαυτό του, σάν άποζημίωση γιά τό χυμένο αίμα τών γάλλων καί γιά τά χρηματικά έξοδα, ό
Ναπολέοντας κράτησε ολόκληρη τήν έπαρχία τής Σαβοΐας, τήν πατρίδα
τών βασιλιάδων τής Σαρδηνίας καί - πιθανότατα γιά νά δείξει στόν έν
δοξο ίταλό επαναστάτη, τόν άγωνιστή τής ένωσης τής ’Ιταλίας, πώς δέν
πρέπει να όασιΐίεται στίς ύποσχέσεις τού κάθε εστεμμένου άλήτη - προσάρτησε στή Γαλλία τήν πατρίδα τοϋ Γαριβάλδη, τή Νίκαια, μαζί μέ όλη
τή γύρω περιοχή. Μ’ αύτό τόν τρόπο ό «φιλελεύθερος» Ναπολέοντας,
κάτω άπ' τά ενθουσιώδη χειροκροτήματα τών ήλίθιων φιλελεύθερων καί
τών έπαναστατών, ύπεράσπιζε τό «δίκαιο τής αύτοδιάθεσης» τής Ιταλίας
καί άλλων καταπιεσμένων εθνοτήτων. Κι ό Λασάλ άκόμα ύποχρεώθηκε
νά παραδεχτεί πώς ό Ναπολέοντας όχι μόνο δέν ήταν καλύτερος άπό
τούς αύστριακούς, άλλά τούς ξεπερνούσε σέ άντιδραστικότητα. Μόνο ή
Σαρδηνία μεγάλωσε άκόμα περισσότερο. Έ γινε όμως καί κάτι άπροσδόκητο, άκατανόητο μόνο γιά κείνον πού πιστεύει, πώς ή τύχη ενός λαού
άποφασίζεται στό τραπέζι τών συσκέψεων. Ή απογοήτευση καί ή δυσ
αρέσκεια πού ξεσήκωσε ή πολιτική τού Ναπολέοντα στήν ’Ιταλία, γέννη
σαν ενα ισχυρό επαναστατικό κίνημα. Αρχηγός του ήταν ό άμεμπτος
επαναστάτης, άλλά ιδιαίτερα κακός πολιτικός, ό Γαριβάλδης. Έ τσ ι τό
1861 ή ’Ιταλία μετατράπηκε σ’ ένα ενωμένο βασίλειο, μόνο χωρίς τή Βε
νετία. Ή παραπέρα συνένωση τής ’Ιταλίας πέρασε άπό κείνη τήν εποχή
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στά χέρια άστών μηχανορράφων, άπιστων γαριβαλδικών καί τυχοδιω
κτών.
Θά περάσω τώρα στήν εξέταση ένός ενδιαφέροντος προβλήματος, πού
πιθανό νά τό σκεφτήκατε ήδη καί σεις. Ποιά στάση κράτησαν ό Μάρξ κι
ό Ένγκελς σχετικά μέ τήν προπαγάνδα τού Λασάλ; Γνωρίζετε πώς ό Λασάλ άρχισε τήν προπαγάνδα του τό 1862, όταν άνάμεσα στούς πρώσους
άστούς δημοκράτες μπήκε τό έραπτημα, ποιά τακτική πρέπει νά χαραχτεί
στόν άγώνα μέ τήν κυβέρνηση. Τό 1858, ό γέρο βασιλιάς τής Πρωσίας,
πού τήν έποχή τής επανάστασης τού 1848 είχε τόσο διακριθεΐ, τρελάθηκε
οριστικά. Στήν άρχή ορίστηκε άντιβασιλεία. Έ πειτα, ό πρίγκιπας Γουλιέλμος, πού είχε γίνει διάσημος μέ τόν τουφεκισμό τών δημοκρατικών τό
1849 καί 1850, έγινε καί βασιλιάς. Τόν πρώτο καιρό άναγκάστηκε νά
προσαρμοστεί στό φιλελευθερισμό, πολύ σύντομα όμως γεννήθηκε άνά
μεσα σ’ αύτόν καί στή βουλή μιά σύγκρουση πάνω στήν οργάνωση τού
στρατού. Ή κυβέρνηση ήθελε νά μεγαλώσει τό στρατό καί ζητούσε τήν
επιβολή νέων φόρων, ή φιλελεύθερη άστική τάξη ζητούσε ορισμένες εγ
γυήσεις καί τό δικαίωμα ελέγχου. Αύτή ή διαφωνία γιά τά οικονομικά,
προκάλεσε συζητήσεις γιά τό θέμα τής τακτικής· ό Λασάλ, πού εξακο
λουθούσε νά συνδέεται στενά μέ τούς δημοκρατικούς καί προοδευτικούς
κύκλους τής άστικής τάξης, έπέμενε σέ μιά άποφασιστική τακτική. ’Αφού
κάθε πολίτευμα δέν είναι παρά ή έκφραση τοϋ πραγματικού συσχετισμού
τών δυνάμεων στήν έκάστοτε κοινωνία, ήταν άναπόφευκτο πώς έπρεπε
νά κινητοποιηθεί μιά καινούργια κοινωνική δύναμη ενάντια στήν κυβέρ
νηση, επικεφαλής τής όποίας βρισκόταν τότε ό Βίσμαρκ, ένας άποφασιστικός καί έξυπνος άντιδραστικός.
Τό τί ήταν αύτή ή καινούργια κοινωνική δύναμη, τό έδειξε ό Λασάλ σέ
μιά ειδική διάλεξη γιά εργάτες. 'Η ομιλία «Γιά τόν ειδικό συσχετισμό τής
τωρινής περιόδου μέ τήν ιδέα τής εργατιάς», είναι πιό γνωστή μέ τ'
όνομα «Πρόγραμμα τών Εργατών». Ούσιαστικά έπρόκειτο γιά τήν
παράθεση τών βασικών ιδεών τοϋ Κομμουνιστικού Μανιφέστου , πού εί
χαν όμως άμβλυνθεί σέ σημαντικό βαθμό καί προσαρμοστεί στίς περιστά
σεις τής τοτινής νόμιμης πραγματικότητας. 'Ωστόσο ταυτόχρονα ή ομιλία
αύτή ήταν ή πρώτη, μετά τήν ήττα τής επανάστασης τού 1848, άνοιχτή
διακήρυξη γιά τήν άναγκαιότητα, νά οργανωθεί ή εργατική τάξη σέ μιά
αύτόνομη πολιτική οργάνωση, πού θά ξεχωρίζει έντονα άπ’ όλα τά
άστικά κόμματα, άκόμα κι άπ’ τά πιό δημοκρατικά.
Ή επέμβαση τού Λασάλ συμβάδιζε μέ τό αύτόνομο εργατικό κίνημα,
πού είχε άναπτυχθεϊ εξαιρετικά έντονα στή Σαξονία, όπου μέσα στήν ερ
γατιά γινόταν ήδη ένας άγώνας άνάμεσα στούς δημοκράτες καί τούς λί
γους εκπρόσωπους τής «παλιάς φρουράς» τού εργατικού κινήματος τοϋ
1848. Οί εργάτες αύτοί συζητούσαν ήδη τή σύγκληση ένός παγγερμανικού εργατικού συνεδρίου. Γιά τό σκοπό αύτό οργανώθηκε στή Λειψία
μιά ειδική επιτροπή, πού ζήτησε άπ’ τόν Λασάλ νά εκφέρει τή γνώμη του
γιά τούς σκοπούς καί τά καθήκοντα τού εργατικού κινήματος. Ό Λασάλ
άνέπτυξε τό πρόγραμμά του σέ μιά «άνοιχτή επιστολή» πού τήν έστειλε
στήν επιτροπή τής Λειψίας.
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Ό Λασάλ επικρίνει όξύτατα τό πρόγραμμα τοΰ άστικού κόμματος τών
προοδευτικών, καί τά μέσα πού αύτό προτείνει γιά τή θεραπεία τή;
άθλιότητας τών εργατών, καί έπιμένει στήν άνάγκη νά οργανωθεί ενα
αυτόνομο κόμμα τής εργατικής τάξης. Ή θεμελιώδης πολιτική διεκδίκη
ση, πού γιά τήν πραγμάτωσή της πρέπει νά συγκεντρωθούν ολες οί δυνά
μεις, είναι ή κατάκτηση τού γενικού εκλογικού δικαιώματος. Ό σ ο άφορά
τό οικονομικό πρόγραμμα, ό Λασάλ, στηριζόμενος στό λεγόμενο «σιδερέ
νιο νόμο τών μισθών», ισχυριζόταν οτι μέ κανένα μέσο δέν είναι δυνατό
νά άνεβεί ό μισθός τής εργασίας πάνω άπό ένα ορισμένο μίνιμουμ.
Γιαυτό συνιστούσε, νά ίδρυθούν παραγωγικοί συνεταιρισμοί μέ τή βοή
θεια κρατικών πιστώσεων.
Ό Μάρξ δέ μπορούσε φυσικά νά συμφωνήσει μ' ένα τέτοιο πρόγραμ
μα. Ή προσπάθεια τού Λασάλ νά προσεταιριστεί τόν Μάρξ έπεσε στό
κενό. 'Υπήρχαν κι άλλες άκόμα αιτίες, πού προσδιορίστηκαν μέ σαφήνεια
μόλις μερικούς μήνες άργότερα, οταν ό Λασάλ, πού ήθελε νά κερδίσει
άμέσως μιά μεγάλη πρακτική επιτυχία, άφέθηκε νά παρασυρθεΐ άπό τή
«ρεαλιστική πολιτική», καί στόν άγώνα του μέ τό προδευτικό κόμμα
παρατέντωσε τό σκοινί καί εχασε τόσο πολύ τόν προσανατολισμό του,
πού προσεταιρίστηκε τήν κυβέρνηση.
Όπωσδήποτε δέν υπάρχει καμιά άμφιβολία - κι αύτό τό άναγνώριζε
κι ό ϊδιος ό Μάρξ - οτι μετά τήν πολύχρονη περίοδο τής άντίδρασης άπ'
τό 1849 μέχρι τό 1862, ό Λασάλ ήταν αύτός πού είχε ξανασηκώσει πάνω
σέ γερμανικό έδαφος τή σημαία τών εργατών, οτι αύτός ήταν ό πρώτος
οργανωτής ενός γερμανικού εργατικού κόμματος. Αύτή είναι ή άδιαφιλονίκητη άξία τού Λασάλ.
Ή πολύ έντονη, έστω καί σύντομη (δέν κράτησε καλά καλά ούτε δυό
χρόνια) οργανωτική καί πολιτική δουλιά τού Λασάλ, περιείχε ομως βα
σικά ελαττώματα, πού άπώθησαν τόν Μάρξ καί τόν ’Ένγκελς περισσό
τερο κι άπ’ τό άνεπαρκές πρόγραμμά του.
Προπάντων ήταν φανερό, οτι ό Λασάλ όχι μόνο δέν προωθούσε τή
σύνδεση τής Γενικής Γερμανικής Εργατικής Ένωσης, πού είχε ιδρύσει,
μέ τό παλιό κομμουνιστικό κίνημα, άλλά άντίθετα τήν άντιστρατευόταν
ενεργά. Μολονότι είχε άντιγράψει ολες τίς βασικές ιδέες άπ' τό Κομμου
νιστικό Μανιφέστο κι άπό άλλες έργασίες τού Μάρξ, άπέφευγε πεισμα
τικά νά τ’ άναφέρει. Καί μόνο σ’ ένα άπ1 τά τελευταία εργα του άναφέρει τόν Μάρξ, όχι τόν κομμουνιστή, όχι τόν επαναστάτη, άλλά τόν οικο
νομολόγο.
Ό Λασάλ εξηγούσε τή στάση του μέ πρόσχημα τήν τακτική. Δέν ήθελε
ν’ άπωθήσει τίς λιγότερο συνειδητές μάζες· έπρεπε κι αύτές ν’ άπελευθερωθούν άπό τήν πνευματική κηδεμονία τών προοδευτικών, πού τούς έπέσειαν άδιάκοπα τό παραμύθι γιά τό φοβερό φάντασμα τού κομμουνι
σμού.
Ό Λασάλ ήταν πολύ ματαιόδοξος άνθρωπος κι άγαπούσε τίς κάθε λογής εντυπωσιακές εμφανίσεις καί τά διαφημιστικά κόλπα, πού έπιδρούν
τόσο έντονα στίς άκαλλιέργητες μάζες, οσο έντονα άπωθούν τούς συνει
δητούς έργάτες. ’Ήθελε νά έκθειάζεται σάν δημιουργός τού γερμανικού
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έργατικού κινήματος. Άκριβώς αύτό όμως άπωθούσε άπό κοντά του όχι
μόνο τόν Μάρξ καί τόν ’Ένγκελς, άλλά κι όλους τούς βετεράνους τοϋ
παλιού επαναστατικού κινήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι άπ’ τούς πα
λιούς ενώθηκαν μαζί του μόνο οί οπαδοί τού Βάιτλινγκ καί οί άντίπαλοι
τής παράταξης τού Μάρξ. Πέρασαν άρκετά χρόνια γιά νά άντιληφθούν
οί γερμανοί έργάτες, ότι τό κίνημά τους δέν είχε άρχίσει μέ τόν Λασάλ.
Ά ς δούμε τώρα τό δεύτερο σημείο τής διαφωνίας - τό πρόβλημα τού
γενικού έκλογικού δικαιώματος. Ή διεκδίκηση αύτή είχε τεθεί ήδη άπ’
τούς χαρτιστές. Ό Μάρξ κι ό Ένγκελς τήν πρόβαλαν κι αύτοί, άλλά δέ
μπορούσαν νά συμφωνήσουν μέ τήν υπέρμετρη σημασία πού τής άπέδιδε
ό Λασάλ ούτε μέ τά επιχειρήματα πού χρησιμοποιούσε. Στόν Λασάλ τό
γενικό εκλογικό δικαίωμα μετατράπηκε σ’ ένα θαυματουργό μέσο πού
άπό μόνο του άρκούσε, άνεξάρτητα άπό άλλες άλλαγές στήν κρατική καί
οικονομική ζωή, νά προσδώσει άμέσως τήν εξουσία στήν εργατική τάξη.
Ό ποιος άπό σάς διαβάσει τίς μπροσούρες τού Λασάλ, θά βρει σ’ αύτές
τήν άφελή διαβεβαίωση, ότι άμέσως μετά τήν κατάκτηση τού γενικού εκ
λογικού δικαιώματος οί έργάτες θά καταλάβουν στό κοινοβούλιο σχεδόν
τό 90 % τών εδρών. Ό Λασάλ δέν άντιλαμβανόταν, πώς θά ’πρεπε νά
χουν πληρωθεί μερικές πολύ σημαντικές προϋποθέσεις, προτού τό γενικό
εκλογικό δικαίωμα, άπό όπλο εξαπάτησης τών λαϊκών μαζών, μπορέσει
νά μετατραπεϊ σέ όπλο τής ταξικής τους διαπαιδαγώγησης.
Ή διαφωνία στό πρόβλημα τών παραγωγικών συνεταιρισμών δέν ήταν
λιγότερο βαθιά. Γιά τόν Μάρξ καί τόν ’Ένγκελς οί συνεταιρισμοί αύτοί
ήταν άπό τότε κιόλας μόνο ένα δευτερεύον μέσο, πού είχε περιορισμένη
σημασία, κι αύτή περισσότερο σάν διαμαρτυρία: σάν παράδειγμα, ότι ό
επιχειρηματίας ή καπιταλιστής δέν είναι ενας άπόλυτα άπαραίτητος
παράγοντας στήν παραγωγή. Τό νά βλέπει όμως κανείς στούς παραγωγι
κούς συνεταιρισμούς ενα μέσο γιά νά κατακτήσει σιγά σιγά τά κοινωνικά
μέσα παραγωγής - τούτο σημαίνει πώς ξεχνάει, ότι είναι άπαραίτητο νά
κατακτήσει πρώτα τήν πολιτική έξουσία, ώστε, όπως γράφει τό Μανιφέ
στο, νά εφαρμόσει άμέσως μετά μιά σειρά άπό κατάλληλα μέτρα.
Εξίσου βαθιές ήταν κι οί διαφωνίες τού Μάρξ καί τού ’Ένγκελς μέ
τόν Λασάλ στό ζήτημα τών συνδικάτων. Ό Λασάλ, πού ύπερτιμούσε τή
σπουδαιότητα τών παραγωγικών συνεταιρισμών, θεωρούσε εντελώς
περιττή τήν οργάνωση συνδικάτων καί άπ’ αύτή τήν άποψη επανερχόταν
στίς άπ όψεις τών παλιών ούτοπ ιστών, τίς όποιες ό Μάρξ είχε ύποβάλει
σέ μιά διεξοδική κριτική στήν 3Αθλιότητα τής Φιλοσοφίας.
Ό χ ι λιγότερο βαθιά, καί πρακτικά άκόμα πιό σημαντική, ήταν ή δια
φωνία γιά τήν τακτική πού θά ’πρεπε ν ’ άκολουθηθεί άπέναντι στήν
άστική ταξική. Ό π ω ς άκριβώς στό διάστημα τού πολέμου άνάμεσα στίς
καπιταλιστικές δυνάμεις ήταν άναγκαίο, στήν πάλη μέ τήν προοδευτική
άστική τάξη καί τόν Βίσμαρκ, νά βρεΗπ καί νά εφαρμοστεί μιά τακτική,
πού δέ θά μετέτρεπε τούς σοσιαλιστές σέ ούραγούς μιας άπ’ τίς εμπόλε
μες δυνάμεις, άπαιτούνταν εδώ ξέχωρη αύτοκυριαρχία καί εξαιρετική
προσοχή. Ό Λασάλ όμως στόν άγώνα του μέ τούς πρώσους προοδευτι
κούς ξέχασε πώς ύπήρχε άκόμα ό πρωσικός φεουδαρχισμός, ή πρωσική
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άριστοκρατία, πού δέν ήταν λιγότερο εχθρική άπό τήν άστική τάξη άπέναντι στούς έργάτες. Καταπολεμούσε καί χτυπούσε μέ ολο του τό δίκιο
τούς προοδευτικούς, δέ μπορούσε όμως νά κρατήσει τά άναγκαΐα όρια
καί συμβιβάστηκε άπευθυνόμενος μέ κολακείες στίς άρχές. Ό Λασάλ μά
λιστα δέ ντρεπόταν νά κάνει εντελώς άπαράδεκτους συμβιβασμούς. Ό τα ν
σέ μιά πόλη φυλακίστηκαν έργάτες, τούς συνέστησε νά άπευθύνουν μιά
αίτηση γιά χάρη στόν Βίσμαρκ, ό οποίος σίγουρα θά τούς άπελευθέρωνε
γιά νά εξοργίσει τούς φιλελεύθερους. Οι έργάτες άρνήθηκαν ν' άκολουθήσουν τή συμβουλή τού Λασάλ. ’Ά ν ψάξουμε στούς λόγους του, ιδιαί
τερα άπ’ τό πρώτο εξάμηνο τοϋ 1864, θά βρούμε πολλές τέτοιες γκάφες,
γιά νά μή μιλήσουμε γιά τίς συνομιλίες μέ τόν Βίσμαρκ, πού είχε κάνει ό
Λασάλ χωρίς νά τό γνωρίζει ή έργατική οργάνωση, διακινδυνεύοντας
έτσι νά βλάψει άνεπανόρθωτα, όχι μόνο τήν πολιτική του ύπόληψη, άλλά
καί τήν υπόθεση πού υπηρετούσε.
Αύτές ήταν οί διαφωνίες πού έμπόδιζαν τόν Μάρξ καί τόν ’Ένγκελς νά
ένισχύσουν τή δραστηριότητα τού Λασάλ μέ τό κύρος τοϋ ονόματος τους.
Ταυτόχρονα όμως πρέπει νά τονιστεί, οτι μολονότι άρνούνταν νά ύποστηρίξουν τόν Λασάλ, δέν έπενέβαιναν δημόσια εναντίον του, καί στό
ίδιο πνεύμα επηρέαζαν καί τούς συντρόφους τους ^πού εργάζονταν στή
Γερμανία, οπως λ.χ. τόν Λήμπκνεχτ. Ό Λασάλ ομως, πού εκτιμούσε πολύ
τήν ουδετερότητά τους, κυλούσε σ’ εναν ολοένα καί μεγαλύτερο κατήφο
ρο. Ό Λήμπκνεχτ κι οί άλλοι σύντροφοι, καί άπ’ τό Βερολίνο καί άπ’ τή
Ρηνανία, προσπαθούσαν νά πείσουν τόν Μάρξ νά μιλήσει γιά τήν εσφαλ
μένη τακτική τοϋ Λασάλ. Είναι πολύ πιθανό νά προκαλούνταν άνοιχτή
διάσπαοη, άν δέ σκοτωνόταν ό Λασάλ σέ μιά μονομαχία, στίς 30 Αύγούστου τοϋ 1864. Τέσσερις βδομάδες μετά τό θάνατό του, στίς 28 Σεπτέμ
βρη τού 1864, ιδρύθηκε ή Προϊτη Διεθνής, πού έδωσε στόν Μάρξ τή δυ
νατότητα νά στραφεί στήν άμεση έπαναστατική δουλιά, αύτή τή φορά σέ
διεθνή κλίμακα.
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Εβδομ ο Μ αθημ α
Ή κρίση τον 1857-1858 - Ή ανάπτνξη τον εργατικού κινήματος
στήν 5Α γγλία , τή Γαλλία καί τή Γερμανία - Ή Διεθνής Έκθεση
τον Λ ονόίνον τό 1862 - 'Ο εμφύλιος πόλεμος στήν Αμερική - Ή
κρίση τής βαμβακονργίας - Ή πολωνική εξέγερση - Ή ϊόρνση
τής Πρώτης Διεθνούς - Ό ρόλος τοϋ Μάρξ - Ή ίόρντική όιακήρνξη.

Γύρω στά τέλη τής δεκαετίας τού 1850 ή άναταραχή τυλίγει τή Ρωσία
καί τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες. Στή Ρωσία γίνεται επίκαιρο τό θέμα τής
κατάργησης τής δουλοπαροικίας, είναι ή λεγόμενη εποχή τών μεγάλων
μεταρρυθμίσεατν - ή εποχή πού άρχίζει σέ μάς τό επαναστατικό κίνημα,
πού άπ' τίς αρχές περίπου τής δεκαετίας τού 1860 παίρνει τή μορφή
έπαναστατικών παράνομων οργανώσεων, άπ’ τίς όποιες ή πιό όνομαστή
ήταν ή λεγόμενη ομάδα «Γή καί Ελευθερία». ’Α π’ τήν άλλη μεριά τοϋ
’Ατλαντικού ’Ωκεανού, στίς Ηνωμένες Πολιτείες, στήν ήμερήσια διάταξη
βρισκόταν ή κατάργηση τής δουλείας. Ή εξέλιξη πού πήρε τό θέμα αύτό
άπέδειξε πιό έμφατικά κι άπ’ τήν εξέλιξη στή Ρωσία, πόσο ό κόσμος πού
κάποτε περιοριζόταν σ' ενα κομμάτι τής Εύρώπης, είχε γίνει διεθνής.
Μιά εντελώς μακρινή ύπόθεση, κάτι πού αφορούσε μόνο τίς Ηνωμένες
Πολιτείες, ή κατάργηση τής δουλείας, άποδείχτηκε έξαιρετικά ζωτική καί
σημαντική γιά τήν ιδια τήν Εύρώπη. Κι ήταν τόσο σημαντική, πού ό
Μάρξ, στόν πρόλογο τού πρώτου τόμου τού Κεφαλαίου , γράφει ότι ό
πόλεμος γιά τήν κατάργηση τής δουλείας στήν ’Αμερική χτύπησε τό σή
μαντρο γιά τό νέο εργατικό κίνημα στή Δυτική Εύρώπη. Τά γενικά πολι
τικά γεγονότα, πού ήταν άποτέλεσμα αυτών τών σοβαρών οικονομικών
άναστατώσεων, τά έπισήμανα ήδη τήν προηγούμενη φορά. Σήμερα θέλω
νά άσχοληθώ κάπως ειδικότερα μέ τό ϊδιο τό εργατικό κίνημα.
Θ' άρχίσω άπ' τήν κατεξοχή χώρα τοϋ εργατικού κινήματος, τήν ’Αγ
γλία. Τό 1863 στήν ’Αγγλία δέν είχε άπομείνει τίποτα άπ' τό παλιό επα
ναστατικό χαρτιστικό κίνημα. Ό χαρτισμός είχε πεθάνει. Μερικοί ιστορι
κοί ισχυρίζονται, πώς είχε πεθάνει ήδη τό 1848, μετά τήν περίφημη επα
νάσταση πού είχε καταλήξει σέ άποτυχία. Στήν πραγματικότητα όμο3ς
γνώρισε μιά άκόμα περίοδο άνθησης στή δεκαετία τού 1850, στήν περί
οδο τοϋ κριμαϊκού πολέμου. Μέ άρχηγό τόν Έρνεστ Τζόουνς, λαμπρό
ρήτορα καί δημοσιογράφο, πού μέ τή βοήθεια τοϋ Μάρξ καί τών φίλων
του είχε στήσει τό καλύτερο σοσιαλιστικό όργανο τής εποχής, ό χαρτισμός κατάφερε κατά τή διάρκεια τού κριμαϊκού πολέμου νά εκμεταλλευ
τεί τή δυσαρέσκεια τών έργατικών μαζών, ή όποια έντάθηκε εξαιρετικά
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όταν, παρά τίς προβλέψεις, ό πόλεμος άρχισε νά τραβάει σέ μάκρος.
Υπήρχαν μήνες πού ή Εφημερίδα τον Α αον (Reople's Paper) ήταν μιά
άπ’ τίς πιό ισχυρές εφημερίδες. Ιδιαίτερη προσοχή προκαλοϋσαν τά
θαυμάσια άρθρα τού Μάρξ, πού στρέφονταν κατά τού Γλάδστωνα, καί
άκόμα πιό πολύ κατά τού Πάλμερστον. Αύτό όμως δέν ήταν παρά μιά
προσωρινή άνοδος· πολύ σύντομα μετά τό τέλος τού πολέμου οί χαρτιστές διέκοψαν τήν έκδοση τής εφημερίδας τους. Ό λόγος δέν ήταν μόνο
οι διαφωνίες πού ξέσπασαν πάλι άνάμεσα στήν παράταξη τού Τζόουνς
καί τών άντιπάλων του.
Μιά αιτία ήταν λ.χ. ή κολοσιαία άνάπτυξη τής άγγλικής βιομηχανίας,
πού είχε άρχίσει ήδη άπ’ τά τέλη τού 1849. Οί μικρές οπισθοδρομήσεις
πού ύπήρξαν αύτή τήν περίοδο, οπισθοδρομήσεις σέ μεμονωμένους βιο
μηχανικούς κλάδους, δέ μπορούσαν νά επηρεάσουν τή γενική εύημερία
τής βιομηχανίας στό σύνολό της. Ή τεράστια μάζα τών άνεργων, πού
είχε σχηματιστεί γύρω στά τέλη τής δεκαετίας τού 1840, άπορροφήθηκε
άπόλυτα άπ’ αύτή τή γενική βιομηχανική άνοδο. Μπορεί νά πεϊ κανείς
ότι ή άγγλική βιομηχανία, εδώ καί πολλές δεκαετίες, σχεδόν έδώ κι εναν
αιώνα, δέν είχε ποτέ τόσο μεγάλη έλλειψη εργατικών δυνάμεων. Δεύτερος
λόγος ήταν ότι άπ' τίς άρχές τού 1850, ιδιαίτερα όμως άπ' τό
1851-1855, άρχισε ενα ισχυρότατο μεταναστευτικό ρεύμα άπ’ τήν ’Αγ
γλία πρός τίς Ηνωμένες Πολιτείες καί τή μακρινή Αύστραλία· εκεί είχαν
άνακαλυφθεί πλούσια κοιτάσματα χρυσού. Μέσα σέ λίγα χρόνια ή άγ
γλική βιομηχανία έχασε έτσι περίπου δυό εκατομμύρια εργάτες, πού έγκατέλειψαν τήν ’Αγγλία γιά πάντα. Ό π ω ς συμβαίνει πάντα σέ τέτοιες
περιπτώσεις, δέν έφυγαν τά παιδιά ούτε οί γέροι, άλλά οί πιό ύγιείς, οί
πιό δραστήριοι καί πιό ρωμαλέοι άνθρωποι. Έ τσι τό έργατικό κίνημα,
καί μαζί μ' αύτό καί τό χαρτιστικό, έχασαν τίς εφεδρείες άπ1 τίς οποίες
άντλούσαν τή δύναμή τους. Αύτοί είναι οί δυό κύριοι λόγοι. Μαζί μ'
αύτούς ύπάρχουν καί άλλοι δευτερεύοντες παράγοντες.
Στό βαθμό πού έξασθενούσε ή χαρτιστική οργάνωση, έξασθενούσε κι ό
δεσμός πού ύπήρχε άνάμεσα στίς διάφορες μορφές τού κινήματος. νΗδη
στή δεκαετία τού 1840 ύπήρχε μιά σύγκρουση άνάμεσα στό συνδικαλι
στικό καί τό χαρτιστικό κίνημα. ’Αλλά κι άλλες μορφές τού εργατικού
κινήματος άρχιζαν νά αύτονομοποιούνται. Αύτή ή ιδιομορφία τού άγγλικού έργατικού κινήματος παρουσιάζεται ήδη στή δεκαετία τού 1850. Συ
χνά στήν ιστορία του συναντάει κανείς διάφορες ειδικές οργανώσεις πού
άναπτύσσονται ξαφνικά πολύ γρήγορα, καί μερικές φορές μάλιστα συνα
σπίζονται σέ μιά οργάνωση μέ πολλές εκατοντάδες χιλιάδες μέλη. Μία
λ.χ. έβαλε σκοπό της τόν άγώνα κατά τού άλκοολισμού. Ή χαρτιστική
οργάνωση άκολούθησε τό δρόμο τής ελάχιστης άντίστασης. Στήν άρχή
είχε προσπαθήσει νά δώσει τή μάχη κατά τού άλκοολισμού μέσα στά
πλαίσια τών κομματικών οργανώσεων. Τώρα τήν έκανε ξεχωριστό σκοπό,
ίδρυσε ειδικούς συλλόγους σ’ ολόκληρη τήν ’Αγγλία καί μ’ αύτό τόν
τρόπο άφαιρούσε άρκετές δυνάμεις άπ’ τό γενικό έργατικό κίνημα. Αύτό
τό κίνημα ονομάστηκε στήν ’Αγγλία κίνημα τών «τεϊοποτών». Μετά
ύπήρχε κι άλλο ένα κίνημα, τό συνεργατικό κίνημα, πού καθοδηγούνταν
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άπ’ τούς λεγάμενους χριστιανούς σοσιαλιστές. Στό χαρτιστικό κίνημα
εχουμε συναντήσει ήδη πάστορες. Σέ μιά συζήτηση μέ μερικούς άπό σάς,
άνέφερα ενα γνωστό επαναστάτη, τόν πάστορα Στήβενς. Αύτός ήταν ενας
άπ’ τούς πιό δημοφιλείς ρήτορες τής δεκαετίας τού 1840. ’Αργότερα
μετακινήθηκε σημαντικά πρός τά δεξιά. Κοντά του μαζεύτηκαν καί με
ρικά άλλα άπ’ αύτά τά στοιχεία τού κύκλου τών φιλάνθρωπων πού πή
γαιναν στούς έργάτες γιά νά κηρύξουν τόν πρακτικό χριστιανισμό. Ισ χυ
ρίζονταν οτι τό χαρτιστικό κίνημα έχει ναυαγήσει σάν πολιτικό κίνημα
καί διακήρυσσαν πώς τό σπουδαιότερο ήταν νά οργανώσουν συνεργατι
κές ενώσεις. Α φ ού τό κίνημα αύτό δέν ήταν επικίνδυνο γιά τίς κυρίαρ
χες τάξεις, ύποστηρίχτηκε άκόμα κι άπό μέλη τού κυβερνώντος κόμματος.
Ε πίσης μερικοί εκπρόσωποι τής διανόησης, πού λυπούνταν γιά τά βά
σανα τής εργατικής τάξης, προσχώρησαν σ’ αύτό. Μ' αύτό τόν τρόπο
άποχωρίζεται άπ’ τό εργατικό κίνημα κι αύτός ό καινούργιος κλάδος,
πού άκολουθεΐ τό δικό του ιδιαίτερο δρόμο.
Δέ θά άπαριθμήσω ολες τίς μεμονωμένες μορφές, άλλά θά περάσω στό
συνδικαλιστικό κίνημα. Τό κίνημα αύτό, μέχρι τίς άρχές τής δεκαετίας
τού 1850, δέ συναντά τόσο εύνοϊκές προϋποθέσεις άνάπτυξης οσο τό
συνεργατικό κίνημα ή τό κίνημα γιά τόν άγώνα κατά τοϋ άλκοολισμού.
Ωστόσο προσκρούει σέ μικρότερη άντίσταση άπ' τό παλιό χαρτιστικό κί
νημα. Τό 1851 ιδρύεται στήν Α γγλία τό πρώτο σταθερό συνδικάτο τών
εργατών μηχανοποιίας. Τό συνδικάτο αύτό διευθύνεται άπό δύο δραστή
ριους έργάτες, πού κατορθώνουν νά ξεπεράσουν τό καθαρά συντεχνιακό
πνεύμα πού χαρακτήριζε τό άγγλικό συνδικαλιστικό κίνημα: τή συνήθεια
ή οργάνωση τών συνδικάτων νά περιορίζεται στήν επικράτεια μιάς ή δυό
κομητειών. Δέν πρέπει φυσικά νά λησμονιέται ή ιδιομορφία τής άγγλικής
βιομηχανίας. Δέ μπορείτε άπό ένα συνδικάτο υφαντουργών νά φτιάξετε
ενα παμβρετανικό συνδικάτο, μέ τήν έννοια πού δίνουμε εμείς στή λέξη,
γιά τόν άπλούστατο λόγο ότι ολόκληρος σχεδόν ό όγκος τής ύφαντουργικής βιομηχανίας είναι συγκεντρωμένος, στήν Αγγλία, σ' ένα μικρό κομ
μάτι γής. Όλόκληρη σχεδόν ή μάζα τών ύφαντουργών εργατών είναι
συγκεντρωμένη σέ δυό κομητείες. Κι είναι κατανοητό, οτι ένα συνδικάτο
τής κομητείας εκεί είναι σχεδόν τό ίδιο μέ τή δική μας «Πανρωσική
Ένωση τών Συνδικάτων». Κι ομίυς καί σέ μάς ή ύφαντουργική βιομηχα
νία είναι συγκεντρωμένη κυρίως στήν περιοχή τής Μόσχας και τού Ίβάνοβο-Βόζνεσενσκ. Τό βασικό μειονέκτημα τών άγγλικών συνδικάτων
ομως δέ βρισκόταν στόν τοπικό άλλά στό συντεχνιακό περιορισμό τους.
Κάθε έπιμέρους έπάγγελμα στό χώρο μιάς βιομηχανίας, όπως λ.χ. τής
υφαντουργίας, ήθελε νά οργανωθεί σέ ένα ξεχωριστό συνδικάτο. Γιαυτό
τό συνδικαλιστικό κίνημα, μόλο πού άρχισε ν' άναπτύσσεται έντονα κατά
τή δεκαετία τοϋ 1850, δέν ήταν σέ θέση νά δημιουργήσει οργανωτικά
σχήματα, πού νά τού επιτρέπουν ένα σέ μεγάλη κλίμακα άγοτνα κατά τών
επιχειρηματιών. Ό σ ο ή ύφαντουργική βιομηχανία εύημερούσε, ή μεγάλη
μάζα τών εργατών πετυχαίνε εύκολα αύξηση τών μισθών. Κι άκόμα
περισσότερο, οί επιχειρηματίες τούς βοηθούσαν σ' αύτό γιατί ό μεταξύ
τους άνταγωνισμός είχε σάν συνέπεια νά προσπαθούν νά προσελκύσουν
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τούς έργάτες, πού ήτάν πολύ λίγοι γιά τίς άπαιτήσεις τών διάφορων νέων
βιομηχανικών κλάδων. Στά χρόνια αύτά οι καπιταλιστές πασχίζουν νά
τραβήξουν στήν ’Αγγλία έργάτες απ’ τήν Εύρώπη - γερμανούς, γάλλους,
βέλγους.
Κάτω άπ1 αύτές τίς συνθήκες τό συνδικαλιστικό κίνημα, μόλο πού με
γάλωνε, παρέμενε σ' ένα χαμηλό επίπεδο άνάπτυξης. Τά έπιμέρους συν
δικάτα, πού είχαν σχηματιστεί στούς διάφορους ύποτομεΐς ενός καί τού
αύτού βιομηχανικού κλάδου, έμεναν διαιρεμένα οχι μόνο μέσα σέ μιά
χώρα, άλλά καί μέσα στήν Γδια πόλη. Δέν ύπήρχαν ούτε κάν κοινά το
πικά συμβούλια.
fH κρίση τοϋ 1857-1858 έπέφερε εδώ μεγάλες άλλαγές. Έ χω ήδη άναφέρει πώς τό πιό οργανωμένο συνδικάτο ήταν τών εργατών μηχανοποιίας, τών πιό ειδικευμένων εργατών. Μαζί μέ τήν ύφαντουργία ή μηχανοποιΐα άνήκε στίς βιομηχανίες πού δέν παράγουν μόνο γιά τήν έσο>
τερική άγορά. Α π ' τή δεκαετία τού 1850 γίνονται οί δυό προνομιούχοι
βιομηχανικοί κλάδοι, πού έχουν τό μονοπώλιο μέσα στήν παγκόσμια
άγορά: οί ειδικευμένοι έργάτες πού άπασχολούνται σ’ αύτούς, πετυχαί
νουν εύκολα παραχωρήσεις άπ' τούς επιχειρηματίες, πού οίκειοποιούνται
μιά τεράστια ύπεραξία. Έτσι, άπό τότε κιόλας, άρχίζουν νά άποκαθίστανται σ’ αύτούς τού δυό βιομηχανικούς κλάδους οι συνθήκες τής «κοι
νοτικής ειρήνης» άνάμεσα στούς επιχειρηματίες καί τούς έργάτες. Ή
επίδραση τής κρίσης, παρά τή σφοδρότητά της, περνάει γρήγορα. Ή
άπόσταση άνάμεσα στούς ειδικευμένους καί τούς άνειδίκευτους έργάτες
μεγαλώνει, καί έξασθενίζει μέ τή σειρά του τό άπεργιακό κίνημα σ' αύ
τούς τούς δυό βιομηχανικούς κλάδους.
Δέν ήταν όμως όλοι οί έργάτες τόσο εύχαριστημένοι. Ή κρίση έπέδρασε ιδιαίτερα σκληρά πάνω στήν οικοδομική βιομηχανία καί στούς οι
κοδόμους, πού άπ' τήν εποχή εκείνη βρίσκονταν στήν πρώτη γραμμή τού
άγώνα τής εργατικής τάξης, όπως στίς δεκαετίες τού 1830 καί 1840 τήν εποχή τού χαρτισμού - οί ύφαντουργοί, καί στή δεκαετία τού 1850
οί μηχανουργοί.
Ή άνάπτυξη τού καπιταλισμού έπέφερε μιά άσυνήθιστη αύξηση τοϋ
πληθυσμού τών πόλεοον, καί κατά συνέπεια μιά ολοένα μεγαλύτερη
άνάγκη κατοικιοτν. Α π ό κεϊ εξηγείται ή έξαιρετική άνθηση τής οικοδομι
κής βιομηχανίας. Ό πυρετός τών σιδηροδρόμων, πού είχε καταλάβει τήν
Α γγλία στίς άρχές τής δεκαετίας τοϋ 1840, άντικαταστάθηκε στίς άρχές
τής δεκαετίας τοϋ '50 άπ' τόν οικοδομικό οργασμό. Τά σπίτια χτίζονταν
κατά χιλιάδες. Μέ τήν κυριολεκτική σημασία τής λέξης ρίχνονταν στήν
άγορά, οπως καί κάθε άλλο εμπόρευμα. ’Α π’ τήν άποψη τής τεχνικής
οργάνωσης, ή οικοδομική βιομηχανία βρισκόταν άκόμα στό στάδιο τής
μανουφακτούρας, είχε πέσει όμως κιόλας στά χέρια τών μεγάλων καπιτα
λιστών. Ό άγγλος έπιχειρηματίας οικοδομών πάχτωνε ένα μεγάλο κομ
μάτι γής καί τό έχτιζε μέ εκατοντάδες σπίτια πού τά νοίκιαζε ή τά που
λούσε.
Ή άνάπτυξη τής οικοδομικής βιομηχανίας προσέλκυσε στίς πόλεις ένα
τεράστιο άριθμό εργατών άπ' τά χωριά. Ή βιομηχανία αύτή είναι, καθώς
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γνωρίζετε, άρκετά περίπλοκη καί άπαιτεϊ τούς πιό διαφορετικούς έργάτες. Χρειάζεται ξυλουργούς, επιπλοποιούς, μπογιατζήδες, χτίστες, σοβα
τζήδες, μέ μιά λέξη, όλους τούς έργάτες, πού δέν άσχολούνται μόνο μέ τό
χτίσιμο τών σπιτιών, άλλά καί μέ τόν εξοπλισμό καί τή διαρρύθμιση.
Έ τσ ι ή κρίση τού 1857/58 επέδρασε ιδιαίτερα έντονα σ’ αύτούς τούς
κλάδους τής καπιταλιστικής παραγωγής. ’Άφησε άνεργες τεράστιες μάζΓς
έργατών, δημιούργησε εναν εφεδρικό στρατό άπό άνεργους, πού άνταγωνίζονταν τούς απασχολούμενους έργάτες. Οί έπιχειρηματίες άποφάσισαν
νά εκμεταλλευτούν τό γεγονός αύτό καί ν’ άσκήσουν άπ’ τή μεριά τους
πίεση πάνω στούς έργάτες, νά ελαττώσουν τά μεροκάματα καί νά αύξήσουν τίς ώρες τής δουλιάς.
Γιά μεγάλη τους έκπληξη όμως, οί έργάτες άπάντησαν σ' αύτό, τό
1859, μέ μιά μαζική απεργία. Ή ταν μιά άπ’ τίς πιό μεγάλες άπεργίες στό
Λονδίνο. Γιά άκόμα μεγαλύτερη έκπληξη τών επιχειρηματιών, ή άπεργία
τών οικοδόμων ύποστηρίχτηκε κι άπό άλλες ομάδες έργατών άπ’ όλους
τούς νεοδημιουργημένους βιομηχανικούς κλάδους. Αύτή ή άπεργία τών
οικοδόμων τό 1859 τράβηξε τήν προσοχή τής Εύρώπης εξίσου μέ τά με
γάλα πολιτικά γεγονότα πού διαδραματίζονταν τότε. Ά κόμα καί στίς
εφημερίδες καί τά περιοδικά τής Μόσχας βρήκα άνταποκρίσεις γι* αύτή
τήν άπεργία, πού ήταν πιό άκριβεϊς άπ' αύτές πού βρίσκω μερικές φορές
σέ σοβιετικές εφημερίδες γιά μερικές άπεργίες πού συμβαίνουν στή Δυ
τική Εύρώπη.
Σέ συνδυασμό μ' αύτή τήν άπεργία έγιναν μι<* σειρά άπό εκδηλώσεις
καί μαζικές συγκεντρώσεις. Άνάμεσα στούς ομιλητές συναντάμε συχνά
τόν εργάτη Κρέμερ. Σέ μιά μαζική συγκέντρωση στό Χάιντ Πάρκ, δηλώ
νει ότι ή άπεργία τών οικοδόμων είναι ή πρώτη σύγκρουση άνάμεσα στήν
οικονομία τής έργασίας καί τήν οικονομία τού κεφαλαίου. Εκτός άπ'
αύτόν κι άλλοι έργάτες, όπως ό Ό τζερ, άναπτύσσουν μεγάλη προπαγαν
διστική δραστηριότητα. Πρέπει νά πώ, ότι ή περίφημη συνομιλία άνά
μεσα στόν έργάτη καί τόν καπιταλιστή, στόν πρώτο τόμο τού Κεφαλαίου
- μιά άπ’ τίς πιό λαμπρές σελίδες στό Κεφάλαιο - είναι σέ μερικά ση
μεία σχεδόν κατά λέξη επανάληψη τών προκηρύξεοτν, πού κυκλοφόρησαν
άπ' τούς έργάτες στή διάρκεια τής άπεργίας τοϋ 1859-1860.
Τό άποτέλεσμα αύτής τής άπεργίας, πού τέλειωσε μετά άπό λίγο καιρό
μ’ ενα συμβιβασμό, ήταν νά οργανωθεί στό Λονδίνο γιά πρώτη φορά ενα
Συμβούλιο τών Συνδικάτων. Επικεφαλής αύτού τού συμβουλίου βρί
σκονταν τρία πρόσωπα: ό Ό τζερ, ό Κρέμερ καί ό Χάουελ. Είναι όλοι
τους έργάτες, πού θά τούς συναντήσετε στό πρώτο γενικό συμβούλιο τής
Πρώτης Διεθνούς. Α π ’ τό 1861 κιόλας, τό Συμβούλιο τών Συνδικάτων
τού Λονδίνου είναι μιά άπ' τίς ισχυρότερες οργανώσεις. Ό πω ς καί τά
δικά μας πρώτα σοβιέτ, μετατρέπεται ταυτόχρονα σέ μιά πολιτική οργά
νωση. Προσπαθεί ν’ άντιδρά σ' όλα τά γεγονότα πού άπασχολοϋν τούς
έργάτες. Σύμφωνα μέ τό πρότυπό του σχηματίζονται σέ μερικά μέρη τής
Αγγλίας καί τής Σκοτίας άντίστοιχα συμβούλια τών συνδικάτων, έτσι
πού τό 1862 ύπάρχουν πάλι στήν Α γγλία έργατικές-ταξικές οργανώσεις.
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Στήν πρώτη γραμμή βρίσκονται, σάν πολιτικά καί οικονομικά κέντρα, τά
συμβούλια τών εργατών.
Ά ς εξετάσουμε τώρα τή Γαλλία, οπου ή κρίση δέν είναι λιγότερο σφο
δρή. Δέν έπέδρασε μόνο στήν ύφαντουργική βιομηχανία, άλλά καί σ’
όλους τούς τομείς τής παραγωγής γιά τούς όποιους καυχιέται ή παρισινή
βιομηχανία. Σάς έχω ήδη πει, ότι ό πόλεμος πού εξαπέλυσε τό 1859 ό
Ναπολέοντας, ήταν ένα άπ’ τά μέσα γιά νά στραφεί άλλού ή δυσαρέσκεια
τών εργατών. Στίς άρχές τής δεκαετίας τού 1860 ή κρίση αύτή έπέδρασε
ιδιαίτερα πάνω στήν παρισινή βιομηχανία, πού εχει έναν εντελώς ξέχωρο
χαρακτήρα: είναι μιά βιομηχανία τών λεγόμενων καλλιτεχνικών χειροτε
χνημάτων.
Τό Παρίσι ήταν όμως κι ενα τεράστιο άστικό κέντρο, πού είχε άναπτυχθεΐ έντονα τή δεκαετία τού 1850 κι είχε μεταμορφωθεί μέ γρήγορο ρυθ
μό. Μιά άπ’ τίς μεγάλες μεταρρυθμίσεις πού πραγματοποίησε ό Ναπο
λέοντας, ήταν ή άνοικοδόμηση μιάς σειράς άπό παρισινές συνοικίες, ή
καταστροφή τών παλιών στενών δρόμων καί ή μετατροπή τους σέ πλατιές
λεωφόρους, όπου ήταν άδύνατο νά στηθούν οδοφράγματα. Αύτή είναι ή
λεγόμενη «χαουζμανοποίηση» τοϋ Παρισιού, γιάτί ή άνοικοδόμηση πραγματοποιήθηκε άπό τό φρούραρχο τής πόλης Χάουζμαν. Οί συνέπειες
ήταν οί Ιδιες όπως καί στό Λονδίνο: ή συγκέντρωση μιάς τεράστιας μά
ζας οικοδόμων. Αύτοί, μαζί μέ όλες τίς ύποκατηγορίες τους, άπό τούς
άνειδίκευτους έργάτες μέχρι τούς ειδικευμένους άπ’ τή μιά μεριά, καί
τούς έργάτες πού άπασχολοϋνταν μέ τήν παραγωγή άντικειμένων πολυτε
λείας άπ’ τήν άλλη, άποτέλεσαν τό κύριο οργανωτικό πλαίσιο γιά τό νέο,
μαζικό έργατικό κίνημα πού άναπτύχθηκε άπ' τίς άρχές τής δεκαετίας
τού 1860. Ό ταν θά γνωρίσετε άπό πιό κοντά τήν ιστορία τής Πρώτης
Διεθνούς στή Γαλλία, θά άντιληφθεΐτε άμέσως, ότι ή πλειοψηφία τών με
λών της, κι άπ' αύτούς οι πιό διάσημοι, προέρχονταν μέσα άπό τούς ει
δικευμένους έργάτες τής οικοδομικής βιομηχανίας.
Μέ τήν άναζωπύρωση τού εργατικού κινήματος στίς άπαρχές τής δε
καετίας τού 1860, άναβιώνουν οί παλιές σοσιαλιστικές ομάδες. Κατά
πρώτο λόγο πρέπει ν' άναφερθεΐ ό προυντονισμός. Τήν εποχή αύτή ό
Προυντόν ζούσε άκόμα. Μετά τή φυλάκισή του, μετανάστευσε στό Βέλγιο
κι άσκησε μιά ορισμένη έπιρροή πάνω στό έργατικό κίνημα, τόσο άμεσα
όσο καί μέσω τών οπαδών του. Ό προυντονισμός όμως πού διακήρυσσε
τώρα, στίς άρχές τής δεκαετίας τού 1860, ήταν πιά διαφορετικός άπ' αύτόν πού είχε άναπτύξει τήν εποχή πού τόν πολεμούσε ό Μάρξ.
Τώρα είχε μετατραπεϊ σέ μιά άπόλυτα ειρηνική θεωρία, προσαρμο
σμένη στά μέτρα τοϋ νόμιμου εργατικού κινήματος. Οί προυντονιστές
έβαλαν στόχο τους νά βελτιώσουν τήν κατάσταση τών έργατών, καί τά
μέσα πού πρότειναν γιά νά τόν πετύχουν ήταν προσαρμοσμένα κυρίως
στήν κατάσταση τών χειροτεχνών. Τό πιό σημαντικό ήταν τά δάνεια, μέ
μικρό ή καί καθόλου τόκο. Γιά τό σκοπό αύτό συμβουλεύουν νά οργα
νωθούν πιστωτικοί συνεταιρισμοί, πού τά μέλη τους θά όφειλαν νά άλληλοβοηθοϋνται καί νά άνταλλάσσουν ύπηρεσίες. Α π ό κεί προέρχεται καί
ή έκφραση, πού σίγουρα τήν έχετε ήδη διαβάσει σέ ρώσικα βιβλία: μοί’110

τουαλιστές, άνθρωποι πού άλληλοβοηθοϋνται. Μιά εταιρία άμοιβαίας
βοήθειας, χωρίς άπεργίες, νομιμοποίηση τών εργατικών ενώσεων, άτοκα
δάνεια, άρνηση τού άμεσου πολιτικού άγώνα, βελτίωση τής κατάστασης
μόνο μέ τόν οικονομικό άγώνα - πού δέν πρέπει όμως νά στρέφεται κατά
τών θεμελίων τής καπιταλιστικής τάξης πραγμάτων - ετσι μπορεΐ νά συ
νοψιστεί τό πρόγραμμα τών μουτουαλιστών εκείνης τής εποχής πού ήταν
πιό μετριοπαθείς άπ’ τό δάσκαλό τους.
Πλάι στήν όμάδα αύτή βρίσκουμε μιά, άκόμα πιό δεξιά, πού διευθυνό
ταν άπό τούς άνθρώπους τού Σουμπάτωφ, γιά νά χρησιμοποιήσουμε μιά
έκφραση πολύ γνωστή στούς κατοίκους τής Μόσχας.15 Αύτοί προσπα
θούσαν νά έξαγοράσουν έργάτες μέ υλικές προσφορές. ’Αρχηγός ήταν
ενας δημοσιογράφος, ό ’Αρμάν Αεβί, πού συνδεόταν κάποτε στενά μέ
τούς πολωνούς πρόσφυγες κι ήταν δάσκαλος τών παιδιών τού πολωνού
ποιητή Μίκιεβιτς. Διατηρούσε στενές σχέσεις μέ τόν Πλόν-Πλόν, όπως
ήταν τό παρατσούκλι τού άδερφού τού Ναπολέοντα.
Ή τρίτη όμάδα, πού άριθμητικά ήταν ή μικρότερη άλλά άποτελούνταν
άπό έπαναστάτες, ήταν ή όμάδα τών μπλανκιστών, πού είχε ξαναρχίσει
τότε τή δράση της άνάμεσα στούς έργάτες καθώς κι άνάμεσα στούς δια
νοούμενους, τό φοιτητόκοσμο καί τούς συγγραφείς. Έ δώ συναντάμε καί
τόν Πώλ Ααφάργκ καί τόν Σάρλ Αονγκέ. Κι οί δυό έγιναν άργότερα
γαμπροί τού Μάρξ.
Ό λ ο ι αύτοί οί νέοι καί οί έργάτες βρίσκονταν κάτω άπ’ τήν ισχυρή
επιρροή τού Μπλανκί, πού μολονότι ήταν τότε φυλακισμένος, διατηρούσε
στενές σχέσεις μέ τούς ελεύθερους συντρόφους του κι εϊχε συναντήσεις μέ
τούς εκπροσώπους αύτής τής νεολαίας. Οί μπλανκιστές ήταν οί πιό
άδιάλλακτοι εχθροί τής ναπολεόντειας κυριαρχίας καί οί πιό παθιασμέ
νοι συνωμότες άγωνιστές.
Αύτή ήταν ή κατάσταση τού εργατικού κινήματος στήν ’Αγγλία καί στή
Γαλλία γύρω στό 1862, όταν διαδραματίστηκαν μερικά γεγονότα, πού
έπέφεραν μιά στενότερη προσέγγιση άνάμεσα στούς γάλλους καί τούς άγγλους έργάτες. Ή εξωτερική άφορμή ήταν ή οργάνωση τής Παγκόσμιας
Έκθεσης στό Λονδίνο. Αύτό τό διεθνές παζάρι ήταν τό προϊόν τού νέου
σταδίου τής καπιταλιστικής παραγωγής, τής μεγάλης βιομηχανίας, πού
είχε μετατρέψει τίς μεμονωμένες χώρες σέ τμήματα τής παγκόσμιας αγο
ράς. Ή πρώτη έκθεση οργανώθηκε μετά τήν επανάσταση τού Φλεβάρη
στό Λονδίνο τό 1851, ή δεύτερη στό Παρίσι τό 1855, ή τρίτη πάλι στό
Λονδίνο.
Μέ άφορμή τήν έκθεση αύτή άρχισε στό Παρίσι μιά κίνηση άνάμεσα
στούς έργάτες. Ή όμάδα τών γάλλων οπαδών τού Σουμπάτωφ, χρησιμο
ποιώντας τίς σχέσεις τού ’Αρμάν Λεβΐ, άπευθύνθηκε στόν πρόεδρο τής
επιτροπής, πού θά οργάνωνε τό γαλλικό τμήμα στήν Έκθεση τού Λονδί
νου. Αύτός ό πρόεδρος ήταν άκριβώς ό γνωστός μας Πλόν-Πλόν, πού
έδωσε τά χρήματα γιά τή μετάβαση μιάς εργατικής άντιπροσωπείας στήν
έκθεση τού Λονδίνου.
Άμέσως μετά άπ' αύτό άναψαν διάφορες συζητήσεις σ’ όλα τά παρι
σινά εργαστήρια. Οί μπλανκιστές καταφέρονταν φυσικά μέ τή μεγαλύτερη
111

οξύτητα εναντίον αύτής τής έλεημοσύνης τής κυβέρνησης. Μιά ομάδα
στήν οποία ύπερίσχυσαν οί μουτουαλιστές υποστήριζε μιά άλλη άποψη.
Χάραζε μιά μενσεβιστική τακτική κι έλεγε: πρέπει νά έπωφεληθούμε άπ'
τή νόμιμη δυνατότητα. Τά χρήματα δόθηκαν γενικά γιά τό ταξίδι τών
έργατών. Ά ς προσπαθήσουμε λοιπόν νά πετύχουμε, ή άντιπροσωπεία νά
έκλεγεϊ όχι άπ1 τά πάνω άλλά μέσα στά εργοστάσια. Θά χρησιμοποιή
σουμε αυτές τίς εκλογές γιά προπαγάνδα καί θά επιδιώξουμε νά περάσουμε τούς δικούς μας ύποψήφιους.
Ή άποψη τής ομάδας αύτής, πού διευθυνόταν άπό τόν Τολαίν καί τόν
Περασόν, επικράτησε. Άποφασίστηκε νά γίνουν εκλογές στά εργοστάσια
καί εκλέχτηκαν σχεδόν όλα τά μέλη τής ομάδας. Οί μπλανκιστές μποϋκοτάρησαν τίς εκλογές καί οί άνθρωποι τού Σουμπάτίοφ άπέτυχαν όλοι.
Έ τσι οργανώθηκε ή εργατική άντιπροσωπεία άπό τό Παρίσι. Είναι χα
ρακτηριστικό ότι κι άπό τή Γερμανία στάλθηκε επίσης μιά άντιπροσωπεία στό Λονδίνο, ή οποία συνδεόταν μέ κείνη τήν ομάδα έργατών, πού
είχε άναλάβει τήν οργάνωση τού εργατικού συνεδρίου κι είχε αποταθεί
στόν Λασάλ.
Μ’ αύτό τόν τρόπο ή Παγκόσμια Έκθεση στό Λονδίνο δημιούργησε τή
δυνατότητα νά συναντηθούν οί γάλλοι, οί άγγλοι καί οί γερμανοί έργά
τες. Καί πράγματι συναντήθηκαν. Μερικοί ιστορικοί τής Διεθνούς άνάγουν τήν άρχή της σ' αύτή τή συγκέντρωση. Σάς έχω ήδη συστήσει τό
βιβλίο τού σύντροφου Στέκλωφ γιά τήν ιστορία τής Διεθνούς. Ά ς δούμε
τί γράφει γι’ αύτή τήν συνάντηση.
Άφορμή γιά τήν προσέγγιση καθο>ς καί γιά τή συνεννόηση άνά
μεσα στούς άγγλους καί τούς εύρο^παίους έργάτες, άποτέλεσε ή
Παγκόσμια ’Έκθεση τού 1862 στό Λονδίνο... Στίς 5 Αύγούστου τού
1862 έγινε επίσημη υποδοχή τών εβδομήντα άντιπροσώπων τών
γάλλων έργατών άπό τούς άγγλους συντρόφους τους* εκεί άναφέρθηκε ή άνάγκη νά δημιουργηθεί ένας διεθνής σύνδεσμος άνάμεσα
στούς έργάτες πού σάν άνθρωποι, πολίτες καί εργαζόμενοι έχουν
τά ίδια συμφέροντα καί έπιδιώξεις.
Δυστυχώς αύτό δέν είναι παρά ένας μύθος. Στήν πραγματικότητα αύτή ή
συγκέντρωση, όπως έχω πει εδώ καί πολύ καιρό, είχε έναν εντελώς δια
φορετικό χαρακτήρα. Πραγματοποιήθηκε μέ τή συμμετοχή καί τήν έγ
κριση τών εκπροσώπων τής άστικής τάξης καί τών κυρίαρχων τάξεων.
Καί οί λόγοι πού έκφωνήθηκαν δέν έθιγαν ούτε μιά τρίχα τών έπιχειρηματιών, καί δέν άνησύχησαν ούτε έναν άστυνομικό, μιάς καί άπό τή με
ριά τών άγγλων καπιταλιστών συμμετείχαν άκριβώς εκείνοι, πού κατά τή
διάρκεια τής άπεργίας τών οικοδόμων είχαν επιβάλει τά πιό αύστηρά
μέτρα. Ά ρκεΐ νά πούμε, ότι οί άγγλοι συνδικαλιστές σέ ένδειξη διαμαρ
τυρίας δέν είχαν συμμετάσχει καθόλου σ* αύτή τή συγκέντρωση. Μέ κα
νένα τρόπο λοιπόν δέ μπορούμε νά τή θεωρούμε σάν άπαρχή τής Διε
θνούς.
Μόνο ένα είναι σωστό: Ό τα ν θά ’ρχονταν οί έργάτες άπ' τή Γαλλία
καί τή Γερμανία, θά συναντιόντουσαν μέ τούς γάλλους καί τούς γερμα
νούς έργάτες πού είχαν μεταναστεύσει μετά τό 1848. Καί ό τόπος όυνάν1 12

τησης γιά τούς έργάτες τών διάφορων εθνοτήτων στίς δεκαετίες τού 1850
καί I860, ήταν ή ήδη γνωστή σας Έργατική Μορφωτική Ένωση, πού
είχε ιδρυθεί τό 1840 άπό τόν Σάπερ καί τούς συντρόφους του. Τό εστια
τόριο καί τό μπάρ αύτής τής ένωσης βρίσκονταν άκριβώς στή συνοικία,
όπου καί τότε καί άργότερα κατοικούσαν οί ξένοι. Ή ταν ενα κέντρο
άκόμα καί στά κατοπινά χρόνια, μέχρι τόν ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Είχα
τήν εύκαιρία νά τό διαπιστώσω προσωπικά, οταν πήγα στό Λονδίνο, γιά
νά έργαστώ τό 1909 καί 1910 στό Βρετανικό Μουσείο. Δέν υπήρχε άλλο
μέρος πού νά μπορούσες νά συναντήσεις τόσο πολλούς ξένους έργάτες.
Ή άγγλική κυβέρνηση έσπευσε νά κλείσει τή λέσχη αύτή άμέσως μετά
τήν κήρυξη τοϋ πολέμου.
Έτσι. άναμφίβολα συναντήθηκαν μερικά μέλη τής γαλλικής άντιπροσωπείας μέ παλιούς γάλλους εξόριστους, κι οι γερμανοί έργάτες άπό τή
Λειψία καί τό Βερολίνο ξανασυνάντησαν τούς παλιούς συντρόφους τους.
Είναι φανερό πώς αύτές ήταν μόνο τυχαίες επαφές, πού άπό μόνες τους
δέ μπορούσαν νά οδηγήσουν στήν 'ίδρυση τής Διεθνούς, οπως δέν τό
μπορούσε κι ή συγκέντρωση στίς 5 τού Αύγούστου, στήν οποία ό σύν
τροφος Στέκλωφ, άκολουθώντας κι άλλους ιστορικούς, άποδίδει μιά τόσο
μεγάλη σπουδαιότητα.
Τήν κατάσταση ήρθαν νά βοηθήσουν δυό πολύ σημαντικά γεγονότα. Τό
πρώτο ήταν ό έμφύλιος πόλεμος στίς Ηνωμένες Πολιτείες. Σάς έχω ήδη
έξιστορίσει, οτι ή κατάργηση τής δουλείας ήταν στήν ήμερήσια διάταξη.
Ή διαμάχη γιά τό ζήτημα αύτό όξύνθηκε τόσο πολύ, καί οδήγησε σέ μιά
τόσο έντονη σύγκρουση άνάμεσα στίς πολιτείες τού Νότου καί τού Βορ
ρά, ώστε οί πρώτες γιά νά διατηρήσουν τή δουλεία, άποφάσισαν νά άποχωριστούν καί νά σχηματίσουν μιά αύτόνομη δημοκρατία. Τό άποτέλεσμα
ήταν νά ξεσπάσει ένας πόλεμος πού είχε απρόσμενα καί δυσάρεστα επα
κόλουθα γιά ολόκληρο τόν καπιταλιστικό κόσμο. Οί πολιτείες τοϋ Νότου
είχαν τότε σχεδόν τό μονοπώλιο τής παραγωγής βαμβακιού σ' ολόκληρο
τόν κόσμο. Τό αιγυπτιακό βαμβάκι δέν έπαιζε άκόμα κανένα ρόλο, καί
τό βαμβάκι τών Ανατολικών Ινδιών καί τού Τουρκεστάν ήταν άνύπαρκτο. Μ’ αύτό τόν τρόπο ή Εύρώπη έμεινε ξαφνικά χωρίς βαμβάκι. Τή
στιγμή άκριβώς πού ολόκληρη ή βιομηχανία είχε γενικά συνέρθει έντελώς
άπ' τήν κρίση τού 1857-58, ξέσπασε σ’ ενα τόσο σημαντικό κλάδο τής
ύφαντουργίας, οπο>ς είναι βαμβακουργία, μιά φοβερή κρίση, πού έπηρέασε όχι μόνο τήν άγγλική, άλλά καί τή γαλλική, τή γερμανική καί
άκόμα καί τή δική μας νεαρή βαμβακουργία. Ή έλλειψη βαμβακιού έπέ
φερε μιά σημαντική άνατίμηση καί στίς άλλες πρώτες ύλες τής ύφαντουργικής βιομηχανίας. Φυσικά οί μεγάλοι καπιταλιστές ύπέφεραν λιγότερο
άπ' ολους, ομως οί μικροί καί οί μεσαίοι καπιταλιστές έσπευσαν νά κλείσουν τά εργοστάσιά τους. Δεκάδες χιλιάδες, καί μάλιστα εκατοντάδες χι
λιάδες έργάτες στήν Εύρώπη, άπειλούνταν νά πεθάνουν τής πείνας.
Ή κυβέρνηση άρκούνταν σ’ εύτελείς έλεημοσύνες. Οί άγγλοι έργάτες,
πού μόλις πρίν λίγο καιρό, στήν άπεργία τών οικοδόμων, είχαν δώσει τό
παράδειγμα τής άλληλεγγύης, άρχισαν καί τώρα νά οργανώνουν τή βοή
θεια. Ή πρίοτοβουλια ξεκίνησε άπ' τό Συμβούλιο τών Συνδικάτων τού

s

Μάρξ καί 'Ένγκελς

Λονδίνου. 'Οργανώθηκε μιά ειδική επιτροπή, άνάμεσα στά μελί] τή;
όποΐας συναντάμε ήδη γνωστά μας ονόματα. Στή Γαλλία όργανο')θηκε
επίσης μιά ειδική επιτροπή μέ τόν Γδιο σκοπό. Επικεφαλής της ήταν εκ
πρόσωποι τής ομάδας πού είχε κάνει τίς εκλογές τής εργατικής άντιπροσωπείας γιά τήν ’Έκθεση τοϋ Λονδίνου.
Οί δυό έπιτροπές ήρθαν σ' επαφή. Έ τσι οί άγγλοι καί οί γάλλοι έργά
τες είχαν μιά νέα άπόδειξη γιά τό στενό δεσμό πού ύπάρχει άνάμεσα στά
συμφέροντα τών έργατών τών διάφορων χωρών. Μ' αύτό τόν τρόπο λοι
πόν, ό έμφύλιος πόλεμος στίς "Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ή αιτία πού
προκάλεσε μιά εξαιρετικά σφοδρή άναταραχή σ' ολόκληρη τήν οικονο
μική ζωή τής Εύρώπης, κι έπληξε μέ τήν Γδια ορμή τούς άγγλους, τούς
γάλλους, τούς γερμανούς, άκόμα καί τούς ρώσους έργάτες στίς έπικράτειες τής *Μόσχας καί τού Βλαντιμίρ. Γιαυτό, στόν πρόλογο τού πρώτου
τόμου τού Κεφαλαίου, ό Μάρξ γράφει ότι ό άμερικάνικος έμφύλιος πό
λεμος τό 19ο αίοχνα, έπαιξε γιά τήν εργατική τάξη τόν Γδιο ρόλο τού
σήμαντρου, όπως τόν είχε παίξει τό 19ο αιώνα ό άμερικάνικος πόλεμος
τής άνεξαρτησίας κατά τής ’Αγγλίας γιά τή γαλλική άστική τάξη καί γιά
τή μεγάλη γαλλική έπανάσταση.
Έ να δεύτερο γεγονός ένδιέφερε εξίσου τούς έργάτες τών διάφορων
χωρών. Στή Ρωσία εκείνη άκριβώς τήν έποχή καταργήθηκε ή δουλοπα
ροικία. Έ πρεπε νά πραγματοποιηθούν καί σ' άλλους κλάδους τής κρατι
κής καί οικονομικής ζωής κάμποσες άκόμα μεταρρυθμίσεις. Ταυτόχρονα
ένισχυόταν τό έπαναστατικό κίνημα, πού είχε άκόμα πιό ριζοσπαστικές
διεκδικήσεις. Οί γειτονικές περιοχές κινητοποιήθηκαν, άνάμεσά τους κι ή
Πολωνία. Ή τσαρική κυβέρνηση άρπαξε τήν εύκαιρία, ώστε μ' ενα χτύ
πημα νά άπαλλαγεί καί άπό τήν έξωτερική καί άπό τήν έσωτερική άνταρσία. Προκαλεϊ μιά έξέγερση στήν Πολωνία καί ταυτόχρονα μέ τή
βοήθεια τού Κάτκωφ κι άλλων πουλημένων συγγραφίσκων ύποδαυλίζει
ενα μεγαλορωσικό κραυγαλέο πατριωτισμό. Γιά νά καταπνίγει ή πολω
νική εξέγερση, στέλνεται έκεΐ ό περιβόητος δήμιος Μουράβγιωφ κι άλλα
παρόμοια κτήνη.
Στή Δυτική Εύρώπη, όπου ό ρώσικος τσαρισμός είναι παντού μισητός,
οί ξεσηκωμένοι πολωνοί, όπιος καί τό 1831, προκαλούν ζωηρά αισθή
ματα άλληλεγγύης. Οί κυβερνήσεις έγγυώνται άπόλυτη ελευθερία δράσης
σ’ αύτούς πού ύποστηρίζουν τούς πολωνούς επαναστάτες, γιά νά δώσουν
έτσι μιά κάποια διέξοδο στήν όγκούμενη δυσαρέσκεια τών έργατών. ’Ορ
γανώνονται εκδηλώσεις καί στή Γαλλία σχηματίζεται μιά έπιτροπή μέ
έπικεφαλής τούς ήδη γνωστούς μας Τολαίν καί Περασόν. Στήν ’Αγγλία
τήν κίνηση άλληλεγγύης μέ τήν Πολωνία τή διευθύνουν ό Κρέμερ καί ό
Ό τζερ άπ’ τή μεριά τών έργατών, καί ό καθηγητής Μπήζλυ άπ’ τή μεριά
τών ριζοσπαστών διανοουμένων.
Τόν ’Απρίλη τοϋ 1863 συγκαλούν μιά τεράστια μαζική συγκέντρωση
στό Λονδίνο, όπου ό Κρέμερ, σ’ ενα λόγο του, τάσσεται άπόλυτα στό
πλευρό τών πολωνών. Πρόεδρος είναι ό καθηγητής Μπήζλυ. Ή συγκέν
τρωση παίρνει μιά άπόφαση, άπό κοινού μέ τούς γάλλους έργάτες νά
άσκήσουν πίεση στίς κυβερνήσεις γιά νά προκαλέσουν μιά έπέμβαση
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υπέρ τής Πολωνίας. ’Αποφασίζεται νά οργανωθεί μιά διεθνής συγκέν
τρωση. Αύτή πραγματοποιείται στίς 22 ’Ιούλη τοϋ 1863 στό Λονδίνο.
Πρόεδρος είναι πάλι ό Μπήζλυ.
Στ1 όνομα τών άγγλων έργατών μίλησαν ό Ό τζερ καί ό Κρέμερ, στ’
όνομα τών γάλλων ό Τολαίν. Ό λοι τους απέδειξαν τήν άνάγκη νά δημιουργηθεϊ μιά άνεξάρτητη Πολωνία. Αύτό ήταν τό μοναδικό θέμα τών
αγορεύσεων. Τήν έπόμενη μέρα όμως πραγματοποιήθηκε μιά νέα συγκέν
τρωση, πού οί ιστορικοί τής Διεθνούς συνήθως δέν τήν άναφέρουν. ’Ορ
γανώθηκε μέ πρωτοβουλία τοϋ Συμβουλίου τών Συνδικάτων τού Λονδί
νου, αύτή τή φορά χωρίς τή συμμετοχή άστικών στοιχείων. Ό Ό τζερ
έπισήμανε τήν άνάγκη γιά μιά στενότερη επαφή άνάμεσα στούς άγγλους
καί τούς εύρωπαίους έργάτες. Τό πρόβλημα τέθηκε πρακτικά. Σάς έχω
πει ήδη, ότι οί άγγλοι έργάτες έπρεπε νά υπολογίζουν σ’ ενα μεγάλο αν
ταγωνισμό τών γάλλων καί τών βέλγων, άλλά ιδιαίτερα τών γερμανών
έργατών. Στίς άρχές τής δεκαετίας τοϋ 1860 στά άρτοποιεΐα, πού τελικά
πέρασαν στά χέρια τών μεγάλων επιχειρηματιών, εργάζονταν σέ μεγάλο
ποσοστό γερμανοί έργάτες. Στή βιομηχανία οικοδομών, επίπλων καί έρ
γων τέχνης εργάζονται πολυάριθμοι γάλλοι. Γιαυτό οί άγγλοι συνδικαλι
στές έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα σέ κάθε δυνατότητα νά άσκούν επιρροή
πάνω στούς ξένους έργάτες, πού είχαν έρθει στήν ’Αγγλία, κι αύτό ήταν
πιό εύκολο νά τό πετύχουν μέ τή βοήθεια μιάς οργάνωσης, πού θά συνέ
νωνε τούς έργάτες τών διάφορων εθνοτήτων.
’Αποφασίστηκε, ότι οί άγγλοι έργάτες όφειλαν νά στείλουν στούς γάλλους έργάτες ενα άντίστοιχο χαιρετιστήριο μήνυμα. Πέρασαν σχεδόν
τρεις μήνες προτού τό μήνυμα αύτό δοθεί γιά έγκριση στούς συνδικαλι
στές τού Λονδίνου. Είχε συνταχθεΐ κυρίως άπ’ τόν Ό τζερ, πού σίγουρα
τό είχε έμπνευστεΐ άπό μιά παρόμοια επιστολή άλληλεγγύης πού είχε
στείλει ό συνάδερφός του Τόμας Χάρντυ, στά τέλη τοϋ 18ου αιώνα,
στούς γάλλους έπ&ναστάτες.
Τήν εποχή εκείνη ή πολωνική εξέγερση είχε πιά κατασταλεΐ μέ άνήκουστη ώμότητα άπό τούς τσαρικούς δήμιους. Τό χαιρετιστήριο μήνυμα
δέ θυμίζει σχεδόν καθόλου τήν εξέγερση. Γιά νά σάς δώσω μιά ιδέα τού
χαρακτήρα της, θά σάς διαβάσω ένα μικρό άπόσπασμα.
Ή άδελφοσύνη τών λαών είναι άπόλυτα άναγκαία γιά τό συμφέ
ρον τών έργατών. Γιατί κάθε φορά πού προσπαθούμε νά βελτιώ
σουμε τή θέση μας μέ τόν περιορισμό τής έργάσιμης μέρας ή μέ τήν
αύξηση τού μεροκάματου, οί καπιταλιστές μάς άπειλούν ότι θά φέ
ρουν γάλλους, βέλγους, γερμανούς έργάτες, πού μπορούν νά κά
νουν τή δουλιά μας μέ μικρότερο μισθό. Δυστυχώς συχνά ή άπειλή
αύτή πραγματοποιείται. Σ' αύτό φυσικά δέ φταίει ή κακή θέληση
τών εύρωπαίων συναδέρφων μας, άλλά άποκλειστικά ή έλλειψη
σωστών συνδέσμων άνάμεσα στούς μισθωτούς έργάτες τών διάφο
ρων χωρών. ’Ελπίζουμε όμως πώς αύτή ή κατάσταση σύντομα θά
τερματιστεί, γιατί ή επιδίωξή μας νά έξ ισώσου με τούς μισθούς τών
κακοπληρωμένων έργατών μέ τούς μισθούς εκείνων πού πληρώνον
ται καλύτερα, θά εμποδίσει τούς επιχειρηματίες νά μάς εμπαίζουν

όάζοντάς μας νά τσακωνόμαστε μεταξύ μας, ώστε σύμφουνα μέ το
κερδοσκοπικό τους πνεύμα νά ύποβιβάζουν τό βιοτικό μας έπίπεδο
όσο τό δυνατό πιό χαμηλά.
Τό χαιρετιστήριο μήνυμα μεταφράστηκε στά γαλλικά άπ' τόν καθηγητή
Μπήζλυ καί στάλθηκε στό Παρίσι μόλις τό Νοέμβρη τού 1863. Στό Πα
ρίσι χρησιμοποιήθηκε σάν προπαγανδιστικό ύλικό στά εργοστάσια. Ή
άπάντηση ομως τών γάλλων εργατών άργησε πολύ. Ό λόγος ήταν οτι στό
Παρίσι προετοιμάζονταν τότε γιά τίς έπικείμενες συμπληρωματικές εκλο
γές τής νομοθετικής συνέλευσης (όπως ονομαζόταν τότε τό κοινοβούλιο),
πού θά παραγματοποιούνταν τό Μάρτη τοϋ 1864. Μιά ομάδα εργατών,
επικεφαλής τής όποίας βρίσκουμε πάλι τόν Τολαίν καί τόν Περασόν,
έθεσε ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα: πρέπει οί έργάτες νά προτεί
νουν τούς δικούς τους υποψήφιους ή νά άρκεστούν στήν ύποστήριξη τών
ριζοσπαστών ύποψηφίων; Μ’ άλλα λόγια: πρέπει νά διαχωριστούν άπ'
τήν άστική άντιπολίτευση καί νά έμφανιστούν μ' ένα ξεχωριστό πρό
γραμμα, ή νά άκολουθήσουν πίσω άπ' τά άστικά κόμματα; Τό πρόβλημα
αύτό συζητήθηκε έντονα στά τέλη τού 1863 καί στίς άρχές τού 1864.
Άποφασίστηκε νά εμφανιστούν ξεχωριστά καί νά προβάλουν σάν ύποψήφιο τόν Τολαίν. Μαζί μ’ αύτό πάρθηκε ή άπόφαση να τεκμηριωθεί
αύτή ή ρήξη μέ τήν άστική δημοκρατία, σ' ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, τό
όποιο άπ' τόν άριθμό τών ύπογραφών πήρε τό όνομα Μανιφέστο τών
'Εξήντα .
Στό θεωρητικό του μέρος, στήν κριτική πού ύποβάλλει τήν άστική τάξη
πραγμάτ(υν, τό μανιφέστο αύτό ύποστηρίζει ολοκληρωτικά τήν άποψη
τού Προυντόν. Ταυτόχρονα ομως ξεφεύγει όλότελα άπ' τό πολιτικό πρό
γραμμα τού δασκάλου, υποστηρίζει τήν άναγκαιοτητα μιάς ξέχωρης πολι
τικής οργάνωσης γιά τούς έργάτες καί άπαιτεί νά προτείνει ή έργατική
τάξη δικούς της υποψήφιους γιά νά ύποστηρίξουν στό κοινοβούλιο τά
συμφέροντα τών έργατών.
Ό Προυντόν επιδοκίμασε μ' ενθουσιασμό τό Μανιφέστο τών 'Εξήντα ,
καί μ' αύτή τήν άφορμή έγραψε ένα βιβλίο, πού άποτελεί ένα άπ’ τά
καλύτερα έργα του. Τό επεξεργάστηκε στούς τελευταίους μήνες τής ζωής
του, άλλά πέθανε προτού νά δημοσιευτεί. Τό βιβλιαράκι αύτό έχει τόν
τίτλο Γιά τήν Πολιτική Ικανότητα τής 3Εργατικής Τάξης. Ό Προυντόν
άναγνωρίζει γιά πρώτη φορά στήν έργατική τάξη τό δικαίωμα νά έχει
μιά άνεξάρτητη ταξική οργάνωση. Μόλο πού, τόσο στό ζήτημα τής άπεργίας όσο καί στό ζήτημα τών συνεταιρισμών άμοιβαίας βοήθειας, επιμέ
νει στήν παλιά του άποψη, τό βιβλίο αύτό θυμίζει περισσότερο άπ' ολα
τό πρώτο του έργο, Γιά τήν Ιδιοκτησία , τόσο στό πνεύμα τής διαμαρτυ
ρίας κατά τής άστικής κοινωνίας, οσο καί στήν προλεταριακή του τάση.
Αύτή ή υπεράσπιση τής εργατικής τάξης εγινε ένα άπ’ τά δημοφιλέστερα
βιβλία τών γάλλων έργατών. Ό τα ν κανείς μιλάει γιά τήν έπιρροή τού
προυντονισμού στήν εποχή τής Πρώτης Διεθνούς, δέν πρέπει νά ξεχνάει,
οτι πρόκειται γιά τή μορφή έκείνη τού προυντονισμού, πού είχε διαμορφο)θεΐ μετά τή δημοσίευση τού Μανιφέστου τών 'Εξήντα . Μ’ αύτήν άκρι-

βώς τή μορφή ό προυντονισμός άσκησε μεγάλη επιρροή καί στίς άπόψεις
τών επαναστατών διανοούμενων στή Ρωσία.
Πέρασε σχεδόν ενας χρόνος μέχρι πού νά συντάξουν οί παρισινοί ερ
γάτες τήν άπαντητική επιστολή. Εκλέχτηκε μιά ειδική άντιπροσωπεία γιά
νά τή μεταφέρει στό Λονδίνο. Γιά τήν ύποδοχή αύτής τής άντιπροσωπείας οργανώθηκε στίς 28 Σεπτέμβρη τοϋ 1864 μιά συγκέντρωση στήν
αϊθουσα τού Α γίου Μαρτίνου, πού ήταν ενα πολύ γνωστό τότε κτίριο
στό κέντρο τής πόλης. Πρόεδρος ήταν ό Μπήζλυ. Ή αίθουσα ήταν
άσφυχτικά γεμάτη. Στήν άρχή ό Ό τζερ διάβασε μιά προσφώνηση τών
άγγλων έργατών. Ό άπαντητικός χαιρετισμός διαβάστηκε άπό τόν Τολαίν. Δίνω έδώ ενα μικρό άπόσπασμα:
Ή βιομηχανική πρόοδος, ό καταμερισμός τής εργασίας, τό έλεύθερο εμπόριο - αύτοί είναι οί τρεις παράγοντες πού πρέπει νά μάς
άπασχολήσουν, γιατί ύπόσχονται μιά θεμελιακή άλλαγή τής κοινω
νίας. Οί καπιταλιστές, κάτω άπ’ τήν πίεση τών περιστάσεων, ακο
λουθώντας τίς άπαιτήσεις τής εποχής, συνασπίστηκαν σέ παντοδύ
ναμες οικονομικές καί βιομηχανικές ενώσεις. ’Άν δέν πάρουμε
άμυντικά μέτρα θά συντριβούμε άλύπητα. Εμείς, οί έργάτες όλων
τών χωρών, πρέπει νά συνενωθούμε καί νά βάλουμε ενα άμετάκλητο τέλος σέ μιά τάξη πραγμάτων, πού άπειλεΐ νά διαιρέσει τήν
άνθρωπότητα σέ μιά μάζα λιμοκτονούντων καί σέ ζωώδη κατά
σταση ύποβιβασμένων άνθρώπων άπ’ τή μιά, καί σέ μιά κλίκα
πλουτοκρατών καί καλοθρεμμένων άπ’ ΐήν άλλη. Γιά νά πετύχουμε
τό σκοπό αύτό θ’ άναπτύξουμε άλληλεγγύη μεταξύ μας.
Οί γάλλοι έργάτες είχαν μάλιστα φέρει μαζί τους καί τό σχέδιο μιάς τέτοιας οργάνωσης: στό Λονδίνο θά συγκροτηθεί μιά Κεντρική Επιτροπή
άπό άντιπρόσωπους όλων τών χωρών, καί σ’ όλες τίς πρωτεύουσες τής
Εύρώπης θά δημιουργηθούν ύποεπιτροπές, πού θά βρίσκονται σ’ επαφή
μ’ αύτή τήν Κεντρική Επιτροπή πού θά έθετε στήν κρίση τους τό κάθε
πρόβλημα. Τό κέντρο θά συγκεντρώνει τ ’ άποτελέσματα αύτής τής συζή
τησης. Γιά τόν οριστικό καθορισμό τού οργανωτικού σχήματος, θά πρέπει
νά συγκληθεΐ ενα διεθνές συνέδριο στό Βέλγιο.
Θά μέ ρωτήσετε, σύντροφοι: καί πού είναι ό Μάρξ, ποιά ήταν ή συμ
μετοχή του σ’ όλα αύτά; Καμιά άπολύτως. Σκόπιμα σάς περιέγραψα τόσο
διεξοδικά τό πώς προετοιμάστηκε ή 28 Σεπτέμβρη τού 1864, ή μέρα πού
προσδιορίζουμε σάν τήν άπαρχή τής ιστορίας τής Πρώτης Διεθνούς, γιά
νά ξέρετε, πώς όλα τά βήματα πού έγιναν σ' αύτή τή συγκέντρωση, άπ’
τό πρώτο μέχρι τό τελευταίο, ήταν έργο τών ϊδιων τών έργατών. Μέχρι
τώρα δέ μπόρεσα ούτε μιά φορά ν ’ άναφέρω τό όνομα τού Μάρξ. Ώ στό
σο, στήν άξιομνημόνευτη εκείνη μέρα, βρισκόταν σάν καλεσμένος στή
συνέλευση. Πώς ήρθε όμως σ’ αύτή τή συγκέντρωση; Τήν άπάντηση μάς
τή δίνει ενα μικρό σημείωμα, πού τό βρήκα τυχαία άνάμεσα σέ διάφορα
χαρτιά τού Μάρξ.
Πρός τόν κ. Μάρξ! Ή οργανωτική επιτροπή τής συγκέντρωσης,
Σάς παρακαλεΐ εύσεβάστως νά μή μάς άρνηθεΐτε τήν παρουσία Σας
σ’ αύτήν. Ή επίδειξη τοϋ σημειώματος θά Σάς επιτρέψει τήν εϊσ1 17

οδο στό χώρο, όπου στίς 1930 θά συνέλθει ή έπιτροπή. Ό άφοσιωμένος Σας Κρέμερ.
Ό τα ν βρήκα τήν επιστολή αύτή διερωτήθηκα: Τί έκανε τόν Κρέμερ νά
καλέσει τόν Μάρξ; Γιατί δέν προσκλήθηκαν καί πολλοί άλλοι εξόριστοι,
πού ήταν εγκατεστημένοι τότε στό Λονδίνο καί συνδέονταν πιό στενά με
τούς γάλλους ή τούς. άγγλους; Γιατί εκλέχτηκε στήν έπιτροπή τής μελλον
τικής Διεθνούς Ένωσης;
Σχετικά μ’ αύτά, μόνο ύποθέσεις μπορούν νά γίνουν. Τό πιό πιθανό
είναι τό εξής: Σάς έχω ήδη έπισημάνει τό ρόλο πού έπαιζε ή γερμανική
Εργατική Ένωση σάν τόπος συγκέντρωσης στό Λονδίνο, όπου συναν
τιόντουσαν οι έργάτες τών διάφορων εθνικοτήτων. Ή σημασία της σάν
τόπου συγκέντρωσης μεγάλωσε άκόμα περισσότερο, όταν οί ϊδιοι οί άγγλοι κατάλαβαν, πώς είναι απαραίτητο νά συνενωθούν μέ τούς γερμα
νούς έργάτες, γιά νά άμβλύνουν τίς επιζήμιες συνέπειες πού γεννιούνταν
άπ’ τόν άνταγωνισμό μεταξύ τών έργατών, πού οί επιχειρηματίες τούς
προσείλκυαν στό Λονδίνο μέσω διά·, ορων πρακτόρων. Ά π ό κεΐ προέκυψαν στενές προσωπικές σχέσεις μέ τα μέλη τής παλιάς Ένωσης τών Κομ
μουνιστών, τόν Έκάριους, τόν Λέσνερ καί τόν Πφαίντερ. Οί δυό πρώτοι
άπασχολούνταν σ' ένα εργοστάσιο ραφτικής, ό τρίτος εργαζόταν σάν
μπογιατζής καί ελαιοχρωματιστής στίς οικοδομές. Ό λοι τους πήραν εν
εργό μέρος στήν κίνηση τών συνδικάτων τού Λονδίνου, καί γνωρίζονταν
καλά μέ τούς οργανωτές καί ήγέτες τού Συμβουλίου τών Συνδικάτων τοϋ
Λονδίνου. Εύκολα πιά μπορεΐτε νά μαντέψετε, ότι μέσω αύτών ό Ό τζερ
καί ό Κρέμερ γνώρισαν καί τό δόκτορα Μάρξ, πού τήν εποχή εκείνη
άκριβώς είχε άνανεώσει τίς σχέσεις του μέ τή γερμανική Εργατική Έ νω 

ση·

Ό πραγματικός ρόλος τού Μάρξ, πού καθώς βλέπετε δέν ήταν ό ίδρυτής τής Πρώτης Διεθνούς, άλλά έγινε πολύ σύντομα ό πνευματικός της
άρχηγός, άρχίζει άμέσως μετά τήν ίδρυσή της. Ό π ω ς είδατε, ή έπιτροπή
πού εκλέχτηκε στή συγκέντρωση τής 28 τού Σεπτέμβρη, ούσιαστικά δέν
πήρε καμιά άπολύτως εντολή. Δέν είχε ούτε πρόγραμμα, ούτε καταστα
τικό ούτε κάν όνομα. Στό Λονδίνο ύπήρχε τότε ήδη μιά διεθνής εταιρία,
ή «Γενική Ένωση», ή οποία πρόσφερε στήν έπιτροπή τή φιλοξενία της.
Κι άν διαβάσετε τά πρακτικά άπ’ τήν πρώτη συγκέντρωση τής επιτροπής,
θά βρείτε εκεί καί τούς άντιπρόσωπους αύτής τής Ένωσης, πολύ καλο
προαίρετους μπουρζουάδες. Οί εκπρόσωποι τής Ένωσης πρότειναν στή
νέα έπιτροπή νά μήν ιδρύσει κάποια καινούργια εταιρία, άλλοι μιλούσαν
γιά τήν οργάνωση μιάς νέας διεθνούς ένωσης, στήν όποια θά μπορούσαν
νά προσχωρήσουν όχι μόνο έργάτες, άλλά κι όλοι όσοι επιθυμούσαν μιά
διεθνή συνένωση καί βελτίωση τής οικονομικής καί πολιτικής κατάστασης
τών εργαζόμενων μαζών. Καί μόνο χάρη στήν πίεση δύο έργατών, τοϋ
Έκάριους καί τού Γουίτλοκ, ένός παλιού χαρτιστή, άποφασίστηκε νά δο
θεί στήν καινούργια ένωση τό όνομα «Διεθνής Ένωση τών Έργατών».
Ή πρόταση αύτή ύποστηρίχτηκε άπό τούς άγγλους, πού άνάμεσά τους
ύπήρχαν μερικοί χαρτιστές - μέλη τής παλιάς «Ένωσης τών Έργατών»,
τοϋ λίκνου τού χαρτιστικοϋ κόμματος.
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Τό καινούργιο όνομα έδινε άπ’ τά πρίν τόν καθορισμένο χαρακτήρα
τής νέας διεθνούς ένωσης. ’Απώθησε άμέσως τούς φρόνιμους εκείνους
άστούς πού μετείχαν στή Γενική Ένωση. Αυτοί ζήτησαν άμέσως άπ’ τήν
έπιτροπή νά στεγαστεί κάπου άλλοϋ. Γιά καλή τους τύχη, τά μέλη τής
επιτροπής κατάφεραν νά βρούν ένα μικρό δωμάτιο κοντά στή γερμανική
έργατική ένωση, στή συνοικία οπου ζούσαν οί εξόριστοι καί οί ξένοι έρ
γάτες.
Μόλις βαφτίστηκε ή "Ενωση, άρχισε νά συντάσσεται τό πρόγραμμα καί
τό καταστατικό. Γιά νά περάσει μιά άπόφαση, πρέπει νά έξασφαλιστεΐ
μιά πλειοψηφία. Αύτό τό γνωρίζει πολύ καλά κάθε μέλος τής οποιας
περιφερειακής έπιτροπής. Τά μέλη τής έπιτροπής τής Διεθνούς τό γνώρι
ζαν έξίσου καλά. Καί φυσικά δέν παρέλειπαν, οσο προετοιμάζονταν γιά
τή συνεδρίαση, νά κερδίσουν φίλους. Τό μόνο κακό ήταν πώς ή έπιτροπή
άποτελούνταν άπ’ τά πιό διαφορετικά στοιχεία. 'Υπήρχαν κατά πρώτο
λόγο οί άγγλοι, πού κι αύτοί διασπάστηκαν σέ διάφορες ομάδες. Ά νά μεσά τους υπήρχαν συνδικαλιστές, παλιοί χαρτιστές, υπήρχαν άκόμα καί
παλιοί όουενιστές, οπαδοί τού μεγάλου ούτοπιστή Όουεν. 'Υπήρχαν οί
γάλλοι, πού δύσκολα τά βγάζαν πέρα μέ τά οικονομικά προβλήματα,
άλλά θεωρούνταν ειδικοί τής έπανάστασης. 'Υπήρχαν οί ίταλοί, πού εί
χαν τότε πολύ μεγάλη επιρροή, γιατί καθοδηγούνταν άπό ένα πολύ δη
μοφιλή στούς άγγλους επαναστάτη, τόν Ματσίνι, πού ήταν ένθερμος δη
μοκράτης καί συνάμα θρησκόληπτος άνθρωπος. Υπήρχαν έπίσης πολωνοί εξόριστοι, γιά τούς οποίους τό πιό σημαντικό ήταν τό πολωνικό πρό
βλημα.
Τέλος ύπήρχαν καί μερικοί γερμανοί, πού ήταν ομως ολοι παλιά μέλη
τής Ένωσης τών Κομμουνιστών - ό Έκάριους, ό Λέσνερ, ό Λόχνερ, ό
Πφαίντερ καί τέλος ό Μάρξ.
Υποβλήθηκαν διάφορα σχέδια. Ε κτός άπ’ τό γνωστό μας γαλλικό,
ύποβλήθηκε κι ένα ιταλικό, πού είχε φτιαχτεί πάνω στό ϊδιο πρότυπο.
Στήν υποεπιτροπή πού άνήκε, ό Μάρξ υποστήριξε τίς θέσεις του καί τε
λικά τού προτάθηκε νά εκθέσει τό σχέδιό του στήν ολομέλεια τής έπιτρο
πής. Στήν τέταρτη συνεδρίαση - νά θυμόσαστε πώς εγινε τήν 1η Νοέμβρη
τού 1864 - τό σχέδιο τού Μάρξ έγκρίθηκε μέ μερικές άσήμαντες συντα
κτικές τροποποιήσεις άπ’ τή συντριπτική πλειοψηφία..
Πώς έγινε αύτό; Πρέπει άπ' τά πρίν νά σάς πώ, έστω κι άν κινδυνεύω
νά έκθέσω στά μάτια σας τόν Μάρξ, οτι αύτό δέν εγινε χωρίς κάποιους
συμβιβασμούς. Ό συμβιβασμός βρισκόταν στό γεγονός, οπως έγραψε ό
Ιδιος ό Μάρξ στό γράμμα του πρός τόν ’Ένγκελς, οτι «ύποχρεώθηκε νά
περιλάβει στό καταστατικό καί στό πρόγραμμα μερικές λεξούλες, οπως
άλήθεια, ήθική καί δικαιοσύνη», άλλά τίς περιέλαβε έτσι «πού νά μή
μπορούν νά βλάψουν».16
Δέ βρίσκεται ομως εκεί τό μυστικό τής έπιτυχίας τού Μάρξ, τό μυστικό
γιά τό πώς κατόρθωσε, σέ μιά τόσο άνομοιογενή συνέλευση, νά πετύχει
τή σχεδόν ομόφωνη άποδοχή τών θέσεών του. Τό μυστικό πρέπει ν’ άναζητηθεΐ στήν άσυνήθιστη έπιδεξιότητα - καί τούτο τό άναγνώρισε άκόμα
κι ό Μπακούνιν, .ένας άπό τούς άσπονδους άντίπαλους τον Μάρξ - μέ

τήν οποία συντάχτηκε τό ιδρυτικό μανιφέστο τής Διεθνούς. Ό π ω ς ομο
λογεί ό Μάρξ στό Γδιο γράμμα πρός τρν ’Ένγκελς, ήταν εξαιρετικά δύσ
κολο νά εκθέσει τήν ούσία τής υπόθεσης έτσι, πού ή δική μας, δηλαδή ή
κομμουνιστική, άποψη νά παρουσιαστεί μέ μιά μορφή πού νά ναι άποδεκτή άπ' τό επίπεδο άνάπτυξης τού εργατικού κινήματος εκείνης τής
εποχής. Ή ταν άδύνατο νά χρησιμοποιήσει τή θαρραλέα καί επαναστα
τική γλώσσα τού Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Έ πρεπε νά προσπαθήσει
νά ναι σκληρός στό περιεχόμενο, άλλά μετριοπαθής στήν έκφραση. Καί
πράγματι, ό Μάρξ ολοκλήρωσε μέ τόν πιό λαμπρό τρόπο τό έργο αυτό.
Ή Ιδρυτική Διακήρυξη , τό ιδρυτικό μανιφέστο, γράφτηκε 17 χρόνια
μετά τό Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Ό συγγραφέας τών δυό κειμένων
ήταν ίδιος, οί εποχές όμως πού γράφτηκαν, καί οί οργανώσεις γιά τίς
όποιες καί στ’ όνομα τών οποίων γράφτηκαν, διέφεραν πολύ. Τό Κομ
μουνιστικό Μανιφέστο συντάχτηκε κατ’ εντολή μιάς μικρής ομάδας επα
ναστατών καί κομμουνιστών, γιά ενα πολύ νεαρό άκόμα έργατικό κίνημα.
Ά π ό τότε κιόλας οί κομμουνιστές είχαν τονίσει ότι δέν έθεταν καμιά
άπολύτως ειδική άρχή, μέ τήν πρόθεση νά τήν επιβάλουν στό έργατικό
κίνημα, ότι προσπαθούν μόνο νά τονίσουν σ' αύτό τό κίνημα τά κοινά
συμφέροντα τού προλεταριάτου όλων τών χωρών, άνεξάρτητα άπό εθνι
κότητες.
Τό 1864 τό έργατικό κίνημα είχε άναπτυχθεί άρκετά, είχε γίνει πιό
μαζικό, όσο άφορά όμως τό επίπεδο άνάπτυξης τής ταξικής συνείδησης
είχε μείνει πολύ πίσω άπ' τή μικρή επαναστατική πρωτοπορία τού 1848.
Ά λλά καί τό νέο γενικό επιτελείο, πού στ’ όνομά του έγραφε τώρα ό
Μάρξ, είχε μείνει άρκετά πίσω. Ή ταν άπαραίτητο νά συνταχθεί ένα και
νούργιο μανιφέστο, πού ν' άνταποκρίνεται στό τοτινό επίπεδο άνάπτυξης
τού έργατικού κινήματος καί τών ήγετών του, χωρίς όμως ταυτόχρονα νά
έγκαταλείπει ούτε μιά άπ’ τίς άρχικές θέσεις τού Κομμουνιστικού Μ ανι
φέστου.

Ό Μάρξ, στό νέο μανιφέστο του, εδίυσε ένα κλασικό παράδειγμα
εφαρμογής τής τακτικής τοϋ ενιαίου μετώπου. Διατύπωσε μέσα σ’ αύτό
τίς διεκδικήσεις καί ύπογράμμισε όλα τά σημεία, στά όποια έπρεπε νά
συνενωθούν οι εργατικές μάζες καί στή βάση τών οποίων μπορούσε ν’
άναπτυχθεί παραπέρα τό ταξικό κίνημα τών έργατών. Ά π ό τίς άμεσες
ταξικές διεκδικήσεις τού προλεταριάτου πού διατύπωσε ό Μάρξ, προέκυπταν λογικά καί οί παραπέρα διεκδικήσεις τού Κομμουνιστικού Μανι
φέστου.

Σ' όλες αύτές τίς σχέσεις ό Μάρξ είχε φυσικά τεράστια ύπεροχή τόσο
άπέναντι στόν Ματσίνι, όσο κι άπέναντι στούς γάλλους επαναστάτες καί
στούς άγγλους σοσιαλιστές, πού συμμετείχαν στήν επιτροπή τής Διεθνούς.
Χωρίς νά μεταβάλει τίς βασικές του άρχές, είχε έπιτελέσει στά τελευταία
δεκαεφτά χρόνια ενα τεράστιο έργο. Στό διάστημα αύτό είχε τελειώσει
κιόλας τό πρώτο δοκίμιο τού γιγάντιου έργου του καί άσχολούνταν μέ
τήν τελική επεξεργασία τού πρώτου τόμου τοϋ Κεφαλαίου. Ό Μάρξ ήταν
τότε ό μόνος άνθρωπος στόν κόσμο, πού είχε μελετήσει τόσο διεξοδικά
τήν κατάσταση τής εργατικής τάξης καί είχε συλλάβει τόσο βαθιά όλό120

κλήρο τό μηχανισμό τής καπιταλιστικής κοινωνίας. Σ ’ ολόκληρη τήν ’Αγ
γλία δέν ύπήρχε ούτε ενας άνθρωπος πού νά ’χει κοπιάσει νά μελετήσει
τόσο επακριβώς όλες τίς έκθέσας τών άγγλων εργοστασιακών επιθεωρη
τών καί τίς εργασίες τών κοινοβουλευτικών επιτροπών, πού είχαν ερευ
νήσει τήν κατάσταση τών διάφορων βιομηχανικών κλάδων καί τών διά
φορων ομάδων τού προλεταριάτου τών πόλεων καί τής υπαίθρου. Ό
*Μάρξ γνώριζε αύτά τά πράγματα πολύ καλύτερα άπ’ τά εργατικά μέλη
τής έπιτροπής. Στήν έπιτροπή μετείχαν άρτοπο ιοί πού γνώριζαν πολύ
καλά τήν κατάσταση τών πραγμάτων στόν κλάδο τους, μετείχαν τσαγκά
ρηδες πού γνώριζαν άριστα τά προβλήματά τους, μετείχαν μαραγκοί καί
μπογιατζήδες, πού γνώριζαν θαυμάσια τήν κατάσταση τών έργατών οι
κοδομών, όμως μόνο ό Μάρξ γνίόριζε μέ άπόλυτη άκρίβεια τήν κατά
σταση τών διάφορων ομάδων τής εργατικής τάξης καί μόνο ό Μάρξ μπο
ρούσε νά τή συνδέσει μέ τούς γενικούς νόμους τής καπιταλιστικής παραγωγής.
Ή μεγάλη τέχνη τού προπαγανδιστή φαίνεται καί μόνο στή σύνταξη
τού μανιφέστου. Ό Μάρξ, όπως ξεκίνησε στό Κομμουνιστικό Μανιφέστο
απ' τό βασικό παράγοντα κάθε ιστορικής εξέλιξης, κάθε πολιτικού κινή
ματος - άπ’ τήν πάλη τών τάξεων - έτσι καί στό καινούργιο μανιφέστο
δέν ξεκινάει μέ γενικές φράσεις, ούτε μέ ύψηλά θέματα, άλλά μέ γεγο
νότα πού χαρακτηρίζουν τήν κατάσταση τής εργατικής τάξης.
Είναι γεγονός ότι ή άθλιότητα τών εργαζόμενων μαζών δέν έλαττώθηκε στήν περίοδο άπ' τό 1848 μέχρι τό 1864, καί παρόλα αύτά
ή πρόοδος τής βιομηχανίας καί τού εμπορίου κατά τήν περίοδο
αύτή είναι χωρίς προηγούμενο στήν ιστορία.17
Ό Μάρξ άποδείχνει μετά, έπισημαίνοντας τήν ομιλία τοϋ Γλάδστωνα στή
Βουλή τών Κοινοτήτων, ότι παρά τόν τριπλασιασμό τού εμπορίου τής
Μεγάλης Βρετανίας, άπ’ τό 1843, ή άνθρώπινη ζοή εννέα στίς δέκα
περιπτώσεις δέν ήταν παρά ένας διαρκής άγώνας επιβίωσης. Άκόμα κι
οι εγκληματίες κι οί εξόριστοι τρέφονταν καλύτερα άπό πολλές κατηγο
ρίες έργατών.
Στηριζόμενος πάντα στίς έρευνες τών κοινοβουλευτικών έπιτροπών, ό
Μάρξ διαγράφει τήν εικόνα τού ύποσιτισμού, τού εκφυλισμού καί τών
άσθενειών πού μαστίζουν τεράστιες μάζες τής εργατικής τάξης. Καί ταυ
τόχρονα άποδείχνει, ότι μ' αύτό τόν τρόπο ό πλούτος τών ίδιοκτητριών
τάξεων μεγαλοΥνει σέ άφάνταστο βαθμό.
Ό Μάρξ συμπεραίνει ότι. παρά τίς διαβεβαΐ(όσεις τών άστών οικονο
μολόγοι, ούτε ή τελειοποίηση τών μηχανών, ούτε ή εφαρμογή τής έπιστήμης στή όιομηχανία, ούτε ή κατασκευή νέων δρόμοον στίς έπικοινωνίες,
ούτε ή άνακάλυψη τών άποικιών, ούτε ή μετανάστευση, ούτε ή δημιουρ
γία νέων άγορών, ούτε τό ελεύθερο εμπόριο είναι ικανά νά καταργήσουν
τήν άθλιότητα τής εργατικής τάξης. Ά π ό κεΐ συμπεραίνει, όπως καί στό
Κομμουνιστικό Μανιφέστο , ότι όσο ή κοινωνική τάξη πραγμάτων θά
στηρίζεται στά παλιά θεμέλια, κάθε νέα άνάπτυξη τής παραγωγικής δύ
ναμης τής έργασίας, τό μόνο πού θά κάνει θά ’ναι νά πλαταίνει καί νά
βαθαίνει τήν άβυσσο πού χωρίζει τώρα τίς διάφορες τάξεις, καί νά φα
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νερώνει ακόμα πιό έντονα τό μεταξύ τους άνταγωνισμό.
Α φ ού έπισημαίνει τίς αιτίες πού συνετέλεσαν στήν ήττα τής έργατικής
τάξης, τό 1848, καί οί οποίες προκάλεσαν τήν άπάθεια πού τή χαρακτη
ρίζει στή δεκαετία 1849-1859, ό ,Μάρξ ύπογραμμίζει καί μερικές κατα
κτήσεις τών έργατών κατά τή διάρκεια αύτής τής περιόδου.
Πρώτο: Ό νόμος γιά τήν ήμέρα τών δέκα ώρών. ’Απέδειξε, παρά τούς
ισχυρισμούς τών δορυφόρων τού κεφαλαίου, οτι ή έλάττωση τών ώρών
έργασίας, όχι μόνο δέν περιόρισε τήν παραγωγική δύναμη τής έργασίας,
άλλά άντίθετα τήν αύξησε. Πέρα άπ' αύτό είχε τήν έννοια μιάς νίκης τής
αρχής τής παρέμβασης τού κράτους στίς οικονομικές σχέσεις, πάνω στήν
παλιά άρχή τού έλεύθερου άνταγωνισμού. Ό Μάρξ, οπως καί στό Κομ
μουνιστικό Μανιφέστο, συμπέρανε δτι ή έργατική τάξη πρέπει νά θέσει
τήν παραγωγή κάτω άπ' τόν έλεγχο καί τή διεύθυνση ολόκληρης τής κοι
νωνίας. Καί μιά τέτοια κοινωνική παραγωγή είναι ή θεμελιώδης άρχή τής
πολιτικής οικονομίας. Ό νόμος λοιπόν γιά τή δεκάωρη ήμέρα έργασίας
δέν ήταν μόνο μιά πρακτική έπιτυχία. Είχε καί τήν έννοια μιάς νίκης τής
πολιτικής οικονομίας τής έργατικής τάξης πάνω στήν πολιτική οικονομία
τής άστικής τάξης.
Ή άλλη κατάκτηση είναι τά συνεργατικά έργοστάσια πού ιδρύθηκαν
μέ πρωτοβουλία τών έργατών. Σ' άντίθεση μέ τόν Λασάλ, πού θεωρούσε
τούς παραγωγικούς συνεταιρισμούς άφετηρία γιά τήν άναδιάρθρωση
ολόκληρης τής κοινωνίας, ό Μάρξ δέν ύπερτιμά τήν πρακτική τους
σπουδαιότητα. Απεναντίας, τούς προτείνει γιά νά δείξει στίς πλατιές
μάζες τών έργατών, οτι ή παραγωγή σέ μεγάλη κλίμακα καί σέ πλήρη
συμφωνία μέ τίς άπαιτήσεις τής επιστήμης, μπορεί νά έπιτελεστεΐ καί ν’
άναπτυχθεί καί χωρίς τήν τάξη το>ν καπιταλιστών, οί όποιοι έκμεταλλεύονται τά «εργατικά χέρια» lh: ότι τά μέσα παραγωγής δέν πρέπει διόλου
νά άποτελούν κάποιο μονοπώλιο καί νά μεταβάλλονται σέ όπλο καταπίε
σης καί ύποδούλωσης· οτι ή μισθωτή έργασία, δπως καί ή φεουδαρχική
εργασία, δέν είναι κάτι τό αιώνιο, άλλά άντίθετα είναι μιά προσωρινή
καί κατώτερη μορφή παραγωγής, πού πρέπει ν' άντικατασταθεΐ άπό τήν
κοινωνική παραγωγή. Α φ ού ό Μάρξ έβγαλε όλα αύτά τά κομμουνιστικά
συμπεράσματα, έπισήμανε ότι αύτοί οί παραγωγικοί συνεταιρισμοί,
έφόσο περιορίζονται σ' ένα μικρό κύκλο έργατών, δέν είναι σέ θέση νά
βελτιώσουν έστω καί σέ μικρό βαθμό τήν κατάσταση τής έργατικής τά-

ξης·
Ή συνεταιριστική παραγωγή πρέπει νά ξαπλωθεί σ’ ολόκληρη τή χώ
ρα. Α φ ού ό Μάρξ ζήτησε μ’ αύτό τόν τρόπο τή μετατροπή τής καπιταλι
στικής παραγωγής σέ σοσιαλιστική, άμέσως παρατήρησε, ότι οί κυρίαρχες
τάξεις θ ’ άντιδράσουν μέ ολες τίς δυνάμεις τους σέ μιά τέτοια άλλαγή.
Οί γαιοκτήμονες καί οί καπιταλιστές θά χρησιμοποιήσουν τήν πολιτική
τους δύναμη γιά νά διατηρήσουν τά οικονομικά τους προνόμια. Γιαυτό
τό πρώτο καθήκον τής έργατικής τάξης είναι νά κατακτήσει τήν πολιτική
εξουσία, καί γιά νά τό πετύχει είναι άπαραίτητο νά οργανώσει παντού
εργατικά κόμματα. Οί έργάτες διαθέτουν ένα όπλο - είναι ό όγκος τους,
ό άριθμός τους. Ά λλά αύτή ή μάζα είναι ισχυρή μόνο οταν είναι συμπα-

γης, ενωμένη, όταν κατευθύνεται άπ’ τή γνώση, άπό τήν επιστήμη. Δίχως
ενότητα, δίχως άλληλεγγύη, δίχως άμοιβαία υποστήριξη στόν άπελευθερωτικό άγώνα, δίχως εθνική καί διεθνή οργάνωση, οί έργάτες είναι
καταδικασμένοι νά ήττηθοΰν. Καθοδηγούμενοι άπ’ τούς συλλογισμούς
αύτούς, προσθέτει ό Μάρξ, οι έργάτες τών διάφορων χωρών άποφάσισαν
νά ιδρύσουν τή Διεθνή Ένωση τών Έργατών.
Βλέπετε μέ τί καταπληκτική τέχνη ό Μάρξ - όπως λέει ό ’ίδιος: σκλη
ρός στήν ούσία, μετριοπαθής στήν έκφραση - έβγαλε άπ' τήν πραγματική
κατάσταση τής έργατικής τάξης όλα τά θεμελιώδη συμπεράσματα τού
Κομμουνιστικού Μανιφέστου: ταξική οργάνωση τοϋ προλεταριάτου, άνατροπή τής κυριαρχίας τής άστικής τάξης, κατάκτηση τής πολιτικής εξου
σίας άπό τό προλεταριάτο, κατάργηση τής μισθωτής εργασίας, κοινωνι
κοποίηση όλων τών μέσων παραγωγής.
Ό Μάρξ όμως - καί μ’ αύτό κλείνει τήν ιστορική διακήρυξη - βάζει
στήν πρώτη γραμμή κι ένα άλλο έξαιρετικά σημαντικό καθήκον: Ή έργατική τάξη δέν πρέπει νά περιοριστεί στή στενή σφαίρα τής έθνικής πολι
τικής. Πρέπει νά παρακολουθεί μέ μεγάλη προσοχή όλα τά γεγονότα τής
έξωτερικής πολιτικής. Ά ν ή έπιτυχία όλης τής ύπόθεσης τής άπελευθέρωσής της έξαρτάται άπ’ τήν άδερφική άλληλεγγύη τών έργατών όλων
τών χωρών, τότε ή εργατική τάξη δέ μπορεΐ νά εκπληρώσει τόν προορι
σμό της, άν οί κυρίαρχες τάξεις, πού διευθύνουν τήν έξωτερική πολιτική,
χρησιμοποιούν τίς έθνικές προκαταλήψεις γιά νά ρίξουν τούς έργάτες τής
μιάς χώρας ένάντια στούς έργάτες άλλων χωρών, σπαταλώντας στούς λη
στρικούς πολέμους τους τό αίμα καί τ’ άγαθά τοϋ λαού. Γιαυτό είναι
καιρός νά γνωρίσουν οί έργάτες καλά όλα τά μυστικά τής διεθνούς πολι
τικής. Πρέπει νά έπαγρυπνούν στίς διπλωματικές ένέργειες τών κυβερνήσεών τους, όταν χρειάζεται ν ’ άντιτάσσονται μέ όλα τά μέσα καί νά συ
νενώνονται σέ μιά κοινή διαμαρτυρία ένάντια στά έγκληματικά σχέδια
τών κυβερνήσεων. Είναι καιρός νά τερματιστεί ή κατάσταση στήν όποία
ή άπάτη, ή λεηλασία, ή κλοπή, είναι έπιτρεπτές στίς σχέσεις άνάμεσα
στούς έπιμέρους λαούς, δηλαδή μιά κατάσταση στήν όποία παραβιάζονται όλοι οί κανόνες δικαίου, πού ισχύουν στίς ιδιωτικές σχέσεις μεταξύ
τών άνθρώπων.

Ο γδοο Μαθ η μ α
Τό καταστατικό τής Πρώτης Διεθνούς - Ή συνδιάσκεψη τοϋ
Λονδίνου - Τό συνέδριο τής Γενεύης - Τά «μαθήματα» τοϋ Μάρξ
- Τά διεθνή συνέδρια στή Λωζάνη καί στίς Βρυξέλες - Μπακού
νιν καί Μάρξ - Τό συνέδριο τής Βασιλείας - 'Ο γαλλοπρωσικός
πόλεμος - Ή Κομμούνα - Ή πάλη άνάμεσα στόν Μάρξ καί τόν
Μπακούνιν - Το συνέδριο τής Χάγης.

Ή ιδρυτική διακήρυξη δέν είχε παρά ενα μόνο σκοπό: νά εξηγήσει ποιά
ήταν τά κίνητρα τών εργατών, πού είχαν συγκεντρωθεί στίς 28 Σεπτέμ
βρη τού 1864: νά ιδρύσουν τή Διεθνή. Δέν άποτελούσε όμως άκόμα πρό
γραμμα, δέν ήταν παρά ένα βήμα πρός τήν κατεύθυνση αύτή, δέν ήταν
παρά ή πανηγυρική διακήρυξη πρός τόν κόσμο ολόκληρο - κι αύτό υπο
γραμμίζεται καθαρά καί στ' όνομά της - ότι ιδρύθηκε μιά νέα Διεθνής
Ένωση, μιά εργατική ένωση.
Μέ τήν ιδια έπιδεξιότητα ό *Μάρξ εφερε σέ πέρας καί τό δεύτερο εργο,
τή διατύπωση τών γενικών καθηκόντων τών εργατικών μαζών στίς διά
φορες χώρες. Θά σάς διαβάσω τώρα τό κείμενο:
Έχοντες ύπόψη:
Ό τ ι ή χειραφέτηση τής εργατικής τάξης πρέπει νά κατακτηθεί άπό
τήν ίδια τήν εργατική τάξη ■ ότι ό άγώνας γιά τή χειραφέτηση τής
εργατικής τάξης δέν είναι άγώνας γιά ταξικά προνόμια καί μονο
πώλια, άλλά γιά ίσα δικαιώματα καί καθήκοντα καί γιά τήν
κατάργηση κάθε ταξικής κυριαρχίας* ότι ή οικονομική υποδού
λωση τού εργάτη στό μονοπωλητή τών μέσο:>ν έργασίας, δηλαδή
τών πηγών τής ζωής, βρίσκεται στή βάση όλων τών μορφών τής
δουλείας, στή βάση τής κοινωνικής άθλιότητας, τοϋ διανοητικού
μαρασμού καί τής πολιτικής εξάρτησης·
ότι επομένως ή οικονομική χειραφέτηση τής εργατικής τάξης είναι
ό μεγάλος τελικός σκοπός, στόν οποίο πρέπει να υποταχθεί σάν
μέσο κάθε πολιτικό κίνημα*
ότι όλες οι προσπάθειες πού τείνουν σ’ αύτό τό μεγάλο σκοπό άπέτυχαν ως τώρα άπό έλλειψη άλληλεγγύης άνάμεσα στούς διάφο
ρους εργατικούς κλάδους κάθε χώρας καί άπό τήν άπουσία ένός
άδερφικού δεσμού άνάμεσα στούς έργάτες τών διάφορων χωρών·
ότι ή χειραφέτηση τής εργατικής τάξης δέν είναι ούτε τοπικό, ούτε
έθνικό, άλλά κοινωνικό καθήκον πού άγκαλιάζει όλες τίς χώρες
στίς όποιες ύπάρχει ή σύγχρονη κοινωνία, καί πού ή λύση του έξαρτάται άπό τήν πρακτική καί θεωρητική συνεργασία τών πιό
προηγμένων χωρών*
124

οτι τό σημερινό ξαναζοοντάνεμα τού κινήματος τής έργατικής τάξης
στίς πιό προηγμένες βιομηχανικές χώρες τής Ευρώπης, ένώ γεννά
νέες έλπίδες, απευθύνει ταυτόχρονα μιά πανηγυρική προειδοποίη
ση, νά μήν έπαναληφθούν τά παλιά λάθη, καί άπαιτεΐ τήν άμεση
συνένωση τών άσύνδετων άκόμη κινημάτων... · 19
Ά ν διαβάσετε προσεχτικά τά σημεία αύτά, πιθανό νά σάς θυμίσουν λίγο
τίς θέσεις στό πρόγραμμα τοϋ κόμματός μας, πού είναι μιά κατά λέξη
έπανάληψη τών θέσεων πού διατύπωσε ό Μάρξ. Τό ίδιο θά παρατηρήσε
τε, άν δείτε τά παλιά προγράμματα τού άγγλικού, γαλλικού καί γερμανι
κού κόμματος. Καί σ’ αύτά, μερικά σημεία, ιδιαίτερα στό γαλλικό πρό
γραμμα καί στό πρόγραμμα τής Έρφούρτης, είναι μιά κατά λέξη έπανά
ληψη τών προγραμματικών θέσεων τού καταστατικού τής Πρώτης Διε
θνούς. Φυσικά τά μέλη τής προσωρινής έπιτροπής δέν ερμήνευαν μέ τόν
ϊδιο τρόπο μερικές άπ’ αύτές τίς θέσεις. Ή άπελευθέρωση τής έργατικής
τάξης έπρεπε νά ’ναι ύπόθεση τής ίδιας τής έργατικής τάξης - σ’ αύτό
συμφωνούσαν άπόλυτα άγγλοι, γερμανοί καί γάλλοι, ό καθένας ομως τό
άντιλαμβανόταν μέ τό δικό του τρόπο. Οί άγγλοι συνδικαλιστές καί οί
παλιοί χαρτιστές, έβλεπαν σ’ αύτή τή θέση μιά διαμαρτυρία ένάντια στή
μόνιμη κηδεμονία τών μεσαίων τάξεων, έβλεπαν νά {υπογραμμίζεται ή
άνάγκη γιά μιά αύτόνομη έργατική οργάνωση. Οί γάλλοι, πού ήταν τότε
άσχημα διατεθειμένοι κατά τών διανοούμενοί, έδιναν σ' αύτή τή θέση τό
νόημα, οτι άπειλεΐ τήν προδοτική διανόηση, πώς οί έργάτες μπορούν νά
τά βγάλουν πέρα χωρίς τή βοήθειά της. Τσως μόνο οί γερμανοί, τά μέλη
τής παλιάς Ένωσης τών Κομμουνιστών, κατανοούσαν τή χρησιμότητα τής
φράσης αύτής. Ά ν ή έργατική τάξη μπορεί ν ’ άπελευθερωθεΐ άπό μόνη
της, τότε κάθε συμμαχία μέ τήν άστική τάξη, κάθε συμφιλίωση μέ τήν
τάξη τών καπιταλιστών, βρίσκεται σέ έντονη άντίθεση μέ τήν άρχή αύτή.
Κι επίσης ύπογραμμίστηκε, ότι δέν πρόκειται γιά τήν άπελευθέρωση τής
μιάς ή τής άλλης κατηγορίας έργατών, άλλά γιά τήν άπελευθέρωση τής
έργατικής τάξης, οτι ή άπελευθέρωση δέ μπορεί νά ’ναι τό έργο μόνο τής
μιάς ή τής άλλης κατηγορίας έργατών, άλλά ολόκληρης τής έργατικής τά
ξης, καί κατά συνέπεια άπαιτει τήν ταξική οργάνωση τοϋ προλεταριάτου.
Ά π ό τή θέση, οτι ή μονοπωλιακή κατοχή τών μέσων παραγωγής άπό
τούς καπιταλιστές άποτελεϊ τή βασική αιτία τής οικονομικής ύποδούλωσης, προέκυψε άπό μόνο του τό συμπέρασμα, πώς έπρεπε νά καταργηθεΐ
αύτό τό μονοπώλιο. Τό συμπέρασμα αύτό ύπογραμμίστηκε άκόμα άπ’ τήν
άπαίτηση νά καταργηθεΐ κάθε ταξική κυριαρχία, πού είναι άδύνατο νά
πραγματοποιηθεί άν δέν καταργηθεΐ ή διαίρεση τής κοινωνίας σέ τάξεις.
Ή βασική άρχή πού είναι διατυπωμένη στό ιδρυτικό μανιφέστο δέν
επαναλαμβάνεται στό καταστατικό. Πουθενά δέν έπισημαίνεται άμεσα,
οτι γιά νά πραγματώσει τό προλεταριάτο ολα τά καθήκοντα πού έβαλε
στόν εαυτό του, πρέπει νά κατακτήσει τήν πολιτική έξουσία. Ά ντί γι’
αύτό βρίσκουμε τή διατύπωση, οτΙ ή οικονομική άπελευθέρωση τής έργα
τικής τάξης είναι ό μεγάλος τελικός σκοπός στόν όποιο πρέπει νά υποτα
χθεί σάν μέσο κάθε πολιτικό κίνημα.

Ε πειδή αύτή άκριβώς ή θέση άποτέλεσε άργότερα τήν άφετηρία γιά

τίς πιό άγριες διαφωνίες μέσα στήν Πρώτη Διεθνή, είναι άπαραίτητο να
τήν έξετάσουμε.
Τί σήμαινε; Ό μεγάλος σκοπός τού έργατικού κινήματος είναι ή οικο
νομική απελευθέρωση τής έργατικής τάξης· μπορεΐ νά πραγματωθεΐ μόνο
μέ τήν άπαλλοτρίωση τών μονοπωλιστών τών μέσων παραγωγής, μέ τήν
κατάργηση κάθε ταξικής κυριαρχίας. Μέ ποιό τρόπο όμως θά πραγματω
θεΐ ό σκοπός αύτός; Πρέπει ν' άποφεύγουμε τόν πολιτικό άγώνα όπως
προπαγανδίζουν οι «άληθινοί σοσιαλιστές» καί οί άναρχικοί;
Ό χ ι, άπαντάει ή θέση πού διατύπωσε ό Μάρξ. Ό πολιτικός άγώνας
τής έργατικής τάξης είναι έξίσου άναγκαΐος μέ τόν οικονομικό της άγώ
να. Είναι άπαραίτητη μιά πολιτική οργάνωση, τό πολιτικό κίνημα τής
έργατικής τάξης είναι άναπόφευκτο νά άναπτυχθεί, άπό μόνο του αύτό
όμως δέν άρκεΐ μέ κανένα τρόπο, όπως συμβαίνει μέ τούς άστούς δημο
κράτες ή μέ τούς ριζοσπάστες διανοούμενους, πού βάζουν σέ πρώτη
μοίρα τήν άλλαγή τών πολιτικών σχημάτων, τήν κατάκτηση τής δημοκρα
τίας, πού δέ θέλουν όμως ν’ άκούσουν ούτε λέξη γιά τό βασικό καθήκον.
Γιαυτό ό Μάρξ τονίζει ότι τό πολιτικό κίνημα είναι γιά τήν έργατική
τάξη μόνο ενα μέσο γιά τήν έπίτευξη τού μεγάλου σκοπού της, ότι είναι
ενα υποταγμένο κίνημα. Φυσικά αύτή ή διατύπωση δέν ήταν τόσο σαφής
όπως ή διατύπωση πού δίνεται στό Κομμουνιστικό Μανιφέστο , ή άκόμα
καί στήν Ιδρυτική Διακήρυξη , όπου άναφέρεται, ότι ή κατάκτηση τής
πολιτικής έξουσίας έχει γίνει τό μεγάλο καθήκον τής έργατικής τάξης.
Μόνο γιά τούς άγγλους-μέλη τής Διεθνούς ήταν σαφής ή διατύπωση
τού Μάρξ. Τό καταστατικό είχε γραφτεί στά άγγλικά, καί ό Μάρξ χρησι
μοποίησε έκφράσεις πολύ γνωστές στούς χαρτιστές καί τούς όουενιστές
πού μετείχαν στήν έπιτροπή. Θυμόσαστε ότι οί χαρτιστές είχαν στραφεί
κατά τών όουενιστών, οί όποιοι άναγνώριζαν μόνο τό «μεγάλο μελικό
σκοπό» καί δέν ήθελαν ν ’ άκούσουν ούτε λέξη γιά πολιτικό άγώνα.
Ό ταν οί χαρτιστές πρόβαλαν τά περίφημα έξι σημεία τους, οί όουενιστές
τούς είχαν κατηγορήσει, πώς είχαν ξεχάσει όλότελα τό σοσιαλισμό. Οί
χαρτιστές είχαν τονίσει τότε άπ' τή μεριά τους, πώς καί γι’ αύτούς ό
πολιτικός άγώνας δέν ήταν ό κύριος σκοπός. Ά π ό τότε κιόλας είχαν
χρησιμοποιήσει κατά λέξη τήν ίδια διατύπωση, πού έπανέλαβε ό Μάρξ
πάνω άπό είκοσι χρόνια άργότερα. Γιά μάς, άπάντησαν οί χαρτιστές
στούς όουενιστές, ό πολιτικός άγώνας είναι μόνο ένα μέσο, κι όχι αύτοσκοπός. ’Έτσι ή διατύπωση δέν άμφισβητήθηκε καθόλου άπό τήν ίδια τήν
έπιτροπή. Μόλις μερικά χρόνια άργότερα, όταν ξέσπασε άγρια σύγ
κρουση άνάμεσα στούς μπακουνιστές καί τούς άντιπάλους τους γιά τό
ζήτημα τού πολιτικού άγώνα, τό σημείο αύτό έγινε μήλο τής έριδας. Οί
μπακουνιστές προσπάθησαν ν ’ άποδείξουν, ότι οί λέξεις «σάν μέσο» δέν
ύπήρχαν άρχικά στό καταστατικό, ότι ό Μάρξ τίς πρόσθεσε άργότερα
σκόπιμα, γιά νά περάσει λαθραία τίς δικές του άπόψεις στό καταστατικό.
Πράγματι, τό σημείο αύτό άποκτάει μιάν άλλη σημασία άν άφαιρεθούν
οί λέξεις «σάν μέσο». Καί στό γαλλικό κείμενο άκριβώς αύτές οί λέξεις
είχαν παραλειφθεΐ.
Ή ταν μιά παρεξήγηση πού θά μπορούσε εύκολα νά διευκρινιστεί·
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ώστόσο, μέσα στόν πυρετό τής πάλης τών παρατάξεων, ό Μάρξ εφτασε
νά κατηγορηθεί δριμύτατα γιά πλαστογράφηση του καταστατικού τής
Διεθνούς. Ό ταν, γιά νά διαδοθεί στή Γαλλία, τό καταστατικό μεταφρά
στηκε στά γαλλικά, παραλείφθηκαν στή νόμιμη έκδοση οί λέξεις «σάν
μέσο». Τό γαλλικό κείμενο είναι: «Ή οικονομική άπελευθέρωση τής ερ
γατικής τάξης είναι ό μεγάλος σκοπός στόν όποιο πρέπει νά υποταχθεί
τό πολιτικό κίνημα.» Τούτο θεωρήθηκε άναγκαΐο, γιά νά μήν τραβήξουν
τήν προσοχή τής βοναπαρτικής άστυνομίας, πού παρακολουθούσε πολύ
καχύποπτα κάθε πολιτική κίνηση άνάμεσα στούς έργάτες. Καί πράγματι,
άρχικά θεωρούσε τούς γάλλους διεθνιστές μας, γιά νά τό πούμε μέ τή
δική μας παλιά ορολογία, όχι «πολιτικούς», άλλά «οικονομολόγους». Μέ
τόν ίδιο τρόπο τούς άντιμετώπιζαν κι οί μπλανκιστές πού, όντας «πολι
τικοί», κατηγορούσαν τούς φτωχούς διεθνιστές άκριβώς σάν «οικονομο
λόγους».
Τό κακό μεγάλωσε άκόμα περισσότερο, άπ’ τό γεγονός ότι ή γαλλική
μετάφραση τού καταστατικού μ' αύτή τήν τροποποιημένη μορφή άνατυπώθηκε στή γαλλική Έλόετία κι άπό κεΐ κυκλοφόρησε σ’ όλες τίς χώρες,
όπου χρησιμοποιούνταν περισσότερο τά γαλλικά, δηλαδή στήν Ιταλία,
τήν Ισπανία καί τό Βέλγιο. Ό πω ς θά δείτε άργότερα, στό πρώτο διεθνές
συνέδριο πού επικύρωσε τό προσωρινό καταστατικό τής Διεθνούς, κάθε
έθνος τό αποδεχόταν σύμφωνα μέ τό κείμενο πού είχε μπροστά του. Ή
Προπη Διεθνής ήταν πολύ φτωχή γιά νά τυπώσει τό καταστατικό της σί
τρεϊς γλώσσες. Άκόμα καί τό άγγλικό κείμενο, μόλο πού μαζί μέ τήν
Ιδρυτική Διακήρυξη πιάνει λιγότερο άπό είκοσι σελίδες, τυπώθηκε μόνο
σέ χίλια άντίτυπα, πού έξαντλήθηκαν τό ίδιο γρήγορα όπως εξαντλούνται
το')ρα σέ μάς εκδόσεις τών 10.000 ή καί τών 25.000 άντιτύπων.
'Υπάρχει όμως στό καταστατικό άκόμα ενα σημείο, κατά τού οποίου δέ
διαμαρτυρήθηκαν οί άναρχικοί, πού ώστόσο άπ* τή σκοπιά τού μαρξι
σμού προκαλεί άμφιβολίες. Σάς έχω πεί ήδη τήν τελευταία φορά, ότι ό
Μάρξ, γιά νά πετύχει άπόλυτη συμφωνία άνάμεσα στά άνομοιογενή στοι
χεία τής επιτροπής, ύποχρεο'ϊθηκε νά κάνει μερικές παραχωρήσεις. Δέν
τίς έκανε όμως στό ιδρυτικό μανιφέστο, άλλά στό καταστατικό. Θά δείτε
άμέσως σέ τί-συνίσταντο οί παραχωρήσεις αύτές.
Ά φ ού τέλειωσε τήν παρουσίαση τών άρχών, στή βάση τών οποίων τά
μέλη τής επιτροπής, πού εκλέχτηκε άπό τή συγκέντρωση τής 28ης Σε
πτέμβρη τού 1864, άποφάσισαν να ιδρύσουν τή Διεθνή Ένωση τών Έ ρ 
γατών, ό Μάρξ συνεχίζει:
Δηλώνει, ότι αύτή ή Διεθνής 'Ένωση καί όλες οί ενώσεις καί τά
άτομα πού προσχωρούν σ' αύτήν, παραδέχονται τήν άλήθεια, τή
δικαιοσύνη καί τήν ήθική σάν κανόνα τής συμπεριφοράς άνάμεσά
τους κι απέναντι σ' όλους τούς άνθρώπους, άσχετα άπ’ τό χρώμα
τής επιδερμίδας τους, άπ' τήν πίστη ή τήν εθνικότητά τους.
Θεωρεί σάν καθήκον τού κάθε άνθρώπου νά διεκδικεί τά άνθρώπινα καί πολιτικά δικαιώματα, όχι μόνο γιά τόν εαυτό του άλλά
καί γιά τόν καθένα πού εκπληρώνει τό καθήκον του. Κανένα δι127

καίωμα χωρίς καθήκοντα, καθένα καθήκον χωρίς δικαιώματα.20
Σέ τί άκριβώς συνίστανται τώρα οί παραχωρήσεις πού έκανε ό Μάρξ;
Θυμηθείτε τί έγραφε ό ίδιος μ’ αύτή τήν άφορμή στόν Ένγκελς:
Ό λες μου οι προτάσεις έχουν γίνει δεκτές άπ’ τήν ύποεπιτροπή.
Μέ ύποχρέίυσαν μόνο, στήν εισαγωγή τών καταστατικών, νά περιλάβω δυό τρείς φράσεις μέ μερικές λεξούλες οπως «άλήθεια, ήθική
καί δικαιοσύνη», τίς έμπασα ομοκ μέ τέτοιο τρόπο, πού νά μή
μπορούν νά βλάψουν.21
Καί πραγματικά, σ' ολα αύτά δέν ύπάρχει τίποτα ιδιαίτερα κακό. Δέν
ύπάρχει τίποτα τό φοβερό, ούτε στή λέξη «άλήθεια» ούτε στή λέξη «δι
καιοσύνη» ούτε στή λέξη «ήθική», φτάνει νά μή λησμονιέται πώς ούτε ή
άλήθεια, ούτε ή δικαιοσύνη, ούτε ή ήθική είναι κάτι τό αιώνιο καί τό
άμετάβλητο, κάτι τό έντελώς αύτόνομο καί άνεξάρτητο άπ' τίς κοινωνικές
συνθήκες.
Ό μαρξισμός δέν άρνιέται ούτε τήν άλήθεια, ούτε τή δικαιοσύνη, ούτε
τήν ήθική, άποδείχνει μόνο, οτι ή εξέλιξη αύτών τών εννοιών έξαρτάται
άπό τήν ιστορική εξέλιξη, δτι οί διάφορες τάξεις τούς δίνουν ένα διαφο
ρετικό περιεχόμενο.
Κακό σ' αύτή τήν περίπτωση θά ’ταν, άν ό Μάρξ άναγκαζόταν νά
έπαναλάβει τή διακήρυξη τών γάλλων καί άγγλων σοσιαλιστών, άν τόν
ύποχρέωναν νά ισχυριστεί, πώς πρέπει νά έπιδιωχθεί ή πραγμάτωση τού
σοσιαλισμού, έπειδή τό άπαιτούν ή άλήθεια, ή δικαιοσύνη καί ή ήθική,
κι όχι, οπως τόσο θαυμάσια τό άνέπτυξε στό ιδρυτικό μανιφέστο, επειδή
τούτο προκύπτει άναπόφευκτα καί λογικά άπό τίς συνθήκες πού έχει δη
μιουργήσει ό καπιταλισμός, καί άπ’ τήν κατάσταση πού βρίσκεται ή έρ
γατική τάξη μέσα στόν καπιταλισμό. Ή μορφή μέ τήν όποια διατυπώθη
καν αύτά τά λόγια τού Μάρξ, τό μόνο πού έκανε ήταν νά διαπιστώνει,
οτι τά μέλη τής Διεθνούς 'Ένωσης τών Έργατών είναι ύποχρεωμένα, στίς
μεταξύ τους σχέσεις, νά καθοδηγούνται άπ1 τήν άλήθεια, τή δικαιοσύνη
καί τήν ήθική, δηλαδή νά μήν άφήνει άβοήθητο ό ένας τόν άλλο, νά μήν
προδίδουν τήν τάξη τους, νά μήν έξαπατά ό ένας τόν άλλο, νά ενεργούν
μέ άλληλεγγύη. Οί έννοιες αύτές, πού οί ούτοπιστές τίς χρησιμοποιούσαν
γιά νά τεκμηριώσουν μέ άρχές τίς διεκδικήσεις τού σοσιαλισμού, στά χέ
ρια τού Μάρξ μετατράπηκαν σέ θεμελιακούς κανόνες συμπεριφοράς γιά
μιά προλεταριακή οργάνωση.
Τό σημείο ομως πού άναλύσαμε λέει, οτι οί ίδιες άρχές πρέπει νά ’ναι
ή βάση τών σχέσεων τών μελών τής Διεθνούς πρός ολους τούς άνθρώπους, άνεξάρτητα άπό φυλή, θρησκεία καί εθνικότητα. Κι αύτό δέν ήταν
λιγότερο εύστοχο. Δέν πρέπει νά ξεχνά κανείς, δτι τήν έποχή έκείνη μαί
νονταν άκόμα ύ έμφύλιος πόλεμος στίς Ηνωμένες Πολιτείες, πού μετά τό
1863 είχε μεταβληθεϊ σέ πόλεμο γιά τήν κατάργηση τής δουλείας, οτι
λίγο πιό πρίν είχε κατασταλεΐ οριστικά ή πολωνική εξέγερση, οτι τά τσα
ρικά στρατεύματα άκριβώς τήν έποχή έκείνη είχαν άποφασίσει τήν κατά
κτηση τού Καυκάσου, οτι σέ μιά ολόκληρη σειρά άπό χώρες δέν είχαν
πάψει άκόμα οί θρησκευτικοί διωγμοί, οτι άκόμα καί στήν Α γγλία οί
έβραίοι είχαν άποκτήσει πολιτικά δικαιώματα μόλις στά τέλη τής δεκαε

τίας τοϋ 1850, κι οτι σέ άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όχι μόνο στή Ρωσία, δέν
άπολάμβαναν κανένα πολιτικό δικαίωμα. Ή άστική τάξη δέ μποροϋσε
άκόμα νά πραγματώσει τίς «αιώνιες» άρχές τής ήθικής καί τής δικαιοσύ
νης, ούτε κάν γιά τά μέλη τής ίδια τής τάξης της στή δική της χώρα, καί
τίς παραβίαζε άπροκάλυπτα, όταν έπρόκειτο γιά κάποια άλλη χώρα ή
γιά κάποια άλλη εθνότητα.
Πολύ περισσότερες άντιρρήσεις προκαλεΐ τό δεύτερο σημείο, γιά τά δι
καιώματα καί τά καθήκοντα. Καί τά δυό σημεία ύποχρεώνουν κάθε μέ
λος τής 'Ένωσης ν’ άγωνίζεται γιά τά άνθρώπινα καί τά πολιτικά δι
καιώματα. Φυσικά όχι μόνο γιά τόν εαυτό του, μά καί γιά τούς άλλους.
Μέ τήν προσθήκη όμως αύτή, τό πράγμα δέ διευκρινίζεΐαι περισσότερο.
Παρόλη τή διπλωματικότητά του ό Μάρξ, εδώ άκριβώς, άναγκάστηκε νά
κάνει μιά μεγάλη παραχώρηση στούς άντιπρόσωπους τών γάλλων επανα
στατών εξόριστων πού είχαν μπει στήν έπιτροπή.
Επιτρέψτε μου, σύντροφοι, νά σάς θυμίσω μερικά γεγονότα άπ’ τήν
ιστορία τής μεγάλης γαλλικής έπανάστασης. Μιά άπ’ τίς πρώτες της
ενέργειες ήταν ή διακήρυξη τών δικαιωμάτων τού άνθρώπου καί τού πο
λίτη. Στόν άγώνα της κατά τών εύγενών καί τού άπολυταρχισμοϋ, πού
είχαν εξασφαλίσει τά προνόμια καί είχαν φορτώσει στούς άλλους μόνο
ύποχρεώσεις, ή επαναστατική άστική τάξη πρόβαλε τήν άξίωση γιά ισό
τητα, άδερφοσύνη καί ελευθερία, τήν άξίωση ν’ άναγνωριστούν σέ κάθε
άνθρωπο καί πολίτη μερικά άπαραβίαστα δικαιώματα. Άνάμεσά τους θά
βρείτε καί τό καθαγιασμένο, άπαραβίαστο δικαίοομα τής ιδιοκτησίας, πού
επίσης είχε παραβιαστεΐ ξεδιάντροπα άπ' τήν άριστοκρατία καί τή βασι
λεία, όταν έπρόκειτο γιά τήν ιδιοκτησία τής τρίτης τάξης.
Σ' αύτή τή διακήρυξη τών δικαιωμάτων τού άνθρώπου καί τού πολίτη,
οί γιακωβίνοι έκαναν μονάχα μερικές τροποποιήσεις πού άφηναν άθικτο
τό δικαίωμα τής ιδιοκτησίας, άλλά έκαναν τή διακήρυξη πιό ριζοσπα
στική άπό πολιτική άποψη, καθαγιάζοντας τό δικαίωμα άντίστασης τού
λαού καί ύπογραμμίζοντας τήν άδερφοσύνη όλων τών λαών. Μ' αύτή τή
μορφήν ή διακήρυξη είναι γνωστή μέ τ’ όνομα Διακήρυξη τών Δικαιωμά
των τοϋ 5Ανθρώπου τοϋ 1793 ή μέ τ' όνομα Ροδεσπιερική Διακήρυξη τών
Δικαιωμάτων τοϋ Ανθρώ που , κι έγινε άπ’ τήν άρχή τού 1830 τό πρό
γραμμα τών γάλλων επαναστατών.
Ά π ' τήν άλλη μεριά οί οπαδοί τού Ματσίνι, όπως είδαμε, έπέμεναν νά
υιοθετηθεί τό δικό του πρόγραμμα. Στό περίφημο βιβλίο του Γιά τά Κα
θήκοντα τοϋ Ανθρώ που , πού είχε μεταφραστεί στ' άγγλικά κι ήταν εξαι
ρετικά δημοφιλές άνάμεσα στούς άγγλους έργάτες, ό Ματσίνι, πιστός στό
σύνθημά του «Θεός καί Λαός», καί σέ άντίθεση μέ τούς γάλλους ύλιστές
πού ή διακήρυξή τους γιά τά δικαιώματα τού άνθρώπου βασιζόταν στίς
άπαιτήσεις τής νόησης καί τής λογικής, πρόβαλε σάν βασική θέση τής
ίδεαλιστικής ήθικής του τήν έννοια τού καθήκοντος , τών υποχρεώσεων
τού άνθρο>που, πού τού τίς εθεσε ό Θεός.
Τώρα θά καταλάβετε άπό πού προέκυψε τό φραστικό σχήμα τού
Μάρξ: Κανένα δικαίωμα χωρίς καθήκοντα, κανένα καθήκον χωρίς δι
καιώματα. Αναγκασμένος νά βάλει στή διακήρυξη τή διεκδίκηση τών
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ανθρώπινων δικαιωμάτων, έπωφελήθηκε απ' τή διαμάχη άνάμεσα στούς
γάλλους καί τούς ιταλούς γιά νά κάνει φανερή τή διαφορά αύτής τής
διεκδίκησης, άπ’ τήν παλιά διεκδίκηση τής άστικής τάξης.
Ό τα ν μερικά χρόνια άργότερα ξανασυζητήθηκε τό καταστατικό, ό
Μάρξ πρότεινε νά παραλειφθούν μόνο οι φράσεις πού άναφέρονταν στή
διακήρυξη τών δικαιωμάτων τού άνθρώπου. Ό σ ο άφορά τήν πρόταση:
«Κανένα δικαίωμα χωρίς καθήκοντα, κανένα καθήκον χωρίς δικαιώμα
τα», αύτή παρέμεινε καί περιλήφθηκε άργότερα μέ τή μορφή «νΙσα δι
καιώματα καί ϊσα καθήκοντα», στό πρόγραμμα τής Έρφούρτης.
Ά ς περάσουμε τώρα στήν εξέταση τοϋ ίδιου τού καταστατικού. 0 ά
σάς διαβάσω τά κύρια σημεία του:
1. fH Ένωση ιδρύεται γιά νά χρησιμέψει σάν ενα κεντρικό μέσο
σύνδεσης καί σχεδιασμένης συνεργασίας άνάμεσα στίς όργανουσεις
τών έργατών πού υπάρχουν στίς διάφορες χώρες καί πού άποβλέπουν στόν ϊδιο σκοπό, δηλαδή στήν προστασία, τήν άνάπτυξη καί
τήν ολοκληρωτική χειραφέτηση τής έργατικής τάξης.
2. Ή ονομασία τής οργάνωσης θά είναι: Διεθνής Ένωση τών Έ ρ 
γατών.
3. Τό 1865 θά συνέλθει ένα γενικό συνέδριο τών έργατών στό
Βέλγιο. Θά απαρτίζεται άπό τούς άντιπροσώπους όλων τών εργα
τικών οργανώσεων, πού θά έχουν προσχωρήσει στό μεταξύ στή
Διεθνή 'Ένωση. Τό συνέδριο θά διακηρύξει μπροστά στήν Εύρώπη
τίς κοινές έπιδιώξεις τής έργατικής τάξης, θά καθορίσει τήν τελική
μορφή τού καταστατικού τής Διεθνούς 'Ένωσης, θά εξετάσει τά
άπαιτούμενα μέσα γιά τήν έπιτυχή δράση της καί θά ορίσει τό
Κεντρικό Συμβούλιο τής Ένωσης. Τό γενικό συνέδριο θά συνέρχε
ται μιά φορά τό χρόνο.
4. Τό Κεντρικό Συμβούλιο θά έχει τήν έδρα του στό Δονδίνο καί
θά σχηματίζεται άπό έργάτες διάφορων χωρών, πού άντιπροσωπεύονται στή Διεθνή Ένο>ση. Μέ τά μέλη του θά επανδρώνει τίς
θέσεις πού είναι άπαραίτητες γιά τή διεκπεραίωση τών ύποθέσεών
του, οπως λ.χ. τή θέση τού προέδρου, τού ταμία, τοϋ γενικού
γραμματέα, τών γραμματέων πού θά έπικοινωνούν μέ τίς διάφορες
χώρες κλπ.
5. Στίς ετήσιες συνελεύσεις, τό συνέδριο θ' άκούει μιά δημόσια έκ
θεση γιά τή δραστηριότητα τού Κεντρικού Συμβουλίου. Τό Κεν
τρικό Συμβούλιο, πού ορίζεται κάθε χρόνο άπ' τό συνέδριο, είναι
εξουσιοδοτημένο νά συμπληροννει τόν άριθμό τών μελών του.
6. Τό Κεντρικό Συμβούλιο ένεργεΐ σάν διεθνής αντιπροσωπεία
άνάμεσα στίς διάφορες συνασπισμένες οργανώσεις, έτσι ώστε οι
έργάτες μιάς χώρας νά είναι συνέχεια πληροφορημένοι γιά τά κι
νήματα τής τάξης τους σ’ ολες τίς άλλες χώρες· ή έρευνα γιά τήν
κοινωνική κατάσταση τών διάφορων χωρών τής Εύρώπης νά
πραγματοποιείται ταυτόχρονα καί κάτω άπό κοινή διεύθυνση · τά
ζητήματα γενικού ένδιαφέροντος πού άνακινούνται άπό μιά όργάνο)ση νά συζητοϋνται άπ’ ολες τίς άλλες· καί, οταν θά χρειαστούν
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άμεσα πρακτικά διαβήματα, οπως λ.χ. στήν περίπτωση διεθνών
συγκρούσεων, νά μπορούν οι σύμμαχες οργανώσεις νά δρούν ταυ
τόχρονα καί ομοιόμορφα. Σέ κάθε κατάλληλη εύκαιρία, τό Κεν
τρικό Συμβούλιο παίρνει τήν πρωτοβουλία νά ύποβάλει προτάσεις
στίς διάφορες έθνικές ή τοπικές οργανώσεις.
7. ’Επειδή άπ' τή μιά μεριά ή επιτυχία τού εργατικού κινήματος σέ
κάθε χώρα δέ μπορεΐ νά εξασφαλιστεί παρά μόνο μέ τή δύναμη τής
ενότητας καί τής σύνδεσης, ενώ άπ' τήν άλλη μεριά ή άποτελεσματικότητα τού διεθνούς Κεντρικού Συμβουλίου έξαρτάται σέ μεγάλο
βαθμό άπ’ τό άν θά ’χει νά διαπραγματευτεί μέ λίγα έθνικά κέντρα
τών έργατικών οργανώσεων, παρά μ1 ενα μεγάλο άριθμό άπό μι
κρές καί άσύνδετες τοπικές οργανώσεις, γιαυτό τά μέλη τής Διε
θνούς "Ενωσης οφείλουν νά κάνουν κάθε προσπάθεια, γιά νά συνενίόσουν τίς διασκορπισμένες εργατικές οργανώσεις τών χωρών
τους σέ έθνικά σώματα, πού θά εκπροσωπούνται άπό έθνικά κεν
τρικά όργανα.22
Οί βασικές θέσεις αύτού τού καταστατικού έπικυρώθηκαν άργότερα άπό
τό συνέδριο. Μιά άπ' τίς ούσιαστικές άλλαγές πού έγιναν - μέ πρωτοβου
λία τού Μάρξ - ήταν ή κατάργηση τού άξιώματος τού κεντρικού προέ
δρου ή, όπως ονομάστηκε άργότερα, τού γενικού προέδρου. Ή πείρα τής
Γενικής Γερμανικής ’Εργατικής "Ενωσης, πού ειχε ίδρυθεΐ άπ’ τόν Λα
σάλ, ειχε δείξει τίς δυσάρεστες συνέπειες πού μπορεΐ νά ’χει αύτός ό
έντελώς περιττός θεσμός. Τό Γενικό Συμβούλιο εξέλεξε ένα πρόεδρο γιά
νά διευθύνει τή συνέλευση, καί γιά τή ρύθμιση τών τρεχουσών υποθέ
σεων οί γραμματείς τών έπιμέρους χωρών συζητούσαν μέ τό γενικό
γραμματέα. Τό καταστατικό τής Διεθνούς χρησιμοποιήθηκε κάμποσες
φορές στήν ιστορία τού διεθνούς εργατικού κινήματος. Δέ θ' άσχοληθώ
πιό διεξοδικά μ’ όλες τίς τροποποιήσεις πού εγιναν σ' αύτό κατά τή δι
άρκεια τών οχτώ έτών, στίς βασικές του γραμμές ώστόσο έμεινε άμετάβλητο. Γύρω στό τέλος τής Διεθνούς διευρύνθηκαν μόνο οί εξουσίες τού
Γενικού Συμβουλίου.
Τό πρώτιστο καθήκον τοϋ προσωρινού συμβουλίου ήταν ή σύγκληση
τού διεθνούς συμβουλίου. Στό θέμα αύτό προκλήθηκαν σφοδρές διαφω
νίες καί συζητήσεις. Ό Μάρξ έπέμενε νά τελειώσουν καταρχή όλες οί
προπαρασκευαστικές εργασίες, νά δοθεί στίς διάφορες χώρες ό καιρός νά
γνωρίσουν τά προβλήματα τής Διεθνούς καί τουλάχιστο νά οργανωθούν
κάπως. Αντίθετα, οί άγγλοι, πού θεωρούσαν πιό σημαντικά τά συμφέ
ροντα τού συνδικαλιστικού τους κινήματος, έπέμεναν νά συγκληθεί τό
συνέδριο τό ταχύτερο δυνατό. Σ' αύτό τούς υποστήριξαν κι οί γάλλοι
έξόριστοι στό Κεντρικό Συμβούλιο.
Ή ύπόθεση εληξε μ’ ένα συμβιβασμό. Τό 1865 δέ συγκλήθηκε συνέδριο
άλλά μιά συνδιάσκεψη. Πραγματοποιήθηκε στό Λονδίνο καί άσχολήθηκε
μέ τό διάβασμα εκθέσεων καί τήν κατάστρωση τής ήμερήσιας διάταξης
τού μελλοντικού συνεδρίου. Σ ’ αυτήν εκπροσωπούνταν ή Ελβετία, ή Α γ 
γλία, τό Βέλγιο καί ή Γαλλία. Δέ συνέβηκε τίποτα τό σημαντικό. Ά ποφασίστηκε νά συγκληθεί τό συνέδριο τό Μάη τού 1866.

Μέ τούς γερμανούς τά πράγματα ήταν άσκημα, μόλο πού τότε στή
Γερμανία ύπήρχε ή Γενική Εργατική Ένωση. Ό Λασάλ είχε σκοτωθεί σι
μονομαχία στίς 30 Αύγούστου τού 1864. Σύμφωνα μέ τό καταστατικό τή;
Ένωσης, πρόεδρος στή θέση του έγινε ό Μπέρναρντ Μπέκερ, ένας άνθρωπος άνίκανος καί σχεδόν 0ίχο)ς καμιά επιρροή. Πολύ μεγαλύτερη
επιρροή είχε ό Σβάιτσερ, ό συντάκτη' τού Σοσιαλδημοκράτη, πού ήταν
τό κεντρικό όργανο τής Έν(οσης. "Αλλά πολύ σύντομα άνάμεσα σ' αύτούς
καί στόν Βίλχελμ Λήμπκνεχτ, πού συμμετείχε στή σύνταξη, γεννήθηκαν
ριζικές διαφωνίες πάνω σέ ζητήματα εσωτερικής πολιτικής. Ό *Μάρξ κι ό
Ένγκελς, πού είχαν δηλώσει πώς είναι πρόθυμοι νά συνεργαστούν στήν
εφημερίδα, σύντομα άναγκάστηκαν νά παραιτηθούν δημόσια άπό κάθε
συνεργασία. Ό μακαρίτης ό Μέρινγκ προσπάθησε νά ύπερασπιστεϊ τόν
Σβάιτσερ καί ν' άποδείξει, ότι στήν περίπτωση αύτή, ό Μάρξ κι ό ’Έ ν
γκελς δέν είχαν άπόλυτο δίκιο. Ό Μέρινγκ όμως πλανιόταν πολύ. Ό λα
τά γεγονότα μιλούν εναντίον του.
Ό π ω ς έχετε δει, ό Λασάλ έκανε βαρύτατα λάθη τακτικής καί στίς σχέ
σεις μέ τήν κυρίαρχη κλίκα κατέφευγε σέ άνεπίτρεπτα μέσα. Ό Σβάιτσερ
τόν ξεπέρασε. Δημοσίευσε στήν εφημερίδα μερικά άρθρα, γιά τά όποία
άκόμα κι ό Μέρινγκ λέει, πο>ς μέ τή δουλοπρέπειά του; άπέναντι στόν
Βίσμαρκ έκαναν εξαιρετικά δυσμενή εντύπωση, προσπαθεί όμως νά τόν
ύπερασπιστεϊ, ίσχυριζόμενος ότι οί συνθήκες τού νόμιμου άγώνα επέβα
λαν αύτή τήν τακτική. Ό Λήμπκνεχτ όμως, σάν παλιός επαναστάτης, δέ
μπορούσε νά δεχτεί αύτούς τούς συμβιβασμούς, καί ξεσηκώνει τούς πα
λιούς του φίλους καί δασκάλους κατά τού Σβάιτσερ. ’Έτσι ό Σβάιτσερ
άναγκάστηκε νά χωριστεί άπό τόν Λήμπκνεχτ, πού είχε μέ τό μέρος του
όχι μόνο τόν Μάρξ καί τόν ’Ένγκελς άλλά καί παλιούς άντιπάλους τους
όπως λ.χ. ό Χές, πού επίσης δέ μπορούσαν ν' άποδεχτούν τήν τακτική
τού Σβάιτσερ.
Ό π ω ς καί νά 'χουν τά πράγματα, τό σίγουρο είναι, ότι οι φίλοι τού
Μάρξ στή Γερμανία, τήν εποχή πού συνερχόταν ή συνδιάσκεψη τού Λον
δίνου, δέν είχαν κανένα όργανο κι άκριβώς μόλις τότε άποφάσισαν νά
ιδρύσουν μιά δική τους οργάνωση. Τήν εποχή εκείνη όμως οι λασαλιστές
δέν ήθελαν ούτε ν’ άκούσουν γιά τή Διεθνή. ’Αποτέλεσμα αύτής τής ρή
ξης ήταν τό ότι, τά πρώτα χρόνια, οί γερμανοί εκπροσωπούνταν στή Διε
θνή μόνο άπό τούς παλιούς εξόριστους στήν ’Αγγλία καί στήν Ελβετία.
’Α π1 τίς εκθέσεις στή συνδιάσκεψη τοϋ Δονδίνου έγινε φανερό, ότι τά
οικονομικά τής Διεθνούς βρίσκονταν σέ κατάσταση άξιοθρήνητη. Τά
έσοδά της ζήτημα είναι άν άρκούσαν γιά νά πληρωθεί τό νοίκι τής έδρας
τού Γενικού Συμβουλίου καί γιά τά πιό άπαραίτητα έξοδα.
Στίς συζητήσεις γιά τήν ήμερήσια διάταξη εμφανίστηκαν πάλι διαφω
νίες πού είχαν εκδηλωθεί καί παλιότερα, άνάμεσα στούς γάλλους πού
ζούσαν στό Λονδίνο, καί τούς γάλλους πού εκπροσωπούσαν τήν οργά
νωση τού Παρισιού. Οι τελευταίοι δέν ήθελαν τώρα νά τεθεί τό πρό
βλημα τής άνεξαρτησίας τής Πολωνίας, γιατί αύτό είναι πρόβλημα κα
θαρά πολιτικό. ’Αντίθετα, οί γάλλοι εξόριστοι, μέ τήν ύποστήριξη μερι
κών άγγλων, έπέμεναν νά μπει στήν ήμερήσια διάταξη ένα θέμα γιά τή

θρησκεία, γιατί άξίωναν έναν άδυσώπητο άγώνα κατά τής θρησκευτικής
δεισιδαιμονίας. Ό Μάρξ κηρύχτηκε έναντίον τής πρότασης. Ή άποψή
του, δικαιολογημένα, ήταν ότι θά όδηγούνταν σέ άσκοπες προστριβές, άν
ήδη άπ’ τό πρώτο συνέδριο έμπαινε τό πρόβλημα αύτό - μπροστά στόν
άδύναμο συνεκτικό δεσμό πού τώρα μόλις άρχιζε νά άποκαθίσταται άνά
μεσα στούς έργάτες τών διάφορων χωρών καί μπροστά στό χαμηλό επί
πεδο άνάπτυξης τού έργατικού κινήματος. Ώστόσο μειοψήφησε.
Πέρασε άκόμα ένας ολόκληρος χρόνος προτού συγκληθεί τό συνέδριο.
'Υποχρεώθηκαν νά τό άναβάλουν άκόμα μιά φορά γιά τό Σεπτέμβρη τού
1866. Στό διάστημα αύτό συνέβηκαν μιά σειρά άπό γεγονότα, γιά τά
όποια πρέπει νά ειπωθούν μερικά λόγια. Γιά τήν ’Αγγλία ή χρονιά αύτή
ήταν χρονιά πολύ έντονου πολιτικού άγώνα. Τά άγγλικά συνδικάτα, πού
διευθύνονταν άπό έργάτες πού συμμετείχαν στό Κεντρικό Συμβούλιο,
έδιναν πεισματικό άγώνα γιά τήν επέκταση τοϋ έκλογικού δικαιώματος.
Επαναλαμβάνω, ότι ολόκληρος αύτός ό άγώνας δινόταν κάτω άπ’ τήν
καθοδήγηση τής Διεθνούς. Ό Μάρξ κατέβαλε κάθε προσπάθεια, γιά νά
εμποδίσει τούς άγγλους νά έπαναλάβουν τά παλιά λάθη τους, καί γιά νά
πετύχει νά δώσουν τόν άγώνα αύτό αύτόνομα, χωρίς καμιά συνεργασία
μέ τούς ριζοσπάστες. Ό μω ς ήδη άπ’ τίς άρχές τού 1866 έγινε ξανά φα
νερό τί ήταν αύτό πού είχε ζημιώσει τόσο συχνά τό άγγλικό εργατικό
κίνημα τήν εποχή τού χαρτισμού, καί τί τό ζημιώνει μέχρι σήμερα. Έ φόσον είχε μπει στόχος ή κατάκτηση τού γενικού εκλογικού δικαιώματος, οί
ήγέτες τών έργατών, ένμέρει γιά οικονομικούς λόγους, έκλεισαν μιά συμ
φωνία μέ τό πιό ριζοσπαστικό τμήμα τής άστικής δημοκρατίας, πού είχε
προβάλει έπίσης τή διεκδίκηση τού γενικού εκλογικού δικαιώματος. Σχη
ματίστηκε μιά κοινή έπιτροπή πού θά ’χε τή διεύθυνση τού άγώνα. Σ'
αύτήν μετείχαν άξιοσέβαστοι άνθρωποι όπως ό καθηγητής Μπήζλυ, τί
μιοι δημοκράτες, άλλά καί έκπρόσωποι τών λεγόμενων ελεύθερων επαγ
γελμάτων, δικηγόροι καί δικαστές, έκπρόσωποι τής μικρής καί τής με
σαίας, καί ιδιαίτερα τής εμπορικής άστικής τάξης, πού άπ’ τήν άρχή
έκλιναν πρός ένα συμβιβασμό. Ό άγιύνας δόθηκε μέ άγγλικό τρόπο. ’Ορ
γανώθηκαν μαζικές συγκεντρώσεις καί διαδηλώσεις. Τόν ’Ιούλη τού 1866
στό Λονδίνο έγινε μιά διαδήλωση τόσο μεγαλειώδης, πού δέν είχε τό
προηγούμενό της ούτε στήν έποχή τού χαρτισμού. Ά π ό τήν πίεση τού
πλήθους στό Χάυντ Πάρκ, όπου καταλήγουν συνήθως οί διαδηλώσεις,
έσπασαν τά κιγκλιδο')ματα. Άμέσως ή κυβέρνηση αποφάσισε πώς ήταν
καιρός νά κάνει μιά παραχώρηση.
Θά θυμόσαστε, ότι μετά τήν επανάσταση τού Ιούλη, ειχε άναπτυχθεϊ
καί στήν Α γγλία ένα ισχυρό κίνημα γιά μιά κοινοβουλευτική μεταρρύθ
μιση. Τό πράγμα είχε τελειώσει μ' ένα συμβιβασμό, οί έργάτες είχαν έξαπατηθεί θρασύτατα, έκλογικό δικαίωμα άπέκτησε μόνο ή βιομηχανική
άστική τάξη. Μέ τόν ϊδιο τρόπο, ή κυβέρνηση τώρα, μόλις είδε πώς
έπρεπε νά ένδώσει, πώς ή άγωνιστική ετοιμότητα τών έργατών τών πό
λεων είχε μεγαλώσει πολύ, πρότεινε ένα συμβιβασμό — μιά νέα έπέκταση
τού εκλογικού δικαιώματος, πού θά περιλάβαινε τώρα όλους τούς* έργά
τες τών πόλεων.

Πρέπει νά ειπωθεί, οτι τό γενικό εκλογικό δικαίωμα άφορούσε μόνο τό
εκλογικό δικαίωμα τών άντρών. Κανείς δέ σκέφτηκε νά έπεκταθεί καί
στίς γυναίκες. Καί τιόρα πρότειναν στούς έργάτες ένα συμβιβασμό, πού
τόν άποδέχτηκαν άμέσως ολα τά άστικά μέλη τής έπιτροπής γιά τήν έκλογική μεταρρύθμιση. Ό συμβιβασμός συνίστατο στό οτι τό εκλογικό δι
καίωμα θά παραχωρούνταν σ’ όλους τούς έργάτες, πού είχαν μιά κατοι
κία μέ ένα τουλάχιστο δωμάτιο, γιά τήν όποια δέν πλήρίοναν λιγότερο
άπό ένα ορισμένο ποσό. Μ' αύτό τόν τρόπο σχεδόν όλοι οί έργάτες τών
πόλεων άπέκτησαν δικαίωμα ψήφου, εκτός άπό κείνους πού είχαν νοι
κιάσει μιά γωνιά σέ άλλους - καί τέτοιοι ύπήρχαν άπό τότε πάρα πολλοί
- μά ολοι οί άγρότες έμειναν χωρίς δικαίωμα ψήφου, οπως καί πρίν.
Αύτό τό ραφιναρισμένο ελιγμό τόν είχε συλλάβει ό άρχηγός τών άγγλων
συντηρητικών, ό Ντισραέλι, καί μ* αύτόν συμφώνησαν οί άστοί ρεφορμιστές, πού έπεισαν καί τούς έργάτες νά άποδεχτούν τήν παραχώρηση,
άποσκοπώντας, μετά τίς εκλογές γιά τό νεο κοινοβούλιο, ν’ άπαιτήσουν
μιά νέα επέκταση τού εκλογικού δικαιώματος. Οί άγρότες ομως ύποχρεώθηκαν νά περιμένουν άκόμα 20 χρόνια, μέχρι τό 1885, καί μόλις
κάτω άπ’ τήν έπίδραση τής ρώσικης έπανάστασης τού 1905 άπέκτησαν
δικαίωμα ψήφου καί οί έργάτες πού δέν είχαν δική τους κατοικία.
Στή Γερμανία τό 1865-66 συνέβηκαν γεγονότα όχι λιγότερο σημαντικά.
Ε κ εί ξέσπασε ένας σφοδρός άγώνας άνάμεσα στήν Πρωσία καί τήν Αύ
στρία. Τό επίμαχο ζήτημα ήταν, σέ ποιόν θά άνήκε ή επικυριαρχία τής
Γερμανίας. Ό Βίσμαρκ τό ’χε βάλει σκοπό του νά πετάξει τήν Αύστρία
οριστικά έξω άπό τή Γερμανική Ένωση, νά κάνει τήν Πρωσία τό μονα
δικό κέντρο δύναμης τής Γερμανίας, έστω καί μιάς περιορισμένης Γερμα
νίας, γιατί θά έχανε ολες τίς γερμανικές επαρχίες πού κατείχε ή Αύστρία.
Τό ζήτημα αύτό τό έθιξα ήδη, οταν εξιστόρησα τίς διαφωνίες άνάμεσα
στόν Μάρξ καί τόν ’Ένγκελς άπ’ τή μιά μεριά, καί στόν Λασάλ άπ’ τήν
άλλη.
Ή διένεξη άνάμεσα στήν Αύστρία καί τήν Πρωσία έληξε μέ πόλεμο.
Μέσα σέ δυό τρεις βδομάδες, ή Πρωσία, πού δέ ντράπηκε νά συνάψει
συμμαχία μέ τήν Ιταλία εναντίον ενός άλλου γερμανικού κράτους, τσά
κισε ολοκληρωτικά τήν Αύστρία καί προσάρτησε μερικά γερμανικά κρα
τίδια πού είχαν βοηθήσει τήν Αύστρία: τό βασίλειο τού Ανόβερου, τήν
ελεύθερη αύτοκρατορική πόλη Φραγκφούρτη, τό δουκάτο τής Έσσης καί
άλλα. Ή Αύστρία πετάχτηκε οριστικά έξω άπ’ τή Γερμανική Ένωση.
’Οργανώθηκε μιά Βορειογερμανική Όμοσπονδία μέ έπικεφαλής τήν
Πρωσία. Γιά νά κερδίσει τίς συμπάθειες τών έργατών καί τών φτωχών
άνθρώπων, ό Βίσμαρκ καθιέρωσε τό γενικό έκλογικό δικαίωμα.
Στή Γαλλία ό Ναπολέοντας είχε άναγκαστεΐ νά κάνει μερικές παραχω
ρήσεις. Μερικές παράγραφοι τού ποινικού κώδικα, πού στρέφονταν κατά
τών έργατικών οργανώσεων, τροποποιήθηκαν. Οί καταδιώξεις τών οικο
νομικών οργανώσεων, ιδιαίτερα τών συνεργατικών καί τών συνεταιρι
σμών άλληλοβοήθειας, περιορίστηκαν. ’Ανάμεσα στούς έργάτες άρχισε νά
ισχυροποιείται ή μετριοπαθής πτέρυγα, πού προσπαθούσε απεγνωσμένα
νά έκμεταλλευτεΓ τίς νόμιμες δυνατότητες. ’Α π’ τήν άλλη μεριά άναπτύ134

χθηκαν μπλανκιστικές οργανώσεις πού ξαπόλυσαν σκληρή πολεμική κατά
τών διεθνιστών, τούς όποιους κατηγορούσαν οτι παραιτούνται άπό κάθε
έπαναστατικό άγώνα καί φλερτάρουν μέ τή βοναπαρτική κυβέρνηση.
Στήν Ελβετία οί έργάτες ήταν παντού - στή γαλλική, γερμανική καί
ιταλική Ελβετία - άπασχολημένοι μέ τίς τοπικές τους ύποθέσεις, καί
μόνο οί εξόριστοι καί οί περαστικοί άπό άλλες χώρες ένδιαφέρονταν γιά
τή Διεθνή. Τό γερμανικό τμήμα, πού μέ ηγέτη τόν Μπέκερ έξέδιδε τό
περιοδικό Ό Προάγγελος, έπαιζε ταυτόχρονα καί τό ρόλο ενός κέντρου
στό εξωτερικό γιά τή μερίδα εκείνη τών γερμανών έργατών, πού άντίθετα
άπ' τούς λασαλιστές έκλινε πρός τή Διεθνή.
Τό συνέδριο συνήλθε στή Γενεύη τό Σεπτέμβρη τού 1866, άφού ή
Προοσία είχε ήδη νικήση τήν Αύστρία καί άφού οί άγγλοι έργάτες είχαν
πετύχει τήν ύποτιθέμενη μεγάλη νίκη τους ενάντια στήν άστική τάξη. Τό
συνέδριο άρχισε μ' ενα μεγάλο σκάνδαλο. ’Απ' τή Γαλλία είχαν έρθει,
εκτός άπό τούς προυντονιστές, καί οί μπλανκιστές, πού είχαν πετύχει νά
συμμετάσχουν στίς εργασίες τού συνεδρίου. Ή ταν σχεδόν άποκλειστικά
ύπερεπαναστάτες φοιτητές· άνάμεσά τους βρισκόταν καί ό μελλοντικός
επίτροπος δικαιοσύνης στήν Παρισινή Κομμούνα, ό Προτό. Μολονότι δέν
ήταν εξουσιοδοτημένοι άπό κανέναν, έκαναν τό μεγαλύτερο θόρυβο. Τε
λικά τούς πέταξαν έξω. Λένε μάλιστα πώς ήθελαν νά τούς πνίξουν στή
λίμνη τής Γενεύης, αύτό είναι ομως παραμύθι. Ή άλήθεια είναι οτι ή
ύπόθεση δέν τέλεκοσε χ(ορίς γροθιές καί κλωτσιές, κι αύτό είναι άλλωστε
έθιμο τών γάλλων, πού στόν παραταξιακό άγώνα δέν άρκούνται πάντα
στίς άποφάσεις άποπομπής, οπως οί ήρεμότεροι σλάβοι.
Ό τα ν τελικά μπόρεσαν ν' άσχοληθούν μέ τούς έργάτες, ή κύρια μάχη
δόθηκε άνάμεσα στούς προυντονιστές καί τήν άντιπροσωπεία τού Κεν
τρικού Συμβουλίου πού άποτελούνταν άπ' τόν Έκάριους καί τούς άγγλους έργάτες. Ό ίδιος ό Μάρξ δέν είχε μπορέσει νά 'ρθει: ήταν τότε
άπασχολημένος μέ τήν τελική επεξεργασία τού πρώτου τόμου τοϋ Κεφάλαιον καί, πέρα άπ' αύτό, τό ταξίδι θά ’ταν πολύ δύσκολο γι' αύτόν
επειδή ήταν άρρωστος, καί επιπλέον κάτω άπ' τήν άγρυπνη παρακολού
θηση γάλλων καί γερμανών σπιούνων. Ό μω ς ό Μάρξ είχε συντάξει γιά
τήν άντιπροσωπεία μιά λεπτομερή έκθεση γιά ολα τά σημεία τής ήμερήσιας διάταξης, τήν Εισήγηση γιά τούς 5Αντιπροσώπους τοϋ Γενικού Συμ
βουλίου ,23
Οί γάλλοι άντιπρόσωποι παρουσίασαν μιά λεπτομερή έκθεση, πού άποτελούσε μιά άνάπτυξη τής οικονομικής ιδέας τού Προυντόν. Κατέκριναν
μέ οξύτητα τήν έργασία τής γυναίκας καί δήλωσαν, πώς ή ίδια ή φύση
εχει ορίσει τή θέση τής γυναίκας στήν οικιακή εστία, πώς οφείλει νά
φροντίζει γιά τήν οικογένεια καί όχι νά πηγαίνει στό εργοστάσιο. Ά π οδοκίμασαν άπερίφραστα τίς άπεργίες καί τά συνδικάτα καί συνάμα
ύπερασπίστηκαν τό συνεταιρισμό καί προπάντων τίς τράπεζες άνταλλαγής (οργανώσεις γιά άμοιβαία άνταλλαγή). Ή πρώτη προϋπόθεση γι’
αύτό είναι οί συμβάσεις πού θά 'πρεπε νά κλείσουν μεταξύ τους οί έπιμέρους συνεταιρισμοί, καί ή οργάνωση άτοκων πιστώσεων. Έπέμειναν
μάλιστα οτι τό συνέδριο πρέπει νά επικυρώσει μιά διεθνή πιστωτική όρ-

γάνωση · ώστόσο τό μόνο πού πέτυχαν ήταν μιά άπόφαση πού συνιστούσε σ’ ολα τά τμήματα τής Διεθνούς ν ’ άσχοληθούν μέ τό ζήτημα τών
πιστώσεων καί τό ζήτημα τής ενοποίησης όλων τών εργατικών πιστωτι
κών εταιριών. Στράφηκαν έπίσης κατά τού νομικού περιορισμού τής έργάσιμης μέρας.
Εναντίον τους τάχθηκαν οί λονδρέζοι μαζί μέ τούς γερμανούς άντιπροσώπους. Σέ κάθε σημείο τής ήμερήσιας διάταξης πρόβαλαν μέ τή
μορφή μιάς άπόφασης τό άντίστοιχο κομμάτι άπ’ τίς Εισηγήσεις τού
Μάρξ, πού έβαζαν σέ πρώτη μοίρα τά προβλήματα πού προκύπτουν άπό
τίς διεκδικήσεις τής έργατικής τάξης.
Ή εισήγηση τόνιζε μέ έμφαση, οτι ολόκληρη ή δραστηριότητα τής Διε
θνούς πρέπει νά συνίσταται στή συνένωση καί στή γενίκευση τών μεμο
νωμένων προσπαθειών τής έργατικής τάξης, πού άγωνίζεται γιά τά συμφέροντά της: είναι άπαραίτητο ν’ άποκατασταθεΐ ένας σύνδεσμος, στόν
όποιο οί έργάτες τών έπιμέρους χωρών δέ θά αισθάνονται μόνο σάν σύν
τροφοι στόν άγώνα. άλλά καί θά ένεργούν σάν μέλη ενός καί μοναδικού
άπελευθερωτικού στρατού. Πρέπει νά οργανωθεί μιά διεθνής άλληλοβοήθεια στίς άπεργίες, γιά νά έμποδιστεΐ ή άντικατάσταση ντόπιων έργατών
άπό ξένους, πράγμα πού μέ τόση χαρά κάνουν οί έπιχειρηματιές.
Έ να άπ’ τά πιό σημαντικά καθήκοντα, δήλωνε ό Μάρξ, ήταν καί μιά
στατιστική μελέτη γιά τήν κατάσταση τής έργατικής τάξης ολων τών χω
ρών, πού έπρεπε ν' άναληφθεϊ άπ' τούς ϊδιους τούς έργάτες. Ό λο τό
ύλικό πού θά συγκεντρωνόταν θά στέλνονταν γιά επεξεργασία στό Γενικό
Συμβούλιο. Ό Μάρξ υπέδειξε έπίσης σέ γενικές γραμμές τά βασικά προ
βλήματα πού θά ’πρεπε νά περιέχει ένα τέτοιο έρωτηματολόγιο γιά τούς
έργάτες.
’Έντονες συζητήσεις προκάλεσε τό πρόβλημα τών συνδικάτων. Οί γάλλοι κηρύχτηκαν τόσο ενάντια στίς άπεργίες οσο καί ένάντια στήν οργα
νωμένη άντίσταση κατά τών έπιχειρη ματιών. Οί έργάτες έπρεπε ν ’ άναζητήσουν τή σωτηρία τους μόνο στούς συνεταιρισμούς. Οί άντιπρόσωποι
τοϋ Λονδίνου τούς άντιπαρέθεσαν, μέ τή μορφή μιάς άπόφασης, ολό
κληρη τήν παράγραφο γιά τά συνδικάτα άπ' τίς Εισηγήσεις τού Μάρξ.
Έ γινε δεκτή άπ’ τό συνέδριο.
Ό λ α οσα είχαν γραφτεί άπ’ τόν Μάρξ στήν Αθλιότητα τής Φιλοσο
φίας καί στό Κομμουνιστικό Μανιφέστο γιά τά συνδικάτα, σάν βασικό
πυρήνα τής ταξικής οργάνωσης τού προλεταριάτου, έπαναλήφθηκαν στήν
άπόφαση μέ μιά άκόμα πιό συγκεκριμένη μορφή. Έκτος άπ’ αύτό έπισήμανε τά σύγχρονα προβλήματα τών συνδικάτων καί τήν άποτελεσματικότητα πού μοιραία τά διακρίνει μόλις μεταβάλλονται σέ στενά συντεχνια
κές οργανώσεις. ’Αξίζει ν’ άσχοληθούμε πιό διεξοδικά μέ τήν παράγραφο
αύτή.
Πώς δημιουργήθηκαν τά συνδικάτα; Πώς άναπτύχθηκαν; Είναι τό
αποτέλεσμα τού άγώνα άνάμεσα στό κεφάλαιο καί στή μισθωτή έργασία.
Σ’ αύτό τόν άγώνα οί οροι γιά τούς έργάτες είναι εξαιρετικά δυσμενείς.
Τό κεφάλαιο είναι μιά κοινωνική δύναμη συγκεντρωμένη στά χέρια ενός
άτόμου, ενώ ό έργάτης τό μόνο πού διαθέτει είναι ή άτομική έργατική
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του δύναμη. Γιαυτό δέ μπορεΐ νά γίνει λόγος γιά ελεύθερη σύμβαση άνά
μεσα στόν καπιταλιστή καί τόν έργάτη. Ό τα ν οί προυντονιστές φλυα
ρούσαν γιά τήν ελεύθερη καί δίκαιη σύμβαση, άπλούστατα δέν καταλά
βαιναν τό μηχανισμό τής καπιταλιστικής διαδικασίας παραγωγής.24 Ή
σύμβαση άνάμεσα στό κεφάλαιο καί τήν εργασία δέ μπορεΐ ποτέ νά στη
ρίζεται πάνω σέ δίκαιους όρους, ούτε κάν μέ τήν έννοια μιάς κοινωνίας
πού, στή ζωντανή παραγωγική δύναμη, άντιπαρατάσσει τήν ιδιοκτησία
τών ύλικών μέσοον ζωής καί παραγωγής. Πίσω άπ' τό μεμονωμένο καπι
ταλιστή βρίσκεται ή δύναμη τής κοινωνίας. Σ ’ αύτή τή δύναμη οί έργάτες
μπορούν ν' άντιπαρατάξουν μόνο τόν άριθμό τους, τή μοναδική κοινω
νική δύναμη πού έχουν στή διάθεσή τους. "Αλλά ή δύναμη τού άριθμού,
ή δύναμη τής μάζας, καταστρέφεται άπό τήν άσυμφωνία τών εργατών,
πού γεννιέται καί συντηρείται μέ τόν άναπόφευκτο άνταγωνισμό τους.
Γιαυτό ήταν κατά πρώτο λόγο άναγκαΐο νά παραμεριστεί αύτός ό άνταγωνισμός άνάμεσα στούς έργάτες. ’Α π’ τίς αύθόρμητες προσπάθειες τών
έργατών νά παραμερίσουν αύτό τόν άνταγωνισμό, ή τουλάχιστο νά τόν
περιορίσουν, μέ σκοπό νά εκβιάσουν στίς συμβάσεις όρους πού θά τούς
έπέτρεπαν νά άνέβουν τουλάχιστον άπό τή θέση τών άπλών σκλάβων,
δημιουργήθηκαν τά συνδικάτα. Τό άμεσο καθήκον τους περιοριζόταν
στίς καθημερινές άνάγκες, στήν άναζήτηση μέσιον γιά τήν άντιμετώπιση
τών συνεχών έπιθέσεων τού κεφαλαίου, μέ μιά λέξη: στά προβλήματα τού
μισθού τής έργασίας καί τών ώρών έργασίας. Παρά τούς ισχυρισμούς
τών προυντονιστών, αύτή ή δραστηριότητα δέν είναι μόνο άπόλυτα δι
καιολογημένη άλλά καί άπαραίτητη. Δέ μπορούμε νά παραιτηθούμε άπ'
αύτήν έφόσο κυριαρχεί τό σημερινό σύστημα παραγωγής. ’Απεναντίας,
πρέπει νά ένταθεΐ σ' όλες τίς χώρες μέ τήν ίδρυση καί τό σχηματισμό
συνδικάτων.
Τά συνδικάτα παίζουν κι έναν άλλο σημαντικό ρόλο, πού οί προυντονιστές τό 1866 τόν καταλάβαιναν εξίσου λίγο, όπως κι ό δάσκαλός τους
τό 1847. Χωρίς νά τό 'χουν συνειδητοποιήσει, τά συνδικάτα τής έργατικής τάξης χρησίμευαν καί χρησιμεύουν σάν οργανωτικά κέντρα, όπως τά
μεσαιωνικά κοινοτικά συμβούλια γιά τήν άστική τάξη. Είναι άναγκαΐα
γιά τόν άγώνα άνάμεσα στό κεφάλαιο καί τήν εργασία, άλλά άκόμα πιό
σημαντικά, σάν οργανωμένη δύναμη, γιά τήν κατάργηση τού ίδιου τού
συστήματος τής μισθωτής έργασίας.
Δυστυχώς τά συνδικάτα δέν είχαν ξεκαθαρίσει εντελώς αύτό τό καθή
κον. Ό ντα ς άπορροφημένα άποκλειστικά άπό τόν τοπικό καί άμεσο
άγώνα κατά τού κεφαλαίου, τά συνδικάτα δέν άντιλαμβάνονταν όλότελα
τή δύναμή τους στόν άγ(ί)να ενάντια στό ίδιο τό σύστημα τής μισθιυτής
έργασίας. Γιαυτό έμεναν - καί εξακολουθούν νά μένουν - πολύ μακριά
άπό τά γενικά καί τά πολιτικά κινήματα.
Ό Μάρξ επισημαίνει μερικά συμπτώματα πού δείχνουν φανερά ότι τά
συνδικάτα άρχίζουν νά καταλαβαίνουν τήν ιστορική τους άποστολή. Τέ
τοια συμπτίόματα είναι ή συμμετοχή τών άγγλικών συνδικάτων στόν
άγίόνα γιά τό γενικό εκλογικό δικαίωμα καί ή άπόφαση πού πάρθηκε στή

συνόιάσκημη τους στό Σέφηλντ, ή όποια συνιστά σε όλα τά συνδικάτα νά
προσχωρήσουν στή Διεθνή.
Στό τέλος ό Μάρξ, πού μέχρι τότε είχε έπικρίνει κατά πρώτο λόγο τού;
προυντονιστές, στρέφεται μέ μεγαλύτερη οξύτητα κατά τών καθαρών
τρεϊντ-γιουνιονιστών, πού ήθελαν νά περιορίσουν τά καθήκοντα τών
συνδικάτων μόνο στά προβλήματα τού μισθού καί τών ώρών έργασίας.
Παράλληλα μέ τ' άρχικά τους καθήκοντα, πρέπει νά μάθουν νά ενεργούν
συνειδητά, σάν οργανωμένα κέντρα τής έργατικής τάξης γιά τήν άπόλυτη
χειραφέτησή τους. Είναι ύποχρεωμένα νά ύποστηρίζουν κάθε κοινωνικό
καί πολιτικό κίνημα πού επιδιώκει τό σκοπό αύτό. Πρέπει νά θεωρούν
τόν εαυτό τους σάν πρώτους άγωνιστές καί εκπρόσωπους ολόκληρης τής
έργατικής τάξης, νά ενεργούν άντίστοιχα καί νά προσελκύουν στίς γραμ
μές τους όλους τούς έργάτες. ’Οφείλουν νά φροντίζουν προσεχτικά γιά
τά συμφέροντα τών έργατών πού άνήκουν στούς πιό κακά μισθοδοτούμε
νους κλάδους, λ.χ. τών άγροτών, πού έξαιτίας τών ιδιαίτερα δυσμενών
συνθηκών είναι άνίσχυροι. Τά συνδικάτα οφείλουν νά πείσουν ολόκληρο
τόν κόσμο, οτι οι προσπάθειές τους, όντας κάθε άλλο παρά περιορισμέ
νες καί ματαιόδοξες, άποβλέπουν στή χειραφέτηση εκατομμυρίων κατα
πιεσμένων άνθρώπων.
Οι συζητήσεις γιά τό συνδικαλιστικό ζήτημα στό συνέδριο τής Γενεύης
είχαν τεράστια σπουδαιότητα. Οι άντιπρόσωποι τού Λονδίνου ύπερασπίστηκαν τίς θέσεις τους μέ μεγάλη άνεση. Γι' αύτούς ή ϊδια ή άπόφαση
δέν άποτελούσε παρά τό συμπέρασμα άπ’ τή μεγάλη εισήγηση τού Μάρξ,
πού τότε δυστυχώς ήταν γνωστή μόνο σ’ αύτούς.25
Πράγματι, όταν τό Κεντρικό Συμβούλιο είχε έξετάσει όλα τά προβλή
ματα πού θά έμπαιναν στήν ήμερήσια διάταξη τοϋ επόμενου συνεδρίου,
ξέσπασαν άκόμα καί κεί μεγάλες διαφωνίες. Γιαυτό ό Μάρξ έκανε στό
συμβούλιο μιά λεπτομερή διάλεξη, στήν οποία έξήγησε τή σημασία πού
έχουν τά συνδικάτα κάτω άπ’ τίς συνθήκες τής καπιταλιστικής διαδικα
σίας παραγωγής. Εκμεταλλεύτηκε αύτή τήν εύκαιρία γιά νά παρουσιάσει
στούς άκροατές του, μέ έκλαϊκευμένη μορφή, τή νέα θεωρία του γιά τήν
άξία καί ύπεραξία, γιά νά τούς έξηγήσει τήν άλληλεξάρτηση πού ύπάρχει
άνάμεσα στό μισθό τής έργασίας, τήν ύπεραξία καί τήν τιμή τού εμπο
ρεύματος. Τά πρακτικά αύτής τής συνεδρίασης τού Κεντρικού Συμβου
λίου προξενούν βαθιά εντύπωση μέ τή σοβαρότητά τους, πού θά τή ζή
λευε κι ή πιό λόγια άστική συνεδρίαση. Καί ταυτόχρονα όλο τό κύρος
αύτής τής έπιστήμης, όλες οί νέες κατακτήσεις της, είχαν μπει στήν υπη
ρεσία τής έργατικής τάξης.
Μέ τήν ίδια άνεση οί άντιπρόσωποι τού Λονδίνου υποστήριξαν καί τήν
άπόφαση τού Μάρξ γιά τό οχτάωρο.-’Αντίθετα άπ’ τούς γάλλους, άκολουθώντας τόν Μάρξ είπαν τά παρακάτω: «Θεωρούμε τόν περιορισμό
τής εργάσιμης μέρας σάν μιά προϋπόθεση, χωρίς τήν όποια όλες οί άλλες
προσπάθειες βελτίωσης καί χειραφέτησης είναι καταδικασμένες νά άποτύχουν. Είναι ούσιαστική, γιά νά άποκατασταθεί καί πάλι ή ύγεία καί ή
σωματική ενέργεια τής έργατικής τάξης, δηλαδή τής μεγάλης μάζας κάθε
έθνους, καί γιά νά τής εξασφαλιστεί ή δυνατότητα πνευματικής άνάπτυ138

ξης, κοινωνικής επαφής, κοινωνικής καί πολιτικής δραστηριότητας»26. Τό
συνέδριο, άκολουθώντας τήν πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου, άξίωσε
νά καθοριστεί ή οχτάωρη εργασία σάν νόμιμο όριο τής έργάσιμης μέρας.
Ε πειδή αύτός ό περιορισμός άπαιτούνταν κι άπό τούς έργάτες στίς
Ηνωμένες Πολιτείες, τό συνέδριο έκανε αύτή τή διεκδίκηση γενικό σύν
θημα τής έργατικής τάξης σ’ ολόκληρο τόν κόσμο. Ή νυχτερινή εργασία
θά επιτρεπόταν μόνο σέ έκτακτες περιπτώσεις, σέ μεμονωμένους κλάδους
τής παραγωγής ή επαγγέλματα, πού θά ’πρεπε νά προσδιορίζονται επα
κριβώς άπ' τό νόμο. Στόχος ομως θά ’ταν νά καταργηθεί εντελώς κάθε
νυχτερινή εργασία.
Δυστυχώς στήν εισήγηση τού Μάρξ δέν αναλυόταν επακριβώς τό πρό
βλημα τής γυναικείας εργασίας. Τό θεώρησε άρκετό νά πει, οτι ολόκληρη
ή παράγραφος γιά τή μείωση τής εργάσιμης μέρας άναφέρεται εξίσου σ'
όλους τούς ενήλικους έργάτες, άντρες καί γυναίκες, μέ τόν όρο «οτι οί
τελευταίες πρέπει ν 1 άποκλειστούν αύστηρότατα άπό κάθε είδους νυχτε
ρινή εργασία κι επίσης άπό κάθε εργασία, πού είναι έπιβλαβής γιά τόν
πιό εύαίσθητο γυναικείο οργανισμό ή πού εκθέτει τό σώμα σέ δηλητη
ριώδεις ή άλλες βλαβερές έπιδράσεις»27. Δεδομένου ομως οτι ή πλειοψηφία τών γάλλων καί τών έλβετών στράφηκε μέ οξύτητα κατά τής γυναι
κείας εργασίας γενικά, τό συνέδριο υιοθέτησε καί τίς θέσεις τού Μάρξ
καί μιά άπόφαση τών γάλλιυν. Έ τσι άποφασίστηκε πώς τό καλύτερο θά
ταν ν ’ άπαγορευτεΐ εντελώς ή γυναικεία έργασία, όσο καιρό ομως θά
Γσχυε, θά ’πρεπε νά διατηρηθεί στά όρια πού είχε διαγράψει ό Μάρξ.
Μετά έγιναν αποδεκτές οί θέσεις τού Μάρξ γιά τήν έργασία τών παι
διών καί τών νέων, άμετάβλητες, χωρίς καμιά προυντονιστική τροπο
ποίηση. Οί θέσεις αύτές έλεγαν, οτι «ή τάση τής σύγχρονης βιομηχανίας
νά προσελκύσει παιδιά καί νέους καί τών δυό φύλων νά συμμετέχουν στό
μεγάλο έργο τής κοινωνικής παραγωγής(...) είναι μιά προοδευτική, ύγιής
καί δικαιολογημένη τάση, μολονότι ό τρόπος μέ τόν όποιο πραγματώνε
ται ή τάση αύτή κάτω άπ' τήν κυριαρχία τού κεφαλαίου, είναι φριχτός.
Σέ μιά κοινωνία οργανωμένη ορθολογικά, κάθε παιδί μετά τά εννιά του
χρόνια πρέπει νά γίνει παραγωγικός έργάτης, οποος έπίσης καί κάθε
ύγιής ενήλικος, πού δέν πρέπει νά εξαιρείται άπ’ αύτό τό γενικό νόμο
τής φύσης, δηλαδή νά εργάζεται γιά νά μπορεΐ νά τρώει, καί νά έργάζεται όχι μόνο μέ τό μυαλό, άλλά καί μέ τά χέρια»28. Σέ συνάρτηση μ'
αύτό ό Μάρξ προτείνει ένα ολόκληρο πρόγραμμα γιά τήν ενοποίηση τής
χειρωνακτικής καί τής πνευματικής εργασίας. Σ ’ αύτό περιλαμβάνεται ή
γενική πνευματική άνάπτυξη, ή σωματική άνάπτυξη καί ή πολυτεχνική
καλλιέργεια, πού κάνει γνωστές στά παιδιά τίς έπιστημονικές βάσεις
όλων τών παραγωγικών διαδικασιών.
Στήν εισήγησή του ό Μάρξ έθιξε καί τό πρόβλημα τών συνεργατικών.
Χρησιμοποίησε αύτή τήν εύκαιρία όχι μόνο γιά νά κριτικάρει τίς αύταπάτες τών ορθόδοξων συνεργατιστών, άλλά καί γιά νά τονίσει τό βασικό
όρο γιά τήν επιτυχία τού συνεργατικού κινήματος. Ό π ω ς καί στήν ιδρυ
τική διακήρυξη, δίνει τό προβάδισμα όχι στούς καταναλωτικούς συνεται
ρισμούς, άλλά στούς παραγώγικούς συνεταιρισμούς, καί προσθέτει: «Τό
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σύστημα όμως τής συνεργατικής (...) δέν είναι ποτέ σέ θέση νά άναδιαρθρώσει τήν καπιταλιστική κοινωνία. (...) [Γιά κάτι τέτοιο] άπαιτοϋνται
γενικές κοινωνικές αλλαγές, αλλαγές τών γενικών δρων τής κοινωνίας,

πού μπορούν νά πραγματωθούν μόνο άν ή οργανωμένη δύναμη τής κοι
νωνίας, δηλαδή ή κρατική εξουσία, περάσει άπ' τά χέρια τών καπιταλι
στών καί τών γαιοκτημόνων στά χέρια τών ίδιων τών παραγωγών»29.
Βλέπουμε πώς κι εδώ ό Μάρξ προβάλλει ξανά τήν άνάγκη νά κατακτηθεί
ή πολιτική εξουσία άπό τήν εργατική τάξη.
Τό σχέδιο τού καταστατικού, πού μάς είναι ήδη γνωστό, έγινε άποδεκτό χωρίς καμιά τροποποίηση. 'Η προσπάθεια τών γάλλων, πού είχαν
θέσει αύτό τό πρόβλημα ήδη στό συνέδριο τού Λονδίνου, νά δώσουν στή
λέξη «εργάτης» μιά περιορισμένη ερμηνεία, μόνο μέ τήν έννοια τής φυσικής έργασίας, κι έτσι ν' άποκλείσουν τούς εκπρόσωπους τών πνευματι
κών έργατών ή τών διανοούμενων, άποκρούστηκε μέ σαφήνεια. Οί άγγλοι
άντιπρόσωποι δήλωσαν ότι, άν υιοθετούνταν ή πρόταση τών γάλλων, θά
'πρεπε κατά πρώτο λόγο ν' άποκλειστεΐ ό Μάρξ, πού είχε κάνει τόσα
πολλά γιά τή Διεθνή.
Τό συνέδριο τής Γενεύης άσκησε τεράστια προπαγανδιστική έπίδραση.
Ό λες του οί αποφάσεις, πού διατύπωναν τίς βασικές διεκδικήσεις τής
έργατικής τάξης καί είχαν συνταχτεΐ σχεδόν άποκλειστικά άπ' τόν Μάρξ,
πέρασαν στό πρακτικό μίνιμουμ πρόγραμμα όλων τών έργατικών κομμά
των. Τό συνέδριο είχε μιά ενθουσιαστική άπήχηση σ’ όλες τίς χώρες,
άκόμα καί στή Ρωσία, όπου ήδη τό 1865 στό Σοδρέμιοννϊ παρουσιάζεται
διεξοδικά τό ιδρυτικό μανιφέστο τής Διεθνούς, σάν ενα έγγραφο γραμ
μένο άπ1 τόν Μάρξ. Άμέσως μετά τό συνέδριο τής Γενεύης, πού έδωσε
μιά ισχυρή ώθηση στό διεθνές εργατικό κίνημα, ή Διεθνής έγινε μεμιάς
δημοφιλής.
Στό επόμενο κιόλας συνέδριο στή Λωζάνη, ξέσπασε μιά διαμάχη γιά τή
συμμετοχή στό συνέδριο μιάς νέας διεθνούς οργάνωσης, πού ήταν ή
«Ένωση γιά τήν Ειρήνη καί τήν Ελευθερία». Οί οπαδοί τής συμμετοχής
ύπερίσχυσαν. Μόλις στό επόμενο συνέδριο στίς Βρυξέλες έπικράτησε ή
άποψη τού γενικού συμβουλίου, καί άποφασίστηκε, νά προταθεΐ στήν
ένωση νά προσχωρήσει στή Διεθνή, καί νά προτρέψει τά μέλη της νά
γραφτούν στά διάφορα τμήματα τής Διεθνούς.
Ό Μάρξ δέν πήρε μέρος ούτε σ’ αύτά τά δυό συνέδρια. Τό συνέδριο
τής Λωζάνης δέν είχε τελειώσει άκόμα τίς εργασίες του, όταν κυκλοφό
ρησε ό πρώτος τόμος τού Κεφαλαίου. Στό επόμενο συνέδριο στίς Βρυξέ
λες, τό 1868, μέ πρόταση τής γερμανικής αντιπροσωπείας, συντάχθηκε
μιά άπόφαση, πού συνιστούσε στούς έργάτες όλων τών χωρών νά μελετή
σουν τό Κεφάλαιο. Ή άπόφαση έπισήμαινε τήν τεράστια άξία τού Μάρξ:
ήταν «ό πρώτος οικονομολόγος πού ύπέβαλλε τό κεφάλαιο σέ μιά επι
στημονική άνάλυση καί πού τό άνήγαγε στά βασικά του στοιχεία».
Στό συνέδριο τών Βρυξελών εξετάστηκε άνάμεσα στ’ άλλα καί ή έπί
δραση τών μηχανών πάνω στήν κατάσταση τής έργατικής τάξης, τό ζή
τημα τής άπεργίας καί τής γαιοκτησίας. Οί αποφάσεις πού πάρθηκαν
χαρακτηρίζονταν άπ’ τό πνεύμα τοϋ συμβιβασμού, άντί γι’ αύτό όμως γιά
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πρώτη φορά ή άποψη τού σοσιαλισμού ή, όπως έλεγαν τότε, τού κολεκτι
βισμού, νίκησε τούς γάλλους. Αναγνωρίστηκε ή άνάγκη νά κοινωνικο
ποιηθούν τά μέσα μεταφορών καί έπικοινωνίας, άλλά καί ή γη, ομως μέ
τήν τελική μορφή της έγινε άποδεκτή ή άπόφαση μόλις στό επόμενο συ
νέδριο στή Βασιλεία τό 1869.
Κεντρικό πολιτικό πρόβλημα, πού άπασχολεΐ τή Διεθνή ήδη άπ’ τό
συνέδριο τής Λωζάνης, είναι τό πρόβλημα τού πολέμου καί τών μέτρων
πού πρέπει νά παρθούν έναντίον του. Τό πρόβλημα ήταν επίκαιρο. Μετά
τόν πόλεμο τού 1866, μετά τή νίκη τής Πρωσίας κατά τής Αύστρίας,
άρχιζε σ’ ολόκληρη τήν Εύρώπη νά ένισχύεται ή πεποίθηση, οτι σάν
άναπόφευκτο έπακόλουθο αύτού τού πολέμου στό άμεσο μέλλον θά ξεσπούσε ένας πόλεμος άνάμεσα στή Γαλλία καί τήν Πρωσία. Τό 1867 οί
σχέσεις άνάμεσα στίς δυό χώρες άρχισαν νά όξύνονται.
Μετά τίς μεγάλες του άποτυχίες στίς πιό απίθανες άποικιακές περιπέ
τειες, μέ τίς οποίες καθώς λένε, ήθελε νά εξυψώσει τό γόητρά του, ή θέση
τού Ναπολέοντα τού Γ', είχε γίνει πολύ επισφαλής. Μ’ ένα νεύμα τής
χρηματιστικής ολιγαρχίας, έξαπέλυσε μιά έκστρατεία στό Μεξικό, πού
προκάλεσε στίς Ηνωμένες Πολιτείες έντονη άντίδραση έναντίον του.
’Εκεί παρακολουθούσαν πολύ καχύποπτα κάθε προσπάθεια τών εύρωπαϊκών δυνάμεων νά άναμιχθούν στίς άμερικανικές υποθέσεις. Ή περι
πέτεια τού Ναπολέοντα τελείωσε μέ μιά έξαιρετικά επονείδιστη ήττα.
Ή ταν ύποχρεωμένος νά έπανορθώσει τό πράγμα στήν Εύρώπη. Ά λλά κι
εδώ τόν άκολουθούσε ή άποτυχία. Αναγκασμένος νά κάνει παραχωρή
σεις στήν εξωτερική πολιτική, έλπιζε πώς μέ κάποια πετυχημένη προσάρ
τηση στήν Εύρώπη, θά μεγάλωνε τίς κτήσεις τής Γαλλίας καί μ’ αύτό τόν
τρόπο θά σταθεροποιούσε τή θέση του.
Τό 1867 ξέσπασε ή λεγόμενη «ύπόθεση τού Αουξεμόούργου». Μετά άπ'
ολες τίς άκαρπες προσπάθειες, ν’ άρπάξει μιά κάποια περιοχή στήν άριστερή όχθη τού Ρήνου, ό Ναπολέοντας ήθελε ν' άγοράσει άπ’ τήν ’Ολ
λανδία τό μεγάλο δουκάτο τού Λουξεμβούργου, πού μέχρι τό 1866 άνήκε
στή Γερμανική 'Ομοσπονδία, τού οποίου ομως άρχοντας ήταν ό όλλανδός
βασιλιάς. Στό δουκάτο ύπήρχε προηγούμενα μιά πρωσική φρουρά, πού
ομως άναγκάστηκε ν ’ άποσυρθεΐ. Ή είδηση γιά τό παζάρεμα τού Ναπο
λέοντα μέ τήν ’Ολλανδία προκάλεσε μεγάλη άναταραχή στούς γερμανούς
πατριώτες. Ή άτμόσφαιρα μύριζε πόλεμο, κι ό Ναπολέοντας, πού έκρινε
πώς δέν ήταν άρκετά προετοιμασμένος, ύποχώρησε. Γι’ άλλη μιά φορά
καταρρακώθηκε τό γόητρό του, πάλι άναγκάστηκε νά κάνει παραχωρή
σεις στήν άντιπολίτευση, πού μεγάλωνε ολοένα καί περισσότερο.
Μέχρι τή στιγμή τού συνεδρίου τών Βρυξελών, ή κατάσταση στήν Εύ
ρώπη είχε όξυνθεΐ τόσο πολύ, πού καθημερινά άναμενόταν πόλεμος.
Ό λοι ήταν πεισμένοι οτι θά ξεσπούσε, μόλις ή Γαλλία ή ή Πρωσία θά
τέλειωναν τίς προετοιμασίες τους καί θά ’βρισκαν τήν κατάλληλη άφορ
μή. Γιά τό έργατικό κίνημα πού ισχυροποιούνταν καθημερινά, ιδιαίτερα
στήν ήπειρωτική Εύρώπη, γινόταν ολο καί πιό πιεστικό τό άνησυχητικό
πρόβλημα, πώς θά μπορούσε νά έμποδιστεΐ ό πόλεμος αύτός, πού καθώς
τό άντιλαμβάνονταν όλοι, θά κατάφερνε ένα βαρύ πλήγμα στούς γάλλους
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καί τούς γερμανούς έργάτες. Είναι λοιπόν φανερό ότι ή Διεθνής, πού το
1868 είχε κιόλας αναπτυχθεί σέ μιά μεγάλη δύναμη, ήταν ύποχρεωμένη
νά άσχοληθεΐ σοβαρά μ’ αύτό τό πρόβλημα. Μετά άπό ζωηρότατες δια
μάχες στό συνέδριο τών Βρυξελών, στίς όποιες άλλοι έπέμεναν, πο')ς σέ
περίπτωση πολέμου θά ’πρεπε νά οργανωθεί μιά γενική άπεργία, καί άλ
λοι έπιζητούσαν ν’ άποδείξουν, πώς μόνο ό συναγωνισμός μπορεΐ νά βά
λει ένα τέλος στόν πόλεμο, πάρθηκε μιά συμβιβαστική καί όλότελα συγ
κεχυμένη άπόφαση.
Μιάς καί τό καλοκαίρι τού 1869 είχε έκλείψει προσωρινά ή άπειλή τού
πολέμου, στό συνέδριο τής Βασιλείας μπήκαν σέ πρώτη* μοίρα οικονομικά
καί κοινωνικά προβλήματα. Γιά πρώτη φορά τέθηκε μέ έμφαση ένα πρό
βλημα πού είχε θιχτεί ήδη στό συνέδριο τών Βρυξελών - τό πρόβλημα
τής κοινωνικοποίησης τών μέσων παραγωγής. Αύτή τή φορά νίκησαν
οριστικά οί άντίπαλοι τής άτομικής ιδιοκτησίας τής γής. Οί προυντονιστές γνώρισαν ολοκληρωτική ήττα. Σ ’ αύτό τό συνέδριο ομως γεννήθηκαν
καινούργιες διαφωνίες. Γιά πρώτη φορά έμφανίστηκε σάν έκπρόσωπος
ενός ξεχωριστού ρεύματος, ένας συμπατριώτης μας, πού πολλοί άπό σάς
τόν γνωρίζετε καλά: ό Μπακούνιν.
’Από πού ερχόταν; Τόν συναντήσαμε ήδη στίς άρχές τής δεκαετίας τού
1840 στό Βερολίνο, γνωρίζουμε πώς πέρασε άπ’ τήν Γδια φιλοσοφική
σχολή άπ’ τήν όποία είχαν περάσει ό Μάρξ καί ό ’Ένγκελς, οτι στίς άρ
χές τής έπανάστασης τού 1848 ήταν στό πλευρό τών γερμανών εξόριστων
στό Παρίσι, πού οργάνωναν μιά επαναστατική λεγεώνα γιά νά έπιτεθούν
κατά τής Γερμανίας. Στό διάστημα τής ίδιας έπανάστασης προσπαθεί στή
Μοραβία νά συνενώσει τούς σλάβους έπαναστάτες, άργότερα παίρνει μέ
ρος στήν εξέγερση τών σαξόνων έπαναστατών στή Δρέσδη, συλλαμβάνεται, καταδικάζεται σέ θάνατο, άλλά έκδίδεται στόν τσάρο Νικόλαο, πού
τόν φυλακίζει στό Σλύσελμπουργκ. Μερικά χρόνια άργότερα, οταν πιά
τσάρος είναι ό ’Αλέξανδρος ό Β \ εξορίζεται στή Σιβηρία, άπ’ οπού δρα
πετεύει στήν Εύρώπη περνώντας άπ’ τήν Ιαπω νία καί τήν Αμερική.
Αύτά έγιναν τό 1865. Στήν άρχή καταπιάνεται εδώ μέ τίς ρώσικες ύποθέσεις, συμμαχεί μέ τόν Χέρτσεν, γράφει μερικές μπροσούρες γιά τά σλα
βικά καί τά ρώσικα προβλήματα, στίς όποιες πασχίζει πάλι ν’ άποδείξει
τήν άνάγκη μιάς έπαναστατικής συνένωσης τών σλάβων, μετά προσπαθεί
νά συμμετάσχει στήν πολωνική εξέγερση, άλλά άποτυχαίνει. Τό 1864
συναντιέται στό Λονδίνο μέ τόν Μάρξ, άπ’ τόν όποιο πληροφορείται τήν
ίδρυση τής Διεθνούς καί υπόσχεται νά συμμετάσχει. Μετά ομως φεύγει
γιά τήν ’Ιταλία καί καταπιάνεται μέ μιά εντελώς άλλη υπόθεση.
Ό π ω ς καί τό 1848, πίστευε οτι ό Μάρξ ύπερτόνιζε τή σπουδαιότητα
τής έργατικής τάξης, οτι οί διανοούμενοι, οι φοιτητές, οί έκπρόσωποι τής
άστικής δημοκρατίας άποτελούν ένα έπαναστατικό στοιχείο. Τήν έποχή
πού ή Διεθνής πάλευε μέ τίς πρώτες δυσκολίες καί γινόταν βαθμιαία ή
πιό ισχυρή διεθνής οργάνωση, στήν ’Ιταλία ό Μπακούνιν πάσχιζε νά ορ
γανώσει τή δική του έπαναστατική οργάνωση. Φτάνοντας στήν Ελβετία
προσχώρησε στήν άστική Ένωση γιά τήν Ειρήνη καί τήνΈλευθερία, εκ
λέχτηκε μάλιστα καί στήν Κεντρική Έπιτροπή της. Μόλις τό 1868 άπο142

χώρησε άπ* αυτήν, άλλά άντί νά προσχωρήσει στή Διεθνή, ίδρυσε μαζί μέ
συναγωνιστές του μιά νέα οργάνωση, τή «Διεθνή "Ενωση τής Κοινωνικής
Δημοκρατίας» ή, οπως λέγεται συνήθως, τή «Συμμαχία».
Ή νέα αύτή οργάνωση παρουσιαζόταν πολύ επαναστατική. Κήρυξε
άδυσώπητο πόλεμο κατά τού θεού καί τού κράτους. Ζητούσε ουίό τά
μέλη της νά πιστεύουν στόν άθεϊσμό. Τό οικονομικό της πρόγραμμα δέν
ήταν ιδιαίτερα σαφές. Ά ντί νά άπαιτεΐ τήν κατάργηση ολων τών τάξεων,
άπαιτούσε τήν οικονομική καί κοινωνική ισοτιμία ολων τών τάξεων.
Παρά τό φαινομενικό έπαναστατίσμό της, ή καινούργια οργάνωση δέν
είχε συνεπές σοσιαλιστικό πρόγραμμα καί άρκούνταν μόνο ν' άξιώνει τήν
κατάργηση τού κληρονομικού δικαιώματος. Γιά νά μήν τρομάξει εκείνους
πού προέρχονταν άπό άλλες τάξεις, άπ έφευγε νά προβάλει καθαρά εναν
ορισμένο ταξικό χαρακτήρα.
Ή καινούργια οργάνωση άπευθύνθηκε στό Γενικό Συμβούλιο μέ τήν
παράκληση νά τή δεχτούν στή Διεθνή, ομως σάν μιά ξεχωριστή οργάνω
ση, μέ δικό της καταστατικό καί δικό της πρόγραμμα.
Ερχόμαστε το>ρα στό πιό άκανθώδες σημείο. ’Επειδή ό Μάρξ διέθετε
μεγάλη επιρροή στό Γενικό Συμβούλιο, τού έριχναν συνήθως τήν εύθύνη
γιά όλες τίς άποφάσεις πού επαιρνε τό Γενικό Συμβούλιο. Αύτό δέν είναι
άπόλυτα σωστό. Στήν προκείμενη περίπτωση ομως ό Μάρξ φέρει πραγ
ματικά τήν κύρια εύθύνη. Ά ν πιστέψουμε τώρα όχι μόνο τούς οπαδούς
τού Μπακούνιν, άλλά καί μερικούς μαρξιστές πού ύπερασπίστηκαν αύτό
τό μεγάλο άστατο, άλλά συνάμα καί τίμιο επαναστάτη, ό Μάρξ φέρθηκε
πολύ αύστηρά, επιμένοντας μέ τόν πιό κατηγορηματικό τρόπο ν' άπορρι(|θεί ή πρόταση. Γιά νά καταλάβετε τήν ούσία τής διαφιονίας, φαντα
στείτε τήν παρακάτω εικόνα: στήν κομμουνιστική Διεθνή άπευθύνεται
μιά οργάνωση πού μόλις είχε άποσπαστεΐ άπό μιά άστική δημοκρατική
οργάνωση, μέ τήν παράκληση νά γίνει δεκτή, νά τής άφεθεΐ ομως τό δι
καίωμα νά εμφανιστεί μέ τή μορφή μιάς παράλληλης οργάνωσης, μ' ενα
ιδιαίτερο πρόγραμμα καί μάλιστα μέ τό δικαίωμα νά συγκαλεΐ τό δικό
της ξεχ(οριστό συνέδριο. Θά τής άπαντούσαν άπόλυτα δικαιολογημένα:
Φυσικά, κάλλιο άργά παρά ποτέ, άν τελικά άντιληφθήκατε πώς συμμα
χήσατε άπερίσκεπτα μέ τήν άστική τάξη, ελάτε μαζί μας, μόνο πού πρέ
πει νά διαλύσετε πρώτα τήν οργάνωσή σας καί νά μπείτε στά τμήματά
μας. Πρέπει νά 'ναι κανείς πολύ έμπαθής, γιά νά διακρίνει σέ μιά τέτοια
άπάντηση τήν άπόδειξη μιάς ιδιαίτερης κακότητας καί προσωπικής
έχθρας γΓ αύτά τά άτομα, πού είναι βέβαια καλοί άνθρωποι, άλλά έχουν
πολύ κακή άντίληψη γιά τή δουλιά τους.
Μαζί μέ τό πρόγραμμα τής νέας Συμμαχίας, ό Μπακούνιν έστειλε ενα
άκόμα ξεχ«)ριστό γράμμα στόν Μάρξ, σχεδόν τέσσερα χρόνια άπ' οταν
τού ’χε γράψει άπ' τήν Ιταλία, γιά νά τού ύποσχεθεί πώς θά δουλέψει
γιά τή Διεθνή. Άποδείχτηκε όμως οτι όχι μόνο δέν κράτησε τήν ύπόσχεσή του, άλλά άπεναντίας έβαλε όλες του τίς δυνάμεις στήν ύπηρεσία
ένός άστικού κινήματος. Τώρα βέβαια εγραφε στόν Μάρξ, οτι καταλά
βαινε καλύτερα άπό ποτέ, πόσο δίκιο είχε ό Μάρξ νά έπιλέξει τό μεγάλο
δρόμο τής οικονομικής επανάστασης καί νά περιφρονήσει εκείνους πού
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είχαν χαHt'Γ σέ μονοπάτια εθνικής ή καθαρά πολιτικής υφής. Καί μ'
άκόμα μεγαλύτερο πάθος πρόσθετε:
Ά π ό τότε πού άποχαιρέτησα πανηγυρικά και δημόσια τούς άστούς
στό συνέδριο τής Βέρνης, δέ γνωρίζω πιά καμιά άλλη κοινωνία,
κανένα άλλο περιβάλλον, παρά μόνο τόν κόσμο τών έργατών. Πα
τρίδα μου είναι πόρα ή Διεθνής, πού τήν ίδρυσες κυρίως έσύ.
Βλέπες λοιόν, άγαπητέ φίλε, είμαι τώρα μαθητής σου - κι είμαι
περήφανος γΓ αύτό...30
Τό γράμμα αύτό προκαλεί στούς φίλους τού Μπακούνιν δάκρια συγκίνη
σης κι αίσθημα άγανάκτησης άπέναντι στόν άκαρδο Μάρξ, πού άπώθησε
τόσο ώμά τό χέρι πού τού έτειναν. Άκόμα κι ό Μέρινγκ προσθέτει, πώς
δέν ύπάρχει κανένας λόγος ν' άμφισβητεί κανείς τήν εύθύτητα αύτών τών
διαβεβαιώσεων.
Ούτε καί γ(ό έχω πρόθεση ν' άμφισβητήσω τήν ειλικρίνεια τού Μπα
κούνιν. Σάς παρακαλώ ομως νά προσπαθήσετε γΓ άλλη μιά φορά νά
ρθείτε στή θέση τού Μάρξ. Ά ν καί ήταν άπότομος άνθρωπος, κι αύτό
ύποχρεοϊνεται νά τ' άναγνιυρίσει άκόμα κι ό Μέρινγκ, μέχρι τά τέλη τού
1868 έδειξε μεγάλη ύπομονή απέναντι στόν Μπακούνιν. Ό λα ομως έχουν
τά οριά τους. Α ξίζει νά διαβάσετε προσεχτικά τό γράμμα τού Μπακού
νιν. Τότε θά καταλάβετε γιατί αύτό τό συναισθηματικό γράμμα φάνηκε
τόοο λίγο πειστικό στόν Μάρξ. Δέν προέρχεται άπό κανένα άγοράκι,
άλλά άπό έναν άνθρωπο πού είχε περάσει πρό πολλού τά πενήντα, πού
είχε προσχιορήσει κι άλλη φορά στόν «κόσμο τών έργατών», άλλά μόνο
γιά νά τόν ξαναλησμονήσει άμέσως καί γιά νά περάσει στόν «κόσμο τής
άστικής τάξης». Καί μετά άπό τεσσάρων χρόνων συνύπαρξη μαζί της ώθούμενος άπ' τήν έπιθυμία νά διαβεί πάλι τόν πλατύ δρόμο, δηλαδή νά
συνενωθεί μέ τή Διεθνή - θέτει τώρα άξιά)σεις παράλογες γιά τή μέχρι
τότε συμπεριφορά του. Ό Μάρξ, πού τό 1864 είχε φανεί έξαιρετικά κα
λόπιστος άπέναντι στόν Μπακούνιν, ήταν φυσικό νά ’χει τώρα μεγάλες
επιφυλάξεις - καί φάνηκε πώς είχε δίκιο.
Ό τα ν τό Γενικό Συμβούλιο άπέρριψε κατηγορηματικά τήν αίτηση τού
Μπακούνιν, αύτός δήλωσε, πο>ς ή 'Ένωσή του άποφάσισε νά διαλύσει τήν
οργάνωσή της καί νά μετατρέψει τά τμήματά της σέ τμήματα τής Διε
θνούς, διατηρώντας ομως τό θεωρητικό πρόγραμμα. Τό Γενικό Συμβούλιο
δήλωσε πώς ήταν έτοιμο νά δεχτεί τά τμήματα μόνο άν άναγνώριζαν τίς
γενικές βασικές άρχές τής Διεθνούς.
Θά μπορούσε νά φανεί πώς ολα τέλειωσαν καλά. Ή ταν ομως μόνο ή
έντύποοση. Δυστυχώς ή Συμμαχία συνέχιζε νά ύπάρχει καί νά δίνει ολο
αύτό τό διάστημα σκληρό άγώνα κατά τής Διεθνούς.
Ποιος ήταν λοιπόν ό σκοπός, πού γιά τήν πραγμάτωσή του ό Μπακού
νιν δέν ύποχωρούσε μπροστά σέ κανένα μέσο; Ή καταστροφή τής άστι
κής κοινωνίας, ή κοινωνική έπανάσταση - αύτή ήταν ή έπιδίωξη τού
Μπακούνιν. Ό Μάρξ ειχε τάξει τόν ίδιο σκοπό. Αύτό σημαίνει πώς οί
διαφορές βρίσκονταν σ’ ένα άλλο έπίπεδο. Καί πραγματικά, οί άπόψεις
τού Μάρξ καί τού Μπακούνιν διέφεραν έντονα οσο άφορά τά μέσα γιά
τήν έπίτευξη αύτού τού σκοπού.
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Καταρχή πρέπει νά καταστρέψουμε, καί μετά ολα έξελίσσονται άπό
μόνα τους. Α ρκεί νά ξεσηκώσουμε τούς επαναστάτες διανοούμενους καί
τούς έργάτες πού είναι άπελπισμένοι άπ' τήν άθλιότητά τους. Γιαυτό
πρέπει νά ύπάρχει μιά ομάδα, πού ν’ άποτελεΐται άπό άποφασισμένους
άνθρώπους μ' έπαναστατικές διαθέσεις. Αύτή είναι ούσιαστικά ή θεωρία
τού Μπακούνιν, πού μέ πρώτη ματιά θυμίζει τή θεωρία τού Βάιτλινγκ.
Αύτό είναι ομως μόνο ή έπίφαση, έτσι οπως, καθαρά έπιφανειακά,
ύπάρχει μιά ομοιότητα μέ τή θεωρία τού Μπλανκί. Στήν πραγματικότητα
ό Μπακούνιν δέν ήθελε ούτε ν' άκούσει γιά τήν κατάκτηση τής πολιτικής
έξουσίας άπό τό προλεταριάτο. Άρνούνταν κάθε πολιτικό άγώνα, έφόσον έπρεπε νά δοθεί στό πεδίο τής ύπάρχουσας άστικής κοινοχνίας, καί
έφόσον έπρόκειτο νά δημιουργήσει εύνοϊκούς όρους γιά τήν ταξική ορ
γάνωση τοϋ προλεταριάτου. Γιαυτό ό Μάρξ καί όλοι όσοι μαζί μ’ αύτόν
θεωρούσαν άναγκαίο τόν πολιτικό άγώνα καί ήθελαν νά όργανο'ίσουν τό
προλεταριάτο γιά νά κατακτήσει τήν πολιτική εξουσία, ήταν στά μάτια
τού Μπακούνιν καί τών οπαδών του εντελώς άρτηριοσκληρωτικοί Οπορ
τουνιστές, πού επιδίωκαν νά εμποδίσουν τόν έρχομό τής κοινοονικής έπα
νάστασης. Γιαυτό οί μπακουνιστές άρπαξαν μέ χαρά τήν εύκαιρία, νά
παρουσιάσουν τόν Μάρξ σάν έναν άνθρωπο πού, γιά νά πραγματίύσει τίς
ιδέες του, δέ δίσταζε νά πλαστογραφεί τό καταστατικό τής Διεθνούς.
Δημόσια, καί ιδιαίτερα σέ έγκυκλίους καί επιστολές, οί μπακουνιστές κατέκριναν τόν Μάρξ μέ τούς πιό ύβριστικούς χαρακτηρισμούς, καί δέν
άπέφυγαν μάλιστα ούτε άντισημιτικές έκτροπες ούτε ήλιθιότητες, οπως ή
κατηγορία οτι ό Μάρξ είναι πράκτορας τοϋ Βίσμαρκ.
Ό Μπακούνιν είχε επαφές μέ τήν Ιταλία καί τήν 'Ελβετία. Ιδιαίτερα
στήν Ελβετία, καί μάλιστα στό γαλλικό τμήμα της, είχε βρει πολλούς
οπαδούς. Τό νά δούμε διεξοδικότερα τά αίτια αύτού τού φαινομένου, θά
μάς άπομάκρυνε πολύ άπ' τό κύριο θέμα μας. 'Οπωσδήποτε ή προπα
γάνδα του είχε εκεί τή μεγαλύτερη έπιτυχία άνάμεσα στούς μετανάστες
έργάτες κι άνάμεσα στούς (ορολογοποιούς-χειροτέχνες, πού ύπέφεραν
σκληρά απ' τόν ανταγωνισμό τής μεγαλοπαραγωγής, πού είχε αναπτυχθεί.
Ό ταν ό Μπακούνιν εμφανίστηκε στό συνέδριο τής Βασιλείας, είχε ήδη
πίσο) του μιά σημαντική ομάδα. Ό πρώτος καβγάς άναψε σχετικά μέ τό
πρόβλημα τού κληρονομικού δικακυματος. Ό Μπακούνιν, πού είχε
καταφερθεί τόσο ξεκάθαρα ένάντια σέ κάθε οπορτουνισμό, έπέμεινε μέ
ιδιαίτερη έμφαση στήν κατάργηση τού κληρονομικού δικαιώματος σάν
μιά επίκαιρη διεκδίκηση. Οί άντιπρύσ(οποι τού Γενικού Συμβουλίου, κα
θοδηγούμενοι άπό ένα κείμενο τού Μάρξ, ύποστήριξαν οτι ένα τέτοιο
μέτρο, οπ(»ς έχει καταδειχτεΐ καί στό Κομμοννιστικο Μανιφέστο, έχει
σημασία, μόνο άν τό πραγματοποιήσει τό προλεταριάτο, άφού θά 'χει
κατακτήσει τήν πολιτική εξουσία. Εκείνο πού μπορεί νά έπιτευχθεϊ μέχρι
τότε είναι μόνο μιά αύξηση τού φόρου τών κληρονομιών κι ένας περιορι
σμός τού κληρονομικού δικαιώματος. Ό Μπακούνιν όμως δέν ύπολόγιζε
ούτε τή λογική ούτε τίς συγκεκριμένες συνθήκες. Τό μόνο πού τόν ένδιέφερε ήταν ή προπαγανδιστική σημασία τής άξίωσής του. Τελικά ούτε μία
άπόφαση δέν πέτυχε έπαρκή πλειοψηφία. Μιά άλλη διαφωνία γεννήθηκε
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άνάμεσα στόν Μπακούνιν καί τό γέρο Λήμπκνεχτ. Τό συνέδριο τής Βασι
λείας ήταν τό πρώτο, στό οποίο εμφανίστηκε μιά σημαντική νέα ομάδα
άπ* τή Γερμανία. Τήν εποχή εκείνη ό Βίλχελμ Λήμπκνεχτ καί ό Ά ουγούστ Μπέμπελ είχαν ήδη καταφέρει, μετά άπό ενα σκληρό παραταξιακό
άγιόνα μέ τόν Σβάιτσερ, νά όργαν(όσουν ενα δικό τους κόμμα, πού στό
ιδρυτικό του συνέδριο στό Ά ιζεναχ είχε υιοθετήσει τό πρόγραμμα τής
Διεθνούς. Στό κεντρικό όργανο αυτού τού κόμματος είχε έπικριθεί όξύτατα ή δραστηριότητα τού Μπακούνιν στή «Συμμαχία γιά τήν Ειρήνη καί
τήν Ελευθερία», καί είχαν εκτεθεί εκτενέστερα οί παλιές πανσλαβιστικές
άπ όψεις του. Ό Μπακούνιν χρησιμοποίησε τό συνέδριο γιά νά κλείσει
τούς λογαριασμούς του μέ τόν Λήμπκνεχτ. Ή υπόθεση τέλειωσε μέ μιά
συμφιλίιυση, πού δέν κράτησε ομως πολύ.
Τό επόμενο συνέδριο ήταν νά γίνει στή Γερμανία, στό Μάιντς, άλλα δέ
μπόρεσε πιά νά συγκληθεί. Άμέσως μετά τό συνέδριο τής Βασιλείας ή
πολιτική άτμόσφαιρα έγινε τόσο εκρηκτική, πού καθημερινά περίμεναν
νά ξεσπάσει ό έπαπειλούμενος πόλεμος. Ό Βίσμαρκ, ενας άπ* τούς μεγα
λύτερους άπατεώνες τής παγκόσμιας ιστορίας, ξεγέλασε επιδέξια τόν πα
λιό του δάσκαλο Ναπολέοντα καί διέστρεψε τό πράγμα μέ τέτοιο τρόπο,
πού ή Γαλλία έδινε σ* ολόκληρο τόν κόσμο τήν εντύπωση τού επιτιθέμε
νου.
Ό π'όλεμος ώστόσο ξέσπασε αιφνιδιαστικά. Ούτε οί γάλλοι ούτε οί
γερμανοί έργάτες ήταν σέ θέση νά τόν εμποδίσουν. Τό Γενικό Συμβούλιο
δημοσίευσε λίγες μέρες μετά τήν κήρυξη τού πολέμου μιά διακήρυξη
γραμμένη άπ* τόν Μάρξ.
’Αρχίζει μέ μιά περικοπή άπ* τήν ιδρυτική διακήρυξη, μέ τήν καταδίκη
«μιάς εξωτερικής πολιτικής πού έπιδκόκει εγκληματικούς σκοπούς, πού
παίζει τό παιχνίδι της εκμεταλλευόμενη τίς εθνικές προκαταλήψεις καί
σπαταλά τό αίμα καί τ’ άγαθά τού λαού σέ πειρατικούς πολέμους»31.
’Ακολουθεί ένα κατηγορητήριο κατά τοϋ Ναπολέοντα. Ό Μάρξ περι
γράφει άδρά τόν άγώνα τού Ναπολέοντα κατά τής Διεθνούς, πού είχε
ένταθεΐ άκόμα περισσότερο οταν οί γάλλοι διεθνιστές άνέπτυξαν μιά πει
σματική δράση εναντίον του. Ό ποια έκβαση καί νά ’χει ό πόλεμος,
προσθέτει ό Μάρξ, ή Δεύτερη Αυτοκρατορία στό Παρίσι είναι άπ* τά
τώρα καταδικασμένη. Θά τελειώσει, οπως άρχισε: σάν παρωδία.
Φταίει ομως μόνο ό Ναπολέοντας; Καθόλου. ’Ένοχες είναι όλες οί ευ
ρωπαϊκές κυβερνήσεις. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε, οτι εκείνοι πού βοήθησαν
τόν Ναπολέοντα γιά 18 χρόνια νά παίξει τήν κωμωδία τής παλινόρθωσης
τής αυτοκρατορίας, ήταν άκριβώς οί κυβερνήσεις καί οί κυρίαρχες τάξεις
τής Ευρώπης.
Τήν πιό μεγάλη επίθεση τή φυλάει ομως ό γερμανός Μάρξ γιά τήν
πατρίδα του. ’Α π’ τή γερμανική μεριά ό πόλεμος παρουσιάζεται σάν
άμυντικός. Ποιός ομως έφερε τή Γερμανία στήν άνάγκη ν’ άμυνθεΐ;
Ποιός εβαλε τόν Ναπολέοντα στόν πειρασμό νά επιτεθεί κατά τής Γερμα
νίας; Ή Πρωσία, πού έκλεισε μέ τόν Ναπολέοντα μιά συμφωνία κατά
τής Αύστρίας. Ά ν ή Πρωσία γνώριζε ήττα, ή Γαλλία θά κατέκλυζε τή
Γερμανία μέ τό στρατό της. Τί έκανε ομως ή Πρωσία μετά τή νίκη τής
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κατά τής Αύστρίας; ’Αντί νά άντιτάξει στήν ύποδουλωμένη Γαλλία μιά
ελεύθερη Γερμανία, όχι μόνο δέν κατάργησε τήν εξοργιστική προσική
τάξη πραγμάτων, άλλά απεναντίας τής πρόσθεσε κι όλα τά χαρακτηρι
στικά γνωρίσματα τοϋ βοναπαρτικού καθεστώτος.
Ή πρώτη άποφασιστική φάση τοϋ πολέμου τέλειωσε έκπληκτικά γρή
γορα. Ό γαλλικός στρατός άποδείχτηκε όλότελα άπροετοίμαστός. Σέ έξι
περίπου βδομάδες είχε συντρίβει ολικά, καί στίς 2 τού Σεπτέμβρη ό Να
πολέοντας καί τό μεγάλο οχυρό τού Σεντάν παραδόθηκαν στούς πρώσους. Στίς 4 τού Σεπτέμβρη στό Παρίσι άνακηρύχτηκε ή δημοκρατία.
’Αντίθετα μέ τή διαβεβαίωση τής Πρωσίας, οτι θά πολεμούσε μόνο μέ
τήν αύτοκρατορία, ό πόλεμος συνεχίστηκε. ’Άρχιζε ή δεύτερη, ή πιό τραχιά καί πιό μακρόχρονη φάση του.
Άμέσως μετά τήν άνακήρυξη τής δημοκρατίας στή Γαλλία, τό Γενικό
Συμβούλιο δημοσίευσε τό δεύτερο μανιφέστο του μ’ άφορμή τόν πόλεμο.
Είχε γραφτεί καί πάλι άπ’ τόν Μάρξ κι άποτελεΐ ένα άπ’ τά πιό μεγαλο
φυή έργα του, τόσο γιά τό βάθος τής άνάλυσης τής κατάστασης, δσο καί
γιά τή δύναμη καί τήν οξυδέρκεια τής ιστορικής πρόβλεψης. Είναι εν
διαφέρον νά μάθετε τό οτι ό Μάρξ ύπέγραψε μέ τήν ιδιότητά του σάν
γενικού γραμματέα, όχι μόνο γιά τή Γερμανία, άλλά καί γιά τή Ρωσία,
άφού πρίν άπό λίγο καιρό είχε σχηματιστεί ένα ρώσικο τμήμα τής Διε
θνούς στήν ’Ελβετία καί είχε παρακαλέσει τόν Μάρξ νά τό έκπροσωπήσει
στό Γενικό Συμβούλιο.
Θά θυμόσαστε οτι στό πρώτο μανιφέστο ό Μάρξ είχε ήδη προβλέψει
πώς ό πόλεμος αύτός θά τέλειωνε μέ τήν κατάρρευση τής Δεύτερης Αύτοκρατορίας. Τό δεύτερο μανιφέστο άρχίζει μέ μιά έπισήμανση αύτής τής
προφητείας. Φάνηκε ομως οτι ή κριτική τής πρωσικής πολιτικής άπ' τόν
Μάρξ δέν ήταν λιγότερο τεκμηριωμένη. Ό λεγόμενος άμυντικός πόλεμος
είχε ήδη μεταβληθεΐ σέ πόλεμο κατά τού γαλλικού λαού. Πολύ πρίν άπ’
τήν πτώση τού Σεντάν καί τήν αιχμαλωσία τού Ναπολέοντα, δηλαδή μό
λις είχε γίνει ολοφάνερη ή άπίστευτη άποσύνθεση τού βοναπαρτικού
στρατού, ή πρωσική στρατοκρατική καμαρίλλα έκδηλίόθηκε υπέρ μιάς
κατακτητικής πολιτικής. Ό Μάρξ επικρίνει έπίσης έντονα τό ύποκριτικό
φέρσιμο τής γερμανικής φιλελεύθερης άστικής τάξης. Χρησιμοποιώντας
τίς ύποδείξεις τοϋ ’Ένγκελς πού, σάν ειδικός, παρακολουθούσε μέ προσ
οχή τήν πορεία τοϋ πολέμου καί ήδη στό πρώτο δεκαπενθήμερο τού Αύγούστου είχε προβλέψει τήν πτώση τού Σεντάν, ό Μάρξ άναλύει τά στρα
τιωτικά επιχειρήματα, μέ τά όποία οί πρώσοι στρατηγοί καί ό Βίσμαρκ
προσπαθούσαν νά δικαιολογήσουν τήν προσάρτηση τής Αλσατίας καί
τής Λωραίνης στή Γερμανία.
Ό Μάρξ πολεμάει κάθε προσάρτηση καί προσέγγιση, καί δείχνει πώς
μιά τέτοια ειρήνη πού έπιβάλλεται μέ τή βία θά οδηγήσει στά άκριβώς
άντίθετα άποτελέσματα. Τό επακόλουθο αύτής τής ειρήνης θά ’ναι ένας
καινούργιος πόλεμος. Ή Γαλλία θά θελήσει νά άνακτήσει τά χαμένα
έδάφη καί θά συμμαχήσει μέ τή Ρωσία· μ’ αύτό τόν τρόπο ή τσαρική
Ρωσία, πού μετά τόν κριμαϊκό πόλεμο έχασε τήν ήγεμονία της, θά γίνει
ξανά μιά δύναμη άποφασιστική γιά τή μοίρα τής Εύρώπης. Αύτή ή ίδιο147

φυής πρόγνωση, ή πρόβλεψη τής πορείας τής εύριοπαϊκής ιστορίας, πού
είναι μιά μεγαλειώδης πρακτική άπόδειξη τής θεωρητικής ορθότητας τής
υλιστικής άντίληψης τής ιστορίας, καταλήγει μέ τά παρακάτω λόγια:
Πιστεύουν οί γερμανοί πατριώτες πραγματικά πώς είναι εξασφαλι
σμένη ή ελευθερία καί ή ειρήνη τής Γερμανίας, άν έξθ3θήσουν τή
Γαλλία νά πέσει στήν άγκαλιά τής Ρωσίας; Ά ν ή επιτυχία τών
οπλο)ν, τό μεθύσι τής νίκης καί οί δυναστικές μηχανορραφίες
παραπλανήσουν τή Γερμανία ν1 άρπάξει γαλλικά εδάφη, μόνο δυό
δρόμοι άπομένουν άνοιχτοί. Ή πρέπει νά γίνει τό συνειδητό όρ
γανο τών πρωσικών κατακτητικών σχεδίων, όπως είναι τό συνηθι
σμένο επακόλουθο - μιά πολιτική πού άνταποκρίνεται στήν παρά
δοση τών Χοεντζόλερν - ή διαφορετικά πρέπει, μετά άπό σύντομη
άνάπαυλα, νά εξοπλιστεί γιά ένα νέο «άμυντικό» πόλεμο, όχι γιά
εναν άπ' αυτούς τούς άπλούς «τοπικούς» πολέμους, άλλά γιά ένα
φυλετικό πόλεμο ενάντια στίς συνασπισμένες φυλές τών σλάβίον
καί τών λατίνων. Αύτή είναι ή προοπτική τής ειρήνης πού «έγγυώνται» οι ήλίθιοι πατριώτες τής γερμανικής μεσαίας τάξης.32
Είναι μιά προφητεία πού έκπληρώθηκε κατά γράμμα καί πού τήν εκπλή
ρωσή της τήν είδαν μέ τά μάτια τους οί όχι λιγότερο ήλίθιοι σύγχρονοι
γερμανοί πατριώτες.
Τό μανιφέστο τελειουνει μέ μιά έκθεση τών πρακτικών καθηκόντων πού
έμπαιναν γιά τήν εργατική τάξη εκείνης τής εποχής. Οί γερμανοί έργάτες
προτρέπονται νά άπαιτήσουν μιά έντιμη ειρήνη καί τήν άναγνώριση τής
γαλλικής δημοκρατίας. Στούς γάλλους έργάτες, πού βρίσκονταν τότε σέ
μιά άκόμα πιό δύσκολη κατάσταση, ό Μάρξ συμβουλεύει νά 'χουν τό νού
τους στούς άστούς δημοκράτες καί νά επωφελήθούν άπ' τή δημοκρατία
γιά ν’ άναπτύξουν γρήγορα τήν ταξική τους οργάνωση καί γιά νά κατα
κτήσουν τήν άπελευθέρωσή τους.
Τά γεγονότα πού επακολούθησαν έδειξαν πόσο άπόλυτα δικαιολογη
μένη ήταν ή δυσπιστία τού Μάρξ άπέναντι στούς γάλλους δημοκράτες.
Ή αισχρή συμπεριφορά τους καί ή προθυμία τους νά συμμαχήσουν κα
λύτερα μέ τόν Βίσμαρκ, παρά νά κάνουν τήν παραμικρή παραχώρηση
στήν εργατική τάξη, οδήγησαν στήν άνακήρυξη τής Παρισινής Κομμού
νας. Μετά άπό τρεις μήνες ήρωικού άγώνα, αύτή ή πρώτη άπόπειρα μιάς
δικτατορίας τού προλεταριάτου, πού πραγματοποιήθηκε κάτω άπ' τίς πιό
δυσμενείς συνθήκες, κατέληξε σέ άποτυχία. Τό Γενικό Συμβούλιο δέν
ήταν σέ θέση νά προσφέρει στούς γάλλους τήν άναγκαία βοήθεια. Γαλ
λικά καί γερμανικά στρατεύματα είχαν άποκόψει τό Παρίσι άπ’ τήν ύπόλοιπη Γαλλία κι άπ' ολο τόν κόσμο. Όπωσδήποτε ή Κομμούνα προκάλεσε ένα γενικό κίνημα άλληλεγγύης, καί γεμάτοι περηφάνια μπορούμε
νά πούμε οτι ή τύχη της είχε βρει μιά έξαιρετικά ζωηρή άπήχηση καί στή
χώρα μας, όπου τόν Απρίλη καί τό Μάη τού 1871 μιά ομάδα άπό επα
ναστάτες μοίραζε προκηρύξεις μέ τήν έκκληση ν’ άκολουθηθεΐ τό παρά
δειγμα τών γάλλων κομμουνάρων.
Ό Μάρξ, πού κατά τή διάρκεια τής Κομμούνας είχε προσπαθήσει νά
διατηρήσει σχέσεις μέ τό Παρίσι, οπως φαίνεται κι άπό ενα γράμμα του
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- πού βρήκα - στόν Βαρλέν, εναν άπ’ τούς πιό διαπρεπείς γάλλους διεθνιστές καί μάρτυρες τής Κομμούνας, έγραψε κατ’ εντολή τοϋ Γενικού
Συμβουλίου ένα μανιφέστο. Υποστήριξε τούς κομμουνάρους πού συκοφαντούνταν άπ’ όλο τόν άστικό Τύπο καί έδειξε οτι ή Παρισινή Κομ
μούνα είναι ένας νέος μεγάλος σταθμός στήν άνάπτυξη τού προλεταρια
κού κινήματος, οτι άποτελεΐ ένα πρότυπο τού προλεταριακού κράτους,
πού βαδίζει γιά τήν πραγμάτωση τού κομμουνισμού. Βασισμένος στήνπείρα τής έπανάστασης τού 1848, ό Μάρξ είχε καταλήξει στό συμπέρα
σμα οτι ή έργατική τάξη, άφού κατακτήσει τήν πολιτική εξουσία, δέ θά
περιοριστεί άπλά νά πάρει στά χέρια της τόν άστικό κρατικό μηχανισμό,
άλλά οτι είναι ύποχρεωμένη νά τσακίσει ολόκληρο τό γραφειοκρατικό
καί άστυνομικό μηχανισμό. Ή πείρα τής Κομμούνας τόν έπεισε οριστικά
γι’ αύτό. ’Απέδειξε οτι τό προλεταριάτο, οταν θά ’χει καταλάβει τήν
εξουσία, πρέπει νά δημιουργήσει τό δικό του κρατικό μηχανισμό πού νά
’ναι προσαρμοσμένος στίς δικές του άνάγκες. ΤΙ ϊδια πείρα τής Κομμού
νας δίδαξε ομως, ότι τό προλεταριακό κράτος δέ μπορεΐ νά περιοριστεί
σέ μιά πόλη, έστω καί πρωτεύουσα. Ή έξουσία τού προλεταριάτου πρέ
πει νά έπεκταθεί σ’ ολόκληρη τή χώρα, γιά νά ’χει τήν εύκαιρία νά στα
θεροποιηθεί, καί σέ μερικές καπιταλιστικές χώρες γιά νά πετύχει τήν
οριστική νίκη.
Ό Μπακούνιν καί οι οπαδοί του, άντίθετα, έβγαλαν έντελώς άλλα
συμπεράσματα άπ’ τήν πείρα τής Κομμούνας. ’Εξακολουθούσαν νά έπιτίθενται άκόμα πιό παθιασμένα ενάντια σέ κάθε πολιτική καί κάθε κράτος
καί συνιστούσαν, μέ τήν πρώτη εύνοϊκή εύκαιρία, νά οργανώνονται
«κομμούνες» στίς μεμονωμένες πόλεις, ώστε μέ τό παράδειγμά τους νά
παρασυρθούν κι άλλες πόλεις.
Ή ήττα τής Κομμούνας είχε πολύ δυσάρεστα έπακόλουθα καί γιά τήν
ίδια τή Διεθνή. Τό γαλλικό έργατικό κίνημα νεκρώθηκε γιά κάμποσα
χρόνια. Στή Διεθνή έκπροσωπούνταν μόνο άπό τούς άναρίθμητους κομ
μουνάρους φυγάδες στήν ’Αγγλία καί στή Γαλλία, άνάμεσα στούς
οποίους μαινόταν ένας έξαιρετικά σκληρός παραταξιακός άγώνας, πού
μεταφέρθηκε καί στό Γενικό Συμβούλιο.
Βαρύ πλήγμα δέχτηκε καί τό γερμανικό έργατικό κίνημα. Ό Μπέμπελ
καί ό Λήμπκνεχτ, πού είχαν διαμαρτυρηθεί γιά τήν προσάρτηση τής ’Αλ
σατίας καί τής Λωραίνης καί είχαν ταχθεί άλληλέγγυοι μέ τήν Παρισινή
Κομμούνα, πιάστηκαν καί καταδικάστηκαν σέ φυλάκιση. Ό Σβάιτσερ,
πού είχε χάσει τήν έμπιστοσύνη τού κόμματός του, άναγκάστηκε ν’ απο
χωρήσει άπ’ αύτό. Οί οπαδοί τού Λήμπκνεχτ καί τού Μπέμπελ, οί λεγό
μενοι άιζεναχικοί, συνέχιζαν νά δουλεύουν χωριστά άπ’ τούς λασαλιστές
κι άρχισαν νά τούς προσεγγίζουν μόνο όταν ή κυβέρνηση χτύπησε μέ τήν
ίδια μανία καί τά δυό άλληλοεχθρευόμενα κόμματα. Μ’ αύτό τόν τρόπο ή
Διεθνής έχασε μεμιάς τό στήριγμά της στίς δυό μεγαλύτερες χώρες τής
ήπειρωτικής Εύρώπης.
’Αλλά καί στό ίδιο τό άγγλικό έργατικό κίνημα πραγματοποιήθηκε μιά
μεταστροφή. Ό πόλεμος άνάμεσα στίς δυό βιομηχανικά πιό προηγμένες
χώρες στήν ήπειρωτική Εύρώπη, είχε προσφέρει στήν άγγλική άστική
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τάξη τά ’ίδια οφέλη πού είχε φέρει ό τελευταίος εύρωπαϊκός πόλεμος
στήν άμερικάνικη άστική τάξη. Ή ταν τώρα σέ θέση νά διακλαδώνει ένα
ορισμένο τμήμα άπ’ τά ύπέρογκα κέρδη της καί νά πληρώνει ύψηλότερους μισθούς σέ πολυάριθμους έργάτες στούς πιό σημαντικούς βιομηχα
νικούς κλάδους. Τά συνδικάτα απέκτησαν μεγάλη έλευθερία δράσης. Με
ρικοί παλιοί νόμοι, πού στρέφονταν έναντίον τους, καταργήθηκαν. Ό λ α
αύτά έπέδρασαν καί πάνω σέ μερικά μέλη τού Γενικού Συμβουλίου, πού
έπαιζαν μεγάλο ρόλο στό συνδικαλιστικό κίνημα: οσο ή Διεθνής γινόταν
πιό ριζοσπαστική, αύτοί γίνονταν ολοένα καί πιό μετριοπαθείς. Μέ τόν
καιρό έμειναν μόνο τυπικά μέλη τού Γενικού Συμβουλίου καί χρησιμο
ποιούσαν τόν τίτλο τους γιά τό προσωπικό τους συμφέρον. Ή Κομμούνα
καί οί λυσσώδεις έπιθέσεις πού προκαλούσε τούς τρομοκρατούσαν. *Μόλο
πού τό μανιφέστο είχε γραφτεί άπ’ τόν Μάρξ μ1 άφορμή τήν Παρισινή
Κομμούνα καί κατ’ έντολή τού Γενικού Συμβουλίου, τά μέλη αύτά έσπευσαν νά άπαλλαγούν άπ’ τήν εύθύνη του. Έ τσι τά πράγματα κατέληξαν σέ
μιά διάσπαση μέσα στό άγγλικό τμήμα τής Διεθνούς.
Κάτω άπ’ αύτές τίς συνθήκες συγκλήθηκε τελικά μιά συνδιάσκεψη τής
Διεθνούς τό Σεπτέμβρη τού 1871 στό Λονδίνο. Έ πρεπε κυρίως ν’ άσχοληθεΐ μέ δυό προβλήματα: τό πρώτο ήταν τό γνωστό μας έπίμαχο πρό
βλημα τού πολιτικού άγώνα. Έ νας άπ’ τούς λόγους πού ή συνδιάσκεψη
άσχολούνταν μ’ αύτό ήταν ή κατηγορία πού έπαναλάβαιναν μ’ έμφαση οί
μπακουνιστές, οτι ό Μάρξ είχε πλαστογραφήσει σκόπιμα τό καταστατικό
τής Διεθνούς γιά νά τήν εκβιάσει νά δεχτεί τήν άποψή του. Ή απόφαση
έδωσε αύτή τή φορά μιά άπάντηση πού δέ χώραγε καμιά άμφισβήτηση
καί σήμαινε μιά ολοκληρωτική ήττα γιά τούς μπακουνιστές.
Μιά καί πιθανότατα πολλοί άπό σάς δέν τή γνωρίζουν, επιτρέψτε μου
νά σάς διαβάσω τό τελευταίο μέρος της:
Λαβαίνοντας ύπόψη,
οτι ή Διεθνής άντιμετωπίζει μιά άχαλίνωτη άντίδραση, πού κατα
στέλλει άναίσχυντα κάθε άπόπειρα άπελευθέρωσης τών έργατών
καί επιδιώκει μέ τήν ώμή βία νά διαιωνίσει τίς ταξικές διακρίσεις
καί τήν πολιτική κυριαρχία τών ίδιοκτητριών τάξεων πού βασίζε
ται πάνω σ’ αύτές (...)
οτι αύτή ή συγκρότηση τής έργατικής τάξης σέ πολιτικό κόμμα εί
ναι άπαραίτητη γιά τό θρίαμβο τής κοινωνικής έπανάστασης καί
τού τελικού της σκοπού —τής κατάργησης τών τάξεω ν
οτι ή συνένωση τών μεμονωμένων δυνάμεων, πού έχει πετύχει ώς
εναν ορισμένο βαθμό ή έργατική τάξη μέ τούς οικονομικούς της
άγώνες, πρέπει νά χρησιμέψει καί σάν μοχλός στόν άγώνα της
κατά τής πολιτικής βίας τών έκμεταλλευτών της γιά τούς λόγους αύτούς ή συνδιάσκεψη ύπενθυμίζει σ’ ολα τά μέλη
τής Διεθνούς:
οτι στή μάχιμη κατάσταση τής έργατικής τάξης τό οικονομικό της
κίνημα καί ή πολιτική της δράση είναι άδιάρρηκτα συνδεμένα.33
Ή συνδιάσκεψη ομως είχε κι άλλον ένα λόγο γιά ν’ άσχοληθεί μέ τούς
μπακουνιστές. Στό Γενικό Συμβούλιο εδραιωνόταν ολοένα καί περισσό
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τερο ή πεποίθηση οτι, παρόλες τίς διαβεβαιώσεις τού Μπακούνιν, ή μυ
στική οργάνωσή του εξακολουθούσε νά υπάρχει. ΙΥ αύτό ή συνδιάσκεψη
πήρε μιά άπόφαση πού απαγόρευε νά οργανωθεί όποιαδήποτε άλλη
ένωση μ’ ένα ξεχωριστό πρόγραμμα μέσα στό πλαίσιο τής Διεθνούς. Μέ
τήν εύκαιρία αύτή έλαβε πάλι ύπόψη μιά δήλωση τών μπακουνιστών, οτι
ή Συμμαχία έχει διαλυθεί, καί θεώρησε τό ζήτημα τελειωμένο.
'Υπήρχε ομως καί μιά άλλη, συλλογικά παρμένη, άπόφαση, πού έμελλε
ν’ άνησυχήσει ιδιαίτερα τόν Μπακούνιν καί τούς ρώσους οπαδούς του.
Ή συνδιάσκεψη άποφάσισε κατηγορηματικά, οτι ή Διεθνής δέν έχει κα
μιά σχέση μέ τήν ύπόθεση τού Νετσάγιεφ, πού είχε ιδιοποιηθεί μέ δόλιο
τρόπο τόν τίτλο τού μέλους τής Διεθνούς κι είχε χρησιμοποιήσει ύποπτα
τ ’ όνομά της.
Ή άπόφαση αύτή στρεφόταν άποκλειστικά κατά τού Μπακούνιν ό
όποιος, οπως ήταν σ’ όλους γνωστό, βρισκόταν άπό καιρό σ’ επαφή μέ
τόν Νετσάγιεφ, ένα ρώσο επαναστάτη πού είχε διαφύγει τό Μάρτη τοϋ
1869 στό εξωτερικό. Τό φθινόπωρο τής ίδιας χρονιάς, εφοδιασμένος άπ’
τόν Μπακούνιν μέ άπόλυτες δικαιοδοσίες, ξαναγύρισε στή Ρωσία καί ορ
γάνωσε εδώ, στή Μόσχα, μιά ιδιαίτερη όμάδα. Ε πειδή ύποπτευόταν πώς
ό φοιτητής Ίβάνωφ ήθελε νά προδώσει τήν οργάνωση, τόν σκότωσε μέ τή
βοήθεια μερικών συντρόφων καί εξαφανίστηκε πάλι στό εξωτερικό. Τά
μέλη τής καινούργιας του οργάνωσης, πού πιάστηκαν γιά τήν ύπόθεση
αύτή, άλλά καί πολλοί άπ’ τούς φοιτητές τή^· Πετρούπολης πού είχαν
δουλέψει μαζί του τίς χρονιές 1868-1869, παραπέμφθηκαν σέ δίκη τό
καλοκαίρι τού 1871. Στό δικαστήριο ήρθαν στό φώς τής δημοσιότητας
πολλά έγγραφα, πού χρησιμοποιήθηκαν άπ’ τήν πολιτική άγωγή, γιά νά
βάλουν άσυνείδητα τήν οργάνωση τού Μπακούνιν καί τό ρωσικό της
παρακλάδι στό ίδιο καζάνι μέ τή Διεθνή. ’Αρκεί ομως νά συγκρίνει κα
νείς τά έγγραφα αύτά μέ τά κείμενα τού Μπακούνιν, γιά ν’ άναγνωρίσει
τόν πραγματικό συντάκτη τους. ’Από άλλες άνάλογες διακηρύξεις πού
είχε γράψει ό Μπακούνιν γιά τούς συντρόφους του στή Δύση, ξεχωρί
ζουν μονάχα άπ’ τή μεγαλύτερη έλευθεροστομία τους, καί έκείνα πού
διορθώθηκαν καί συμπληρώθηκαν άπ’ τόν Νετσάγιεφ ξεχωρίζουν άπό
μιά μεγαλύτερη εκφραστική άδεξιότητα καί τραχύτητα.
Συνήθως ή ύπόθεση παρουσιάζεται σάν νά ήταν ό Μπακούνιν αύτός
πού είχε ύποστεί τήν επιρροή τού Νετσάγιεφ, πού τόν έξαπατοϋσε καί
τόν χρησιμοποιούσε γιά τούς δικούς του σκοπούς. Πραγματικά, ό Νετσά
γιεφ ήταν ένας ταλαντούχος άλλά πολύ λίγο καλλιεργημένος άνθρωπος,
πού άρνούνταν σάν άπόλυτα άκαρπη κάθε θεωρητική εργασία, ήταν ενας
άνθρωπος μέ εξαιρετική ενεργητικότητα, προικισμένος μέ σιδερένια θέλη
ση, επαναστάτης άφοσιωμένος ολοκληρωτικά στόν άγώνα, πού άργότερα,
τόσο μπροστά στό δικαστήριο οσο καί στή φυλακή, άπέδειξε τό άκλόνητο
κουράγιο του καί τό άδάμαστο μίσος του κατά τών καταπιεστών καί τών
εκμεταλλευτών τού λαού. ’Ηταν έτοιμος γιά τά πάντα καί δέ δίσταζε νά
χρησιμοποιήσει κανένα μέσο γιά νά πετύχει τόν άντικειμενικό του σκοπό
στόν οποίο είχε άφιερώσει τή ζωή του. Ώστόσο ποτέ δέν ταπεινωνόταν
νά χρησιμοποιήσει τά μέσα αύτά γιά δικό του προσωπικό όφελος. ’Α π’

την άποψη αύτή βρίσκεται άσύγκριτα πιό ψηλά άπ’ τόν Μπακούνιν, πού
έκανε καί τίς πιό άπίθανες συναλλαγές άκόμα, στ’ όνομα τών προσίοπικών του σκοπών. Γ ι αύτή τήν ήθική ύπεροχή τού Νετσάγιεφ δέ χωράει
καμιά άμφιβολία κι ολα δείχνουν ότι κι ό ίδιος ό Μπακούνιν τό 'ξερε
αύτό πολύ καλά, κι έκτιμούσε τόν Νετσάγιεφ άν καί πνευματικά ήταν
κατά πολύ κατώτερός του.
Θά ’ταν ώστόσο άφελές νά συμπεράνουμε άπ' όλα αύτά, ότι ό Νετσά
γιεφ είχε έπιβάλει στόν Μπακούνιν τίς δικές του έπαναστατικές άπόψεις.
’Απεναντίας. ’Ηταν ό Γδιος μαθητής τού Μπακούνιν, ομως έκεί όπου ό
απόστολος τής καταστροφής άποδείχτηκε άσυνεπής καί άσταθής, ό Νε
τσάγιεφ διακρινόταν γιά τή σιδερένια συνέπειά του καί άντλούσε ολα τά
πρακτικά του συμπεράσματα άπ* τίς θεωρητικές ύποθέσεις τού δασκάλου
του. Ό τα ν κάποτε ό Μπακούνιν τοϋ είπε, πώς δέ μπορούσε ν’ άρνηθεί
νά έκτελέσει μιά δουλιά πού είχε άναλάβει - ήταν μιά μετάφραση τοϋ
Κεφαλαίου - γιατί είχε πάρει ήδη μιά προκαταβολή, ό Νετσάγιεφ προσφέρθηκε νά τόν απαλλάξει άπ’ αύτή τήν ύποχρέωση καί τό πέτυχε πολύ
απλά: στ' όνομα τής επαναστατικής έπιτροπής «Λαϊκή Εκκαθάριση»
έγραψε σ' ένα μεσολαβητή άνάμεσα στόν Μπακούνιν καί τόν έκδοτη, άν
άγαπάει τή ζωή του ν' άφήσει ήσυχο τόν Μπακούνιν.
Ά φού ό Μπακούνιν έβαζε συνέχεια στήν πρώτη μοίρα τό κουρελοπρο
λεταριάτο σάν πραγματικό φορέα τής κοινωνικής έπανάστασης, κι όχι τό
προλεταριάτο τής μεγάλης βιομηχανίας, άφού θεωρούσε τούς ληστές καί
τούς έγκληματίες σάν ιδιαίτερα κατάλληλους στρατιώτες τού έπαναστατικού στρατού, ό Νετσάγιεφ κατέληξε λογικότατα στό συμπέρασμα, πώς θά
'πρεπε νά συγκεντρώσουν στήν Ελβετία άποφασισμένους άντρες γιά νά
οργανώσουν τήν άπαλλοτρίωση. Ό Μπακούνιν τελικά χωρίστηκε άπ' τό
μαθητή του, όχι όμως γιά λόγους άρχής, άλλά μόνο έπειδή τόν τρόμαζε ή
εύθύτητα τοϋ Νετσάγιεφ· όμως καί μετά τό χωρισμό τους, δέν τόλμησε
νά τό γνωστοποιήσει δημόσια, γιατί ό Νετσάγιεφ είχε στά χέρια του
πολλά ντοκουμέντα πού τόν εκθέτανε.
Αμέσως μετά τή συνδιάσκεψη τού Λονδίνου άρχισε μιά άκόμα πιό
σφοδρή διαμάχη. Οί μπακουνιστές κηρύξανε στό Γενικό Συμβούλιο άνοιχτό πόλεμο, τό κατηγόρησαν ότι πλαστογραφούσε τή συνδιάσκεψη καί
ότι ήθελε νά έπιβάλει σ’ ολόκληρη τή Διεθνή τό δόγμα γιά τήν άνάγκη
τής οργάνωσης τοϋ προλεταριάτου σ’ ένα ιδιαίτερο κόμμα, πού θά κατα
κτούσε τήν πολιτική έξουσία. Απαιτούσαν τή σύγκληση ενός συνεδρίου
πού θά έβγαζε μιά οριστική άπόφαση πάνω στό πρόβλημα αύτό.
Αύτό τό συνέδριο, γιά τό όποιο είχαν προετοιμαστεί πολύ έντατικά κι
οί δυό πλευρές, πραγματοποιήθηκε τό Σεπτέμβρη τού 1872. Σ ’ αύτό συμ
μετείχε γιά πρώτη φορά κι ό Μάρξ προσωπικά. Ό Μπακούνιν άπουσίαζε. Στό σημαντικότερο καταστατικό πρόβλημα έπικυρώθηκε μέ μιά μικρή
τροποποίηση ή άπόφαση τής συνδιάσκεψης, πού είχε παρθεΐ σχεδόν κατά
λέξη άπ’ τήν ιδρυτική διακήρυξη τής Διεθνούς. Έλεγε ή άπόφαση:
Α φ ού οί διαφεντευτές τής γής καί τού κεφαλαίου χρησιμοποιούν
πάντα τά πολιτικά τους προνόμια γιά νά υπερασπίζουν καί νά διαιωνίζουν τά οικονομικά τους μονοπώλια καί γιά νά ύποδουλώ152

νουν τήν έργασία, ή κατάκτηση τής πολιτικής έξουσίας γίνεται τό
μεγαλύτερο καθήκον τού προλεταριάτου.34
Μιά ειδική έπιτροπή, πού είχε εξετάσει ολα τά ντοκουμέντα πού σχετί
ζονταν μέ τή Συμμαχία, άφού κατέληξε στό συμπέρασμα οτι αύτή ή
Ένωση εξακολουθούσε νά ύπάρχει σάν μυστική οργάνωση μέσα στή Διε
θνή, πρότεινε τή διαγραφή τού Μπακούνιν καί τού Γκυγιώμ. Ή πρόταση
έγινε δεκτή.
Στήν άπόφαση γιά τή διαγραφή τού Μπακούνιν άναφερόταν, οτι πέρα
άπ1 αύτό διαγραφόταν καί γιά μιά άκόμα «προσωπικά κολάσιμη ένέργεια»35. Έπρόκειτο γιά τήν υπόθεση τής μετάφρασης καί προκαταβολής
πού άνέφερα παραπάνω, μιλώντας γιά τόν Νετσάγιεφ. Έ κεΐ πού ό Μπα
κούνιν καί οι φίλοι του βλέπανε μιά, έστω έλαφρόμυαλη άλλά συγχωρητέα πράξη, πού έπληττε μόνο τόν εκδότη, τά μέλη τής έπιτροπής, πού
είχαν στά χέρια τους όλα τά ντοκουμέντα, έβλεπαν μιά έγκληματική
κατάχρηση τού ονόματος μιάς επαναστατικής έργατικής οργάνωσης - πού
ό καθένας τή συνδύαζε μέ τή Διεθνή - γιά τούς άτομικούς του σκοπούς,
δηλαδή γιά ν ’ απαλλαγεί άπ’ τήν εκπλήρωση μιάς χρηματικής ύποχρέωσης. Ά ν τό ντοκουμέντο πού είχε στά χέρια της ή έπιτροπή - τό ’χα καί
γώ στά χέρια μου - δημοσιευόταν τήν εποχή έκείνη, θά προκαλούσε εξ
αιρετική εύφορία σ’ ολόκληρο τόν άστικό κόσμο. Είχε γραφτεί άπ’ τόν
Νετσάγιεφ, τό περιεχόμενό του ομως άνταποκρινόταν άπόλυτα στόν
Μπακούνιν καί δέν έρχόταν καθόλου σ’ άντίθεση μ' αύτόν. Πρέπει νά
προστεθεί άκόμα, οτι ό Μπακούνιν χωρίστηκε άπ' τόν Νετσάγιεφ οχι έξαιτίας αύτής τής ύπόθεσης, άλλα επειδή είχε τήν εντύπωση πώς έκεΐνος
θά χρησιμοποιούσε κι αύτόν τόν Γδιο σάν όργανο γιά νά πετύχει τούς
δικούς του έπαναστατικούς σκοπούς. ΆρκεΓ νά διαβάσει κανείς τά
γράμματα τού Μπακούνιν πρός τούς φίλους του, γιά νά δει πόσο ελάχι
στοι ήταν οί ένδοιασμοί του οταν περιέλουζε τούς εχθρούς του - άνά
μεσά τους καί τόν Μάρξ - οχι μόνο μέ πολιτικές κατηγορίες, πράγμα πού
ήταν δικαίωμά του, άλλά άκριβώς μέ προσωπικές. Ξέρουμε τώρα, πώς ό
χΜπακούνιν ήταν ό συγγραφέας τού διάσημου βιβλίου Κατήχηση γιά
’Επαναστάτες , πού είχε άποδοθεϊ στόν Νετσάγιεφ καί τό όποιο μετά τή
δημοσίευσή του είχε προκαλέσει στή δίκη γενική άγανάκτηση στίς τάξεις
τών έπαναστατών. Ώστόσο οί φίλοι τού Μπακούνιν άρνούνταν μέ πείσμα
τήν πατρότητα τοϋ έργου καί ρίχναν δλη τήν εύθύνη στόν Νετσάγιεφ.
Τό συνέδριο τής Χάγης τέλειωσε μέ τήν πρόταση τού ’Ένγκελς νά
μεταφερθεί ή έδρα τού Γενικού Συμβουλίου στήν Αμερική, καί συγκε
κριμένα στή Νέα Ύόρκη. Ό π ω ς είπα καί πρίν, τήν εποχή έκείνη ή Διε
θνής είχε χάσει τό στήριγμά της οχι μόνο στή Γαλλία, όπου άπ' τό 1872
θεωρούνταν έγκλημα καί μόνο ή συμμετοχή στή Διεθνή, όχι μόνο στή
Γερμανία, άλλά καί στήν Αγγλία. Αύτή ή μεταφορά τού κέντρου τής
Διεθνούς θά ’ταν προσωρινή. Έμελλε ομως ν ’ άποδειχθεί πώς τό συν
έδριο τής Χάγης ήταν τό τελευταίο σημαντικό συνέδριο στήν ιστορία τής
Διεθνούς. Τό 1876 τό Γενικό Συμβούλιο τής Νέας Ύόρκης άνάγγειλε οτι
ή Πρώτη Διεθνής είχε πάψει νά ύπάρχει.

Ενατο Μάθημ ά
Ή εγκατάσταση τοϋ Έ νγκελς στό Λονδίνο - 'Ο ρόλος τον στό
Γενικό Σνμβούλιο — Ή ασθένεια τοϋ Μάρξ — Ο 5Ένγκελς άντικαταστάτης τον Μάρξ - Τό Άντί-Ντύρινγκ - Τά τελενταϊα χρόνια
τοϋ Μάρξ καί τό ενδιαφέρον τον γιά τή Ρωσία — Ό Έ νγκελς
εκδότης τής πνενματικής κληρονομιάς τοϋ Μάρξ — Ό ρόλος τοϋ
5Ένγκελς τήν εποχή τής Δεύτερης Διεθνούς - Ό θάνατος τοϋ
Ένγκελς.

Τελευταία δέ σάς είπα σχεδόν τίποτα γιά τό ρόλο τού Ένγκελς. Ξέρω
ομως οτι σάς ενδιαφέρει πολύ. Ό Ένγκελς καταγόταν, οπως σάς είχα
έξιστορίσει στήν άρχή, άπό μιά παλιά εύγενή οικογένεια έργοστασιαρχών,
κι ήταν ό ϊδιος έργοστασιάρχης. Ή 'ίδρυση τής Διεθνούς πραγματοποιήθηκε χωρίς καμιά δική του συνεργασία, καί μέχρι τίς άρχές τού 1870 ή
συμμετοχή τού ’Ένγκελς στό εργο της ήταν άσήμαντη καί μόνο έμμεση.
Στό διάστημα αύτών τών χρόνων έγραψε μερικά άρθρα γιά άγγλικές ερ
γατικές εφημερίδες. Δέ μιλάω γιά τή βοήθεια πού πρόσφερε ολον αύτό
τόν καιρό στόν Μάρξ, γιά τόν όποιο τά πρώτα χρόνια τής Διεθνούς ήταν
πάλι χρόνια σκληρής στέρησης. Χωρίς τή βοήθεια τού Ένγκελς, καί μιά
μικρή κληρονομιά άπ’ τόν παλιό φίλο του Βίλχελμ Βόλφ, στόν όποιο
άφιέρωσε τό Κεφάλαιο , είναι ζήτημα άν θά τά ’βγάζε πέρα ό Μάρξ, καί
σίγουρα δέ θά ’χε μπορέσει ν ’ άποτελειώσει τό βασικό του έργο. Ά ν ά 
μεσα στά γράμματά του υπάρχει μιά συγκινητική επιστολή πρός τόν
Ένγκελς, στήν όποια τόν πληροφορεί οτι επιτέλους τέλειωσε τή διόρθωση
τοϋ τελευταίου δοκιμίου. Γράφει:
Τέλειωσε λοιπόν κι ό τόμος αυτός. Τό οτι τό κατόρθωσα τό χρω
στάω μόνο σέ σένα. Χωρίς τή δική σου άφοσίωση θά ’ταν άδύνατο
νά κάνω τήν τεράστια αύτή εργασία τών τριών τόμων. Σέ φιλώ
γεμάτος εύγνωμοσύνη!36
Σάς είπα προηγούμενα οτι ό Ένγκελς ήταν έργοστασιάρχης. Θά πρέπει
ώστόσο νά προσθέσουμε, πώς ήταν γιά μικρό μόνο χρονικό διάστημα.
Ό τα ν πέθανε ό πατέρας του τό 1860, εμεινε άκόμα μερικά χρόνια άπλός
υπάλληλος. Μόλις τό 1864 έγινε μέτοχος καί ένας άπ’ τούς διευθυντές
τού εργοστασίου. Συνέχεια προσπαθούσε ν ’ άπαλλαγεΐ άπ’ τή «σκυλίσια
άπασχόλησή» του. Τόν άπέτρεπε ομως άπ’ αύτό όχι μόνο ή φροντίδα γιά
τόν εαυτό του, άλλά καί γιά τόν Μάρξ. Σχετικά μ’ αύτό εχουμε πάλι τίς
πολύ ενδιαφέρουσες επιστολές του πρός τόν Μάρξ τό 1868, στίς όποιες
τόν πληροφορεί οτι διαπραγματεύεται τήν έξοδό του άπ’ τήν εταιρία,
άλλά πώς θά φύγει μόνο μέ τόν όρο οτι θά τοϋ έξασφαλίσουν τή συντή

ρησή τή δική του καί τού φίλου του. Τελικά κατόρθωσε νά πετύχει μιά
συμφωνία μέ τό συνεταίρο του καί τό 1869 έφυγε οριστικά άπ’ τό έργοστάσιό του, κάτω άπό όρους πού τοϋ έπέτρεπαν νά έξασφαλίσει ύλικά
καί τόν Μάρξ, πού άπό τότε άπαλλάχτηκε οριστικά άπ’ τή φτώχια του.
Ό Ένγκελς όμως κατάφερε νά έγκατασταθεΐ στό Λονδίνο μόλις τό Σε
πτέμβρη τού 1870.
Γιά τόν Μάρξ αύτό δέ σήμαινε μόνο μιά προσωπική χαρά, άλλά καί
ένα σημαντικό ξαλάφρωμα άπ’ τήν τεράστια δουλιά πού έκανε γιά τό
Γενικό Συμβούλιο. Είχε ν ’ άντιμετωπίσει άναρίθμητους έκπρόσωπους
διάφορων έθνών, μέ τούς οποίους διατηρούσε προσωπική ή άλληλογραφική έπαφή. Καί ό ’Ένγκελς, πού άπ’ τή νεότητά του είχε δείξει μιά
άσυνήθιστη έπίδοση στίς ξένες γλώσσες, έγραφε καί, όπως έλεγαν οι φί
λοι του γιά νά τόν πειράξουν, τραύλιζε σέ δώδεκα γλώσσες. Ή ταν λοι
πόν ένας λαμπρός συνεργάτης γιά τήν επικοινωνία μέ τίς διάφορες χώ
ρες, ό όποιος, άντίθετα άπ’ τόν Μάρξ, είχε μάθει άπ’ τήν πολύχρονη
έμπορική πρακτική του νά βάζει αύστηρή τάξη σέ τέτοιες ύποθέσεις.
Μόλις ό Ένγκελς έγινε μέλος τού Γενικού Συμβουλίου, έπεσε μέ τά
μούτρα σ' αύτή τή δουλιά. Άνέλαβε όμως κι ένα άλλο μέρος τής δουλιάς
γιά ν ’ άπαλλάξει τόν Μάρξ, πού ή υγεία του είχε ήδη κλονιστεί άπ’ τήν
ύπερβολική δουλιά καί τίς στερήσεις. Ό ντα ς άνθρωπος ένεργητικός, πιεζόμενος άπό καιρό σέ μιά τέτοια δραστηριότητα, ό Ένγκελς έγινε έπίσης
άμέσως ένα άπ’ τά πιό δραστήρια μέλη τού Γενικού Συμβουλίου, όπως
γίνεται φανερό άπ’ τά πρακτικά του.
Ή έξέλιξϊ} αύτή είχε όμως καί τήν άντίστροφή πλευρά της. Ό Ένγκελς
μετακόμισε στό Λονδίνο, όταν ήδη είχε άρχίσει ό άγώνας κατά τών μπακουνιστών, πού ό άντίχτυπός του έφτασε καί στό Γενικό Συμβούλιο.
Πέρα άπ’ αύτό, τήν έποχή έκείνη κυριαρχούσε όπως είδατε μεγάλη
άσυμφωνία, άκόμα κι άνάμεσα στούς άγγλους. Μέ μιά λέξη, ήταν έποχή
μεγάλων διχογνωμιών σέ ζητήματα άρχών καί τακτικής.
Έ χω μιλήσει ήδη γιά τίς αιτίες πού προκάλεσαν τήν άσυμφωνία στό
άγγλικό τμήμα τής Διεθνούς. Έκεΐνο πού δέν καταλαβαίνουν ή δέ μπο
ρούν νά καταλάβουν μερικοί ιστορικοί τής Διεθνούς, καί ιδιαίτερα οί
ιστορικοί τού άγγλικού έργατικού κινήματος, είναι ότι τό Γενικό Συμ
βούλιο, πού καθοδηγούσε άπ’ τό 1864 μέχρι τό 1873 τό διεθνές έργατικό
κίνημα, ήταν καί τό ήγετικό όργανο τού άγγλικού έργατικού κινήματος.
Κι όταν τά διεθνή γεγονότα έπηρέαζαν τά άγγλικά, τότε άντίστροφα
κάθε άλλαγή στό άγγλικό έργατικό κίνημα είχε άναπόφευκτα άντίχτυπο
στίς διεθνείς λειτουργίες τοϋ Κεντρικού Συμβουλίου. Έ χω ήδη έπισημάνει πώς, σάν άποτέλεσμα τών δικαιωμάτων πού είχαν παραχωρηθεΐ στό
έργατικό κίνημα τά χρόνια 1867 μέ 1871 - έκλογικό δικαίωμα γιά τούς
έργάτες τών πόλεων καί νομιμοποίηση τών συνδικάτων - έντάθηκαν
άνάμεσα στούς συνδικαλιστές, πού συμμετείχαν στό Γενικό Συμβούλιο, οί
συμφιλιωτικές τάσεις. Σ ’ αύτούς προστέθηκε κι ό Έκάριους, πού αύτή
τήν έποχή είχε φτάσει σέ μεγάλη ήλικία καί, όπως συμβαίνει συχνά
άκόμα καί στούς έργάτες, είχε γίνει πολύ διαλλακτικότερος άπέναντι
στήν άστική τάξη. Εκτός άπ’ τόν Έκάριους όμως, ήταν καί μιά σειρά

άπό άλλα μέλη τοϋ Γενικού Συμβουλίου πού άργότερα άποχιυρίστηκαν
άπ' τόν Μάρξ.
Έδώ θά πρέπει τώρα νά ειπωθεί, ότι οί διαφωνίες, όταν δέν άναφέρονται μόνο σέ ζητήματα άρχών, άλλά έντείνονται καί μέ προσωπικές
διαφορές, έξηγούνται άκριβώς μέ τήν εμφάνιση τού ’Ένγκελς στό Γενικό
Συμβούλιο, πού άπ* τήν εποχή έκείνη εκπροσωπούσε συχνά τόν Μάρξ.
Είχαν περάσει σχεδόν είκοσι χρόνια άπό τότε πού ό ’Ένγκελς είχε φύγει
γιά τό Μάντσεστερ, έχοντας έτσι άποκοπεί άπ* τό έργατικό κίνημα.
Σ ’ όλο αύτό τό διάστημα ό χΜάρξ είχε παραμείνει στό Λονδίνο, είχε
διατηρήσει σχέσεις μέ τούς χαρτιστές, είχε δουλέψει μαζί τους στά όρ
γανά τους κι είχε συμμετάσχει σέ έργατικούς κύκλους καί στή ζωή τών
εξόριστων. Έβλεπε συχνά τούς συντρόφους του, έδινε διαλέξεις, είχε μαλιόσει συχνά μαζί τους καί μάλιστα πολύ έντονα - κι αύτοί είχαν φιλονι
κήσει μαζί του - ομως οί σχέσεις πρός τόν «πατέρα» Μάρξ ήταν εγκάρ
διες, γεμάτες άλληλεγγύη κι άγάπη, όπως φαίνεται άπ* όλες τίς άναμνήσεις, άκόμα καί τών άνθρώπων πού είχαν χωριστεί άπ* τόν Μάρξ. Ιδ ια ί
τερα έγκάρδιες ήταν οί σχέσεις άνάμεσα στόν Μάρξ καί τούς έργάτες τήν
εποχή τής Διεθνούς. Τά μέλη τού Γενικού Συμβουλίου, πού έπισκέπτονταν τόν Μάρξ στή φτωχική κατοικία του, πού έβλεπαν τή μιζέρια του δέ ζούσε καλύτερα άπό πολλούς άγγλους έργάτες - πού τόν παρατηρού
σαν στό Γενικό Συμβούλιο, πού γνώριζαν τήν προθυμία του νά εγ
καταλείπει όλες του τίς μελέτες καί τήν άγαπημένη έπιστημονική δουλιά
του, γιά νά διαθέσει όλο του τό χρόνο, όλη του τή δύναμη, στήν έργατική
τάξη, έτρεφαν γι* αύτόν τόν πιό βαθύ σεβασμό. Εργαζόταν άσταμάτητα,
άρνούνταν κάθε προνόμιο καί παραιτούνταν άπό κάθε τίτλο τιμής.
Μέ τόν Ένγκελς τά πράγματα ήταν διαφορετικά· τά άγγλικά μέλη τού
Γενικού Συμβουλίου δέν τόν γνώριζαν καθόλου. Εξίσου λίγο τόν γνώρι
ζαν καί τ ’ άλλα μέλη. Μόνο οί γερμανοί σύντροφοι τόν θυμούνταν, άν κι
όχι όλοι, άλλά ό Ένγκελς έπρεπε νά κερδίσει πρώτα τή δική τους εμπι
στοσύνη. Γιά τούς άλλους όμως ήταν ένας πλούσιος, ένας έργοστασιάρχης
cm' τό Μάντσεστερ, γιά τόν όποιο λεγόταν, πώς πρίν άπό είκοσι πέντε
χρόνια είχε γράψει στά γερμανικά ένα καλό βιβλίο γιά τούς άγγλους έρ
γάτες. Ά φ ού γιά είκοσι χρόνια κινήθηκε σχεδόν άποκλειστικά μέσα στήν
άστική κοινωνία, άνάμεσα σέ μεγαλοτραπεζίτες καί μεγαλοβιομήχανους,
ό Ένγκελς, πού άπό πάντα ήταν ιδιαίτερα συγκρατημένος στήν προσω
πική του έπικοινωνία, είχε άποκτήσει άκόμα καλύτερους τρόπους. Πάν
τοτε άψογα ντυμένος, εύπρεπής, έπιφυλακτικός, πάντα εύγενής, μέ στρα
τιωτικές συνήθειες, δέν έλεγε ποτέ άσκημη λέξη, κι ώστόσο έδινε κατά
κάποιο τρόπο τήν έντύπωση άκαρδου καί ψυχρού άνθρώπου.
’Έτσι περιγράφανε τόν ’Ένγκελς οί άνθρίυποι πού τόν γνώρισαν τή δε
καετία τού 1840. Ξέρουμε ότι ό Ένγκελς, καί στή σύνταξη τής Νέας
5Εφημερίδας τον Ρήνον, όταν απούσιαζε ό Μάρξ τσακωνόταν άγρια μέ
τούς συντρόφους, καί μερικές φορές τούς έκανε νά νιώθουν πολύ καθαρά
τή διανοητική του ύπεροχή. Μόλο πού ήταν λιγότερο οξύθυμος άπ’ τόν
Μάρξ, ήταν στίς προσωπικές του σχέσεις πολύ πιό άνυπόμονος καί άπώθησε πολλούς έργάτες, άντίθετά άπ’ τόν Βίλχελμ Βόλφ καί τόν Μάρξ,
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πού ήταν κι οί δυό ιδανικοί δάσκαλοι καί σύντροφοι.
Σιγά σιγά ό Ένγκελς έξοικειώθηκε μέ τό καινούργιο του περιβάλλον κι
άπελευθερώθηκε ά π’ τίς παλιές του συνήθειες. Ά λλά άκριβώς σ’ αύτά τά
δύσκολα χρόνια, πού συχνά έπρεπε νά έκπροσωπεΐ τόν Μάρξ, όξυνε, άρχικά μέ τό χαρακτήρα του, τίς έντάσεις, ιδιαίτερα μέσα στό Γενικό Συμ
βούλιο. Έ τσι μπορεί νά έξηγηθεί, γιατί όχι μόνο ό Έκάριους, άλλά καί
τόσο παλιοί συνεργάτες τού Μάρξ όπως ό Γιούνγκ, πού ύπήρξε γιά πολύ
καιρό γενικός γραμματέας τής Διεθνούς κι είχε προσωπικά στενές σχέσεις
μέ τόν Μάρξ καί τόν είχε υποστηρίξει μέ πολύ λεπτότητα στίς δύσκολες
ύποχρεώσεις του, άρχιζαν σιγά σιγά ν' άποτραβιούνται άπ’ αύτόν.
Ό π ω ς συμβαίνει σέ τέτοιες περιπτώσεις, δέν έλειψαν τά συνηθισμένα
κουτσομπολιά κι οί φλυαρίες. Πολλοί δέ καταλάβαιναν - όπως είπα,
άκριβώς έπειδή δέ γνώριζαν καθόλου τόν Ένγκελς - γιατί ό Μάρξ άγαπούσε καί έπαινούσε τόσο πολύ τό φίλο του. Θά πρέπει κανείς νά δια
βάσει τά έξαιρετικά χυδαία καί κακόβουλα άπομνημονεύματα τού Χύντμαν, πού ήταν ιδρυτής τής άγγλικής σοσιαλδημοκρατίας, γιά νά δει πόσο
ταπεινές ήταν οί διαφωνίες τών άνθρώπων αύτών μέ τόν Μάρξ καί τόν
Ένγκελς. Αύτοί ύποστήριζαν πώς δήθεν ό Μάρξ διατηρούσε στενές σχέ
σεις μέ τόν Ένγκελς, έπειδή αύτός ήταν πλούσιος καί τόν συντηρούσε.
Ιδιαίτερα χυδαίο ήταν τό φέρσιμο μερικών άγγλων - άνάμεσά τους ήταν
καί κάποιος Σμίθ, πού έμφανίστηκε άργότερα στά συνέδρια τής Δεύτερης
Διεθνούς σάν διερμηνέας καί πού άκόμα άπ’ τόν πόλεμο διακρίθηκε ε
ξίσου μέ τόν Χύντμαν γιά τό σοσιαλπατριωτισμό του. Ό Ένγκελς δέν
τού συχώρεσε ποτέ, ούτε καί σ' άλλους, αύτή τή συκοφαντική εκστρατεία
κατά τού Μάρξ, κι όπως διηγείται ό Βάντερβέλντε, λίγο πρίν πεθάνει,
έδιωξε μέ κλωτσιές τόν Σμίθ πού ήρθε νά τόν έπισκεφτεί.
Τότε όμως, στίς άρχές τής δεκαετίας τού 1870, οί φήμες αύτές είχαν
διαδοθεί πολύ κακόβουλα, τόσο άνάμεσα στούς λασαλιστές γερμανούς
έργάτες, πού είχαν έρθει στό Λονδίνο, όσο καί, προπάντων, άνάμεσα
στούς πολλούς νεαρούς επαναστάτες, πού μετά άπ' τήν ήττα τής Κομμού
νας είχαν εγκατασταθεί στό Λονδίνο καί δέ γνώριζαν καθόλου τήν ιστο
ρία τού κινήματος.
Σχετικά μέ τή χρηματική βοήθεια πού παρείχε τό Γενικό Συμβούλιο
στούς έξόριστους, αύτοί άκριβώς έκαναν τόσο μεγαλύτερο θόρυβο, όσο
περισσότερο πάσχιζαν ό Μάρξ κι ό Ένγκελς νά οργανώσουν βοήθεια γιά
τούς κομμουνάρους.
Ή συνεργασία τού Ένγκελς όξυνε τή διάσπαση - όχι μόνο στό Λονδί
νο. Θά θυμόσαστε ότι ό Μπακούνιν κι οί οπαδοί του, εκτός άπ' τή Ρω
σία, έργάζονταν κυρίως στίς λατινικές χώρες, τήν Ιταλία, τήν Ισπανία,
τή Νότια Γαλλία, τήν Πορτογαλία, τή γαλλική καί ιταλική Ελβετία. Ό
Μπακούνιν ύπολόγιζε ιδιαίτερα τήν Ιταλία, επειδή έκεΐ ύπερίσχυε τό
κουρελοπρολεταριάτο, στό όποιο έβλεπε τήν κύρια έπαναστατική δύνα
μη · έκεΐ ύπήρχε καί μιά νεολαία, πού δέ δίσταζε μπροστά σέ τίποτα κι ή
οποία δέν έτρεφε τήν παραμικρή ελπίδα νά σταδιοδρομήσει στήν άστική
κοινωνία · έκει άνθιζε έπίσης ή ληστεία σάν τρόπος έκδήλωσης τής δια
μαρτυρίας τής φτωχής άγροτιάς. Μ’ άλλα λόγια, έκεΐ είχαν άναπτυχθεί
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εκείνα άκριβώς τά στοιχεία -πη άγροτιά, ή στρατιά τών ξεριζωμένων, οί
ληστές - στούς οποίους ό Μπακούνιν άπέδιδε καί στή Ρωσία τεράστια
σπουδαιότητα.
Τώρα τή βασική άλληλογραφία μέ τίς χώρες αύτές τήν κρατούσε ό
Ένγκελς, καί τήν κρατούσε - οπως μπορεΐ κανείς νά δεΐ άπό μερικά
σχέδια πού έμειναν, γιατί ό τυπικότατος Ένγκελς κρατούσε πάντα ενα
άντίγραφο γ ι’ αύτόν - στό πνεύμα ένός άδυσώπητου άγώνα κατά τών
μπακουν ιστών.
Ή περίφημη μπροσούρα γιά τή Συμμαχία τού Μπακούνιν, πού άποτελεΐ μιά έκθεση τής επιτροπής τού συνεδρίου τής Χάγης κι ή οποία στιγ
ματίζει κι άποκαλύπτει άνελέητα τήν πολιτική καί τήν τακτική τών μπακουνιστών, είχε γραφτεί άπ’ τόν Ένγκελς καί τόν Λαφάργκ, πού μετά
τήν ήττα τής Κομμούνας είχε δραπετεύσει στήν Ισπανία κι είχε άρχίσει
μιά σφοδρή πολεμική κατά τών ίσπανών οπαδών τού Μπακούνιν. Ό
Μάρξ συνεργάστηκε μόνο στό τελευταίο κεφάλαιο, μόλο πού, φυσικά,
ήταν πολιτικά άλληλέγγυος μ’ ολο αύτό τό κατηγορητήριο κατά τού μπα
κουν ισμού.
Μετά τό 1873 ό Μάρξ άποσύρεται άπό τό προσκήνιο τής δημοσιότη
τας. Τή χρονιά αύτή είχε άποτελειώσει τή δεύτερη έκδοση τού πρώτου
τόμου τού Κεφαλαίου κι είχε διορθώσει τή γαλλική μετάφραση. Ά ν
προστεθεί κι ενας άκόμα επίλογος, πού έγραψε στό παλιό βιβλίο γιά τήν
Ένωση τών Κομμουνιστών κι ενα μικρό άρθρο, γιά τούς ίταλούς συν
τρόφους, αύτά ήταν ολα κι ολα πού δημοσίεψε ό Μάρξ μέχρι τό 1880.
Στό βαθμό πού τού έπέτρεπε ή κλονισμένη του ύγεία, συνέχιζε τήν επε
ξεργασία τού κύριου έργου του, πού τό πρώτο του σχέδιο τό είχε τελειώ
σει ήδη στίς άρχές τής δεκαετίας τού I860. 'Ωστόσο δέν κατόρθωσε νά
τελειώσει οριστικά, γιά τύπωμα, τό δεύτερο τόμο πού δούλευε τήν εποχή
εκείνη. Ξέρουμε τώρα οτι τό τελευταίο χειρόγραφο πού μπήκε στόν τόμο
αύτό, γράφτηκε τό 1878. Τά χρόνια αύτά περνάνε γιά τήν οικογένεια καί
γιά τόν Ένγκελς μέ τό διαρκή φόβο ένός ξαφνικού θανάτου. Ό ισχυρός
οργανισμός πού μέχρι τότε τά ’βγάζε πέρα μέ μιά ύπεράνθρωπη δουλιά,
έχει τώρα έξασθενίσει καί ξεπερνάει τούς κλονισμούς, ήθικούς καί φυσι
κούς, μέ σημαντικά μεγαλύτερο κόπο παρά στά χρόνια πού ό Μάρξ ύπέφερε άκόμα άπ’ τή φτώχια. Ή συγκινητική καί άφοσιωμένη φροντίδα
τού Ένγκελς, πού έκανε τά πάντα γιά νά ξαναστήσει στά πόδια του τόν
παλιό του φίλο, δέ βοήθησε πολύ. Ό Μάρξ είχε μπροστά του προχειρογραμμένο ένα τεράστιο έργο, κι έπεφτε συνέχεια μέ τά μούτρα στήν
πραγμάτωσή του, μόλις τού τό έπιτρέπαν οί δυνάμεις του, μόλις εξαφανι
ζόταν ό άμεσος κίνδυνος τού θανάτου, μόλις τού έπέτρεπαν οί γιατροί νά
δουλέψει μερικές ώρες τής ήμέρας. Τόν βασάνιζε συνέχεια ή συναίσθηση,
πώς δέν ήταν πιά σέ θέση ν’ άποτελειώσει τό έργο αύτό. «'Η άνικανότητα γιά δουλιά είναι θανατική καταδίκη γιά κάθε άνθρωπο πού δέ θέλει
νά ’ναι άπλά ενα ζώο»37, έλεγε. Μετά τό 1878 άναγκάστηκε νά διακόψει
τήν έπεξεργασία τού Κεφαλαίου, μέ τήν ελπίδα πώς θά τήν ξανάρχιζε σέ
μιά εποχή πιό εύνοϊκή. Ή ελπίδα αύτή δέν εκπληρώθηκε. 'Ωστόσο είναι
άκόμα σέ θέση νά διαβάζει, συνεχίζει νά κρατάει σημειώσεις, παρακο
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λουθεί μέ προσοχή τήν έξέλιξη τοϋ διεθνούς έργατικού κινήματος, πνευ
ματικά συμμετέχει έντονα σ* αύτό, άπαντάει σέ πολλά έρωτήματα πού
τού άπευθύνονται άπό διάφορες χώρες. Ό κατάλογος τών διευθύνσεων,
πού τίς περνάει σ' ένα ξέχωρο βιβλίο, παίρνει τεράστιες διαστάσεις στίς
άρχές τής δεκαετίας τού 1880. Μαζί μέ τόν Ένγκελς, πού τήν έποχή
αύτή παίρνει οριστικά έπάνω του ολη τή βασική δουλιά, ξαναγίνεται ό
πολύπλευρα ειδικός τού έργατικού κινήματος, πού άναπτύσσεται τώρα
ραγδαία καί στό οποίο άρχίζουν νά ύλοποιούνται οριστικά οί ιδέες τού
Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Α π ’ τήν άποψη αύτή τεράστια είναι ή
συμβολή τού Ένγκελς, πού άκριβώς τή δεκαετία τοϋ 1870, όσο ζούσε ό
Μάρξ, άναπτύσσει μιά ένεργή δραστηριότητα.
Τό νά μιλήσει κανείς γιά πάλη τών μαρξιστών καί τών μπακουνιστών
στήν Προυτη Διεθνή άποτελεί μεγάλη υπερβολή. Οί μπακουνιστές βέβαια
δέν ήταν λίγοι, άλλά άνάμεσά τους ύπήρχαν τά πιό άνομοιογενή στοι
χεία, πού ήταν ενωμένα μόνο στόν άγώνα κατά τού Γενικού Συμβουλίου.
Πολύ χειρότερα ήταν τά πράγματα άνάμεσα στούς μαρξιστές. Πίσω άπ’
τόν Μάρξ καί τόν Ένγκελς ύπήρχε μόνο μιά μικρή ομάδα άπό άνθρώπους πού γνώριζαν τό Κομμουνιστικό Μανιφέστο κι είχαν καταλάβει σ’
ολη της τήν έκταση τή θεωρία τού μαρξισμού. Ή δημοσίευση τού Κεφα
λαίου τόν πρώτο καιρό δέ βοήθησε καί πολύ ν* αύξηθεί ό άριθμός τους.
Γιά τήν τεράστια πλειονότητα τό έργο αύτό ήταν κυριολεκτικά ένας γρανιτόλιθος, πού πάνω του έσπαγαν τά δόντια τους. ’Αρκεί νά διαβάσει
κανείς τά κείμενα τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας άπ’ τό π:ρώτο μισό
τής δεκαετίας τού 1870, άκόμα καί τίς μπροσούρες τού Βίλχελμ Λήμπ
κνεχτ, πού ήταν μαθητής τού Μάρξ, γιά νά δεί πόσο άσκημα ήταν τά
πράγματα σχετικά μέ τή θεωρητική μελέτη τού μαρξισμού. Οι σελίδες τού
κεντρικού οργάνου τού γερμανικού κόμματος ήταν γεμάτες μέ τήν πιό
παράδοξη σαλάτα τών διάφορων σοσιαλιστικών συστημάτων. Ή μέθοδος
τού Μάρξ καί τού Ένγκελς, ή ύλιστική άντίληψη τής ιστορίας, ή θεωρία
τής ταξικής πάλης, ολα αύτά μένανε εφτασφράγιστο βιβλίο, κι ό ίδιος ό
Λήμπνκεχτ καταλάβαινε τόσο άσκημα τή φιλοσοφία τού μαρξισμού, πού
άνακάτευε τόν ίστορικό-διαλεκτικό ύλισμό τού Μάρξ καί τού ’Ένγκελς μέ
τόν ύλισμό τών φυσικών έπιστημών τού Μολεσκό καί τού Μπύχνερ.
Τότε ό Ένγκελς άναλαμβάνει τήν ύπεράσπιση τών ιδεών τού μαρξι
σμού, ένώ ό Μάρξ, οπως είδαμε, προσπαθεί μάταια νά ολοκληρώσει τό
Κεφάλαιο. Ό Ένγκελς παίρνει ένα κάποιο άρθρο πού τού κινεί ιδιαί
τερα τήν προσοχή ή έπωφελείται άπό κάποιο έπίκαιρο γεγονός, γιά νά
διαδηλώσει σ’ ένα έπιμέρους πρόβλημα τή βαθιά διαφορά άνάμεσα στόν
έπιστημονικό σοσιαλισμό καί τ’ άλλα σοσιαλιστικά συστήματα, ή γιά νά
φωτίσει ένα πρακτικό πρόβλημα άπ1 τή σκοπιά τού έπιστημονικού σοσια
λισμού, νά καταδείξει πώς έφαρμόζεται στήν πράξη ή μέθοδος αύτή.
Τό ίδιο κάνει, οταν ό γνωστός γερμανός προυντονιστής Μύλμπεργκερ
δημοσιεύει στό κεντρικό όργανο τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας άρ
θρα γιά τό ζήτημα τής κατοικίας. Ό Ένγκελς επωφελείται άπ’ τήν εύκαιρία, γιά νά δείξει ποιά άβυσσος χωρίζει τό μαρξισμό άπ’ τόν προυντονισμό, κι έκτος άπ’ αύτό, τό θαυμάσιο συμπλήρωμα στό βιβλίο τού
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Μάρξ Ή Αθλιότητα τής Φιλοσοφίας, ύίνει μιά μαρξιστική ερμηνεία ο'
έναν άπ’ τούς πιό σημαντικούς παράγοντες πού προσδιορίζουν τήν κατά
σταση τής έργατικής τάξης. Εκδίδει τό παλιό έργο του γιά τόν Πόλεμο
τών ’Αγροτών στή Γερμανία, μ* ένα καινούργιο πρόλογο, γιά νά δώσει
στούς νέους συντρόφους ένα παράδειγμα γιά τήν εφαρμογή τής ύλιστικής
άντίληψης τής ιστορίας σ' ένα άπ' τά σημαντικά έπεισόδια τής γερμανι
κής ιστορίας καί τής γερμανικής άγροτιάς. Στό Ράιχσταγκ άναφύεται τό
πρόβλημα τών βραβείων, μέ τά οποία οί πρώσοι γαιοκτήμονες θέλουν νά
διασφαλίσουν τή ληστρική υπεραξία τους, μεθίόντας τό λαό μέ οινόπνευ
μα, καί ό Ένγκελς, στή μπροσούρα του Τό Πρωσικό Ρακί στό Γερμανικό
Ράιχσταγκ , δέν αποκαλύπτει μόνο τήν άρπαχτικότητα τών πρώσων εύγενών. άλλά καί εξηγεί τόν ιστορικό ρόλο τής γαιοκτησίας καί τών πρώσων
γιούνκερς. Ό λα αύτά τά έργα τού Ένγκελς γιά τή γερμανική ιστορία,
έδωσαν άργότερα τή δυνατότητα στόν Κάουτσκι καί στόν Μέρινγκ, νά
δημοσιεύσουν καί ν' άναπτύξουν τίς βασικές τους ιδέες σέ δικά του κεί
μενα.
rH πιό μεγάλη προσφορά τού Ένγκελς είναι τά έργα του άπ' τό 1876
καί τό 1877. Τό 1875 συνασπίζονται οί λασαλιστές καί οι άιζεναχικοί
πάνω στή βάση τού λεγόμενου Προγράμματος τής Γκότα, πού άποτελεί
ένα κακό συμβιβασμό άνάμεσα στό μαρξισμό καί στήν άντίληψη τού
μαρξισμού, πού ονομάζεται λασαλισμός. Ό Μάρξ κι ό Ένγκελς διαμαρτυρήθηκαν πολύ άποφασιστικά ενάντια σ' αύτό τό πρόγραμμα, όχι έπειδή
ήταν άντίθετοί μέ τό συνασπισμό, όχι επειδή ζητούσαν μιά συνεχή άλλαγή τού προγράμματος στό πνεύμα τών ύποδείξεών τους. Πίστευαν πώς,
έστω κι άν αύτός ό συνασπισμός ήταν άπαραίτητος, δέν ύπήρχε καμιά
άνάγκη νά παραδεχτούν ένα τέτοιο πρόγραμμα σάν θεωρητική βάση γι'
αύτή τή συνένωση, κι ότι τό καλύτερο θά ’ταν νά περιμένουν καί νά
άρκεστούν σέ μιά γενική πλατφόρμα γιά τήν πρακτική καθημερινή δουλιά. Τήν άποψή τους συμμερίζονταν ό Μπέμπελ καί ό Μπράκε, όχι όμως
ό Λήμπκνεχτ.
Μετά άπό λίγους κιόλας μήνες ό Μάρξ κι ό Ένγκελς μπόρεσαν νά
πειστούν, ότι οί παρατάξεις πού συνενίόθηκαν βρίσκονταν στό ίδιο χα
μηλό επίπεδο όσο άφορά τή θεοορητική τους μόρφωση. Στό κόμμα, άνά
μεσα στά νεαρά μέλη του, όχι μόνο άνάμεσα στούς διανοούμενους άλλά
καί άνάμεσα στούς έργάτες, άρχιζε νά γίνεται ολοένα πιό δημοφιλής ή
θεωρία ενός κάποιου γερμανού φιλόσοφου καί οικονομολόγου, τού Ό υ γκεν Ντύρινγκ. Αύτός ήταν γιά ένα διάστημα βοηθητικός καθηγητής στό
Πανεπιστήμιο τοϋ Βερολίνου κι είχε κερδίσει τή συμπάθεια τών μαθητών
του όχι μόνο μέ τήν προσωπικότητά του, άλλά καί γιά τήν τόλμη τών
άπόψεών του - πράγμα άσυνήθιστο γιά ένα γερμανό φιλόσοφο. Μόλο
πού ήταν τυφλός, έκανε διαλέξεις γιά τήν ιστορία τής μηχανικής, τής πο
λιτικής οικονομίας καί τής φιλοσοφίας. Αύτή ή πολλαπλότητα τών γνώσεών του προκαλούσε κατάπληξη, γιατί ήταν σ’ όλους γνωστό, ότι τά
βιβλία πού χρειαζόταν τού τά διάβαζαν, καί ότι όλα του τά βιβλία τά
ύπαγόρευε. Ή ταν οπωσδήποτε ένας μεγαλοφυής άνθρωπος. Έτσι, όταν
έκδήλωσε μιά οξεία κριτική κατά τών παλιών σοσιαλιστικών θεωριών,
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καί κυρίως κατά τής θεωρίας τοΰ Μάρξ, προκάλεσε μεγάλη αίσθηση.
Στούς φοιτητές καί τούς έργάτες φάνηκε πώς ή σκέψη πού είχε γίνει ζωή
μιλούσε σ’ αυτούς τούς ίδιους. Ό Ντύρινγκ ύπογράμμιζε τή σημασία τής
δράσης, τού άγώνα, τής διαμαρτυρίας, άντί γιά τόν οικονομικό παρά
γοντα εβαζε στό έπίκεντρο τόν πολιτικό παράγοντα καί τόνιζε τή δύναμη
τής βίας μέσα στήν ιστορία. Στήν πολεμική του δέ σταματούσε μπροστά
σέ τίποτα, κατηγορούσε έντονα τόν Μάρξ εξίσου μέ τόν Λασάλ καί δέ
δίσταζε νά χρησιμοποιεί ενάντια στόν Μάρξ τό έπιχείρημα πώς είναι
έβραΐος.
Ό Ένγκελς ταλαντεύτηκε πολύ τιρίν νά πάρει θέση ενάντια στόν Ντύ
ρινγκ. Τελικά ύπέκυψε στίς πιέσεις τών γερμανών φίλων του καί δημο
σίευσε τό 1877 στό κεντρικό όργανο τού κόμματος, τό Εμπρός , ενα άρ
θρο στό όποιο άσκησε έξοντωτική κριτική στίς άπόψεις τού Ντύρινγκ,
πράγμα πού προκάλεσε δυσαρέσκεια σ’ ενα τμήμα τών κομματικών του
συντρόφων. Τήν εποχή εκείνη επικεφαλής τών οπαδών τού Ντύρινγκ
ήταν ό Μπέρνσταίν, ό μελλοντικός θεωρητικός τού ρεβιζιονισμού, καί ό
Μόστ, ό μελλοντικός ήγέτης τών γερμανών άναρχικών. Στό συνέδριο τού
γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος μερικοί άντιπρόσωποι, άνάμεσά τους κι ό παλιός λασαλιστής Βάαλταϊχ, εΛίτέθηκαν σφοδρά στόν
Ένγκελς. Λίγο ελειψε νά συνταχτεί μιά άπόφαση, πού θ’ άπαγόρευε στόν
Ένγκελς νά δημοσιεύσει άλλα άρθρα στό κεντρικό όργανο τοϋ κόμματος,
πού θεωρούσε τόν Μάρξ καί τόν Ένγκελς σάν καθοδηγητές του.
Αύτό θά δημιουργούσε ενα άφάνταστο σκάνδαλο, άλλά τελικά βρέθηκε
ενας μεσολαβητής πού πρότεινε μιά άσυνήθιστα σοφή άντι-άπόφασή: νά
συνεχιστεί ή δημοσίευση τών άρθρων τού ’Ένγκελς, όχι ομως στό ίδιο τό
κεντρικό όργανο, άλλά σ’ ένα ειδικό άνάτυπο. Ή πρόταση αύτή θεωρή
θηκε ικανοποιητική.
Τά άρθρα αύτά συγκεντρώθηκαν σ' ενα βιβλίο καί κυκλοφόρησαν σάν
ξεχωριστή έκδοση τό 1878. Τό βιβλίο αύτό, Ή 3Ανατροπή τής Επιστήμης
άπό τόν Κύριο ’Ό νγκεν Ντύρινγκ ή, οπως τό λέμε συνήθως, τό Ά ντίΝτνρινγκ, σημείωσε έποχή στήν ιστορία τού μαρξισμού. ’Α π’ τό βιβλίο
αύτό μάθαινε γιά πρώτη φορά ή νέα γενιά, πού είχε άρχίσει νά δουλεύει
στό δεύτερο μισό τής δεκαετίας τού 1870, τί είναι ό έπιστημονικός σο
σιαλισμός, τί είναι οί φιλοσοφικές του βάσεις, ποιά μεθοδολογία άκολουθεΐ. Τό ’Άντί-Ντύρινγκ άποδείχτηκε επίσης σάν ή καλύτερη εισαγωγή στή
μελέτη τού Κεφαλαίου. ’Αρκεί νά διαβάσει κανείς τά άρθρα πού γράφον
ταν τότε άπ' τούς λεγόμενους μαρξιστές, γιά νά δει τί άνόητα συμπερά
σματα βγάζανε άπ’ τό Κεφάλαιο , πού δέν τό καταλάβαιναν διόλου. Πρέ
πει ν ’ άναγνωριστεϊ, οτι γιά νά διαδοθεί ό μαρξισμός σάν ιδιαίτερη μέ
θοδος καί ξεχωριστό σύστημα, κανένα άλλο βιβλίο μετά τό Κεφάλαιο δέν
είχε τόσο μεγάλη σπουδαιότητα οσο τό Άντί-Ντύρινγκ. Ό λο ι οί νεαροί
μαρξιστές πού εμφανίστηκαν στίς απαρχές τής δεκαετίας τού 1880, άνατράφηκαν μέ τό βιβλίο αύτό - ό Μπέρνσταϊν, ό Κάουτσκι καί ό Πλεχάνωφ.
Τό βιβλίο αύτό ομως δέν έπέδρασε μόνο στήν ήγεσία τοϋ κόμματος.
Ή δη τό 1880 ό Ένγκελς, μετά άπό παρακλήσεις γάλλων μαρξιστών, ξε-
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διάλεξε μερικά κεφάλαια, πού μεταφράστηκαν στά γαλλικά κι άποτελούν
ενα άπ’ τά πιό διάσημα έργα τού μαρξισμού, πού δέν είναι λιγότερο δια
δομένο άπ’ τό Κομμούνιαηικό Μανιφέστο. Είναι τό πολύ γνωστό σας κεί
μενο. Ή Έξέλιξη τοϋ Σοσιαλισμού άπό τήν Ουτοπία στήν Επιστήμη.
Μεταφράστηκε άμέσως στά πολωνικά, καί ενάμισι σχεδόν χρόνο μετά τήν
κυκλοφορία του σέ γερμανική ειδική έκδοση, κυκλοφόρησε καί στά ρώσικα. Ό λες αύτές τίς έργασίες τίς έγραψε ό Ένγκελς τόν καιρό πού
ζούσε άκόμα ό Μάρξ, ό όποιος συνεργάστηκε σ’ αύτές οχι μόνο συμβου
λευτικά, άλλά καί άμεσα, οπως λ.χ. στό Ά ντί-Ν τύρινγκ , γιά τό οποίο ό
Μάρξ έγραψε ένα ολόκληρο κεφάλαιο.
Γύρω στίς άρχές τού 1880 έγινε μιά μεταστροφή στό εύρωπαϊκό έργα
τικό κίνημα. Οι ιδέες τού μαρξισμού κατακτούν ολοένα καί περισσότερο
τό έργατικό κίνημα, σέ σημαντικό βαθμό χάρη στήν ακούραστη δουλιά
τού Ένγκελς καί χάρη στή λαμπρή έκλαϊκευτική του ικανότητα. Στή Γερ
μανία, οπου τό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα χτυπιέται άπ' τό νόμο γιά τούς
σοσιαλιστές, τό μαρξιστικό ρεύμα μετά άπό μιά σύντομη σύγχιση περνάει
πιό ισχυρό στήν πρώτη θέση. Ό πω ς προκύπτει ά π' τά άπομνημονεύματα
τού Μπέμπελ, σ' αύτή τή μεταστροφήν έπαιξαν μεγάλο ρόλο οί παλιοί, οι
οποίοι άπειλώντας πώς θά διαμαρτυρηθούν δημόσια, ζητούσαν τήν
κατάργηση αύτού πού ονόμαζαν «σκάνδαλο» καί καταπολεμούσαν άδίσταχτα ολες τίς προσπάθειες νά γίνει κάποιος συμβιβασμός μέ τήν άστική
τάξη.
Τό 1879 στή Γαλλία, στό συνέδριο τής Μασαλίας, ιδρύεται ένα νέο
έργατικό κόμμα μ’ ένα σοσιαλιστικό πρόγραμμα. Σ ’ αύτό έμφανίζεται μιά
νεαρή μαρξιστική ομάδα, πού άρχηγός της είναι ένας παλιός μπακουνιστής, ό Ζύλ Γκέσντ. Τό 1880 άποφασίζεται νά γίνει ή έπεξεργασία ενός
καινούργιου προγράμματος. Γιά τό σκοπό αύτό ό Γκέσντ καί οί σύντρο
φοί του κάνουν ένα ταξίδι στό Λονδίνο, στόν Μάρξ, πού πήρε ένεργό
μέρος στήν έπεξεργασία αύτού τού προγράμματος. Μόλο πού δέ συμφω
νούσε μέ μερικά ςτημεία στό πρακτικό μέρος, στά όποία έπέμεναν οί γάλλοι, γιά τή σπουδαιότητα πού είχαν στήν τοπική προπαγάνδα, διατύπωσε
ολόκληρο τό θεωρητικό μέρος. ΓΓ άλλη μιά φορά άπέδειξε τήν ικανότητά
του ν ’ άντιλαμβάνεται τίς ιδιομορφίες τών γαλλικών συνθηκών καί νά
βρίσκει διατυπώσεις, πού ήταν κατανοητές γιά κάθε γάλλο, άπ’ τίς
οποίες ομως μέ σιδερένια λογική προέκυπταν οί βασικές άρχές τού κομ
μουνισμού. Τό γαλλικό πρόγραμμα χρησίμεψε σάν πρότυπο γιά ολα τά
έπόμενα προγράμματα - γιά τό ρώσικο, τό αύστριακό καί τής Έρφούρτης. Ό Γκέσντ καί ό Λαφάργκ έγραψαν γιά τό πρόγραμμα αύτό ενα
σχόλιο, πού μεταφράστηκε άπ' τόν Μπέρνσταϊν στά γερμανικά, καί άμέ
σως μετά στά ρούσικα άπ’ τόν Πλεχάνωφ, μέ τόν τίτλο Τί Θέλουν οί Σ ο
σιαλδημοκράτες. Μέ τό έργο αύτό διαπαιδαγωγήθηκαν σέ μάς οί ρώσοι
μαρξιστές, στούς οποίους, μαζί μέ τή μπροσούρα τού Ένγκελς, χρησίμεψε
σάν εισαγωγή στή μελέτη τού προγράμματος καί σάν βάση γιά τή διδα
σκαλία στούς έργατικούς κύκλους.
Γιά τούς γάλλους ό Μάρξ έφτιαξε ένα άναλυτικό έρωτηματολόγιο γιά
έργάτες, γιά νά διερευνήσει τήν κατάσταση τής έργατικής τάξης. Αύτό
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κυκλοφόρησε άνώνυμο, δίχως τήν υπογραφή τού Μάρξ. Ένώ τό ερωτη
ματολόγιο, πού είχε σχεδιάσει στήν «εισήγησή» τόυ γιά τό συνέδριο τής
Γενεύης τό 1866, περιείχε δεκαπέντε περίπου ερωτήσεις, τό καινούργιο
περιέχει πάνω άπό εκατό, πού άφορούν ως τίς παραμικρές λεπτομέρειες
όλους τούς όρους τής εργατικής ζωής. Γιά τήν έποχή έκείνη ήταν ενα άπ’
τά πιό έμβριθή έρωτηματολόγια, πού μόνο άπό ενα βαθύ γνώστη τού έργατικού προβλήματος, όπως ό Μάρξ, μπορούσε νά γραφτεί. 7Ηταν μιά
νέα άπόδειξη τής ικανότητάς του, νά προσεγγίζει τίς συγκεκριμένες συν
θήκες καί νά συλλαμβάνει μιά συγκεκριμένη πραγματικότητα - παρόλο
πού κατηγορήθηκε πώς άγαπούσε τό άφηρημένο. Ή ικανότητα ν 1 άναλύει
κανείς τήν πραγματικότητα, καί μέ βάση τή μελέτη τής πραγματικότητας
νά βγάζει γενικά συμπεράσματα, δέν είναι ίδια μέ τήν άφαίρεση άπ’ τήν
πραγματικότητα, μέ τό πέταγμα στά ύψη τής άφαίρεσης.
Ό Μάρξ κι ό Ένγκελς παρακολουθούσαν πολύ προσεχτικά τό ρώσικο
επαναστατικό κίνημα. Είχαν μάθει κι οί δυό τά ρώσικα. Ό Μάρξ λ.χ.
ήταν σέ θέση νά διαβάζει τή ρώσικη μετάφραση τού Κεφαλαίου. ’Αντί
θετα άπ’ ο,τι ισχυρίζεται ό Μέρινγκ - πώς δηλαδή ή δημοτικότητα τού
Μάρξ στή Ρωσία υποχώρησε σημαντικά μετά τό συνέδριο τής Χάγης αύτή μεγάλωνε. Σάν κριτικός τής άστικής πολιτικής οικονομίας είχε με
γαλύτερο κύρος άπό κάθε άλλη χώρα, κι άπ1 αύτήν άκόμα τή Γερμανία,
επηρέαζε μιά σειρά άπό ρώσους λόγιους καί καθόριζε τήν κατεύθυνση
τής έργασίας τους. Όπωσδήποτε τά εργα του πέρα άπ’ τό Κεφάλαιο δέν
ήταν γνωστά σέ κανέναν σχεδόν. Έπίσης γιά τή φιλοσοφία του, γιά τήν
υλιστική άντίληψη τής ιστορίας, ή πλειονότητα δέν είχε ιδέα ή είχε πολύ
μικρότερη άπ’ αύτήν πού είδαμε στή Γερμανία τής δεκαετίας τού 1870.
Ή ταν βέβαια γνωστό ότι ό Μάρξ απέδιδε πρωταρχική σημασία στίς
οικονομικές συνθήκες. ’Ήδη τό 1865 ό Τκάτσωφ είχε μεταφράσει στά
ρώσικα τόν περίφημο πρόλογο τοϋ βιβλίου Κριτική τής Πολιτικής Οικο
νομίας , στόν όποιο ό Μάρξ είχε εκθέσει συγκεντρωτικά τήν υλιστική
άντίληψη τής ιστορίας. Κανείς όμως δέν είχε ιδέα γιά τή σχέση τής οικο
νομικής άνΐίληψης τής ιστορίας πρός τή θεωρία τής ταξικής πάλης.
Ό ίδιος ό Μάρξ, καί μαζί μ’ αυτόν ό Ένγκελς, γύρω στά τέλη τής
δεκαετίας τού 1870, εκτιμούσαν τό κίνημα τής «Λαϊκής Ελευθερίας»
(Ναρόντναγια Βόλια). Α φ ού όπως θά θυμόσαστε, θεωρούσαν τήν τσα
ρική Ρωσία σάν τό βασικό στήριγμα τής διεθνούς άντεπανάστασης, χαι
ρέτησαν τόν ήρωικό άγώνα τών «ναροντοβόλτσι» σάν τό ισχυρότερο επα
ναστατικό κίνημα κατά τού τσαρισμού. Ή «Λαϊκή Ελευθερία» μέ τή
σειρά της εκτιμούσε τόν Μάρξ σάν έναν άπ’ τούς μεγαλύτερους δασκά
λους τού σοσιαλισμού καί τό διαδήλωσε δημόσια, άπευθύνοντας ειδικά σ’
αυτόν μιά έκκληση πού παρουσιάζει μεγάλο ένδιαφέρον.
Μερικά χειρόγραφα καί επιστολές τού Μάρξ άποδείχνουν, πόσο προ
σεχτικά μελετούσε τή ρώσικη βιβλιογραφία καί τίς ρώσικες κοινωνικο
οικονομικές συνθήκες. Οι κοντινοί του άνθρωποι κι οί οπαδοί του μάλι
στα, διαμαρτύρονταν γιά τό ζήλο πού έδειχναν οί ρώσοι γνωστοί του,
όπως ό Νικολάι (Ντάνιελσον) νά στέλνουν στόν Μάρξ στατιστικό υλικό.
Γνώριζαν τήν κατάστασή του καί φοβόντουσαν ότι αύτή ή εντατική άνά163

γνώση, ή όποια άποτελοϋσε προεργασία γιά τό Κεφάλαιο , μπορούσε νά
έπιδράσει καταστροφικά στόν κλονισμένο οργανισμό του. Καί τό πόσο
προσεχτικά μελετούσε αύτές τίς συνθήκες δείχνουν οί παρατηρήσεις, οχι
μόνο στά τετράδιά του άλλά καί στά γράμματα στόν Νικολάι, στά όποια
υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντες συλλογισμοί.
Ό Μάρξ ήθελε νά περιλάβει τά συμπεράσματα άπ’ τίς εργασίες του
στόν τρίτο τόμο τού Κεφαλαίου , οπου σχεδίαζε νά εξετάσει τίς μορφές
τής εγγειας ιδιοκτησίας. Δυστυχώς δέν τό κατόρθωσε. Ό τα ν τό 1881 ή
Βέρα Ζάτσουλιτς τού εγραψε, παρακαλώντας τον νά άπαντήσει σ’ αύτήν
καί τούς συντρόφους της πάνω στό πρόβλημα γιά τό μέλλον τής ρώσικης
άγροτικής κοινότητας, καταπιάστηκε άμέσως μ’ αύτή τή δουλιά. Κατάφερα νά βρώ ένα σχέδιο αύτής τής άπάντησης. Σ ’ αύτό φαίνονται κα
θαρά τά ιχνη τής κλονισμένης ικανότητας γιά δουλιά. Ό Μάρξ άρχισε
κάμποσες φορές νά γράφει, τά διέγραφε κι άρχιζε άπ’ τήν άρχή, τελικά
ομως πιθανότατα δέν απάντησε καθόλου.38
Μαζί μέ τόν Ένγκελς ό Μάρξ κατάφερε άκόμα νά κάνει ενα πρόλογο
γιά τή νέα ρώσικη μετάφραση τού Κομμουνιστικού Μανιφέστου.
Ή μητέρα ιστορία επαιξε στόν Μάρξ καί στόν Μπακούνιν ενα άσκημο
παιχνίδι. Ά π ’ τήν ομάδα τών ρώσων διανοούμενων, πού άποτελούσε τό
ρώσικο κλάδο τής Διεθνούς, καί τούς όποιους είχε έπιλέξει ό Μάρξ σάν
έκπρόσο)πους στό Γενικό Συμβούλιο, κανείς δέν εγινε συνεπής μαρξιστής.
Τό χειρότερο είναι οτι, μ’ εξαίρεση τόν Λαπάτιν, έγκαταλείψανε ολοι τό
άγωνιστικό πεδίο τής επανάστασης, ή επειδή έξαντλήθηκαν καί γέρασαν
πρόωρα, πράγμα πού συμβαίνει συχνά στούς έπαγγελματίες επαναστάτες,
ή μέ τό νά γίνουν άρνητές. Οί πρώτοι ρώσοι μαρξιστές - ό Πλεχάνωφ, ή
Ζάτσουλιτς, ό Άξελροντ, ό Ντόυτς - βγήκαν άπεναντίας άπ’ τό περιβάλ
λον τών ρώσων μπακουνιστών, γιά τούς όποιους ό μαρξισμός ήταν οχι
μόνο μιά οικονομική θεωρία, άλλά καί ή άλγεβρα τής επανάστασης.
Ό τελευταίος ένάμισος χρόνος τής ζωής τού Μάρξ ήταν ενας άργός
θάνατος. Είχε άκόμα προχειρογραμμένο ενα τεράστιο εργο, πού τό συν
έχιζε κάθε φορά πού τού τό έπέτρεπε ή ύγεία του. Τήν εποχή πού βρι
σκόταν στό άπόγειο τών δυνάμείόν του, είχε σχεδιάσει ενα πρότυπο, στό
όποιο προσδιορίζονταν οί βασικοί νόμοι τών καπιταλιστικών σχέσεων
τής παραγωγής καί τής άνταλλαγής. Δέν είχε ομως πιά τή δύναμη νά
μετατρέψει αύτό τό σχέδιο σ’ ενα εργο ζωντανό, οπως ό πρώτος τόμος
τοϋ Κεφαλαίου , πού άποκαλύπτει μέ τόση διαύγεια καί τόσο τεκμηριω
μένα ολόκληρο τό μηχανισμό τής καπιταλιστικής διαδικασίας παραγωγής
καί πού πάνω στή βάση του είχε άναπτυχθεί ή πάλη άνάμεσα στούς κα
πιταλιστές καί στούς έργάτες.
Εξαντλημένος πιά άπό τίς άρρώστιες, ό Μάρξ δέχτηκε δυο άκόμα με
γάλα πλήγματα: τό θάνατο τής γυναίκας του καί τής κόρης του. Δέν άντεξε πιά άλλο. Ό τραχύς Μάρξ ήταν, όσο περίεργα καί νά ήχεί, ενας
πρότυπος οικογενειάρχης, καί στήν προσωπική του ζωή ό πιό ήρεμος άν
θρωπος. Ά ν διαβάσετε τά γράμματα τού Μάρξ στή μεγαλύτερη κόρη του,
πού ό θάνατός της άφησε πάνω του βαθιά ιχνη, ετσι πού οί δικοί του
περίμεναν άπό μέρα σέ μέρα τό θάνατό του, θ* άναρωτηθεϊτε, πού εβρι164

σκε τόση τρυφερότητα καί ευαισθησία αύτός ό τραχύς άνθρωπος.
Ό λο ι οί κάθε λογής φιλισταίοι, οχι μόνο οί μικροαστοί άλλά καί οί
νεοφώτιστοι στό επαναστατικό κίνημα, διαβάζουν κατάπληκτοι τίς τελευ
ταίες σελίδες άπ’ τή ζωή τού Μάρξ. Φυσικά δέν είναι καλό, ενας επανα
στάτης νά μήν άφιερώνει ενα μέρος άπ’ τίς δυνάμεις του άποκλειστικά
στήν επανάσταση. Έ νας γνήσιος επαναστάτης, σκέφτονται αύτοί οί άν
θρωποι, πού συχνότατα είναι ήρωες τής ώρας, πρέπει σ’ ολόκληρη τή
ζωή του, είκοσιτέσσερις ώρες τό εικοσιτετράωρο, νά βρίσκεται στό πόδι.
Νά γράφει ή νά παίρνει άποφάσεις. Μέ μιά λέξη, πρέπει νά ’ναι ενας
άνθρωπος, φτιαγμένος μόνο άπό επαναστατικό άτσάλι, άπρόσβλητος άπό
κάθε άνθρώπινο συναίσθημα. ’Ή, καθώς λέει τό εύαγγέλιο: ό Ιωάννης
ζούσε χωρίς φαΐ καί νερό. Έστω κι άν γράφει παρακάτω οτι τρεφόταν
μέ άκρίδες καί άγριόμελο, δηλαδή καλύτερα άπό πολλούς άγωνιστές τού
κόμματος στά χρόνια 1819 καί 1919. Ά λλά ήδη ό Ιησούς δέ στάθηκε
στό ύψος αύτό. Άλλαξε τήν τακτική. Τό εύαγγέλιο λέει, οτι έτρωγε καί
επινε καί μάλιστα καταράστηκε τή συκιά επειδή ήταν άκαρπη. Ώστόσο ό
’Ιησούς ήταν πιό δυνατός στήν άνταρσία του άπ’ τόν «άδιάβλητο» Πέ
τρο, πού γιά πολιτικούς λόγους τόν άπαρνήθηκε τρεις φορές.
Πρέπει νά κρίνουμε άνθρώπινα. Σύντροφοι, σίγουρα θά χαίρεστε, οταν
διαβάζονται βιογραφίες άνθρώπων, πού μάθατε νά τούς εκτιμάτε καί νά
τούς άγαπάτε, πληροφορείστε οτι ό άνθρωπος πού τόσο τιμάτε, είναι
ενας άνθρωπος σάν ολους τούς άλλους, μόνο πιό έξυπνος, πιό μορφωμέ
νος, πιό ώφέλιμος γιά τήν επαναστατική υπόθεση. Μόνο στά παλιά δρά
ματα καί τίς τραγωδίες, ψευτοκλασικές ονομαστήκανε, παριστάνονται οί
άνθρωποι σάν ήρωες - οπου πατάνε καί τραντάζονται τά βουνά, οπου
χτυπούν μέ τό πόδι τους καί κομματιάζεται ή γή, καί τρώνε καί πίνουν
μέ τρόπο ήρωικό.
Έ τσι παρουσιάζουν μερικές φορές τόν Μάρξ. Ό τα ν ομως σκιαγρα
φούν έτσι τόν Μάρξ, λησμονούν πώς οταν ρωτήθηκε ό ϊδιος ποιό είναι
τό άγαπημένο του άπόφθεγμα, άπάντησε: Είμαι ενας άνθρωπος καί τί
ποτα τ’ άνθρώπινο δέ μού είναι ξένο. Κι ορισμένα σφάλματα δέν τού
ήταν ξένα, καί συχνά μετάνιωνε επειδή μερικές φορές έδειξε μεγάλη εμ
πιστοσύνη στούς άνθρώπους, καί μερικές φορές φάνηκε άδικος σ’ άλ
λους. Ό σ ο γιά μένα, εγώ μ’ ολη μου τήν άγάπη γιά τόν Μάρξ, μπορώ νά
τού συχωρέσω τό οτι, όντας γεννημένος στόν Μόζελ, άγαπούσε τό κρασί,
δέ μπορώ όμως νά τοϋ συχωρέσω, οπως δέ μπορώ νά συχωρέσω ούτε σέ
σάς, τό γεγονός οτι κάπνιζε τόσο πολύ. Ό ϊδιος έλεγε στ’ άστεΐα, οτι τό
Κεφάλαιο δέν τού είχε ξεπληρώσει ούτε τόν καπνό πού κάπνιζε οταν τό
’γράφε. Επιπλέον, μέσα στή φτώχια του κάπνιζε πολύ κακό καπνό, πρά
γμα πού συντόμεψε άρκετά τή ζωή του καί κατέστρεψε τήν υγεία του,
γιατί άπέκτησε τή χρόνια βρογχίτιδα πού τόν τυράννησε ιδιαίτερα στά
τελευταία χρόνια τής ζωής του.
Ό Μάρξ πέθανε στίς 14 Μάρτη τού 1883. Ό ’Ένγκελς είχε δίκιο οταν,
τή μέρα τού θανάτου του, έγραφε σ’ εναν άλλο παλιό σύντροφο τού
Μάρξ, τόν Σόργκε:
Ό λ α τά γεγονότα πού ύπακούουν σέ μιά φυσική άναγκαιότητα,

όσο φοβερά κι άν είναι, φέρουν μέσα τους καί τήν παρηγοριά.
’Ίσως ή ιατρική επιστήμη νά μπορούσε νά τού εξασφαλίσει άκόμα
μερικά χρόνια φυτοζωίας, τή ζωή ενός άπραγου όντος, πού χάρη
στό θρίαμβο τών γιατρών δέ θά πέθαινε μεμιάς άλλά σιγά σιγά.
Αύτό όμως δέ θά τό άντεχε ποτέ ό Μάρξ. Νά ζεΐ μέ τόσες άτέλειωτες δουλιές μπροστά του, μέ τήν τανταλική διάθεση νά τίς
αποτελειώσει καί τήν άδυναμία νά τό κάνει - αύτό θά τού ήταν
χίλιες φορές σκληρότερο παρά ό ήρεμος θάνατος πού τόν πλησιά
ζει. Ό θάνατος δέν είναι δυστύχημα γι αύτόν πού πεθαίνει, άλλά
γ ι’ αύτόν πού έπιζεΐ, συνήθιζε νά λέει σάν τόν Επίκουρο. Καί νά
βλέπεις αύτό τόν παντοδύναμο, μεγαλοφυή άντρα νά φυτοζωεί σάν
έρείπιο, γιά τή δόξα τής ιατρικής καί τή χλεύη τών φιλισταίων,
πού τόσο συχνά είχε συντρίψει στήν άκμή τής δύναμής του - όχι,
χίλιες φορές καλύτερα έτσι, χίλιες φορές καλύτερα νά τόν κουβα
λήσουμε μεθαύριο στόν τάφο πού κοιμάται ή γυναίκα του.
Καί μετά άπ’ όσα προηγήθηκαν, καί πού ούτε οί γιατροί δέν τά
ξέρουν τόσο καλά όσο έγώ, νομίζω πώς μόνο αύτή ή εκλογή υπήρ
χε*
Ά ς είναι. Ή άνθρωπότητα λιγόστεψε κατά ενα κεφάλι, καί μάλι
στα κατά τό σημαντικότερο κεφάλι πού είχε σήμερα. Τό κίνημα
τού προλεταριάτου συνεχίζει τήν πορεία του, άλλά δέν υπάρχει πιά
ό κεντρικός πυρήνας, στόν όποιο άπευθύνονταν μόνοι τους στίς
άποφασιστικές στιγμές γάλλοι, ρώσοι, άμερικάνοι, γερμανοί, γιά νά
πάρουν κάθε φορά τή σαφή καί σίγουρη συμβουλή, πού μόνο ή
ιδιοφυία καί ή άπόλυτη γνώση τού άντικειμένου μπορούσε νά δώ
σει.39
Τώρα πέφτουν στόν ’Ένγκελς έξαιρετικά υπεύθυνα καθήκοντα. Αύτός,
ενας λαμπρός συγγραφέας, ενας άπ’ τούς γερμανούς στυλίστες, ενας ολό
πλευρα καλλιεργημένος άνθρωπος καί ειδικός σέ μερικούς τομείς τής άνθρώπινης γνώσης, τήν έποχή πού ζούσε ό Μάρξ, περνούσε άσυναίσθητα
καί θεληματικά σέ δεύτερη μοίρα.
Τώρα ήταν υποχρεωμένος, όπως έγραφε στό γέρο Μπέκερ, νά παίξει τό
πρώτο βιολί, άφού σ’ ολόκληρη τή ζωή του είχε παίξει τό δεύτερο καί
όντας εύτυχής «Νά ’χει ενα τόσο διάσημο πρώτο βιολί όπως ό Μάρξ»40.
Είχαν παίξει όμως νότες πού μόνο οί δυό τους μπορούσαν ν ’ άποκρυπτογραφήσουν εύκολα. Έ τσι, τό πρώτο καθήκον πού έπεσε στούς ώμους
τού Ένγκελς, είχε τρομαχτική σπουδαιότητα: Νά εξετάσει τή συγγραφική
κληρονομιά τού Μάρξ. Ά ντίθετα άπ’ τούς βλακώδεις ισχυρισμούς ενός
ίταλού καθηγητή, πού κάποτε στά γράμματά του πρός τόν Μάρξ είχε
χρησιμοποιήσει τίς πιό κολακευτικές εκφράσεις, καί τώρα διατυμπάνιζε
πώς όταν ό Μάρξ, στόν πρώτο τόμο τοϋ Κεφαλαίου παρέπεμπε στό δεύ
τερο καί τόν τρίτο, έξαπατούσε τό κοινό, βρέθηκαν άνάμεσα στά χαρτιά
τού Μάρξ τά χειρόγραφα τοϋ δεύτερου, τού τρίτου καί τού τέταρτου τό
μου. Δυστυχώς όλα είχαν έγκαταλειφθεΐ σέ τέτοια μορφή, ώστε ό ’Ένγ
κελς, πού δέ μπορούσε ν’ άφιερώσει όλο του τό χρόνο μόνο σ’ αύτή τή
δουλιά, χρειάστηκε εντεκα χρόνια γιά νά τήν άποτελειώσει. Ό Μάρξ
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έγραφε πολύ δυσανάγνωστα και χρησιμοποιούσε μερικές φορές σχεδόν
στενογραφικές συντμήσεις, πού τίς καταλάβαινε μόνο ό ϊδιος. Λίγο πρίν
απ’ τό θάνατό του, οταν πιά είχε άντιληφόεΐ πώς δέ θά ’ταν σέ θέση νά
άποτελειώσει τό έργο του, είπε στή νεότερη κόρη του, οτι ϊσως ό Έ ν γ 
κελς νά ’βγάζε κάτι άπ’ τά χαρτιά αύτά.
Εύτυχώς ό Ένγκελς κατάφερε νά φέρει σέ πέρας τό μεγαλύτερο μέρος
αύτής τής εργασίας. Έξέδωσε τό δεύτερο καί τόν τρίτο τόμο τού Κεφα
λαίου. Σάς τό λέω, γιά νά μπορέσετε νά εκτιμήσετε άπόλυτα τή σπουδαιότητα τής εργασίας τού ’Ένγκελς, οτι άν δέν ήταν αύτός, είναι ζήτημα
άν θά τήν άποτέλειωνε κανένας άλλος. Οι τόμοι περιέχουν μερικά έλαττώματα, άλλά στή μορφή πού τυπώθηκαν, δέν πρέπει νά τά καταλογί
ζουμε ολα στόν Μάρξ. "Υπάρχει μόνο μιά πολύ άμυδρή ελπίδα, νά ’χουμε
πάλι ολα τά χειρόγραφα μέ τήν άρχική μορφή τους, όπως τά ’χε ό ’Έ ν
γκελς, καί έτσι τά υπόλοιπα μέρη τού Κεφαλαίου , εκτός άπ’ τόν πρώτο
τόμο, μπορούμε νά τά μελετήσουμε κι εμείς, καθώς κι ολες οί επόμενες
γενιές, μόνο μέ τή μορφή πού τά επεξεργάστηκε ό Ένγκελς.
Τό άλλο σημαντικό έργο, πού είχε έπιτελέσει παλιότερα σάν συνεργά
της καί βοηθός τού Μάρξ, έπεφτε τώρα μέ ολο του τό βάρος άποκλειστικά πάνω στούς ώμους του. Ά ν πρίν καί μετά τό τέλος τής Πρώτης
Διεθνούς είχαν παίξει οί δυό τους τό ρόλο τού παλιού Γενικού Συμβου
λίου, τώρα ολόκληρο αύτό τό έργο τής μεσολάβησης καί τής σύνδεσης
άνάμεσα στά διάφορα σοσιαλιστικά κόμματα, άλλά καί τό έργο τού εμ
πείρου συμβουλάτορα έπεφτε μόνο στόν ’Ένγκελς.
Άκριβώς μετά τό θάνατο τοϋ Μάρξ άρχίζει μιά ισχυρή άνάπτυξη τοϋ
διεθνούς εργατικού κινήματος, πού τό 1886 έβαλε στήν ήμερήσια διάταξη
τήν οργάνωση μιάς νέας Διεθνούς. Ά λλά καί μετά τό 1889, πού είχε
πραγματοποιηθεί στό Παρίσι τό πρώτο συνέδριο, στό όποιο είχε ιδρυθεί
ή Δεύτερη Διεθνής, πού έμεινε μέχρι τό 1900 δίχως μόνιμο Κεντρικό
Γραφείο, ό Ένγκελς πήρε εξαιρετικά ενεργό μέρος στό έργατικό κίνημα,
ολων σχεδόν τών χωρών τής Εύρώπης, καί σάν συγγραφέας καί σάν συμβουλάτορας. Τό παλιό Γενικό Συμβούλιο, πού άποτελούνταν άπό πολλά
μέλη μέ μιά σειρά άπό γραμματείς γιά τίς έπιμέρους χώρες, προσωποποιούνταν τώρα μονάχα στόν ’Ένγκελς. Μόλις σέ κάποια χώρα δημιουργειται μιά καινούργια μαρξιστική όμάδα, ζητάει άμέσως τή συμβουλή τού
Ένγκελς, πού τά καταφέρνει ν ’ άπαντά μέ μιά εκπληκτική γνώση τών
γλωσσών, σέ πολλούς άπ’ αύτούς στή μητρική τους γλώσσα, πότε άλάνθαστα, πότε μέ λάθη. Παρακολουθούσε προσεχτικά τό έργατικό κίνημα
κάθε χώρας διαβάζοντας τή δική τους κάθε φορά βιβλιογραφία. Αύτή ή
δουλιά τοϋ έτρωγε πολύ χρόνο, έτσι ομως ό ’Ένγκελς μεγάλωνε τήν επιρ
ροή τού μαρξισμού στήν κάθε χώρα καί συνέδεε έπιδέξια τίς βασικές
άποφάνσεις τού μαρξισμού μέ τίς ιδιομορφίες τής δοσμένης χώρας. Κυ
ριολεκτικά δέν ύπάρχει ούτε μιά χώρα, πού νά μή τήν τροφοδοτούσε μέ
κείμενα, πού νά μήν είχε συμμετάσχει στό κεντρικό της όργανο. Συναν
τάμε τά άρθρα του όχι μόνο σέ γερμανικά καί αύστριακά όργανα, όχι
μόνο σέ ιταλικά καί γαλλικά - βρίσκει χρόνο νά γράψει ενα πρόλογο
στήν πολωνική μετάφραση τού Κομμοι^νιστικοϋ Μανιφέστου , βοηθάει μέ
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τή συμβουλή του καί τίς υποδείξεις του τούς ίσπανούς καί τούς πορτογάλους, τούς σουηδούς καί τούς δανούς, τούς βούλγαρους καί τούς σέρβους μαρξιστές.
Ξέχωρα πρέπει νά τονιστεί ή βοήθεια πού πρόσφερε ό Ένγκελς στό
νεαρό ρώσικο μαρξισμό. Μιας καί μιλούσε ρώσικα, μπορούσε νά διαβά
ζει στό πρωτότυπο τή ρώσικη μαρξιστική βιβλιογραφία. Μόνο χάρη στήν
έπιρροή του μπόρεσε ή ομάδα «Άπελευθέρωση τής Έργασίας», παρά τό
μεγάλο κύρος τής ομάδας «Λαϊκή Ελευθερία», νά έρθει τόσο γρήγορα σ’
έπαφή μέ τό γερμανικό μαρξισμό καί νά ξεπεράσει τή δυσπιστία πού
έτρεφε ή Δυτική Εύρώπη, καί ιδιαίτερα ή Γερμανία καί ή Γαλλία, απέ
ναντι στό έργατικό κίνημα καί τό μαρξισμό μιάς τόσο ασιατικής χώρας
όπως ή Ρωσία. Τό 1889 ό Πλεχάνωφ ταξίδεψε στό Λονδίνο ειδικά γιά νά
γνωρίσει τόν Ένγκελς καί γιά νά τόν ενημερώσει γιά τά νέα ρεύματα στό
ρώσικο επαναστατικό κίνημα. Γιά τό πρώτο ρώσικο μαρξιστικό περιοδι
κό, πού άρχισε νά έκδίδει ή ομάδα «Άπελευθέρωση τής Έργασίας», ό
Ένγκελς έγραψε μιά ειδική εργασία πάνω στήν εξωτερική πολιτική τού
ρώσικου τσαρισμού.
Ό ’Ένγκελς είδε σύντομα τούς καρπούς τής δυναμικής του δραστηριό
τητας. Ό τα ν ιδρύθηκε ή Δεύτερη Διεθνής, ό ’Ένγκελς δέν πήρε άμεσο
μέρος στίς εργασίες τών συνεδρίων της. Άπέφευγε τίς δημόσιες εμφανί
σεις καί άρκούνταν νά ναι ό συμβουλάτορας εκείνων άπ’ τούς μαθητές
του, πού καθοδηγούσαν σ’ όλες τίς χώρες αύτό τό κίνημα, πού τόν πλη
ροφορούσαν γιά καθετί τό σημαντικό, καί πού πάσχιζαν νά χρησιμο
ποιήσουν τό κύρος του. Μερικά κόμματα άπέκτησαν έπιρροή μέσα στή
Διεθνή καί τή διατήρησαν χάρη στό κύρος τού Ένγκελς. Γύρω στά τέλη
τής ζωής του, ή συνήθειά του νά επικοινωνεί άποκλειστικά μέ τούς ήγέτες τού κυριότερου κόμματος τών έπιμέρους χωρών, οδήγησε σέ μερικά
οδυνηρά περιστατικά. Ένώ στράφηκε άμέσως κατά τής προτίμησης τών
γάλλων μαρξιστών γιά τήν άγροτιά, πού άπειλούσε νά νοθέψει τό χαρα
κτήρα τού προγράμματος, έκανε παραχωρήσεις στούς γερμανούς σοσιαλι
στές, πού φοβόντουσαν μιά νέα θέσπιση τού νόμου περί σοσιαλιστών, καί
άμβλυνε κάπως τήν εισαγωγή του στά άρθρα τού Μάρξ γιά τούς Ταξι
κούς 3Αγώνες στή Γαλλία, πού άπεναντίας, άποτελούν μιά λαμπρή έφαρμογή τής άρχής τής άδυσώπητης ταξικής πάλης καί τής δικτατορίας τού
προλεταριάτου.
Στόν πρόλογο γιά τήν τέταρτη γερμανική έκδοση τού Κομμουνιστικού
Μανιφέστου, πού τόν έγραψε τήν ήμέρα τού διεθνούς εορτασμού τής
Πρωτομαγιάς (1890), ό Ένγκελς, επίσημαίνοντας τήν άνάπτυξη τοϋ διε
θνούς εργατικού κινήματος, θλίβεται πού ό Μάρξ δέ βρίσκεται στό
πλευρό του καί δέ μπορεί νά τό δεΐ μέ τά ϊδια του τά μάτια. Έ νώ ό
Μάρξ ήταν γνωστός μόνο* στούς πιό προηγμένους άντιπρόσωπους τού ερ
γατικού κινήματος καί δέν είχε άποκτήσει, οταν ήταν άκόμα στή ζωή,
αύτό πού λέμε πλατιά δημοτικότητα, ό ’Ένγκελς, πού γνώριζε καλά όλη
τή σημασία τής διαφήμισης, πού πολεμούσε μέ πάθος τήν άποσιώπηση
τού Κεφαλαίου άπ' τόν άστικό τύπο, πού ώστόσο δέ μισούσε λιγότερο
άπ’ τό φίλο του κάθε αύτοδιαφήμιση καί ματαιοδοξία, εγινε στά τέλη τής
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ζωής του ενας άπ’ τούς δημοφιλέστερους άντρες τού διεθνούς εργατικού
κινήματος. Μπόρεσε νά πειστεί γι’ αύτό, όταν ύπέκυψε γιά πρώτη φορά
στίς πιέσεις τών φίλων του κι έπισκέφτηκε τό 1893 τήν εύρωπαϊκή ήπει
ρο. Ό ενθουσιασμός τών μαζών καί οι μαζικές συγκεντρώσεις, πού ό
Λασάλ τίς είχε χρησιμοποιήσει οχι μόνο σάν μέσο προπαγάνδας, άλλά
καί σάν μέσο γιά νά ύπογραμμίσει τούς άρχηγούς, νά τούς διαφημίσει,
νά τούς εξυψώσει πάνω άπ’ τή μάζα, αύτές οί διαδηλώσεις πήραν τό
1893 ένα μεγαλοπρεπή χαρακτήρα, άκόμα καί μόνο έξαιτίας τής τερά
στιας έκτασης τού εργατικού κινήματος σέ σύγκριση μέ τό 1863. Εξίσου
θριαμβευτικό χαρακτήρα είχαν οί εκδηλώσεις πού έγιναν γιά τόν ’Ένγ
κελς στό διεθνές συνέδριο στή Ζυρίχη, οπου ήθελε νά 'ναι μόνο φιλοξε
νούμενος καί εμφανίστηκε μόνο στό τέλος, εκφωνώντας ενα μικρό λόγο.
’Αντίθετα άπ' τόν Μάρξ, ό ’Ένγκελς, διατήρησε τήν ικανότητα γιά
δουλιά σχεδόν ως τά εβδομήντα πέντε του χρόνια. Τό Μάρτη τού 1895
άκόμα γράφει ένα ενδιαφέρον γράμμα στόν Βίκτορ Άντλερ, μέ ύποδείξεις, μέ ποιά σειρά νά διαβαστεί ό δεύτερος καί ό τρίτος τόμος τού Κε
φαλαίου. Σκόπευε νά γράψει τήν ιστορία τής Πρώτης Διεθνούς. Κι άκρι
βώς στό άποκορύφωμα αύτής τής εντατικής δουλιάς τόν βρήκε μιά
ύπουλη άρρώστια, πού έβαλε τέλος στή ζωή του στίς 5 Αύγούστου τού
1895.
Ό Μάρξ βρίσκεται θαμμένος στό κοιμητήριο Χάιγκεητ στό Λονδίνο,
στόν ϊδιο τάφο μέ τή γυναίκα του καί τόν άνιψιό του. Ό τάφος σκεπά
ζεται μέ μιά άπλή ταφόπετρα. Ό τα ν ό Μπέμπελ θέλησε νά προτείνει
στόν ’Ένγκελς νά ύψώσει ενα μνημείο πάνω άπ’ τόν τάφο τού Μάρξ, ό
Ένγκελς τού άπάντησε οτι διαφωνούν κατηγρρηματικά οί κόρες τού
Μάρξ. Ό τα ν πέθανε ό ’Ένγκελς είχε άρχίσει κιόλας νά εφαρμόζεται ή
άποτέφρωση τών πτωμάτων. Γιαυτό στή διαθήκη του ζητούσε νά καεί τό
πτώμα του καί ή στάχτη νά σκορπιστεί στή θάλασσα. Μετά τό θάνατό
του ξέσπασε διαμάχη γιά τή στάχτη, άν έπρεπε νά εκπληρωθεί ή θέλησή
του ή οχι, γιατί μερικοί γερμανοί σύντροφοι είχαν τήν άποψη έκείνων,
πού θέλουν νά μεταβάλουν ολόκληρη τήν Κόκκινη Πλατεία σέ κοιμητήρι,
καί μάλιστα διακοσμημένο μέ μνημεία. Ευτυχώς άλλοι σύντροφοι έπέμειναν νά εκπληρώσουν τή θέληση τοϋ νεκρού. Τό πτώμα τού Ένγκελς
κάηκε καί ή λύκηθος μέ τή στάχτη ρίχτηκε στή Βόρεια Θάλασσα.
Οί δυο φίλοι άφησαν ένα μνημείο, πού είναι ισχυρότερο άπ’ ολους
τούς γρανίτες, πιό εντυπωσιακό άπό ολα τά επιτύμβια: τό διεθνές κομ
μουνιστικό κίνημα τού προλεταριάτου, πού μέ βήμα σταθερό, κάτω άπ’
τό λάβαρο τού μαρξισμού, τού επαναστατικού κομμουνισμού, βαδίζει
πρός τό θρίαμβο τής σοσιαλιστικής παγκόσμιας επανάστασης. Μάς άφη
σαν μιά επιστημονική μέθοδο ερευνάς, κανόνες γιά τήν επαναστατική
στρατηγική καί τακτική. Μάς άφησαν έναν άνεξάντλητο θησαυρό γνώ
σεων, πού μέχρι σήμερα άποτελεί άστείρευτη πηγή γιά τή μελέτη καί τήν
κατανόηση τής πραγματικότητας πού μάς περιόάλλιι.
Μόνο μιά χαρά δέν εκπληρώθηκε γι’ αύτούς. Είχαν δοκιμάσει κι οί
δυο τήν εύτυχία πού προκαλεϊ ή ζωοδότρα θύελλα τής επανάστασης, εί
χαν πάρει κι οί δυό τους ένεργό μέρος σ’ αυτήν, ήταν ομως άστική έπα169

νάσταση. Τήν κοινωνική, τήν προλεταριακή επανάσταση δέν έμελλε νά τή
ζήσουν. Ά λλά τό πνεύμα τους ζεΐ στή δική μας επανάσταση, καί στίς
έπικείμενες ομοβροντίες τής κοινωνικής παγκόσμιας έπανάστασης ήχεΐ ή
παντοδύναμη έκκληση πού εκτόξευσαν πρίν άπό ογδόντα χρόνια στόν
κόσμο:
«Προλετάριοι όλου τοϋ κόσμον , ένωθεΐτε!»
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άπ’ τό Μάη τού 1848 άνέλαβε υπουργός πολέμου μέ δικτατορικές έξουσίες καί
κατέστειλε αιματηρά τήν εξέγερση τού παρισινού προλεταριάτου τόν Ίούνη.
13. MEW, τόμ. 5, σελ. 133 κ.έ.
14. MEW, τόμ. 6, σελ. 107 κ.έ.
15. Σ εργκ έι Σ ονμπάτω φ, ό διευθυντής τής μυστικής αστυνομίας τής Μόσχας· είχε
δημιουργήσει τό 1902 μιά «’Οργάνωση Αλληλοβοήθειας γιά Βιομηχανικούς ’Ερ
γάτες», μιά οργάνωση άς πούμε, στήν οποία μπορούσαν ν ’ άνήκουν μόνο προλετά
ριοι, άλλά σάν επίτιμα μέλη καί έπιθεωρητές εργοστασίων, άστυνομικοί καί λόγιοι.
Διαβεβαίωναν, ότι ή κυβέρνηση τού τσάρου θά κάνει τά πάντα γιά τούς έργάτες,
άν αύτοί πάψουν «νά χειραγωγούνται άπό τούς διανοούμενους». (Πρβ. V. Gitermann, Ισ τορία τής Ρωσίας, σέ 3 τόμους, τόμ. 3, Φραγκφούρτη 1965, σελ. 382 κ.έ.)
16. MEW, τόμ. 31, σελ. 15. Σ’ αύτό τό συσχετισμό όλόκληρο σχεδόν τό γράμμα
τού Ένγκελς τής 4ης Νοεμβρίου 1864 είναι πολύ ένδιαφέρον. Πρβλ. MEW, τόμ.
31, σελ. 10 κ.έ.
17. MEW, τόμ. 16, σελ. 5.
18. Οί άγγλοι άστοί καί οί οικονομολόγοι τους ονόμαζαν συνήθως τούς έργάτες
μέ συντομία «hands», χέρια, άφού τά χέρια τών έργατών, δηλαδή έκεΐνα πού
παράγουν προπάντων τήν ύπεραξία, έχουν μεγάλη σημασία γιά τούς εκμεταλλευτές
τους.
19. MEW, τόμ. 16, σελ. 14.
20. Ό .π., σελ. 15.
21. MEW, τόμ. 31, σελ. 15
22. MEW, τόμ. 16, σελ. 15 κ.έ.
23. Βλέπε MEW, τόμ. 16, σελ. 190 κ.έ.
24. Στό παρακάτω ό Ριαζάνωφ παραφράζει ένμέρει κατά λέξη τό πρωτότυπο.
Πρβλ. MEW, τόμ. 16, σελ. 196 κ.έ.

25. ’Αντίθετα σέ μιά παρατήρηση τών εκδοτών τού MEW (MEW, τόμ. 16, σελ.
629 κ.έ. Παρατήρηση 136): «Οι εισηγήσεις του Μάρξ διαβάστηκαν σάν επίσημη
εκθεση τού Γενικού Συμβουλίου».
26. MEW, τόμ. 16, σελ. 192.
27. Ό .π. σελ. 193.
28. Ό .π.
29. Ό .π., σελ. 195 κ.έ.
30. MEW, τόμ. 32, σελ. 757. (’Επιστολή τού Μπακούνιν στόν Μάρξ τής 22ας
Δεκεμβρίου 1868.)
31. MEW, τόμ. 16, σελ. 13.
32. MEW, τόμ. 17, σελ. 275 κ.έ.
33. Ό .π. σελ. 422
34. MEW, τόμ. 18, σελ. 149.
35. Ό .π., σελ. 155.
36. MEW, τόμ. 31.
37. Πρβ. Ό Μάρξ στή Jenny Longuet (16 τού Μάρτη 1882), MEW, τόμ. 35 (Βε
ρολίνο 1967), σελ. 288 κ.έ. - Ό Μάρξ στήν Jenny Longuet (6 τού ’Απρίλη 1884),
ο.π., σελ. 298 κ.έ. - Ό Μάρξ στήν κόρη του ’Ελεωνόρα (9 τού Γενάρη 1883), ό.π.
σελ. 421 κ.έ.
38. Στό μεταξύ αύτή ή σημαντική επιστολή βρέθηκε. Βλέπε MEW, τόμ. 19, σελ.
242 κ.έ. καί 384 κ.έ. (Τό γεγονός ότι ό Μάρξ εφτιαξε περισσότερα σχέδια, πρέπει
νά άποδοθεΐ μάλλον στή δυσκολία τού προβλήματος παρά στήν εξάντληση τής
υγείας του.)
39. MEW, τόμ. 35, σελ. 460.
40. MEW, τόμ. 36, σελ. 218.
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