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Ή μετάφραση των έργων της Συλλογής «Κ. Μάρξ - Φ. "Ενγκελς γιά τόν Άναρχισμό» 
έγινε άπό τό γερμανικό πρωτότυπο της έκδοσης των Απάντων του Κ. Μάρξ καί Φ. 
"Ενγκε?>.ς του Dietz Verlag Berlin 1956-1969, στην όποια καί άναφέρονται όλες οί εν
δείξεις. Τη γενική θεώρηση καί επιμέλεια των κειμένων εϊχαν οί Τ.Λειβαδδς καί Τ. 
Στέργιου. Βάση τοϋ κειμένου της «Γερμανικής Ιδεολογίας» αποτέλεσε ή μετάφραση 
του Γ. Χαλκιά. Συμβουλευτικά πάρθηκαν ύπόψη μεταφράσεις των έργων στά Ρωσικά καί 
Γαλλικ ά . 

Τό Βιβλίο «Κ. ΜΑΡΞ - Φ ΕΝΓΚΕΛΣ Π Α ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ» στοιχειοθετήθηκε καί 
τυπώθηκε στό Τυπογραφείο Γραφικών Τεχνών Γ "Αργυρόπουλου & Α. Ζουμαδάκη, 
Αθήνα, Ικαρίας 9 (Ν. Κολοκυνθού) γιά λογαριασμό τών έκδόσεων «ΚΑΖΑΝΤΖΑ», 

"Αθήνα, Έμμ. Μπενάκη 28, τηλ. 36 005 41 (Εκδοτική Επιμέλεια Τ. Στέργιου). 



Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

Ανέκαθεν στην Ιστορία, όταν οι ίδιες οι εξελίξεις επέβαλαν 
ν* αντικατασταθούν ξεπερασμένες αξίες, νόμοι και κοινωνικές κα
ταστάσεις, έκαναν την εμφάνιση τους διάφορες αναρχικές Ιδέες. 
""Αλλοτε έπαιρναν τή μορφή διδασκαλιών και αντιδράσεων στόν 
καταναγκαστικό χαρακτήρα τοϋ Δικαίου. "Αλλοτε έπαιρναν τή 
μορφή αίρέσείον και διαμαρτυριών ενάντια στην αποστέωση τοϋ 
πνεύματος τοϋ χριστιανισμού και τών εκκλησιαστικών εξουσια
στικών μηχανισμών. 

Τό φαινόμενο έγινε Ιδιαίτερα αισθητό στις παραμονές τών 
άστικών επαναστάσεων στην "Αγγλία (1642-1648) και στή Γαλ
λία (1789), μέ έμφαση στά συνθήματα τοϋ φυσικοϋ δικαίου και 
στά συμφυή πρός τόν άνθρωπο δικαιώματα. ΓΩς πολιτική θεωρία 
διατυπώθηκε γιά πρώτη φορά ό ατομικός άναρχισμός τοϋ Ουίλ-
λιαμ Godwin στό εργο του «Enquiry concerning poliiical jus
tice» (1793). rO Godwin είχε καταλήξει στό συμπέρασμα δτι 
αιτία κάθε κακοϋ είναι οι κυβερνήσεις και οι νόμοι. Ξεκινώντας 
από τή σκοπιά τοϋ φυσικοϋ δικαίου, υποστήριζε δτι ό άνθρωπος 
είναι τόσο πιό ολοκληρωμένος, δσο πιό πολύ μπορεί νά απολαμ
βάνει τήν άτομικότητά του. Θεωροϋσε δτι ιδανική είναι μιά κοι
νωνία στην οποία δέν υπάρχει κανένας καταναγκασμός και καμιά 
κρατική εξουσία και διατηρείται ή ιδιοκτησία, απαλλαγμένη, 
δμως, από τά έλαττώματά της. 

Μεγαλύτερη βαρύτητα απέκτησε ή ιδέα άρνησης κάθε νομικής 
τάξης στις συνθήκες πού αναπτύχθηκε ό κεφαλαιοκρατικός τρό
πος παραγωγής μέ αναπόφευκτο επακόλουθο τή βαθμιαία κατα
στροφή τών μικροπαραγίογών. Οι τελευταίοι θεωροϋν δτι τό κρά
τος δέν τους προστατεύει από τόν άνταγωνισμό τών μεγαλοβιο-
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μηχάνων, ρίχνει τή μικροαστική τάξη λεία ατό μεγάλο κεφάλαιο 
και γι αυτό αισθάνονται εχθρότητα πρός τό κράτος. "Ετσι ή αντί
ληψη περί κράτους αποτέλεσε τόν πυρήνα των θεωριών τον άναρ-
χισμον δλων τών αποχρώσεων. 

^Ωστόσο, ατό οικονομικό πεδίο ξεχωρίζουν δνό κατευθύν
σεις: Ό ατομιστικός άναρχισμός (Στίρνερ-Προνντόν), πού πα
ραμένει ένθερμος υποστηρικτής της ατομικής ιδιοκτησίας. Και ό 
κομμουνιστικός άναρχισμός (Μπακούνιν—Κροπότκιν), πού θέλει 
νά καταργήσει όχι μόνο τό κράτος, μά και τήν ατομική Ιδιοκτη
σία. Στις αρχές της εμφάνισης του ό άναρχισμός αποτέλεσε ένα 
συνοδευτικό φαινόμενο τον εργατικού κινήματος, ιδιαίτερα σε 
χώρες οικονομικά καθνστερημένες, δπον ή εργατική τάξη ήταν 
ίσχνρά διαποτισμένη από τις αντιλήψεις της μικροαστικής ιδεο
λογίας. "Οπως παρατηρεί ό Henry Grossmann, «ό άναρχισμός, 
σέ αντίθεση με τό σοσιαλισμό, δεν αποτελεί προλεταριακό κίνημα, 
αλλά ένα γενικό κίνημα έλενθερίας, με λιμπεραλιστική — δηλαδή 
στήν ονσία αστική, — κατεύθυνση, έστω κι αν περικλείει προλε
ταριακά στοιχεία»*. 

Στήν εποχή μας, πού χαρακτηρίζεται από βαθύτατη κρίση 
τών αξιών και τών κατεστημένων καταστάσεων, αποκτάει και 
πάλι επικαιρότητα τό θέμα τον άναρχισμον και ή ανάγκη νά σνγ-
κεκριμενοποιηθει ή φύση τον και νά οριοθετηθεί ή Ιδεολογική και 
κοινωνικό-πολιτική περιοχή τον, πρώτ απ" δλα έναντι τών θέ
σεων τον μαρξισμον γιά τούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς και 
γιά τό κράτος. Μιά τέτοια οριοθέτηση, βασισμένη στις τοποθετή
σεις τών θεμελιωτών του επιστημονικού σοσιαλισμού, διενκολύ-
νει τόν αναγνώστη νά κρίνει δχι μόνο τή διαμόρφωση και τήν εξελι
κτική πορεία τών χωρών τον νπαρκτον σοσιαλισμού, αλλά και τις 
πολύπλενρες αναζητήσεις τών δρόμων μετάβασης από τήν ταξική 
στήν άταξική κοινωνία. 

Θεμελιώδες θέμα στη διαμάχη και στήν αγεφύρωτη διάστα
ση τον επιστημονικού σοσιαλισμού με τόν άναρχισμό στό πεδίο της 
φιλοσοφίας, της πολιτικής οικονομίας και του πρακτικού πολιτικού 
αγώνα στάθηκε πάντα ή ιδέα γιά τό κράτος, γιά τις λειτονρ-

* Grünberg Archiv. 
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γίες τον, γιά την έννοια της δικτατορίας του προλεταριάτου. 
Βασική Θέόη τον μαρξισμού απέναντι στο αίτημα τον άναρ-

χισμοϋ γιά κατάργηση τον κράτονς ήταν δτι τό αίτημα αντό δχι 
μόνο δέν έχει νόημα, εφόσον δέν εξαλείφονται οι κοινωνικές Σχέ
σεις πού γεννούν τό κράτος, αλλά είναι και πολύ επιζήμιο γιά τό 
Ιδιο τό επαναστατικό κίνημα. "Αλλωστε, δλοι οι σύγχρονοι προ
βληματισμοί γύρω απ* τό ρόλο και τις λειτονργίες τον κράτονς 
βασίζονται ακριβώς στο δτι εχονν επέλθει μεγάλες αλλαγές στόν 
κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας και στή φύση των παραγω
γικών σχέσεων, δηλαδή αλλαγές στις κοινωνικές σχέσεις, πού 
απαιτούν μιά νέα θεωρητική επεξεργασία. 

01 ιδρντές τον επιστημονικού σοσιαλισμού, Κ. Μάρξ και Φρ. 
"Ενγκελς, από τά πρώτα κοινά έργα τονς, δπως είναι ή «Γερμανι
κή ιδεολογία», ώς τό τέλος της ζωής τονς, ασχολήθηκαν σ' δλα 
τά πεδία της δραστηριότητας τονς με τις θεωρητικές άπόψεις και 
τή σνγκεκριμένη δράση των αναρχικών σέ διάφορες χώρες και σέ 
διαφορετικές χρονικές περιόδονς τον περασμένον αιώνα. Άπό τότε, 
βέβαια, έχει αλλάξει ή δψη τοϋ κόσμον. Ή ιστορική εξέλιξη, λύ
νοντας πολλά προβλήματα, δημιούργησε πολλά άλλα, πού απαι
τούν βαθιά επιστημονική άνάλνση και θεωρητική γενίκενση. "Ωσ
τόσο, ή μελέτη των έργων τονς μπορεί νά αποβεί πολύτιμο βοή
θημα τόσο γιά τήν εκτίμηση τοϋ παρελθόντος, δσο και κνρίως γιά 
τήν άνάλνση τοϋ παρόντος και τή δημιονργία τοϋ μέλλοντος. 

"Ακούγεται και γράφεται πολύ σνχνά δτι ζούμε σ' έναν άναρ-
χούμενο κόσμο, δτι μας τνλίγει ένα μπέρδεμα και μιά αναστάτω
ση και δτι δέν έμεινε τίποτα δρθιο. "Εχονν άραγε σχέση δλα αντά 
μέ τήν αναρχία; "Εχει ή δέν έχει καμιά σχέση με τούς κομμοννι-
στές και τό σοσιαλιστικό κίνημα ή αναρχία; Απαντήσεις σ" αντά 
τά επίκαιρα ερωτήματα μπορεί νά βρει 6 αναγνώστης στά έργα 
τοϋ Κ. Μάρξ και τοϋ Φρ. "Ενγκελς πού σνγκεντρώσαμε σ' αντή τή 
Σνλλογή. Και ή σημασία τονς είναι πολύτιμη, διότι ρίχνονν τό δι
κό τονς φώς στή σημερινή κοινωνικό-πολιτική πραγματικότητα, 
μιά πραγματικότητα πού θέτει μπροστά στό επαναστατικό κίνημα, 
Ιδιαίτερα των αναπτνγμένων κεφαλαιοκρατικών χωρών, πελώρια 
προβλήματα πολιτικοϋ και στρατηγικού χαρακτήρα. Και θά έλεγε 
κανείς δτι αναφερόταν σέ τούτη τή σημερινή πραγματικότητα, 
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δταν, πριν από 60 και πάνω χρόνια, ό Λένιν έγραφε: «"Εξ επαγ
γέλματος υπουργοί και βουλευτές, προδότες του προλεταριάτου και 
«επιτηδευματίες» σοσιαλιστές των ημερών μας εκχώρησαν την 
κριτική του κοινοβουλευτισμού αποκλειστικά τους αναρχικούς 
και πάνω σ' αυτήν τήν αλλόκοτη λογική ανακήρυξαν «άναρχι-
σμό» κάθε κριτική του κοινοβουλευτισμού! Δέν είναι καθόλου πα
ράξενο, πού τό προλεταριάτο τών «προοδευμένων» κοινοβου
λευτικών χωρών, αηδιασμένο από τό θέαμα τέτοιων «σοσιαλι
στών», (...) εκδηλώνει δλο και συχνότερα τις συμπάθειές του στόν 
άναρχοσννδικαλισμό, παρόλο πού ήταν και είναι αύτάδελφος του 
οπορτουνισμού»*. 

Τό δέος, πού ένιωθαν οι θεωρητικοί του άναρχισμοϋ μπρο
στά στά κοινωνικά επακόλουθα τών τεχνικών ανακαλύψεων και 
εφευρέσεων του 19ου αιώνα, τούς ώθοϋσε στό νά κηρύσσουν από 
τόν άμβωνα της πολιορκούμενης «ιερής» μικρής ιδιοκτησίας τήν 
άμεση κατάργηση του κράτους. 5Από τότε ή κοινωνία κινήθηκε μέ 
ταχύτητα δχι ατμομηχανής, αλλά διαπλανητικών πτήσεων. Ή 
μικροϊδιοκτησία, πού απολογητές και ιδεολόγοι της στάθηκαν οι 
γενάρχες του ατομιστικού άναρχισμοϋ, κονιορτοποιήθηκε από τήν 
κ,εφαλαιοκρατική ανάπτυξη. Ή ιστορική εξέλιξη δικαίωσε τις 
προβλέψεις εκείνων πού υποστήριζαν πώς «δ καπιταλισμός, ωθών
τας δλο και πιό πολύ τά πράγματα πρός μιά μετατροπή τών με
γάλων κοινωνικοποιημένων μέσων παραγωγής σέ κρατική ι
διοκτησία, δείχνει μόνος του τό δρόμο γιά τήν πραγμάτωση της 
ανατροπής» (βλ. σελ. 465)**. "Ενας σύγχρονος, αρκετά υποψιασμέ
νος παρατηρητής, μολονότι αμφισβητεί γενικά τό ρόλο της μαρξι
στικής κοσμοθεωρίας, δέ διστάζει νά διαπιστώσει απερίφραστα: 
«Μιά επανάσταση κατά τοϋ καπιταλισμού, μέ χαραγμένες πο
ρείες πρός σοσιαλισμούς διαφόρων τύπων, γίνεται ορατή στό ενή
μερο μάτι»***. 

* Β.Ι. Λένιν, «Κράτος και επανάσταση», άπαντα, 4η ρωσ. εκδ., τόμ. 25. 
** Φρ. "Ενγκελς, ((Ή εξέλιξη τοϋ σοσιαλισμού απ την ουτοπία στην 

επιστήμη». — Κάθε παραπομπή σέ σελίδες, πού γίνεται στόν πρόλογο, ανα
φέρεται σέ κείμενα πού δημοσιεύονται στην παρούσα συλλογή. 

*** "Αγ. Τερζάκης, έφημ. ((Βήμα», 29.11.78. 
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Στή Συλλογή αυτή ό αναγνώστης θά βρει συγκεντρωμένες τις 
σκέψεις πού εκθέτουν οι ιδρυτές του επιστημονικού σοσιαλισμού 
σέ μερικά βασικά τους έργα, δπίος είναι ή «Γερμανική Ιδεολογία», 
«'Η αθλιότητα της φιλοσοφίας», «"Η Διεθνής "Ενωση 5Εργατών 
και ή Συμμαχία τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας». Στά έργα 
αυτά γίνεται κριτική τοϋ άναρχισμοϋ τον Μάξ Στίρνερ, πολεμική 
κατά τοϋ Προυντόν και τοϋ προυντονισμοϋ και αγώνας κατά τοϋ 
μπακουνισμοϋ. Ή ίδια ή φύση τών κειμένων αυτών και οι διαφο
ρετικές συνθήκες στις όποιες έχουν γραφτεί, δίνουν στόν αναγνώ
στη τή δυνατότητα νά παρακολουθήσει τήν αντίθεση τοϋ Κ. Μάρξ 
και τοϋ Φρ. "Ενγκελς πρός τόν άναρχισμό στά πεδία τής φιλοσο
φίας, τής πολιτικής οικονομίας και τής συγκεκριμένης πολιτικής 
πρακτικής τών άγά)νων τοϋ διεθνούς προλεταριάτου στά πλαίσια 
τής Α' Διεθνούς. Πέρα από τά κείμενα αυτά, έχουν συμπεριλη
φθεί στή Συλλογή αυτή αποσπάσματα από άλλα έργα και άπό τήν 
αλληλογραφία τών Κ. Μάρξ και Φρ. "Ενγκελς, πού περιέχουν 
πολύτιμες αναλύσεις και σκέψεις γιά τήν καταγωγή, τή φύση και 
τή διαδρομή τοϋ άναρχισμοϋ σέ άντιπαράθεση πρός τό πραγμα
τικό προλεταριακό κίνημα, τόν ιστορικό ρόλο του και τούς σοσια
λιστικούς στόχους του. 

Τήν άνοιξη τοϋ 1845 δ Φρ. "Ενγκελς έφθασε στις Βρυξέλ
λες, δπου, μαζί μέ τόν Κ. Μάρξ αποφάσισαν νά εκθέσουν άπό κοι
νού τις σκέψεις τους υπό μορφή κριτικής τής μεταχεγκελιανής γερ
μανικής φιλοσοφίας. Καρπός αύτοϋ τοϋ κοινού έργου ήταν ή «Γερ
μανική ιδεολογία». Αυτό τό έργο δέ μπόρεσαν νά τό δημοσιεύ
σουν δσο βρίσκονταν στή ζωή. '"Αλλά, «ευχαριστίας παραδόσαμε 
τά χειρόγραφα στήν τρωκτική κριτική τών ποντικών — έγραφε 
αργότερα δ Μάρξ, — μιά και είχαμε πετύχει τό βασικό στόχο μας: 
νά ξεκαθαρίσουμε τό πρόβλημα γιά μας τούς ίδιους». Πράγματι, 
δσο ζούσαν οι συγγραφ>εϊς του, δημοσιεύτηκε μόνο τό τέταρτο κε
φάλαιο τοϋ δευτέρου τόμου τοϋ έργου. Μετά τό θάνατο τοϋ "Εν
γκελς, τά χειρόγραφα, πού είχαν υποστεί μερικές φθορές, βρέθηκαν 
στά χέρια τών ηγετών τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας και 
μόλις τό 1932 πρωτοδημοσιεύτηκε δλο τό έργο στό γερμανικό 
πρωτότυπο, στή Μόσχα. 

Στή «Γερμανική ιδεολογία» προβάλλεται και θεμελιώνεται 

9 



ή θέση δτι ή συνείδηση των ανθρώπων καθορίζεται από τό κοινω
νικό τους είναι και δτι ό τρόπος παραγωγής παίζει αποφασιστικό 
ρόλο στήν δλη κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Διατυπώνεται γιά 
πρώτη φορά ή σκέψη γιά τους γενικούς αντικειμενικούς νόμους 
πού διέπουν τήν ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και τών 
σχέσεων παραγωγής. Σέ αντιπαράθεση μέ τόν Μάξ Στίρνερ, πού 
επιδίδεται στήν κριτική του κράτους, της θρησκείας, της ήθικής 
από τή σκοπιά τών άφηρημένων ιδεών, στή «Γερμανική Ιδεολογία» 
τεκμηριώνεται ή ιδέα πώς τό πολιτικό και Ιδεολογικό εποικοδό
μημα της κοινωνίας τό καθορίζουν σέ τελική ανάλυση οι υπάρ
χουσες οικονομικές σχέσεις στή δεδομένη στάθμη τής ιστορικής 
ανάπτυξης. "Απομυθοποιείται 6 ρόλος του κράτους, πού ό Στίρνερ 
τό έβλεπε ώς κάτι ανεξάρτητο από τήν κοινωνία, πού, μόλις κα
ταργηθεί, θά απελευθερώσει τόν άνθρωπο και αποκαλύπτεται δτι 
τό κράτος είναι ένα όργανο στήν υπηρεσία τής τάξης εκείνης πού 
κυριαρχεί στήν οικονομία. Προβάλλεται γιά πρώτη φορά ή σκέψη 
πώς τό προλεταριάτο οφείλει νά καταλάβει τήν πολιτική εξουσία. 
«(Η έπαναστάση είναι αναγκαία οχι μόνο διότι δέ μπορεί μέ κα
νέναν άλλο τρόπο ν ανατραπεί ή κυριαρχούσα τάξη, αλλά 
και διότι ή άνατρέπουσα τάξη μόνο μέ τήν επανάσταση μπορεί ν* 
απαλλαχθεί απ" δλη τήν παλιά βρωμιά και νά καταστεί ικανή νά 
δημιουργήσει ένα νέο θεμέλιο τής κοινωνίας»^ Ό Μάρξ θά εξη
γήσει αργότερα, βασισμένος στά διδάγματα τής Κομμούνας του 
Παρισιού, πώς βλέπει νά χτίζεται αυτό τό νέο θεμέλιο. «Ή Κομ
μούνα» — έγραφε — «κάνει τήν απαρχή γιά τήν ά π ε λ ε υ Ο έ ρ ώ
ση τ ή ς ε ρ γ α σ ί α ς , — πού αποτελεί τόν μέγα σκοπό της, — 
από τή μιά μεριά, μέ τό δτι εξαφανίζει τήν μή παραγωγική και έπιζή -
μια εργασία τών κρατικών παρασίτων, εξαλείφει τους λόγους στούς 
οποίους προσφέρεται σπονδή ένα τεράστιο μέρος τοϋ εθνικού προ
ϊόντος γιά νά χορταίνει τό κράτος-τέρας και, από τήν άλλη μεριά, 
μέ τό δτι εκτελεί έναντι ενός εργατικού μισθού τό αληθινό έργο 
τής διακυβέρνησης σέ τοπική και εθνική κλίμακα. "Έτσι ή Κομ
μούνα κάνει τήν αρχή, πραγματοποιώντας τεράστια οικονομία, μέ 
μιά οικονομική μεταρρύθμιση, δπως και μέ πολιτική άναμόρφω-

* Κ. Μάρξ, ΓΗ Γερμανική Ιδεολογία, "Απαντα τόμ. 3, σελ. 70. 
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ση»*. Και, βέβαια, αυτό ή Κομμούνα τό έπραττε «δίχως να διεκ
δικεί τό αλάθητο, δπως τό έκαναν δλες άνεξαίρετα οι κυβερνήσεις 
του παρελθόντος. Δημοσίευε εκθέσεις των συνεδριάσεών της, γνω
στοποιούσε τις ενέργειές της. Διαφώτιζε τήν κοινή γνώμη γιά 
δλες τις άτέλειές της»**. 

Στή «Γερμανική ιδεολογία» αποσαφηνίζεται δτι οι οικονο
μικοί νόμοι και οι οικονομικές κατηγορίες έχουν αντικειμενικό χα
ρακτήρα. Αντίθετα από τούς αστούς οικονομολόγους, πού έβλε
παν τούς οικονομικούς νόμους τής αστικής κοινωνίας ώς κάτι τό 
αιώνιο και άπαρασάλευτο, αντίθετα από πολλούς αστούς οικονο
μολόγους, πού και σήμερα θεοποιούν τις λειτουργίες αυτοματι
σμού τής καπιταλιστικής οικονομίας, οι συγγραφείς τής «Γερμα
νικής Ιδεολογίας» εξηγούν δτι αυτοί οι νόμοι αποτελούν τή θεωρη
τική έκφραση κοινωνικών σχέσεων, πού είναι ιστορικά καθορι
σμένες και παροδικές. Στό εργο αυτό σκιαγραφείται ήδη ή ιδέα, 
πού βρήκε τήν κλασική της διατύπωση στήν «Κριτική τής πολι
τικής οικονομίας» του Μάρξ (1857), γιά τόν νόμο περί υποχρεω
τικής αντιστοιχίας τών σχέσεων παραγωγής πρός τόν χαρακτήρα 
τών παραγωγικών δυνάμεων. 

Τό εργο του Κ. Μάρξ «Ή αθλιότητα τής φιλοσοφίας» εκδό
θηκε τό 1847, λίγο μετά τή συγγραφή τής «Γερμανικής ιδεολο
γίας» και λίγο πριν απ" τήν έκδοση του «Κομμουνιστικού Μανιφέ
στου». Στό εργο αυτό αντικρούονται ή αντιφατικότητα και ο ούτο-
πισμός τών αντιλήψεων τής μικροαστικής τάξης, πού θέλει ν" 
απαλλαγεί μέν άπό τις ολέθριες συνέπειες τής ανάπτυξης του κα
πιταλισμού, χωρίς δμως νά θιχτούν οι οικονομικές βάσεις του κα
πιταλιστικού συστήματος : ή ατομική Ιδιοκτησία στό μέσα πα
ραγωγής και ή μισθωτή εργασία. 

5Αποσαφηνίζοντας τόν δρο «παραγωγικές δυνάμεις», δ Μάρξ 
εξηγεί δτι δέν περιλαμβάνουν μόνο τά εργαλεία παραγο^γής, αλ
λά και τούς ίδιους τούς εργάτες. Και προσθέτει δτι «ή πιό ισχυρή 
παραγωγική δύναμη είναι ή ϊδια ή επαναστατική τάξη» (βλ. σελ. 
174). "Αντικρούοντας τόν Προυντόν και τήν εξιδανικευμένη εικόνα 

* Κ. Μάρξ, άπαντα, τ. 17, σελ. 546. 
** Στό ϊδιο, σελ. 348. 
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πού δίνει γιά τό άγαθό τής ατομικής ιδιοκτησίας, ό Μάρξ τονίζει 
δτι ή αντίφαση μεταξύ σχέσεων παραγωγής και παραγωγικών 
δυνάμεων είναι μιά αντίφαση αντικειμενική και ανταγωνιστική, 
πού δέ μπορεί παρά νά οξύνει τήν πάλη τών τάξεων και νά οδηγεί 
στήν αλλαγή του παλιού τρόπου παραγωγής από ένα νέο, πιό προ
ηγμένο τρόπο παραγωγής. Και απαντώντας στούς βιαστικούς 
υπέρμαχους τής αναρχίας της εποχής εκείνης, επισημαίνει πώς μό
νο σέ μιά κοινωνία, απαλλαγμένη από ανταγωνισμούς τών τάξεων 
«οι κοινωνικές έξελίξειςΟά πάψουν νά είναι πολι
τικές έπαναστάσεις»(βλ. σελ. 175). 

Στήν «"Αθλιότητα τής φιλοσοφίας» ό Μάρξ συγκεκριμενο
ποιεί μερικά βασικά συμπεράσματά του γιά τήν ιστορική σημασία 
πού έχει τό επαναστατικό κίνημα τής εργατικής τάξης. "Αναλύει 
ποιό ρόλο παίζουν οι οικονομικοί αγώνες, οι απεργίες, οι εργατικές 
ενώσεις στή διαδικασία συσπείρίοσης και επαναστατικής αγωγής 
τών εργατών. "Εδώ διατυπώνει τή σκέψη πώς τό προλεταριάτο 
οφείλει νά αποκτήσει ταξική, σοσιαλιστική συνείδηση, νά ανυψώ
σει τόν επαναστατικό ρόλο του έναντι τοϋ πολιτικού και 
οικονομικού συστήματος τής αστικής κοινωνίας στό σύνολο του 
και νά μετατραπεί από «τάξη έναντι τοϋ κεφαλαίου» σέ «τάξη γιά 
τόν εαυτό της». Μέ οδηγό αυτή τή σκέψη, μπορεί κανείς νά με
λετήσει βαθύτερα γιά ποιούς λόγους συντελείται ή ένσωμάτοιση 
τών εργαζόμενων τάξεων στό αστικό πολιτικό και οικονομικό σύ
στημα και έτσι δυσκολεύεται ή ανάπτυξη τών επαναστατικών κι-
νημάτοιν και διευκολύνεται ή διαιώνιση τών κρίσεων τοϋ συστή
ματος. 

Στό ϊδιο έργο του ό Μάρξ ανέπτυξε τή θέση τής ενότητας 
οικονομικών και πολιτικών άγών(ον τής εργατικής τάξης και υπο
γράμμισε δτι γιά τήν εργατική τάξη βαρύνουσα σημασία έχουν οι 
πολιτικοί αγώνες, πού τελικά αποβλέπουν στήν ανατροπή τής πο
λιτικής κυριαρχίας τής αστικής τάξης. Προειδοποίησε έτσι δτι οι 
αγώνες, πού εκτείνονται στό καθαρά οικονομικό πεδίο, πού αγνοούν 
τις πολιτικές συνθήκες μέσα στις όποιες εξελίσσονται και πού χά
νουν από τά μάτια τους τ ή σοσιαλιστική προοπτική, δέ σφυρη
λατούν τήν «τάξη γιά τόν εαυτό της», αλλά διευκολύνουν τήν έν-
ϋο^μάτωσή της στό σύστημα. 
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Μιά γενική ανασκόπηση τοϋ αγώνα κατά του άναρχισμοϋ του 
Μπακούνιν και των οπαδών του αποτέλεσε ή έκθεση, πού συνέτα
ξαν 6 Μάρξ και 6 "Ενγκελς, μέ εντολή τοϋ συνεδρίου τής Χάγης, 
ή οποία εκδόθηκε τό 1873 μέ τίτλο: «'Η Συμμαχία τής Σοσιαλι
στικής Δημοκρατίας και ή Διεθνής "Ενωση "Εργατών». Ή ερ
γασία αυτή, πού δημοσιεύεται γιά πρώτη φορά στά "Ελληνικά, 
(βλ. σελ. 299-470), βασίζεται σέ εκτεταμένο αποδεικτικό υλικό, 
προερχόμενο κατά ένα μεγάλο μέρος από τις ϊδιες τις ρωσικές 
πηγές τοϋ Μπακούνιν και τών οπαδών του. "Αποκαλύπτεται ή πλή
ρης αντίθεση τών "ιδεολογικών και οργανωτικών αρχών τής «Συμ
μαχίας» τών αναρχικών πρός τις αρχές και τούς στόχους τοϋ εργα
τικού κινήματος. 

'Η εργασία αυτή αντανακλούσε τή γενικότερη διαπάλη πού 
γινόταν μέσα στό διεθνές εργατικό κίνημα ύστερα από τήν πτώση 
τής Κομμούνας τοϋ Παρισιού. "Η διαπάλη αυτή εΐχε οξυνθεί μετά 
τή Συνδιάσκεψη τής Διεθνούς στό Λονδίνο, τό 1871, πού μέ τις 
αποφάσεις της αντέκρουσε τά δόγματα τών αναρχικών περί απο
χής από τήν πολιτική και περί απαλλαγής από κάθε πειθαρχία. 
Στό κείμενο τοϋ Μάρξ και τοϋ "Ενγκελς 6 άναρχισμός τοϋ Μπα
κούνιν αποκαλύπτεται ώς μιά αίρεση, πού μέ τή στενότητα τοϋ 
χαρακτήρα της επιφέρει μεγάλη ζημία στό εργατικό κίνημα. Ειδι
κότερα στό κεφάλαιο πού αναφέρεται στή δράση τών Μπακουνι-
κών στή Ρωσία (βλ. σελ. 381-433), αναλύεται πώς έδρασε 6 Νε-
τσάγιεφ, ώς απεσταλμένος τοϋ Μπακούνιν στή Ρωσία, ποιές με
θόδους άπάτης και βίας χρησιμοποίησε και πόση ζημιά έκανε στό 
ρωσικό επαναστατικό κίνημα. 

"Ο Μάρξ και 6 "Ενγκελς, συντάσσοντας τήν έκθεση τής Διε
θνούς, έγραψαν ουσιαστικά ένα μέρος τής ϊδιας τής ιστορίας της. 
"Εντυπωσιάζει ή ακρίβεια τους στήν παράθεση τοϋ αποδεικτικού 
υλικού και ή απουσία κάθε υποκειμενισμού στήν εκτίμηση προ
σώπων και πραγμάτων. Ίί περιγραφή τής δραστηριότητας τοϋ 
Μπακούνιν και τών οπαδών του γίνεται σέ συνάρτηση μέ τήν εκτί
μηση τών εξελίξεων και τών ρευμάτοον στις διάφορες χώρες και 
από τήν άποψη αυτή, ή έκθεση τών δυό πρωταγωνιστών τής Διε
θνούς αποτελεί υπόδειγμα συγκεκριμένης πολιτικής ανάλυσης. 
"Αντικρούοντας τήν αναρχική άποψη περί αποχής από τήν πολιτική, 
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υπενθυμίζουν την αρχή της Διεθνούς ότι τό πολιτικό κίνημα δεν 
αποτελεί σκοπό, αλλά μέσο γιά την επίτευξη σκοπών και καυτη
ριάζουν την ύπερεπαναστατική φρασεολογία, υπογραμμίζοντας τήν 
ανάγκη νά είναι οι εργάτες σοβαροί και φωτισμένοι. 

Ό αναγνώστης θά βρεϊ πολλές ομοιότητες στά όσα περιγρά
φονται γιά τόν τρόπο ενέργειας τών αναρχικών τής εποχής εκείνης, 
ιδιαίτερα στήν 'Ιταλία και τήν 'Ισπανία, με τόν τρόπο πού ενερ
γούν σήμερα μερικές ομάδες κρούσης και πάλι στις χώρες αυτές. 
*Η κοινωνική ψυχολογία τών ανθρώπων, πού αποτελούσαν στηρίγ
ματα τοϋ Μπακούνιν στήν "Ιταλία, παρουσιάζει πολλές αναλογίες 
μέ τήν κοινωνική ψυχολογία τών διανοουμένων τής σχολής κοι
νωνιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Τρέντο τής "Ιταλίας, απ" όπου 
προήλθαν, καθολικοί οι ίδιοι, πολλοί άπ' τούς ιδεολογικούς ηγέτες 
τής «Εργατικής Αυτονομίας», τής οποίας δυναμικό τμήμα είναι οι 
«"Ερυθρές Ταξιαρχίες». Κατά μιά «πονηριά τής ιστορίας», ή πρα
κτική τοϋ Νετσάγιεφ στή Ρωσία τής δεκαετίας τοϋ 1870 δεν πα
ρουσιάζει μεγάλες διαφορές από τήν πρακτική μερικών ομάδων τής 
δεκαετίας τοϋ 1970, πού στρατολογούν τα μέλη τους, αφού πρώτα 
τα υποβάλλουν σέ δοκιμασία ληστειών και απαγωγών. Στό έργο του 
«Τί νά κάνουμε;», γραμμένο στά 1902, ό Λένιν διαπίστωνε μιά 
βαθύτερη εσωτερική σχέση ανάμεσα στόν οικονομισμό και τήν 
τρομοκρατική τακτική. «01 οικονομιστές και οι τρομοκράτες 
— έγραφε — υποκλίνονται απλώς μπροστά στούς δυό διαφορετι
κούς πόλους ενός και τοϋ αυτού ρεύματος, τοϋ αυθόρμητου : οι 
οίκονομιστές μπροστά στό αυθόρμητο τοϋ «καθαρά εργατικού κι
νήματος», οί τρομοκράτες μπροστά στό αυθόρμητο τής πιό πύρι
νης κατακραυγής τών διανοουμένων, πού δέν ξέρουν ή δέν έχουν 
τή δυνατότητα νά συνδέσουν σ" ένα σύνολο τό επαναστατικό έργο 
μέ τό εργατικό κίνημα. "Οποιος έχασε τήν πίστη του ή οποίος δέν 
πίστεψε ποτέ σ' αυτή τή δυνατότητα, είναι πράγματι δύσκολο νά 
βρεϊ άλλη διέξοδο τοϋ αναβρασμού πού τόν συνέχει και τής επα
ναστατικής δραστηριότητάς του, έξω άπ' τήν τρομοκρατία»*. 

Αντικρούοντας τή θέση τών αναρχικών, πού κηρύσσουν τήν 
άμεση «κατάργηση τοϋ κράτους» μέ κάποια «επαναστατική έκρη-

* Λένιν, άπαντα, τόμ. 5, 4η ρωσική έκδοση. 
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ξη», δ Μάρξ, σέ ομιλία του σέ συγκέντρωση μελών της Διεθνούς 
στό "Αμστερνταμ, τό Σεπτέμβριο του 1872, ανέπτυξε τη θέση δτι 
σέ μερικές χώρες, δπως στην "Αγγλία, ΗΠΑ, "Ολλανδία, τό προ
λεταριάτο, μέ βάση τις ιστορικές συνθήκες πού έχουν διαμορφωθεί 
έκεϊ, θά μπορούσε νά πάρει τήν εξουσία μέ ειρηνικά μέσα. Ό Λέ
νιν δέν αγνοούσε αυτή τή θέση. "Ωστόσο, καταπολέμησε τήν δπορ-
τουνιστική ερμηνεία της, αντικρούοντας εκείνους (Κάουτσκι), πού 
τή χρησιμοποιούσαν ώς επιχείρημα γιά νά απορρίψουν κάθε ιδέα 
περί σοσιαλιστικής επανάστασης καίπιό συγκεκριμένα περί δ ι κ τ α 
τ ο ρ ί α ς τ ο υ π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο υ . Τό 20ό συνέδριο τοϋ ΚΚΣΕ, τό 
1956, υποστήριξε τή δυνατότητα της ειρηνικής μετάβασης στό σο
σιαλισμό μέσα στις νέες ιστορικές συνθήκες, δπου ή ειρηνική συ
νύπαρξη κρατών μέ διαφορετικά κοινωνικά συστήματα θά Ισχύει 
γιάμιά λίγο-πολύμακρόχρονη ιστορική περίοδο. "Οπως κι αν έχει, 
εκείνη ή θέση τοϋ Μάρξ δέν παύει νά υπογραμμίζει και γιά τή ση
μερινή εποχή δτι τό προλεταριάτο, στή χάραξη τής στρατηγικής 
του, οφείλει νά παίρνει υπόψη του τις συγκεκριμένες πολιτικές και 
οικονομικές συνθήκες πού έχουν διαμορφωθεί ιστορικά σέ κάθε χώρα. 

Τό συνέδριο τής Χάγης ήταν ουσιαστικά τό τελευταίο συνέ
δριο τής Α' Διεθνούς. Οι νέες συνθήκες και οι ιδιομορφίες τοϋ εργα
τικού κινήματος στις διάφορες χώρες απαιτούσαν νέες μορφές ορ
γάνωσης τής εργατικής τάξης. Ή Α' Διεθνής, ώς οργανωτική μορ
φή συνένωσης τών αγωνιστικών δυνάμεων τοϋ προλεταριάτου, 
έπαψε νά ανταποκρίνεται στό επεκτεινόμενο διεθνές εργατικό κί
νημα. Ή ίδια ή εξέλιξη τών πραγμάτων έθεσε ώς βασικό καθήκον 
τή διαμόρφωση και τήν εδραίωση προλεταριακών κομμάτων σέ 
κάθε χώρα. Αυτή, άλλωστε, αποτελούσε και τήν προϋπόθεση, πού 
γιά τήν ύλοποίησή της ιδρύθηκε ή Α' Διεθνής. Ό Μάρξ και 6 
"Ενγκελς, σέ επιστολές τους πρός τόν Ζόργκε, τόν Λίμπκνεχτ, τόν 
Μπέμπελ και άλλους, ανέπτυξαν τις σκέψεις τους γιά νέες μορφές 
οργάνωσης, πού νά ανταποκρίνονται στό νέο στάδιο ανάπτυξης τοϋ 
εργατικού κινήματος. 

Στό άρθρο του «περί πολιτικής αδιαφορίας» ό Μάρξ έδειξε 
πόσο θεωρητικά ατελής και πολιτικά επιβλαβής ήταν ή προυντο-
νική δοξασία, πού προπαγάνδιζαν οι μπακουνικοί, γιά αποχή τής 
εργατικής τάξης από κάθε πολιτικό αγώνα. Στήν πράξη, αυτό Ισο-
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δυναμοϋσε μέ πλήρη αφοπλισμό τών εργατών απέναντι στήν παντο
δυναμία του αστικού κράτους, τό όποιο, βέβαια, άπό τήν εποχή του 
Μάρξ ίσαμε τις μέρες μας, έγινε ακόμα πιό παντοδύναμο. Και 
δέν μπορεί νά μή διαπιστώσει κανείς τήν ιδεολογική συγγένεια 
εκείνων πού προπαγανδίζουν ή ζητούν αποχή από τήν πολιτική 
και εκείνων πού επιχειρούν νά συγκαλύψουν τόν πολιτικό χαρα
κτήρα τών εκδηλώσεων πού αντανακλούν αλληλοσυγκρουόμενα 
κοινωνικά συμφέροντα και πολιτικές κατευθύνσεις. 

Δίνοντας μιάν απάντηση σ" όλους εκείνους πού βασίζουν τήν 
πολιτική δράση τους σέ σχήματα, σέ λογικές κατασκευές και γε
νικά μένουν προσκολλημένοι στούς τύπους, δ Μάρξ, στό γράμμα 
του πρός τόν Σβάιτσερ, έγραφε γιά τόν Προυντόν : «Ψάχνει νά 
βρει τή λεγόμενη "επιστήμη", μέσωτής όποιας Οά βρισκόταν ένας 
α ρνίοΗτύπος γιά τήν «επίλυση του κοινοτικού προβλήματος», αντί 
νά αντλεί τήν επιστήμη απ" τήν κριτική γνώση τής ιστορικής κίνη
σης, μιας κίνησης πού παράγει ή Ιδια τούς υλικούς δ ρου ς τής 
χ ε ι ρ α φ έ τ η σ η ς» (βλ. σελ. 207). "Υπήρξαν, βέβαια, πολλοί, πού 
έδωσαν και δίνουν μιά μηχανιστική, στατική ή δπορτουνιστική ερ
μηνεία στις ιδέες του μαρξισμού. "Ηδη δ "Ενγκελς είχε αντιμετω
πίσει διάφορους θιασώτες τοϋ «πολιτικού ρεαλισμού» και πολυπρά
γμονες πολιτικούς τής «τέχνης τοϋ εφικτού», όταν έγραφε : «Δή
θεν, κατά τόν Μάρξ, ή ιστορία εξελίσσεται εντελώς αυτόματα 
χωρίς τή σύμπραξη τών ανθρώπων (πού, ωστόσο, τ ή δημιουργούν), 
και ότι δήθεν οι οικονομικές σχέσεις (πού ά>στόσο είναι δημιούργημα 
τών ανθρώπων!) παίζουν μέ τούς ανθρώπους σάν νά είναι απλά 
πιόνια σκακιού» (βλ. σελ. 505). Διατηρεί πάντα τήν έπικαιρότητά 
της ή υπόμνηση αυτή, διότι είναι πάντα και πανταχού παρών ένας 
ιστορικός φαταλισμός, τόν όποιο έχουν κάθε λόγο νά καλλιεργούν 
οι κάθε λογής αντιδραστικές και συντηρητικές δυνάμεις, πού εναν
τιώνονται στήν αφύπνιση και χειραφέτηση τοπ ανθρώπων. Και ή 
καλλιέργεια αυτή γίνεται ακόμα πιό επικίνδυνη, όταν απέναντι 
της παρουσιάζεται τό φαινόμενο εκείνων, πού πιστεύουν δτι τήν 
προοδευτικότητά τους τή διασφαλίζει a priori κάποια Ιστορική 
αποστολή και όχι ό συγκεκριμένος ρόλος πού διαδραματίζουν στήν 
προοδευτική κίνηση τής κοινωνίας, στήν απαλλαγή τών ανθρώπων 
άπό κάθε μορφή καταναγκασμού και αλλοτρίωσης. 
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"Οσο γιά μερικούς, πού βλέπουν τό μαρξισμό σάν περιοδικό 
μόδας απ όπου επιλέγουν μοντέλα γιά νά τά κόψουν και νά τά ρά
βουν στά μέτρα τους, ισχύει αυτό πού ó ϊδιος ό Μάρξ, κρίνοντας 
κάποιους γάλλους «μαρξιστές» της δεκαετίας του 1870, έλεγε : 
«Tout ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas marxiste»*. 

Μετά την εκλογική ήττα και τήν αποχώρηση του Βίσμαρκ 
από τήν γερμανική πολιτική σκηνή, καταργήθηκε ό έκτακτος νόμος 
κατά των σοσιαλιστών και επανεκδόθηκαν πολλές σοσιαλιστικές 
εφημερίδες και περιοδικά. "Ωστόσο, αρκετά άρθρα και μελέτες της 
περιόδου αυτής στήν ουσία αποτελούσαν εκχυδαϊσμό τών μαρξι-
κών θέσεων εναντίον του οποίου αντιτάχθηκε έντονα ο "Ενγκελς και 
αντέκρουσε τήν ύπεραριστερή, μισοαναρχική αντιπολίτευση τών 
«νέων» του γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, πού άπέ-
κρουαν τήν αναθεώρηση του προγράμματος και της τακτικής του 
κόμματος στις νέες συνθήκες πού είχαν διαμορφωθεί στή Γερμα
νία. Ταυτόχρονα, ό "Ενγκελς επισήμανε τόν κίνδυνο πού αντιπρο
σώπευαν γιά τό κόμμα άνθρωποι, πού δίχως δοκιμασμένη προσω
πική εντιμότητα και σταθερότητα χαρακτήρα, δίχως αύτοπροαί-
ρετη ένταξη στις γραμμές τών αγωνιστών, διεκδικούσαν κάποια 
ιδιαίτερη θέση και μεταχείριση μέσα στό κόμμα. «Και ή κλίκα 
αυτή — προσθέτει ό "Ενγκελς — γίνεται τόσο πιό επικίνδυνη, άσο 
συνενώνεται σ 9 ένα είδος εταιρείας αμοιβαίων ασφαλίσεων και θέ
τει σε κίνηση δλα τά μέσα τής οργανωμένης διαφήμισης. (...) 
"Εδώ και είκοσι χρόνια ό νόμος κατά τών σοσιαλιστών μας είχε 
απαλλάξει απ* αυτόν τόν κίνδυνο, πού από τότε είχε άρχίοει νά 
διαφαίνεται. Τώρα, πού ό νόμος αυτός κατέρευσε, ό κίνδυνος είναι 
και πάλι παρών», (βλ. σελ. 507). 

"Η ιστορία τον εργατικού κινήματος επιβεβαίωσε πόσο επι
ζήμια στάθηκε γιά πολλά επαναστατικά κόμματα ή λειψή γνώση ή 
εφαρμογή ενός βασικού συμπεράσματος, πού περιέχεται στις θέ
σεις τον Μάρξ γιά τόν Φόνερμπαχ, ότι δηλαδή ή κριτική στάση 
έναντι τής παλιάς κοινωνίας πρέπει νά είναι μιά στάση ζωής και 
πρακτικοϋ έργον και πώς εκείνο/ πού διεκδικούν τή ριζική αναμόρ
φωση τής κοινωνίας δεν πρέπει νά λησμονούν ότι οι κοινωνικές 

* —((Ξέρω ενα πράγμα, δτι εγώ δεν είμαι "μαρξιστής"», (βλ. σελ. 498). 
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συνθήκες αλλάζουν από τους ανθρώπους και γιά τους ανθρώπους 
και οτι οι άναμορφωτές χρειάζονται πάντα τή δική τους αναμόρ
φωση. Δίχως τήν αναμόρφωση αυτή, ή επανάσταση κινδυνεύει νά 
γίνει αντιληπτή σάν κάποιο θρησκευτικό δόγμα στό όποιο πρέπει 
νά παραμένει κανείς πιστός. 

Βασικό δόγμα του άναρχισμοϋ ήταν ανέκαθεν ή ανάγκη νά 
καταπολεμηθεί κάθε κύρος, κάθε επιβολή, κάθε αρχή ή εξουσία, 
κάθε αυταρχικότητα ή αυθεντία, κοντολογίς καθετί πού εκφρά
ζεται μονολεκτικά μέ τή γαλλική λέξη autorité. Άπό τό δόγμα 
αυτό ό άναρχισμός αντλούσε επιχειρήματα γιά νά υποστηρίζει 
τήν κατάργηση του κράτους και νά κατηγορήσει τούς μαρξιστές 
ότι είναι υπέρμαχοι του κράτους. Ό νΕνγκελς, στό άρθρο του 
«Περί του κύρους», έδειξε πόσο επιβλαβείς είναι οι απόψεις εκεί
νων, πού ζητούν τήν κατάργηση του κράτους προτού εξαλειφθούν 
οι κοινωνικές σχέσεις πού γεννούν τό κράτος. Και έδειξε ακόμα 
πόσο επιβλαβείς είναι και οί ενέργειες εκείνων, πού διαπράττοντας 
πολιτικές δολοφονίες, ισχυρίζονται ότι έτσι «πλήττουν τήν καρδιά 
του κράτους». Συνοψίζοντας τά αποτελέσματα της δραστηριότη
τας των αναρχικών, ό Λένιν έγραφε στις άρχές του αιώνα μας : 
«Στή νεότερη ιστορία της Ευρώπης τί πρόσφερε ό άναρχισμός, 
πού είχε κάποτε επικρατήσει στις ρωμανικές χώρες; Κανένα πι
στεύω, καμιά επαναστατική διδασκαλία, καμιά θεωρία. Κατακερ
ματισμό του εργατικού κινήματος. Πλήρες fiasco στά πειράματα 
του επαναστατικού κινήματος (προυντονισμός στά 1871, μπακου-
νισμός στά 1873). Υπαγωγή της εργατικής τάξης στήν άσ τι
κ ή πολιτική υπό μορφή άρνησης της πολιτικής»*. 

Και εξηγώντας, άλλη μιά φορά, τή διαφορά κομμουνιστών και 
αναρχικών, ο Λένιν έλεγε : «Βασικές άρχές και σκοποί είναι δυό 
διαφορετικά πράγματα. Διότι μέ τις άρχές μπορούν νά συμφωνούν 
μαζί μας και οι αναρχικοί, μιά πού κι αυτοί είναι υπέρ της κατάρ
γησης τής εκμετάλλευσης και τών ταξικών διαφορών (>..)> Οι άρ
χές δεν είναι τό ϊδιο μέ τό σκοπό, τό πρόγραμμα, τήν τακτική και 
τή θεωρία. CH τακτική και ή θεωρία δέν αποτελούν άρχές. Τί μας 
ξεχωρίζει άπό τούς αναρχικούς μέ τήν έννοια τών αρχών; Οί άρ-

* Λένιν, άπαντα, τόμ. δ, 4η ρωσ. &κδ. 
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χές τοϋ κομμουνισμού συνίστανται στην εγκαθίδρυση της δικτα
τορίας τον προλεταριάτου και στη χρήση του κρατικού καταναγ
κασμού στη μεταβατική περίοδο. Αντές είναι οί αρχές τον κομ
μουνισμού, αλλά δέν είναι 6 σκοπός του»*. Ή διευκρίνιση αυτή 
του Λένιν μπορεί νά ρίξει περισσότερο φως στους σημερινούς προ
βληματισμούς γύρω από τό θέμα της δικτατορίας τοϋ προλεταριά
του, σέ συνάρτηση μέ τήν παρατήρηση τοϋ "Ενγκελς ότι «ή ζων
τανή "ψυχή" τοϋ εργατικού κινήματος πουθενά δέν συνίσταται στις 
"αρχές", αλλά ενυπάρχει παντού στην ανάπτυξη της μεγάλης βιο
μηχανίας και στά επακόλουθα της : τή συγκέντρωση και σνγκεν-
τροποίηση τοϋ κεφαλαίον, από τή μιά μεριά, και τό προλεταριάτο, 
άπ τήν άλλη». 

"Υπήρξαν και νπάρχονν πολλές παραλλαγές άναρχισμοϋ, πού 
είχε κατά καιρούς μιά ορισμένη επιρροή στις χώρες 6πον μιλιούν
ται οί ρωμανικές γλώσσες ("Ιταλία, Γαλλία, "Ισπανία) καθώς και 
στή Ρωσία. Ό άναρχισμός δέν κατάφερε νά αποκτήσει κάποιες μα
ζικές βάσεις στις χώρες της Βόρειας Ενρώπης, δπον νπήρξε μιά 
διαφορετική άνάπτνξη τοϋ καπιταλισμού και επέδρασαν άλλοι πα
ράγοντες, δπως τό ίσχνρό σοσιαλιστικό κίνημα κ.ά. 

Στήν Ιταλία, ή 3Αναρχική "Ενωση έφθασε νά έχει στις πα
ραμονές της άνόδον τον φασισμού 35.000 μέλη. Ή οριστική διά
σπαση σοσιαλιστών και άναρχικών είχε γίνει τό 1892, στό συνέ
δριο τοϋ Σοσιαλιστικού Κόμματος στή Γένοβα. Στήν "Ισπανία, δ 
άναρχισμός, ώς κίνημα εχθρικό πρός τό κράτος, πήρε τήν άναρχο -
συνδικαλιστική του μορφή. Πίστευε δτι δχι τό σοσιαλιστικό κόμ
μα, αλλά οί εργατικές ενώσεις είναι ή καλύτερη μορφή επαναστα
τικής οργάνωσης γιά τήν εργατική τάξη και δτι σ αυτές πρέπει νά 
μεταβιβαστούν τά μέσα παραγωγής. "Εναν ορισμένο πολιτικό ρόλο 
έπαιξαν οί αναρχικοί κατά τόν εμφύλιο πόλεμο στήν "Ισπανία, μέ 
ιδιαίτερη παρουσία στήν Καταλονία. 

Στή Ρωσία, μετά τόν Μπακούνιν, ανέπτυξε τήν παραλλαγή 
τοϋ άναρχο-κομμουνισμού δ Κροπότκιν (1842-1921). "Ο Κροπότ-
κιν έθετε τά συμφέροντα τοϋ κοινωνικού συνόλου πάνω άπ τό 

* Λένιν, θέσεις, εισηγήσεις στά συνέδρια της Κ.Α. (1919-1922), σελ. 
183, ίκδ. «Καζάντζα», 1978. 
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άτομο, δίνοντας προτεραιότητα στό ρόλο πού μπορεί νά ασκήσουν 
πάνω στις μάζες των εκμεταλλευομένων και στό κράτος οΐ ήθίκοί 
παράγοντες. Μιά παραλλαγή των ιδεών του Κροπότκιν υποστήριζε 
και δ Λέων Τολστόι μέ τή θεωρία του γιά τήν «αύτοτελείωση» του 
ατόμου, ενώ αντίθετα ήταν πολέμιος της τρομοκρατίας του κινή
ματος της «Ναρόντναγια Βόλια» («Λαϊκής Θέλησης»). "Ο πρώτος 
ρώσος μαρξιστής, πού αντιτάχθηκε στό ρωσικό και ευρωπαϊκό 
άναρχισμό, ήταν ο Πλεχάνωφ (1857-1918), μέ τό ευρύτατα γνω
στό έργο του «Σοσιαλισμός και πολιτικός αγώνας». Εναντίον τον 
άναρχισμοϋ και ειδικότερα μιας δμάδας Γεωργιανών αναρχικών, 
έγραψε και δ Στάλιν τό (ημιτελές) βιβλίο του «'Αναρχισμός ή σο
σιαλισμός» (1906), στό όποιο τότε δεχόταν δτι ο άναρχισμός εί
ναι, μαζί μέ τόν ρεφορμισμό και τον μαρξισμό, ένα από τα τρία 
βασικά ρεύματα τον σοσιαλισμού, τόνιζε δμως δτι οι αναρχικοί 
είναι αληθινοί εχθροί τον μαρξισμού*. 

Πολλοί αναρχικοί πήραν μέρος στήν "Οκτωβριανή "Επανά
σταση, πιστεύοντας δτι τό σύνθημα «"Ολη ή έξονσία στα Σοβιέτ» 
εξέφραζε αντό πού ζητούσαν. Γρήγορα, δμως, άντιστρατεύθηκαν 
τή σοβιετική έξονσία. "Αναρχικοί ήταν μερικοί πρωτεργάτες της 
εξέγερσης τής Κροστάνδης τό Μάρτιο τοϋ 1921. "Ενοπλες ομάδες 
τών αναρχικών στήν Ουκρανία, νπό τόν Ν.Ι. Μαχνό, έπαιζαν διπλό 
παιχνίδι ανάμεσα στήν επανάσταση και τήν άντεπανάσταση και 
αρκετοί άναρχικοί επιδόθηκαν σε πράξεις λεηλασίας και δολοφο
νιών, ενώ μερικοί άλλοι μετατράπηκαν σέ πράκτορες ξένων μνστι -
κών υπηρεσιών. 

* * * 

Ό σημερινός νεοαναρχισμός, διατηρώντας πολλά στοιχεία 
τοϋ κλασικού άναρχισμοϋ, εκδηλώνεται μέ διάφορες μορφές, άλ
λοτε σάν αμφισβήτηση πρός κάθε παραδοσιακή αξία και έννοια, 
άλλοτε σάν άντικονλτούρα κι άλλοτε σάν τρομοκρατική δραστη
ριότητα. Τά ιδεολογικά τον σχήματα, νεφελώδη και άσύντακτα, 

* Στάλιν, άπαντα, τόμ. 1, σελ. 322 και 324, έκδ. ΚΕ τοϋ ΚΚΕ, 1952. 
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τά εμπνέουν κάποια στοιχεία υπαρξισμού, περσοναλισμοϋ ή νεο-
φροϋδισμοϋ. 

Στό πεδίο των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων ή νεοαναρ-
χική δραστηριότητα δέ δημιουργεί μορφές κοινωνικής συνείδη
σης, ικανές νά ασκήσουν θετική επίδραση στή χειραφέτηση του 
ανθρώπου και στήν απαλλαγή του από διαβρωτικές αλλοτριώσεις. 
Πολύ συχνά, άλλωστε, χρησιμοποιείται ώς πρόσχημα άπό αντι
δραστικές δυνάμεις γιά νά ενισχύονται καταπιεστικοί θεσμοί και 
γιά νά συγκαλύπτονται άπό τούς πανίσχυρους μηχανισμούς προ
παγάνδας και άντιπληροφόρησης τά ουσιαστικά προβλήματα πού 
θέτει ή σημερινή πραγματικότητα. 

Στή χώρα μας, ό άναρχισμός, ώς έκφραση μικροαστικής 
Ιδεολογίας, πού γίνεται πιό έκδηλη άπ τόν μεταπρατικό χαρα
κτήρα του ελληνικού καπιταλισμού και ώς αντίδραση στό βάρος 
τών γραφειοκρατικών δομών του κράτους, αποτελεί φαινόμενο 
ενδημικό. Αυτός ό άναρχισμός, πού δέν είναι, βέβαια, διατυπωμέ
νος ώς σύστημα ιδεών, παραμένει διάχυτος σέ πολλές εκφάνσεις 
της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πνευματικής ζωής 
του τόπου και άσκεϊ την έπίδρασή του, μαζί μέ τά άλλα στοιχεία 
του ελληνικού ιδεολογικού εποικοδομήματος, τόσο στή διαμόρ
φωση τών κοινωνικών ήΟών, όσο και στήν ποιότητα τών πολιτι
κών αγώνων. 

"Από την άποψη αυτή, ή μελέτη τών θεωρητικών και ιστορι
κών καταβολών τοϋ άναρχισμοϋ μπορεί νά αποβεί πολύτιμο εφό
διο γιά τόν καθένα, πού ενδιαφέρεται νά εξυψωθούν οι εργαζόμε
νες τάξεις και νά πραγματοποιηθούν οι βαθιές κοινωνικές αλλαγές 
πού άπαιτεϊ ό τόπος μας και ή εποχή μας. 

Τ. ΛΕΙΒΑΔΑΣ 
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Κ. ΜΑΡΞ-Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Ή Γερμανική Ιδεολογία. (1845/1846)1 

Πρόλογος 

"Ως τώρα οί άνθρωποι είχαν πάντα εσφαλμένες εντυπώσεις 
γιά τόν εαυτό τους, γ ι ' αυτό πού είναι ή οφείλουν νά είναι. Α 
νάλογα μέ τίς αντιλήψεις τους γιά τό Θεό, γιά τόν άνθρωπο-
ύπόδειγμα κτλ., τακτοποιούσαν καί τίς δικές τους σχέσεις. Τά 
αποκυήματα του μυαλού τους άρχισαν νά κυριαρχούν πάνω 
τους. Αύτοί, οί δημιουργοί, προσκύνησαν τά δημιουργήματά 
τους. "Ας τούς λυτρώσουμε από τίς χίμαιρες, τίς ιδέες, τά δόγ
ματα, τά πλάσματα τής φαντασίας, πού κάτω από τό ζυγό τους 
μαραζώνουν. "Ας εξεγερθούμε ενάντια σέ τούτη τήν κυριαρχία 
των ιδεών. "Ας τούς διδάξουμε πώς νά αντικαταστήσουν τούτα 
τά πλάσματα του νου μέ σκέψεις πού νά ανταποκρίνονται στήν 
ουσία του ανθρώπου, λέει ό ενας, πώς νά τηρούν απέναντι τους 
κριτική στάση, λέει ό άλλος, πώς νά τίς βγάλουν από τό κεφάλι 
τους, λέει ό τρίτος, καί ... ή υπάρχουσα πραγματικότητα θά κα
ταρρεύσει. 

Αύτές οί αθώες καί παιδιάστικες φαντασιώσεις διαμορφώ
νουν τόν πυρήνα της νεότερης φιλοσοφίας τών νεοχεγκελιανών, 
πού στή Γερμανία δχι μόνο γίνεται δεκτή μέ φρίκη καί δέος 
από τό κοινό, αλλά άκόμα καί οί ίδιοι οί ήρωες της φιλοσοφίας 
τή σερβίρουν μέ τήν επίσημη επίγνωση του κινδύνου της κο-
σμοχαλασιας πού αντιπροσωπεύει καί της εγκληματικής αναλ
γησίας της. Ό πρώτος τόμος αύτοϋ του έργου εχει σκοπό νά 
ξεμασκαρέψει τοΰτα τά πρόβατα, πού θεωροΰν τόν εαυτό τους 
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λύκους καί πού θεωρούνται από άλλους ώς τέτοιοι, νά δείξει 
πώς τά βελάσματα τους απλώς επαναλαμβάνουν μέ φιλοσοφική 
μορφή τίς αντιλήψεις τών γερμανών αστών, πώς οί καυχησιο-
λογίες αύτών τών φιλοσοφικών έρμηνευτών δέν κάνουν άλλο, 
παρά νά άντικαθρεφτίζουν τήν πενιχρότητα της γερμανικής 
πραγματικότητας. Τό έργο αυτό έχει σκοπό νά αφαιρέσει τό 
φωτοστέφανο τοϋ φιλοσοφικού αγώνα ενάντια στίς σκιές της 
πραγματικότητας, καθώς καί κάθε αξιοπιστία αύτοΰ του αγώνα, 
πού τόσο θέλγει τόν ονειροπαρμένο καί νυσταλέο γερμανικό 
λαό. [...] 

Α. Ή Ιδεολογία γενικά, ή γερμανική ιδιαίτερα 

[...] Όλόκληρη ή γερμανική φιλοσοφική κριτική από τόν 
Στράους ως τόν Στίρνερ περιορίζεται στήν κριτική τών θρη
σκευτικών αντιλήψεων*. Σάν αφετηρία χρησίμεψαν ή πραγ
ματική θρησκεία καί ή καθαυτό θεολογία. Τί πάει νά πει θρη
σκευτική συνείδηση, θρησκευτική αντίληψη, προσδιορίστηκε 
μεταγενέστερα κατά διάφορους τρόπους. Ό λ η ή πρόοδος συ
νίστατο στό δτι οί δήθεν κυριαρχούσες μεταφυσικές, πολιτικές, 
νομικές, ήθικές καί άλλες αντιλήψεις εντάχθηκαν κι αύτές στή 
σφαίρα τών θρησκευτικών ή θεολογικών αντιλήψεων καί επι
πλέον στό δτι ή πολιτική, νομική, ηθική συνείδηση κηρύχτη
καν θρησκευτική ή θεολογική συνείδηση, ένώ ό πολιτικός, νο
μικός, ηθικός άνθρωπος — σέ τελευταία ανάλυση «ό άνθρωπος 
γενικά» {«der Mensch») — κηρύχτηκε θρησκευτικός άνθρωπος 
Ή κυριαρχία της θρησκείας προϋποτίθετο σάν κάτι τό δεδο
μένο. Σιγά-σιγά, κάθε σχέση κυριαρχίας κηρύχτηκε θρησκευ
τική σχέση καί μεταβλήθηκε σέ λατρεία: λατρεία τοϋ Δικαίου, 
λατρεία του κράτους κτλ. Παντού είχαμε νά κάνουμε μόνο μέ 
δόγματα καί μέ τήν πίστη σέ δόγματα. Ή κανονιστική ρύθ-

* [ Ή άκόλουθη περικοπή διαγράφτηκε στό χειρόγραφο : ] . . . πού πα
ρουσιάστηκε μέ τήν άξίωση νά είναι ό άπόλυτος λυτρωτής τοΰ κόσμου άπ' 
όλα τά δεινά. Ή θρησκεία άνέκαθεν θεωρήθηκε καί άντιμετωπίστηκε ώς ή 
τελική αΙτία τών δυσάρεστων γιά δλους αυτούς τούς φιλόσοφους συνθηκών, 
ώς ένας προαιώνιος έχθρός. 
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μιση του κόσμου γινόταν σέ δλο καί μεγαλύτερη έκταση, ώσπου 
στό τέλος ό σεβάσμιος άγιος Μάξ κατάφερε νά τόν ανακηρύξει 
en bloc* άγιο καί νά ξεμπερδέψει έτσι μιά γιά πάντα μ' αυτόν. 

Οί παλαιοχεγκελιανοί θεωρούσαν δτι τό πάν γίνεται κατα
νοητό μόλις άναχθεΐ στή μιά ή στήν άλλη χεγκελιανή λογική 
κατηγορία. Οί νεοχεγκελιανοί έπέκριναν τό πάν, άποδίδοντας 
παντού θρησκευτικές άντιλήψεις ή κηρύσσοντας τό πάν θεολο
γικό. Οί νεοχεγκελιανοί συμμερίζονται τήν πίστη των παλαιο-
χεγκελιανών, δτι στόν υπάρχοντα κόσμο κυριαρχούν ή θρησκεία, 
οί έννοιες, τό καθολικό. Μόνο πού οί μέν καταπολεμούν τήν 
κυριαρχία τούτη σάν σφετερισμό, ενώ οί άλλοι τήν εγκωμιά
ζουν ώς νόμιμη. 

Μιά καί γιά τούς νεοχεγκελιανούς αυτούς οί άντιλήψεις, 
οί σκέψεις, οί έννοιες, τά προϊόντα της συνείδησης γενικά, πού 
οί ϊδιοι τή μετατρέπουν σέ κάτι τό αύθυπόστατο, είναι τά αλη
θινά δεσμά των ανθρώπων, ακριβώς δπως γιά τούς παλαιοχεγ-
κελιανούς αποτελούν αληθινούς συνεκτικούς δεσμούς της αν
θρώπινης κοινωνίας, γίνεται εύνόητο πώς οί νεοχεγκελιανοί 
έχουν νά αντιπαλέψουν μόνο αυτές τίς αύταπάτες της συνείδη
σης. Μιά καί στή φαντασία τους οί σχέσεις τών ανθρώπων, 
δλες οί πράξεις καί ή συμπεριφορά τους, τά δεσμά τους καί οί 
φραγμοί τους είναι προϊόντα της συνείδησής τους, οί νεοχεγ
κελιανοί, μέ απόλυτη συνέπεια, θέτουν στούς ανθρώπους τό 
ηθικό αίτημα νά αντικαταστήσουν τήν τωρινή συνείδησή τους 
μέ μιά ανθρώπινη, κριτική ή εγωιστική συνείδηση καί νά παρα
μερίσουν έτσι τούς περιοριστικούς φραγμούς τους. Αυτό τό 
αίτημα ν ' αντικατασταθεί ή συνείδηση καταλήγει στό αίτημα 
νά ερμηνευτεί διαφορετικά αυτό πού υπάρχει, δηλαδή ν ' ανα
γνωριστεί τό υπάρχον διαμέσου μιας άλλης ερμηνείας. Οί νεο
χεγκελιανοί ιδεολόγοι, παρά τή δήθεν «κοσμοκαταλύτρα» 
φρασεολογία τους, είναι οί μεγαλύτεροι συντηρητικοί. Οί νεό
τεροι άπ' αυτούς έχουν βρει τή σωστή έκφραση γιά τή δράστη -
ριότητά τους, διακηρύσσοντας πώς άγωνίζονται μόνο έναντίον 
τών «φράσεων». Μόνο πού ξεχνούν δτι σ' αυτές τίς φράσεις οί 

* — ατό σύνολο του. 
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ϊδιοι δεν αντιπαραθέτουν παρά μόνο φράσεις καί ότι καθόλου 
δεν καταπολεμούν τόν πραγματικό, τόν ύπαρκτό κόσμο, όταν 
άπλώς καταπολεμούν τίς φράσεις αύτου του κόσμου. Τά μόνα 
άποτελέσματα, στά όποια μπορούσε νά οδηγήσει αυτή ή φιλο
σοφική κριτική, ήταν μερικές ίστορικο-θρησκευτικές αποσα
φηνίσεις — κι αύτές μονόπλευρες — γιά τόν χριστιανισμό" 
όλοι οί άλλοι ισχυρισμοί τους δέν είναι παρά νέοι καλλωπι
σμοί της άξίωσής τους νά εμφανιστούν πώς μέ τούτες τίς ασή
μαντες αποσαφηνίσεις έχουν κάνει κοσμοϊστορικές ανακαλύ
ψεις. 

Σέ κανέναν από τούτους τούς φιλόσοφους δέν πέρασε άπό 
τό νου νά θέσει στόν έαυτό του τό πρόβλημα ποιά είναι ή συνάρ
τηση της γερμανικής φιλοσοφίας μέ τή γερμανική πραγματι
κότητα, ποιά είναι ή συνάρτηση της κριτικής τους μέ τό ίδιο 
τό δικό τους υλικό περιβάλλον. 

* 

Οί προϋποθέσεις, πού μ' αύτές ξεκινάμε, δέν είναι αύθαί-
ρετες, δέν είναι δόγματα* είναι πραγματικές προϋποθέσεις, πού 
άφαίρεσή τους μπορεί νά γίνει μόνο στή φαντασία. Είναι τά 
πραγματικά άτομα, ή δράση τους καί οί ύλικοί δροι της ζωής 
τους, τόσο αυτοί πού ήδη βρέθηκαν έτοιμοι, όσο κι εκείνοι τούς 
οποίους τά ίδια τά άτομα δημιούργησαν μέ τή δική τους δράση. 
Αύτές οί προϋποθέσεις μπορούν, επομένως, νά διαπιστωθούν 
μέ τρόπο καθαρά εμπειρικό. 

Ή πρώτη προϋπόθεση κάθε ανθρώπινης ιστορίας είναι φυ
σικά ή ύπαρξη ζωντανών ανθρώπινων άτόμων*. ΓΓ αύτό, τό 
πρώτο συγκεκριμένο γεγονός πού πρέπει νά διαπιστωθεί είναι ή 
σωματική συγκρότηση αύτών τών άτόμων καί ή καθοριζόμενη 
άπό τή συγκρότηση αύτή σχέση τους μέ τήν υπόλοιπη φύση. 
Έδώ, δέν μπορούμε βέβαια νά εμβαθύνουμε ούτε στή μελέτη τών 

* [ Ή άκόλουθη περικοπή διαγράφτηκε στό χειρόγραφο :] Ή πρώτη 
ιστορική πράξη αύτών τών άτόμων, πού μ' αυτήν αρχίζουν νά ξεχωρίζουν 
άπό τά ζώα, δέν είναι τό ότι σκέφτονται, άλλά τό ότι άρχίζουν νά παράγουν 
τά μέσα της ζωής τους. 
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φυσικών Ιδιοτήτων τών ίδιων τών ανθρώπων, ουτε στή μελέτη 
των φυσικών — γεωλογικών, όρο-υδρογραφικών, κλιματολο
γικών — καί τών άλλων συνθηκών, πού οί άνθρωποι τις βρήκαν 
έτοιμες μπροστά τους*. Κάθε ιστοριογραφία οφείλει νά ξεκι
νάει άπ' αυτές τίς φυσικές βάσεις καί άπό τίς μεταλλαγές πού 
ύπέστησαν στό διάβα τής ιστορίας χάρη στή δράση τών άν-
θρώπων. 

Τούς ανθρώπους μπορείς νά τούς ξεχωρίζεις άπό τά ζώα 
άπό τή συνείδηση, άπό τή θρησκεία κι άπ' ό,τι άλλο θέλεις. Οί 
άνθρωποι όμως οί ίδιοι άρχίζουν νά ξεχωρίζουν τόν έαυτό τους 
άπ' τά ζώα, μόλις άρχίζουν νά παράγουν τά μέσα τής ζωής τους, 
βήμα πού καθορίζεται άπό τή σωματική τους συγκρότηση. Πα
ράγοντας τά μέσα τής ζωής τους, οί άνθρωποι παράγουν έμμεσα 
τήν ίδια τήν υλική τους ζωή. 

Ό τρόπος μέ τόν όποιο οί άνθρωποι παράγουν τά μέσα τής 
ζωής τους εξαρτιέται πρίν άπ' όλα άπό τίς ιδιότητες τών ίδιων 
τών μέσων τής ζωής πού βρέθηκαν έτοιμα καί πού πρέπει νά 
άναπαραχθουν. Ό τρόπος αυτός παραγωγής δέν πρέπει νά εξε
τάζεται απλώς άπό τήν πλευρά εκείνη όπου εμφανίζεται ώς ανα
παραγωγή τής φυσικής ύπαρξης τών άτόμων. Ό τρόπος αύτός 
είναι σέ άκόμα μεγαλύτερο βαθμό ένας καθορισμένος τρόπος 
δραστηριότητας αυτών τών άτόμων, ένας καθορισμένος τρόπος 
έκφρασης τής ζωής τους, ένας συγκεκριμένος τρόπος ζωής τών 
ϊδιων τών άτόμων. Ό π ο ι α είναι ή έξωτερίκευση τής ζωής τών 
άτόμων, τέτοια είναι καί τά ίδια. Αυτό πού άντιπροσωπεύουν 
τά άτομα συμπίπτει, έπομένως, μέ τήν παραγωγή τους, συμπί
πτει τόσο μέ τό τι παράγουν όσο καί μέ τό πώς παράγουν. "Αρα, 
τό τί είναι τά άτομα, εξαρτιέται άπό τούς ύλικούς όρους τής πα
ραγωγής τους. 

Ή παραγωγή αυτή άρχιζε ι μόνο μαζί μέ τήν αύξηση του 

* [ Ή άκόλουθη περικοπή διαγράφτηκε στό χειρόγραφο :] Αυτές οί 
σχέσεις καθορίζουν, ώστόσο, δχι μόνο τήν άρχική, πρωτόγονη συγκρό
τηση τών ανθρώπων, καί ιδιαίτερα τίς μεταξύ τους φυλετικές διαφορές, 
άλλά καί όλόκληρη τήν παραπέρα ανάπτυξη ή μή άνάπτυξή τους ώς τίς 
μέρες μας. 
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πληθυσμού. Αυτή, πάλι, προϋποθέτει μιά επικοινωνία (Verkehr) 2  

των ατόμων μεταξύ τους. Ή μορφή αυτής της επικοινωνίας κα
θορίζεται πάλι άπό τήν παραγωγή. 

Οί σχέσεις μεταξύ τών διαφόρων εθνών έξαρτιώνται άπό 
τό βαθμό πού τό καθένα τους έχει άναπτύξει τίς παραγωγικές 
δυνάμεις του, τόν καταμερισμό τής εργασίας καί τήν εσωτερική 
έπικοινωνία. Αύτή ή θέση αναγνωρίζεται άπό όλους. Ά λ λ ά όχι 
μόνο ή σχέση ένός έθνους μέ τά άλλα, μά καί ολόκληρη ή εσω
τερική δομή αύτοϋ του ϊδιου του έθνους έξαρτιέται άπό τό βαθ
μό άνάπτυξης τής παραγωγής του καί άπό τίς εσωτερικές καί 
εξωτερικές του έπικοινωνίες. Τό μέτρο άνάπτυξης τών παρα
γωγικών δυνάμεων ένός έθνους τό δείχνει μέ τόν πιο παραστα
τικό τρόπο ό βαθμός άνάπτυξης του καταμερισμού τής εργα
σίας. Κάθε νέα παραγωγική δύναμη, στό μέτρο πού δέν είναι 
μιά άπλή ποσοτική έπέκταση τών ήδη γνωστών παραγωγικών 
δυνάμεων (λογουχάρη, τό ξεχέρσωμα νέων γαιών), συνεπιφέρει 
μιά νέα ανάπτυξη του καταμερισμού τής εργασίας. [...] 

[···] Αρχ ικά , ή παραγωγή τών ιδεών, τών άντιλήψεων, τής 
συνείδησης διαπλέκεται άμεσα μέ τήν ύλική δραστηριότητα 
καί μέ τήν ύλική επικοινωνία τών άνθρώπων, μέ τή γλώσσα αύτή 
τής πραγματικής ζωής. Ή διαμόρφωση τών άντιλήψεων, ή 
σκέψη, ή πνευματική επικοινωνία τών άνθρώπων εμφανίζονται 
άκόμα εδώ νά πηγάζουν άμεσα άπό τήν ύλική συμπεριφορά τους. 
Τό ίδιο ισχύει γιά τήν πνευματική παραγωγή, όπως αύτή πα
ρουσιάζεται στή γλώσσα τής πολιτικής, τών νόμων, τής ήθικής, 
τής θρησκείας, τής μεταφυσικής κτλ. ένός λαοϋ. Οί άνθρωποι 
είναι οί παραγωγοί τών άντιλήψεων, τών ιδεών τους κτλ., άλλά 
ό λόγος είναι γιά πραγματικούς άνθρώπους, δρώντες άνθρώπους, 
όπως αύτοί προσδιορίζονται άπό μιάν ορισμένη άνάπτυξη τών 
παραγωγικών τους δυνάμεων καί τών άντιστοιχούντων σ' αυτές 
σχέσεών τους, ώς τίς απώτατες μορφές τους. Ή συνείδηση (das 
Bewusstsein) δέν μπορεί ποτέ νά είναι τίποτα άλλο άπό τό εν
συνείδητο Είναι (das bewusste Sein), καί τό Είναι τών άνθρώπων 
τό άποτελεϊ ή πραγματική διαδικασία τής ζωής τους. "Αν σ' 
ολόκληρη τήν ιδεολογία οί άνθρωποι καί οί μεταξύ τους σχέ-
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σεις εμφανίζονται με τό κεφάλι κάτω, δπως σ' ένα σκοτεινό θά
λαμο, τότε καί τό φαινόμενο τούτο πηγάζει έπίσης από την 
ιστορική διαδικασία τής ζωής τους, όπως καί τό αντεστραμμένο 
είδωλο των άντικειμένων στόν αμφιβληστροειδή πηγάζει άπό 
τήν άμεση φυσική διαδικασία τής ζωής τους. 

Σέ πλήρη αντίθεση μέ τή γερμανική φιλοσοφία, πού κατε
βαίνει άπό τόν ουρανό στή γή , έδώ άνεβαίνουμε άπό τή γή στόν 
ουρανό, δηλαδή ξεκινάμε όχι άπό έκεΐνο πού οί άνθρωποι λένε, 
φαντάζονται, άντιλαμβάνονται, ξεκινάμε έπίσης όχι άπό τούς 
άνθρώπους πού υπάρχουν μόνο στά λόγια, στή σκέψη, στή φαν
τασία, στίς άντιλήψεις, ώστε διαμέσου αυτών νά φτάσουμε 
στούς ζωντανούς άνθρώπους· γιά μας, σημείο αφετηρίας είναι οί 
πραγματικά δρώντες άνθρωποι, ένώ άπό τήν πραγματική δια
δικασία τής ζωής τους συνάγουμε καί τήν άνάπτυξη τών ιδεο
λογικών άντανακλάσεων καί άπηχήσεων αύτής τής διαδικασίας 
τής ζωής. Ακόμα καί τά ομιχλώδη πλάσματα του έγκέφαλου 
τών άνθρώπων είναι κι αύτά άναγκαΐα παράγωγα, ένα είδος άνα-
θυμιάσεις τής υλικής διαδικασίας τής ζωής τους, ή οποία μπο
ρεί νά διαπιστωθεί κατά τρόπο έμπειρικό καί συνδέεται μέ υλι
κές προϋποθέσεις. Ή ήθική, ή θρησκεία, ή μεταφυσική καί τά 
άλλα είδη ιδεολογίας, καθώς καί οί άντίστοιχές τους μορφές 
συνείδησης, χάνουν έτσι τήν έπίφαση τής αύτόνομης υπόστα
σης. Δέν έχουν ιστορία, δέν έχουν εξέλιξη. Οί άνθρωποι, πού 
αναπτύσσουν τήν υλική παραγωγή τους καί τήν υλική τους έπι-
κοινωνία, άλλάζουν, μαζί μέ τούτη τήν πραγμάτικότητά τους, 
καί τή σκέψη τους καί τά προϊόντα τής σκέψης τους. Δέν είναι 
ή συνείδηση πού καθορίζει τή ζωή, άλλά είναι ή ζωή πού κα
θορίζει τή συνείδηση. Ό πρώτος τρόπος θεώρησης τών πραγ
μάτων ξεκινάει άπό τή συνείδηση, σάν νά ήταν αυτή ένα ζων
τανό άτομο· ό δεύτερος, πού άνταποκρίνεται στήν πραγματική 
ζωή, ξεκινάει άπό τά πραγματικά ζωντανά άτομα καί θεωρεί τή 
συνείδηση μόνο σάν συνείδησή τους. [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τόμ. 3, σελ. 13, 19-22, 26-27. 
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Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Ή Γερμανική Ιδεολογία (1845/1846) 

Στην έκθεση πού κάναμε ώς τώρα ό Ιάκωβος ό άγαθούλης 
(Jacques le bonhomme) άντιλαμβάνεται τήν ιστορία 3 μόνο σάν 
προϊόν αφηρημένων σκέψεων — ή μάλλον τών δικών του ιδεών 
γιά τίς αφηρημένες σκέψεις, — τήν αντιλαμβάνεται σάν κυριαρ
χούμενη άπ 9 αυτές τίς ιδέες, πού όλες σέ τελευταία ανάλυση δια
λύονται μέσα «στό Ιερό». Αύτή τήν κυριαρχία του «Ίερου», 
της σκέψης, τής χεγκελιανής άπόλυτης ιδέας πάνω στόν έμπει-
ρικό κόσμο, τήν παρουσιάζει σάν πράγματι ύπάρχουσα ιστο
ρική σχέση, σάν κυριαρχία τών αγίων, τών ιδεολόγων πάνω 
στόν αμύητο κόσμο — σάν ιεραρχία. Στήν ιεραρχία αύτή ο,τι 
στό παρελθόν έμφανιζόταν τό ένα μετά τό άλλο, υπάρχει τώρα 
τό ενα δίπλα στό άλλο, έτσι πού ή μιά άπό τίς δυό συνυπάρ
χουσες μορφές έξέλιξης κυριαρχεί πάνω στήν άλλη. Έ τ σ ι , ό 
έφηβος κυριαρχεί πάνω στό παιδί, ό Μογγόλος πάνω στό Νέ
γρο, ό Σύγχρονος πάνω στόν Αρχα ίο , ό άφοσιωμένος εγωιστής 
(citoyen)* πάνω στόν εγωιστή μέ τή συνηθισμένη έννοια (Bour
geois)** κτλ. — βλέπε τήν «Οικονομία τής Παλαιάς Διαθήκης» 4; 
Ή «εκμηδένιση» τού «κόσμου τών πραγμάτων» άπό τόν «κόσμο 
του πνεύματος» έμφανίζεται εδώ σάν «κυριαρχία» τού «κόσμου 
τών σκέψεων» πάνω στόν «κόσμο τών πραγμάτων». Είναι άπόλυ-
τα φυσικό ότι ή κυριαρχία, τήν όποία ό «κόσμος τών σκέψεων» 
άσκουσε άπό τήν άρχή στήν ιστορία, παρουσιάζεται στό τέλος 
αύτής τής ιστορίας καί σάν πραγματική, όντως ύπάρχουσα κυ-

* — ό πολίτης. 
** — ό μπουρζουας, ό άνθρωπος πού άνήκει στήν άστική τάξη. 
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ριαρχία των σκεπτόμενων — καί, δπως θά δοϋμε, σέ τελευταία 
ανάλυση, σάν κυριαρχία τών θεωρητικολόγων φιλοσόφων — 
πάνω στόν κόσμο τών πραγμάτων, έτσι πού γιά τόν άγιο Μάξ 
νά μην άπομένει άλλο, παρά νά ξεκινήσει τόν άγώνα ενάντια 
στίς σκέψεις καί τις ιδέες τών ιδεολόγων καί νά τίς κατανική
σει, ώστε νά γίνει «κάτοχος τοϋ κόσμου τών πραγμάτων καί τοϋ 
κόσμου τών σκέψεων». 

((Ιεραρχία είναι κυριαρχία τών σκέψεων, κυριαρχία του πνεύματος. 
Ιεραρχικοί είμαστε ίσαμε σήμερα, καταπιεζόμενοι άπό εκείνους πού στη
ρίζονται στίς σκέψεις, καί σκέψεις είναι» — ποιός δέν τό πρόσεξε αύτό άπό 
καιρό ; — «τό Ιερό)) (σ. 97). (Γιά νά μήν τόν κατηγορήσουν ότι σ' όλόκληρο 
τό «Βιβλίο» του δέν φτιάχνει παρά «σκέψεις», δηλαδή ατό Ιερό)), ό Στίρνερ 
προσπάθησε νά προφυλαχθεί, μή κάνοντας πράγματι πουθενά καμιά σκέψη 
μέσα σέ τοϋτο τό βιβλίο. "Αλλωστε, στό περιοδικό του Βίγκαντ (σ. 162) 
άποδίδει στόν έαυτό του «δεξιοτεχνία στή σκέψη», δηλαδή, κατά τή δική 
του έρμηνεία, δεξιοτεχνία στή ν κατασκευή «τοϋ Ίεροϋ», πράγμα πού δέν 
πρόκειται νά τοϋ τό αμφισβητήσουμε). — «Ιεραρχία είναι επικυριαρχία 
τοϋ πνεύματος» (σ. 467). — «Εκείνη ή μεσαιωνική ιεραρχία δέν ήταν 
παρά μιά άνήμπορη ιεραρχία, διότι ήταν ύποχρεωμένη νά ανέχεται νά ύπάρ-
χει δίπλα της ανενόχλητη τοϋ κόσμου ή βαρβαρότητα» (θά δοϋμε άμέσως 
«άπό ποϋ ξέρει μόνο ό Στίρνερ όλα όσα ήταν ύποχρεωμένη νά κάνει ή ιεραρ
χία») «καί μόνο ή Μεταρρύθμιση χαλύβδωσε τή δύναμη της ιεραρχίας» 
^σελ. 110). Ό «Στίρνερ» πιστεύει πράγματι πώς «ή κυριαρχία τών πνευμά¬
τ ω ν ποτέ στό παρελθόν δέν ήταν τόσο καθολικευμένη καί πανίσχυρη» όσο 
μετά τή Μεταρρύθμιση. Πιστεύει πώς αυτή ή κυριαρχία τών πνευμάτων, 
«άντί ν' άποσπά τή θρησκευτική άρχή άπό τήν τέχνη, τό κράτος καί τήν 
έπιστήμη, άντίθετα, τά άνύψωσε στό σύνολό τους άπό τό πεδίο της πραγμα
τικότητας στό βασίλειο τοϋ πνεύματος καί τά έκανε θρησκευτικά». 

[...] Αυτή ή άντίληψη γιά τή νεότερη ίστορία δέν είναι παρά 
μιά έπαύξηση τής ίδιας παλιάς αύταπάτης τής άφηρημένης φι
λοσοφίας γιά τήν κυριαρχία τοϋ πνεύματος στήν ίστορία. Τό 
χωρίο αύτό μάλιστα δείχνει πώς ό θρήσκος Ιάκωβος ό άγαθού-
λης συνεχώς άποδέχεται άνεξέταστα τήν κοσμοαντίληψη, πού 
κληρονόμησε άπό τόν Χέγκελ καί πού τοϋ έχει γίνει πατροπα
ράδοτη, τήν άποδέχεται σάν πραγματικό κόσμο καί «έλίσσε-
ται» σ' αύτό τό πεδίο. Αύτό πού θά μπορούσε νά φανεί σέ τοΰτο 
τό χωρίο ώς «δικό του» καί «μοναδικό» είναι ή άντίληψη αυτής 
τής κυριαρχίας τών πνευμάτων ώς ιεραρχίας — [...] 
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f...] Ή υιοθέτηση της χεγκελιανής ιδέας γιά παγκόσμια 
κυριαρχία τών φιλοσόφων καί ή μετατροπή της από τόν άγιο 
Μάξ σέ μιάν ιεραρχία συντελείται χάρη σέ μιά έντελώς μή κρι
τική ευπιστία του άγίου μας καί σέ μιάν άγνοια «θεοσεβούμενη» 
(«heilige») ή άθεόφοβη (heillose), πού ικανοποιείται νά «βλέπει 
διεισδυτικά» («durchschauen») τήν ιστορία (δηλαδή νά ρίχνει 
μιά βιαστική ματιά (durchzuschauen) στά ίστορικά δεδομένα 
πού παραθέτει ό Χέγκελ), δίχως νά πολυσκοτίζεται νά «γνωρί
σει» πολλά «πράγματα» γι ' αύτήν. 

Γενικά, μοιάζει νά φοβάται πώς από τή στιγμή πού θά άρ-
χίσει «νά διδάσκεται» δέ θά μπορεί πιά «νά θύει καί άπολλύει» 
(σ. 96) καί, συνεπώς, θά βαλτώσει στή «ματαιοπονία τών έντό-
μων» — επαρκής λόγος γιά νά μήν «προχωρήσει» στό «θύειν 
καί άπολλύειν» τής δικής του άγνοιας. 

"Αν κάποιος, όπως ό Χέγκελ, κάνει γιά πρώτη φορά μιά 
τέτοια κατασκευή γιά ολόκληρη τήν ιστορία καί γιά τόν σύγ
χρονο κόσμο σ' όλη του τήν έκταση, αύτό δεν μπορεί νά τό κάνει 
δίχως νά έχει εύρύτατες θετικές γνώσεις, δίχως άναφορές, με
ρικές έστω, στήν εμπειρική ιστορία, δίχως νά έκδηλώσει μιά 
μεγάλη ενεργητικότητα καί οξυδέρκεια. Ά ν όμως κάποιος ικα
νοποιείται μέ τό νά έκμεταλλεύεται καί νά προσαρμόζει γιά 
δικούς του σκοπούς μιά ήδη υπάρχουσα έτοιμη κατασκευή, 
επικαλούμενος, γιά νά έπιβεβαιώσει τή «δική του» άντίληψη, 
μεμονωμένα παραδείγματα (λογουχάρη τούς Νέγρους καί τούς 
Μογγόλους, τούς Καθολικούς καί Προτεστάντες, τή Γαλλική 
Επανάσταση κτλ.) — κι αύτό ακριβώς κάνει ό κονταρομάχος 
μας έναντίον του Ίερου, — τότε δέν του χρειάζεται καμιά άπο-
λύτως γνώση τής ιστορίας. 9Από τήν όλη αύτή εκμετάλλευση 
βγαίνει άναπόφευκτα ένα άποτέλεσμα κωμικό, κωμικότατο μά
λιστα, όταν άπ' τό παρελθόν γίνεται ξαφνικά ένα πήδημα στό 
άμεσο παρόν, όπως τό είδαμε ήδη όταν μιλούσαμε γιά τήν «πα-
λαβομάρα» 5 . 

Ό σ ο γιά τήν πραγματική ιεραρχία του Μεσαίωνα, σημειώ
νουμε άπλώς έδώ, ότι αύτή δέν υπήρχε γιά τό λαό, γιά τίς μεγά
λες μάζες τών άνθρώπων. Γιά τόν πολύ κόσμο ύπήρχε μόνο ή 
φεουδαρχία, ένώ ιεραρχία ύπήρχε μόνο στό βαθμό πού ή ΐδια 
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ήταν εϊτε φεουδαρχική εΐτε άντιφεουδαρχική (μέσα στά πλαίσια 
τής φεουδαρχίας). Ή ίδια ή φεουδαρχία στή θεμελίωσή της έχει 
έντελώς έμπειρικές σχέσεις. Ή ιεραρχία καί ό αγώνας της εναν
τίον τής φεουδαρχίας (ό αγώνας τών ιδεολόγων μιας ορισμένης 
τάξης έναντίον τής ίδιας αυτής τάξης) δέν άποτελεΐ παρά τήν 
ιδεολογική έκφραση τής φεουδαρχίας καί τής διαπάλης πού 
άναπτύσσεται μέσα στήν ίδια τή φεουδαρχία — στή διαπάλη 
αύτή συμπεριλαμβάνονται καί οί άγώνες άνάμεσα στά φεου
δαρχικά οργανωμένα έθνη. Ιεραρχία είναι ή ιδεατή μορφή τής 
φεουδαρχίας. Φεουδαρχία είναι ή πολιτική μορφή τών μεσαιω
νικών σχέσεων παραγωγής καί επικοινωνίας. Επομένως, ό αγώ
νας τής φεουδαρχίας έναντίον τής ιεραρχίας μπορεί νά εξηγη
θεί μόνο όταν δοθεί έμφαση σ' αυτές τίς πρακτικές υλικές σχέ
σεις. Αύτή ή ίδια ή έμφαση βάζει ήδη τέρμα στήν ώς τώρα αν
τίληψη τής ιστορίας, πού πίστευε χωρίς νά έρευνα τίς ψευδαι
σθήσεις του Μεσαίωνα, ιδιαίτερα τίς ψευδαισθήσεις εκείνες πού 
καλλιεργούσαν ό Αύτοκράτορας καί ό Πάπας στόν μεταξύ τους 
άγώνα. 

Μιά καί ό άγιος Μάξ δέν κάνει άλλο παρά νά περιορίζει 
σέ «ήχηρά λόγια καί πενιχρές σκέψεις» τίς χεγκελιανές άφαι-
ρέσεις γιά τό Μεσαίωνα καί τήν Ιεραρχία, δέ βλέπουμε κανένα 
λόγο νά άσχοληθοΰμε περισσότερο μέ τήν πραγματική, ιστο
ρική Ιεραρχία. 

"Από τά παραπάνω συνάγεται τώρα σαφώς ότι ή ταχυδα
κτυλουργία μπορεί νά γίνει καί κατ' άντίστροφη έννοια καί ό 
Καθολικισμός μπορεί νά γίνει νοητός όχι μόνο σάν προκαταρ
κτική βαθμίδα, άλλά καί σάν άρνηση τής άληθινής Ιεραρχίας, 
οπότε Καθολικισμός = άρνηση του πνεύματος, μή πνεύμα, 
αίσθητότητα, άπ' όπου ξεπηδάει ή μεγάλη θέση του Ιάκωβου 
του άγαθούλη ότι οί * Ιησουίτες «μας έσωσαν άπό τήν κατάπτω
ση καί τήν απώλεια τής αίσθητότητας» (σ. 118). Τί θά γινό
μασταν «Έμεΐς», μολαταύτα, άν ή «άπώλεια» τής αισθητότητας 
είχε συντελεστεί, αυτό δέν τό μαθαίνουμε. Όλόκληρη ή ύλική 
κίνηση, μέ άπαρχή τόν δέκατο έκτο αιώνα, πού όχι μόνο «Μας 
έσωσε άπό τήν «κατάπτωση» τής αίσθητότητας, άλλά, άντί-
θετα, έδωσε στήν «αίσθητότητα» πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη, 
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δεν υπάρχει γιά τόν «Στίρνερ». "Ολα αυτά τά έκαναν οί Ιησουί
τες. Συγκρίνετε, άλλωστε, τή «Φιλοσοφία της Ιστορίας» του 
Χέγκελ 6 , σ. 425. 

Κάνοντας μεταφορά της παπαδοκρατίας του παρελθόντος 
στό σήμερα, ό άγιος Μάξ άντιλήφθηκε τή σύγχρονη εποχή σάν 
εποχή «παπαδοφροσύνης». Καί ύστερα, εξετάζοντας αύτήν τήν 
μεταφερμένη στή σύγχρονη έποχή παπαδοκρατία σέ διάκριση 
άπό τήν παλιά μεσαιωνική παπαδοκρατία, τήν παρουσιάζει σάν 
κυριαρχία τών ιδεολόγων, σάν «πνεϋμα σχολαρχείον». Έτσ ι , 
παπαδοφροσύνη = ιεραρχία ώς κυριαρχία του πνεύματος, σχο
λαστικισμός = κυριαρχία τοϋ πνεύματος ώς ιεραρχία. 

Αύτή τήν άπλή μετάβαση στήν παπαδοφροσύνη — πού 
ούσιαστικά δεν είναι κάν μετάβαση, — ό «Στίρνερ» τήν πραγ
ματοποιεί μέσα άπό τρεις βασανιστικές μεταμορφώσεις. 

Πρώτον, κατά τήν άποψή του, «ή έννοια παπαδοφροσύνη» 
«είναι συμφυής» στόν καθένα «πού ζει γιά κάποια μεγάλη ιδέα, 
γιά κάποια δίκαιη υπόθεση» (πάλι αύτή ή δίκαιη ύπόθεση !), 
«γιά κάποιο θεωρητικό πιστεύω κτλ.». 

Δεύτερο, μέσα στό δικό του κόσμο τών ψευδαισθήσεων, ό 
Στίρνερ «σκοντάφτει» στήν «προαιώνια ψευδαίσθηση ενός κό
σμου πού άκόμα δεν έχει μάθει νά τά βγάζει πέρα χωρίς τήν «πα
παδοφροσύνη», δηλαδή «νά ζει καί νά δημιουργεί στό όνομα 
μιας Ιδέας κτλ.». 

Τρίτο, «είναι ή κυριαρχία αύτή τής ιδέας ή τής παπαδο
φροσύνης», δηλαδή : « Ό Ροβεσπιέρος, λογουχάρη» (λογου-
χάρη !), «ό Σαίν-Ζύστ καί ούτω καθεξής» (καί ούτω καθεξής !) 
«ήταν πέρα γιά πέρα παπάδες» κτλ. Καί οί τρεις αύτές μεταμορ
φώσεις, στίς όποιες ή παπαδοφροσύνη «άνακαλύπτεται», «βρί
σκεται» καί «έξορκίζεται» (όλα αύτά στή σ. 100), δέν έκφράζουν, 
συνεπώς, τίποτα παραπάνω άπό αύτό πού ό άγιος Μάξ μας έχει 
πει επανειλημμένα, δηλαδή, τήν κυριαρχία του πνεύματος, τής 
ιδέας, του Τερου, πάνω στή «ζωή» (στό ίδιο). 

Άφοϋ, μ' αύτόν τόν τρόπο, ή «κυριαρχία τής ιδέας ή τής 
παπαδοφροσύνης» ύποκατέστησε τήν ιστορία, ό άγιος Μάξ 
μπορεί, βέβαια, χωρίς δυσκολία νά άναζητήσει καί πάλι αύτήν 
τήν «παπαδοφροσύνη» σ' όλη τήν προγενέστερη ιστορία καί 

34 



έτσι νά παρουσιάσει «τόν Ροβεσπιέρο, λογουχάρη, τόν Σαίν-
Ζύστ καί ούτω καθεξής» σάν παπάδες καί νά τούς ταυτίσει μέ 
τόν Ίννοκέντιο τόν Γ' καί τόν Γρηγόριο τόν Ζ', οπότε κάθε μο
ναδικότητα εξαφανίζεται μπροστά στόν Μοναδικό. Ό λ ο ι αυτοί 
δέν είναι, ουσιαστικά, παρά διαφορετικά ονόματα, διαφορετικές 
μεταμφιέσεις ένός προσώπου, της «παπαδοφροσύνης», ή οποία 
δημιούργησε όλη τήν ιστορία άπό τήν άπαρχή του Χριστιανι
σμού. Ό σ ο γιά τό πώς, μέ μιά τέτοια άντίληψη τής ιστορίας, 
«όλες οί γάτες γίνονται σταχτιές», μιά καί όλες οί ιστορικές δια
φορές «ακυρώνονται» καί «διαλύονται» μέσα στήν «έννοια πα-
παδοφροσύνη», όσο γι" αύτό, ό άγιος Μάξ μας δίνει αμέσως ένα 
χτυπητό παράδειγμα μέ «τόν Ροβεσπιέρο λογουχάρη, τόν Σαίν-
Ζύστ καί ούτω καθεξής». Έδώ μας προσφέρεται πρώτα ό Ρο
βεσπιέρος σάν «παράδειγμα» του Σαίν-Ζύστ καί ό Σαίν-Ζύστ 
σάν ένα «καί ούτω καθεξής» του Ροβεσπιέρου. Ύστερα λέγεται : 
«Σ' αύτούς τούς έκπροσώπους τών ίερών συμφερόντων άντιτί-
θεται ένας κόσμος αμέτρητων 'προσωπικών', κοσμικών συμφε
ρόντων». Ποιός τούς άντιτίθονταν ; Οί Γιρονδίνοι καί οί θερμι-
δοριανοί 7 , πού διαρκώς τούς κατηγορούσαν, αύτούς τούς άλη-
θινούς έκπροσώπους τής επαναστατικής δύναμης, — δηλαδή τής 
μόνης τάξης πού ήταν άληθινά έπαναστατική, τής «άναρίθμη-
της» μάζας (βλέπε «λογουχάρη» «Mémoires» de R. Levasseur 
«καί ούτω καθεξής», «δηλαδή» Nougaret : «Histoire des pri
sons», — Barère : «Deux amis de la liberté» (et du commerce), 
— Mme Roland : «Appel à la postérité», — «Mémoires de J.B. 
Louvet — καί άκόμα τά εμετικά «Essais historiques» του Beau-
lieu 8 κτλ., κτλ., καθώς καί όλα τά πρακτικά τών συνεδριάσεων 
του έπαναστατικου δικαστηρίου «καί ούτω καθεξής»), — πού 
τούς κατηγορούσαν γιά καταπάτηση τών «ίερών συμφερόντων», 
του Συντάγματος, τής έλευθερίας, τής ισότητας, τών δικαιωμά
των του άνθρώπου, του ρεπουμπλικανισμου, του δικαίου, τής 
sainte propriété*, γιά καταπάτηση «λογουχάρη» τής διάκρισης 
τών έξουσιών, τής άνθρωπιάς, τής ήθικής, τής μετριοπάθειας 
«καί ούτω καθεξής». Είχαν άντίθετους όλους τούς παπάδες, πού 

* — τί|ς ίερί|ς Ιδιοκτησίας. 
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τούς κατηγορούσαν ότι παραβιάζουν όλα τά κεφαλαιώδη καί 
δευτερεύοντα σημεία τής θρησκευτικής καί ήθικής κατήχησης 
(βλέπε «λογουχάρη», τήν «Histoire du clergé de France pen
dant la révolution» του M.R., Paris, libraire catholique, 1828 
«καί ούτω καθεξής»). Τό ιστορικό σχόλιο του άστου, πού συ
νοψίζεται στόν ισχυρισμό ότι στή διάρκεια τής regne de la ter
reur* «ό Ροβεσπιέρος λογουχάρη, όΣαίν-Ζύστ καί ουτω καθε
ξής» έκοβαν τά κεφάλια τών honnêtes gens** (βλέπε τά άναρίθ-
μητα γραφτά του στενόμυαλου κυρίου Peltier «λογουχάρη», τήν 
«Conspiration de Robespierre» του Montjoie «καί ούτω καθε
ξής»), 9 έκφράζεται άπό τόν άγιο Μάξ μέ τήν άκόλουθη μετου
σίωση : «Επειδή οί έπαναστάτες παπάδες ή γραμματοδιδάσκα
λοι ύπηρετουσαν τόν "Ανθρωπο, έκοβαν κεφάλια άνθρώπων». 
Αύτό, βέβαια, απαλλάσσει τόν άγιο Μάξ άπό τό βαρύ χρέος νά 
πει έστω καί ένα «μόνο» λογάκι γιά τούς πραγματικούς εμπει
ρικούς λόγους τών άποκεφαλισμών, λόγους πού βασίζονται σέ 
ύψιστα κοσμικά συμφέροντα, όχι βέβαια τών κερδοσκόπων του 
Χρηματιστηρίου, άλλά τής «άναρίθμητης» μάζας. Ένας «πα
πάς» προγενέστερης περιόδου, ό Σπινόζα, ήδη άπό τόν δέκατο 
έβδομο αιώνα είχε τήν άναίδεια νά γίνει ένας «άδέκαστος δά
σκαλος» του άγιου Μάξ, λέγοντας ότι «ή άγνοια δέν είναι επι
χε ίρημα» 1 0 . Γι ' αύτό, ό άγιος Μάξ αποστρέφεται τόν παπά Σπι
νόζα, σέ τέτοιο βαθμό, ώστε τάσσεται μέ τό μέρος του παπά 
Αάιμπνιτς, πού ήταν ό άντιπαπάς του Σπινόζα. Καί γιά όλα αύ-
τά τά έκπληκτικά φαινόμενα, όπως ή τρομοκρατία «λογουχάρη», 
οί άποκεφαλισμοί «καί ουτω καθεξής», βρίσκει έναν «άποχρών-
τα λόγο», πού συνίσταται ακριβώς στό ότι «οί άνθρωποι του 
κλήρου είχαν βάλει στό κεφάλι τους κάτι παρόμοιο» (σ. 98). 

Ό μακάριος Μάξ, πού γιά τά πάντα βρήκε έναν άποχρώντα 
λόγο (zureichenden Grund) (βρήκα λοιπόν τή βάση (Grund)***, 
όπου έχει δεθεί γιά πάντα ή άγκυρά Μου» 1 1 , καί που άλλου, άν 
όχι στό είδος τών «λογουχάρη», στή ν «παπαδοφροσύνη» «καί 

* — κυριαρχίας τοϋ τρόμου 
** — χρηστών άνθρώπων. 

*** — Πρόκειται γιά λογοπαίγνιο πού δέν αποδίδεται στά Ελληνικά. "Η λέξη Grund 
σημαίνει στά Γερμανικά λόγος, αΙτία, άλλά καί έδαφος, βάση, βυθός (Σημ. μετ.). 
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ούτω καθεξής», τοϋ* ((Ροβεσπιέρου λογουχάρη, τοϋ Σαίν-Ζύστ 
καί ούτω καθεξής», ή Γεωργία Σάνδη, ό Προυντόν, ή ενάρετη 
βερολινέζα ράφτρα κτλ.), — αύτός ό μακάριος Μάξ «δέν ψέγει 
τήν τάξη των άστών γιά τό ότι έθεσε στόν έγωισμό της τό ερώ
τημα πόσο πλατύ πεδίο μπορεί νά παραχωρήσει στήν έπανα-
στατική 9Ιδ ε α». Γιά τόν άγιο Μάξ ((ή επαναστατική Ιδέα» πού 
ενέπνευσε τούς habits bleus 1 2 καί τούς honnêtes gens τοϋ 1789, 
είναι ίδια μέ τήν «ιδέα» τών sansculottes13 τοϋ 1793, είναι αντ?] 
ή ϊδια ιδέα γιά τήν όποία οί άστοί συσκέπτονται άν θά πρέπει 
«νά τής παραχωρήσουν κάποιο πεδίο», μόνο πού αύτοί οί δια
λογισμοί τοϋ Μάξ δέν «παρέχουν πεδίο» γιά οποιεσδήποτε 
«ιδέες». 

Ερχόμαστε τώρα στή σύγχρονη ιεραρχία, στήν κυριαρχία 
τής ιδέας στήν καθημερινή ζωή. Όλόκληρο τό δεύτερο μέρος 
τοϋ «Βιβλίου» άφιερώνεται στόν άγώνα έναντίον αύτής τής 
«ιεραρχίας». Γιά τοΰτο θά άσχοληθοΰμε διεξοδικότερα μ' αύ-
τήν, όταν θά μιλήσουμε γι 9 αύτό τό δεύτερο μέρος. Α λ λ ά μιά 
καί ό άγιος Μάξ, όπως καί στό κεφάλαιο γιά τήν «παλαβομάρα», 
έτσι κι εδώ, απολαμβάνει προκαταβολικά τίς ιδέες του καί έπα-
ναλαμβάνει στήν άρχή όσα λέει άργότερα, ένώ άργότερα λέει 
όσα ήδη έχει πει στήν άρχή, είμαστε άναγκασμένοι νά παραθέ
σουμε κιόλας έδώ μερικά παραδείγματα τής ιεραρχίας του. Ή 
μέθοδος του νά γράφει βιβλία είναι ό μόνος «έγωισμός», πού 
συναντοΰμε σ' όλο τό βιβλίο του. Ή αύτοϊκανοποίησή του είναι 
άντιστρόφως άνάλογη πρός τήν ικανοποίηση πού δοκιμάζει ό 
άναγνώστης. 

Εφόσον οί άστοί άπαιτοϋν άγάπη γιά τό βασίλειο τους, γιά 
τό καθεστώς τους, τότε θέλουν, κατά τή γνώμη τοϋ Ιάκωβου 
τοϋ άγαθούλη, «νά εγκαθιδρύσουν τό βασίλειο τής αγάπης έπί 
τής γής» (σ. 98). Εφόσον άπαιτοϋν σεβασμό τής κυριαρχίας 
τους καί τών σχέσεων αύτής τής κυριαρχίας, δηλαδή θέλουν νά 
σφετεριστούν τήν κυριαρχία πάνω στό σεβασμό, τότε θέλουν, 
κατά τή γνώμη τοϋ ίδιου άνόητου, τήν κυριαρχία τοϋ σεβασμοΰ 
γενικά, τοποθετούνται άπέναντι στό σεβασμό τό ίδιο όπως καί 
άπέναντι στό "Αγιο Πνεϋμα, πού ζει μέσα τους (σ. 95). Ό Ιάκω
βος ό άγαθούλης, πού ή πίστη του μπορεί νά κινήσει βουνά, άπο-
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δέχεται σάν πραγματική, έγκόσμια βάση του άστικοΰ κόσμου τή 
διαστρεβλωμένη μορφή, με τήν οποία ή ψευτοευσεβής καί υπο
κριτική ιδεολογία τών άστών παρουσιάζει τά δικά του ιδιοτελή 
συμφέροντα ώς συμφέροντα του συνόλου. Τό γιατί αυτή ή ιδεο
λογική πλάνη παίρνει άκριβώς αυτή τή μορφή γιά τόν άγιό μας 
θά τό δούμε, όταν θά μιλήσουμε γιά «τόν πολιτικό φιλελευθε
ρισμό» 1 4 . 

Ό άγιος Μάξ μας δίνει ένα καινούργιο παράδειγμα στή σ· 
115, μιλώντας γιά τήν οικογένεια. Δηλώνει ότι, άν καί είναι πο
λύ εύκολο νά χειραφετηθεί κανείς άπό τήν κυριαρχία τής ίδιας 
τής δικής του οικογένειας, ώστόσο, «ή άρνηση τής ύπακοής 
εύκολα προκαλεί τύψεις συνείδησης» καί γ ι ' αύτό οί άνθρωποι 
κρατιούνται γερά άπό τήν οικογενειακή άγάπη, άπό τήν ιδέα 
τής οικογένειας, άποκτώντας έτσι τήν «ίερή έννοια τής οικο
γένειας», «τό 'Ιερό» (σ. 116). 

Τό καλόπαιδό μας βλέπει πάλι κυριαρχία του 'Ιερου εκεί, 
όπου κυριαρχούν έντελώς έμπειρικές σχέσεις. Ό άστός συμπε
ριφέρεται απέναντι στούς θεσμούς του καθεστώτος του όπως ó 
Εβραίος άπέναντι στό νόμο* τούς παρακάμπτει εφόσον μπορεί 
νά τό κάνει, σέ κάθε επιμέρους περίπτωση, άλλά θέλει νά τούς 
τηρούν όλοι οί άλλοι. "Αν όλοι οί άστοί (Bourgeois) παρέκαμ-
πταν, μαζικά καί μονομιάς, τούς θεσμούς τής άστικής τάξης, 
τότε θά έπαυαν νά είναι άστοί. Μιά τέτοια συμπεριφορά, φυσικά, 
δέν περνάει άπ" τό μυαλό τους καί μέ κανένα τρόπο δέν έξαρτιέ-
ται άπό τίς επιθυμίες τους καί τίς προθέσεις τους. Ό άκόλαστος 
άστός παραβαίνει τό γάμο καί μοιχεύεται στά κρυφά, ó έμπορος 
καταδολιεύεται τό θεσμό τής ιδιοκτησίας, στερώντας άπό τούς 
άλλους τήν ιδιοκτησία διαμέσου τής κερδοσκοπίας, τών πτω
χεύσεων κτλ., ό νεαρός άστός έπιχειρεΐ νά γίνει άνεξάρτητος 
άπό τήν οίκογένειά του όταν μπορεί νά τό κάνει, καταργώντας 
στήν πράξη τήν οικογένεια όσον άφορα αύτόν τόν ίδιο. 'Αλλά ό 
γάμος, ή ιδιοκτησία καί ή οικογένεια θεωρητικά παραμένουν 
άπαραβίαστα, διότι αποτελούν τά πρακτικά θεμέλια πάνω στά 
όποια ή άστική τάξη έχει οικοδομήσει τήν κυριαρχία της καί 
διότι, υπό τήν άστική τους μορφή, αποτελούν όρους χάρη στούς 
οποίους ό άστός είναι άστός, όπως άκριβώς ό νόμος, μολονότι 
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πάντα παρακάμπτεται, κάνει τόν θρήσκο Εβραίο νά είναι ένας 
θρήσκος Εβραίος. Αυτή ή στάση του άστου άπέναντι στούς 
δρους τής ΰπαρξής του παίρνει μιά από τίς καθολικευμένες μορ
φές της στήν άστική ήθική. Δέν μπορεί νά γίνεται λόγος γενικά 
γιά τήν οικογένεια «ώς οικογένεια». Ή άστική τάξη ιστορικά 
δίνει στήν οικογένεια τό χαρακτήρα τής άστικής οικογένειας, 
στήν όποία ή άνία καί τό χρήμα άποτελουν τό συνδετικό κρίκο 
καί στήν όποία εμπεριέχεται επίσης καί ή άστική άποσύνθεση 
τής οικογένειας, πράγμα πού δέν εμποδίζει τήν ίδια τήν οικο
γένεια νά εξακολουθεί νά ύπάρχει. Ή βρώμικη ΰπαρξή της έχει 
τήν άντιστοιχία της μέ τήν ιερή έννοια τής οικογένειας στήν 
έπίσημη φρασεολογία καί στή γενική ύποκρισία. Έκεΐ όπου ή 
οικογένεια πραγματικά καταργείται, λογουχάρη στό προλετα
ριάτο, συντελείται τό άκριβώς άντίστροφο άπ' αύτό πού νομίζει 
ό «Στίρνερ». Έκεΐ δέν ύπάρχει διόλου ή έννοια τής οικογένειας. 
Αλλά, άντί γι 9 αύτό, μπορούμε άσφαλώς έδώ κι έκεΐ νά βρούμε 
μιά οικογενειακή στοργή, πού βασίζεται σέ εντελώς πραγματι
κές σχέσεις. Κατά τόν δέκατο όγδοο αιώνα οί φιλόσοφοι είχαν 
καταργήσει τήν έννοια τής οικογένειας, διότι ή πραγματική 
οικογένεια είχε ήδη άρχίσει νά άποσυντίθεται στίς ύψηλότερες 
κορυφές του πολιτισμού. Χάθηκε ή έσωτερική οικογενειακή συ
νάφεια, διαλύθηκαν τά συστατικά μέρη τής έννοιας τής οικο
γένειας, λογουχάρη ή ύπακοή, τό σέβας, ή συζυγική πίστη κτλ. 
'Αλλά ό ύπαρκτός κορμός τής οικογένειας, ή περιουσιακή σχέ
ση, ή σχέση πού άποκλείει άλλες οικογένειες, ή άναγκαστική 
συμβίωση, οί σχέσεις πού γίνονται ήδη γεγονός άπό τήν ύπαρξη 
παιδιών, τή δομή τών σύγχρονων πόλεων, τό σχηματισμό κεφα
λαίου κτλ., όλα αύτά διατηρήθηκαν, άν καί μέ πολλαπλές παρα
βάσεις, διότι ή ύπαρξη τής οικογένειας συνδέεται άναγκαστικά 
μέ τόν τρόπο παραγωγής, πού ύπάρχει άνεξάρτητα άπό τή θέ
ληση τής άστικής κοινωνίας. Ή άναγκαιότητα αύτή φάνηκε 
μέ τόν πιό χτυπητό τρόπο κατά τή Γαλλική Επανάσταση, όταν 
γιά μιά στιγμή ή οικογένεια είχε καταργηθεί καί νομικά. Ή 
οικογένεια έξακολουθεΐ νά ύπάρχει άκόμα καί στόν δέκατο 
ένατο αιώνα, μόνο πού ή διαδικασία τής άποσύνθεσής της γενι
κεύθηκε άκόμα πιό πολύ, πράγμα πού οφείλεται όχι στήν έν-
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νοια της οικογένειας, αλλά στή μεγαλύτερη άνάπτυξη της βιο
μηχανίας καί του συναγωνισμού. Ή οικογένεια έξακολουθεΐ 
ακόμα νά υπάρχει, μολονότι ή άποσύνθεσή της είχε πρό πολλού 
διακη ρυχτεΐ άπό τούς γάλλους καί άγγλους σοσιαλιστές καί δια
μέσου του γαλλικού μυθιστορήματος έφτασε επιτέλους καί 
στούς γερμανούς πατέρες τής έκκλησίας. 

Νά ένα άκόμα παράδειγμα γιά τήν κυριαρχία τής ιδέας στή ν 
καθημερινή ζωή. Μιά καί οί δάσκαλοι του σχολείου μπορούν νά 
βρίσκουν παρηγοριά γιά τόν γλίσχρο μισθό τους στήν ιερότητα 
τής ύπόθεσης πού υπηρετούν (πράγμα πού μπορεί νά συμβεί μόνο 
στή Γερμανία), ό Ιάκωβος ό άγαθούλης πιστεύει πράγματι ότι 
ή φρασεολογία αύτή είναι ή αιτία τών χαμηλών αποδοχών τους 
(σ. 100). Πιστεύει ότι τό «Ιερό» στό σύγχρονο όστικό κόσμο 
έχει μιά πραγματική χρηματική άξια, πιστεύει ότι, άν καταργη
θεί «τό Ιερό», τότε οί πενιχροί πόροι τοΰ πρωσικοΰ κράτους 
(γιά τό θέμα αυτό μπορούμε νά άνατρέξουμε, μεταξύ άλλων, καί 
στόν Μπράουνιγκ 1 5 ) θά αυξηθούν τόσο πολύ, ώστε κάθε δάσκα
λος τοΰ χωριού θά μπορούσε ξαφνικά νά άμείβεται με υπουργικό 
μισθό. 

Αύτή είναι ή ιεραρχία τοΰ παραλογισμοΰ. 
Ό «άκρογωνιαΐος λίθος τοΰ μεγαλόπρεπου καθεδρικού 

ναοΰ» τής ιεραρχίας, — όπως τό λέει ό μέγας ΜίςηεΙεί 1 6 , είναι 
«καμιά φορά» έργο «κάποιου». 

«Καμιά φορά τούς ανθρώπους κάποιος τούς χωρίζει σέ δυό κατηγορίες: 
σέ μορφωμένους καί αμόρφωτους». (Καμιά φορά κάποιος χωρίζει τούς πι
θήκους σέ δυό όμοταξίες, στούς ένουρους καί στούς άνουρους). «Οί πρώτοι, 
έφόσον ήσαν άξιοι του ονόματος, άσχολοΰνταν μέ τίς ιδέες, μέ τό πνεύμα». 
Σ' αύτούς «κατά τη μεταχριστιανική έποχή άνηκε ή κυριαρχία καί σέ άν-
τάλλαγμα γιά τίς Ιδέες τους άπαιτοΰσαν ... σεβασμό». Οί άμόρφωτοί (τό 
ζώο, τό παιδί, ό νέγρος) είναι «άνίσχυροι» άπέναντι στίς ιδέες καί «κυριαρ
χούνται άπ' αυτές. Αύτό είναι τό νόημα τής ίεραρχίας». 

Οί «μορφωμένοι» (ό έφηβος, ό μογγόλος, ό Σύγχρονος) 
άσχολοΰνται, λοιπόν, πάλι μόνο μέ «τό Πνεΰμα», τήν καθαρή 
ιδέα κτλ. Είναι μεταφυσικοί έξ επαγγέλματος, δηλαδή σέ τε
λευταία άνάλυση χεγκελιανοί. «"Αρα»,οί «άμόρφωτοί» είναι οί 
μή χεγκελιανοί. Ό Χέγκελ ήταν άναμφισβήτητα «ό πιό μορφω-
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μένος» χεγκελιανός 1 7 καί γι 9 αύτό στην περίπτωση του «φαίνε
ται καθαρά πόσο θλίβεται γιά τά πράγματα ακριβώς ό πιό μορ
φωμένος άνθρωπος». Τό ζήτημα είναι ότι «ό μορφωμένος» καί 
«ό άμόρφωτος» συγκρούονται καί μέσα τους ό ένας μέ τόν άλ
λον, καί μάλιστα σέ κάθε άνθρωπο μέσα του «ό άμόρφωτος» 
συγκρούεται μέ «τό μορφωμένο». Κι έπειδή στόν Χέγκελ έκδη-
λώνεται ό μεγαλύτερος πόνος γιά τά πράγματα, δηλαδή γιά όσα 
πέφτουν στό μοιράδι του «άμόρφωτου», έδώ έπίσης άποκαλύ-
πτεται ότι ό «παραπολύ μορφωμένος» είναι ταυτόχρονα καί ό 
«παραπολύ άμόρφωτος». «Έδώ» (στόν Χέγκελ) «ή πραγματι
κότητα θά πρέπει νά βρίσκεται σέ πλήρη άντιστοιχία μέ τήν 
ιδέα καί καμιά έννοια δέν πρέπει νά άπέχει άπ' τήν πραγματι
κότητα». Αύτό σημαίνει: έδώ, ή συνηθισμένη εντύπωση γιά τήν 
πραγματικότητα θά πρέπει νά βρει τήν ολοκληρωμένη φιλοσο
φική της έκφραση, ένώ ό Χέγκελ φαντάζεται, άντίθετα, ότι^ 
«συνεπώς», κάθε φιλοσοφική έκφραση δημιουργεί τήν πραγμα
τικότητα πού είναι άντίστοιχη πρός αύτή. Ό Ιάκωβος ό άγα-
θούλης παίρνει τήν ψευδαίσθηση, πού τρέφει ό Χέγκελ γιά τή 
φιλοσοφία του, σάν καθαρή μονέδα τής χεγκελιανής φιλοσο
φίας. 

Ή χεγκελιανή φιλοσοφία, πού, μέ τή μορφή τής κυριαρ
χίας τών χεγκελιανών πάνω στούς μή χεγκελιανούς, έμφανίζεται 
σάν ή κορωνίδα τής ιεραρχίας, κατακτά τώρα καί τήν τελευταία 
αύτοκρατορία του κόσμου. 

«Τό σύστημα του Χέγκελ ήταν κορύφωμα δεσποτισμού καί μονοκρα
τορίας τής σκέψης, ήταν ή παντοδυναμία του πνεύματος» (σ. 97). 

Έδώ φτάνουμε έτσι στό βασίλειο τών πνευμάτων τής χε . 
γκελιανής φιλοσοφίας, πού εκτείνεται άπ' τό Βερολίνο ίσαμε τή 
Χάλλε καί τό Τύμπιγκεν, στό βασίλειο τών πνευμάτων, πού τήν 
ιστορία του έγραψε ό κ. Μπάυρχοφερ 1 8 καί τό άντίστοιχο στα
τιστικό υλικό της συνέλεξε ό μέγας Μίοηβίεί. 

Προπαρασκευαστικό στάδιο γι 9 αύτό τό βασίλειο τών πνευ -
μάτων στάθηκε ή Γαλλική Επανάσταση, πού «.δέν έκανε τίποτα 
άλλο άπό τό νά μετατρέψει τά πράγματα σέ εντυπώσεις γιά τά 
πράγματα» (σ. 115 — σύγκρινε πιό πάνω τι λέει ό Χέγκελ γιά 
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τήν επανάσταση, σ. [158]). «Έτσι οί άνθρωποι παρέμεναν πο
λίτες (Staatsbürger)» (στόν «Στίρνερ» οί λέξεις αυτές παρατί
θενται πιό μπροστά, αλλά «αυτό πού λέει ό Στίρνερ δέν είναι 
αύτό πού έχει στό μυαλό του, κι αυτό πού έχει στό μυαλό το*« 
δέν μπορεί νά ειπωθεί», Βίγκαντ, σ. 149) καί «ζούσαν νοερά, 
έχοντας νά σκέφτονται κάτι πού μπροστά του» (per appos [itio-
nem]*) «ένιωθαν δέος καί φόβο». Ό «Στίρνερ» λέει κάπου στη 
σ. 98 : « Ό δρόμος πρός τήν κόλαση είναι στρωμένος μέ άγαθές 
προθέσεις». Εμείς , όμως, Οά πούμε : ό δρόμος πρός τόν Μονα
δικό είναι στρωμένος μέ κακές άφαιρέσεις, μέ τσόντες, πού σ' 
αύτόν παίζουν τό ρόλο τής «επουράνιας σκάλας» πού τήν δανεί
στηκε άπ 'τούς Κινέζους, καί του χρησιμεύουν σάν τό «σχοινί 
του άντικειμενικοΰ» (σ. 88), πάνω στό όποιο εκτελεί «πηδήματα 
ψύλλου». "Υστερα άπ' όλα αύτά, ή «νεότερη φιλοσοφία ή νεό
τερη έποχή», — καί μέ τήν έλευση του βασιλείου των πνευμά
των νεότερη έποχή δέν είναι παρά ή νεότερη φιλοσοφία, — δέν 
δυσκολεύθηκε «νά μετατρέψει τά υπαρκτά άντικείμενα σέ άντι-
κείμενα νοερά, δηλαδή σέ έννοιες», σ. 114, μιά δουλειά πού τήν 
συνεχίζει ό άγιος Μάξ. 

Είδαμε πώς ό ιππότης μας, ιππότης τής έλεεινής μορφής, 
άκόμα «προτού προβάλλουν τά βουνά», πού άργότερα τά κίνησε 
μέ τήν πίστη του, καλπάζει άκάθεκτος, ήδη άπό τήν άρχή του 
βιβλίου του, πρός τό μεγάλο στόχο «του μεγαλόπρεπου καθε
δρικού ναού» του. Μά ό «ψαρής» του — ή τσόντα —δέ μπορούσε 
νά τρέξει όσο θά ήθελε ό ιππότης μας. Επιτέλους, τώρα, στή σ. 
114, πέτυχε τό στόχο του, καί, μέ τή βοήθεια ένός άκαταμάχη-
του ((ή», μετέβαλε τή νεότερη εποχή os νεότερη φιλοσοφία. 

Έ τ σ ι ή άρχαία έποχή (δηλαδή ή άρχαία καί ή νέα, ό αιώ
νας τών νέγρων καί τών μογγόλων, στήν πραγματικότητα όμως 
ή προστιρνεριανή έποχή) «έφτασε στόν τελικό της σκοπό». 
Τώρα μπορούμε νά άποκαλύψουμε γιά ποιό λόγο ό άγιος Μάξ 
έβαλε σ' όλο τό πρώτο μέρος του βιβλίου του τόν τίτλο « Ό άν
θρωπος» καί σερβίρησε όλη τήν ιστορία του γιά θαύματα, φαν
τάσματα καί ιππότες σάν ιστορία ατον Ανθρώπου». Οί ιδέες καί 

+ — κατά παράθεση. 
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οί σκέψεις των ανθρώπων ήσαν, βέβαια, ιδέες καί σκέψεις πού 
είχαν γιά τόν έαυτό τους καί γιά τίς σχέσεις τους, ήσαν ή συνεί
δηση πού είχαν γιά τόν εαυτό τους καί γιά τούς άνθρώπους γε
νικά, διότι αύτό δέν ήταν άπλώς ή συνείδηση του μεμονωμένου 
άτομου, άλλά του μεμονωμένου άτομου στή συνάρτησή του μέ 
ολόκληρη τήν κοινωνία καί γιά ολόκληρη τήν κοινωνία στήν 
όποία ζούσαν οί άνθρωποι. Οί άνεξάρτητοι άπ' αύτούς όροι, 
μέσα στούς όποιους παρήγαγαν τή ζωή τους, οί συνδεόμενες μ' 
αύτούς τούς όρους άναγκαΐες μορφές έπικοινωνίας, οί προσδιο
ριζόμενες άπ' όλα αύτά άτομικές καί κοινωνικές σχέσεις, έπρεπε 
— στό βαθμό πού έκφράζονταν σέ ιδέες, — νά πάρουν τή μορφή 
ιδεατών όρων καί άναγκαίων σχέσεων, δηλαδή έπρεπε νά βρουν 
τήν έκφρασή τους στή συνείδηση ώς προσδιορισμοί πού προκύ
πτουν άπό τήν έννοια του Ανθρώπου γενικά, άπότήν άνθρώπινη 
ούσία, άπό τή φύση του ανθρώπου, άπό τόν άνθρωπο ώς άνθρω
πο. Αύτό πού ήσαν πράγματι οί άνθρωποι, αύτό πού ήσαν πράγ
ματι οί σχέσεις τους, εμφανιζόταν στή συνείδηση σάν εντύπωση 
γιά τόν άνθρωπο ώς άνθρωπο, γιά τούς τρόπους τής ύπαρξής 
του ή γιά τούς έπακριβέστερους λογικούς προσδιορισμούς του. 
Γι ' αύτό, λοιπόν, άφοΰ οί ιδεολόγοι ύπέθεσαν ότι οί ιδέες καί οί 
σκέψεις κυριαρχούσαν τήν ώς τώρα ιστορία, ότι ή ιστορία αύτών 
τών ιδεών καί τών σκέψεων άποτελεΐ τήν μόνη ιστορία πού 
ύπάρχει ώς τώρα, άφοΰ φαντάστηκαν ότι οί πραγματικές σχέ
σεις διαμορφώθηκαν σύμφωνα μέ τόν άνθρωπο ώς άνθρωπο καί 
μέ τίς ιδεατές σχέσεις του, δηλαδή σύμφωνα μέ κάποιους λογι
κούς προσδιορισμούς, άφοΰ μετέτρεψαν γενικά τήν ιστορία τής 
συνείδησης πού είχαν οί άνθρωποι γιά τόν έαυτό τους σέ βάση 
τής πραγματικής ιστορίας τους, άφοΰ έγιναν όλα αύτά, δέν ύπήρ-
χε τίποτα τό ευκολότερο άπό τό νά βαφτίσουν τήν ιστορία τής 
συνείδησης, τών ιδεών, τοΰ Ίεροΰ, τών ριζομένων εντυπώσεων, 
ιστορία «τοΰ Ανθρώπου» καί μ' αύτήν νά ύποκαταστήσουν τήν 
πραγματική ιστορία. Ό άγιος Μάξ διαφέρει άπ'όλους τούς προ
κατόχους του μόνο κατά τό ότι αύτός δέν ξέρει τίποτα γι ' αύτές 
τίς εντυπώσεις, ακόμα καί όταν βρίσκονται σέ μιά αύθαίρετη 
άπομόνωση άπό τήν πραγματική ζωή, τής όποιας ήσαν προϊόντα, 
καί όλη ή ματαιοσπουδία του περιορίζεται στό ότι, άντιγράφον-
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τας τή χεγκελιανή ιδεολογία, αποκαλύπτει πώς αγνοεί ακόμα 
καί τό πρωτότυπο άπ' τό όποιο αντιγράφει. Έτσ ι , καί μόνο άπ' 
αύτό, εξηγείται πώς μπορεί στη φαντασία του γιά την ιστορία 
του άνθρώπου νά άντιπαραθέτει την ιστορία του πραγματικού 
άτομου ύπό τή μορφή του Μοναδικού. 

Ή μοναδική ιστορία συντελείται άρχικά στή Στωική σχολή 
τής Α θ ή ν α ς 1 9 , άργότερα σχεδόν αποκλειστικά στή Γερμανία 
καί, τελικά, Αιτι Κιιρί6ΐ^Γαο6η*, στό Βερολίνο, όπου ύψωσε τό 
κάστρο του ό δεσπότης τής «νεότερης φιλοσοφίας ή τής νεό
τερης εποχής» 2 0 : Αύτό καί μόνο αύτό δείχνει πόσο άποκλει-
στικά εθνικού καί τοπικού χαρακτήρα είναι ή υπόθεση πού συ
ζητιέται εδώ. 'Αντί γιά παγκόσμια ιστορία, ό άγιος Μάξ μάς δί
νει έδώ κάποιους σχολιασμούς, κι αύτούς πολύ ισχνούς καί 
εσφαλμένους, πάνω στήν ιστορία τής γερμανικής θεολογίας καί 
φιλοσοφίας. 'Άν καμιά φορά, βγαίνουμε, φαινομενικά, έξω άπό 
τά όρια τής Γερμανίας, αύτό συμβαίνει μόνο γιά νά καταδειχθεί 
ότι τά έργα καί οί σκέψεις τών άλλων λαών, λ.χ. ή Γαλλική Ε 
πανάσταση, «πετυχαίνουν τόν τελικό τους σκοπό» στή Γερ
μανία, καί μάλιστα ΑΓΠ Κυρίει^Γαοεη. Γίνεται παράθεση μόνο 
γερμανικών-έθνικών γεγονότων, πού έξετάζονται καί έρμηνεύον-
ται με γερμανικό-έθνικό τρόπο καί τό άποτέλεσμα είναι κι αύτό 
γερμανικό-έθνικό. 'Αλλά δέν είναι μόνον αύτό. Ό τρόπος σκέ
ψης καί ή παιδεία τού αγίου μας είναι όχι μόνο γερμανική, άλ-
λά καί πέρα γιά πέρα βερολινέζικη. Ό ρόλος πού άποδίδεται 
στή χεγκελιανή φιλοσοφία, είναι ό ίδιος αύτός ρόλος πού αύτή 
παίζει στό Βερολίνο. Ό Στίρνερ συγχέει τό Βερολίνο με τόν 
κόσμο καί με τήν παγκόσμια ιστορία. Ό «νεαρός» είναι Βερο-
λινέζος. Οί άγαθοί πολίτες, πού συναντάμε σ' ολόκληρο τό βι
βλίο, είναι βερολινέζοι φιλισταΐοι, θαμώνες τής μπυραρίας. Ξε
κινώντας άπό τέτοιες προϋποθέσεις, μπορεί νά φτάσει κανείς 
μόνο σέ άποτέλεσμα περιορισμένο σέ στενά εθνικά καί τοπικά 
πλαίσια. Ό «Στίρνερ» καί όλο τό φιλοσοφικό του άδελφάτο, στίς 
τάξεις του οποίου είναι ό πιό άδύνατος καί άστοιχείωτος, είκονο-

* — Διώρυγα στό Βερολίνο καί μιά άπ' τίς όδούς του.(Σημ. μετ.). 
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γραφούν ζωντανά τά γενναιόδωρα στιχάκια τοϋ γενναιόκαρδου 
Χόφμαν φόν Φάλλερσλεμπεν: 

«Στη Γερμανία καί πάλι στη Γερμανία, 
θάθελα, θάθελα πάντα μου νά ζώ».2ΐ 

Τό βερολινέζικο τοπικό συμπέρασμα τοϋ γενναίου μας 
άγιου, ότι ή χεγκελιανή φιλοσοφία έχει συμπεριλάβει όλο τόν 
κόσμο, τοϋ επιτρέπει τώρα, χωρίς πολλά έξοδα, νά θεμελιώσει 
μιά ((δικιά του» παγκόσμια αυτοκρατορία. Ή χεγκελιανή φιλο
σοφία μεταμόρφωσε τά πάντα σέ ιδέες, σέ Ιερό , σέ οπτασίες, σέ 
πνεΰμα, σέ πνεύματα, σέ φαντάσματα. Εναντίον αύτών θά πολε
μήσει ό «Στίρνερ», θά τά κατατροπώσει στή φαντασία του καί 
πάνω στά κουφάρια τους θά υψώσει τή «δικιά του», «μοναδική», 
παγκόσμια αύτοκρατορία «μέ σάρκα καί οστά», τήν αυτοκρα
τορία τοϋ «ακέραιου ανθρώπου». [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τόμ. 3, σελ. 156-157, 159-168. 
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Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Ή Γερμανική Ιδεολογία (1845/1846) 

Β) Ό Κομμουνισμός 

Ό άγιος Μάξ ονομάζει τόν κομμουνισμό «κοινωνικό φιλε
λευθερισμό», γιατί ξέρει καλά πόσο κακή φήμη έχει ή λέξη φι
λελευθερισμός γιά τούς ριζοσπάστες τοΰ 1842 καί γιά τούς πιό 
προωθημένους βερολινέζους έλευθεροστοχαστές 1 7 . Αυτή ή δια
στρέβλωση του δίνει καί τήν ευκαιρία καί τό θάρρος νά βάλει 
στό στόμα των «κοινωνικών φιλελεύθερων» κάθε λογής γνώμες, 
πού πρίν άπό τόν «Στίρνερ» δεν είχαν ποτέ διατυπωθεί καί πού ή 
άνασκευή τους οφείλει νά σημαίνει ταυτόχρονα καί άνασκευή 
τοΰ κομμουνισμού. 

Ή ύπερνίκηση του κομμουνισμού συντελείται μέ μιά σειρά 
κατασκευές, ένμέρει λογικές καί ένμέρει Ιστορικές. 

Πρώτη λογική κατασκευή 
Επειδή «είδαμε πώς έχουμε γίνει υπηρέτες εγωιστών», δέν «πρέπει» οί 

ϊδιοι ((νά γίνουμε έγωϊστές... αλλά τό καλύτερο είναι νά καταστήσουμε 
αδύνατο τό νά υπάρχουν εγωιστές. Έμεΐς θέλουμε κανένας νά μή κατέχει 
τίποτα, ώστε «όλοι» νά κατέχουν. — "Ετσι λένε οί κοινωνικοί φιλελεύθε
ροι. — Καί ποιό είναι αυτό τό πρόσωπο πού εσείς τό ονομάζετε όλοι ; Είναι 
ή κοινωνία», σ. 153. 

Μέ τή βοήθεια μερικών εισαγωγικών ό Σάντσο μετατρέπει 
εδώ τό «όλοι» σέ κάτι μονοπρόσωπο, στήν κοινωνία ώς πρόσωπο, 
ώς υποκείμενο = σέ ιερή κοινωνία, σέ Ιερό. Τώρα ό άγιός μας 
νιώθει στό στοιχείο του καί μπορεί νά εξαπολύσει έναντίον του 
«Τεροΰ» όλο τό χείμαρρο τοΰ πύρινου θυμοΰ του, πράγμα πού 

46 



φυσικά έχει σάν άποτέλεσμα τήν έκμηδένιση τοΰ κομμουνισμού. 
Τό ότι ό άγιος Μάξ βάζει πάλι έδώ το δικό του παραλογισμό 

στό στόμα των «κοινωνικών φιλελεύθερων», έμφανίζοντάς τον 
ώς νόημα των δικών τους λόγων, αύτό δέν είναι κάτι πού πρέπει 
νά μας «εκπλήσσει». Ταυτίζει, πρίν άπ 1 όλα, τό «έχειν» (das 
«Haben») ώς άτομικός ιδιοκτήτης, μέ τό «έχειν» γενικά. 'Αντί 
νά εξετάσει τίς καθορισμένες σχέσεις τής ατομικής ιδιοκτησίας 
μέ τήν παραγωγή, άντί νά εξετάσει τό «έχειν» ώς εισοδηματίας, 
ώς commerçant*, ώς εργοστασιάρχης, ώς έργάτης — οπότε τό 
«έχειν» θά άποδείχνονταν ένα έχειν εντελώς καθορισμένο, θά 
άποδείχνονταν ότι είναι ένα κουμάντο πάνω στήν ξένη έργασία 
— μετατρέπει όλες αύτές τίς σχέσεις σέ ένα «έχειν αύτό καθαυ
τό». 

** [...] άφήνοντας νά δρα τό ν πολιτικό φιλελευθερισμό, πού 
κήρυξε τό «έθνος» ύπέρτατο ιδιοκτήτη. "Αρα, λοιπόν, ό κομμου
νισμός δέν έχει πιά «νά καταργήσει» τήν «προσωπική ιδιοκτη
σία», άλλά, τό πολύ-πολύ, νά ισοπεδώσει τή διανομή τών «φέ
ουδων», εισάγοντας έδώ τήν άρχή τής «égalité»***. Γιά τό θέ
μα της κοινωνίας ώς «ύπέρτατης ιδιοκτήτριας» καί γιά τούς 
«κουρελήδες», ό άγιος Μάξ άς κοιτάξει, μεταξύ άλλων, τό «Éga-
li taire» 2 2 τοΰ 1840 : 

« Ή κοινωνική ιδιοκτησία είναι μιά αντίφαση, αλλά ό κοινωνικός πλού
τος είναι ένα επακόλουθο του κομμουνισμού. Ό Φουριέ, σέ άντίθεση μέ 
τούς σεμνοπρεπείς αστούς ήθικολόγους, έπαναλαμβάνει έκατό φορές πώς 
κοινωνικό κακό δέν αποτελεί τό ότι μερικοί έχουν πάρα πολλά, άλλά τό ότι 
όλοι έχουν πάρα πολύ λίγα» καί γι' αύτό επισημαίνει επίσης στή «La fausse 
industrie» (Παρίσι 1836, σ. 410), «την ένδεια τών πλουσίων». 

Τό ίδιο επίσης, ήδη από τό 1839, συνεπώς πρίν άπό τίς 
«Εγγυήσε ι ς» 2 3 του Βάιτλινγκ, στό εκδιδόμενο στό Παρίσι κομ
μουνιστικό περιοδικό «Die Stimme des Volks» 2 4 (τεύχος I I , 
σ. 14) λέγεται : 

* — έμπορος. 
** —έδώ λείπουν 4 σελίδες άπό τό χειρόγραφο, δπου υπήρχε τό τέλος τής «Πρώ

της λογικής κατασκευής» καί ή άρχή τής «Δεύτερης λογικής κατασκευής». 
*** — Ισότητας. 
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« Ή ατομική ιδιοκτησία, ή πολυπαινεμένη, φιλόπονη, βολική, αβλα
βής, ατομική προκοπή κάνει όλοφάνερη ζημιά στόν πλούτο της ζωής». 

Ό άγιος Σάντσο παίρνει εδώ γιά κομμουνισμό τίς ιδέες με
ρικών φιλελεύθερων πού προσχωρούν στόν κομμουνισμό καί τόν 
τρόπο έκφρασης μερικών κομμουνιστών πού, γιά πολύ πρακτι
κούς λόγους, εκφράζουν τίς άπόψεις τους μέ πολύ προσεγμένες 
διατυπώσεις. 

Μιά καί ό «Στίρνερ» μεταβίβασε τήν ιδιοκτησία στήν «κοι
νωνία», όλα τά μέλη αύτής της κοινωνίας μετατρέπονται μεμιάς 
γι ' αύτόν σέ φουκαράδες καί κουρελήδες, μολονότι — άκόμα 
καί σύμφωνα μέ τή δική τον εντύπωση γιά τήν κομμουνιστική 
τάξη πραγμάτων — «έχουν» τήν «υπέρτατη ιδιοκτήτρια». — 
Ή καλοπροαίρετη πρόταση πού απευθύνει στούς κομμουνιστές, 
«νά κάμουν τή λέξη 'κουρελής 5 τιμητική προσαγόρευση, έτσι 
όπως έκανε ή επανάσταση τή λέξη πολίτης», άποτελεΐ ένα χτυ
πητό παράδειγμα γιά τό πώς συγχέει τόν κομμουνισμό μέ κάτι 
πού από καιρό πιά ανήκει στό παρελθόν. Ή επανάσταση «έκα
νε τιμητική προσαγόρευση» άκόμα καί τή λέξη «sans-culotte» 1 3, 
σέ άντιπαράθεση πρός τούς «honnêtes gens»*, οί όποιοι, στήν 
πολύ άδόκιμη μετάφραση τοΰ Στίρνερ, μετατράπηκαν σέ καλούς 
πολίτες (gute Bürger). [...] 

Ό άγιος Σάντσο ισχυρίζεται ότι «ή ανύψωση της κοινωνίας 
στό επίπεδο τής ύπέρτατης ιδιοκτήτριας» θά ήταν «μιά δεύτερη 
καταλήστευση τού προσώπου πρός τό συμφέρον τής άνθρωπιάς», 
ενώ ό κομμουνισμός δέν είναι παρά ή οδηγημένη στά άκρα κα
ταλήστευση των όσων «καταλήστεψε τό πρόσωπο». «Επειδή 
γ ι ' αύτόν ή ληστεία είναι άναμφίβολακάτιτόάποκρουστικό», ό 
άγιος Σάντσο «πιστεύει, λογουχάρη», ότι «έστιγμάτισε» τόν 
κομμουνισμό «ήδη» μέ τήν παραπάνω φράση. («Τό Βιβλίο», σ. 
102). « Ά π ό τή στιγμή», πού ό «Στίρνερ» «μυρίστηκε» στόν 
κομμουνισμό «άκόμα καί ληστεία», «δέ μπορούσε νά μή νιώσει 
βαθιά άποστροφή καί δίκαιη άγανάκτηση εναντίον του» ! (Βίγ-
καντ, σ. 156). Καλούμε τόν «Στίρνερ» νά μας κατονομάσει έστω 
κι έναν άστό, πού, άναφερόμενος στόν κομμουνισμό (ή στόν 

* —χρηστούς ανθρώπους. 
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χαρτισμό) 2 5 , νά μην έχει διατυπώσει μέ μεγάλη έμφαση τήν 
ϊδια αύτη κοινοτοπία. Ό κομμουνισμός άναμφισβήτητα θά προ
βεί σέ «ληστεία» αύτοΰ πού ό άστός τό θεωρεί σάν «προσω
πικό». 

Πρώτο πόρισμα. 
Σελ. 349. « Ό φιλελευθερισμός διακήρυξε ευθύς έξαρχής ότι ό άνθρω

πος από τήν ίδια τήν ουσία του δεν πρέπει νά είναι ιδιοκτησία, άλλά Ιδιο-
κτήτης.Μιά κι εδώ έπρόκειτο γιά τόν "Ανθρωπο καί όχι γιά τό μεμονωμένο 
άτομο, τό ζήτημα του ΰψους τών προσωπικών άγαθών, πού συνιστούσε 
άκριβώς καί τό ιδιαίτερο ένδιαφέρον τών μεμονωμένων άτόμων, άφέθηκε 
στή διάκρισή τους. Γι αυτό τό λόγο ό έγωισμός τών μεμονωμένων άτόμων 
στόν καθορισμό αύτοϋ του ΰψους βρήκε τό πιό πλατύ πεδίο δράσης καί 
μπήκε στό δρόμο ένός ασταμάτητου συναγωνισμού». 

Αύτό σημαίνει: ό φιλελευθερισμός, δηλαδή οί φιλελεύθε
ροι άτομικοί ιδιοκτήτες, περιέβαλαν στήν άρχή τής Γαλλικής 
Επανάστασης τήν άτομική ιδιοκτησία μέ έναν φιλελεύθερο 
φωτοστέφανο, κηρύσσοντάς την ώς ένα άπό τά δικαιώματα του 
άνθρώπου. Τούς ανάγκασε νά τό κάνουν αύτό ή ϊδια ή θέση πού 
είχαν σάν επαναστατικό κόμμα. Ή σ α ν μάλιστα άναγκασμένοι 
όχι μόνο νά δώσουν στή μάζα τού γαλλικού άγροτικοΰ πληθυ
σμού τό δικαίωμα ιδιοκτησίας, άλλά καί νά τού δώσουν τή δυνα
τότητα νά καταλάβει μιά πραγματική ιδιοκτησία. Κι όλα αύτά 
μπόρεσαν νά τά κάνουν, επειδή μέ τόν τρόπο αύτό «τό ΰψος» 
τών δικών τους άγαθών, πού κυρίως τούς ένδιέφερε, παρέμεινε 
άπαραβίαστο καί μάλιστα εύρισκε μιά σταθερή έξασφάλιση. — 
Επ ίσης εδώ μαθαίνουμε ότι, κατά τή γνώμη τού άγιου Μάξ, ό 
συναγωνισμός γεννιέται άπ 9 τόν φιλελευθερισμό, — νά ένα χα
στούκι πού δίνει στήν ιστορία σάν έκδίκηση γιά τά χαστούκια 
πού, όπως είδαμε προηγούμενα, έπρεπε νά δώσει στόν έαυτό του. 
Τήν «άκριβέστερη έξήγηση» τού μανιφέστου, μέ τό όποιο, όπως 
αύτός λέει, ό φιλελευθερισμός «πρόβαλε ενΰνς εξαρχής», τή 
βρίσκουμε στόν Χέγκελ, πού τό 1820 διατύπωσε τήν άκόλουθη 
σκέψη : 

((Σέ σχέση μέ τά έξωτερικά πράγματα είναι λογικό» (δηλαδή μοϋ ται
ριάζει έμένα σάν λογικό, σάν άνθρωπο) «νά κατέχω Ιδιοκτησία... τό τί καί 
πόσο άκριβώς κατέχω είναι, έπομένως, ένα νομικό συμβάν» (((Φιλοσοφία 
τοΰ Δικαίου» 2 6 , § 49). 
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Είναι χαρακτηριστικό γιά τόν Χέγκελ ότι μετατρέπει τό 
φραστικό σχήμα του άστοϋ σέ υπαρκτή έννοια, σέ ουσία τής 
ιδιοκτησίας καί σ' αυτό ό «Στίρνερ» τόν μιμείται πιστά. Μέ 
βάση τούς προαναφερθέντες συλλογισμούς, ό άγιος Μάξ οικο
δομεί τώρα έναν άλλο ισχυρισμό, δηλαδή ότι ό κομμουνισμός 

«έθεσε τό έρώτημα γιά τό ΰψος τής περιουσίας καί άπάντησε ότι ό άνθρω
πος θά έπρεπε νά έχει τόσα, όσα τοϋ είναι άναγκαια. Θά μπορέσει άραγε ό 
έγωισμός μου νά ικανοποιηθεί μ' αύτό "Οχι, πρέπει νά έχω τόσα, όσα 
είμαι ίκανός νά ιδιοποιηθώ» (σ. 349). 

Πρώτα άπ' όλα πρέπει εδώ νά παρατηρήσουμε ότι ό κομ
μουνισμός καθόλου δέν προήλθε άπό τήν § 49 τής «Φιλοσοφίας 
τοΰ Δικαίου» τοΰ Χέγκελ καί άπό τή διατύπωσή του περί τοΰ 
«τί καί πόσο». Δεύτερο, δέν πέρασε κάν άπ' τό μυαλό «τον κομ
μουνισμού» νά δώσει κάτι «στόν "Ανθρωπο», διότι «ό Κομμου
νισμός» δέν είναι καθόλου τής γνώμης ότι «ο "Ανθρωπος» «χρειά
ζεται» οτιδήποτε πέρα άπό μιά συνοπτική κριτική άνάλυση. 
Τρίτο, ό «Στίρνερ» άποδίδει στόν κομμουνισμό τήν έννοια περί 
τοΰ «τί χρειάζεται» μέ τή σημασία πού δίνει στόν όρο ό σημε
ρινός άστός, κι έτσι εισάγει ένα διακριτικό γνώρισμα, πού, 
έξαιτίας τοΰ χοντροκομμένου χαρακτήρα του, δέ μπορεί νά έχει 
σημασία παρά μόνο γιά τή σημερινή κοινωνία καί τό ιδεατό της 
ομοίωμα — τόν στιρνεριανό Σύλλογο τών «μεμονωμένων φωνα
κλάδων» καί τών ελεύθερων ραπτριών. Ό «Στίρνερ» πέτυχε καί 
πάλι μεγάλες «διεισδύσεις» στήν ούσία τοΰ κομμούνισμοΰ. Τε
λικά, στήν άξίωσή του νά έχει τόσα όσα είναι ίκανός ό ίδιος νά 
ιδιοποιηθεί (λές καί μήπως αύτό δέν είναι ή συνηθισμένη άστι-
κή φράση ότι ό καθένας πρέπει νά έχει τόσα, όσα τοΰ έπιτρέπει 
ή ίκανότητά του νά άποκτήσει, ότι πρέπει νά έχει τό δικαίωμα 
τής ελεύθερης προσόδου), ό άγιος Σάντσο υποθέτει ότι ό κομ
μουνισμός έχει κιόλας πραγματωθεί καί τοΰ παρέχεται ή δυνα
τότητα νά άναπτύσσει άνεμπόδιστα καί νά δείχνει τίς «ίκανό-
τητές» του, πράγμα πού, όπως καί οί ίδιες οί «ίκανότητές» του, 
δέν εξαρτιέται μέ κανένα τρόπο μόνο άπό τόν Σάντσο, άλλά καί 
άπό τίς σχέσεις παραγωγής καί επικοινωνίας, μέσα στίς όποιες 
ζει. — (Βλ. παρακάτω τό κεφάλαιο γιά τό Συνεταιρισμό) 2 7 . "Αλ-
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λωστε, ούτε ό ϊδιος ό άγιος Μάξ δεν ενεργεί σύμφωνα με τή δική 
του διδασκαλία, διότι σ' όλο του τό «Βιβλίο» «έχει ανάγκη» καί 
χρησιμοποιεί πράγματα πού δε στάθηκε «ικανός νά ιδιοποιη
θεί». 

Δεύτερο πόρισμα. 
« Ά λ λ ά οί κοινωνικοί μεταρρυθμιστές Μας κηρύσσουν ενα Δίκαιο 

της κοινωνίας. Έδώ τό άτομο γίνεται σκλάβος τής κοινωνίας» (σ. 246). 
«Σύμφωνα μέ τή γνώμη τών κομμουνιστών, ό καθένας όφείλει νά άπολαμ-
βάνει τά αιώνια δικαιώματα του ανθρώπου» (σ. 238). 

Γιά τούς όρους δικαίωμα, εργασία κτλ., όπως οί όροι αυτοί 
χρησιμοποιούνται άπ' τούς προλετάριους συγγραφείς καί γιά 
τό ποιά πρέπει νά είναι ή κριτική στάση άπέναντί τους, θά μιλή
σουμε στό κεφάλαιο γιά τόν «αληθινό σοσιαλισμό» (βλέπε τόμο 
I I 2 8 ) . Ό σ ο γιά τό δικαίωμα, έμείς, δίπλα σέ πολλά άλλα, ύπο-
γραμμίσαμε τήν άντίθεση τοΰ κομμουνισμού άπέναντί στό δι
καίωμα, τόσο τό πολιτικό καί τό ιδιωτικό, όσο καί τό δικαίωμα 
στή γενικότερη μορφή του, ώς δικαίωμα τοΰ άνθρώπου. Βλέπε 
«Γερμανο-Γαλλικά Χρονικά» 2 9 , όπου τά προνόμια, τά άποκλει-
στικά δικαιώματα, νοοΰνται σάν κάτι πού άντιστοιχεΐ πρός τήν 
άτομική ιδιοκτησία πού συνδέεται μέ τήν ύπαρξη τών ιδιαίτερων 
κοινωνικών στρωμάτων, ενώ τό δικαίωμα νοείται σάν κάτι πού 
άντιστοιχεΐ στίς συνθήκες τοΰ συναγωνισμοΰ, τής έλεύθερης 
άτομικής ιδιοκτησίας (σ. 206 καί άλλοΰ). Επ ίσης , τά ίδια τά 
δικαιώματα τοΰ άνθρώπου νοοΰνται σάν προνόμιο, ένώ ή άτο
μική ιδιοκτησία σάν μονοπώλιο. Παραπέρα, ή κριτική τοΰ δι
καιώματος συσχετίζεται εκεί μέ τή γερμανική φιλοσοφία καί 
έμφανίζεται σάν πόρισμα έξαγόμενο άπ' τήν κριτική τής θρη
σκείας (σ. 72). Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται σαφώς πώς τά νο
μικά άξιώματα, πού οδηγούν δήθεν στόν κομμουνισμό, άποτε-
λοΰν άξιώματα τής άτομικής ιδιοκτησίας, ένώ τό γενικό δι
καίωμα τής κτήσης ένός πράγματος άποτελεϊ μιά φαντασιώδη 
προϋπόθεση τοΰ δικαιώματος τής άτομικής ιδιοκτησίας (σ. 
98, 99) 3 0 . 

"Αλλωστε, μόνο άπ' τό μυαλό ένός βερολινέζου δημοδιδά-
σκαλου θά μποροΰσε νά περάσει ή ιδέα ν ' άντιτάξει τά όσα ειπώ-
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θηκαν παραπάνω σ' έναν Μπαμπέφ καί νά τόν πάρει σάν θεωρη
τικό εκπρόσωπο του κομμουνισμού. Ό «Στίρνερ», ώστόσο, δέ 
ντρέπεται νά ισχυρίζεται στή σ. 247 ότι ό κομμουνισμός, ό 
όποιος δέχεται 

«ότι δλοι οί άνθρωποι έχουν άπό τή φύση ίσα δικαιώματα, άναιρεΐ την ίδια 
τη δική του θέση, όταν λέει ότι οί άνθρωποι άπό τή φύση δέν έχουν κανενός 
είδους δικαιώματα. Επειδή δέν θέλει, λογουχάρη, νά παραδεχτεί ότι οί γο
νείς έχουν δικαιώματα άπέναντι στά παιδιά τους, αύτός καταργεί τήν οίκο-
γένεια. Γενικά, όλη αύτή ή έπαναστατική ή μπαμπεφική άρχή (σύγκρινε: 
«Οί κομμουνιστές στήν Ελβετία, έκθεση Επιτροπής» 3 1 , σ. 3) στηρίζε
ται πάνω σέ μιά θρησκευτική, δηλαδή έσφαλμένη άντίληψη». 

Στήν Αγγλ ία φτάνει ένας Γιάνκης, βρίσκει έκεΐ ένα κώλυ
μα στό πρόσωπο ενός Ειρηνοδίκη, πού τόν εμποδίζει νά μαστι
γώσει τό δούλο του, καί φωνάζει άγανακτισμένος: «Do you 
call a land of liberty, where a man can't larrup his nigger?»* 

Ό άγιος Σάντσο παθαίνει εδώ διπλό ρεζίλεμα. Πρώτο, 
θεωρεί ότι καταργούνται τά «ίσα δικαιώματα τών ανθρώπων» 
άπ' τό ότι άναγνωρίζονται «από τή φύση ίσα δικαιώματα» στά 
παιδιά έναντι τών γονέων, άπ' τό ότι στά παιδιά καί στούς γονείς 
δίνονται τά ίσα δικαιώματα τοΰ άνθρώπου. Δεύτερο, δυό σελίδες 
πιό πάνω, ό Ιάκωβος ό άγαθούλης λέει ότι τό κράτος δέν αναμει
γνύεται όταν ένας πατέρας δέρνει τό γιό του, διότι άναγνωρίζει 
τό οικογενειακό δικαίωμα. "Ετσι, αύτό πού ό Στίρνερ, άπό τή μιά 
μεριά, τό παρουσιάζει σάν ιδιωτικό (οικογενειακό) δικαίωμα 
άπό τήν άλλη μεριά, τό έντάσσει στά «άπό τή φύση ίσα δικαιώ
ματα τών άνθρώπων». Τελικά, μας ομολογεί ότι γνωρίζει τόν 
Μπαμπέφ μόνο άπό τήν έκθεση Μπλούντσλι, ένώ στήν ίδια 
τήν έκθεσή του ό Μπλούντσλι όμολογεΐ μέ τή σειρά του, στή 
σ. 3, ότι έχει άντλήσει όλα τά στοιχεία του άπό τόν εντιμότατο 
δόκτωρα τοΰ Δικαίου Λ. Στάιν 3 2 . Οί εμπεριστατωμένες γνώσεις 
τοΰ άγιου Σάντσο περί κομμουνισμοΰ φανερώνονται στήν περι
κοπή πού άναφέραμε. "Οπως ό άγιος Μπροΰνο είναι ό μεσίτης 
του στό θέμα της επανάστασης, έτσι καί ό άγιος Μπλούντσλι 
είναι ό μεσίτης του στό θέμα τών κομμουνιστών. Μιά κι έτσι 

# — Καί λέτε χώρα τής έλευθερίας, μιά χώρα όπου ένας άνθρωπος δέ μπορεί νά μαστι
γώνει τόν νέγρο του; 
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έχουν τά πράγματα, δεν πρέπει νά μας παραξενεύει όταν, στόν 
πρωτόγονο μας «λόγο τοΰ Θεού», λίγες γραμμές παρακάτω, ή 
fraternité* της επανάστασης ύποβιβάζεται σέ «ισότητα των τέ
κνων τοΰ Θεοΰ» (σέ ποιό δόγμα τοΰ χριστιανισμού γίνεται λό
γος περί égalité** ;). 

Τρίτο πόρισμα. 
Σελ. 414 : Μιά καί ή άρχή του κολλεκτιβισμοΰ αποκορυφώνεται στόν 

κομμουνισμό, άρα, κομμουνισμός = ((αποθέωση τοΰ κράτους της αγάπης». 

Ά π ό τό κράτος της άγάπης, πού είναι δικό του κατασκεύα
σμα, ό άγιος Μάξ παράγει έδω κομμουνισμό, ό όποιος, γιά τό 
λόγο αύτό, παραμένει φυσικά ένας άποκλειστικά στρινεριανός 
κομμουνισμός. Ό άγιος Σάντσο δέ γνωρίζει παρά ένα άπ 'τά 
δυό : ή τόν εγωισμό, ή τό αίτημα γιά άγάπη πρός τόν πλησίον, 
εύσπλαχνία καί ελεημοσύνη των άνθρώπων. Έ ξ ω καί πάνω άπ' 
αύτό τό δίλημμα, δέν υπάρχει γι ' αύτό ν τίποτα. 

Τρίτη λογική κατασκευή. 
«Επειδή στήν κοινωνία βλέπουμε τά πιό αβάσταχτα δεινά, γι' αύτό 

ειδικά» (!) «οί καταπιεζόμενοι» (!) «σκέφτονται ότι φταίχτης γιά όλα αύτά 
είναι ή κοινωνία καί θέτουν στόν έαυτό τους τό καθήκον ν' αποκαλύψουν 
τή σωστή κοινωνία» (σ. 155). 

Ό «Στίρνερ», αντίστροφα, «θέτει στόν έαυτό του» «τό κα
θήκον» νά ανακαλύψει τή «σωστή κοινωνία» πού ταιριάζει σ" 
αυτόν***, τήν ιερή κοινωνία, τήν κοινωνία σάν ενσάρκωση του 
Τεροΰ. Αύτοί πού είναι καταπιεζόμενοι σήμερα «στήν κοινω
νία», «σκέφτονται» άπλως πως νά φτιάξουν μιά κοινωνία, πού 
νά είναι σωστή γι αυτούς, καί γι ' αύτό πρέπει πρίν άπ' όλα νά 
καταργηθεί, μέ βάση τίς ύφιστάμενες παραγωγικές δυνάμεις, ή 
τωρινή κοινωνία. "Αν, e.g.****, σέ μιά μηχανή «δούμε άβάσταχτα 
δεινά», άν, λογουχάρη, άρνιέται νά λειτουργήσει κι εκείνοι πού 
έχουν ανάγκη άπό τή μηχανή αύτή, λογουχάρη γιά νά κάνουν 

* — αδελφοσύνη. 
** — Ισότητας. 

«««, —Λογοπαίγνιο στά Γερμανικά: «die rechte Gesellschaft» («ή σωστή κοινωνία») 
καί «ihm rechte Gesellschaft» («κοινωνία πού τοΟ ταιριάζει») (Σημ. μετ.). 

**** — exempli gratia (παραδείγματος χάρη). 
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λεφτά, βρίσκουν ότι τό κακό έγκειται στην ϊδια τή μηχανή καί 
πασχίζουν νά τήν τροποποιήσουν κτλ., τότε, κατά τή γνώμη του 
άγιου Σάντσο, θέτουν στόν εαυτό τους τό καθήκον όχι νά διορ
θώσουν τή μηχανή γιά τόν έαυτό τους (sich Zurechtzurücken), 
άλλά ν ' άνακαλύψουν τή σωστή μηχανή, τήν ιερή μηχανή, τή 
μηχανή σάν ένσάκρωση του Ίερου, τό Ιερό σάν ένσάρκωση τής 
μηχανής, τή μηχανή στόν ούρανό. Ό «Στίρνερ» τούς συμβου
λεύει ν ' άναζητήσουν τό φταίξιμο ((στόν ϊδιο τόν έαυτό τους». 
Δέν είναι μήπως δικό τους φταίξιμο πού χρειάζονται, λογουχάρη, 
τήν τσάπα καί τό αλέτρι; Δέ θά μπορούσαν μήπως νά φυτέψουν 
πατάτες στό χώμα καί νά τίς βγάλουν από κει μέ τά νύχια; Ό 
άγιος, στή σ. 156, κάνει σχετικά τούτο τό κήρυγμα : 

«Είναι απλώς ένα πανάρχαιο φαινόμενο τό νά ζητάει κανείς πρώτα-
πρώτα νά ρίχνει τό φταίξιμο σ' όλους τούς άλλους εκτός άπ' τόν έαυτό του, 
— νά τό ζητάει δηλαδή στό κράτος, στή φιλαυτία τών πλουσίων, ένώ τό 
φταίξιμο, ώστόσο, είναι ακριβώς δικό μας». 

Ό «καταπιεζόμενος», πού πάει νά ρίξει «στό κράτος» «τό 
φταίξιμο» γιά τή φτώχεια, δέν είναι, όπως τό είδαμε κιόλας πιό 
πάνω, κανένας άλλος, παρά ό ίδιος ό Ιάκωβος ό άγαθούλης. 
Δεύτερο, ό «καταπιεζόμενος», πού εφησυχάζει μέ τό νά άναζη-
τεΐ τό «φταίξιμο» γιά όλα στή «φιλαυτία τών πλουσίων», δέν 
είναι πάλι κανένας άλλος, παρά ό Ιάκωβος ό άγαθούλης. θ ά 
μπορούσε νά πάρει ακριβέστερα στοιχεία γιά άλλους καταπιε
ζόμενους άπό τά «Facts and Fictions» τοΰ John Watt, μόδιστρου 
καί διδάκτορα τής φιλοσοφίας, άπό τό «Poor Man's Compa-
n ion» 3 3 τοΰ Hobson κτλ. Καί, τρίτο, ποιός είναι ό φορέας τοΰ 
«δικού μας φταιξίματος» ; Μήπως τό παιδί τοΰ προλετάριου, πού 
έρχεται στόν κόσμο ραχητικό, πού οί γονείς του τό μεγαλώνουν 
μέ τό όπιο καί όταν γίνει έφτά χρονώ τό στέλνουν στό εργοστά
σιο, ή μήπως ό μεμονωμένος εργάτης, άπ' τόν όποιο γυρεύουν 
εδώ νά «ξεσηκωθεί» μόνος του ενάντια στή ν παγκόσμια άγορά, 
ή μήπως τό κορίτσι, πού είναι άναγκασμένο ή νά πεθάνει άπ' τήν 
πείνα ή νά γίνει πόρνη ; "Οχι, δέν είναι καθόλου αύτοί, άλλά μό
νον εκείνος, πού «όλο τό φταίξιμο», δηλ., τό «φταίξιμο» γιά όλη 
τήν τωρινή κατάσταση τοΰ κόσμβυ, τό άναζητεί «μέσα του», 
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είναι, όχι κανένας άλλος, παρά πάλι ό ίδιος ό Ιάκωβος δ άγα-
θούλης : «Είναι άπλώς ένα πανάρχαιο φαινόμενο» της χριστια
νικής ενδοσκόπησης και μετάνοιας υπό την γερμανική θεωρη-
τικολογοΰσα μορφή της, με τήν ιδεαλιστική φρασεολογία της, 
όπου τό Έγώ, ό υπαρκτός άνθρωπος, πρέπει ν ' άλλάξω όχι τήν 
πραγματικότητα, κάτι πού μόνο μαζί μέ άλλους θά μπορούσα νά 
κάνω, αλλά ν ' άλλάξω ό ίδιος μέσα μου. «Είναι ό έσωτερικός 
άγώνας τοΰ συγγραφέα μέ τον ίδιο του τόν έαυτό» («Ή "Αγια 
Οικογένεια», σ. 122, πρβλ. σ. 73, 121 καί 306) 3 4. 

"Ωστε, λοιπόν, κατά τόν άγιο Σάντσο, οί καταπιεζόμενοι 
άπό τήν κοινωνία άναζητοΰν τή σωστή κοινωνία. "Αν είχε συ
νέπεια, θά έπρεπε κι έκεΐνοι, πού «επιζητούν νά ρίξουν τό φταί
ξιμο στό κράτος», — καί γι ' αύτόν καί οί δύο είναι αυτά τά ϊδια 
πρόσωπα, — νά άναζητήσουν τό αωατό κράτος. Α λ λ ά αύτό δεν 
τόν βολεύει, διότι έχει άκούσει πώς οί κομμουνιστές θέλουν 
νά καταργήσουν τό κράτος. Πρέπει νά κατασκευάσει τώρα 
αύτή τήν κατάργηση τοΰ κράτους, πράγμα πού ό άγιος Σάντσο 
τό τακτοποιεί, συνεπικουρούμενος πάλι άπ' τόν «ψαρή» του, 
τήν τσόντα, μ' έναν τρόπο πού «φαίνεται πολύ άπλός» : 

«Επειδή οί εργάτες βρίσκονται σέ κατάσταση ένδειας (Notstand), ή 
ύπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων (Stand der Dinge), δηλ. τό κράτος [der 
Staat J (Status — Stand), πρέπει νά καταργηθούν» (στό ίδιο). 

Έ τ σ ι : 
Κατάσταση ένδειας = ύπάρχουσα κατάσταση 

πραγμάτων. 
'Υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων = Κατάσταση (Stand) 

Stand = Status* 
Status = Staat** 

Συμπέρασμα : Κατάσταση ένδειας = Κράτος 
Τί θά μπορούσε «νά φανεί απλούστερο»; «Είναι μόνο εκ

πληκτικό» τό ότι οί άγγλοι άστοί (Bourgeois) τοΰ 1688 καί οί 
γάλλοι άστοί τοΰ 1789 δεν «κατέληξαν» στίς ίδιες «άπλές σκέ
ψεις» καί εξισώσεις, άν καί στούς καιρούς εκείνους ή εξίσωση 

* — τάξη πραγμάτων. 
** — κράτος. 

55 



«κατάσταση (Stand) - τάξη πραγμάτων (Status) = τό κράτος 
(der Staat)» ήταν πολύ πιο δικαιολογημένη άπ' δ,τι σήμερα. 
Ά π ό δώ προκύπτει ότι παντού όπου υπάρχει μιά «κατάσταση 
ένδειας», «το κράτος», πού, φυσικά, είναι ένα καί τό αύτό στήν 
Πρωσία καί στή Βόρεια Αμερική , πρέπει νά καταργηθεί. 

Ό άγιος Σάντσο μας προσφέρει τώρα, κατά τό συνήθειο του, 
μερικά αποφθέγματα του Σολομώντα. 

Σολομώντειο απόφθεγμα αρθ. 1. 
Σελ. 163 : «Τό ότι ή κοινωνία δέν είναι κανένα Έγώ, τό όποιο θά μπο

ρούσε νά δίνει κτλ., αλλά ένα όργανο άπ' όπου μπορούμε νά αντλήσουμε 
οφέλη· ότι δέν έχουμε κοινωνικές ύποχρεώσεις, αλλά μόνο κοινωνικά συμ
φέροντα· ότι δέν οφείλουμε νά κάνουμε θυσίες γιά τήν κοινωνία, άλλά, 
όταν καμιά φορά κάνουμε τέτοιες θυσίες, έχουμε ύπόψη τόν ϊδιο τόν Ε α υ 
τό μας, — όλα αυτά δέν τά σκέφτονται οί κοινωνικοί φιλελεύθεροι, διότι 
είναι αιχμάλωτοι της αρχής της θρησκείας καί μέ μεγάλο ζήλο όποβλέπουν 
πρός μιά ιερή κοινωνία». 

Ά π ό δώ προκύπτουν οί άκόλουθες «διεισδύσεις» στήν 
ούσία του κομμουνισμού: 

1. Ό άγιος Σάντσο έχει ξεχάσει έντελώς ότι αύτός ό ίδιος 
ήταν έκεΐνος, πού μετέτρεψε «τήν κοινωνία» σε κάποιο «Έγώ» 
καί ότι, συνεπώς, βρίσκεται άπλώς μέσα στήν ίδια τή δική του 
«κοινωνία». 

2. Πιστεύει ότι οί κομμουνιστές περίμεναν άπό «τήν κοι
νωνία» νά τούς «δώσει» κάτι, ένώ πράγματι τό άνώτστο πού θέ
λουν είναι νά δώσουν στόν έαυτό τους μιά κοινωνία. 

3. Προτού άκόμα άρχίσει νά ύπάρχει κάποια κοινοονία, τή 
μετατρέπει σέ όργανο, άπ' τό όποιο θέλει ν ' άντλήσει οφέλη, 
χωρίς αύτός καί άλλοι άνθρωποι, μέ τίς άμοιβαΐες κοινωνικές 
σχέσεις τους, νά έχουν δημιουργήσει τήν κοινωνία, δηλαδή τό 
ίδιο αύτό τό «όργανο». 

4. Πιστεύει ότι στήν κομμουνιστική κοινωνία μπορεί νά 
γίνει λόγος γιά «ύποχρεώσεις» καί «συμφέροντα», γιά δυό άλ
λη λοσυμπληρούμενες πλευρές μιας άντίθεσης πού ύπάρχει μόνο 
στήν άστική κοινωνία (υπό τό πρόσχημα τού συμφέροντος, ό 
σκεπτόμενος άστός παρεμβάλλει πάντοτε ένα τρίτο στοιχείο 
άνάμεσα στόν έαυτό του καί στόν τρόπο έκδήλωσης της ζωής 
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του, μιά μανιέρα που της έδο)σε πράγματι κλασική μορφή ό 
Μπένθαμ, πού ή μύτη του πρέπει νά έχει κάποιο συμφέρον προ
τού άποφασίσει νά πάρει μυρουδιά. Σύγκρινε τά όσα λέγονται 
στό «Βιβλίο» γιά τό δικαίωμα πού έχει ό καθένας πάνω στή μύτη 
του, σ. 247). 

5. Ό άγιος Μάξ πιστεύει δτι οί κομμουνιστές θέλουν νά 
«κάνουν θυσίες» «στήν κοινωνία», ένώ τό πολύ-πολύ θέλουν νά 
θυσιάσουν τήν ύπάρχουσα κοινωνία. Στήν περίπτωση αύτή, 
τήν έπίγνωσή τους πώς ό αγώνας τους αποτελεί κοινή ύπόθεση 
όλων τών άνθρώπων, γιά τούς οποίους τό αστικό καθεστώς έχει 
γίνει πολύ στενόχωρο, θά έπρεπε νά τήν χαρακτηρίσει ώς μιά 
θυσία πού κάνουν στόν ϊδιο τόν εαυτό τους. 

6. Τό ότι οί κοινωνικοί φιλελεύθεροι είναι αιχμάλωτοι 
τής άρχής τής θρησκείας καί 

7. "Οτι άποβλέπουν πρός μιά ιερή κοινωνία, πράγμα γιά 
τό όποιο είπαμε άρκετά πιό πάνω. Είδαμε ήδη μέ πόσο «ζήλο» 
ό άγιος Σάντσο «άποβλέπει» στήν εγκαθίδρυση μιας «ιερής κοι
νωνίας», ώστε, μέ τή βοήθεια της, νά μπορέσει νά άντικρούσει 
τόν κομμουνισμό. 

Σολομώντειο απόφθεγμα άρθ. II. 
| Σελ. 277 : (ΓΑ ν τό συμφέρον πάνω στό κοινωνικό πρόβλημα ήταν λι

γότερο παθιασμένο καί λιγότερο τυφλό, τότε ο ί άνθρωποι... θά κα
τανοούσαν ότι μιά κοινωνία δέ μπορεί ν' ανανεωθεί, όσο αύτοί πού τήν συ-
ναποτελοΰν καί τήν συγκροτούν παραμένουν όπως ήσαν πρώτα». 

Ό «Στίρνερ» νομίζει έδώ ότι οί κομμουνιστές προλετάριοι, 
πού έπαναστατικοποιούν τήν κοινωνία καί θέτουν τίς σχέσεις 
παραγωγής καί τή μορφή έπικοινωνίας πάνω σέ μιά νέα βάση 
— καί μιά τέτοια βάση είναι αύτοί οί ίδιοι ώς καινούργιοι άν
θρωποι, ό καινούργιος τρόπος ζωής τους, •— παραμένουν «όπως 
ήσαν πρώτα». Ή άκούραστη προπαγάνδα αύτών τών προλετά
ριων, οί καθημερινές συζητήσεις πού κάνουν μεταξύ τους, δεί
χνουν άρκετά πόσο λίγο αύτοί οί ίδιοι θέλουν νά παραμείνουν 
«όπως ήσαν πρώτα» καί πόσο δέν θέλουν νά παραμείνουν γενικά 
οί άνθρωποι «όπως ήταν πρώτα», θ ά παρέμεναν «όπως ήσαν 
πρώτα» μόνο στήν περίπτωση πού, μαζί μέ τόν Σάντσο, θ' «άνα-
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ζητούσαν τό φταίξιμο στόν ϊδιο τόν εαυτό τους». Ά λ λ ά ξέρουν 
πολύ καλά ότι μόνο άν άλλάξουν οί περιστάσεις θά πάψουν 
νά είναι «όπως πρώτα» καί γι ' αύτό είναι αποφασισμένοι μόλις 
δοθεί ή δυνατότητα ν ' άλλάξουν αύτές τίς περιστάσεις. Στήν επα
ναστατική δράση ή άλλαγή τοΰ ίδιου του έαυτοΰ μας συμπί
πτει μέ τή μεταβολή τών περιστάσεων. [...] 

«Οί άνθρωποι, απέχοντας πολύ από την έπιδίωξη ν' αναπτύξουν τόν 
ίδιο τόν έαυτό τους, πάντοτε θέλησαν νά πλάσουν μιά κοινωνία)). 

Οί άνθρωποι, άπέχοντας πολύ άπό τό νά θέλουν νά πλάσουν 
μιά κοινωνία, ενήργησαν, ωστόσο, μέ τέτοιο τρόπο, ώστε ν 5 άνα-
πτυχθεΐ ή κοινωνία, επειδή πάντα ήθελαν νά άναπτυχθοΰν μόνο 
σάν ξεχωριστά άτομα καί γι ' αύτό πέτυχαν τήν άνάπτυξή τους 
μόνο μέσα στήν κοινωνία καί διαμέσου τής κοινωνίας. Ά λ λ ω 
στε, μόνο ένας άγιος τού φυράματος τοΰ Σάντσο μας μπορεί νά 
διανοηθεί νά ξεχωρίσει τήν άνάπτυξή «τών άνθρώπων» άπό τήν 
άνάπτυξή «τής κοινωνίας», μέσα στήν οποία ζοΰν αύτοί οί άν
θρωποι καί νά συνεχίσει τίς φαντασιοκοπίες του πάνω σ' αύτή 
τή φανταστική βάση. Επιπλέον, έχει κιόλας ξεχάσει τή δική του 
θέση, πού τοΰ τήν ένέπνευσε ό άγιος Μπροΰνο, μέ τήν οποία, 
μόλις λίγο πιό πάνω, έθετε στούς άνθρώπους τό ήθικό αίτημα 
ν ' άλλάξουν τόν ίδιο τόν έαυτό τους καί μέσω αύτοΰ τήν κοινω
νία τους, ταυτίζοντας, συνεπώς, τήν άνάπτυξή τών άνθρώπων 
μέ τήν άνάπτυξή τής κοινωνίας τους. 

Στή σ. 156 βάζει τούς κομμουνιστές, σέ άντίθεση πρός τούς 
πολίτες-μέλη τής πολιτείας (Staatsbürger), νά λένε: 

Τέταρτη λογική κατασκευή. 
« Ή ουσία Μας δέν συνίσταται)) (!) στό «ότι Έμεΐς όλοι είμαστε ίσα 

τέκνα τής πολιτείας» (!), «αλλά στό ότι Έμεΐς όλοι ύπάρχουμε ό ένας γιά 
τόν άλλον. Έμεΐς όλοι Είμαστε ίσοι, επειδή ύπάρχουμε ό ένας γιά τόν άλ
λον, ό καθένας εργάζεται γιά τόν άλλον, ό καθένας άπό Μας είναι εργάτης». 
Βάζει, λοιπόν, ένα σημείο εξίσωσης άνάμεσα στό «ύπάρχω σάν έργάτης» 
καί στό ((υπάρχει ό καθένας μας μόνο διαμέσου τού άλλου», έτσι πού ό άλ
λος, «εργάζεται, λογουχάρη, γιά τό ντύσιμο μου, Έγώ γιά νά ίκανοποιώ 
τήν ανάγκη της ψυχαγωγίας του, αυτός γιά τήν τροφή μου, Έγώ γιά τή μόρ-
φωσή του. "Αρα, ή συμμετοχή μας στό γενικό έργο είναι ή άξιοπρέπειά μας 
καί ή ισότητά μας. — Ποιό είναι τό όφελος Μας άπ' τήν ιδιότητα τοΰ πο-
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λίτη ; Βάρη. Καί ποιά είναι ή έκτίμηση της έργασίας μας ; "Οσο γίνεται 
πιό χαμηλή... Τί μπορείτε νά μας αντιπαραθέσετε ; Εργασία καί πάλι έργα-
σία !» «Μόνο γιά τήν εργασία οφείλουμε νά σας δώσουμε μιάν αμοιβή». 
«Μόνο σέ συνάρτηση μέ τά οφέλη πού Έσεΐς προσπορίζετε σέ Μας», 
«έχετε Έσεΐς κάποιο δικαίωμα απέναντι σέ Μας». «Έμεΐς θέλουμε νά μας 
εκτιμάτε Έσεΐς μόνο τόσο, όσο Έμεΐς δίνουμε κάτι σέ Σας. Ά λ λ ά καί Σεις 
θά εκτιμηθείτε άπό Μας κατά τόν ίδιο ακριβώς τρόπο». « Ή έκτίμηση προσ
διορίζεται άπό τά έργα πού γιά Μας έχουν κάποια άξία, δηλαδή άπό τίς ερ
γασίες κοινής ωφελείας... "Οποιος έκτελεΐ έργο ωφέλιμο δέν πρέπει νά είναι 
κατώτερος οποιουδήποτε άλλου ή μέ άλλα λόγια : όλοι οί εργάτες οί χρή
σιμοι στό σύνολο είναι ίσοι. Ά λ λ ά μιά καί ό εργάτης άξίζει τόσο, όσο είναι 
ό μισθός του, ας είναι τότε καί ό μισθός του ίσος» (σ. 157, 158). 

Στόν Στίρνερ «ό κομμουνισμός» αρχίζει μέ τό νά ψάχνει νά 
βρει ((τήν ουσία», θέλε ι πάλι, σάν «φέρελπις νέος», άπλως «νά 
φτάσει αυτό πού βρίσκεται πίσω άπ' τά πράγματα». Τό ότι ό 
κομμουνισμός είναι στόν ύψηλότερο βαθμό ένα κίνημα πρα
κτικό, πού έπιδιώκει πρακτικούς σκοπούς μέ πρακτικά μέσα καί 
ότι ίσως τό πολύ-πολύ στή Γερμανία, άντιτασσόμενος στούς 
γερμανούς φιλοσόφους, νά μπορεί σέ μιά στιγμή ν ' άσχοληθεΐ 
μέ τό περί «της ούσίας» πρόβλημα, αύτό, φυσικά, δέν ενδιαφέ
ρει καθόλου τόν άγιό μας. Αύτός ό στιρνεριανός «κομμουνι
σμός», πού τόσο πολύ παθαίνεται γιά «τήν ούσία», καταλήγει 
γιά τό λόγο αύτό μόνο σέ μιά φιλοσοφική κατηγορία, στό «ό 
ένας υπάρχει γιά τόν άλλον», μιά κατηγορία, πού μέ τή βοήθεια 
μερικών βεβιασμένων εξισώσεων : 

ό ένας υπάρχει γιά τόν άλλον = υπάρχει μόνο χάρη στόν άλ
λον 

= ύπάρχει ώς εργάτης 
= κυριαρχία τής οικουμενικής 

έργασίας, 

οδηγείται κάπως πιό κοντά πρός τόν έμπειρικό κόσμο. Καλούμε, 
άλλωστε, τόν άγιο Σάντσο νά μας παραθέσει, άς πούμε, άπ' τόν 
"Οουεν (ό όποιος, στό κάτω-κάτω, ώς εκπρόσωπος τοΰ άγγλι-
κου κομμουνισμού, μπορεί νά θεωρηθεί όχι λιγότερο άντιπρο-
σωπευτικός γιά «τόν κομμουνισμό», άπό τόν μή κομμουνιστή, 
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λογουχάρη, Προυντόν*, απ' τά έργα του οποίου ό Στίρνερ έκοψε 
και έραψε τις περισσότερες άπ' τίς θέσεις πού εκτέθηκαν πιό 
πάνω), έστω κι ένα εδάφιο, όπου μπορεί κανείς νά βρει έστω καί 
μιά λέξη αύτων των θέσεων περί «ούσίας», περί κυριαρχίας της 
οικουμενικής εργασίας κτλ. Άλλωστε , δέ χρειάζεται κάν νά 
γυρίσουμε τόσο πολύ πίσω. Τό γερμανικό κομμουνιστικό πε
ριοδικό «Die Stimme des Volks» 2 4 , τοΰ οποίου παραθέσαμε 
ήδη περικοπές, στό τρίτο φύλλο του γράφει σχετικά τά έξής : 

«Αυτό πού ονομάζεται σήμερα εργασία άποτελεΐ μόνο ένα έλάχιστο 
κομμάτι τής τεράστιας, πανίσχυρης διαδικασίας τής παραγωγής. Ή θρη
σκεία καί ή ηθική καταδέχονται νά ονομάσουν εργασία μόνο τίς αποκρου
στικές κι επικίνδυνες όψεις τής παραγωγής καί επιπλέον δέν διστάζουν νά 
τίς καρυκεύουν μέ κάθε λογής ρητά, ευχολόγια (ή μαγικές συνταγές) : «Κέρ
διζε τόν άρτον σου μέ τόν ιδρώτα τοϋ προσώπου σου» σάν προσφορά στή 
δοκιμασία τοϋ Θεοϋ, «ή εργασία ομορφαίνει τή ζωή» κτλ. Ή ήθική τοϋ κό
σμου στό ν όποιο ζοΰμε αποφεύγει μέ πολύ περίσκεψη νά όνομάσει εργασία 
τή δραστηριότητα τών ανθρώπων στίς ψυχαγωγικές καί έλεύθερες έκδηλώ-
σεις της. Ή ήθική κακολογεί αύτές τίς έκδηλώσεις, μολονότι κι αύτές έν-
τάσσονται στή διαδικασία τής παραγωγής. Τίς κακολογεί πρόθυμα ώς μα
ταιοδοξία, ώς μάταιη απόλαυση, ώς ήδυπάθεια. Ό κομμουνισμός έχει ξε
σκεπάσει αυτόν τόν κήρυκα τής ΰποκρισίας, αυτήν τήν άθλια ήθική». 

θεωρώντας τόν κομμουνισμό ώς κυριαρχία τής οικουμε
νικής εργασίας, ό άγιος Μάξ τόν περιορίζει τώρα στό ίσο μερο
κάματο — μιά ανακάλυψη, πού μετά έπαναλαμβάνεται στίς άκό-
λουθες τρεις «διαθλάσεις». Στή σ. 351 : «Εναντίον του συναγω
νισμού ορθώνεται ή άρχή τής κοινωνίας τών κουρελήδων, ή μοι
ρασιά. Πρέπει, λοιπόν, Έγώ, ό πολύ ικανός, νά μήν έχω κανένα 
πλεονέκτημα άπέναντι σέ κείνον πού είναι άνίκανος ;» Παρα
κάτω, στή σ. 363, κάνει λόγο γιά επιβολή «γενικών τελών πάνω 
στή ν άνθρώπινη δραστηριότητα στή ν κομμουνιστική κοινω-

*[Ύποσημείωση πού διέγραψαν οί συγγραφείς] : « Ό Προυντόν, ό όποιος 
ήδη άπό τά 1841 είχε έπικριθεί έντονα από τό κομμουνιστικό έργατικό πε
ριοδικό «La Fraternité» 3 5 γιά τήν άντίληψή του περί ϊσου μεροκάματου, πε
ρί «τοϋ εργάτη γενικά» καί γιά άλλες οικονομικές προκαταλήψεις, πού συ
ναντούνται στά έργα αύτοϋ τοϋ διαπρεπούς συγγραφέα κι άπ' τόν όποιο ο{ 
κομμουνιστές δέν έχουν αποδεχτεί τίποτα άλλο πέρα άπό τήν κριτική του 
γιά τήν Ιδιοκτησία». 
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νία». Καί, τέλος, στη σ. 350, αποδίδει στους κομμουνιστές τή 
σκέψη πώς «ή εργασία» είναι ατό μοναδικό αγαθό» του ανθρώ
που. "Ετσι, ό άγιος Μάξ ξαναμπάζει στόν κομμουνισμό τήν ατο
μική ιδιοκτησία, υπό τή διπλή της μορφή, ώς μοιρασιά καί ώς 
μισθωτή έργασία. Ό π ω ς καί στίς προηγούμενες κρίσεις του 
περί «ληστείας», ό άγιος Μάξ παρουσιάζει κι εδώ τίς πιό αγο
ραίες καί στενόμυαλες άστικές άντιλήψεις σάν «δικές του» «δι
εισδύσεις» στήν ούσία τοΰ κομμουνισμού. Απέδειξε ότι ήταν 
εντελώς άξιος τής τιμής τοΰ νά έχει μαθητεύσει στόν Μπλούντ-
σλι. Σάν γνήσιος μικροαστός, ό άγιος Μάξ φοβάται πώς αύτός, 
σάν άνθρωπος «πολύ ικανός», «δεν θά έχει κανένα πλεονέκτη
μα άπέναντι σέ κεΐνον πού είναι άνίκανος» •— μολονότι τίποτα 
δεν θά έπρεπε νά φοβάται περισσότερο άπ' τό νά επαφίεται στίς 
δικές τους «ικανότητες». 

Άλλωστε , «ό πολύ ίκανός» μας φαντάζεται ότι τά δικαιώ
ματα τοΰ πολίτη είναι κάτι πού άφήνει άδιάφορους τούς προλε
τάριους, άν καί άρχικά δεχόταν ώς προϋπόθεση ότι οί προλε
τάριοι τά έχουν αύτά τά δικαιώματα. Κατά τόν ίδιο τρόπο φαν
τάστηκε πιό πάνω ότι ό άστός μένει άδιάφορος γιά τή μορφή 
διακυβέρνησης. Οί έργάτες δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στά 
δικαιώματα τοΰ πολίτη, δηλ. στήν ιδιότητα τοΰ ενεργού πολίτη 
— μέλους τής πολιτείας, ώστε έκεΐ πού κάνουν χρήαη τους, 
όπως, λογουχάρη, στήν Αμερική, «άντλοΰν» άπ' αύτήν «οφέ
λη», ενώ έκεΐ όπου δέν έχουν δικαιώματα τοΰ πολίτη άγωνίζον-
ται γιά νά τ 5 άποκτήσουν. Βλ. τά πρακτικά τών συζητήσεων τών 
βορειοαμερικανών εργατών σέ πολυάριθμες συγκεντρώσεις, ολό
κληρη τήν ιστορία τοΰ άγγλικοΰ χαρτισμοΰ 2 5 , καθώς καί τοΰγαλ-
λικοΰ κομμουνισμού καί ρεφορμισμοΰ. [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τόμ. 3, σ. 186-198. 
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Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ 

Ή Γερμανική Ιδεολογία (1845/1846) 

Ό π ω ς είδαμε κιόλας στήν «Οικονομία της Παλαιάς Δια
θήκης» 3 καί στή συνέχεια, ό αληθινός εγωιστής τοϋ άγιου Σάν-
τσο, ό έγωιστής πού είναι σύμφωνος μέ τόν έαυτό του, δέν πρέπει 
σέ καμιά περίπτωση νά συγχέεται μέ τόν άγοραΐο εγωιστή της 
σειράς, τόν «έγωιστή μέ τή συνηθισμένη έννοια τοΰ όρου». 
Αντίθετα, τόσο αύτός ό τελευταίος (ό δέσμιος τού κόσμου τών 
πραγμάτων, τό παιδί, ό νέγρος, ό Αρχαίος κτλ.), όσο καί ό αφο
σιωμένος έγωιστής (ό δέσμιος τοϋ κόσμου τών ιδεών, ό έφηβος, 
ό μογγόλος, ό Σύγχρονος κτλ.), άποτελοΰν προϋπόθεσή του. 
Ωστόσο , είναι τέτοια άπό τή φύση τους τά μυστικά τοϋ Μονα
δικού, ώστε αύτή ή άντιπαράθεση καί ή άρνητική ενότητα πού 
προκύπτει άπ' αύτή — ((ό σύμφωνος μέ τόν εαυτό του εγωι
στής» — νά μπορούν νά εξεταστούν μόνον έδώ, στήν Καινή 
Διαθήκη 3 6 . 

Μιά καί ό άγιος Μάξ θέλει νά παρουσιάσει τόν «άληθινό 
εγωιστή» σάν κάτι τό εντελώς καινούργιο, σάν σκοπό όλης τής 
προηγούμενης ιστορίας, οφείλει, άπό τή μιά μεριά, νά άποδείξει 
στούς άφοσιωμένους, στούς κήρυκες τοϋ ϋένουηιειιι*, ότι είναι 
εγωιστές παρά τή θέλησή τους, καί στούς άστούς έγωιστές μέ τή 
συνηθισμένη έννοια, ότι είναι άφοσιωμένοι, ότι δέν είναι άλη
θινό ί, δέν είναι ιεροί έγωιστές. — "Ας άρχίσουμε άπό τούς πρώ
τους, τούς άφοσιωμένους. 

Έχουμε δει κιόλας άμέτρητες φορές ότι στόν κόσμο τοΰ 

* — τής αφοσίωσης. 
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Ιάκωβου του άγαθούλη οί πάντες διακατέχονται άπ 5 τό «Ιερό». 
«Υπάρχει πάντως μιά διαφορά», άνάμεσα στόν «μορφωμένο 
καί άμόρφωτο». Οί μορφωμένοι, πού άσχολούνται μέ τήν καθα
ρή ίδέα, μας εμφανίζονται σάν εκείνοι πού κατ 5 έξοχήν «διακα
τέχονται» άπ' τό «Ιερό». Είναι οί «άφοσιωμένοι» στήν πρακτική 
τους έκφανση. 

«Ποιός είναι, λοιπόν, αφοσιωμένος ; Εντελώς» (!), «ασφαλώς» (!!), «μέ 
άφοσίωση, ίσως» (!!!), «είναι έκεΐνος, πού γιά χάρη ένός πράγματος, γιά 
χάρη ένός σκοπού, μιας μόνο θέλησης, ένός μόνο πάθους, θυσιάζει όλα τ' 
άλλα... Έ ν α είναι τό πάθος πού τόν κυριεύει καί σ' αύτό θυσιάζει όλα τ' άλ
λα. Καί μήπως αυτοί οί άφοσιωμένοι δέν είναι ιδιοτελείς; Μιά καί διακα
τέχονται άπό ένα καί μόνο πάθος, νοιάζονται μόνο γιά μιά καί μοναδική ικα
νοποίηση, γιά τούτο όμως καί μέ πολύ μεγαλύτερο ζήλο. Ό λ ε ς τους οί πρά
ξεις καί ενέργειες είναι εγωιστικές, αλλά αύτό είναι ένας μονόπλευρος, 
ανεκδήλωτος, περιορισμένος εγωισμός. Πρόκειται γιά δαιμονισμένους» (σ. 99). 

Συνεπώς, κατά τή γνώμη τού άγιου Σάντσο, τούς διακατέχει 
ένα καί μοναδικό πάθος. Μήπως όμως θά έπρεπε νά ενδιαφερ
θούν καί γιά κείνα τά πάθη πού έχουν όχι αυτοί, άλλά οί 
άλλοι, γιά νά άνυψωθούν σ' έναν εγωισμό ολόπλευρο, δεδηλω
μένο, άπεριόριστο, ώστε ν ' άνταποκριθοΰν σ' αύτήν τήν ξένη 
κλίμακα τού «ιερού» εγωισμού ; 

Παρεμπιπτόντως, στό σημείο αύτό, σάν παραδείγματα 
«άφοσιωμένων, δαιμονικών εγωιστών» παρεμβάλλονται τόσο ό 
«φιλάργυρος» καί ό ((Θηρευτής των τέρψεων)) (ίσως επειδή ό 
Στίρνερ νομίζει ότι αύτός ό τελευταίος διψάει γιά «τήν τέρψη» 
αύτή καθαυτή, τήν ίερή τέρψη καί όχι τίς κάθε λογής πραγμα
τικές τέρψεις), όσο καί «ό Ροβεσπιέρος λογουχάρη, ό Σαίν-Ζύστ 
κτλ.» (σ. 100). « Ά π ό μιά ορισμένη άποψη τής ήθικής μπορεί νά 
κάνει κανείς έναν συλλογισμό» (δηλ., ό ιερός «εγωιστής» μας ό 
«σύμφωνος μέ τόν έαυτό του» κάνει συλλογισμούς άπό τή δική 
του άποψη, σέ άκρα άσυμφωνία μέ τόν έαυτό του) «περίπου ώς 
εξής»: 

« Ά λ λ ά όταν εγώ θυσιάζω άλλα πάθη σέ ένα πάθος, αύτό δέν σημαίνει 
ότι έτσι κάνω θυσία τόν έαυτό μου σ' αύτό τό πάθος καί δέ θυσιάζω τίποτα 
άπό κείνο πού μέ κάνει νά είμαι αληθινά Έγώ ό ίδιος» (σ. 386). 
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Αυτές οί δυό «άσύμφωνες μεταξύ τους» προτάσεις άναγκά-
ζουν τόν άγιο Μάξ νά κάνει την «τιποτένια» διάκριση ότι, μο
λονότι μπορεί κανείς νά θυσιάζει έξι «λογουχάρη» ή εφτά «κτλ.» 
πάθη σέ ένα καί μόνο πάθος, χωρίς νά παύει νά είναι «αληθινά 
αύτός ό ίδιος», ώστόσο, Θεός φυλάξοι, μή τυχόν καί θυσιάσει 
δέκα πάθη ή καί πιό πολλά. Πράγματι, «αληθινά Έγώ ό ίδιος» 
δέν ήσαν ούτε ό Ροβεσπιέρος, ούτε ό Σαίν-Ζύστ, όπως ούτε ό 
ένας ούτε ό άλλος δέν ήσαν άληθινά «ό Άνθρωπος», άλλά 
άπλώς αληθινά, ό Ροβεσπιέρος καί ό Σαίν-Ζύστ, αύτά τά μονα
δικά, τά άσύγκριτα άτομα. 

Ή ταχυδακτυλουργία, πού άποδείχνει στούς «άφοσιωμέ-
νους» ότι είναι εγωιστές, είναι παλιό τερτίπι, πού τό έχουν ήδη 
αρκετά χρησιμοποιήσει ό Έλβέτιος καί ό Μπένθαμ. « Ή ιδιαι
τερότητα» της ταχυδακτυλουργίας του άγιου Σάντσο συνίσταται 
στό ότι τούς «εγωιστές μέ τή συνηθισμένη έννοια», τούς άστούς, 
τούς μετατρέπει σέ μή έγωιστές. Ό Έλβέτιος καί ό Μπένθαμ 
άποδείχνουν πράγματι στούς άστούς ότι μέ τίς περιορισμένες 
άντιλήψεις τους βλάπτουν στήν πράξη τόν έαυτό τους, ή «ιδιαι
τερότητα» όμως τής ταχυδακτυλουργίας τοΰ άγιου Μάξ συνί
σταται στήν άπόδειξη του ότι οί άστοί δέ βρίσκονται σέ άντι-
στοιχία μέ τό «ιδεώδες», τήν «έννοια», τήν «ούσία», τόν «προ
ορισμό» κτλ. τοΰ εγωιστή καί δέν έχουν μιά στάση απόλυτης 
άρνησης έναντι τοΰ έαυτοΰ τους. Καί εδώ πάλι ή σκέψη του δέν 
πάει άλλοΰ, παρά μόνο στό γερμανό μικροαστό. Σημειώνουμε, 
μεταξύ άλλων, ότι ενώ, στή σελ. 99, τόν «φιλάργυρο» τόν πα
ρουσιάζει ό άγιός μας σάν «άφοσιωμένο εγωιστή», απεναντίας, 
στή σελ. 78, ό «άπληστος» κατατάσσεται στούς «εγωιστές μέ τή 
συνηθισμένη έννοια», στούς «άκάθαρτους, στούς άνίερους». 

Αυτή ή δεύτερη κατηγορία τών προηγηθέντων εγωιστών 
ορίζεται στή σελ. 99 ώς έξης: 

«Αύτοί οί άνθρωποι» (οί άστοί [Bourgeois]) «δέν είναι έπομένως άφο-
σιωμένοι, δέν είναι έμπνευσμένοι, δέν είναι ιδεολόγοι, δέν είναι συνεπείς, 
δέν είναι ένθουσιώδεις. Είναι εγωιστές μέ τή συνηθισμένη έννοια, συμφε-
ροντολόγοι, πού σκέφτονται τό όφελος τους, στυγνοί, ύπολογιστές κτλ.». 

Επειδή «τό Βιβλίο» δέν έχει μιά ενιαία κατεύθυνση, είχαμε 
ήδη τήν εύκαιρία νά δοΰμε, στά κεφάλαια γιά τήν «παλαβομά-
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ρα» 5 καί γιά τόν «πολιτικό φιλελευθερισμό» 1 4 , πώς ό Στίρνερ 
κάνει τήν ταχυδακτυλουργία της μετατροπής των άστών σε μή 
εγωιστές, κυρίως χάρη στό ότι αγνοεί έντελώς τούς πραγματι
κούς ανθρώπους καί τίς πραγματικές σχέσεις. Ή ίδια αύτή ά
γνοια τοΰ χρησιμεύει καί στό σημείο αυτό ώς μοχλός. 

«Σ' αυτό» (δηλ., στίς φαντασιώσεις του Στίρνερ περί τής άνιδιοτέλειας) 
«αντιτάσσεται ή ξεροκεφαλιά του κοσμικού ανθρώπου· ώστόσο, έδώ καί 
χιλιάδες χρόνια, ό τελευταίος αυτός ήταν υποδουλωμένος τουλάχιστον σέ 
βαθμό πού έπρεπε νά σκύβει τό πεισματάρικο κεφάλι του καί νά λατρεύει 
ύπέρτατες δυνάμεις» (σ. 104). Οί έγωιστές μέ τή συνηθισμένη έννοια «συμ
περιφέρονται μισοπαπαδίστικα καί μισοκοσμικά, υπηρετώντας ταυτόχρονα 
καί τό Θεό καί τόν Μαμμωνα» (σ. 105). 

Στή σ. 78 πληροφορούμαστε: « Ό Μαμμωνάς τοΰ ουρανού 
καί ό Θεός τής γης απαιτοΰν κι οί δυό αυταπάρνηση στόν ϊδιο 
άκριβώς βαθμό», έτσι πού είναι άδύνατο νά καταλάβουμε πώς 
μπορεί νά γίνει «κοσμική» καί «παπαδίστικη» αντιδιαστολή 
στήν αυταπάρνηση γιά τόν Μαμμωνα καί στήν αύταπάρνηση 
γιά τό Θεό. 

Στή σελ. 106, ό Ιάκωβος ό άγαθούλης αναρωτιέται: 

«Πώς έξηγεΐται, όμως, τό ότι ό έγωισμός έκείνων πού προασπίζονται 
τό προσωπικό τους συμφέρον ύποτάσσεται, εντούτοις, πάντοτε σ' ένα παπα-
δίστικο ή δασκαλίστικο, δηλαδή σ' ένα ιδεατό συμφέρον;» 

(Έδώ παρενθετικά πρέπει νά «κάνουμε σινιάλο» ότι στό 
σημείο αύτό, οί άστοί [Bourgeois] άπεικονίζονται ώς εκπρόσωποι 
προσωπικών συμφερόντων). Αύτό συμβαίνει έπειδή : 

«Οί ίδιοι βλέπουν τήν προσωπικότητά τους ώς μηδαμινή, ώς άσήμαντη 
— όπως καί πράγματι είναι, — ώστε νά προβάλουν αξιώσεις γιά τά πάντα 
καί νά έχουν πλήρη επιβολή. Μιά άσφαλή ένδειξη γι' αύτό αποτελεί τό 
γεγονός, ότι αυτοί οί ϊδιοι διχάζουν τόν έαυτό τους σέ δυό πρόσωπα, τό 
ένα αιώνιο καί τό άλλο εφήμερο καί τίς Κυριακές φροντίζουν γιά τό 
αιώνιο, ενώ τίς καθημερινές γιά τό έφήμερο. "Εχουν τό παπά μέσα τους κι 
έτσι δέν μπορούν ν' άπαλλαγοΰν άπ' αύτόν». 

Τόν Σάντσο τόν ζώνουν έδώ μερικές άμφιβολίες κι άναρω-
τιέται ανήσυχος : Μήπως «0ά συμβεί τό ίδιο πράγμα» στό Έ γ ώ 
τοΰ ατόμου, στόν εγωισμό μέ τήν άσυνήθιστη έννοια ; 
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Θά δούμε ότι τό εναγώνιο αυτό ερώτημα δεν τίθεται δίχως 
λόγο. Πρίν ή αλέκτωρ φωνή ση δίς, ό άγιος Ιάκωβος (ό Ιάκω
βος ό άγαθούλης) θά έχει ((απαρνηθεί» τρίς τόν εαυτό του. 

Ανακαλύπτει πρός μεγάλη του λύπη ότι οί δυό πλευρές πού 
έκδηλώνονται στήν ιστορία, τό ιδιωτικό συμφέρον τών μεμο
νωμένων ατόμων καί τό λεγόμενο γενικό συμφέρον, άνέκαθεν 
συνοδοιπορούν. Καί, όπως συνήθως, άνακαλύπτει τό γεγονός 
αύτό ύπό μιά ψεύτικη μορφή, υπό τήν ίερή του μορφή, άπό 
τή μεριά τών ιδεατών συμφερόντων, τοΰ Ιερού, της ψευδαί
σθησης. Αναρωτιέται : πώς εξηγείται τό ότι οί συνηθισμένοι 
εγωιστές, οί εκπρόσωποι τών προσωπικών συμφερόντων, βρί
σκονται μολαταύτα ύπό τήν εξουσία τών γενικών συμφερόντων, 
τών δημοδιδασκάλων, ύπό τήν εξουσία της ιεραρχίας ; Στό έρώ-
τημά του άπαντάει, λέγοντας ότι οί άστοί (Bürger) κτλ., «θεω
ρούν τόν έαυτό τους πολύ ασήμαντο», βρίσκει μιά «άσφαλή έν
δειξη» γι ' αύτό στό γεγονός ότι συμπεριφέρονται θρησκευτικά 
καί συγκεκριμένα ότι διχάζουν τόν έαυτό τους σέ δυό πρόσωπα, 
σ' ένα εφήμερο καί σ 9 ένα αιώνιο* συνεπώς, τή θρησκευτική 
τους συμπεριφορά τήν εξηγεί μέ τή θρησκευτική τους συμπερι
φορά, άφοϋ πρώτα τόν άγώνα ανάμεσα στά γενικά καί τά άτομικά 
συμφέροντα τόν μετέτρεψε σέ άπεικόνιση άγώνα, σέ άπλή άντα-
νάκλαση μέσα στά όρια τών φαντασιώσεων της θρησκείας. 

"Οσο γιά τήν κυριαρχία τοΰ ιδανικού, βλέπε πιό πάνω στό 
κεφάλαιο γιά τήν ιεραρχία. 

Ά ν τό ερώτημα τοΰ Σάντσο τό μεταγλωττίσουμε άπό τή με
γαλόστομη μορφή του στήν καθημερινή γλώσσα, τότε «αύτό 
σημαίνει» : 

Πώς συμβαίνει, ώστε τά προσωπικά συμφέροντα νά εξελίσ
σονται πάντοτε, παρά τή θέληση τών άτόμων, σέ ταξικά συμφέ
ροντα, σέ κοινά συμφέροντα, πού άποκτοΰν αυθύπαρκτη ύπό-
σταση έναντι τών μεμονωμένων προσώπων καί, ύπό τήν αύθύ-
παρκτη αύτή ύπόσταση, νά παίρνουν τή μορφή γενικών συμφε
ρόντων, νά έρχονται, ύπό τήν ιδιότητα αύτή, σέ αντίθεση μέ τά 
πραγματικά άτομα καί, στά πλαίσια αυτής τής αντίθεσης, προσ
διορισμένα ήδη ώς γενικά συμφέροντα, νά μπορούν νά άπεικο-
νίζονται στή συνείδηση ώς Ιδεατά, άκόμα καί ώς θρησκευτικά, 
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ιερά συμφέροντα; Πώς συμβαίνει, ώστε στά πλαίσια αυτής της 
ίδιας διαδικασίας, δπου τά προσωπικά συμφέροντα άποκτοϋν 
μιά αύθύπαρκτη ύπόσταση ώς ταξικά συμφέροντα, ή προσωπική 
συμπεριφορά του άτομου πρέπει οπωσδήποτε νά άντικειμενο-
ποιεΐται, νά άλλοτριώνεται καί συνάμα νά υπάρχει ώς μιά άνε-
ξάρτητη άπ' αυτό δύναμη, δημιουργημένη άπό τίς σχέσεις με
ταξύ τών άνθρώπων, μετατρεπόμενη σέ κοινωνικές σχέσεις, σέ 
μιά σειρά δυνάμεις πού προσδιορίζουν, ύποτάσσουν τό άτομο 
καί γι 9 αύτό εμφανίζονται στή φαντασία του ώς «ιερές» δυνάμεις ; 
Ά ν ό Σάντσο κατανοούσε έστω καί μόνο τό γεγονός, ότι μέσα 
στά πλαίσια ορισμένων τρόπων παραγωγής, — πού, φυσικά, δέν 
έξαρτιοϋνται άπό τή θέληση τών μεμονωμένων άτόμων,— στέ
κονται πάντα πάνω άπ' τούς άνθρώπους ξένες πρακτικές δυνά
μεις, άνεξάρτητες όχι μόνο άπό τά μεμονωμένα άτομα, άλλά καί 
άπό τά άτομα στό σύνολο τους, τότεθάτοΰ ήταν εντελώς άδιά-
φορο, άν αύτό τό γεγονός παρουσιάζεται ύπό θρησκευτική μορ
φή ή άν διαστρεβλώνεται στή φαντασία του έγωιστή, ό όποιος 
άνάγει σέ ιδέες όλες τίς δυνάμεις πού τόν εξουσιάζουν, διαστρε
βλώνεται ύπό τήν έννοια ότι ό εγωιστής δέν άναγνωρίζει Τίποτα 
πάνω άπ' αύτό ν. Τότε ό Σάντσο θά κατέβαινε γενικά άπ' τό βα
σίλειο τής θεωρίας στό βασίλειο της πραγματικότητας· άπ 9 αύτό 
πού οί άνθρωποι φαντάζονται ότι είναι, θά μετέβαινε σ 9 αύτό πού 
πραγματικά είναι, άπ' αύτό πού φαντάζονται, σ' αύτό πού πράτ
τουν καί πού όφείλουν νά πράξουν μέσα σέ καθορισμένες περι
στάσεις. Αύτό πού τοΰ φαίνεται σάν προϊόν σκέψης, θά τό κατα
λάβαινε σάν προϊόν τής ζωής. Δέ θά έφτανε ώς τήν κουταμάρα, 
άντάξιά του βέβαια, νά έξηγεΐ τό διχασμό άνάμεσα στά προσω
πικά καί τά γενικά συμφέροντα μέ τό ότι οί άνθρωποι φαντάζον
ται αύτό τό διχασμό ύπό μιά επίσης θρησκευτική μορφή καί ό 
ένας φαίνεται στόν άλλον έτσι είτε άλλιώς, πράγμα πού άποτε-
λεΐ άπλώς άντικατάσταση τής λέξης «φαντάζονται» μέ μιά άλλη 
λέξη. 

"Αλλωστε, άκόμα καί στήν άσυνάρτητη γερμανική-μικρο
αστική μορφή, μέ τήν όποία ό Σάντσο άντιλαμβάνεται τήν άντί-
φαση προσωπικών καί γενικών συμφερόντων, θά έπρεπε νά είχε 
καταλάβει ότι άνέκαθεν τά άτομα ξεκινούσαν, καί δέν μποροΰ-
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σαν νά μή ξεκινήσουν, από τόν έαυτό τους καί γι ' αυτό τό λόγο 
καί οί δυό πλευρές πού αύτός επισημαίνει αποτελούν πλευρές τής 
προσωπικής ανάπτυξης των άτόμων, πού καί οί δυό γεννιούνται 
τό ίδιο από τίς έμπειρικές συνθήκες τής ζωής τους καί οί δυό 
άποτελοΰν έκφράσεις μιας καί τής Ιδιας προσωπικής άνάπτυξης 
των άνθρώπων καί γι ' αύτό βρίσκονται σέ φαινομενική μόνο άν-
τίθεση ή μιά μέ τήν άλλη. Ό σ ο γιά τό ποιά είναι ή θέση, — ή 
καθοριζόμενη άπό τίς ειδικές συνθήκες άνάπτυξης καί τόν κατα
μερισμό τής εργασίας, — πού έχει λάχει στό δεδομένο άτομο, 
άν δηλαδή τό άτομο άντιπροσωπεύει σέ μεγαλύτερο βαθμό τή 
μιά ή τήν άλλη πλευρά τής άντίθεσης, άν είναι περισσότερο 
έγωιστής ή περισσότερο άφοσιωμένος, αύτό είναι πιά ένα έντε-
λώς δευτερεύον έρώτημα, πού θά μπορούσε νά άποκτήσει κάποιο 
ενδιαφέρον μόνο στήν περίπτωση πού θά είχε τεθεί γιά καθορι
σμένες εποχές τής ιστορίας σέ σχέση μέ καθορισμένα άτομα. 
Διαφορετικά, τό έρώτημα αύτό θά μπορούσε νά οδηγήσει άπλώς 
σέ ψευτοηθοπλαστικούς κομπογινιατισμούς. Άλλα , ό Σάντσο, 
σάν δογματικός πού είναι, πέφτει έδώ σέ πλάνη καί δέ βρίσκει 
άλλη διέξοδο άπ' τό νά διακηρύσσει ότι οί διάφοροι Σάντσο 
Πάντσα καί οί Δόν Κιχώτες γεννιούνται τέτοιοι πού είναι καί 
ότι οί Δόν Κιχώτες γεμίζουν τά κεφάλια τών Σάντσο μ' ένα σωρό 
κουταμάρες. Σάν δογματικός, άποσπάει μόνο τή μιά πλευρά τοϋ 
πράγματος, πού τήν άντιλαμβάνεται μέ δασκαλίστικο τρόπο, τήν 
άποδίδει υπό αύτήν τήν έννοια στά άτομα καί έκφράζει τήν άπο-
στροφή του γιά τήν άλλη πλευρά. Γι ' αύτό, σάν δογματικός πού 
είναι, καί ή άλλη πλευρά τοΰ φαίνεται ένμέρει σάν μιά απλή ψυ
χική κατάσταση devoüment*, ένμέρει σάν μιά άπλή ((άρχή» καί 
όχι σάν μιά σχέση, πού προήλθε άναγκαστικά άπ' όλον τόν προ
γενέστερο φυσικό τρόπο ζωής τών άτόμων. Συνεπώς, δέν άπο-
μένει παρά <(οί άνθρωποι νά βγάλουν άπ' τό κεφάλι τους» αύτή 
τήν «άρχή», άν καί σύμφωνα μέ τήν ιδεολογία τοΰ Σάντσο, ή άρ-
χή αύτή δημιουργεί κάθε είδους έμπειρικά πράγματα. Έ τ σ ι , 
λογουχάρη, στή σ. 180, «ή άρχή (Prinzip) τής ζωής ή τής κοινω
νίας» «δημιούργησε» ((τήν κοινωνική ζωή, κάθε κοινωνικότητα, 

* — αφοσίωσης. 
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κάθε άδελφοσύνη κι δλα τ ' άλλα». Σωστό είναι τό άντίστροφο : 
ή ζωή δημιούργησε αύτή τήν άρχή. 

Ό κομμουνισμός είναι άπλούστατα ακατανόητος γιά τόν άγιό 
μας, επειδή οί κομμουνιστές δέν προτάσσουν ούτε τόν έγωισμό 
έναντι τής αύτοθυσίας, ούτε τήν αύτοθυσία έναντι τοΰ έγωισμοΰ, 
διότι θεωρητικά δέν άποδέχονται αύτήν τήν άντιπαράθεση ούτε 
ύπό τήν αισθηματική, ούτε υπό τήν μεγαλόστομη ιδεολογική 
της μορφή, άλλά, άντίθετα, δείχνουν τις ύλικές καταβολές της, 
μέ τήν εξαφάνιση των όποιων έξαφανίζεται καί ή ϊδια αύτή ή 
άντιπαράθεση. Γενικά, οί κομμουνιστές δέν είναι κήρυκες κά
ποιας ήϋικής' τέτοια κηρύγματα κάνει καί παρακάνει ό Στίρνερ. 
Δέν έρχονται νά θέσουν μπροστά στούς άνθρώπους τό ήθικό 
αίτημα: άγαπάτε άλλήλους, μήν είστε έγωιστές κτλ.* άντίθετα, 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι τόσο ό έγωισμός όσο καί ή αύτοθυσία, 
είναι, κάτω άπό ορισμένες συνθήκες, μιά άναγκαία μορφή αύτο-
επιβολής των άτόμων. Συνεπώς, οί κομμουνιστές μέ κανένα τρόπο 
δέ θέλουν, όπως νομίζει ό άγιος Μάξ, καί όπως τόν έπαναλαμ-
βάνει ό πιστός του ϋοίίοΐΌ ΩΤΆΖΙΆΠΟ (Άρνολντ Ροΰγκε — καί 
γι ' αύτό ό άγιος Μάξ τόν ονομάζει «άσυνήθιστα ξύπνιο καί πο
λιτικό μυαλό», Βίγκαντ, σ. 192), νά καταργήσουν τόν «άνθρωπο 
ώς άτομο» γιά χατήρι τοΰ «γενικού» θυσιαζόμενου άνθρώπου. 
Πρόκειται γιά φαντασιοπληξία, γιά τήν όποία θά μποροΰσαν κι 
οί δυό τους νά βροΰν τήν άναγκαία έξήγηση στά «Γερμανο-Γαλ-
λικά Χρονικά» 2 9 . Οί κομμουνιστές θεωρητικοί, αύτοί οί λίγοι, 
πού έχουν χρόνο νά καταγίνονται μέ τή μελέτη τής ιστορίας, 
διαφέρουν άκριβώς κατά τό ότι είναι οί μόνοι πού ανακάλυψαν 
τό γεγονός πώς παντού στήν ιστορία τό «γενικό συμφέρον» 
οικοδομείται άπό άτομα προσδιοριζόμενα ώς «άνθρωποι-ίδιώ-
τες». Γνωρίζουν ότι αύτή ή άντίθεση είναι μόνο φαινομενική, 
επειδή ή μιά πλευρά της, ή λεγόμενη «γενική», παράγεται διαρ
κώς άπό τήν άλλη πλευρά, τό άτομικό συμφέρον, καί μέ κανένα 
τρόπο δέ βρίσκεται σέ άντιπαράθεση μ' αύτό ώς αύθύπαρκτη δύ
ναμη, μέ αύθύπαρκτη ιστορία, έτσι πού ή άντίθεση αύτή διαρ
κώς εκμηδενίζεται καί διαρκώς άναπαράγεται στήν πράξη. Ε π ο 
μένως, εδώ πρόκειται όχι γιά τή χεγκελιανή «άρνητική ενότητα» 
δυό πλευρών μιάς άντίθεσης, άλλά γιά μιά εκμηδένιση, υλικά 
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προσδιορισμένη, ένός προγενέστερου τρόπου ύπαρξης των ατό
μων, ύλικά προσδιορισμένου, ό όποιος, ταυτόχρονα μέ τήν έξα-
φάνισή του, έξαφανίζει καί τήν αντίθεση έκείνη μαζί μέ τήν ένό-
τητά της. 

Βλέπουμε, λοιπόν, πώς ό «έγωιστής ό σύμφωνος μέ τόν 
έαυτό του», σε αντίθεση πρός τόν «εγωιστή μέ τή συνηθισμένη 
έννοια» καί τόν «αφοσιωμένο έγωιστή», βασίζεται εύθύς εξαρ
χής πάνω σέ μιά ψευδαίσθηση καί γιά τίς δυό αύτές κατηγορίες 
έγωιστών καί γιά τίς πραγματικές σχέσεις τών πραγματικών άν-
θρώπων. Ό εκπρόσωπος τών προσωπικών συμφερόντων είναι 
ένας «έγωιστής μέ τή συνηθισμένη έννοια» μόνο εξαιτίας τής 
αναγκαίας άντίθεσής του πρός τά ομαδικά συμφέροντα, τά όποια, 
στά πλαίσια τοΰ ύπάρχοντος τρόπου παραγωγής καί επικοινω
νίας, άπέκτησαν μιά αύθύπαρκτη υπόσταση ώς γενικά συμφέ
ροντα, παίρνοντας στή φαντασία τών άνθρώπων τή μορφή καί 
τή σημασία ιδεατών συμφερόντων. Ό εκπρόσωπος τών ομαδι
κών συμφερόντων είναι ό «άφοσιωμένος» μόνο εξαιτίας τής άν
τίθεσής του πρός τά προσωπικά συμφέροντα, πού έχουν άποκρυ-
σταλλωθεΐ υπό μορφή άτομικών συμφερόντων καί μόνο έξαιτίας 
τοΰ ότι τά ομαδικά συμφέροντα έχουν καθορισθεί ώς συμφέρον
τα γενικά καί ιδεατά. 

Τόσο ό «άφοσιωμένος εγωιστής», όσο καί ό «εγωιστής μέ 
τή συνηθισμένη έννοια» συναντιοΰνται, σέ τελευταία άνάλυση 
στή ν αυταπάρνηση. 

Σελ. 78 : «Έτσι ή αυταπάρνηση αποτελεί κοινό γνώρισμα γιά τούς 
άγιους καί τούς άνίερους, γιά τούς αγνούς καί τούς μιαρούς: Ό μιαρός απαρ
νιέται κάθε ύψηλό αίσθημα, κάθε ντροπή, ακόμα καί τήν έμφυτη συστολή του 
καί υπακούει μόνο στά πάθη πού τόν κυβερνούν. Ό αγνός άπαρνιέται τή 
φυσική του σχέση πρός τόν κόσμο... Ό άπληστος, πού τόν κινεί ή δίψα γιά 
τό χρήμα, άπαρνιέται κάθε προσταγή τής συνείδησής του, κάθε αίσθημα 
τιμής, κάθε προσήνεια καί συμπόνοια· παραμερίζει κάθε ήθικό ένδοιασμό* 
τόν κυβερνάει τό πάθος του. Έτσι συμπεριφέρεται καί ό άγιος : γίνεται πε-
ρίγελως στά μάτια του κόσμου, είναι «σκληρόκαρδος» καί «αδέκαστα δί
καιος», διότι τόν κυβερνάει ασυγκράτητο πάθος». 

Ό «άπληστος», πού εμφανίζεται έδώ σάν ένας μιαρός, βέ
βηλος εγωιστής, δηλαδή σάν έγωιστής μέ τή συνηθισμένη έν-
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νοια, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένα πρόσωπο, πού τό συναν
τάμε πολύ συχνά σέ ηθοπλαστικές ιστορίες γιά μικρά παιδιά 
καί πού έγινε τό άγαπημένο θέμα τών μυθιστορημάτων, στήν 
πραγματικότητα όμως συναντιέται σάν κάτι τό άνώμαλο καί μέ 
κανένα τρόπο δέν είναι ό έκπρόσωπος τών άπληστων άστών. 
Αύτοί οί τελευταίοι, άντίθετα, δέν έχουν κανένα λόγο νά άπαρ-
νηθοΰν τίς «προσταγές της συνείδησης», τό «αίσθημα τιμής» 
κτλ., ούτε νά περιοριστούν άποκλειστικά στό πάθος της άπλη-
στίας. Απεναντίας, ή άπληστία τους συνοδεύεται άπό ένα σωρό 
άλλα — πολιτικά κτλ. •— πάθη, πού τήν ίκανοποίησή τους οί 
άστοί δέν τή θυσιάζουν σέ καμιά περίπτωση. Δίχως ν* άσχολη-
θοΰμε διεξοδικότερα μ' αύτό τό θέμα, άς δούμε τώρα τήν στιρνε-
ριανή «αύταπάρνηση». 

Ό άγιος Μάξ υποκαθιστά έδώ τό Έ γ ώ (Selbst), πού άπαρ-
νιέται τόν εαυτό του, μέ ένα άλλο Έγώ, πού υπάρχει μόνο στή 
φαντασία του άγιου Μάξ. Στή φαντασία του οί «μιαροί» θυσιά
ζουν γενικές άρετές, όπως είναι τό «υψηλό αίσθημα», ή «αίδη-
μοσύνη», ή «συστολή», τό «αίσθημα τής τιμής» κτλ. κτλ. καί 
ούτε κάν άναρωτιέται άν ό μιαρός έχει πράγματι αύτές τίς άρε
τές. Λες καί ό «μιαρός» έπρεπε σώνει καί καλά νά κατέχει όλες 
αύτές τίς ιδιότητες ! 'Αλλά άκόμα καί στήν περίπτωση πού ό 
«μιαρός» τά είχε όλα αυτά, τό νά θυσίαζε αύτές τίς άρετές, πάλι 
δέν θά ήταν αυταπάρνηση, άλλά άπλώς δήλωση τού γεγονότος 
— πού ή δικαίωσή του μπορεί νά βρεθεί άκόμα καί σέ μιά ήθική 
«σύμφωνη μέ τόν έαυτό της» — ότι γιά χατήρι ενός πάθους 
θυσιάζονται ένα σωρό άλλα. Καί, τελικά, σύμφωνα μ* αύτή τή 
θεωρία, τά πάντα, πού ό Σάντσο κάνει ή δέν κάνει, είναι «αύτα
πάρνηση». [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τόμ. 3, σελ. 224-231. 
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Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Ή Γερμανική Ιδεολογία (1845/1846) 

I I . Ό νόμος 

'Εδώ πρέπει ν 5 αποκαλύψουμε στόν αναγνώστη ένα μεγάλο 
μυστικό τού άγιου μας, δηλαδή ότι όλη τή διατριβή του περί 
Δικαίου τήν άρχίζει μέ μιά γενική ερμηνεία τού Δικαίου, μιά 
ερμηνεία πού του «διαφεύγει» όσο μιλάει περί Δικαίου καί πού 
καταφέρνει νά τήν ξανασυλλάβει μόνο όταν άρχίζει νά πραγ
ματεύεται κάτι τελείως διαφορετικό, δηλαδή τό νόμο. Τότε τό 
Εύαγγέλιο έκραξε στόν άγιο μας : μή κρίνετε ίνα μή κριθήτε, 
κι αύτός άνοιξε τό στόμα του κι έδίδαξε, λέγοντας : 

«Το δίκαιο είναι τό πνεύμα της κοινωνίας» (ένώ κοινωνία είναι τό Ι ε 
ρό). «"Αν ή κοινωνία έχει κάποια βούληση, τότε δίκαιο είναι ακριβώς αύτη 
ή βούληση : ή κοινωνία υπάρχει μόνο χάρη στό δίκαιο. Επειδή όμως υπάρ
χει μόνο χάρη ατό περιστατικό» (όχι χάρη στό δίκαιο, αλλά μόνο χάρη 
στό περιστατικό), «ότι άσκεΐ τήν κυριαρχία του πάνω στά άτομα, τότε δί
καιο είναι ή κυρίαρχη βούληση της» (σ. 244). 

Δηλαδή, «τό δίκαιο ... είναι ... τότε ... είναι άκριβώς ... υ
πάρχει μόνο ... επειδή όμως υπάρχει μόνο χάρη στό περιστατικό 
... ότι ... τότε ... κυρίαρχη βούληση». Στή φράση αύτή έχουμε 
τόν Σάντσο μας σ' όλη του τήν τελειότητα. 

Ή φράση αύτή τού «διέφυγε» τότε τού αγίου μας, γιατί δέν 
ταίριαζε μέ τίς θέσεις του, ένώ τώρα τά κατάφερε πάλι νά τήν 
πιάσει, γιατί τώρα πάλι τού ταιριάζει ένμέρει. 

«Τά κράτη έπιβιώνουν όσον καιρό υπάρχει μιά κυριαρχούσα βούληση 
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καί όσο αύτη ή κυριαρχούσα βούληση θεωρείται ισοδύναμη μέ τήν ιδιαί
τερη βούληση των ατόμων. Ή βούληση τοΰ αύθέντη είναι νόμος» (σ. 256). 

Κυρίαρχη βούληση της κοινωνίας = δίκαιο 
Κυριαρχούσα βούληση = νόμος 

Δίκαιο = νόμος. 
«Πότε-πότε», δηλαδή ώς προμετωπίδα τής «διατριβής» 

του περί τοΰ νόμου, γίνεται καί μιά διάκριση άνάμεσα στό δί
καιο καί στό νόμο, μιά διάκριση πού, κατά περίεργο τρόπο, 
έχει τόσο μικρή σχέση μέ τή «διατριβή» του περί τοΰ νόμου 
όση σχέση έχει ό «διαφυγών» ορισμός τοΰ δικαίου μέ τή «δια
τριβή» περί «δικαίου» : 

«"0,τι όμως συνιστά δίκαιο, ό,τι σ" οποιαδήποτε κοινωνία θεωρείται 
ακριβοδίκαιο, παίρνει επίσης καί τή λεκτική του διατύπωση... στό νόμο» 
(σ. 255). 

Ή θέση αύτή είναι μιά «άδέξια» άντιγραφή τοΰ Χέγκελ : 

«"Ο,τι είναι σύμφωνο μέ τό νόμο, αποτελεί πηγή γνώσης τοΰ τί είναι 
δίκαιο ή, καλύτερα, τοΰ τί είναι ακριβοδίκαιο». 

Αυτό πού ό άγιος Σάντσο τό λέει «παίρνει τή λεκτική του 
διατύπωση», ό Χέγκελ τό λέει καί «καθορισμένο», «γνωστό» 
κτλ. («Φιλοσοφία τοΰ Δικαίου» 2 6 , § 211 κ. έπόμ.). 

Είναι εύνόητος ό λόγος γιά τόν όποιο ό άγιος Σάντσο ήταν 
άναγκασμένος ν ' άποκλείσει τό δίκαιο ώς «βούληση» ή ώς «κυ
ρίαρχη βούληση» άπό τή «διατριβή» του περί δικαίου. Μόνο 
στό βαθμό, πού τό δίκαιο καθοριζόταν ώς δύναμη τοΰ άνθρω
που, αύτός μπορούσε νά τό έπαναφέρει στόν έαυτό του ώς δική 
τον δύναμη. Ήταν , λοιπόν, άναγκασμένος, πρός χάρη τής άντί-
θεσής του, νά κρατηθεί στόν υλιστικό ορισμό τής «δύναμης» 
καί ν ' άφήσει νά τοΰ «διαφύγει» ό ιδεαλιστικός ορισμός τής 
«βούλησης». Τό γιατί άλιεύει πάλι τή «βούληση», όταν μιλάει 
τώρα γιά τό «νόμο», θά τό καταλάβουμε όταν έξετάσουμε τίς 
άντιθέσεις πού άφοροΰν τό νόμο. 

Στήν πραγματική ιστορία, οί θεωρητικοί, πού θεωρούσαν 
ώς θεμέλιο τοΰ δικαίου τή δύναμη, βρίσκονταν σε άμεση άντι-
παράθεση μέ εκείνους, πού θεωρούσαν ώς θεμέλιο τοΰ δικαίου 
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τή βούληση — μιά αντιπαράθεση, πού ό άγιος Σάντσο θά μπο
ρούσε νά τήν εννοήσει καί σάν άντιπαράθεση άνάμεσα στό ρεα
λισμό (τό παιδί, ό Αρχαίος , ό νέγρος κτλ.) καί τόν ιδεαλισμό 
(ό έφηβος, ό Σύγχρονος, ό μογγόλος κτλ.). "Αν δεχτούμε τή δύ
ναμη ώς θεμέλιο τοΰ δικαίου, όπως τό κάνει ό Χόμπς κτλ., τότε 
τό δίκαιο, ό νόμος κτλ. είναι άπλώς σύμπτωμα, έκφραση κά
ποιων άλλων σχέσεων, πάνω στίς όποιες στηρίζεται ή κρατική 
εξουσία. Ή υλική ζωή των άτόμων, πού δέν εξαρτιέται διόλου 
άπλώς άπ' τή «βούλησή» τους, ό τρόπος παραγωγής καί ή μορ
φή επικοινωνίας τους, πού άλληλοκαθορίζονται, είναι τό πραγ
ματικό θεμέλιο τοΰ κράτους καί παραμένει τέτοιο σ 9 όλες τίς 
βαθμίδες, όπου άκόμα άπαιτοΰνται καταμερισμός της εργασίας 
καί άτομική ιδιοκτησία, εντελώς άνεξάρτητα άπό τή βούληση 
τών άτόμων. Αύτές οι πραγματικές σχέσεις δε δημιουργούνται 
διόλου άπό τήν πρακτική έξουσία* άντίθετα, αύτές είναι ή δύ
ναμη πού τή δημιουργεί. Τά άτομα πού κατέχουν τήν έξουσία 
μέσα σέ δεδομένες σχέσεις, πέρα άπό τό ότι πρέπει νά οικοδο
μήσουν τήν έξουσία τους ύπό τή μορφή τοΰ κράτους, οφείλουν 
νά δώσουν στή βούλησή τους, πού προσδιορίζεται άπ 9 αύτές τίς 
συγκεκριμένες σχέσεις, μιά γενική έκφραση ύπό μορφή βού
λησης τού κράτους, ύπό μορφή νόμου — μιά έκφραση πού τό 
περιεχόμενο της καθορίζεται πάντοτε άπό τίς σχέσεις αΰτής της 
τάξης, όπως μάς τό δείχνουν πολύ παραστατικά τό Ιδιωτικό 
καί Ποινικό Δίκαιο. Ό π ω ς άπό τήν ιδεαλιστική βούληση ή άπό 
τήν αύθαίρετη κρίση αύτών τών άτόμων δέν έξαρτιέται τό βά
ρος τοΰ σώματος τους, έτσι δέν έξαρτιέται άπ' αύτούς τό ότι 
έπιβάλλουν ύπό μορφή νόμου τή βούλησή τους, κάνοντάς την 
ταυτόχρονα άνεξάρτητη άπό τήν προσωπική αύθαιρεσία τοΰ κα
θενός άπ' αύτούς. Ή προσωπική τους κυριαρχία πρέπει νά συγ
κροτείται ταυτόχρονα ώς γενική κυριαρχία. Ή προσωπική τους 
δύναμη βασίζεται στίς συνθήκες τής ζωής, πού άναπτύσσονται 
σάν συνθήκες κοινές γιά πολλά άτομα, τών οποίων τή συνέχιση, 
αύτοί, ώς κυριαρχοΰντα άτομα, οφείλουν νά τή διασφαλίσουν 
έναντι τών άλλων άτόμων καί μάλιστα ύπό μορφή όρων γενικής 
ισχύος. Έκφραση αύτής τής βούλησης, πού καθορίζεται άπό 
τά κοινά τους συμφέροντα, είναι ό νόμος. Ακριβώς ή αύτοεπι-
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βολή ατόμων ανεξάρτητων μεταξύ τους καί ή επιβολή της δικής 
τους βούλησης, πού πάνω στή βάση αύτών τών άμοιβαίων σχέ
σεων είναι άναπόφευκτα έγωιστική, κάνει άναγκαία τήν οικειο
θελή παραίτηση στό πεδίο τοΰ νόμου καί τοΰ δικαίου. Ή πα
ραίτηση αύτή όμως άποτελεΐ τήν εξαίρεση, ένώ ό κανόνας είναι 
ή αύτοδιαφύλαξη τών συμφερόντων τους (καί γιά τούτο παραί
τηση τή θεωρούν όχι αυτοί, άλλά ό «σύμφωνος μέ τόν έαυτό του 
έγωιστής»). Τό ίδιο ισχύει καί γιά τις έξουσιαζόμενες τάξεις, 
άπ' τών οποίων τή θέληση έπίσης δέν έξαρτιέται τό άν υπάρχει 
ή όχι νόμος καί κράτος. Λογουχάρη, όσο οί παραγωγικές δυνά
μεις δέν είναι άκόμα άναπτυγμένες σέ τέτοιο βαθμό, πού νά κά
νουν περιττό τό συναγωνισμό, καί γι ' αυτό γεννούν ολοένα τό 
συναγωνισμό, οί έξουσιαζόμενες τάξεις θά επιζητούσαν τό άκα-
τόρθωτο, άν είχαν τή «βούληση» νά καταργήσουν τό συναγωνι
σμό καί μαζί μ' αύτόν τό κράτος καί τό νόμο. "Αλλωστε, ή «βού
ληση» αύτή δέν εμφανίζεται — προτού άναπτυχθοΰν σέ τέτοιο 
βαθμό οί σχέσεις πού μπορούν νά τή φέρουν στή ζωή, — παρά 
μόνο στή φαντασία τών ιδεολόγων. "Οταν οί σχέσεις άναπτυ
χθοΰν σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά μπορούν νά φέρουν στή ζωή 
αύτή τή βούληση, ό ιδεολόγος μπορεί νά τήν πλάσει στή φαν
τασία του ώς μιά βούληση καθαρά αύθαίρετη καί συνεπώς εφι
κτή γιά κάθε εποχή καί γιά όλες τίς περιστάσεις. 

Ό π ω ς τό δίκαιο, έτσι καί τό άδίκημα, δηλ. ό άγώνας τοΰ 
μεμονωμένου άτομου εναντίον τών σχέσεων πού επικρατούν, 
δέν άπορρέει άπό μιά καθαρή αύθαιρεσία. Απεναντίας, έχει τίς 
ρίζες του στίς ίδιες συνθήκες πού ισχύουν καί γιά τήν ύπάρχου-
σα κυριαρχία. Άκόμα καί οί ονειροπόλοι, πού βλέπουν τό δί
καιο καί τό νόμο ώς κυριαρχία κάποιας αύθυπόστατης γενικής 
βούλησης, δέ μπορούν νά δοΰν τό άδίκημα ώς κάτι άλλο άπό μιά 
άπροκάλυπτη παραβίαση τοΰ δικαίου καί τοΰ νόμου. Στή ν πραγ
ματικότητα, όμως, τό κράτος δέν υπάρχει χάρη στήν κυριαρ-

,χοΰσα βούληση, άλλά, άντίστροφα, τό κράτος, πού άπορρέει 
άπ' τόν ύλικό τρόπο ζωής τών άτόμων, έχει καί τή μορφή μιας 
κυριαρχοΰσας βούλησης. "Αν αύτή ή βούληση χάνει τήν κυ
ριαρχία της, τότε αύτό σημαίνει πώς έχει άλλάξει όχι μόνο ή 
βούληση, άλλά καί τό ύλικό Είναι καί ή ζωή τών άτόμων καί 
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άπλώς γι ' αυτό τό λόγο αλλάζει καί ή βούλησή τους. Συμβαίνει 
τά δικαιώματα καί οί νόμοι νά «μεταβιβάζονται κληρονομικά» 3 7 , 
στήν περίπτωση αυτή, όμως, δεν έχουν κυρίαρχο, άλλά μόνο 
ονομαστικό χαρακτήρα. Ά π ό τήν άποψη αυτή μας προσφέρει 
άπτά παραδείγματα ή ιστορία του άρχαίου ρωμαϊκού καί άγ-
γλικου Δικαίου. Είδαμε ήδη πρωτύτερα πώς μπόρεσε νά γεν
νηθεί στά μυαλά τών φιλοσόφων — χάρη στήν άπόσπαση τών 
σκέψεων άπό τή βάση τους, δηλαδή άπό τά άτομα καί τίς εμπει
ρικές τους σχέσεις, — ή έντύπωση μιας ξεχωριστής άνάπτυξης 
τών καθαρών ιδεών καί της ιστορίας τους. Μέ τόν ίδιο τρόπο 
μπορεί κι έδώ νά άποσπασθεΐ τό δίκαιο άπό τήν πραγματική του 
βάση, όπότε άποκτα κάποια «κυρίαρχη βούληση», ή οποία σέ 
διαφορετικές έποχές παίρνει διάφορες παραλλαγές καί μέ τά 
δημιουργήματά της — τούς νόμους — άποκτα μιά δική της αύτο-
τελή ιστορία. Έ τ σ ι , ή πολιτική καί άστική ιστορία μετατρέπε
ται ιδεολογικά σέ ιστορία της κυριαρχίας νόμων πού διαδέχον
ται ó ένας τόν άλλον. Αύτή είναι ή ιδιάζουσα ψευδαίσθηση τών 
νομομαθών καί πολιτικών, τήν οποία υιοθετεί san facón* ό Ιάκω
βος ó Άγαθούλης. 'Υποκύπτει στήν ίδια ψευδαίσθηση, λογου-
χάρη, μέ τόν Φρειδερίκο Γουλιέλμο τόν Δ', πού κι αύτός θεωρεί 
ότι οί νόμοι είναι απλές ιδιοτροπίες τής δεσποτικής βούλησης 
καί γι ' αύτό βρίσκει πάντα ότι καταρρέουν μπροστά σέ κείνο τό 
«άνάποδο Κ ά τ ι » 3 8 πούχει τούτος ó κόσμος. Είναι ζήτημα άν 
έστω καί μιά άπό τίς άνώδυνες λόξες του κάνει ένα βήμα πιό 
πέρα άπό τήν υπαγόρευση έντολών τοΰ γραφείου. "Ας δοκιμάσει 
νά έκδόσει διάταγμα γιά ένα δάνειο 25 έκατομμυρίων όσο είναι 
δηλαδή τό J/J J 0 τοΰ δημόσιου χρέους τής Αγγλίας καί τότε θά 
δει τίνος θέληση είναι ή κυρίαρχη θέλησή του. "Αλλωστε θά 
διαπιστώσουμε καί πιό πέρα ότι ό Ιάκωβος ó άγαθούλης χρησι
μοποιεί σάν ντοκουμέντα τά φαντάσματα ή τίς οπτασίες τοΰ ήγε-
μόνα του πού είναι κι αύτός Βερολινέζος, γιά νά ύφάνει μ' αύτά 
τόν ίστό τών δικών του θεωρητικών μονομανιών περί δικαίου, 
νόμου, άδικήματος κτλ. Αύτό δέν πρέπει καθόλου νά μας εκ
πλήσσει, διότι άκόμα καί τό φάντασμα τής «Vossische Zeitung» 3 9 

* — χωρίς διατυπώσεις. 
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δλο καί του «προσφέρει» κάτι, λ.χ. τό κράτος δικαίου. Και ή 
πιό έπιπόλαιη έξέταση της νομοθεσίας, λ.χ. τών νόμων γιά τούς 
άπορους σέ όλες τίς χώρες, δείχνει τί κατάφεραν νά κάνουν οί 
ιθύνοντες, όταν φαντάστηκαν ότι μπορούσαν νά πετύχουν ό,τι-
δήποτε μόνο μέ τή βοήθεια τής «κυρίαρχης βούλησής» τους, 
δηλαδή μόνο ο)ς άνθρωποι βουλόμενοι. Άλλωστε , ό άγιος Σάν-
τσο όφείλει νά άποδεχτεΐ τήν αύταπάτη τών νομομαθών καί τών 
πολιτικών περί «κυριάρχου βουλήσεως» γιά νά μας δείξει σ' 
όλη της τή λαμπρότητα τήν ϊδια τή δική του βούληση γιά έξι-
σώσεις καί άντιθέσεις, πού θά τίς άπολαύσουμε άμέσως, καί γιά 
νά καταφέρει νά ξαναβγάλει άπ' τό κεφάλι του καμιά άπ' τίς 
ιδέες πού ό ίδιος είχε βάλει μέσα σ' αύτό. [...] 

"Η άπλή αντιπαράθεση : βούληση τού κράτους — βούληση δική Μου 
παίρνει στά όσα ακολουθούν τήν επίφαση μιας αιτιολόγησης: «Ακόμη κι 
άν κάποιος φανταστεί τήν περίπτωση όπου όλα τά άτομα ένός λαού θά εκ
δήλωναν τήν ίδια βούληση καί έπομένως θά είχε έπιτευχθεΐ μιά τέλεια οικου
μενική βούληση» (!) «τό ζήτημα Οά παρέμενε τό ίδιο. Μήπως δέ θάμουν καί 
σήμερα καί άργότερα δεσμευμένος από τή χτεσινή Μου βούληση; ... Τό 
δημιούργημά Μου, δηλαδή ή καθορισμένη έκφραση τής βούλησής Μου, Οά 
γινόταν ό εξουσιαστής Μου. Κι Έγώ ... ό δημιουργός, θά εμποδιζόμουν στή 
ροή τής ζωής Μου καί στή διάλυσή Μου ... Επειδή Έγώ διέθετα χτές βού
ληση, σήμερα είμαι καταδικασμένος σέ αβουλία. Χτές Έγώ είχα έλεύθερη 
βούληση, σήμερα Έγώ δέν τήν έχω» (σ. 258). 

Τήν παλιά θέση, πού έχει διατυπωθεί επανειλημμένα τόσο 
άπό έπαναστάτες, όσο καί άπό άντιδραστικούς, ότι στή δημο
κρατία τά άτομα άσκοΰν τό κυριαρχικό τους δικαίωμα μόνο γιά 
μιά στιγμή καί ύστερα πάλι τό εγκαταλείπουν, αύτή τή θέση ό 
άγιος Σάντσο προσπαθεί έδώ νά τήν ιδιοποιηθεί μέ «άδέξιο» 
τρόπο, εφαρμόζοντας σ' αύτήν τήν φαινομενολογική θεωρία του 
περί δημιουργού καί δημιουργήματος. Ά λ λ ά ή θεωρία περί δη
μιουργού καί δημιουργήματος άφαιρεΐ άπ' αύτή τή θέση κάθε 
νόημα. Σύμφωνα μ' αύτή τή θεωρία του, ό άγιος Σάντσο είναι 
σήμερα άβουλος όχι γιατί άλλαξε τή χτεσινή του βούληση, δη
λαδή, όχι γιατί σήμερα έχει μιά βούληση διαφορετικά καθορι
σμένη καί γιατί οί άνοησίες, πού ό ίδιος τίς άνήγαγε χτές σέ 
νόμο, ώς έκφραση τής βούλησής του, έγιναν τώρα δεσμά κι αλυ
σίδες γιά τή σημερινή του, καλύτερα φωτισμένη βούληση. Ά ν -
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τίθετα, σύμφωνα μέ τή θεωρία του, ή σημερινή του βούληση πρέ
πει οπωσδήποτε νά είναι ή άρνηση της χτεσινής του βούλησης, 
διότι αύτός, ώς δημιουργός, οφείλει νά άκυρώσει τή χτεσινή του 
βούληση. Μόνον ώς «άβουλος» είναι δημιουργός, ενώ ώς πράγ
ματι βουλόμενος άνθρωπος είναι πάντα δημιούργημα. (Βλέπε 
«Φαινομενολογία») 4 0 . Ωστόσο , στήν περίπτωση αύτή, άπ 9 τό 
ότι «ήταν χτές βουλόμενος» δεν έπεται καθόλου ότι σήμερα εί
ναι «άβουλος», άλλά ότι, άντίθετα, είναι αντίπαλος τής χτεσι
νής βούλησης, άσχετα άπ' τό άν ή τελευταία πήρε ή όχι μορφή 
νόμου. Καί στίς δυό περιπτώσεις μπορεί νά τήν άκυρώσει, όπως 
γενικά συνηθίζει νά τό κάνει, δηλαδή ώς βούληση δική τον. Μέ 
τόν τρόπο αύτό, δίνει πλήρη ικανοποίηση στόν σύμφωνο μέ τόν 
εαυτό του εγωισμό. Επομένως, εδώ είναι τελείως άδιάφορο τό 
άν ή χτεσινή του βούληση πήρε ή όχι, ώς νόμος, μιά μορφή ύ
παρξης έξω άπό τό κεφάλι του, ιδίως άν θυμηθούμε ότι προηγού
μενα ή «λέξη πού τοΰ διέφυγε» φέρθηκε τόσο στασιαστικά εναν
τίον του. Έπειτα, στά όσα λέει παραπάνω, ό άγιος Σάντσο θέλει 
νά διαφυλάξει όχι τήν πεισμονή του, άλλά τήν αντοβουλία του, 
τήν ελενθεροβουλία του, τήν έλενθερία, πράγμα πού σημαίνει 
ότι παραβιάζεται κατάφορα ό ήθικός κώδικας του εγωιστή πού 
είναι σύμφωνος μέ τόν έαυτό του. Παραβιάζοντας αύτόν τόν κώ
δικα, ό άγιος Σάντσο φτάνει στό σημείο νά κηρύττει ώς κάτι τό 
άληθινσ ιδιαίτερο τήν τόσο δυσφημισμένη εσωτερική ελευθε
ρία, τήν ελευθερία τής εσωτερικής έναντίωσης. 

«Πώς μπορεί αύτό ν* αλλάξει ; », αναφωνεί ό Σάντσο. «Μόνο μέ ένα 
τρόπο : μην αναγνωρίζοντας καμιά υποχρέωση, δηλαδή, μή δεσμεύοντας 
τόν έαυτό Μου καί μήν αφήνοντας νά Μέ δεσμεύσουν. — Ά λ λ ά θά Μέ δε
σμεύσουν ! Τή βούληση Μου κανένας δε μπορεί νά τή δεσμεύσει καί ή ε σ ω-
τ ε ρ ι κ ή Μου εν αν τ ί ω ση παραμένει ε λ ε ύ θ ε ρ η ! » (σ. 258). 

«Ταμπούρλα καί τρομπέτες τιμούν 
τή νεανική Του μεγαλοπρέπεια ! 4 1 

Έδώ ό άγιος Σάντσο ξεχνάει «νά κάνει τήν άπλή σκέψη» 
ότι ή «βούλησή» του είναι οπωσδήποτε «δεσμευμένη», εφόσον, 
παρά τή θέλησή του, άποτελεΐ μιά ((εσωτερική εναντίωση)). 

Στήν πιό πάνω θέση, όπου ύποστηρίζεται ότι ή άτομική βού-
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ληση δεσμεύεται από τή γενική βούληση υπό μορφή νόμου, ολο
κληρώνεται, άλλωστε, ή ιδεαλιστική άντίληψη γιά τό κράτος, 
άντίληψη σύμφωνα μέ τήν όποία τά πάντα άνάγονται μόνο στή 
βούληση, άντίληψη πού οδήγησε τούς γάλλους καί γερμανούς 
συγγραφείς στίς πιό εκλεπτυσμένες σοφιστείες. 

Άλλωστε , άν πρόκειται άπλώς γιά τό «βούλομαι» καί όχι 
γιά τό «δύναμαι» καί, στή χειρότερη περίπτωση, άπλώς γιά 
τήν «εσωτερική έναντίωση», τότε είναι άκατανόητο γιά ποιό 
λόγο ό άγιος Σάντσο θέλει σώνει καί καλά νά βγάλει άπό τή 
μέση ένα άντικείμενο τόσο πληθωρικό σέ «βούληση» καί «εσω
τερική έναντίωση», όπως είναι ό νόμος τοΰ κράτους. 

« Ό νόμος γενικά κτλ., ... νά ποϋ έχουμε φτάσει σήμερα», (σ. 256). 

Καί τί δέν πιστεύει ό 'Ιάκωβος ό άγαθούλης! 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τόμ. 3, σελ. 310-213, 315-317. 
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Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ 

Ή Γερμανική Ιδεολογία (1845/1846) 

[...] Πραγματεία αρθ. 2 : Ατομική ιδιοκτησία, κράτος καί 
δίκιο. 

«"Αν, άν, άν !)). 
«"Αν» ό άγιος Σάντσο άφηνε γιά μιά στιγμή κατά μέρος τίς 

τρέχουσες ιδέες των νομομαθών καί τών πολιτικών περί άτομικής 
ιδιοκτησίας, καθώς καί τήν πολεμική εναντίον αύτών τών ιδεών, 
άν έβλεπε αύτή τήν άτομική ιδιοκτησία στήν έμπειρική της υπό
σταση, στή συνάρτησή της μέ τίς παραγωγικές δυνάμεις τών 
άτόμων, τότε όλη ή σολομώντεια σοφία του, πού ξετυλίγεται 
τώρα μπροστά μας, θά κατέληγε στό μηδέν. Τότε «θά τοΰ ήταν» 
δύσκολο νά του διαφύγει (άν καί, σάν άλλος 'Αββακούμ 4 2 , είναι 
capable de tout*) ότι ή άτομική ιδιοκτησία είναι μιά μορφή επι
κοινωνίας, άναγκαία σέ μιά ορισμένη κλίμακα άνάπτυξης τών 
παραγωγικών δυνάμεων, ότι αύτή ή μορφή επικοινωνίας δέ μπο
ρεί άκόιια νά καταργηθεί, όσο άποτελεΐ άπαραίτητο όρο γιά τήν 
παραγωγή τής άμεσης υλικής ζωής, όσο δέν έχουν δημιουργη
θεί οί παραγωγικές δυνάμεις, γιά τίς όποιες ή άτομική ιδιοκτη
σία θά άποβεΐ ένας περιοριστικός φραγμός. Στήν περίπτωση 
αύτή, δέν «θά τού» διέφευγε ούτε τού άναγνώστη, ότι ό Σάντσο 
έπρεπε νά καταπιαστεί μέ τίς υλικές σχέσεις, άντί νά διαλύει 
όλο τόν κόσμο σ' ένα σύστημα θεολογικής ηθικής, γιά νά τοΰ 
άντιπαρατάξει ένα καινούργιο σύστημα, πού αυτοανακηρύσσε
ται έγωιστική ήθική. Δέ «θά τοΰ» διέφευγε τοΰ άναγνώστη πώς 

* — ικανός γιά δλα. 
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πρόκειται γιά πράγματα τελείως διαφορετικά από ό,τι γιά τό 
«σεβασμό» καί τόν μή σεβασμό. « Ά ν , άν, άν !» 

Άλλωστε , αυτό τό «άν» είναι μόνο ένας άπόηχος της φρά
σης του Σάντσο, πού παραθέσαμε πρωτύτερα. Διότι, «άν» ό 
Σάντσο τά είχε όλα αυτά, τότε, φυσικά, δέ θά μπορούσε νά έχει 
γράψει τό βιβλίο του. 

Επειδή ό άγιος Σάντσο παίρνει γιά άλήθεια τήν αυταπάτη 
τών πολιτικών, τών νομομαθών καί άλλο>ν ιδεολόγων, πού τοποθε
τούν μέ τό κεφάλι πρός τά κάτω όλες τίς έμπειρικές σχέσεις, κι 
άπό πάνω βάζει κατά τόν γερμανικό τρόπο καί κάτι δικό του, 
ή ατομική ιδιοκτησία μετατρέπεται γ ι ' αύτόν σέ κρατική Ιδιο
κτησία, άντίστοιχα σέ νομική ιδιοκτησία, πάνω στήν όποία 
μπορεί τώρα νά κάνει ένα πείραμα γιά νά δικαιώσει τίς πιό πάνω 
εξισώσεις του. Ά ς δούμε πρώτ' άπ' όλα τή μετατροπή τής άτομι-
κής ιδιοκτησίας σέ κρατική ιδιοκτησία. 

«Μόνο ή εξουσία αποφασίζει γιά τό θέμα τής ιδιοκτησίας)) (αντίθετα, 
τό θέμα τής έξουσίας άποφασίζεται γιά τήν ώρα άπό τήν ιδιοκτησία) «καί 
μιά πού τό κράτος καί μόνον αυτό αποτελεί τήν εξουσία, άσχετα άν είναι 
κράτος τών άστών ή κράτος τών κουρελήδων» (ό στιρνεριανός «Συνεταιρι
σμός))), «ή άπλώς ένα κράτος άνθρώπων, — αυτό είναι καί ό μόνος ιδιοκτή
της)) (σ. 333). 

Πλάι στό πραγματικό γεγονός τού γερμανικού «κράτους 
τών άστών», έδώ φιγουράρουν καί πάλι μέ τόν ίδιο τρόπο συγ
κροτημένες οί χίμαιρες τού Σάντσο καί τού Μπάουερ· πουθενά, 
ώστόσο, δέ βρίσκουμε νά μνημονεύονται παραδείγματα κρατών 
πού έχουν πράγματι ιστορική σημασία. Πρώτ' άπ' όλα, μετα
τρέπει τό κράτος σ' ένα πρόσωπο, αστόν κάτοχο τής έξουσίας». 
Τό γεγονός ότι ή κυριαρχούσα τάξη οργανώνει τήν άπό κοινού 
κυριαρχία της υπό μορφή δημόσιας έξουσίας, υπό μορφή κρά
τους, ό Σάντσο τό έρμηνεύει — καί τό διαστρεβλώνει κατά μι
κροαστικό γερμανικό τρόπο, — λέγοντας ότι «τό κράτος» συγ
κροτείται ώς μιά τρίτη δύναμη ένάντια σ' αύτήν τήν κυριαρχούσα 
τάξη καί συγκεντρώνει άπέναντι σ' αύτήν όλη τήν έξουσία. 
Κατόπιν, θά επιχειρήσει τήν επαλήθευση αύτών τών «πιστεύω» 
του μέ μιά σειρά παραδείγματα. 

Επειδή ή ιδιοκτησία υπό τήν κυριαρχία τής άστικής τά-
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ξης, όπως καί σ' όλες τίς άλλες εποχές, συνδέεται μέ καθορισμέ
νες συνθήκες, πρίν άπ' όλα οικονομικές, πού εξαρτιούνται άπό 
τό βαθμό ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων καί σχέσεων, 
— σέ συνθήκες πού άποκτοΰν άναπόφευκτα μιά νομική καί πο
λιτική έκφραση, — ό άγιος Σάντσο, στήν άπλοϊκότητά του, πι
στεύει ότι 

«τό κράτος συνδέει τήν κατοχή τής ιδιοκτησίας» (car tel est son bon 
plaisir*) «μέ όοισμένους όρους, ακριβώς όπως συνδέει καί όλα τ' άλλα, λ.χ. 
τό γάμο» (σ. 335). 

Επειδή οί άστοί δέν επιτρέπουν στό κράτος τους νά επεμ
βαίνει στά ιδιωτικά τους συμφέροντα καί τοΰ παρέχουν μόνο 
τόση εξουσία, όση είναι άναγκαία γιά νά κατοχυρώνεται ή δική 
τους άσφάλεια καί γιά νά διατηρείται ό συναγωνισμός κι επειδή, 
γενικότερα, οί άστοί ενεργούν ώς πολίτες-μέλη τής πολιτείας 
μόνο στό βαθμό πού τό ύπαγορεύουν τά ιδιωτικά τους συμφέρον
τα, ό Ιάκωβος ό άγαθούλης νομίζει ότι αύτοί είναι «ένα Τίποτα» 
μπροστά στό κράτος. 

«Τό κράτος ένδιαφέρεται μόνο γιά ένα πράγμα : αύτό τό ίδιο νά είναι 
πλούσιο. Τοΰ είναι αδιάφορο άν ό Μιχάλης είναι πλούσιος καί ό Πέτρος 
φτωχός ... καί οί δυό τους γιά τό κράτος είναι ένα Τίποτα» (σ. 334). 

Τήν ίδια σοφία άντλεΐ στή σ. 345 άπό τό γεγονός ότι τό κρά
τος άνέχεται τό συναγωνισμό. 

Επειδή ή διεύθυνση μιας έταιρίας σιδηροδρόμων φροντί
ζει γιά τούς μετόχους της μόνο στό βαθμό, πού καταβάλλουν τίς 
εισφορές τους καί εισπράττουν τά μερίσματά τους, ό βερολινέ-
ζος δημοδιδάσκαλος, μέ τήν άφέλειά του, συμπεραίνει άπ' αύτό 
ότι οί μέτοχοι «είναι ένα Τίποτα μπροστά στή διεύθυνση, τό ίδιο 
όπως εμείς όλοι οί άμαρτωλοί μπροστά στό Θεό». Ά π ό τό ότι τό 
κράτος είναι άδύναμο μπροστά στούς ίδιώτες Ιδιοκτήτες, ό Σάν
τσο βγάζει τό συμπέρασμα ότι οί ιδιοκτήτες είναι άδύναμοι 
μπροστά στό κράτος καί ότι αυτός ό ίδιος είναι άδύναμος μπρο
στά καί στούς δυό. 

Παρακάτω. Επειδή οί άστοί έχουν οργανώσει ώς κράτος 

γιατί 'έτσι τοΰ άρέσει. 
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την περιφρούρηση της ιδιοκτησίας τους κι επειδή, συνεπώς, τό 
«Έγώ» δε μπορεί απλούστατα νά αφαιρέσει τό έργοστάσιο του 
«τάδε έργοστασιάρχη», παρά μόνο μέσα στά πλαίσια τών όρων 
τής άστικής τάξης, δηλαδή του συναγωνισμού, ό Ιάκωβος ό 
άγαθούλης νομίζει ότ ι : 

«Τό κράτος έχει τό έργοστάσιο μέ τίτλους ιδιοκτησίας, ενώ ό εργοστα
σιάρχης τό έχει μόνο σάν τιμάριο, σάν κτήμα» (σ. 347). 

Έ τ σ ι άκριβώς καί ό σκύλος, πού φυλάει τό σπίτι μου, «έχει» 
τό σπίτι «μέ τίτλους ιδιοκτησίας», ένώ Έγώ τό έχω μόνο «σάν 
τιμάριο, σάν κτήμα» άπ' τό σκύλο. 

Μιά καί οί συγκεκαλυμμένοι ύλικοί όροι τής ατομικής ιδιο
κτησίας έρχονται κατ' άνάγκη συχνά σέ άντίφαση μέ τή νομική 
ψευδαίσθηση περί άτομικής ίδιοκτησίας, — όπως άποκαλύπτε-
ται, λογουχάρη, στίς περιπτώσεις απαλλοτριώσεων, — ό Ιάκω
βος ό άγαθούλης συμπεραίνει ότι 

«έδώ παρουσιάζεται ολοφάνερα στά μάτια μας ή κατά τ' άλλα συγκεκαλυμ
μένη αρχή, σύμφωνα μέ τήν όποια μόνο τό κράτος είναι ιδιοκτήτης, ένώ τό 
μεμονωμένο άτομο είναι ό τιμαριοΰχος» (σ. 335). 

«Έδώ παρουσιάζεται ολοφάνερα στά μάτια μας» μόνο τό 
ότι στά μάτια τού άξιότιμου άστού μας παρέμειναν καλυμμένες 
πίσω άπ' τό παραπέτασμα «τού Ιερού» οί κοσμικές σχέσεις ίδιο
κτησίας καί ότι τού χρειάζεται άκόμα νά προμηθευτεί άπ' τήν 
Κίνα μιάν «έπουράνια σκάλα» γιά νά μπορέσει «ν' άναρριχηθεΐ» 
σέ κείνο τό «σκαλοπάτι τού πολιτισμού», πού στίς πολιτισμένες 
χώρες τό έχουν φτάσει άκόμα κι οί δημοδιδάσκαλοι. Ό Σάντσο 
μετατρέπει έδώ τίς άντιφάσεις πού συνδέονται μέ τήν ύπαρξη 
τής άτομικής ιδιοκτησίας, σέ άρνηση τής άτομικής ίδιοκτησίας, 
έτσι όπως τό έκανε, καθώς είδαμε πιό πάνω, καί μέ τήν ύπαρξη 
τών άντιφάσεων μέσα στήν άστική οικογένεια. 

Επειδή οί άστοί, καί γενικά όλα τά μέλη τής άστικής κοι
νωνίας, άναγκάζονται νά συγκροτηθούν ώς «Έμεΐς», ώς νομικό 
πρόσωπο, ώς κράτος, γιά νά προστατεύσουν τά κοινά τους συμ
φέροντα καί γιά νά μεταβιβάσουν σέ περιορισμένο άριθμό άν-
θρώπων — έστω καί μόνο έξαιτίας τού καταμερισμού τής έργα-
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σίας, — τή συλλογική τους δύναμη, πού γεννήθηκε μ' αύτόν τόν 
τρόπο, ό Ιάκωβος ό άγαθούλης φαντάζεται ότι 

«ό καθένας έχει τή νομή τής ιδιοκτησίας μόνο τόσον καιρό όσο φέρνει μέσα 
του Τό Έγώ τού κράτους ή είναι ένα νομοταγές μέλος τής κοινωνίας... "Ο
ποιος είναι ένα Έγώ-του κράτους, δηλαδή, όποιος είναι ένας καλός πολίτης 
ή υπήκοος, τότε, ώς ένα τέτοιο Έγώ καί όχι ώς ιδιαίτερο Έγώ, κρατάει άμέ-
ριμνος τό τιμάριο» (σ. 334, 335). 

Σύμφωνα μέ τή λογική αύτή, διαθέτει κανείς μιά μετοχή τής 
έταιρίας σιδηροδρόμων μόνο όσο «φέρνει μέσα του» «τό Έγώ» 
τής διεύθυνσης τής έταιρίας, πράγμα πού σημαίνει ότι μόνο σάν 
άγιος μπορεί κανείς νά κατέχει μιά μετοχή σιδηροδρόμων. 

Α φ ο ύ διαφώτισε μ' αύτόν τόν τρόπο τόν έαυτό του γιά τήν 
ταύτιση τής άτομικής καί τής κρατικής ιδιοκτησίας, ό άγιος 
Σάντσο μπορεί νά συνεχίσει: 

«Τό ότι τό κράτος δέν αφαιρεί άπ' τό άτομο κατ' αυθαίρετο τρόπο αυτό 
πού έχει άπ' τό κράτος, τούτο σημαίνει άπλούστατα ότι τό κράτος δέ λη
στεύει τόν έαυτό του» (σ. 334, 335). 

Τό ότι ό άγιος Σάντσο δέν ύπεξαιρεΐ αύθαίρετα τήν ιδιο
κτησία τών άλλων, αύτό σημαίνει άπλούστατα ότι ό άγιος Σάν
τσο δέ ληστεύει τόν έαυτό του, διότι πράγματι «βλέπει» τήν κάθε 
ιδιοκτησία σάν δική του. 

Δέ μπορεί νά έχουν τήν άπαίτηση νά άσχοληθούμε καί μέ 
τίς ύπόλοιπες φαντασιοπληξίες τοΰ άγιου Σάντσο γιά τό κράτος 
καί τήν ιδιοκτησία, όπως λ.χ., ότι τό κράτος «δελεάζει» καί «άν-
ταμείβει» τά άτομα μέσω τής ιδιοκτησίας, ότι άπό ιδιαίτερη δο-
λιότητα έχει έπιβάλει ύψηλά τέλη χαρτοσήμου γιά νά καταστρέ
φει τούς πολίτες όταν δέν είναι νομοταγείς, κτλ., κτλ. Γενικά 
δέν θά σταθούμε περισσότερο στή μ ι κ ρ οαστική-γερμανική 
άντίληψη περί παντοδυναμίας τοΰ κράτους, μιάν άντίληψη πού 
συναντάμε ήδη καί στούς παλιούς γερμανούς νομομαθείς καί πού 
εδώ μας σερβίρεται ύπό μορφή έπίσημων καί μεγαλόστομων δια
βεβαιώσεων. 

Τήν έκτεταμένη έπιχειρηματολογία του γιά τήν ταύτιση τής 
κρατικής καί άτομικής ιδιοκτησίας ό άγιος Σάντσο έπιχειρεΐ 
στό τέλος νά τήν ένισχύσει καί μέσω τής ετυμολογικής συνωνυ-
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μίας, άλλά έτσι δέρνει τήν επιστημοσύνη του en ambas posade
ras*. 

«Ατομική μου ιδιοκτησία (Privateigentum) είναι μόνο εκείνο πού μοΰ 
έκχωρεΐ τό κράτος άπ' τό έχειν του, στερώντας το (priviert) έτσι από άλλα 
μέλη τοΰ κράτους : είναι κρατική ιδιοκτησία» (σ. 339). 

Συμβαίνει, όμως, νά γίνεται ακριβώς τό αντίστροφο. Ή ατο
μική ιδιοκτησία στή Ρώμη, — στήν οποία καί μόνο μπορεί νά 
άναφέρεται αυτό τό έτυμολογικό εύφυολόγημα, — βρισκόταν 
στήν πιό ριζική άντίθεση μέ τήν κρατική ιδιοκτησία. Βέβαια, τό 
κράτος εκχωρούσε στούς πληβείους άτομική ιδιοκτησία, τό 
έκανε όμως αύτό δίχως νά στερεί άπ' τούς «άλλους» τήν άτομική 
τους ιδιοκτησία, άλλά άφαιρώντας άπ' τούς ίδιους αύτούς πλη
βείους τήν κρατική τους ιδιοκτησία (ager publicus)**4 3 καί τά 
πολιτικά τους δικαιώματα, καί γιά τούτον άκριβώς τό λόγο ονο
μάστηκαν privati, δηλαδή άποστερημένοι, αυτοί, καί όχι έκεΐνα 
τά φανταστικά «άλλα μέλη τής πολιτείας», μέτά όποια βαυκαλίζε
ται ó άγιος Σάντσο. eO Ιάκωβος ó άγαθούλης εξευτελίζεται σ' 
όλες τίς χώρες, σ' όλες τίς γλώσσες καί σ' όλες τίς εποχές, μόλις 
πάει νά μιλήσει γιά θετικά γεγονότα, γιά τά όποια «τό Ιερό» δέ 
μπορεί νά διαθέτει a priori γνώσεις. 

Απελπισμένος, πού βλέπει τό κράτος νά καταβροχθίζει 
όλη τήν ιδιοκτησία, καταφεύγει πάλι στήν πιό ενδόμυχη «εξε
γερμένη» αύτεπίγνωσή του, όπου άνακαλύπτει κατάπληκτος ότι 
είναι ένας λόγιος. Τήν άπορία του τήν εκφράζει μέ τά παρακάτω 
άξιοσημείωτα λόγ ια : 

«Σέ άντίθεση μέ τό κράτος, Έγώ νιώθω όλο καί καθαρότερα ότι Μοΰ 
μένει άκόμα μιά μεγάλη έξουσία, ή έξουσία πάνω στόν έαυτό Μου». 

Αύτό τό επεξηγεί παραπέρα ώς έξής : 

«Πάνω στίς σκέψεις Μου έχω μιά πραγματική ιδιοκτησία πού μπορώ 
έτσι νά τήν έμπορευθώ» (σ. 339). 

Έ τ σ ι , ó «κουρελής» Στίρνερ, «άνθρωπος μόνο μέ πλούτο 
ιδεών», καταλήγει στήν άπεγνωσμένη άπόφαση νά παζαρέψει τό 

* — είς άμφοτέρους τούς γλουτούς. 
** — δημόσιος άγρός. 
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κομμένο καί ξυνισμένο γάλα τών σκέψεων τ ο υ 4 4 . Ά λ λ ά σέ ποιά 
πονηριά θά κατέφευγε, άν τό κράτος χαρακτήριζε τίς σκέψεις 
του λαθρεμπόριο ; Ακουστέ : 

«Τίς αποκηρύσσω» (πράγματι πολύ σοφό αύτό) «καί τίς άνταλλάσσω 
μέ άλλες» (άν, βέβαια, βρεθεί κάποιος, πού νά είναι τόσο άδαής στά εμπό
ρια, ώστε νά δεχτεί μιά τέτοια ανταλλαγή ιδεών) «οί όποιες και θά γίνουν 
τότε ή καινούργια, αγορασμένη ιδιοκτησία Μου» (σ. 339). 

Ό άξιότιμος άστός μας δέ θά ήσυχάσει παρά μόνο όταν θά 
έχει στό χέρι τό χαρτί, πού θά πιστοποιεί ότι άγόρασε τίμια τήν 
ιδιοκτησία του. Νά ποιά είναι ή παρηγοριά τοΰ βερολινέζου 
άστοΰ γιά όλα τά τραβήγματα καί τά μπλεξίματα πού έχει μέ τό 
κράτος καί τήν άστυνομία: «Οί σκέψεις είναι άπαλλαγμένες δα
σμών !» 

Ή μετατροπή τής άτομικής ιδιοκτησίας σέ κρατική άνάγε-
ται, τελικά, στήν ιδέα ότι ό άστός (Bourgeois) είναι κάτοχος ιδιο
κτησίας μόνο ώς ένα δείγμα τοΰ γένους τών άστών, πού στήν 
όλότητά του ονομάζεται κράτος καί πού εκχωρεί στά άτομα ιδιο
κτησία ύπό μορφή τιμαρίου. Κι εδώ, γι ' άλλη μιά φορά, τό όλο 
ζήτημα τοποθετείται μέ τό κεφάλι πρός τά κάτω. Στήν άστική 
τάξη, όπως καί σέ κάθε άλλη, γίνονται κοινές καί γενικές σχέ
σεις μόνο έκεΐνες οί προσωπικές σχέσεις, στά πλαίσια τών όποιων 
τά μεμονωμένα άτομα τής τάξης είναι κάτοχοι ιδιοκτησίας καί 
άπολαμβάνουν τή ζωή τους. Ά ν , παλιότερα, παρόμοιες φιλοσο
φικές αύταπάτες μπορούσαν άκόμα νά έχουν πέραση στή Γερ
μανία, τώρα, πού τό παγκόσμιο εμπόριο άπέδειξε μέ τό παρα
πάνω ότι τά εισοδήματα τών άστών δέν εξαρτιούνται διόλου άπ' 
τήν πολιτική, ενώ, άντίθετα, ή πολιτική έξάρτιέται εξ ολοκλή
ρου άπ' τά άστικά εισοδήματα, τώρα παρόμοιες αύταπάτες κα
τάντησαν εντελώς γελοίες. Ή δ η άπ' τόν 18ο αιώνα ή πολιτική 
έξαρτιόταν τόσο πολύ άπ 5 τό εμπόριο, ώστε, όταν, λογουχάρη, 
τό γαλλικό κράτος ήθελε νά συνάψει ένα δάνειο, τήν έγγύηση 
γιά τό δάνειο έναντι τών Όλλανδών έπρεπε νά τή δώσει ένας 
ίδιότης. [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 3, σελ. 338-342 
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Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Ή Γερμανική Ιδεολογία (1845/1846) 

[...] Ερχόμαστε τώρα στό θέμα της σχέσης ατομικής ιδιο
κτησίας καί Δικαίου, όπου μας προσφέρονται ύπό άλλη μορφή 
τά ίδια κουραφέξαλα. Ή ταύτιση τής κρατικής καί ατομικής 
ιδιοκτησίας παίρνει φαινομενικά έδώ μιά νέα διατύπωση. Ή 
πολιτική αναγνώριση τής ατομικής ιδιοκτησίας στή νομοθεσία 
θεωρείται Θεμέλιο τής άτομικής ιδιοκτησίας. 

α Ή ατομική ιδιοκτησία ζει ελέω Δικαίου. Μόνο στό Δίκαιο βρίσκει τήν 
έγγύησή της, διότι κτήση δέ σημαίνει ακόμα ιδιοκτησία· αύτό πού κατέχω 
γίνεται δικό Μου μόνο μέ τή συγκατάθεση του Δικαίου- δέν είναι ένα γε
γονός, αλλά ένα πλάσμα, μιά ιδέα. Είναι ή νομική ιδιοκτησία, ή νόμιμη ιδιο
κτησία, ή εγγυημένη ιδιοκτησία. Είναι δική Μου όχι χάρη σέ Μένα, αλλά 
χάρη στό Δίκαιο» (σ. 332). 

Στήν παραπάνω φράση ό παραλογισμός γιά τήν κρατική 
ιδιοκτησία άνεβαίνει σέ άκόμα πιό μεγάλα ΰψη κωμικότητας. 
Γι9· αύτό προχωρούμε άμέσως στόν τρόπο μέ τόν όποιο ό Σά-
τσο κάνει έκμετάλλευση τοΰ πλασματικού jus utendi et abutendi* 

Στή σ. 332, έκτός άπό τό πιό πάνω όμορφο άπόφθεγμα, πλη
ροφορούμαστε ότι ή ιδιοκτησία 

«είναι απεριόριστη έξουσία πάνω σέ κάτι πού 'Εγώ μπορώ νά τό διαθέτω 
όπως μου άρέσει». « Ή έξουσία», ώστόσο, «δέν είναι κάτι πού ύπάρχει άπό 
μόνο του : υπάρχει μόνο μέσα στό ισχυρό Έγώ, μέσα σέ Μένα, πού διαθέτω 
έξουσία» (σ. 336). ν Αρα, ή ιδιοκτησία δέν είναι ένα «πράγμα», δέν είναι «αύ
τό τό δέντρο· ή έξουσία Μου πάνω του, ή δύναμή Μου νά τό διαθέτω όπως 

* — Τό δικαίωμα χρήσης καί κατάχρησης (τοϋ δικοϋ μου πράγματος). 
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θέλω, νά τί θά πει δικό Μου» (σ. 366). Αύτός ξέρει μόνο τά «πράγματα» καί 
τά «Έγώ». Ή «έξουσία» ή «άποχωρισμένη άπ' τό Έγώ», ή αυτονομημένη 
απέναντι του, ή μεταμορφωμένη σέ «φάντασμα», «είναι τό Δίκαιο». «Αύτη 
ή διαιωνιζόμενη έξουσία» (σκέψεις περί του κληρονομικού δικαίου) «δέ 
σβήνει ούτε μέ τό θάνατο Μου, άλλά μεταβιβάζεται ή κλήρονομιέται. Τά 
πράγματα δέν άνήκουν πράγματι σέ Μένα, άλλά στό Δίκαιο. Εξάλλου, αύτό 
δέν είναι τίποτα παραπάνω άπό μιά οφθαλμαπάτη, διότι ή έξουσία του μεμο
νωμένου άτομου γίνεται μόνιμη, γίνεται Δίκαιο, μόνο χάρη στό ότι οί άλλοι 
συνενώνουν τήν έξουσία τους μέ τή δική του. Ή ψευδαίσθηση συνίσταται 
στό ότι νομίζουν πώς δέ μπορούν ν' άνακαλέσουν τήν έξουσία τους» (σ. 366, 
367). «Ένας σκύλος βλέπει ένα κόκκαλο στήν έξουσία ένός άλλου σκύλου 
καί κάνει πίσω, όταν νιώθει πώς είναι πολύ άδύνατος. Ό άνθρωπος, ωστόσο 
σέβεται τό δικαίωμα ένός άλλου ανθρώπου πάνω στό κόκκαλό του ... Καί, 
όπως εδώ, έτσι καί γενικά λέμε ((ανθρώπινη», έκείνη τή στάση άπέναντι στά 
πράγματα, όταν ό άνθρωπος βλέπει σέ όλα κάτι πνευματικό, στήν περίπτωσή 
μας τό Δίκαιο, όταν δηλαδή ό άνθρωπος μετατρέπει τό καθετί σέ φάντασμα 
καί συμπεριφέρεται απέναντι του σάν νάχει μπροστά του ένα φάντασμα ... 
Ανθρώπινο είναι νά κοιτάζουμε τό άτομικό όχι σάν άτομικό, άλλά σάν κα
θολικό» (σ. 368, 369). 

Έ τ σ ι , δλο τό κακό πηγάζει καί πάλι άπό τήν πίστη των 
άτόμων στήν έννοια τού Δικαίου, πού οφείλουν νά τή βγάλουν 
έξω άπό τό κεφάλι τους. Ό άγιος Σάντσο γνωρίζει μόνο τά «πράγ
ματα» καί τά «Έγώ»· όσο γιά όλα εκείνα, πού δέν έντάσσονται 
σ' αύτές τίς στήλες, γιά όλες τίς σχέσεις, δέν έχει παρά μόνο 
άφηρημένες έννοιες, πού έτσι μετατρέπονται γι ' αύτόν έπίσης 
σέ «φαντάσματα». «'Από τήν άλλη μεριά», έχει, πράγματι, σ 5 

ορισμένες στιγμές τό σκοτεινό προαίσθημα πώς όλα τούτα δέν 
είναι «παρά μιά σκέτη αύταπάτη» καί ότι ή «έξουσία τού μεμο
νωμένου άτομου» εξαρτιέται πάρα πολύ άπό τό άν καί άλλοι άν
θρωποι συνενώνουν τήν έξουσία τους μέ τή δική του. Ωστόσο , 
σέ τελευταία άνάλυση, όλα άνάγονται πάλι στήν «ψευδαίσθη
ση» ότι τά άτομα «νομίζουν πώς δέ μπορούν ν ' άνακαλέσουν τήν 
έξουσία τους». «Πράγματι», λοιπόν, οί σιδηρόδρομοι δέν άνή
κουν στούς μετόχους, άλλά στό έταιρικό. Ό Σάντσο παρουσιά
ζει άμέσως σάν χτυπητό παράδειγμα τό κληρονομικό δίκαιο 
καί τό έξηγεΐ όχι μέ τήν άνάγκη γιά συσσώρευση καί γιά δη
μιουργία οικογένειας, πού προϋπήρχε πρίν άπό κάθε δίκαιο, άλ
λά μέ τό νομικό πλάσμα παράτασης της εξουσίας πέρα άπό τό 
θάνατο. Ωστόσο , στό βαθμό πού συντελείται ή μετάβαση τής 
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φεουδαρχικής κοινωνίας στήν αστική, τό νομικό αυτό πλάσμα 
εγκαταλείπεται άπ' όλες τίς νομοθεσίες. (Βλ. λ.χ. τόν Ναπολεόν
τειο Κώδικα) 4 5 . Δέ χρειάζεται ν ' άναλύσουμε εδώ ότι ή άπόλυτη 
πατρική εξουσία καί τά πρωτοτόκια — τόσο έκείνα πού συνδέον
ται μέ τά πρωτογενή φέουδα όσο καί μέ τά μεταγενέστερα — βα
σίζονταν πάνω σέ πολύ καθορισμένες σχέσεις. Τό ίδιο συμβαί
νει καί στούς άρχαίους λαούς τήν έποχή πού διαλύεται ό κοινο
βιακός τρόπος (Gemeinwesen) ζωής λόγω άνάπτυξης τής ιδιω
τικής ζωής (τήν καλύτερη άπόδειξη γι ' αύτό τή δίνει ή ιστορία 
τοΰ ρωμαϊκού κληρονομικού Δικαίου). Γενικά ό Σάντσο δέ μπο
ρούσε νά διαλέξει πιό άποτυχημένο παράδειγμα άπό τό κληρο
νομικό Δίκαιο, πού δείχνει μέ τόν πιό καθαρό τρόπο τήν έξάρ-
τηση τοΰ Δικαίου άπό τίς παραγωγικές σχέσεις. Παρέβαλε, λο-
γουχάρη, τό ρωμαϊκό μέ τό γερμανικό δίκαιο. Φυσικά, κανένας 
σκύλος δέν έφτιαξε ποτέ φωσφόρο, κοκκαλάλευρο ή άσβέστιο 
άπό ένα κόκκαλο, όπως καί ποτέ δέν «τοΰ πέρασε άπ' τό.μυαλό» 
ότι θά είχε κάποιο «δικαίωμα» πάνω σέ κάποιο κόκκαλο. Ά λ λ ά 
δέν «τοΰ πέρασε άπ' τό μυαλό» ούτε καί τοΰ άγιου Σάντσο ν ' 
άναρωτηθεΐ κάποτε μήπως τό δικαίωμα πάνω σ' ένα κόκκαλο, 
πού τό άποκτοΰν γιά τόν έαυτό τους οί άνθρωποι, όχι οί σκύλοι, 
συνδέεται μέ τό ότι οί άνθρωποι μετατρέπουν αύτό τό κόκκαλο 
σέ άντικείμενο παραγωγής, ενώ οί σκύλοι δέν μπορούν νά τό 
κάνουν. Γενικά, έχουμε έδώ, σ' ένα μόνο παράδειγμα, όλη τήν 
κριτική μέθοδο τοΰ Σάντσο καί τήν άκλόνητη πίστη του στίς 
τρέχουσες αύταπάτες. Οί ως τώρα παραγωγικές σχέσεις τών 
άτόμων έκφράζονται καί ώς πολιτικές καί νομικές σχέσεις (βλέ
πε πιό πάνω). Μέσα στά πλαίσια τοΰ καταμερισμού τής έργασίας 
οί σχέσεις σύτές κατανάγκη αυτονομούνται έναντι τών άτόμων. 
Στόν προφορικό λόγο, όλες οί σχέσεις μπορούν νά έκφραστοΰν 
μόνο σάν έννοιες. Ή πεποίθηση πώς αύτές οί γενικές ιδέες καί 
έννοιες ύπάρχουν σάν μυστηριώδεις δυνάμεις, είναι τό άναγκαίο 
έπακόλουθο τοΰ ότι οί πραγματικές σχέσεις τών όποιων άποτε-
λοΰν έκφραση, έχουν αύτονομηθεΐ. Αύτές οί γενικές ιδέες, πέρα 
άπ' αύτή τή σημασία πού έχουν στήν κοινή συνείδηση, άπο
κτοΰν επιπλέον μιά ειδική σημασία καί προέκταση στούς πολι
τικούς καί τούς νομομαθείς, τούς οποίους ό καταμερισμός τής έρ-
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γασίας τούς ώθεΐ στό νά ανάγουν τούτες τίς ιδέες σέ λατρεία καί 
νά βλέπουν σ' αυτές, καί δχι στίς σχέσεις παραγωγής, τό άλη-
θινό θεμέλιο δλων τών πραγματικών σχέσεων ιδιοκτησίας. Ό 
άγιος Σάντσο υιοθετεί άνεξέταστα αυτή τήν αυταπάτη καί πάνω 
σ' αυτή τή βάση κηρύσσει τή νομική ιδιοκτησία θεμέλιο της 
άτομικής ιδιοκτησίας καί τήν έννοια του δικαίου θεμέλιο της 
νομικής ιδιοκτησίας. Μετά άπ' αύτό, μπορεί πιά νά περιορίσει 
δλη τήν κριτική του στό νά διακηρύξει πώς ή έννοια του δικαίου 
είναι μιά έννοια, ένα φάντασμα. Καί μ' αύτό, ό Σάντσο είπε ό,τι 
είχε νά πει. Γιά νά τόν καθησυχάσουμε, μπορούμε νά τοΰ θυμί
σουμε άκόμα ότι σ' όλες τίς άρχέγονες νομοθεσίες ή συμπερι
φορά δυό σκύλων, πού έχουν βρει ένα κόκκαλο, θεωρείται ώς 
κανόνας Δικαίου: vim vi repeliere licere*, λένε oí Πανδέκτες 4 6 . 
Idque jus natura comparatur**, μέ τήν έννοια ότι jus quod na
tura omnia animalia •— άνθρωποι καί σκύλοι — docuit***. Α ρ 
γότερα, ώστόσο, «άκριβώς» ή οργανωμένη άπόκρουση της βίας 
μέ τή βία γίνεται δίκαιο. 

Ό άγιος Σάντσο, καβάλλα πάνω στ ' άλογο, κάνει επίδειξη 
τής έπιστημοσύνης του στό πεδίο τής ιστορίας τοΰ Δικαίου, 
κονταρομαχώντας μέ τόν Προυντόν γιά τό «κόκκαλο». Ό 
Προυντόν, λέει ó Σάντσο, 

«θέλει νά μας κάνει νά πιστέψουμε ότι ή κοινωνία είναι ό πρωτογενής κτή-
κωρ καί ό μοναδικός ιδιοκτήτης κατά απαράγραπτο δικαίωμα· ότι έναντι 
τής κοινωνίας ό λεγόμενος ιδιοκτήτης έχει γίνει κλέφτης· ότι, συνεπώς, 
όταν αύτή άφαίρει άπ' τόν τωρινό ιδιοκτήτη τήν ιδιοκτησία του, δέν κλέβει 
τίποτα, έφόσον ασκεί άπλώς τό απαράγραπτο δικαίωμά της. Νά που μπορεί 
νά οδηγήσει τό φάντασμα τής κοινωνίας μέ τήν ιδιότητα του νομικού προ
σώπου» (σ. 330, 331). 

Αντίθετα, ό Στίρνερ προσπαθεί «νά μας κάνει νά πιστέ
ψουμε» (σελ. 340, 367, 420 καί άλλοΰ), ότι έμεϊς, δηλαδή οί άκτή-
μονες, έδωρήσαμε στούς ιδιοκτήτες τήν ιδιοκτησία τους άπό 
άγνοια, άπό δειλία ή άπό ψυχοπόνια κτλ. καί μας καλεί νά πά
ρουμε πίσω τό δώρο μας. Ανάμεσα στίς δυό αύτές «άλχημίες» ή 

* — Ή 31α μπορεί ν' αποκρουστεί μέ τή βία. 
— Κι αύτό τό δίκαιο όρίζεται άπό τή φύση. 
— "Ενα δίκαιο πού ή φύση £χει διδάξει σ' όλα τά ζωντανά. 
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διαφορά βρίσκεται στό δτι ό Προυντόν βασίζεται σ' ένα ιστο
ρικό γεγονός, ενώ ό άγιος Σάντσο έχει απλώς «βάλει κάτι μέσα 
στό κεφάλι του» γιά νά δώσει στό πράγμα μιά «νέα τροπή». 
Πράγματι, οί πρόσφατες έρευνες στό πεδίο τής ιστορίας του Δι
καίου έδειξαν ότι τόσο στή Ρώμη όσο καί στούς γερμανικούς, 
κελτικούς καί σλαβικούς λαούς ή άνάπτυξη τής ιδιοκτησίας 
είχε σάν άφετηρία της τήν ιδιοκτησία τής κοινότητας ή τής φυ
λής καί ότι ή καθαυτό άτομική ιδιοκτησία γεννήθηκε παντού 
μέ τό σφετερισμό, πράγμα πού ό άγιος Σάντσο δέ μπορούσε, 
φυσικά, νά τό συναγάγει από τή βαθυστόχαστη παρατήρησή του 
ότι ή έννοια του Δικαίου είναι μιά έννοια. Απέναντι στούς δογ
ματικούς νομομαθείς, ό Προυντόν είχε άπόλυτα δίκιο, όταν υπο
γράμμιζε αύτό τό γεγονός καί όταν γενικά τούς άντιμαχόταν μέ 
τίς ύποθέσεις πού έκαναν αύτοί οί ίδιοι. «Νά πού μπορεί νά οδη
γήσει τό φάντασμα» τής έννοιας τού Δικαίου ώς έννοιας, θ ά 
μπορούσε κανείς νά αντιταχθεί στόν Προυντόν γιά τήν πιό πάνω 
θέση του, μόνο στή ν περίπτωση πού θά υπεράσπιζε τήν παλιό
τερη, τήν πιό πρωτόγονη μορφή ιδιοκτησίας έναντι τής άτομι-
κής ιδιοκτησίας πού προήλθε άπ' αύτήν τήν άρχέγονη κοινό
τητα (Gemeinwesen). eO Σάντσο συνοψίζει τήν κριτική του κατά 
τού Προυντόν, θέτοντας τό έξής άλαζονικό έρώτημα: 

«Πρός τί αυτή ή τόσο συναισθηματική έπίκληση, λές καί λήστεψαν 
έναν φτωχό, στά αισθήματα συμπόνιας του άλλου ;» (σ. 420). 

Φαίνεται πώς ό συναισθηματισμός, πού άλλωστε λείπει έν-
τελώς άπ 9 τόν Προυντόν, είναι έπιτρεπτός μόνο άπέναντι στή 
Μαριτόρνες*. Ό Σάντσο φαντάζεται πράγματι πώς αύτός είναι 
«άκέραιος άνθρωπος» σέ σύγκριση μ9 έναν φαντασιόπληκτο σάν 
τόν Προυντόν. θεωρεί ότι τό γεμάτο έπαρση γραφειοκρατικό 
του ύφος, γιά τό όποιο θά ντρεπόταν άκόμα καί ό Φρειδερίκος 
Γουλιέλμος ό Δ', είναι ύφος έπαναστατικό. «Μακάριοι οί πι
στοί !». 

Στή σ. 340 μαθαίνουμε ότ ι : 

«"Ολες οί προσπάθειες νά θεσπιστούν λογικοί νόμοι γιά τήν ίδιοκτη-

* — πρόσωπο άπ' τόν «Δόν Κιχώτη» του Θερβάντες (Σημ. μετ.). 
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σία ξεχύθηκαν άπ' τούς μυχούς της αγάπης μέσα σ' ένα έρημο πέλαγος ορι
σμών». 

Πράγμα πού έναρμονίζεται μέ τήν έξίσου πολυκύμαντη 
φράση : 

« Ή ώς τώρα επικοινωνία βασιζόταν στην αγάπη, στην άμοιβαία άβρο-
φροσύνη, στή φιλαλληλία» (σ. 385). 

Ό άγιος 'Σάντσο αιφνιδιάζει έδώ τόν έαυτό του μέ μιά κα
ταπληκτική παραδοξολογία γιά τό Δίκαιο καί τήν έπικοινωνία. 
Ά ν θυμηθούμε, ώστόσο, ότι όταν λέει «άγάπη» εννοεί τήν άγά-
πη γιά «τόν Άνθρωπο» γενικά, γιά κάτι πού υπάρχει καθ' έαυ
τό καί δΓ έαυτό, γιά τό Οικουμενικό, ότι όταν λέει άγάπη εννοεί 
τή σχέση πρός τό άτομο ή τό πράγμα ώς σχέση πρός τήν ούσία, 
πρός τό Ιερό, τότε όλη αύτή ή λαμπρή έπίφαση καταρρέει. Τό
τε, οί πιό πάνω χρησμοί άνάγονται στίς παλιές, πληκτικές κοι
νοτοπίες, πού συναντάμε σ' όλο τό «Βιβλίο», στό ότι τά δυό 
πράγματα, γιά τά όποια ό Σάντσο δέν ξέρει τίποτα •— δηλαδή, 
τό ώς τώρα Δίκαιο καί ή ώς τώρα επικοινωνία, — άποτελοΰν 
ένσάρκωση «τοΰ ΊεροΟ» καί ότι, γενικά, ώς τώρα μόνο «οί έν
νοιες εξουσίαζαν τόν κόσμο». Ή σχέση πρός τό Ιερό , πού συ
νήθως ονομάζεται «σεβασμός», μπορεί, όταν δοθεί εύκαιρία, νά 
ειπωθεί καί «άγάπη». (Βλέπε «Λογική» 4 7 ) . 

Παραθέτουμε ένα μόνο δείγμα τοΰ πώς ό άγιος Σάντσο με
τατρέπει τή νομοθεσία σέ έρωτικό δεσμό καί τό έμπόριο (Han
del) σέ έρωτοδουλειά (Liebeshandel): 

((Σ' ένα νομοσχέδιο γιά τή σύνταξη τών εκλογικών καταλόγων στήν 
Ιρλανδία, ή κυβέρνηση πρότεινε νά παρέχεται δικαίωμα ψήφου μόνο σ' 
όσους καταβάλλουν φόρο πέντε λιρών στερλινών ύπέρ τών άπορων. Συνε
πώς, όποιος κάνει ελεημοσύνες, αποκτά πολιτικά δικαιώματα ή γίνεται, σέ 
μερικές χώρες, Ιππότης τοΰ Τάγματος τοΰ Κύκνου» (σ. 344). 

Πρίν άπ' όλα, πρέπει έδώ νά παρατηρήσουμε ότι αύτό τό 
«Νομοσχέδιο γιά τή σύνταξη τών έκλογικών καταλόγων», πού 
παρέχει «πολιτικά δικαιώματα», ήταν ένα νομοσχέδιο γιά δή
μους ή σωματεία ή — γιά νά μιλήσουμε σέ γλώσσα πιό κατα
νοητή στόν Σάντσο — ένα σχέδιο «κανονισμού δήμων καί κοι
νοτήτων», πού μπορούσε νά παραχωρεί όχι «πολιτικά δικαιώ-
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ματα», αλλά δημοτικά δικαιώματα, εκλογικά δικαιώματα γιά 
τήν άνάδειξη τών τοπικών άρχόντων. Δεύτερο, ό Σάντσο, πού 
άσχολεΐται με τή μετάφραση τοΰ Μάκ Κάλλοκ, έπρεπε πάντως 
νά ξέρει τί σημαίνει «to be assessed to the poor-rates at five 
pounds)). Αύτό δέν σημαίνει νά «καταβάλεις φόρο πέντε λιρών 
στερλινών ύπέρ τών άπορων)), άλλά σημαίνει νά εγγραφείς στόν 
κατάλογο έκείνων πού καταβάλλουν αύτό τό φόρο ώς ένοικοι 
σπιτιού, πού τό ετήσιο μίσθωμά του άνέρχεται σέ πέντε λίρες 
στερλίνες. Ό άφελής Βερολινέζος δέν ξέρει ότι ό φόρος ύπέρ τών 
άπορων στήν Αγγλ ία καί στήν Ιρλανδία είναι τοπικός φόρος, 
πού τό ΰψος του διαφέρει άπό πόλη σέ πόλη καί κάθε χρόνο άλ-
λάζει, έτσι ώστε θά ήταν άπλούστατα άδύνατο νά συνδεθεί ή πα
ροχή οποιουδήποτε δικαιώματος μέ τήν καταβολή ενός φόρου 
μέ καθορισμένο ΰψος. Τέλος, ό Σάντσο νομίζει ότι ό άγγλικός 
καί ιρλανδικός φόρος ύπέρ τών άπορων είναι μιά ((ελεημοσύνη», 
ένώ, στήν πραγματικότητα, τά χρήματα πού συγκεντρώνονται 
χρησιμεύουν άπλώς ώς μέσο γιά τόν άμεσο καί άπροκάλυπτο 
επιθετικό πόλεμο πού κάνει ή κυρίαρχη άστική τάξη έναντίον 
τοΰ προλεταριάτου. Χρησιμεύουν γιά νά καλύπτονται οί δαπά
νες συντήρησης τών έργατικών οίκων, πού, όπως είναι γνωστό, 
άποτελοΰν ένα μαλθουσιανό μέσο εκφοβισμού ένάντια στή φτώ
χεια. Βλέπουμε πώς ό Σάντσο «ξεχύνεται άπ' τό μυχό τής άγά-
πης καί χάνεται σ' ένα έρημο πέλαγος ορισμών». 

"Ας σημειώσουμε παρενθετικά ότι ή γερμανική φιλοσοφία, 
επειδή μοναδικό σημείο άφετηρίας θεωρούσε τή συνείδηση 
έπρεπε νά καταλήξει στό νά είναι φιλοσοφία τής ήθικής, όπου 
οί διάφοροι ήρωες ερίζουν γύρω άπό τήν άληθινή ήθική. 

Ό Φόυερμπαχ άγαπά τόν άνθρωπο γιά χάρη τοΰ άνθρώπου, 
ό άγιος Μπροΰνο τόν άγαπά έπειδή τό «άξίζει» (Βίγκαντ, σ. 
137), ένώ ό άγιος Σάντσο, έχοντας πλήρη έπίγνωση τοΰ έγωι-
σμοΰ, άγαπά τόν «καθένα», γιατί έτσι τοΰ άρέσει (Τό «Βιβλίο», 
σ. 387). 

Είδαμε πιό πάνω — στήν πρώτη πραγματεία, — πώς οί μι-
κροκτηματίες αύτοαποκλείστηκαν, γεμάτοι σεβασμό, άπό τή 
μεγάλη γαιοκτησία. Τόν αύτοαποκλεισμό αύτόν άπό τήν ξέ
νη ιδιοκτησία, λόγω σεβασμού πρός αύτή, τόν έμφανίζουν 
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γενικά ώς χαρακτηριστικό γνώρισμα της άστικής ιδιοκτησίας. 
Ά π ' αυτό τό γνώρισμα ό Στίρνερ καταφέρνει νά εξηγήσει στόν 
έαυτό του, γιά ποιό λόγο 

«μέσα στό αστικό σύστημα, — παρά τό ότι, σύμφωνα μέ την άρχή του, ό 
καθένας θά έπρεπε νά είναι ιδιοκτήτης, — οί περισσότεροι δέν έχουν ούσια-
στικά Τίποτα» (σ. 348). Αύτό «οφείλεται στό ότι οί περισσότεροι είναι εύχα-
ριστημένοι καί μόνο γιά τή δυνατότητα νά άποκτήσουν γενικά Ιδιοκτησία, 
έστω καί λίγων κουρελιών» (σ. 349). 

Τό ότι «οί περισσότεροι» κατέχουν μόνο «λίγα κουρέλια», 
ό Σέλιγκα τό εξηγεί, τό θεωρεί ώς εντελώς φυσική συνέπεια τής 
συμπάθειάς τους γιά τά κουρέλια. 

Σελ. 343 : «Συνεπώς, δέν είμαι παρά μόνο κτήτωρ ; "Οχι, ώς τώρα ό άν
θρωπος ήταν κτήτωρ, πού έξασφάλιζε τήν κατοχή ένός κομματιού γής , 
μόνο έπειδή άφηνε καί άλλους νά κατέχουν ένα κομμάτι γής. Τώρα, όμως, 
τό παν άνήκει σέ Μένα. Έγώ είμαι ό Ιδιοκτήτης όλων όσων Έγώ έχω ανάγ
κη καί όσων μπορώ νά γίνω κάτοχος». 

"Οπως πρωτύτερα ό Σάντσο έβαλε τούς μικροκτηματίες νά 
αύτοαποκλείονται εύσεβάστως άπό τή μεγάλη ιδιοκτησία, ενώ 
τώρα τούς βάζει νά άλληλοαποκλείονται, τό ίδιο θά μπορούσε, 
προχωρώντας σέ λεπτομέρειες, νά άποκλείσει τήν εμπορική ιδιο
κτησία άπό τήν γαιοκτησία, τήν εργοστασιακή ιδιοκτησία άπ' 
τήν καθαυτό εμπορική — όλα αύτά διά του σεβασμού — κι έτσι 
νά φτάσει σέ μιάν εντελώς νέα πολιτική οικονομία, βασισμένη 
στό Τερό. Τό μόνο πού θά είχε τότε νά κάνει θά ήταν νά βγάλει 
μέσα άπ' τό κεφάλι του τό σεβασμό, ώστε νά καταργήσει μονο
μιάς τόν καταμερισμό τής εργασίας καί τή μορφή Ιδιοκτησίας 
πού προκύπτει απ 5 αύτό ν. Στή σ. 128 τοΰ «Βιβλίου», ό Σάντσο 
δίνει ένα δείγμα αύτής τής νέας πολιτικής οικονομίας, όταν 
αγοράζει τή βελόνα όχι άπ' τόν Shopkeeper*, άλλά άπ' τό σεβα
σμό, καί δέν τήν άγοράζει μέ τά λεφτά πού δίνει στόν Shopkee
per, άλλά μέ τό σεβασμό πού τρέφει στή βελόνα. "Αλλωστε, ό 
δογματικός αύτοαποκλεισμός κάθε άτομου άπό τήν ξένη ιδ ιο
κτησία, τόν όποιο τόσο άντιμάχεται ό Σάντσο, άποτελεΐ μιά 
σκέτη νομική αύταπάτη. Στό σημερινό τρόπο παραγωγής καί 

* — τόν ψιλικατζή. 
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επικοινωνίας, ό καθένας καταπατά αύτή την αυταπάτη καί τεί
νει, άντίθετα, ν ' άποκλείσει δλους τούς άλλους άπό την ιδιοκτη
σία, πού τούς άνήκει. Τό πώς έχει τό πράγμα μέ τό στιρνεριανό 
«τό πάν άνήκει σέ Μένα» καταφαίνεται άπό τή δευτερεύουσα 
πρόταση τής ίδιας φράσης : «όσων Έγώ έχω άνάγκη καί όσων 
"Εγώ μπορώ νά γίνω κάτοχος». Τό εξηγεί αύτό πιό λεπτομερεια
κά στή σ. 353 : « Ά ν Έγώ πώ : ό κόσμος Μοΰ άνήκει, τότε στην 
ουσία είναι κι αυτός μιά κενολογία, πού έχει κάποιο νόημα μόνο 
στό βαθμό πού Έγώ δέ σέβομαι καμιά ξένη ιδιοκτησία», δηλαδή 
στό βαθμό πού ό μή σεβασμός τής ξένης ιδιοκτησίας άποτελεΐ 
τήν ιδιοκτησία του. 

Ή τόσο προσφιλής γιά τόν Σάντσο μας άτομική ιδιοκτη
σία, τόν στενοχωρεί άκριβώς γιά τήν άποκλειστικότητά της, 
δίχως τήν όποία θά ήταν άδιανόητη, τόν στενοχωρεί τό γεγονός 
ότι έξω άπό τόν ίδιο ύπάρχουν καί άλλοι άτομικοί ιδιοκτήτες. 
Διότι ή ξένη άτομική ιδιοκτησία είναι ιερή. Στό κεφάλαιο περί 
«Συνεταιρισμού» 2 7 θά δούμε πώς διορθώνει αύτό τό έλάττωμα. 
θ ά διαπιστώσουμε πράγματι ότι ή έγωιστική του ιδιοκτησία, 
ή ιδιοκτησία μέ τήν άσυνήθιστη έννοια, δέν είναι τίποτα άλλο 
παρά ή συνηθισμένη ή άστική ιδιοκτησία μεταμορφωμένη άπό 
τήν καθαγιαστική φαντασία του. [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 3, σελ. 345-351 
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Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Ή Γερμανική Ιδεολογία (1845/1846) 

Π. Ή ανταρσία 

Μέ την κριτική τής κοινωνίας τερματίζεται ή κριτική του 
παλιοϋ, του ίεροϋ κόσμου. Διαμέσου τής Ανταρσίας κάνουμε μιά 
μεταπήδηση στό νέο, εγωιστικό κόσμο. 

Τί πάει νά πει άνταρσία γενικά τό είδαμε κιόλας στή «Λο
γική» : είναι άρνηση σεβασμού πρός τό Ιερό. Έδώ, ωστόσο, ή 
άνταρσία παίρνει επιπρόσθετα ένα ιδιαίτερο πρακτικό χαρα
κτήρα. 

Επανάσταση = ιερή άνταρσία 
Ανταρσία = έγωιστική ή κοσμική έπανάσταση 
Επανάσταση = ριζική μεταβολή τής ύπάρχουσας κατάστασης 
Άνταρσία = ριζική μεταβολή μέσα Μου 
Επανάσταση = πολιτική ή κοινωνική πράξη 
Άνταρσία = δική Μου εγωιστική πράξη 
Έπανάσταση = άνατροπή αύτοϋ πού ύπάρχει 
Άνταρσία = ύπαρξη τής άνατροπής 

κτλ., κτλ., σ. 422 κ.έ. Ό τρόπος, μέ τόν όποιο οί άνθρωποι άνέ-
τρεπαν ώς τώρα τόν κόσμο πού εύρισκαν μπροστά τους, έπρεπε, 
βέβαια, νά κηρυχτεί κι αύτός ιερός καί νά τού άντιπαρατεθεΐ 
ένας «ιδιαίτερος» τρόπος συντριβής τού ύπάρχοντος κόσμου. 

Επανάσταση είναι «μιά ριζική μεταβολή τής ύπάρχουσας κατάστασης 
ή τάξης πραγμάτων (Status), μιά ριζική μεταβολή του κράτους ή τής κοι
νωνίας καί γι' αύτό είναι μιά πολιτική ή κοινωνική πράξη». "Οσο γιά τήν 
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ανταρσία, «μολονότι έχει ώς άναπόφευκτο επακόλουθο της μιά μετατροπή 
τής κατάστασης, ωστόσο, δέν άπορρέει άπ' αυτή τή μετατροπή, άλλά άπό 
τή δυσαρέσκεια των άνθρώπων μέ τόν εαυτό τους». «Σημαίνει ένα ξεσήκωμα 
των ατόμων, μιά ανάταση, πού δέν ύπολογίζει τί λογής θεσμοί θά προκύ
ψουν άπ' αύτό. Ή έπανάσταση άποσκοποΰσε σέ καινούργιους θεσμούς, ένώ 
ή ανταρσία οδηγεί στό νά μήν επιτρέπουμε πιά νά ρυθμίζουν άλλοι τή ζωή 
Μας, άλλά νά τή ρυθμίζουμε Έμεΐς οί ίδιοι. Ή άνταρσία δέν είναι αγώνας 
έναντίον τοΰ ύπάρχοντος καθεστώτος, άφοΰ, άν έπιτύχει, τό καθεστώς αύτό 
θά καταρρεύσει άπό μόνο του. Είναι άπλώς ή άπολύτρωσή Μου άπ' τό ύπάρ-
χον καθεστώς. "Αν Έγώ παρατήσω τό ύπάρχον καθεστώς, τότε αύτό είναι 
νεκρό κι άρχίζει ν ' άποσυντίθεται. Ά λ λ ά μιά καί ό σκοπός Μου δέν είναι 
νά άνατρέψω τό ύπάρχον καθεστώς, άλλά ν' άνυψωθώ Έγώ πάνω άπ' αύτό, 
τότε ó σκοπός Μου καί ή πράξη Μου δέν έχουν πολιτικό ή κοινωνικό χα
ρακτήρα· έπειδή άποβλέπουν μόνο σ" Έμενα καί στήν ίδιαιτερότητά Μου, 
είναι εγωιστικοί» (σ. 421, 422). 

Les beaux esprits se rencontrent*. "Ινα πληρωθή ή φωνή τοϋ 
βοώντος έν τή έρήμω. Ό άμαρτωλός Ιωάννης ό Βαπτιστής, ό 
«Στίρνερ», βρήκε τόν άγιο Μεσσία του στό πρόσωπο τοϋ ((Δρα-
Κονλμαν απ τό Χόλσταΐν». Άκοϋστε : 

«Μή γκρεμίζετε καί μή καταστρέφετε τά όσα εμποδίζουν τό δρόμο 
Σας, άλλά νά τά παρακάμπτετε καί νά τά παρατάτε. Καί όταν θά τά παρα
κάμψετε καί θά τά παρατήσετε, θά εξαφανιστούν άπό μόνα τους, διότι δέ θά 
βρίσκουν πιά τροφή». («Τό βασίλειο τοΰ πνεύματος» κτλ., Γενεύη, 1845, 
σ. 116) 4 8. 

Ή διαφορά άνάμεσα στήν έπανάσταση καί τή στιρνεριανή 
άνταρσία δέ συνίσταται, όπως νομίζει ό Στίρνερ, στό ότι ή μιά 
άποτελεΐ πολιτική ή κοινωνική πράξη, ένώ ή άλλη άποτελεΐ 
πράξη εγωιστική, άλλά στό ότι ή έπανάσταση είναι πράξη, ένώ 
ή άνταρσία δέν είναι. "Ολος ό παραλογισμός τής άντίθεσης πού 
διατυπώνει ό Στίρνερ φαίνεται άμέσως-άμέσως στό γεγονός ότι 
μιλάει γιά «την Επανάσταση» σά νά πρόκειται γιά κάποιο νο
μικό πρόσωπο, πού πρέπει νά άγωνιστεΐ ένάντια στό «Υπάρ
χον», δηλαδή ένα άλλο νομικό πρόσωπο. Ά ν ό άγιος Σάντσο 
είχε μελετήσει τίς διάφορες πραγματικές επαναστάσεις καί έπα-
ναστατικές άπόπειρες, — λογουχάρη, στούς Κορσικανούς καί 
τούς Ιρλανδούς καί στούς ρώσους δουλοπάροικους, καί γενικά 

* — τά μεγάλα πνεύματα συναντιώνται. 
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στούς μή πολιτισμένους λαούς, — θά είχε ϊσως βρει σ' αύτές 
ακόμα καί τίς μορφές τίς όποιες διαισθάνθηκε άόριστα, όταν 
έφτιαχνε τήν ιδεολογική «άνταρσία» του. Ά ν , προχωρώντας 
πιό πέρα, είχε άσχοληθεΐ μέ τά πραγματικά, τά «ύπάρχοντα» 
σέ κάθε έπανάσταση άτομα καί μέ τίς σχέσεις τους, άντί νά ικα
νοποιείται μέ τό καθαρό Έ γ ώ καί μέ «τό Υπάρχον», δηλαδή μέ 
τήν ούσία (μιά κούφια φράση, πού γιά τήν άνασκευή της δέ 
χρειάζεται έπανάσταση, άλλά άπλώς ένας περιπλανώμενος ίπ-
πότης τύπου άγιου Μπροΰνο), τότε ίσως νά μπορούσε νά κατα
λάβει ότι ή κάθε έπανάσταση καί ή έκβασή της καθορίστηκαν 
άπ' αύτές τίς σχέσεις, καθορίστηκαν άπό τίς άνάγκες καί ότι ή 
«πολιτική ή κοινωνική πράξη» δέ βρισκόταν μέ κανένα τρόπο 
σέ άντίθεση μέ τήν «εγωιστική πράξη». 

Πόσο βαθιά άντιλαμβάνεται ό άγιος Σάντσο τήν «έπανά
σταση» φαίνεται άπ' τό άκόλουθο άπόφθεγμά του : «Μολονότι, 
έπακόλουθο τής άνταρσίας είναι μιά μετατροπή τών συνθηκών 
πού ύπάρχουν, ώστόσο, δέν άπορρέει άπ' αύτήν». Αύτό συνεπά
γεται, κατ' άντιδιαστολή, ότι ή έπανάσταση άπορρέει «άπό μιά 
μετατροπή τών συνθηκών πού ύπάρχουν», μ' άλλα λόγια ή έπα
νάσταση ξεκινάει άπό τήν έπανάσταση. Ή άνταρσία, άπεναν-
τίας, «άπορρέει άπό τή δυσαρέσκεια τών άνθρώπων μέ τόν έαυ-
τό τους». Αύτή ή «δυσαρέσκεια μέ τόν έαυτό μας» ταιριάζει 
έξοχα μέ τίς προηγούμενες κενές φράσεις γιά ιδιαιτερότητα 
καί γιά τόν «σύμφωνο μέ τόν έαυτό του έγωιστή», πού μπορεί 
πάντα νά πορεύεται «τό δικό του δρόμο», πού νιώθει πάντα εύχα-
ριστημένος μέ τόν έαυτό του καί πού άνά πάσα στιγμή είναι αύτό 
πού μπορεί νά είναι. Ή δυσαρέσκεια μέ τόν έαυτό σου είτε είναι 
δυσαρέσκεια μέ τόν έαυτό σου στά πλαίσια μιάς συγκεκριμένης 
κατάστασης πού καθορίζει ολόκληρη τήν προσωπικότητα, — 
λογουχάρη, ή δυσαρέσκεια γιά τή θέση σου ώς έργάτη, — είτε 
είναι ήθική δυσαρέσκεια. Επομένως, στήν πρώτη περίπτωση 
είναι — ταυτόχρονα καί κυρίως, — δυσαρέσκεια μέ τίς ύπάρ-
χουσες σχέσεις. Στή δεύτερη περίπτωση, είναι ή ιδεολογική 
έκφραση αύτών τών ίδιων σχέσεων, πού δέν βγαίνει καθόλου 
έξω άπ' τό πλαίσιο τους, άλλά άνήκει ολότελα σ' αύτές. Ή πρώ
τη περίπτωση οδηγεί, κατά τόν Σάντσο, στήν έπανάσταση. Συ-
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νεπώς, γιά τήν ανταρσία απομένει μόνο ή δεύτερη περίπτωση, 
ή ηθική δυσαρέσκεια μέ τόν έαυτό σου. «Ίο Υπάρχον» είναι, 
όπως ξέρουμε, «τό 'Ιερό». Ά ρ α , ή «δυσαρέσκεια μέ τόν έαυτό 
σου» άνάγεται στήν ηθική δυσαρέσκεια μέ τόν ϊδιο τόν έαυτό 
σου ώς άγιο δηλαδή, ώς άνθρωπο πού πιστεύει στό Ιερό , στό 
Υπάρχον . Μόνο άπ' τό μυαλό ένός βαρύθυμου δημοδιδάσκαλου 
θά μπορούσε νά περάσει ή σκέψη νά θεμελιώσει τό συλλογισμό 
του γιά τήν επανάσταση καί τήν άνταρσία πάνω στήν εύχαρί-
στηση καί τή δυσαρέσκεια, δηλαδή σέ ψυχικές διαθέσεις πού 
άνήκουν όλότελα στό μικροαστικό κύκλο, άπ' όπου, όπως βλέ
πουμε συνεχώς, ό άγιος Σάντσο άντλεΐ τήν έμπνευσή του. 

Γνωρίζουμε ήδη τίς σημαίνει «έξοδος άπ' τό πλαίσιο τοΰ 
ύπάρχοντος». Είναι ή παλιά φαντασιοκοπία ότι τό κράτος θά 
καταρρεύσει μόνο του, μόλις βγοϋν έξω άπ' αύτό όλα τά μέλη 
του καί ότι τό χρήμα θά χάσει τήν άξία του, μόλις άρνηθοΰν νά 
τό δεχτούν όλοι οί εργάτες. Στήν ίδια τήν υποθετική μορφή αύ-
τής της πρότασης φανερώνεται ή φαντασιοκοπία καί ή άνημπο-
ριά τοΰ εύσεβοΰς πόθου. Πρόκειται γιά τήν παλιά αύταπάτη 
ότι ή άλλαγή τών υφιστάμενων σχέσεων έξαρτιέται μόνοάπό τήν 
καλή θέληση τών άνθρώπων καί ότι οί ύφιστάμενες σχέσεις δέν 
είναι τίποτα άλλο παρά ιδέες. Ή άλλαγή τής συνείδησης, άπο-
σπασμένη άπό τίς σχέσεις, — έτσι όπως τήν καλλιεργοΰν οί 
φιλόσοφοι σάν επάγγελμα, σάν επιτήδευμα, — είναι κι αύτή ή 
ίδια ένα παράγωγο τών ύφιστάμενων σχέσεων, άξεχώριστο άπ' 
αύτές. Αύτή ή ιδεατή άνύψωση πάνω άπ' τόν κόσμο άποτελεΐ 
τήν ιδεολογική έκφραση τής άδυναμίας τών φιλοσόφων άπέ-
ναντι στόν κόσμο. Ή ιδεολογική μεγαλαυχία τους διαψεύδε
ται καθημερινά άπό τήν πράξη. 

Πάντως, ό Σάντσο όταν έγραφε αύτές τίς γραμμές, δέν «έκα
νε άνταρσία» ένάντια στό ίδιο τό δικό του κομφούζιο. Ά π ό δώ 
βάζει τή «μεταβολή τών υφισταμένων συνθηκών» κι άπό κει 
βάζει τούς «άνθρώπους»· καί οί δυό αύτές πλευρές είναι εντε
λώς ξεκομμένες ή μιά άπ' τήν άλλη. Ούτε κάν περνάει άπ' τό 
μυαλό τοΰ Σάντσο τό ότι οί «συνθήκες» ήσαν άνέκαθεν οί συνθή
κες αύτών τών άνθρώπων καί δέ θά μπορούσαν ποτέ νά μετα
βληθούν χωρίς οί άνθρωποι νά μεταβάλουν τόν έαυτό τους καί, 
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— γιά τό πούμε στή γλώσσα του Σάντσο, — χωρίς νά φτάσουν 
νά είναι «δυσαρεστημένοι μέ τόν έαυτό τους» μέσα στίς παλιές 
συνθήκες. Νομίζει ότι καταφέρνει θανάσιμο πλήγμα στήν επα
νάσταση, ισχυριζόμενος ότι ή έπανάσταση άποσκοπεΐ σέ και
νούργιους θεσμούς, ένώ ή άνταρσία οδηγεί στό νά μήν επιτρέ
πουμε πιά νά ρυθμίζουν άλλοι τή ζωή μας, άλλά νά τή ρυθμί
ζουμε Εμείς οί ίδιοι. 9 Απ' τό ίδιο τό γεγονός ότι «Έμεϊς» ρυθ
μίζουμε τή ζωή μας «Μόνοι» μας, ότι οί άντάρτες είμαστε « Ε 
μείς», συνάγεται πώς, παρ' όλη τήν «έσωτερική έναντίωση» τοΰ 
Σάντσο, τό μεμονωμένο άτομο οφείλει νά δώσει τή συγκατάθε-
σή του στό νά ρυθμίζεται ή ζωή του άπό τό «Έμεϊς», πράγμα πού 
σημαίνει πώς έπανάσταση καί άνταρσία διαφέρουν μόνο κατά 
τό ότι στήν πρώτη περίπτωση αύτό είναι γνωστό στούς άνθρώ-
πους, ένώ στή δεύτερη οί άνθρωποι τρέφουν αύταπάτες. Ό Σάν
τσο άφήνει ύστερα άνοιχτό τό ζήτημα άν ή άνταρσία ((στέφεται 
από επιτυχία» ή όχι. Παραμένει άσαφές γιατί ή άνταρσία νά μή 
«στεφθεί μέ επιτυχία» κι άκόμα πιό άσαφές πώς θά μπορούσε 
νά στεφθεί μέ επιτυχία, μιά καί ό κάθε άντάρτης άκολουθεΐ μόνο 
τό δικό του δρόμο. Είναι προφανές ότι εδώ θά πρέπει νά παρεμ
βληθούν οί κοσμικές σχέσεις, πού θά έθεταν τούς άντάρτες 
μπροστά στήν άναγκαιότητα μιάς άπό κοινού δράσης, μιας δρά
σης, πού θά ήταν «πολιτική ή κοινωνική», άσχετα άν θά ξεκι
νούσε άπό εγωιστικά κίνητρα ή όχι. Ό Σάντσο κάνει άλλη μιά 
«μηδαμινή διάκριση» — πού βασίζεται κι αύτή σέ ένα κομφού
ζιο, — άνάμεσα στήν «άνατροπή» τοΰ ύπάρχοντος καί στήν 
«άνύψωση» πάνω άπ' αύτό, σάμπως μέ τήν άνατροπή νά μήν 
ύψώνεται ό άνθρωπος πάνω άπ' αύτό καί μέ τήν άνύψωση νά μήν 
τό άνατρέπει, έστω καί μόνο στό βαθμό πού αύτό ύπάρχει μέσα 
σ' αύτόν τόν ίδιο. Άλλωστε , ούτε ή σκέτη «άνατροπή» ούτε ή 
σκέτη «έγερση» λέει τίποτα. Τό ότι καί ή έπανάσταση είναι μιά 
έγερση, είναι κάτι πού ό Σάντσο θά μπορούσε νά τό συμπεράνει 
άπ' τό γεγονός ότι τό «Levons-nous ! » 4 9 , αύτό τό έγερτήριο 
σάλπισμα τής Γαλλικής Επανάστασης, ήταν ένα σύνθημα 
λαϊκό. 

« Ή έπανάσταση προστάζει» (!) : «δημιουργείστε θεσ/ιούς, ή άνταρσία 
απαιτεί : ξεσηκωθείτε η εγερθείτε. Τά έπαναστατικά μυαλά άσχολοϋνταν 
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μέ τήν έπιλογή ένός κρατικού συστήματος κι δλη αύτη ή πολιτική περίοδος 
κοχλάζει άπό άγώνες γύρω άπ' τή δομή τού κράτους καί άλλα συναφή προ
βλήματα, δπως άλλωστε καί τά ταλέντα της κοινωνικής σκέψης έδειξαν 
έξαιρετική έφευρετικότητα στό πεδίο των κοινωνικών θεσμών (φαλανστή-
ρ ι α 5 0 καί τά παρόμοια). Επιδίωξη όμως τού έξεγερμένου είναι νά ζει α
παλλαγμένος άπό κάθε κρατική οργάνωση» (σ. 422). 

Τό ότι ή Γαλλική Επανάσταση είχε ώς επακόλουθο τή δη
μιουργία κάποιων θεσμών είναι γεγονός. Τό ότι ή λέξη Empö
rung (άνταρσία) προέρχεται άπό τό empor (πρός τά πάνω) είναι 
επίσης γεγονός. Τό ότι στή διάρκεια τής έπανάστασης καί άρ-
γότερα έγιναν άγώνες γύρω άπ' τό θέμα τού κρατικού συστήμα
τος είναι καί πάλι γεγονός, όπως επίσης καί τό ότι προβλήθη
καν διάφορα σχέδια κοινωνικών συστημάτων δέν είναι λιγό
τερο γεγονός τό ότι ό Προυντόν μίλησε γιά άναρχία 5 1 . Ά π ' 
αύτά τά πέντε εξακριβωμένα γεγονότα ό Σάντσο κατάφερε νά 
μαγειρέψει τή φράση πού παραθέσαμε πιό πάνω. 

Ά π ' τό γεγονός ότι ή Γαλλική Επανάσταση οδήγησε στή 
δημιουργία «θεσμών», ό Σάντσο συμπεραίνει ότι αύτό είναι γε
νικά τό «πρόσταγμα» κάθε έπανάστασης. Ά π ' τό γεγονός ότι ή 
πολιτική έπανάσταση ήταν πολιτική επανάσταση, όπου ή κοι
νωνική μεταβολή πήρε καί μιάν επίσημη έκφραση ώς άγώνας 
γιά τό Σύνταγμα, ό Σάντσο, — βασιζόμενος στό ν μεσίτη του γιά 
θέματα ιστορίας, — συμπεραίνει ότι ό άγώνας τών άνθρώπων 
γινόταν γιά μιά καλύτερη κρατική οργάνωση. Σ 5 αύτή τήν άνα-
κάλυψη, συνεπικουρούμενος άπ' τήν έκφραση «όπως άλλωστε», 
τσοντάρει καί τή μνεία τών κοινωνικών συστημάτων. Στήν εποχή 
τού άστισμοΰ οί άνθρωποι άσχολοΰνταν μέ προβλήματα κρατι
κών συστημάτων, «όπως άλλωστε» στίς μέρες μας έχουν κατα
στρωθεί διάφορα κοινωνικά συστήματα. Αύτός είναι ό συνειρ
μός τών σκέψεων στήν πιό πάνω πρόταση. 

Ά π ' όσα είπαμε προηγούμενα εναντίον τού Φόυερμπαχ 5 2 , 
συνάγεται ότι οί επαναστάσεις, πού έγιναν ώς τώρα μέσα στά 
πλαίσια τού καταμερισμού τής εργασίας, έπρεπε νά οδηγήσουν 
σέ νέους πολιτικούς θεσμούς. Συνάγεται επίσης ότι ή κομμουνι
στική έπανάσταση, πού καταργεί τόν καταμερισμό τής εργασίας, 
σέ τελική άνάλυση καταργεί τούς πολιτικούς θεσμούς. Συνάγε-
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ται, τέλος, δτι ή κομμουνιστική επανάσταση δέν θά έχει ώς προ
σανατολισμό τούς «κοινωνικούς θεσμούς τών έφευρετικών τα
λέντων τής κοινωνικής σκέψης», άλλάτίς παραγωγικές δυνάμεις. 

Έ λ α , όμως, πού «ό άντάρτης θέλει νά ζει άπαλλαγμένος 
άπό κάθε κρατική οργάνωση» ! Αύτός, ó «γεννημένος έλεύθε-
ρος», ó έξαρχής αποδεσμευμένος άπό καθετί, προσπαθεί στό φι
νάλε νά άποδεσμευθεΐ άπό τήν κρατική οργάνωση. 

Όφείλουμε έδώ νά παρατηρήσουμε επίσης ότι στή γένεση 
τής σαντσοϊκής «άνταρσίας» συνέβαλαν οί κάθε λογής προη
γούμενες ψευδαισθήσεις τού άγαθούλη μας, μεταξύ άλλων και ή 
πίστη ότι τάχα τά άτομα πού κάνουν μιάν έπανάσταση τά ένώ-
νουν κάποιοι ιδεατοί δεσμοί καί ότι, «ύψώνοντας τό λάβαρο», τό 
κάνουν μόνο καί μόνο γιά νά υψώσουν μιά καινούργια έννοια, 
μιάν έμμονη ιδέα, ένα φάντασμα, μιάν οπτασία: «τό Ιερό». Ό 
Σάντσο τούς βάζει νά βγάλουν άπ' τό μυαλό τους αύτούς τούς 
ιδεατούς δεσμούς, όπότε, όπως φαντάζεται, οί έπαναστάτες με
τατρέπονται σέ συμμορία άτάκτων, πού δέ τής μένει τίποτα άλ
λο παρά «νά στασιάσει». Επιπλέον, έχει άκούσει ότι συναγω
νισμός σημαίνει πόλεμο όλων έναντίον όλων κι ή πρόταση αύτή, 
άναμιγμένη μέ τήν ιερόσυλη έπανάστασή του, άποτελεΐ τόν κύ
ριο παράγοντα τής «άνταρσίας» του. [...] 

Αναρίθμητα παραδείγματα μας έχουν κιόλας δείξει πώς 
παντού στό μυαλό τού άγιου μας δέν έρχεται τίποτα άλλο έκτός 
άπό τήν Ιερή ίστορία καί μάλιστα μόνο στά έδάφια έκεΐνα, 
όπου αύτή έμφανίζεται «άντίθετα άπό τίς προσδοκίες» όχι τού 
Στίρνερ, άλλά μόνο τού άναγνώστη. «Αντίθετα άπό προσδο
κίες», ή ίστορία αύτή τού έρχεται καί πάλι στό μυαλό άκόμα 
καί στό «Σχόλιο», όπου, στή σ. 154, ó Σάντσο βάζει τούς «Ιου
δαίους Κριτές» στή ν παλιά Ιερουσαλήμ, σέ άντίθεση πρός τή 
χριστιανική ρήση «θεός άγάπη έστί», ν 9 άναφωνοΰν: «Βλέ
πετε, λοιπόν, ότι οί Χριστιανοί κηρύσσουν τήν πίστη σ' έναν 
ειδωλολατρικό θεό . Διότι άν ó θεός είναι άγάπη, τότε είναι ó 
θεός amor, ó θεός τού έρωτα!» — «Αντίθετα άπό τίς προσδο
κίες», όμως, ή Καινή Διαθήκη είναι γραμμένη στά Ελληνικά , 
καί ή χριστιανική «ρήση» λέε ι : δ Θεός άγάπη εστίν* (1. Κατά 

* —Έλ,ληνικά στό κείμενο (Σημ. μετ.). 

102 



Ιωάννη ν, 4, 16), ενώ «ό Θεός amor, ο Θεός του έρωτα» ονομά
ζεται "Ερως*. Ό Σάντσο, έπομένως, οφείλει άκόμα νά μας δώ
σει μιάν έξήγηση γιά τό πώς οι «Ιουδαίοι Κριτές» κατάφεραν 
νά ματατρέψουν τό αγάπη* σέ έρως*. Στό έδάφιο αύτό του «Σχο
λίου», ό Χριστός — πάλι «γιά μεγαλύτερη σαφήνεια» — συγ
κρίνεται με τόν Σάντσο καί πρέπει πράγματι νά παραδεχτούμε 
ότι καί οί δυό έχουν μιά καταπληκτική ομοιότητα μεταξύ τους, 
καί οί δυό είναι «όντα μέ σάρκα» καί, τουλάχιστο, ό κεφάτος 
κληρονόμος πιστεύει στήν ύπαρξη καί, άντίστοιχα, στή μοναδι
κότητα καί των δυό. Τό ότι ό Σάντσο είναι ό σύγχρονος Χρι
στός, είναι ή «έμμονη ιδέα» του, πρός τήν όποία «άποβλέπει» 
όλη του ή ιστορική δομή. 

Ή φιλοσοφία τής άνταρσίας, πού μας προσφέρθηκε πρίν 
λίγο ύπό μορφή κακών άντιθέσεων καί μαραμένων ρητορικών 
λουλουδιών, είναι, σέ τελευταία άνάλυση, μιά δονκιχωτική άπο-
λογία τοϋ νεοπλουτισμού (Parvenü, Emporkömmling, Empor
gekommener, Empörer)**. Ό κάθε άντάρτης, στήν «εγωιστική 
δράση» του, έχει ν 9 άντιμετωπίσει μιά ιδιαίτερη πραγματικό
τητα καί προσπαθεί νά ύψωθεΐ πάνω άπ 9 αύτή, χωρίς νά παίρνει 
ύπόψη του τίς γενικές σχέσεις. Γυρεύει ν 9 άπαλλαγεΐ άπό τό 
ύπάρχον μόνο στό βαθμό πού αύτό τοΰ στέκεται εμπόδιο* κατά 
τ 9 άλλα, γυρεύει μάλλον νά τό προσεταιριστεί. Ό ύφαντουργός 
πού «ανεβαίνει» σέ έπίπεδο έργοστασιάρχη ξεφορτώνεται έτσι 
τόν άργαλειό του καί τόν παρατάει. Κατά τά άλλα, όλα συνεχί
ζουν τό δικό τους δρόμο, ένώ ό άντάρτης μας, πού «πρόκοψε», 
προβάλλει άπέναντι στούς άλλους μόνο τό ύποκριτικό ήθικό 
αίτημα νά γίνουν κι αύτοί νεόπλουτοι όπως αύτός. Έτσ ι , όλες οί 
πολεμόχαρες δυμηγορίες τοΰ Στίρνερ συνοψίζονται, σέ τελευ
ταία άνάλυση, στά ήθοπλαστικά διδάγματα άπό τούς μύθους 
τοΰ Γκέλλερτ καί σέ άφηρημένες ερμηνείες τής πενιχρής άστι-
κής σκέψης. 

Είδαμε ώς τώρα ότι ή άνταρσία είναι ό,τιδήποτε άλλο έκτός 
άπό πράξη. Στή σ. 342 πληροφορηθήκαμε ότι «ή μέθοδος τοΰ 
άρπάγματος δέν είναι καταφρονητέα, άλλά δηλώνει μόνο τήν 

* — Ε λ λ η ν ι κ ά στό κείμενο (Σημ. μετ.). 
** —νεόπλουτος (στά Γαλλικά καί στά Γερμανικά), άνθρωπος πού άνέβηκε, ό άντάρ 

της. (Σημ. μετ.). 
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καθαρή πράξη τον σύμφωνον με τον έαντό τον εγωιστή». Κανο
νικά, θά έπρεπε νά πει: τών εγωιστών πού είναι σύμφωνοι μετα
ξύ τους, αφού αλλιώς τό άρπαγμα καταλήγει στόν άπολίτιστο 
«τρόπο» τών λωποδυτών ή στόν πολιτισμένο τών άστών, πράγ
μα πού στήν πρώτη περίπτωση δέν έχει προκοπή, ένώ στή δεύ
τερη περίπτωση δέν είναι διόλου «άνταρσία». Θά πρέπει νά πα
ρατηρήσουμε ότι στόν έγωιστή τόν σύμφωνο μέ τόν έαυτό του, 
πού δέν κάνει τίποτα, άντιστοιχεΐ έδώ ή ((καθαρή» πράξη, δη
λαδή ή μόνη πράξη πού θά μπορούσαμε νά περιμένουμε άπό 
ένα τόσο άδρανές άτομο. 

Μέ τήν εύκαιρία πληροφορούμαστε τό πώς δημιουργήθηκε 
ή πλέμπα καί μπορούμε νά είμαστε σίγουροι έκ τών προτέρων 
ότι είναι δημιούργημα τής «δοξασίας» καί τής πίστης σ 9 αύτή τή 
δοξασία, στό Ιερό , τό όποιο, χάριν ποικιλίας, φιγουράρει έδώ 
σάν άμαρτία έξομολογημένη : 

«Μόνο άπό τήν πίστη ότι τό άρπαγμα είναι άμάρτημα, είναι έγκλημα, 
μόνο άπ' τή δοξασία αύτή δημιουργείται ή πλέμπα... φταίει μόνο ή προπα
τορική όμολογία του αμαρτήματος» (σ. 342). 

Ή πίστη ότι ή συνείδηση φταίει γιά όλα είναι ή δοξασία 
του, πού αύτόν τόν κάνει άντάρτη καί τήν πλέμπα τήν κάνει 
άμαρτωλή. 

Σέ άντίθεση μ9 αύτή τήν όμολογία τοΰ άμαρτήματος, ό έγωι-
στής προτρέπει τόν έαυτό του, καί άντίστοιχα τήν πλέμπα, σέ 
άρπαγμα, κατά τόν έξής τρόπο : 

«Λέγω στόν έαντό Μου : ή Ιδιοκτησία Μου είναι ή περιοχή όπου έκ-
τείνεται ή εξουσία Μου, καί πρέπει νά θεωρώ ώς ιδιοκτησία Μου καθετί, 
πού γιά νά τό πετύχω νιώθω αρκετά Ισχυρός» (σ. 340). 

"Ετσι, ό άγιος Σάντσο λέει στόν έαυτό του ότι θέλει κάτι νά 
τοΰ πει, προτρέπει τόν έαυτό του νά γίνει κάτοχος αυτού πού κα
τέχει καί εκφράζει τήν πραγματική του σχέση ώς σχέση έξου-
σίας — μιά παράφραση, πού άποτελεΐ γενικά τό μυστικό όλης 
τής κομπορρημοσύνης του (βλέπε «Λογική» 4 7 ) . "Υστερα, αύτός 
πού κάθε στιγμή είναι αυτό πού μπορεί νά είναι καί, έπομένως, 
έχει αύτό πού μπορεί νά έχει, κάνει έναν ξεχωρισμό άνάμεσα 
στήν πραγματοποιημένη εν ένεργεία ιδιοκτησία του, πού τήν 
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καταχωρίζει στό λογαριασμό του κεφάλαιο, και στην έν δυνά
μει ιδιοκτησία του, — στό μη πραγματούμενό του «αίσθημα δύ
ναμης», — πού την καταχωρίζει στό λογαριασμό του κέρδη και 
ζημίες. "Οντως, συμβολή στήν έπιστήμη τής λογιστικής τής 
ιδιοκτησίας μέ τήν άσυνήθιστη έννοια. 

Τί σημαίνει αύτό τό έπιβλητικό του «λέγω στόν έαυτό μου», 
τό άποκάλυψε ό Σάντσο σ 5 ένα έδάφιο πού ήδη παραθέσαμε : 

«"Οταν λέγω στόν έαυτό Μου... αύτό στήν ούσία είναι κούφια λόγια». 

Ό Σάντσο συνεχίζει: 

« Ό έγωισμός» λέει «στήν απόκληρη πλέμπα» γιά νά τήν «εξοντώσει»: 
«"Αρπαξε καί πάρε ό,τι Σου χρειάζεται!» (σ. 341). 

Τό πόσο «κούφια» είναι αύτά τά «λόγια», φαίνεται άμέσως 
στό παράδειγμα πού άκολουθεΐ: 

«Τόν πλούτο τού τραπεζίτη Έγώ τόν βλέπω τόσο λίγο σάν κάτι ξένο, 
όσο έβλεπε καί ό Ναπολέοντας τίς χώρες πού είχαν βασιλιάδες». «Έμεΐς» 
(τό «Έγώ» μετατρέπεται ξαφνικά σέ «Έμεΐς») «διόλου δέ φοβόμασιε νά κα
τακτήσουμε αύτόν τόν πλούτο καί άναζητοΰμε τά μέσα γιά νά τό κάνουμε. 
Έτσι τόν απογυμνώνουμε από τό πνενμα τής άλλοτριότητας (Geist der 
Fremdheit), πού Μας ένέπνεε φόβο» (σ. 369). 

Τό πόσο λίγο ό Σάντσο «άπογύμνωσε» τόν πλούτο τού τρα
πεζίτη άπό «τό πνεύμα τής άλλοτριότητας» φαίνεται άμέσως 
άπό τήν καλόγνωμη συμβουλή πού δίνει στήν πλέμπα νά «κατα
κτήσει» αύτόν τόν πλούτο μέ τό άρπαγμα. « Ά ς τόν άρπάξει, 
καί τότε θά δει τί τής έμεινε στό χέρι!» Δέν θ 5 άπομείνει ό πλού
τος τού τραπεζίτη, άλλά άχρηστο χαρτί, τό «πτώμα» αύτού τού 
πλούτου, πού δέν είναι πιά πλούτος, όπως «ένας ψόφιος σκύλος 
δέν είναι πιά σκύλος». Ό πλούτος τού τραπεζίτη είναι πλούτος 
μόνο στά πλαίσια τών υφιστάμενων σχέσεων παραγωγής καί 
έπικοινωνίας καί μπορεί νά «κατακτηθεί» μόνο μέσα στίς συν
θήκες αύτών τών σχέσεων καί μέ τά άντίστοιχα μέσα. Καί άν 
τυχόν ό Σάντσο στρεφόταν πρός κάποια άλλη μορφή πλούτου, 
θά βεβαιωνόταν πώς ούτε κι έκεΐ τά πράγματα είναι καλύτερα. 
Έ τ σ ι , ή «καθαρή πράξη τού σύμφωνου μέ τόν έαυτό του έγωι-
στή» καταλήγει τελικά σέ μιά πολύ βρώμικη παρανόηση. «Νά 
πού μπορεί νά οδηγήσει τό φάντασμα» τού Ιερού. 
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"Εχοντας πει στόν εαυτό του εκείνο πού ήθελε νά πει στόν 
έαυτό του, ό Σάντσο βάζει τήν άνταριασμένη πλέμπα νά λέει 
αύτό πού ό ϊδιος τής είχε ύποβάλει πρωτύτερα. Προετοίμασε, 
δηλαδή, γιά τήν περίπτωση άνταρσίας, μιά προκήρυξη μέ τίς 
σχετικές οδηγίες πρός χρήσιν, πού θά έπρεπε νά τοιχοκολληθεί 
σέ όλες τίς ταβέρνες των χωρίων καί νά μοιραστεί σέ όλη τήν 
ύπαιθρο. Ή προκήρυξη νά διεκδικεί μιά θέση στούς «Hinkende 
Botten» 5 3 καί στό Ημερολόγιο τοΰ Δουκάτου τοΰ Νάσσαου. 
Γιά τήν ώρα οί tendances incendiaires* τοΰ Σάντσο περιορίζονται 
στήν ύπαιθρο, στήν προπαγάνδα άνάμεσα στούς μεροκαματιά-
ρηδες τών τσιφλικιών καί στίς άγελαδάρισσες, άλλά δέν άφο-
ροΰν τίς πόλεις, πράγμα πού δείχνει άλλη μιά φορά πόσο πέτυχε 
νά «άπογυμνώσει άπό τό πνεύμα τής άλλοτριότητας» τή μεγάλη 
βιομηχανία. "Ωστόσο, θά παρουσιάσουμε, όσο τό δυνατό διεξο
δικότερα, τό κείμενο, — πού έχουμε μπροστά μας, καί τό όποιο 
δέν πρέπει νά πάει χαμένο, — ώστε, «όσο έξαρτιέται άπό Μας, 
νά συμβάλουμε στήν έκλαΐκευση μιας έπάξιας διασημότητας)) 
(Βίγκαντ, σ. 191). 

Ή προκήρυξη είναι τυπωμένη στή σ. 358 κ.έ. καί αρχίζει 
ώς εξής : 

«Που οφείλεται, λοιπόν, ή ασφάλεια τής ιδιοκτησίας Σας, ώ προνο
μιούχοι Στό γεγονός ότι Έμεΐς άπέχουμε άπό τήν καταπάτησή της, πού 
θά πει εξασφαλίζεται μέ τήν προστασία Μας... Στό γεγονός ότι Έσεΐς ασκεί
τε βία έναντίον Μας». 

Πρώτα, στό γεγονός ότι έμεΐς άπέχουμε άπό τήν καταπά
τηση, δηλαδή στό ότι έμεΐς άσκοΰμε βία στόν ϊδιο τόν εαυτό 
μας, καί ύστερα στό ότι εσείς άσκεΐτε βία σέ μας. Cela va a mer
veille !** Ά ς συνεχίσουμε. 

(("Αν θέλετε τό σεβασμό Μας, τότε αγοράστε τον στήν τιμή πού Μας 
συμφέρει... Δέ ζητάμε παρά μιά τιμή ανάλογη μέ τήν αξία». 

Πρώτα, οί «άντάρτες» θέλουν «νά πουλήσουν)) τό σεβασμό 
τους σέ «συμφέρουσα τιμή)) κι ύστερα, σάν κριτήριο τής τιμής, 
ορίζουν μιά «τιμή άνάλογη μέ τήν άξία)). Πρώτα, μιάν αύθαί-

* — έμπρηστικές τάσεις. 
»* — τό πράγμα πάει περίφημα. 
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ρετη τιμή, κι ύστερα μιά τιμή πού ορίζεται, μή αύθαίρετα, άπό 
τούς νόμους τοΰ εμπορίου, άπό τό κόστος παραγωγής καί τή 
σχέση προσφοράς καί ζήτησης. 

«Έμεΐς συμφωνούμε νά Σας αφήσουμε τήν Ιδιοκτησία Σας, αρκεί νά μας 
αποζημιώσετε όπως πρέπει γι' αυτό ... θ ά βάλετε τις φωνές γιά βία μόλις 
άπλώσουμε χέρι πάνω της... δίχως βία δέν θά τά άποκτήσουμε» (δηλαδή τά 
στρείδια πού άπολαμβάνουν οί προνομιούχοι) ... «Δέν έχουμε τήν πρόθεση 
νά Σας πάρουμε τίποτα, απολύτως τίποτα». 

Πρώτα τήν «άφήνουμε σε Σας», ύστερα τήν παίρνουμε άπό 
Σας καί οφείλουμε νά χρησιμοποιήσουμε «βία». Τελικά, όμως, 
προτιμάμε νά μή Σας πάρουμε τίποτα. Τήν παρατάμε σέ Σας, 
στήν περίπτωση πού τήν παραχωρείτε Έσεΐς οί ίδιοι. Σέ κάποια 
στιγμή διαύγειας, τή μοναδική πού έχουμε, βλέπουμε, βέβαια, 
πώς αύτό τό «παραπάτημα» είναι ένα «άπλωμα τοΰ χεριού πά
νω» καί χρήση «βίας», ώστόσο, τελικά δέ μπορεί κανείς νά μας 
κατηγορήσει ότι Σας «παίρνουμε» κάτι. Κι έδώ, τελεία καί 
παύλα ! 

«Μοχθούμε δώδεκα ώρες μέ τόν ίδρώτα τοΰ προσώπου Μας καί Σεις 
Μας προσφέρετε γι' αύτό πενταροδεκάρες. Πάρτε, λοιπόν, κι Έσεΐς γιά τή 
δουλειά Σας μιά ίση αμοιβή ... Καί μιλιά γιά Ισότητα !» 

Οί «άνταριασμένοι» μεροκαματιάρηδες τών τσιφλικιών 
άποδείχνονται άληθινά «δημιουργήματα» τοΰ Στίρνερ. 

«Δέ Σας άρέσει αύτό ; Φαντάζεστε ότι ή δουλειά Μας πληρώνεται πλου
σιοπάροχα μέ τοΰτα τά μεροκάματα καί ότι ή δική Σας, άντίθετα, άξίζει 
άμοιβή πολλών χιλιάδων; Ά λ λ ά άν δέν έκτιμούσατε τόσο υψηλά τήν έρ-
γασία Σας καί πληρώνατε καλύτερα τή δική Μας, Έμεΐς θά μπορούσαμε, 
άν χρειαζόταν, νά πραγματοποιήσουμε κάτι, πιό σπουδαίο άπ' ό,τι κάνετε 
Έσεΐς γιά πολλές χιλιάδες τάλληρα, κι άν Έσεΐς παίρνατε μόνο ένα μισθό 
σάν τό δικό Μας, σύντομα θά γινόσασταν πιό φιλόπονοι, ώστε νά κερδίζετε 
κάτι παραπάνω. "Αν είναι νά κάνετε κάτι, πού νά Μάς φανεί πώς άξίζει δέκα 
καί έκατό φορές περισσότερο άπό τή δική Μας έργασία, έ» (έ, έσύ φρόνιμε 
καί πιστέ υπηρέτη !), «τότε θά παίρνατε έκατό φορές περισσότερα γι' αύτό. 
Έμεΐς, άπό τή μεριά Μας, σκεφτόμαστε νά Σας φτιάξουμε καί πράγματα 
πού θά Μάς τά πληρώσετε σέ τιμή ύψηλότερη άπ' τό συνηθισμένο μερο
κάματο». 

Στήν άρχή οί αντάρτες παραπονιούνται ότι ή έργασία τους 
πληρώνεται πολύ λίγο. Τελικά, ώστόσο, υπόσχονται ότι μόνο 
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μ9 ένα ύψηλότερο μεροκάματο θά έκτελέσουν έργασία πού «πρέ
πει νά πληρωθεί περισσότερο άπό τό συνηθισμένο μεροκάματο». 
"Υστερα φαντάζονται ότι θά πραγματοποιούσαν έξαιρετικές έπι-
δόσεις, άν θά έπαιρναν ύψηλότερο μεροκάματο, ένώ, ταυτόχρο
να, περιμένουν εξαιρετικά έπιτεύγματα άπό τόν κεφαλαιοκράτη 
μόνο στην περίπτωση πού ό «μισθός» του συμπιεστεί στό έπί-
πεδο τοΰ δικού τους μεροκάματου. Τέλος, ολοκληρώνοντας 
έναν οικονομικό άθλο καί μετατρέποντας τό κέρδος—αύτήτήν 
άναγκαία μορφή τοΰ κεφαλαίου, δίχως τήν όποία θά χάνον
ταν κι αύτοί μαζί μέ τόν κεφαλαιοκράτη — σέ μισθό, έπιτελοΰν 
τό θαΰμα καί πληρώνουν «έκατό φορές παραπάνω» «άπό όσα 
τούς δίνει ή δική τους έργασία», δηλαδή έκατό φορές περισσό
τερα άπ 9 όσα βγάζουν. «Αύτό είναι τό νόημα» τής πιό πάνω 
φράσης, άν ό Στίρνερ πράγματι «έννοεΐ αύτό πού λέει». 9Αλλά 
άν αύτό, άπ 9 τήν πλευρά του, είναι ένα στυλιστικό λάθος, άν 
ήθελε νά πει ότι οί άντάρτες θέλουν όλοι μαζί νά προσφέρουν 
στόν κεφαλαιοκράτη έκατό φορές περισσότερα άπ 9 όσα κερδί
ζει ό καθένας τους, τότε τούς βάζει νά προσφέρουν στόν κεφα
λαιοκράτη άπλώς αύτό πού ό κάθε κεφαλαιοκράτης τό έχει ήδη 
σήμερα. Διότι είναι φανερό ότι ή έργασία τοΰ κεφαλαιοκράτη, 
σέ συνδυασμό μέ τό κεφάλαιο του, τοΰ δίνει δέκα ή έκατό φορές 
περισσότερα άπ 9 ό,τι δίνει ή έργασία ένός άπλοΰ εργάτη. Ε π ο 
μένως καί πάλι, όπως πάντα, ό Σάντσο τά άφήνει όλα όπως 
ήταν πρίν. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 3, σελ. 360-369 
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Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Ή Γερμανική Ιδεολογία (1845/1846) 

Γ. Ή αύτοαπόλαυσή μου 

Ό ανιαρός ήθικολόγος μας Σάντσο νομίζει, βέβαια, όπως 
φαίνεται σ' όλο τό «Βιβλίο» του, ότι τό θέμα είναι απλώς μιά 
άλλη ηθική, μιά άντίληψη περί ζωής, πού τοΰ φαίνεται και
νούργια, γιά «νά βγουν άπό τά κεφάλια» μερικών «οι έμμονες 
ιδέες», ώστε όλοι νά μπορέσουν νά κάνουν τή ζωή ζους εύχάρι-
ριστη, νά τή χαρούν. Τό κεφάλαιο, λοιπόν, πού άναφέρεται 
στήν αύτοαπόλαυσή θά μπορούσε τό πολύ-πολύ νά ξαναφέρει 
ύπό μιά νέα επιγραφή τίς ίδιες άκριβώς φράσεις καί άποφθέγ-
ματα, πού μας κήρυξε κιόλας τόσες φορές γιά τή δική του «αύτο
απόλαυσή». Ή μόνη πρωτοτυπία αύτοΰ τοΰ κεφαλαίου έξαν-
τλεΐται στό ότι ανεβάζει στά ουράνια καί μεθερμηνεύει φιλοσο
φικά κατά τό γερμανικό τρόπο τήν άπόλαυση, μεταβαπτίζοντάς 
την ((αύτοαπόλαυσή». Ένώ ή γαλλική φιλοσοφία τοΰ εύδαιμο-
νισμοΰ στόν 18ο αιώνα ζωγράφιζε, τουλάχιστο, μέ μιά πνευ
ματώδη μορφή τόν εύθυμο καί επιπόλαιο τρόπο ζωής τής τοτι-
νής κοινωνίας, ή όλη κουφότητα τοΰ Σάντσο περιορίζεται σέ 
έκφράσεις όπως «καταβρόχθιση», «σπατάλη», σέ παραστατικές 
εικόνες όπως «τό φώς» (προφανώς θέλει νά πει τό κερί) καί σέ 
μνήμες άπό τίς φυσικές έπιστήμες, πού καταλήγουν είτε σέ άφη-
γηματογραφικές μποΰρδες τύπου τό φυτό «εισπνέει τόν άέρα 
τοΰ αιθέρα», ότι «τά ώδικά πτηνά καταπίνουν σκαθάρια», είτε 
σέ άναλήθειες όπως, λογουχάρη ότι τό κερί καίει τόν έαυτό του. 
Έναντι όλων αυτών, άπολαμβάνουμε πάλι εδώ όλη τή σοβαρο-
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φάνεια τών μύδρων τοΰ Σάντσο εναντίον τοΰ «Ιερού», τό όποιο, 
όπως μαθαίνουμε, υπό τή μορφή τών έννοιών «έφεση-προορι-
σμός-καθήκον», «ιδανικό», έχει ώς τώρα χαλάσει τήν αΰτοαπό-
λαυση τών άνθρώπων. Μήν έπιμένοντας, άλλωστε, στίς λίγο-
πολύ βρώμικες μορφές στίς όποιες ή έννοια τού «αύτο-» στήν 
«αύτοαπόλαυση» δέν άποτελεΐ άπλώς ένα κενό λόγο, μολοταΰτα, 
οφείλουμε γιά άλλη μιά φορά νά εκθέσουμε συνοπτικά στόν 
άναγνώστη τίς μηχανορραφίες πού σκαρώνει ό Σάντσο έναντίον 
τοΰ «Ιερού», μέ τίς άσήμαντες διασκευές πού επιφέρει σ' αύτό 
τό κεφάλαιο. 

«Έφεση, προορισμός, καθήκον, ιδανικό», όλα αύτά είναι, 
γιά νά τό έπαναλάβουμε μέ δυό λόγια, είτε 

1. έντύπωση γιά τά έπαναστατικά καθήκοντα, πού ύπαγο-
ρεύονται άπό ύλικούς όρους σέ μιά καταπιεζόμενη τάξη* είτε 

2. άπλές ιδεαλιστικές παραφράσεις, ή , άντίστοιχα, συνει
δητή έκφραση τών αύτονομημένων — λόγω τοΰ καταμερισμοΰ 
τής έργασίας σέ διάφορα αΰτοτελή επαγγέλματα, — τρόπων 
δραστηριότητας τών άτόμων είτε 

3. συνειδητή έκφραση τής άνάγκης στήν όποία βρίσκον
ται κάθε στιγμή άτομα, τάξεις, έθνη νά κρατηθούν στή θέση 
τους μέσω κάποιας έντελώς καθορισμένης δραστηριότητας* είτε 

4. όροι ύπαρξης τής κυρίαρχης τάξης (όροι καθορισμένοι 
άπό τήν προγενέστερη άνάπτυξη τής παραγωγής), οι όποιοι 
βρίσκουν ιδεατή έκφραση στούς νόμους, στήν ήθική, κτλ. καί 
τούς όποιους οί ιδεολόγοι αύτής τής τάξης, λίγο-πολύ συνει
δητά, τούς μετατρέπουν θεωρητικά σέ κάτι τό αύθύπαρκτο, έτσι 
πού νά μπορεί νά έμφανιστεΐ στή συνείδηση τών μεμονωμένων 
άτόμων αύτής τής τάξης ώς έφεση κτλ. έναντίον τών άτόμων 
τής καταπιεζόμενης τάξης, ή κυρίαρχη τάξη προβάλλει αύτούς 
τούς όρους σάν κανόνες ζωής,ένμέρει ώς ώραιοποίηση ή συνει
δητοποίηση τής κυριαρχίας της καί ένμέρει ώς ένα ήθικό μέσο 
αύτής τής κυριαρχίας. Έδώ, όπως καί γενικότερα όταν πρόκει
ται γιά ίδεολόγους, πρέπει νά σημειώσουμε ότι αύτοί οπωσδή
ποτε τοποθετούν τά πράγματα μέ τό κεφάλι πρός τά κάτω καί 
θεωρούν τήν ιδεολογία τους σάν δημιουργική δύναμη, άλλά καί 
σκοπό όλων τών κοινωνικών σχέσεων, ενώ στήν πραγματικό-
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τητα δεν είναι παρά ή έκφραση καί τό σύμπτωμα αύτών τών 
σχέσεων. 

"Οσο γιά τόν Σάντσο μας, ξέρουμε ότι έχει τήν πιό άπαρα-
σάλευτη πίστη στίς αύταπάτες αύτών τών ιδεολόγων. Επειδή 
οί άνθρωποι, άνάλογα μέ τούς διαφορετικούς όρους τής ζωής 
τους, κατασκευάζουν γιά τόν έαυτό τους, δηλαδή γιά τόν άν
θρωπο, διάφορες ιδέες, ό Σάντσο νομίζει ότι οί διαφορετικές 
ιδέες δημιούργησαν τούς διαφορετικούς όρους ζωής καί ότι έτσι 
οί μεγαλοεργοστασιάρχες αύτών τών ιδεών — οί ιδεολόγοι — 
έγιναν οί κυρίαρχοι τοΰ κόσμου. (Βλ. σ. 433). 

«Οί σκεπτόμενοι κυριαρχούν στόν κόσμο», ((ή ιδέα εξουσιάζει τόν κό
σμο»· «οί παπάδες ή οί δημοδιδάσκαλοι», «βάζουν στά κεφάλια τους ένα 
σωρό κουταμάρες», «όπτασιάζονται ένα άνθρώπινο ιδεώδες», 

πού οί άλλοι άνθρωποι πρέπει νά τό έχουν ώς όδηγό (σ. 442). 
Ό Σάντσο γνωρίζει μάλιστα στήν εντέλεια τό συλλογισμό χάρη 
στόν όποιο οί άνθρωποι άναγκάστηκαν νά ύποταχθοΰν στίς λό
ξες τών δημοδιδασκάλων καί, χάρη στή βλακεία τους, ύποτά-
χθηκαν οικειοθελώς. 

«Επειδή αυτό είναι νοητό γιά Μένα» (τό δημοδιδάσκαλο), «είναι στίς 
δυνατότητες τών άνθρώπων καί έπειδή είναι στίς δυνατότητες τών άνθρώ-
πων, σημαίνει ότι αύτοί θά όφειλαν νά είναι τέτοιοι, πράγμα πού σημαίνει 
ότι αύτός ήταν ό προορισμός τους. Καί, τελικά, οί άνθρωποι πρέπει νά αξιο
λογούνται μόνο άπ' τή σκοπιά αύτού τοΰ προορισμού, μόνο ώς άνθρωποι 
κλητοί. Καί ποιό είναι τό συμπέρασμα ; "Ανθρωπος είναι όχι τό μεμονω
μένο άτομο, άλλά μιά σκέψη, ένα ιδεώδες είναι ό "Ανθρωπος — τό Είδος — 
ή Ανθρωπότητα» (σ. 441). 

"Ολες τίς συγκρούσεις τών άνθρώπων μέ τόν έαυτό τους καί 
μέ τούς άλλους, πού οφείλονται στούς πραγματικούς όρους τής 
ζωής τους, ό δημοδιδάσκαλός μας ό Σάντσο τίς φαντάζεται σά 
συγκρούσεις μεταξύ άνθρώπων καί άντιλήψεων γιά τή ζωή «του 
Ανθρώπου», άντιλήψεων πού είτε τίς έβαλαν οί ίδιοι μέσα στά 
κεφάλια τους, είτε άφησαν τούς δασκάλους νά τό κάνουν αύτό. 
"Αν έβγαζαν αύτές τίς άντιλήψεις άπό τά κεφάλια τους, «πόσο 
εύτυχισμένα» θά μπορούσαν «νά ζοΰν αύτά τά φτωχά όντα», 
πόσες επιτυχίες δέ θά μπορούσαν νά έχουν, ένώ τώρα είναι ύπο-
χρεωμένοι νά «χορεύουν όπως παίζει ό ζουρνάς τών δασκάλων 
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και των αρκουδιάρηδων» ! (σ. 435). ( Ό έσχατος αύτών των «αρ
κουδιάρηδων» είναι ό Σάντσο, γιατί μόνο τόν έαντό τον σέρνει 
άπό τή μύτη). "Αν, λογουχάρη, οι άνθρωποι σχεδόν παντού καί 
πάντοτε — στήν Κίνα, όπως καί στη Γαλλία, — δέν είχαν βάλει 
στό κεφάλι τους την ιδέα ότι ύποφέρουν άπ' τόν υπερπληθυσμό, 
τότε τί ύπεραφθονία άγαθών θά είχαν μεμιάς μπροστά τους αύτά 
τά «φτωχά όντα». 

Προφασιζόμενος κάποιες σκέψεις περί δυνατότητας καί 
πραγματικότητας, ό Σάντσο επιχειρεί πάλι νά πλασάρει εδώ 
τήν παλιά του ιστορία γιά τήν κυριαρχία τοΰ Ιερού. Δυνατό γι 9 

αύτόν είναι ό,τιδήποτε βάζει μέσα στό κεφάλι του ό οποιοσδή
ποτε δάσκαλος γιά λογαριασμό μου, όπότε ό Σάντσο μπορεί νά 
άποδείξει εύκολα ότι γιά τή δυνατότητα αύτή δέν ύπάρχει άλλη 
πραγματικότητα, παρά έκείνη πού βρίσκεται μέσα στό κεφάλι 
του. Ό βαρύγδουπος ισχυρισμός τοΰ Σάντσο ότι «επί χιλιετη
ρίδες ή λέξη δυνατό υπέκρυπτε μιά παρανόηση, γεμάτη άπό βαθιά 
έπακόλουθα» (σ. 441), άποδείχνει μέ τό παραπάνω πόσο δέν τοΰ 
είναι δυνατό νά άποκρύψει μέ λέξεις τά έπακόλουθα τής βαθιάς 
παρανόησης τών χιλιετηρίδων άπό μέρους του. [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τόμ. 3, σελ. 404-406 
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Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Ή Γερμανική Ιδεολογία (1845/1846) 

[...] Ό Σάντσο ονομάζει υπόθεση τή σκέψη ότι μπορούμε 
νά διαχωρίσουμε τήν έννοια «άνθρωπος» άπό την ΰπαρξή του, 
νά διαχωρίσουμε τήν ουσία άπ' τό φαινόμενο τοΰ «άνθρώπου», 
σάμπως νά μήν έχει κιόλας εκφράσει τή δυνατότητα τοΰ διαχω
ρισμού αύτοΰ μέ τις ίδιες τίς λέξεις πού χρησιμοποιεί. Ά π ό τή 
στιγμή πού λέει έννοια, λέει κάτι διαφορετικό άπό ύπαρξη. Ά 
πό τή στιγμή πού λέει ουσία, λέει κάτι διαφορετικό άπό φαινό
μενο. Δέν είναι αύτός πού φέρνει σέ άντίθεση αύτούς τούς όρους, 
άλλά αύτοί οί ίδιοι είναι όροι μιας άντίθεσης. Συνεπώς τό μόνο 
έρώτημα πού θά μπορούσε νά τεθεί έδώ είναι άν μπορούσε νά 
δώσει κάποιο περιεχόμενο σ' αύτές τίς άπόψεις. Ά λ λ ά γιά νά 
άπαντήσει στό ερώτημα αύτό ό Σάντσο θά έπρεπε νά εξετάσει 
τίς πραγματικές σχέσεις των άνθρώπων πού έχουν πάρει διαφο
ρετικά ονόματα μέσα σ ' αύτές τίς μεταφυσικές σχέσεις. Ά λ λ ω 
στε οί διατριβές του γιά τόν σύμφωνο μέ τόν έαυτό τους εγωιστή 
καί γιά τήν άνταρσία δείχνουν μέ ποιό τρόπο αύτές οί άπόψεις 
μπορούν νά διαζευχθοΰν, ένώ οί σκέψεις του περί ιδιαιτερότη
τας, δυνατότητας καί πραγματικότητας — στό κεφάλαιο γιά τήν 
«αύτοαπόλαυση» — δείχνουν πώς αύτές οί άπόψεις μπορούν 
νά διαζευχθοΰν καί ταυτόχρονα νά συμπέσουν. 

Ή παράλογη κρίση των φιλοσόφων ότι ό ΰπαρκτός άνθρω
πος δέν είναι άνθρωπος, άποτελεΐ άπλώς τήν πιό καθολική, τήν 
πιό περιεκτική, — στή σφαίρα τής άφαίρεσης, — έκφραση 
τής πράγματι υπάρχουσας καθολικής άντίφασης άνάμεσα στίς 
σχέσεις καί στίς άνάγκες των άνθρώπων. Ή παράλογη μορφή 
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αυτής τής αφηρημένης θέσης αντιστοιχεί πλήρως στόνπαραλο
γισμό των οδηγημένων στίς έσχατες συνέπειές τους συνθηκών 
τής αστικής κοινωνίας, όπως ακριβώς καί ή παράλογη κρίση 
του Σάντσο γιά τό περιβάλλον του — «αυτοί» είναι έγωιστές 
καί αύτοί δέν είναι •— άντιστοιχεΐ στήν πραγματική άντίφα-
ση άνάμεσα στό Είναι τών γερμανών μικροαστών καί στά κα
θήκοντα πού τούς έπέβαλαν οί ύπάρχουσες συνθήκες καί πού 
φωλιάζουν μέσα τους ύπό μορφή εύσεβών πόθων καί σκέψεων. 
Άλλωστε , οί φιλόσοφοι κήρυξαν ότι οί άνθρωποι είναι μή άν
θρωποι, όχι έπειδή δέν άντιστοιχοΰσαν στήν έννοια του άνθρω
που, άλλά έπειδή ή έννοια πού είχαν σχηματίσει γιά τόν άνθρω
πο δέν άντιστοιχοΰσε στήν άληθινή έννοια τοΰ άνθρώπου, ή 
έπειδή δέν είχαν μιά άληθινή έπίγνωση τοΰ άνθρώπου. Tout 
comme chez nous*, στό «Βιβλίο», όπου ό Σάντσο κηρύσσει κι 
αύτός ότι οί άνθρωποι είναι μή εγωιστές μόνο καί μόνο διότι δέν 
έχουν άληθινή έπίγνωση τοΰ έγωισμοΰ. 

Τήν έντελώς άνώδυνη θέση ότι ή Ιδέα γιά τόν άνθρωπο δέν 
είναι ό υπαρκτός άνθρωπος, ότι ή ιδέα γιά ένα πράγμα δέν είναι 
αύτό τό ίδιο τό πράγμα, — ή θέση αύτή πού ισχύει καί γιά τήν 
πέτρα καί γιά τήν ιδέα περί πέτρας, πράγμα πού θά επέτρεπε στόν 
Σάντσο νά πει ότι πραγματική πέτρα είναι μόνο ή μή πέτρα — 
θά μπορούσαμε νά τήν παραλείψουμε δεδομένης τής μεγάλης 
κοινοτοπίας καί τής άναμφισβήτητης άξιοπιστίας της. Ά λ λ ά ή 
γνωστή μας φαντασίωση τοΰ Σάντσο, ότι οί άνθρωποι έπεφταν 
ώς τώρα σέ κάθε λογής συμφορές μόνον έξαιτίας τής κυριαρχίας 
τών παραστάσεων καί τών έννοιών, τοΰ δίνει τή δυνατότητα νά 
συνδέσει καί πάλι αύτή τή θέση μέ τά παλιά του συμπεράσματα. 
Ή παλιά γνώμη τοΰ Σάντσο, ότι άρκεΐ νά διώξεις άπ' τό κεφάλι 
σου μερικές ιδέες γιά νά διώξεις άπ' τόν κόσμο τίς σχέσεις πού 
γέννησαν αύτές τίς ιδέες, άναπαράγεται έδώ μέ τή μορφή τοΰ 
ότι άρκεΐ νά βγάλεις μέσα άπ' τό κεφάλι σου τήν ιδέα "Αν
θρωπος γιά νά έκμηδενίσεις τίς πραγματικές σχέσεις πού θεω-
ροΰνται σήμερα απάνθρωπες — άσχετα άν αύτό τό κατηγόρημα 
«μή άνθρωπος» άποτελεϊ κρίση τοΰ άτομου πού βρίσκεται σέ 

* — τό ίδιο, όπως σέ μϋς. 
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αντίφαση μέ τίς συνθήκες του ή άποτελεΐ κρίση τής υπάρχου
σας κυρίαρχης κοινωνίας γιά τήν εκτός του πλαισίου αυτής τής 
κοινωνίας κυριαρχούμενη τάξη. Ό π ω ς άκριβώς μιά φάλαινα, πού 
τή βγάζεις άπ' τό αλμυρό νερό καί τή μεταφέρεις Am Kupfer¬
graben* θά δήλωνε, άν είχε συνείδηση, φυσικά, ότι ή κατά
σταση αύτή, πού τήν προκάλεσαν ((δυσμενείς περιστάσεις», 
άντιβαίνει στή φύση της, — μολονότι ό Σάντσο θά μπορούσε νά 
τής άποδείξει ότι είναι σύμφωνη πρός τή φύση της διότι αύτή 
είναι ή κατάστασή της, κατάσταση φάλαινας — έτσι άκριβώς 
κρίνουν καί οί άνθρωποι σέ ορισμένες περιστάσεις. 

Στή σελ. 185, ό Σάντσο θέτει τό μεγάλο έρώτημα : 

« Α λ λ ά πώς νά χαλιναγωγήσουμε τόν μή άνθρωπο ό όποιος εμφωλεύει 
μέσα στό κάθε άτομο ; Πώς νά κάνουμε, ώστε μαζί μέ τόν "Ανθρωπο νά μήν 
άπελευθερώσουμε καί τόν μή άνθρωπο ; Ό φιλελελευθερισμός έχει έναν 
θανάσιμο έχθρό, έναν ακατανίκητο άνταγωνιστή, όπως ό Θεός έχει τό διά
βολο. Πλάι στόν άνθρωπο στέκει πάντοτε ό μή άνθρωπος, ό έγωιστής, τό 
μεμονωμένο άτομο. Τό κράτος, ή κοινωνία, ή άνθρωπότητα, δέ μπορούν νά 
βάλουν κάτω αυτόν τό διάβολο». 

«Καί όταν θά πληρωθώσι τά χίλια έτη, θέλει λυθή ό Σατα
νάς εκ τής φυλακής αύτού. Καί θέλει εξέλθει διά νά πλανήση τά 
έθνη τά είς τάς τέσσερας γωνίας τής γής, τόν Γώγ καί τόν Μα-
γώγ, διά νά συνάξη αύτούς είς πόλεμον... Καί άνέβησαν επί τό 
πλάτος τής γής, καί περιεκύκλωσαν τό στρατόπεδον τών άγίων, 
καί τήν πόλιν τήν ήγαπημένην». (Άποκάλυψις Ιωάννου Κεφ, 
κ' 7-9)**. 

Ή έρώτηση ύπό τή μορφή πού τήν καταλαβαίνει ό Σάντσο 
καταλήγει πάλι σέ καθαρό παραλογισμό. Φαντάζεται ότι ώς 
τώρα οί άνθρωποι είχαν άνέκαθεν φτιάξει μιάν έννοια περί του 
άνθρώπου καί κατόπιν έπιζητοΰσαν νά άπελευθερωθοΰν τόσο, 
όσο τούς ήταν άναγκαίο γιά νά πραγματώσουν μέσα τους αύτή ν 
τήν έννοια καί ότι ό βαθμός ελευθερίας πού κατακτούσαν κάθε 
φορά καθοριζόταν άπό τήν εικόνα πού κάθε φορά είχαν σχημα
τίσει γιά τόν ιδεώδη άνθρωπο. Έ τ σ ι , σέ κάθε άτομο παρέμεινε 
άναπόφευκτα κάποιο κατάλοιπο, πού δέν άντιστοιχοΰσε στό 

φ — διώρυγα στό Βερολίνο κοί μιά άπ' τίς όδούς του (Σημ. μετ.). 
** — μετάφραση Νεοφύτου Βάμβα (Σημ. μετ.). 
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δεδομένο ιδεώδες καί γι ' αυτό, ώς «μή ανθρώπινο», παρέμεινε 
μή απελευθερωμένο εϊτε απελευθερωνόταν μόνο malgré eux*. 

Στην πραγματικότητα, φυσικά, τό πράγμα συνέβαινε κατά 
τόν έξης τρόπο : Οι άνθρωποι κατακτούσαν κάθε φορά ελευθε
ρία, στό βαθμό πού τό υπαγόρευε καί τό επέτρεπε αυτό όχι τό 
ιδεώδες τους γιά τόν άνθρωπο, άλλά οί έκάστοτε ύπάρχουσες 
παραγωγικές δυνάμεις. Ωστόσο , οί κατακτήσεις ελευθερίας 
είχαν συντελεστεί ώς τώρα πάνω στή βάση περιορισμένων πα
ραγωγικών δυνάμεων, τών όποιων ή παραγωγή — άνεπαρκής 
γιά τό σύνολο τής κοινωνίας, — καθιστούσε δυνατή εκείνη τήν 
άνάπτυξη, όπου μόνο μερικά άτομα ικανοποιούσαν τίς άνάγκες 
τους σέ βάρος τών άλλων, καί γι ' αύτό μερικοί •— ή μειοψηφία — 
άποκτοΰσαν τό μονοπώλιο τής ανάπτυξης, ένώ, λόγω του άστα-
μάτητου άγώνα γιά τήν ίκανοποίηση τών πιό επιτακτικών άναγ-
κών, οί άλλοι — ή πλειοψηφία — άποκλείονταν προσωρινά (δη
λαδή ώσότου δημιουργηθούν νέες, επαναστατικού χαρακτήρα, 
παραγωγικές δυνάμεις) άπό οποιαδήποτε άνάπτυξη. Έ τ σ ι , ή 
κοινωνία άναπτυσσόταν ώς τώρα πάντοτε μέσα στά πλαίσια 
μιάς άντίθεσης, πού στήν άρχαιότητα ήταν μιά άντίθεση άνά-
μεσα σέ έλεύθερους καί δούλους, στό Μεσαίωνα άνάμεσα σέ 
εύγενεΐς καί δουλοπάροικους, στούς νεότερους χρόνους άνά
μεσα στήν άστική τάξη καί τό προλεταριάτο. Αύτό εξηγεί, άπό 
τή μιά μεριά, τόν άνώμαλο, «μή άνθρώπινο» τρόπο, μέ τόν όποιο 
ή καταπιεζόμενη τάξη ικανοποιεί τίς άνάγκες της, καί άπό τήν 
άλλη μεριά, τή στενότητα του πλαισίου μέσα στό όποιο συντε
λείται ή άνάπτυξη τής έπικοινωνίας καί, μαζί της, όλης τής άρ
χουσας τάξης. Ά ρ α , αύτός ο στενός χαρακτήρας τής άνάπτυξης 
συνίσταται όχι μόνο στό ότι μιά τάξη άποκλείεται άπ 5 τήν άνά
πτυξη, άλλά καί στή στενοκεφαλιά τής τάξης πού κάνει αύτό 
τόν άποκλεισμό* έτσι, τό «μή άνθρώπινο» συναντάται έπίσης 
καί στήν κυρίαρχη τάξη. Αύτό τό λεγόμενο «μή Άνθρώπινο» 
είναι κι αύτό προϊόν τών σημερινών σχέσεων, όπως καί τό «Άν
θρώπινο». Είναι ή άρνητική τους πλευρά, είναι ή άγανάκτη-
ση ,πού δέ βασίζεται σέ καμιά καινούργια επαναστατική παρα-

* — παρά τή θέλησή τους. 
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γωγική δύναμη καί στρέφεται έναντίον των σχέσεων πού έπι-
κρατοΰν καί βασίζονται στίς υπάρχουσες παραγωγικές δυνά
μεις καί έναντίον τοΰ τρόπου ίκανοποίησης τών άναγκών πού 
άντιστοιχεΐ σ' αύτές τίς σχέσεις. Ό θετικός όρος «άνθρώπινο» 
άντιστοιχεΐ σέ καθορισμένες, επικρατούσες, σέ ένα ορισμένο 
έπίπεδο άνάπτυξης, παραγωγικές σχέσεις καί στόν καθοριζόμενο 
άπ' αύτές τρόπο ίκανοποίησης τών άναγκών, τό ίδιο, όπως ό 
άρνητικός όρος «μή άνθρώπινο» άντιστοιχεΐ στίς προσπάθειες, 
πού γεννάει διαρκώς αύτό τό ίδιο τό έπίπεδο παραγωγής, νά άνα-
τραποΰν, στά πλαίσια τοΰ υπάρχοντος τρόπου παραγωγής, αύτές 
οί έπικρατοΰσες σχέσεις καί ό άντίστοιχος τρόπος ίκανοποίη
σης τών άναγκών. 

Αύτήν τήν κοσμοϊστορικής σημασίας διαμάχη ό άγιός μας 
τή συνοψίζει σέ μιάν άπλή σύγκρουση άνάμεσα στόν άγιο 
Μπροΰνο καί τή «μάζα». Βλέπε ολόκληρη τήν κριτική τοΰ άν-
θρωπιστικοΰ φιλελευθερισμού, ειδικά στή σ. 192 κ.έ. 

Έ τ σ ι ό άπλοϊκός μας Σάντσο, μέ τόν άπλοϊκό άφορισμό 
του περί τοΰ μή άνθρώπου καί μέ τήν ιδέα του περί τοΰ άνθρω
που, πού βγάζει μέσα άπ' τό κεφάλι του τόν ίδιο τόν Εαυτό του, 
όπότε έτσι έξαφανίζεται καί ό μή άνθρωπος καί δεν άπομένει 
πιά κανένα κριτήριο γιά τήν άξιολόγηση τών άτόμων, φτάνει 
τελικά σέ τούτο τό συμπέρασμα. Ό φυσικός, πνευματικός καί 
κοινωνικός άκρωτηριασμός καί σκλαβωμός, στόν όποιο καταδι
κάζουν τό άτομο οί ύπάρχουσες σχέσεις, θεωρείται άπ' τόν Σάν
τσο ώς άτομικότητα καί ιδιαιτερότητα αύτοΰ τοΰ άτομου. Σάν 
κοινότατος συντηρητικός, άναγνωρίζει ήρεμα αύτές τίς σχέσεις, 
ικανοποιημένος στή σκέψη ότι έβγαλε άπ' τό κεφάλι του τήν 
ιδέα πού έχουν οί φιλόσοφοι γιά τίς σχέσεις αύτές. Κι όπως έδώ 
δηλώνει ότι ή σύμπτωση πού έπιβάλλεται στό άτομο άποτελεΐ 
τήν άτομικότητά του, έτσι καί πρωτύτερα (βλ. «Λογική» 4 7 ) , μι
λώντας γιά τό Έγώ, έκανε άφαίρεση όχι μόνο τοΰ τί είναι σύμ
πτωση, άλλά καί γενικά κάθε άτομικότητας. 

Αύτό τό μέγα «μή άνθρώπινο» συμπέρασμα τό ψάλλει ό 
Σάντσο μέ τό παρακάτω «Κύριε ελέη σον»*, πού βάζει στό στό-

«, — Στό κείμενο οί λέξεις αναφέρονται στά Ελλην ικά , άλλά μέ λατινικά γράμματα 
(Σημ. μετ.). 
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μα «του μή ανθρώπινου» : 

«"Ημουν άξιος καταφρόνιας, διότι άναζήτησα τό καλύτερο Μου Έγώ 
έξω άπό Μένα. 
"Ημουν ή ενσάρκωση του μή άνθρώπινου, διότι ονειρευόμουν τό αν
θρώπινο. 
"Ημουν σάν τούς ευσεβείς, πού διψασμένοι γιά τό αληθινό τους Έγώ, 
μένουν πάντα φτωχοί αμαρτωλοί. 
Συλλογιζόμουν τόν Εαυτό μου μόνο σέ σύγκριση μέ κάποιον άλλον. 
Δέν ήμουν τό Πάν μέσα στό Πάν. Δέν ήμουν — μοναδικός. 
Τώρα, όμως, έπαψα νά βλέπω τόν έαυτό μου ώς ένσάρκωση του μή άν
θρώπινου. 
Έπαψα νά μετρώ τόν έαυτό Μου μέ τό μέτρο τού άνθρώπου καί δέν 
επιτρέπω νά μέ μετρούν οί άλλοι μέ τό μέτρο αύτό. 
Παύω νά άναγνωρίζω πώς υπάρχει κάτι πού νά είναι πάνω άπό Μένα. 
'Υπήρξα πρωτύτερα ένσάρκωση τού μή άνθρώπινου, άλλά τώρα πιά δέν 
είμαι, τώρα Έγώ είμαι τό — Μοναδικό !» 

Αλληλούια ! 
Δέ θά έξετάσουμε έδώ πώς άκριβώς «βλέπει» ή δέ «βλέπει 

μέσα του» τό «μή άνθρώπινο», τό όποιο, άς τό πούμε παρενθε
τικά, πήρε κουράγιο μόνο καί μόνο γιατί ((γύρισε την πλάτη του)) 
«στον ϊδιο τόν έαυτό τον καί στόν κριτικό», τόν άγιο Μπροΰνο. 
Σημειώνουμε άπλώς ότι τό «Μοναδικό» (ή ό «Μοναδικός») χα
ρακτηρίζεται έδώ άπ' τό ότι γιά έννιακοσιοστή φορά πασχίζει 
νά διώξει τό Ιερό άπ' τό κεφάλι του, πράγμα πού — όπως κι 
έμεΐς είμαστε άναγκασμένοι γιά έννιακοσιοστή φορά νά έπανα-
λάβουμε — δέν άλλάζει σέ τίποτα τά πράγματα, χωρίς νά χρεια
στεί νά προσθέσουμε ότι άπλώς πρόκειται γιά έναν εύσεβή 
πόθο. 

Έδώ, γιά πρώτη φορά, έχουμε τόν Μοναδικό μπροστά στά 
μάτια μας. Ό Σάντσο, πού μέ τήν πιό πάνω λιτανεία χειροτονή
θηκε ιππότης, παίρνει τώρα τό καινούργιο του όνομα σάν ευγε
νής. Ό Σάντσο φτάνει στή μοναδικότητά του χάρη στό ότι 
έβγαλε άπ' τό κεφάλι του «τόν Άνθρωπο». Έ τ σ ι , «παύει νά συλ
λογίζεται τόν έαυτό του μόνο σέ σύγκριση μέ κάποιον άλλον» 
καί «νά άναγνωρίζει ότι υπάρχει κάτι πού νά είναι πάνω άπ' 
αύτόν». Γίνεται μή συγκρίσιμος. Έχουμε πάλι έδώ τήν ίδια πα
λιά φαντασιοπληξία τού Σάντσο, ότι δέν είναι οί άνάγκες τών 
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ατόμων, αλλά οί εντυπώσεις, οί ιδέες, «τό Ιερό» — έδώ μέ τή 
μορφή «τον Ανθρώπου», — πού άποτελοΰν τό μόνο ίβΓίίιιιη 
οοπιροΓαί;ιοηΐ5* καί τόν μόνο δεσμό άνάμεσα στά άτομα. Διώχνει 
μέσα άπ' τό κεφάλι του μιά Ιδέα καί γίνεται έτσι μοναδικός. 

Γιά νά γίνει «μοναδικός», όπως τό έννοεΐ ό ίδιος, πρέπει 
πρίν άπ 5 όλα νά μάς άποδείξει ότι είναι απαλλαγμένος από προ
ϋποθέσεις. 

Σελ. 470 : ((Ή σκέψη Σου έχει ώς προϋπόθεση όχι τή σκέψη, αλλά Ε
σένα. Σημαίνει αυτό ότι Έσύ είσαι μιά προϋπόθεση του 'Εαυτού σου ; Μά
λιστα, αλλά όχι δική Μου, μά της σκέψης Μου. Πρίν άπό τή σκέψη Μου, 
ύπάρχω Έγώ. Έπεται ότι δέν προηγείται τής σκέψης μου κάποιος στοχα
σμός ή ότι ή σκέψη Μου δέν έχει κάποια προϋπόθεση. Διότι ή προϋπό
θεση, τήν όποία άποτελώ Έγώ γιά τή σκέψη μου, δέν είναι μιά προϋπόθεση 
δημιουργημένη άπό τή σκέψη, δέν είναι μιά επινοημένη προϋπόθεση, είναι 
ό ιδιοκτήτης τής σκέψης καί αποδείχνει μόνο ότι ή σκέψη δέν είναι τίποτα 
άλλο παρά ... ιδιοκτησία». 

«Είμαστε σύμφωνοι νά δεχτούμε» ότι ό Σάντσο δέ σκέφτε
ται προτού σκεφτεί καί ότι •— όπως καί κάθε άλλος, — είναι άπ' 
αύτή τήν άποψη ένας στοχαζόμενος χωρίς προϋποθέσεις. Κατά 
τόν ίδιο τρόπο είμαστε έτοιμοι νά δεχτούμε ότι καμιά σχέση 
δέ μπορεί νά τεθεί ώς προϋπόθεση τής ΰπαρξής του, δηλαδή ότι 
δέν είναι καμωμένος άπό σκέψεις. Ά ν , γιά μιά στιγμή, ό Σάντσο 
κάνει άφαίρεση άπ 3 όλη τήν πραμάτεια τών σκέψεών του —πράγ
μα όχι καί τόσο δύσκολο μιά κι είναι τόσο πενιχρή ή συλλογή 
του, — άπομένει τό πραγματικό του Έγώ, άλλά αύτό τό πραγ
ματικό του Έγώ περικλείεται στά πλαίσια τών ύφιστάμενων γι ' 
αύτόν πραγματικών σχέσεων τού εξωτερικού κόσμου. Έτσ ι , 
έχει άπαλλαγεΐ γιά μιά στιγμή άπ 5 όλες τίς δογματικές προϋπο
θέσεις, άλλά μόλις τώρα άρχίζουν νά ύπάρχουν γι ' αύτόν οί 
πραγματικές προϋποθέσεις. Κι αύτές οί πραγματικές προϋπο
θέσεις είναι ταυτόχρονα καί προϋποθέσεις τών δογματικών του 
προϋποθέσεων, οί όποιες, τό θέλει είτε όχι, θά έπανέλθουν σ' 
αύτόν μαζί μέ τίς πραγματικές, έφόσον δέν άναγνωρίσει ύπό τήν 
υλιστική έννοια ότι προϋποθέσεις τής σκέψης του είναι οί πραγ
ματικές προϋποθέσεις, πράγμα πού θά οδηγήσει στό νά έξαλει-

* — τό μέτρο σύγκρισης. 
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φθεΐ γενικά τό πεδίο γιά δογματικές προϋποθέσεις. Ό π ω ς , μαζί 
μέ τήν προγενέστερη εξέλιξη του καί τό βερολινέζικο περιβάλ
λον του, πήρε τώρα τή δογματική προϋπόθεση του σύμφωνου μέ 
τόν εαυτό του έγωισμοΰ, έτσι, παρ' όλη τήν κατά φαντασία ά-
παλλαγή του άπό προϋποθέσεις, ή δογματική αύτή προϋπόθεση 
θά τοΰ μείνει, εφόσον δέν θά ύπερνικά τίς πραγματικές της 
προϋποθέσεις. 

Σάν πούρος δημοδιδάσκαλος, ó Σάντσο όλο καί άποβλέπει 
στήν περίφημη χεγκελιανή «σκέψη χωρίς προϋποθέσεις», πού 
θά πει σέ μιά σκέψη χωρίς δογματικές προϋποθέσεις, ή οποία 
καί στόν Χέγκελ είναι απλώς ένας εύσεβής πόθος. Ό Σάντσο 
νόμιζε πώς θά μπορούσε μ9 ένα επιδέξιο άλμα νά τήν φτάσει καί 
μάλιστα ν 9 άνέβει πιό ψηλά, κυνηγώντας τό χωρίς προϋποθέσεις 
Έγώ. Α λ λ ά δέ μπόρεσε νά πιάσει ούτε τό ένα, ούτε τό άλλο. 

Τότε ó Σάντσο δοκιμάζει τήν τύχη του άλλιώς : 

Στίς σελ. 214-215 : «Επιμείνετε ώς τό τέλος» νά διεκδικείτε τήν έλευθε-
ρία! «Ποιός όφείλει νά γίνει ελεύθερος ; Έσύ, Έγώ, Έμεΐς. Επομένως, 
έγώ είμαι τό κουκούτσι... Τί άλλο θ' άπομείνει όταν έγώ λυτρωθώ άπό κα
θετί πού δέν είναι Έγώ; Μόνον Έγώ καί τίποτ' άλλο έκτός άπό Έγώ». 

«Νά, λοιπόν, πού τό σκυλάκι είχε τό κουκούτσι του ! 
Έ ν α ς περιπλανώμενος σχολαστικός ; Αστε ία Ιστορία» 5 4 - . 

«Ό,τ ι δέν είναι Έσύ , Έγώ, Έμεΐς», άναγορεύεται, φυσικά, 
έδώ νέα δογματική ιδέα, όπως κράτος, εθνότητα, καταμερισμός 
τής έργασίας κτλ. Μιά καί οί ιδέες αυτές πέρασαν άπό τή βάσα
νο τής κριτικής, — πράγμα πού κατά τόν Σάντσο έγινε ήδη στήν 
«Κριτική», καί μάλιστα στήν κριτική κριτική, — φαντάζεται 
πάλι ότι έχει λυτρωθεί καί άπ' τό πραγματικό κράτος, τήν πραγ
ματική έθνότητα καί τόν πραγματικό καταμερισμό τής έργασίας. 
Συνεπώς, τό Έγώ, πού έδώ γίνεται «κουκούτσι» «λυτρωμένο άπό 
καθετί πού δέν είναι Έγώ», παραμένει πάντα τό ίδιο, τό λυτρω
μένο άπό προϋποθέσεις Έγώ, μαζί μέ όλα εκείνα άπ' τά όποια 
δέν έχει άπολυτρωθεΐ. 

Ά ν , ώστόσο, ó Σάντσο προσέγγιζε κάποτε τό πρόβλημα 
«άπολύτρωση» μέ σκοπό νά λυτρωθεί όχι άπλώς άπό κάποιες 
κατηγορίες, άλλά άπό τά πραγματικά δεσμά, τότε θά έβλεπε ότι 
αύτή ή άπολύτρωση προϋποθέτει μιάν άλλαγή, πού θά είναι κοι-
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νή γι ' αύτόν καί γιά μεγάλο πλήθος άλλων άνθρώπων καί δτι 
αύτή ή άπολύτρωση, με τή σειρά της, θά επέφερε μιάν άλλαγή 
στήν κατάσταση τοϋ κόσμου, άλλαγή πού θά ήταν πάλι κοινή 
γι 9 αύτόν καί γιά τούς άλλους. Συνεπώς, μολονότι τό «Έγώ» 
του «παραμένει» καί μετά τήν άπολύτρωση, είναι ώστόσο ένα 
Έγώ τελείως άλλαγμένο, πού βρίσκεται μαζί μέ τ 9 άλλα άτομα 
σέ μιά άλλαγμένη κοινωνική κατάσταση, ή όποία είναι κοινή 
γι 9 αύτόν καί γιά τά άλλα άτομα καί άποτελεΐ κοινή προϋπόθεση 
τόσο τής δικής του, όσο καί τής δικής τους έλευθερίας. Κατά 
συνέπεια, ή μοναδικότητα, τό μή συγκρίσιμο καί ή άνεξαρτησία 
τοΰ «Έγώ» του πάνε πάλι στό βρόντο. 

Ό Σάντσο δοκιμάζει τό ίδιο πράγμα καί μ9 έναν τρίτο τρόπο : 

Σελ. 237 : «Τό αίσχος τους δέν είναι ότι αυτοί» (ό Ιουδαίος καί ό Χρι
στιανός) «άλληλοαποκλείονται, αλλά ότι αυτό γίνεται μόνο κατά τό ήμισυ. 
"Αν θά μπορούσαν νά είναι τέλειοι έγωιστές, θά άπέκλειαν ολότελα ό ένας 
τόν άλλον». 

Σελ. 273 : «Όποιος θέλει άπλώς νά παρακάμψει τήν άντίθεση, αύτός 
άντιλαμβάνεται τή σημασία της μέ τρόπο πολύ τυπικό καί άδύνατο. Α π ε 
ναντίας, ή άντίθεση πρέπει νά οξύνεται». 

Σελ. 274 : «Τότε μόνο θά πάψετε νά κρύβετε άπλώς τήν άντίθεσή σας, 
όταν θά τήν άναγνωρίσετε πλήρως καί όταν ό καθένας θά άποδείχνει ότι είναι 
άπ' τήν κορφή ως τά νύχια μοναδικός... Ή έσχατη καί ή πιό ρηξικέλευθη 
άντίθεση — ή άντίθεση ένός Μοναδικού πρός έναν άλλο Μοναδικό — 
ουσιαστικά υπερβαίνει τά όρια αύτοΰ πού όνομάζεται άντίθεση... Έσύ, σάν 
Μοναδικός, δέν έχεις πιά τίποτα τό κοινό μέ τά άλλα άτομα καί γι' αύτό καί 
τίποτα πού νά Σέ χωρίζει άπ' αύτά, τίποτα πού νά σου είναι έχθρικό πρός 
αύτά... Ή άντίθεση έξαφανίζεται μέσα στόν τέλειο ξεχωρισμό καί στήν τέ
λεια μοναδικότητα». 

Σελ. 183 : «Δέ Θέλω νά έχω ή νά είμαι κάτι τό ξεχωριστό άπ' τούς άλ
λους. Ούτε μετρώ τόν έαυτό μου μέ τούς άλλους... Έγώ θέλω νά είμαι τό 
καθετί πού μπορώ νά είμαι καί νά έχω τό καθετί πού μπορώ νά έχω. Τί μέ 
νοιάζει άν οί άλλοι έχουν ή είναι κάτι παρόμοιο ; Δέ μπορούν ούτε νά είναι 
άπολύτως όμοιοι μέ μένα, ούτε νά έχουν άκριβώς ό,τι έχω έγώ. Δέν έπιφέρω 
καμιά βλάβη στούς άλλους, όπως δέν έπιφέρω καμιά βλάβη στό βράχο> 
διότι έχω έναντι του τό πλεονέκτημα ότι μπορώ νά κινούμαι. "Αν κι άλλο 1 

μπορούσαν νάτό έχουν, θάτό είχαν. Τ ό ν ά μ ή προξενώ καμιά βλάβη στούς 
άλλους άνθρώπους, νά, σέ τί συνίσταται ή διεκδίκηση νά μήν έχω κανένα 
προνόμιο... Δέν πρέπει νά θεωρείς τόν έαυτό σου σάν «κάτι τό ξεχωριστό», 
λογουχάρη, Ιουδαίο ή Χριστιανό. Έγώ, όμως, Θεωρώ τόν έαυτό Μου όχι 
σάν κάτι ξεχωριστό, άλλά σάν μοναδικό. Είναι άλήθεια ότι έχω κάποια 
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ομοιότητα μέ τούς άλλους άνθρώπους, αυτό δμως φανερώνεται μόνο όταν 
γίνεται κάποια σύγκριση ή κάποια σκέψη, ένώ, στήν πραγματικότητα, 
Έγώ είμαι μή συγκρίσιμος, είμαι μοναδικός. Ή σάρκα Μου δέν είναι ή 
σάρκα τους, τό πνεύμα Μου δέν είναι τό πνεύμα τους. "Αν εσείς τά κατα
τάσσετε στις γενικές έννοιες «σάρκα», ((πνεύμα», τότε αυτό είναι σκέψεις 
δικές Σας, πού δέν έχουν καμιά σχέση μέ τή σάρκα Μου, τό πνεύμα Μου». 

Σελ. 234: « Ή άνθρώπινη κοινωνία χάνεται έξαιτίας τών εγωιστών, 
διότι αυτοί δέν άναφέρονται πιά ό ένας στόν άλλον σάν άνθρωποι, άλλά 
συμπεριφέρονται εγωιστικά σάν ένα Έγώ εναντίον ένός Έ σ ύ εντελώς δια
φορετικού από Μένα καί έχθρικό πρός Εμένα». 

Σελ. 180: «Σάμπως δέν άναζητάει πάντα ό ένας τόν άλλον, σάμπως 
δέν προσαρμόζεται ό ένας στόν άλλον, έτσι καί τόν έχει άνάγκη. Ή 
διαφορά εϊναι ότι τώρα τό μεμομωμένο άτομο θά συνενωθεί πράγματι μέ 
τό άλλο μεμονωμένο άτομο, ένώ πρώτα τό συνέδεαν κάποιοι δεσμοί». 

Σελ. 178 : «Μόνον όταν είστε μοναδικοί, μπορείτε νά άλληλοεπικοινω-
νεΐτε σάν αυτό πού πράγματι είστε». 

Ό σ ο ν άφορα τήν ψευδαίσθηση του Σάντσο γιά τήν έπικοι-
νωνία τών Μοναδικών «σάν αυτό πού πράγματι είναι», γιά τό 
«νά γίνουν ένα» τά άτομα, κοντολογίς γιά τόν «Συνεταιρισμό», 
τό θέμα τό έχουμε εξαντλήσει τελείως. Θά σημειώσουμε μόνο 
ότι, ένώ στό «Συνεταιρισμό» ό καθένας θεωρούσε καί μεταχει
ριζόταν τόν άλλον άπλώς σάν άντικείμενό του, σάν ιδιοκτησία 
του (βλ. σελ. 167 καί τή θεωρία της ιδιοκτησίας καί έκμετάλλευ-
σης), στό «Σχόλιο» (Βίγκαντ, σελ. 157), άντίθετα, ό κυβερνήτης 
τοΰ νησιού Μπαρατάρια 5 5 καταλαβαίνει καί άναγνωρίζει ότι ό 
άλλος άνήκει κι αύτός στόν εαυτό του, ότι γιά τόν cΕαυτό του 
είναι δικός του, είναι μοναδικός, μεταβαλλόμενος καί υπό τήν 
ιδιότητα αύτή σέ άντικείμενό τού Σάντσο, άν καί οχι πιά σέ 
ιδιοκτησία του. Ά π ό τήν άπελπιστική αύτή κατάσταση τόν 
σώζει μόνο ή ιδέα πού τοΰ ήρθε ξαφνικά, ότι «έτσι άποξεχνιέ-
ται σέ μιά γλυκειά αύτολησμοσύνη», σέ μιά άπόλαυση μέ τήν 
οποία «τρατάρει τόν έαυτό του χίλιες φορές τήν ώρα» καί τήν 
οποία γλυκαίνει άκόμα πιό πολύ ή γλυκειά αίσθηση ότι ό ίδιος 
πάντως δέν «έξαφανίστηκε τελείως». Μ ' άλλα λόγια, καταλή
γουμε πάλι στό πάνσοφο εκείνο : ό καθένας ύπάρχει τόσο γιά 
τόν έαυτό του, όσο καί γιά τούς άλλους. 

Ά λ λ ά άς άποδώσουμε τώρα στίς υψιπετείς φράσεις τοΰ 
Σάντσο τό πραγματικό τους ταπεινό περιεχόμενο. 
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Οί μεγαλοστομίες γιά «αντίθεση», πού πρέπει νά οξύνεται 
καί νά οδηγείται στά άκρα, καί γιά κείνο τό «ξεχωριστό», πού 
ό Σάντσο δέ θέλει νά τό έχει σάν πλεονέκτημά του, καταλήγουν 
σ ' ένα καί τό ίδιο πράγμα. Ό Σάντσο θέλει, ή μάλλον πιστεύει 
ότι θέλει, τά άτομα νά έχουν μεταξύ τους σχέσεις καθαρά προ
σωπικές, νά μήν ύπάρχει ή διαμεσολάβηση κάποιου τρίτου, κά
ποιου πράγματος (βλ. «Συναγωνισμός»). Αύτός ό τρίτος είναι 
έδώ τό «ξεχωριστό» ή ή ξεχωριστή, ή μή άπόλυτη άντίθεση, δη
λαδή ή άμοιβαία θέση τών άτόμων, πού καθορίζεται άπό τίς ση
μερινές κοινωνικές σχέσεις. Λογουχάρη, ό Σάντσο δέ θέλει νά 
βρίσκονται σέ «άντίθεση» μεταξύ τους δυό άτομα, ύπό τήν ιδιό
τητα τοΰ άστοΰ καί τού προλετάριου, έξεγείρεται γιά κείνο τό 
«ξεχωριστό», πού άποτελεΐ τό «πλεονέκτημα» τοΰ άστοΰ έναντι 
τοΰ προλετάριου. Θά έπιθυμοΰσε νά ύπάρχει μεταξύ τους μιά 
καθαρά προσωπική σχέση, νά επικοινωνούν μεταξύ τους άπλώς 
ως άτομα. Δεν άναλογίζεται ότι στά πλαίσια τοΰ καταμερισμού 
τής έργασίας οί προσωπικές σχέσεις κατανάγκη καί άναπόφευ-
κτα έξελίσσονται καί σταθεροποιούνται ώς ταξικές σχέσεις καί 
ότι, γιά τό λόγο αΰτό, όλη ή πολυλογία του καταλήγει νά είναι 
άπλώς ένας εύσεβής πόθος, πού νομίζει ότι θά τόν πραγματο
ποιήσει, προτρέποντας τά άτομα αυτών τών τάξεων νά βγάλουν 
άπ' τό κεφάλι τους τήν ιδέα τής «άντίθεσής» τους καί τοΰ «ξεχω-
ριστοΰ» «προνομίου» τους. Στίς θέσεις τοΰ Σάντσο, πού παρα
θέσαμε πιό πάνω, όλο τό ζήτημα συνίσταται άπλώς στό τί νο
μίζουν οί άνθρωποι γιά τόν εαυτό τους καί στό τί νομίζει αύτός 
γι ' αύτούς, στό τί θέλουν αυτοί καί στό τί θέλει αύτός. Ά ν άλλά-
ζουμε, λέει, αύτό τό «νομίζω» καί τό «θέλω», τότε ή «άντίθεση» 
καί τό «ξεχωριστό» εξαφανίζονται. 

Ακόμα καί τό πλεονέκτημα, πού ένα άτομο έχει ώς άτομο 
έναντι ένός άλλου άτομου, συναποτελεΐ στίς μέρες μας ένα 
προϊόν τής κοινωνίας καί, κατά τήν πραγμάτωσή του, πρέπει 
πάλι νά εκδηλώνεται ώς προνόμιο, όπως τό δείξαμε ήδη στό ν 
Σάντσο όταν μιλήσαμε γιά τό συναγωνισμό. Έπειτα, τό άτομο 
σάν τέτοιο, θεωρούμενο σάν τέτοιο, είναι ύποταγμένο στόν κα
ταμερισμό τής έργασίας, πού τό κάνει μονόπλευρο, τό άκρω-
τηριάζει, τό περιορίζει. 
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Καί πού καταλήγει, στήν καλύτερη περίπτωση, ή όξυνση 
τής αντίθεσης καί ή κατάργηση τού ξεχωριστού πού ζητάει ό 
Σάντσο ; Στό δτι οί σχέσεις μεταξύ τών άτόμων πρέπει νά εκφρά
ζονται στό πώς συμεριφέρονται ό ένας στό ν άλλον, ένώ οί με
ταξύ τους διαφορές πρέπει νά εκφράζονται στόν αύτοξεχωρισμό 
τους (μέ τήν έννοια τού πώς ένα εμπειρικό Έ γ ώ ξεχωρίζει τόν 
εαυτό του άπό ένα άλλο). Αύτό, όμως, είτε είναι, όπως στήν πε
ρίπτωση τού Σάντσο, μιά ιδεολογική παράφραση τής υπάρχου
σας τάξης πραγμάτων, διότι οί σχέσεις τών άτόμων σ' όλες τίς 
περιπτώσεις δέ μπορούν νά άποτελοΰν τίποτα άλλο παρά μιά άμοι-
βαία συμπεριφορά, ένώ οί διαφορές τους δέ μπορούν νά είναι 
τίποτα άλλο παρά οί αύτοξεχωρισμοί τους* είτε είναι άπλώς 
ένας εύσεβής πόθος ότι θά μπορούσε νά συμπεριφέρονται έτσι δ 
ένας στόν άλλον καί νά ξεχωρίζουν έτσι ό ένας άπ' τόν άλλον, 
ώστε ή μεταξύ τους συμπεριφορά νά μή μετατρέπεται σέ μιά κοι
νωνική σχέση αύθυπόστατη, άνεξάρτητη άπ' αύτά, καί οί άμοι-
βαΐοι ξεχωρισμοί τού ένός άπ' τόν άλλον νά μή παίρνουν τόν 
άντικειμενικό (άνεξάρτητα άπό πρόσωπα) χαρακτήρα πού έχουν 
πάρει κι έξακολουθοΰν νά παίρνουν καθημερινά. 

Τά άτομα άνέκαθεν καί σ' όλες τίς περιστάσεις «ξεκίνησαν 
άπ' τόν εαυτό τους)), άλλά μιά καί δέν ήσαν μοναδικά — μέ τήν 
έννοια ότι δέν θά είχαν άνάγκη άπό άμοιβαίες σχέσεις, — μιά 
καί οί ανάγκες τους, δηλαδή ή φύση τους, καί ό τρόπος ικανο
ποίησης τών άναγκών τούς συνέδεσαν μεταξύ τους (σχέσεις τών 
δύο φύλων, άνταλλαγή, καταμερισμός εργασίας), χρειάστηκε 
νά έρθουν σέ σχέσεις μεταξύ τους. Επε ιδή , όμως, ήρθαν σέ άμοι-
βαία έπικοινωνία όχι ώς καθαρά Έγώ, άλλά ώς άτομα πού βρί
σκονταν σέ ένα ορισμένο έπίπεδο άνάπτυξης τών παραγωγικών 
τους δυνάμεων καί τών άναγκών τους κι επειδή αύτή ή έπικοι
νωνία καθόριζε, μέ τή σειρά της, τήν παραγωγή καί τίς άνάγκες, 
άκριβώς ή προσωπική, ή άτομική συμπεριφορά τών άτόμων, ή 
άμοιβαία συμπεριφορά τους ώς άτόμων, έδημιούργησε — καί 
δημιουργεί καθημερινά — τίς ύπάρχουσες σχέσεις. Τά άτομα 
ήρθαν σέ έπικοινωνία μεταξύ τους, όντας αύτά πού ήσαν, ξεκί
νησαν «άπ' τόν εαυτό τους» έτσι όπως ήσαν, άσχετα άπό τήν 
«άντίληψη πού είχαν γιά τή ζωή». Αύτή ή «άντίληψη γιά τή 
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ζωή» — ακόμα καί μέ τή διαστρεβλωμένη μορφή πού της δίνουν 
οί φιλόσοφοι — δε μπορούσε, φυσικά, νά προσδιορίζεται παρά 
μόνο άπό τήν πραγματική τους ζωή. Ά π ό 'δώ συνάγεται, φυσικά, 
ότι ή άνάπτυξη τοΰ άτομου καθορίζεται άπό τήν άνάπτυξη όλων 
τών άλλων άτόμων μέ τά όποια βρίσκεται σε άμεση ή έμμεση 
έπικοινωνία καί ότι οί διάφορες γενιές άτόμων, πού έρχονται σέ 
άμοιβαΐες σχέσεις, άλληλοσυνδέονται, ότι ή φυσική ύπόσταση 
τών μεταγενέστερων γενιών καθορίζεται άπό τούς προπάτορές 
τους, ότι οί νεότερες γενιές κληρονομούν τίς συσσωρευθεΐσες 
παραγωγικές δυνάμεις καί μορφές επικοινωνίας πού άφησαν 
έκείνοι, πράγμα πού καθορίζει τίς δικές τους άμοιβαΐες σχέσεις. 
Κοντολογίς, βλέπουμε ότι συντελείται μιά άνάπτυξη καί ότι ή 
ιστορία τοϋ μεμονωμένου άτομου δέ μπορεί διόλου ν 9 άποσπα-
σθεΐ άπό τήν ιστορία τών προηγηθέντων ή τών συγκαιρινών 
άτόμων, άλλά καθορίζεται άπ* αύτήν. 

Ή μετατροπή τής άτομικής σχέσης στό άντίθετό της, σέ μιά 
σχέση καθαρά ύλική, ή διάκριση πού κάνουν τά ίδια τά άτομα 
άνάμεσα στήν άτομικότητα καί στή σύμπτωση άποτελεΐ, όπως 
τό άποδείξαμε ήδη, μιά ιστορική διαδικασία καί παίρνει σέ δια
φορετικά επίπεδα άνάπτυξης διαφορετικές, όλο καί πιό ξεκάθα
ρες καί καθολικές μορφές. Στήν τωρινή έποχή, ή κυριαρχία τών 
ύλικών σχέσεων πάνω στά άτομα, ή κατάπνιξη τής προσωπικό
τητας άπ' τή σύμπτωση έχει πάρει τήν πιό άπροσχημάτιστη καί 
καθολική μορφή, θέτοντας έτσι στά υπάρχοντα άτομα ένα πολύ 
συγκεκριμένο καθήκον: τήν κυριαρχία τών σχέσεων καί τής 
σύμπτωσης πάνω στά άτομα νά τήν άντικαταστήσουν μέ τήν 
κυριαρχία τών άτόμων πάνω στή σύμπτωση καί στίς σχέσεις. 
Ή τωρινή έποχή δέν θέτει, όπως φαντάζεται ό Σάντσο, τό αίτη
μα «Έγώ ν ' άναπτύξω τόν Εαυτό μου», ·— πράγμα πού τό κάθε 
άτομο τόχει κάνει, δίχως τήν άγαθή συμβουλή τοΰ Σάντσο, — 
άλλά τό έπιτακτικό καθήκον τής άπελευθέρωσης άπό έναν έν-
τελώς συγκεκριμένο τρόπο άνάπτυξης. Τό καθήκον αύτό, πού τό 
ΰπαγορεύουν οί τωρινές σχέσεις, συμπίπτει μέ τό καθήκον νά 
οργανωθεί ή κοινωνία πάνω σέ κομμουνιστικές άρχές. 

'Εδείξαμε ήδη πιό πάνω ότι ή κατάργηση ένός καθεστώτος, 
όπου οί σχέσεις αύτονομοΰνται καί άντιπαρατάσσονται στά άτο-
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μα, δπου ή ατομικότητα υποτάσσεται στή σύμπτωση, όπου οι 
σχέσεις τών άτόμων ύποτάσσονται στίς γενικές ταξικές σχέσεις 
κτλ., ή κατάργηση, λοιπόν, αύτή καθορίζεται σέ τελευταία άνά-
λυση από την κατάργηση του καταμερισμού της εργασίας. Έ -
δείξαμε επίσης ότι ή κατάργηση τοΰ καταμερισμού της εργασίας 
καθορίζεται άπό τήν άνάπτυξη της επικοινωνίας καί τών παρα
γωγικών δυνάμεων σέ τέτοιο επίπεδο οικουμενικότητας, όπου ή 
άτομική ιδιοκτησία καί ό καταμερισμός της εργασίας γίνονται 
γι ' αύτές δεσμά. Έδείξαμε κατόπιν ότι ή άτομική ιδιοκτησία 
μπορεί νά καταργηθεί μόνο υπό τόν όρο της ολόπλευρης άνά-
πτυξης τών άτόμων, διότι οι ύφιστάμενες μορφές επικοινωνίας 
καί οί υφιστάμενες παραγωγικές δυνάμεις είναι ολόπλευρες 
καί μόνο άτομα ολόπλευρα άναπτυγμένα μπορούν νά τίς άφο-
μοιώσουν, δηλαδή μπορούν νά τίς μετατρέψουν σέ μιά ελεύθερη 
εκδήλωση τής ζωής τους. Έδείξαμε ότι τά άτομα τοΰ σήμερα 
οφείλουν νά καταργήσουν τήν άτομική Ιδιοκτησία, διότι οί 
παραγωγικές δυνάμεις καί οί μορφές έπικοινωνίας έχουν άναπτυ-
χθεΐ σέ τέτοιο βαθμό, ώστε, ύπό τήν κυριαρχία τής άτομικής 
ιδιοκτησίας, έγιναν δυνάμεις καταστροφικές καί διότι ό άντα-
γωνισμός άνάμεσα στίς τάξεις όξύνθηκε στό έπακρο. Τέλος, 
έδείξαμε ότι ή κατάργηση τής άτομικής ιδιοκτησίας καί τοΰ κα
ταμερισμού εργασίας έμπερικλείει τήν ένωση τών άτόμων πάνω 
στή βάση πού δημιούργησαν οί σύγχρονες παραγωγικές δυνά
μεις καί παγκόσμιες σχέσεις. 

Στά πλαίσια τής κομμουνιστικής κοινωνίας, τής μόνης κοι
νωνίας όπου ή πρωτότυπη κι ελεύθερη άνάπτυξη τών άτόμων 
δέ θά είναι μιά κενή φράση, ή άνάπτυξη αύτή καθορίζεται άκρι-
βώς άπ' τό δεσμό μεταξύ τών άτόμων, άπό έναν δεσμό πού συνί
σταται ένμέρει στίς οικονομικές προϋποθέσεις καί ένμέρει στήν 
άπαραίτητη άλληλεγγύη γιά τήν άνάπτυξη όλων καί, τέλος, άπ' 
τόν οικουμενικό χαρακτήρα τής δραστηριότητας τών άτόμων 
πάνω στή βάση τών ύπαρχουσών παραγωγικών δυνάμεων. Συ
νεπώς, εδώ πρόκειται γιά άτομα πού βρίσκονται σ' ένα καθορι
σμένο επίπεδο ιστορικής άνάπτυξης καί δεν πρόκειται διόλου 
γιά τά οποιαδήποτε τυχαία άτομα, δίχως νά μιλήσουμε γιά 
τήν άπαραίτητη κομμουνιστική επανάσταση, πού ή ίδια άποτε-
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λεΐ έναν κοινό όρο γιά την ελεύθερη ανάπτυξη τους. Επ ίσης , ή 
συνείδηση τών άτόμων γιά τίς άμοιβαϊες σχέσεις τους θά είναι, 
φυσικά, εντελώς άλλη καί, συνεπώς, δέ θά είναι ούτε ή «άρχή 
της άγάπης» ή τό όένουπιεηι*, ούτε ό εγωισμός. 

"Ετσι, ή «μοναδικότητα» — με τήν έννοια της πρωτότυπης 
άνάπτυξης καί της συμπεριφοράς του άτομου, όπως τήν άναπτύ-
ξαμε πιό πάνω — προϋποθέτει όχι μόνο κάτι τό έντελώς διαφο
ρετικό άπ' ό,τι ή καλή θέληση καί ή σωστή συνείδηση, άλλά 
καί κάτι πού είναι άκριβώς άντίθετο πρός τίς φαντασιώσεις τού 
Σάντσο. Σ ' αύτόν ή «μοναδικότητα» είναι άπλώς ό καλλωπισμός 
τών υφιστάμενων σχέσεων, μιά σταγόνα βάλσαμου παρηγοριάς 
γιά τή φτωχή, άνήμπορη ψυχή πού βυθίστηκε στήν άθλιότητα. 

"Οσον άφορά τό «μή συγκρίσιμο» τού Σάντσο, τό πράγμα 
είναι τό ίδιο μέ τή «μοναδικότητα». Αύτός ό ίδιος, βέβαια, θά θυ
μηθεί, άν δεν «βυθίστηκε» όλοσούμπιτος στή «γλυκειά αύτο-
λησμοσύνη», ότι ή οργάνωση τής εργασίας στόν «στιρνεριανό 
συνεταιρισμό τών εγωιστών» βασιζόταν όχι μόνο πάνω στό συγ
κρίσιμο τών άναγκών, άλλά καί πάνω στήν Ισότητα τους. Καί 
γιά τόν συνεταιρισμό δέν προδιέγραψε μόνο ίσες άνάγκες, άλ
λά καί ίση δραστηριότητα, έτσι πού τό ένα άτομο νά μπορεί ν* 
άντικαταστήσει τό άλλο στήν «άνθρώπινη έργασία». Ά λ λ ά σέ 
τί άλλο βασίζεται ή πρόσθετη άμοιβή τού «μοναδικού» — πού 
στεφανώνει τίς επιτυχίες του, — άν όχι στό ότι ή δουλειά αύτού 
τού άτομου συγκρινόταν μέ τή δουλειά τών άλλων άτόμων καί 
πληρωνόταν καλύτερα λόγω τής άνωτερότητάς τ η ς ; Καί γενι
κότερα πώς μπορεί ό Σάντσο νά μιλάει γιά τό μή συγκρίσιμο, 
άπό τή στιγμή πού άφήνει νά ύπάρχει τό χρήμα, — αύτό τό μέσο 
σύγκρισης, πού στήν πράξη έγινε μιά αύθυπόστατη δύναμη, — 
άπό τή στιγμή πού ύποτάσσεται σ' αύτό καί, προκειμένου νά 
συγκριθεί μέ τούς άλλους, μετράει τόν έαυτό του μ' αύτό τό πάγ-
κοινο μέτρο ; Προφανώς, ό ίδιος διαψεύδει τή θεωρία του γιά 
τό μή συγκρίσιμο. Τίποτα τό εύκολότερο άπ' τό νά ονομάζεις 
άνακλαστικούς προσδιορισμούς τήν ισότητα καί τήν άνισότητα, 
τό όμοιο καί τό άνόμοιο. Τό μή συγκρίσιμο είναι κι αύτό ένας 

* — ή αφοσίωση. 
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ανακλαστικός προσδιορισμός, πού έχει ώς προϋπόθεση τήν 
ενέργεια της σύγκρισης. Ά λ λ α γιά ν ' αποδείξουμε ότι ή σύγ
κριση δέν είναι διόλου ένας καθαρά αύθαίρετος ανακλαστικός 
προσδιορισμός, άρκεΐ νά παραθέσουμε ένα μόνο παράδειγμα, τό 
χρήμα, αύτό τό καθιερωμένο ιεΓίήιηι οοηιραΓαίίοηίβ* όλων των 
άνθρώπων καί πραγμάτων. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 3, σελ. 415-425 
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Κ. ΜΑΡΞ 

Επιστολή προς τον 'Αννένκωφ στο Παρίσι 

Βρυξέλλες, 28 Δεκεμβρίου 1846 

Αγαπητέ κ. Άννένκωφ 
Θά είχατε από καιρό πάρει τήν άπάντησή μου στό γράμμα 

σας της 1 Νοεμβρίου, άν ό βιβλιοπώλης μου δέν μοΰ είχε στεί
λει μόλις τήν περασμένη έβδομάδα τό βιβλίο του κυρίου Προυν
τον ((Ή φιλοσοφία τής άθλιότητας» 5 6 . Τό ξεφύλλισα μέσα σέ 
δυό μέρες γιά νά μπορέσω νά σάς πώ άμέσως τή γνώμη μου. 
Μιά καί διάβασα τό βιβλίο έπιτροχάδην, δέν μπορώ νά μπώ σέ 
λεπτομέρειες. Μπορώ μόνο νά σάς πώ τή γενική έντύπωση πού 
μου άφησε. Ά ν τό έπιθυμεΐτε, θά μπορούσα νά σας γράψω διεξο
δικότερα γι ' αύτό σ' ένα άλλο γράμμα. 

Όμολογώ άπερίφραστα ότι τό βιβλίο τό βρίσκω γενικά 
κακό, πολύ κακό μάλιστα. 'Εσεΐς ό ίδιος χαριτολογείτε στό 
γράμμα σας γι ' αύτήν τήν «μιά σταλιά γερμανικής φιλοσοφίας», 
τήν οποία έπιδεικνύει ό κ. Προυντόν σ' αύτό τό άσουλούπωτο 
καί άλαζονικό έργο, ύποθέτετε ώστόσο ότι ό φιλοσοφικός ιός 
δέν έχει δηλητηριάσει τήν οικονομική του άνάλυση. Κι έγώ δέν 
θέλω νά φορτώσω καθόλου τά λάθη τής οικονομικής άνάλυσης 
τοΰ κ. Προυντόν στή φιλοσοφία του. Ό κ. Προυντόν δέν μάς 
προσφέρει εσφαλμένη κριτική τής πολιτικής οικονομίας έπειδή 
έχει μιά γελοία φιλοσοφία. Μάς προσφέρει μιά γελοία φιλο-
σιφία έπειδή δέν έχει κατανοήσει τίς σύγχρονες κοινωνικές συν
θήκες στή συνάρθρωσή τους ΟΓ^ΓεηεΓηβηΙ:] 5 7 — γιά νά χρησι
μοποιήσω έναν όρο πού ό κ. Προυντόν δανείζεται, όπως καί 
πολλά άλλα, άπ' τόν Φουριέ. 
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Γιατί ό κ. Προυντόν κάνει λόγο γιά τό Θεό, γιά τόν παγκό
σμιο λόγο, γιά τόν απρόσωπο λόγο της ανθρωπότητας, πού είναι 
αλάθητος, πού ήταν πάντα κατ 'εικόνα καί ομοίωση, πού φτάνει 
μόνο νά τόν αφομοιώσει κανείς σωστά γιά νά γίνει κοινωνός τής 
άλήθειας ; Γιατί καταφεύγει σ" έναν ρηχό χεγκελιανισμό γιά 
νά παραστήσει τόν βαθυστόχαστο ; 

Δίνει ό ίδιος τή λύση τοΰ αινίγματος. Ό κ. Προυντόν βλέπει 
τήν ιστορία σάν μιάν ορισμένη άλληλοδιαδοχή κοινωνικών εξε
λίξεων. Βρίσκει ότι ή ιστορία αποτελεί τήν πραγμάτωση τής 
προόδου. Βρίσκει, τέλος, ότι οί άνθρωποι ώς μεμονωμένα άτο
μα δέν ήξεραν τί έκαναν, ότι είχαν έσφαλμένη αντίληψη γιά 
τήν ίδια τήν κίνησή τους, δηλαδή ότι τήν κοινωνική τους εξέ
λιξη τήν έβλεπαν, άπό πρώτη ματιά, σάν κάτι τό ιδιαίτερο, τό 
μεμονωμένο, τό άνεξάρτητο άπό τήν άτομική τους έξέλιξη. Ό 
Προυντόν δέν μπορεί νά έξηγήσει αύτά τά γεγονότα καί νά πού, 
ξαφνικά, βγαίνει στή μέση ή ύπόθεση τής άποκάλυψης τοΰ παγ
κόσμιου λόγου. Δέν ΰπάρχει εύκολότερο πράγμα άπ' τό νά 
εφευρίσκεις μυστικιστικές αιτίες, δηλαδή κενές φράσεις, έκεΐ 
όπου δέ φτάνει ό υγιής κοινός νοΰς. 

Ά λ λ ά μήπως ό κ. Προυντόν, όταν παραδέχεται ότι δέν κα
ταλαβαίνει τίποτα άπό τήν ιστορική έξέλιξη τής άνθρωπότητας 
— καί τό παραδέχεται αύτό, άφοΰ καταφεύγει στά ήχηρά λόγια 
περί παγκόσμιου λόγου, περί Θεού κλπ., — δέν ομολογεί έτσι 
αναγκαστικά ότι είναι άνίκανος νά κατανοήσει καί τήν οικονο
μική εξέλιξη ; 

Τί είναι ή κοινωνία σ' οποιαδήποτε μορφή της ; Προϊόν τής 
άλληλεπίδρασης τών άνθρώπων. Μήπως οί άνθρωποι είναι έλεύ-
θεροι νά διαλέξουν τή μιά ή τήν άλλη κοινωνική μορφή ; Ό χ ι , 
καθόλου. Πάρτε ένα ορισμένο έπίπεδο άνάπτυξης τών παραγω
γικών δυνάμεων τών άνθρώπων καί θά έχετε μιά συγκεκριμένη 
μορφή έπικοινωνίας [commerce] καί κατανάλωσης. Πάρτε μιά 
ορισμένη βαθμίδα άνάπτυξης τής παραγωγής, τής άνταλλαγής 
καί τής κατανάλωσης καί θά έχετε μιά συγκεκριμένη κοινωνική 
δομή, μιά συγκεκριμένη οργάνωση τής οικογένειας, τών κοινω
νικών στρωμάτων ή τάξεων, μέ μιά λέξη μιά συγκεκριμένη κοι
νωνία πολιτών [société civile]. Πάρτε μιά δεδομένη κοινωνία 
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πολιτών καί θά έχετε ε να δεδομένο πολιτικό σύστημα [état po
litique], πού είναι άπλώς ή έπίσημη έκφραση αύτής της κοινω
νίας. Νά τί δέν θά καταλάβει ποτέ ό κ. Προυντόν, διότι νομίζει 
ότι κάνει τίποτα σπουδαίο, όταν άπ' τό κράτος [état] προσφεύγει 
στην κοινωνία τών πολιτών, δηλαδή άπό τήν έπίσημη συνόψιση 
τής κοινωνίας στήν έπίσημη κοινωνία. 

Περιττό νά προσθέσουμε ότι οί άνθρωποι δέν έχουν έλευ-
Οερία έπιλογής τών παραγωγικών τους δυνάμενων — πού άποτε-
λοΰν τή βάση όλης τής ιστορίας τους, — διότι κάθε παραγω
γική δύναμη είναι δύναμη κεκτημένη, προϊόν προγενέστερης 
δραστηριότητας. Έ τ σ ι , ένώ οί παραγωγικές δυνάμεις είναι άπο-
τέλεσμα τής πρακτικής δραστηριότητας τών άνθρώπων, ή ίδια 
αύτή δραστηριότητα προσδιορίζεται άπό τίς συνθήκες μέσα 
στίς όποιες βρίσκονται οί άνθρωποι, άπό τίς παραγωγικές δυνά
μεις πού είχαν άποκτηθεϊ προηγούμενα, άπό τήν προϋπάρχουσα 
μορφή τής κοινωνίας, πού δέν τήν δημιούργησαν αύτοί, άλλά οί 
προγενέστερες γενιές. Χάρη στό άπλό γεγονός ότι κάθε γενιά 
πού έπεται βρίσκει παραγωγικές δυνάμεις κεκτημένες άπό τήν 
προγενέστερη γενιά, πού τής χρησιμεύουν ώς πρώτη ύλη γιά 
νέα παραγωγή, χάρη σ' αύτό τό γεγονός, δημιουργείται μιά άλ-
ληλουχία στήν ιστορία τών άνθρώπων, διαμορφώνεται ή ιστο
ρία τής άνθρωπότητας, πού γίνεται τόσο περισσότερο ιστορία 
τής άνθρωπότητας, όσο περισσότερο αναπτύσσονται οί παρα
γωγικές δυνάμεις τών άνθρώπων καί, συνεπώς, καί οί κοινωνικές 
τους σχέσεις. Ά π ό δώ βγαίνει τό άναγκαΐο συμπέρασμα ότι ή 
κοινωνική ιστορία τών άνθρώπων είναι πάντα μόνο ή ιστορία 
τής άτομικής τους άνάπτυξης, είτε τό συνειδητοποιούν αύτό, 
είτε όχι. Οί ύλικές σχέσεις τους διαμορφώνουν τή βάση όλων 
τών σχέσεών τους. Οί ύλικές αύτές σχέσεις είναι άπλώς οί άναγ-
καΐες μορφές μέσα στίς όποιες συντελείται ή υλική καί άτομική 
τους δραστηριότητα. 

Ό κ. Προυντόν συγχέει τίς ιδέες μέ τά πράγματα. Οί άν
θρωποι δέν παραιτούνται ποτέ άπ' αύτό πού έχουν άποκτήσει, 
άλλά αύτό δέν σημαίνει ότι δέν παραιτούνται άπό εκείνη τήν 
κοινωνική μορφή μέσα στήν όποία άπέκτησαν ορισμένες παρα
γωγικές δυνάμεις. Αντίστροφα. Γιά νά μή στερηθούν τά όσα 
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πέτυχαν, γιά νά μή χάσουν τούς καρπούς τού πολιτισμού, οί άν
θρωποι άναγκάζονται ν 5 άντικαθιστοΰν όλες τίς κοινωνικές μορ
φές πού κληρονόμησαν, άπό τή στιγμή πού ό τρόπος τής έπικοι-
νωνίας τους [commerce] παύει νά άντιστοιχεΐ στίς κεκτημένες 
παραγωγικές δυνάμεις. — Χρησιμοποιώ έδώ τή λέξη commerce 
μέ τήν εύρύτερη έννοια πού έχει στά Γερμανικά ή λέξη «Ver
kehr)). Λογουχάρη, τό προνόμιο, ό θεσμός των συντεχνιών καί 
τών σωματείων, όλο τό καθεστώς τού μεσαιωνικού διακανονι
σμού, ήταν κοινωνικές σχέσεις πού άντιστοιχοΰσαν άποκλει-
στικά στίς κεκτημένες παραγωγικές δυνάμεις καί στό προϋπάρ
χον κοινωνικό σύστημα άπ' τό όποιο προήλθαν αύτοί οί θεσμοί. 
Κάτω άπό τήν προστασία τού καθεστώτος τού συντεχνιακού 
διακανονισμού, συσσωρεύθηκαν κεφάλαια, άναπτύχθηκε τό ναυ
τικό εμπόριο, ιδρύθηκαν άποικίες — καί οί άνθρωποι θά έχαναν 
τούς καρπούς όλων αύτών, άν προσπαθούσαν νά διατηρήσουν τίς 
μορφές έκεϊνες, πού, κάτω άπό τήν προστασία τους, ώρίμασαν 
αύτοί οί καρποί. Γιά τούτο είχαμε καί δυό ξεσπάσματα : τίς έπα-
ναστάσεις τού 1640 καί τού 16885 8. Ό λ ε ς οί παλιές οικονομικές 
μορφές, οί κοινωνικές σχέσεις πού άντιστοιχοΰσαν σ' αύτές, 
τό πολιτικό καθεστώς [état politique], πού ήταν ή έπίσημη έκ
φραση τής παλιάς κοινωνίας πολιτών, όλα αύτά, στήν Αγγλ ία 
έγιναν συντρίμια. Συνεπώς, οί οικονομικές μορφές, πού μέσα 
σ' αύτές οί άνθρωποι παράγουν, καταναλώνουν, συναλλάσον-
ται, είναι μορφές μεταβατικές καί ιστορικές. Αποκτώντας νέες 
παραγωγικές δυνάμεις, οί άνθρωποι άλλάζουν τόν τρόπο τής πα
ραγωγής τους καί μαζί μέ τόν τρόπο παραγωγής άλλάζουν όλες 
τίς οικονομικές σχέσεις, πού ήταν σχέσεις άναγκαΐες μόνο γιά 
έναν δεδομένο, έναν συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής. 

Αύτό άκριβώς ό κ. Προυντόν δέν τό κατάλαβε καί πολύ πε
ρισσότερο δέν τό άπέδειξε. Ανίκανος νά παρακολουθήσει τήν 
πραγματική κίνηση τής ιστορίας, ό κ. Προυντόν μάς προσφέρει, 
άντί γι 9 αύτό, μιά φαντασμαγορία, πού έχει τήν άξίωση νά είναι 
μιά φαντασμαγορία διαλεκτική. Δέ νιώθει τήν άνάγκη νά μιλή
σει γιά τόν 17ο, 18ο καί 19ο αιώνα, διότι ή ιστορία του ξετυλί
γεται στά νεφελώματα τής φαντασίας καί άεροβατεΐ πέρα άπό 
τόπο καί χρόνο. Μέ δυό λόγια, όλα αύτά είναι τετριμμένα χεγκε-
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λιανά φληναφήματα, δεν εΐναι ιστορία, δέν είναι ή συνηθισμένη 
ιστορία, — ιστορία τών άνθρώπων — άλλά μιά ίερή ιστορία — 
ιστορία τών ιδεών. Κατά τήν άποψή του, ό άνθρωπος είναι ά-
πλώς τό όργανο πού τό χρησιμοποιούν ή ιδέα ή ό αιώνιος λόγος 
γιά νά αύτοεξελιχθοΰν. Οί εξελίξεις, γιά τίς όποιες κάνει λόγο ό 
κ. Προυντόν, είναι, κατά τή δική του έρμηνεία, έξελίξεις πού 
συντελούνται στούς μυστικοπαθεΐς κόλπους τής άπόλυτης ιδέας. 
Ά ν άφαιρέσετε τό περικάλυμμα αύτής τής μυστικιστικής φρασεο
λογίας, τότε θά δείτε ότι ό κ. Προυντόν σάς περιγράφει τό πώς 
έχει τακτοποιήσει μέσα στό κεφάλι του τίς οικονομικές κατηγο
ρίες. Δέν θά χρειαστεί νά κοπιάσω γιά νά σάς άποδείξω ότι αύτή ή 
τακτοποίηση είναι τακτοποίηση μιάς πολύ σαστισμένης κεφαλής. 

Ό κ. Προυντόν άρχίζει τό βιβλίο του μ' έναν συλλογισμό 
περί τής άξιας, πού είναι τό προσφιλές του θέμα. Δέν θέλω νά 
επεκταθώ στήν εξέταση αύτού τοΰ συλλογισμού. 

Ή σειρά τών οικονομικών έξελίξεων τού αιώνιου λόγου 
άρχίζει άπό τόν καταμερισμό εργασίας. Γιά τόν κ. Προυντόν ό 
καταμερισμός τής εργασίας είναι κάτι τό πολύ άπλό. Δέν ήταν 
μήπως τό καθεστώς τής κάστας μιά ορισμένη μορφή καταμερι
σμού έργασίας ; Δέν ήταν μήπως τό συντεχνιακό σύστημα μιά 
άλλη μορφή καταμερισμού έργασίας ; Καί μήπως ό καταμερισμός 
έργασίας στήν περίοδο τής μανιφακτούρας, πού άρχίζει στά 
μέσα τοΰ 17ου αιώνα καί τελειώνει στήν Αγγλία στό δεύτερο 
μισό τοΰ 18ου αιώνα, δέν διαφέρει ολότελα άπ' τόν καταμερισμό 
έργασίας στή μεγάλη, σύγχρονη βιομηχανία ; 

Ό κ. Προυντόν βρίσκεται τόσο μακριά άπό τήν άλήθεια, 
ώστε τοΰ διαφεύγει άκόμα κι αύτό πού δέν ξεχνούν οί κοινοί 
οικονομολόγοι. Μιλώντας γιά καταμερισμό έργασίας, δέν αι
σθάνεται διόλου τήν άνάγκη νά μιλήσει γιά τήν παγκόσμια 
αγορά. Μιά χαρά ! Μήπως, όμως, ό καταμερισμός έργασίας 
στόν 14ο καί 15ο αιώνα, όταν δέν ύπήρχαν άκόμα άποικίες, όταν 
ή Αμερική ήταν άνύπαρκτη γιά τήν Εύρώπη καί οί σχέσεις μέ 
τήν Ανατολική Α σ ί α περνούσαν μόνο μέσω τής Κωνσταντι
νούπολης, δέ θά έπρεπε νά διαφέρει ριζικά άπ' τόν καταμερισμό 
έργασίας τοΰ Που αιώνα, όταν ύπήρχαν ήδη έντελώς διαμορφω
μένες άποικίες; 
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Μά δεν είναι μόνον αυτό. Μήπως ή όλη εσωτερική οργά
νωση τών λαών, όλες οι διεθνείς σχέσεις τους δέν άποτελοϋν 
έκφραση ενός ορισμένου τρόπου καταμερισμού εργασίας; 
Μήπως δέν πρέπει ν ' άλλάξουν όλα αυτά μαζί μέ τήν άλλαγή του 
καταμερισμού έργασίας; 

Ό κ. Προυντόν τόσο λίγο έχει καταλάβει τό ζήτημα του 
καταμερισμού τής έργασίας, ώστε ούτε κάν μνημονεύει τό δια
χωρισμό τής πόλης άπ' τό χωριό, πού στή Γερμανία, λογουχάρη, 
έγινε μεταξύ τοΰ 9ου καί 12ου αιώνα. Έ τ σ ι , γιά τόν κ. Προυντόν, 
αύτός ό διαχωρισμός άποτελεΐ αιώνιο νόμο, διότι δέ γνωρίζει 
ούτε τήν προέλευσή του, ούτε τήν έξέλιξή του. Σ ' όλο τό βιβλίο 
μιλάει μέ τέτοιο τρόπο σάν νά επρόκειτο αύτό τό προϊόν ενός 
καθορισμένου τρόπου παραγωγής νά εξακολουθεί νά ύπάρχει 
ώς τή συντέλεια τοΰ κόσμου. "Ολα όσα άραδιάζει ό κ. Προυν
τόν περί καταμερισμοΰ έργασίας δέν είναι παρά μιά συνόψιση, 
καί μάλιστα μιά πολύ επιφανειακή, πολύ άτελής συνόψιση, τών 
όσων έχουν πει πρίν άπ' αύτόν ό Άνταμ Σμίθ κι ένα σωρό άλλοι. 

Ή δεύτερη έξέλιξη είναι οί μηχανές. Ή σχέση μεταξύ κα
ταμερισμού έργασίας καί μηχανών είναι στόν κ. Προυντόν ολό
τελα μυστικοπαθής. Ή κάθε μορφή καταμερισμοΰ έργασίας είχε 
τά δικά της εργαλεία παραγωγής. Λογουχάρη, άπό τά μέσα τοΰ 
17ου ώς τά μέσα τοΰ 18ου αιώνα οί άνθρωποι δέν έφτιαχναν όλα 
τά πράγματα μέ τό χέρι. Είχαν έργαλεΐα καί μάλιστα πολύ σύν
θετα, όπως τόρνους, πλωτά σκάφη, μοχλούς κλπ., κλπ. 

Συνεπώς, είναι έντελώς άνόητο νά θεωρεί κανείς τήν έμφά-
νιση τών μηχανών ώς συνέπεια τοΰ καταμερισμοΰ έργασίας. 
θ ά σημειώσω παρεμπιπτόντως ότι ό κ. Προυντόν κατανόησε 
τόσο λίγο τήν ιστορία τής έξέλιξης τών μηχανών, όσο καί τήν 
ιστορία τής προέλευσής τους. Μπορεί νά πει κανείς ότι πρίν 
άπό τό 1825, έποχή τής πρώτης παγκόσμιας κρίσης, οί κατανα
λωτικές άνάγκες μεγάλωναν γενικά πιό γρήγορα άπό τήν παρα
γωγή καί ή έξέλιξη τών μηχανών ήταν άναπόφευκτο έπακόλουθο 
τών άναγκών τής άγοράς. Μετά τό 1825, ή εφεύρεση καί ή χρήση 
τών μηχανών ήταν άπλώς έπακόλουθο τοΰ πολέμου μεταξύ έπι-
χειρηματιών καί έργατών. Αύτό, όμως, ισχύει μόνο γιά τήν Α γ 
γλία. "Οσο γιά τά εύρωπαϊκά έθνη, έκεΐνο πού τά άνάγκασε νά 
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χρησιμοποιήσουν τις μηχανές ήταν ό συναγωνισμός τής Α γ 
γλίας τόσο στή δική τους όσο καί στήν παγκόσμια αγορά. Τέ
λος, στή Βόρεια Αμερική τήν εισαγωγή μηχανών τήν προκάλεσε 
τόσο ό συναγωνισμός μέ τούς άλλους λαούς, όσο καί ή έλλειψη 
έργατικών χεριών, δηλαδή μιά άναντιστοιχία άνάμεσα στόν 
άριθμό τών κατοίκων καί στίς βιομηχανικές άνάγκες τής Βόρειας 
Αμερικής. Ά π ' όλα αύτά μπορείτε νά συμπεράνετε πόσο οξυ
δερκής είναι ό κ. Προυντόν όταν έπισείει τό μπαμπούλα τοΰ 
συναγωνισμού σάν μιά τρίτη έξέλιξη, σάν έναν άντίποδα τών 
μηχανών. 

Τέλος, γενικά είναι παραλογισμός νά μετατρέπεις τίς μη
χανές σέ οικονομική κατηγορία όπως είναι ό καταμερισμός έρ-
γασίας, ό συναγωνισμός, ή Πίστη κλπ. 

Ή μηχανή αποτελεί τόσο λίγο οικονομική κατηγορία, όσο 
καί τό βόδι πού σέρνει τό άλέτρι. Ή σημερινή χρήση τών μηχα
νών είναι μιά από τίς σχέσεις του σημερινού οικονομικού μας 
συστήματος, ό τρόπος όμως έκμετάλλευσης τών μηχανών είναι 
κάτι ολότελα διαφορετικό άπ' ό,τι είναι οί ϊδιες οί μηχανές. Τό 
μπαρούτι παραμένει μπαρούτι, εϊτε τό χρησιμοποιεί κανείς γιά 
νά τραυματίσει έναν άνθρωπο, εϊτε γιά νά θεραπεύσει τά τραύ
ματα τοΰ ίδιου αύτοΰ άνΟρώπου. 

Ό κ. Προυντόν ξεπερνάει τόν εαυτό του, όταν ταξινομεί 
μέσα στό κεφάλι του τόν συναγωνισμό, τό μονοπώλιο, τυύς φό
ρους, τήν άστυνομία, τό έμπορικό ισοζύγιο, τήν Πίστη καί τήν 
ιδιοκτησία μέ τή σειρά πού σάς άπαριΟμώ τώρα έδώ. Τά πιστω
τικά συστήματα είχαν σχεδόν ολοκληρωμένη άνάπτυξη στήν 
Αγγλ ία στίς άρχές τοΰ 18ου αιώνα, προτοΰ έφευρεθοΰν οί μηχα
νές. Ή κρατική Πίστη άποτελοΰσε άπλώς ένα νέο τρόπο γιά νά 
αύξάνουν τούς φόρους καί νά ικανοποιούν τίς νέες άνάγκες πού 
δημιούργησε ή άνοδος τής άστικής τάξης στήν έξουσία. Τέλος, 
ή Ιδιοκτησία άποτελεΐ τήν τελευταία κατηγορία στό σύστημα 
τοΰ κ. Προυντόν. Στόν ύπαρκτό κόσμο, άπεναντίας, ό καταμερι
σμός έργασίας καί όλες οί υπόλοιπες κατηγορίες τοΰ κ. Προυν
τόν άποτελοΰν τήν ούσία τών κοινωνικών σχέσεων, οί όποιες 
στό σύνολο τους διαμορφώνουν αυτό πού σήμερα ονομάζεται 
ιδιοκτησία. Έ ξ ω άπ' αύτές τίς σχέσεις, ή άστική ιδιοκτησία 
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δεν είναι τίποτα άλλο παρά μιά μεταφυσική καί νομική ψευδαί
σθηση. Ή ιδιοκτησία μιας άλλης έποχής, ή φεουδαρχική ιδιο
κτησία, άναπτύσσεται μέσα σέ ολότελα διαφορετικές κοινωνικές 
σχέσεις. Ό τ α ν ό κ. Προυντόν μετατρέπει τήν ιδιοκτησία σέ μιά 
σχέση αύθύπαρκτη, τότε διαπράττει κάτι χειρότερο άπό ένα 
άπλό μεθοδολογικό λάθος : άποκαλύπτει ότι δέν έχει συλλάβει 
τή σχέση πού συνδέει όλες τις μορφές τής άστικής παραγωγής, 
ότι δέν κατανοεί τόν ιστορικό καί παροδικό χαρακτήρα τών 
μορφών παραγωγής μιάς ορισμένης έποχής. Μή βλέποντας ότι 
οί κοινωνικοί μας θεσμοί είναι παράγωγα τής ιστορικής εξέλι
ξης, μή κατανοώντας ούτε τήν προέλευση ούτε τήν άνέλιξή τους, 
ό κ. Προυντόν μπορεί νά ύποβάλει τούς θεσμούς αύτούς μόνο σέ 
δογματική κριτική. 

Γιά νά έρμηνεύσει τήν εξέλιξη, ό κ. Προυντόν είναι ύπο-
χρεωμένος νά καταφεύγει σέ φαντασιοκοπίες. Φαντάζεται ότι ό 
καταμερισμός τής εργασίας, ή Πίστη, οί μηχανές κτλ., όλα αύτά 
εφευρέθηκαν γιά νά ύπηρετοΰν τήν έμμονη ιδέα του, τήν ιδέα 
τής Ισότητας. Ή έξήγηση πού δίνει είναι εντελώς άπλοϊκή : Τά 
πράγματα αύτά έφευρέθηκαν στό όνομα τής ισότητας, άλλά δυ
στυχώς στράφηκαν έναντίον της. Αύτός είναι όλος κι όλος ό 
συλλογισμός του. Ξεκινάει δηλαδή άπό μιά ύπόθεση, πού τήν 
έπινόησε αύθαίρετα, κι έπειδή ή πραγματική εξέλιξη άντιφά-
σκει σέ κάθε βήμα πρός τίς φαντασιώσεις του, βγάζει τό συμπέ
ρασμα ότι έδώ ύπάρχει άντίφαση. Συγκαλύπτει ώστόσο τό ότι 
ή άντίφαση ύπάρχει μόνο άνάμεσα στίς έμμονες ιδέες του καί 
τήν πραγματική κίνηση. 

Έ τ σ ι ό κ. Προυντόν, κυρίως άπό έλλειψη ιστορικών γνώ
σεων, δέν κατάλαβε ότι οί άνθρωποι, άναπτύσσοντας τίς παρα
γωγικές τους δυνάμεις, δηλαδή ζώντας, άναπτύσσουν ορισμένες 
σχέσεις μεταξύ τους καί ότι ό χαρακτήρας αύτών τών σχέσεων 
άλλάζει άναγκαστικά μαζί μέ τή μεταβολή καί τήν άνάπτυξη 
αύτών τών παραγωγικών δυνάμεων. Δέν κατάλαβε ότι οί οικο
νομικές κατηγορίες είναι μόνο αφαιρέσεις αύτών τών πραγμα
τικών σχέσεων καί άποτελοΰν άλήθειες μόνο όσο εξακολουθούν 
νά υπάρχουν αύτές οί σχέσεις. Έ τ σ ι πέφτει στήν πλάνη τών 
άστών οικονομολόγων, πού βλέπουν αύτές τίς οικονομικές κα
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τηγορίες σάν αιώνιους κι όχι σάν ιστορικούς νόμους, οί όποιοι 
ισχύουν μόνο σ' ένα ορισμένο στάδιο της ιστορικής άνάπτυξης, 
γιά μιά ορισμένη άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων. Ε π ο 
μένως, άντί νά θεωρεί τίς πολιτικο-οικονομικές κατηγορίες σάν 
άφαιρέσεις τών πραγματικών μεταβατικών ιστορικών κοινωνι
κών σχέσεων, ό κ. Προυντόν, διαστρέφοντας μυστικιστικά τό 
πρόβλημα, βλέπει τίς πραγματικές σχέσεις απλώς ώς ένσάρκω-
ση αύτών τών άφαιρέσεων. Αύτές οί ίδιες οί άφαιρέσεις άποτε-
λοΰν τύπους, πού άπό καταβολής κόσμου βρίσκονταν σέ νάρκη 
μέσα στούς κόλπους τοΰ Δημιουργού. 

Έδώ τόν καλό μας τόν κ. Προυντόν τόν πιάνουν έντονες πνευ
ματικές ώδίνες. Ά ν όλες αύτές οί οικονομικές κατηγορίες είναι 
τό άπαύγασμα τής καρδιάς τοΰ Δημιουργού, άν άποτελοΰν τήν 
άπόκρυφη καί αιώνια ζωή τών άνθρώπων, τότε πώς συμβαίνει, 
πρώτο, νά ύπάρχει έξέλιξη καί, δεύτερο, ό κ. Προυντόν νά μήν 
είναι συντηρητικός ; Ό λ ε ς αύτές τίς έξόφθαλμες άντιφάσεις τίς 
ερμηνεύει μ' ένα ολόκληρο σύστημα άνταγωνισμών. 

Γιά νά φωτίσουμε αύτό τό σύστημα άνταγωνισμών, άς πά
ρουμε ένα παράδειγμα. 

Τό μονοπώλιο είναι καλό, διότι άποτελεΐ μιά οικονομική 
κατηγορία καί, συνεπώς, είναι κάτι πού έκπορεύεται άπ' τό Θεό. 
"Ο συναγωνισμός είναι καλός, διότι κι αύτός έπίσης άποτελεΐ 
οικονομική κατηγορία. Αύτό, όμως, πού δέν είναι καλό, είναι ή 
πραγματικότητα τοΰ μονοπωλίου καί τοΰ συναγωνισμού. Καί τό 
χειρότερο είναι πώς τό μονοπώλιο καί ό συναγωνισμός άλληλο-
σπαράσσονται. Τί μέλλει γενέσθαι; Μιά καί οί δυό αύτές αιώνιες 
ιδέες τοΰ Θεού βρίσκονται σέ άντίφαση, γιά τόν κ. Προυντόν είναι 
ολοφάνερο ότι στούς κόλπους τού Δημιουργού υπάρχει καί ή 
σύνθεση τών δύο αύτών ιδεών, όπου τά κακά τοΰ μονοπωλίου 
εξισορροπούνται άπ 5 τόν συναγωνισμό καί τό άντίστροφο. Ή 
διαπάλη άνάμεσα στίς δυό ιδέες θά έχει ώς επακόλουθο νά προ
βληθεί μόνο ή καλή τους πλευρά. Πρέπει νά άποσπάσουμε άπ 5 

τό Θεό αύτή τή μύχια σκέψη, ύστερα νά τή βάλουμε σέ εφαρμο
γή κι όλα θά πάνε μιά χαρά. Πρέπει ν ' άνακαλύψουμε τόν συν
θετικό τύπο πού κρύβεται στό σκοτάδι τοΰ άπρόσωπου λόγου 
τής ανθρωπότητας. Ό κ. Προυντόν, μή διστάζοντας ούτε στιγ-
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μή, παρουσιάζεται σάν ό άνθρωπος πού άποκάλυψε αύτό τό 
μυστικό. 

Ά ς ρίξουμε, όμως, μιά ματιά στήν πραγματική ζωή. Στή 
σύγχρονη οικονομική ζωή θά βρείτε όχι μόνο τό συναγωνισμό 
καί τό μονοπώλιο, μά καί τή σύνθεσή τους, πού δένάποτελεΐ 
τύπο, άλλά κίνηση. Τό μονοπώλιο γεννά τό συναγωνισμό, ό 
συναγωνισμός γεννά τό μονοπώλιο. Ή εξίσωση αύτή, ωστόσο, 
δίχως νά παραμερίζει καθόλου τίς δυσκολίες της σημερινής κα
τάστασης, όπως τό φαντάζονται οί άστοί οικονομολόγοι, δη
μιουργεί ώς επακόλουθο μιά άκόμα πιό δύσκολη καί πιό περί
πλοκη κατάσταση. Έ τ σ ι , άλλάζοντας τή βάση, πού πάνω της 
στηρίζονται οί σύγχρονες οικονομικές σχέσεις, καταστρέφοντας 
τόν σημερινό τρόπο παραγωγής, καταστρέφετε όχι μόνο τό 
συναγωνισμό, τό μονοπώλιο καί τόν άνταγωνισμό τους, μά καί 
τήν ένότητά τους, τή σύνθεσή τους, τήν κίνηση μέσα στήν οποία 
συντελείται ή πραγματική έξισορρόπηση συναγωνισμού καί 
μονοπωλίου. 

Τώρα θά σας παραθέσω ένα δείγμα τής διαλεκτικής τοΰ κ. 
Προυντόν. 

Ή ελευθερία καί ή δουλεία συνιστούν έναν άνταγωνισμό. 
Περιττεύει νά κάνω λόγο γ ιάτ ίς καλές ή κακές πλευρές τής έλευ-
θερίας. Ό σ ο γιά τή δουλεία, δέν ύπάρχει λόγος νά άναφερθώ 
στίς κακές της πλευρές. Εκείνο, βέβαια, πού πρέπει νά εξηγη
θεί είναι ή καλή πλευρά τής δουλείας. Δέν πρόκειται γιά τήν έμ
μεση δουλεία, γιά τή δουλεία τών προλεταρίων. Πρόκειται γιά 
τήν άμεση δουλεία, γιά τή δουλεία τών Μαύρων στό Σουρινάμ, 
στή Βραζιλία, στίς νότιες Πολιτείες τής Βόρειας Αμερικής. 

Ή άμεση δουλεία αποτελεί θεμέλιο τής σημερινής μας βιο
μηχανίας, όπως καί οί μηχανές, ή Πίστη κλπ. Χωρίς δουλεία 
δέν ύπάρχει βαμβάκι, χηρίς βαμβάκι δέν ύπάρχει σύγχρονη βιο
μηχανία. Ή δουλεία έδωσε αξία στίς αποικίες, οί άποικίες δη
μιούργησαν τό παγκόσμιο εμπόριο καί τό παγκόσμιο εμπόριο 
άποτελεΐ όρο απαραίτητο γιά τή μεγάλη βιομηχανία κατασκευής 
μηχανών. Προτού άρχίσει τό δουλεμπόριο τών Μαύρων, οί άποι-
κίες έδιναν στόν Παλιό Κόσμο πολύ λίγα προϊόντα καί δέν άλ
λαζαν αισθητά τήν όψη τού κόσμου. Ά ρ α , ή δουλεία είναι μιά 
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οικονομική κατηγορία πρωταρχικής σημασίας. "Αν δέν είχε 
τή δουλεία ή Βόρεια Αμερική, ή πιό προηγμένη χώρα, θά μετα
τρεπόταν σέ χώρα πατριαρχική. Σβήστε άπ' τό χάρτη του κό
σμου τή Βόρεια Αμερική καί θά έχετε τήν άναρχία, τήν πλήρη 
κατάρρευση του έμπορίου καί του νεότερου πολιτισμού. Ά λ λ ά 
ή εξάλειψη τής δουλείας θά σήμαινε νά σβήσει ή Αμερική άπ' 
τό χάρτη του κόσμου. Βέβαια, ή δουλεία, λόγω του ότι άποτελεϊ 
μιά οικονομική κατηγορία, υπάρχει άπό καταβολής κόσμου 
σ' όλους τούς λαούς. Οί νεότεροι λαοί κατάφεραν άπλώς νά συγ
καλύψουν τή δουλεία στόν τόπο τους καί νά τήν εισαγάγουν 
άπροκάλυπτα στόν Νέο Κόσμο. Τί θά έπιχειρήσει λοιπόν τώρα 
ό καλός μας κ. Προυντόν ύστερα άπό τίς σκέψεις αύτές περί 
δουλείας ; Θά άναζητήσει τή σύνθεση ελευθερίας καί δουλείας, 
τή γνήσια juste milieu*, μ' άλλα λόγια τήν έξισορρόπηση δου
λείας καί έλευθερίας. 

Ό κ. Προυντόν κατάλαβε πολύ καλά ότι οί άνθρωποι παρά
γουν τό πανί, τό λινό, τά μεταξωτά καί δέν είναι δά μεγάλη δου
λειά νά καταλάβει κανείς τέτοια ψιλοπράγματα ! Εκείνο πού 
δέν κατάλαβε ό κ. Προυντόν είναι ότι οί άνθρωποι, άνάλογα μέ 
τίς παραγωγικές τους δυνάμεις, παράγουν καί τίς κοινωνικές 
σχέσεις μέσα στίς όποιες παράγουν τό πανί καί τό λινό. Ακόμα 
λιγότερο κατάλαβε ό κ. Προυντόν ότι οί άνθρωποι πού παρά
γουν τίς κοινωνικές σχέσεις άνάλογα μέ τόν τρόπο τής ύλικής 
παραγωγής τους [productivité matérielle], δημιουργούν καί τίς 
Ιδέες καί τίς κατηγορίες, δηλαδή τήν άφηρημένη, τήν ιδεατή 
έκφραση τών ίδιων αύτών κοινωνικών σχέσεων. Οί κατηγορίες 
λοιπόν είναι τόσο λίγο αιώνιες, όσο άκριβώς καί οί σχέσεις τίς 
όποιες εκφράζουν. Είναι προϊόντα ιστορικά καί παροδικά. Γιά 
τόν κ. Προυντόν, εντελώς άντίθετα, πρωταρχικό αίτιο είναι οί 
άφαιρέσεις, οί κατηγορίες. Κατά τή γνώμη του, οί κατηγορίες, 
οί άφαιρέσεις, κι όχι οί άνθρωποι, δημιουργούν τήν ιστορία. 
eH αφαίρεση, ή κατηγορία αυτή καθ* εαυτή, άποσπασμένη δη
λαδή άπ' τούς άνθρώπους καί τήν ύλική τους δραστηριότητα, 
είναι φυσικά άθάνατη, άναλλοίωτη, άμετακίνητη. Αποτελεί 

Φ — χρυσή μετριότητα. 
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μόνο μιά απόρροια τοϋ καθαρού λόγου, πράγμα πού μέ άπλά λό
για σημαίνει ότι ή άφαίρεση ώς τέτοια είναι άφαίρεση. Τί κατα
πληκτική ταυτολογία ! 

Έ τ σ ι καί οί οικονομικές σχέσεις, ώς μορφές κατηγοριών, 
είναι γιά τόν κ. Προυντόν αιώνιοι τύποι, πού δεν έχουν ούτε 
προέλευση, ούτε εξέλιξη. 

Μέ άλλα λόγια : Ό κ. Προυντόν δέν ισχυρίζεται εύθέως ότι 
ή αστική ζωή είναι γι 5 αύτόν μιά αιώνια αλήθεια. Τό ισχυρίζε
ται έμμεσα, θεοποιώντας τίς κατηγορίες, πού, υπό μορφή ιδεών, 
εκφράζουν τίς άστικές σχέσεις. Επειδή τά προϊόντα τής άστι-
κής κοινωνίας τά άντιλαμβάνεται ύπό μορφή κατηγοριών, ιδεών, 
τά έκλαμβάνει ώς αιώνια φαινόμενα, πού παρουσιάζονται κατά 
τρόπο αύθαίρετο καί αύθύπαρκτο. Έ τ σ ι δέν περνάει τά όρια τοϋ 
άστικου ορίζοντα. Επειδή μεταχειρίζεται τίς άστικές ιδέες βλέ
ποντας τες σάν αιώνιες άλήθειες, άναζητά τή σύνθεση αύτών 
τών ιδεών, τήν έξισορρόπησή τους καί δε βλέπει ότι ό μόνος 
εφικτός τρόπος νά έξισορροπηθοϋν είναι αύτός πού ύπάρχει 
σήμερα. 

Στήν πραγματικότητα, κάνει ό,τι κάνουν όλοι οί άγαθοί 
άστοί. Ό λ ο ι τους λένε ότι ό συναγωνισμός, τό μονοπώλιο κλπ. 
είναι κατ' άρχήν, δηλαδή άν τά δει κανείς ώς γενικές έννοιες, οί 
μόνες βάσεις τής ζωής, άλλά ότι στήν πράξη δέν είναι καθόλου 
τέλειες. "Ολοι τους θέλουν τό συναγωνισμό χωρίς τίς ολέθριες 
συνέπειες του συναγωνισμού. Ό λ ο ι τους ζητούν τό άδύνατο, 
δηλαδή τούς άστικούς όρους ζωής χωρίς τίς άναγκαστικές έπι-
πτώσεις αύτών τών όρων. "Ολοι τους δέν καταλαβαίνουν ότι ό 
άστικός τρόπος παραγωγής είναι μιά ίστορική καί παροδική 
μορφή, άκριβώς όπως ήταν καί ή φεουδαρχική μορφή. Τό λάθος 
αύτό προέρχεται άπ' τό ότι γι ' αύτούς ό άνθρωπος-άστός είναι 
τό μοναδικό θεμέλιο κάθε κοινωνίας, άπ 5 τό ότι δέ μπορούν νά 
διανοηθούν ένα κοινωνικό σύστημα όπου ό άνθρωπος θά έπαυε 
νά είναι άστός. 

Γιά τούτο ό κ. Προυντόν είναι άναπόφευκτα δογματικός. 
Ή ίστορική κίνηση γιά τήν άνατροπή τοΰ σημερινού κόσμου 
συνοψίζεται γι 5 αύτόν στό καθήκον νά άνακαλύψει τή σωστή 
ισορροπία, τή σύνθεση δυό άστικών σκέψεων. Έ τ σ ι τό καλό τό 
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παλικάρι άνακαλύπτει μέ μικροπονηριά τή μύχια σκέψη τοΰ 
Θεού, τήν ενότητα δυό ξεχωριστών σκέψεων, πού είναι ξεχω
ριστές μόνο καί μόνο διότι ο κ. Προυντόν τίς έχει ξεκόψει άπό 
τήν πρακτική ζωή, άπό τή σημερινή παραγωγή, πού άποτελοΰν 
συνδυασμό τών πραγματικοτήτων πού έκφράζονται μ' αύτές τίς 
σκέψεις. Στή θέση τοΰ μεγάλου ιστορικού κινήματος, πού γεν
νιέται άπό τή σύγκρουση άνάμεσα στίς ήδη κεκτημένες παρα
γωγικές δυνάμεις τών άνθρώπων καί στίς κοινωνικές τους σχέ
σεις, πού έπαψαν ν ' άντιστοιχοΰν σ 3 αύτές τίς παραγωγικές δυ
νάμεις, στή θέση τών φοβερών πολέμων πού προετοιμάζονται 
άνάμεσα στίς διαφορετικές τάξεις ένός έθνους καί άνάμεσα 
στά διάφορα έθνη, στή θέση τής πρακτικής καί δυναμικής δρά
σης τών μαζών, πού μόνο αύτή μπορεί νά κρίνει τήν έκβαση αύ-
τών τών συγκρούσεων, στή θέση αύτοΰ τοΰ πλατιοΰ, άδιάκοπου 
καί περίπλοκου κινήματος, ό κ. Προυντόν άντιπαραθέτει τή 
νηπιώδη κίνηση [mouvement cacadauphin]59 πού συντελείται 
στό κεφάλι του. Έ τ σ ι , τήν ιστορία τή φτιάχνουν οί σπουδαγμέ
νοι, οί άνθρωποι πού τά καταφέρνουν ν 3 άποσπάσουν μέ πονηριά 
άπ' τό Θεό τήν ένδόμυχη σκέψη του. Ένώ ό άπλός λαός οφείλει 
νά εφαρμόζει στή ν πράξη τίς άποκαλύψεις τους. 

Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ό κ. Προυντόν είναι δεδηλωμέ
νος πολέμιος κάθε πολιτικού κινήματος. Ή λύση τών σύγχρο
νων προβλημάτων δέ βρίσκεται γ ι 3 αύτον μέσα στό κοινωνικό 
κίνημα, άλλά στίς διαλεκτικές στροφές πού συντελούνται μέσα 
στό κεφάλι του. Μιά καί γι'.αύτόν οί κατηγορίες άποτελοΰν τίς 
κινητήριες δυνάμεις, δέ χρειάζεται ν ' άλλάξουμε τήν πρακτική 
ζωή γιά ν 3 άλλάξουμε τίς κατηγορίες. Ακριβώς τό άντίθετο. 
Πρέπει ν ' άλλάξουμε τίς κατηγορίες καί τότε ή άλλαγή αύτή θά 
έχει ώς συνέπεια ν 3 άλλάξει ή κοινωνία. 

Θέλοντας νά συμφιλιώσει τίς άντιφάσεις, ό κ. Προυντόν 
παρακάμπτει έντελώς τό έρώτημα: δέν πρέπει, λοιπόν, ν ' άνατρα-
πεϊ ή ίδια ή βάση αύτών τών άντιφάσεων ; Μοιάζει πέρα γιά πέρα 
μέ τόν πολιτικό δογματιστή, πού θέλει νά διατηρηθούν καί ό βα
σιλιάς καί ή Βουλή τών άντιπροσώπων καί ή Ά ν ω Βουλή ώς 
συστατικά μέρη τής κοινωνικής ζωής, ώς αιώνιες κατηγορίες. 
Γυρεύει άπλώς νά βρει έναν καινούργιο τύπο γιά νά έξισορρο-
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πήσει αυτές τίς δυνάμεις, πού ή ισορροπία τους βρίσκεται άκρι-
βώς στη σημερινή κίνηση, οπού ή μιά άπό τίς δυνάμεις αύτές 
είναι πότε νικητής, πότε δούλος τής άλλης. Έ τ σ ι , κατά τόν 18ο 
αιώνα, ένα σωρό μέτρια μυαλά πάσχιζαν ν 3 ανακαλύψουν τό 
σωστό τύπο γιά νά φέρουν σέ ισορροπία τίς κοινωνικές τάξεις, 
τούς εύγενεΐς, τό βασιλιά, τίς Βουλές κλπ. Καί μέσα σέ μιά νύ
χτα εξαφανίστηκαν καί βασιλιάς καί εύγενεΐς καί Βουλή. Ό 
σωστός τρόπος έξισορρόπησης αύτοΰ τοΰ άνταγωνισμοΰ ήταν ή 
άνατροπή όλων τών κοινωνικών σχέσεων, πού χρησίμευαν ώς 
βάση όλων αύτών τών φεουδαρχικών κατασκευασμάτων καί ώς 
βάση τοΰ άνταγωνισμοΰ τους. 

Επε ιδή ό κ. Προυντόν, άπό τή μιά μεριά θέτει τίς αιώνιες 
ιδέες, τίς κατηγορίες τοΰ καθαροΰ λόγου καί, άπό τήν άλλη με
ριά, θέτει τούς άνθρώπους καί τήν πρακτική τους ζωή, πού άπο-
τελεΐ, κατά τή γνώμη του, έφαρμογή αύτών τών κατηγοριών, 
βρίσκετε σ' αύτόν έναν δυασμό (Dualismus) άνάμεσα στή ζωή 
καί τίς ιδέες, άνάμεσα στή ν ψυχή καί τό σώμα — έναν δυασμό 
πού επαναλαμβάνεται μέ πολλές μορφές. Βλέπετε, τώρα, ότι ό 
άνταγωνισμός αύτός δέν είναι τίποτα άλλο, παρά ή άνικανότητα 
τοΰ κ. Προυντόν νά κατανοήσει τήν προέλευση καί τήν κοινή 
ιστορία τών κατηγοριών τίς όποιες θεοποιεί. 

Ή επιστολή μου είναι ήδη πολύ εκτενής καί δέν Οά μπορέσω 
ν 5 άναφερθώ στίς γελοίες έπιθέσεις τοΰ κ. Προυντόν κατά τοΰ 
κομμουνισμού. Πρός τό παρόν θά συμφωνήσετε μαζί μου ότι 
ένας άνθρωπος, πού δέν έχει καταλάβει τή σημερινή κατάσταση 
τής κοινωνίας, πολύ λιγότερο μπορεί νά εννοήσει τήν κίνηση 
πού τείνει νά καταστρέψει αυτήν τήν κοινωνία καί τή γραμματεία 
μέ τήν όποία εκφράζεται αυτή ή επαναστατική κίνηση. 

Τό μόνο σημείο στό όποιο συμφωνώ άπόλυτα μέ τόν κ. 
Προυντόν είναι ή άποστροφή του γιά τόν σοσιαλιστικό συναι
σθηματισμό. Πρίν άπ' αύτόν, είχαν ήδη προκαλέσει μεγάλη άν-
τιπάθεια οί χλευασμοί μου γιά τόν κουφιοκέφαλο, συναισθημα
τικό, ούτοπικό σοσιαλισμό. Α λ λ ά μήπως καί ό κ. Προυντόν 
δέν δημιουργεί παράξενες αυταπάτες, άντιπαραθέτοντας τόν 
δικό του μικροαστικό συναισθηματισμό — έννοώ τίς διακηρύ
ξεις του γιά τό γάμο, τή συζυγική άγάπη κι όλες αύτές τίς κοι-
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νοτοπίες, — στόν σοσιαλιστικό συναισθηματισμό, πού στόν 
Φουριέ, λογουχάρη, είναι πολύ βαθύτερος από τίς μεγαλόστομες 
πλαδαρότητες του αγαθού μας Προυντόν; Αυτός ό ίδιος διαι
σθάνεται τόσο καλά τη μηδαμινότητα τών επιχειρημάτων του, 
τήν πλήρη άνικανότητά του νά μιλάει γι 9 αύτά τά πράγματα, 
ώστε, ξάφνου, γίνεται έξω φρενών, παριστάνει τόν irae hominis 
probi*, βλαστημάει, καταγγέλει, άποκαλύπτει, καταριέται καί 
διακηρύσσει μπροστά σέ θεούς καί ανθρώπους ότι δεν έχει κα
μιά σχέση μέ σοσιαλιστικές μικρότητες. Δέν ασκεί κριτική στούς 
σοσιαλιστικούς συναισθηματισμούς ή σέ ο,τι θεωρεί συναισθη
ματισμό. Σάν άγιος, σάν Πάπας άφορίζει τούς φτωχούληδες 
άμαρτωλούς καί θυμιατίζει τή μικροαστική τάξη καί τίς άθλιες 
αισθηματικές καί πατριαρχικές αύταπάτες περί οικογενειακής 
έστίας. Κι αύτό δέν είναι τυχαίο. Ό κ. Προυντόν άπ' τήν κορφή 
ώς τά νύχια είναι φιλόσοφος, οικονομολόγος της μικροαστικής 
τάξης. Ό μικροαστός σέ μιά προηγμένη κοινωνία, κάτω από τήν 
άνάγκη τής ίδιας της θέσης του, άπό τή μιά, γίνεται σοσιαλιστής 
καί άπό τήν άλλη οικονομολόγος, δηλαδή θαμπώνεται άπ' τό 
μεγαλείο τής μεγαλοαστικής τάξης καί παράλληλα συμπάσχει 
γιά τά βάσανα τοΰ λαού. Είναι μαζί καί άστός καί λαός. Στό βά
θος τής ψυχής του καμαρώνει ότι είναι άκριβοδίκαιος, ότι έχει 
βρει τή σωστή ισορροπία, πού έχει τήν άξίωση νά είναι κάτι 
άλλο άπό χρυσή μετριότητα. Ένας τέτοιος μικροαστός θεο
ποιεί τήν αντίφαση, διότι ή άντίφαση άποτελεΐ τό ύπόβαθρο τής 
ΰπαρξής του. Είναι ύποχρεωμένος νά δικαιώνει στή θεωρία 
αύτό πού ό ίδιος είναι στήν πράξη καί ό κ. Προυντόν έχει τήν 
τιμή νά είναι ό επιστημονικός εκφραστής τής γαλλικής μικρο
αστικής τάξης, πράγμα πού άποτελεΐ πράγματι τιμή, διότι ή 
μικροαστική τάξη θά είναι συστατικό στοιχείο όλων τών επερ
χόμενων κοινωνικών επαναστάσεων. 

Θά έπιθυμοΰσα πολύ νά σάς έστελνα μαζί μέ τήν επιστολή 
αύτή καί τό βιβλίο μου γιά τήν πολιτική οικονομία, άλλά ώς 
τώρα δέν κατάφερα νά έκδώσω ούτε τό έργο αύτό, ούτε τήν κρι
τική τών γερμανών φιλοσόφων καί σοσιαλιστών γιά τήν όποια 

* — άνθρωπο πού αγανακτεί μέ τό δίκιο του. 
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σας μίλησα στίς Βρυξέλλες. Δέν μπορείτε νά φαντασθείτε πόσες 
δυσκολίες συναντά μιά τέτοια έκδοση στή Γερμανία, πρώτα 
από τη μεριά της άστυνομίας καί έπειτα άπό τή μεριά των έκδο
των, πού έχουν άμεσα συμφέροντα ώς έκπρόσωποι όλων τών 
τάσεων πού εγώ καταπολεμώ. 'Όσο γιά τό δικό μας κόμμα, όχι 
μόνο είναι ισχνό, άλλά καί σημαντικό μέρος τών μελών τοΰ 
Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος τάχει μαζί μου, γιατί 
άντιτάσσομαι στίς ούτοπίες καί τίς ρητορείες τους. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, Άπαντα, τόμ. 27, σελ. 451- 462 
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Κ. ΜΑΡΞ 

Ή αθλιότητα της φιλοσοφίας 6 0 

(Τέλη Δεκεμβρίου 1846 μέ αρχές Απριλ ίου 1947) 

[...] Πράγματι ό κ. Προυντόν πασχίζει ν 9 άποδείξει πώς ό 
εργάσιμος χρόνος πού άπαιτείται γιά νά παραχθεί ένα προϊόν 
έκφράζει τή σωστή του άναλογία πρός τίς άνάγκες, έτσι πού τά 
άντικείμενα, γιά τήν παραγωγή τών οποίων άπαιτεΐται λιγότερος 
χρόνος, είναι έκεΐνα πού έχουν τήν άμεσότερη χρησιμότητα 
καί συνεχίζει έτσι μέ τήν ίδια σειρά. Ή παραγωγή έστω καί ένός 
μόνο άντικειμένου πολυτελείας άποδείχνει ήδη, σύμφωνα μέ τή 
θεωρία αυτή, πώς ή κοινωνία διαθέτει περίσσιο χρόνο, πού τής 
έπιτρέπει νά ικανοποιεί μιά ορισμένη άνάγκη πολυτελείας. 

Ό σ ο γιά τήν ίδια τήν άπόδειξη τοΰ ισχυρισμού του, ό κ. 
Προυντόν τή βρίσκει στό ότι, κατά τίς δικές του παρατηρήσεις, 
τά πιό χρήσιμα πράγματα άπαιτοΰν τόν λιγότερο χρόνο παρα
γωγής, ότι ή κοινωνία άρχίζει πάντα μέ τούς πιό έλαφρούς κλά
δους παραγωγής κι ότι κατόπιν ή κοινωνία σιγά-σιγά «περνάει 
στήν παραγωγή άντικειμένων πού κοστίζουν περισσότερο ερ
γάσιμο χρόνο καί άντιστοιχοΰν σέ άνάγκες ύψηλότερης στάθ
μης» [ I , σελ. 57] 5 6 . 

Ό κ. Προυντόν δανείζεται άπ' τόν κ. ϋιιηονεΓ τό παράδειγ
μα τής βιομηχανίας έφοδιασμοϋ — συγκομιδή καρπών, βοσκή, 
κυνήγι, άλιεία κλπ., — πού είναι ή πιό άπλή, ή λιγότερο δαπα
νηρή βιομηχανία, μέ τήν όποία ό άνθρωπος άρχισε «τήν πρώτη 
μέρα τής δεύτερης δημιουργίας του» [ I , σελ. 78]. Ή πρώτη μέρα 
τής πρώτης δημιουργίας του περιγράφεται στή Γένεση 6 1 , όπου 
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ό Θεός απεικονίζεται σάν ό πρώτος βιομήχανος στόν κόσμο. 
Τά πράγματα συντελούνται τελείως διαφορετικά άπ' ό,τι 

νομίζει ό κ. Προυντόν. Ά π ό τότε πού άρχίζει ό πολιτισμός, ή 
παραγωγή άρχίζει νά βασίζεται πάνω στόν άνταγωνισμό τών 
άξιωμάτων, τών κοινωνικών διαχωρισμών, τών τάξεων, στόν 
άνταγωνισμό, τέλος, μεταξύ συσσωρευμένης εργασίας καί άμε
σης έργασίας. Χωρίς άνταγωνισμό δέν υπάρχει πρόοδος. Τέτοιος 
είναι ό νόμος στόν όποιο ϊσαμε σήμερα είναι ύποταγμένος ό πο
λιτισμός. "Ως τώρα, οί παραγωγικές δυνάμεις άναπτύχθηκαν 
χάρη σέ τούτο τό καθεστώς του άνταγωνισμοΰ τών τάξεων. Τό 
νά ισχυρίζεται κανείς ότι οί άνθρωποι μπόρεσαν νά καταπια
στούν μέ τή δημιουργία προϊόντων ύψηλότερης στάθμης, μέ 
πιό περίπλοκους κλάδους παραγωγής, διότι ικανοποιήθηκαν οί 
άνάγκες όλων τών έργατών, είναι σά νά κάνει άφαίρεση τοΰ άν
ταγωνισμοΰ τών τάξεων καί νά παρουσιάζει μέ άντεστραμμένη 
μορφή τήν πορεία τής ιστορικής εξέλιξης. Είναι τό ίδιο σά νά 
ήθελε νά πει κανείς ότι έπειδή στά χρόνια τών ρωμαίων αύτο-
κρατόρων έτρεφαν σμέρνες σέ κάποιες τεχνητές λίμνες, μπο
ρούσε νά ύπάρχει άφθονη τροφή γιά όλο τό ρωμαϊκό πληθυσμό. 
Ένώ συνέβαινε άκριβώς τό άντίθετο : άπ' τό ρωμαϊκό λαό έλ
λειπαν καί τά πιό άναγκαΐα μέσα γιά ν ' άγοράσει ψωμί, ένώ οί 
ρωμαίοι άριστοκράτες δέν είχαν έλλειψη σκλάβων γιά νά τούς 
ρίχνουν τροφή στίς σμέρνες. 

Οί τιμές τών ειδών διατροφής άνέβαιναν σχεδόν άδιάκοπα, 
ένώ οί τιμές τών προϊόντων τής χειροτεχνίας καί τών άντικειμέ-
νων πολυτελείας έπεφταν σχεδόν άδιάκοπα. Ά ς πάρουμε έστω 
τήν ίδια τή γεωργική παραγωγή : τά πιό άπαραίτητα πράγματα, 
όπως τό ψωμί, τό κρέας κλπ., άκριβαίνουν, ένώ οί τιμές τοΰ βαμ
βακιού, τής ζάχαρης, τοΰ καφέ κλπ. πέφτουν άδιάκοπα καί σέ 
εκπληκτικό βαθμό. Ακόμα κι άνάμεσα στά καθαυτό είδη δια
τροφής, όσα ανήκουν στήν κατηγορία τών έκλεκτών ειδών, 
όπως αγκινάρες, σπαράγγια κλπ., είναι σήμερα σχετικά φτηνό
τερα άπό τά είδη δατροφής πρώτης άνάγκης. Στήν εποχή μας τό 
περιττό παράγεται πιό εύκολα άπ' τό άναγκαίο. Τέλος, σέ διαφο
ρετικές ιστορικές εποχές, οί άντιστοιχίες τών τιμών μεταξύ τους 
ήσαν όχι μόνο διαφορετικές, άλλά άμεσα άντικρουόμενες. Σ ' 
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δλη τή διάρκεια του μεσαίωνα τά γεωργικά προϊόντα ήσαν σχε
τικά φτηνότερα άπ' τά προϊόντα τής χειροτεχνίας. Στή σύγχρο
νη εποχή, ή μεταξύ τους άντιστοιχία είναι άντίστροφη. Σημαίνει 
μήπως αύτό ότι λιγόστεψε ή χρησιμότητα τών γεωργικών προ
ϊόντων άπ' τόν καιρό τοΰ μεσαίωνα ; 

Ή κατανάλωση τών προϊόντων καθορίζεται άπ' τίς κοινω
νικές συνθήκες στίς όποιες βρίσκονται οί καταναλωτές, ενώ οί 
ίδιες αύτές συνθήκες στηρίζονται στόν άνταγωνισμό τών τά
ξεων. 

Τό βαμβάκι, ή πατάτα, τά οινοπνευματώδη άποτελοΰν τά πιό 
διαδεδομένα καταναλωτικά εϊδη. Οί πατάτες δημιούργησαν τίς 
χοιράδες*. Τό βαμβάκι έκτόπισε κατά μεγάλο μέρος τό λινάρι 
καί τό μαλλί, μολονότι τό μαλλί καί τό λινάρι έχουν σέ πολλές 
περιπτώσεις μεγαλύτερη χρησιμότητα άπ' τό βαμβάκι, άκόμα 
κι άπό πλευρά ύγιεινής. Τέλος, τά οινοπνευματώδη έπικράτη-
σαν έναντι τής μπύρας καί τοΰ κρασιού, παρόλο πού τά οινο
πνευματώδη, όταν χρησιμοποιούνται ώς καταναλωτικό είδος, 
είναι κατά γενική ομολογία δηλητήριο. Μάταια, επί έναν αιώνα 
οί κυβερνήσεις έκαναν άγώνα ενάντια σ' αύτό τό εύρωπαϊκό 
όπιο. Ή οικονομία ύπαγόρευσε τούς νόμους της στήν κατανά
λωση. 

Γιατί όμως τό βαμβάκι, οί πατάτες καί τά οινοπνευματώδη 
άποτελοΰν θεμέλιους λίθους τής άστικής κοινωνίας; Διότι ή 
παραγωγή τους άπαιτεΐ τή λιγότερη εργασία καί, γι ' αύτό τό λό
γο, οί τιμές τους είναι πιό χαμηλές. Καί γιατί τό κατώτατο όριο 
τιμών προσδιορίζει τό άνώτατο όριο κατανάλωσης ; Μήπως αύτό 
γίνεται διότι τά είδη αύτά έχουν καμιά άπόλυτη, άποκλειστική 
χρησιμότητα, μιά χρησιμότητα πού ικανοποιεί κατά τόν σχε
τικά ταχύτερο τρόπο τίς άνάγκες τοΰ έργάτη ώς άνθρώπου κι 
όχι τοΰ άνθρώπου ώς έργάτη ; Ό χ ι , αύτό γίνεται διότι σέ μιά 
κοινωνία, θεμελιωμένη στήν αθλιότητα, τά πιό άθλια προϊόντα 
έχουν τό μοιραίο προνόμιο νά χρησιμεύουν γιά τήν κατανάλωση 
τών πιό πλατιών μαζών. 

* — Πάθηση που χαρακτηρίζεται άπό διόγκωση των λεμφογαγγλίων τοΟ λαιμοΟ (κν. 
χελώνια). (Σημ. μετ.)· 
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Τό νά ισχυρίζεται κανείς δτι εφόσον τά πιό φτηνά πράγ
ματα έχουν την πιό πλατιά κατανάλωση καί πρέπει, γι ' αυτό τό 
λόγο, νά έχουν τήν πιό μεγάλη χρησιμότητα, είναι σά νά ισχυ
ρίζεται ότι ή τεράστια διάδοση των οινοπνευματωδών, πού οφεί
λεται στό χαμηλό κόστος της παραγωγής τους, άποτελεΐ τήν 
πιό πειστική άπόδειξη γιά τή χρησιμότητά τους. Αύτό είναι σά 
νά λέμε στόν προλετάριο ότι γι 5 αύτόν οί πατάτες είναι πιό ωφέ
λιμες άπ' τό κρέας. Είναι σά νά άποδεχόμαστε τή σημερινή κα
τάσταση πραγμάτων. Είναι, τέλος, σά νά κάνουμε, μαζί μέ τόν 
κ. Προυντόν τήν άπολογία μιας κοινωνίας πού δέν κατανοούμε. 

Σέ μιά μελλοντική κοινωνία, όπου θά έχει έκλείψει ό άντα-
γωνισμός τών τάξεων, όπου δέ θά ύπάρχουν πλέον καί οί ίδιες 
οί τάξεις, ή χρήση δέν θά καθορίζεται πιά άπ' τό ελάχιστο τοΰ 
άναγκαίου χρόνου παραγωγής. Αντίστροφα, ό χρόνος πού θά 
διατίθεται γιά τήν παραγωγή διαφόρων ειδών, θά καθορίζεται άπ' 
τό βαθμό κοινωνικής χρησιμότητας τοΰ κάθε είδους. 

"Ας έπανέλθουμε, όμως, στή θέση τοΰ κ. Προυντόν. Ε φ ό σ ο ν 
ό έργάσιμος χρόνος, ό άναγκαΐος γιά τήν παραγωγή ένός άντι-
κειμένου, δέν έκφράζει τό βαθμό τής χρησιμότητάς του, τότε καί 
ή άνταλλακτική άξία αύτοΰ τοΰ άντικειμένου, καθορισμένη έκ 
τών προτέρων άπ' τόν έργάσιμο χρόνο πού έχει ενσωματωθεί 
σ' αύτό, σέ καμιά περίπτωση δέν μπορεί νά ρυθμίζει τήν ορθή 
σχέση άνάμεσα στή ν προσφορά καί τή ζήτηση, δηλαδή τήν 
άναλογική σχέση μέ τήν έννοια πού τής άποδίδει τώρα ό κ. 
Προυντόν. 

Ή «σχέση άναλογικότητας» άνάμεσα στήν προσφορά καί 
τή ζήτηση, δηλαδή τό ποσοστό άναλογίας τοΰ δεδομένου προ
ϊόντος στό σύνολο τής παραγωγής, δέν καθορίζεται διόλου άπ' 
τήν πώληση αύτοΰ τοΰ προϊόντος σέ τιμή ίση μέ τά έξοδα τής 
παραγωγής του. Μόνο οί διακυμάνσεις στήν προσφορά καί στή 
ζήτηση δείχνουν στόν παραγωγό σέ ποιά ποσότητα πρέπει νά 
παράγει τό δεδομένο εμπόρευμα γιά νά πάρει σέ άντάλλαγμα, 
τουλάχιστον, τά έξοδα παραγωγής. Καί καθώς οί διακυμάνσεις 
αυτές συντελοΰνται άδιάκοπα, συντελείται καί στούς διάφορους 
κλάδους τής βιομηχανίας μιά άδιάκοπη εισροή καί έκροή κε
φαλαίων. 
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«Μόνο διότι σημειώνονται τέτοιες διακυμάνσεις, τά κεφάλαια κατευ
θύνονται στην απαιτούμενη άκριβώς αναλογία, καί δχι παραπάνω, στην 
παραγωγή διαφόρων έμπορευμάτων πού έχουν ζήτηση. Α ν ά λ ο γ α μέ τό 
άνέβασμα ή τό κατέβασμα των τιμών, τά κέρδη άνεβαίνουν πάνω ή κατε
βαίνουν κάτω άπ' τό γενικό τους επίπεδο καί γιά τό λόγο αυτό τά κεφάλαια 
πότε εισρέουν σ' έναν ορισμένο κλάδο παραγωγής, πότε έκρέουν άπ' αυτόν, 
άνάλογα μέ τίς μεταβολές πού έπέρχονται σ' αυτόν τόν κλάδο». — «"Αν 
κοιτάξουμε τίς αγορές τών μεγάλων πόλεων, θά δούμε πόσο κανονικά εφο
διάζονται μέ κάθε λογής έγχώρια καί ξένα προϊόντα στίς απαιτούμενες πο
σότητες, όσες διαφορές κι άν παρουσιάζει ή ζήτηση γιά λόγους προτιμή
σεων, γούστου ή αριθμητικής αλλαγής του πληθυσμού καί πολύ σπάνια πα
ρατηρείται υπερφόρτωση τών άγορών από υπερεπάρκεια προσφοράς ή προ
καλείται υπερβολική ακρίβεια άπό πολύ μικρή προσφορά σέ σχέση μέ τή 
ζήτηση. Καί οφείλουμε νά παραδεχθούμε πώς ή αρχή, μέ βάση τήν όποία τό 
κεφάλαιο κατανέμεται στούς διάφορους κλάδους της παραγωγής στίς αναγ
καίες άκριβώς αναλογίες, ασκεί τήν έπίδρασή της πολύ εντονότερα άπ' ό,τι 
συνήθως υποθέτουν)) (Ρικάρντο, τόμ. I, σελ. [105, 106] καί 108) 6 2. 

"Αν ó κ. Προυντόν παραδέχεται ότι ή αξία τών προϊόντων 
καθορίζεται άπ 3 τό χρόνο έργασίας, πρέπει νά παραδεχτεί επί
σης καί τήν κυμαινόμενη κίνηση, π ο ύ 6 3 αύτή μονάχα μετατρέ
πει τόν έργάσιμο χρόνο σέ μέτρο τής άξίας. Δέν υπάρχει καμιά 
έντελώς καθορισμένη «σχέση άναλογικότητας». Υπάρχει μο
νάχα ή κίνηση πού τήν καθορίζει. 

Είδαμε παραπάνω μέ ποιά έννοια είναι σωστό νά μιλάμε 
γιά «άναλογικότητα» ώς λόγο καθορισμού τής άξίας άπ' τόν έρ
γάσιμο χρόνο. Θά δούμε τώρα πώς αύτή ή έπιμέτρηση τής άξίας 
μέ τό χρόνο, πού ó κ. Προυντόν τήν όνομάζει «νόμο τής άναλο
γικότητας», μετατρέπεται σέ νόμο τής δυσαναλογίας. 

Κάθε νέα έφεύρεση, πού έπιτρέπει νά παράγεται σέ μιά ώρα 
ό,τι παραγόταν πριν σέ δυό ώρες, ρίχνει τήν τιμή όλων τών 
ομοειδών προϊόντων πού υπάρχουν στήν άγορά. Ό συναγωνισμός 
άναγκάζει τόν παραγωγό νά πουλήσει τό προϊόν τών δυό ώρών 
όχι άκριβότερα άπ 3 τό προϊόν τής μιας ώρας. Ό συναγωνισμός 
ύλοποιεΐ τό νόμο σύμφωνα μέ τόν όποιο ή σχετική άξια ένός 
προϊόντος καθορίζεται άπ 'τόν άναγκαΐο έργάσιμο χρόνο γιά τήν 
παραγωγή του. Τό γεγονός, ότι ó εργάσιμος χρόνος χρησιμεύει 
ώς μέτρο άνταλλακτικής άξίας, γίνεται έτσι νόμος ένός άδιάκο-
που εκπεσμού τής άξίας τής έργασίας. Καί κάτι παραπάνω. Ό 
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έκπεσμός της αξίας έπεκτείνεται όχι μόνο στά εμπορεύματα πού 
έρχονται στην αγορά, άλλά καί στά εργαλεία παραγωγής, σέ 
ολόκληρη έπιχείρηση. Τό γεγονός τό επισημαίνει ήδη ό Ρι-
κάρντο, όταν λέε ι : 

«Μέ τή συνεχή άνοδο τής παραγωγικότητας, λιγοστεύουμε συνεχώς 
τήν άξία μερικών πραγμάτων πού είχαν παραχθεί πρωτύτερα» (τόμ. II, σ. 59). 

Ό Σισμόντι πάει άκόμα πιό μακριά. Βλέπει αύτήν τήν «συν
τακτική άξία» τοϋ εργάσιμου χρόνου ώς πηγή όλων τών άντι-
θέσεων τής σύγχρονης βιομηχανίας καί τοΰ σύγχρονου έμπο-
ρίου. 

« Ή ανταλλακτική άξία» — λέει — «καθορίζεται πάντα σέ τελική άνά-
λυση από τήν ποσότητα εργασίας πού απαιτείται γιά νά άποκτήσει κανείς 
ένα πράγμα. Ό χ ι τήν ποσότητα εργασίας, πού ξοδεύτηκε γι' αυτό, άλλά τήν 
ποσότητα έκείνης τής έργασίας, πού θά πρέπει από δώ καί πέρα νά ξοδευτεί, 
μέ πιό τελειοποιημένα, ίσως, μέσα παραγωγής. Καί αυτή ή ποσότητα έρ
γασίας, άν καί δέν είναι εύκολο νά εκτιμηθεί μέ ακρίβεια, καθορίζεται πάν
τα πιστά μέ τόν συναγωνισμό... Αυτή χρησιμεύει ώς βάση γιά νά υπολογί
ζονται οί τιμές από τή μεριά τοϋ πωλητή κατά τή ζήτηση καί από τή μεριά 
τοϋ αγοραστή κατά τήν προσφορά. Ό πρώτος θά ισχυριστεί, ίσως, ότι τό 
πράγμα τοΰ κόστισε δέκα μεροκάματα. "Αν, όμως, ό άλλος ξέρει πώς άπό δώ 
καί πέρα τό ίδιο πράγμα μπορεί νά παραχθεί μέ οχτώ μεροκάματα, καί άν ό 
συναγωνισμός προβάλλει καί στίς δυό πλευρές πειστικές άποδείξεις γι' 
αυτό, τότε ή άξία θά περιοριστεί μόνο στά οχτώ μεροκάματα καί ή τιμή τής 
άγοράς θά προσαρμοστεί σ' αύτήν. Βέβαια, καί ό πωλητής καί ό άγοραστής 
γνωρίζουν ότι τό πράγμα είναι χρήσιμο, εχει ζήτηση, ότι άν δέν ήταν άναγ -
καΐο δέν θά μπορούσε νά πουληθεί. Ά λ λ ά ό καθορισμός τής τιμής ενός πράγ
ματος δέν εΐχει καμιά σχέση μέ τή χρησιμότητά του» («Μελέτες» κλπ., τόμ. 
II, σελ. 267, έκδ. Βρυξελλών 6 4 ) . 

Έ χ ε ι μεγάλη σημασία νά μή μας διαφύγει τό γεγονός ότι ή 
άξία ένός πράγματος δέν καθορίζεται άπ' τό χρόνο πού άναλώ-
θηκε γιά τήν παραγωγή του, άλλά άπ' τόν έλάχιστο χρόνο στόν 
όποιο μπορεί νά παραχθεί. Αύτόν τόν έλάχιστο χρόνο τόν κα
θορίζει ό συναγωνισμός. "Ας ύποθέσουμε, γιά μιά στιγμή, πώς 
δέν υπάρχει πιά συναγωνισμός καί συνεπώς δέν ύπάρχει πιά 
τρόπος νά καθοριστεί ό ελάχιστος χρόνος έργασίας πού άπαι-
τεΐται γιά τήν παραγωγή ένός εμπορεύματος. Τί θά συμβεί τότε ; 
Σύμφωνα μέ τή θεωρία τοϋ κ. Προυντόν, θά ήταν άρκετό νά άνα-
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λώσουμε γιά την παραγωγή ένός αντικειμένου έξι ώρες έργασίας, 
γιά νά έχουμε τό δικαίωμα νά ζητήσουμε σέ αντάλλαγμα έξι φο
ρές περισσότερα άπ' όσα ζητάει έκεινος πού άνάλωσε μόνο μιά 
ώρα γιά τήν παραγωγή τοΰ ϊδιου άντικειμένου. 

Α ν τ ί γιά «σχέση άναλογίας» έχουμε σχέση δυσαναλογίας, 
εφόσον έτσι γενικά θέλουμε σώνει καί καλά νά παραμένουμε 
στή σφαίρα τών οποιονδήποτε σχέσεων, καλών ή κακών. 

Ό συνεχής εκπεσμός της άξίας της έργασίας είναι μόνο ή 
μιά πλευρά, ή μιά άπό τίς έπιπτώσεις τής εκτίμησης τών έμπο-
ρευμάτων μέ τόν έργάσιμο χρόνο. Μέ τόν ίδιο τρόπο έκτίμησης 
έρμηνεύονται έπίσης ή ύπέρμετρη άνοδος τών τιμών, ή ύπερπα-
ραγωγή καί πολλά άλλα φαινόμενα τής άναρχίας τής παρα
γωγής. 

Μήπως όμως ή άποδοχή τοΰ έργάσιμου χρόνου ώς μέτρου 
τής άξίας δημιουργεί έστω τήν άναλογική ποικιλία προϊόντων, 
πού τόσο θέλγει τόν κ. Προυντόν ; 

Εντελώς τό άντίθετο : οδηγεί στό νά κυριαρχεί στή σφαίρα 
τών έμπορευμάτων τό μονοπώλιο, παρόλη τή μονότονη ομοιο
μορφία του, τό μονοπώλιο πού, όπως όλοι τό βλέπουν καί τό 
γνωρίζουν, έπεκτείνει τήν κυριαρχία του στή σφαίρα τών έργα-
λείων παραγωγής. Μόνο μερικοί κλάδοι παραγωγής, όπως λο-
γουχάρη, ή βαμβακουργία, μπορούν νά προοδεύσουν πολύ γρή
γορα. Φυσική συνέπεια αύτής τής προόδου είναι ή γρήγορη 
μείωση τών τιμών τών προϊόντων, λογουχάρη, τής βαμβακουρ-
γίας. Ά λ λ ά στό μέτρο πού πέφτει ή τιμή τοΰ βαμβακιοΰ, πρέπει 
νά άνεβαίνει συγκριτικά ή τιμή τοΰ λιναριοΰ. Ποιό είναι τό έπα-
κόλουθο; Τό λινάρι έκτοπίζεται άπ' τό βαμβάκι. Έ τ σ ι άκριβώς 
τό λινάρι έκτοπίστηκε άπ' όλη σχεδόν τή Βόρεια Αμερική. Κι 
άντί νά έχουμε τήν άναλογική ποικιλία προϊόντων, βασιλεύει 
τό βαμβάκι. 

Τί άπομένει, λοιπόν, άπ' αύτή τή «σχέση άναλογικότητας» ; 
Τίποτα άλλο, πέρα άπ' τούς εύσεβεΐς πόθους ένός χρηστού άν
θρωπου, πού θά ήθελε νά παράγονται τά προϊόντα σέ τέτοιες 
άναλογίες ώστε νά μπορούν νά πουλιούνται σέ χρηστές τιμές. 
"Αρεσε άνέκαθεν στούς άγαθούς άστούς καί στούς φιλάνθρω-
πους-οίκονομολόγους νά διατυπώνουν αύτήν τήν άνώδυνη εύχή. 
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"Ας δώσουμε τό λόγο στό γερο-Μποναγκάμπίρ : 

« Ή τιμή των εμπορευμάτων», μας λέει, «πρέπει νά εϊναι πάντα αναλο
γική, διότι μόνο μιά τέτοια άμοιβαία συμφωνία τούς παρέχει τή δυνατό
τητα νά συνυπάρχουν, ώστε ν' ανταλλάσσονται σέ κάθε στιγμή» (ιδού ή 
προυντονική συνεχής ικανότητα πρός ανταλλαγή) «και σε κάθε στιγμή πάλι 
τό 'ένα νά αναπαράγει τό άλλο... Καί καθώς ό πλούτος δέν είναι τίποτ' άλλο, 
παρά αυτή ή αδιάκοπη ανταλλαγή άπό άνθρωπο σέ άνθρωπο, άπό έπιχεί-
ρηση σέ επιχείρηση κλπ., θά ήταν φοβερή πλάνη ν' αναζητούμε τήν αιτία 
της αθλιότητας οπουδήποτε άλλου, έξω άπ' τή διατάραξη αυτής τής άνταλ-
λαγής, πού τήν προκαλούν οί παρεκκλίσεις άπ'τίς αναλογικές τιμές» («Πραγ
ματεία πάνα) ατή φύση τον πλούτον», έκδ. Daire, [σελ. 405 καί 408] 6 5). 

"Ας άκούσουμε κι έναν σύγχρονο οικονομολόγο : 

« Ό μεγάλος νόμος πού πρέπει νά εφαρμόζεται στήν παραγωγή είναι ό 
νόμος τής αναλογικότητας (the law of proportion), πού είναι ό μόνος πού 
μπορεί νά διατηρήσει τή μονιμότητα τής αξίας... Τό ίσοδύναμο πρέπει νά 
είναι έγγυημένο... "Ολα τά έθνη προσπάθησαν σέ διάφορες έποχές, μέ πολυά
ριθμους εμπορικούς διακανονισμούς καί περιορισμούς, νά πραγματοποιή
σουν, εστω καί σ' έναν βαθμό, αυτόν τόν νόμο τής αναλογικότητας. Ά λ λ ά ό 
εγωισμός, πού είναι έμφυτος στόν άνθρωπο, έσπρωξε τά πράγματα στό νά 
ανατραπεί, όλο αύτό τό σύστημα δικανονισμών. Μιά συμμετρική παραγωγή 
(proportionate production) είναι ή υλοποίηση τής αληθινής κοινωνικοοι
κονομικής επιστήμης» (W[illiam] Atkinson, «"Αρχές πολιτικής οικονομίας», 
Λονδίνο, 1840, σελ. 170-195). 

Fruit Troja !* Αύτή ή ορθή άναλογία άνάμεσα στήν προσ
φορά καί τή ζήτηση, πού ξαναρχίζει νά γίνεται άντικείμενο τό
σων πολλών εύχών, έπαψε νά ύπάρχει άπό πολύν καιρό. Έ χ ε ι 
φάει τό ψωμί της. Μπορούσε νά ύπάρχει μόνο στίς έποχές όπου 
τά μέσα παραγωγής ήταν περιορισμένα, όπου ή άνταλλαγή γινό
ταν μέσα σέ πολύ περιορισμένα πλαίσια. Μέ τήν έμφάνιση τής 
μεγάλης βιομηχανίας, αύτή ή ορθή άναλογία έπρεπε οπωσδή
ποτε νά έκλείψει καί ή παραγωγή όφειλε μέ άναγκαιότητα φυσι
κού φαινομένου νά περνάει διαρκώς άπό διαδοχικές έναλλαγές 
άκμής καί παρακμής, κρίσης, στασιμότητας, νέας άκμής κ.ο.κ. 

"Οσοι, όπως ό Σισμόντι, θέλουν νά επιστρέψουν στήν ορθή 
άναλογικότητα τής παραγωγής, διατηρώντας ταυτόχρονα τίς 

* — Πάει ή Τροία! 

154 



σημερινές βάσεις της κοινωνίας, είναι άντιδραστικοί, διότι, άν 
είχαν συνέπεια, θά έπρεπε νά έπιζητοΰν τήν επαναφορά και των 
άλλων όρων της βιομηχανίας τών περασμένων έποχών. 

Τί διατηρούσε τήν παραγωγή στις ορθές ή σχεδόν ορθές 
άναλογίες; Ή ζήτηση, πού κανόνιζε τήν προσφορά, ύπήρχε 
πρίν άπ' αύτήν. Ή παραγωγή άκολουθούσε βήμα πρός βήμα τήν 
κατανάλωση. Ή μεγάλη βιομηχανία, άναγκασμένη άπ 9 τόν ϊδιο 
τό χαρακτήρα τών έργαλείων πού χρησιμοποιεί νά παράγει συ
νεχώς σέ όλο καί μεγαλύτερες διαστάσεις, δέ μπορεί νά περιμέ
νει τή ζήτηση. Ή παραγωγή ύποσκελίζει τή ζήτηση, ή προσφορά 
έπιβάλλεται στή ζήτηση. 

Στή σημερινή κοινωνία, στή βιομηχανία πού βασίζεται 
στή ν άτομική άνταλλαγή, ή άναρχία της παραγωγής, πού είναι 
πηγή τόσων δεινών, είναι ταυτόχρονα καί αιτία προόδου. 

Συνεπώς, ένα άπ 9 τά δυό : 
Εϊτε θέλουν τίς ορθές άναλογίες τών περασμένων αιώνων 

μέ τά σημερινά μέσα παραγωγής κι αύτό σημαίνει ότι είναι άντι
δραστικοί καί συνάμα ούτοπιστές. 

Είτε θέλουν τήν πρόοδο χωρίς τήν άναρχία καί τότε πρέπει 
νά άπαρνηθοΰν τήν άτομική άνταλλαγή, προκειμένου νά δια
τηρηθούν οί παραγωγικές δυνάμεις. 

Ή άτομική άνταλλαγή συμβιβάζεται μόνο μέ τή μικρή βιο
μηχανία τών περασμένων αιώνων καί μέ τήν «ορθή άναλογικό-
τητα» πού τής ταιριάζει, ή μόνο μέ τή μεγάλη βιομηχανία, μέ 
όλη τήν άθλιότητα καί τήν άναρχία πού τήν συνοδεύουν. 

Τελικά, λοιπόν, προκύπτει ότι ό προσδιορισμός τής άξίας 
άπό τόν έργάσιμο χρόνο, δηλαδή ό τύπος πού μάς παρουσιάζει 
ό κ. Προυντόν σάν τύπο πού θά φέρει τήν άναγέννηση τοΰ μέλ
λοντος, δέν είναι τίποτ' άλλο, παρά ή επιστημονική έκφραση 
τών οικονομικών σχέσεων τής σύγχρονης κοινωνίας, όπως, πο
λύ νωρίτερα άπ 9 τόν κ. Προυντόν, τό άπέδειξε καθαρά καί ξά
στερα ό Ρικάρντο. 

Μήπως όμως άνήκει στόν κ. Προυντόν τουλάχιστον ή «εξι
σωτική» εφαρμογή αύτοΰ τοΰ τύπου; Μήπως αύτός πρώτος 
σκέφτηκε νά άναμορφώσει τήν κοινωνία, μετατρέποντας όλους 
τούς άνθρώπους σέ άμεσους δουλευτές πού άνταλλάσσουν ίσες 
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ποσότητες εργασίας ; Νά εϊναι μήπως αυτός, πού κατηγόρησε 
τούς κομμουνιστές — αύτούς τούς ανθρώπους πού δέν έχουν ιδέα 
από πολιτική οικονομία, αύτούς τούς «άμυαλους πεισματάρη
δες», αύτούς τούς «ονειροπόλους τοΰ παραδείσου», — πώς δέν 
βρήκαν πρίν άπό κεΐνον «τή λύση τοΰ προβλήματος τοΰ προλε
ταριάτου» ; 

"Οποιος γνωρίζει έστω καί λίγο τήν άνάπτυξη τής πολιτικής 
οικονομίας στήν Αγγλ ία , δέ μπορεί νά μήν ξέρει πώς όλοι σχε
δόν οί σοσιαλιστές αύτής τής χώρας είχαν προτείνει, σέ διάφο
ρες έποχές, μιά εξισωτική εφαρμογή τής θεωρίας τοΰ Ρικάρντο. 
Θά μπορούσαμε νά παραπέμψουμε τόν κ. Προυντόν στήν «77ο-
λιτική Οικονομία» τοΰ Hopkins, 1822, στό έργο τοΰ William 
Thompson «Μιά έρευνα γιά τις αρχές κατανομής του πλούτου 
πού συμβάλλουν περισσότερο στήν ανθρώπινη ευτυχία», 1824, 
στό έργο τοΰ T[homas] R[owe] Endmonds «Ή πρακτική, ή ηθική 
καί ή πολιτική οικονομία», 182866 κλπ., κλπ. καί σέ άλλες τέσ
σερις σελίδες μέ τίτλους άνάλογων έργων. Θά περιοριστούμε 
στό νά δώσουμε τό λόγο σ' έναν άγγλο κομμουνιστή, τόν κ. 
Bray. Θά παραθέσουμε τίς κυριότερες περικοπές ένός άξιομνη-
μόνευτου έργου του «Οι αδικίες άπεναντι στήν εργασία καί τά 
μέσα θεραπείας τους», Leeds, 1839. Καί θά σταθούμε άρκετά 
στό έργο αύτό, πρώτο, διότι ό κ. Μπραίυ είναι άκόμα έλάχιστα 
γνωστός στή Γαλλία καί δεύτερο, διότι στά γραπτά αΰτοΰ τοΰ 
συγγραφέα βρήκαμε, όπως πιστεύουμε, τό κλειδί γιά όλα τά πε
ρασμένα, τά τωρινά καί τά μελλούμενα έργα τοΰ κ. Προυντόν. 

« Ή αποσαφήνιση των θεμελιωδών άρχών αποτελεί τό μοναδικό μέσο 
γιά νά φτάσουμε στήν άλήθεια. "Ας άνατρέξουμε λοιπόν εύθύς στήν πηγή 
άπ' όπου έλκουν τήν καταγωγή τους οί ίδιες οί κυβερνήσεις . Φτάνοντας έτσι 
στήν αρχική προέλευση τών πραγμάτων, θά βρούμε πώς κάθε μορφή διακυ
βέρνησης, κάθε κοινωνική καί πολιτική αδικία προέρχεται άπ' τό κοινωνικό 
σύστημα πού κυριαρχεί σήμερα, ά π ' τ ό θ ε σ μ ό τ ή ς ι δ ι ο κ τ η 
σ ί α ς ό π ω ς ε ί ν α ι σ ή μ ε ρ α ( the i n s t i t u t i o n o f p r o p e r t y 
a s i t at p r é s e n t e x i s t s 6 7 ) . Συνεπώς, γιά νά θέσουμε τέρμα μιά γιά 
πάντα στίς άδικίες καί στά δεινά τής έποχής μας, πρέπει ν ά γ κ ρ ε μ ί 
σ ο υ μ ε σ υ θ έ μ ε λ α τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό κ ο ι ν ω ν ι κ ό σ ύ σ τ η 
μα. . . χτυπώντας τούς οικονομολόγους στό ϊδιο τους τό έδαφος καί μέ τά 
ίδια τους τά όπλα, θ 5 άποφύγουμε τήν άνόητη φλυαρία περί οραματιστών καί 
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δογματικών, τήν δποία είναι πάντα έτοιμοι νά βάλουν μπρός. "Αν οί οικο
νομολόγοι δέ θελήσουν νά αρνηθούν ή νά διαψεύσουν τίς πανθομολογούμε
νες άλήθειες καί άρχές πάνω στίς όποιες βασίζουν τά ϊδια τά δικά τους επι
χειρήματα, τότε δέ θά μπορέσουν σέ καμιά περίπτωση ν' ανασκευάσουν τά 
συμπεράσματα στά όποια έμεϊς καταλήγουμε μέ τή μέθοδο αύτή». (Μπραίυ, 
σελ. 17 καί 41). «Μόνο ή εργασία δημιουργεί άξια (It is labour alone which 
bestows value)... Κάθε άνθρωπος έχει αναφαίρετο δικαίωμα πάνω σέ καθετί 
πού μπορεί νά τό προμηθευτεί μέ τόν τίμιο μόχθο του. "Οταν έτσι ιδιοποιεί
ται τούς καρπούς τής έργασίας του, δέν κάνει καμιά άδικία στούς άλλους 
άνθρώπους, διότι δέν παραβιάζει καθόλου τό δικαίωμά τους νά ένεργοϋν μέ 
τόν ίδιο τρόπο... Ό λ ε ς οί έννοιες γιά άνώτερους καί κατώτερους, γιά τό 
αφεντικό καί τόν μισθωτό εργάτη γεννήθηκαν άπ' τήν περιφρόνηση τών 
θεμελιωδών άρχών καί άπό τήν ανισότητα τών Ιδιοκτησιών πού προέκυψε 
άπ' αυτό (and to the consequent rise of inequality of possessions). Ό σ ο θά 
διατηρείται αύτή ή ανισότητα, δέ θά είναι δυνατό ούτε νά ξεριζωθούν αύτές 
οι ιδέες, ούτε ν' ανατραπούν οί θεσμοί πού στηρίζονται σ' αύτές. Τσαμε τώρα 
πολλοί τρέφουν ακόμα τή φρούδα έλπίδα ότι θά διορθώσουν τήν παρά φύση 
κατάσταση πραγμάτων πού επικρατεί σήμερα, εξαλείφοντας τήν υ π ά ρ 
χ ο υ σ α ά ν ι σ ό τ η τ α , αλλά άφήνοντας άθικτες τίς αίτιες τής ανισότη
τας. "Ομως θά άποδείξουμε αμέσως ότι ή κυβέρνηση δέν είναι τό αίτιο, μά 
τό επακόλουθο, δτι δέν είναι ό δημιουργός μά τό δημιούργημα, ότι, κοντο
λογίς, είναι τό α π ο τ έ λ ε σ μ α τ ή ς α ν ι σ ό τ η τ α ς τ ώ ν ι δ ι ο κ τ η 
σ ι ώ ν ( the o f f s p r i n g o f i n e q u a l i t y o f p o s s e s s i o n s ) 
καί ότι ή άνισότητα τών ιδιοκτησιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη μέ τό 
σήμερα υπάρχον κοινωνικό σύστημα» (Μπραίυ, σελ. 33, 36 καί 37). 

((Τό σύστημα τής Ισότητας όχι μόνο ενέχει τά πιό μεγάλα πλεονεκτή
ματα, αλλά είναι καί αυστηρά δίκαιο... Κάθε άνθρωπος είναι ένας κρίκος 
καί μάλιστα ένας κρίκος άπαραίτητος στήν άλυσίδα τών έπιπτώσεων, πού 
άρχισε άπό κάποια ιδέα γιά νά καταλήξει, ενδεχόμενα, στήν παραγωγή ένός 
κομματιού τσόχας. Συνεπώς, άπ' τό ότι διαφέρουν οί προτιμήσεις μας γιά 
τούτο ή έκεΐνο τό έπάγγελμα, δέν πρέπει νά βγάλουμε τό συμπέρασμα ότι 
ή έργασία ένός άνθρώπου πρέπει νά αμείβεται καλύτερα άπ' τήν έργασία 
ένός άλλου. Ό εφευρέτης, πέρα άπό τή δίκαιη χρηματική ανταμοιβή του, θά 
δέχεται πάντα τό φόρο του θαυμασμού πού μας έμπνέει μόνο ή μεγαλοφυία... 

'Από τήν ίδια τή φύση τής έργασίας καί τής ανταλλαγής, τό αύστηρό 
μέτρο δικαιοσύνης απαιτεί νά είναι τά ωφελήματα τών συναλλασσομένων 
όχι μόνο ά μ ο ι β α ΐ α , αλλά καί ί σ α (all exchangers should be not only 
m u t u a l l y but they should likewise be e q u a l l y benefited). Μόνο δυό 
πράγματα μπορούν oí άνθρωποι ν' άνταλλάσσουν μεταξύ τους : τήν έργασία 
καί τά προϊόντα τής έργασίας. Σέ ένα δίκαιο σύστημα ανταλλαγών, τήν άξία 
όλων τών προϊόντων θά τήν καθόριζε τό συνολικό κόστος παραγωγής τους 
καί ί σ ε ς ά ξ ι ε ς θ ά ά ν τ α λ λ ά σ σ ο ν τ α ν π ά ν τ α μ έ ί σ ε ς 
ά ξ ί ε ς (If a just system of exchanges were acted upon, the value of all ar-
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tides would be determined by the entire cost of production, and e q u a l 
v a l u e s s h o u l d a l w a y s e x c h a n g e f o r e q u a l v a l u e s ) . 
"Αν, λογουχάρη, ένας καπελάς χρειάζεται μιά έργάσιμη μέρα γιά νά φτιάξει 
ένα καπέλο κι ένας τσαγγάρης στόν ϊδιο χρόνο κάνει ένα ζευγάρι παπού
τσια (προϋποθέτουμε πώς καί οί δυό χρησιμοποιούν πρώτες ΰλες ϊσης άξιας) 
καί κάνουν μεταξύ τους ανταλλαγή αύτών τών προϊόντων, τότε τό όφελος 
τους άπ' τήν ανταλλαγή αύτή θά είναι αμοιβαίο καί συνάμα ίσο. Έδώ τό 
όφελος τής μιας πλευράς δέ μπορεί νά είναι άπώλεια γιά τήν άλλη πλευρά, 
μιά καί ό καθένας κατέβαλε τήν ίδια ποσότητα έργασίας καί χρησιμοποίησε 
υλικά τής ίδιας αξίας. "Αν όμως, τηρουμένων τών όρων πού αναφέρθηκαν, 
ό καπελάς έπαιρνε ώς αντάλλαγμα δ υ ό ζευγάρια παπούτσια γιά έ ν α κα
πέλο, προφανώς ή ανταλλαγή θά ήταν άδικη. Ό καπελάς θά είχε κλέψει 
άπ' τόν τσαγγάρη μιά έργάσιμη μέρα κι άν αύτό συνεχιζόταν σ' όλες τίς 
άνταλλαγές, θά έπαιρνε γιά έργασία μ ι σ ο ΰ χ ρ ό ν ο υ τό προϊόν τής έρ
γασίας ο λ ό κ λ η ρ ο υ χ ρ ό ν ο υ ενός άλλου προσώπου. "Ισαμε τώρα ακο
λουθήσαμε πάντα αύτό τό εντελώς άδικο σύστημα άνταλλαγής : οί εργάτες 
έδιναν στόν καπιταλιστή τή δουλειά ολόκληρου χρόνου, παίρνοντας σάν 
άντάλλαγμα τήν άξια μισοΰ χρόνου (the workmen have given the capitalist 
the labour of a whole year, in exchange for the value of only half a year). Α 
κριβώς άπό δώ, καί όχι άπό τήν ύποτιθέμενη ανισότητα τών φυσικών καί 
διανοητικών ικανοτήτων τών άτόμων, προήλθε ή άνισότητα στόν πλού
το καί στήν εξουσία. Ή άνισότητα τής άνταλλαγής, ή διαφορά τών τιμών 
στίς αγορές καί στίς πωλήσεις είναι δυνατές μόνο ύπό τόν όρο ότι οί καπι
ταλιστές παραμένουν πάντα καπιταλιστές καί οί έργάτες έργάτες. Αύτοί 
μιά τάξη τυράννων κι έκεΐνοι μιά τάξη σκλάβων... Τούτη ή συναλλαγή άνά-
μέσα σέ καπιταλιστές καί έργάτες αποδείχνει ολοκάθαρα ότι γιά μιά έβδο-
μάδα δουλειάς τοΰ έργάτη οί καπιταλιστές καί οί ιδιοκτήτες τοΰ δίνουν μόνο 
ένα μέρος τοΰ πλούτου πού πήραν άπ' αυτόν κατά τή διάρκεια τής έβδομάδας 
πού πέρασε. Μ' άλλα λόγια, παίρνουν άπ' τόν έργάτη κ ά τ ι δίχως νά τοΰ 
δίνουν γι' αύτό τ ί π ο τ α ( n o t h i n g f o r s o m e t h i n g ) . . . Ή συναλ
λαγή άνάμεσα στόν έργάτη καί τόν καπιταλιστή είναι σκέτη φάρσα : στήν 
πραγματικότητα, σέ χίλιες-δυό περιπτώσεις αύτό δέν είναι, παρά μιά ξε
διάντροπη, μολονότι νομιμοποιημένη, ληστεία (The whole transaction bet
ween the producer and the capitalist is a mere farce : it is, in fact, in thousands 
of instances, no other than a barefaced though legal robbery)^. (Μπραίυ, 
σελ. 45, 48, 49 καί 50). 

«Τό κέρδος τοΰ έπιχειρηματία θά είναι πάντα απώλεια γιά τόν έργάτη 
όσο ή άνταλλαγή μεταξύ τους θά παραμένει άνιση. Καί ή ανταλλαγή δέ 
μπορεί νά γίνει ίση όσο ή κοινωνία είναι χωρισμένη σέ καπιταλιστές καί 
παραγωγούς. Κι ενώ οί τελευταίοι άποζοΰν άπ' τήν εργασία τους, οί πρώτοι 
παχύνονται άπ' τά κέρδη τής ξένης έργασίας. 

«Είναι ολοφάνερο» — συνεχίζει ό κ. Μπραίυ, — «ότι όποια μορφή δια
κυβέρνησης κι άν έπιβάλλετε ... όσα κηρύγματα έν ονόματι τής ήθικής καί 
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της αδελφικής αγάπης κι άν κάνετε ... ή αμοιβαιότητα είναι ασυμβίβαστη 
μέ τήν άνισότητα των άνταλλαγών. Ή ανισότητα τών άνταλλαγών, πού απο
τελεί τήν πηγή τής ανισότητας τών ιδιοκτησιών, είναι ό κρυφός έχθρός πού 
μας κατατρώει (No reciprocity can exist where are unequal exchanges. Ine
quality of exehanges, as being the cause of inequality possessions, is 
the secret enemy that devours us)». (Μπραίη, σελ. 51 καί 52). 

« Ή προσεκτική έξέταση του σκοπού καί τής άποστολής τής κοινωνίας 
μου δίνει τό δικαίωμα νά συμπεράνω ότι όχι μόνο όλοι οί άνθρωποι οφείλουν 
νά εργάζονται γιά νά μπορούν έτσι νά κάνουν άνταλλαγές, αλλά καί ότι 
ίσες άξιες πρέπει νά άνταλλάσσονται μέ ίσες άξίες. Καί παραπέρα, γιά νά 
μή μπορεί τό κέρδος του ένός ν' αποτελεί απώλεια γιά τόν άλλον, ή άξία 
πρέπει νά προσδιορίζεται άπ' τίς δαπάνες παραγωγής. Είδαμε, ώστόσο, πώς 
μέσα στό σημερινό κοινωνικό σύστημα τό κέρδος του καπιταλιστή καί του 
πλούσιου άποτελεΐ πάντα απώλεια γιά τόν έργάτη, πώς τό άποτέλεσμα αυτό 
είναι άναπόφευκτο καί πώς, όποια κι άν είναι ή μορφή διακυβέρνησης, ό 
φτωχός παραδίδεται ολότελα στό έλεος του πλούσιου όσο διατηρείται ή 
άνισότητα τών άνταλλαγών. Ή ισότητα τών άνταλλαγών μπορεί νά διασφα
λισθεί μόνο από ένα κοινωνικό σύστημα, πού θά αναγνώριζε τήν οικουμε
νική ύποχρέωση τής έργασίας... Ή ισότητα τών άνταλλαγών θά έκανε νά 
περάσει σιγά-σιγά ό πλούτος άπ' τά χέρια τών σημερινών καπιταλιστών στά 
χέρια τών εργαζόμενων τάξεων» (Μπραίυ, σελ. 53-55). 

«"Οσο θά ισχύει αύτό τό σύστημα τής άνισότητας τών άνταλλαγών, οί 
παραγωγοί θά είναι πάντα τό ίδιο φτωχοί, τό ίδιο άμόρφωτοι καί τό ίδιο πα
ραφορτωμένοι μέ δουλειά, έστω κι άν καταργούνταν ό λ α τά κυβερνητικά 
τέλη, δλοι οί φόροι... Μόνο ή πλήρης άλλαγή τοΰ συστήματος, μόνο ή 
καθιέρωση τής ισότητας τής έργασίας καί τής άνταλλαγής μπορεί νά 
βελτιώσει αύτή τήν κατάσταση καί νά έξασφαλίσει στούς άνθρώπους 
αληθινή ισότητα δικαιωμάτων... Φτάνει νά κάνουν μιά προσπάθεια οί πα
ραγωγοί — καί κάθε προσπάθεια γιά τή σωτηρία τους πρέπει νά ξεκινάει άπ' 
αύτούς τούς ίδιους, — κι οί άλυσσίδες τους θά σπάσουν μιά γιά πάντα... Ώ ς 
σκοπός ή πολιτική ισότητα είναι σφάλμα καί άποδείχνεται σφάλμα καί ώς 
μέσον (Äs an end, Ike political equality is there a failure, as a means, 
also, it is there a failure). 

"Οταν ύπάρχει ισότητα άνταλλαγών, τό κέρδος τοΰ ένός δέ μπορεί νά 
γίνει ζημία γιά τόν άλλον, διότι κάθε άνταλλαγή είναι τότε μιά άπλή μ ε τ α 
β ί β α σ η έργασίας καί πλούτου, πού δέν άπαιτει καμιά θυσία. "Ετσι, σ' ένα 
κοινωνικό σύστημα, πού βασίζεται στήν ισότητα τών άνταλλαγών, ό παρα
γωγός θά έχει τή δυνατότητα καί νά πλουτίζει μέ τίς άποταμιεύσεις του. 
Μά αυτός ό πλούτος θά είναι άπλώς τό συσσωρευμένο προϊόν τής δικής του 
έργασίας. Οά έχει τή δυνατότητα ν' άνταλλάσσει τόν πλούτο του ή νά τόν 
δωρίζει σέ άλλους, άλλά, άν πάψει νά εργάζεται, δέ θά μπορεί νά παραμένει 
πλούσιος γιά ένα κάποιο μακρόχρονο διάστημα. Μέ τήν καθιέρωση τής ισό
τητας τών άνταλλαγών, ό πλούτος χάνει τή σημερινή του ικανότητα νά άνα-
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νεώνεται καί νά αναπαράγεται, άς ποΰμε, άπό μόνος του. Δέ θά μπορεί πιά 
νά άναπληρώνει τις απώλειες πού θά δημιουργούνται άπ' τήν κατανάλωση, 
διότι πλούτος πού καταναλώθηκε μιά φορά, θά είναι χαμένος γιά πάντα, 
εφόσον δέν θά αναπαραχθεί μέ τήν έργασία. Στό καθεστώς τών ίσων ανταλ
λαγών δέ θά μπορεί πιά νά ύπάρχει αύτό πού σήμερα όνομάζουμε κέρδη καί 
τόκους. Τόσο οί παραγωγοί, όσο καί κείνοι πού θά ασχολούνται μέ τήν κα
τανομή, θά παίρνουν τήν ϊδια αμοιβή καί ή άξία του κάθε προϊόντος πού πα
ράγεται καί διατίθεται στόν καταναλωτή θά καθορίζεται άπ' τό σύνολο τής 
εργασίας πού άναλώθηκε γι' αύτό... 

Συνεπώς, ή άρχή τής ισότητας τών άνταλλαγών πρέπει άπ' τήν ϊδια τή 
φύση της, νά οδηγήσει στό νά γίνει ή έ ρ γ α σ ί α ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή » 
(Μπραίυ, σελ. 67, 88, 89, 94 καί 109[-110]). 

Ανασκευάζοντας τίς άντιρρήσεις τών οικονομολόγων κατά 
τοϋ κομμουνισμού, ό κ. Μπραίυ συνεχίζει: 

« Ά ν είναι άπαραίτητη μιά άλλαγή τοΰ άνθρώπινου χαρακτήρα γιά νά 
δημιουργηθεί στήν τέλεια μορφή του ένα κοινωνικό σύστημα βασισμένο 
στήν κοινοκτημοσύνη, άν, άπ' τήν άλλη μεριά, τό σημερινό καθεστώς δέν 
προσφέρει ούτε τίς συνθήκες, ούτε τίς ευνοϊκές δυνατότητες γιά μιά τέτοια 
άλλαγή χαρακτήρα καί γιά νά προετοιμάσουμε τούς άνθρώπους πρός μιά 
καλύτερη κατάσταση, πού όλοι επιθυμούν, τότε είναι φανερό ότι πρέπει 
άναγκαστικά ή κατάσταση νά μείνει όπως έχει, άν δέν άνακαλυφθεΐ καί δέν 
εφαρμοστεί ένα μεταβατικό κοινωνικό στάδιο, — μιά διαδικασία πού άνή-
κει κατά ένα μέρος στό σημερινό καί κατά ένα άλλο μέρος στό μελλοντικό 
σύστημα» (τό σύστημα τής κοινοκτημοσύνης), — «ένα είδος ένδιάμεσης κα
τάστασης, όπου ή κοινωνία θά έμπαινε μέ όλες τίς άκρότητες καί τούς πα
ραλογισμούς της, γιά νά βγει κατόπιν άπ' αύτήν, πλουτισμένη μέ προτερή
ματα καί ιδιότητες, τά όποια άποτελοΰν ζωτικό όρο τοΰ συστήματος πού βα
σίζεται στήν κοινοκτημοσύνη» (Μπραίυ, σελ. 134). 

«Γιά όλη αυτή τή διαδικασία δέν θά χρειαζόταν παρά ή πιό άπλή μορ
φή συνεταιριστικής εργασίας ... Τά έξοδα παραγωγής θά προσδιόριζαν σέ 
κάθε περίπτωση τήν άξία τοΰ προϊόντος καί οί ίσες άξιες θ' άνταλλάσσονταν 
πάντα μέ ϊσες άξίες. Ά ν άπό δυό πρόσωπα τό ένα δούλευε ολόκληρη τήν 
έβδομάδα καί τό άλλο τή μισή, τότε ή άμοιβή τοΰ πρώτου θά ήταν διπλάσια 
άπ' τήν άμοιβή τοΰ δεύτερου. Ά λ λ ά αύτήν τήν παραπανήσια πληρωμή δέν 
θά τήν έπαιρνε ό ένας σέ βάρος τοΰ άλλου : ή άπώλεια, πού θά είχε ό τελευ
ταίος δέν θά πήγαινε σέ καμιά περίπτωση πρός όφελος τοΰ πρώτου. Ό κα
θένας θ' άντάλλασσε τόν μισθό πού πήρε άτομικά γιά άντικείμενα τής ϊδιας 
άξίας μέ τό μισθό του. Καί τό κέρδος πού θά πραγματοποιοΰσε οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή όποιοσδήποτε κλάδος τής παραγωγής δέ θά άποτελοΰσε σέ κα
μιά περίπτωση ζημία γιά άλλον άνθρωπο ή γιά άλλον κλάδο τής παραγωγής. 
Ή έργασία τοΰ κάθε άνθρώπου θά ήταν τό μοναδικό μέτρο τών κερδών ή τών 
ζημιών του... 
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Ή ποσότητα των διαφόρων αναγκαίων γιά τήν κατανάλωση προϊόν
των, ή σχετική άξία κάθε αντικειμένου σέ σύγκριση μέ τά άλλα (ό άριθμός 
των έργατων πού χρειάζονται οί διάφοροι κλάδοι εργασίας), μέ μιά λέξη, 
καθετί πού άφορα τήν κοινωνική παραγωγή καί διανομή, θά προσδιοριζόταν 
άπό κεντρικά καί τοπικά γραφεία (boards of trade). Σέ κλίμακα ένός έθνους 
οί υπολογισμοί αύτοί θά γίνονταν σέ τόσο λίγο χρόνο καί μέ τόση ευκολία 
μέ όση γίνονται μέσα στό σημερινό σύστημα σέ όποιαδήποτε ιδιωτική έται-
ρεία... Τά άτομα θά συγκροτούσαν οικογένειες, οί οικογένειες κοινότητες, 
όπως καί στό σημερινό σύστημα... Α κ ό μ α καί ό διαμοιρασμός του πληθυ
σμού σέ πόλη καί χωριό, όσον κι άν είναι βλαβερός, δέ θά καταργούνταν 
άμέσως... Τό κάθε άτομο θά διατηρούσε μέσα σ' αυτόν τόν σϋνεταιρισμό τήν 
έλευθερία πού έχει σήμερα νά σωρεύει όσα θέλει καί νά χρησιμοποιεί τά λε
φτά πού μάζεψε όπως θέλει... Ή κοινωνία μας θά ήταν, σά νά λέμε, μιά με
γάλη μετοχική έταιρεία, πού θά άπαρτιζόταν άπό απειράριθμες μικρές μετο
χικές έταιρεΐες, πού όλες τους θά έργάζονταν, θά παρήγαγαν καί θ' άντάλ-
λασσαν τά προϊόντα τους πάνω στή βάση τής πιό ολοκληρωμένης ισότητας... 
Τό νέο μας σύστημα μετοχικών έταιρειών, πού δέν είναι παρά μιά παραχώ
ρηση πού γίνεται στή σημερινή κοινωνία μέ σκοπό τή μετάβαση στόν κομ
μουνισμό, έπιτρέπει τήν συνύπαρξη τής ά τ ο μ ι κ ή ς ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς 
τών προϊόντων μέ τήν κ ο ι ν ο κ τ η μ ο σ ύ ν η τών παραγωγικών δυνάμεων, 
εξαρτά τήν τύχη κάθε άτομου άπ' τήν ίδια τή δραστηριότητά του καί του 
παρέχει ίσο μερίδιο σ' όλα τά ώφέλη πού προσφέρει ή φύση καί ή πρόοδος 
τής τεχνικής. Επομένως, ένα τέτοιο σύστημα μπορεί νά έφαρμοστει στή ν 
κοινωνία όπως είναι σήμερα καί μπορεί νά τήν προετοιμάσει γιά τίς μετέ
πειτα άλλαγές» (Μπραίυ, σελ. 158, 160, 162, [163,] 168, 170 καί 194). 

Δέν μας μένει τώρα παρά νά δώσουμε μιά λιγόλογη άπάν-
τηση στόν κ. Μπραίυ, πού, παρά καί ένάντια στην έπιθυμία μας, 
πήρε τή θέση τοΰ κ. Προυντόν, μέ τή διαφορά, όμως, ότι ό κ. 
Μπραίυ δέ νομίζει ότι κατέχει τήν τελευταία λέξη τής άνθρω-
πότητας, θεωρώντας ότι τά μέτρα πού προτείνει είναι κατάλλη
λα μόνο γιά μιά μεταβατική έποχή άνάμεσα στή σύγχρονη κοι
νωνία καί στό σύστημα πού βασίζεται στή ν κοινοκτημοσύνη. 

Μιά ώρα έργασίας τοΰ Πέτρου άνταλλάσσεται μέ μιά ώρα 
εργασίας τοΰ Παύλου. Νά τό βασικό άξίωμα τοΰ κ. Μπραίυ. 

"Ας ύποθέσουμε ότι ό Πέτρος δούλεψε δώδεκα ώρες κι ό 
Παύλος μονάχα έξι. Στή ν περίπτωση αύτή, ό Πέτρος μπορεί 
νά άνταλλάξει μέ τόν Παύλο έξι ώρες μέ έξι ώρες, ένώ οί ύπόλοι-
πες έξι θά τοΰ μείνουν περίσσευμα. Τί θά τίς κάνει αύτές τίς έξι 
ώρες έργασίας ; 

Ή δέν θά τίς κάνει τίποτα κι έτσι οί έξι ώρες έργασίας πή-
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γαν χαμένες γ ι ' αυτόν, ή θά καθήσει άπραγος άλλες έξι ώρες γιά 
ν ' άποκαταστήσει τήν ισορροπία ή , τέλος, — κι αυτό είναι τό 
τελευταίο πού τοΰ μένει — θά δώσει στόν Παύλο κι αύτές τίς 
έξι ώρες, πού δέν ξέρει τί νά τίς κάνει. 

"Ωστε ποιό θά είναι τελικά τό κέρδος τού Πέτρου άπέναντι 
στόν Παύλο; *Ώρες έργασίας; Ό χ ι . Θά κερδίσει μονάχα ώρες 
σχόλης, θά ύποχρεωθεΐ νά τεμπελιάσει έξι ώρες. Καί γιά νά 
μπορεί αύτό τό νέο δικαίωμα στην τεμπελιά όχι μόνο νά άναγνω-
ρίζεται, άλλά καί νά έκτιμιέται στη νέα κοινωνία, θά πρέπει ή 
κοινωνία αύτή νά θεωρεί τήν τεμπελιά ύπέρτατη εύτυχία καί τήν 
έργασία άβάσταχτο βάρος, άπ' τό όποιο πρέπει νά λυτρωθεί μέ 
κάθε θυσία. Καί άκόμα, γιά νά έπανέλθουμε στό παράδειγμά 
μας, πρέπει νά δούμε άν αύτές οί ώρες σχόλης, πού κέρδισε ό Πέ
τρος άπ' τόν Παύλο, ήταν πραγματικό κέρδος γιά τόν Πέτρο ! 
Μά όχι. Ό Παύλος, πού στήν άρχή δούλευε μόνο έξι ώρες, μέ 
μιά κανονική καί μετρημένη δουλειά πετυχαίνει τό ίδιο άποτέ-
λεσμα όπως καί ό Πέτρος, πού είχε άρχίσει μέ μιά ύπερένταση 
έργασίας. Ό καθένας θά θέλει νά είναι Παύλος καί θά άρχίσει 
συναγωνισμός, ένας συναγωνισμός τεμπελιάς, γιά τό ποιός θά 
φτάσει στή θέση τοΰ Παύλου. 

Τί μάς έφερε, λοιπόν, ή άνταλλαγή ίσων ποσοτήτων έργα
σίας ; Υπερπαραγωγή, έκπεσμό τής άξιας, ύπέρμετρη έργασία 
εναλλασσόμενη μέ άπραξία, μέ μιά λέξη, όλες τίς οικονομικές 
σχέσεις πού υπάρχουν στή σημερινή κοινωνία, έκτός άπ' τό 
συναγωνισμό τής έργασίας. 

"Αλλά όχι, πέφτουμε έξω. Υπάρχε ι ένα άκόμα μέσο σωτη
ρίας τής νέας κοινωνίας, τής κοινωνίας τών Πέτρων καί Παύλων. 
'Ο Πέτρος θά καταναλώσει μόνος του τό προϊόν τών έξι ώρών 
έργασίας πού τοΰ περισσεύουν. Ά λ λ ά άπό τή στιγμή πού δέν θά 
έχει πιά άνάγκη νά καταφεύγει στήν άνταλλαγή τοΰ προϊόντος 
πού έχει παράγει, δέν θά έχει καί άνάγκη νά παράγει γιά άνταλ
λαγή κι αύτό άπορρίπτει όλη τήν ύπόθεσή μας γιά μιά κοινωνία 
θεμελιωμένη στόν καταμερισμό έργασίας καί στήν άνταλλαγή. 
Ή ίσότητα άνταλλαγών θά μπορούσε νά περισωθεί μόνο μέ τό 
σταμάτημα κάθε άνταλλαγής: ό Παύλος καί ό Πέτρος θά γί
νονταν Ροβινσώνες. 
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Ά ν υποθέσουμε, λοιπόν, ότι όλα τά μέλη της κοινωνίας 
εϊναι άμεσα εργαζόμενοι, τότε ή άνταλλαγή ϊσης ποσότητας 
ώρών εργασίας είναι έφικτή μόνο υπό τόν όρο ένός προσυμφω
νημένου άριθμοϋ ώρών, πού πρέπει νά άναλωθοΰν γιά τήν υλική 
παραγωγή. Μιά τέτοια συμφωνία, όμως, άποτελει άρνηση τής 
άτομικής άνταλλαγής. 

Στό ϊδιο συμπέρασμα καταλήγουμε πάλι, άν πάρουμε ώς 
άφετηρία όχι τήν κατανομή των προϊόντων πού έχουν παραχθεί, 
άλλά τήν ϊδια τήν πράξη τής παραγωγής. Στή μεγάλη βιομηχα
νία ό Πέτρος δέ μπορεί νά καθορίσει αύθαίρετα τό χρόνο τής 
εργασίας του, διότι δίχως τή συνδρομή όλων των άλλων Πέτρων 
καί Παύλων, πού συναποτελοΰν τήν επιχείρηση, ή εργασία τού 
Πέτρου δέν είναι τίποτα. Έτσ ι , έρμηνεύεται κατά τόν καλύτερο 
τρόπο ή πεισματική άντίσταση πού άντέταξαν οί άγγλοι έργο-
στασιάρχες στό νομοσχέδιο γιά τή δεκάωρη εργάσιμη ήμερα68. 
Ήξεραν πολύ καλά ότι ή μείωση κατά δύο ώρες τού εργάσιμου 
χρόνου τών γυναικών καί τών παιδιών θά έπρεπε νά συνεπιφέρει 
καί μιά μείωση τού εργάσιμου χρόνου τών άνδρών. Είναι μέσα 
στή φύση τής μεγάλης βιομηχανίας νά θέλει νά είναι ίσος γιά 
όλους ό χρόνος εργασίας. Αύτό πού σήμερα είναι άποτέλεσμα 
τής λειτουργίας τού κεφαλαίου καί τού συναγωνισμού άνάμεσα 
στούς εργάτες, αύριο, όταν θά άρθεΐ ή σχέση έργασία-κεφάλαιο, 
θά επιτυγχάνεται μέ μιά συμφωνία βασισμένη στή σχέση του 
συνόλου τών παραγωγικών δυνάμεων μέ τό σύνολο τών άναγκών 
πού υπάρχουν. 

Ά λ λ ά μιά τέτοια συμφωνία. είναι θανατική καταδίκη τής 
άτομικής άνταλλαγής. Κι έτσι καταλήγουμε πάλι στό ίδιο άπο
τέλεσμα. 

Κατ 5 άρχήν, δέν ύπάρχει άνταλλαγή προϊόντων, άλλά άν
ταλλαγή μορφών εργασίας πού συσσωματώνονται στήν παρα
γωγή. Ά π ' τόν τρόπο άνταλλαγής τών παραγωγικών δυνάμεων 
εξαρτιέται καί ό τρόπος άνταλλαγής τών προϊόντων. Γενικά ή 
μορφή άνταλλαγής τών προϊόντων άντιστοιχεΐ στή μορφή πα
ραγωγής. Αλλάξτε αύτήν τήν τελευταία, καί θά δείτε ώς συνέ-
πειτα ότι θά άλλάξει ή μορφή άνταλλαγής. Γι ' αύτό στήν ιστο
ρία τής κοινωνίας βλέπουμε ότι ό τρόπος άνταλλαγής τών προ-
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ιόντων ρυθμίζεται άπ' τόν τρόπο της παραγωγής τους. Ή ατομι
κή ανταλλαγή αντιστοιχεί επίσης σ' έναν καθορισμένο τρόπο 
παραγωγής, πού κι αύτός πάλι βρίσκεται σέ άντιστοιχία μέ τόν 
άνταγωνισμό των τάξεων. "Ωστε δίχως άνταγωνισμό των τά
ξεων, δέν μπορεί νά υπάρξει καί ατομική άνταλλαγή. 

Ά λ λ ά ή συνείδηση τοΰ καλοκάγαθου άστοΰ άρνεΐται νά 
παραδεχθεί τό ολοφάνερο αύτό γεγονός. "Οσο ό άνθρωπος πα
ραμένει άστός, δέ μπορεί παρά νά βλέπει αύτές τίς άνταγωνι-
στικές σχέσεις ώς σχέσεις πού βασίζονται στήν άρμονία καί 
στήν αιώνια δικαιοσύνη, πού δέν επιτρέπουν σέ κανέναν νά ικα
νοποιεί τά συμφέροντά του σέ βάρος τού άλλου. Κατά τή γνώμη 
τοΰ άστοΰ, ή άτομική άνταλλαγή μπορεί νά ύπάρξει χωρίς άν-
ταγωνισμούς τών τάξεων : γΓ αύτόν, τοΰτα τά δυό φαινόμενα δέν 
συνδέονται διόλου μεταξύ τους. Ή άτομική άνταλλαγή, έτσι 
όπως τή φαντάζεται ό άστός, μοιάζει πολύ λίγο μέ τήν άτομική 
άνταλλαγή, έτσι όπως ύπάρχει στήν πραγματικότητα. 

Ό κ. Μπραίυ μετατρέπει τήν αυταπάτη τοΰ καλοκάγαθου 
άστοΰ σέ ιδανικό, πού θά ήθελε νά πραγματώσει. Εξαγνίζοντας 
τήν άτομική άνταλλαγή, άφαιρώντας της όλα τά άνταγωνιστικά 
στοιχεία πού έμπεριέχει, φαντάζεται πώς βρήκε τήν εξισωτική 
σχέση, πού θά ήθελε νά εισαγάγει στήν κοινωνία. 

Ό κ. Μπραίυ δέ βλέπει ότι αύτή ή εξισωτική σχέση, αύτό 
τό επανορθωτικό ιδεώδες πού θά ήθελε νά εισαγάγει στόν κό
σμο, δέν είναι τίποτ' άλλο, παρά ή άντανάκλαση τοΰ σημερινού 
κόσμου καί ότι, γιά τό λόγο αύτό, είναι εντελώς άδύνατο νά άνα-
συγκροτηθεΐ ή κοινωνία πάνω σέ μιά βάση, πού δέν είναι παρά 
ή έξωραϊσμένη σκιά αυτής τής κοινωνίας. Στό βαθμό πού ή σκιά 
αύτή θά παίρνει κάποια ύπόσταση, θά φανεί ότι, άντί γιά μιά 
ονειρικά άναμορφωμένη κοινωνία, έχουμε άπλώς μπροστά μας 
τό σώμα τής σημερινής κοινωνίας*. 

* "Οπως καί κάθε άλλη θεωρία, ή θεωρία του κ. Μπραίυ βρήκε τούς 
οπαδούς της, πού τούς απάτησαν τά φαινόμενα. Στό Λονδίνο, στό Σέφιλντ, 
στό Λήντς καί σέ πολλές άλλες πόλεις τής Αγγλίας ίδρύθηκαν Equitable 
Labour-Exchange-Bazars (αγορές δίκαιης ανταλλαγής τής εργασίας). 
'Αφοΰ καταβρόχθισαν σημαντικά κεφάλαια, όλες αύτές οί άγορές χρεοκό
πησαν σκανδαλωδώς. Αύτό τούς έκοψε τήν όρεξη μιά καί καλή. Προειδο
ποίηση γιά τόν κ. Προυντόν [[Σημείωση τοΰ Μαρξ]. 
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("Οπως είναι γνωστό, ό Προυντόν δέν έλαβε υπόψη του αύτήν την προ
ειδοποίηση. Τό 1849 έπιχείρησε ό ίδιος νά ίδρύσει μιά νέα Τράπεζα ανταλ
λαγών στό Παρίσι. "Αλλά ή Τράπεζα αύτη χρεοκόπησε προτού άκόμα άρ-
χίσει ουσιαστικά νά λειτουργεί. Μιά δικαστική δίωξη κατά του Προυντόν 
κάλυψε αύτή τή χρεοκοπία. Φ.Ε.^.[Προσθήκη τοϋ'Ένγκελς στη γερμανική 
έκδοση τον 1885], 

Κ. ΜΑΡΞ — Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, Άπαντα , τόμ, 4, σελ. 91 -105 
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Κ. ΜΑΡΞ 

Ή αθλιότητα της φιλοσοφίας 

(Τέλη Δεκεμβρίου 1846 μέ αρχές Απριλ ίου 1849) 

§ V. Οί απεργίες και οι εργατικές ενώσεις 

«Κάθε κίνηση, πού αποσκοπεί στην αύξηση των μισθών, δέ μπορεί 
νά οδηγήσει σέ τίποτα άλλο, παρά στήν άνοδο της τιμής τοΰ σταριού, του 
κρασιού κλπ., δηλαδή στό μεγάλωμα τής άνέχειας. Διότι τί είναι ό μισθός ; 
Είναι ή τιμή κόστους τοΰ σταριοΰ κλπ., είναι ή άκέραια τιμή όλων τών 
πραγμάτων. Πάμε παραπέρα : Μισθοί είναι ή άναλογία τών στοιχείων πού 
συνθέτουν τόν πλοΰτο καί πού καταναλώνονται κάθε μέρα μέ σκοπό τήν 
άναπαραγωγή τής μάζας τών έργατών. Συνεπώς, τό νά διπλασιάσουμε τό 
μισθό... θά σήμαινε ότι δίνουμε στόν κάθε παραγωγό ένα μερίδιο μεγαλύ
τερο άπ' τό προϊόν του, πράγμα πού άποτελεΐ μιά άντινομία. Κι άν ή αύξηση 
τών μισθών περιλάβει έναν μικρό μόνο άριθμό κλάδων παραγωγής, θά προ
καλέσει γενική διαταραχή στίς άνταλλαγές, μέ μιά λέξη, μεγάλωμα τής ανέ
χειας... Υποστηρίζω ότι οί άπεργίες, πού έχουν σάν επακόλουθο τήν αύ
ξηση τών μισθών, δέν μπορεί παρά νά καταλήγουν σέ μιά γενική άνοδο τών 
τιμών. Αυτό είναι τόσο σίγουρο, όσο είναι σίγουρο πώς δυό καί δυό κάνουν 
τέσσερα» (Προυντόν, τόμ. I , σελ. 110 καί 111 5 6). 

Απορρίπτουμε δλες αυτές τίς θέσεις, έκτος άπ' τό ότι δυό 
καί δυό κάνουν τέσσερα. 

Πρώτο, δέν μπορεί νά υπάρχει γενική άνοδος τών τιμών. 
Ά ν διπλασιαστούν οί τιμές όλων τών ειδών ταυτόχρονα μέ τόν 
διπλασιασμό τών μισθών, άπ' αύτό δέν επέρχεται καμιά άλλαγή 
στίς τιμές. Αλλάζει μόνο ή πλασματική τους έκφραση. 

Δεύτερο, ή γενική αύξηση τών μισθών δέν μπορεί ποτέ νά 
οδηγήσει σέ μιά λίγο-πολύ γενική ανατίμηση τών εμπορευμά
των. Πράγματι, άν όλοι οί κλάδοι τής παραγωγής χρησιμοποιοΰ-
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σαν τόν ϊδιο αριθμό εργατών σέ σχέση μέ τό σταθερό τους κε
φάλαιο ή μέ τά έργαλεία έργασίας πού ύπάρχουν σ 9 αύτούς τούς 
κλάδους, τότε μιά γενική αύξηση τών μισθών θά έφερνε μιά γε
νική πτώση τών κερδών, ενώ ή τιμή τών έμπορευμάτων στήν 
άγορά δεν θά παρουσίαζε καμιά άλλαγή. 

Επειδή όμως ή σχέση τής χειρονακτικής δουλειάς πρός τό 
σταθερό κεφάλαιο δέν είναι ή ίδια στούς διάφορους κλάδους 
τής παραγωγής, όλοι οί κλάδοι πού χρησιμοποιούν σχετικά με
γαλύτερο σταθερό κεφάλαιο καί μικρότερο άριθμό εργατών, θά 
άναγκαστούν άργά ή γρήγορα νά μειώσουν τήν τιμή τών έμπο
ρευμάτων τους. Σέ άντίθετη περίπτωση, άν δέν πέσει ή τιμή τών 
έμπορευμάτων τους, τότε τά κέρδη τους θά ύπερβούν τό γενικό 
έπίπεδο κερδών. Οί μηχανές δέν παίρνουν βέβαια μισθό. Συνε
πώς, ή γενική αύξηση τών μισθών θά ήταν λιγότερο αισθητή 
στούς κλάδους τής παραγωγής, πού χρησιμοποιούν σέ σύγκριση 
μέ άλλους περισσότερες μηχανές καί λιγότερους εργάτες. Ω σ 
τόσο, επειδή ό συναγωνισμός έχει πάντα τήν τάση νά ισοπεδώ
νει τό ποσοστό κερδών, τά κέρδη πού ύπερβαίνουν τό γενικό 
έπίπεδο κερδών δέν μπορεί παρά νά είναι προσωρινά. Έ τ σ ι , πέ
ρα άπό μερικές διακυμάνσεις, μιά γενική αύξηση μισθών θά 
έφερνε όχι μιά γενική άνοδο τών τιμών, όπως ισχυρίζεται ό κ. 
Προυντόν, άλλά μιά μερική πτώση τους, δηλαδή μιά πτώση τής 
τρέχουσας τιμής τών έμπορευμάτων, πού παράγονται κυρίως μέ 
τή βοήθεια μηχανών. 

Ή άνοδος καί ή πτώση κερδών καί μισθών έκφράζουν μόνο 
τήν άναλογία συμμετοχής καπιταλιστών καί εργατών στό προϊόν 
μιας εργάσιμης ήμέρας, χωρίς νά επηρεάζουν διόλου, στίς πιό 
πολλές περιπτώσεις, τήν τιμή τού προϊόντος. Ά λ λ ά τό ότι «οί 
άπεργίες, πού έχουν σάν επακόλουθο τήν αύξηση τών μισθών, 
φέρνουν γενικά άνοδο τών τιμών, άκόμα καί μεγάλωμα τής άνέ-
χειας» [ I , σελ. 111] — αύτό είναι άπ 9 τίς ιδέες εκείνες, πού μπο
ρούν νά γεννηθούν μόνο στό κεφάλι ενός άκατανόητου ποιητή. 

Στήν Αγγλ ία οί άπεργίες γίνονταν συνεχώς άφορμή γιά νά 
έφευρίσκονται καί νά χρησιμοποιούνται νέες μηχανές. Οί μηχα
νές στάθηκαν, μπορούμε νά πούμε, όπλο τών καπιταλιστών γιά 
νά άντιμετωπίζεται ή εξέγερση τών ειδικευμένων έργατών. Ή 
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μεγαλύτερη εφεύρεση της σύγχρονης βιομηχανίας — ή δβΐ^ 
αοίί^ ?ηηΙβ*70— έβγαλε άπ 'τή μέση τούς ξεσηκωμένους κλω
στές. Έ σ τ ω κι άν μοναδικό αποτέλεσμα τών ενώσεων καί τών 
απεργιών ήταν νά στραφούν εναντίον τους οί προσπάθειες τοΰ 
έφευρετικοΰ πνεύματος στόν τομέα της μηχανικής, τότε, καί 
στήν περίπτωση αύτή, οι ένώσεις καί οι άπεργίες άσκησαν τε
ράστια έπίδραση στήν άνάπτυξη τής βιομηχανίας. 

«Βρίσκω», — συνεχίζει ό κ. Προυντόν, — «σ' ένα άρθρο του κ. Λεών 
Φωσσέ, δημοσιευμένο ... τό Σεπτέμβριο τοΰ 184571, ότι τόν τελευταίο καιρό 
οί άγγλοι έργάτες δέν πολυασχολοΰνται μέ τίς ενώσεις — πράγμα πού σί
γουρα άποτελεΐ μιά πρόοδο, γιά την όποία μποροΰμε μόνο νά τούς συγχα
ρούμε, — άλλά αύτή ή βελτίωση τοΰ ήθους τών έργατών προέρχεται κυρίως 
άπ' τήν οικονομική τους προπαίδεια. Δέν εξαρτιέται άπ' τούς εργοστασιάρ
χες τό μεροκάματο, — άναφώνησε σέ μιά συνέλευση στό Μπόλτον ένας ερ
γάτης κλώστης. — Σέ περιόδους πού οί δουλειές δέν πάνε καλά, τά άφεντικά 
παίζουν, σά νά λέμε, τό ρόλο τοΰ μαστίγιου στά χέρια τής αναγκαιότητας 
καί πρέπει, θέλοντας καί μή, νά χτυποΰν. Ρυθμιστική αρχή είναι ή σχέση 
άνάμεσα στήν προσφορά καί τή ζήτηση κι ή δύναμη τών άφεντικών δέ φτά
νει ώς έκεΐ... "Αυτό μάλιστα"», — άνακράζει ό κ. Προυντόν, — «ιδού επιτέ
λους, έργάτες διαπαιδαγωγημένοι, ύποδειγματικοί κλπ. κλπ. κλπ». «Μόνο 
αύτή ή άθλιότητα έλειπε άπ' τήν Αγγλία . Ά λ λ ά δέ θά διαβεί τόν πορθμό» 
(Προυντόν, τόμ. I, σελ. 261 καί 262). 

Ά π ' όλες τίς άγγλικές πόλεις στό Μπόλτον άκριβώς άνα-
πτύχθηκε πιό πολύ ό ριζοσπαστισμός. Οι έργάτες τοΰ Μπόλτον 
είναι γνωστοί σάν οι πιό άκραΐοι επαναστάτες. Κατά τή διάρ
κεια τοΰ μεγάλου άναβρασμοΰ πού ύπήρχε στήν Α γ γ λ ί α γιά τήν 
κατάργηση τοΰ νόμου γιά τά σ ιτηρά 7 2 , οί άγγλοι εργοστασιάρ
χες θεώρησαν ότι δέ θά μποροΰσαν νά τά βγάλουν πέρα μέ τούς 
γαιοκτήμονες, άν δέν βάλουν μπροστά τούς έργάτες. Καθώς ό
μως τά συμφέροντα τών έργατών δέν είναι λιγότερο άντίθετα 
πρός τά συμφέροντα τών εργοστασιαρχών άπ' ό,τι τά συμφέρον
τα τών εργοστασιαρχών πρός τά συμφέροντα τών γαιοκτημόνων, 
ήταν φυσικό νά ύποστοΰν ήττα οί εργοστασιάρχες στίς συγκεν
τρώσεις τών έργατών. Τί έκαναν τότε οί έργοστασιάρχες ; Όργά-
νωσαν γιά τά μάτια συγκεντρώσεις, στίς όποιες μετείχαν κυρίως έ-

* — αύτόματη κλωστική μηχανή. 
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πιστάτες τών εργοστασίων, λιγοστοί εργάτες έμπιστοι τους καί 
φίλοι τον έμπορίον μέ την κυριολεκτική έννοια του δ ρου. "Οταν 
τότε οί πραγματικοί έργάτες θέλησαν νά συμμετάσχουν σ' αυτές 
τίς συγκεντρώσεις, όπως έγινε στό Μπόλτον καί στό Μάντσεστερ, 
γιά νά διαμαρτυρηθούν γι ' αυτές τίς φτιαχτές έκδηλώσεις, τούς 
άπαγόρευσαν τήν είσοδο μέ τό πρόσχημα πώς πρόκειται γιά ti
cket-meeting, εννοώντας δηλαδή ότι πρόκειται γιά συγκεντρώ
σεις όπου γίνονται δεκτοί μόνον όσοι έχουν εισιτήρια. Ωστόσο , 
στις τοιχοκολλημένες άφίσες γινόταν λόγος γιά δημόσιες συγ
κεντρώσεις. Κάθε φορά πού γινόταν μιά τέτοια συγκέντρωση, οί 
έφημερίδες τών έργοστασιαρχών δημοσίευαν έντυπωσιακά καί 
πολύστηλα ρεπορτάζ γιά τούς λόγους πού έκφωνοΰνταν έκεϊ. Οί 
έφημερίδες τοΰ Λονδίνου τούς άναδημοσίευαν κατά λέξη. Δέ 
χρειάζεται νά πούμε ότι τούς λόγους τούς έκφωνοΰσαν οί έπι-
στάτες τών έργοστασίων. Ό κ. Προυντόν είχε τήν άτυχία νά έκ-
λάβει τούς επιστάτες γιά άπλούς έργάτες καί νά τούς άπαγορεύ
σει αύστηρά νά διαβούν τόν πορθμό. 

Ά ν τό 1844 καί 1845 οί άπεργίες άκούστηκαν λιγότερο άπ 9 

ό,τι στά προηγούμενα χρόνια, αύτό έγινε διότι τό 1844 καί 1845 
ήσαν τά πρώτα χρόνια άνόδου τής άγγλικής βιομηχανίας μετά τό 
1837. Μολαταύτα, κανένα τρέϊντ-γιοννιον δέν διαλύθηκε. 

Ά ς άκούσουμε τώρα τούς έπιστάτες τοΰ Μπόλτον. Σύμφω
να μέ τά λεγόμενά τους, οί έργοστασιάρχες δέν κάνουν κουμάν
το στούς μισθούς, γιατί δέν εξαρτιέται άπ 9 αύτούς ή τιμή τών 
προϊόντων κι αύτό γιατί δέν κάνουν κουμάντο στήν παγκόσμια 
άγορά. Μέ βάση αύτόν τόν συλλογισμό, άφησαν νά έννοηθεΐ 
ότι δέν πρέπει νά συγκροτούνται έργατικές ένώσεις μέ σκοπό 
ν ' αποσπούν άπ 9 τά άφεντικά αύξηση τοΰ μεροκάματου. Ό κ. 
Προυντόν, άντίθετα, άποκλείει τίς ενώσεις άπό φόβο μήπως οδη
γήσουν στήν αύξηση τών μισθών καί προκαλέσουν γενική άνο
δο τής άνέχειας. Δέ χρειάζεται νά ύπογραμμίσουμε ότι άνάμεσα 
στούς έπιστάτες καί στόν κ. Προυντόν υπάρχει μιά συγκινητική 
ομοφωνία σ' ένα σημείο: στό ότι ή αύξηση τών μισθών ισοδυ
ναμεί μέ τήν άνοδο τής τιμής τών προϊόντων. 

Ά λ λ ά ό θυμός τοΰ κ. Προυντόν όφείλεται πράγματι στούς 
φόβους πώς θά μεγαλώσει ή άνέχεια; Ό χ ι . Τά βάζει μέ τούς έ-
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πιστάτες τοϋ Μπόλτον απλώς έπειδή αυτοί προσδιορίζουν την 
αξία άπ' τήν προσφορά καί τή ζήτηση καί δέ σκοτίζονται διόλου 
γιά συντακτική άξια, γιά αξία πού άπέκτησε συντεταγμένη ΰπό-
σταση, γιά συντακτικό χαρακτήρα τής άξίας, πού εμπεριέχει τή 
διαρκή άνταλλακτικότητα καί τίς άποδέλοιπες αναλογικότητες 
των σχέσεων καί σχέσεις αναλογικότητας, πού βαδίζουν χέρι-χέρι 
μέ τή θεία Πρόνοια. 

« Ή απεργία των εργατών είναι π α ρ ά ν ο μ η 6 7 . Αυτό τό λέει όχι μόνο 
ό Ποινικός Κώδικας, άλλά καί τό οίκονομικό σύστημα καί ή αναγκαιότητα 
τής καθεστηκυίας τάξεως... Ή προσωπική έλευθερία του κάθε έργάτη νά 
διαθέτει τό άτομό του καί τά χέρια του μπορεί νά γίνει ανεκτή, αλλά ή κοι
νωνία δέ μπορεί νά επιτρέπει στούς έργάτες ν' άσκοΰν βία στό μονοπώλιο 
μέ τίς ενώσεις τους» (Τόμ. I, σελ. 334 καί 335). 

Ό κ. Προυντόν πασχίζει νά παρουσιάσει ένα άρθρο τοΰ 
Ποινικού Κώδικα σάν άναγκαΐο καί γενικό έξαγόμενο τών σχέ
σεων τής άστικής παραγωγής. 

Στήν Αγγλ ία οί ένώσεις επιτρέπονται μέ πράξη τοΰ Κοινο
βουλίου καί τό οίκονομικό σύστημα ήταν εκείνο πού άνάγκασε 
τό Κοινοβούλιο νά θεσπίσει τέτοιο νόμο. Ό τ α ν τό 1825, επί 
υπουργίας Χάσκισσον, τό Κοινοβούλιο έπρεπε νά τροποποιήσει 
τή νομοθεσία γιά νά τήν προσαρμόσει καλύτερα στίς συνθήκες 
πού είχε δημιουργήσει ό ελεύθερος συναγωνισμός, δέ μπορούσε 
νά μή καταργήσει όλους τούς νόμους πού άπαγόρευαν τίς ενώ
σεις τών εργατών. Ό σ ο περισσότερο αναπτύσσονται ή σύγχρο
νη βιομηχανία καί ό συναγωνισμός, τόσο περισσότερα γίνονται 
τά στοιχεία πού προκαλούν τήν έμφάνιση τών ένώσεων καί προ-
ωθοΰν τό έργο τους καί όταν οί ένώσεις γίνονται οίκονομικό 
γεγονός, πού άποχτάει μέρα μέ τήν ή μέρα μεγαλύτερη σταθερό
τητα, δέ μπορεί παρά νά γίνουν γρήγορα καί νομικό γεγονός. 

Έ τ σ ι , τό αντίστοιχο άρθρο τοΰ Γαλλικού Ποινικού Κώδικα 
[Code pénal] άποδείχνει τό πολύ-πολύ ότι στήν εποχή τής Συν
τακτικής Συνέλευσης καί τής Αύτοκρατορίας δέν είχαν ακόμα 
άναπτυχθεΐ άρκετά ή σύγχρονη βιομηχανία καί ό συναγωνι
σμός 7 3 . 
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Οί οικονομολόγοι καί οί σοσιαλιστές* συμφωνούν μεταξύ 
τους μόνο σέ ένα σημείο : στην καταδίκη των ενώσεων. Διαφέ
ρουν μόνο στό σκεπτικό της καταδίκης. 

Οί οικονομολόγοι λένε στούς έργάτες: Μή φτιάχνετε ένώ-
σεις. Συγκροτώντας ένώσεις, παραβιάζετε την κανονική διαδι
κασία τής βιομηχανίας, έμποδίζετε τούς εργοστασιάρχες νά εκ
τελέσουν τίς παραγγελίες, φέρνετε διαταραχή στό έμπόριο καί 
επιταχύνετε τήν εισαγωγή τών μηχανών, οί όποιες, κάνοντας 
περιττή κατά ένα μέρος τή δουλειά σας, σας άναγκάζουν έτσι νά 
δεχθήτε ενα μισθό ακόμα πιό χαμηλό. Άλλωστε , είναι μάταιες 
οί προσπάθειές σας. Ό μισθός σας θά καθορίζεται πάντα άπό τή 
σχέση άνάμεσα στή ζήτηση καί τήν προσφορά εργατικών χε
ριών. Ή έξέγερσή σας ενάντια στούς προαιώνιους νόμους τής 
πολιτικής οικονομίας είναι γελοία όσο καί επικίνδυνη. 

Οί σοσιαλιστές λένε στούς έργάτες : Μή φτιάχνετε ένώσεις, 
διότι, τελικά τί θά κερδίσετε; Αύξηση τών μισθών; Οί οικονο
μολόγοι θά σας άποδείξουν μέ πειστήρια στό χέρι ότι άκόμα κι 
άν επιτύχετε γιά λίγο διάστημα νά κερδίσετε μερικές πενταροδε-
κάρες, θά έπακολουθήσει μιά μόνιμη μείωση τοΰ μισθού. Έ μ 
πειροι λογιστές θά σας άποδείξουν ότι θά χρειάζονταν χρόνια 
καί χρόνια γιά νά μπορέσει ή αύξηση τοΰ μισθού σας νά καλύψει 
έστω καί τά έξοδα πού άπαιτοΰνται γιά νά συγκροτήσετε καί νά 
στηρίξετε τίς ένώσεις σας. Έμεΐς, σάν σοσιαλιστές πού είμα
στε, θά σας πούμε ότι άνεξάρτητα άπ' τό χρηματικό αύτό θέμα, 
εσείς καί ένώσεις νά κάνετε, δέν θά γίνετε λιγότερο έργάτες, ενώ 
τ άφεντικά θά παραμείνουν άφεντικά καί στό μέλλον, όπως ήσαν 
καί στό παρελθόν. Συνεπώς, ούτε ένώσεις, ούτε πολιτική, διότι 
τό νά συγκροτείτε ένώσεις δέ σημαίνει μήπως ότι κάνετε πολι
τική ; 

Οί οίκονομολόγοι θέλουν νά παραμείνουν οί έργάτες στήν 
κοινωνία όπως αύτή έχει διαμορφωθεί σήμερα καί όπως τήν έ
χουν περιγράψει καί κωδικοποιήσει στά έγχειρίδιά τους. 

* Δηλαδή οί σοσιαλιστές τής έποχής έκείνης : οί όπαδοί τοΰ Φουριέ 
στή Γαλλία, τοΰ "Οουεν στήν Αγγλ ία . — Φ.Ε. [Σημείωση του "Ενγκελς 
στή γερμανική έκδοση τοΰ 1885]. 
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Οί σοσιαλιστές συμβουλεύουν τούς έργάτες ν ' αφήσουν 
ήσυχη τήν παλιά κοινωνία γιά νά μποΰν πιό εύκολα στή νέα κοι
νωνία πού τούς έτοιμάζουν μέ τόση περίσκεψη. 

Ωστόσο, στό πείσμα καί τών δυό, στό πείσμα τών εγχειρι
δίων καί τών ούτοπιών, οί ενώσεις δέ σταμάτησαν ούτε μιά στιγ
μή νά προοδεύουν καί νά διευρύνονται μαζίμέ τήν άνάπτυξη καί 
τό μεγάλωμα τής σύγχρονης βιομηχανίας. Σήμερα μάλιστα 
μπορεί νά ειπωθεί ότι ό βαθμός άνάπτυξης τών ένώσεων σέ μιά 
χώρα δείχνει επακριβώς τή θέση πού κατέχει ή χώρα αύτή στήν 
ιεραρχία τής παγκόσμιας άγοράς. Ή Αγγλία , όπου ή βιομηχα
νία έφτασε στόν υψηλότερο βαθμό άνάπτυξης, έχει καί τίς πιό 
μεγάλες καί καλύτερα οργανωμένες ένώσεις. 

Στήν Αγγλ ία οί έργάτες δεν περιορίστηκαν σέ εύκαιριακές 
ένώσεις, πού δέν είχαν άλλο σκοπό άπό μιά τρέχουσα άπεργία 
καί διαλύονταν μετά άπ' αύτήν. Συγκροτήθηκαν μόνιμες ενώσεις 
— Trades Unions* — πού γίνονται προπύργια τών εργατών στόν 
άγώνα τους κατά τών έργοδοτών. Σήμερα όλα αύτά τά τοπικά 
συνδικάτα συνενώνονται στόν Εθνικό Σύνδεσμο "Ενιαίων Συν
δικάτων1*, πού άριθμεΐ κιόλας 80.000 μέλη καί ή Κεντρική Ε π ι 
τροπή του έχει τήν έδρα της στό Λονδίνο. Ή οργάνωση αύτών 
τών άπεργιών, τών σωματείων, τών συνδικάτων (trades unions) 
συμβαδίζει μέ τόν πολιτικό άγώνα τών εργατών, πού μέ τήν έπωνυ-
μία χαρτιστές25 άπαρτίζουν σήμερα ένα μεγάλο πολιτικό κόμμα. 

Οί πρώτες άπόπειρες συνένωσης τών έργατών παίρνουν 
πάντα τή μορφή τών σωματείων. 

Ή μεγάλη βιομηχανία συγκεντρώνει στό ίδιο μέρος ένα 
πλήθος άνθρώπων άγνωστων μεταξύ τους. Ό συναγωνισμός δια
σπά τά συμφέροντά τους. Ωστόσο, ή περιφρούρηση τοΰ μεροκά
ματου, αυτό τό κοινό συμφέρον άπέναντι στόν έργοδότη τους, 
τούς συσπειρώνει σέ μιά κοινή ιδέα άντίστασης, στό σωματείο. 
Έτσ ι , τό σωματείο έχει πάντα έναν διπλό σκοπό: νά σταματήσει 
τό συναγωνισμό άνάμεσα στούς έργάτες, ώστε νά είναι σέ θέση 
νά άνταγωνιστοΰν μέ ένιαΐες προσπάθειες τόν καπιταλιστή. Ά ν 
σκοπός τής άντίστασης ήταν μόνο ή περιφρούρηση τοΰ με
ροκάματου, άργότερα, στό βαθμό πού ή ιδέα τής χαλιναγώ-

* —Εργατικά Συνδικάτα. 
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γησης τών εργατών συσπειρώνει από τή μεριά τους τούς κα
πιταλιστές, τά σωματεία, σκόρπια στην άρχή, συγκροτούνται 
σέ ομάδες καί ή περιφρούρηση τών ένώσεων άπ 9 τούς έργά-
τες ενάντια στό μόνιμα συνασπισμένο κεφάλαιο γίνεται γι 9 αύ-
τούς πιό άπαραίτητη άπ 9 την περιφρούρηση τοΰ μεροκάματου. 
Ώ ς ποιό βαθμό αύτό είναι σωστό, φαίνεται άπ 1 τό γεγονός ότι 
οί εργάτες, πρός μεγάλη έκπληξη τών άγγλων οικονομολόγων, 
θυσιάζουν σημαντικό μέρος άπ 9 τό μεροκάματο τους ύπέρ τών 
συνδικάτων, πού ιδρύθηκαν, κατά τή γνώμη αύτών τών οικονο
μολόγων, μόνο γιά χάρη τοΰ μεροκάματου. Σ 9 αύτόν τόν άγώνα 
— πραγματικό έμφύλιο πόλεμο — συγκεντρώνονται καί άνα-
πτύσσονται όλα τά στοιχεία γιά τή μελλοντική μάχη. Φτάνον
τας στό σημείο αύτό, ή ένωση παίρνει πολιτικό χαρακτήρα. 

Οί οικονομικές συνθήκες μετέτρεψαν στήν άρχή μιά μάζα 
λαϊκού πληθυσμού σέ εργάτες. Ή κυριαρχία τοΰ κεφαλαίου δη
μιούργησε γιά τή μάζα αύτή μιά ομοιόμορφη κατάσταση καί 
κοινά συμφέροντα. Έ τ σ ι , αύτή ή μάζα άποτελεΐ πιά μιά τάξη 
άπέναντι στό κεφάλαιο, άλλά όχι άκόμα άπέναντι στόν έαυτό 
της. Μέσα στόν άγώνα, τοΰ όποιου έπισημάναμε μόνο μερικές 
φάσεις, αύτή ή μάζα συσπειρώνεται, συγκροτείται ώς τάξη γιά 
τόν έαυτό της. Τά συμφέροντα πού υπερασπίζεται γίνονται συμ
φέροντα ταξικά. 9 Αλλά ό άγώνας τάξης πρός τάξη είναι άγώνας 
πολιτικός. 

Στήν ιστορία της άστικής τάξης πρέπει νά διακρίνουμε δυό 
φάσεις : Στήν πρώτη φάση συγκροτείται ώς τάξη μέσα σέ συν
θήκες κυριαρχίας τοΰ φεουδαρχικού συστήματος καί της άπό-
λυτης μοναρχίας. Στή δεύτερη φάση, ήδη συγκροτημένη ώς 
τάξη, άνατρέπει τή φεουδαρχία καί τή μοναρχία, ώστε άπ 9 τήν 
παλιά κοινωνία νά δημιουργήσει τήν άστική κοινωνία. Ή πρώ
τη άπ 9 τίς φάσεις αύτές ήταν πιό μακρόχρονη καί χρειάστηκε 
τίς πιό μεγάλες προσπάθειες. Ή άστική τάξη άρχισε κι αύτή 
τόν άγώνα της μέ μικρές ένώσεις κατά τών φεουδαρχών. 

Έγιναν άρκετές έρευνες, πού εικονογραφούν τίς διάφορες 
ιστορικές φάσεις πού πέρασε ή άστική τάξη, άπ 9 τήν αύτοδιοι-
κούμενη κοινότητα της πόλης ίσαμε τή συγκρότησή της ώς 
τάξη. 
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Ό τ α ν όμως τό πράγμα φτάνει στό σημείο πού πρέπει νά 
γίνει μιά συγκεκριμένη άναφορά στίς άπεργίες, στίς ενώσεις 
καί στίς άλλες μορφές, μέ τίς όποιες οί προλετάριοι υλοποιούν 
μπροστά στά μάτια μας τή συγκρότησή τους σέ τάξη, τότε άλ
λους τούς πιάνει πραγματικό δέος, κι άλλοι εκδηλώνουν επιδει
κτικά μιά υπερβατική περιφρόνηση. 

Ή ύπαρξη μιας καταπιεζόμενης τάξης άποτελεΐ ζωτικό όρο 
κάθε κοινωνίας, πού βασίζεται στόν άνταγωνισμό τών τάξεων. 
Συνεπώς, ή άπελευθέρωση της καταπιεζόμενης τάξης έξυπα-
κούει άπαραίτητα τή δημιουργία μιας νέας κοινωνίας. Γιά νά 
μπορέσει νά άπελευθερωθεί ή καταπιεζόμενη τάξη, πρέπει νά 
μή μπορούν πιά νά σταθούν πλάι-πλάι οί κεκτημένες ήδη παρα
γωγικές δυνάμεις καί οί ύπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις. Ά π ' 
όλα τά έργαλεΐα παραγωγής ή πιό ίσχυρή παραγωγική δύναμη 7 5 

είναι ή ίδια ή επαναστατική τάξη. Ή οργάνωση τών επαναστα
τικών στοιχείων σέ τάξη προϋποθέτει πώς θά ύπάρχουν όλες οί 
παραγωγικές δυνάμεις πού μπορούν νά γεννηθούν μέσα στούς 
κόλπους τής παλιάς κοινωνίας. 

Σημαίνει μήπως αύτό πώς μετά τήν άνατροπή τής παλιάς 
κοινωνίας θά έρθει μιά νέα ταξική κυριαρχία, πού θά τήν εκ
φράζει ή νέα πολιτική έξουσία ; Ό χ ι . 

Ό όρος γιά τήν άπελευθέρωση τής εργαζόμενης τάξης είναι 
ή κατάργηση όλων τών τάξεων, άκριβώς όπως ό όρος γιά τήν 
άπελευθέρωση τής τρίτης τάξης*, τής άστικής τάξης, ήταν ή 
κατάργηση όλων καί τών κάθε λογής τάξεων**. 

# — Τρίτη τάξη (πού αποτελεί απόδοση του γαλλικοϋ όρου tier état) ονόμαζαν πρίν 
άκ' τή Γαλλική Επανάσταση του 1789 τόν μή προνομιοΰχο πληθυσμό, συμπεριλαμβανομέ
νων καί τών άστών, σέ διάκριση άπ' τίς δυό άλλες τάξεις, τούς εύγενεΐς καί τόν πλήρο. (Σημ. 
μετ.). 

** Έδω γίνεται λόγος γιά τάξεις μέ τήν Ιστορική έννοια τοϋ όρου, 
[δηλαδή του γαλλικού όρου état, πού στήν περίπτωση αύτή σημαίνει κοινω
νική κατηγορία, κοινωνικό στρώμα — Σημ. μετ.] γιά τάξεις τοΰ φεουδαρχι
κού κράτους, γιά τάξεις μέ συγκεκριμένα καί αύστηρά προκαθορισμένα προ
νόμια. Ή άστική έπανάσταση κατάργησε τίς τάξεις [états - Σημ. μετ.]. μαζί 
μέ τά προνόμιά τους. Ή άστική κοινωνία γνωρίζει μόνο τάξεις. [Μέ τήν 
έννοια πού δίνει ό γαλλικός όρος classe. - Σημ. μετ.]. Γι* αύτό, όποιος όνο-
μάζει τό προλεταριάτο «τέταρτη τάξη» , 7 6 έρχεται σέ πλήρη άντίφαση μέ τήν 
ιστορία. — Φ.Ε. [Σημείωση τοϋ'Ένγκελς στη γερμανική έκδοση τοϋ 1885J. 
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Μέσα στην έξελικτική πορεία, ή έργατική τάξη θά άντικα-
ταστήσει την παλιά άστική κοινωνία με μιά τέτοια κοινωνική 
οργάνωση, πού θά άποκλείει τίς τάξεις καί τήν μεταξύ τους αν
τίθεση καί δέ θά ύπάρχει πιά καμιά καθαυτό πολιτική εξουσία, 
επειδή ακριβώς ή πολιτική εξουσία άποτελεΐ τήν έπίσημη έκ
φραση τών ταξικών άντιθέσεων μέσα στήν άστική κοινωνία. 

Ά λ λ ά ώς τότε, ό άνταγωνισμός άνάμεσα στό προλεταριά
το καί τήν άστική τάξη παραμένει ένας άγώνας τάξης πρός τά
ξη, ένας άγώνας, πού, οδηγούμενος στό άνώτατο στάδιο τής έν-
τασής του, άποτελεΐ τήν πλήρη έπανάσταση. Άλλωστε , πρέπει 
μήπως νά μας παραξενεύει τό ότι μιά κοινωνία, πού βασίζεται 
στήν αντιπαράθεση τών τάξεων, καταλήγει, σάν σέ έσχατη λύση, 
σέ μιά κτηνώδη αντινομία, σέ μιά συμπλοκή σώμα μέ σώμα ; 

Μή λέτε ότι τό κοινωνικό κίνημα άποκλείει τό πολιτικό 
κίνημα. Δέν υπάρχει ποτέ πολιτικό κίνημα, πού νά μήν είναι 
ταυτόχρονα καί κοινωνικό. 

Μόνο σέ μιά κατάσταση πραγμάτων, πού δέν θά ύπάρχουν 
πιά τάξεις καί ταξικοί άνταγωνισμοί, οί κοινωνικές εξελίξεις 
θά πάψουν νά είναι πολιτικές επαναστάσεις. Ά λ λ ά ώς τότε, στίς 
παραμονές κάθε γενικής άναδιοργάνωσης τής κοινωνίας, ή τε
λευταία λέξη τής κοινωνικής επιστήμης θά είναι πάντα : 

«Μάχη ή θάνατος. Ματωμένος άγώνας ή άνυπαρξία. 
"Ετσι άμείλικτα μπαίνει τό ζήτημα» 7 7 . 

Γεωργία Σάνδη 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τόμ. 4, σελ. 175-182 
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Φ.ΕΝΓΚΕΛΣ 

[Γιά τό σύνθημα της κατάργησης του κράτους 
καί τούς γερμανούς «φίλους της αναρχίας»] 

(Όκτώβριος 1850) 

((Ή κατάργηση του κράτους έχει γιά τούς κομμουνιστές 
μόνο τό νόημα ότι άποτελεΐ άναγκαΐο έπακόλουθο της κατάργη
σης των τάξεων, μαζί μέ τίς όποιες εκπίπτει άπό μόνη της ή άνάγ-
κη νά ύπάρχει ή οργανωμένη δύναμη μιας τάξης γιά την καθυ-
πόταξη άλλων τάξεων. Γιά χώρες αστικές, κατάργηση του κρά
τους σημαίνει ύποβάθμιση της κρατικής έξουσίας στό έπίπεδο 
πού υπάρχει στή Βόρεια Αμερική. Έκεΐ οί ταξικές άντιθέσεις 
δέν έφθασαν άκόμα στή ν πλήρη έξέλιξή τους. Οί ταξικές συγ
κρούσεις κατευνάζονται κάθε φορά μέ τήν άπορρόφηση του πα-
ραπανήσιου έργατικοΰ δυναμικού άπό τή Δύση*.Ή παρέμβαση 
τής κρατικής έξουσίας, πού στήν Ανατολή είναι μειωμένη στό 
έλάχιστο, στή Δύση είναι άνύπαρκτη. Γιά χώρες φεουδαρχικές, 
κατάργηση τοΰ κράτους σημαίνει κατάργηση τής φεουδαρχίας 
καί έγκαθίδρυση τοΰ συνηθισμένου άστικοΰ κράτους. Στή Γερ
μανία, πίσω άπ' τό σύνθημα γιά κατάργηση τοΰ κράτους, καλύ
πτεται είτε ή φυγομαχία άπ' τούς άμεσα έκτυλισσόμενους άγώ-
νες, είτε ή παραπλανητική μεγαλοποίηση τής αστικής έλευθε-
ρίας γιά άπόλυτη άνεξαρτησία καί αύτοτέλεια τοΰ μεμονωμένου 
ατόμου, είτε, τέλος, ή άδιαφορία τοΰ άστοΰ άπέναντι σέ κάθε 
μορφή κράτους υπό τόν όρο, βέβαια, ότι δέν παρακωλύεται ή 

* — Έδώ οί δροι Δύση καί Ανατολή αφοροϋν τίς Δυτικές καί Ανατολικές Πολι
τείες των ΗΠΑ (Σημ. μετ.). 
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ανάπτυξη των αστικών συμφερόντων. Τό ότι αυτή ή κατάργηση 
του κράτους «ύπό ύψηλόν νόημα» κηρύσσεται με τόσο άνόητο 
τρόπο, γι ' αύτό δε φταίνε, φυσικά, οι διάφοροι Στίρνερ καί Φάου-
χνερ τοΰ Βερολίνου. «La plus belle fille de la France ne peut don
ner que ce qu'elle a»*. («N[eue] Rh[einische] Z[eitung])), τεύ
χος IV σελ. 58) [«Νέα Εφημερίδα του Ρήνου»] 7 8 . 

Ωστόσο , ή κατάργηση τοΰ κράτους, ή αναρχία, έχει γίνει 
στή Γερμανία σύνθημα τής μόδας 7 9 . Οί σκόρπιοι έδω κι έκεΐ 
γερμανοί μαθητές τοΰ Προυντόν 8 0 , ή βερολινέζικη «υψηλή» δη
μοκρατία, άκόμα καί τά ξεχασμένα «εύγενή πνεύματα τοΰ έ
θνους» άπ' τό Κοινοβούλιο τής Στουτγάρδης καί τήν Αντιβασι
λε ία 8 1 , όλοι αύτοί, ό καθένας μέ τόν τρόπο του, έχουν έγκολπω-
θεΐ αύτό τό ύπέρ-ριζοσπαστικό σύνθημα. 

"Ολες αΰτές οί ομάδες ομονοούν στό νά διατηρηθεί ή ΰπάρ-
χουσα αστική κοινωνία. Υπερασπίζοντας όμως τήν άστική κοι
νωνία, ύπερασπίζονται τήν κυριαρχία τής αστικής τάξης, στή 
Γερμανία, μάλιστα, τήν κατάκτηση αύτής τής κυριαρχίας άπό 
τήν άστική τάξη. Ά π ό τούς πραγματικούς έκπροσώπους τής 
άστικής τάξης διαφέρουν μόνο ώς πρός τήν άσυνήθιστη παρου-
σίασή τους, πού τούς δίνει μιά έπίφαση «μπροστάρηδων», «κα
θαρά πρωτοπόρων» άνθρώπων. Σ* όλες τίς συγκρούσεις τήΓ πρα
κτικής ζωής ή έπίφαση αύτή πήγαινε περίπατο. Μπροστά στή ν 
πραγματική άναρχία των έπαναστατικων κρίσεων, όταν οί μάζες 
έθεταν σέ κίνηση τήν «κτηνώδη βία» τοΰ ενός εναντίον τοΰ άλ
λου, αύτοί οί έκπρόσωποι τής άναρχίας έκαναν κάθε φορά ό,τι 
μπορούσαν γιά νά κόψουν μέ τό μαχαίρι τήν άναρχία. Ή ούσία 
αύτής τής περιώνυμης «άναρχίας» συνοψιζόταν τελικά σ' αύτό 
πού στίς προηγμένες χώρες έκφράζεται μέ τή λέξη «τάξις» 
(Ordnung). Οί «Φίλοι τής άναρχίας» στή Γερμανία βρίσκονται 
σέ πλήρη entente cordiale** μέ τούς «Φίλους τής τάξεως» στή 
Γαλλία. 

Στό βαθμό πού οί φίλοι τής άναρχίας δέν είναι έξαρτημένοι 
άπό τούς Γάλλους Προυντόν καί Ζιραρντέν, στό βαθμό πού ό 

* — «Καί τό ωραιότερο κορίτσι τής Γαλλίας δέν μπορεί νά δώσει παρά αύτό πού έχει». 
** — έγκάρδια συνεννόηση. 
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τρόπος σκέψης τους έχει γερμανική καταγωγή, όλοι τους έχουν 
μιά κοινή πηγή: τόν Στίρνερ. Γενικά, ή περίοδος παρακμής τής 
γερμανικής φιλοσοφίας κληροδότησε στό δημοκρατικό κόμμα 
τής Γερμανίας τό μεγαλύτερο μέρος τών άοριστολογιών τής 
φρασεολογίας της. Οί παραστάσεις καί ή φρασεολογία τών τε
λευταίων γερμανών γραφιάδων, ιδίως τού Φόυερμπαχ καί τοΰ 
Στίρνερ, ήδη πρίν άπ' τό Φεβρουάριο [τοΰ 1848], είχαν πολιτο-
γράφηθεΐ σέ άρκετά νοθευμένη μορφή στήν τρέχουσα γραμμα
τολογική έμπειρία καί στήν έφημεριδογραφία, πού, μέ τή σειρά 
τους, χρησίμευσαν ώς κύρια πηγή γιά τούς μετά τόν Μάρτιο 
δημοκρατικούς κήρυκες. Τό κήρυγμα τοΰ Στίρνερ γιά μιά οργά
νωση μή κρατική άποδείχθηκε πολύ πρόσφορο γιά νά προσλά
βει ή άναρχία τύπου Προυντόν καί ή κατάργηση τοΰ κράτους 
τύπου Ζιραρντέν τό «υψηλό νόημα», πού είναι τόσο συμφυές μέ 
τή γερμανική φιλοσοφία. Τό βιβλίο τοΰ Στίρνερ « Ό μοναδικός 
καί ή ιδιοκτησία του» 8 2 έχει πράγματι λησμονηθεί, άλλά ό τρό
πος τής σκέψης του, ιδίως ή κριτική του γιά τό κράτος, κάνει καί 
πάλι τήν παρουσία της στούς θιασώτες τής άναρχίας. Ά ν ήδη 
άπό παλιότερα διερευνούσαμε κατά πόσο οί γραμματολογικές 
καταβολές αύτών τών κυρίων είχαν γαλλική προέλευση, τώρα, 
γιά νά διερευνήσουμε τίς γερμανικές τους καταβολές, πρέπει πάλι 
νά έγκύψουμε στά έγκατα τής προκατακλυσμιαίας γερμανικής φι
λοσοφίας. Ά ν είναι νά μπλεχτεί κανείς στήν τρέχουσα γερμανική 
πολεμική, τότε είναι πάντα προτιμότερο ν ' άσχοληθεί μέ τούς 
πρώτους διδάξαντες τούτη ή εκείνη τήν αντίληψη, παρά μέ 
τούς μεταπράττες μουχλιασμένων έμπορευμάτων. 

« Ά ν τ ε πάλι, ώ μούσες, σελλωστε μου τόν Πήγασο 
γιά νά γοργοπετάξω στά παλιά μέρη τά ρωμαντικά!» 8 3 

Προτού άκόμα περάσουμε στό ίδιο τό βιβλίο τοΰ Στίρνερ 
πού προαναφέραμε, θά πρέπει νά περιδιαβούμε τά «παλιά μέρη 
τά ρωμαντικά» καί ν 9 άναδράμουμε στή λησμονημένη εποχή 
στήν οποία έκδόθηκε αυτό τό βιβλίο. Τήν εποχή έκείνη, ένώ ή 
πρωσική άστική τάξη, γραπωμένη άπ' τίς οικονομικές δυσκολίες 
τής κυβέρνησης, άρχισε νά καταχτάει τήν πολιτική έξουσία, τήν 
ίδια εποχή, παράλληλα μέ τό άστικο-συνταγματικό κίνημα, 
έπεκτεινόταν καθημερινά μέσα στό προλεταριάτο τό κομμουνι-
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στικό κίνημα. Τά άστικά στοιχεία της κοινωνίας, πού είχαν 
άκόμα ανάγκη άπό τήν προλεταριακή υποστήριξη γιά τήν επί
τευξη τών δικών τους σκοπών, ήταν άναγκασμένα νά παριστά
νουν παντού τό θιασώτη μιας οποιασδήποτε παραλλαγής σο
σιαλισμού. Τό συντηρητικό καί τό φεουδαρχικό κόμμα ήσαν 
επίσης άναγκασμένα νά παρέχουν υποσχέσεις στό προλεταριά
το. Πλάι στόν άγώνα τών άστών καί τών άγροτών ένάντια στή 
φεουδαρχική άριστοκρατία καί γραφειοκρατία, ύπήρχε ό άγώ-
νας τών προλετάριων έναντίον τών άστών. Καί μεταξύ αύτών 
υπήρχαν μιά σειρά ένδιάμεσες σοσιαλιστικές ομάδες, πού κά
λυπταν όλες τίς άποχρώσεις σοσιαλισμού: άντιδραστικό, μικρο
αστικό, άστικό σοσιαλισμό. "Ολοι αύτοί οί άγώνες, όλες αύτές 
οί προσπάθειες καταπνίγονταν, δέ μπορούσαν νά έκφρασθοϋν 
κάτω άπ' τό ζυγό τής κρατικής εξουσίας, τής λογοκρισίας, τής 
άπαγόρευσης του συνέρχεσθαι καί συνεταιρίζεσθαι. Τέτοια ήταν 
ή κατάσταση τών κομμάτων έκείνης τής έποχής, τότε πού ή γερ
μανική φιλοσοφία άποχαιρετοΰσε τούς τελευταίους πενιχρούς 
θριάμβους της. Ή λογοκρισία είχε έπιβάλει άπ' τήν άρχή σε όλα 
τά λίγο-πολύ άνεπιθύμητα στοιχεία νά επιλέξουν έναν όσο γί
νεται πιό άσαφή τρόπο έκφρασης. "Εναν τέτοιο τρόπο έκφρασης 
πρόσφερε ή γερμανική φιλοσοφική παράδοση, πού τότε άκριβώς 
είχε φτάσει στήν πλήρη παρακμή τής χεγκελιανής σχολής. Ό 
άντιθρησκευτικός άγώνας συνεχιζόταν άκόμα. "Οσο γινόταν πιό 
δύσκολο νά κάνεις πολιτικό άγώνα ένάντια στήν ύπάρχουσα 
έξουσία άπό τίς στήλες τοϋ Τύπου, τόσο μέ περισσότερο ζήλο 
γινόταν αύτός ό άγώνας μέ μορφή θρησκευτική καί φιλοσοφική. 
Ή γερμανική φιλοσοφία, στήν πιό ψευτισμένη της μορφή, έγινε 
κοινό κτήμα τών «μορφωμένων» καί όσο περισσότερο γινόταν 
κοινό κτήμα, τόσο πιό ψευτισμένες, πιό άσυνάρτητες, πιό χον
τροκομμένες γίνονταν οί άπόψεις τών φιλοσόφων καί τόσο με
γαλύτερο κύρος τούς χάριζε αύτή ή άσυναρτησία καί ή χοντρο-
κοπιά στά μάτια τοϋ «μορφωμένου» κοινού. 

Ή σύγχυση φρενών τών «μορφωμένων» ήταν φοβερή καί 
μεγάλωνε διαρκώς. Ή τ α ν πράγματι ένα συνονθύλευμα ιδεών 
γερμανικής, γαλλικής, άγγλικής, άρχαίας, μεσαιωνικής καί νεό
τερης καταγωγής. 
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Ή σύγχυση αύτή ήταν ακόμα μεγαλύτερη, έπειδή όλες αύ-
τές οί Ιδέες, παρμένες από δεύτερο, τρίτο καί τέταρτο χέρι, κυ
κλοφορούσαν τόσο παραποιημένες, ώστε καταντούσαν αγνώ
ριστες. Ό χ ι μόνο οί σκέψεις τών γάλλων καί άγγλων φιλελεύθε
ρων καί σοσιαλιστών, άλλά καί οί ιδέες Γερμανών, όπως του 
Χέγκελ, είχαν τήν ίδια τύχη. "Ολη ή γραμματολογία έκείνης τής 
έποχής καί ιδιαίτερα, όπως θά δούμε, τό βιβλίο τοΰ Στίρνερ, 
προσφέρουν άναρίθμητες μαρτυρίες γι ' αυτό, ενώ ή σύγχρονη 
γερμανική γραμματολογία έξακολουθεί άκόμα νά δεινοπαθεί 
άπ' τίς έπιπτώσεις όλων αύτών. 

Μέσα σ' αύτή τή σύγχυση, οί φιλοσοφικές άψιμαχίες περ
νούσαν σάν άντανάκλαση πραγματικών μαχών. Κάθε «νέα στρο
φή» στή φιλοσοφία προσέλκυε τή γενική προσοχή τών «μορφω
μένων», πού στή Γερμανία είναι ένα σωρό κουφιοκεφαλάκηδες, 
μνηστήρες καθηγητικών καί δικαστικών θέσεων, άποτυχημένοι 
θεολόγοι, άρχόσχολοι γιατροί, φιλόλογοι κλπ. Γιά τούς άν-
θρώπους αύτούς κάθε τέτοια «νέα στροφή» σήμαινε ύπερνίκηση 
καί οριστική έκμηδένιση μιάς ορισμένης βαθμίδας στήν ιστο
ρική έξέλιξη. Ή τ α ν άρκετό, λογουχάρη, ένας οποιοσδήποτε 
φιλόσοφος νά κάνει μιά οποιαδήποτε κριτική στόν άστικό φι
λελευθερισμό, γιά νά θεωρηθεί ό τελευταίος ήδη νεκρός, ξε
γραμμένος άπ' τήν ιστορική έξέλιξη, άλλά καί έκμηδενισμένος 
στήν πράξη. Τό ίδιο γιά τόν ρεπουμπλικανισμό, γιά τόν σοσια
λισμό κλπ. Κατά πόσο αύτές οί βαθμίδες εξέλιξης ήταν πράγ
ματι «έκμηδενισμένες», «ξεπερασμένες», «ξεγραμμένες», φάνηκε 
άργότερα, στή διάρκεια τής έπανάστασης, όταν αύτές άρχισαν 
νά διαδραματίζουν τόν κύριο ρόλο, ενώ γιά κείνους, πού τίς 
είχαν καταργήσει φιλοσοφικά, δέν γινόταν πιά ούτε λόγος. 

Ή άσυναρτησία στή μορφή καί στό περιεχόμενο, ή άλαζο-
νική χοντροκοπιά, ή υπεροπτική μωρία, ή άπερίγραπτη κοινο
τοπία καί ή τρισάθλια διαλεκτική, πού χαρακτηρίζουν αύτή τή 
γερμανική φιλοσοφία στό τελευταίο της στάδιο, ύπερακοντί-
ζουν ό,τι άλλο προϋπήρξε στό πεδίο αύτό. Σύγκριση μπορεί νά 
γίνει μόνο μέ τήν άπίστευτη ευπιστία τοΰ κοινού, πού τά έπαιρνε 
όλα τοις μετρητοίς, πού τά θεωροΰσε ώς μεγάλους νεωτερισμούς, 
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ώς «κάτι τό πρωτοφανές». Τό γερμανικό έθνος, τόσο «εμβρι
θές»...* 

Κ. ΜΑΡΞ - ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 7, σελ. 417-420. 

* — Έδώ σταματάει τό χειρόγραφο (Σημ. σύντ. Απάντων) . 
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Κ. ΜΑΡΞ 

Επιστολή προς τον Φ. Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

Λονδίνο, 8 Αύγούστου 1851 
28, Deanstreet, Soho 

[...]"Ας δοϋμε τώρατή «Γενικτι ιδέα της έπανάστασης στόν 
19ο αιώνα)) του Π.Ζ. Προυντόν 8 4 . "Οταν σου έγραψα γιά πρώτη 
φορά γύρω άπ' αύτό τό βιβλίο, είχα διαβάσει μόνο άποσπάσματά 
του, συχνά μάλιστα διαστρεβλωμένα. Τώρα μπορώ νά σού στεί
λω τό σκελετό*, τίς προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Καλές είναι 
οι επιθέσεις πού γίνονται εδώ κατά τοΰ Ρουσσώ, του Ροβεσπιέ
ρου, τών «Όρε ινών» 8 5 [Montagne] κλπ. Ή δύναμη τής άληθινής 
έξέλιξης, γιά νά μιλήσουμε μέ τή γλώσσα τού άθάνατου Ροϋγκε, 
άναπτύσσεται ώς έξής: 

/. Σπονδή. Μόνο ή άντίδραση οδήγησε στήν άνάπτυξη τής 
έπανάστασης. 

II. Σπονδή. Υπάρχουν επαρκείς λόγοι γιά μιά επανάσταση 
στόν 19ο αιώνα; 

Ή έπανάσταση τοΰ 1789 άνέτρεψε τό παλιό καθεστώς, άλ-
λά παρέλειψε νά δημιουργήσει μιά νέα κοινωνία ή νά κάνει νέα 
τήν κοινωνία. Σκέφτηκε μόνο τήν πολιτική, άντί νά σκεφθεί τήν 
πολιτική οικονομία. Σήμερα κυριαρχεί «ή άναρχία τών οικο
νομικών δυνάμεων)), άπ' όπου προέρχεται «ή τάση τής κοινω
νίας πρός τήν εξαθλίωση)). Αύτό έκδηλώνεται στόν καταμερισμό 

* — ό Μάρξ γράφει τή λέξη σκελετό, στά Ελληνικά (Σημ. μετ.). 
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εργασίας, στίς μηχανές, στό συναγωνισμό, στό πιστωτικό σύστη
μα. Μεγαλώνει ή ένδεια καί ή έγκληματικότητα. Παρακάτω: Τό 
κράτος (l'état) άναπτύχθηκε όλο καί πιό πολύ, περιβλήθηκε 
όλες τίς ιδιότητες της απόλυτης άρχής. Ό αύτόνομος χαρακτή
ρας καί ή ισχύς τοΰ κράτους άναπτύχθηκαν όλο καί πιό πολύ. 
Μεγάλωσε τό δημόσιο χρέος. Τό κράτος υπερασπίζεται τόν 
πλούτο έναντίον της φτώχειας. Διαφθορά. Τό κράτος καθυποτάσ-
σει τήν κοινωνία. Προβάλλει ή άνάγκη μιας νέας επανάστασης. 
Καθήκον τής επανάστασης είναι ν ' άλλάξει, νά διορθώσει τήν 
κακή ροπή τής κοινωνίας. Δέν πρέπει νά θίξει τήν ϊδα τήν κοινω
νία. Δέ μπορεί νά γίνει λόγος γιά μιά αύθαίρετη άναμόρφωσή 
της. 

III. Σπονδή. Περί τής άρχής τον σννεταιρισμον. 
Ό συνεταιρισμός είναι ένα δόγμα, άλλά όχι οικονομική δύ

ναμη. Σέ διάκριση άπ' τόν καταμερισμό τής εργασίας, τό έμπό-
ριο, τίς άνταλλαγές κλπ., ό συνεταιρισμός δέν είναι κάτι τό ορ
γανικό καί παραγωγικό. Δέν πρέπει νά συγχέεται ό συνεταιρι
σμός μέ τή συλλογική δύναμη. Ή συλλογική δύναμη είναι μιά 
άπρόσωπη ενέργεια, ό συνεταιρισμός μιά έκούσια δέσμευση. Ό 
συνεταιρισμός άπό τή φύση του είναι στείρος, άκόμα καί έπι-
ζήμιος, διότι θέτει χαλινό στήν έλευθερύα τοϋ έργάτη. Στό συμ
βόλαιο τής ενοισης (contrat de société) προσέδωσαν μιά τέτοια 
ισχύ, πού προσιδιάζει μόνο στόν καταμερισμό τής έργασίας, 
στίς άνταλλαγές, στή συλλογική δύναμη. "Οταν ιδρύουν συνε
ταιρισμούς γιά νά δημιουργήσουν μεγάλες έπιχειρήσεις, ή επι
τυχία τους δέν έξηγεϊται άπό τήν αρχή τοΰ συνεταιρισμού, άλλά 
άπό' τά μέσα πού αύτός διαθέτει. Στό συνεταιρισμό υποτάσσον
ται, μόνον όταν παρέχει μιά Ικανοποιητική άμοιβή. Ό παραγω
γικός συνεταιρισμός παρέχει ώφέλη μόνο στά μέλη πού είναι 
άδύνατα ή οκνηρά. Ή άλληλεγγύη καί ή άλληλοκατασφάλισή 
του ισχύουν άπέναντι σέ τρίτους. Γενικά ό συνεταιρισμός είναι 
έφαρμόσιμος, μόνον όταν συντρέχουν ειδικές συνθήκες, πού 
εξαρτιούνται άπ' τά μέσα πού διαθέτει. "Ενας συνεταιρισμός, 
πού συγκροτείται ειδικά γιά λόγους οικογενειακών δεσμών καί 
μέ βάση τό νόμο τής άφοσίωσης πέρα άπό οποιουσδήποτε 
εξωτερικούς οικονομικούς λόγους, ένας συνεταιρισμός πού 
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ιδρύεται ώς αύτοσκοπός, αποτελεί μιά πράξη καθαρά θρησκευ
τική, έναν δεσμό ύπερφυσικό, δίχως θετική άξία, είναι ένας μύ
θος. Δέν πρέπει νά συγχέεται ό συνεταιρισμός μέ τίς νέες σχέ
σεις πού οφείλουν νά άναπτύσσονται μέ βάση τήν άμοιβαιότητα 
(réciprocité) μεταξύ παράγωγων καί καταναλωτών. Ό συνεταιρι
σμός ισοπεδώνει τά συμβαλλόμενα μέρη, ύποτάσσει τήν ελευ
θερία τους στό κοινωνικό καθήκον, τά κάνει άπρόσωπα. 

IV. Σπουδή. Περί τής αρχής της εξουσίας. (Du principe 
d'autorité). 

Ή ιδέα του κυβερνητισμού έχει τίς ρίζες της στά οικογε
νειακά ήθη καί στήν οικιακή οικονομία. Ή δημοκρατία είναι ό 
τελευταίος κρίκος στήν εξέλιξη τής κυβέρνησης. Ή ιδέα τής 
κυβέρνησης άντίκειται στήν ιδέα τού συμβολαίου. Γνήσια επα
ναστατικό σύνθημα είναι: καμιά κυβέρνηση ! Ή απόλυτη εξου
σία θά βρεθεί σύντομα άναγκασμένη νά αύτοαναιρεθεΐ καί νά 
αύτοπεριορισθεΐ στούς νόμους καί τούς θεσμούς. Οί νόμοι, πού 
άποτελοΰν έκφραση συμφερόντων, είναι τόσο πολλοί, όσο καί 
τά ίδια αύτά συμφέροντα. "Εχουν τήν τάση νά γίνονται άτέλειω-
τοι. Ό νόμος είναι μιά τροχοπέδη πού μας επιβάλλεται άπ' έξω. 
Ή συνταγματική μοναρχία. Κοντόφθαλμος παραλογισμός. Τό 
καθολικό εκλογικό δικαίωμα. Ή προφητική διαίσθηση του πλή
θους είναι μιά παραφροσύνη. Οί πληρεξούσιοι μου είναι τό ίδιο 
άχρηστοι όπως καί οί εκπρόσωποι ! Οί έκλογές, οί ψηφοφορίες 
έστω καί ομόφωνες, δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. "Αν κρίνει 
κανείς άπ' τήν καθολική ψήφο, ό Βοναπάρτης είναι ό πιό κα
τάλληλος άνθρωπος κλπ. Ή καθαρή δημοκρατία ή ή άμεση λαϊ
κή διακυβέρνηση — αύτό τό εφεύρημα τών Rittinghausen, Con
sidérant καί Ledru-Rollin — οδηγεί στό άνέφικτο καί στό πα
ράλογο. Ή έννοια τού κρατικού συστήματος, οδηγημένη στίς 
άκρότατες συνέπειές της, δείχνει πόσο είναι άσύστατη. 

V. Σπουδή. Ή κοινωνική εκκαθάριση 
1. 1Εθνική Τράπεζα. Εκδίδεται διάταγμα γιά τήν κατάργηση 

τής Τράπεζας τής Γαλλίας. Δέν άνακηρύσσεται κρατική Τράπε
ζα, όχι καθόλου, άλλά ((ίδρυμα κοινής ωφελείας». Ό τόκος θά 
μειωθεί στό 1/2 % ή στό 1/4 %. 

2. Κρατικό χρέος. Χάρη στό παραπάνω ποσοστό, τά ίδιω-
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τικά κεφάλαια θά χάσουν τή δυνατότητα νά άσχολουνται μέ 
προεξοφλητικές έργασίες. θ ά στραφούν πρός τό Χρηματιστή
ριο, τό κράτος θά πληρώνει μόνο 1/2 % ή 1/4 % καί έτσι θά πά
ψει νά υπάρχει ενδιαφέρον για τόκους. Ά ν τ ί γιά τόκους, τό κρά
τος θά καταβάλει ετήσια μερίσματα, δηλαδή θά πληρώνει έτή-
σιες δόσεις γιά τό κεφάλαιο πού έλαβε ώς δάνειο. Ή , μ' άλλα 
λόγια: Εκδίδεται διάταγμα πού λέει πώς τούς τόκους, τούς όποι
ους πληρώνει γιά τό χρέος του τό κράτος, τούς υπολογίζει ώς 
άπόσβεση τοΰ βασικού χρέου :,ύπό μορφή ετήσιων μερισμάτων. 

3. Χρέη υποθήκης. Κοινά χρεωστικά γραμμάτια. 
«Οι τόκοι γιά κάθε είδους χρεώγραφα, ύποθήκες, κοινά 

χρεωστικά γραμμάτια καί μετοχές καθορίζονται στό 1/4% ή 
1/2 %. Ή έξόφληση δέν μπορεί νά είναι άπαιτητέα παρά μόνο 
υπό μορφή ετήσιων μερισμάτων Τά μερίσματα γιά κάθε ποσό 
κάτω τών 2.000 φράγκων πρέπει νά αποτελούν τό 10 %. Γιά κάθε 
ποσό άνω τών 2.000 φράγκων, 5 %. Γιά νά διευκολύνεται ή έξό
φληση τών χρεωστικών γραμματίων καί γιά νά έπανασυσταθεΐ ή 
λειτουργία τών πρώην δανειστών, ένα άπό τά τμήματα τής Εθν ι 
κής Τράπεζας μετατρέπεται σέ Κτηματική Τράπεζα. Τό μέγιστο 
τών ετησίων δανείων πού θά χορηγεί δέν θά ύπερβαίνει τά 500 
εκατομμύρια». 

4. Ακίνητη περιουσία: οικήματα. 
Διάταγμα: «Κάθε πληρωμή, πού γίνεται ύπό μορφή ένοι-

κίου, θά υπολογίζεται ώς εξαγορά τής ιδιοκτησίας, πού ή τιμή 
της καθορίζεται στό είκοσαπλάσιο τοΰ ένοικίου. Μέ τό κάθε 
ενοίκιο πού καταβάλλει έμπρόθεσμα, ό ένοικιαστής άποκτά άνά-
λογο μερίδιο έξ άδιαιρέτου πάνω στό σπίτι όπου διαμένει καθώς 
καί στό σύνολο τών χώρων πού ενοικιάζονται καί χρησιμεύουν 
ώς κατοικία γιά τούς πολίτες. Ή ιδιοκτησία πού έξαγοράζεται 
μ' αυτόν τόν τρόπο θά μεταβιβάζεται βαθμιαία στή δικαιοδοσία 
τής κοινοτικής διοίκησης, στήν όποία, μέ βάση τό ίδιο τό γε
γονός τής έξαγοράς περιέρχεται έξ ονόματος τής μάζας τών 
ενοικιαστών τό δικαίωμα υποθήκης καί κυριότητας καί ή όποία 
έγγυάται σ' όλους τούς ενοικιαστές ισόβια κατοίκηση μέ μί
σθωμα άνάλογο πρός τήν άξία τοΰ οίκήματος. Οί κομμούνες θά 
μπορούν νά συνάπτουν συμφωνίες μέ τούς ιδιοκτήτες γιά τήν 
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άμεση εκκαθάριση καί εξαγορά των ιδιόκτητων οικημάτων πού 
τούς παραχωρούνται πρός ενοικίαση. Στήν περίπτωση αύτή καί 
γιά νά μπορεί ή σημερινή γενιά νά επωφεληθεί άπ' τά χαμηλά 
ενοίκια, οί παραπάνω κομμούνες μπορούν νά μειώσουν άμέσως 
τά ενοίκια στά σπίτια εκείνα γιά τά όποια έχει γίνει ήδη συμφω
νία, πώς ή άπόσβεση θά γίνει μέσα σέ 30 χρόνια. Γιά έπισκευές, 
διαχειριστικά έξοδα, συντήρηση τών κτιρίων, καθώς καί γιά 
τήν οικοδόμηση νέων κτιρίων, οί κομμούνες συνάπτουν συμφω
νίες με τίς ενώσεις κτιστών ή μέ συνεταιρισμούς οικοδόμων μέ 
βάση τίς άρχές καί τούς κανόνες τοΰ νέου κοινωνικού συμβο
λαίου. Οί ιδιοκτήτες, πού διαμένουν οί ίδιοι στά σπίτια τους, 
διατηρούν τό δικαίωμα ιδιοκτησίας γιά όσο χρόνο τό θεωρούν 
αύτό άναγκαΐο». 

5. Γαιοκτησία. 
«Κάθε ενοίκιο πού καταβάλλεται γιά χρήση άκίνητης πε

ριουσίας θά παρέχει στόν καλλιεργητή μερίδιο ιδιοκτησίας 
πάνω στήν άκίνητη αύτή περιουσία καί θά είναι γι ' αύτόν £πο-
θήκη. Ή γαιοκτησία πού έξαγοράζεται έξ ολοκλήρου περιέρχε
ται άμέσως στή διαχείριση τής κομμούνας, ή όποία θά παίρνει 
τή θέση τού προηγούμενου ιδιοκτήτη καί θά μοιράζεται μέ τόν 
καλλιεργητή τόσο τό τυπικό δικαίωμα ιδιοκτησίας, όσο καί τό 
καθαρό προϊόν. Οί Κομμούνες μπορούν νά συνάψουν συμφωνία 
μέ όσους ιδιοκτήτες τό έπιθυμοϋν γιά έξαγορά τής προσόδου 
καί άμεση καταβολή άποζημίωσης γιά τήν έκχώρηση τής ιδιο
κτησίας. Στήν περίπτωση αύτή, οί κομμούνες θά μεριμνήσουν 
γιά νά έξασφαλισθεΐ ή μετοικεσία τών γαιοκτητών καί ή οριο
θέτηση τών κτημάτων τους καί παράλληλα θά λάβουν μέτρα ώστε 
νά συμψηφιστεί κατά τό δυνατό ή διαφορά τής έκτασης τών τε
μαχίων μέ τήν ποιότητα τών χωραφιών καί νά καθοριστεί μί
σθωμα άνάλογο μέ τήν άπόδοση. Μόλις έξαγορασθεΐ όλη ή 
γαιοκτησία στό σύνολο της, όλες οί κομμούνες τής χώρας πρέ
πει νά προσέλθουν σέ μιά συμφωνία μεταξύ τους γιά νά ισοπε
δωθούν οί διαφορές πού άναφέρονται στήν ποιότητα τών χωρα
φιών καί στό είδος τής καλλιέργειάς τους. Τό μερίδιο τών ένοι-
κίων πού δικαιούνται οί κομμούνες γιά τά χωράφια πού άνήκουν 
στή δική τους περιοχή, θά χρησιμεύει γιά νά πραγματοποιηθεί 
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αυτός ό συμψηφισμός καί γιά τή γενική ασφάλιση. Ά π ό τή στιγ
μή αυτή, οί ιδιοκτήτες, εκεί πού διατηρούν δικαιώματα ιδιοκτη
σίας, έφόσον με τήν προσωπική τους εργασία άποκομίζουν ώφέ-
λη άπ' τά χωράφια τους, θά έξομοιωθοϋν μέ τούς νέους ιδιοκτή
τες, θά υπαχθούν στήν ίδια κατηγορία καί θά άποκτήσουν τά 
ίδια δικαιώματα, ώστε κανένα τυχαίο περιστατικό, συνδεόμενο 
μέ τοποθεσία ή κληρονομιά, νά μή δίνει σέ κανέναν προνόμια 
σέ βάρος τών άλλων καί οί όροι καλλιέργειας τής γης νά είναι 
κοινοί γιά όλους. Ό έγγειος φόρος θά καταργηθεί. Οί άρμοδιό-
τητες τής άγροφυλακής μεταβιβάζονται στά κοινοτικά συμ
βούλια». 

VI. Σπονδή. Όργάνωση τών οικονομικών δυνάμεων. 
1. Πίστη. Ή Εθνική Τράπεζα πού προαναφέραμε μέ τάύπο-

καταστήματά της. Αποσύρονται σιγά-σιγά άπ' τήν κυκλοφορία 
ό χρυσός καί ό άργυρος. Αντικαθίστανται μέ χαρτονομίσματα. 
Ό σ ο γιά τήν Ιδιωτική πίστωση, πρέπει νά εφαρμοστεί στίς 
εργατικές ενώσεις καί στίς γεωργικές καί βιομηχανικές έταιρίες. 

2. "Ιδιοκτησία. Βλ. παραπάνω τή σημείωση γιά τήν «γαιο
κτησία». Μέ τούς παραπάνω όρους μπορεί άφοβα νά έπιτραπεΐ 
στόν ιδιοκτήτη νά πουλάει, νά μεταβιβάζει, νά άπαλλοτριώνει, 
καί νά θέτει στήν κυκλοφορία τήν ιδιοκτησία όπως αύτός θέλει... 
Χάρη στή διευκόλυνση πού παρέχει ή καταβολή τών ετήσιων 
μερισμάτων, ή άξία τής άκίνητης περιουσίας μπορεί διαρκώς 
νά διαμοιράζεται, νά άνταλλάσσεται, νά υπόκειται σέ κάθε λο
γής άλλαγές, δίχως νά θίγεται ποτέ ή άκίνητη περιουσία. Ή 
γεωργική εργασία άντιστρατεύεται τήν έταιρική μορφή. 

3. Καταμερισμός τής εργασίας, συλλογικές δννάμεις, μηχα
νές. Εργατικές ενώσεις. 

Ό λ ε ς οί βιομηχανίες, οί επιχειρήσεις ή υπηρεσίες, πού άπ' 
τή φύση τους απαιτούν συνδυασμένη έργασία πολλών εργατών 
διαφόρων ειδικοτήτων, είναι προορισμένες νά γίνουν εστίες έρ-
γατικοΰ συνδέσμου ή εργατικής ένωσης. Έκεΐ, όμως, όπου τό 
προϊόν μπορεί νά παραχθεί δίχως τήν άπό κοινού προσπάθεια 
άτόμων διαφορετικών ειδικοτήτων, μέ τήν έργασία ενός άτομου 
ή μιάς οικογένειας, δεν υπάρχει θέση γιά συνεταιρισμό. Συνε
πώς, δέ χρειάζονται κανενός είδους συνεταιρισμοί σέ μικρά έρ-
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γαστήρια, στή βιοτεχνία, στήν παραγωγή ύποδημάτων, στή ρα
πτική κλπ., στό εμπόριο κλπ. Συνεταιρισμός στή μεγάλη βιομη
χανία. Έδώ, συνεπώς, οί εργατικές ενώσεις. Τό κάθε μέλος τοϋ 
συνεταιρισμού έχει δικαίωμα εξ άδιαιρέτου στήν ίδιοκτησία τής 
ένωσης, έχει δικαίωμα νά καταλάβει εκ περιτροπής οποιαδήποτε 
θέση. Ή παιδεία του, οί γνώσεις του καί ό χρόνος τής μαθητείας 
του οφείλουν νά τόν καθοδηγούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, ύπο-
χρεώνοντάς τον νά έκτελεΐ τίς δυσάρεστες καί βαριές δουλειές 
πού πέφτουν στό μερίδιο του, θά τοΰ δίνουν τή δυνατότητα νά 
περνάει άπό πολλές δουλειές καί ειδικότητες καί, όταν ώριμάσει 
θά τοΰ εξασφαλίζουν εγκυκλοπαιδικές γνώσεις καί άρκετά είσο-
δήματα. Τά άξιώματα είναι αιρετά καί οί κανονισμοί ψηφίζον
ται άπ' όλα τά μέλη τοΰ συνεταιρισμού. Τό ήμερο μίσθιο είναι 
ανάλογο μέ τή φύση τοΰ λειτουργήματος, μέ τή σπουδαιότητα 
τοΰ ταλέντου καί μέ τό βαθμό τής υπευθυνότητας. Κάθε συνε
ταιριστής μετέχει στά κέρδη καί στίς υποχρεώσεις τής ένωσης 
άνάλογα μέ τίς ΰπηρεσίες πού προσφέρει. Ό καθένας έχει τό 
δικαίωμα νά άποχωρήσει αύτόβουλα άπ' τό συνεταιρισ μό, νά 
κάνει έκκαθάριση τών λογαριασμών καί τών δικαιωμάτων του. 
Ά π ό τήν πλευρά του, ό συνεταιρισμός δικαιούται οποτεδήποτε 
νά προσλαμβάνει νέα μέλη... Έ τ σ ι λύνονται δύο προβλήματα: 
τής συλλογικής δύναμης καί τοΰ καταμερισμού τής δουλειάς .. 
Στή μεταβατική περίοδο διευθυντές τών έπιχειρήσεων αΰτών 
είναι οί έργοστασιάρχες κλπ. 

4. Διαμόρφωση τής αξίας: οργάνωση φτηνού εμπορίου. 
Λήψη μέτρων κατά τής άκρίβειας τοΰ έμπορεύματος καί τής αύ-
θαιρεσίας τών τιμών. Ή σωστή τιμή άντιποσωπεύει έπακριβώς : 
α) Τό ΰψος δαπανών παραγωγής σύμφωνα μέ τόν επίσημα καθο
ρισμένο μέσον όρο τών έλεύθερων παραγωγών, β) Τήν άμοιβή 
τοΰ έμπορου ή τό άντιστάθμισμα τοΰ κέρδους, τό όποιο στερείται 
ό πωλητής, παραιτούμενος άπ' τήν κατοχή τοΰ άντίστοιχου 
πράγματος. Γιά νά παρακινηθεί πρός τοΰτο ό έμπορος, πρέπει 
νά τοΰ δοθοΰν έγγυήσεις. Οί έγγυήσεις μπορούν νά παρέχονται 
μέ διάφορους τρόπους : είτε οί καταναλωτές, πού θέλουν νά βροΰν 
μιά σωστή τιμή καί ταυτόχρονα είναι καί παραγωγοί, δεσμεύονται 
άπό τή μεριά τους νά παραδίδουν στόν έμπορο τά δικά τους προ-
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ιόντα μέ ίσους όρους — όπως γίνεται κιόλας από διάφορους έρ-
γατικούς συνεταιρισμούς τοΰ Παρισιού,— είτε οί παραπάνω κα
ταναλωτές άρκοΰνται στό νά έξασφαλίζουν στόν πωλητή μιά 
επιδότηση, ή , άκόμα καλύτερα, μιά άρκετά σημαντική άγορα-
στική πελατεία, πού θά τοΰ έγγυάται ένα εισόδημα. Λογουχάρη, 
τό κράτος, στό όνομα τών συμφερόντων πού προσωρινά έκπρο-
σωπεΐ, οί περιφέρειες καί οί κομμούνες — ή καθεμιά έξ ονόματος 
τών κατοίκων της — επιθυμώντας νά εξασφαλίσουν σ' όλους μιά 
σωστή τιμή καί μιά καλή ποιότητα προϊόντων καί ύπηρεσιών, 
προσφέρονται νά εγγυηθούν στούς παραγωγούς, πού θά προσφέ
ρουν τούς πιό εύνοϊκούς όρους, είτε ποσοστά πάνω στό κεφά
λαιο καί τά υλικά πού θά βάλουν στίς επιχειρήσεις τους, είτε μιά 
σταθερή άμοιβή, είτε —εκεί όπου είναι σκόπιμο —επαρκή όγκο 
παραγγελιών. Οί εργολάβοι, άπό τή μεριά τους, υποχρεώνονται 
νά προσφέρουν τά προϊόντα καί τίς ύπηρεσίες πού άνέλαβαν γιά 
τήν Ικανοποίηση τών άναγκών τών καταναλωτών. Κατά τά άλ
λα, παραμένει ελεύθερο τό πεδίο τοΰ συναγωνισμοΰ. Αύτοί οφεί
λουν νά άναφέρουν άναλυτικά τά στοιχεία πού συνθέτουν τίς τι
μές, τόν τρόπο παράδοσης, τή χρονική διάρκεια τών δεσμεύ
σεων τους, τά μέσα πού διαθέτουν γιά τήν έκτέλεσή τους. Οί έν-
σφράγιστες προσφορές κατατίθενται σε τακτές προθεσμίες καί 
ύστερα άνοίγονται καί δημοσιεύονται — άνάλογα μέ τή σπου
δαιότητα τής σύμβασης, — σέ μιά βδομάδα, σέ δυό βδομάδες, 
σέ ένα μήνα, σέ τρεις μήνες προτού άνατεθεΐ ή εργολαβία. Μετά 
τήν εκπνοή τοΰ συμβατικοΰ χρόνου ορίζονται νέες δημοπρασίες. 

5. Εξωτερικό εμπόριο. Μόλις μειωθεί ό τόκος, πρέπει νά 
μειωθούν τά δασμολόγια καί όταν ό τόκος θά έκμηδενισθεΐ ή θά 
κατέβει στό 1/4 % ή στό 1/2 %, πρέπει νά καταργηθούν οί τελω
νειακοί δασμοί. 

VII. Σπονδή. Ενσωμάτωση τής κυβέρνησης στόν οικονομικό 
οργανισμό. 

Κοινωνία χωρίς εξουσία. Κατάργηση τών θρησκευμάτων, 
τής Δικαιοσύνης, τοΰ διοικητικοΰ μηχανισμού, τής Αστυνομίας 
τής Δημόσιας Παιδείας, τοΰ πολέμου, τοΰ Ναυτικοΰ καί όλων, 
τών άλλων, μέ άλλα ήχηρά παρόμοια. 
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Γράψε μου διεξοδικά τίς σκέψεις σου γιά τή συνταγή αυτή. 
Σέ χαιρετώ 

Δικός σου 
Κ. Μάρξ 

ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, Άπαντα, τόμ. 27, σελ. 296-304. 



Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Επιστολή προς τον Κ. Μάρξ στό Λονδίνο 
[Μάντσεστερ, γύρω στίς 10 Αόγούστου 1851] 

[...] "Οσο γιά τόν Προυντόν 8 4 , φαίνεται ότι πραγματοποιεί 
προόδους. Οί φάσεις άπ' τίς όποιες περνάει ή άνοησία του παίρ
νουν, όπως καί νάχει, πιό άνεκτή μορφή καί ό κ. Λουί Μπλάν θά 
ύποχρεωθεΐ νά σπαζοκεφαλιάσει μ' αύτά τά ((αιρετικά». "Ωστε, 
λοιπόν, στό φινάλε καί ό κ. Προυντόν καταλήγει στό συμπέρα
σμα ότι τό άληθινό νόημα τοΰ δικαιώματος ιδιοκτησίας συνί
σταται στή συγκεκαλυμμένη δήμευση τής περιουσίας άπό ένα 
λίγο-πολύ συγκεκαλυμμένο κράτος καί ότι τό άληθινό νόημα κα
τάργησης τοΰ κράτους βρίσκεται στήν εντεινόμενη συγκεντρο-
ποίηση τοΰ κράτους. Γιατί τί άλλο άντιπροσωπεύουν «όλες οί 
κομμούνες τής χώρας, πού πρέπει νά προσέλθουν σέ μιά συμφω
νία μεταξύ τους γιά μιά ισοπέδωση διαφορών πού άναφέρονται 
στήν ποιότητα τών χωραφιών καί στό είδος τής καλλιέργειάς 
τους» μέ όλες τίς συνακόλουθες άρμοδιότητες καί έπιπτώσεις 
τους ; 

Ά ν θά έχω αύριο καιρό, θά συνεχίσω γιά τοΰτον τόν παρά
ξενο [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 27, σελ. 306. 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Επιστολή πρός τον Κ. Μαρξ στο Λονδίνο 
[Μάντσεστερ, γύρω στίς 11 Αύγούστου 1851] 

Αγαπητέ Μαρξ ! 
Χθές αναγκάστηκα νά διακόψω τίς παρατηρήσεις μου γιά 

τόν Προυντόν. Συνεχίζω σήμερα. Πρός στιγμή άφήνω κατά μέ
ρος πολλά κενά τής συνταγής του, όπως, λογουχάρη, τό ότι στά 
όσα λέει δεν φαίνεται μέ ποιό τρόπο θά περάσουν τά έργοστάσια 
άπό τά χέρια των έργοστασιαρχων στίς compagnie ouvrières*, 
μιά καί έξαλείφονται οί τόκοι καί ή γαιοπρόσοδος, άλλά όχι τό 
κέρδος (έφόσον ό συναγωνισμός εξακολουθεί νά ισχύει). "Υστε
ρα, δε μάς λέει τί θά γίνει μέ τίς μεγάλες γαιοκτησίες, όπου ή γή 
καλλιεργείται άπό μισθωτούς έργάτες. Υπάρχουν καί άλλα πα
ρόμοια κενά. Γιά νά τά κρίνω όλα αύτά στή θεωρητική τους όλο-
κλήρωση θά μοΰ χρειαζόταν νά έχω τό ίδιο τό β ιβλ ίο 8 4 . Γι ' αύτό 
μπορώ νά πώ τή γνώμη μου μόνο στό βαθμό πού έξετάζω κατά 
πόσο τά έπιμέρους μέτρα είναι πραγματοποιήσιμα, le cas éché
ant**, καί ταυτόχρονα νά διερευνήσω σέ ποιό βαθμό αύτά τά μέ
τρα είναι χρήσιμα γιά τή συγκεντροποίηση όλων τών παραγω
γικών δυνάμεων. Καί γι ' αύτό, έδώ πού τά λέμε, θά χρειαζόταν 
νά έχω τό ίδιο τό βιβλίο, γιά νά δώ όλη τή διαδρομή τών συλλο
γισμών. 

Τό ότι ό κ. Προυντόν κατέληξε, επιτέλους, στήν πεποίθηση 
πώς είναι άνάγκη νά υπάρξει μιά λίγο-πολύ συγκεκαλυμμένη δή-

* — έργατικές συντροφιές. 
— αν συντρέχει λόγος. 
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μευση, αποτελεί, δπως ήδη είπα, μιά πρόοδο. Ερωτάται μόνο άν 
είναι έφαρμόσιμη ή αφορμή δήμευσης τήν οποία επικαλείται, 
διότι γιά όλους αύτούς τούς στενόμυαλους, πού βαυκαλίζονται 
μέ τήν ιδέα πώς τέτοια άναγκαστικά μέτρα δήθεν δέν αποτελούν 
δήμευση, ακριβώς ή αφορμή είναι ό μοχλός τών πάντων. « Ό τό
κος θά μειωθεί σέ 1/2 % ή σέ 1/4 %». Μέ ποιό τρόπο ; Έδώ οί 
σημειώσεις σου λένε άπλώς ότι τό κράτος — ή , συγκεκαλυμμένα 
καί μέ άλλη ονομασία, ή συγχωνευμένη μ' αύτό Κρατική Τράπε
ζα, — πρέπει άπ' τόν τόκο αύτό νά δανείζει έναντι ύποθηκών 500 
έκατομμύρια φράγκα τό χρόνο. Θά προσθέσω ότι ή μείωση πρέ
πει νά γίνει βαθμιαία. Εφόσον ό τόκος θά είναι τόσο χαμηλός, 
ή εξόφληση όλων τών χρεών κτλ. μέ εισφορές του 5 % ή του 
10 % per annum*, γίνεται, φυσικά, εύκολα. Ά λ λ ά ό κ. Προυντόν 
δέ λέει πώς θά φθάσει σ' αύτό. Στό σημείο αύτό έρχονται στό νου 
μου οί πρόσφατες συζητήσεις μας γιά μιά μείωση τοϋ τόκου 
σύμφωνα μέ τό σχέδιο σου, πού συνίσταται στό νά ιδρυθεί μιά 
Εθνική Τράπεζα, πού θά έχει τό άποκλειστικό προνόμιο έκδοσης 
χαρτονομίσματος καί θά άποσύρει άπ' τήν κυκλοφορία τό χρυσό 
καί τόν άργυρο. Νομίζω πώς κάθε άπόπειρα νά γίνει άπότομη 
καί οριστική μείωση του τόκου είναι καταδικασμένη νά άποτύχει 
εξαιτίας τοΰ ότι σέ κάθε επανάσταση καί σέ κάθε στασιμότητα 
τής οικονομίας μεγαλώνουν οί άνάγκες γιά δανειοδότηση, γιά 
χορήγηση πιστώσεων σέ κείνους πού άντιμετωπίζουν προσωρινά 
μιά στενότητα χρήματος, δυσκολεύονται καί, συνεπώς, ή θέση 
τους εκείνη τή στιγμή είναι άσταθής. Ακόμα καί άν τό μέρος 
έκεΐνο τοΰ τόκου πού θεωρείται πραγματικό άντιστάθμισμα έναν
τι τοΰ δανείου μπορεί νά μειωθεί μέ τή βοήθεια τοΰ όγκου τών 
κεφαλαίων, παραμένει τό άλλο μέρος τοΰ τόκου, πού άντιπροσω-
πεύει τήν εγγύηση έπιστροφής τού δανείου καί πού άκριβώς σέ 
περίοδο κρίσης άνέρχεται άπότομα. Σέ κάθε επανάσταση οί έμ
ποροι μένουν εύγνώμονες στήν κυβέρνηση πού θά τούς δανειο
δοτήσει όχι μέ 1/4 ή 1/2 %, άλλά μέ 5 %. Σύγκρινε τό 1848, τά 
δανειοδοτικά ταμεία κτλ. Ά λ λ ά τό κράτος καί κάθε μεγάλη συγ-
κεντροποιημένη κρατική Τράπεζα, έφόσον δέν έχουν οργανώσει 

* — τό χρόνο. 
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παντού τά ύποκαταστήματά τους, ώς τίς πιό άπομακρυσμένες γω
νιές κι εφόσον οί υπάλληλοι τους δέν έχουν άποκτήσει μεγάλη 
εμπορική πείρα, μπορούν νά δανείσουν χρήματα μόνο σέ μεγά
λες έμπορικές έπιχειρήσεις, αλλιώς θά άναγκάζονταν νά πετούν 
λεφτά στόν άέρα. Καί ό μικρέμπορος δέ μπορεί νά έγγράψει τό 
έμπόρευμά του υποθήκη στήν Τράπεζα, όπως τό κάνει ό μεγαλέμ
πορος. Έ τ σ ι , άμεσο έπακόλουθο κάθε μείωσης τοΰ τόκου τών 
κρατικών δανείων θά είναι ή αύξηση τών κερδών τών μεγαλεμ
πόρων καί ή γενική άνοδος αύτής τής τάξης. 

Τό μικρεμπόριο θά άναγκαζόταν, όπως καί πρίν, νά καταφύ
γει στούς χρηματομεσίτες, πού θά έπαιρναν χρήματα άπ' τήν κυ
βέρνηση μέ 1/2 % καί θά τά δάνειζαν μέ 5 %. Αύτό είναι άναπό-
φευκτο, διότι τό μικρεμπόριο δέν προσφέρει σιγουριά, δέ μπορεί 
νά βάλει υποθήκη. "Ετσι καί πρός τήν κατεύθυνση αύτή τό άπο-
τέλεσμα θά είναι νά άνεβεΐ ή μεγάλη άστική τάξη, νά δημιουργη
θεί έμμεσα μιά τάξη μεγάλων τοκογλύφων, τραπεζιτών δεύτερης 
διαλογής. 

Ό λ η αύτή ή αιώνια έπιδίωξη τών σοσιαλιστών καί τοΰ 
Προυντόν γιά μείωση τοΰ τόκου άποτελεΐ, κατά τήν άποψή μου, 
μιά παραλλαγμένη έκφραση τών άγαθών προθέσεων τών άστών 
καί τών μικροαστών. Ό σ ο ό τόκος καί τό κέρδος θά βρίσκονται 
σέ σχέση άντιστρόφως άνάλογη μεταξύ τους, ή μείωση τοΰ τόκου 
μπορεί νά οδηγήσει μόνο στήν αύξηση τοΰ κέρδους. Καί όσο 
υπάρχουν άνθρωποι, πού ή θέση τους είναι άσταθής, πού δέν 
έχουν σιγουριά καί γι ' αύτόν άκριβώς τό λόγο έχουν άνάγκη 
άπό χρήματα, τά κρατικά δάνεια δέ μπορούν νά έξαλείψουν τήν 
ιδιωτική πίστη καί έτσι δέν μπορούν νά μειώσουν τόν τόκο γιά 
όλες τίς συναλλαγές. Τό κράτος, πού θά δανείσει χρήματα μέ 
τόκο 1/2 %, θά βρεθεί έναντι τοΰ τοκογλύφου, τόν όποιο χρημα
τοδοτεί, στήν ίδια θέση πού βρέθηκε ή γαλλική κυβέρνηση τό 
1795, όταν εισέπραξε ύπό μορφή φόρων 500 εκατομμύρια σέ 
χαρτονομίσματα, πού ή άξία τους ήταν τρία έκατομμύρια. Μόνο 
καί μόνο γιά νά περισώσει τήν «πίστη)) της, πού έτσι κι άλλιώς 
είχε χάσει κάθε άξία, δεχόταν νά γίνεται ή καταβολή τών φόρων 
μέ χαρτονομίσματα στήν ονομαστική τους τιμή, δηλαδή σέ μιά 
τιμή περίπου διακοσιαπλάσια τής πραγματικής τους άξιας. Τό 
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κράτος, λοιπόν, θά βρισκόταν στήν ϊδια κατάσταση στήν οποία 
βρέθηκε ή κυβέρνηση εκείνη έναντι των τότε κερδοσκόπων της 
γης καί του χρήματος. 

Ό Προυντόν είναι πολύ άφελής. « Ή ιδιωτική πίστη έφαρ-
μόζεται ή πρέπει νά εφαρμόζεται στίς εργατικές ένώσεις». 
Αυτό σημαίνει πώς τίθεται τό άκόλουθο δίλημμα : ή επιστασία, 
διεύθυνση καί ρύθμιση αύτών τών ένώσεων άπ' τό κράτος, πράγ
μα βέβαια πού δέν τό θέλει ό Προυντόν, ή οργάνωση μιας πελώ
ριας άπατης έναντι τών ένώσεων, όμοιας μέ τήν άπάτη τοΰ 1825 
καί τοΰ 1845, πού εδώ άναπαράγεται σέ έπίπεδο προλεταριάτου, 
λοΰμπεν-προλεταριάτου καί μικροαστικής τάξης. 

Ή επιδίωξη νά γίνει κύριο θέμα ή βαθμιαία μείωση τών τό
κων μέ τή βοήθεια έμπορικών καί καταναγκαστικών μέτρων προ
κειμένου νά μετατραπεί ή καταβολή τών τόκων σέάπόσβεση τοΰ 
χρέους καί νά διαγραφούν έτσι όλα τάχρέη κτλ. καί νά συγκεν
τρώσουν στά χέρια τους τό κράτος ή οί κομμούνες όλη τήν πραγ
ματική περιουσία, μοΰ φαίνεται έντελώς άνέφικτη. Πρώτο, διότι 
ύπάρχουν οί παραπάνω λόγοι. Δεύτερο, διότι αύτό θά διαρκούσε 
πάρα πολύ. Τρίτο, διότι τό νά διατηρηθεί ή πίστη, μέ τή μορφή 
κρατικών χρεωγράφων, τό μόνο άποτέλεσμα πού θά είχε θά ήταν 
νά ύπάρχει έξωτερικό χρέος, έφόσον όλα τά χρήματα τών εξοφλή
σεων θά διέφευγαν στό έξωτερικό. Τέταρτο, διότι καί άν άκόμα 
δεχθούμε κατ' άρχήν ένα τέτοιο ένδεχόμενο, θά ήταν άνόητο νά 
πιστέψει κανείς ότι ή Γαλλία, ή Δημοκρατία*, μπορεί νά τό 
έφαρμόσει αύτό έναντίον της Αγγλ ίας καί τής Αμερικής. Πέμ
πτο, διότι οί εξωτερικοί πόλεμοι καί ή πίεση τών καθημερινών 
περιστάσεων καθιστούν γενικά άνέφικτα τέτοιου είδους συστη
ματικά, μακροπρόθεσμα, σέ μιά κλιμάκωση 20-30 χρόνων μέτρα 
καί πολύ περισσότερο τήν εξόφληση μέ χρήματα. 

Ή πρακτική άξία τής ιστορίας αύτής συνίσταται, κατά τή 
γνώμη μου, μόνο στό ότι σέ μιά ορισμένη στιγμή τής επαναστα
τικής εξέλιξης μπορεί, διαμέσου τοΰ μονοπωλίου τής Κρατικής 
Τράπεζας, νά θεσπισθούν οπωσδήποτε τά άκόλουθα : Ά ρ θ ρ ο 1 : 
Καταργούνται οί τόκοι ή περιορίζονται στό 1/4 %. Ά ρ θ ρ ο 2 : 

* —Έδώ ό Ένγκελς χρησιμοποιεί τόν öpo la République (Σημ. μετ.). 
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Ή καταβολή τόκων συνεχίζεται, όπως καί προηγούμενα, καί 
έχει τήν έννοια καταθέσεων πρός απόσβεση τοΰ χρέους. Ά ρ θ ρ ο 
3 : Τό κράτος δικαιούται νά έξαγοράσει όλη τήν άκίνητη πε
ριουσία κτλ. στίς τρέχουσες τιμές, μέσα σέ 20 χρόνια, μέ τόκο 
5 %. "Ενα τέτοιο διάταγμα ίσως κάποτε χρειασθεί, ως μέτρο πού 
προοιωνίζει τήν κατευθείαν δήμευση. Ά λ λ ά τό νά βασανίζει 
κανείς τό μυαλό του μέ τό πότε, πώς καί πού θά γίνει αύτό, άπο-
τελεΐ πιά μιά καθαρή θεωρητική κατασκευή. 

Πάντως, αύτό τό βιβλίο τοΰ Προυντόν, όπως φαίνεται, είναι 
πολύ πιό προσγειωμένο άπ' ό,τι τά προηγούμενα βιβλία του. Ή 
άποψή του γιά τό ποιά στοιχεία συνθέτουν τήν άξια παίρνει επί
σης μιά μορφή μέ σάρκα καί όστά : «Τή μορφή τής σωστής τιμής 
τοΰ μαγαζάτορα». «Τέσσερα φράγκα, κύριέ μου, είναι ή πιό σω
στή τιμή !». Μένει άξεκαθάριστο ποιά σχέση έχει ή κατάργηση 
τών τελωνειακών δασμών μέ τήν κατάργηση τοΰ τόκου. Τό γε
γονός ότι ό Προυντόν άπό τό 1843 ίσαμε τώρα έκανε ολόκληρη 
μετάσταση άπ' τόν Χέγκελ στόν Στίρνερ είναι πάντως μιά ένδει
ξη προόδου. Ά ν τ ε νά πεϊς τώρα πώς ό Προυντόν δεν κατανοεί 
τή γερμανική φιλοσοφία, όταν τή μελετάει πάνω στό ίδιο τό πτώ
μα του ώς τήν τελευταία φάση τής άποσύνθεσής του. 

Γράψε μου άμέσως καί πές μου τή γνώμη σου γιά τά παρα
πάνω. 

Δικός σου 
Φ.Ε. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 27, σελ. 308-311. 
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Κ. ΜΑΡΞ 

Επιστολή πρός τόν Φ. "Ενγκελς στό Μάντσεστερ 
[Λονδίνο], 14 Αύγούστου 1851 

28, Dean Street, Soho 

Αγαπητέ 'Ένγκελς! 
Σέ μιά-δυό μέρες σου στέλνω αυτούσιο τόν Προυντόν 8 4 , 

ώστε μόλις τόν διαβάσεις νά μού τόν επιστρέψεις άμέσως. Ε 
τοιμάζομαι — γιά λόγους χρημάτων — νά δημοσιεύσω δυό-τρία 
τυπογραφικά φύλλα γι ' αύτό τό βιβλίο. Γράψε μου, λοιπόν, τίς 
κρίσεις σου γιά τό βιβλίο πιό διεξοδικά άπ' ό,τι τό συνηθίζεις 
όταν κρατάς βιαστικές σημειώσεις 8 6 . 

Ή ούσία τοΰ προυντονισμού, — καί στήν όλότητά του ό 
προυντονισμός είναι πρώτ' άπ' όλα πολεμική κατά τοΰ κομμου
νισμού, όσο καί άν τόν λαφυραγώγησε καί τόν άντίκρισε μέσα 
άπό ένα παραμορφωτικό πρίσμα, — συνοψίζεται, κατά τήν άπο-
ψή μου, στόν άκόλουθο συλλογισμό : 

Ό πραγματικός εχθρός, τόν όποιο πρέπει νά άνατρέψουμε, 
είναι τό κεφάλαιο. Καθαρά οικονομική εκδήλωση τοΰ κεφα
λαίου είναι ό τόκος. Τό λεγόμενο κέρδος δέν είναι τίποτα άλλο, 
παρά ιδιότυπη μορφή ήμερομισθίου. Ό τόκος έξαλείφεται μέ τή 
μετατροπή του σέ μέρισμα, δηλαδή σέ ετήσιες πληρωμές γιά 
τήν άπόσβεση τοΰ κεφαλαίου. Έ τ σ ι ή έργατική τάξη — διάβαζε 
ή βιομηχανική τάξη — θά έχει εξασφαλίσει γιά πάντα τήν ύπε-
ροχή, ένώ ή κυρίως καπιταλιστική τάξη καταδικάζεται σέ βαθ
μιαία έξαφάνιση. Διάφορες μορφές τόκων είναι τά χρηματικά 
δάνεια, τά ενοίκια, ή έγγεια πρόσοδος. Έ τ σ ι ή άστική κοινωνία 
διασώζεται, ή ύπαρξή της δικαιώνεται καί άφαιρεΐται άπλώς ή 
κακή της πλευρά. 
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Ή κοινωνική εκκαθάριση εΐναι απλώς ένα μέσο γιά νά οικο
δομηθεί άπ' τήν αρχή μιά «υγιής» αστική κοινωνία. Ά ρ γ ά ή 
γρήγορα αυτό γιά μας είναι επουσιώδες. Θέλω πρώτα νά ξέρω 
ποιά είναι ή γνώμη σου γιά τίς άντιφάσεις, τίς άνακρίβειες καί 
τίς άσάφειες τής ϊδιας τής έννοιας εκκαθάριση. Ό μ ω ς , τό πράγ
ματι σωτήριο φάρμακο γιά μιά κοινωνία πού οικοδομείται έξαρ-
χής εΐναι ή κατάργηση του τόκου, δηλαδή ή μετατροπή τής ετή
σιας καταβολής τόκων σέ μερίσματα. Αύτό τό μέτρο, πού πα
ρουσιάζεται όχι ώς μέσο, άλλά ώς οικονομικός νόμος τής με-
ταρρυθμιζόμενης άστικής κοινωνίας, οδηγεί, φυσικά, σέ δυό 
αποτελέσματα : 

1. Στή μετατροπή τών μικρών μή βιομηχανικών καπιταλι
στών σέ βιομηχανικούς. 2. Στή διαιώνιση τής τάξης τών μεγάλων 
καπιταλιστών, διότι, στήν ούσία, άν πάρουμε έναν μέσον όρο, 
ή κοινωνία — άφοΰ άφαιρεθοΰν τά βιομηχανικά κέρδη — γένι-
κά καί στό σύνολο πληρώνει πάντα μόνο μερίσματα. Ά ν ήταν 
σωστό τό άντίθετο, τότε οί σύνθετοι τόκοι τούς όποιους λογα
ριάζει ό δόκτωρ Πρά ϊ ς 8 7 , θά ήσαν μιά πραγματικότητα καί δεν 
θά έφταναν ούτε τά πλούτη όλου τού κόσμου γιά νά καταβληθούν 
οί τόκοι καί τού πιό μικρού κεφαλαίου πού μπήκε σέ κυκλοφο
ρία άπό τήν έποχή τού Χριστού. Στήν πραγματικότητα, όμως, 
άν πάρουμε γιά παράδειγμα τήν Αγγλ ία , —δηλαδή τήν πιό στα
θερή άστική χώρα, — μπορεί νά πει κανείς μέ σιγουριά ότι στά 
τελευταία 50 ή 100 χρόνια τό κεφάλαιο, πού έπενδύθηκε στή γή 
ή σέ οτιδήποτε άλλο, δέν άπέφερε ποτέ ώς τώρα τόκους, άν κρί
νουμε τουλάχιστον άπό τίς τιμές κι έδώ άκριβώς περί αύτοΰ πρό
κειται. Ά ς λογαριάσουμε γιά παράδειγμα, ότι οί εθνικός πλού
τος τής Αγγλ ίας άνέρχεται σέ 5 δισεκατομμύρια. Ά ς δεχτούμε 
ότι ή Α γ γ λ ί α παράγει 500 έκατομμύρια τό χρόνο. Έ τ σ ι όλος ό 
πλούτος τής Αγγλ ίας ισούται άπλώς μέ τό προϊόν τού ετήσιου 
έργου τής Αγγλίας , πολλαπλασιασμένου έπί 10. Συνεπώς, τό 
κεφάλαιο όχι μόνο δέν άποφέρει τόκους, άλλά ούτε κάν αναπα
ράγει τήν άξία του. Κι αύτό διότι ίσχύει ένας άπλός νόμος. Ή 
άξία καθορίζεται πρωτογενώς άπό τά πρωτογενή πλεονάσματα 
τής παραγωγής, άπό τόν εργάσιμο χρόνο ό όποιος ήταν άρχικά 
άναγκαΐος γιά νά παραχθεί τό δοσμένο προϊόν. Ά π ό τή στιγμή 
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δμως πού έχει παραχθεί τό προϊόν, τότε ή τιμή του καθορίζεται 
από τά πλεονάσματα έκεΐνα πού είναι άπαραίτητα γιά τήν ανα
παραγωγή του. Ά λ λ ά τά πλεονάσματα τής άναπαραγωγής μειώ
νονται συνεχώς τόσο πιό γρήγορα όσο πιό άναπτυγμένη βιομη
χανικά είναι ή έποχή. Συνεπώς, ό νόμος τής συνεχούς υποτίμη
σης τής ίδιας τής άξίας τοΰ κεφαλαίου παραλύει τό νόμο τής 
προσόδου καί τοΰ τόκου πού οδηγεί άλλωστε στό παράλογο. 
Έδώ βρίσκεται έπίσης ή έξήγηση τής θέσης πού άνέπτυξες ότι 
κανένα έργοστάσιο δέν καλύπτει τά πλεονάσματα τής παραγω
γής του. Έ τ σ ι ό Προυντόν δέ μπορεί νά άναμορφώσει τήν κοι
νωνία μέ τή θέσπιση ένός νόμου, τόν όποιο άκολουθεΐ ούσια-
στικά ή κοινωνία καί δίχως τή δική του συμβουλή. 

Τό μέσο, μέ τό όποιο θέλει νά έπιτύχει τά πάντα ό Προυν
τόν, είναι ή Τράπεζα. Έδώ ύπάρχει qui pro quo*. Τό τραπεζικό 
έργο μπορεί νά χωριστεί σέ δύο μέρη : 1. Μετατροπή τοΰ κεφα
λαίου σέ μεταλλικό νόμισμα. Στήν περίπτωση αύτή δίνω άπλώς 
χρήματα έναντι τοΰ κεφαλαίου καί αύτό, βέβαια, μπορεί νά γίνει 
μόνο μέ τόν συνυπολογισμό τών πλεονασμάτων τής παραγωγής, 
συνεπώς άπό τό 1/2 ή 1/4%. 2. Δανεισμός του κεφαλαίου ύπό 
χρηματική μορφή. Έδώ ό τόκος θά καθορίζεται άπό τόν όγκο 
τοΰ κεφαλαίου. Στήν περίπτωση αύτή ή πίστωση μπορεί άπλώς 
νά μετατρέψει τά ρευστά άλλά μή παραγωγικά πλούτη διαμέ
σου τής συγκεντροποίησης κλπ., κλπ., σέ πραγματικό, ένεργό 
κεφάλαιο. Ό Προυντόν θεωρεί ότι τό ΰπ' άριθ. 2 είναι έξίσου 
εύκολο, όπως καί τό ύπ' άριθ. 1. Τελικά, όμως, άποδείχνεται ότι, 
θέτοντας σέ χρήση μιά πλασματική μάζα κεφαλαίου ύπό μορφή 
χρημάτων, στήν καλύτερη περίπτωση μειώνει τόν τόκο έπί τοΰ 
κεφαλαίου μόνο καί μόνο γιά νά αύξήσει στήν ίδια άναλογία 
τήν τιμή του. Έ τ σ ι , όμως, μόνο ένα πράγμα επιτυγχάνεται: ό 
έξευτελισμός τών χρεωγράφων του. 

Τή λογική τής σχέσης τελωνειακών δασμών καί τόκων τήν 
άφήνω νά τήν άπολαύσεις στό πρωτότυπο. Έ ν α τέτοιο κομψο
τέχνημα είναι κρίμα νά τό καταστρέψει κανείς μέ συντομεύσεις. 
Ό κ. Πρ[ουντόν] δέ δίνει άκριβεΐς ενδείξεις ούτε γιά τό πώς θά 

* — σύγχυση τοϋ ένός μέ τό ήλλο. 
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μετέχουν οί κομμούνες στήν ιδιοκτησία των σπιτιών καί τών χω
ραφιών — καί αυτό θά έπρεπε όπωσδήποτε νά τό κάνει προκει
μένου νά βγάλει ψεύτες τούς κομμουνιστές, — ούτε γιά τό πώς 
θά γίνουν ιδιοκτήτες τών έργοστασίων οί έργάτες. Μολονότι 
θέλει «ισχυρές εργατικές ένώσεις», δοκιμάζει τέτοιο δέος μπρο
στά σ' αύτές τίς βιομηχανικές «συντεχνίες», ώστε παρέχει, πράγ
ματι, όχι στό κράτος, άλλά στήν κοινωνία τό δικαίωμα νά τίς 
καταργήσει. Σάν άληθινός Γάλλος, περιορίζει τό συνεταιρίζε-
σθαι μέσα στό εργοστάσιο, διότι δέν γνωρίζει ούτε τή φίρμα 
«Μόζες καί Υιός»*, ούτε τούς άγροκτηματίες τής κεντρικής Α γ 
γλίας. Ό γάλλος άγρότης, ό γάλλος τσαγκάρης, ράφτης, έμπορος 
τοΰ φαίνονται σάν ένα δεδομένο άμετακίνητο άπό άμνημονεύτων 
χρόνων, πού πρέπει νά τό δεχτεί κανείς όπως έχει. Ά λ λ ά , όσο 
πιό πολύ άσχολοΰμαι μ' αυτήν τήν κουρελαρία, τόσο πιό πολύ 
πείθομαι ότι ή άναμόρφωση τής γεωργίας καί, συνεπώς, τό 
αίσχος τής ιδιοκτησίας πού στηρίζεται σ' αυτήν, πρέπει νά γίνει 
τό άλφα καί τό ώμέγα τής μελλοντικής επανάστασης. Αλλιώς , 
θά άποδειχθεΐ πώς έχει δίκιο ό μπάρμπα-Μάλθους. 

Σέ σύγκριση μέ τόν Λουί Μπλάν κτλ. , τό έργο αύτό είναι 
άξιόλογο, Ιδίως χάρη στίς τολμηρές έπιθέσεις του κατά τοΰ 
Ρουσσώ, τοΰ Ροβεσπιέρου, τοΰ Θεοΰ, τής fraternité** καί άλ
λων παρόμοιων ήχηρών [ . . . ] . 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 27, σελ. 312-314. 

* — μεγάλη φίρμα ανδρικών ένδυμάτων στό Λονδίνο (Σημ. μετ.). 
n — αδελφοσύνης. 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Επιστολή πρός τόν Κ. Μάρξ στό Λονδίνο 
Μ[άντσεστερ], 21 Αύγούστου 1851 

[...] Τόν Πρ[ουντόν] 8 4 τόν διάβασα κιόλας ώς τή μέση καί 
βρίσκω έντελώς σωστή τή γνώμη σου. Ή έκκλησή του πρός τήν 
άστική τάξη, ή έπάνοδός του στό ν Σαίν-Σιμόν καί εκατό άλλες 
ίστορίες, στό κριτικό άκόμα μέρος, επιβεβαιώνουν ότι, ουσια
στικά, θεωρεί τή βιομηχανική τάξη, τήν άστική τάξη καί τό προ
λεταριάτο σάν πράγματα ταυτόσημα καί νομίζει πώς ό άνταγωνι-
σμός μεταξύ τους οφείλεται άπλώς στό ότι δέν έχει ολοκληρωθεί 
ή επανάσταση. Ή ψευτοφιλοσοφική κατασκευή τής ίστορίας 
είναι έντελώς σαφής : πρίν άπό τήν έπανάσταση, ή βιομηχανική 
τάξη κλεισμένη «στόν έαυτό της», άπ' τό 1789 ώς τό 1848 σέ κα
τάσταση άνταγωνισμοΰ : άρνηση. Ή προυντονική σύνθεση τά 
λύνει όλα μέ μιά σκέτη χειρονομία. Ό λ α μαζί αύτά μοΰ φαίνον
ται σάν ύστατη προσπάθεια νά περισωθεί θεωρητικά ή άστική 
τάξη. Οί θέσεις μας περί τής υλικής παραγωγής ώς καθοριστι
κού ιστορικού όρου, περί τής πάλης τών τάξεων κλπ. σέ σημαν
τικό βαθμό υιοθετούνται άπ' αύτόν, μολονότι τίς πιό πολλές φο
ρές διαστρεβλωμένα, καί πάνω σ' αύτό οικοδομείται ή προσ
πάθεια — μέσω μιας ψευτοχεγκελιανής ταχυδακτυλουργίας — 
νά δημιουργηθεί ή εντύπωση άντίστροφης ένσωμάτωσης τοΰ 
προλεταριάτου στήν άστική τάξη. Τό συνθετικό μέρος δέν τό 
διάβασα άκόμα. Στήν πολεμική κατά τών Λ. Μπλάν, Ροβεσπιέ
ρου, Ρουσσώ υπάρχουν πού καί πού μερικά νόστιμα πράγματα, 
άλλά γενικά δέν ύπάρχει τίποτα πιό υπεροπτικά ρηχό άπ' τήν 
κριτική πού κάνει στήν πολιτική, λογουχάρη στό μέρος όπου μι-
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λάει γιά τή δημοκρατία καί όπου, απόλυτα μέσα στό πνεύμα της 
«Neue Preussische Zeitung» («Νέα Εφημερίδα της Πρωσίας») 8 8 

καί όλης της παλιάς ιστορικής σ χ ο λ ή ς 8 9 , φλυαρεί γιά τό πως 
πρέπει νά γίνεται ό κατά κεφαλήν ύπολογισμός καί δέν ντρέπε
ται νά οικοδομεί ολόκληρα συστήματα, βασιζόμενος σέ άμελη-
τέους πρακτικούς συλλογισμούς, πού είναι γιά μαθητούδια. 
Κι έκείνη πάλι ή μεγάλη ιδέα, ότι τάχα «ή εξουσία» καί «ή έλευ-
θερία» άποτελοΰν άντιθέσεις άσυμφιλίωτες καί ότι τάχα καμιά 
μορφή διακυβέρνησης δέ μπορεί νά τοΰ δώσει έπαρκή ήθικά 
έχέγγυα, ώστε νά μπορέσει αυτός νά ύπακούσει σ' αύτήν ! Μά, 
διάβολε, τότε γιά ποιό λόγο χρειάζεται ή εξουσία ; 

Κατά τά άλλα, είμαι πεπεισμένος ότι ό κ. Έβερμπεκ τοΰ 
έστειλε τή δική του μετάφραση τοΰ «Μανιφέστου [τοΰ Κομμου
νιστικού Κόμματος»] καί, ίσως, μαζί καί μεταφράσεις τών άρ
θρων σου στή «Revue» 9 0 . "Ενα σωρό σημαντικές σκέψεις είναι, 
οπωσδήποτε, κλεμένες άπό 'κεϊ — λογουχάρη, τό ότι ή κυβέρ
νηση δέν είναι τίποτ' άλλο, παρά ή εξουσία μιας τάξης γιά τήν 
καθυπόταξη μιας άλλης καί ότι αύτή (ή κυβέρνηση) έξαφανί-
ζεται μαζί μέ τήν έξαφάνιση τών ταξικών άντιθέσεων. "Επειτα, 
πολλές σκέψεις γιά τό γαλλικό κίνημα άπότό 1848 ώς έδώ. Δέν 
νομίζω ότι όλα αύτά τά βρήκε στό βιβλίο σου νά στρέφονται 
έναντίον τ ο υ 9 1 . 

Αύτές τίς μέρες θά σοΰ γράψω άναλυτικότερα γιά τό βιβλίο 
αύτό, όταν θά τό έχω διαβάσει ολόκληρο [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τόμ. 27, σελ. 317-318. 
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Κ. ΜΑΡΞ 

Γιά τον Π.Ζ. Προυντόν 9 2 

[Επιστολή πρός τόν Γ.Β. Σβάιτσερ] 

Λονδίνο, 24 Ιανουαρίου 1865 

9Αξιότιμε κύριε! 

Πήρα χτες τήν επιστολή σας, μέ τήν όποία μοϋ ζητάτε μιά 
αναλυτική αξιολόγηση του Προυντόν. Έλλε ιψη χρόνου δεν 
μου επιτρέπει νά ικανοποιήσω τήν έπιθυμία σας. Επιπλέον, δέν 
έχω πρόχειρο κανένα άπ' τά έργα του. Γιά νά σάς δείξω όμως τήν 
καλή μου διάθεση, έκανα ένα σύντομο σκιαγράφημα. Εσε ί ς μπο
ρείτε ύστερα νά τό συμπληρώσετε, νά προσθέσετε, νά άφαιρέ-
σετε, μέ λίγα λόγια νά κάνετε ό,τι νομίζετε καλύτερο. 

Τά πρώτα έγχειρήματα τοΰ Προυντόν δέν τά θυμάμαι πιά. 
Ή παιδαριώδης έργασία του γιά τήν «Παγκόσμια γλώσσα»9* 
δείχνει πόσο άβασάνιστα καταπιανόταν μέ προβλήματα, πού γιά 
τήν έπίλυσή τους τού έλλειπαν καί οί πιό στοιχειώδεις γνώσεις. 

Τό πρώτο του έργο : «Τί είναι ή Ιδιοκτησία ; » 9 4 εΐναι οπωσ
δήποτε τό καλύτερο του έργο. Ά φ η σ ε εποχή, άν όχι γιά τό νέο 
του περιεχόμενο, πάντως γιά τό νέο καί τολμηρό τρόπο νά λέει 
τά παλιά. Στά γνωστά σ' αύτόν έργα των γάλλων σοσιαλιστών 
καί κομμουνιστών, ή «Ιδιοκτησία», φυσικά, όχι μόνο είχε υπο
βληθεί σέ πολύπλευρη κριτική, αλλά καί είχε ούτοπικά «καταρ
γηθεί». Μέ τό σύγγραμμα εκείνο ό Προυντόν τοποθετήθηκε απέ
ναντι στόν Σαίν-Σιμόν καί τόν Φουριέ, όπως περίπου ό Φόυερ-
μπαχ πρός τόν Χέγκελ. Ό Φόυερμπαχ συγκρινόμενος μέ τόν 
Χέγκελ είναι πολύ πενιχρός. Ωστόσο, άφησε έποχή μετά τόν 
Χέγκελ, διότι πρόβαλε σέ πρώτο πλάνο μερικά σημεία ένοχλη-
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τικά γιά τή χριστιανική συνείδηση καί σημαντικά γιά τήν προ
αγωγή τής κριτικής, σημεία πού ο Χέγκελ τά είχε άφήσει σ' ένα 
μυστικιστικό clair-obscur*. 

Ά ν μπορεί νά τό πεϊ κανείς έτσι, σ 3 αύτό τό σύγγραμμα τοϋ 
Προυντόν έπικρατεΐ άκόμα ενα άδρό νευρώδες ύφος. Καί νομίζω 
πώς τό ύφος του είναι τό κυριότερο προτέρημά του. Προφανώς 
άκόμα κι εκεί, όπου άπλώς άναπαράγει τό παλιό, ό Προυντόν 
πιστεύει πώς άνακαλύπτει κάτι καινούργιο. Τά όσα λέει, είναι 
νέα γι 3 αυτόν τόν ίδιο κι έτσι τά βλέπει. Πεισματική εμμονή 
στό νά θίγει «τά άγια τών άγιων» τής πολιτικής οικονομίας, 
πνευματώδεις παραδοξολογίες πού εμπαίζουν τόν κοινό νού τών 
άστών, φονική κριτική, φαρμακερή είρωνία, πού καί πού ενα πη
γαίο καί ειλικρινές αίσθημα οργής γιά τήν έλεεινότητα τών κα
ταστάσεων — μέ όλα αυτά, τό βιβλίο «27 είναι ή Ιδιοκτησία;» 
ήλέκτρισε τούς άναγνώστες καί προξένησε μεγάλη έντύπωση 
όταν πρωτοεκδόθηκε. Σέ μιά αυστηρά επιστημονική ιστορία τής 
πολιτικής οικονομίας είναι ζήτημα άν τό βιβλίο αύτό θά άξιζε 
κάν νά μνημονευθεί. Ωστόσο , τέτοια πολύκροτα συγγράμματα 
παίζουν τό δικό τους ρόλο τόσο στήν επιστήμη όσο καί στή λο
γοτεχνία. Ά ς πάρουμε, γιά παράδειγμα, τό έργο τοΰ ΜάλΟονς 
γιά τόν «Πληθυσμό»95. Στήν πρώτη του έκδοση δέν ήταν τίποτ' 
άλλο, παρά ένα «sensational pamphlet»** καί μάλιστα μιά λο-
γοκλοπία απ τήν άρχή ώς τό τέλος. Καί μολαταύτα, τεράστια 
ήταν ή έντύπωση πού αυτός ό λίβελλος προκάλεσε στό άνθρώ-
πινο γένος ! 

Ά ν είχα μπροστά μου τό έργο αύτό τοΰ Προυντόν, θά μοΰ 
ήταν εύκολο ν ' άποδείξω μέ μερικά παραδείγματα τόν αρχικό του 
τρόπο γραφής. "Οσα μέρη θεωρεί πιό σημαντικά, τά πραγμα
τεύεται μιμούμενος τίς αντινομίες τοϋ Κάντ, — τοΰ μόνου γερ
μανού φιλόσοφου τόν οποίο γνώριζε τότε άπό μεταφράσεις — καί 
δημιουργείται ή έντονη έντύπωση ότι γι 9 αυτόν, όπως καί γιά 
τόν Κάντ, ή λύση τών άντινομιών είναι κάτι πού βρίσκεται «πέ
ρα» απ τό άνθρώπινο λογικό, δηλαδή κάτι πού παραμένει μέσα 
του θολό. 

* — μισοσκόταδο. 
« Φ — έντυπωσιακός λίβελος. 
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Παρόλη τη φαινομενική ύπερεπαναστατικότητά του, στό 
«Τί είναι ή ιδιοκτησία ;» ήδη συναντά κανείς τήν αντίφαση ότι ό 
Προυντόν, από τή μιά μεριά κριτικάρει τήν κοινωνία άπ' τή σκο
πιά καί μέ τά μάτια ενός γάλλου μικροκτηματία (άργότερα μι
κροαστού), κι από τήν άλλη μεριά μεταχειρίζεται κριτήρια δα
νεισμένα άπ' τούς σοσιαλιστές. 

Τήν άνεπάρκεια του συγγράμματος τήν ύποδήλωνε κιόλας ό 
τίτλος του. Έ τ σ ι τό έρώτημα είχε τεθεί έσφαλμένα καί δέ μπο
ρούσε νά λάβει ορθή άπάντηση. Οί «σχέσεις Ιδιοκτησίας» της 
αρχαιότητας έξουδετερώθηκαν άπ' τίς φεουδαρχικές, οί φεου
δαρχικές άπ' τίς «αστικές». Συνεπώς, ή ίδια ή ιστορία άσκησε 
τήν κριτική της στίς προϋπάρχουσες σχέσεις ιδιοκτησίας. Ή 
ιδιοκτησία, γιά τήν οποία γίνεται λόγος ουσιαστικά στόν Προυν
τόν, είναι ή υπάρχουσα σύγχρονη αστική ιδιοκτησία. Στό έρώ
τημα τί λογής είναι αύτή ή ιδιοκτησία, μπορούσε νά δοθεί άπάν
τηση μόνο μέ μιά κριτική άνάλυση της «πολιτικής οικονομίας», 
πού περικλείει τό σύνολο τών σχέσεων ιδιοκτησίας, όχι στό 
πώς εκφράζονται νομικά ως σχέσεις βούλησης, άλλά στήν πρά
ξη, μέ τήν πραγματική τους μορφή ώς παραγωγικές σχέσεις. Κι 
έπειδή ό Προυντόν έμπλεξε τό σύνολο αύτών τών οικονομικών 
σχέσεων μέ τή γενική νομική έννοια «ή ιδιοκτησία», «la pro
priété», δέ μπορούσε νά πει κάτι παραπάνω άπ' τήν ίδια καί άπα-
ράλλακτη άπάντηση πού είχε δώσει ό Μπρισσό σ' ένα παρόμοιο 
σύγγραμμα 9 6 , άκόμα πρίν άπ' τό 1789 : «La propriété c'est le 
vol»*. 

Στήν καλύτερη περίπτωση, άπό δώ συνάγεται άπλώς ότι οί 
άστικές νομικές έννοιες περί «κλοπής» εναρμονίζονται επί
σης καί μέ τό «έντιμο» εισόδημα του άστού. Ά π ' τήν άλλη με
ριά, ό Προυντόν μπλεκόταν σε κάθε λογής άξεκαθάριστες καί 
γιά τόν ίδιο επινοήσεις περί τής αληθινής άστικής Ιδιοκτησίας, 
δεδομένου ότι ή «κλοπή», ώς καταπάτηση τής ιδιοκτησίας, 
προϋποθέτει τήν ιδιοκτησία. 

"Οταν διέμενα στό Παρίσι, τό 1844, είχα συνδεθεί προσω
πικά μέ τόν Προυντόν. Τό μνημονεύω αύτό έδώ, διότι, ώς ένα 

« — α'Η Ιδιοκτησία είναι κλεψιά». 
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βαθμό, φταίω κι εγώ γιά τό αψεύτισμά» του (((sophistication»), 
όπως όνομάζουν οί Εγγλέζοι τή νόθευση ένός έμπορικοϋ προ
ϊόντος. Σέ μακρές συζητήσεις, συχνά ολονύκτιες, τόν μόλυνα, 
πρός μεγάλη του βλάβη, μέ χεγκελιανισμό, τόν όποιο όμως δέ 
μπορούσε νά μελετήσει όπως πρέπει, μιά και δέν ήξερε Γερμα
νικά. Αύτό πού άρχισα έγώ, τό συνέχισε, μετά τήν άπέλασή μου 
άπ' τό Παρίσι, ό κ. Κάρλ Γκρύν. Ό Γκρύν, σάν καθηγητής τής 
γερμανικής φιλοσοφίας, σέ σύγκριση μέ μένα, είχε έπιπλέον τό 
προτέρημα ότι ο ίδιος δέν καταλάβαινε τίποτα άπ' αύτήν. 

Λίγο προτού εκδοθεί τό δεύτερο σημαντικό έργο του ((Phi
losophie de la misère etc.»** 5 6 , ô Προυντόν μοΰ τό προανήγγει
λε σέ μιά πολύ εκτενή επιστολή του, όπου τοΰ διέφευγαν, με
ταξύ άλλων, καί τά εξής : «J'attends votre férule critique», 
(«άναμένω τήν αύστηρή κριτική σας»). Πράγματι, σέ λίγο ή κρι
τική αύτή (στό βιβλίο μου ((Π άθλιότητα τής φιλοσοφίας κτλ.», 
Παρίσι, 184760) έπεσε πάνω του μέ τέτοιο τρόπο, ώστε τερμάτισε 
γιά πάντα τή φιλία μας. 

'Απ' όσα είπώθηκαν εδώ βλέπετε ότι στό βιβλίο τοΰ Προυν
τόν ((Φιλοσοφία τής αθλιότητας ή σύστημα των οικονομικών αν
τιφάσεων» ούσιαστικά γιά πρώτη φορά δίνεται άπάντηση στό 
ερώτημα «27 είναι ιδιοκτησία ;». Στή πραγματικότητα, μόνο με
τά τήν έκδοση αύτοΰ τοΰ έργου ό Προυντόν άρχισε τίς οικονομι
κές του μελέτες. Είχε άνακαλύψει ότι στό έρώτημα πού έθεσε 
μπορεί νά δοθεί άπάντηση όχι μέ μιά βλασφημία, άλλά μόνο μέ 
μιά άνάλυση τής σύγχρονης ((πολιτικής οικονομίας». Προσπά
θησε συνάμα νά έκθέσει διαλεκτικά τό σύστημα τών οικονομι
κών κατηγοριών. Οί άλυτες «άντινομίες» τον Κάντ έπρεπε τώρα 
νά άντικατασταθοΰν, ώς έξελικτικό μέσο, άπ' τήν χεγκελιανή 
((αντίφαση». 

Γιά τήν άξιολόγηση τοΰ δίτομου, ογκώδους συγγράμματος 
του, είμαι ύποχρεωμένος νά σάς παραπέμψω στό άπαντητικό βι
βλίο μου. Σ ' αύτό, μεταξύ άλλων, έδειξα πόσο λίγο είχε διεισδύ
σει ό Προυντόν στά άδυτα τής επιστημονικής διαλεκτικής καί 
πώς, έξάλλου, συμμερίζεται τίς αύταπάτες τής θεωρητικολογού-
σας φιλοσοφίας, όταν, αντί νά βλέπει τίς οικονομικές κατηγο
ρίες ώς θεωρητική έκφραση ιστορικών παραγωγικών σχέσεων. 
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πού αντιστοιχούν σέ μιά ορισμένη βαθμίδα εξέλιξης της υλικής 
παραγωγής, τις μετατρέπει ανόητα σέ πατροπαράδοτες αιώνιες 
ιδέες καί έπανέρχεται έτσι κυκλοτερώς στήν άποψη της άστικής 
οικονομίας*. 

Δείχνω έπίσης πόσο άτελής, καί σέ μερικά μέρη άπλώς σχο
λική, ήταν ή γνωριμία του μέ τήν «πολιτική οικονομία», τής 
όποιας είχε έπιχειρήσει τήν κριτική, καί πώς, μαζί μέ τούς ουτο
πικούς, ψάχνει νά βρει τή λεγόμενη «επιστήμη», μέσω τής όποιας 
θά βρισκόταν ένας a priori τύπος γιά τήν «έπίλυση τοΰ κοινω
νικού προβλήματος», άντί νά άντλήσει τήν επιστήμη άπ' τήν 
κριτική γνώση τής ίστορικής κίνησης, μιάς κίνησης πού παρά
γει ή ίδια τούς υλικούς όρους τής χειραφέτησης. Ιδ ίως, όμως, 
άποκαλύπτεται έκεΐ πόσο άσαφεΐς, έσφαλμένες καί άτελεΐς πα
ραμένουν οί άντιλήψεις τοΰ Προυντόν γιά ό,τι άποτελεΐ τό ύπό-
βαθρο όλων τών άλλων, δηλαδή γιά τήν ανταλλακτική αξία. Νά 
γιατί παίρνει τήν ούτοπική ερμηνεία τής θεωρίας τής άξίας τοΰ 
Ρικάρντο ώς βάση μιάς νέας έπιστήμης. Τήν κρίση μου γιά τή 
γενική του άντίληψη τήν συνοψίζω ώς εξής : 

«Κάθε οικονομική σχέση έχει τήν καλή της καί τήν κακή 
της πλευρά. Κι αύτό είναι τό μόνο σημείο όπου ό κ. Προυντόν 
δέν αύτοαναιρεΐται. Βλέπει ή καλή πλευρά νά εξαίρεται άπ' τούς 
οικονομολόγους καί ή κακή πλευρά νά καταγγέλεται άπ' τούς 
σοσιαλιστές. Ά π ' τούς οικονομολόγους δανείζεται τήν άναγ-
καιότητα τών αιώνιων σχέσεων. Ά π ' τούς σοσιαλιστές δανεί
ζεται τήν οφθαλμαπάτη, πού τούς κάνει νά βλέπουν στήν άθλιό-
τητα μόνο τήν άθλιότητα (άντί νά διακρίνουν τήν επαναστατική, 
τήν καταλυτική της πλευρά, πού θ' άνατρέψει τήν παλιά κοινω
ν ί α ) 9 8 . Συμφωνεί καί μέ τούς δυό, επικαλούμενος εδώ τό κύρος 

* «"Οταν οί οικονομολόγοι λένε ότι οί σημερινές σχέσεις — σχέσεις 
τής άστικής παραγωγής — είναι φυσιολογικές, θέλουν νά πουν ότι πρόκει
ται γιά σχέσεις όπου ό πλούτος καί ή άνάπτυξη των παραγωγικών δυνά
μεων συντελούνται σύμφωνα μέ τούς φυσικούς νόμους. Επομένως, αυτές 
οί ίδιες οί σχέσεις άποτελούν φυσικούς νόμους, άνεξάρτητους άπ' τήν έπί-
δραση του χρόνου. Είναι νόμοι αιώνιοι, πού θά πρέπει νά έξουσιάζουν έπ' 
άπειρο τήν κοινωνία. "Ετσι, ώς τώρα υπήρχε Ιστορία, τώρα όμως δέν ύπάρ-
χει πιά» (σελ. 113 του βιβλίου μου) 9 7 . 
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της έπιστήμης. Κατά τήν άντίληψή του, ή επιστήμη συμποσου-
ται στήν πενιχρή διάσταση κάποιου επιστημονικού τύπου. Εί
ναι ό άνθρωποε πού ψάχνει νά βρει τύπους. Νά γιατί ο Προυν-
τόν κολακεύεται νά πιστεύει ότι έχει προβεί στήν κριτική τόσο 
της πολιτικής οικονομίας, όσο καί τοΰ κομμουνισμού. Στήν 
πραγματικότητα, υστερεί κατά πολύ καί άπ' τούς δυό. Υστερεί 
άπ' τούς οικονομολόγους, διότι σάν φιλόσοφος, πού κρατά στό 
χέρι έναν μαγικό τύπο, νομίζει ότι άπαλλάσσεται άπ' τήν υπο
χρέωση νά μπει σέ άναλύσεις καθαρά οικονομικές. Υστερεί 
άπ' τούς σοσιαλιστές, διότι δέν έχει ούτε άρκετή παρρησία, ούτε 
άρκετή ικανότητα ν ' άνυψωθεϊ, έστω καί θεωρητικά, πάνω άπ' 
τόν ορίζοντα των άστων... θέλει νά αιωρείται μεταξύ άστων καί 
προλετάριων, ώς άνθρωπος τής έπιστήμης, ένώ δεν είναι παρά 
μόνο δ μικροαστός, πού ταλαντεύεται διαρκώς άνάμεσα στό κε
φάλαιο καί τήν εργασία, άνάμεσα στήν πολιτική οικονομία καί 
τόν κομμουνισμό»* 9 9 . 

"Οσο άδέκαστη κι άν είναι ή παραπάνω κρίση, οφείλω καί 
σήμερα νά τήν ύπογράψω λέξη πρός λέξη. Ωστόσο , πρέπει νά 
παρθεί υπόψη ότι τότε πού χαρακτήρισα τό βιβλίο τοΰ Προυν-
τόν ώς τόν κώδικα τοΰ σοσιαλισμού τών μικροαστών [petit bour
geois] καί τό άπέδειξα θεωρητικά, οι πολιτικοί οικονομολόγοι 
καί οί σοσιαλιστές άναθεμάτιζαν άκόμα τόν Προυντόν σάν νπερ-
άρχιεπαναστάτη. Νά γιατί εγώ καί άργότερα δέ συμφώνησα 
ποτέ μέ κείνους πού φωνασκούσαν ότι ό Προυντόν «πρόδωσε» 
τήν έπανάσταση. Δέν είναι δικό του τό φταίξιμο, πού, άπ' τήν 
άρχή παρεξηγημένος, τόσο άπ' τούς άλλους, όσο κι άπ' τόν ίδιο 
τόν έαυτό του, δέ δικαίωσε φρούδες ελπίδες. 

Σέ άντίθεση μέ τό «Τί είναι ή Ιδιοκτησία ;», στή «Φιλοσο
φία τής αθλιότητας» χτυπούν άσχημα στό μάτι όλα τά τρωτά τοΰ 
προυντονικοΰ τρόπου γραφής. Τό ύφος είναι ampoulé (στομφώ
δες), όπως λένε οί Γάλλοι. Μιά κομπαστική θεωρητικολογοΰσα 
πολυλογία, πού σερβίρεται, ώς γερμανική φιλοσοφία, κάνει 
παντού αισθητή τήν παρουσία της, εκεί όπου τελειώνει τό γαλα-
τικό σπινθηροβόλο πνεΰμα. Στ' αύτιά μας άντηχεΐ συνεχώς μιά 

* Στό ίδιο, σελ. 119-120 [Σημείωση τοΰ Μάρξ]. 

208 



έπαρση, ένας τόνος κραυγαλέας περιαυτολογίας καί ιδίως έπί-
δειξη μιας δήθεν ((.επιστήμης» ή λογοκοπία γύρω άπ 9 αύτήν. Α ν 
τί γιά τή γνήσια ζεστασιά πού διαπνέει τό πρώτο σύγγραμμα, 
έδω έχουμε ρητορικές κορώνες. Κι επιπλέον, τήν άδέξια κι άπω-
θητική προσπάθεια τοΰ νεοδίδακτου νά έντυπωσιάσει μέ τήν 
παντογνωσία του, τοΰ νεοδίδακτου πού έχασε πιά τήν έμφυτη 
έφεση γιά πρωτότυπη σκέψη καί, γιά τοΰτο, σάν νεόπλουτος 
τής έπιστήμης, νομίζει ότι μπορεί νά καμαρώνει γιά κάτι πού 
ούτε τοΰ πάει, ούτε τό έχει. Έπειτα είναι ή νοοτροπία τοΰ μι
κροαστού, πού έπιτίθεται βάναυσα, άνόητα, φτηνά καί οπωσδή
ποτε όχι ορθά εναντίον ένός άνθρωπου όπως ό Κάμπε, πού ήταν 
άξιος σεβασμού γιά τή στάση του άπέναντι στό γαλλικό προλε
ταρ ιάτο 1 0 0 . Αντίθετα, φέρεται μέ τό γάντι άπέναντι σ' έναν Ντυ-
νουαγιε (πού είναι πάντως «Σύμβουλος τοΰ Κράτους»), παρ' ότι 
όλη κι όλη ή σπουδαιότητα αύτοΰ τοΰ Ντυνουαγιέ βρίσκεται 
στήν κωμική σοβαροφάνεια, μέ τήν οποία σέ τρεϊς ογκώδεις 
καί άνυπόφορα άνιαρούς τόμους του κηρύσσει τό ριγκορι-
σ μ ό * 1 0 1 , πού ό Έλβέτιος τόν χαρακτήρισε μέ τά λόγια : ((On 
veut que les malheureux soient parfaits» («Ζητούν άπ' τούς 
δυστυχισμένους νά είναι τέλειοι»). 

Ή Φεβρουαριανή επανάσταση ήρθε πράγματι σέ άκατάλ-
ληλη ώρα γιά τόν Προυντόν, διότι άκριβώς πρίν άπό λίγες έβδο-
μάδες είχε άποδείξει άκαταμάχητα ότι πέρασε γιά πάντα ((ή επο
χή των επαναστάσεων». Ή έμφάνισή του στήν Εθνοσυνέλευση, 
άν καί αποκάλυψε πόσο λίγο κατανοούσε τά συντελούμενα, άξί-
ζει κάθε έπα ινο 1 0 2 . Μετά τήν εξέγερση τοΰ Ιουνίου, ή εκδήλωση 
έκείνη ήταν μιά πράξη πολύ θαρραλέα. Είχε, άλλωστε, τό θετικό 
αποτέλεσμα ότι ό κ. Θιέρσος, στήν άπάντησή του στίς προτά
σεις τοϋ Προυντόν, πού εκδόθηκε άργότερα σέ ιδιαίτερο βι
β λ ί ο 1 0 3 , άποκάλυψε σ 9 όλη τήν Εύρώπη ποιά άξιοθρήνητη κατή
χηση γιά μικρά παιδιά άποτέλεσε τό υπόβαθρο πάνω στό όποιο 
στηριζόταν αύτός ό πνευματικός στυλοβάτης τής γαλλικής άστι-
κής τάξης. Μπροστά στόν Θιέρσο, ό Προυντόν πήρε πράγματι 
τίς διαστάσεις ένός άρχαϊκοΰ κολοσσού. 

• — Ό όρος προέρχεται άπ' τή λατινική λέξη rigor καί δηλώνει τήν άπαίτηση αύ-
στηρότητας στήν τήρηση κάποιων άρχων ή κανόνων (Σημ. μετ.). 
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Ή ανακάλυψη της «άτοκης πίστης» καί ή βασισμένη σ' αυ
τήν «Λαϊκή Τράπεζα» άνήκουν στούς υστέρους οικονομικούς 
«άθλους» τοΰ Προυντόν. Στό σύγγραμά μου «Κριτική τής Πολι
τικής Οϊκονομίας», τεύχος 1, Βερολίνο 1859 (σελ. 59-64), άπο-
δείχνεται ότι ή θεωρητική βάση τής άντίληψής του πηγάζει άπό 
άγνοια βασικών στοιχείων τής άστικής «πολιτικής οικονομίας», 
δηλαδή τής σχέσης εμπορευμάτων-χρήματος, ενώ τό πρακτικό 
της έποικοδόμημα ήταν άπλώς μιά άναπαραγωγή πολύ παλιό
τερων καί καλύτερα έπεξεργασμένων σχεδίων. Είναι άναντίρ-
ρητο καί αύταπόδεικτο ότι τό πιστωτικό σύστημα, άκριβως όπως 
διαμορφώθηκε, λογουχάρη, στίς άρχές τοΰ 18ου καί άργότερα 
πάλι τοΰ 19ου αιώνα στήν Αγγλ ία , καί είχε συντελέσει στή μετα
βίβαση περιουσίας άπ' τή μιά τάξη στήν άλλη, μπορεί, υπό ορι
σμένες οικονομικές καί πολιτικές προϋποθέσεις, νά συμβάλει 
στήν επιτάχυνση τής χειραφέτησης τής εργατικής τάξης. Α λ 
λά άποτελεΐ εντελώς μικροαστική φαντασιοκοπία τό νά θεωρεί 
τό τοκοφόρο κεφάλαιο σάν τήν κύρια μορφή τον κεφαλαίου, τό 
νά θέλει νά μετατρέψει μιά ορισμένη χρησιμοποίηση τοΰ πιστω-
τικοΰ συστήματος, μιά δήθεν κατάργηση τοΰ τόκου, σέ θεμέλιο 
τοΰ κοινωνικοΰ μετασχηματισμού. Πράγματι, τή φαντασιοκοπία 
αύτή τή βρίσκουμε εύρύτατα διαδομένη στούς οικονομικούς φο
ρείς τής αγγλικής μικροαστικής τάξης τον 17ον αιώνα. Ή πολε
μική τοΰ Προυντόν κατά τοΰ Μπαστιά (1850) γιά τό θέμα τοΰ 
τοκοφόρου κεφαλαίου 1 0 4 βρίσκεται πολύ πιό κάτω άπ' τή «Φι
λοσοφία τής αθλιότητας». Καταφέρνει νά ήττηθεΐ άκόμα κι άπ' 
τόν Μπαστιά καί έξανίσταται μέ τρόπο κωμικό κάθε φορά πού 
δέχεται ένα πλήγμα τοΰ Μπαστιά. 

Πρίν άπό λίγα χρόνια, μετέχοντας σέ κάποιο διαγωνισμό 
πού είχε προκηρύξει, νομίζω ή κυβέρνηση τής Αωζάνης, ό 
Προυντόν έγραψε ένα έργο γιά τούς «Φόρονς»105. Στό έργο 
αύτό χάνεται καί τό τελευταίο ίχνος ιδιοφυίας καί δέν απομένει 
παρά ό σκέτος μικροαστός [petit bourgeois tout pur]. 

"Οσο γιά τά πολιτικά καί φιλοσοφικά έργα τοΰ Προυντόν, 
έκδηλώνονται κι εδώ τά ίδια διφορούμενα, γεμάτα άντιφάσεις, 
γνωρίσματα, όπως καί στά οικονομικά του έργα. Πέρα άπ' αύτό. 
τά έργα του έχουν άξία μόνο τοπική, μόνο γιά τή Γαλλία. Ώ σ -
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τόσο, ή καταφορά του κατά τής θρησκείας, του κλήρου κτλ. 
πρόσφερε μεγάλη υπηρεσία στίς συνθήκες τής Γαλλίας καί μά
λιστα σέ μιά εποχή όπου οί γάλλοι σοσιαλιστές νόμιζαν ότι είναι 
ορθό νά θεωρούν τή θρησκευτική τους ευλάβεια ώς ένδειξη υπε
ροχής έναντι του άστικοϋ βολταιρισμοϋ του 18ου αιώνα καί του 
γερμανικού αθεϊσμού του 19ου αιώνα. Ά ν ό Μέγας Πέτρος τσά
κισε βάρβαρα τή ρωσική βαρβαρότητα, ό Προυντόν έκανε ό,τι 
μπορούσε γιά νά νικήσει φραστικά τή γαλλική κενολογία. 

"Οχι μόνο σάν κακό έργο, μά καί σάν κατρακύλησμα, πού 
ανταποκρίνεται πάντως στήν μικροαστική του άντίληψη, πρέ
πει νά θεωρηθεί τό σύγγραμμά του γιά τό «Πραξικόπημα»106. 
Έδώ έρωτοτροπεΐ μέ τόν Λουδοβίκο Βοναπάρτη καί έπιχειρεΐ 
πράγματι νά τόν κάνει παραδεκτό άπό τούς γάλλους έργάτες. 
Τέτοιο είναι καί τό τελευταίο του έργο ένάντια στήν Πολω
νία107, όπου γιά χατήρι του τσάρου, έκδηλώνει έναν άπερίσκε-
πτο κυνισμό. 

Συχνά κάνουν σύγκριση τοΰ Προυντόν μέ τόν Ρουσσώ. Τί
ποτα πιό έσφαλμένο άπ' τή σύγκριση αύτή. Ό Προυντόν μοιάζει 
μάλλον μέ τόν ΛΓ. Αενγκέ, πού τό βιβλίο του «Θεωρία τών αστι
κών νόμων»108 είναι ένα έργο εύφυέστατο. 

Ό Προυντόν έχει μιά έμφυτη κλίση πρός τή διαλεκτική. 
Μά έπειδή δέν κατάλαβε ποτέ του τήν πραγματική έπιστημονική 
διαλεκτική, δέν κατάφερε νά προχωρήσει πέρα άπ' τή σοφιστική. 
Πράγματι, αύτό σχετίζεται μέ τή μικροαστική του άντίληψη. Ό 
μικροαστός συγκροτείται, όπως καί ό ιστορικός Ράουμερ, άπό 
τά «άφ' ένός» καί τά «άφ' ετέρου». Τέτοια είναι στά οικονομικά 
του συμφέροντα καί γι αύτό είναι τέτοιος καί στήν πολιτική 
του, στίς θρησκευτικές, έπιστημονικές καί καλλιτεχνικές του 
αντιλήψεις. Τέτοιος στήν ήθική του, τέτοιος in everything (σέ 
όλα του). Είναι μιά ζωντανή άντινομία. Κι άν τύχει νά είναι, 
όπως ό Προυντόν, ένας άνθρωπος πνευματώδης, τότε μαθαίνει 
γρήγορα νά παίζει μέ τίς ίδιες τίς άντιφάσεις του καί νά τίς με
τατρέπει, άνάλογα μέ τίς περιστάσεις, σέ παραδοξολογίες άπροσ-
δόκητες, έντυπωσιακές, πότε σκανδαλιστικές καί πότε σπινθη
ροβόλες. Ό επιστημονικός κομπογιανιτισμός καί ό πολιτικός 
χαμαιλεοντισμός συνδέονται άρρηκτα μέ τήν μικροαστική άντί-
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ληψη. Δέν απομένει παρά ή έσωτερική παρόρμηση, ή υποκειμε
νική ματαιοδοξία καί, όπως συμβαίνει σ' όλους τούς ματαιόδο
ξους, εκείνο πού τούς ενδιαφέρει είναι ή έπιτυχία τής στιγμής, 
ή δημιουργία εντυπώσεων. Έ τ σ ι χάνεται μοιραία ή έμφυτη ποι
ότητα ήθους, πού προφύλασσε πάντα, έναν Ρουσσώ λογουχάρη, 
από κάθε, έστω καί φαινομενικό, συμβιβασμό με τήν κρατούσα 
έξουσία. 

Οί έπιγενόμενοι, όταν θά κρίνουν τήν τελευταία αύτή φάση 
τής γαλλικής ιστορίας, ίσως ποΰν ότι ό Λουδοβίκος Βοναπάρ
της ήταν ό Ναπολέων της καί ό Προυντόν, ό Ρουσσώ-Βολταΐ-
ρος της. 

Καί τώρα πρέπει εσείς ό ίδιος νά άναλάβετε τήν εύθύνη γιά 
τό ότι, αμέσως μετά τό θάνατο αύτοΰ τοΰ άνθρώπου, μοΰ φορτώ
σατε ένα ρόλο μεταθανάτιου κριτή. 

Εντελώς δικός σας 
Κάρλ Μάρξ 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τόμ. 16, σελ. 25-32. 

212 



Κ. ΜΑΡΞ 

Επιστολή πρός τόν Φ. "Ενγκελς στό Μάντσεστερ 
Λονδίνο, 20 Ιουν ίου 1866 

Αγαπητέ Φρέντ! 
"Ο καταραμένος καιρός επιδρά πολύ άσχημα στήν υγεία 

μου : νά γιατί δέν σου έκανα γνωστό ότι πήρα τό «κρασί» καί 
γενικά δέν σού έγραψα. Δέ μπορώ νά έρθω στό Μάντσεστερ, 
διότι όπως είναι ή κατάστασή μου δέ μπορώ νά βγώ άπ' τό σπίτι. 
Εκτός άπ ' αυτό, πρέπει νά βρίσκομαι έδώ γιά τίς δουλειές τής 
Διεθνούς, διότι οί γάλλοι φίλοι μου έκμεταλλεύθηκαν κιόλας 
τήν άπουσία μου γιά νά διαπράξουν άνοησίες στό όνομα τής 
Διεθνούς στή σημερινή πολύ δύσκολη κατάσταση 1 0 9 . 

Ό σ ο γιά τίς έδώ εφημερίδες, άν, κατά τή γνώμη μου, δέν 
γίνει τίποτα στό Μάντσεστερ, τό καλύτερο είναι νά στείλεις ένα 
καλογραμμένο στρατιωτικό άρθρο στούς «Times» 1 1 0 , πού μπο
ρείς νά τό παρουσιάσεις ώς άγγλος άνταποκριτής τής «Militär-
Zeitung» 1 1 1 τού Ντάρμσταντ. Πολιτικοί λόγοι δέν πρέπει νά σέ 
κάνουν νά διστάσεις, μιά καί καμιά έφημερίδα τού Λονδίνου δέν 
είναι καλύτερη άπ' τήν άλλη καί έδώ τό θέμα είναι νά δημιουργη
θεί πρόσβαση σέ όσο γίνεται πιό πλατύ κ ο ι ν ό 1 1 2 . 

Πρέπει τώρα νά μέ ένημερώνεις «με κριτικό τρόπο» γιά τίς 
ύποθέσεις στήν Ιταλία καί Γερμανία. 

Χθες έγινε συζήτηση στό Συμβούλιο τής Διεθνούς γιά τόν 
τωρινό πόλεμο. Ή συζήτηση είχε προαναγγελθεί καί τό δωμά
τιο μας ήταν γεμάτο κόσμο. Οί κύριοι Ι ταλοί έστειλαν καί πάλι 
τούς έκπροσώπους τους. Οί όμιλίες συγκεντρώθηκαν, όπως ήταν 
έπόμενο, στό θέμα τών «έθνικοτήτων» γενικά καί στή δική μας 

213 



τοποθέτηση πάνω σ' αυτό. Την έρχόμενη Τρίτη θά συνεχιστεί ή 
συζήτηση του θέματος 1 1 3 . 

Οί Γάλλοι, πού ήταν πάρα πολλοί, δέν έκρυβαν τήν έγκάρ-
δια δυσαρέσκειά τους πρός τούς Ιταλούς. 

Οί έκπρόσωποι τής «νέας Γαλλίας» (μή εργάτες) ύποστήρι-
ξαν τήν άποψη ότι κάθε έθνικότητα καί τό ίδιο τό έθνος άποτε-
λοΰν «άπαρχαιωμένη προκατάληψη». Προυντονικός στιρνερια-
νισμός*. Νά διαλυθούν τά πάντα σέ μικρές «ομάδες» ή «κομμού
νες», πού σχηματίζουν ύστερα μιά «ένωση», άλλά όχι κράτος. 
Καί ένω θά συντελείται αύτή ή «έξατομίκευση» τής άνθρωπότη-
τας καί θά έξελίσσεται ό άντίστοιχος «μουτουαλισμός» («mu-
tualisme») 1 1 4 , πρέπει νά σταματήσει ή ιστορία σ' όλες τίς άλλες 
χώρες καί όλος ό κόσμος πρέπει νά περιμένει πότε θά ωριμά
σουν οί Γάλλοι γιά νά κάνουν τήν κοινωνική έπανάσταση. Τότε 
θά μας κάνουν μιά έπίδειξη τοΰ πειράματος τους καί όλος ό ύπό-
λοιπος κόσμος, νικημένος άπ' τή δύναμη τοΰ παραδείγματος 
τους, θά κάνει τό ίδιο. Είναι άκριβώς αύτό πού περίμενε ό Φουριέ 
άπ' τή δική του κοινότητα-ύπόδειγμα (phalanstère modèle) 5 0 . 
Γενικά όλοι όσοι έμπλέκουν «τό κοινωνικό» πρόβλημα μέ τίς 
«δεισιδαιμονίες» τού παλιοΰ κόσμου είναι «άντιδραστικοί». 

Οί Ά γ γ λ ο ι γέλασαν πολύ, όταν άρχισα τήν ομιλία μου, 
λέγοντας πώς ό φίλος μας Λαφάργκ καί άλλοι, καταργώντας 
τήν έθνικότητα, άπευθύνονται σέ μας «στα Γαλλικά», δηλαδή σέ 
μιά γλώσσα πού δέν τήν καταλάβαιναν τά 9/10 τής συνέλευσης. 
Έπειτα σημείωσα ότι ό Λαφάργκ, χωρίς νά τό καταλαβαίνει, 
όταν λέει άρνηση τής εθνικότητας, έννοεΐ, φαίνεται, τήν άπορ-
ρόφησή τους άπ' τό γαλλικό έθνος-ύπόδειγμα. 

Γενικά ή κατάσταση τώρα είναι πολύ δύσκολη, επειδή πρέ
πει νά άντιτάσσεται κανείς έξίσου τόσο έναντίον τοΰ άνόητου 
άγγλικοΰ φιλοϊταλισμοΰ, όσο καί έναντίον τής έσφαλμένης γαλ
λικής πολεμικής πρός αυτόν καί νά άποφεύγει ιδιαίτερα κάθε 

Φ — Ό δρος προέρχεται άπό τό όνομα τοΰ Μάξ Στίρνερ (φιλολογικό ψευδώνυμο 
τοΰ Γκάσπαρ Σμίντ), γερμανού φιλοσόφου, νεοχεγκελιανοΰ, πού στάθηκε ενας άπό τούς Ι
δεολογικούς έκπροσώπους του άστικοΰ ατομικισμού καί άναρχισμοϋ (Σημ. μετ.). 
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εκδήλωση, πού θά παρέσυρε τήν Έ ν ω σ ή μας σέ ένα δρόμο μονο
μέρειας. 

Σέ χαιρετώ 
Δικός σου K.M. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τόμ. 31, σελ. 228-229. 
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Κ. ΜΑΡΞ 

Επιστολή πρός τόν Αούντβιχ Κούγκελμαν 
Λονδίνο, 9 Όκτωβρίου 1866 

[...] Είχα μεγάλους φόβους γιά τό πρώτο Συνέδριο στή Γε
νεύη. Συνολικά όμως πήγε καλά καί ξεπέρασε τίς προσδοκίες 
μου. Ή έπίδρασή του στή Γαλλία, τήν Α γ γ λ ί α καί τήν Α μ ε 
ρική ήταν άνέλπιστη. Δέ μπορούσα καί δέν ήθελα νά πάω 
εκεί, έγραψα όμως τό πρόγραμμα τών άντιπροσώπων του Λον
δ ίνου 1 1 5 . Τό περιόρισα σκόπιμα σέ σημεία τέτοια, πού έπιτρέ-
πουν τήν άμεση συνεννόηση καί σύμπραξη τών εργατών καί 
δίνουν άμεση τροφή καί ώθηση στίς άνάγκες τοΰ ταξικού άγώ-
να καί στήν όργάνωση τών έργατών ώς τάξη. Οί κύριοι παριζιά
νοι είχαν τό κεφάλι τους γεμάτο μέ τίς πιό κούφιες προυντονι-
κές φράσεις. Φλυαρούν γιά επιστήμη καί δέν ξέρουν τίποτα. 
Περιφρονούν κάθε επαναστατική δράση, δηλαδή τή δράση πού 
ξεπηδά άπό τόν ίδιο τόν ταξικό άγώνα, κάθε συγκεντρωμένη 
κοινωνική κίνηση, δηλαδή κάθε κίνηση πού συντελείται καί μέ 
πολιτικά μέσα (όπως λ.χ. ή συντόμευση διά νόμου τής εργάσι
μης ή μέρας). Μέ τό πρόσχημα τής ελευθερίας καί τοΰ άντικυ-
βερνητισμοΰ ή τοΰ άτομικισμοΰ πού έχθρεύεται κάθε εξουσία, 
οί κύριοι αύτοί — πού άνέχτηκαν κι άνέχονται άδιαμαρτύρητα 
έδώ καί δεκάξι χρόνια τόν πιό άθλιο δεσποτισμό ! — κηρύσ
σουν στήν πραγματικότητα τήν κοινή άστική οικονομία, άπλώς 
προυντονικά έξιδανικευμένη. Ό Προυντόν έχει κάνει πολύ με
γάλο κακό. Πρώτα, ή ψευτοκριτική του καί ή ψευτοαντίθεσή 
του μέ τούς ούτοπιστές, (ό ίδιος [δέν είναι παρά ένας μικροαστός 
ούτοπιστής, ένώ στίς ουτοπίες ενός Φουριέ, Όουεν , κτλ., ύπάρ-
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χει ή ιδέα καί ή φανταστική απεικόνιση ενός καινούργιου κό
σμου), συγκίνησε καί διέφθειρε τή «jeunesse brillante»* τούς 
φοιτητές, ύστερα τούς έργάτες, ιδιαίτερα τούς παριζιάνους, πού, 
σάν έργάτες παραγωγής ειδών πολυτελείας, σέρνονται «στά γε
μάτα», χωρίς νά τό ξέρουν, στό βούρκο τοΰ παρελθόντος. S A-
στοιχείωτοι, ματαιόδοξοι, αύθάδεις, φλύαροι, φαφλατάδες, πα
ραλίγο νά τά χαλάσουν όλα, εμφανιζόμενοι στό συνέδριο σέ 
άριθμό πού δεν άντιστοιχεΐ διόλου στήν αριθμητική δύναμη των 
μελών τους. Στήν εισήγηση, χωρίς νά τούς μνημονεύσω ρητά, 
θά τούς βάλω στή θέση τους. 

Μεγάλη χαρά μου προξένησε τό άμερικανικό έργατικό 
συνέδριο στή Βαλτιμόρη 1 1 6 . Τό σύνθημα έδώ ήταν ή οργάνωση 
τοΰ άγώνα κατά τοΰ κεφαλαίου καί είναι άξιο θαυμασμοΰ πώς οί 
περισσότερες άπ' τίς διεκδικήσεις πού διατύπωσα γιά τή Γενεύη 
μπήκαν κι εκεί, χάρη στό σωστό ένστικτο τών εργατών. 

Τό έδώ μεταρρυθμιστικό κ ίνημα 1 1 7 , πού τό ζωντάνεψε τό 
δικό μας Κεντρικό Συμβούλιο (quorum magna pars f u i * * 1 1 8 ) , 
έχει πάρει τώρα τεράστιες διαστάσεις καί γίνεται άκαταμάχητο. 
Έγώ έμεινα όλο αύτό τό διάστημα στό παρασκήνιο καί δέν άνη-
συχώ πιά γι ' αύτό άφότου μπήκε στό σωστό δρόμο του [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 31, σελ. 529-530. 

* — «χρυσή νεολαία». 
** — (στό όποιο μεγάλη ύπαρξε ή συμμετοχή μου). 

217 



Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Γιά τό ζήτημα της κατοικίας (1872/1873) 

[...] "Ολη ή διδασκαλία του Προυντόν στηρίζεται σ' αυτήν 
τή σωτήρια μεταπήδηση 1 1 9 άπ' τήν οικονομική πραγματικότητα 
στή νομική φρασεολογία. Κάθε φορά πού ό άγαθός Προυντόν 
δεν πιάνει τήν οικονομική σχέση των φαινομένων — κι αύτό 
τοΰ συμβαίνει σέ κάθε σοβαρό ζήτημα — καταφεύγει στήν πε
ριοχή του Δικαίου καί έπικαλεΐται τήν αιώνια δικαιοσύνη. 

α Ο Προυντόν άρχικά άντλεΐ τό ιδανικό του γιά τήν αιώνια 
δικαιοσύνη άπ 1 τίς νομικές σχέσεις πού άντιστοιχοΰν στήν έμ-
πορευματική παραγωγή κι έτσι, άς σημειωθεί κι αύτό μέσα στά 
άλλα, προσφέρεται ή τόσο βολική γιά όλους τούς μικροαστούς 
άπόδειξη ότι ή μορφή τής εμπορευματικής παραγωγής είναι κι 
αύτή έξίσου αιώνια όσο και ή δικαιοσύνη."Επειτα,προσπαθεί, 
άντίστροφα, ν ' άναπλάσει μέ βάση αύτό τό ιδανικό τήν πραγμα
τική έμπορευματική παραγωγή καί τό πραγματικό δίκαιο πού 
άντιστοιχεΐ σ' αύτή ν. Τί θά σκεφτόταν κανείς γιά έναν χημικό, 
πού, άντί νά μελετήσει τούς πραγματικούς νόμους μετατροπής 
τής ΰληο καί πάνω σ' αύτή τή βάση νά λύσει ορισμένα προβλή
ματα, θά επεδίωκε νά έπιφέρει άλλαγές στή μετατροπή τής ύλης, 
έπιστρατεύοντας τίς «αιώνιες ιδέες» τών «φυσικών φαινομένων» 
καί τής «όμοφυίας» ; Κι όταν λέμε ότι ή τοκογλυφία άντιβαίνει 
πρός τήν «αιώνια δικαιοσύνη» καί πρός τήν «αιώνια άλήθεια» 
καί πρός τήν «αιώνια άλληλεγγύη» καί πρός τίς άλλες «αιώνιες 
άλήθειες», μήπως γινόμαστε σοφότεροι άπ' τούς πατέρες τής 
Εκκλησίας , όταν έλεγαν ότι ή τοκογλυφία άντίκειται εις «τήν 
αίωνίαν πίστιν», εις «τήν αίωνίαν χάριν» καί εις «τό αίώνιον 
θέλημα θεού ;» (Μάρξ, «Τό Κεφάλαιο», σελ. 45 1 2 0 ) . 
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Ό δικός μας προυντονικός [Μύλμπεργκερ] δεν πάει καλύ
τερα άπ' τόν κύριο καί δάσκαλο του : 

«Τό ένοικιαστήριο συμβόλαιο είναι μιά από τις χίλιες-δυό συναλλα
γές, πού είναι τόσο αναγκαίες στη ζωή της σύγχρονης κοινωνίας, όσο καί 
ή κυκλοφορία του αίματος στό σώμα των ζώων. Θά ήταν φυσικά πρός τό 
συμφέρον αυτής τής κοινωνίας, άν όλες αυτές οί συναλλαγές διέπονταν από 
μιά Ιδέα δικαίου, άν δηλαδή γίνονταν παντού σύμφωνα μέ τίς αυστηρές επι
ταγές τής δικαιοσύνης. Μέ μιά λέξη, ή οικονομική ζωή τής κοινωνίας πρέ
πει, όπως λέει ό Προυντόν, νά ανυψωθεί στήν περιωπή ένός οικονομικού 
δικαίου. Στήν πραγματικότητα, όπως είναι γνωστό, συμβαίνει ακριβώς τό 
αντίθετο». 

Ή τ α ν δυνατό νά πιστέψουμε ότι πέντε χρόνια άργότερα, 
άπό τότε πού ό Μάρξ περιέγραψε τόσο περιεκτικά καί εύστοχα 
τόν προυντονισμό καί μάλιστα άπ' αύτήν τήν καθοριστική όψη 
του, θά μπορούσε νά δημοσιευθεί στά Γερμανικά μιά τέτοια άνοη-
σία ! Τί σημαίνει όλη αύτή ή σχολαστική πολυλογία; Τίποτα 
παραπάνω άπ' τό ότι οί πρακτικές έπιπτώσεις τών οικονομικών 
νόμων πού διέπουν τή σημερινή κοινωνία προσβάλλουν τό περί 
δικαίου αίσθημα τοΰ συγγραφέα καί ότι ό συγγγραφέας τρέ
φει τόν εύσεβή πόθο ότι θ' άλλάξουν τά πράγματα καί θά διορ
θωθεί τό κακό. Μάλιστα, άν τά βατράχια είχαν ούρές, δέ θά ήταν 
βατράχια ! Καί μήπως ό κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής 
δέν «διέπεται άπό μιά ιδέα δικαίου», δηλαδή άπ' τήν ιδέα τοΰ 
ιδιαίτερου δικαιώματος του νά έκμεταλλεύεται τόν έργάτη ; Καί 
κατά τί προχωρήσαμε έστω καί ένα βήμα, όταν ό συγγραφέας 
μας λέει ότι αύτό δέν άποτελεί δική του ιδέα περί δικαίου ; 

"Ας επανέλθουμε όμως στό ζήτημα τής κατοικίας. Ό πρου
ντονικός μας άναπτύσσει τώρα τή δική του «ιδέα περί δικαίου» 
καί κάνει τήν έξής συγκινητική έξαγγελία : 

«Δέ διστάζουμε νά ισχυριστούμε ότι δέν υπάρχει μεγαλύτερος χλευα
σμός γιά τόν πολιτισμό τοΰ ένδοξου αιώνα μας άπ' τό ότι στίς μεγάλες πό
λεις τό 90 % καί πάνω του πληθυσμού δέ διαθέτει μιά στέγη, πού νά μπορεί 
νά λέει ότι είναι δική μου. Τήν οικιακή έστία, τόν καθαυτό πυρήνα τοϋ 
ηθικού καί οικογενειακού βίου, τή συμπαρέσυρε ό κοινωνικός στρόβιλος... 
Ά π ' τήν άποψη αύτή, είμαστε πολύ χειρότερα άπ' τούς άγριους. Ό τρωγλο
δύτης έχει τή σπηλιά του, ό Αυστραλός τήν πλίνθινη καλύβα του, ό Ίνδιά-
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νος τή δική του έστία, ό σύγχρονος προλετάριος βρίσκεται έπί ξύλου κρε
μάμενος» κ.ο.κ. 

Σ' αυτή τήν ίερεμιάδα βλέπουμε δλη τήν αντιδραστική όψη 
του προυντονισμοΰ. Γιά νά δημιουργηθεί ή σύγχρονη έπαναστα-
τική τάξη τοΰ προλεταριάτου, χρειάστηκε νά κοπεί ό ομφάλιος 
λώρος πού έδενε τόν έργάτη τοΰ παρελθόντος μέ τή γ ή . Ό υφαν
τουργός, πού δίπλα στόν άργαλιό είχε τό σπιτάκι του, τό περι
βολάκι καί τό χωραφάκι του, ήταν, παρόλη τή μιζέρια καί τήν 
πολιτική καταπίεση, ένας ήρεμος εύχαριστημένος άνθρωπος, 
«πλήρης εύλαβείας καί υπακοής», έβγαζε τό καπέλο του στούς 
πλούσιους, στούς παπάδες καί στούς υπαλλήλους τοΰ κράτους 
καί ήταν πέρα γιά πέρα εθελόδουλος. Ή σύγχρονη μεγάλη βιο
μηχανία είναι άκριβώς εκείνη, πού μετέβαλε τόν προσκολλημένο 
στή γή έργάτη σέ προλετάριο εντελώς άκληρο, λυτρωμένο άπ' 
όλα τά πατροπαράδοτα δεσμά καί λεύτερο σάν τό πουλί*, ή οικο
νομική έπανάσταση είναι άκριβώς εκείνη, πού δημιούργησε τούς 
όρους ύπό τούς όποιους καί μόνο μπορεί νά άνατραπεΐ ή εκμετάλ
λευση τής έργαζόμενης τάξης στήν έσχατη μορφή της, στή μορ
φή τής κεφαλαιοκρατικής παραγωγής. Κι έρχεται τώρα αύτός ό 
δακρύβρεκτος προυντονικός καί θρηνολογεΐ γιά τόν εκτοπισμό 
τών εργατών άπ' τό σπιτικό τους, βλέποντάς τον σάν ένα μεγάλο 
βήμα πρός τόν πίσω, ένώ ϊσα-ίσα αύτός ό έκτοπισμός άποτελοΰ-
σε πρωταρχικό όρο γιά τήν πνευματική τους χειραφέτηση. 

Πρίν άπό 27 χρόνια είχα περιγράψει σέ γενικές γραμμές 
αύτήν άκριβώς τή διαδικασία τοΰ έκτοπισμοΰ τών εργατών άπ' 
τό σπιτικό τους, όπως συντελέστηκε τό δέκατο όγδοο αιώνα στήν 
Αγγλ ία («Ή κατάσταση τής έργαζόμενης τάξης στήν Α γ 
γλ ία» 1 2 1 ) . Έκεΐ περιγράφονται όπως τούς πρέπει οί άτιμίες πού 
είχαν διαπράξει στό θέμα αυτό οί γαιοκτήμονες καί οί εργοστα
σιάρχες, οί βλαβερές υλικές καί ήθικές επιπτώσεις πού είχε 
άναγκαστικά στήν άρχή έκεΐνο τό ξεσπίτωμα γιά τούς έκτοπι-
ζόμένους εργάτες. Μποροΰσα όμως ποτέ νά διανοηθώ ότι εκείνη 
ή ιστορική εξελικτική διαδικασία, άπόλυτα άναγκαία γιά τίς 

* — λογοπαίγνιο τοΰ συγγραφέα μέ τή λέξη νο£β1ίτβί, πού σημαίνει «λεύτερος σάν τό 
πουλί», άλλά καί «τεθείς έκτός νόμου», «έπικηρυγμένος» (Σημ. μετ.). 
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τότε περιστάσεις, άποτελοϋσε ένα βήμα πίσω, «πιό πίσω κι άπ' 
τούς άγριους»; Αδύνατο. Ό άγγλος προλετάριος τοΰ 1872 βρί
σκεται σέ άσύγκριτα πιό υψηλό έπίπεδο άπ' τόν χωριάτη - υφαν
τουργό τοΰ 1772, πού είχε «σπίτι καί έστία». Καί μήπως ό τρω
γλοδύτης μέ τή σπηλιά του, ό Αυστραλός μέτήν πλίνθινη καλύ
βα του, ό Ινδιάνος μέ τή δική του έστία, πρόκειται ποτέ νά κά
νουν μιάν έξέγερση, σάν τήν εξέγερση τοΰ Ιούνη ή μιά Παρισινή 
Κομμούνα ; 1 2 2 

Τό ότι χειροτέρεψε ή υλική κατάσταση τοΰ έργάτη άπό τότε 
πού καθιερώθηκε ό καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής σέ μεγά
λη κλίμακα, αύτό μόνο ό άστός τό άμφισβητεί. Α λ λ ά είναι αύτό 
λόγος νά κοιτάμε πρός τά πίσω καί νά νοσταλγούμε τίς φαραω
νικές (κι αύτές πολύ ισχνές) χύτρες 1 2 3 μέ τό κρέας, τή μικρή βιο
μηχανία τής υπαίθρου, πού διαμόρφωνε μόνο εθελόδουλους ή 
«άγριους»; Τό άντίθετο. Μόνο τό προλεταριάτο, δημιούργημα 
τής σύγχρονης μεγάλης βιομηχανίας, λυτρωμένο άπ 5 όλα τά 
παλιά δεσμά, ακόμα καί κείνα πού τό κρατούσαν δέσμιο τής γης , 
συγκεντρωμένο στίς μεγάλες πόλεις, είναι σέ θέση νά πραγμα
τώσει τή μεγάλη κοινωνική μεταβολή, πού θά βάλει τέρμα σέ 
κάθε ταξική έκμετάλλευση καί ταξική κυριαρχία. Οί γεωργοί-
ύφαντουργοί τοΰ παλιού καιρού δέ θά ήσαν ποτέ σέ θέση νά τό 
κάνουν αύτό, δέ θά μπορούσαν ποτέ νά συλλάβουν μιά τέτοια 
ιδέα καί, άκόμα λιγότερο, δέ θά μποροΰσαν ποτέ νά θέλουν νά 
τήν ΰλοποιήσουν. 

Γιά τόν Προυντόν, άντίθετα, όλη ή βιομηχανική έπανά-
σταση τών τελευταίων έκατό χρόνων, ή κινητήρια δύναμη τοΰ 
άτμοΰ, ή μεγάλη εργοστασιακή παραγωγή, πού άντικατέστησε 
μέ μηχανές τή χειρονακτική δουλειά καί χιλιαπλασίασε τήν πα
ραγωγική δύναμη τής έργασίας, όλα αύτά άποτελοΰν ένα πολύ 
δυσάρεστο γεγονός, κάτι πού δέ θάπρεπε, άλήθεια, νά γίνει. "Ο 
μικροαστός Προυντόν ψάχνει νά βρει έναν κόσμο, όπου ό καθέ
νας φτιάχνει τό δικό του αύτοτελές προϊόν, κατάλληλο γιά άμεση 
κατανάλωση καί άνταλλαγή στήν άγορά. Μιά καί στήν περί
πτωση αυτή ό καθένας παίρνει σέ άντάλλαγμα όλη τήν άξία τής 
έργασίας του μέ τή μορφή ένός άλλου προϊόντος, τότε ικανο
ποιείται άπόλυτα ή «αιώνια δικαιοσύνη» καί επέρχεται ό καλύ-
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τερος τών δυνατών κόσμων επί Γης. Ά λ λ α , αυτόν τόν βέλτιστο 
προυντονικό κόσμο τόν ποδοπάτησε ήδη άπ' τή γέννησή του ή 
έξελκτική διαδικασία τής βιομηχανικής άνάπτυξης, πού έξαφά-
νισε πρό πολλού τήν άτομική έργασία σ' όλους τούς κλάδους τής 
μεγάλης βιομηχανίας καί τήν έξαφανίζει κάθε μέρα καί πιό πο
λύ στούς διάφορους κλάδους τής μικρής καί τής άκόμα πιό μι
κρής βιομηχανίας, άντικαθιστώντας την με κοινωνικοποιημένη 
έργασία, στηριγμένη στίς μηχανές καί στήν καθυπόταξη τών δυ
νάμεων τής φύσης, έργασία τής οποίας τό έτοιμο προϊόν, κατάλ
ληλο γιά άμεση άνταλλαγή καί κατανάλωση, είναι καρπός συλ
λογικού έργου πολλών άτόμων, πού άπ' τά χέρια τους χρειάστηκε 
νά περάσει. Καί ϊσα-ϊσα χάρη σ' αύτή τή βιομηχανική επανά
σταση, άναπτύχθηκε σέ τέτοιο βαθμό ή παραγωγική δύναμη τής 
άνθρώπινης έργασίας, ώστε δημιουργήθηκε ή δυνατότητα, — 
γιά πρώτη φορά άπό καταβολής άνθρώπων — μέ μιά έκλογικευ-
μένη κατανομή τής έργασίας μεταξύ όλων, όχι μόνο νά ύπάρχει 
παραγωγή σέ διαστάσεις έπαρκεΐς γιά μιά άφθονία καταναλω
τικών άγαθών γιά όλα τά μέλη τής κοινωνίας καί γιά πλούσια 
άποθέματα, μά καί νά έχει ό καθένας κάμποσο ελεύθερο χρόνο, 
ώστε νά μπορεί νά άπολαμβάνει ό,τι πραγματικά άξιόλογο κλη
ροδότησε ή ιστορία τοΰ πολιτισμού, — έπιστήμη, τέχνες, τρό
πους ζωής κτλ., — κι όχι μόνο νά τά άπολαμβάνει, άλλά καί νά 
μετατρέπει όλα αύτά τά άγαθά άπό μονοπώλιο τής κυρίαρχης 
τάξης σέ κοινό κτήμα όλης τής κοινωνίας καί νά καλλιεργεί πα
ραπέρα αύτό τό κτήμα. Κι έδώ είναι τό κρίσιμο σημείο. Ά π ' τή 
στιγμή πού ή παραγωγική δύναμη τής άνθρώπινης έργασίας θά 
άναπτυχθεΐ ίσαμε τόν άνώτατο αύτό βαθμό, έξαφανίζεται κάθε 
πρόσχημα γιά τήν ύπαρξη μιας κυρίαρχης τάξης. Διότι τό έσχα
το έπιχείρημα πρός ύπεράσπιση τών ταξικών διαχωρισμών ήταν 
άνέκαθεν τούτο : Πρέπει νά ύπάρχει μιά τάξη, πού νά μήν είναι 
υποχρεωμένη νά άναλώνεται γιά νά έξασφαλίζει τόν άρτον τόν 
έπιούσιον, ώστε νά τής μένει καιρός νά άσχολεΐται μέ πνευμα
τικό έργο ύπέρ τής κοινωνίας. Ή βιομηχανική έπανάσταση τών 
τελευταίων έκατό χρόνων έκοψε σύρριζα μιά γιά πάντα αύτή τή 
λογοκοπία, πού ίσαμε τότε εύρισκε μιά σημαντική ιστορική 
δικαίωση. Ή ύπαρξη τής ταξικής κυριαρχίας γίνεται κάθε μέρα 
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δλο καί μεγαλύτερο εμπόδιο γιά ν ' αναπτυχθεί ή παραγωγική 
βιομηχανική δύναμη, καθώς καί γιά ν ' άναπτυχθούν οί επιστήμες, 
οί τέχνες καί ιδίως οί πολιτισμένοι τρόποι ζωής. Ποτέ δέν ύπήρ-
ξαν πιό στυγνοί άνθρωποι άπ'τούς συγκαιρινούς μπουρζουάδες. 

Ό λ α αύτά όμως δέν ένδιαφέρουν τόν φίλο Προυντόν. Αύ-
τός θέλει τήν «αιώνια δικαιοσύνη» καί τίποτα παραπάνω. Ό κα
θένας πρέπει σέ άντάλλαγμα γιά τό προϊόν του νά παίρνει ολό
κληρο τό άντίτιμο, όλη τήν άξία τής έργασίας του. 'Αλλά ό ύπο-
λογισμός αύτός γιά ένα προϊόν τής σύγχρονης βιομηχανίας δέν 
είναι εύκολη δουλειά. Ή σύγχρονη βιομηχανία συσκοτίζει άκρι-
βώς τήν ιδιαίτερη συμμετοχή τοΰ καθένα στή δημιουργία τοΰ 
συλλογικού προϊόντος, πού στήν παλιά ατομική χειρονακτική 
εργασία έκφραζόταν άπό μόνη της μέ τό έτοιμο προϊόν. "Επειτα 
ή σύγχρονη βιομηχανία έκτοπίζει όλο καί περισσότερο τήν 
άτομική άνταλλαγή, πού πάνω της βασίζεται όλοτό σύστημα τοΰ 
Προυντόν, δηλαδή τήν άμεση άνταλλαγή άνάμεσα σέ δυό παρα
γωγούς, όπου ό καθένας άνταλλάσσει τό προϊόν του μέ τό προϊόν 
τοΰ άλλου γιά σκοπούς καταναλωτικούς. Γιά τοΰτο, όλος ό 
προυντονισμός διέπεται άπό ένα άντιδραστικό πνεΰμα, άπό μιά 
άποστροφή πρός τή βιομηχανική επανάσταση καί άπό μιά τάση, 
άλλοτε έκδηλη κι άλλοτε σκεπασμένη, νά πάνε στό διάβολο όλη 
ή σύγχρονη βιομηχανία, οί άτμοκίνητες μηχανές, οί κλωστικές 
μηχανές κι όλα τ ' άλλα κακά καί νά επανέλθουμε στήν παλιά, 
στή δοκιμασμένη χειρωνακτική έργασία. Ό τ ι έτσι θά χάσουμε 
τά έννιακόσια έννενήντα έννιά χιλιοστά τής παραγωγικής δύ
ναμης, ότι έτσι καταδικάζουμε όλη τήν άνθρωπότητα στή χει
ρότερη δουλεία τής έργασίας, ότι τό δράμα τής πείνας θά γίνει 
γενικός κανόνας, όλα αύτά δέν έχουν σημασία, άρκεϊ μόνο νά 
πετύχουμε νά γίνεται ή άνταλλαγή μέ τέτοιο τρόπο, ώστε ό κα
θένας νά παίρνει «ολόκληρη τήν άπόδοση τής έργασίας» καί 
νά έφαρμόζεται ή «αιώνια δικαιοσύνη» ! Fiat justitia, pereat 
mundus ! 

((Δικαιοσύνη νά γενεί, 
κι ό κόσμος άς χαλάσει!» 

Καί μ* αύτή τήν άντεπανάσταση τοΰ Προυντόν — άν βέβαια 
μποροΰσε ποτέ νά γίνει — θά καταστρεφόταν ό κόσμος. 
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Άλλωστε , είναι αυτονόητο ότι καί μέ τήν κοινωνική παρα
γωγή, πού τήν καθορίζει ή σύγχρονη μεγάλη βιομηχανία μπορεί 
νά εξασφαλιστεί στόν καθένα «όλόκληρη ή απόδοση τής εργα
σίας του», στό βαθμό βέβαια πού έχει νόημα αυτή ή φράση. Καί 
τότε μόνο έχει κάποιο νόημα, όταν τής δώσουμε πλατύτερη 
σημασία, όχι ότι ό κάθε εργάτης θά γίνεται κάτοχος «ολόκλη
ρης τής απόδοσης τής έργασίας του», άλλά ότι όλη ή κοινω
νία, πού θά άποτελεΐται μόνο από έργάτες, θά γίνεται κάτοχος 
του συνολικού προϊόντος τής έργασίας της, πού ένα μέρος του 
θά χρησιμεύει γιά τήν αντικατάσταση καί γιά τήν αύξηση τών 
μέσων παραγωγής καί, τέλος, ένα τρίτο μέρος θά συσσωρεύεται 
ώς απόθεμα γιά παραγωγή καί κατανάλωση. [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 18, σελ. 217-222. 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Συμπληρωματικές παρατηρήσεις γιά τόν Προυντόν 
καί γιά τό ζήτημα της κατοικίας (1872/1873) 

I 

Στό φύλλο άρ. 86 του « ν ο ί κ ^ α α ΐ » 1 2 4 ό Α. Μύλμπεργκερ 
εμφανίζεται σάν ό συγγραφέας των άρθρων στά όποια έκανα 
κριτική στό φύλλο άρ. 51 καί στά κατοπινά φύλλα της έφημερί-
δας. Στήν άπάντησή του, μοΰ φορτώνει τόσες κατηγορίες καί, 
συνάμα, διαστρεβλώνει τόσο πολύ όλες τίς σκέψεις πού εκτέθη
καν εδώ, ώστε, θέλοντας καί μή, οφείλω μιά άνταπάντηση. 

Ό Μύλμπεργκερ αιτιάται τό περιεχόμενο καί τή μορφή τής 
κριτικής μου. Σέ ό,τι άφορα τή μορφή, άρκεΐ ή διευκρίνηση ότι 
τότε δέν έγνώριζα διόλου ποιανού είναι αύτά τά άρθρα. Συνεπώς, 
δέ μπορούσε νά γίνει λόγος γιά προσωπική προκατάληψη κατά 
τοΰ άρθρογράφου. Ωστόσο , ήμουνα πράγματι «προκατειλημμέ
νος» ενάντια στή λύση τοΰ προβλήματος τής κατοικίας, όπως 
τήν πραγματεύονταν αύτά τά άρθρα, διότι τή λύση αύτή τήν ήξε
ρα πρό πολλού άπ' τόν Προυντόν καί ή γνώμη μου πάνω σ* αύτό 
τό θέμα ήταν έδραιωμένη. 

Δέν πρόκειται νά φιλονικήσω μέ τόν φίλο Μύλμπεργκερ 
γιά τόν «τόνο» τής κριτικής μου. Ό τ α ν κανένας μετέχει τόσο 
καιρό στό κίνημα, όπως έγώ, είναι σκληραγωγημένος στίς έπι-
θέσεις τών άλλων καί συνεπώς εύκολα υποθέτει ότι τό ίδιο συμ
βαίνει καί στούς άλλους. Τούτη τή φορά, γιά νά δώσω ικανο
ποίηση στόν Μύλμπεργκερ, θά προσπαθήσω νά προσαρμόσω 
τόν «τόνο» μου στήν εΰαισθησία τής άκοής του. 

Ό Μύλμπεργκερ έξανίσταται μέ πίκρα γιατί τόν άποκάλεσα 
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προυντονικό καί βεβαιώνει πώς δέν είναι. Όφείλω φυσικά νά 
τόν πιστέψω, άλλά θά άποδείξω ότι τά σχετικά άρθρα — καί 
μόνο γι ' αυτά γινόταν τότε λόγος — δέν περιέχουν τίποτ' άλλο 
άπό σκέτο προυντονισμό. 

"Ομως, ό Μύλμπεργκερ νομίζει ότι καί στόν Προυντόν 
έκανα «έπιπόλαιη» κριτική καί τόν άδίκησα πολύ : 

« Ό θρύλλος περί τοϋ μικροαστού Προυντόν έγινε σέ μας στή Γερ
μανία καθιερωμένο δόγμα πολλών, έστω κι αν δέν έχουν διαβάσει ούτε 
λέξη άπ' τά εργα του». 

"Οταν έκφράζω τή λύπη μου πώς οί εργάτες τών χωρών όπου 
μιλιούνται οί ρωμανικές γλώσσες δέν είχαν, έδώ καί είκοσι χρό
νια, άλλη πνευματική τροφή έκτός άπ' τά έργα τοΰ Προυντόν, 
ό Μύλμπεργκερ άπαντά ότι γιά τούς έργάτες τών ρωμανικών χω
ρών «οί άρχές πού διατύπωσε ό Προυντόν άποτελοΰν σχεδόν 
παντού τή ζωντανή ψυχή τοΰ κινήματος». Μ' αΰτό δέ μπορώ νά 
συμφωνήσω. Πρώτο, «ή ζωντανή ψυχή» τοΰ έργατικοΰ κινήμα
τος δέ συνίσταται στίς «άρχές», άλλά ένυπάρχει παντού στήν 
άνάπτυξη τής μεγάλης βιομηχανίας καί στά έπακόλουθά της : 
συγκέντρωση καί συγκεντροποίηση τοΰ κεφαλαίου, άπ' τή μιά 
μεριά, τοΰ προλεταριάτου, άπ' τήν άλλη. Δεύτερο, δέν είναι σω
στό ότι στίς ρωμανικές χώρες οί λεγόμενες «άρχές» τοΰ Πρου
ντόν παίζουν τόν καθοριστικό ρόλο πού τούς άποδίδει ό Μύλ
μπεργκερ, ότι «οί άρχές τής άναρχίας, τής organisation des for
ces économiques, τής liquidation sociale*125 κλπ. .. . έχουν γίνει 
έκεΐ οί πραγματικοί φορείς τοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος». Ά ν 
εξαιρέσουμε τήν Ισπανία καί τήν Ιταλία, όπου ή προυντονική 
διεθνής πανάκεια άπέκτησε κάποια έπιρροή μόνο χάρη στήν έ-
παυξημένη πρός τό χειρότερο παραλλαγή τοΰ Μπακούνιν, είναι 
ολοφάνερο, γιά όποιον γνωρίζει τό διεθνές έργατικό κίνημα, 
ότι στή Γαλλία οί προυντονικόί άποτελοΰν μιά όλιγάριθμη αίρε
ση, ενώ ή μάζα τών έργατών ούτε θέλει ν ' άκούσει γιά τό σχέδιο 
κοινωνικών μεταρρυθμίσεων πού πρότεινε ό Προυντόν, γνωστό 
μέ τήν επωνυμία κοινωνική έκκαθάριση καί όργάνωση τών οικο
νομικών δυνάμεων. Αύτό φάνηκε, άλλωστε, καί στήν Κομμού¬

* — όργάνωση τών οίκονομικών δυνάμεων, κοινωνική έκκαθάριση. 
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ν α 1 2 2 . Μολονότι οί προυντονικοί είχαν Ισχυρή έκπροσώπηση 
στήν Κομμούνα, δέν έγινε ούτε καί ή παραμικρή απόπειρα νά 
έκκαθαριστεΐ ή παλιά κοινωνία ή νά όργανωθοΰν οί οικονομικές 
δυνάμεις σύμφωνα μέ τά σχέδια τοΰ Προυντόν. Αντίθετα, είναι 
πρός μέγιστη τιμή τής Κομμούνας ότι «ή ζωντανή ψυχή» όλων 
των οικονομικών μέτρων πού έλαβε δέν ήταν κάποιες «άρχές», 
άλλά ή άπλή πρακτική άνάγκη. Γιά τούτο καί τά μέτρα αύτά 
— κατάργηση τής νυχτερινής έργασίας των άρτεργατών, άπα-
γόρευση τών προστίμων στά εργοστάσια, δήμευση τών άργούν-
των εργοστασίων καί παραχώρησή τους σέ έργατικούς συνεται
ρισμούς — δέν ήσαν καθόλου μέσα στό πνεύμα τοΰ Προυντόν, 
άλλά μέσα στό πνεΰμα τοΰ γερμανικοΰ επιστημονικού σοσιαλι
σμού. Τό μόνο κοινωνικό μέτρο πού κατόρθωσαν νά λάβουν οί 
προυντονικοί ήταν νά μή γίνει ή δήμευση τής Τράπεζας τής 
Γαλλίας κι αύτό άποτέλεσε, κατά ένα μέρος, τήν αιτία γιά τήν 
πτώση τής Κομμούνας. Τό ίδιο καί οί λεγόμενοι μπλανκιστές, 
όταν θέλησαν νά μετατραπούν άπό άπλοί έπαναστάτες τής πολι
τικής σέ σοσιαλιστική εργατική όμάδα, μέ συγκεκριμένο πρό
γραμμα, — όπως έγινε μέ τό μανιφέστο «Διεθνής καί Ε π α ν ά 
σταση» 1 2 6 , πού είχαν έκδόσει οί μπλανκιστές φυγάδες τοΰ Λον
δίνου — δέ διακήρυξαν τίς «άρχές» τοΰ προυντονικοΰ σχεδίου 
σωτηρίας τής κοινωνίας, άλλά διακήρυξαν, καί μάλιστα σχεδόν 
κατά γράμμα, τίς άπόψεις τοΰ γερμανικοΰ έπιστημονικοΰ σοσια
λισμού γιά τήν άνάγκη τής πολιτικής δράσης τοΰ προλεταριά
του καί τής δικτατορίας του, ώς μεταβατικής περιόδου πρός τήν 
κατάργηση τών τάξεων καί μαζί τους τοΰ κράτους, διακήρυξαν 
τίς άπόψεις πού είχαν ήδη διατυπωθεί στό «Κομμουνιστικό Μα
ν ιφέστο» 1 2 7 κι είναι έκτοτε χιλιοειπωμένες. Κι άν ό Μύλμπερ-
γκερ, κρίνοντας άπ' τήν άνυποληψία πού τρέφουν οί Γερμανοί 
γιά τόν Προυντόν, συμπεραίνει ότι οί Γερμανοί δέν κατανοοΰν 
άρκετά τό κίνημα τών ρωμανικών χωρών, «άκόμα κι αύτής τής 
Κομμούνας τοΰ Παρισιού», τότε, γιά νά τό άποδείξει αύτό, άς 
παραθέσει ένα μόνο σύγγραμμα τής ρωμανικής γραμματολογίας, 
στό όποιο νά ύπάρχει έστω καί κατά προσέγγιση μιά τόσο ορθή 
κατανόηση καί άνάλυση τής Κομμούνας, όσο στή «Διακή
ρυξη τοΰ Γενικοΰ Συμβουλίου τής Διεθνοΰς γιά τόν εμφύλιο 
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πόλεμο στη Γαλλία», πού τήν έγραψε ό Γερμανός Μ α ρ ξ 1 2 8 . 
Ή μόνη χώρα, όπου τό έργατικό κίνημα βρίσκεται άμεσα 

ύπό τήν έπιρροή τών «άρχών» του Προυντόν, είναι τό Βέλγιο καί 
γιά τούτο τό βελγικό κίνημα βαδίζει, κατά τήν έκφραση τοΰ Χέ-
γκελ, «άπ' τό μηδέν, διά τοΰ μηδενός, στό μηδέν». 

Ά ν θεωρώ άτύχημα τό ότι οί εργάτες τών ρωμανικών χωρών 
έδώ καί είκοσι χρόνια έπαιρναν άμεσα ή έμμεσα τήν πνευματική 
τους τροφή άπ' τόν Προυντόν, δε βρίσκω ότι αύτό όφείλεται 
στήν πολυθρύλλητη ύπεροχή της προυντονικής συνταγής, —• 
πού ό Μύλμπεργκερ τήν ονομάζει «άρχές», — αλλά στό ότι ή 
οικονομική κριτική γιά τήν υπάρχουσα κοινωνία είναι μολυσμέ
νη άπό τίς ολότελα εσφαλμένες προυντονικές άπόψεις καί στό 
ότι ή πολιτική δράση τους είναι διαβρωμένη άπ' τήν προυντονική 
έπιρροή. Στό έρώτημα, λοιπόν, «ποιός ρέπει περισσότερο πρός 
τήν επανάσταση», οί «προυντονοποιημένοι εργάτες τών ρωμανι
κών χωρών» ή οί Γερμανοί, πού οπωσδήποτε καταλαβαίνουν 
πολύ καλύτερα τό γερμανικό επιστημονικό σοσιαλισμό άπ' 
ό,τι οί Ρωμάνοι τόν δικό τους Προυντόν, σ' αύτό τό έρώτημα 
θά μπορέσουμε νά δώσουμε άπάντηση, άν πρώτα ξεκαθαρίσουμε 
τί πάει νά πει «ρέπω πρός τήν έπανάσταση». Είχαμε άκούσει γιά 
άνθρώπους πού «έρεπαν πρός τόν Χριστιανισμόν, πρός τήν άλη-
θινήν πίστιν, πρός τόν ελεήμονα Θεόν» κτλ. Ά λ λ ά καί νά «ρέ
πουν πρός τήν έπανάσταση», πρός αύτό τό πιό βίαιο κίνημα ! 
Μήπως ή «έπανάσταση» είναι κάποια δογματική θρησκεία, τής 
όποιας πρέπει κανείς νά είναι πιστός ; 

"Επειτα, ό Μύλμπεργκερ μέ κατηγορεί ότι έγώ, άντίθετα με 
τά όσα λέγονται κατά λέξη στό άρθρο του, ισχυρίστηκα ότι 
αύτός θεωρεί τό ζήτημα τής κατοικίας σάν άποκλειστικά έργα
τικό ζήτημα. Αυτή τή φορά ό Μύλμπεργκερ έχει πράγματι δί
κιο. Μοΰ διέφυγε ή σχετική περικοπή. Μοΰ διέφυγε άσυγχώρη-
τα, διότι είναι ή πιό χαρακτηριστική γιά τήν όλη κατεύθυνση 
τών σκέψεών του. Πράγματι, ό Μύλμπεργκερ λέει χωρίς περι
στροφές : 

«Επειδή μας απέδωσαν τόσο συχνά καί τόσο πολύ τή γελοία κατηγο
ρία ότι κάνουμε ταξική πολιτική, ότι έπιδιώκουμε μιά ταξική κυριαρχία 
καί άλλα παρόμοια, τονίζουμε ευθύς έξαρχής κατηγορηματικά ότι τό ζήτημα 
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τής κατοικίας δεν άφορα καθόλου αποκλειστικά τό προλεταριάτο, αλλά, 
αντίθετα, ένδιαφέρει καί μάλιστα παραπολύ την καθαυτό μεσαία τάξη, τούς 
μικροεπαγγελματίες, τούς μικροαστούς, όλη την ύπαλληλία... καί γι' αυτό 
τό ζήτημα της κατοικίας είναι άκριβώς έκεινο τό σημείο των κοινωνικών 
μεταρρυθμίσεων, πού, όπως φαίνεται, είναι περισσότερο απ' δλα τ' άλλα 
ικανό ν ' αποκαλύψει τήν απόλυτη εσωτερική συνάφεια των συμφερόντων 
του προλεταριάτου άπό τή μιά, καί τών καθαυτό μεσαίων τάξεων της κοινω
νίας άπ' τήν άλλη. Οί μεσαίες τάξεις υποφέρουν τό ίδιο ασφυκτικά κι ίσως 
ακόμα περισσότερο άπ' τό προλεταριάτο, άπ' τά δεσμά της μισθωμένης 
κατοικίας... Οί καθαυτό μεσαίες τάξεις της κοινωνίας αντιμετωπίζουν σή
μερα τό έρώτημα, άν ... θά έχουν τή δύναμη, ... σέ συμμαχία μέ τό γεμάτο 
νεανικό σφρίγος καί δραστηριότητα κόμμα τών έργατών, νά μετάσχουν 
στή διαδικασία αναμόρφωσης της κοινωνίας, μιας αναμόρφωσης πού τά 
αγαθά της θά ωφελήσουν πριν απ δλα αυτές». 

Συνεπώς, ό φίλος μας Μύλμπεργκερ διαπιστώνει εδώ τά 
έξης : 

1. «Έμεΐς» δέν κάνουμε «ταξική πολιτική» καί δέν έπιδιώ-
κουμε μιά «ταξική κυριαρχία». Ωστόσο , τό γερμανικό Σοσιαλ
δημοκρατικό Εργατικό Κόμμα, άκριβώς επειδή είναι ένα εργα
τικό κόμμα, άσκεΐ οπωσδήποτε «ταξική πολιτική», τήν πολιτική 
τής έργατικής τάξης. Επειδή τό κάθε πολιτικό κόμμα επιδιώκει 
νά κατακτήσει τήν κυρίαρχη θέση στό κράτος, καί τό γερμανικό 
Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα έπιδιώκει άναγκαστικά 
τή δική τον κυριαρχία, τήν κυριαρχία τής έργατικής τάξης, δη
λαδή μιά «ταξική κυριαρχία». Εξάλλου, κάθε πραγματικό προ
λεταριακό κόμμα, άρχίζοντας άπό τούς άγγλους χαρτιστές 2 5 , 
έθετε άνέκαθεν ώς πρώτο όρο τού άγώνα τήν πολιτική τής τάξης, 
τήν οργάνωση τού προλεταριάτου σέ αύτοτελέΓ πολιτικό κόμμα 
καί ώς κατευθείαν στόχο τού άγώνα τή δικτατορία του προλετα
ριάτου. Ό Μύλμπεργκερ, λέγοντας ότι αύτά είναι «γελοία», θέ
τει τόν εαυτό του έξω άπ' τό προλεταριακό κίνημα καί εντάσσε
ται στίς γραμμές του μικροαστικού σοσιαλισμού. 

2. Τό ζήτημα τής κατοικίας έχει τό πλεονέκτημα ότι δέν 
άποτελεΐ άποκλειστικά εργατικό ζήτημα, άλλά «ενδιαφέρει πα
ραπολύ» τή μικροαστική τάξη, έπειδή άπό τήν έλλειψη κατοι
κίας υποφέρουν «τό ίδιο κι ίσως άκόμα περισσότερο άπ' τό προ
λεταριάτο οί καθαυτό μεσαίες τάξεις». "Οποιος διακηρύσσει ότι 

229 



ή μικροαστική τάξη υποφέρει, έστω καί σέ ένα μόνο ζήτημα, 
«ϊσως ακόμα περισσότερο άπ' τό προλεταριάτο», αυτός ασφα
λώς δέν μπορεί νά παραπονιέται όταν τόν κατατάσσουν στήν κα
τηγορία τών μικροαστών σοσιαλιστών. Θάχει, λοιπόν, κάποιους 
λόγους ό κ. Μύλμπεργκερ νά δυσανασχετεί όταν λέω : 

«Μ* αυτά τά δεινά τής εργατικής τάξης, πού είναι κοινά μέ 
τά δεινά άλλων τάξεων καί ιδίως τής μικροαστικής τάξης, άσχο-
λεϊται κατά προτίμηση ό μικροαστικός σοσιαλισμός, στόν όποιο 
άνήκει καί ό Προυντόν. Κι έτσι δέν είναι διόλου τυχαίο ότι ό 
δικός μας γερμανός προυντονιστής καταπιάνεται πρίν άπ' όλα 
μέ τό ζήτημα τής κατοικίας, πού, όπως είδαμε, δέν είναι σέ καμιά 
περίπτωση άποκλειστικά έργατικό ζ ϊ | τημα» 1 2 9 . 

3. Ανάμεσα στά συμφέροντα τών «καθαυτό μεσαίων τά
ξεων τής κοινωνίας» καί τά συμφέροντα τού.προλεταριάτου υπάρ
χει «άπολύτως έσωτερική συνάφεια» καί δέν είναι τό προλετα
ριάτο, άλλά [αυτές] οί καθαυτό μεσαίες τάξεις, πού «θά έπωφε-
ληθοΰν πρίν άπ' όλα» άπό τά «ευεργετικά άποτελέσματα» τής 
επερχόμενης διαδικασίας άναμόρφωσης τής κοινωνίας. 

Συνεπώς, οί εργάτες Οά κάνουν τιίν έπερχόμενη κοινωνική 
επανάσταση «πρίν άπ' όλα» πρός τό συμφέρον τών μικροαστών. 
"Επειτα, υπάρχει «ή άπόλυτη έσωτερική συνάφεια» τών συμφε
ρόντων τών μικροαστών καί τού προλεταριάτου. "Οταν τά συμ
φέροντα τών μικροαστών έχουν έσωτερική συνάφεια μέ τά συμ
φέροντα τών εργατών, τότε καί τά συμφέροντα τών έργατών είναι 
ταυτόσημα μέ τά συμφέροντα τών μικροαστών. Αύτό σημαίνει 
ότι ή μικροαστική άποψη είναι τό ίδιο νομιμοποιημένη στό κί
νημα όπως καί ή προλεταριακή. Ή διακήρυξη όμως αύτής τής 
ισοτιμίας είναι άκριβώς αύτό πού ονομάζουν μικροαστικό σο
σιαλισμό. 

Είναι λοιπόν άπόλυτα συνεπής μέ τόν έαυτό του ό Μύλμ
περγκερ, όταν στή σελίδα 25 τού φυλλαδίου τ ο υ 1 3 0 έκθειάζει τή 
«μικρή παραγωγή» σάν τόν «πραγματικό μοχλό τής κοινωνίας», 
«διότι αυτή ή παραγωγή, άπ' τήν ίδια της τή φύση, συνδυάζει 
τούς τρεις παράγοντες : έργασία - άπολαβή - ιδιοκτησία, καί διότι 
ό συνδυασμός αύτών τών τριών παραγόντων δέ βάζει κανένα πε
ριορισμό στήν ικανότητα τού άτομου νά εξελιχθεί», καί όταν κα-
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τηγορεΐ ιδίως τή σύγχρονη βιομηχανία δτι αφανίζει αύτό τό 
φυτώριο τών ομαλών ανθρώπων καί δτι «μετέτρεψε μιά σφριγη
λή, αδιάκοπα άναπαραγώμενη τάξη σ' έναν άσυνειδητοποίητο 
συρφετό άνθρώπων, πού δέν ξέρουν πού νά στρέψουν τά έντρομα 
βλέμματά τους». Μ' άλλα λόγια, ό μικροαστός είναι γιά τόν 
Μύλμπεργκερ ό άνθρωπος-ύπόδειγμα καί ή μικρό βιοτεχνία είναι 
γιά τόν Μύλμπεργκερ ό ύποδειγματικός τρόπος παραγωγής. 
Μήπως, λοιπόν, τόν συκοφάντησα, όταν τόν κατέταξα στούς μι
κροαστούς σοσιαλιστές; 

Κι επειδή ό Μύλμπεργκερ δέν άναλαμβάνει καμιά εύθύνη 
γιά τόν Προυντόν, θά ήταν περιττό νά έξηγήσω έδώ διεξοδικό
τερα ότι τά μεταρρυθμιστικά σχέδια τού Προυντόν σκοπεύουν 
νά μετατρέψουν όλα τά μέλη τής κoιvωvíαc σέ μικροαστούς καί 
μικροχωρικούς. Τό ίδιο περιττό θά ήταν νά κάνω λόγο γιά τή 
δήθεν συνάφεια συμφερόντων μικροαστών καί έργατών. Ό , τ ι 
πρέπει νά ειπωθεί, λέγεται ήδη στό «Κομμουνιστικό Μανιφέ
στο» ("Εκδοση Λειψίας. 1872, σελ. 12 καί 21) 1 3 1 . 

Επομένως, τό αποτέλεσμα τής έρευνάς μας καταλήγει στό 
ότι δίπλα στό «θρύλλο περί τού μικροαστού Προυντόν» προ
βάλλει ή πραγματική ίστο >ία περί του μικροαστού Μύλμπερ
γκερ. [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τόμ. 18, σελ. 264-269. 
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Κ. ΜΑΡΞ 

Ή πολιτική αδιαφορία 1 3 2 

«Ή εργατική τάξη δεν πρέπει νά οργανώνεται σέ πολιτικό 
κόμμα. Μέ κανένα πρόσχημα δέν πρέπει νά άσχολεΐται μέ τήν 
πολιτική, διότι τό νά κάνεις άγώνα κατά του κράτους σημαίνει 
ότι αναγνωρίζεις τό κράτος καί αύτό αντίκειται στίς αίώνιες 
αρχές ! Οί εργάτες δέν πρέπει νά κάνουν άπεργίες, διότι τό νά 
άναλώνουν τίς δυνάμεις τους γιά νά επιτύχουν αύξηση τοΰ μερο
κάματου ή νά έμποδίσουν τή μείωσή του θά σήμαινε άναγνώ-
ριση τοΰ συστήματος της μισθωτής εργασίας κι αύτό άντίκειται 
στίς αίώνιες άρχές απελευθέρωσης τής έργατικής τάξης ! 

»'Άν στόν πολιτικό άγώνα κατά τοΰ άστικοΰ κράτους οί ερ
γάτες έπιδιώκουν νά άποσπάσουν άπλώς μερικές παραχωρήσεις, 
αύτό σημαίνει ότι δέχονται συμβιβασμό. Καί αύτό άντίκειται 
στίς αίώνιες άρχές. Γιά τούτο κάθε ειρηνικό κίνημα, σάν κι αύ
τό στό όποιο έχουν τήν άθλια συνήθεια νά μετέχουν οί άγγλοι 
καί άμερικανοί έργάτες, είναι άπορριπτέο. Οί έργάτες δέν πρέπει 
νά κάνουν προσπάθειες γιά νά επιτύχουν νομοθετικό περιορισμό 
τής εργάσιμης ήμέρας, διότι αύτό θά σήμαινε συμβιβασμό μέ 
τούς έπιχειρηματίες, πού, άντί γιά 14 ή γιά 16 ώρες, θά μποροΰ-
σαν τότε νά τούς έκμεταλλεύονται μόνο 10 ή 12 ώρες. Δέν πρέ
πει επίσης νά άναλώνουν τίς δυνάμεις τους γιά νά επιτύχουν νά 
άπαγορευθεΐ διά νόμου ή δουλειά στό εργοστάσιο κοριτσιών 
κάτω τών 10 έτών, διότι έτσι δέν θέτουν τέρμα στήν εκμετάλλευ
ση τών άγοριών κάτω τών 10 έτών : άπλώς δέχονται έναν άκόμα 
συμβιβασμό, πού νοθεύει τήν καθαρότητα τών αιώνιων άρχών ! 

»'Ακόμα λιγότερο πρέπει οί έργάτες νά έπιδιώκουν τήν ύπο-
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χρέωση του κράτους (του οποίου ό προϋπολογισμός καταρτίζε
ται σέ βάρος τών εργατών), δπως γίνεται στήν άμερικανική δη
μοκρατία, νά παρέχει στά παιδιά τών εργατών μιά στοιχειώδη 
έκπαίδευση, διότι ή στοιχειώδης εκπαίδευση δέν άποτελεΐ πλή
ρη εκπαίδευση. Καλύτερα οί εργάτες καί οί εργάτριες νά μήν 
ξέρουν νά διαβάζουν, νά γράφουν, νά κάνουν λογαριασμούς, πα
ρά νά μάθουν γράμματα άπό έναν δάσκαλο πού θά πληρώνεται 
άπ' τό δημόσιο ταμείο. Καλύτερα ή άμορφωσιά καί ή ήμερήσια 
16ωρη δουλειά νά εξακολουθούν νά άποβλακώνουν τήν έργατική 
τάξη, παρά νά μολυνθούν οί αιώνιες άρχέε ! 

»Όταν ό πολιτικός άγώνας τής έργατικής τάξης παίρνει 
επαναστατικές μορφές, όταν οί έργάτες στή θέση τής δικτατο
ρίας τής άστικής τάξης θέτουν τή δική τους έπαναστατική δικτα
τορία, τότε διαπράττουν φοβερό έγκλημα βεβήλωσης τών άρχών, 
διότι γιά νά ικανοποιήσουν τίς άθλιες, εντελώς τρέχουσες 
άνάγκες τους, γιά νά τσακίσουν τήν έναντίωση τής άστικής τά
ξης, οί έργάτες προσδίδουν στό κράτος έπαναστατική καί ύπερ-
βατική διάσταση, άντί νά καταθέσουν τά όπλα καί νά καταργή
σουν τό κράτος. Οί έργάτες δέν πρέπει νά ιδρύουν επαγγελματι
κές ένώσεις, διότι έτσι διαιωνίζουν τόν κοινωνικό καταμερισμό 
τής εργασίας, όπως αύτός υπάρχει στήν άστική κοινωνία, ενώ αύ-
τός άκριβώς ό καταμερισμός τής εργασίας είναι πού χωρίζει τούς 
έργάτες καί άποτελεΐ τό πραγματικό ύπόβαθροτής δουλείας τους. 

»Κοντολογίς, οί έργάτες οφείλουν νά σταυρώσουν τά χέρια 
καί νά μή χάνουν τόν καιρό τους μετέχοντας στήν πολιτική καί 
οικονομική κίνηση. "Η τέτοιου είδους δραστηριότητα μπορεί 
νά τούς προσφέρει μόνο βραχυπρόθεσμα άποτελέσματα. Σάν γνή
σιοι πιστοί, περιφρονώντας τίς καθημερινές τους άνάγκες, οφεί
λουν νά άναφωνήσουν: " Ά ς καταρρεύσει ή τάξη μας, άς χαθεί 
τό γένος μας, άλλά άς μείνουν άμόλυντες οί αιώνιες άρχές μας Γ' 
Σάν εύσεβεΐς χριστιανοί οφείλουν νά πιστεύουν στά λόγια τών 
παπάδων, νά άπαρνηθούν όλα τά έγκόσμια καί νά σκέφτονται 
μόνο πώς θά μποΰν στόν παράδεισο. — Ά ς βάλουν στή θέση 
του παράδεισου τη οοιτελϊΐα της κοινωνίας125, πού θά επέλ
θει μιά ώραία πρωία άγνωστο πού, άγνωστο πώς, άγνωστο άπό 
ποιόν, καί θά άποκαλυφθεΐ ή ίδια άπάτη. 
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«Προσδοκώντας αυτήν τήν περιλάλητη συντέλεια της κοι
νωνίας, ή έργατική τάξη οφείλει νά έχει μιά σεμνή συμπεριφο
ρά, σάν ένα κοπάδι σιτευτών άμνών, ν ' άφήνει ήσυχη τήν κυ
βέρνηση, νά τρέμει τήν άστυνομία, νά είναι νομοταγής, νά προσ
φέρει άγόγγυστα κρέας γιά τά κανόνια. 

»Στήν καθημερινή πρακτική ζωή τους οι έργάτες οφείλουν 
νά είναι οί πιό πειθήνιοι υπηρέτες του κράτους, άλλά άπό μέσα 
τους πρέπει σφόδρα νά έξανίστανται ένάντια στήν ύπαρξή του 
καί νά άποδείχνουν τή βαθιά θεωρητική τους περιφρόνηση πρός 
τό κράτος, άγοράζοντας καί διαβάζοντας φιλολογικές πραγμα
τείες γιά τήν κατάργησή του. Σέ καμιά περίπτωση δέν πρέπει νά 
προβάλουν άλλη έναντίωση στό καπιταλιστικό σύστημα, πέρα 
άπό τό νά ρητορεύουν γιά τή μέλλουσα κοινωνία, όπου τό μι
σητό αυτό σύστημα θά πάψει νά ύπάρχει!» 

Δέν χωράει καμιά άμφιβολία πώς άν οί άπόστολοι τής πολι
τικής άδιαφορίας τά έλεγαν έτσι ξεκάθαρα, τότε ή έργατική τά
ξη θά τούς είχε στείλει στό διάβολο, θ ά τό έπαιρνε αυτό σάν μιά 
ύβρη άπό τή μεριά τών δογματοποιημένων άστών καί τών ξεπε
σμένων εύεγενών, πού είναι τόσο άνόητοι ή τόσο άφελεΐς, ώστε 
νά άπαγορεύουν στήν έργατική τάξη νά χρησιμοποιεί '<άθε 
ύπαρκτό μέσο πάλης, μέ τό πρόσχημα ότι τά όπλα γιά νά κάνει 
άγώνα θά χρειαστεί νά τά πάρει άπό τή σύγχρονη κοινω\ ία καί 
ότι δυστυχώς οί άναγκαΐες συνθήκες αύτοΰ τοΰ άγώνα £έν αντα
ποκρίνονται στίς ιδεαλιστικές φαντασιώσεις, τίς όποιες θεοποίη
σαν αύτοί οί δόκτορες τών κοινωνικών έπ'στημών, όνομάζοντάς 
τες Ελευθερία, Αυτονομία, Αναρχία. Ά λ λ ά τό κίνημα τής ερ
γατικής τάξης είναι σήμερα τόσο ισχυρό, ώστε αντοί οί φιλάν
θρωποι αιρετικοί δέν τολμούν πιά νά έπαναλάβουν σέ δ,τι άφο
ρα τόν οικονομικό άγώνα τίς μεγάλες αλήθειες πού κηρύσσουν 
διαρκώς σέ ό,τι άφορα τόν πολιτικό άγώνα. Είναι πολύ δειλοί 
γιά νά ύλοποιήσουν αύτές τίς άλήθειες σέ άπεργίες, σέ συνασπι
σμούς, σέ επαγγελματικές ένώσεις, σέ νόμους γιά τή δουλειά τών 
γυναικών καί τών παιδιών γιά τόν περιορισμό τής έργάσιμης 
ή μέρας κτλ., κτλ. 

Ά ς δούμε τώρα κατά πόσο μπορούν νά επικαλούνται παλιές 
παραδόσεις, εντιμότητα, εύσυνειδησία καί αιώνιες άρχές. 
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Οί πρώτοι σοσιαλιστές (Φουριέ, Όουεν , Σαίν-Σιμόν κ.ά.) 
ήσαν αναγκασμένοι, — εφόσον οί κοινωνικές σχέσεις δεν ήσαν 
ακόμα αρκετά άναπτυγμένες, ώστε νά επιτρέπουν στήν εργατική 
τάξη νά οργανωθεί ώς άγωνιζόμενη τάξη, — νά περιορίζονται 
σέ οράματα γιά μιά μελλοντική κοινωνία-ύπόδειγμα καί νά κατα
κρίνουν όλες εκείνες τίς προσπάθειες τής έργατικής τάξης, όπως 
τίς άπεργίες, τά σωματεία καί τίς πολιτικές ενέργειες, πού άπο-
σκοποΰσαν έστω σέ μιά κάποια βελτίωση τής θέσης της. Ά ν 
όμως δέν πρέπει νά άποκηρύξουμε αύτούς τούς πατριάρχες τού 
σοσιαλισμού, όπως οί σύγχρονοι χημικοί δέν μπορούν νά άπαρ-
νηθοΰν τούς γενάρχες τους — τούς άλχημιστές, οφείλουμε πάν
τως νά φροντίσουμε νά μήν πέσουμε στά δικά τους λάθη, πού 
γιά μας θά ήσαν άσυγχώρητα. 

Ωστόσο , καί σέ μεταγενέστερη έποχή, τό 1839, όταν ό πο
λιτικός καί οικονομικός άγώνας τής έργατικής τάξης είχε πάρει 
κιόλας στήν Αγγλ ία έναν άρκετά σαφή χαρακτήρα, ό Μπρέυ, 
ένας άπ' τούς μαθητές τού Όουεν κι ένας άπό κείνους, πού πολύ 
πρίν άπ' τόν Προυντόν είχαν άνακαλύψει τόν μουτουαλισμό*114, 
έξέδωσε ένα βιβλίο μέ τόν τίτλο ((Labour's wrongs and labour's 
remedy)) («Η εργατική πάθηση καί ή εργατική γιατρειά»)133. 

Σ' αύτό τό βιβλίο, στό κεφάλαιο όπου υποστηρίζει ότι είναι 
μάταιες δλες οί επιμέρους βελτιώσεις, πού θέλουν νά επιτύχουν 
οί εργάτες μέ τόν σημερινό τους αγώνα, ό Μπρέυ άσκεΐ έντονη 
κριτική σ' όλες τίς πολιτικές καί οικονομικές εκδηλώσεις τών 
άγγλων εργατών. Κατακρίνει τό πολιτικό κίνημα, τίς άπεργίες, 
τόν περιορισμό τής εργάσιμης ήμέρας, τή ρύθμιση τού προβλή
ματος τής δουλειάς τών γυναικών καί τών παιδιών στό έργοστά-
σιο, διότι όλα αυτά, κατά τήν άποψή του, όχι μόνο δέν συντε
λούν στό νά τεθεί τέρμα στή σημερινή κατάσταση τής κοινω
νίας, άλλά, άντίθετα, τήν ενισχύουν καί οδηγούν σέ άκόμα πιό 
μεγάλη όξυνση τών αντιθέσεων. 

Ά ς έρθουμε τώρα στόν οίωνοσκόπο αύτών τών διδακτόρων 
τών κοινωνικών έπιστημών, στόν Προυντόν. Μολονότι ό δάσκα-

* — ό ρ ο ς προερχόμενος άπό τή γαλλιιο' λέξη mutualité, πού σημαίνει αμοιβαιότητα 
(Σημ. μετ.). 
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λος είχε τήν παρρησία νά αντιταχθεί έντονα σε κάθε οικονομικό 
κίνημα (συνεταιρισμούς, άπεργίες κλπ.), πού ερχόταν σέ άντί-
θεση μέ τίς σωτήριες θεωρίες τοΰ μοντοναλισμοϋ του, ό ϊδιος, 
μέ τά συγγράμματα καί μέ τήν προσωπική συμμετοχή του, έν-
θάρρυνε τό πολιτικό κίνημα τή^" εργατικής τάξης καί οί μαθητές 
του δέν τολμούν νά άντιταχθοΰν άπροκάλυπτα στό κίνημα αύτό. 
"Ηδη άπό τό 1847, όταν έκανε τήν έμφάνισή του τό βασικό έργο 
τοΰ δασκάλου : «Τό σύστημα τών οικονομικών άντιφάσεων» 5 6 , 
άνασκεύασα τά σοφιστικά συμπεράσματά του έναντίον τοΰ έρ-
γατικοΰ κινήματος*. Ωστόσο , τό 1864, μετά τήν ψήφιση τοΰ 
νόμου Όλιβ ιέ , ένός νόμου, πού, έστω σέ πολύ περιορισμένη κλί
μακα, παραχωρούσε στούς γάλλους έργάτες τό δικαίωμα τοΰ συ-
νεταιρίζεσθαι, ό Προυντόν επανέλαβε τίς άπόψεις του στό βι
βλίο «Γιά τίς πολιτικές δεξιότητες τής εργατικής τάξης» 1 3 4 , 
πού κυκλοφόρησε λίγο μετά τό θάνατο του. 

Οί επιθέσεις τοΰ δασκάλου άρεσαν τόσο πολύ στήν άστική 
τάξη, ώστε, όταν ξέσπασε ή μεγάλη άπεργία τών ραφτάδων τοΰ 
Λονδίνου τό 1866, ή εφημερίδα «Times» 1 1 0 τίμησε τόν Προυντόν 
μέ μιά μετάφραση τοΰ έργου του, καταδικάζοντας τούς άπεργούς 
μέ τά ίδια τά δικά του λόγια. Νά μερικά δείγματα. 

Οί άνθρακα)ρύχοι τοΰ Ρίβ-ντέ-Ζιέ κήρυξαν άπεργία. Γιά νά 
τούς συνετίσουν έστειλαν εκεί στρατό. 

« Ή εξουσία» — άναφωνεΐ ό Προυντόν, — «πού πυροβόλησε τούς άν-
θρακωρύχους στό Ρίβ-ντέ-Ζιέ, βρέθηκε σέ πολύ δύσκολη θέση. Ενήργησε , 
όμως, σάν τόν Βροϋτο τής Ρώμης, πού ήταν αναγκασμένος νά διαλέξει άνά-
μεσα στήν πατρική άγάπη καί στό χρέος του ώς "Υπατος : έπρεπε νά θυ
σιάσει τούς γιούς του γιά νά σώσει τή Δημοκρατία. Καί οί επιγενόμενοι δέν 
τολμούν νά τόν καταδικάσουν»**. 

Κανένας εργάτης δέ θυμάται κάποιον καπιταλιστή, πού θά 
δίσταζε νά θυσιάσει τούς έργάτες του προκειμένου νά σώσει τά 

* Βλέπε τό βιβλίο « Ή άθλιότητα τής φιλοσοφίας. Απάντηση στή 
«Φιλοσοφία τής άθλιότητας» τοΰ κ. Προυντόν». (Παρίσι, 1847, έκδ. Α. 
Φράνκ), κεφάλαιο II, § 5, «Les grèves et les coalitions des ouvriers». 

** Proudhon, P.-J. «De la capacité politique déclasses ouvrières», Pa
ris, Lacroix & Co, 1868, p. 327. (Προυντόν, Πιέρ-Ζωζέφ. «Γιά τίς πολιτικές 
δεξιότητες τής εργατικής τάξης». Παρίσι, Lacroix & Co, 1868, σελ. 327). 
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δικά του συμφέροντα. Τί σχέση έχουν οί Βρούτοι μ' αύτούς τούς 
αστούς ! 

« ν Οχι, δέν ύπάρχει τό δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, δπως δέν ύπάρχει 
τό δικαίωμα απάτης καί κλοπής, δέν ύπάρχει τό δικαίωμα αίμομιξίας καί 
μοιχείας»*. 

Ά ν τ ί γι" αύτό, πρέπει νά ομολογήσουμε, υπάρχει τό δικαίωμα 
τής ανοησίας. 

Καί σέ τί συνίστανται αύτές οί αιώνιες άρχές, πού έξ όνόμα-
τός τους ό δάσκαλος ξεστομίζει τίς άστόχαστες κατάρες του ; . 

Πρώτη αιώνια αρχή: 

«Τό ΰψος τοϋ μεροκάματου καθορίζεται άπ' την τιμή τών εμπορευ
μάτων». 

"Ακόμα κι εκείνοι πού δέν έχουν ιδέα άπό πολιτική οικονο
μία καί δέν ξέρουν ότι ό μεγάλος άστός οίκονομολόγος Ρικάρντο 
στό βιβλίο του α Αρχές τής πολιτικής οικονομίας»135, πού εκ
δόθηκε τό 1817, ξετίναξε μιά καί καλή αυτήν τήν πατροπαράδοτη 
πλάνη, άκόμα κι αύτοί γνωρίζουν τή θαυματουργή ιδιότητα τής 
άγγλικής βιομηχανίας, πού τής επιτρέπει νά πουλάει τά έμπορεύ-
ματά της σέ πολύ πιό χαμηλές τιμές άπ' ό,τι ή βιομηχανία κάθε 
άλλης χώρας, ένώ τό μεροκάματο στήν Αγγλ ία είναι σχετικά 
υψηλότερο άπό οποιαδήποτε άλλη εύρωπαϊκή χώρα. 

Δεύτερη αιώνια αρχή: 

« Ό νόμος, πού παρέχει τήν έλευθερία τοϋ συνεταιρίζεσθαι, είναι νό
μος στό έπαρκο άντιδικονομικός καί άντιοικονομικός, σέ αντίθεση μέ κάθε 
κοινωνία καί καθεστηκυία τάξη». 

Μέ μιά λέξη, «άντιβαίνει πρός τό οικονομικό δικαίωμα τοΰ 
ελεύθερου συναγωνισμού». 

Ά ν ό δάσκαλος δέν ήταν τόσο οηαιινίη**, θά άναρωτιόταν 
πώς εξηγείται τό ότι ένας νόμος, πού άντίκειται τόσο πολύ στό 
οικονομικό δικαίωμα τοϋ ελεύθερου συναγωνισμοϋ, μπόρεσε νά 

* Προυντόν, στό ίδιο, σελ. 333. 
** — σωβινιστης, έθνικιστής. 
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εκδοθεί στην Αγγλ ία εδώ καί σαράντα χρόνια καί γιά ποιό λό
γο, στό βαθμό πού άναπτύσσεται ή βιομηχανία καί μαζί της καί ό 
ελεύθερος συναγωνισμός, αύτόν τόν νόμο, πού τόσο άντίκειται 
σε κάθε κοινωνία καί καθεστηκυία τάξη, είναι άναγκασμένα 
νά τόν ψηφίζουν ώς νόμο άναγκαΐο άκόμα καί τά ίδια τά άστικά 
κράτη. Τότε θά πείθονταν ίσως ότι τό διαβόητο Δικαίωμα (μέ 
Δ κεφαλαίο) ύπάρχει μόνο στά οικονομικά εγχειρίδια, πού συγ
γράφει τό άστοιχείωτο άδελφάτο τών άστών οίκονομολόγων, 
στά ίδια έκεΐνα εγχειρίδια όπου βρίσκονται καί τέτοια μαργαρι
τάρια οικονομικής σοφίας, όπως : «Η ιδιοκτησία είναι ό καρ
πός της εργασίας» ... τών άλλων, — ξεχνούν νά προσθέσουν. 

Τρίτη αιώνια αρχή: 

«Έτσι, μέ τό πρόσχημα πώς θέλουν νά άνυψώσουν την έργατική τάξη 
άπό τη λεγόμενη χαμηλή κοινωνική της θέση, άμαυρώνουν έξαρχής μιά 
όλόκληρη τάξη πολιτών: την τάξη τών κυρίων, τών έπιχειρηματιών, τών 
αφεντικών καί τών άστών. Εμπνέουν στήν έργατική δημοκρατία τήν περι
φρόνηση καί τό μίσος γι' αυτούς τούς ανάξιους εκπροσώπους της μεσαίας 
τάξης. Καί άντί γιά τά νόμιμα μέσα αντίστασης, προτιμούν τόν πόλεμο στό 
εμπόριο καί στή βιομηχανία, άντί γιά τήν κρατική αστυνομία, προτιμούν 
τόν άνταγωνισμό τών τάξεων»*. 

Ό δάσκαλος, γιά νά εμποδίσει τήν έργατική τάξη νά βγει 
άπ' τή λεγόμενη χαμηλή κοινωνική θέση, καταδικάζει τά σωμα
τεία, πού μετατρέπουν τήν έργατική τάξη σέ τάξη έχθρική πρός 
τήν άξιότιμη κατηγορία τών αφεντικών τών εργοστασίων, τών 
επιχειρηματιών, τών άστών, οί όποιοι, βέβαια, προτιμούν άντί 
τοΰ ανταγωνισμού τών τάξεων τήν πολιτική αστυνομία. Προκει
μένου νά άπαλλαχτεΐ αύτή ή άξιοσέβαστη τάξη άπό κάθε δυσά
ρεστο συμβάν, ό καλός Προυντόν (έννοεΐται προτού έρθει ή 
βασιλεία τοΰ μουτουαλισμοΰ) συνιστά σ' όλους τούς εργάτες 
«ελευθερία ή συναγωνισμό», πού, «παρά τίς μεγάλες δυσχέρειες 
πού παρουσιάζουν», άποτελοΰν «τή μοναδική μας εγγύηση»**. 

Ό δάσκαλος κήρυσσε τήν άδιαφορία στό οικονομικό πε
δίο γιά νά προστατεύσει τήν ελευθερία ή τόν αστικό συναγωνισμό, 

* Προυντόν, στό ίδιο, σελ. 337-338. 
* Προυντόν, στό ίδιο, σελ. 334. 
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τή μεγάλη μας έγγύηση. Οί μαθητές κηρύττουν τήν άδιαφορία 
στό πολιτικό πεδίο γιά νά προστατεύσουν την άστική έλευ-
θερία, τή μοναδική τους έγγύηση. Ένώ οί πρώτοι χριστιανοί, 
πού κηρύσσουν έπίσης τήν πολιτική άδιαφορία, επιζητούσαν τήν 
ισχυρή πυγμή τοΰ αύτοκράτορα γιά νά μετατραπούν άπό διωκό
μενοι σέ διώκτες, οί σύγχρονοι άπόστολοι τής πολιτικής άδια-
φορίας ούτε κάν διανοούνται ότι οί αιώνιες άρχές τους καθι
στούν υποχρεωτική γι ' αύτούς τήν άποχή άπό τίς εγκόσμιες άπο-
λαύσεις καί τά έφήμερα προνόμια τής άστικής κοινωνίας. Πά
ντως, οφείλουμε νά ομολογήσουμε ότι μέ χριστιανική πράγμα
τι στοϊκότητα ύπομένουν τήν 14ωρη ή Ιόωρη εργασία, όταν αύ-
τή ή εργασία πέφτει πάνω στούς εργάτες τών εργοστασίων ! 

Λονδίνο, Ιανουάριος 1873 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τόμ. 18, σελ. 299-304. 
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Κ. ΜΑΡΞ 

Έκθεση του Γενικού Συμβουλίου 
γιά τό κληρονομικό δίκαιο 1 3 6 

(2-3 Αυγούστου 1869) 

1. Τό δικαίωμα κληρονομιάς έχει κοινωνική σπουδαιότητα 
μόνο στό βαθμό πού μεταβιβάζει στόν κληρονόμο τή δύναμη 
πού διέθετε ό κληρονομούμενος όταν ήταν ακόμα στή ζωή, δη
λαδή τή δύναμη νά ιδιοποιείται διαμέσου τής ιδιοκτησίας του 
τούς καρπούς αλλότριας έργασίας. Λογουχάρη, ή γή δίνει στόν 
ιδιοκτήτη πού είναι έν ζωή τό δικαίωμα νά ιδιοποιείται ύπό μορ
φή γαιοπροσόδου, χωρίς καμιά άντιπαροχή, τούς καρπούς τής 
έργασίας άλλων. Τό κεφάλαιο τοΰ δίνει τό δικαίωμα νά κάνει τό 
ίδιο ύπό μορφή κέρδους καί τόκων. Ή κατοχή κρατικών χρεο
γράφων τοΰ δίνει τή δυνατότητα νά ζει, χωρίς νά έργάζεται ό 
ίδιος, άπό τούς καρπούς τής έργασίας άλλων κλπ. 

Δέν είναι ή κληρονομιά πού δημιουργεί τό δικαίωμα νά με
ταβιβάζονται οί καρποί τής έργασίας τοΰ ενός στήν τσέπη τοΰ 
άλλου. Ή κληρονομιά άφορα μόνο τήν άλλαγή τών προσώπων 
πού έχουν αύτό τό δικαίωμα. 

"Οπως καί όλο τό Αστ ικό Δίκαιο, ή νομολογία περί κλη
ρονομιάς δέν άποτελεΐ τήν αίτία, άλλά τό επακόλουθο, τή νομική 
συνέπεια τής υπάρχουσας οικονομικής οργάνωσης τής κοινω
νίας, πού βασίζεται στήν άτομική ιδιοκτησία τών μέσων παρα
γωγής, δηλαδή τής γής, τών πρώτων υλών, τών μηχανών κλπ. 

"Οπως καί τό κληρονομικό δικαίωμα μεταβίβασης τών δού
λων δέν είναι ή αίτία τής δουλείας, άλλά, άντίστροφα, ή δου
λεία είναι ή αίτία τής κληρονομικής μεταβίβασης τών δούλων. 
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2. Αυτό πού έδώ έχει σημασία είναι νά αγωνιστούμε ένάν-
τια στην αιτία καί όχι στό επακόλουθο της, ενάντια στήν οικο
νομική βάση καί όχι στό νομικό της έποικοδόμημα. 

"Αν ύποθέσουμε πώς τά μέσα παραγωγής έχουν μετατραπεί 
άπό άτομική σέ κοινωνική ιδιοκτησία, τότε τό δικαίωμα κληρο
νομιάς (στό βαθμό πού έχει κάποια κοινωνική σημασία) θά άπο-
νεκρωθεΐ άπό μόνο του, διότι ό άνθρωπος θά μπορεί νά καταλοί-
πει μετά τό θάνατο του μόνο ό,τι κατείχε όσο βρισκόταν στή ζωή. 

Γιά τό λόγο αύτό, ό μεγάλος στόχος μας οφείλει νά είναι ή 
κατάργηση εκείνων τών θεσμών, οί όποιοι προικίζουν τούς λί
γους, όσο αύτοί ζοΰν, μέ τήν οικονομική ισχύ νά Ιδιοποιούνται 
τούς καρπούς τής εργασίας τών πολλών. 

Έκεΐ όπου ή κοινωνία βρίσκεται σέ άρκετά υψηλό έπίπεδο 
άνάπτυξης, ώστε οί εργαζόμενες τάξεις νά διαθέτουν επαρκή δύ
ναμη νά καταργούν τέτοιους θεσμούς, πρέπει νά τό κάνουν μέ 
τρόπο άμεσο. Αογουχάρη, μέ μιά διαγραφή τών κρατικών χρεών, 
μπορεί, ταυτόχρονα, νά άπαλλαγεΐ κανείς καί άπό τή μεταβίβα
ση τών κρατικών χρεογράφων. Ά π ό τήν άλλη μεριά, άν ή εργα
τική τάξη δε διαθέτει επαρκή δύναμη γιά νά διαγράψει τά κρα
τικά χρέη, θά ήταν κουτό νά άποπειραθεΐ νά καταργήσει τό δι
καίωμα κληρονομιάς πάνω στά κρατικά χρεόγραφα. Ή έξάλειψη 
του δικαιώματος κληρονομιάς θά είναι τό φυσικό επακόλουθο 
ένός κοινωνικού μετασχηματισμού, πού θά καταργήσει τήν άτο
μική ιδιοκτησία στά μέσα παραγωγής. Ή κατάργηση όμως τοΰ 
κληρονομικού δικαιώματος δέ μπορεί ποτέ νά άποτελέσει τήν 
άφετηρία ένός τέτοιου κοινωνικού μετασχηματισμού. 

3. Μιά άπό τις μεγαλύτερες πλάνες, στις όποιες είχαν μπλε
χτεί πριν άπό σαράντα χρόνια οί άπόστολοι τού Σαίν-Σιμόν, 
ήταν τό ότι έβλεπαν τό δικαίωμα κληρονομιάς όχι ώς νομικό 
έπακόλουθο, άλλά ώς οικονομικό αίτιο μιας κοινωνικής επανά
σ τ α σ η ς 1 3 7 . Αύτό δέν τούς έμπόδιζε διόλου νά διαιωνίζουν στό 
κοινωνικό τους σύστημα τήν άτομική ιδιοκτησία πάνω στή γή 
καί στά άλλα μέσα παραγωγής. Νόμιζαν ότι είναι δυνατό νά υπάρ
χουν αιρετοί καί ίσόβιοι ιδιοκτήτες, όπως υπήρχαν καί αιρετοί 
βασιλιάδες. Τό νά άποδεχόταν κανείς τήν κατάργηση τοΰ δικαι
ώματος κληρονομιάς ώς άφετηρία τής κοινωνικής έπανάστα-
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σης, θά σήμαινε απλώς δτι απομακρύνει τήν εργατική τάξη άπό 
εκείνη τή θέση άπ' δπου πράγματι πρέπει νά ξεκινήσει τήν επί
θεση ενάντια στή σημερινή ^κοινωνία. Θά ήταν τόσο άνόητο, 
όσο τό νά ήθελε κανείς νά καταργήσει τή νομολογία περί τών 
συμβάσεων άγοραπωλησίας, διατηρώντας, ώστόσο, τό σημερι
νό σύστημα άνταλλαγής έμπορευμάτων. Αύτό θά ήταν έσφαλ-
μένο θεωρητικά καί άντιδραστικό στήν πράξη. 

4. Πραγματευόμενοι τό θέμα τών νόμων περί κληρονομιάς, 
άποδεχόμαστε άναγκαστικά ότι έξακολουθεΐ νά υπάρχει ή άτο-
μική ιδιοκτησία στά μέσα παραγωγής. "Αν έπαυε νά ύπάρχει με
ταξύ τών ζώντων ή άτομική ιδιοκτησία, τότε δέ θά μπορούσε νά 
μεταβιβασθεί σ' αύτούς καί άπ' αύτούς μετά τό θάνατο τους. Συ
νεπώς, όλα τά μέτρα πού άφοροΰν τό δικαίωμα κληρονομιάς 
μπορούν νά άφοροΰν μόνο μιά μεταβατική κατάσταση τής κοι
νωνίας όταν, άπ' τή μιά μεριά, ή παροΰσα οικονομική βάση 
τής κοινωνίας δέν έχει άκόμα μετασχηματισθεί, ενώ, άπ' τήν άλ
λη , οί έργαζόμενες μάζες έχουν συγκεντρώσει άρκετή δύναμη 
γιά νά επιβάλουν τή λήψη μεταβατικών μέτρων, ικανών νά οδη
γήσουν τελικά στήν πραγματοποίηση μιας ριζικής άναμόρφω-
σης τής κοινωνίας. Εξεταζόμενη άπ' αύτή τή σκοπιά, ή άλλαγή 
τών νόμων περί κληρονομιάς άποτελεΐ άπλώς ένα άπό τά πολλά 
άλλα μεταβατικά μέτρα, πού όδηγοΰν στόν ϊδιο σκοπό. Τέτοια 
μεταβατικά μέτρα, πού άφοροΰν τήν κληρονομιά, δέν μπορεί 
παρά νά εϊναι: 

α) εύρύτερη έφαρμογή τοΰ φόρου κληρονομιάς, πού ήδη 
ισχύει σε πολλά κράτη, καί διάθεση τών πόρων πού προέρχον
ται άπ' αύτούς τούς φόρους γιά σκοπούς κοινωνικής χειραφέτη
σης, 

β) περιορισμός τοΰ δικαιώματος κληρονομιάς διά διαθήκης, 
τό όποιο, σέ διάκριση άπ' τό δικαίωμα κληρονομιάς χωρίς δια
θήκη ή με βάση τό οικογενειακό δίκαιο, άποτελεΐ μιά αύθαίρετη 
καί δεισιδαιμονική άκρότητα τών ϊδιων τών άρχών τής άτομικής 
ιδιοκτησίας. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τόμ. 16, σελ. 367-369. 
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Κ. ΜΑΡΞ 

Εμπιστευτική ανακοίνωση 1 3 8 

Λίγο μετά τή σύσταση της Διεθνούς, ό Ρώσος Μπακούνιν 
(άν καί τόν γνωρίζω άπ' τό 1843, προσπερνώ εδώ όλα όσα δεν 
είναι άπόλυτα άναγκαΐα γιά τήν κατανόηση τών όσων άκολου-
θούν) είχε μιά συνάντηση στό Λονδίνο με τόν Μάρξ. Ό τελευ
ταίος τόν δέχτηκε έκεϊ στήν Έ ν ω σ η , γιά τήν όποία ό Μπακού
νιν ύποσχέθηκε νά έργασθεϊ με όλες του τίς δυνάμεις. Ό Μπα
κούνιν πήγε στήν Ιταλία, όπου ό Μ[άρξ] τοΰ έστειλε καί έλα
βε εκεί τό Προσωρινό Καταστατικό καί τή Διακήρυξη πρός τήν 
εργατική τάξη. Απάντησε «με πολύ ενθουσιασμό», άλλά δέν 
έκανε τίποτα. "Υστερα άπό χρόνια, στή διάρκεια τών όποιων 
δέν άκουγόταν τίποτα γι ' αύτόν, έκανε πάλι τήν έμφάνισή του 
στήν Ελβετία. Έκεϊ προσχωρεί όχι στή Διεθνή, άλλά στόν 
Σύνδεσμο Ειρήνης καί 'Ελευθερίας (Ligue de la Paix et de la 
Liberté). Μετά τό Συνέδριο αύτοΰ τοΰ Συνδέσμου Ειρήνης (Γε
νεύη, 1867), ό Μπακούνιν μπαίνει στήν Εκτελεστική 3Επιτροπή 
του, έκεϊ όμως βρίσκει άντιπάλους, πού όχι μόνο δέν τοΰ επι
τρέπουν καμιά «δικτατορική» επιρροή, άλλά καί τόν επιτηρούν 
ώς «Ρώσο ύποπτο». Λίγο μετά τό συνέδριο τής Διεθνούς στίς 
Βρυξέλλες (Σεπτέμβριος 1868), ό Σύνδεσμος Ειρήνης συγκαλεί 
Συνέδριο στή Βέρνη. Αύτή τή φορά, ό Μπακούνιν έμφανίζεται 
σάν Firebrand* καί —τό σημειώνω en passant**—στιγματίζει τή 
δυτικοευρωπαϊκή μπουρζουαζία με τόν ίδιο τρόπο μέ τόν όποιο 

* — ύποκινητής. 
** — έν παρόδω. 
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οί μοσχοβίτες οπτιμιστές* κατακεραυνώνουν συνήθως τόν δυτι
κό πολιτισμό γιά νά συγκαλύψουν τή δική τους βαρβαρότητα. 
Προτείνει μιά σειρά άποφάσεις, αυτές καθαυτές ανόητες, πού 
άποσκοποΰν νά προκαλέσουν δέος στούς άστούς κρετίνους καί 
νά δώσουν τήν εύκαιρία στόν κ. Μπακούνιν νά αποχωρήσει θο-
ρυβωδώς άπ' τόν Σύνδεσμο Είρήνης καί νά προσχωρήσει στή 
Διεθνή. Άρκεΐ νά ειπωθεί ότι τό πρόγραμμα πού πρότεινε στό 
συνέδριο τής Βέρνης περιείχε ένα σωρό ασυναρτησίες όπως ή 
«ίοότητα» των «τάξεων», ή «((κατάργηση του κληρονομικού δι
καιώματος σάν απαρχή τής κοινωνικής επανάστασης» καί άλλα 
τέτοια φληναφήματα, ήταν ένα άπάνθισμα κούφιων εύρημάτων 
πού άπέβλεπαν σέ εκφοβισμό, κοντολογίς, ήταν ένας εύτελής 
αύτοσχεδιασμός, πού άποσκοποΰσε άπλώς καί μόνο στό νά προ
καλέσει άμεσες εντυπώσεις. Οί φίλοι του Μπακούνιν στό Παρίσι 
(ένας Ρώσος έκεϊ είναι συνεκδότης τής «Reçue Positiviste»139) 
καί στό Λονδίνο εμφάνισαν σ' όλο τόν κόσμο τήν άποχώρηση τοΰ 
Μπακούνιν άπό τόν Σύνδεσμο Είρήνης ώς κάποιο événement** 
καί άνακήρυξαν τό γελοίο πρόγραμμά του — αύτή τή ρούσικη 
σαλάτα των πιό τετριμμένων κοινοτοπιών — ώς κάτι τό άπίθανα 
τρομερό καί πρωτότυπο. 

Στό μεταξύ ο Μπακούνιν προσχώρησε στό Ρωμανικό Τμή
μα τής Διεθνούς (στή Γενεύη). Τού χρειάστηκαν χρόνια ώσπου 
νά άποφασισει αύτό τό βήμα. Α λ λ ά δέν τοΰ χρειάστηκαν ούτε 
μέρες, γιά νά άποφασισει ό κ. Μπακούνιν νά άνατρέψει τή Διε
θνή καί νά τήν μετατρέψει σέ δικό του όργανο. 

Πίσω άπ' τίς πλάτες τοΰ Γενικού Συμβουλίου στό Λονδίνο, 
— αύτό, όπως φαίνεται, τό ένημέρωσαν μόνον όταν τά πάντα εί
χαν ετοιμαστεί, — ό Μπακούνιν συγκρότησε τή λεγόμενη Συμ
μαχία τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας. Τό πρόγραμμα αύτής τής 
εταιρίας δέν ήταν τίποτα άλλο, παρά αύτό πού είχε προτείνει ό 
Μπακούνιν στό συνέδριο τοΰ Συνδέσμου Ειρήνης στή Βέρνη. 
Ή εταιρία αύτή αύτοδιαφημίσθηκε εύθύς έξαρχής σάν «εταιρία 
προπαγάνδας» τής άποκλειστικά μπακουνικής άνεξιχνίαστης σο¬

* — Ό Μάρξ χρησιμοποιεί τόν φιλοσοφικό όρο οπτιμιστές γιά νά καταδείξει τόν 

μεταφυσικό χαρακτήρα τών Ισχυρισμών τους (Σημ. μετ.). 

** — Γεγονός σημαντικό. 
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φίας καί ό ϊδιος ό Μπακούνιν — ενας από τους πιό άστοιχείωτους 
ανθρώπους ατό πεδίο της κοινωνικής θεωρίας — πρόβαλε ξα
φνικά ώς γενάρχης μιας αίρεσης. Ωστόσο , τό θεωρητικό πρό
γραμμα αυτής τής «Συμμαχίας» ήταν μιά σκέτη φάρσα. Ή ουσία 
τοϋ πράγματος βρισκόταν στήν πρακτική όργάνωση, δηλαδή 
στό ότι ή εταιρία αυτή έπρεπε νά είναι διεθνής, μέ έδρα τής Κεν
τρικής Επιτροπής της τή Γενεύη, πού θά πει ύπό τήν προσωπική 
ποδηγεσία τοΰ Μπακούνιν, άλλά, ταυτόχρονα, νά είναι καί «εν
σωματωμένο», όργανικό Τμήμα τής Διεθνούς "Ενωσης Εργατών. 
Τά Τμήματά της έπρεπε, άπ' τή μιά μεριά, νά έκπροσωποΰνται 
στό «προσεχές Συνέδριο» τής Διεθνούς (στή Βασιλεία) καί, άπ' 
τήν άλλη μεριά, νά συγκαλούν ταυτόχρονα καί μαζί μ αυτό, τό 
δικό τους συνέδριο μέ ιδιαίτερες συνεδριάσεις κτλ. , κτλ. 

Στελέχη, πού άρχικά διέθετε ό Μπακούνιν, ήταν ή τότε πλειο
ψηφία τής Ρωμανικής 'Ομοσπονδιακής Επιτροπής τής Διεθνούς 
στή Γενεύη. Ό Γιόχαν Φ. Μπέκερ, πού ό προπαγανδιστικός ζή
λος τοΰ θολώνει μερικές φορές τό μυαλό, προωθήθηκε στήν πρώ
τη γραμμή. Στήν Ιταλία καί τήν Ισπανία ό Μπακούνιν είχε με
ρικούς συμμάχους. 

Τό Γενικό Συμβούλιο στό Λονδίνο ήταν γιά όλα ένημε
ρωμένο. Ωστόσο , άφησε ελεύθερο τόν Μπακούνιν νά προχω
ρήσει, ώς τή στιγμή πού ό τελευταίος ύποχρεώθηκε νά ύπο-
βάλει, διαμέσου τοΰ Γιόχαν Φ. Μπέκερ, τό Καταστατικό καί 
τό Πρόγραμμα τής Συμμαχίας τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
γιά έγκριση στό Γενικό Συμβούλιο. Επακολούθησε μιά δ ιε : 

ξοδικά αιτιολογημένη άπόφαση, — διατυπωμένη κατά τρόπο 
αύστηρά «νομικό» καί «άντικειμενικό», — άλλά γεμάτη είρωνία 
στό «σκεπτικό» της, πού κατέληγε ώς έξής : 

1. Τό Γενικό Συμβούλιο δεν δέχεται τή Συμμαχία ώς Τμή
μα τής Διεθνούς. 

2. "Ολες οι παράγραφοι τοΰ Καταστατικοΰ τής Συμμαχίας, 
πού άφοροΰν τίς σχέσεις της μέ τήν Διεθνή, κηρύσσονται άκυ
ρες και μή ισχύουσες. 

Τό σκεπτικό τής άπόφαση ς άπέδειχνε καθαρά καί κατηγο
ρηματικά ότι ή Συμμαχία δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένα όργα
νο γιά τήν άποδιοργάνωση τής Διεθνούς. 
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Τό πλήγμα ήταν άναπάντεχο. Ό Μπακούνιν είχε ήδη προ
λάβει νά μετατρέψει τήν ((Egalité», Κεντρικό "Οργανο τών γαλ
λόφωνων μελών τής Διεθνούς στήν Ελβετία, σέ δικό τον όργανο 
καί, έπιπλέον, είχε ιδρύσει στό Αόκλ μιά δική του μικρή έφημερίδα, 
ττ\ν «Progrès», πού καίϊσαμε σήμερα παίζει τόν ϊδιο ρόλο,μέ 
άρχισυντάκτη κάποιο Γκυγιώμ, φανατικό οπαδό του Μπακούνιν. 

Ύστερα άπό σκέψη πολλών έβδομάδων, ή Κεντρική Επ ι 
τροπή τής Συμμαχίας στέλνει, έπιτέλους, — μέ τήν ύπογραφή 
τοΰ Περόν άπ' τή Γενεύη, — τήν άπάντησή της πρός τό Γενικό 
Συμβούλιο. Ή Συμμαχία, άπό άφοσίωση στήν ιερή ύπόθεση, 
είναι τώρα διετεθειμένη νά θυσιάσει τήν αντοτελή όργάνωσή της, 
άλλά μέ έναν όρο : Τό Γενικό Συμβούλιο πρέπει νά δηλώσει ότι 
άναγνωρίζει τίς «θεμελιώδεις» άρχές τής Σνμμαχίας. 

Τό Γενικό Συμβούλιο άπάντησε ότι δέν είναι στήν άρμοδιό-
τητά του νά κρίνει τά προγράμματα τών διαφόρων τμημάτων άπό 
θεωρητική άποψη. Ό τ ι πρέπει άπλώς νά φροντίζει νά μήν ύπάρ-
χει στά προγράμματα αύτά τίποτα, πού νά έρχεται σέ άμεση αν
τίθεση μέ τό Καταστατικό τής Διεθνονς καί μέ τό πνενμα τον. 
Γιά τό λόγο αύτό, οφείλει νά έπιμείνει, ώστε άπ' τό πρόγραμμα 
τής Σνμμαχίας νά άπαλειφθεΐ ή άνόητη φράση περί τής «égalité 
des classes»* καί νά άντικατασταθεΐ μέ τή φράση «abolition 
des classes»**, (πράγμα πού έγινε). Κατά τά άλλα, θά μπορού
σαν νά γίνουν δεκτοί στή Διεθνή, άφον πρώτα διαλνσονν τήν 
αντοτελή διεθνή όργάνωσή τονς καί άφοΰ ύποβάλλουν στό Γε
νικό Συμβούλιο τόν κατάλογο όλων τών Τμημάτων της, (πράγμα 
πού — σημειωτέον — δέν έγινε ποτέ). 

Έτσ ι αύτό τό έπεισόδιο έλαβε τέλος. Ή Συμμαχία στά λό
για αύτοδιαλύθηκε, άλλά στήν πράξη έξακολουθοΰσε νά ύπάρ-
χει ύπό τήν καθοδήγηση τού Μπακούνιν, ό όποιος έλεγχε ταυτό
χρονα τή Ρωμανική '"Ομοσπονδιακή Επιτροπή τής Διεθνονς στή 
Γενεύη. Στά όργανα πού διέθετε ώς τότε, προστέθηκε ή «Fédé
ration» τής Βαρκελώνης καί, μετά τό συνέδριο τής Βασιλείας, 
ή «Eguaglianza»140 τής Νεάπολης. 

* — ισότητας τών τάξεων. 
** — κατάργηση τών τάξεων. 
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Ό Μπακούνιν επιδίωξε τότε νά πετύχει με άλλο τρόπο τό 
σκοπό του, δηλαδή νά μετατρέψει τή Διεθνή σέ προσωπικό του 
όργανο. Πρότεινε στό Γενικό Συμβούλιο, διαμέσου τής Ρωμανι
κής Επιτροπής μας στή Γενεύη, νά έγγραφεΐ στήν ήμερήσια 
διάταξη τοΰ Συνεδρίου τής Βασιλείας τό αθέμα περί κληρονο
μιάς». Τό Γενικό Συμβούλιο συμφώνησε μέ τήν πρόταση, ώστε 
νά τοΰ δοθεί ή δυνατότητα νά πλήξει άμεσα τόν Μπακούνιν. Τό 
σχέδιο τοΰ Μπακούνιν ήταν τό έξής : άν τό Συνέδριο τής Βασι
λείας άποδεχθεΐ τίς άρχές (;), πού είχε προτείνει ο Μπακούνιν 
στή Βέρνη, θά γίνει φανερό γιά όλο τόν κόσμο ότι δεν είναι ό 
Μπακούνιν πού προσχώρησε στή Διεθνή, άλλά ή Διεθνής πού 
προσχώρησε στόν Μπακούνιν. 9 Από δώ θά έβγαινε τό συμπέρα
σμα : Τό Γενικό Συμβούλιο τοΰ Λονδίνου (πού ήταν άντίθετο 
στό ξαναζέσταμα αύτής τής παλιάς ΰαιν-σιμονικής μονομανίας, 
πράγμα πού τό γνώριζε ό Μπακούνιν) θά έπρεπε νά παραιτηθεί 
καί τό Συνέδριο τής Βασιλείας ν 9 άποφασίσει τή μεταφορά τής 
έδρας τον Γενικού Συμβουλίου ατή Γενεύη, δηλαδή νά περιέλθει 
ή Διεθνής στήν άπόλυτη δικαιοδοσία τοΰ δικτάτορα Μπακούνιν. 

Ό Μπακούνιν έθεσε σέ κίνηση μιά πραγματική συνωμοσία 
γιά νά εξασφαλίσει πλειοψηφία στό Συνέδριο τής Βασιλείας. 
Δέν έλλειψαν μάλιστα ούτε καί τά πλαστά πληρεξούσια, όπως, 
λογουχάρη, τό πληρεξούσιο τοΰ κ. Γκυγιώμ άπ 9 τό Λόκλ κ.ά. 
Ό ίδιος ό Μπακούνιν εκλιπαρούσε νά τοΰ δοθούν πληρεξούσια 
άπό τή Νεάπολη καί τή Λυών. Διαδίδονταν κάθε λογής συκοφαν
τίες κατά τοΰ Γενικού Συμβουλίου. Γιά τόν έναν έλεγαν ότι τόν 
κυριαρχεί τό élément bourgeois*, γιά τόν άλλον ότι κρύβει μέσα 
του έναν communisme autoritaire** κλπ. 

Τά άποτελέσματα τοΰ Συνεδρίου τής Βασιλείας είναι γνω
στά. Οί προτάσεις τοΰ Μπακούνιν δέν πέρασαν καί τό Γενικό 
Συμβούλιο παρέμεινε στό Λονδίνο. 

Ό θυμός γι 9 αύτή τήν άποτυχία — τήν επιτυχία ό Μπακού
νιν τήν συνέδεε, κατά πάσαν πιθανότητα, μέ τήν εύόδωση κά
ποιων προσωπικών του σχεδίων — ξέσπασε στά οργισμένα δη -

* — «στοιχείο αστισμού». 
** — «αυταρχικό κομμουνισμό». 
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μοσιεύματα της ((¿galiter> καίτής «ΡΓΟβί'έδ». Οί εφημερίδες αυ
τές, στό μεταξύ, έπαιρναν δλο καί περισσότερο τόν χαρακτήρα 
επίσημων χρησμοδοτών. Πότε τό ένα, πότε τό άλλο έλβετικό 
Τμήμα τής Διεθνούς γίνονταν στόχος αφορισμών, επειδή, παρά 
τίς ρητές οδηγίες τοΰ Μπακούνιν, συμμετείχαν στό πολιτικό 
κίνημα κτλ. Τελικά, ή μανία πού σιγόβραζε κατά τοΰ Γενικού 
Συμβουλίου, ξέσπασε άνοιχτά. Ή «ΡΓΟβΓόδ» καί ή «ΕξαΙϊΜ» 
διαλαλούσαν μέ χλευασμούς καί ίταμότητες ότι τό Γενικό Συμ
βούλιο δεν εκπληρώνει τίς ύποχρεώσεις του, λόγοι χάρη σέ ό,τι 
άφορα τήν έκδοση ένός τριμηνιαίου Δελτίου, ότι τό Γενικό Συμ
βούλιο δέν πρέπει πιά νά άσκεΐ άμεσο έλεγχο στήν Αγγλ ία καί 
πρέπει νά ιδρύσει μιά άγγλική Κεντρική Επιτροπή, πού θά ά-
σχολεΐται μόνο μέ τά τοπικά άγγλικά προβλήματα, ότι οί άπο-
φάσεις τοΰ Γενικοΰ Συμβουλίου γιά τούς ιρλανδούς κρατούμενους 
άποτελοΰν ύπέρβαση τών άρμοδιοτήτων του έφόσον δέν είναι δι
κή του δουλειά νά άσχολεΐται μέ τά τοπικά πολιτικά θέματα. "Υ
στερα ή «ΡΓΟβΓέδ» καί ή «ίϊβαΐίίέ» πήραν τό μέρος τοΰ Σβάιτσερ 
καί ζητούσαν έπίμονα νά λάβει τό Γενικό Συμβούλιο επίσημα 
καί ροιιοΐίςιιεηιεηι* θέση πάνω στό ζήτημα Λίμπκνεχτ-Σβάιτσερ. 
Ή έφημερίδα «Ζ>β ΤναναίΙ» (στό Παρίσι), στήν όποία οί γάλλοι 
φίλοι τοΰ Σβάιτσερ δημοσίευαν μέ πλάγιους τρόπους εύνοϊκά 
άρθρα γι 9 αύτόν, γινόταν άντικείμενο εγκωμίων άπό τήν «ΡΓΟ-

gres)) καί τήν «Egalite», ή τελευταία μάλιστα κήρυσσε τήν ά-
νάγκη ένός κοινού άγώνα κατά τοΰ Γενικού Συμβουλίου. Τά πρά
γματα πήραν τέτοια τροπή, ώστε ήταν άπαραίτητο νά παρέμβου
με. Ακολουθεί άκριβές άντίγραφο επιστολής τοΰ Γενικού Συμ
βουλίου πρός τήν Κεντρική Επιτροπή τής Ρωμανικής Ό μ ο -
σπονδίας στή Γενεύη. Τό κείμενο-ντοκουμέντο είναι πολύ με
γάλο, γιά νά τό μεταφράζαμε στά Γερμανικά. 

αΤό Γενικό Συμβούλιο πρός τό "Ομοσπονδιακό Συμβούλιο 
τής Ρωμανικής 'Ελβετίας στή Γενεύη. 

»Σέ έκτακτη συνεδρίασή του, τής 1 Ιανουαρίου 1870, τό Γε
νικό Συμβούλιο άποφάσισε: 

»1. Στήν «.έgalίtέ» τής 11 Δεκεμβρίου 1869 διαβάζουμε : 

* —δημοσία. 
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"Είναι βέβαιο ότι τό Γενικό Συμβούλιο παραμελεί πολύ σπουδαία 
καθήκοντα... Υπενθυμίζουμε στό Γενικό Συμβούλιο τίς ύποχρεώσεις του, 
πού άπορρέουν άπό τό άρθρο 1 του Καταστατικού : «Τό Γενικό Συμ
βούλιο είναι ύποχρεο>μένο νά εκτελεί τίς αποφάσεις του Συνεδρίου»... 
Θά είχαμε νά θέσουμε αρκετές ερωτήσεις πρός τό Γενικό Συμβούλιο, ετσι 
που από τίς απαντήσεις του θά προέκυπτε ενα αρκετά έκτεταμένο κείμε
νο. Αυτό θά τό κάνουμε αργότερα. Πρός τό παρόν κτλ.". 

»Τό Γενικό Συμβούλιο δέν έχει υπόψη του ούτε στό Κατα
στατικό ούτε στόν Κανονισμό κανένα τέτοιο άρθρο, πού θά τό 
υποχρέωνε ν ' ανοίξει άλληλογραφία ή πολεμική μέ τήν ((Ega
lité» ή νά δώσει «άπαντήσεις» σέ «έρωτήματα» οποιασδήποτε 
έφη μερίδας. 

»Μόνο τό 'Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ρωμανικής 'Ελβε
τίας άντιπροσωπεύει έναντι του Γενικού Συμβουλίου τά Τμήματα 
τής Ρωμανικής Ελβετίας. Ά ν τό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο 
άποταθεϊ σέ μας άπό τήν μόνη νόμιμη όδό, διαμέσου τοΰ Γραμ
ματέα του, καί μας θέσει έρωτήσεις ή μας άπευθύνει κατηγορίες, 
τότε τό Γενικό Συμβούλιο είναι πάντα πρόθυμο νά δώσει άπάν-
τηση. Ό μ ω ς τό Ρωμανικό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο δέν έχει 
τό δικαίωμα ούτε νά εκχωρεί τίς αρμοδιότητες του στήν ((Ega
lité» καί στήν ((Progrès», μά ούτε καί νά επιτρέπει στίς εφημε
ρίδες αύτές νά σφετερίζονται τίς άρμοδιότητές του 

«Γενικά, ή άλληλογραφία του Γενικού Συμβουλίου μέ τίς 
Εθνικές καί Τοπικές Επιτροπές δέ θά μπορούσε νά δει τό φώς 
τής δημοσιότητας, χωρίς νά προξενήσει μεγάλη βλάβη στά γε
νικά συμφέροντα τής "Ενωσης. 

»Άν , λοιπόν, καί άλλα όργανα τής Διεθνούς άκολουθοΰσαν 
τό παράδειγμα τής «Progrès» καί τής «Égalité», τότε τό Γενικό 
Συμβούλιο θά είχε τεθεί μπροστά στό δίλημμα ή νά αύτοδιασυρ-
θεϊ στήν κοινή γνώμη μέ τή σιωπή του, ή νά παραβεί τίς ύπο-
χρεώσεις του, δίνοντας μιά δημόσια απάντηση. 

»Ή «Égalité» άπό κοινού μέ τήν «Progrès» προτρέπουν τήν 
«Travail» νά ζητήσει έξηγήσεις άπό τό Γενικό Συμβούλιο. Τί 
φιλόπτωχος Αδελφότης ! 

»2. Ά ν υποθέσουμε πώς τά ζητήματα πού έθεσε ή «Égalité» 
προέρχονται άπό τό Ρωμανικό "Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, τότε 
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είμαστε πρόθυμοι νά απαντήσουμε, μέ τόν όρο όμως ότι στό μέλ
λον τέτοια έρωτήματα δέν θά τίθενται άπ' αυτή τήν όδό. [...] 

Μέ εντολή τον Γενικού Σνμβονλίον». [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τομ. 16, σελ. 409-411. 
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Κ. ΜΑΡΞ 

Επιστολή πρός τόν Πώλ καί Λάουρα Ααφάργκ 
στό Παρίσι 

Λονδίνο, 19 Απριλ ίου 1870 

[...] Στό μεταξύ εφιστώ τήν προσοχή σας στό ότι στήν επι
τροπή σας* μετέχει ό πράκτορας τον Μπακούνιν, Ρομπέν, ό 
όποιος στή Γενεύη έκανε ό,τι μπορούσε γιά νά δνσφημίσει τό 
Γενικό Σνμβούλιο (επιτέθηκε άνοιχτά κατά τοΰ Συμβουλίου 
άπ' τίς στήλες τής aEgaliteyy καί γιά νά προετοιμάσει τή δι-
κρατορία τοΰ Μπακούνιν μέσα στή Διεθνή Έ ν ω σ η . Τόν έστει
λαν στό Παρίσι ειδικά γιά νά δράσει κι εκεί στό ίδιο πνεύμα 1 4 1 . 
Συνεπώς, πρέπει νά έπιβλέπετε αύστηρά αύτόν τόν νεαρό, άλλά 
χωρίς νά τό ύποπτεύεται. 

Γιά νά σας κατατοπίσω περί τίνος πρόκειται, πρέπει νά κάνω 
μιά σύντομη άναδρομή στίς ραδιουργίες τοΰ Μπακούνιν. 

Ό Μπακούνιν είναι μέλος τής Διεθνούς όλο κι όλο ένάμισυ 
χρόνο. Είναι νεοφώτιστος. Στό συνέδριο τής Βέρνης (Σεπτέμ
βριος 1868) τοΰ Σννδέσμον Ειρήνης καί 3Ελενθερίας (ήταν μέ
λος τής Εκτελεστικής Επιτροπής αύτής τής διεθνοΰς άστικής 
οργάνωσης, πού ίδρύθηκε σάν άντίβαρο πρός τήν προλεταριακή 
Διεθνή) ό Μπακούνιν έπαιξε έναν άπ' τούς ταχυδακτυλουργι
κούς ρόλους του. Πρότεινε μιά σειρά προσχέδια άποφάσεων, πού 
αύτές καθεαυτές δέν ήταν κακές, άλλά άπέβλεπαν στό νά τρομά
ξουν τούς άνόητους άστούς μέ τόν στομφώδη ριζοσπαστισμό 
τους. Γιά τό λόγο αύτό ό Μπακούνιν, πού καταψηφίστηκε άπ' 
τήν πλειοψηφία, άποχώρησε επιδεικτικά άπ' τό Σύνδεσμο καί 

* — Στό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο τοΰ Παρισιού (Σημ. μετ.). 

254 



ανακοίνωσε θριαμβευτικά τό μέγα αυτό γεγονός στόν ευρωπαϊκό 
Τ ύ π ο 1 4 2 . Εϊναι δεξιοτέχνης στή διαφήμιση, τό ϊδιο σχεδόν όπως 
καί ό Βίκτωρ Ουγκώ, ό όποιος, καθώς έλεγε ό Χάινε, δέν είναι 
άπλώς εγωιστής, άλλά ούγκωϊστής 1 4 3 . 

Τότε ό Μπακούνιν προσχώρησε στήν Ένωσή μας, στό Ρω
μανικό τμήμα τής Γενεύης. Ή πρώτη δουλειά του ήταν νά οργα
νώσει μιά συνωμοσία. "Ιδρυσε τή «Συμμαχία τής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας». Τό πρόγραμμα αύτής τής έταιρίας δέν ήταν τίποτα 
παραπάνω άπ' τά προσχέδια άποφάσεων πού είχε προτείνει ό 
Μπακούνιν στό συνέδριο τοΰ Συνδέσμου ειρήνης τής Βέρνης. 

Αύτή ή έταιρία εΐχε τό χαρακτήρα μιάς αίρεσης μέ έδρα τήΓε-
νεύη καί άποτελοΰσε μιά διεθνή οργάνωση μέ δικά της ξεχωρι
στά συνέδρια, πού έπρεπε νά λειτουργεί σάν αύτοτελής Διεθνής 
Ένωση καί ταυτόχρονα ν ' άποτελεϊ ούσιαστικό μέρος τής Διε
θνούς μας. Μέ μιά λέξη, ή Ένωσή μας όφειλε νά μετατραπεί 
βαθμιαία, διαμέσου αύτής τής λαθρεμπορικής μυστικής έται
ρίας, σέ όργανο τού Ρώσου Μπακούνιν. Τό πρόσχημα γιά τήν 
ίδρυση τής νέας έταιρίας ήταν δήθεν ό είδικός στόχος της «νά 
κάνει θεωρητική προπαγάνδα». Αρκετά άστεία ύπόθεση, αν 
σκεφτεί κανείς πώς ό Μπακούνιν καί οί Απόστολοι του είναι 
έντελώς άνίδεοι στή θεωρία. Ά λ λ ά «ή θεωρία» ήταν τό πρόγραμ
μα τοΰ Μπακούνιν, πού ούσιαστικά άποτελεΐται άπό τρία σημεία : 

1. Πρώτο αίτημα τής κοινής επανάστασης είναι ή κατάρ
γηση του δικαιώματος κληρονομιάς, παλιά μονομανία τοΰ Σαίν-
Σ ι μ ό ν 1 3 7 , πού άνέλαβε νά τήν έκδώσει ό άγύρτης καί άστοιχείω-
τος Μπακούνιν. Είναι ολοφάνερο ότι άν παρουσιαζόταν ή δυνα
τότητα νά πραγματοποιηθεί κάποτε ή κοινωνική έπανάσταση μέ 
λαϊκό δημοψήφισμα (par décret plébiscitaire), τότε θά καταρ
γούνταν άμέσως ή γαιοκτησία καί τό κεφάλαιο καί έτσι θά εξέ
λιπε κάθε άνάγκη νά άσχοληθεϊ κανείς μέ τό δικαίωμα κληρονο
μιάς (le droit a"heritage). Έξαλλου, άν δέν παρουσιαζόταν μιά 
τέτοια δυνατότητα (καί, φυσικά, θά ήταν παράλογο νά τήν άνα-
μένει κανείς), ή διακήρυξη τής κατάργησης του δικαιώματος 
κληρονομιάς δέν θά ήταν πράξη σοβαρή, άλλά μιά άνόητη άπει-
λ ή , πού θά συσπείρωνε όλη τήν άγροτιά καί όλη τή μικρή άστική 
τάξη γύρω άπ' τήν άντίδραση. Φαντασθείτε, λογουχάρη, νά μή 
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μπορούσαν οί γιάνκηδες νά καταργήσουν τή δουλεία με τή δύνα
μη των όπλων. Πόσο ήλίθια πράξη θά ήταν ή διακήρυξη τής κα-
τάργησις του δικαιώματος κληρονομιάς των δούλων ! Ό λ η αύτή 
ή θεωρία πηγάζει άπό μιά παμπάλαιη ιδεαλιστική αντίληψη πού 
θεωρεί ότι ή ύπάρχουσα νομοθεσία είναι δήθεν ή βάση του οικο
νομικού μας συστήματος, άντί νά βλέπει ότι τό οικονομικό μας 
σύστημα είναι ή βάση καί ή πηγή τής νομοθεσίας μας! Ό σ ο γιά 
τόν Μπακούνιν, ήθελε άπλώς νά αύτοσχεδιάσει ένα δικό του 
πρόγραμμα. Voilà tout. C'était un programme d'occasion. (Αύτό 
είναι όλο κι όλο. Ή τ α ν ένα πρόγραμμα εύκαιρίας). 

2. «Ή ισότητα»144, τών διαφόρων τάξεων» («L'égalité des 
différentes classes». Δέχεται, δηλαδή, άπ' τή μιά μεριά διατήρηση 
των τάξεων πού υπάρχουν καί, άπ' τήν άλλη, Ισότητα τών μελών 
πού απαρτίζουν αύτές τίς τάξεις. Αύτός ό κραυγαλέος παραλογι-
σμόΓ δείχνει άμέσως τήν παχυλή άμάθεια καί επιπολαιότητα 
αύτοΰ τού νεοσσού, πού θεωρεί «ειδική άποστολή» του νά μας 
διαφωτίσει «θεωρητικά». 

3. Ή έργατική τάξη δεν πρέπει νά άσχολεϊται με τήν πολι
τική. Τό καθήκον της είναι νά οργανώνεται άπλώς στίς έργατικές 
ένώσεις, οί όποιες, μιά ώραία πρωία, μέ τή βοήθεια τής Διεθνοϋς, 
θά άντικαταστήσουν όλα τά ύπάρχοντα κράτη. Βλέπετε σέ τί γε
λοιογραφία μετέτρεψε τή διδασκαλία μου ! Εφόσον ό μετασχη
ματισμός τών υπαρχόντων κρατών σέ ενώσεις άποτελεϊ τόν τελι
κό σκοπό μας, πρέπει, λέει, νά άφήνουμε τίς κυβερνήσεις, αύ
τές τίς γιγάντιες ενώσεις τών κυρίαρχων τάξεων, νά κάνουν ό,τι 
θέλουν, διότι άν άσχοληθοΰμε μ* αύτές, θά ήταν σάν νά τίς άνα-
γνωρίζουμε. "Ωστε έτσι ! Ακριβώς τά ίδια έλεγαν οί σοσιαλιστές 
τής παλιάς σχολής : δεν πρέπει νά άσχολεΐσθε μέ τά προβλήματα 
τού μεροκάματου, διότι εφόσον θέλετε νά καταργήσετε τή μι
σθωτή εργασία, τό νά άγωνίζεσθε κατά τού καπιταλιστή γιά τήν 
αύξηση τού μεροκάματου σημαίνει ότι άναγνωρίζετετό σύστημα 
τής μισθωτής εργασίας ! Αύτός ό γάιδαρος δεν κατάλαβε άκόμα 
ότι κάθε ταξικό κίνημα είναι καί ήταν άνέκαθεν αύτό καθεαυτό 
κίνημα πολιτικό. 

Αύτή είναι όλη κι όλη ή θεωρητική άποσκευή του Μωάμεθ-
Μπακούνιν — ένός Μωάμεθ χωρίς Κοράνιο. 
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Ό Μπακούνιν συνέχισε κρυφά τή συνωμοτική του δραστη
ριότητα. Είχε μερικούς οπαδούς στήν Ισπανία καί στήν Ιταλία, 
καθώς κι έναν άριθμό άνόητων στό Παρίσι καί στή Γενεύη. Ό 
γερο-Μπέκερ ήταν άρκετά άμυαλος, ώστε νά επιτρέψει στόν 
Μπακούνιν νά τόν προωθήσει κάπως στήν πρώτη γραμμή. Τώρα 
μετανοεί γιά τό λάθος του. 

Τό Γενικό Συμβούλιο έλαβε γνώση καί του ζητήθηκε νά επι
κυρώσει τό καταστατικό τής «Συμμαχίας» μόνον όταν πιά ο 
Μπακούνιν θεώρησε τά σχέδιά του ώς fait accompli*. Ά λ λ ά έκα
νε λάθος. Τό Γενικό Συμβούλιο, μ' ένα καλοεπεξεργασμένο κεί
μενο του, κατάγγειλε πώς ή «Συμμαχία» είναι όργανο άποδιορ-
γάνωσης καί άρνήθηκε κάθε σχέση μαζί της. (θά σάς στείλω τό 
κείμενο αύτό**). 

Λίγους μήνες άργότερα, ή διευθύνουσα επιτροπή τής «Συμ
μαχίας» έστειλε στό Γενικό Συμβούλιο μιά έπιστολή μέ τό άκό-
λουθο περιεχόμενο : Οί μεγάλοι άνδρες συμφωνούν νά διαλύ
σουν τήν όργάνωσή τους καί νά τήν ενσωματώσουν στή Διεθνή, 
άλλά, άπ' τήν άλλη μεριά, έμεϊς πρέπει νά τούς άπαντήσουμε 
κατηγορηματικά μ' ένα Ναι ή μ' ένα "Οχι\, άν άποδεχόμαστε 
τίς άρχές τους ! Ά ν όχι, τότε, άπ' τήν πλευρά τους, θά πάνε γιά 
άνοιχτή διάσπαση καί θά βαρύνει εμάς όλη ή εύθύνη γιά μιά τέ
τοια δυσμενή εξέλιξη τών πραγμάτων ! 

Απαντήσαμε πώς τό Γενικό Συμβούλιο δέν είναι ό Πάπας 
τής Ρώμης, ότι επιτρέπουμε σέ κάθε τμήμα νά έχει τίς δικές του 
θεωρητικές άπόψεις γιά τό κίνημα, μέ τήν προϋπόθεση όμως ότι 
δέν προβάλλει θέσεις πού έρχονται σέ άμεση άντίθεση μέ τό Κα
ταστατικό μας. Αφήσαμε έμμεσα νά εννοηθεί πώς νομίζουμε ότι 
ή «θεωρία» τους είναι κίβδηλη. Επιμείναμε στό νά άντικατα-
στήσουν τήν «ισότητα τών τάξεων» («l'égalité des classes») μέ 
τήν «κατάργηση τών τάξεων» («l'abolition des classes»), πράγμα 
πού τό δέχτηκαν 1 4 5 . Τούς ζητήσαμε νά μας δώσουν στοιχεία 
γιά τόν άριθμό τών μελών τής Συμμαχίας, πράγμα πού δέν έκα
ναν, (θά πάρετε επίσης κι αύτό τό δεύτερο κε ίμενο 1 4 6 ) . 

* — τετελεσμένο γεγονός. 
** — Κ. Μάρξ: « Ή Διεθνής "Ενωση Εργατών καί ή Συμμαχία τής Σοσιαλιστικής 

Δημοκρατίας». Βλ. σέ τούτη τή Συλλογή, σελ. 299-470 (Σημ. μετ.). 
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Έ τ σ ι , ατά λόγια ή Συμμαχία διαλύθηκε. Στήν πράξη εξακο
λούθησε νά ύπάρχει σάν imperium in imperio*. Τά τμήματά της 
δεν είχαν καμιά σύνδεση μέ τό Γενικό Συμβούλιο, άλλά άπλώς 
σκευωροΰσαν εναντίον του. Ή Συμμαχία πειθαρχούσε στά δι
κτατορικά κελεύσματα τοΰ Μπακούνιν, πού έκανε τό πάν γιά νά 
καταφέρει τό μέγα πλήγμα στό συνέδριο τής Βασιλείας Ά π ό τή 
μιά μεριά, άνάγκαζε τήν έπιτροπή τής Γενεύης νά άνακινεϊ τό 
θέμα περί κληρονομικού δικαιώματος. Εμείς άποδεχθήκαμε τήν 
π ρ ό κ λ η σ η 1 4 7 . Ά π ό τήν άλλη μεριά, έξύφαινε παντού μηχανορ
ραφίες γιά νά μας δυσφημίσει καί νά πετύχει τή μεταφορά τής 
έδρας τοΰ Γενικού Συμβουλίου άπ' τό Λονδίνο στή Γενεύη. Στό 
συνέδριο ó σαλτιμπάγκος αύτός έμφανίστηκε σάν «άντιπρόσω-
πος τής Νεάπολης καί τής Λυών» (σ' αύτό τό τελευταίο μέρος 
Απόστολος του είναι ó Άλμπέρ Ρισάρ, κατά τά άλλα ένας πολύ 
δραστήριος καί καλοπροαίρετος véor). Πού βρίσκει αύτός ó άν
θρωπος χρήματα γιά όλες τίς μυστικές σκευωρίες του, τά ταξίδια, 
τήν άποστολή πρακτόρων κλπ., παραμένει άκόμα άγνωστο. 
Φτωχός, έπί ξύλου κρεμάμενος, ποτέ στή ζωή του δέν κέρδισε 
ούτε δεκάρα άπό δική του έργασία. 

Στό συνέδριο ναυάγησαν όλα τά σχέδια τοΰ Μπακούνιν. 
Μετά τό συνέδριο, επιτέθηκε άνοιχτά έναντίον μας στό περιοδι
κό του «Le Progrès» (τοΰ Λ ό κ λ ) 1 4 8 , πού τό εκδίδει ó παραγιός του 
Τζέημς Γκυγιώμ, έλβετός δημοδιδάσκαλος καί στήν «Egalité» 
(τής Γενεύης). Γιά λίγο καιρό άφήσαμε τά πράγματα νά τραβή
ξουν τό δρόμο τους καί ύστερα στείλαμε μιά εγκύκλιο στό Ό μ ο -
σπονδιακό Συμβούλιο τής Γενεύης 1 4 9 . (Αντίγραφο αύτοΰ τοΰ 
κειμένου έχει ό Βαρλέν). Ά λ λ ά πρίν άκόμα λάβει τήν έγκύκλιό 
μας, τό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο τής Γενεύης, πού δέν έτρεφε 
ποτέ φιλικά αισθήματα ούτε γιά τόν Μπακούνιν, ούτε γιά τή 
Συμμαχία, ξέκοψε άπ' αύτούς. Οί Ρομπέν καί Σία διώχτηκαν άπ' 
τή σύνταξη τής «Egalité». Τό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο τής 
Ρωμανικής Ελβετίας έξέδωσε ένα προνουντσιαμέντο έναντίον 
τών ραδιουργιών τής Συμμαχίας καί τοΰ μοσχοβίτη δικτάτορά 
της. 

* — Κράτος έν κρατεί. 
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Στό μεταξύ, ό Μπακούνιν μετοίκησε άπ' τή Γενεύη στό Τεσ-
σίν. Ή οικονομική του κατάσταση άλλαξε. Είχε πεθάνει ξαφνικά 
ό Χέρτσεν. Ό Μπακούνιν, πού μόλις πρόσφατα έκανε λυσσαλέες 
έπιθέσεις κατά τού Χέρτσεν (ϊσως διότι τό πουγγί τού τελευταίου 
δέν άνοιγε γι 9 αύτόν), έγινε μεμιάς ένθερμος ύπερασπιστής του 
άπ' τίς στήλες του γαλλικού καί όλου τού άλλου Τ ύ π ο υ 1 5 0 . Γιατί 
αύτό ; Διότι ό Χέρτσεν (μολονότι ό ίδιος ήταν έκατομμυριοΰχος) 
έπαιρνε κάθε χρόνο γιά τό περιοδικό του «Cloche»*151 καί γιά 
τή «ρωσική προπαγάνδα» ένα άρκετά σεβαστό ποσό άπ' τούς 
«δημοκράτες-πανσλαβιστές» στή Ρ ω σ ί α 1 5 2 . Παρά τή φανατική 
άπέχθειά του γιά τό «θεσμό τής κληρονομιάς», ό Μπακούνιν θέ
λησε νά κληρονομήσει τή θέση του Χέρτσεν καί τίς έπιχορηγή-
σεις του. Μέ τούς επιτάφιους ύμνους γιά τόν εκλιπόντα, πέτυχε 
τό στόχο του καί μεταβίβασε στόν έαυτό του τό «Cloche», τά 
χρηματικά μέσα κ.ά. 

Ά π ' τήν άλλη μεριά, στή Γενεύη σχηματίστηκε μιά παροι
κία ρώσων έμιγκρέδων 1 5 3 , πού είναι αντίπαλοι τού Μπακούνιν, 
διότι γνωρίζουν τίς άρχομανεϊς τάσεις αύτοΰ τού πολύ μέτριου 
ανθρώπου (άν καί τέλειου μηχανορράφου) καί διότι ξέρουν ότι 
τά δόγματα πού προπαγανδίζει ό Μπακούνιν στά «ρωσικά» έργα 
του άντιβαίνουν πρός τίς άρχές τής Διεθνούς. 

Τό πρόσφατο Συνέδριο τής ρωμανικής "Ελβετίας στό Λά 
Σώ-ντέ-Φόν (5 Απριλίου αύτής τής χρονιάς) έγινε αντικείμενο 
εκμετάλλευσης άπό μέρους τού Μπακούνιν καί τής συντροφιάς 
του γιά νά προκαλέσουν μιά άνοιχτή διάσπαση. Τό Συνέδριο 
διασπάστηκε σέ δυό συνέδρια— άπό τή μιά μεριά τό Συνέδριο 
τών μπακουνικών, πού άντιπροσώπευε 600 περίπου άτομα καί, 
από τήν άλλη μεριά, τό Συνέδριο τής Όμοσπονδιακής Επιτρο
πής τής Γενεύης, πού άντιπροσώπευε 2000 άτομα. Ό Ούτίν (είναι 
ενας άπό τούς νεαρούς Ρώσους) ξεσκέπασε άνοιχτά τίς μηχανορ
ραφίες του Μπακούνιν. Οί άνθρωποι του (τού Μπακούνιν) συγ
κροτήθηκαν σέ «Όμοσπονδιακή Επιτροπή γ ιάτή ρωμανική Ε λ 
βετία καί ίδρυσαν δικό τους όργανο τήν «La Solidèrité»**, πού 

* — Μετάφραση ^στά Γαλλικά του ρωσικοϋ τίτλου «ΚΟΛΟΚΟΛ» («Καμπάνα»). 
(Σημ. μετ.) 

+m — «Ή Αλληλεγγύη». 
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έκδίδεται άπό τόν Τζέημς Γκυγιώμ, λακέ (valet de chambre) τοϋ 
Μπακούνιν. Ή «αρχή» («Prinzip») αύτοΰ τοϋ φύλλου είναι ο 
Μπακούνιν. Καί τά δυό μέρη έκαναν έκκληση πρός τό Γενικό 
Συμβούλιο 1 5 4 . 

Έ τ σ ι , ó καταραμένος αύτός Μοσχοβίτης πέτυχε νά προκα
λέσει ένα μεγάλο σκάνδαλο στίς γραμμές μας, νά μετατρέψει τό 
όνομα του σέ σύνθημα, νά δηλητηριάσει την "Ενωση μας καί μέ 
συνωμοτικές μηχανορραφίες νά παραλύσει τήν ικανότητα δρά
σης μας. 

Ό Μπακούνιν ελπίζει ότι θά άποκτήσει ισχυρές θέσεις στό 
έπόμενο τακτικό μας συνέδριο. Γιά νά τόν προσέξουν στό Πα
ρίσι, άρχισε νά άλληλογραφεϊ μέ τήν «Marseillaise» 1 5 5 . Μιλή
σαμε όμως μέ τόν Φλουράνς, πού θά θέσει τέρμα σ' όλα αύτά. 

Τώρα έχετε στή διάθεσή σας άρκετές πληροφορίες γιά νά 
εξουδετερώσετε τίς σκευωρίες τοΰ Μπακούνιν στίς γραμμές των 
τμημάτων μας στό Παρίσι. [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 32, σελ. 673-678. 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Επιστολή προς τον Κ. Καφιέρο στη Μπαρλέτα 1 5 6 

Λονδίνο 1. [-3.] Ιουλ ίου 1871 

[...] Τώρα σχετικά με τή Νεάπολη καί τόν Καποροϋσσο. Ό 
τελευταίος αύτός μετείχε σέ ένα άπ' τά συνέδριά μας*, άλλά ποτέ 
δεν είχε τακτική άλληλογραφία με τό Συμβούλιο καί γιά νά τό 
εξηγήσω αυτό πρέπει νά άναφερθώ σέ μερικές λεπτομέρειες 
αύτής της ιστορίας. — Ό Καποροϋσσο καί οι φίλοι του άνήκουν 
στήν αίρεση τοΰ ρώσου Μπακούνιν. Ό Μπακούνιν έχει τή δική 
του θεωρία, πού άποτελεΐ ένα κράμα κομμουνισμού καί προυντο-
νισμοΰ. Μέ τό νά έπιζητεΐ νά συνταιριάσει αύτές τίς δυό θεωρίες 
δείχνει ότι έχει πλήρη άγνοια τής πολιτικής οικονομίας. Μετα
ξύ άλλων, έχει δανεισθεί άπ' τόν Προυντόν φράσεις περί αναρ
χίας, πού τήν βλέπει «ώς μιά τελειωμένη κοινωνική κατάσταση», 
ενώ ταυτόχρονα αντιστρατεύεται κάθε πολιτική δραστηριότητα 
από τή μεριά τής εργατικής τάξης, διότι μιά τέτοια δραστηριό
τητα θά άποτελοϋσε δήθεν άναγνώριση τής ύπάρχουσας πολι
τικής κατάστασης καί έπίσης διότι όλες οί πολιτικές δραστη
ριότητες είναι, κατά τήν άποψή του, «αύταρχικές». Μέ ποιό 
τρόπο ελπίζει νά εξαλείψει τήν ύπάρχουσα πολιτική καταπίεση 
καί τήν τυραννία τοϋ κεφαλαίου καί πώς σκοπεύει δίχως «αύ
ταρχικές δραστηριότητες» νά πραγματοποιήσει τίς προσφι
λείς του ιδέες γιά κατάργηση τοΰ δικαιώματος κληρονομιάς 1 3 6 , 
αύτό δέν τό έξηγεΐ. — Κατά τήν έξέγερση τής Λυών, τό Σε
πτέμβριο τοΰ 1870, πού τήν κατέπνιξαν μέ τή βία, ό Μπακούνιν 

* — Στό συνέδριο τής Βασιλείας (1869) (Σημ. μετ.). 
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ήταν στό Δημαρχείο καί εξέδωσε διάταγμα γιά τήν κατάρ
γηση του κράτους, δίχως νά πάρει κανένα μέτρο έναντίον των 
άστών τής έθνοφρουράς, πού ήσυχα-ήσυχα πήγαν στό Δημαρ
χείο, πέταξαν έξω τόν Μπακούνιν καί σέ λιγότερο άπό μιά ώρα 
άποκατέστησαν τό κ ρ ά τ ο ς 1 5 7 . Ό π ω ς καί νάχει, ό Μπακούνιν, 
μέ βάση τίς θεωρίες του, έφτιαξε μιά αίρεση, στήν οποίαάνήκουν 
ένα μικρό μέρος γάλλων καί έλβετών έργατών, πολλοί άπ' τούς 
δικούς μας στήν Ισπανία καί μερικά άτομα στήν Ιταλία , μεταξύ 
αύτών ó Καποροΰσσο καί οί φίλοι του. Έ τ σ ι ό Καποροΰσσο 
δικαίωσε τό όνομά του : ρώσος διοικητής*. 

Ή Έ ν ω σ ή μας ιδρύθηκε γιά νά χρησιμεύει ώς κέντρο έπι-
κοινωνίας καί κοινών ένεργειών τών έργατικών συνδέσμων, πού 
ύπάρχουν στίς διάφορες χώρες καί έπιδιώκουν τόν ίδιο σκοπό, 
δηλαδή τήν προάσπιση, τήν άνάπτυξη καί τήν πλήρη χειραφέ
τηση τής έργατικής τάξης (Άρθρο 1 του Καταστατικού τής 
Έ ν ω σ η ς ) 1 5 8 . Εφόσον οί ειδικές θεωρίες τοΰ Μπακούνιν καί τών 
φίλων του δέν έρχονται σέ άντίθεση μέ τό άρθρο αύτό, δέν ύπήρ-
ξε άντίρρηση νά γίνουν δεκτοί ώς μέλη καί νά έχουν τή δυνατό
τητα νά κάνουν ό,τι μπορούν γιά νά προπαγανδίσουν τίς ιδέες 
τους μέ όλους τούς παραδεκτούς τρόπους. Στήν Ένωσή μας ύ
πάρχουν άνθρωποι κάθε λογής : κομμουνιστές, προυντονικοί, 
τρέιντ-γιουνιονιστές, συνεταιριστές, μπακουνικοί κ.ά. Ακόμα 
καί στό Γενικό μας Συμβούλιο ύπάρχουν άνθρωποι μέ πολύ 
διαφορετικές άπόψεις. 

Ά ν ή Ένωση μετατρεπόταν σέ μιά αίρεση, θά είχε χαθεί. 
—Ή δύναμή μας συνίσταται στήν εύρεία έρμηνεία πού δίνουμε 
στό πρώτο άρθρο τοΰ Καταστατικού, δηλαδή στό ότι όλοι όσοι 
γίνονται δεκτοί στήν Έ ν ω σ η άποσκοποΰν στήν πλήρη χειραφέ
τηση τής έργατικής τάξης. Δυστυχώς, οί μπακουνικοί, μέ τή 
στενοκεφαλιά πού διακρίνει όλους τούς αιρετικούς, δέν έμειναν 
ικανοποιημένοι άπ' αύτό. Τό Γενικό Συμβούλιο, όπως ισχυρί
ζονται, άπαρτίζεται άπό άντιδραστικούς, τό πρόγραμμα τής Έ 
νωσης είναι πολύ άσαφές. Ό άθεϊσμός καί ό ύλισμός (τόν όποιο 
ό Μπακούνιν ό ίδιος τόν δανείστηκε άπό μάς, τούς Γερμανούς) 

* —Έδώ ό Ένγκελς κάνει ένα λογοπαίγνιο: capo στά Ιταλικά θά πεϊ διοικητής καί 
russo θά πει Ρώσος (Σημ. μετ.). 
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πρέπει, κατά τή γνώμη τους, νά γίνουν δροι υποχρεωτικοί, ή 
κατάργηση του κληρονομικού δικαίου καί τοΰ κράτους κλπ. πρέ
πει νά γίνουν συστατικό μέρος του προγράμματος μας. — Α λ 
λά ό Μάρξ κι εγώ είμαστε τουλάχιστον όσο καί ό Μπακούνιν 
παλιοί καί πεπεισμένοι άθεϊστές καί ύλιστές. Τό ίδιο είναι καί 
όλα σχεδόν τά μέλη μας. Τό ότι τό δικαίωμα κληρονομιάς είναι 
κάτι τό άδιανόητο, τό ξέρουμε έξίσου καλά όπως καί ό Μπακού
νιν, μέ τή διαφορά ότι δέν θεωρούμε σπουδαίο καί σκόπιμο, 
όπως αύτός, νά έμφανίζουμε τήν κατάργηση τοΰ δικαιώματος 
κληρονομιάς ώς άπαλλαγή άπ' όλα τά δεινά. Ό σ ο γιά τήν «κα
τάργηση τοΰ κράτους», πρόκειται γιά μιά παλιά κενολογία τής 
γερμανικής φιλοσοφίας, πού τή χρησιμοποιούσαμε πολύ, όταν 
εϊμασταν άκόμα νεαροί. Νά τά εντάξουμε όμως όλα αύτά στό 
πρόγραμμά μας θά σήμαινε ότι άπωθοΰμε μακριά μας ένα τερά
στιο άριθμό μελών μας καί ότι διασποΰμε τό εύρωπαϊκό προλε
ταριάτο άντί νά τό ένώνουμε. Ό τ α ν δέν καρποφόρησαν οί άπό-
πειρες νά έπιβληθεΐ τό μπακουνικό πρόγραμμα ώς πρόγραμμα τής 
Διεθνούς, έγινε προσπάθεια νά σπρωχθεΐ ή "Ενωση σ' ένα εσφαλ
μένο δρόμο. Ό Μπακούνιν ίδρυσε στή Γενεύη τή «Συμμαχία 
τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας» 1 5 9 , πού άποσκοποΰσε νά γίνει 
μιά διεθνής οργάνωση διαφοροποιημένη άπ' τήν "Ενωσή ιιας. 
— «Τά πιό ρηξικέλευθα μυαλά» τών τμημάτων μας, οί μπακου-
νικοί, έπρεπε νά ιδρύσουν παντού τμήματα αύτής τής Συμμαχίας 
καί τά τμήματα αύτά όφειλαν νά πειθαρχούν σέ ένα ξεχωριστό 
Γενικό Συμβούλιο στή Γενεύη (τοΰ Μπακούνιν) καί νά έχουν ξε
χωριστά έθνικά Συμβούλια σέ άντίβαρο πρός τά δικά μας. Στό 
γενικό συνέδριο μας ή Συμμαχία έπρεπε τό πρωί νά συνεδριάζει 
μαζί μας καί τό άπόγευμα νά κάνει τό δικό της ξεχωριστό συνέ
δριο. — Αύτό τό περίφημο σχέδιο προτάθηκε στό Γενικό Συμ
βούλιο τό Νοέμβριο τοΰ 1868. 'Αλλά στίς 22 Δεκεμβρίου 1868 
τό Γενικό Συμβούλιο άπέρριψε αύτές τίς διαδικασίες ώς άντίθε-
τες πρός τό Καταστατικό τής "Ενωσής μας καί δήλωσε ότι τά 
τμήματα τής Συμμαχίας μποροΰν νά γίνουν δεκτά μόνο τό καθέ
να ξεχωριστά καί ότι ή Συμμαχία πρέπει ή νά αύτοδιαλυθεΐ ή νά 
πάψει νά άνήκει στή Διεθνή. Στίς 9 Μαρτίου 1869, τό Γενικό 
Συμβούλιο γνωστοποίησε στή Συμμαχία ότι «δέν υπάρχουν, 
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συνεπώς, εμπόδια γιά τή μετατροπή τών τμημάτων της Συμμα
χίας σε τμήματα τής Διεθνούς Ένωσης Ε ρ γ α τ ώ ν 1 6 0 . Ά ν τό θέμα 
διάλυσης τής Συμμαχίας καί εισδοχής τών τμημάτων της στή 
Διεθνή Έ ν ω σ η Εργατών ρυθμιστεί οριστικά, τότε, σύμφωνα μέ 
τόν Κανονισμό μας, πρέπει νά άνακοινώσει στό Γενικό Συμβού
λιο τήν έδρα καί τήν άριθμητική δύναμη του κάθε νέου τμήμα
τος». Οί όροι αύτοί ποτέ δέν έτηρήθηκαν έντελώς, άλλά ή Συμ
μαχία σάν ξεχωριστή όργάνωση έξαφανίστηκε παντού, εκτός 
άπ' τή Γαλλία καί τήν Ελβετία, όπου τελικά οδήγησε τά πράγ
ματα ώς τή διάσπαση : Περίπου 1000 μπακουνικοί — λιγότερο 
άπ' τό ένα δέκατο του άριθμοΰ τών οπαδών μας — άποχώρησαν 
άπ' τίς ομοσπονδίες τής Γαλλίας καί Ελβετίας καί έκαναν αί
τηση στό Γενικό Συμβούλιο νά άναγνωριστοΰν ώς ξεχωριστές 
ομοσπονδίες, πράγμα πού, πιθανόν, τό Συμβούλιο δέν πρόκειται 
νά έμποδίσει. "Οπως βλέπετε, τό κύριο άποτέλεσμα τής δραστη
ριότητας τών μπακουνικών ήταν νά μπάσουν τή διάσπαση στίς 
γραμμές μας. — Κανένας δέν έθεσε εμπόδιο στά ίδιαίτερά τους 
δόγματα, άλλά δέν έμειναν Ικανοποιημένοι άπ' αύτό καί θέλησαν 
νά κάνουν κουμάντο καί νά έπιβάλουν τά δόγματά τους σ' όλα 
τά μέλη μας. — Αντισταθήκαμε σ' αύτούς, όπως υπαγόρευε τό 
καθήκον μας, ώστόσο, άν συμφωνήσουν νά συνυπάρξουν ήρεμα 
μαζί μέ τά άλλα μέλη μας, τότε δέν έχουμε ούτε τό δικαίωμα, 
ούτε τήν πρόθεση νά τούς διαγράψουμε. Τό ζήτημα συνίσταται 
στό άν είναι σκόπιμο νά προωθήσουμε στήν πρώτη γραμμή τέ
τοια στοιχεία καί στό ότι άν θά μπορέσουμε νά πάρουμε μέ τό 
μέρος μας τά ιταλικά τμήματα, πού δέν εμπνέονται άπ' αύτόν τόν 
ιδιαίτερο φανατισμό, θά μας είναι πιό εύκολο νά δουλέψουμε 
μαζί τους. Αύτό μπορείτε νά τό κρίνετε μόνοι σας, παίρνοντας 
ύπόψη τίς συνθήκες πού θά βρήτε στή Νεάπολη. Τό πρόγραμμα, 
τό όποιο έκτίθεται ώς πρόγραμμα τής Διεθνούς στήν έγκύκλιο 
του Ζύλ Φ ά β ρ 1 6 1 , πού εκδόθηκε εναντίον μας, στήν πραγματικό
τητα είναι τό προαναφερόμενο πρόγραμμα τοϋ Μπακούνιν. 
Τήν άπάντησή μας στόν Φάβρ θά τή βρήτε στούς «Times» 1 1 0  

τοΰ Λονδίνου τής 13 Ιουνίου [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τόμ. 33, σελ. 655-658. 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Γιά την πολιτική δράση της εργατικής τάξης 
(Ιδιόχειρη σκιαγράφηση της όμιλίας σ ιή Συνδιάσκεψη του 
Λονδίνου της Διεθνοϋς "Ενωσης Εργατών στίς 21.9.1871)162 

Απόλυτη άποχή άπ' τήν πολιτική είναι κάτι άδύνατο. Ό λ α 
τά έντυπα των οπαδών τής άποχής κάνουν κι αυτά πολιτική. Τό 
πρόβλημα άπλώς είναι πώς καί τί είδους πολιτική άσκεϊ κανείς. 
Γιά μας, άλλωστε, ή άποχή είναι άδύνατη. Τό κόμμα τών εργα
τών, ώς κόμμα πολιτικό, υπάρχει ήδη στίς περισσότερες χώρες. 
Καί δέν θά είμαστε έμεΐς εκείνοι πού θά τό καταργήσουμε, κη
ρύσσοντας άποχή άπ' τήν πολιτική. Ή πρακτική τής σύγχρονης 
ζωής, ή πολιτική καταπίεση πού άσκοΰν πάνω στούς εργάτες οί 
ύπάρχουσες κυβερνήσεις, — τόσο γιά πολιτικούς όσο καί γιά 
κοινωνικούς σκοπούς, — εξωθεί τούς εργάτες στό νά άσχολη-
θοΰν, θέλοντας καί μή, μέ τήν πολιτική. Τό νά κάνεις στούς εργά
τες κήρυγμα άποχής άπ' τήν πολιτική, θά πει νά τούς σπρώχνεις 
στήν άγκαλιά τής άστικής πολιτικής. Ή άποχή άπ' τήν πολιτική 
είναι εντελώς άδύνατη, ίδίως ύστερα άπ' τήν Κομμούνα τοϋ 
Παρισ ιού 1 2 2 , πού έβαλε στήν ήμερήσια διάταξη τήν πολιτική 
δράση τοΰ προλεταριάτου. 

Έμεΐς θέλουμε τήν κατάργηση τών τάξεων. Ποιό είναι τό 
μέσο γιά τήν επίτευξη αύτοΰ τοΰ σκοποΰ ; Είναι ή πολιτική επι
κράτηση τοΰ προλεταριάτου. Καί νά, πού όταν αΰτό έγινε ήλίου 
φαεινότερο, μας ζητοΰν μή άνάμιξη στήν πολιτική ! Ό λ ο ι οί 
κήρυκες τής άποχής άπ' τήν πολιτική αύτοαποκαλοΰνται έπανα-
στάτες καί μάλιστα επαναστάτες par excellence*. Ή έπανάστα-

* — κατ" έξοχήν. 
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ση όμως εϊναι ή πιό ακραία πράξη της πολιτικής κι όποιος πάει 
γιά επανάσταση θά πρέπει ν 5 άποδεχθεΐ καί τά μέσα, τίς πολιτι
κές ένέργειες πού προπαρασκευάζουν τήν έπανάσταση, πού 
διαπαιδαγωγούν τούς έργάτες γιά τήν έπανάσταση καί πού χωρίς 
αύτό οί έργάτες, τήν έπομένη τής μάχης, θά ξεγελιούνται πάντα 
άπ' τούς διάφορους Φάβρ καί Πιά. Ή πολιτική, όμως, πού 
πρέπει νά άκολουθηθεΐ, είναι ή έργατική πολιτική. Τό κόμμα 
τών έργατών δέν πρέπει νά γίνεται ούρά αύτοΰ ή έκείνου του άστι-
κοΰ κόμματος, άλλά οφείλει νά συγκροτείται ώς κόμμα άνεξάρ-
τητο, μέ τό δικό του στόχο καί τή δική του πολιτική. 

Οί πολιτικές έλευθερίες, τό δικαίωμα του συνέρχεσθαι καί 
τοΰ συνεταιρίζεσθαι, ή έλευθερία τοΰ Τύπου, αύτά είναι όπλα δι
κά μας. Μπορούμε μήπως νά σταυρώσουμε τά χέρια καί νά κά
νουμε άποχή άπ' τήν πολιτική, όταν θέλουν νά μας άφαιρέσουν 
αύτά τά όπλα ; Λένε ότι κάθε πολιτική δράση ίσοδυναμεΐ μέ ά-
ναγνώριση τοΰ κατεστημένου. Ά λ λ ά έφόσον τό κατεστημένο 
μας δίνει τά μέσα γιά ν ' άγωνιστοΰμε έναντίον του,'τότε ή χρησι
μοποίηση αύτών τών μέσων δέν σημαίνει άναγνώριση αύτοΰ τοΰ 
κατεστημένου. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τόμ. 17, σελ. 416-417. 
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Κ. ΜΑΡΞ-Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Αποφάσεις της Συνδιάσκεψης του Λονδίνου 
της Διεθνούς Ένωσης Εργατών 

(17 Όκτωβρίου 1871) 

IX 

Γιά την πολιτική δράση τής εργατικής τάξης163. 
Έχοντας υπόψη, 
ότι στην Εισαγωγή του Καταστατικού λέγεται: «Ή οικο

νομική χειραφέτηση τής έργατικής τάξης είναι ό μεγάλος τελι
κός σκοπός, στόν όποιο τό κάθε πολιτικό κίνημα, ώς μέσο164, 
όφείλει νά ύποταχθεΐ' 

ότι ή Ιδρυτική Διακήρυξη τής Διεθνούς Ένωσης Εργατών 
(1864) αναφέρει: «Οι μεγιστάνες τής γής καί οί μεγιστάνες του 
κεφαλαίου θά χρησιμοποιούν πάντα τά πολιτικά τους προνόμια 
γιά νά προστατεύουν καί νά διαιωνίζουν τά οικονομικά τους 
μονοπώλια. Αύτοί, όχι μόνο δέ θά συνδράμουν τό έργο τής χει
ραφέτησης τών έργατών, άλλά, άντίθετα, θά έξακολουθοΰν νά βά
ζουν στό δρόμο του κάθε λογής έμπόδια... Συνεπώς, τό μεγάλο 
καθήκον τής έργατικής τάξης είναι σήμερα ή κατάκτηση τής 
πολιτικής εξουσίας» 1 6 5 · 

ότι στό Συνέδριο τής Λωζάνης είχε ψηφιστεί ή άκόλουθη 
άπόφαση : « Ή κοινωνική χειραφέτηση τής έργατικής τάξης 
συνδέεται άρρηκτα μέ τήν πολιτική της χε ιραφέτηση» 1 6 6 , 

ότι στή δήλωση τοΰ Γενικού Συμβουλίου γιά τή δήθεν συ
νωμοσία του Γαλλικού Τμήματος τής Διεθνούς στίς παραμονές 
του δημοψηφίσματος (1870) περιλαμβάνεται τό άκόλουθο ση
μείο : «Σύμφωνα μέ τό πνεύμα τοΰ Καταστατικού μας, τό ίδιαί-
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τερο καθήκον δλων των τμημάτων μας στήν Αγγλ ία , στήν ήπει-
ρωτική Ευρώπη καί στήν Αμερική συνίσταται δχι μόνο στό νά 
χρησιμεύουν ώς οργανωτικά κέντρα άγώνα τής εργατικής τά
ξης, άλλά, επίσης, καί στό νά ύποστηρίζουν στίς αντίστοιχες 
χώρες κάθε πολιτικό κίνημα, πού συντείνει στήν επίτευξη τοϋ 
τελικού μας στόχου — τής οικονομικής χειραφέτησης τής εργα
τικής τάξης) ) 1 6 7 , 

ότι διαστρεβλωμένες μεταφράσεις τοΰ πρωτότυπου τοΰ Κα
ταστατικού έδωσαν λαβή γιά παρερμηνείες, πού στάθηκαν επι
ζήμιες στήν ανάπτυξη καί στή δραστηριότητα τής Διεθνούς Έ 
νωσης Ε ρ γ α τ ώ ν 

έχοντας άκόμα ύπόψη, 
ότι ή Διεθνής άντιμετωπίζει μιά άποχαλινωμένη αντίδραση, 

πού καταπνίγει σκληρά κάθε προσπάθεια χειραφέτησης άπό τή 
μεριά τών εργατών καί πού άποσκοπεί νά διατηρήσει μέ τήν ώμή 
βία τίς ταξικές διαφορές καί τήν βασιζόμενη σ' αυτές πολιτική 
κυριαρχία τών ίθυνόντων τάξεων 

ότι ή έργατική τάξη, άπέναντι στήν ένιαία έξουσία τών ίθυ
νόντων τάξεων, μπορεί νά δράσει ώς τάξη μόνον όταν είναι 
συγκροτημένη σέ ιδιαίτερο πολιτικό κόμμα, άντιπαρατιθέμενο 
πρός όλα τά παλιά κόμματα, πού ίδρυσαν οί άρχουσες τάξεις* 

ότι αυτή ή οργάνωση τής έργατικής τάξης σέ πολιτικό κόμ
μα είναι άπαραίτητη γιά νά έξασφαλίσει τή νίκη τής κοινωνικής 
έπανάστασης καί τήν έπίτευξη τοϋ τελικού της στόχου — τήν 
κατάργηση τών τάξεων 

ότι ή συνένωση τών δυνάμεων, τήν οποία ήδη πέτυχε ώς 
ένα βαθμό ή έργατική τάξη μέ τούς οικονομικούς της άγώνες, 
πρέπει νά τής χρησιμεύσει καί ώς μοχλός στόν άγώνα της κατά 
τής πολιτικής έξουσίας τών εκμεταλλευτών της, — 

ή Συνδιάσκεψη ύπενθυμίζει σ' όλα τά Τμήματα τής Διε
θνούς, 

ότι στόν άγώνα τής έργατικής τάξης, τό οικονομικό της 
κίνημα καί ή πολιτική της δράση συνδέονται άρρηκτα μεταξύ 
τους. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 17, σελ. 421-422. 
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Κ. ΜΑΡΞ 

[Γιά την πολιτική δράση της εργατικής τάξης] 

[(Όμιλία στη Συνδιάσκεψη τοΰ Λονδίνου τής Διεθνούς Έ ν ω σ η ς Εργατών) 

Γ Απ τά Πρακτικά της 21 Σεπτεμβρίου 1871)] 

Ό Μάρξ είπε δτι από χτες ήδη συντάχθηκε μέ τήν πρόταση 
Βαγιάν καί, συνεπώς, δεν θά εναντιωθεί σ' αυτήν. Αντικρούον
τας τόν Μπαστελικά, δηλώνει ότι άπό τήν άρχή της Συνδιάσκε
ψης είχε άποφασιστεΐ ότι συζητιέται πρόβλημα όργάνωσης καί 
όχι πρόβλημα άρχών. Ό σ ο γιά τήν άναφορά στόν Κανονισμό, 
ύπενθυμίζει ότι τό Καταστατικό καί ή Προγραμματική Διακήρυ
ξη , πού τά διαβάζει άλλη μιά φορά, πρέπει νά διαβάζονται ώς 
ένιαΐο σύνολο. 

Αναλύει τό ιστορικό τοΰ θέματος περί άποχής άπ' τήν πο
λιτική καί λέει πώς δέν άξίζει νά γίνεται τόση συζήτηση πάνω 
σ' αύτό τό ζήτημα. Οι άνθρωποι πού έφτιαξαν αύτή τή θεωρία 
ήσαν καλόπιστοι ούτοπιστές, ενώ έκεΐνοι πού θέλουν ν ' άκολου-
θήσουν σήμερα τόν ίδιο δρόμο δέν είναι πιά σάν καί κείνους. 
"Υστερα άπό έμπειρία σκληρών άγώνων, παραιτούνται άπ' τήν 
πολιτική κι έτσι σπρώχνουν τό λαό στίς γραμμές τής τυπικής, 
τής άστικής άντιπολίτευσης, πού ένάντιά της οφείλουμε νά κά
νουμε άγώνα ταυτόχρονα μέ τόν άγώνα μας κατά των κυβερνή
σεων. Πρέπει νά ξεσκεπάσουμε τόν Γαμβέττα, ώστε νά μήν πα
ραπλανηθεί καί πάλι ό λαός. Ό Μάρξ συμμερίζεται τή γνώμη 
τοΰ Βαγιάν. Σάν άπάντηση στίς διώξεις κατά τής Διεθνοΰς, πρέ
πει νά ρίξουμε τό γάντι σ' όλες τίς κυβερνήσεις. 

Ή άντίδραση είναι παροΰσα σ' όλη ττΊν ήπειρωτική Εύρώ-
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πη. Είναι γενική καί συνεχής, άκόμα καί στίς Ηνωμένες Πολι
τείες καί στήν Αγγλ ία , απλώς μέ άλλη μορφή. 

Όφείλουμε νά δηλώσουμε στίς κυβερνήσεις: ξέρουμε δτι 
είστε ένοπλη δύναμη, στραμμένη κατάτοΰ προλεταριάτου. Εμείς 
θά δράσουμε έναντίον σας ειρηνικά, εκεί δπου αύτό θά είναι γιά 
μας δυνατό, καί ένοπλα, όταν αύτό γίνει άναπόφευκτο. 

Ό Μάρξ θεωρεί πώς πρέπει νά γίνουν κάποιες τροποποιή
σεις στή διατύπωση τής πρότασης τοϋ Βαγιάν, γι 9 αύτό καί συν
τάσσεται μέ τήν πρόταση αυτή. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 17, σελ. 652. 
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Κ. ΜΑΡΞ 

Επιστολή στόν Φρίντριχ Μπόλτε στή Νέα Υόρκη 

Λονδίνο 23 Νοεμβρίου 1871 

[...] Δοκίμασα μεγάλη έκπληξη, δταν πληροφορήθηκα δτι 
τό ύπ' άριθ. 1 Γερμανικό Τμήμα [στή Ν. 'Υόρκη] υποψιάζεται 
πώς τό Γενικό Συμβούλιο εκδηλώνει κάποια μεροληπτικότητα 
άπέναντι στούς άστούς φιλελεύθερους καί σέ κάποιες ομάδες 
αιρετικών καί ντιλετάντηδων. 

Τό πράγμα είναι εντελώς άντίσφορο. 
Ή Διεθνής ιδρύθηκε γιά νά άντικαταστήσει τίς σοσιαλιστι

κές ή μισο-σοσιαλιστικές αιρέσεις με μιά πραγματική οργάνωση 
τής εργατικής τάξης γιά άγώνα. Στό άρχικό Καταστατικό καί 
στήν Ιδρυτική Διακήρυξή τ η ς 1 6 8 αύτό φαίνεται μέ τήν πρώτη 
ματιά. Εξάλλου, ή Διεθνής δε θά μπορούσε νά στεργιώσει, αν ή 
ιστορική διαδικασία δέν είχε ήδη συντρίψει τίς αιρέσεις. Ή ανά
πτυξη τών σοσιαλιστικών αιρέσεων καί ή άνάπτυξη τοΰ πραγμα
τικού εργατικού κινήματος βρίσκονταν πάντα σέ μιά σχέση 
άντιστρόφως άνάλογη. Οί αιρέσεις έχουν (ιστορική) δικαίωση, 
όσο ή εργατική τάξη είναι άκόμα άνώριμη γιά ένα αύθυπόστατο 
ιστορικό κίνημα. Μόλις φτάσει σ' αυτή τήν ωριμότητα, οί αίρέ-
σεις γίνονται ούσιαστικά άντιδραστικές. Άλλωστε , στήν ιστο
ρία τής Διεθνούς άποκαλύφθηκε εκείνο πού αποκαλύπτεται άνέ-
καθεν στήν Ιστορία. Ό , τ ι έχει παλιώσει, έπιχειρεΐ νά παλινορ
θωθεί καί νά έδραιωθεΐ μέσα στά πλαίσια τών νέων μορφών πού 
προέκυψαν. 

Ή ιστορία τής Διεθνούς ήταν επίσης ένας αδιάκοπος αγώ
νας τον Γενικού Σνμβονλίον ενάντια στίς αιρέσεις καί τούς έρα-
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σιτεχνικούς πειραματισμούς, πού προσπαθούσαν νά έπιβληθοΰν 
μέσα στη Διεθνή σε αντίθεση με τό πραγματικό κίνημα της έργα-
τικής τάξης. Ή διαπάλη αύτή γινόταν στά Συνέδρια, πολύ πε
ρισσότερο όμως στίς ιδιαίτερες συζητήσεις του Γενικού Συμ
βουλίου μέ τά κατά τόπους τμήματα. 

Επειδή στό Παρίσι οί προυντονικοί (μουτουαλιστές* 1 1 4 

ήσαν άπ' τούς συνιδρυτές τής "Ενωσης, ήταν επόμενο, τά πρώτα 
χρόνια, νά κρατούν αύτοί τό πηδάλιο έκεΐ. Αργότερα, φυσικά, 
σάν άντίβαρο πρός αύτούς, δημιουργήθηκαν εκεί οί ομάδες τών 
κολλεκτιβιστών, τών ποζιτιβιστών καί άλλων. 

Στή Γερμανία είναι ή κλίκα τών λασσαλικών. Έ γ ώ ό ίδιος, 
άλληλογραφοΰσα δυό χρόνια μέ τόν περιβόητο Σβάιτσερ καί τοΰ 
ύπέδειχνα κατά τρόπο άδιαμφισβήτητο ότι ή οργάνωση τοϋ Λασ-
σάλ είναι άπλώς μιά αιρετική οργάνωση καί σάν τέτοια είναι 
εχθρική πρός τήν όργάνωση τοΰ πραγματικού εργατικού κινή
ματος πού έπιδιώκει ή Διεθνής. Αύτός όμως είχε τούς «λόγους» 
του νά μήν τό έννοει. 

Στά τέλη τοΰ 1868 μπήκε στή Αιεϋνή ο Ρώσος Μπακούνιν, 
μέ σκοπό νά συγκροτήσει μέσα στούς κόλπους της μιά δεύτερη 
Αιεϋνή μέ αρχηγό τόν ϊδιο καί μέ τήν επωνυμία ((.Alliance de la 
Démocratie Socialiste»159. Ό Μπακούνιν — ενας άνθρωπος 
πού δεν είχε διόλου θεωρητικές γνώσεις — είχε τήν άξίωση νά 
εκπροσωπεί, μέ τήν ιδιαίτερη αύτή όργάνωση, τήν επιστημονική 
προπαγάνδα τής Διεθνούς καί νά τή μετατρέψει σε ειδικότητα 
τής δεύτερης αύτής Αιεθνοΰς μέσα στή Αιεϋνή. 

Τό πρόγραμμά του ήταν ένα προχειροφτιαγμένο συναξάρι 
— Ισότητα τών τάξεων (!), κατάργηση τοϋ δικαιώματος 
κληρονομιάς ώς απαρχή κοινωνικού κινήματος (μονομανία τοΰ 
Σαίν-Σιμόν), άθεϊσμός, πού ορίζεται γιά τά μέλη τής Διεθνοΰς 
σάν ϋεωρητικό πιστεύω κτλ. καί, σάν θεμελιώδες δόγμα, ή 
(προυντονική) αποχή από τήν πολιτική κίνηση. 

Αύτός ό μύθος γιά μικρά παιδιά βρήκε άπήχηση (κι έχει 
άκόμα κάποια πέραση) στήν Ιταλία καί στήν Ισπανία, όπου οί 
πραγματικοί όροι τοΰ εργατικού κινήματος είναι άκόμα όχι πολύ 

* — ΟΙ προυντονικοί πήραν τήν ονομασία μουτουαλιστές (mutualistes), άπ τό σύν
θημα τους γιά «αλληλοβοήθεια» (mutuel = αμοιβαίος) (Σημ. μετ.). 
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αναπτυγμένοι, καί σέ μερικούς ματαιόδοξους, άρχομανεΐς, κου-
φιοκέφαλους δογματικούς στη ρωμανική Ελβετία καί στό Βέλγιο. 

Γιά τόν κ. Μπακούνιν, τό θεωρητικό του πιστεύω (απομει
νάρια πού μάζεψε, διακονεύοντας άπ' τόν Προυντόν, τόν Σαίν-
Σιμόν κ.ά.) ήταν καί παραμένει κάτι τό παρεπόμενο, απλώς ένα 
μέσο γιά τήν προσωπική του άνάδειξη. Ά ν όμως θεωρητικά είναι 
ένα μηδενικό, σάν μηχανορράφος βρίσκεται στό στοιχείο του. 

Τό Γενικό Συμβούλιο χρειάστηκε νά άντιπολεμήσει χρόνια 
ολόκληρα αύτή τή συνωμοσία (πού ώς ένα όρισμένο βαθμό είχε 
τήν ύποστήριξη τών γάλλων προυντονικών, ιδίως στή Νότια 
Γαλλία). Τελικά, μέ τίς άποφάσεις άρ. I , 2 καί 3, IX , X V I καί 
X V I I πού ψήφισε ή Συνδιάσκεψη, κατάφερε τό προετοιμαζόμενο 
από καιρό π λ ή γ μ α 1 6 9 . 

Αύτονόητο είναι πώς τό Γενικό Συμβούλιο δέν θ' άρχίσει 
νά ύποστηρίζει στή ν Αμερική αύτό πού καταπολεμά στή ν Εύ-
ρώπη. Οί άποφάσεις άρ. I , 2, 3 καί IX δίνουν τώρα στήν Επιτρο
πή Νέας Υόρκης τά νόμιμα όπλα γιά νά ξεκαθαρίσει όλες τίς 
αιρέσεις καί τίς ομάδες τών ντιλετάντηδων καί, στήν άνάγκη, 
νά τίς διαγράψει. 

[...] Τό πολιτικό κίνημα τής εργατικής τάξης έχει βέβαια ώς 
τελικό σκοπό τήν κατάκτηση τής πολιτικής εξουσίας γιά δικό 
της λογαριασμό καί γι 9 αύτό, φυσικά, χρειάζεται προηγουμένως 
μιά όργάνωση τής έργατικής τάξης, μιά οργάνωση πού νά είναι 
σέ κάποιο βαθμό άναπτυγμένη καί νά έκπορεύεται μέσα άπό 
τούς ίδιους τούς οικονομικούς άγώνες. 

Ά λ λ ά , άπ' τήν άλλη μεριά, κάθε κίνημα, μέ τό όποιο ή έρ-
γατική τάξη άντιπαρατάσσεται στίς κυρίαρχες τάξεις ώς τάξη 
καί προσπαθεί νά τίς κατανικήσει μέ μιά πίεση άπ' τά έξω, είναι 
κίνημα πολιτικό. Λογουχάρη, ή προσπάθεια νά ύποχρεωθοΰν οί 
κάποιοι κεφαλαιοκράτες σέ κάποιο έργοστάσιο ή σε κάποιο 
βιομηχανικό κλάδο μέ άπεργίες κτλ. νά μειώσουν τίς ώρες ερ
γασίας, είναι μία κίνηση καθαρά οικονομική. Απεναντίας, ένα 
κίνημα, πού έχει σκοπό νά επιβάλει τήν ψήφιση ένός νόμου γιά 
τό οκτάωρο κτλ., είναι κίνημα πολιτικό. Κι έτσι, άπ 9 τά σπορα
δικά οικονομικά κινήματα τών έργατών, άναπτύσσεται παντού 
ένα πολιτικό κίνημα, δηλαδή ένα κίνημα τής τάξης, πού άποσκο-
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πει στην υλοποίηση των συμφερόντων της με γενικευμένη μορφή, 
δηλαδή μέ μιά μορφή, πού έχει γενική ισχύ γιά όλη τήν κοινω
νία. Ά ν τά κινήματα αύτά προϋποθέτουν ότι πρέπει νά ύπάρχει 
προηγουμένως μιά ορισμένη οργάνωση, τότε, μέ τή σειρά τους 
καί στόν ϊδιο βαθμό, άποτελοΰν έπίσης μέσο γιά τήν άνάπτυξη 
αύτής τής οργάνωσης. 

"Οπου ή έργατική τάξη δέν έχει άκόμα προχωρήσει άρκετά 
στήν όργάνωσή της γιά νά επιχειρήσει μιά άποφασιστική εκ
στρατεία ενάντια στήν άπρόσωπη έξουσία, δηλαδή ενάντια στήν 
πολιτική έξουσία τών κυρίαρχων τάξεων, πρέπει οπωσδήποτε νά 
προπαρασκευάζεται γι ' αύτό, μέ μιά άδιάκοπη ζύμωση εναντίον 
αύτής τήο εξουσίας, μέ μιά στάση άντιπαράθεσης πρός τήν πολι
τική τών κυριάρχων τάξεων. Σέ άντίθετη περίπτωση, παραμένει 
ένα άθυρμα στά χέρια τους, όπως τό άπέδειξε ή Σεπτεμβριανή 
έπανάσταση στή Γαλλία καί όπως τό άποδείχνει σ' ένα βαθμό τό 
παιχνίδι πού παίζει ώς τώρα μέ έπιτυχία ό κ. Γλάδστων καί Σία 
στήν Αγγλ ία . 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 33, σελ. 328-330. 
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Φ. ΕΝΓΚΛΕΣ 

Επιστολή πρός τόν Πώλ Λαφάργκ στή Μαδρίτη 

Λονδίνο, 30 Δεκεμβρίου 1871 

Αγαπητέ φίλε ! 
Χθές τό βράδυ, μόλις είχα καθήσει νά γράψω στό Ισπανικό 

Συμβούλιο μιά άρκετά αύστηρή έπιστολή γιά τη μετάφραση 
καί δημοσίευση της έγκυκλίου τών μπακουνικών 1 7 °, έφθασε τό 
γράμμα σας, πού μοΰ έδωσε μεγάλη χαρά. Ά ν καί λυπούμαι γιά 
τούς λόγους πού σας άνάγκασαν νά πάτε στή Μαδρίτη, ώστόσο 
άποτελεϊ άληθινό εύτύχημα τό ότι βρίσκεστε τώρα έκεϊ, διότι οι 
ύπεκφυγές καί ή σιωπή τοΰ Ισπανικού Συμβουλίου είναι πράγμα
τι τέτοιες, ώστε μπορεί νά τούς δώσει κανείς μιά έρμηνεία πολύ 
δυσάρεστη. Πάνε κιόλας 23 μέρες πού έγραψα στόν Μόρα* 
κι άκόμα δεν πήρα άπάντηση, άν δέν θεωρηθεί άπάντηση ή δη
μοσίευση τοΰ έχθρικοΰ μανιφέστου. Ά ν δέν είχαμε τά δικά σας 
γράμματα, τί θά μπορούσαμε νά σκεφτούμε γι ' αύτό ; 

Σας στέλνω τήν άπόφαση τών 30 τμημάτων τής Γενεύης, 
γιατί φοβάμαι πώς δέν θά μπορέσετε νά τήν βρήτε. Σας στέλνω 
επίσης τήν άπάντηση τής Ρωμανικής Επιτροπής πρός τούς μπα-
κουνικούς 1 7 1 . Πιστεύω ακράδαντα δτι ή ((Emancipation)) θά ενη
μερώσει τούς αναγνώστες της δημοσιεύοντας μετάφραση αντον 
τον θανμάσιον κειμένον. Στό ίδιο τεύχος τής «Égalité» θά βρή
τε μερικά άλλα άρθρα, πού άναφέρονται σ' αύτή τή διαμάχη 
καί στή συνέλευση τών 30 τμημάτων. Γιά τήν ώρα, άρκεΐ ή άπάν-

* — Στό Ισπανικό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο τής ΔιεθνοΟς. (Σημ. μετ . ) . 
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τη ση τών τμημάτων της Γενεύης. Εννοείται πώς τό Γενικό Συμ
βούλιο πρέπει νά καταπιαστεί άμέσως μέ τήν υπόθεση αύτή καί 
θά άπαντήσει μέ μιά έγκύκλιο 1 7 2 , πού θά επεκτείνεται σ' όλα τά 
στάδια τών διαφωνιών άπό τότε πού πρωτοεμφανίστηκαν. Αντ ι 
λαμβάνεσθε ότι είναι μιά δουλειά μακρόχρονη καί θά μας απα
σχολήσει γιά ορισμένο καιρό. Πρός τό παρόν έχει σημασία νά 
έφιστήσουμε τήν προσοχή τών Ισπανών στά έξής : 

1. Ά π ό τήν έγκύκλιο τοΰ Σονβιγιέ φαίνεται ξεκαθάρα τί 
γυρεύουν αύτοί οί κύριοι. Οί έπιθέσεις ενάντια στή συνδιάσκε
ψη ήσαν άπλώς τό πρόσχημα. Τώρα κάνουν επίθεση εναντίον 
τών άποφάσεων τής Βασιλείας 1 7 3 , πού έχουν ισχύ νόμου γιά τήν 
"Ενωση καί πού τό Γενικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο νά τίς 
εφαρμόζει. Πρόκειται γιά πράξη άπροκάλυπτης άνταρσίας καί 
είναι καλό τό ότι οί άνθρωποι αύτοί άπέβαλαν τό προσωπείο. 
Ό μ ω ς , 

2. ποιανού έργο είναι οί αποφάσεις της Βασιλείας; Τοϋ 
Γενικού Συμβουλίου τοϋ Λονδίνου ; Ό χ ι , καθόλου. Τίς άπο-
φάσεις τίς πρότειναν οί Βέλγοι άντιπρόσωποι (μεταξύ αύτών 
ό μπακουνικός Ρομπέν!) καί τίς υποστήριξαν ένθερμα — 
ποιο ί ; — οί Μπακούνιν, Γκυγιώμ, Σβίτσγκεμπελ κ.ά., δηλαδή 
οί ίδιοι αύτοί άνθρωποι, πού σήμερα καταπολεμούν αύτές τίς 
άποφάσεις, διακηρύσσοντας ότι, έξαιτίας τοΰ αύταρχικοΰ χαρα
κτήρα τους, διέφθειραν τό Γενικό Συμβούλιο. Ωστόσο , αύτό 
δέν εμπόδισε τούς Γκυγιώμ καί Σβίτσγκεμπελ νά προσυπογρά
ψουν τήν παραπάνω έγκύκλιο. "Εχουμε εδώ μάρτυρες, καί, άν 
οί Σεντινιόν καί Φράγκα Πελισέρ δέν έχουν τυφλωθεί άπό αιρε
τικό πνεύμα, θά πρέπει νά τό θυμούνται (έφόσον συμμετείχαν στή 
συνεδρίαση αύτή, πράγμα πού δέν τό ξέρω άκριβώς). Τότε όμως 
ήταν διαφορετικά τά πράγματα : οί μπακουνικοί πίστευαν ότι 
είχαν έξασφαλίσει τήν πλειοψηφία καί ότι τό Γενικό Συμβούλιο 
θά μεταφερθεί στή Γενεύη. Αύτό δέν συνέβηκε καί τότε άμέσως 
οί άποφάσεις έκεΐνες, πού άν τίς εφάρμοζε ένα Γενικό Συμβούλιο 
τής έπιλογής τών μπακουνικών θά θεωροΰνταν ύπερεπαναστα-
τικές, έγιναν άποφάσεις αύταρχικές καί άστικές ! 

3. Ή σύγκληση τής συνδιάσκεψης ήταν άπόλυτα νόμιμη. 
Οί άνθρωποι τής Γιούρα, τούς όποιους έκπροσωποΰσε στό Συμ-
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βούλιο ó Ρομπέν, πού μόνος του ζήτησε νά μήν τεθεί σ9 αύτή 
τή συνδιάσκεψη τό θέμα τών διαφωνιών, έπρεπε νά τό γνωρίζουν 
άπ' αύτόν, έφόσον αύτός ήταν ó μόνιμος άντιπρόσωπός τους. 
Ό Γιούνγκ, γραμματέας γιά τήν Ελβετία, δέ μπορούσε πιά νά 
συνεχίζει τήν έπίσημη άλληλογραφία μέ τήν έπιτροπή, ή οποία, 
περιφρονώντας άπροκάλυπτα τήν απόφαση τοΰ Γενικού Συμβου
λίου, έξακολουθοΰσε νά σφετερίζεται τόν τίτλο τής Ρωμανικής 
Όμοσπονδ ίας 1 5 4 . Τό Γενικό Συμβούλιο πήρε αύτή τήν άπόφαση, 
βασισμένο στήν έξουσιοδότηση πού τοΰ έδινε ή άπόφαση άριθ. 
VI I I γιά τά οργανωτικά ζητήματα τοΰ συνεδρίου τής Βασιλείας 
(νέα έκδοση τοΰ Καταστατικού κτλ. — Όργανωτικός κανονι
σμός I I , άρθρο 7 1 7 4 ) . Ό λ α τά άλλα τμήματα ένημερώθηκαν έπί-
σημα καί μέ τόν κανονικό τρόπο. 

Τώρα οί Ισπανοί φίλοι μας θά καταλάβουν ποιά κατάχρηση 
τοΰ όρου «αυταρχικός» κάνουν οί κύριοι αύτοί. Μόλις κάτι δέν 
άρέσει στούς μπακουνικούς, δηλώνουν : αύτό είναι αυταρχικό, 
καί νομίζουν πώς έτσι άπήγγειλαν μιά αιώνια καταδίκη. Ά ν ήσαν 
εργάτες καί όχι άστοί, δημοσιογράφοι κτλ., ή άν μελετούσαν 
έστω καί λίγο τά οικονομικά προβλήματα καί τίς συνθήκες τής 
σύγχρονης βιομηχανίας, θά γνώριζαν ότι καμιά συλλογική ένέρ-
γεια δέ θά ήταν δυνατή δίχως νά έπιβληθεΐ σ' έναν άριθμό άνθρώ-
πων μιά άλλότρια βούληση, δηλαδή δίχως μιά αύταρχικότητα. 
Είτε πρόκειται γιά βούληση μιας εκλογικής πλειοψηφίας ή 
μιάς διευθυντικής έπιτροπής ή ένός άτομου, πάντα θά πρόκειται 
γιά βούληση πού επιβάλλεται σέ άνθρώπους μέ διαφορετική 
γνώμη. Δίχως όμως αύτή τήν ένιαία καί κατευθυντήρια βούληση, 
είναι άδύνατη οποιαδήποτε συλλογική έργασία. Δοκιμάστε νά 
βάλετε σέ λειτουργία ένα οποιοδήποτε μεγάλο εργοστάσιο τής 
Βαρκελώνης δίχως διεύθυνση, δηλαδή δίχως κάποια έγκυρη άρ-
χή ! Ή νά διευθύνετε έναν σιδηρόδρομο, δίχως νά είστε βέβαιοι 
ότι ό κάθε μηχανοδηγός, θερμαστής κτλ. θά βρίσκεται στή θέση 
του τή στιγμή άκριβώς πού χρειάζεται! θ ά ήθελα νά ξέρω άν ó 
γενναίος Μπακούνιν θά έμπιστευόταν τό σαρκίο του σέ κάποιο 
βαγόνι σιδηροδρόμου, τοΰ οποίου ó συρμός θά λειτουργούσε 
βασισμένος στίς άρχές πού διακηρύσσουν πώς κανένας δέν είναι 
υποχρεωμένος νά βρίσκεται στή θέση του, έφόσον δέν τοΰ άρέ-
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σει νά πειθαρχεί στό κύρος τών κανονισμών, πού σε κάθε κοι
νωνία είναι οπωσδήποτε πιό αύταρχικοί άπ' δ,τι ό Κανονισμός, 
τόν όποιο ψήφισε τό συνέδριο τής Βασιλείας ! "Ολες αύτές οί 
βαρύγδουπες ούλτρα-ριζοσπαστικές καί ύπερεπαναστατικές φρά
σεις συγκαλύπτουν απλώς πλήρη έλλειψη σκέψης καί πλήρη 
άγνοια τών συνθηκών μέσα στίς όποιες κυλάει ή καθημερινή 
ζωή τής κοινωνίας. Δοκιμάστε νά καταργήσετε πάνω σ' ένα σκά
φος «κάθε κύρος» καί μάλιστα «άναγνωρισμένο άπ' τούς ίδιους» 
τούς ναύτες ! [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 33, σελ. 364-366. 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Επιστολή πρός τον Κ. Τερτσάγκι στο Τουρίνο 
Λονδίνο, 14 [15] Ιανουαρίου 1872 

[...] Στό μεταξύ, θά έχετε λάβει τήν «Égalité» με τήν άπάν-
τηση της Ρωμανικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς 1 7 5 , πού εκπροσωπεί δεκαπλά
σιους έλβετούς έργάτες άπ' ό,τι οί άνθρωποι τής Πούρα. Α λ λ ά 
άπ' τήν ϊδια τήν εγκύκλιο τής Γιούρα γίνεται ήδη φανερή ή κα-
κοπιστία των συντακτών τ η ς 1 7 0 . 

Στήν άρχή, πάνε γιά καυγά μαζί μας μέ πρόσχημα τή Συν
δ ιάσκεψη 1 6 2 καί τώρα μας κατηγορούν, διότι εμείς εφαρμόζουμε 
τίς άποφάσεις τοΰ Συνεδρίου τής Βασιλείας 1 7 3 , άποφάσεις πού 
είμαστε υποχρεωμένοι νά εκτελέσουμε. Αρνούνται τό κύρος τοΰ 
Γενικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν το κύρος αυτό είναι οικειοθε
λώς αναγνωρισμένο απ* δλους. Θά ήθελα νά ξέρω πώς, χωρίς 
αΰτό τό κύρος (Autorität), (όπως τό ονομάζουν), θά μπορούσαν 
νά τά βγάλουν πέρα καί μέ τόν Τολαίν καί μέ τόν Ντυράν καί μέ 
τόν Νετσάγιεφ, πώς, μέ τά ώραϊα λόγια περί αύτονομίας των 
Τμημάτων, όπως λέγεται στήν εγκύκλιο, σκοπεύουν νά άποτρέ-
ψουν τή διείσδυση χαφιέδων καί προδοτών. Κανείς άσφαλώς 
δεν άμφισβητεϊ τήν αύτονομία των Τμημάτων, όμως δέν είναι 
δυνατόν νά υπάρξει Όμοσπονδία, χωρίς νά έκχωρηθοΰν κάποιες 
εξουσιοδοτήσεις στό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο καί, σέ τελευ
ταία άνάλυση, στό Γενικό Συμβούλιο. 

Καί ξέρετε ποιοί ήσαν οί συντάκτες καί οί υπέρμαχοι αύτών 
τών αυταρχικών άποφάσεων ; Μήπως οί άντιπρόσωποι τοΰ Γε
νικού Συμβουλίου ; Σέ καμιά περίπτωση. Αύτά τά αΰταρχικά 
μέτρα τά πρότειναν οί άντιπρόσωποι τοΰ Βελγίου, ένώ οί Σβίτσ-
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γκεμπελ, οί Γκυγιώμ καί οί Μπακούνιν ήσαν οί οι πιο ένθερμοι 
υποστηρικτές τους. iVa πώς έχουν τά πράγματα. 

Μοϋ φαίνεται ότι κάνουν μεγάλη κατάχρηση των δρων 
«αυταρχικότητα» καί συγκεντρωτισμός. Έγώ δε γνωρίζω τίποτα 
τό αυταρχικότερο άπό μιά επανάσταση καί, μοΰ φαίνεται, δτι 
δταν ένας επιβάλλει τή θέλησή του στούς άλλους με βόμβες καί 
σφαίρες, όπως γίνεται σε κάθε επανάσταση, τότε συντελείται 
μιά πράξη αυταρχικότητας. Ακριβώς ή έλλειψη συγκεντρωτι
σμού1 καί αύταρχικότητας στοίχισε τή ζωή τής Κομμούνας τοϋ 
Παρ ισ ιού 1 2 2 . Μετά τή νίκη, κάντε ό,τι θέλετε τήν αύταρχικό-
τητα κτλ., άλλά γιά τόν άγώνα πρέπει νά συσπειρωθούν όλες οί 
δυνάμεις καί νά πέσουν συγκεντρωμένες στό κεντρικό σημείο 
τής επίθεσης. Κι όταν μοϋ κάνουν λόγο περί αύταρχικότητας καί 
συγκεντρωτισμού σάν γιά δυό πράγματα καταδικαστέα σ' όλες 
τίς περιπτώσεις, τότε μοΰ φαίνεται ότι αύτοί πού τό λένε αύτό ή 
δέν ξέρουν τί πάει νά πει έπανάσταση ή είναι έπαναστάτες μόνο 
στά λόγια. 

Ά ν θέλετε νά μάθετε τί έχουν κάνει στήν πράξη υπέρ τής 
Διεθνούς οί συντάκτες τής εγκυκλίου, διαβάστε τόν ίδιο τόν δικό 
τους έπίσημο άπολογισμό στό Συνέδριο γιά τήν κατάσταση τής 
Όμοσπονδίας τής Γιούρα (((Révolution Sociale» 1 7 6 τής Γενεύης, 
23 Νοεμβρίου 1871) καί θά δήτε σέ ποιά κατάσταση διάλυσης καί 
άδυναμίας έριξαν τήν Όμοσπονδία, πού πρίν άπό ένα χρόνο 
ήταν τόσο καλά έδραιωμένη 1 7 7 . Ιδού οί άνθρωποι, πού θέλουν 
νά άναμορφώσουν τή Διεθνή ! 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 33, σελ. 374-375. 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Επιστολή πρός τόν Τέοντορ Κούνο στό Μιλάνο 

Λονδίνο, 24 Ιανουαρίου 1872 

[...] Ό [Γιόχαν Φίλιπ] Μπέκερ γράφει ότι θά σάς εκθέσει 
τίς μηχανορραφίες του Μπακούνιν, άλλά δέ βασίζομαι σ' αυτό 
καί σάς αναφέρω συνοπτικά τά πιό άπαραίτηττα. 

Ό Μπακούνιν, πού ώς τό 1868 σκευωροΰσε κατά της Διε
θνούς, προσχώρησε μετά, όταν άπέτυχε στό Συνέδριο Ειρήνης 
τής Βέρνης, στή Διεθνή κι άρχισε άμέσως νά συνωμοτεί μέσα 
στους κόλπους της κατά τοΰ Γενικού Συμβουλίου 1 7 8 . Ό Μπακού
νιν έχει μιά ιδιόρρυθμη θεωρία, ένα κράμα προυντονισμοϋ καί 
κομμουνισμού, όπου βασικό γι ' αύτόν είναι ότι δέν θεωρεί τό 
κεφάλαιο, δηλαδή τήν ταξική αντίθεση μεταξύ κεφαλαιοκρατών 
καί εργατών, τήν όποία γεννάει ή κοινωνική έξέλιξη, ώς τό κυ
ριότερο κακό πού πρέπει νά έκλείψει, άλλά τό κράτος. Έ ν ώ ή 
μεγάλη μάζα τών σοσιαλδημοκρατών εργατών συμμερίζεται τή 
γνώμη μας ότι ή κρατική εξουσία δέν είναι τίποτα άλλο, παρά ή 
οργάνωση πού δημιούργησαν γιά τόν εαυτό τους οί κυρίαρχες 
τάξεις — γαιοκτήμονες καί κεφαλαιοκράτες — προκειμένου νά 
προστατεύσουν τά κοινωνικά τους προνόμια, ό Μπακούνιν 
ισχυρίζεται ότι τό κράτος δημιούργησε τό κεφάλιο, ότι ό κεφα-
λαιοκράτης είναι κάτοχος τοΰ κεφαλαίου μόνον ελέω κράτους. 
Συνεπώς, μιά καί τό κράτος είναι τό μεγαλύτερο κακό, θά πρέ
πει πρίν άπ' όλα νά καταργήσουμε τό κράτος καί τότε τό κεφά
λαιο μόνο του θά πάει στό διάβολο. Εμε ίς άντίθετα, λέμε : Κα
ταργείστε τό κεφάλαιο, τήν ιδιοποίηση όλων τών μέσων παρα
γωγής άπό τούς λίγους, καί τότε τό κράτος θά καταρρεύσει μόνο 
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του. Ή διαφορά είναι ουσιαστική ; Ή κατάργηση τοΰ κράτους, 
χωρίς νά προηγηθεί κοινωνική άνατροπή, άποτελεΐ παραλογι
σμό. Ή κατάργηση όμως του κεφαλαίου είναι άκριβώς ή κοι
νωνική άνατροπή πού εμπεριέχει τήν άναμόρφωση τοΰ όλου τρό
που παραγωγής. Επειδή όμως τό βασικό κακό γιά τόν Μπακού-
νιν είναι τό κράτος, δέν πρέπει νά γίνεται τίποτα πού θ ά μπορού
σε νά κρατήσει στή ζωή τό κράτος, τό οποιοδήποτε δηλαδή Κ ρ ά 

τος, δημοκρατία, μοναρχία ή ό,τι άλλο. Ά π ό δω, λοιπόν, ή πλή
ρης αποχή άπό κάθε πολιτική. Τό νά κάνεις μιά πολιτική πράξη, 
ιδίως όμως τό νά παίρνεις μέρος σέ έκλογές, θ ά ήταν προδοσία 
τών άρχών. Πρέπει νά κάνουμε προπαγάνδα, νά σκυλοβρίζουμε 
τό κράτος, νά οργανωνόμαστε, καί όταν, κάποτε, θ ά βρεθοΰν μέ 
τό μέρος μας όλοι οί έργάτες, πάει νά πει ή πλειοψηφία, τότε, 
άνατρέπονται έπιτέλους όλα τά όργανα τής έξουσίας, καταλύε
ται τό κράτος καί στή θέση του έγκαθίσταται ή οργάνωση τής 
Διεθνούς. Αύτό τό μέγα κατόρθωμα, πού εγκαινιάζει ένα χιλιό
χρονο βασίλειο, άποκαλεΐται κοινωνική εκκαθάριση125. 

"Ολα αύτά ήχοΰν ώς πολύ ριζοσπαστικά καί άπλά, ώστε 
μπορεί κανείς νά τά άποστηθίσει σέ πέντε λεφτά. Νά γιατί, ή 
μπακουνική αύτή θεωρία βρήκε γρήγορα άπήχηση, καί στήν 
Ιταλία καί στήν Ισπανία, άνάμεσα σέ νεαρούς δικηγόρους, για
τρούς καί άλλους δογματικούς. Τίς μάζες τών εργατών, όμως, 
ποτέ δέ θ ά τίς κάνεις νά πιστέψουν ότι οί κοινωνικές υποθέσεις 
τής χώρας τους δέν είναι έπίσης καί δικές τους υποθέσεις. Οί 
μάζες αύτές είναι άπό τή φύση τους πολιτικά δρώσες κι έκεΐνον 
πού πάει νά τίς πείσει νά παραιτηθούν άπ' τήν πολιτική στό τέ
λος τόν εγκαταλείπουν. Τό νά κάνει κανείς στούς έργάτες κύ-
ρυγμα άποχής άπ' τήν πολιτική υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
είναι σά νά τούς σπρώχνει στήν άγκαλιά τών παπάδων ή τών 
άστών ρεπουμπλικάνων. 

Εφόσον , λοιπόν, κατά τόν Μπακούνιν, ή Διεθνής δέν ιδρύ
θηκε γιά πολιτικό άγώνα, άλλά γιά νά μπορέσει μέ τήν κοινωνική 
έκκαθάριση νά υποκαταστήσει άμέσως τήν παλιά κρατική όρ-
γάνωση, πρέπει νά προσεγγίζει κατά τό δυνατόν τό μπακουνικό 
ίδεώδες τής μέλλουσας κοινωνίας. Πρίν. άπ' όλα, στήν κοινωνία 
αύτή δέν υπάρχει καμιά εξουσία (Autorität), διότι εξουσία = 
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κράτος = άπόλυτο κακό. (Πώς οί άνθρωποι θά κινούν ένα έργο-
στάσιο, θά όδηγοϋν ένα τραίνο, θά κυβερνούν ένα καράβι χω
ρίς, σέ τελευταία άνάλυση, μιά ένιαία βούληση πού άποφασίζει, 
αύτό βέβαια δέ μας τό λένε). Παύει έπίσης νά ύπάρχει καί τό κύ
ρος της πλειοψηφίας έναντι της μειοψηφίας. Κάθε άτομο, κάθε 
κοινότητα είναι αύτόνομα. 'Αλλά πώς μπορεί νά υπάρξει κοινω
νία έστω καί δύο μόνο άνθρώπων, χωρίς ó καθένας άπ' αύτούς 
νά έκχωρήσει ένα μέρος της αύτονομίας του, αύτό πάλι τό άπο-
σιωπά ó Μπακούνιν. 

Πρέπει, λοιπόν, καί ή Διεθνής νά οργανωθεί μέ βάση αύτό 
τό μοντέλο. Κάθε τμήμα είναι αύτόνομο καί μέσα σέ κάθε τμήμα 
εΐναι αύτόνομο τό κάθε άτομο. "Ας πάν κατά διαβόλου οί άποφά-
σειςτής Βασιλείας113, οί οποίες εκχωρούν στό Γενικό Συμβού
λιο μιά ολέθρια εξουσία, πού έκφυλίζει καί τό ίδιο ! Έ σ τ ω κι άν 
ή εξουσία αύτή εκχωρήθηκε οικειοθελώς, πρέπει νά πάψει νά 
ύπάρχει, άκριβώς διότι είναι εξουσία ! 

Νά ποιά είναι, μέ λίγα λόγια, τά σπουδαιότερα σημεία όλης 
αύτής της άγυρτείας. Ποιοί, όμως, πήραν τήν πρωτοβουλία γιά 
τήν ψήφιση τών άποφάσεων τής Βασιλείας ; Έ , λοιπόν, ό ίδιος 
ó κ. Μπακούνιν καί Σία ! 

Ό τ α ν οί κύριοι αύτοί είδαν στό Συνέδριο τής Βασιλείας 
ότι δέ θά κατάφερναν νά πραγματοποιήσουν τό σχέδιο τους γιά 
μεταφορά τής έδρας τοϋ Γενικοί) Συμβουλίου στή Γενεύη, δη
λαδή γιά νά τό πάρουν στά χέρια τους, άρχισαν νά ενεργούν 
διαφορετικά. "Ιδρυσαν τή Συμμαχία τής Σοσιαλιστικής Δημο
κρατ ίας 1 5 9 , μιά διεθνή εταιρία μέσα στή μεγάλη Διεθνή, μέ τό 
έξης πρόσχημα, πού θά τό ξαναβρείτε τώρα στόν μπακουνικό 
Τύπο τής Ιταλίας, λογουχάρη στόν ((Proletario» 1 7 9 , στήν «Gaz-
z[ettino] R o s a » 1 8 0 : γιά τίς θερμόαιμες λατινογενείς φυλές χρειά
ζεται ένα πρόγραμμα πιό ρωμαλέο άπ' ό,τι γιά τούς ψυχρούς, 
βραδύκαυστους Βόρειους. Αύτό τό θλιβερό σχέδιο ναυάγησε, 
διότι συνάντησε τήν άντίσταση τοΰ Γενικού Συμβουλίου, πού 
δέ μπορούσε φυσικά ν ' άνεχθεΐ καμιά ιδιαίτερη διεθνή οργάνω
ση μέσα στή Διεθνή. Ά π ό τότε τό σχέδιο αύτό επανερχόταν 
διαρκώς μέ διάφορες παραλλαγές, σέ συνδυασμό μέ τήν προσπά
θεια τοΰ Μπακούνιν καί τών οπαδών του νά υποκαταστήσουν 
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τό πρόγραμμα της Διεθνούς μέ τό μπακουνικό πρόγραμμα. 
Εξάλλου, ή άντίδραση, άπ' τόν Ζύλ Φάβρ καί τόν Βίσμαρκ ώς 
τόν Ματσίνι, όταν ήθελε νά χτυπήσει τή Διεθνή, γαντζωνόταν 
πάντα άπ' τήν κούφια, καυχησιάρικη μπακουνική φρασεολογία. 
Ά π ό δω προέκυψε καί ή άνάγκη νά προβώ στή δήλωση τής 5 
Δεκεμβρίου 1 8 1 εναντίον τών Ματσίνι καί Μπακούνιν, πού δημο
σιεύτηκε καί στήν «Gazz[ettirio] Rosa». 

Ό πυρήνας τών μπακουνικών άπαρτίζεται άπό μερικές δε
κάδες άνθρώπους τής Γιούρα, πού τούς άκολουθοΰν συνολικά 
όχι πάνω άπό 200 έργάτες. Ρόλο έμπροσθοφυλακής παίζουν νεα
ροί δικηγόροι, γιατροί καί δημοσιογράφοι στήν Ιταλία, πού εμ
φανίζονται τώρα παντού σάν εκπρόσωποι τών Ιταλών έργατών, 
μερικοί έπίσης στή Βαρκελώνη καί στή Μαδρίτη καί πού καί 
πού κανένας μεμονωμένος — σχεδόν ποτέ έργάτης — στή Λυών 
καί στίς Βρυξέλλες. Έδώ έχουμε ιιόνο έναν γιά δείγμα, τόν Ρομ
πέν. Ή Συνδιάσκεψη 1 6 2 , πού, ύπό τήν πίεση τών άναγκών, έγινε 
άντί Συνεδρίου, τό όποιο ήταν άδύνατο νά συγκληθεί, στάθηκε 
γι 9 αύτούς τό πρόσχημα — κι έπειδή στήν Ελβετ ία ή πλειοψη
φία τών γάλλων έμιγκρέδων 1 2 2 πήγε μαζί τους, διότι (οίπρουντο-
νικοί) βρήκαν έκεϊ συγγενικές χορδές, καθώς καί άπό προσωπι
κά κίνητρα, — κι άρχισαν τήν έκστρατεία. Φυσικά, μέσα στή 
Διεθνή βρίσκονται παντού δυσαρεστημένες μειοψηφίες καί πα
ραγνωρισμένες μεγαλοφυίες καί μέ τό δίκιο τους ύπολόγιζαν 
σ' αύτές. Τώρα, οί μάχιμες δυνάμεις τους είναι οί έξής : 

1. Ό ίδιος ó Μπακούνιν, ó Ναπολέων τής έκστρατείας 
αύτής. 

2. Οί 200 τής Γιούρα καί οί 40-50 τοΰ γαλλικού τμήματος 
(έμιγκρέδες στή Γενεύη). 

3. Στίς Βρυξέλλες ó Χίνς, διευθυντήο τής «Liber té» 1 8 2 , 
πού όμως δεν είναι ανοιχτά μαζί τους. 

4. Έδώ, τά ύπολείμματα τής Section française de 1871 1 8 3 , 
πού ποτέ δεν τήν είχαμε άναγνωρίσει καί πού έχει κιό-
λαc διασπαστεί σέ 3 άλληλομαχόμενα μέρη. Έπε ιτα , 
20 περίπου λασσαλικοί τής κατηγορίας τοϋ κ. φόν 
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Σβάιτσερ, πού είχαν έκδιωχθεΐ άπ' τό γερμανικό τμήμα 
(διότι είχαν προτείνει μαζική αποχώρηση απ τή Διε
θνή) καί πού ώς συνήγοροι τής άκρας συγκεντροποίη-
σης καί τής αύστηρής οργάνωσης ταιριάζουν μιά χαρά 
με τήν "Ενωση τών άναρχικών καί αύτονομιστών. 

5. Στήν Ισπανία μερικοί εκπρόσωποι φίλοι καί οπαδοί 
του Μπακούνιν, πού έχουν έπηρεάσει πολύ, θεωρητικά 
τουλάχιστον, τούς έργάτες, ιδίως στή Βαρκελώνη. Ά π ό 
τήν άλλη μεριά, όμοκ, οί Ισπανοί δίνουν μεγάλη σημα
σία στήν οργάνωση καί ή έλλειψη οργάνωσης τών άλ
λων τούς κάνει έντύπωση. Σέ ποιό βαθμό μπορεί ό Μπα
κούνιν νά ύπολογίζει σέ μιά έπιτυχία εκεί, θά φανεΐ 
μόνο στό ισπανικό συνέδριο τόν Α π ρ ί λ ι ο 1 8 4 κι επειδή 
έκεΐ θά υπερέχουν οί έργάτες, δέν άνησυχώ. 

6. Τέλος, στήν Ιταλία, άπ' ό,τι ξέρω, τά τμήματα τοΰ Του
ρίνου, τής Μπολόνια καί τοΰ Τζιρτζέντι ζήτησαν νά 
συγκληθεί τό Συνέδριο πρίν άπό τήν τακτή προθεσμία 
του. 

"Ο μπακουνικός Τύπος ισχυρίζεται ότι έχουν προσχωρήσει 
20 ιταλικά τμήματα. Έγώ δέν τά ξέρω. Όπωσδήποτε ή καθοδή
γηση βρίσκεται σχεδόν παντού στά χέρια φίλων καί όπαδών τοΰ 
Μπακούνιν, πού ξεσηκώνουν μεγάλο θόρυβο. Ά ν , όμως, δούμε 
τά πράγματα άπό πιό κοντά, θά φανεΐ ότι δέν τούς άκολουθεΐ καί 
πολύς κόσμος, γιατί στό κάτω-κάτω, ή μεγάλη μάζα τών ιταλών 
έργατών είναι άκόμα ματσινική καί τέτοια θά παραμείνει, όσο 
θά ταυτίζουν έκεΐ τή Διεθνή μέ τήν άποχή άπ' τήν πολιτική. 

Όπωσδήποτε όμως έτσι έχουν τά πράγματα στήν Ιταλία 
καί πρός τό παρόν τό λόγο στή Διεθνή τόν έχουν έκεΐ οί μπα-
κουνικοί. Τό Γενικό Συμβούλιο ούτε κάν διανοείται νά παραπο
νεθεί γι 5 αύτό. Οί Ιταλοί έχουν τό δικαίωμα νά κάνουν όσες κου-
ταμάρες θέλουν καί τό Γενικό Συμβούλιο θ' άντιδρά σ' αύτό μόνο 
μέσω ήρεμων συζητήσεων. Οί άνθρωποι δικαιούνται έπίσης νά 
τάσσονται υπέρ τοΰ συνεδρίου στό πνεύμα τών άνθρώπων τής 
Γιούρα, μολονότι είναι πάντως πολύ περίεργο άπό μέρους τμη
μάτων, πού μόλις τώρα προσχώρησαν καί δέ μπορούν νά ξέρουν 

285 



τίποτα, νά παίρνουν άμέσως-άμέσως θέση πάνω σ' ένα τέτοιο 
ζήτημα, ιδίως πρίν άκόμα άκούσουν καί τίς δυό πλευρές ! Στούς 
τουρινέζους είπα άπερίφραστα τή γνώμη μου πάνω στό θέμα 
αυτό καί θά κάνω τό ίδιο καί στά άλλα τμήματα, πού εκδηλώθη
καν με τόν ίδιο τρόπο. Διότι, κάθε τέτοια δήλωση ύποστήριξης 
τών αιτημάτων πού περιέχονται στήν εγκύκλ ιο 1 7 0 , άποτελεΐ έμ
μεση έπικρότηση τών χαλκευμένων κατηγοριών καί συκοφαν
τιών τής έγκυκλίου 1 7 2 κατά του Γενικού Συμβουλίου, τό όποιο, 
έξάλλου, θά εκδώσει σύντομα μιά δική του εγκύκλιο πάνω στό 
θέμα αύτό. Ά ν , ωσότου δημοσιευθεί ή εγκύκλιος αυτή, μπορέ
σετε νά άποτρέψετε μιά παρόμοια δήλωση τών μιλανέζων, θά 
έχετε εκπληρώσει ό,τι θά επιθυμούσαμε. 

Τό πιό άστεϊο είναι ότι οί ίδιοι αύτοί τουρινέζοι, πού συν
τάσσονται με τούς άνθρώπους τής Γιούρα καί μας κατακρίνουν 
έδώ γιά αυταρχικότητα, ζητούν τώρα ξαφνικά άπ' τό Γενικό 
Συμβούλιο νά επέμβει αύταρχικά ένάντια στήν άνταγωνιστική 
γι ' αύτούς Εργατική Όμοσπονδία του Τουρίνου καί μάλιστα μέ 
τρόπο πού ποτέ ώς τώρα δέν τό έκανε, δηλαδή νά βγει καί νά 
άφορίσει τόν Μπεγκέλλι τοΰ «Ficcanaso» 1 8 5 , ό όποιος ούτε κάν 
άνήκει στή Διεθνή κτλ. Κι όλα αυτά, προτού άκόμα άκούσουμε 
τί έχει νά πει ή ίδια ή Εργατική Όμοσπονδία πάνω στό όλο θέμα ! 

Τήν περασμένη Δευτέρα σας έστειλα τή «Rév[olution] So
cia le» 1 7 6 μαζί μέ τήν έγκύκλιο τής Γιούρα, ένα φύλλο τής «Éga
lité)) 1 8 6 τής Γενεύης (δυστυχώς δέν έχω άλλο άντίτυπο άπό κείνο 
πού δημοσιεύει τήν άπάντηση τής Όμοσπονδιακής Επιτροπής 
τής Γενεύης 1 7 1 , ή οποία άντιπροσωπεύει είκοσαπλάσιους εργά
τες άπ' τούς Γιουρανούς) κι ένα φύλλο τής «Volksstaat» 1 2 4 , 
όπου θά δείτε τί σκέφτεται ό κόσμος στή Γερμανία γιά τήν ιστο
ρία αύτή. Ή συνέλευση τής Σαξωνίας — 120 άντιπρόσωποι άπό 
60 μέρη — τάχθηκε ομόφωνα ύπέρ του Γενικού Συμβουλίου 1 8 7 . 
Τό βελγικό συνέδριο (25-26 Δεκεμβρίου) ζητά άναθεώρηση τοϋ 
Καταστατικού, άλλά αύτό νά γίνει στό τακτικό Συνέδριο (τό 
Σεπτέμβριο) 1 8 8 . Ά π ό τή Γαλλία μας έρχονται καθημερινά δηλώ
σεις έπιδοκιμασίας. Έδώ στήν Αγγλ ία όλες αύτές οί μηχανορ
ραφίες δέ βρίσκουν φυσικά πρόσφορο έδαφος. Καί τό Γενικό 
Συμβούλιο δέ συγκαλεί βέβαια έκτακτο συνέδριο επειδή έτσι τό 
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θέλουν μερικοί μηχανορράφοι καί φαφλατάδες. Ό σ ο οί κύριοι 
αύτοί παραμένουν σ' ένα πεδίο νομιμότητας, τό Γενικό Συμβού
λιο τούς παρέχει εύχαρίστως ελευθερία κινήσεων. Αύτός ό συ
νασπισμός των πιό ετερόκλητων στοιχείων θά διαλυθεί γρήγο
ρα. Μόλις όμως κάνουν οτιδήποτε πού έρχεται σε άντίθεση μέ 
τό Καταστατικό ή στρέφεται κατά των άποφάσεων τοΰ Συνε
δρίου, τό Γενικό Συμβούλιο θά κάνει τό χρέος του. 

Ά ν άναλογιστεϊ κανείς σέ ποιά στιγμή — τώρα άκριβώς 
πού όλα τά σκυλιά έχουν ξαμολυθεϊ καταπάνω στή Διεθνή — οί 
άνθρωποι αύτοί όργανώνουν τή συνωμοσία τους, τότε δέ μπορεί 
νά μή περάσει άπ' τό μυαλό του πώς οί κύριοι τής διεθνούς άστυ-
νομίας έχουν βάλει τό χέρι τους στή ν υπόθεση. Κι αύτό πράγ
ματι συμβαίνει. Στό Μπεζιέ, οί μπακουνικοί τής Γενεύης έχουν 
σάν έκπρόσωπό τους τόν διευθυντή τής άστυνομίας ! 1 8 9 Δυό εξέ
χοντες μπακουνικοί, ό Άλμπέρ Ρισάρ άπ' τή Λυών καί ό Λεμ-
πλάν, ήσαν έδώ καί δήλωσαν στόν εργάτη Σόλλ άπ' τή Λυών 
στόν όποιο είχαν άποταθεΐ, ότι ό μόνος τρόπος γιά ν ' άνατραπεΐ 
ό θιέρσος είναι νά επανέλθει στό θρόνο ό Βοναπάρτης καί ότι 
γι ' αύτόν άκριβώς τό σκοπό πραγματοποιούν περιοδεία μέ βονα-
παρτικά λεφτά γιά νά κάνουν προπαγάνδα άνάμεσα στούς έμιγ-
κρέδες υπέρ τής βοναπαρτικής παλινόρθωσης ! Ιδού, τί όνομά-
ζουν οί κύριοι αύτοί άποχή άπ' τήν πολιτική ! Στό Βερολίνο, ό 
επιδοτούμενος άπ' τόν Βίσμαρκ «Νέος Σοσιαλδημοκράτης» 1 9 0 

παίζει τόν ίδιο χαβά. "Ως ποιό βαθμό είναι άνακατεμένη στήν 
ύπόθεση ή ρωσική άστυνομία είναι κάτι πού τό άφήνω άνοιχτό 
γιά τήν ώρα, άλλά ό Μπακούνιν ήταν χωμένος ώς τά μπούνια 
στήν ύπόθεση Νετσάγ ιεφ 1 9 1 (βέβαια, τό διαψεύδει, άλλά εμείς 
εδώ έχουμε τά πρωτότυπα τών ρωσικών κειμένων κι επειδή καί ό 
Μάρξ καί εγώ καταλαβαίνουμε τά Ρωσικά, δέ μπορεί νά μας ρί
ξει στάχτη στά μάτια). Κι ό Νετσάγιεφ, είτε είναι agent provo
cateur* τών Ρώσων είτε οπωσδήποτε έδρασε ώς τέτοιος. Πέρα άπ' 
αύτό, άνάμεσα στούς Ρώσους φίλους τοΰ Μπακούνιν υπάρχουν 
κάθε λογής ύποπτα άτομα [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 33, σελ. 388-392. 

* — Πράκτορας - προβοκάτορας. 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Επιστολή προς τον Λουί Φρανσουά Πιο 
στήν Κοπεγχάγη 

Λονδίνο, 7 Μαρτίου 1872 

[...] Θά έχετε ϊσως ακούσει στή Γενεύη καί στή Λειψία γιά 
τήν απόπειρα μερικών διασπαστών, πού κατευθύνονται άπ' τόν 
Μπακούνιν, νά παραπέμψουν σέ δίκη τό Γενικό Συμβούλιο 
μπροστά σ' ένα έκτακτο συνέδριο. Ή ούσία του θέματος είναι ή 
στάση της Διεθνούς πάνω στό θέμα περί πολιτικής. Οί κύριοι 
αύτοί ζητούν πλήρη αποχή από κάθε πολιτική δράση, ιδίως από 
κάθε λογής εκλογές, ενώ ή Διεθνής εύθύς εξαρχής είχε άναγρά-
ψει στή σημαία της τό σύνθημα νά κατακτήσει ή εργατική τάξη 
τήν πολιτική έξουσία ώς μέσο γιά τήν κοινωνική άπελευθ'έρωση 
καί τό Γενικό Συμβούλιο τή θέση αύτή υπεράσπιζε. Ή άπόφαση 
άριθ. IX τής Συνδιάσκεψης* προκάλεσε τό ξέσπασμα αύτής τής 
δ ιαπάλης 1 6 2 . Επειδή όμως οί άποφάσεις τής Συνδιάσκεψης πάνω 
σέ θέματα άρχής δέν έχουν δεσμευτική ισχύ προτού γίνουν απο
δεκτές άπ' τίς "Ομοσπονδίες, έχει σημασία νά έχουμε άπόφαση 
τοΰ Όμοσπονδιακοΰ Συμβουλίου τής Δανίας, πού νά άποδέχε-
ται τήν παραπάνω άπόφαση. Γιά τήν ούσία τοΰ θέματος δέν κά
νω λόγο, διότι αύτό θά ήταν προσβολή γιά έναν λαό τόσο άνα-
πτυγμένο πολιτικά, όπως είναι οί Δανοί. 

Άλλωστε , δηλώσεις άποδοχής τών άποφάσεων τής Συνδιά
σκεψης έχουν ήδη φτάσει άπ' τά περισσότερα (τμήματα) καί 
συγκεκριμένα τής Ζυρίχης, τής ρωμανικής Ελβετίας, τής Γερ-

* — Βλέιτε σέ τούτη τή Συλλογή, σελ. 267-268 (Σημ. μετ.). 
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μανίας, της Αγγλίας , της Όλλανδίας καί της Αμερικής. Στήν 
Ισπανία θά πάρει άπόφαση τό συνέδριο, πού θά συγκληθεί τόν 
Α π ρ ί λ ι ο 1 8 4 . Στήν Τταλία όλα είναι άκόμα άνω-κάτω. Οί Βέλγοι 
ώς τώρα σιωπούν. Στή Γαλλία τίς άποφάσεις τίς άποδέχτηκαν 
δλα τά τοπικά τμήματα. Έκεΐ ή δημιουργία "Ομοσπονδίας είναι 
άδύνατη. 

Εξάλλου, ή προσπάθεια τών άνθρώπων τής Γιούρα νά επι
ταχύνουν τή σύγκληση ενός εκτάκτου συνεδρίου 1 7 0 άπέτυχε πα
ταγωδώς καί οί ίδιοι τήν εγκατέλειψαν, εκδίδοντας μιά λιθογρα-
φημένη έγκύκλιο (στίς 3 Μαρτίου). Πήγαν μαζί τους : στήν Ισπα
νία ένα τμήμα (Πάλμα, Μαγιόρκα), στήν Ιταλία ένα (Τουρίνο, 
πού τώρα έχει μεταστραφεί) καί διάφορα ψευτοτμήματα, πού ούτε 
κάν δοκίμασαν νά μποΰν στή Διεθνή, ούτε πλήρωναν συνδρομές 
(Πίζα, Μπολόνια κτλ.), στό Λονδίνο τό λεγόμενο Γαλλικό Τμή
μα τοΰ 1871, τό όποιο όμως ποτέ δέν είχε γίνει δεκτό στή Διεθνή, 
διότι είχε τό ιδιαίτερο καταστατικό του, πού ήταν άσυμβίβαστο 
με τό Γενικό Καταστατικό, καί άπό τότε είναι διασπασμένο σέ 
τέσσερα κομμάτ ια 1 8 3 . 

Αύτοί είναι όλοι κι όλοι. Στό μεταξύ, τό Γενικό Συμβούλιο 
έχει επεξεργαστεί μιάν άπάντηση εναντίον αύτών τών σκευω
ρ ι ώ ν 1 7 2 , ή οποία είναι στό πιεστήριο καί θά σας τήν στείλω μόλις 
θά είναι έτοιμη. [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τόμ. 33, σελ. 415-416. 
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Κ. ΜΑΡΞ 

[Λόγος για τό Συνέδριο της Χάγης] 1 9 2 

(8 Σεπτεμβρίου 1872) 

[«La Liberté» αριθ. 37 τής 15 Σεπτεμβρίου 1872] 

Κατά τόν 18ο αιώνα οί βασιλιάδες καί οί ισχυροί της γης 
είχαν τή συνήθεια νά συναντιούνται στή Χάγη γιά νά συζητούν 
τά συμφέροντα τών δυναστειών τους. 

Σ ' αυτό άκριβώς τό μέρος, παρ 5 όλες τίς φοβέρες, αποφασί
σαμε νά συγκαλέσουμε τό συνέδριο τών εργατών. Μέσα στό πε
ριβάλλον του πιό άντιδραστικοΰ πληθυσμού θελήσαμε νά τονί
σουμε τή ζωντάνια, τήν έξάπλωση καί τίς μελλοντικές προσδο
κίες τής μεγάλης μας Ένωσης. 

Μόλις έγινε γνωστή ή άπόφασή μας, άρχισαν νά διαδίδουν 
ότι δήθεν στείλαμε άπεσταλμένους γιά νά προλειάνουν τό έδα
φος. Μάλιστα, δέν τό άρνιόμαστε ότι έχουμε παντού τέτοιους 
άπεσταλμένους, πού, ώστόσο, τίς πιό πολλές φορέα μας είναι 
άγνωστοι. Απεσταλμένοι μας στή Χάγη ήταν οί έργάτες, πού ή 
δουλειά τους είναι τόσο βαριά, όπως είναι καί στό Άμστερ
νταμ, όπως καί παντού όπου ο εργάτης μοχθεί 16 ώρες τήν ή μέρα. 
Νά ποιοί είναι οί άπεσταλμένοι μας, δέν έχουμε άλλους. Καί σέ 
όλες τίς χώρες, όπου κι άν εμφανισθούμε, είναι πάντα έτοιμοι 
νά μας δεχθούν σάν φίλους, επειδή πολύ γρήγορα καταλαβαί
νουν ότι σκοπός μας είναι ή βελτίωση τών συνθηκών τής ζωής 
τους. 

Τό συνέδριο τής Χάγης εκπλήρωσε με επιτυχία τρία σπου
δαία καθήκοντα : 
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Διακήρυξε τήν ανάγκη γιά τήν εργατική τάξη νά κάνει στό 
πολιτικό πεδίο, όπως καί στό κοινωνικό, τόν ϊδιο άγώνα ενάντια 
στήν παλιά, καταρρέουσα κοινωνία. Καί μπορούμε νά έκφρά-
σουμε τή χαρά μας γιά τό ότι αύτή ή άπόφαση τής Συνδιάσκεψης 
του Λονδίνου έχει ενσωματωθεί τώρα στό Καταστατικό μας. 

Διαμορφώθηκε μέσα στούς κόλπους μας μιά όμάδα πού κή
ρυξε τήν άποχή τών εργατών άπ' τήν πολιτική δράση. Έμεΐς 
θεωρήσαμε χρέος μας νά δηλώσουμε πόσο επικίνδυνες καί όλέ-
θριες γιά τήν ύπόθεσή μας είναι οί θέσεις αύτές. Ό έργάτης οφεί
λει μιά μέρα νά πάρει στά χέρια του τήν πολιτική εξουσία γιά 
νά οικοδομήσει μιά νέα οργάνωση τής έργασίας. Όφείλει νά 
άνατρέψει τήν παλιά πολιτική, πού στηρίζει τούς παρωχημένους 
θεσμούς, εφόσον δέν θέλει, όπως οί πρώτοι χριστιανοί πού περι
φρονούσαν καί άπέρριπταν τήν πολιτική, νά χάσει γιά πάντα τή 
βασιλεία του επί τής Γής. 

Α λ λ ά έμεΐς δέν υποστηρίξαμε ποτέ πώς ή επίτευξη αυτού 
του σκοπού πρέπει νά γίνει μέ τά ίδια μέσα σ' όλα τά μέρη. 

Γνωρίζουμε ότι πρέπει νά παίρνονται ύπόψη οί θεσμοί, τά 
ήθη καί οί παραδόσεις τών διαφόρων χωρών. Καί δέν άρνιόμα-
στε πώς ύπάρχουν χώρες, όπως ή Αμερική, ή Α γ γ λ ί α καί, άν 
γνώριζα καλύτερα τούς θεσμούς σας, ίσως θά πρόσθετα σ' αύτές 
καί τήν Όλλανδία, όπου οί έργάτες μπορούν νά επιτύχουν τό 
σκοπό τους μέ ειρηνικά μέσα. Ά λ λ ά κι άν αύτό είναι σωστό, 
οφείλουμε πάντως νά παραδεχτούμε ότι στίς περισσότερες χώ
ρες τής ήπείρου μοχλός τής έπανάστασής μας οφείλει νά είναι ή 
βία. Ακριβώς στή βία θά χρειαστεί νά προσφύγει κανείς κάποια 
μέρα, ώστε νά εγκαθιδρύσει οριστικά τήν κυριαρχία τής εργα
σίας.* 

Τό συνέδριο τής Χάγης παραχώρησε νέες καί εύρύτερες 
έξουσιοδοτήσεις στό Γενικό Συμβούλιο. Πράγματι, τή στιγμή 
πού συγκεντρώνονται οί έστεμμένοι στό Βερολίνο καί στή σύ
ναξη αύτή τών ισχυρότερων εκπροσώπων τής φεουδαρχίας καί 
τής παρωχημένης εποχής έτοιμάζονται νέα καί σκληρότερα κα-

„ι — Στήν έφημερίδα «νοίκββίααίη,άντί γιά τήν τελευταία αυτή παράγραφο, υπάρχει ή 
φράση : «Ωστόσο , τά πράγματα δέν έχουν έτσι άκριβώς γιά όλες τίς χώρες». (Σημ. τής σύν
ταξη τής γερμανικής έκδοσης). 
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τασταλτικά μέτρα εναντίον μας, τή στιγμή πού οργανώνονται 
διώξεις, τό συνέδριο τής Χάγης έκρινε εύλογο καί άναγκαΐο νά 
ένισχύσει τίς έξουσιοδοτήσεις τοΰ Γενικού Συμβουλίου του καί 
μπροστά στούς έπερχόμενους άγώνες νά συγκεντροποιήσει τίς 
δραστηριότητες, πού σκόρπιες θά ήταν άκαρπες. Άλλωστε , 
ποιόν άλλον έκτός άπ' τούς έχθρούς μας μπορούν νά βάλουν 
σε άνησυχία οι εξουσιοδοτήσεις τοΰ Γενικού Συμβουλίου ; Μή
πως διαθέτει κάποιο γραφειοκρατικό μηχανισμό ή κάποια ένο
πλη άστυνομία ώστε νά έχει μιά άναγκαστική πειθαρχία; Μή
πως ή επιβολή του δέν είναι άπλώς καί μόνο ήθική ; Καί μήπως 
δέν γνωστοποιεί στίς "Ομοσπονδίες τίς άποφάσεις του, πού ή 
έκτέλεσή τους εναπόκειται πάλι σ' αύτές ; Με τούς ίδιους όρους, 
χωρίς στρατό, χωρίς άστυνομία, χωρίς άξιωματούχους, οί έστεμ-
μένοι, πού θά έπιχειροΰσαν νά οικοδομήσουν τήν εξουσία τους 
άποκλειστικά καί μόνο πάνω στήν ήθική επιρροή καί επιβολή, 
θά άποδείχνονταν ένα άδύναμο εμπόδιο στήν πορεία τής επα
νάστασης. 

Καί, τέλος, τό συνέδριο τής Χάγης μετέφερε τήν έδρα τοΰ 
Γενικού Συμβουλίου στή Νέα "Υόρκη. Πολλοί, άκόμα καί φίλοι 
μας, παραξενεύτηκαν, φαίνεται, άπ' τήν άπόφαση αύτή. Προ
φανώς, λησμονούν ότι ή Αμερική γίνεται ό κατ' εξοχήν κόσμος 
τών εργατών, ότι κάθε χρόνο σ' αύτή τή δεύτερη ήπειρο μετανα
στεύουν μισό εκατομμύριο άνθρωποι καί ότι στό έδαφος αύτό, 
όπου έπικρατέστερο στοιχείο είναι οί έργάτες, ή Διεθνής πρέ
πει νά άπλώσει βαθιές ρίζες. Πέρα άπ' αύτό, ή άπόφαση τοΰ συ
νεδρίου δίνει στό Γενικό Συμβούλιο τό δικαίωμα νά προσλαμ
βάνει ώς νέα μέλη του άνθρώπους πού θεωρεί άπαραίτητους καί 
χρήσιμους γιά τήν κοινή ύπόθεση. Βασιζόμαστε στή φρόνησή 
του καί προσδοκούμε ότι θά επιτύχει νά έπιλέξει άνθρώπους, 
πού θά στέκονται στό ΰψος τών καθηκόντων τους καί θά μπορέ
σουν νά κρατήσουν ψηλά τό λάβαρο τής Ένωσης μας στήν 
Εύρώπη. 

Πολίτες, έχουμε στό νοΰ μας μιά θεμελιώδη άρχή τής Διε-
θνοΰς : τήν άλληλεγγύη. θ ά έπιτύχουμε τό μεγάλο σκοπό μας, 
άν θεμελιώσουμε γερά άνάμεσα σ' όλους τούς έργάτες όλων τών 
χωρών αύτή τή ζωογόνα άρχή. Ή επανάσταση πρέπει νά έχει 

292 



αλληλεγγύη, αύτό μας διδάσκει ή μεγάλη εμπειρία της Κομμού
νας τού Παρισιού, πού έπεσε, διότι* σ' όλα τά βασικά κέντρα, 
στό Βερολίνο, στή Μαδρίτη καί άλλα, δεν ξέσπασε ταυτόχρονα 
ένα μεγάλο έπαναστατικό κίνημα, άντίστοιχο πρός τό ύψηλό 
άγωνιστικό έπίπεδο τού προλεταριάτου τού Παρισιού. 

"Οσο γιά μένα, θά συνεχίσω τό έργο μου καί θά εργαστώ 
άκούραστα γιά νά δημιουργηθεί αύτή ή τόσο ζωτική γιά τό μέλ
λον άλληλεγγύη όλων τών έργατών. "Οχι, έγώ δέν άποχωρώ άπ' 
τή Διεθνή καί τό ύπόλοιπο τής ζωής μου, όπως καί ή προηγού
μενη δράστηριότητά μου, θά άφιερωθεΐ στό θρίαμβο τών κοινω
νικών ιδεών, πού, όπως πιστεύουμε άκράδαντα, θά οδηγήσουν, 
άργά ή γρήγορα, στήν επικράτηση τού προλεταριάτου σ' όλο 
τόν κόσμο. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 18, σελ. 159-161. 

* — Στην έφημερίδα «νο1κ33ΐααι» ή φράση συνεχίζεται ώς έξής : «δέν έκδηλώθηκε ή 
άλληλεγγύη τών έργατών τών άλλων χωρών». (Σημ. τής σύντ. τής γερμανικής έκδοσης). 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Περί του κύρους (1872/1873)*193 

Τόν τελευταίο καιρό μερικοί σοσιαλιστές άρχισαν μιά 
πραγματική σταυροφορία ένάντια σ' αυτό πού τό ονομάζουμε 
αρχή τον κνρονς. Φτάνει νά τούς ποΰν ότι τούτη ή εκείνη ή πρά
ξη άποτελεΐ μιά πράξη κνρονς, γιά νά τήν καταδικάσουν. Γίνε
ται τόση κατάχρηση αύτού τοΰ άπλουστευτικοΰ τρόπου, ώστε 
χρειάζεται νά έξετάσουμε τό θέμα κάπως πιό διεξοδικά. Κύρος, 
μέ τήν έννοια πού δίνουμε έδώ, θά πει έπιβολή μιας ξένης βού
λησης πάνω στή δική μας. Τό κύρος προϋποθέτει τήν υπακοή 
τής άλλης πλευράς. Επε ιδή , όμως, καί οί δυό αυτές έκφράσεις 
χτυπούν άσχημα στ' αύτί καί ή σχέση πού έκφράζουν είναι ένο-
χλητική γιά τήν πλευρά πού ύπακούει, μπαίνει τό ερώτημα μή
πως υπάρχει κανένα άλλο μέσο γιά νά υπερπηδήσουμε αύτή τή 
σχέση, μήπως θά μπορούσαμε — μέσα στίς υπάρχουσες κοινω
νικές συνθήκες — νά δημιουργήσουμε μιάν άλλη κοινωνική κα
τάσταση, όπου αύτό τό κύρος δέ θά έχει πιά κανένα λόγο ύπαρ
ξης καί συνεπώς θά πρέπει νά εκλείψει. Εξετάζοντας τίς οικο
νομικές — βιομηχανικές καί άγροτικές — σχέσεις, πού άποτε-
λοΰν τή βάση τής σημερινής άστικής κοινωνίας, διαπιστώνουμε 
ότι έχουν τήν τάση νά ύποκαθιστούν όλο καί πιό πολύ τή μεμο
νωμένη μέ τή συνδυασμένη δράση τών άτόμων. Στή θέση των 
μικρών εργαστηρίων, πού άνηκαν σε μεμονωμένους παραγωγούς, 
εμφανίστηκε ή σύγχρονη βιομηχανία, μέ τά μεγάλα έργοστάσια 

* — Ή λέξη κύρος άποτελεΐ άπόδοση άπ' τά Γερμανικά (καί μέ τόν ίδιο τρόπο άπό 
άλλες γλώσσες) τής λέξης ΑιΗοπίΗβΙ. Ή ίδια λέξη , άνάλογα μέ τά συμφραζόμενα, μπορεί νά 
σημαίνει αύθεντία, έξουσία, αρχή, αύταρχία,έπιβολή,έγκυρότητα (Σημ. μετ.). 
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καί εργαστήρια, όπου εκατοντάδες εργάτες χειρίζονται πολύ
πλοκες ατμοκίνητες μηχανές. Οί άμαξες καί τά καρότσια των 
μεγάλων δημόσιων δρόμων έκτοπίζονται άπ' τούς σιδηροδρομι
κούς συρμούς, όπως καί οί κωπήλατες βάρκες καί τά ιστιοφόρα 
άντικαταστάθηκαν άπ' τά άτμόπλοια. Ακόμα καί στήν άγροτική 
οικονομία άρχίζουν νά έπικρατοΰν όλο καί πιό πολύ ή μηχανή 
καί ό άτμός, πού άργά άλλά σταθερά ύποκαθιστοΰν τούς μικρο
ϊδιοκτήτες μέ τούς μεγαλοκεφαλαιούχους, πού καλλιεργούν με
γάλες εκτάσεις γής μέ τή βοήθεια μισθωτών εργατών. Τή θέση 
τής αύτοτελοΰς δραστηριότητας τών μεμονωμένων άτόμων τήν 
παίρνουν παντού ή συνδυασμένη δραστηριότητα, οί λειτουργίες 
περίπλοκων άλληλοεξαρτήσεων. Ά λ λ ά συνδυασμένη δράση 
σημαίνει οργάνωση. Μπορεί όμως νά υπάρξει οργάνωση χωρίς 
κύρος ; 

Ά ς ύποθέσουμε ότι μιά κοινωνική έπανάσταση έκθρόνισε 
τούς κεφαλαιοκράτες, στων όποιων τό κύρος ύποτάσσεται σή
μερα ή παραγωγή καί ή κυκλοφορία τών ύλικών άγαθών. Ά ς 
ύποθέσουμε άκόμα, δεχόμενοι άπόλυτα τή θέση τών πολέμιων 
του κύρους, ότι ή γή καί τά έργαλεΐα δουλειάς έγιναν συλλογική 
ιδιοκτησία τών εργατών πού τά χρησιμοποιούν. Θά πάψει νά 
ύπάρχει τότε τό κύρος ή άπλώς θά έχει άλλάξει μορφή ; Ά ς τό 
εξετάσουμε. 

Ά ς πάρουμε γιά παράδειγμα ένα κλωστήριο βαμβακιού. 
Τό βαμβάκι πρέπει νά περάσει τουλάχιστον άπό έξι διαδοχικές 
επεξεργασίες προτού πάρει τή μορφή νήματος. Οί έπεξεργασίες 
αύτές γίνονται, στό μεγαλύτερο μέροο τους, σέ διαφορετικές αί
θουσες. Πέρα άπ' αύτό, γιά νά λειτουργούν τά μηχανήματα, χρειά
ζεται μηχανικός πού νά επιβλέπει τήν άτμοκίνητη μηχανή, χρειά
ζονται μηχανοτεχνίτες γιά τρέχουσες επιδιορθώσεις καί πολλοί 
άνειδίκευτοι εργάτες γιά μεταφορά τών προϊόντων άπό μιά αί
θουσα στήν άλλη κτλ. Ό λ ο ι αύτοί οί έργάτες, — άντρες, γυναί
κες καί παιδιά, — είναι ύποχρεωμένοι ν ' άρχίζουν και νά τελειώ
νουν τή δουλειά τους σέ μιά ορισμένη ώρα, πού τήν καθορίζει τό 
κύρος τού άτμοΰ, ό όποιος δεν πολυσκοτίζεται γιά τήν αύτονο-
μία τού μεμονωμένου άτομου. Χρειάζεται, λοιπόν, πρώτα νά 
συμφωνήσουν οί έργάτες γιά τίς ώρες εργασίας κι άφού οριστούν 
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αυτές oí ώρες, τότε νά είναι υποχρεωτικές γιά όλους χωρίς εξαί
ρεση. Ακόμα, σέ κάθε τμήμα καί σε κάθε στιγμή προκύπτουν 
μικροζητήματα, πού άφορούν τόν τρόπο παραγωγής, τή διανομή 
ύλικού κτλ., ζητήματα πού πρέπει νά λυθούν έπιτόπου γιά νά μή 
σταματήσει άμέσως όλη ή παραγωγή. "Οπως κι άν έπιλυθοΰν τά 
ζητήματα αύτά, μέ άπόφαση κάποιου εντεταλμένου πού έχει το
ποθετηθεί επικεφαλής κάθε τομέα δουλειάς ή, όπου αύτό είναι 
έφικτό, μέ άπόφαση τής πλειοψηφίας, ή βούληση τών μεμονω
μένων άτόμων οφείλει πάντα νά ύποτάσσεται κι αύτό σημαίνει 
ότι τά ζητήματα θά λυθούν μέ τήν έπιβολή. Ό αύτόματος μηχα
νισμός ένός μεγάλου έργοστασίου άποδείχνεται πολύ πιό δεσπο
τικός άπ' ό,τι ήσαν άλλοτε οί μικροί κεφαλαιοκράτες, στούς 
όποιους δούλευαν οί έργάτες. Τουλάχιστον γιά τίς ώρες έργασίας, 
μπορούμε νά γράψουμε πάνω άπ' τήν πύλη αύτών τών εργοστα
σίων : Lasciate ogni autonomía, voi che éntrate ! * 1 9 4 Ά ν ό άν
θρωπος, μέ τή βοήθεια τής έπιστήμης καί του έφευρετικοΰ δαι
μόνιου, ύπέταξε τίς δυνάμεις τής φύσης, τόν εκδικούνται κι αύ-
τές, ύποτάσσοντας καί τόν ίδιο, στό βαθμό πού τίς θέτει στήν 
ύπηρεσία του, σ' έναν άληθινό δεσποτισμό, άνεξάρτητο άπό 
οποιαδήποτε κοινωνική οργάνωση. Τό νά θέλουμε νά καταργή
σουμε τό κύρος στή μεγάλη βιομηχανία είναι σά νά θέλουμε νά 
καταργήσουμε τήν ίδια τή βιομηχανία, σά νά θέλουμε νά κατα
στρέψουμε τόν άτμοκίνητο άργαλειό καί νά έπανέλθουμε στό 
ροδάνι. 

Ά ς πάρουμε, σάν άλλο παράδειγμα, ένα σιδηρόδρομο. Κι 
έδώ έπίσης είναι άπόλυτα άναγκαία ή συνεργασία πολλών άν-
θρώπων. Αύτή ή συνεργασία πρέπει νά γίνεται σέ άπόλυτα κα
θορισμένες ώρες, γιατί άλλιώς θά γίνουν δυστυχήματα. Κι έδώ 
πρώτος όρος λειτουργίας είναι μιά επικρατούσα βούληση, πού 
λύνει κάθε παρεπόμενο ζήτημα, άσχετα άν τή βούληση αύτή τήν 
έκφράζει ένας άντιπρόσωπος ή μιά έπιτροπή, επιφορτισμένη 
μέ τήν εκτέλεση τών άποφάσεων τής πλειοψηφίας τών ένδιαφε-
ρόμενων προσώπων. Καί στή μιά καί στήν άλλη περίπτωση, 
έχουμε νά κάνουμε μέ ένα σαφώς εκφρασμένο θέμα κύρους. 

* — Έσεΐς πού μπαίνετε μέσα, παρατήστε κάθε αύτονομία. 
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Επιπρόσθετα:. τί θά συνέβαινε, στό πρώτο κιόλας ξεκίνημα 
τραίνου, άν έπαυε νά υπάρχει τό κύρος τών σιδηροδρομικών 
έναντι τών κυρίων επιβατών ; 

Μά ή άναγκαιότητα τοΰ κύρους, καί μάλιστα στήν πιό έξου-
σιαστική μορφή του, φαίνεται πιό παραστατικά σ' ένα καράβι 
πού πλέει στήν άνοιχτή θάλασσα. Έδώ, σέ περίπτωση κινδύνου, 
ή ζωή όλων έξαρτιέται άπό τήν άμεση καί πλήρη ύπακοή όλων 
στή βούληση ένός καί μόνο προσώπου. 

Ό τ α ν παραθέτω τέτοια έπιχειρήματα στούς πιό σφοδρούς 
πολέμιους του κύρους, αύτοί μπορούν νά δώσουν μόνο τήν έξης 
άπάντηση : «Ναί, αυτό είναι άλήθεια, άλλά έδώ δέν πρόκειται 
περί τού κύρους μέ τό όποιο περιβάλλουμε τούς άντιπροσώπους 
μας, άλλά γιά μιά ρητή εντολή !». Οί κύριοι αύτοί νομίζουν ότι 
τό ζήτημα αλλάζει, επειδή τοΰ άλλάζουν τό όνομα. "Ετσι οί εμ
βριθείς μελετητές κοροϊδεύουν τόν κόσμο. 

"Οπως είδαμε, άπό τή μιά μεριά, ένα ορισμένο κύρος, άσχε
τα άπ' τό πώς παραχωρήθηκε, κι άπ' τήν άλλη, μιά άντίστοιχη 
ύπακοή, άσχετη άπό οποιαδήποτε κοινωνική οργάνωση, είναι 
γιά μας πράγματα ύποχρεωτικά μέσα στίς ύλικές συνθήκες στίς 
όποιες συντελείται ή παραγωγή καί κυκλοφορία τών εμπορευ
μάτων. 

Είδαμε, παράλληλα, ότι οί ύλικοί όροι παραγωγής καί κυ
κλοφορίας, μέ τήν άνάπτυξη τής μεγάλης βιομηχανίας καί τήο 
μεγάλης άγροτικής οικονομίας, γίνονται άναγκαστικά πιό πε
ρίπλοκοι κι έχουν τήν τάση νά διευρύνουν όλο καί περισσότερο 
τό πεδίο αύτοΰ τοΰ κύρους. Είναι έπομένως παράλογο νά θεω
ρούμε τήν άρχή τοΰ κύρους ώς μιά άπόλυτα κακή άρχή καί τήν 
άρχή τής αΰτονομίας ώς μιά άπόλυτα καλή άρχή. Τό κύρος καί ή 
αύτονομία είναι πράγματα σχετικά καί τό πεδίο εφαρμογής 
τους άλλάζει άνάλογα μέ τίς διάφορες φάσεις τής κοινωνικής 
έξέλιξης. Ά ν οί θιασώτες τής αύτονομίας ήθελαν άπλώς νά 
ποΰν ότι ή κοινωνική οργάνωση τοΰ μέλλοντος θά περιορίσει τό 
κύρος μέσα στά πλαίσια πού τό καθιστούν άπαραίτητο οί όροι 
τής παραγωγής, τότε θά μπορούσαμε νά συννενοηθοΰμε. Ά λ λ ά 
άγνοούν τά γεγονότα πού καθιστούν άναγκαιο τό κύρος καί άντι-
μάχονται μέ πάθος τήν ίδια τή λέξη. 
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Γιά ποιό λόγο οί πολέμιοι του κύρους δέν περιορίζον
ται στό νά ασκούν τήν πολεμική τους έναντι α στό πολιτικό 
κύρος, ενάντια στό κράτος; Ό λ ο ι οί σοσιαλιστές συμφω
νούν στό ότι τό πολιτικό κράτος καί μαζί του καί τό πολι
τικό κύρος θά έξαφανιστούν, ως άποτέλεσμα τής μελλοντικής 
κοινωνικής έπανάστασης, δηλαδή οί δημόσιες λειτουργίες θά 
χάσουν τόν πολιτικό τους χαρακτήρα καί θά μετατραπούν σέ α
πλές διοικητικές λειτουργίες, πού θά προστατεύουν τά αληθι
νά κοινωνικά συμφέροντα. Ά λ λ ά οί πολέμιοι τού κύρους άπαι-
τούν νά καταργηθεί μονομιάς τό αυταρχικό πολιτικό κράτος 
πρίν άκόμα έκλείψουν οί κοινωνικοί όροι πού προκάλεσαν τή 
γέννησή του. Απαιτούν ή πρώτη πράξη τής κοινωνικής έπανά
στασης νά είναι ή κατάργηση τού κύρους. Είδαν ποτέ τους επα
νάσταση αύτοί οί κύριοι ; Μιά επανάσταση είναι άσφαλώς τό 
πιό αύταρχικό πράγμα πού μπορεί νά ύπάρξει. Είναι μιά πράξη, 
όπου ένα μέρος τού πληθυσμού επιβάλλει τή βούλησή του στό 
άλλο μέ τά όπλα, τίς λόγχες καί τά κανόνια, δηλαδή μέ τά πιό 
αυταρχικά μέσα. Κι άν ή πλευρά πού έπικράτησε δε θέλει νά 
χάσει τούς καρπούς τών άγώνων της, οφείλει νά εδραιώσει τήν 
έπικράτησή της μέ τόν φόβο πού έμπνέουν τά όπλα της στήν 
άντίδραση. Θά κρατούσε ποτέ ή Παρισινή Κομμούνα 1 2 2 , έστω 
καί μιά μέρα, άν δέν είχε χρησιμοποιήσει ενάντια στήν άστική 
τάξη αύτό τό κύρος τού οπλισμένου λαού; Δέ θά έπρεπε, άντί-
θετα, νά τήν μεμφθοΰμε γιά τό ότι τό χρησιμοποίησε πολύ λίγο ; 

Συνεπώς, ένα άπ' τά δυό : ή δέν ξέρουν τί λένε οί πολέμιοι 
τού κύρους κι έτσι προκαλούν τή σύγχιση, ή ξέρουν, καί τότε 
προδίδουν τό προλεταριακό κίνημα. Καί στή μιά καί στήν άλλη 
περίπτωση, εξυπηρετούν μόνο τήν άντίδραση. 

Γράρτηκε μεταξύ Όκτωβρίου 1872 καί Μαρτίου 1873. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛ.Σ, "Απαντα, τόμ. 18, σελ. 305-308. 
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I 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Ή Διεθνής Έ ν ω σ η Εργατών, θέτοντας ώς στόχο της νά 
συνενώσει σ 9 ενα ενιαίο σύνολο τίς σκόρπιες δυνάμεις τοϋ παγ
κόσμιου προλεταριάτου καί νά γίνει, ετσι, ό ζωντανός εκφρα
στής των κοινών συμφερόντων πού συνδέουν τούς εργάτες, ήταν 
οπωσδήποτε ύποχρεωμένη ν ' αφήσει ελεύθερη τήν είσοδο των 
σοσιαλιστών όλων των αποχρώσεων. Οι ιδρυτές της καί οί εκ
πρόσωποι των εργατικών οργανώσεων του Παλιοϋ καί τοϋ Νέου 
κόσμου, πού επικύρωσαν σέ διεθνή συνέδρια τό Γενικό Κατα
στατικό της Ένωσης , δέν εϊχαν λάβει ύπόψη πώς ή ϊδια ή εύρύ-
τητα του προγράμματος της θά έπιτρέψει νά εισχωρήσουν σ 5 αυ
τήν στοιχεία ταξικά εκφυλισμένα* καί νά δημιουργήσουν στό 
έσωτερικό της "Ενωσης μυστικές οργανώσεις, πού δέ θά στρέ
φονται ενάντια στήν αστική τάξη καί στίς υπάρχουσες κυβερ
νήσεις, άλλά ενάντια στήν ϊδια τή Διεθνή. Αυτό συνέβηκε μέ 
τή Συμμαχία της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας159. 

Στό συνέδριο της Χ ά γ η ς 1 9 2 τό Γενικό Συμβούλιο ζήτησε 
νά γίνει μιά έρευνα γύρω από τή μυστική αύτή οργάνωση. Τό 

* Deklassierte, Déclassés (ταξικά εκφυλισμένοι) ονομάζονται (ή λέξη 
προέρχεται άπ' τά Γαλλικά) άνθρωποι προερχόμενοι άπό τίς κυρίαρχες τά
ξεις, οί όποιοι ξέπεσαν άπό τήν τάξη τους ή ξέκοψαν άπ' αύτή, δίχως όμως 
νά γίνουν καί προλετάριοι ή νά ανήκουν στό προλεταριάτο. Τέτοιοι είναι οί 
διάφοροι κομπιναδόροι (Industrieritter), οί έπαγγελματίες χαρτοπαίκτες ? 

οί λογής-λογής σαλτιμπάγκοι (Pickelhärige), πολλοί καλαμαράδες ή εξ έπαγ-
γέλματος πολιτικάντηδες. Τό προλεταριάτο εχει κι αυτό τούς δικούς του τα
ξικά εκφυλισμένους : είναι αύτοί πού άποτελοϋν τό λοϋμπεν προλεταριάτο. 
[Σημ. τοϋ "Ενγκελς στη γερμανική έκδοση]. 
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συνέδριο ανέθεσε αύτη τήν έρευνα σέ μιά πενταμελή επιτροπή 
(στούς πολίτες Κούνο, Λυκαίν, Σπλενγκάρ, Βισάρ καί Βάλτερ: 
ό τελευταίος βγήκε άπ' τήν επιτροπή), πού υπέβαλε τήν εκθεσή 
της στή συνδιάσκεψη της 7 Σεπτεμβρίου. Τό συνέδριο αποφά
σισε : 

1. Νά διαγράψει από τή Διεθνή τόν Μιχαήλ Μπακούνιν 
ιδρυτή της Συμμαχίας, καθώς καί γιά προσωπικό 

παράπτωμα 1 9 6 . 
2. Νά διαγράψει τόν Τζέημς Γκυγιώμ ως μέλος της Συμμα

χίας. 
3. Νά δώσει στή δημοσιότητα τά ντοκουμέντα πού αφο

ρούν, τή Συμμαχία. 
Επειδή ή επιτροπή έρευνας της δραστηριότητας της Συμ

μαχίας δέν είχε τή δυνατότητα νά δώσει στή δημοσιότητα τά 
ντοκουμέντα πάνω στά όποια στήριξε τήν εκθεσή της, εφόσον 
τά μέλη της έλλειπαν σέ διάφορες χώρες, ό πολίτης Βισάρ, τό 
μόνο μέλος της επιτροπής πού διαμένει στό Λονδίνο, τά παρέ
δωσε στή συντακτική επ ι τροπή 1 9 7 , ή οποία καί τά αναδημοσιεύει 
τώρα μέ δική της εύθύνη στήν έκθεση πού ακολουθεί. 

Ό φάκελλος περί Συμμαχίας ήταν τόσο ογκώδης, ώστε ή 
έπιτροπή, πού συνεδρίαζε κατά τή διάρκεια του συνεδρίου, μόλις 
πρόλαβε νά λάβει γνώση τών σπουδαιότερων ντοκουμέντων, πού 
ήταν απαραίτητα γιά νά συναχθεί κάποιο πρακτικό συμπέρασμα. 
Έτσι , ή έπιτροπή δέ μπόρεσε νά μελετήσει τό μεγαλύτερο μέρος 
τών ρωσικών κειμένων. Καί ή έκθεση της επιτροπής πρός τό 
συνέδριο, πού καλύπτει μόνο ενα μέρος του προβλήματος, δέ 
μπορεί πιά σήμερα νά θεωρηθεί επαρκής. Γιά νά μπορέσει ό ανα
γνώστης νά καταλάβει τό νόημα καί τή σημασία αυτών τών ντο
κουμέντων, βρεθήκαμε στήν ανάγκη νά εκθέσουμε τήν δλη Ιστο
ρία της Συμμαχίας. 

Τά ντοκουμέντα πού δίνουμε στή δημοσιότητα αναφέρονται 
σέ διάφορες κατηγορίες. Μερικά άπ' αυτά έχουν ήδη δημοσιευ
θεί αυτοτελώς, κυρίως στά Γαλλικά. Ά λ λ ά γιά νά συλλάβει κα
νείς σωστά τό πνεύμα της Συμμαχίας, πρέπει νά τά αντιπαραβά
λει μέ άλλα, διότι μέ μιά τέτοια αντιπαραβολή θά τά δει κάτω 
από νέο φώς. Στά ντοκουμέντα αυτά περιλαμβάνεται τό πρόγραμ-
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μα της επίσημης Συμμαχίας. "Αλλα εΐναι ντοκουμέντα της Διε
θνούς καί δημοσιεύονται γιά πρώτη φορά. Έ ν α άλλο μέρος είναι 
ντοκουμέντα τοϋ ισπανικού τμήματος της μυστικής Συμμαχίας, 
πού τήν ύπαρξή του τήν αποκάλυψαν δημοσία ορισμένα μέλη τής 
Συμμαχίας τήν "Ανοιξη τοΰ 1871. "Οποιος παρακολούθησε τό 
ισπανικό κίνημα εκείνης τής περιόδου, θά βρει απλώς σ' αυτά 
πιό αναλυτικά στοιχεία γιά γεγονότα πού, λίγο ή πολύ, έγιναν 
κιόλας γνωστά στόν πολύ κόσμο. Ή σημασία αύτών τών ντο
κουμέντων δέ βρίσκεται στό ότι δημοσιεύονται γιά πρώτη φορά, 
αλλά στό ότι γιά πρώτη φορά γίνεται μιά τέτοια άντιπαραβολή 
τους, ώστε νά αποκαλύπτεται ή κοινή μυστική δραστηριότητα 
πού προκαθόρισε τήν έμφάνισή τους καί ιδίως στό ότι τά αντι
παραβάλλουμε με δυό κατηγορίες ντοκουμέντων πού ακολου
θούν. Ή πρώτη αποτελείται από ντοκουμέντα, πού δημοσιεύθη
καν στά Ρωσικά καί πού αποκαλύπτουν τό αληθινό πρόγραμμα 
καί τή μέθοδο δράσης τής Συμμαχίας. Τά ντοκουμέντα αύτά, 
γραμμένα στή Ρωσική, πού τά έκανε δυσπρόσιτα, παρέμεναν έως 
τώρα άγνωστα στή Δύση, πράγμα πού έπέτρεπε στούς συντάκτες 
τους νά αφήνουν ασύδοτη τή φαντασία καί τή γλώσσα τους. Ή 
πιστή τους μετάφραση, τήν όποία παραθέτουμε, θά επιτρέψει 
στόν αναγνώστη νά αξιολογήσει τήν πνευματική, ηθική, πολιτι
κή καί πολιτικο-οικονομική στάθμη τών αρχηγών τής Συμ
μαχίας. 

Ή δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σέ ένα μόνο ντοκουμέν
το : στούς μυστικούς κανονισμούς τής Συμμαχίας. Είναι τό μόνο, 
λίγο-πολύ εκτεταμένο, ντοκουμέντο, πού πρωτοδημοσιεύεται 
στήν έκθεση αύτή. θ ά τεθεί ίσως τό ερώτημα : Επιτρέπεται σέ 
επαναστάτες νά φέρνουν στή δημοσιότητα ντοκουμέντα ένός μυ
στικού Συνδέσμου, πού προγραμματίζει μιά συνωμοτική δρα
στηριότητα ; Πρώτα-πρώτα σημειώνουμε πώς αυτοί οί μυστικοί 
Κανονισμοί αναφέρονται ρητά στόν κατάλογο τών ντοκουμέν
των, πού τή δημοσίευσή τους ζήτησε στό συνέδριο τής Χάγης 
ή επιτροπή έρευνας τοΰ θέματος τής Συμμαχίας καί πώς κανέ
νας άπ' τούς αντιπροσώπους, άκόμα καί έκεΐνος πού εκπροσω
πούσε τή μειοψηφία στήν επιτροπή, δέν ψήφισε κατά. Έτσ ι , ή 
δημοσίευση αυτών τών ντοκουμέντων είχε ζητηθεί κατηγορη-
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ματικά άπ' τό συνέδριο, του οποίου τίς εντολές είμαστε υποχρεω
μένοι νά έκτελέσουμε. Τώρα επί της ουσίας πρέπει νά πούμε τά 
έ£ής : 

Έδώ έχουμε νά κάνουμε με μιά έταιρία, πού, κάτω άπ' τή 
μάσκα του πιό ακραίου άναρχισμοϋ, δέ στρέφει τά χτυπήματά 
της ενάντια στίς ύπάρχουσες κυβερνήσεις, αλλά ενάντια στούς 
επαναστάτες εκείνους πού δέν αποδέχονται τά δόγματά της καί 
τήν αρχηγία της. Βασισμένοι στή μειοψηφία κάποιου αστικού" 
συνεδρίου, ή έταιρία αυτή τρυπώνει στίς γραμμές τής διεθνούς 
οργάνωσης τής εργατικής τάξης, επιχειρεί στήν άρχή νά άρπά-
ξει τήν ήγεσία της καί, δταν αύτό τό σχέδιο ναυαγεί, επιδιώκει 
τήν άποδιοργάνωσή της. Αυτή ή έταιρία επιχειρεί αδιάντροπα 
νά υποκαταστήσει μέ τό σεκταριστικό της πρόγραμμα καί τίς 
στενόμυαλες ιδέες της τό ευρύ πρόγραμμα καί τούς μεγάλους 
σκοπούς τής Ένωσής μας : οργανώνει μέσα στούς κόλπους των 
έπίσημων τμημάτων τής Διεθνούς τά δικά της μυστικά ύποτμή-
ματα, πού, υπακούοντας σέ δικές της ενιαίες οδηγίες, καταφέρ
νουν συχνά, ενεργώντας εσκεμμένα, νά παίρνουν στά χέρια τους 
τμήματα τής Διεθνούς. Ά π ό τίς στήλες των εντύπων της έπιτί-
θεται απροκάλυπτα ενάντια σ' όλους εκείνους, πού άρνιοϋνται νά 
ύποταχθοΰν στίς θελήσεις της. Καί, όπως ή ϊδια ομολογεί, υπο
δαυλίζει άνοιχτά τόν πόλεμο μέσα στίς γραμμέο μας. Γιά νά επι
τύχει τούς σκοπούς της, ή έταιρία αυτή δέ διστάζει νά χρησι
μοποιήσει κάθε μέσο καί κάθε δολιότητα. Τό ψέμμα, ή συκοφαν
τία, οί εκφοβισμοί, οί τραμπουκισμοί, είναι χαρακτηριστικά της 
γνωρίσματα. Τέλος, στή Ρωσία ή έταιρία αυτή άντιποιεΐται κα
τάφορα τόν τίτλο τής Διεθνούς καί, καλυπτόμενη πίσω άπό τήν 
έπωνυμία τής Διεθνούς, διαπράττει ποινικά αδικήματα, απάτες, 
μιά δολοφονία, ενώ γιά δλα αυτά ό κυβερνητικός καί ό αστικός 
Τύπος επιρρίπτει τήν εύθύνη στήν Ένωσή μας. Καί έπρεπε ή 
Διεθνής νά άποσιωπά αύτά τά γεγονότα, επειδή αυτή ή έταιρία, 
ύπόλογη γιά δλα τούτα, είναι μυστική! Ή Διεθνής έχει στά χέρια 
της τούς Κανονισμούς αύτής τής έταιρίας, θανάσιμου εχθρού 
της, Κανονισμούς μέ τούς οποίους αύτοαναγορεύεται έπίσημα 
νέο τάγμα Ίησουιτών καί διακηρύσσει ότι έχει δικαίωμα καί 
χρέος νά κάνει χρήση όλων των ιησουίτικων μεθόδων, Κανονι-
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σμούς, πού εξηγούν άμεσα όλες τίς εχθρικές ενέργειες τής έται-
ρίας αυτής ενάντια στή Διεθνή. Ά λ λ ά ή Διεθνής δέν πρέπει νά 
κάνει χρήση αυτών τών ντοκουμέντρων, διότι αυτό, λέει, θά σή
μαινε κατάδοση μιας μυστικής έταιρίας ! 

Ενάντια σ' όλες αυτές τίς ραδιουργίες υπάρχει ένα καί μόνο 
μέσο, πού έχει, ωστόσο, ακαταμάχητη δύναμη : ή πλήρης δημο
σιότητα. Ή αποκάλυψη τών ραδιουργιών αυτών σέ όλη τους τήν 
έκταση σημαίνει τήν πλήρη άποδυνάμωσή τους. Ή συγκάλυψή 
τους μέ τή σιωπή μας θά ήταν από τήν πλευρά μας όχι μόνο αφέ
λεια, τήν οποία θά χλεύαζαν πρώτοι οι ήγέτες τής Συμμαχίας, 
αλλά καί δειλία. Κι άκόμα, θά ήταν μιά πράξη προδοσίας έναντι 
τών Τσπανών-μελών τής Διεθνούς, πού, ώς μέλη τής μυστικής 
Συμμαχίας δέ δίστασαν νά αποκαλύψουν τήν ύπαρξη αύτής τής 
έταιρίας καί τή μέθοδο δράσης της, μόλις πήρε απροκάλυπτα 
εχθρική στάση απέναντι στή Διεθνή. Επιπλέον, όλα όσα δια
λαμβάνονται στούς μυστικούς Κανονισμούς περιέχονται ήδη, 
καί μάλιστα πιό καθαρά διατυπωμένα, στά Ρωσικά ντοκουμέντα, 
πού εξέδωσαν οι ϊδιοι οι Μπακούνιν καί Νετσάγιεφ. Οί Κανο
νισμοί αποτελούν άπλώς τήν έπιβεβαίωσή τους. 

Ά ς φωνασκούν οί ήγέτες τής Συμμαχίας περί προδοσίας. 
Έμεΐς τούς παραδίδουμε στήν περιφρόνηση τών εργατών καί 
στή ν εύνοια τών κυβερνήσεων, στίς όποιες πρόσφεραν ανεκτί
μητες ύπηρεσίες, αποδιοργανώνοντας τό εργατικό κίνημα. Ή 
εφημερίδα τής Ζυρίχης ((Tagwacht)) είχε απόλυτο δίκιο όταν, 
άπαντώντας στόν Μπακούνιν, έλεγε : 

« Ά ν δέν είσθε πληρωμένος πράκτορας, τότε, δπως καί νάχει, ε να είναι 
φανερό : κανένας πληρωμένος πράκτορας δέ θά μπορούσε νά προξενήσει 
μεγαλύτερη ζημιά απ" ο,τι προξενήσατε έσε ΐ ς» 1 9 8 . 
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II 

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

Ή Συμμαχία της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 1 5 9 έχει κα
θαρά αστική προέλευση. Δέν βγήκε μέσα από τή Διεθνή. Είναι 
μιά παραφυάδα του Συνδέσμου ειρήνης καί ελευθερίας 1 9 9 , ένός 
θνησιγενούς ομίλου των άστών ρεπουμπλικάνων. Ή Διεθνής 
είχε κιόλας άπλώσει βαθιά τίς ρίζες της, όταν μπήκε στό μυαλό 
του Μιχαήλ Μπακούνιν ή Ιδέα νά παραστήσει τόν απελευθερω
τή του προλεταριάτου. Ή Διεθνής τοΰ παρείχε άπλώς τό πε
δίο δράσης, πού υπάρχει γενικά γιά όλα τά μέλη της. Γιά νά 
αναδειχθεί στή Διεθνή, θά χρειαζόταν στήν αρχή νά κατακτήσει 
μέ τό σπαθί του μιά θέση, δουλεύοντας μέ έπιμονή καί αυταπάρ
νηση. "Εκρινε όμως ότι δίπλα στούς αστούς του Συνδέσμου θά 
έχει καλύτερες προοπτικές καί πιό εύκολο δρόμο. 

"Ετσι, τό Σεπτέμβριο τοΰ 1867 κατάφερε νά έκλεγεΐ μέλος 
τής μόνιμης έπιτροπής τοΰ Συνδέσμου ειρήνης καί πήρε στά σο
βαρά τό ρόλο του. Μπορεί μάλιστα νά πει κανείς πώς, μαζί μέ 
τόν Μπαρνί, βουλευτή τώρα στίς Βερσαλλίες, ήταν ή ψυχή αυ
τής τής έπιτροπής. Διεκδικώντας τό ρόλο θεωρητικοΰ τοΰ Συνδέ
σμου, ό Μπακούνιν έτοιμάστηκε νά εκδώσει υπό τήν αιγίδα τοΰ 
Συνδέσμου μιά έργασία μέ τόν τίτλο «Φεντεραλισμός, σοσια
λισμός καί άντιθεολογισμός»* 2 0 0 . Σύντομα, όμως, πείσθηκε 
πώς ό Σύνδεσμος παραμένει ένα ασήμαντο σωματείο καί πώς οί 
φιλελεύθεροι πού άνηκαν σ' αύτόν βλέπουν τά συνέδριά του 

* Ή εκτύπωση αύτής τής Βίβλου τών ισ/ιών σταμάτησε στό τρίτο φύλ
λο, διότι δέν ύπήρχαν άλλα χειρόγραφα. 
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άπλώς σάν ένα μέσο γιά νά συνδυάζουν ταξίδια αναψυχής μέ 
πομπώδη λογίδρια, ενώ, αντίθετα, ή Διεθνής αναπτύσσεται από 
μέρα σέ μέρα. Ά ρ χ ι σ ε τότε νά σκέφτεται πώς νά μπολιάσει τό 
Σύνδεσμο στή Διεθνή. Γιά νά πραγματοποιήσει τό σχέδιο του, 
ό Μπακούνιν κατάφερε, μέ πρόταση τοΰ Έλπίντιν, νά γίνει τόν 
Ιούλιο τοΰ 1868 μέλος τοΰ κεντρικοΰ τμήματος τής Γενεύης 
[τής Διεθνοΰς]. Εξάλλου, εκμαίευσε από τήν επιτροπή τοΰ Συν
δέσμου μιά απόφαση νά προταθεί στό συνέδριο τής Διεθνοΰς 
στίς Βρυξέλλες* 1 9 9 ή σύναψη μιας έπιθετικής καί αμυντικής συμ
μαχίας μεταξύ τών δύο κοινοτήτων. Γιά νά επιτύχει μάλιστα νά 
επικυρωθεί από τό συνέδριο τοΰ Συνδέσμου αυτή ή φλογερή πρό
ταση, ό Μπακούνιν έγραψε μιά απόρρητη εγκύκλιο 2 0 1 καί κατό
πιν έπεισε τήν επιτροπή νά τήν υιοθετήσει καί νά τήν διανείμει 
στούς «κυρίους» τοΰ Συνδέσμου. Στήν εγκύκλιο ομολογεί απε
ρίφραστα ότι ό Σύνδεσμος, πού ώς τώρα ήταν μιά θλιβερή φάρ
σα, θά μπορέσει νά αποκτήσει κάποια σημασία μόνο άν στή 
συμμαχία τών καταπιεστών αντιτάξει 

«τή συμμαχία τών λαών, τή συμμαχία τών έργατών ... μπορούμε νά γίνουμε 
κάτι μόνο στήν περίπτωση, πού θά θελήσουμε νά γίνουμε ειλικρινείς καί 
πραγματικοί έκπρόσωποι τών έκατομμυρίων εργατών». 

Ή θεία αποστολή τοΰ ίεροΰ Συνδέσμου θά ήταν νά προσφέ
ρει τήν έργατική τάξη σπονδή στό απρόσκλητο αστικό Κοινο
βούλιο, στό όποιο θά εμπιστευόταν τή φροντίδα γιά τήν πολι
τική της καθοδήγηση. 

«Γιά νά αποβεί ό Σύνδεσμος μας μιά δύναμη ώφέλιμη καί πραγματική» 
— λέει στό τέλος ή έγκύκλιος, — «οφείλει νά γίνει καθαρά πολιτική έκ
φραση τών μεγάλων πολιτικών καί κοινωνικών συμφερόντων καί αρχών, 
πού τώρα άναπτύσσονται τόσο νικηφόρα καί διαδίδονται από τή μεγάλη 
Διεθνή Ένωση Έργατών τής Ευρώπης καί τής Αμερικής». 

Τό συνέδριο τών Βρυξελών βρήκε τό θάρρος νά απορρίψει 
τήν πρόταση τοΰ Συνδέσμου. Μεγάλη ήταν ή αγανάκτηση καί ή 
οργή τοΰ Μπακούνιν. Ά π ' τή μιά μεριά, ή Διεθνής ξέφευγε άπ' 
τήν κηδεμονία του. Ά π ' τήν άλλη μεριά, ό πρόεδρος τοΰ Συνδέ
σμου, καθηγητής Γκούσταβ Φόγκτ, τοΰ τά έψελνε άπ' τήν καλή. 

* — τρίτο γενικό συνέδριο της Διεθνοϋς "Ενωσης Έργατών (Σημ. μετ.). 
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«Είτε δέν ήσουν βέβαιος», — έγραφε στόν Μπακούνιν, — «γιά τήν 
έπιτυχία της πρόσκλησής μας, όπότε έξέθεσες τόν Σύνδεσμο μας, εϊτε ήξε
ρες ποιά έκπληξη μας έτοίμαζαν οί φίλοι σου άπ' τή Διεθνή, όπότε μας έξα-
πάτησες κατά τρόπο έπαίσχυντο. Σέ ρωτάω, τί θά ποϋμε στό συνέδριο μας...». 

'Ο Μπακούνιν απάντησε μέ ένα γράμμα, πού τό έδινε νά τό 
διαβάσει οποίος τό επιθυμούσε. 

«Δέν μποροΟσα νά προβλέψω», — έγραφε — «ότι τό συνέδριο τής Διε
θνούς θά μας έδινε μιά τόσο χονδροειδή καί έσκεμμένα προσβλητική άπάν-
τηση, άλλά αύτό τό προκάλεσαν οί ραδιουργίες μιας κλίκας Γερμανών, πού 
μισοϋν τούς Ρώσους» (προφορικά διευκρίνιζε στούς άκροατές του ότι γι
νόταν λόγος γιά τήν «κλίκα» του Μάρξ). «Μέ ρωτάς τί θά κάνουμε ; Θά λάβω 
τήν τιμή νά άπαντήσω σ' αυτήν τήν χονδροειδή προσβολή έξ ονόματος τής 
έπιτροπής άπό τό βήμα τοΟ συνεδρίου μας». 

Ά ν τ ί νά τηρήσει τήν ύπόσχεσή του, ό Μπακούνιν άλλαξε 
αμφίεση. Στό συνέδριο τοΰ Συνδέσμου στή Βέρνη πρότεινε ένα 
πρόγραμμα κάποιου φανταστικού σοσιαλισμού, στό όποιο ζη
τούσε τήν έξίσωση τάξεων καί ατόμων, θέλοντας νά υπερακον
τίσει τίς κυρίες τοΰ Συνδέσμου, πού, πρός τό παρόν, ζητούσαν 
απλώς τήν έξίσωση τών φύλων. Ηττημένος καί πάλι, εγκατέλειψε 
τό συνέδριο καί ακολουθούμενος άπό μιά μηδαμινή μειοψηφία 
πήγε στή Γενεύη*. 

Ή συμμαχία μεταξύ άστών καί έργατών, όπως τήν φανταζό
ταν ό Μπακούνιν, δέν έπρεπε νά περιοριστεί στό νά είναι μιά 
επίσημη συμμαχία. Στούς μυστικούς Κανονισμούς τής Συμμα
χίας τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας (βλ. «Ντοκουμέντα» άριθ. 
I ) 2 0 3 υπάρχουν ένδείξεις πώς ό Μπακούνιν μέσα στούς κόλπους 
τοΰ Συνδέσμου είχε ήδη θέσει τίς βάσεις τής μυστικής εταιρίας, 
ή όποία θά έπρεπε νά τόν κατευθύνει. "Οχι μόνο οί ονομασίες 
τών καθοδηγητικών οργάνων συμπίπτουν μέ τίς ονομασίες τών 
οργάνων τοΰ Συνδέσμου (Μόνιμη Κεντρική Επιτροπή, Κεντρικό 

* Μεταξύ αύτών πού αποσχίσθηκαν συναντούμε τά όνόματα τοΟ Ά λ -
μπέρ Ρισάρ άπό τή Λυών, σήμερα πράκτορα τής βοναπαρτικής άστυνομίας, 
του Γκαμπούτσι, δικηγόρου άπ' τή Νεάπολη (βλ. τό κεφάλαιο περί Ιτα
λ ί α ς ) 2 0 2 , τοϋ Ζουκόφσκι, πού έγινε άργότερα γραμματέας τής έπίσημης 
Συμμαχίας, καί κάποιου Μπύτνερ, καλαϊτζή άπ' τή Γενεύη, πού σήμερα άνή-
κει σέ ύπεραντιδραστικό κόμμα. 
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Γραφείο, Εθνικές Επιτροπές), αλλά καί, όπως αναφέρεται 
στούς μυστικούς Κανονισμούς, «ή πλειοψηφία των ιδρυτικών 
μελών της Συμμαχίας» αποτελείται από «πρώην συνέδρους τοΰ 
συνεδρίου της Βέρνης». Γιά νά επιβάλει τήν άναγνώρισή του ώς 
ήγέτη της Διεθνούς, χρειαζόταν νά παρουσιαστεί σάν ήγέτης 
ένός άλλου στρατού, απόλυτα αφοσιωμένου στό πρόσωπο του, 
ένός στρατού πού θά έπρεπε νά τόν κατοχυρώνει ή μυστική ορ
γάνωση. Προετοιμάζοντας τήν επίσημη συγχώνευση τής έται-
ρίας του μέ τή Διεθνή, ό Μπακούνιν λογάριαζε νά επεκτείνει τή 
διακλάδωση αυτής τής εταιρίας σ' όλα τά τμήματα καί νά πάρει 
έτσι στά χέρια του τήν απόλυτη καθοδήγησή τους. Γι 9 αύτό τό 
σκοπό ίδρυσε στή Γενεύη τήν (επίσημη) Συμμαχία τής Σοσια
λιστικής Δημοκρατίας. Φαινομενικά επρόκειτο γιά μιά έπίσημη 
έταιρία, ή όποια, άν καί ήταν ολότελα ένσωματωμένη στή Διε
θνή, έπρεπε, παράλληλα, νά έχει μιά δική της ξεχωριστή διεθνή 
οργάνωση, κεντρική επιτροπή, εθνικά γραφεία καί τμήματα, 
ανεξάρτητα άπ' τήν Ένωσή μας. Παράλληλα μέ τό δικό μας 
ετήσιο συνέδριο, ή Συμμαχία έπρεπε νά συγκαλεί τό δικό της 
επίσημο συνέδριο. Πίσω, όμως, σπ' αυτή τήν έπίσημη Συμμα
χία κρυβόταν μιά άλλη Συμμαχία, πού κι αύτή βρισκόταν υπό 
τήν ήγεσία τής άκόμα πιό μυστικής Συμμαχίας τών διεθνών άδελ-
φών, τής σωματοφυλακής του δικτάτορα Μπακούνιν. 

Τό μυστικό Καταστατικό τής «Όργάνωσης τής Συμμαχίας 
τών Διεθνών Αδελφών» άναφέρει ότι σ' αύτή ν τήν Συμμαχία 
ύπάρχουν «τρεις βαθμοί»: I . 01 διεθνείς αδελφοί. I I . Οι εθνικοί 
αδελφοί. I I I . Ή μισοπαράνομη καί μισοεπίσημη οργάνωση τής 
Διεθνούς Συμμαχίας τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας. 

I . Οί διεθνείς άδελφοί, πού ό άριθμός τους συμποσοΰται σέ 
μιά «έκατοντάδα», άποτελούν τήν ίερά σύνοδο τών καρδιναλίων. 
Υπάγονται στήν κεντρική επιτροπή καί σέ εθνικές επιτροπές, 
συγκροτημένες σέ εκτελεστικά γραφεία καί εποπτικές επιτρο
πές. Οι ίδιες αύτές επιτροπές λογοδοτούν στή «Συντακτική» ή σέ 
γενική συνέλευση, πού άπαρτίζεται τουλάχιστον άπό τά δύο τρί
τα τών διεθνών άδελφών. Αύτοί οί συμμαχίτες άδελφοί 

«δέν έχουν άλλη πατρίδα έκτός άπό τήν παγκόσμια έπανάσταση, άλλους 
ξένους καί άλλους έχθρούς έκτός άπό τήν αντίδραση. Απορρίπτουν κάθε 
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πολιτική συμφιλιωτισμοϋ καί υποχωρήσεων καί θεωρούν αντιδραστικό 
κάθε πολιτικό κίνημα, πού δέν στοχεύει άμεσα καί κατευθείαν στό θρίαμβο 
τών άρχών τους». 

Ά λ λ ά μιά καί ή παράγραφος αυτή άναβάλλει τήν πολιτική 
δράση της «έκατονταρχίας» ώς τίς Ελληνικές Καλλένδες καί 
μιά πού αύτοί οί ασυμβίβαστοι δέ σκοπεύουν νά παραιτηθούν 
άπ' τά πλεονεκτήματα πού προσφέρουν οί έπίσημες θέσεις, ή πα
ράγραφος 8 λέει : 

«Κανένας αδελφός δέ μπορεί νά καταλάβει επίσημη θέση δίχως τή συγ
κατάθεση τής επιτροπής στήν όποία ανήκει». 

"Οταν θά φθάσουμε στό κεφάλαιο γιά τήν Ισπανία καί τήν 
Ιταλία, θά δούμε πώς οί άρχηγοί τής Συμμαχίας έσπευσαν νά 
έφαρμόσουν στήν πράξη αυτή τήν παράγραφο. Οί διεθνείς αδελ
φοί 

«είναι αδελφοί... ό καθένας άπ' αυτούς πρέπει νά είναι ιερός γιά όλους τούς 
άλλους, πιό ίερός καί άπό πραγματικό άδελφό. Ό κάθε άδελφός πρέπει νά 
βοηθιέται καί νά προστατεύεται άπ' όλους τούς άλλους μέσα ατά δρια του 
έφικτοϋ». 

Ή ύπόθεση Νετσάγιεφ θά μας δείξει τί σημαίνει αυτό τό 
μυστηριώδες όριο τοΰ έφικτοΰ. 

«"Ολοι οί διεθνεϊς αδελφοί γνωρίζονται μεταξύ τους. Άνάμεσά τους 
δέν πρέπει ποτέ νά υπάρχουν πολιτικά μυστικά. Κανένας τους δέ μπορεί 
νά μετέχει σέ οποιονδήποτε μυστικό σύνδεσμο δίχως τή ρητή συγκατάθεση 
τής έπιτροπής του καί, εφόσον είναι άνάγκη καί τό ζητήσει αύτή ή τελευ
ταία, δ ίχως τή συγκατάθεση τής Κεντρικής Επιτροπής. Καί μπορεί νά μετά
σχει σ' έναν τέτοιο μυστικό σύνδεσμο, μόνο ύπό τόν όρο οτι θά άποκαλύπτει 
στίς έπιτροπές ολα τά μυστικά, πού μπορούν άμεσα ή έμμεσα νά τίς ένδια-
φέρουν». 

Οί Πιετρί καί οί Στίμπερ χρησιμοποιούν σάν χαφιέδες μό
νον εύτελή καί διεφθαρμένα άτομα. Ή Συμμαχία, όμως, στέλ
νοντας τούς ψευτοαδελφούς στούς μυστικούς συνδέσμους γιά 
νά προδίδουν τά μυστικά τους, άναθέτει ρόλο χαφιέδων στούς 
άνθρώπους έκείνους, οί όποιοι, σύμφωνα μέ τό δικό της σχέδιο, 
θά έπρεπε νά τεθούν έπικεφαλής τής «Παγκόσμιας επανάστασης». 
Άλλωστε, ό έπαναστάτης-παλιάτσος διαπράττει τήν άτιμία 
παίζοντας παντομίμα. 
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«Διεθνής άδελφός μπορεί νά γίνει μόνον έκεΐνος, πού άποδέχεται ειλι
κρινά όλο τό πρόγραμμα, μέ όλες τίς θεωρητικές καί πρακτικές συνέπειες 
πού απορρέουν άπ' αύτό, έκεΐνος, του οποίου ό νους, ή ένεργητικότητα, ή 
εντιμότητα» (!) «καί ή έγκράτεια συνδυάζονται μέ τό επαναστατικό πάθος, 
έκεΐνος, πού εχει τό διάβολο μέσα τον». 

I I . Οί εθνικοί αδελφοί, μέβάση τό ϊδιο διάγραμμα τών διε
θνών άδελφών, είναι οργανωμένοι κατά χώρα σέ εθνική έταιρία, 
αλλά σέ καμιά περίπτωση δέν πρέπει ούτε καν νά υποπτεύονται 
τήν ύπαρξη τής διεθνούς οργάνωσης. 

ΠΙ. Ή μυστική Διεθνής Συμμαχία τής Σοσιαλιστικής Δη
μοκρατίας, πού στρατολογεί μέλη από παντού, διαθέτει ένα νομο
θετικό όργανο στό πρόσωπο τής μόνιμης Κεντρικής Επιτροπής, 
ή όποία, στήν πλήρη σύνθεσή της, ονομάζεται γενική μυστική 
συνέλευση τής Συμμαχίας. Ή συνέλευση αύτή συνέρχεται μιά 
φορά τό χρόνο κατά τή διάρκεια τοΰ συνεδρίου τής Διεθνούς 
καί συγκαλείται σέ έκτακτες περιπτώσεις από τό Κεντρικό Γρα
φείο εϊτε από τό Κεντρικό Τμήμα τής Γενεύης. 

Τό Κεντρικό Τμήμα τής Γενεύης αποτελεί «μόνιμη αντι
προσωπεία τής μόνιμης Κεντρικής Επιτροπής καί «έκτελεστικό 
συμβούλιο τής Συμμαχίας». Υποδιαιρείται σέ Κεντρικό Γρα
φείο καί σέ Εποπτική Επιτροπή. Τό Κεντρικό Γραφείο, αποτε
λούμενο από 3-7 μέλη, είναι ή πραγματική έκτελεστική εξουσία 
τής Συμμαχίας : 

«Παίρνει εντολές από τό Κεντρικό Τμήμα τής Γενεύης καί στέλνει τίς 
άνακοΐνώσεις του, γιά νά μην ποΰμε τίς απόρρητες διαταγές τον, σ' όλες 
τίς εθνικές έπιτροπές, άπ' τίς όποιες παίρνει άπόρρητες έκθέσεις τουλάχι
στον μιά φορά τό μήνα». 

Αύτό τό Κεντρικό Γραφείο τά καταφέρνει νά είναι δισυπό
στατο, δηλαδή καί μυστικό καί έπίσημο, γιατί ώς μέρος 
«του μυστικού κεντρικού τμήματος, τό Γραφείο είναι παράνομη οργάνωση... 
ώς μέρος τής εκτελεστικής εξουσίας τής επίσημης Συμμαχίας, είναι επίση
μη οργάνωση». 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ό Μπακούνιν είχε σκαρώσει όλη 
αύτή τή μυστική καί επίσημη καθοδήγηση τής «προσφιλούς 
Συμμαχίας» του προτού άκόμα κάνει τήν έμφάνισή της καί ότι 
τά μέλη, πού μετείχαν αργότερα στίς κάθε λογής εκλογικές δια-
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δικασίες, ήταν σκέτα ανδρείκελα τής φάρσας πού αυτός έπαιζε. 
Άλλωστε , όπως θά δούμε αμέσως παρακάτω, ό Μπακούνιν δέ 
δίσταζε καθόλου νά τό διαλαλεί. Τό Κεντρικό Τμήμα τής Γενεύης, 
πού είχε καθήκον νά δίνει έντολές στό Κεντρικό Γραφείο, ήταν 
απλώς ένας σκηνικός διάκοσμος, εφόσον οί αποφάσεις του, έστω 
καί άν είχαν ληφθεί κατά πλειοψηφία, δέσμευαν τό Γραφείο 
μόνο στήν περίπτωση, πού 

((ή πλειοψηφία τών μελών του Γραφείου δέν ήθελε νά τίς προσβάλει στή γε
νική συνέλευση, τήν όποία όφείλει νά συγκαλέσει ύποχρεωτικά μέσα σέ 
τρεις έβδομάδες. Ή γενική συνέλευση, πού συγκαλείται μ' αύτόν τόν τρόπο, 
δικαιούται νά αποφασίσει εφόσον απαρτίζεται άπό τά δύο τρίτα του συνό
λου τών μελών της». 

Καθώς βλέπουμε, τό Κεντρικό Γραφείο περιέβαλε τόν έαυ-
τό του μέ όλες τίς συνταγματικές εγγυήσεις πού σιγουρεύουν 
τήν ανεξαρτησία του. 

θ ά μπορούσε νά πιστέψει κάποιος αφελής πώς αυτό τό 
αύτοκέφαλο κεντρικό γραφείο είχε, τουλάχιστον, εκλεγεί έλεύ-
θερα άπό τό Κεντρικό Τμήμα τής Γενεύης. Τίποτα άπ' όλα αυτά : 
τό προσωρινό Κεντρικό Γραφείο 

«τό εκπροσωπεί ή ομάδα πρωτοβουλίας τής Γενεύης ώς Γραφείο προσωρινά 
εκλεγμένο άπ' όλα τά ίδρυτικά μέλη τής Συμμαχίας, τά περισσότερα άπ' τά 
όποια, πρώην σύνεδροι του συνεδρίου τής Βέρνης, έφυγαν γιά τίς χώρες 
τους» (μέ έξαίρεση τόν Μπακούνιν), «ματαβιβάζοντας τά πληρεξούσιά 
τους στόν πολίτη Μπακούνιν». 

"Ετσι, ίδρυτικά μέλη τής Συμμαχίας είναι όλοι κι όλοι με
ρικοί άστοί, πού είχαν άποσχισθεΐ άπ' τόν Σύνδεσμο ειρήνης. 

"Ωστε, ή μόνιμη Κεντρική Επιτροπή,πού σφετερίστηκε τή 
συντακτική καί νομοθετική έξουσία όλης τής Συμμαχίας, είναι 
αύτοδιορισμένη. Ή μόνιμη έκτελεστική άντιπροσωπεία αύτής 
τής μόνιμης Κεντρικής Επιτροπής, τό Κεντρικό Τμήμα τής Γε
νεύης, είναι αύτοδιορισμένο καί όχι έκλεγμένο άπό τήν έπι-
τροπή αυτή. Τό κεντρικό έκτελεστικό Γραφείο αυτού τού κεν
τρικού τμήματος τής Γενεύης, άντί νά εκλέγει άπό τό τμήμα, έπι-
βλήθηκε σ' αύτό άπό μιά όμάδα άνθρώπων, πού όλοι τους «μετα
βίβασαν τά πληρεξούσιά τους στόν πολίτη Μπ.». 
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"Ωστε, λοιπόν, ό βασικός άξονας τής Συμμαχίας είναι «ό 
πολίτης Μπ.». Καί προκειμένου νά διαφυλάξει γιά τόν έαυτό του 
αυτόν τόν κεντρικό ρόλο, στό μυστικό Καταστατικό τής Συμ
μαχίας άναφέρονται κατά λέξη τά έξής : 

« Ή έξωτερική μορφή διακυβέρνησής της θά άντιστοιχεΐ πρός τήν 
Προεδρία μιας όμοσπονδιακής Δημοκρατίας)), 

μιά Προεδρία, πού πρίν ακόμα συσταθεί είχε μόνιμο Πρόεδρο 
τόν «πολίτη Μπ.». 

Κι έπειδή ή Συμμαχία είναι μιά διεθνής έταιρία, θά υπάρχει 
σέ κάθε χώρα μιά εθνική έπιτροπή, πού θά απαρτίζεται 

«άπ' όλα τά όμοεθνή μέλη τής μόνιμης Κεντρικής Επιτροπής». 

Αρκούν τρία μέλη γιά νά σχηματισθεί μιά έθνική έπιτροπή. 
Καί γιά νά υπάρχει σιγουριά πώς θά τηρείται αύστηρά ή Ιεραρ
χική σχέση, 

«οί έθνικές έπιτροπές θά χρησιμεύουν ώς οί μόνοι ένδιάμεσοι ανάμεσα στό 
Κεντρικό Γραφείο καί όλες τίς τοπικές όμάδες τής χώρας τους». 

Οί έθνικές έπιτροπές 

«όφείλουν νά εξασφαλίσουν τήν οργάνωση τής Συμμαχίας στίς χώρες τους 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τά μέλη τής μόνιμης Κεντρικής Επιτροπής νά 
κυριαρχούν πάντα σ' αυτήν καί νά τήν εκπροσωπούν στά συνέδρια». 

Ι δού τί πάει νά πει στή γλώσσα τών συμμαχιτών οργανω
τική οικοδόμηση άπ' τά κάτω πρός τά πάνω. Οί τοπικές όμάδες 
δέν έχουν άλλα δικαιώματα, έξω άπ' τό δικαίωμα νά στέλνουν 
στίς έθνικές έπιτροπές τά προγράμματα καί τά καταστατικά τους 
προκειμένου νά λάβουν 

«τήν έπικύρωση τοϋ Κεντρικού Γραφείου, δίχως τήν όποία οί τοπικές όμά
δες δέ μπορούν νά άνήκουν στή Συμμαχία». 

"Οταν πιά αύτή ή δεσποτική καί ίεραρχικά συγκροτημένη 
μυστική οργάνωση έγινε δεκτή στή Διεθνή, δέν τής έμενε άλλο 
παρά νά τήν άποδιοργανώσει. Γιά νά τό έπιτύχει αύτό, θά ήταν 
άρκετό νά κάνει τά τμήματά της άναρχικά καί αύτόνομα καί νά 
μεταβάλει τά κεντρικά της όργανα σέ άπλα γραμματοκιβώτια, 

315 



σέ «γραφεία αλληλογραφίας καί στατιστικής», δπως καί πράγ
ματι τό επιχείρησε αργότερα. 

Ή λίστα τών επαναστατικών περγαμηνών του μόνιμου «πο
λίτη Μπ.» δεν ήταν καί τόσο λαμπρή, ώστε νά μπορεί νά υπο
λογίζει ότι θά διαιωνίζεται στή μυστική καί πολύ λιγότερο στήν 
επίσημη Συμμαχία ή μόνιμη δικτατορία, πού ό ϊδιος είχε επιβά
λει. "Επρεπε, λοιπόν, νά τήν συγκαλύψει μέ δημοκρατικοφανή 
τεχνάσματα. Γιά τούτο τό λόγο στούς μυστικούς Κανονισμούς 
ύπάρχει ή πρόβλεψη πώς τό προσωρινό Κεντρικό Γραφείο (δια
βάστε : ό μόνιμος πολίτης) θά λειτουργήσει ϊσαμε τήν πρώτη 
επίσημη γενικά συνέλευση τής Συμμαχίας, ή οποία καί θά ορίσει 
τά μέλη τού νέου μόνιμου Κεντρικού Γραφείου. Α λ λ ά 

«επειδή είναι εντελώς απαραίτητο ν' άπαρτίζεται πάντα τό Κεντρικό Γρα
φείο από μέλη τής μόνιμης Κεντρικής Επιτροπής, αυτή ή τελευταία οφείλει 
νά εξασφαλίζει διαμέσου τών εθνικών έπιτροπών της τέτοια οργάνωση όλων 
τών τοπικών ομάδων καί τέτοια καθοδήγηση τους, ώστε νά στείλουν αντι
προσώπους στή συνέλευση αύτή μόνο μέλη τής μόνιμης Κεντρικής Επιτρο
πής ή, εφόσον δέν ύπάρχουν τέτοια μέλη, άνθρώπους απόλυτα αφοσιωμέ
νους στήν ηγεσία τών εθνικών έπιτροπών τους, προκειμένου ή μόνιμη Κεν
τρική Επιτροπή νά κρατάει πάντα στά χέρια της όλη τήν οργάνωση τής 
Συμμαχίας». 

Οί οδηγίες αύτές δέν προέρχονται από βοναπαρτικό ύπουρ-
γό ή νομάρχη στίς παραμονές έκλογών, άλλά από άνθρωπο πού 
αποτελεί προσωποποίηση τού άντιαυταρχισμού, από έναν πού
ρο αναρχικό, έναν απόστολο τής οργάνωσης άπ' τά κάτω πρός 
τά πάνω, έναν Bayard τής αύτονομίας τών τμημάτων καί τής 
ελεύθερης όμοσπονδιοποίησης τών αύτόνομων ομάδων, από τόν 
Άγ ιο -Μιχαήλ Μπακούνιν, μέ σκοπό τή διατήρηση τής μονι-
μότητάς του. 

Εξετάσαμε τή μυστική οργάνωση, πού είχε προορισμό νά 
διαιωνίσει τή δικτατορία τού «πολίτη Μπ.». Ά ς δούμε τώρα τό 
πρόγραμμά της. 

« Ή συνένωση τών διεθνών αδελφών άποβλέπει σέ μιά γενική καί συνά
μα κοινωνική, φιλοσοφική, οικονομική καί πολιτική έπανάσταση, ώστε 
από τή σημερινή κατάσταση πραγμάτων, πού βασίζεται στήν Ιδιοκτησία, 
στήν έκμετάλλευση, στήν αρχή του αύταρχισμοΰ — θρησκευτικού, μετα
φυσικού καί άστικοδογματικοΰ ή ακόμα γιακωβίνικου-έπαναστατικοΰ — 
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ν ά μή μείνει πέτρα έπί πέτρας, αρχ ικά σ' δ λ η την Εύρώπη καί κατόπιν σ τ ό ν 
ύ π ό λ ο ι π ο κ ό σ μ ο . Μ ε τό κ ά λ ε σ μ α : ειρήνη στούς εργαζόμενους , λευτεριά 
σ' ό λ ο υ ς τούς καταπιεζόμενους , θάνατος στούς καταπιεστές, τούς έκμεταλ-
λευτές καί τούς κάθε λ ο γ ή ς προστάτες , θέλουμε νά γκρεμίσουμε ό λ α τά 
κράτη κι ό λ ε ς τίς έκκλησίες , μαζί μέ όλους τούς θεσμούς καί τούς νόμους 
τους, θρησκευτικούς , πολιτ ικούς , νομικούς , δημοσιονομικούς , αστυνομι
κούς , πανεπιστημιακούς , ο ικονομικούς καί κοινωνικούς, ώστε τά έκατομ-
μύρια των εξαπατημένων, ύποδουλωμένων, βασανισμένων , εκμεταλλευόμε
νων άνθρώπινων υπάρξεων ν ά αναπνεύσουν , έπιτέλους , απόλυτα έλεύθερα, 
λυτρωμένα άπ' ό λ ο υ ς τούς έπ ίσημους καί ανεπ ίσημους , συλλογ ικούς καί 
ατομικούς ποδηγέτες καί εύεργέτες». 

Νά τί θά πει επαναστατικός έπαναστατισμός ! Ό πρώτος 
δρος γιά νά επιτευχθεί αύτός ό έκπληκτικός στόχος συνίσταται 
όχι στό νά αγωνίζεσαι ενάντια στά ύπάρχοντα κράτη καί τίς κυ
βερνήσεις μέ τά συνηθισμένα μέσα τών απλών έπαναστατών, 
άλλά, αντίθετα, νά ρίχνεσαι μέ ήχηρές καί ήθοπλαστικές φρά
σεις ενάντια 

« σ τ ό θεσμό τοΰ κράτους , καθώς καί ένάντια στό φυσικό του επακόλουθο , 
πού τ α υ τ ό χ ρ ο ν α είναι καί θεμέλ ιο του, τήν ατομική ιδιοκτησία». 

Συνεπώς, δέν πρόκειται γιά τήν ανατροπή του βοναπαρτι-
κοϋ, τού πρωσικου ή του ρωσικού κράτους, άλλά ένός κράτους 
άφηρημένου, του κράτους ώς κράτους, ένός κράτους πού δέν 
ύπάρχει πουθενά. Ένώ, όμοκ, οί διεθνείς άδελφοί, στόν άδυσώ-
πητο άγώνα τους ένάντια σ' αυτό τό νεφελώδες κράτος, κατα
φέρνουν νά άποφεύγουν τήν άστυνομική μαγγούρα, τίς φυλακές 
καί τά βόλια, πού χρησιμοποιούν τά ύπαρκτά κράτη ενάντια 
στούς άπλούς έπαναστάτες, βλέπουμε, άπό τήν άλλη μεριά, ότι 
έπιφυλάσσουν στόν έαυτό τους τό δικαίωμα, πού ύπόκειται 
άπλώς στήν έγκριση τού Πάπα, νά κάνουν χρήση όλων τών προ
νομίων πού παρέχουν αυτά τά ύπαρκτά άστικά κράτη. Τά παρα
δείγματα τοΰ Φανέλλι, ιταλού βουλευτή, τοΰ Σοριάνο, ύπάλλη-
λου τής κυβέρνησης τοΰ Άμαντέου τής Σαβοΐας καί, ϊσως, τών 
Άλμπέρ Ρισάρ καί Γκασπάρ Μπλάν, πρακτόρων τής βοναπαρ-
τικής άστυνομίαΓ, δείχνουν σέ ποιό βαθμό στό ζήτημα αυτό ό 
Πάπας είναι συνεννοήσιμός... Νά γιατί, τήν άστυνομία δέν τήν 
άνησυχεΐ διόλου «ή Συμμαχία» ή, γιά νά μιλήσουμε καθαρά, «ή 
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συνωμοσία» τοΰ πολίτη Μπ. έναντίον της αφηρημένης έννοιας 
του κράτους. 

Συνεπώς, ή πρώτη πράξη της επανάστασης πρέπει νά είναι 
ένα διάταγμα γιά την κατάργηση του κράτους, δπως τό έκανε 
κιόλας ό Μπακούνιν στίς 28 Σεπτεμβρίου στή Λυών, μ' όλο πού 
ή τέτοια κατάργηση του κράτους είναι αναγκαστικά μιά πράξη 
αύταρχική. "Οταν αυτός λέει κράτος, έννοεΐ κάθε πολιτική έξου-
σία, έπαναστατική ή αντιδραστική, 

«διότι γιά μας δέν έχει σημασία άν ή έξουσία αύτη λέγεται Εκκλησία, Μ ο 
ναρχία, συνταγματική Πολιτεία, αστική δημοκρατία ή άκόμα καί έπανα
στατική δικτατορία. "Ολα αύτά έμεΐς τά μισούμε καί τά απορρίπτουμε εξί
σου ώς αναπόφευκτη πηγή έκμετάλλευσης καί δεσποτισμού». 

Ό Μπακούνιν δηλώνει ότι όλοι οί έπαναστάτες, πού τήν 
έπαύριο τής έπανάστασης θέλουν «νά οικοδομήσουν τό έπανα-
στατικό κράτος», είναι πολύ πιό έπικίνδυνοι άπ ' όλα τά υπάρ
χοντα κράτη καί ότι 

«έμεΐς, οί διεθνείς αδελφοί, είμαστε όί φυσικοί έχθροί αυτών τών έπανα-
στατών», 

διότι πρώτιστο χρέος τών διεθνών αδελφών είναι ή αποδιοργά
νωση τής έπανάστασης. 

Σ ' αύτούς τούς φανφαρονισμούς γιά άμεση Γκατάργηση τοΰ 
κράτους καί εγκαθίδρυση τής άναρχίας έδωσε ήδη απάντηση 
ή έμπιστευτική έγκύκλιος του Γενικού Συμβουλίου «Οί δήθεν 
διασπάσεις στή Διεθνή», Μάρτιος 1872, σελ. 37: « Ή αναρχία, 
νά ποιό είναι τό φαβορί στό όποιο ποντάρει ό δάσκαλος τους 
Μπακούνιν, πού από τά σοσιαλιστικά συστήματα δανείσθηκε 
μόνο τίς έτικέττες. "Ολοι οί σοσιαλιστές δίνουν στόν όρο άναρ-
χία τήν έξης έννοια : μετά τήν έπίτευξη τοϋ σκοπού τοϋ προλε
ταριακού κινήματος — πού είναι ή κατάργηση τών τάξεων, — 
ή κρατική έξουσία, ή οποία υπάρχει γιά νά κρατάει τήν τεράστια 
πλειοψηφία τής κοινωνίας, πού άποτελεΐται από παραγωγούς, 
κάτω άπ' τό ζυγό μιας άσήμάντης εκμεταλλευτικής μειοψηφίας, 
έξαφανίζεται καί οί κυβερνητικέ*" λειτουργίες μετατρέπονται σέ 
άπλες διοικητικές λειτουργίες. Ή Συμμαχία θέτει τό πρόβλημα 
ανάποδα. Διακηρύσσει ότι ή άναρχία μέσα στίς γραμμές τών 
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προλετάριων είναι τό καλύτερο μέσο γιά νά συντριβεί ή Ισχυρή 
συγκέντρωση τών κοινωνικών καί πολιτικών δυνάμεων πού δια
θέτουν οι εκμεταλλευτές. Προβάλλοντας αύτό τό πρόσχημα, ή 
Συμμαχία ζητάει από τή Διεθνή νά αντικαταστήσει τήν όργάνω-
σή της μέ τήν αναρχία, τή στιγμή πού ό παλιός κόσμος πάει νά 
τήν τσακίσει». 

Ά ς δούμε, όμως, σέ ποιά συμπεράσματα οδηγεί τό αναρχικό 
ευαγγέλιο. Ά ς ύποθέσουμε ότι τό κράτος έχει καταργηθεί μ' ένα 
διάταγμα. Σύμφωνα μέ τό άρθρο 6, ή πράξη αύτή θά έχει τίς άκό-
λουθες συνέπειες : χρεοκοπία τοΰ Δημοσίου, διακοπή τής μεσο
λάβησης τοΰ κράτους γιά τήν είσπραξη τών ιδιωτικών χρεών, 
σταμάτημα κάθε καταβολής φόρων καί δασμών, διάλυση τοΰ 
στρατού, τών δικαστηρίων, τών δημόσιων ΰπηρεσιών, τής άστυ-
νομίας καί τής Εκκλησίας (!), κατάργηση τής επίσημης Δικαιο
σύνης, πράγμα πού συνεπάγεται άουτο ντά φέ* όλων τών τίτλων 
κυριότητας καί όλων τών δικαστικών καί άστικών κουρελόχαρ-
των, δήμευση όλων τών παραγωγικών κεφαλαίων καί εργαλείων 
έργασίας πρός όφελος τών έργατικών ένώσεων καί συνένωση 
αύτών τών ένώσεων, πού «θά άποτελοΰν τήν κομμούνα». Αύτή ή 
κομμούνα θά έφοδιάζει τά άτομα, πού δέν θά έχουν βέβαια ιδιο
κτησία, μέ τά άπαραίτητα, παρέχοντάς τους τό ελεύθερο νά κερ
δίζουν περισσότερα μέ τή δουλειά τους. 

Τά γεγονότα τής Λυών άπέδειξαν ότι ένα σκέτο διάταγμα 
γιά κατάργηση τοΰ κράτους δέν είναι διόλου άρκετό γιά νά έκ-
πληρωθοΰν όλες αυτές οί θαυμάσιες επαγγελίες. Απεναντίας, 
δυό λόχοι τής άστικής εθνοφρουράς άποδείχθηκαν άρκετοί 
γιά νά διαλύσουν αύτή τήν υπέροχη οπτασία καί νά άναγκά-
σουν τόν Μπακούνιν μέ τό θαυματουργό διάταγμα στήν τσέπη 
νά τό βάλει στά πόδια γιά τή Γενεύη. Φυσικά, δέ θεώρησε τούς 
οπαδούς του τόσο ήλίθιους, ώστε νά μήν πάρει υπόψη του τήν 
άνάγκη νά τούς παρουσιάσει ένα κάποιο σχέδιο, πού θά έξασφά-
λιζε τήν πρακτική έφαρμογή αύτοΰ τοΰ διατάγματος. Ιδού αύτό 
τό σχέδιο : 

* — άουτο ντά φέ (άπό τό Ισπανικό auto de fe = πράξη πίστης). Υποδηλώνει κάθε 
πράξη, πού έχει σκοπό τήν καταστροφή μέ τή φωτιά (Σημ. μετ.). 
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«Γιά τήν οργάνωση της κομμούνας : μιά ομοσπονδία οδοφραγμάτων, 
πού θά λειτουργούν μόνιμα καί σύσταση συμβουλίου της έπαναστατικής 
κομμούνας μέ τή συμμετοχή ένός ή δυό αντιπροσώπων άπό κάθε όδόφραγμα, 
ένός άπό κάθε δρόμο ή συνοικία. Οί αντιπρόσωποι, έφοδιασμένοι μέ έκτακτα 
πληρεξούσια, έχουν πλήρη εύθύνη καί είναι σέ κάθε στιγμή άνακλητοί» 
(περίεργα αυτά τά οδοφράγματα τής Συμμαχίας, όπου, άντί νά γίνεται άγώ-
νας, συντάσσονται εντολές). «"Ετσι οργανωμένο τό Συμβούλιο τής κομ
μούνας θά μπορεί νά έκλέγει άπό τούς κόλπους του Εκτελεστικές Επιτρο
πές, ειδικές γιά κάθε κλάδο έπαναστατικής διοίκησης τής κομμούνας». 

Τότε, ή Πρωτεύουσα πού ξεσηκώθηκε καί οργανώθηκε 
μέ τέτοιο τρόπο σέ κομμούνα, άναγγέλει στίς άλλες κομμούνες 
τής χώρας πώς παραιτείται άπό κάθε άξίωση νά τίς διοικεί. Τίς 
καλεί νά άναδιοργανωθοΰν έπαναστατικά καί ύστερα νά στείλουν 
σέ προκαθορισμένο τόπο συνάντησης τούς αντιπροσώπους τους, 
ύπεύθυνουΓ, άνακλητούς καί μέ έκτακτα πληρεξούσια, ώστε οί 
ένώσεις, οί κομμούνες καί οί έπαρχίες πού έξεγέρθηκαν νά σχη
ματίσουν μιάν ομοσπονδία καί νά οργανώσουν τήν επαναστα
τική δύναμη, πού θά είναι ικανή νά έπιτύχει τή νίκη ένάντια 
στήν άντίδραση. Αύτή ή οργάνωση δέν περιορίζεται στίς κομ
μούνες τής χώρας πού έξεγέρθηκε. Μπορούν νά προσχωρήσουν 
σ' αύτή ν καί άλλες έπαρχίες ή χώρες, ένώ 

«οί έπαρχίες, οί κομμούνες, όί ένώσεις, τά άτομα, πού θά πάνε μέ τό μέρος 
τής άντίδρασης, δέ θά γίνουν δεκτά σ' αυτήν». 

"Ετσι, ή κατάργηση τών συνόρων συμβαδίζει μέ τήν πιό 
μεγαλόψυχη άνεκτικότητα πρός τίς άντιδραστικές έπαρχίες, 
πού δέν θά άργήσουν νά ξαναρχίσουν τόν έμφύλιο πόλεμο. 

Συνεπώς, σ' αύτή τήν άναρχική οργάνωση τών ρητορικών 
οδοφραγμάτων έχουμε πρώτα τό συμβούλιο τής κομμούνας, 
έπειτα τίς έκτελεστικές έπιτροπές, οί όποιες, προκειμένου νά 
έκτελέσουν οποιοδήποτε έργο, πρέπει οπωσδήποτε νά έχουν 
περιβληθεί μέ κάποιες εξουσίες καί νά στηρίζονται στή δύναμη 
τού κοινωνικού καταναγκασμού. Έχουμε ύστερα ένα ολόκληρο 
ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, πού κύριο μέλημά του πρέπει νά 
είναι ή οργάνωση αύτής τής δύναμης κοινωνικού καταναγκα
σμού. Αυτό τό κοινοβούλιο, όπως καί τό Συμβούλιο τής κομμού
νας, οφείλει νά μεταβιβάζει τι'ιν εκτελεστική εξουσία σέ μιά ή σέ 
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περισσότερες επιτροπές, οί όποιες, με βάση τό γεγονός αύτό, 
παίρνουν έναν χαρακτήρα αυταρχικό, πού μέσα στήν πορεία 
του αγώνα όφείλει νά ένισχύεται όλο καί πιό πολύ. Έ τ σ ι έπανα-
φέρονται βαθμιαία όλα τά στοιχεία του «αύταρχικοΰ κράτους». 
Καί δέν έχει τόση σημασία τό ότι αύτός ό μηχανισμός ονομά
ζεται «έπαναστατική κομμούνα, οργανωμένη άπ' τά κάτω πρός 
τά πάνω». Ή ονομασία δέν αλλάζει τήν ούσία. Όργάνωση άπ' 
τά κάτω πρός τά πάνω υπάρχει σέ κάθε άστική δημοκρατία καί 
άντιπρόσωποι μέ έκτακτα πληρεξούσια ήταν ήδη γνωστοί στόν 
μεσαίωνα. Άλλωστε , αύτό τό ομολογεί καί ό ίδιος ό Μπακού-
νιν, όταν (στό άρθρο 8) ονομάζει τήν όργάνωσή του «νέο επα
ναστατικό κράτος». 

"Οσο γιά τήν πρακτική άξία αύτού τοΰ σχεδίου έπανάστα-
σης, σύμφωνα μέ τό όποιο, άντί νά μάχονται συζητούν, δέν άξίζει 
ούτε λόγος νά γίνεται. 

Καί τώρα θά άποκαλύψουμε τό μυστικό πού κρύβουν όλα 
αύτά τά μαγικά κουτιά τής Συμμαχίας μέ τόν διπλό καί τριπλό 
πάτο. Γιά νά έκτελεσθεΐ τό ορθόδοξο πρόγραμμα καί γιά νά βα
δίσει ή άναρχία στό σωστό δρόμο, 

((πρέπει, μέσα στη λαϊκή άναρχία, πού άποτελεΐ τήν ϊδια τή ζωή καί όλο τό 
δυναμισμό τής έπανάστασης, ή ενότητα τής επαναστατικής σκέψης καί δρά
σης νά βρεϊ τήν ενσάρκωση της σέ κάποιο όργανο. Αύτό τό όργανο πρέπει 
νά είναι ή μυστική καί παγκόσια ένωση των διεθνών αδελφών». 

«Αύτή ή ένωση έκπορεύεται άπ' τήν πεποίθηση ότι ποτέ οί έπαναστά-
σεις δέν πραγματοποιούνται ούτε άπό προσωπικότητες, ούτε άπό μυστικούς 
Συνδέσμους. Πραγματοποιούνται σάν άπό μόνες τους, προκαλούμενες άπό 
τή δύναμη τών πραγμάτων, άπό τήν πορεία των γεγονότων καί των περιστά
σεων. Προετοιμάζονται μακροχρόνια βαθιά μέσα στήν ενστικτώδη συνεί
δηση τών λαϊκών μαζών καί κατόπιν ξεσπούν... "Ο,τι μπορεί νά κάνει ένας 
μυστικός Σύνδεσμος καλά οργανωμένος, είναι, πρώτα άπ' όλα, νά ύποβοη-
θήσει τή γέννηση τής έπανάστασης, διαδίδοντας στίς μάζες ιδέες, πού νά 
άνταποκρίνονται στά ένστικτα τών μαζών καί νά όργανώσει όχι τό στρατό 
τής έπανάστασης — στρατός πρέπει νά είναι πάντα ό λαός» (κρέας γιά τά 
κανόνια), — «άλλά τό επαναστατικό επιτελείο, πού θά τό άποτελούν άνθρω
ποι άφοσιωμένοι, δραστήριοι, έξυπνοι καί, τό κυριότερο, ειλικρινείς, — 
καί όχι ιδιοτελείς καί ματαιόδοξοι, — φίλοι τού λαού, ίκανοί νά γίνουν οί 
μεσάζοντες μεταξύ τής επαναστατικής ιδέας» (καί μονοπωλητές της) «καί 
τών λαϊκών ένστικτων». 
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« Ό αριθμός αυτών τών ανθρώπων δέν πρέπει, συνεπώς, νά είναι πολύ 
μεγάλος. Γιά τή διεθνή όργάνωση σ' όλη τήν Ευρώπη είναι αρκετή μιά εκα
τοντάδα επαναστατών μέ γερή και σοβαρή συσπείρωση. Δυό-τρεΐς έκατον-
τάδες έπαναστατών φτάνουν γιά τήν όργάνωση καί τής πιό μεγάλης χώρας». 

"Ολα, λοιπόν, αλλάζουν. Ή αναρχία, «ή αποδέσμευση τής 
λαϊκής ζωής», «τά άγρια πάθη» κτλ. δέν είναι πιά άρκετά. Γιά νά 
διασφαλισθεί ή επιτυχία τής επανάστασης, χρειάζεται νά υπάρ
χει ενότητα σκέψης καί δράσης. Τά μέλη τής Διεθνούς πασχί
ζουν νά δημιουργήσουν αύτή τήν ένότητα μέ τήν προπαγάνδα, 
τή συζήτηση καί τήν άνοιχτή όργάνωση του προλεταριάτου, 
ένώ ό Μπακούνιν χρειάζεται μόνο μιά μυστική όργάνωση έκα-
τό άνθρώπων, προνομιούχων έκπροσώπων τήτ επαναστατικής 
ιδέας, ένα αύτοδιορισμένο γενικό επιτελείο πού βρίσκεται στήν 
έφεδρεία καί ύπό τίς διαταγές τοΰ μόνιμου «πολίτη Μπ.». Ένό
τητα σκέψης καί δράσης δέν σημαίνει τίποτα άλλο παρά δογμα
τισμό καί τυφλή υποταγή. ΡβΗηοΙβ αο βαοΙανβΓ*204. Έχουμε νά 
κάνουμε μ' ένα πραγματικό Τάγμα ι ησουιτών. 

Τό νά λέει κανείς ότι οί έκατό διεθνείς άδελφοί πρέπει «νά 
γίνουν μεσάζοντες μεταξύ τής έπαναστατικής ιδέας καί τών λαϊ
κών ένστικτων» είναι σάν νά άνοίγει μιάν άβυσσο άνάμεσα στήν 
επαναστατική ιδέα τής Συμμαχίας καί στίς μάζες τών προλετά
ριων, είναι σάν νά ομολογεί τήν άδυναμία του νά στρατολογήσει 
αυτούς τούς έκατό φρουρούς κάπου άλλοΰ, εκτός άπό τίς προνο
μιούχες τάξεις. 
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III 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΒΕΤΙΑ 

Ή Συμμαχία μοιάζει με τόν Φάλσταφ, πού «βρίσκει πώς ή 
νηφαλιότητα καί ή περίσκεψη είναι τό καλύτερο δείγμα γεν
ναιότητας». ΓΥ αύτό τό λόγο «ό διάβολος πού έχουν μέσα τους» 
δέν έμποδίζει διόλου τούς διεθνείς αδελφούς νά υποκλίνονται μέ 
ταπεινοφροσύνη μπροστά στήν εξουσία των υπαρχόντων κρα
τών, δίχως συνάμα νά παύουν νά διαμαρτύρονται έντονα κατά τοΰ 
θεσμού τού αφηρημένου κράτους. Ωστόσο , αύτός ό «διάβολος» 
στρέφει τά χτυπήματά του αποκλειστικά κατά της Διεθνούς. 
Στήν αρχή ήθελαν νά κυριαρχήσουν στή Διεθνή καί, όταν δέν 
τό κατάφεραν, αποπειράθηκαν νά τήν αποδιοργανώσουν. Θά εκ
θέσουμε τώρα ποιά δουλειά έκαναν στίς διάφορες χώρες. 

Οί διεθνείς αδελφοί δέν ήσαν τίποτα άλλο, παρά ένα γενικό 
έπιτελεΐο στήν εφεδρεία. Τούς έλλειπε ό στρατός. Νόμισαν πώς 
ή Διεθνής δημιουργήθηκε άκριβώς γι ' αύτό τό σκοπό. Γιά νά 
μπορέσουν νά άναλάβουν τή διοίκηση αυτού τοΰ στρατού, έπρε
πε νά μπάσουν στή Διεθνή τήν επίσημη Συμμαχία. Φοβούμενοι 
ότι θά ήταν υποτιμητικό γιά τή Συμμαχία, άν άπευθύνουν τήν 
αίτηση γιά τήν εισδοχή τους στό Γενικό Συδβούλιο, τοΰ όποιου 
έτσι θά άναγνώριζαν τίς άρμοδιότητες, άπηύθυναν, μάταια, κάμ
ποσες φορές τό ϊδιο αίτημα στά ομοσπονδιακά συμβούλια τοΰ 
Βελγίου καί τοΰ Παρισιού. Αύτές οί άλλεπάλληλες άπορριπτικές 
άπαντήσεις άνάγκασαν τή Συμμαχία νά άπευθύνει στό Γενικό 
Συμβούλιο, στίς 15 Δεκεμβρίου 1868, τήν αϊτησή της γιά εισδοχή. 
Ή Συμμαχία έστειλε τό Καταστατικό καί τό πρόγραμμά της, 
όπου διακηρυσσόταν άπερίφραστα ό στόχος της («Ντοκουμέν-
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τα», αριθ. 2*)· Δηλώνοντας την «πλήρη προσχώρησή της στή 
Διεθνή», ή Συμμαχία εϊχε ταυτόχρονα τήν αξίωση νά αποτελεί 
μιά δεύτερη διεθνή οργάνωση στό εσωτερικό τής Διεθνούς. Δί
πλα στό Γενικό Συμβούλιο τής Διεθνούς, πού εκλέγεται από συ
νέδρια, έπρεπε νάύπάρχειή αύτοδιορισμένη Κεντρική Επιτροπή 
τής Συμμαχίας, πού είχε τήν έδρα της στή Γενεύη. Δίπλα στίς 
τοπικές ομάδες τής Διεθνούς, νά υπάρχουν οί τοπικές ομάδες τής 
Συμμαχίας, οί όποιες, διαμέσου των έθνικών τους Γραφείων, πού 
λειτουργούν πέρα άπό τά εθνικά Γραφεία τής Διεθνούς, αθά απευ
θύνουν στό Κεντρικό Γραφείο τής Συμμαχίας αίτηση γιά εισδοχή 
τους στή Διεθνή "Ενωση 'Εργατών». Έτσ ι , τό Κεντρικό Γραφείο 
τής Συμμαχίας σφετεριζόταν τό δικαίωμα εισδοχής στή Διεθνή. 
Δίπλα στά συνέδρια τής Διεθνούς έπρεπε νά γίνονται τά συνέδρια 
τής Συμμαχίας, μιά καί «ή άντιπροσωπεία τής Συμμαχίας στά 
ετήσια συνέδρια των εργατών» είχε τήν αξίωση νά πραγματο
ποιεί «τίς δικές της έπίσημες συνεδριάσεις σέ ιδιαίτερο χώρο». 

Στίς 22 Δεκεμβρίου, τό Γενικό Συμβούλιο (σέ έπιστολή, πού 
δημοσιεύτηκε στήν εγκύκλιο του «Οί δήθεν διασπάσεις στή 
Διεθνή», σελ. 7) τόνιζε ότι οί αξιώσεις αυτές βρίσκονται σέ κα
τάφωρη άντίθεση μέ τό Καταστατικό τής Διεθνούς καί απέρρι
πτε κατηγορηματικά τήν αίτηση εισδοχής τής Συμμαχίας. Λί
γους μήνες αργότερα, ή Συμμαχία απευθύνθηκε καί πάλι στό 
Γενικό Συμβούλιο, θέτοντάς του τό έρώτημα άν άποδέχεται ή όχι 
τίς αρχές τής Συμμαχίας. Στήν περίπτωση πού ή απάντηση θά 
ήταν καταφατική, ή Συμμαχία δήλωνε ότι είναι έτοιμη νά αύτο-
διαλυθεΐ καί τά τμήματά της νά γίνουν απλά τμήματα τής Διε
θνούς. Τό Γενικό Συμβούλιο στίς 9 Μαρτίου 1869 (Βλ. «Οί δή
θεν διασπάσεις στή Διεθνή», σελ. 8) απάντησε ότι τό νά εκφέρει 
κρίση περί τής επιστημονικής αξίας τοΰ προγράμματος τής Συμ
μαχίας θά σήμαινε υπέρβαση των ορίων τών λειτουργιών του 
καί ότι άν, άντί γιά «έξίσωση τών τάξεων», τεθεί «κατάργηση 
τών τάξεων», αύτό δέν θά άποτελούσε έμπόδιο γιά τή μετατροπή 
τών τμημάτων τής Συμμαχίας σέ τμήματα τής Διεθνούς. Τό Γε
νικό Συμβούλιο πρόσθετε : « Ά ν λυθεί οριστικά τό πρόβλημα 

* — Βλ. σέ τούτη τή Συλλογή, σελ . 466-468 (Σημ. μ ε τ . ) . 
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τής διάλυσης της Συμμαχίας και της ένταξης των τμημάτων της 
στη Διεθνή, τότε, σύμφωνα με τόν Κανονισμό μας, είναι απα
ραίτητο νά γνωστοποιηθεί στο Συμβούλιο δ τόπος και ή αριθμη
τική δύναμη τοϋ κάθε νέου τμήματος». 

Στίς 22 Ιουνίου 1869, τό τμήμα Γενεύης τής Συμμαχίας ανα
κοίνωσε στό Γενικό Συμβούλιο ώς γεγονός τετελεσμένο τή διά
λυση τής Διεθνούς Συμμαχίας τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, 
σ' όλα τά τμήματα τής όποιας δήθεν προτάθηκε «νά μετατραπούν 
σέ τμήματα τής Διεθνούς». "Υστερα από μιά τέτοια κατηγορημα
τική δήλωση, τό Γενικό Συμβούλιο, πού έπεσε σέ πλάνη από κά
ποια ονόματα πού προσυπέγραψαν τό πρόγραμμα καί έδιναν τήν 
έντύπωση ότι ή Συμμαχία αναγνωρίστηκε από τή Ρωμανική 
Όμοσπονδιακή Επιτροπή*, έκανε δεκτή τή Συμμαχία. Πρέπει νά 
πούμε πώς κανένας από τούς όρους πού είχαν τεθεί δέν τηρήθηκε 
ποτέ. Αντίθετα, άκριβώς άπό τή στιγμή έκείνη ή μυστική οργά
νωση, πού κρυβόταν πίσω άπό τήν έπίσημη Συμμαχία, άρχισε νά 
μπαίνει σέ πλήρη κίνηση. Πίσω άπό τό τμήμα τής Διεθνούς στή 
Γενεύη, κρυβόταν τό Κεντρικό Γραφείο τής μυστικής Συμμαχίας. 
Πίσω άπό τά τμήματα τής Διεθνούς στή Νεάπολη, στή Βαρκε
λώνη, στή Λυών, στή Γιούρα, κρύβονταν τά μυστικά τμήματα τής 
Συμμαχίας. Βασιζόμενος σ' αύτή τή μασονική οργάνωση, πού 
δέν τήν ύποπτεύονταν ούτε τά άπλά μέλη τής Διεθνούς, ούτε τά 
καθοδηγητικά της κέντρα, ό Μπακούνιν λογάριαζε ότι θά πετύ
χει στό συνέδριο τής Βασιλείας, τό Σεπτέμβρ'ο τού 1869, νά πά
ρει στά χέρια του τήν ήγεσία τήΓ Διεθνούς. Στό συνέδριο αυτό 
ή μυστική Συμμαχία, χρησιμοποιώντας άνέντιμα μέσα, έκπροσω-
πήθηκε άπό δέκα τουλάχιστον άντιπροσώπους, μεταξύ των 
οποίων ήταν ό διαβόητος Άλμπέρ Ρισάρ καί ό ίδιος ό Μπακού
νιν. Ή άντιπροσωπεία κουβάλησε μαζί της ένα σωρό άσυμπλή-
ρωτα πληρεξούσια, πού δέ μπόρεσε νά τά χρησιμοποιήσει, διότι 
δέν είχε σίγουρους άνθρώπους, μολονότι τά είχε προσφέρει σέ 
μέλη τής Διεθνούς άπό τή Βασιλεία. 'Ωστόσο, ό άριθμός των 
άντιπροσώπων τής Συμμαχίας άποδείχθηκε μικρός άκόμα καί 

* — Πρόκειται γιά Επιτροπή, στήν όποία μετείχαν αντιπρόσωποι άπό τίς ρωμανι
κές χώρες, δηλαδή χώρες πού οΐ λαοί τους μιλούν γλώσσες μέ κοινή καταγωγή τήν αρχαία 
ρωμαϊκή κουλτούρα (Γάλλοι, Ιταλοί , Ισπανοί κλπ.). (Σημ. μετ.) . 
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γιά νά υποχρεώσει τό συνέδριο νά επικυρώσει τήν κατάργηση 
του κληρονομικού δικαιώματος. — παλιά μονομανία του Σαίν-
Σιμόν, — πού ό Μπακούνιν ήθελε νά τή μετατρέψει σέ πρακτική 
αφετηρία τοΰ σοσιαλισμού 2 0 5 . Ακόμα λιγότερη έπιτυχία είχε ή 
απόπειρα νά έπιβληθεΐ στό συνέδριο ή μεταφορά τής έδρας τοΰ 
Γενικού Συμβουλίου άπ' τό Λονδίνο στή Γενεύη, πράγμα πού 
ονειρευόταν ό Μπακούνιν. 

Στή Γενεύη γινόταν τότε ένας ανοιχτός πόλεμος ανάμεσα 
στή Ρωμανική Όμοσπονδιακή Επιτροπή, πού τήν υποστήριζαν 
όλα σχεδόν τά μέλη τής Διεθνούς τοΰ τμήματος Γενεύης, καί τή 
Συμμαχία. Σύμμαχοι τής τελευταίας σ' αύτόν τόν πόλεμο ήταν ή 
έκδιδόμενη στό Λόκλ έφημερίδα «Progrès», μέ διευθυντή τόν 
Τζέημς Γκυγιώμ καί ή έφημερίδα τής Γενεύης «Égalité», πού 
ήταν τό έπίσημο όργανο τής Ρωμανικής Όμοσπονδιακής Επ ι 
τροπής, αλλά τήν πλειοψηφία των συντακτών της τήν αποτελού
σαν συμμαχίτες, πού μέ κάθε εύκαιρία έκαναν έπιθέσεις έναντίον 
τής Ρωμανικής Όμοσπονδιακής Επιτροπής. Μή χάνοντας άπ' 
τά μάτια της τό βασικό στόχο — τή μεταφορά τής έδρας τοΰ Γε
νικού Συμβουλίου στή Γενεύη — ή σύνταξη τής «Égalité» άρχισε 
μιά έκστρατεία κατά τοΰ ύπάρχοντος Γενικού Συμβουλίου καί 
καλούσε τήν έφημερίδα «Travail» τοΰ Παρισιοΰ νά τήν ύποστη-
ρίξει. Τό Γενικό Συμβούλιο σέ εγκύκλιο του, τήν 1 Ιανουαρίου 
1870, δήλωσε πώς δέν κρίνει σκόπιμο νά αρχίσει πολεμική κατά 
των εφημερίδων 2 0 6 . Στό μεταξύ, ή Ρωμανική Όμοσπονδιακή Ε 
πιτροπή απομάκρυνε από τή σύνταξη τής «Égalité» τούς ανθρώ
πους τής Συμμαχίας. 

Εκείνη τήν έποχή ή αίρεση αύτή δέν είχε ακόμα αποβάλει 
τό προσωπείο τοΰ άντιαυταρχισμοΰ. Λογαριάζοντας ότι θά έπι-
τύχει νά κυριαρχήσει στό Γενικό Συμβούλιο, αύτή ή ϊδια ζήτησε 
στό συνέδριο τής Βασιλείας καί υπέβαλε προσχέδια αποφάσεων 
πάνω στά οργανωτικά θέματα, πού πρόβλεπαν νά έκχωρηθοΰν 
στό Γενικό Συμβούλιο οί «αύταρχικές έξουσίες», τίς όποιες τόσο 
λυσσαλέα είχε καταπολεμήσει πρίν από δυό χρόνια. Τίποτα δέν 
εικονογραφεί καλύτερα τίς τότε απόψεις της γιά τόν αυταρχικό 
ρόλο τού Γενικού Συμβουλίου, όσο ή ακόλουθη περικοπή άπό 
τήν έφημερίδα τοΰ Λόκλ «Progrès» (4 Δεκεμβρίου 1869), πού 
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διηύθυνε ό Τζέημς Γκυγιώμ, σχετικά με τή διαμάχη ανάμεσα 
στόν «$οο'ΐ3\-Ό£Υη.οκΐ2ίί»20Ί κα ί τό αΥο^^Ι^Άί»124". 

«Νομίζουμε ότι τό Γενικό Συμβούλιο της Ένωσης μας έχει χρέος νά 
επέμβει καί νά άρχίσει νά έξετάζει τί συμβαίνει στή Γερμανία, νά πάρει από
φαση άναφορικά μέ τή διένεξη μεταξύ των Σβάιτσερ καί Λίμπκνεχτ, θέτον
τας έτσι τέρμα σ' αύτη την αβεβαιότητα πού μας έκανε νά νιώσουμε αυτή ή 
παράξενη κατάσταση». 

Μπορεί κανείς νά πιστέψει δτι πρόκειται γιά τόν ϊδιον εκεί
νο Γκυγιώμ, πού στίς 12 Νοεμβρίου 1871, στην εγκύκλιο τοΰ 
Σονβιγιέ κατέκρινε τό άλλοτε μειωμένης αύταρχικότητας Γενι
κό Συμβούλιο πώς «πάει νά εισαγάγει στή Διεθνή τήν άρχή τής 
αυταρχικότητας» ; 

Οί έφημερίδες τής Συμμαχίας, μόλις άρχισαν νά εκδίδονται, 
όχι μόνο προπαγάνδιζαν τό ιδιαίτερο πρόγραμμά της, πράγμα 
πού κανένας δέ θά μπορούσε νά τό καταλογίσει σέ βάρος τους, 
άλλά καί δημιουργούσαν καί τροφοδοτούσαν διαρκώς μιά έσκεμ-
μένη σύγχυση άνάμεσα στό πρόγραμμα τής Συμμαχίας καί στό 
πρόγραμμα τής Διεθνούς. Αύτό επαναλαμβανόταν παντού όπου 
ή Συμμαχία διέθετε οποιαδήποτε εφημερίδα ή συνεργαζόταν μα
ζί της στήν Ισπανία, στήν Ελβετία, στήν Ιταλία. Ά λ λ ά τό σύ
στημα αύτό τελειοποιήθηκε στίς ρωσικές έκδόσεις τής Συμ
μαχίας. 

Ή αίρεση έδωσε τό μεγάλο της χτύπημα στό συνέδριο τής 
Ρωμανικής Όμοσπονδίας στό Λά Σώ-ντέ-Φόν (4 Απριλίου 
1870). Τό θέμα ήταν νά άναγκαστοΰν τά τμήματα τής Γενεύης νά 
άναγνωρίσουν τήν έπίσημη Συμμαχία τής Γενεύης ώς μέρος τής 
Όμοσπονδίας καί νά μεταφερθεί ή ομοσπονδιακή έπιτροπή καί 
τό όργανο της σέ ένα μέρος, πού λεγόταν Γιούρα, όπου άφεντικό 
θά ήταν ή μυστική Συμμαχία. 

Κατά τήν έναρξη τού συνεδρίου δυό άντιπρόσωποι τοΰ 
«τμήματος Συμμαχία» ζήτησαν νά γίνουν δεκτοί στό συνέδριο. 
Οί άντιπρόσωποι τής Γενεύης πρότειναν νά έξεταστεΐ αυτό τό 
θέμα στό τέλος τοΰ συνεδρίου καί νά προταχθεί τό σπουδαιό
τερο θέμα, ή συζήτηση τοΰ προγράμματος. Δήλωσαν πώς είναι 
έξουσιοδοτημένοι νά έγκαταλείψουν μάλλον τό συνέδριο, παρά 
νά δεχθούν τήν εισδοχή αύτοΰ τοΰ τμήματος, 

327 



«λόγω τών ραδιουργιών καί τών αρχομανών τάσεων των άνθρώπων της 
Συμμαχίας καί πώς ψήφος υπέρ τής είσδοχής τής Συμμαχίας σημαίνει ψήφο 
ύπέρ τής διμσπασης τής Ρωμανικής Όμοσπονδίας». 

Ή Συμμαχία όμως δεν ήθελε νά χάσει μιά τέτοια ευκαιρία. 
Ή γειτνίαση πού είχε μέ τά μικρά τμήματα γύρω στή Γιούρα τής 
έδωσε τή δυνατότητα νά επιτύχει μιά μηδαμινή πλασματική 
πλειοψηφία, έπειδή ή Γενεύη καί τά μεγάλα κέντρα τής Διε
θνούς αντιπροσωπεύονταν πολύ αδύνατα. Μέ έπιμονή των Γκυ-
γιώμ καί Σβίτσγκεμπελ, τό τμήμα έγινε δεκτό μέ άμφισβητούμενη 
πλειοψηφία μιας ή δύο ψήφων. Οί αντιπρόσωποι τής Γενεύης 
πήραν έντολή άπ' όλα τά τμήματα, μέ τά όποια επικοινώνησαν 
αμέσως τηλεγραφικά, νά έγκαταλείψουν τό συνέδριο. Καί έπει
δή τά μέλη τής Διεθνούς στό Λά Σώ-ντέ-Φόν υποστήριζαν τούο 
αντιπροσώπους τής Γενεύης, οί συμμαχίτες αναγκάστηκαν νά 
έγκαταλείψουν τό κτίριο τού συνεδρίου, πού ανήκε στά τοπικά 
τμήματα. Παρά τό ότι, σύμφωνα μέ τά γραφόμενα τού ϊδιου τού 
δικού τους οργάνου (βλ. «Solidarité)) τής 7 Μαΐου 1870), έκπρο-
σωπούσαν μόνο δεκαπέντε τμήματα, ένώ μόνο στή Γενεύη ύπήρ-
χαν τριάντα, σφετερίστηκαν τόν τίτλο ρωμανικό συνέδριο, όρι
σαν νέα ομοσπονδιακή έπιτροπή γιά τή ρωμανική Ελβετία, 
όπου έλαμπαν μέ τήν παρουσία τους οί Σεβαλλέ καί Κονιόν* 
καί ανακήρυξαν τήν έφημερίδα τού Γκυγιώμ «Solidarité» όργανο 
τής ρωμανικής Όμοσπονδίας. Αύτός ό νεαρός δασκαλάκος, ό 
Γκυγιώμ, εΐχε αναλάβει τήν ειδική αποστολή νά συκοφαντεί 
τούς «έργάτες τής φάμπρικας» 2 0 8 στή Γενεύη — αύτούς τούς 
«μισητούς μπουρζουάδες», — νά κάνει πόλεμο κατά τής «Éga
lité», οργάνου τής Ρωμανικής Όμοσπονδίας καί νά κηρύσσει τήν 
πλήρη αποχή άπό τήν πολιτική. Συγγραφείς τών σπουδαιότερων 
άρθρων πάνω σ' αυτό τό θέμα ήσαν ό Μπαστελικά στή Μασσα
λία καί οί δυό στυλοβάτες τής Συμμαχίας στή Λυών, ό Άλμπέρ 
Ρισάρ καί ό Γκασπάρ Μπλάν. 

* Δυό μήνες άργότερα τό όργανο τής ϊδιας έπιτροπής («Solidarité)) 
της 9 Ιουλίου) άποκαλουσε καί τά δυό αυτά υποκείμενα κλέφτες. Πρά
γματι, έδωσαν δείγμα του άναρχικου έπαναστατισμου τους, ληστεύοντας 
τή συνεταιριστική ένωση ραπτών τού Λά Σώ-ντέ-Φόν. 
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Εξάλλου, ή περιστασιακή και πλασματική πλειοψηφία του 
συνεδρίου στό Λά Σώ-ντέ-Φόν παραβίασε κατάφωρα τό Καταστα
τικό τής Ρωμανικής Όμοσπονδίας, τής όποιας διεκδικούσε τήν 
εκπροσώπηση. Καί πρέπει έδώ νά τονιστεί ότι οί αρχηγοί τής 
Συμμαχίας συμμετείχαν σέ μεγάλο βαθμό στήν κατάρτιση αυτού 
του Καταστατικού 2 0 9 . Σύμφωνα μέ τά άρθρα 53 καί 55, κάθε σπου
δαία άπόφαση τοΰ συνεδρίου, γιά νά άποκτήσει ισχύ νόμου, 
έπρεπε νά έπικυρωθει άπό τά δύο τρίτα τών τμημάτων πού άνή-
κουν στήν Όμοσπονδία. Ωστόσο , τά Τμήματα τής Γενεύης καί 
τοΰ Λά Σώ-ντέ-Φόν, πού είχαν ταχθεί κατά τής Συμμαχίας, άποτε-
λοΰσαν μόνα τους πάνω άπό τά δύο τρίτα τοΰ συνολικοΰ άριθμοΰ 
τών τμημάτων. Σέ δυό μεγάλες γενικές συνελεύσεις τά μέλη τής 
Διεθνούς τής Γενεύης, παρά τήν άντίδραση τοΰ Μπακούνιν καί 
τών φίλων του, ένέκριναν σχεδόν ομόφωνα τή στάση τών άντι-
προσώπων τους, οί όποιοι, καταχειροκροτούμενοι άπ' όλους, 
κάλεσαν τή Συμμαχία νά μή φυτρώνει έκεΐ πού δέν τήν σπέρνουν 
καί νά μή διεκδικεί τήν εϊσοδό της στή Ρωμανική Όμοσπονδία. 
Μέ τόν όρο αύτό θά μπορούσε νά υπάρξει συμφιλίωση. Α ρ γ ό 
τερα, μερικά μέλη τής Συμμαχίας, πού δέν είχαν αυταπάτες, πρό
τειναν τή διάλυσή της, άλλά ό Μπακούνιν καί οί υποτακτικοί του 
άντιτάχθηκαν σ' αύτό μ' όλες τίς δυνάμεις τους. Παρ' όλα αύτά, 
ή Συμμαχία έξακολουθοΰσε έπίμονα νά θέλει νά μπει στή Ρωμα
νική Όμοσπονδία. Αύτό άνάγκασε τότε τή Ρωμανική Όμοσπον
δία νά πάρει άπόφαση νά διαγράψει άπό τίς τάξεις της τόν 
Μπακούνιν καί τούς άλλους πρωτεργάτες. 

"Ετσι στή Ρωμανική Ελβετία βρέθηκαν δυό ομοσπονδιακές 
έπιτροπές, ή μιά στή Γενεύη, ή άλλη στό Λά Σώ-ντέ-Φόν. Ή τε
ράστια πλειοψηφία τών τμημάτων έμεινε πιστή στήν πρώτη, ένώ 
τή δεύτερη τήν άκολουθοΰσαν μόνο δεκαπέντε τμήματα, πολλά 
άπ' τά όποια, όπως θά δούμε στή συνέχεια, έπαψαν νά υπάρχουν 
τό ένα μετά τό άλλο. 

Δέν πρόλαβε καλά-καλά νά τελειώσει τό ρωμανικό συνέ
δριο, καί ή νέα επιτροπή στό Λά Σώ-ντέ-Φόν άξίωσε τήν παρέμ
βαση τοΰ Γενικού Συμβουλίου, άπευθύνοντάς του έπιστολή, πού 
τήν υπέγραψε ώς γραμματέας ό Φ. Ρομπέρ καί ώς πρόεδρος ό Ά ν -
ρύ Σεβαλλέ (βλ. ύποσημείωση στήν προηγούμενη σελίδα). Ά -
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φού εξέτασε τά κείμενα πού ύπέβαλαν καί οι δυό πλευρές, τό 
Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε στίς 28 Ιουνίου 1870 νά διατηρή
σει τίς προηγούμενες λειτουργίες της ή έπιτροπή τής Γενεύης 
καί πρότεινε στή νέα ομοσπονδιακή έπιτροπή τοΰ Λά Σώ-ντέ-
Φόν νά πάρει μιά οποιαδήποτε τοπική ονομασία 2 1 0 . Ή έπιτροπή 
τού Λά Σώ-ντέ-Φόν, βλέποντας νά δαψεύδονται οί έλπίδες της μέ 
τήν απόφαση αύτή, άρχισε νά διαμαρτύρεται γιά αύταρχικότητα 
τού Γενικού Συμβουλίου, λησμονώντας ότι πρώτη αύτή είχε ζη
τήσει τήν παρέμβασή του. Ή αναταραχή, στήν οποία έριξε τήν 
έλβετική ομοσπονδία αύτή ή έπιτροπή, μέ τήν έπίμονη έπιδίωξή 
της νά ύφαρπάξει τόν τίτλο «Ρωμανική Όμοσπονδιακιι Επιτρο
πή», ανάγκασε τό Γενικό Συμβούλιο νά διακόψει κάθε έπίσημη 
σχέση μαζί της. 

Στίς 4 Σεπτεμβρίου 1870, στό Παρίσι ανακηρύχθηκε ή Δη
μοκρατία. Ή Συμμαχία έκρινε ότι ήρθε ή ώρα «νά ξαμολύσει τήν 
επαναστατική Λερναία Ύδρα στήν Ελβετία» (στύλ Γκυγιώμ). 
Ή «Solidarité» έξέδωσε ένα Μανιφέστο γιά συγκρότηση σωμά
των έλβετών έθελοντών εναντίον τών Πρώσων. Αύτό τό Μανιφέ
στο, άν πιστέψουμε τόν παιδαγωγό Γκυγιώμ, μολονότι δέν ήταν 
«διόλου ανώνυμο», πάντως «δέν ήταν καί ένυπόγραφο». Δυστυ
χώς, όλος αύτός ό πολεμοχαρής κουρνιαχτός τής Συμμαχίαο δια
λύθηκε, μόλις κατασχέθηκαν ή εφημερίδα καί τό Μανιφέστο. 
«Έγώ όμως», — αναφώνησε ό ασυγκράτητος Γκυγιώμ, φλεγόμε
νος άπ' τήν επιθυμία «νά διακινδυνεύσει τό τομάρι του», — «έγώ 
παρέμεινα στό πόστο μου... στό τυπογραφείο τής έφημερίδας» 
(«Bulletin Jurassien», 15 Ιουνίου 1872). 

Ξέσπασε τό επαναστατικό κίνημα στή Λυών. Ό Μπακού-
νιν έσπευσε νά βοηθήσει τόν ανθυπολοχαγό του Άλμπέρ Ρισάρ 
καί τούς υπαξιωματικούς του Μπαστελικά καί Γκασπάρ Μπλάν. 
Στίς 28 Σεπτεμβρίου, τήν ήμερα πού έφθασε έκεΐ, ό λαός είχε κα
ταλάβει τό Δημαρχείο. Ό Μπακούνιν εγκαταστάθηκε σ' αύτό. 
Ιδού, λοιπόν, έφτασε ή κρίσιμη στιγμή πού τήν περίμεναν τόσα 
χρόνια, ή στιγμή πού ό Μπακούνιν απέκτησε τή δυνατότητα νά 
έκτελέσει τήν πιό επαναστατική πράξη πού εϊδε ποτέ ό κόσμος : 
έξέδωσε τό διάταγμα γιά τήν κατάργηση του Κράτους. Τό Κρά
τος, όμως, μέ τή μορφή δύο λόχων τής αστικής έθνοφρουράς, 
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μπήκε από μιά πύλη, πού τήν είχαν αφήσει άφρούρητη, εκκέ
νωσε τήν αίθουσα καί ανάγκασε τόν Μπακούνιν νά τά μαζέ
ψει γρήγορα-γρήγορα καί νά φύγει γιά τή Γενεύη. 

Τήν ϊδια στιγμή ακριβώς, πού ό πολέμαρχος Γκυγιώμ προ
άσπιζε «στό πόστο του» τή Σεπτεμβριανή Δημοκρατία, ό έμπι
στος του 'Αχάτ Ρομπέν τό έσκασε από τή Δημοκρατία αύτή καί 
ζήτησε καταφύγιο στό Λονδίνο. Τό Γενικό Συμβούλιο, μονολότι 
γνώριζε ότι ό Ρομπέν είναι ένας από τούς πιό φανατικούς οπα
δούς τής Συμμαχίας καί, επιπλέον, ό αύτουργός των δημοσιογρα
φικών έπιθέσεων κατά τοΰ Γενικού Συμβουλίου από τίς στήλες 
τής εφημερίδας «Égalité», καί παρά τίς πληροφορίες τών τμημά
των τής Βρέστης γιά τήν όχι καί τόσο γενναία στάση του, τόν 
δέχτηκε στίς γραμμές του, έπειδή έλλειπαν Γάλλοι-μέλη του 
Συμβουλίου. Ά π ό τή στιγμή έκείνη ό Ρομπέν έκτελούσε ανελλι
πώς στό Συμβούλιο χρέη ήμιεπίσημου απεσταλμένου τής επι
τροπής τοΰ Λά Σώ-ντέ-Φόν. Στίς 14 Μαρτίου 1871 ό Ρομπέν πρό
τεινε νά συγκληθεί κλειστή συνδιάσκεψη τής Διεθνοΰς γιά τήν 
έπίλυση τής έλβετικής διαφοράς. Τό Συμβούλιο, προβλέποντας 
ότι στό Παρίσι ώριιιάζουν μεγάλα γεγονότα, απέρριψε κατηγο
ρηματικά αύτή τήν πρόταση. Ό Ρομπέν έπανήλθε έπανειλημμένα 
στό ϊδιο ζήτημα καί μάλιστα πρότεινε στό Συμβούλιο νά πάρει 
οριστική απόφαση πάνω στή διαφορά αύτή. Στίς 25 Ιουλίου τό 
Γενικό Συμβούλιο πήρε απόφαση νά συμπεριλάβει αύτό τό ζή
τημα στόν κατάλογο τών θεμάτων πάνω στά όποια θά αποφάσιζε 
ή συνδιάσκεψη πού είχε συγκληθεί γιά τό Σεπτέμβριο τοΰ 1871. 

Στίς 10 Λύγούστου, ή Συμμαχία, πού δέν ήθελε διόλου νά 
εξετασθούν οί σκευωρίες της στή συνδιάσκεψη, ανήγγειλε τήν 
αύτοδιάλυσή της άπό τίς 6 τοΰ ϊδιου μήνα. Σύντομα όμως, μέ τήν 
έπικουρία μερικών γάλλων έμιγκρέδων, έκανε πάλι τήν έμφάνισή 
της μέ άλλες ονομασίες, όπως γιά παράδειγμα : τμήμα άθεϊστών-
σοσιαλιστών καί τμήμα προπαγάνδας καί έπαναστατικής σοσια
λιστικής δράσης. Βασιζόμενο στή ν άπόφαση τοΰ V συνεδρίου 
τής Βασιλείας 2 1 1 , τό Γενικό Συμβούλιο, σέ πλήρη συμφωνία μέ 
τήν Ρωμανική Όμοσπονδιακή Επιτροπή, άρνήθηκε νά άναγνω-
ρίσει αύτά τά τμήματα, πού ήσαν νέες έστίες μηχανορραφιών. 

Ή συνδιάσκεψη τοΰ Λονδίνου (Σεπτέμβριος 1871) έπικύ-
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ρωσε τήν απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 28 Ιουνίου 1870 
σχετικά μέ τούς διασπαστές της Γιούρα. 

Επε ιδή ή «Solidarité» έπαψε νά έκδίδεται, άλλοι οπαδοί τής 
Συμμαχίας ίδρυσαν τήν εφημερίδα «Révolution Sociale», όπου 
έγραφε ή κυρία Αντρέ Λεό, ή όποία στό συνέδριο του Συνδέ
σμου Ειρήνης στή Λωζάνη, τότε ακριβώς πού ό Φερρέ, κλει
σμένος στή φυλακή, περίμενε τή μεταγωγή του στό Σάτορυ, είχε 
δηλώσει ότι 

« Ό Ραούλ Ριγκώ καί ό Φερρέ ήσαν οί δυό σκοτεινές μορφές τής Κομ
μούνας, πού πρίν απ' αυτό» (τήν έκτέλεση των ομήρων) ((απαιτούσαν συνε
χώς, — πράγματι, χωρίς επιτυχία, — τή λήψη αιματηρών μέτρων». 

Ά π ό τό πρώτο κιόλας φύλλο της, ή εφημερίδα έσπευσε νά 
εύθυγραμμισθεί μέ τό «Figaro», «Gaulois», «Paris-Journal» 
καί τά άλλα ρυπαρόφυλλα, άναδημοσιεύοντας τίς πρόστυχες 
έπιθέσεις τους κατά τοΰ Γενικού Συμβουλίου. Βρήκε κατάλληλη 
τή στιγμή γιά νά ανάψει ακόμα καί μέσα στή Διεθνή τή φωτιά 
τής έθνικής έχθρας. Σύμφωνα μέ τά γραφόμενά της, τό Γενικό 
Συμβούλιο ήταν μιά γερμανική έπιτροπή καί τή διευθύνει άν
θρωπος βισμαρκικής νοοτροπίας. 

Μέ τίς τρεις αποφάσεις της : γιά τήν έλβετική διένεξη, γιά 
τήν πολιτική δράση τής έργατικής τάξης καί γιά τή δημόσια άπο-
κήρυξη του Νετσάγιεφ, ή συνδιάσκεψη έπληξε τή Συμμαχία στήν 
ϊδια τήν καρδιά τ η ς 2 1 2 . Ή πρώτη άπό τίς άποφάσεις αύτές ήταν 
μιά άμεση μομφή κατά τής ψευτορωμανικής έπιτροπής τοΰ Λά 
Σώ-ντέ-Φόν καί έπικύρωνε τίς ενέργειες τού Γενικοΰ Συμβουλίου. 
Έκανε σύσταση στά τμήματα τής Γιούρα νά προσχωρήσουν 
στή Ρωμανική Όμοσπονδία καί, άν δέν μπορούσε νά γίνει μιά 
τέτοια προσχώρηση, ή συνδιάσκεψη πρότεινε στά τμήματα τών 
ορεινών περιοχών νά πάρουν τήν έπωνυμία Όμοσπονδία τής 
Γιούρα. Ή συνδιάσκεψη δήλωσε ότι, άν ή έπιτροπή τους συνε
χίσει τόν πόλεμο έφημερίδων μπροστά στήν άστική κοινή γνώ
μη, τότε οί εφημερίδες αύτές θά άποκηρυχθοΰν άπ' τό Γενικό 
Συμβούλιο. — Ή δεύτερη άπόφαση, γιά τήν πολιτική δράση τής 
έργατικής τάξης, έθετε οριστικά τέρμα στή σύγχυση πού ήθελε 
νά δημιουργήσει μέσα στή Διεθνή ό Μπακούνιν, εισάγοντας στό 
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πρόγραμμά της τό δόγμα περί απόλυτης αποχής από τήν πολι
τική. — Ή τρίτη απόφαση, σχετικά μ έ τόν Νετσάγιεφ, ήταν μ ι ά 
άμεση άπειλή γιά τόν Μπακούνιν. Θά δοϋμε πιό πέρα, όταν θ ά 
μιλήσουμε γιά τή Ρωσία, πόσο ένδιαφερόταν προσωπικά ό Μπα
κούνιν ν ά μή μαθευτούν στή Δυτική Ευρώπη οί βρωμοδουλειές 
τής Συμμαχίας. 

Ή Συμμαχία δικαιολογημένα τ ά εΐδε όλα αύτά σάν κήρυξη 
πολέμου καί άρχισε άμέσως πολεμική εκστρατεία. Τά τμήματα 
τής Γιούρα, πού υποστήριξαν τήν ψευτορωμανική επιτροπή, 
στίς 12 Νοεμβρίου 1871 έκαναν συνέδριο στό Σονβιγιέ. Συμμε
τείχαν σ' αυτό δεκαέξι άντιπρόσωποι, πού δήθεν έκπροσωποΰσαν 
έννέα τμήματα. Σύμφωνα μέ έκθεση τής ομοσπονδιακής επιτρο
πής, τό τμήμα τοΰ Κουρτελαρύ, πού τό έκπροσωποΰσαν δύο άν
τιπρόσωποι, «εΐχε διακόψει τή δράση του». Τό κεντρικό τμήμα 
τοΰ Λόκλ «στό τέλος εΐχε διαλυθεί», έκ των υστέρων όμως έπα-
νασυστάθηκε προσωρινά γιά ν ά στείλει δυό άντιπροσώπους στό 
συνέδριο των δεκαέξι. Τό τμήμα των λιθογράφων καί χαρακτών 
τοΰ Κουρτελαρύ (δυό άντιπρόσωποι) «εΐχε συγκροτηθεί ώς έπαγ-
γελματική ένωση», πού δεν άνηκε στή Διεθνή. Τό τμήμα προπα
γάνδας τοΰ Λά Σώ-ντέ-Φόν (ένας άντιπροσωπος) «βρίσκεται σέ 
κρίσιμη κατάσταση καί ή θέση του όχι μόνο δέν βελτιώνεται, 
άλλά μ ά λ λ ο ν έπιδεινώνεται». Τό κεντρικό τμήμα τοΰ Νοϊσατέλ 
(δυό άντιπρόσωποι, μεταξύ αύτών ό Γκυγιώμ) «πάσχει άσχημα 
καί, δίχως τήν αύτοθυσία ορισμένων μελών του, ή έξαφάνισή του 
θ ά ήταν άναπόφευκτη». Δυό κύκλοι μελέτης τοΰ κοινωνικοΰ προ
βλήματος στό Σονβιγιέ καί στό Σαίντ-Τμιέ (τέσσερις άντιπρό
σωποι) τής π ε ρ ι ο χ ή Γ Κουρτελαρύ είχαν συσταθεί μετά τή διά
λυση τοΰ κεντρικού τμήματος τοΰ Κουρτελαρύ. Έτσ ι , μερικά 
μέλη αύτής τής π ε ρ ι ο χ ή ς έκπροσωπήθηκαν άπό τρεις φορές μέ 
έξι άντιπροσώπους ! Τό τμήμα τοΰ Μουτιέ (ένας άντιπρόσωπος) 
άποτελεΐται, όπως φαίνεται, μόνο άπ' τήν επιτροπή του. Συνε
πώς, άπό τούς δεκαέξι άντιπροσώπους, οί δεκατέσσερις έκπρο
σωποΰσαν νεκρά ή έτοιμοθάνατα τμήματα. Γιά ν ά άντιληφθοΰμε, 
όμως, σέ ποιό ξεχαρβάλωμα οδήγησε αύτή τήν ομοσπονδία τό 
κήρυγμα τής άναρχίας, πρέπει ν ά συνεχίσουμε λίγο τήν άνάγνω-
ση αύτής τής έκθεσης. Ά π ό τ ά είκοσι δυό τμήματα, μόνο τ ά 
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εννέα εκπροσωπήθηκαν στό συνέδριο. Έπτά τμήματα δέν αντα
ποκρίθηκαν ποτέ σέ καμιά από τίς άνακοινώσεις τής έπιτροπής 
καί τέσσερα τμήματα κηρύχθηκαν σέ άφάνεια. Ιδού μιά ομοσπον
δία, πού έταξε ώς άποστολή της νά έκθεμελιώσει τήν οργάνωση 
τής Διεθνούς ! 

Ωστόσο , τό συνέδριο τού Σονβιγιέ άρχισε στό πνεύμα τών 
αποφάσεων τής συνδιάσκεψης τού Λονδίνου, ή όποία είχε προ
τείνει στίς οργανώσεις πού τό συγκάλεσαν νά πάρουν τήν έπω-
νυμία Όμοσπονδία τής Γιούρα. Ταυτόχρονα, όμως, γιά νά άπο-
δείξει τον άναρχισμό του, τό συνέδριο κατάγγειλε γιά άνυπακοή 
όλη τή Ρωμανική Όμοσπονδία. (Ή τελευταία έδωσε στούς άν-
θρώπους τής Γιούρα κάθε αύτονομία, διώχνοντάς τους άπ' όλα 
τά τμήματα). Αμέσως μετά, τό συνέδριο έξέδωσε μιά βαρύγδου
πη έγκύκλιο, πού άποσκοποΰσε βασικά νά θέσει ύπό άμφισβή-
τηση τή νομιμότητα τής συνδιάσκεψης καί νά τήν προσβάλει 
σ' ένα γενικό συνέδριο, τού οποίου ζητούσε τήν άμεση σύγκλη
ση. 

Ή έγκύκλιος κατηγορεί τή Διεθνή πώς πρόδωσε τό πνεύμα 
της, τό όποιο συνίσταται άκριβώς «σέ μιά μεγαλειώδη διαμαρτυ
ρία κατά τής αύταρχικότητας». Πρίν άπ' τό συνέδριο τών Βρυξελ
λών τά πάντα πήγαιναν θαυμάσια στόν πιό θαυμάσιο δυνατό κό
σμιο, άλλά στή Βασιλεία οί αντιπρόσωποι έχασαν τά λογικά τους 
καί, κυριευμένοι άπό «τυφλή πίστη», «παραβίασαν τό πνεύμα 
καί τό γράμμα τού Γενικού Καταστατικού», όπου μέ τόση σαφή
νεια διακηρύσσεται ή αύτονομία κάθε τμήματος καί κάθε ομάδας 
τμήματος. Ά ρ α , ή Διεθνής άνέγραψε στή σημαία της τόν αύταρ-
χισμό, ενώ ή Όμοσπονδία τής Γιούρα, αύτό τό άνδρείκελο τής 
Συμμαχίας, άνέγραψε τήν αύτονομία τών τμημάτων. Είδαμε ήδη 
μέ ποιό τρόπο ή Συμμαχία σκοπεύει νά ύλοποιήσει αυτή τήν 
αύτονομία. 

Ά λ λ ά οί άμαρτίες τού συνεδρίου τής Βασιλείας ωχριούν 
μπροστά στίς άμαρτίες τής συνδιάσκεψης τού Λονδίνου, πού οί 
άποφάσεις της 
«τείνουν νά μετατρέψουν τή Διεθνή άπό ελεύθερη όμοσπονδία αύτόνομων 
τμημάτων σέ μιά ιεραρχικά διαρθρωμένη καί αύταρχική οργάνωση πειθαρ
χικών τμημάτων, πού βρίσκεται ολότελα στά χέρια τού Γενικού Συμβουλίου, 
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τό όποιο μπορεί κατά τήν κρίση του νά άρνηθεΐ τήν εισδοχή τμημάτων ή 
νά άναστείλει τή δράση τους». 

Προφανώς οί συμμαχίτες συντάκτες αύτής της εγκυκλίου 
λησμόνησαν ότι τό μυστικό Καταστατικό τους έχει συνταχθεί 
ακριβώς μέ σκοπό νά έδραιώσει μιά «ιεραρχική καί αυταρχική 
οργάνωση», διευθυνόμενη από τή φυσιογνωμία του μόνιμου «πο
λίτη Μπ.» καί κάνει υποδείξεις πώς \ά «πειθαρχούνται» τά τμή
ματα καί πώς νά τά έχει όχι άπλώς «στό χέρι», αλλά νά έχει «τό 
απάνω χέρι» ό ϊδιος αυτός «πολίτης». 

Ά ν οί αμαρτίες τής συνδιάσκεψης είναι ήδη αμαρτίες θα
νάσιμες, τότε τό άκρον άωτον των άμαρτιών, τό άμάρτημα κατά 
του άγίου πνεύματος τό διέπραξε τό Γενικό Συμβούλιο. Υπάρ
χουν σ' αύτό «μερικά πρόσωπα», πού θεωρούν 

«τήν εντολή τους» (ώς μελών του Συμβουλίου) «σάν προσωπική τους περιου
σία καί τό Λονδίνο τό βλέπουν ώς αναντικατάστατη πρωτεύουσα τής Έ -
νωσής μας... Μερικοί άνθρωποι έφθασαν στό σημείο ... νά θελήσουν νά επι
βληθεί στή Διεθνή τό δικό τους ιδιαίτερο πρόγραμμα, τό δικό τους δόγμα. . 
ώς επίσημη θεωρία, πού μόνον αύτη δικαιούται νά πολιτογραφηθεί στήν "Ε
νωση... έτσι, σιγά-σιγά διαμορφό>θηκε μιά ορθοδοξία, μέ κέντρο τό Λον
δίνο καί έκπροσώπους τά μέλη τοΰ Γενικού Συμβουλίου». 

Κοντολογίς, αύτοί θά ήθελαν διαμέσου τοΰ «συγκεντρωτι
σμού καί τής δικτατορίας» νά εξασφαλίσουν τήν ένότητα τής 
Διεθνούς. — Στήν ϊδια αυτή έγκύκλιο ή Συμμαχία άπαιτεΐ «νά 
διασφαλισθεί ή ύπεροχή τοΰ ιδιαίτερου προγράμματος της μέσα 
στή Διεθνή», ονομάζοντας το «μεγαλειώδη διαμαρτυρία κατά 
τοΰ αυταρχισμού» καί διακηρύσσοντας ότι ή άπελευθέρωση τών 
εργατών μέ τίς προσπάθειες τών ϊδιων τών εργατών πρέπει νά 
γίνει «χωρίς οποιαδήποτε αύταρχική καθοδήγηση, έστω καί μιά 
καθοδήγηση πού έχει εκλεγεί καί έπικυρωθεΐ άπ' τούς έργάτες». 
Θά δούμε ότι παντοΰ όπου ή Συμμαχία είχε επιρροή, έκανε άκρι-
βώς αύτό γιά τό όποιο κατηγορούσε ψευδώς τό Γενικό Συμβού
λιο, δηλαδή έπιχειροΰσε νά επιβάλει τό δικό της άνόητο ομοίω
μα θεωρίας ώς «έπίσημη θεωρία, πού μόνον αύτή δικαιοΰται νά 
πολιτογραφηθεί στήν «Ένωση»*. — "Ολα αύτά άφοροΰν μόνο 

* Ό Ματσίνί, γιά παράδειγμα, έπέριψε σ' όλη τή Διεθνή τήν εύθύνη 
γιά τίς ανόητες επινοήσεις τοΰ Πάπα Μπακούνιν. Τό Γενικό Συμβούλιο έ-
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στη δημόσια, επίσημη δράση της Συμμαχία*:. Ό σ ο γιά τή μυ
στική δράση της, τότε «τό πνεύμα καί τό γράμμα)) των μυστικών 
Καταστατικών της μας έδειξαν ήδη σέ ποιό βαθμό «ή όρθοδο-
ξία)), «τό ιδιαίτερο δόγμα)), «ό συγκεντρωτισμός)) καί «ή δικτα
τορία)) κυριαρχούν σ' αύτήν τήν «ελεύθερη ομοσπονδία αύτόνο-
μων ομάδων)). Αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά γιά ποιό λόγο 
θά ήθελε ή Συμμαχία νά έμποδίσει τήν έργατική τάξη νά δημι
ουργήσει τή δική της γενική καθοδήγηση, μιά πού ή μπακου-
νική πρόνοια φρόντισε κιόλας γι ' αύτό, ιδρύοντας μιά δική της 
Συμμαχία ώς γενικό επιτελείο τής έπανάστασης. 

Τό Γενικό Συμβούλιο όχι μόνο δέν σκόπευε νά έπιβάλει στή 
Διεθνή μιά οποιαδήποτε ορθοδοξία, αλλά, αντίθετα, πρότεινε 
στή συνδιάσκεψη τοΰ Λονδίνου νά μετονομαστούν οί σεκταρι-
στικές επωνυμίες μερικών τμημάτων καί μάλιστα ή πρόταση 
αύτή έγινε ομόφωνα δεκτή*. 

νιώσε υποχρεωμένο νά δηλώσει δημοσία διαμέσου τών ιταλικών έφημερίδων 
ότι «άντιτάχΟηκε πάντα στίς έπανειλημμένες απόπειρες νά υποκατασταθεί 
τό ευρύ, κατανοητό πρόγραμμα τής Διεθνούς (πού άνοιξε τό δρόμο γιά νά 
ένταχθοΰν στίς γραμμές της καί οί οπαδοί τοΰ Μπακούνιν) από τό στενό καί 
σεκταρίστικό πρόγραμμα τοΰ Μπακούνιν, πού ή υιοθέτηση του θά συνεπα
γόταν άμέσως τή διαγραφή τής τεράστιας πλειοψηφίας τών μελών τής Διε
θνούς» 2 1 3 . Ή εγκύκλιος τοΰ Ζύλ Φάβρ, ή έκθεση τοΰ βουλευτή τής τσιφλι-
κάδικης Βουλής Τσακάζε άναφορικά μέ τήν Ένωσή μας, οί αντιδραστικοί 
λόγοι κατά τή συζήτηση πού έγινε γιά τή Διεθνή στήν ισπανική Βουλή 
(Cortes) 2 1 4 , αλλά καί όλες οί δημόσιες έπιθέσεις κατά τής Διεθνούς βρίθουν 
από παραπομπές σέ ύπεραναρχικές φράσεις, προερχόμενες άπ' τό μπακου-
νικό στρατόπεδο. 

* Δεύτερη απόφαση τής συνδιάσκεψης, παρ. 2 : « Ό λ α τά τοπικά δια
μερίσματα, τμήματα, ομάδες καί οί έπιτροπές τους από δώ καί μπρός ονομά
ζονται καί συγκροτούνται άποκλειστικά ώς διαμερίσματα, τμήματα, ομάδες 
καί έπιτροπές τής Διεθνοΰς "Ενωσης Εργατών μέ τήν προσθήκη τής ονομα
σίας τοΰ αντίστοιχου τόπου». Παρ. 3: «Απαγορεύεται, λοιπόν, από δώ καί 
μπρός σ' όλα τά διαμερίσματα, τμήματα καί όμάδες νά παίρνουν διάφορες 
σεκταριστικές έπωνυμίες, όπως, γιά παράδειγμα, ποζιτιβιστές, μουτουαλι-
στές, κολλεκτιβιστές, κομμουνιστές καί τά παρόμοια ή νά δημιουργούν 
χωριστικές οργανώσεις μέ τήν επωνυμία "τμήμα προπαγάνδας" κλπ., πού 
διεκδικούν τήν έκπλήρωση Ιδιαίτερων καθηκόντων, διαφορετικών από 
τούς γενικούς σκοπούς τής Διεθνοΰς». 
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Νά τί έγραφε τό Γενικό Συμβούλιο γιά τίς σέκτες* στην 
απόρρητη έγκύκλιό του («Οί δήθεν διασπάσεις», σελ. 24): 

« Ή πρώτη φάση του άγώνα τού προλεταριάτου κατά τής 
αστικής τάξης έχει χαρακτήρα σεκταριστικοΰ κινήματος. Αυτό 
έχει τή δικαίωσή του στήν περίοδο πού τό προλεταριάτο δέν 
είναι άρκετά αναπτυγμένο γιά νά δράσει ώς τάξη. Μερικοί στο
χαστές, κάνοντας κριτική στίς κοινωνικές αντιθέσεις, προτεί
νουν φανταστικές λύσεις αύτών των αντιθέσεων, ένώ στή μάζα 
των έργατών δέν άπομένει παρά νά τίς ένστερνίζεται, νά τίς προ
παγανδίζει καί νά τίς εφαρμόζει. Οί σέκτες, πού ιδρύονται άπό 
τέτοιους πρωτεργάτες, είναι άπό τήν ίδια τή φύση τους φορείς 
τής άποχής : άρνοΰνται κάθε ρεαλιστική δράση, τήν πολιτική, 
τίς άπεργίες, τίς έπαγγελματικές ένώσεις, μέ μιά λέξη, τήν κάθε 
συλλογική κίνηση. Τό προλεταριάτο στή μεγάλη μάζα του πα
ραμένει άδιάφορο ή καί εχθρικό πρός τήν προπαγάνδα τους. Οί 
έργάτες τού Παρισιού καί τής Λυών δέν ήθελαν νά ξέρουν τούς 
σαιν-σιμονικούς, τούς φουριερικούς, τούς ικάριους, όπως καί οί 
άγγλοι χαρτιστές καί τρεϊντ-γιουνιονιστές δέν άναγνώριζαν τούς 
όουενικούς. Οί σέκτες, πού όταν πρωτοεμφανίστηκαν χρησίμευ
σαν ώς μοχλοί τής κίνησης, μετατρέπονται σέ τροχοπέδη, μόλις 
αύτή ή κίνηση τίς ξεπερνάει. Τότε γίνονται άντιδραστικές. 
Μαρτυρία γι ' αυτό άποτελούν οί σέκτες στή Γαλλία καί στήν 
Αγγλ ία καί τόν τελευταίο καιρό οί λασσαλικοί στή Γερμανία, 
πού χρόνια ολόκληρα στέκονταν έμπόδιο γιά τήν οργάνωση τού 
προλεταριάτου καί κατέληξαν νά γίνουν ένα άπλό όργανο τής 
άστυνομίας. Μέ λίγα λόγια, πρόκειται γιά τήν παιδική ήλικία 
τού προλεταριακού κινήματος, όπως ή άστρολογία καί ή άλχη-
μεία ήταν ή παιδική ήλικία τής έπιστήμης. Προτού γίνει κατορ
θωτό νά ιδρυθεί ή Διεθνής, τό προλεταριάτο όφειλε νά ξεπεράσει 
αύτό τό στάδιο. 

Σέ άντίθεση μέ τίς σεκταριστικές οργανώσεις, μέ τίς φαν
τασιώσεις καί τούς άνταγωνισμούς τους, ή Διεθνής είναι ή γνή-

* Ή λέξη σέκτα (3βκιβ) έχει λατινική καταγωγή. Αργότερα πήρε την έννοια τής 
αίρεσης, δηλαδή μιας θρησκευτικής κοινότητας ανθρώπων πού έχουν αποσχισθεί άπό τήν 
έπίσημη θρησκεία. Καί μεταφορικά σημαίνει κάθε όμάδα ανθρώπων, αποκομμένων άπό τούς 
άλλους καί τό πέριβάλλον τους (Σημ. μετ.). 
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σια καί αγωνιστική όργάνωση του προλεταριάτου όλων των χω
ρών, ένωμένου στόν κοινό άγώνα εναντίον τών καπιταλιστών καί 
τών γαιοκτημόνων, εναντίον τής κρατικά διαρθρωμένης ταξικής 
κυριαρχίας τους. Γι 9 αυτό στό Καταστατικό τής Διεθνούς γίνε
ται λόγος μόνο γιά εργατικούς συνδέσμους, πού έπιδιώκουν τόν 
ϊδιο σκοπό καί αποδέχονται ένα καί μόνο πρόγραμμα, τό όποιο 
απλώς χαράζει τίς βασικές κατευθύνσεις τού προλεταριακού κι
νήματος, ενώ ή θεωρητική επεξεργασία τους γίνεται κάτω άπό 
τήν επίδραση τών αναγκών τού πρακτικού άγώνα καί ύστερα 
άπό άνταλλαγή γνωμών στά τμήματα, στά όργανά τους καί στά 
συνέδρια, όπου επιτρέπονται όλες, χωρίς διάκριση άποχρώσεων, 
οί σοσιαλιστικές άπόψεις». 

Ή Συμμαχία δέν ήθελε νά είναι ή Διεθνής μιά άγωνιστική 
όργάνωση. Στήν έγκύκλιο τού Σονβιγιέ προβαλόταν ή άπαίτηση 
ή Διεθνής νά είναι τό πρόπλασμα τής μέλλουσας κοινωνίας* 

«γιά τούτο έπιδίωξή μας πρέπει νά είναι νά φέρνουμε αύτη τήν όργάνωση 
όσο είναι δυνατό πιό κοντά πρός τό ιδανικό μας ... Ή Διεθνής, τό έμβρυο 
τής μέλλουσας άνθρώπινης κοινωνίας, πρέπει άπό τώρα κιόλας νά γίνει ή 
απεικόνιση τών άρχών μας τής ελευθερίας καί τής ομοσπονδίας καί νά 
απορρίψει κάθε αρχή, πού οδηγεί στόν αυταρχισμό, στή δικτατορία». 

Ά ν ή Όμοσπονδία τής Γιούρα κατάφερνε νά πραγματο
ποιήσει τό σχέδιο της καί νά μετατρέψει τή Διεθνή σέ πιστή άπει-
κόνιση μιας μή υπαρκτής ως τώρα κοινωνίας, άν κατάφερνε 
νά τής άφαιρέσει κάθε δυνατότητα συμφωνημένων ένεργειών, 
μέ κρυφό σκοπό νά τήν ύποτάξει «στήν εξουσία καί τή δικτα
τορία» τής Συμμαχίας καί τού νόμιμου δικτάτορά της «πολίτη 
Μπ.», τότε θά ικανοποιούνταν έτσι όλες οί προσδοκίες τής 
εύρωπαϊκής άστυνομίας, πού δέ θά ήθελε τίποτα παραπάνω άπ' 
τό νά βγει άπ' τή μέση ή Διεθνής. 

Οί κύριοι τής Συμμαχίας, γιά νά άποδείξουν στούς πρώην 
συναδέλφους τους του Συνδέσμου Ειρήνης καί τών άστών ριζο
σπαστών ότι ή εκστρατεία πού άρχισαν στρέφεται ενάντια στή 
Διεθνή καί όχι ενάντια στήν άστική τάξη, έστειλαν τήν έγκύ
κλιο τους σ' όλες τίς έφημερίδες τών ριζοσπαστών. Ή «Répu
blique française» τού κ. Γαμβέττα, παρωτρύνοντας ένθερμα τούς 
άνθρώπους τής Γιούρα καί κάνοντας έπιθέσεις στή συνδιάσκεψη 
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του Λονδίνου, έσπευσε νά αναγνωρίσει τίς υπηρεσίες τ ο υ ς 2 1 5 . 
Τό ((Bulletin Jurassien», πού χάρηκε γι ' αύτή τήν ύποστήριξη 
άπό τή μεριά τού αστικού Τύπου, αναδημοσίευσε in extenso* 
τό άρθρο της «République française», αποδείχνοντας ετσι ότι ή 
πιό εγκάρδια συμφωνία συνδέει τούς ύπερεπαναστάτες της Συμ
μαχίας μέ τούς διάφορους Γαμβέττα τών Βερσαλλιών. Γιά νά με
ταδοθεί όσο μπορεί εύρύτερα ανάμεσα στήν αστική τάξη ή χαρ
μόσυνη είδηση μιας διάσπασης πού κυοφορείται στή Διεθνή, 
τήν εγκύκλιο τού Σονβιγιέ τήν πουλούσαν στίς υπαίθριες λαϊκές 
αγορές πολλών γαλλικών πόλεων, ιδίως στό Μονπελλιέ. ΌπωΓ 
είναι γνωστό, στή Γαλλία γιά νά πουληθούν έντυπα στούς δρό
μους χρειάζεται άδεια τής αστυνομίας**. 

Ή έγκύκλιος αύτή στέλνονταν κατά δέματα παντού όπου ή 
Συμμαχία λογάριαζε νά στρατολογήσει φίλους καί ανθρώπους 
δυσαρεστημένους άπ' τό Γενικό Συμβούλιο. Τό αποτέλεσμα 
ήταν περίπου μηδέν. Οί ισπανοί συμμαχίτες αντιτάχθηκαν στή 
σύγκληση τού συνεδρίου, πού ζητούσε ή έγκύκλιος, καί μάλιστα 
τόλμησαν νά έπιτιμήσουν τόν π ά π α 2 1 7 . Στήν Ιταλία μόνο ένα 
άτομο, ό Τερτσάγκι ήταν, γιά λίγο διάστημα, ύπέρ τού συνεδρίου. 
Στό Βέλγιο, όπου δέν υπήρχαν γνωστά ονόματα τής Συμμαχίας, 
αλλά τό κίνημα τής Διεθνούς είχε μπλεχτεί στίς αστικές φλυα
ρίες γιά πολιτική αποχή, γιά αύτονομία, έλευθερία, όμοσπον-
δία, αποκέντρωση καί είχε βαλτώσει μέσα σέ στενές τοπικιστι
κές υποθέσεις, ή έγκύκλιος είχε κάποια απήχηση. Ά ν καί τό 
Βελγικό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο απέφυγε νά συνταχθεί μέ τό 
αίτημα νά συγκληθεί έκτακτο γενικό συνέδριο, — πράγμα πού 
θά ήταν παραλογισμός, μιά καί τό Βέλγιο εΐχε εκπροσωπηθεί 
στή συνδιάσκεψη μέ έξι αντιπροσώπους, — παρ' όλα αύτά, κα
τάρτισε ένα σχέδιο γενικού Καταστατικού, πού πρόβλεπε, 
άπλούστατα, τήν κατάργηση τού Γενικού Συμβουλίου. "Οταν ή 
πρόταση αύτή συζητήθηκε στό βελγικό συνέδριο, ένας αντι
πρόσωπος άπ' τό Λόντλενσαρ παρατήρησε ότι τό καλύτερο κρι-

* — αύτούσιο. 

** Δίκη τής Τουλούζης 2 1 6 . Βλ. «La Réforme» (τής Τουλούζης) τής 
18 Μαρτίου 1873. 
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τήριο γιά τούς εργάτες είναι τά κέφια τών άφεντικών τους. Καί 
μόνο ή αγαλλίαση πού ένιωσαν τά άφεντικά απ 5 την Ιδέα της 
κατάργησης τοΰ Γενικού Συμβουλίου, φτάνει γιά νά βεβαιώσει 
κανείς ότι δέ θά μπορούσε 

«νά διαπραχθεί μεγαλύτερο σφάλμα, άπ' τό νά έξαγγελθεΐ μιά τέτοια κατάρ
γηση». 

Γιά τό λόγο αύτό ή πρόταση απορρίφθηκε. Στήν Ελβετ ία 
ή Ρωμανική Όμοσπονδία διαμαρτυρήθηκε έντονα κατά τής εγ
κυκλ ίου 2 1 8 καί σ 5 όλεΓ τίς άλλες χώρες έγινε δεκτή άπλώς μέ 
περιφρονητική σιωπή. 

Τό Γενικό Συμβούλιο έδωσε άπάντηση στήν έγκύκλιο τοΰ 
Σονβιγιέ καί στίς συνεχιζόμενες σκευωρίες τής Συμμαχίας μέ τήν 
έμπιστευτική έγκύκλιο «Οι δήθεν διασπάσεις στή Διεθνή», τής 
5 Μαρτίου 1872. Μιά συνοπτική έκθεση σημαντικού μέρους 
αύτής τής έγκυκλίου παραθέσαμε προηγούμενα. Τό συνέδριο 
τής Χάγης έθεσε όπως έπρεπε τέρμα σ' αύτές τίς μηχανορραφίες 
καί σ' αύτούς τούς μηχανορράφους. 

Ασφαλώς, οί άνθρωποι αύτοί, πού όσο πιό πολύ θορυβοΰ-
σαν, τόσο πιό μικροί ήσαν οί ϊδιοι, είχαν μιά αναμφισβήτητη 
έπιτυχία. "Ολος ό Τύπος τών φιλελεύθερων καί τής άστυνομίας 
στάθηκε άπροκάλυπτα στό πλευρό τους. Οί προσωπικές ύβρεις 
εναντίον μελών τοΰ Γενικού Συμβουλίου, οί άνήμπόρες επιθέ
σεις τους ένάντια στή Διεθνή βρήκαν ύποστήριξη από τούς δή
θεν μεταρρυθμιστές σ' όλες τίς χώρες. Στήν Αγγλ ία τούς ύπο-
στήριξαν οί άστοί ρεπουμπλικάνοι, τών οποίων τίς σκευωρίες 
χάλασε τό Γενικό Συμβούλιο. Στήν Ιταλία τούς ύποστήριξαν 
οί δογματικοί έλευθεροστοχαστές, πού πρότειναν νά ιδρυθεί 
ύπό τή σημαία τοΰ Στεφανόνι ένας «οικουμενικός σύλλογος τών 
ρασιοναλιστών» μέ έδρα άπαραίτητα τή Ρώμη, μιά οργάνωση 
«αύταρχική» καί «ιεραρχική», ένα μοναστήρι γιά άθεους μονα
χούς καί μοναχές κτλ., μιά οργάνωση, πού τό Καταστατικό της 
προβλέπει νά τοποθετείται στήν αίθουσα τών συνεδριάσεων ή 
μαρμάρινη προτομή τοΰ κάθε άστοΰ, πού θά θυσίαζε δέκα χιλιά
δες φράγκα. Τέλος, στή Γερμανία βρήκαν τή συμπαράσταση τών 
βισμαρκικών σοσιαλιστών, οί όποιοι, εκτός τοΰ ότι έκδίδουν 
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τήν αστυνομική έφη μερίδα «Neuer Social-Demokrat», παίζουν 
ρόλο «λευκοχιτώνων)) 2 1 9 της πρωσο-γερμανικής αυτοκρατορίας. 

Μόλις ή ((Révolution Sociale)) σταμάτησε τήν έκδοσή της, 
ή Συμμαχία έκανε επίσημο δημοσιογραφικό της όργανο τό 
«Bulletin Jurassien», πού, με τό πρόσχημα τής προστασίας τών 
αυτόνομων τμημάτων άπ' τόν αύταρχισμό τοΰ Γενικού Συμβου
λίου καί από τούς σφετερισμούς τής συνδιάσκεψης τοΰ Λολ'δί-
νου, αγωνιζόταν νά άποδιοργανώσει τή Διεθνή. Στό φύλλο του 
τής 20 Μαρτίου 1872, τό «Bulletin» όμολογοΰσε άπερίφραστα 
ότι 

«όταν λέει Διεθνή δέν εννοεί τή μιά ή τήν άλλη οργάνωση, πού άγκαλιάζει 
σήμερα ένα μέρος τοΰ προλεταριάτου. Ή οργάνωση είναι μιά υπόθεση δευ
τερεύουσα καί έφήμερη... Διεθνής είναι, μέ μιά γενικότερη έννοια, τό αίσθη
μα άλληλεγγύης των έκμεταλλευομένων, πού κυριαρχεί στό σημερινό κό
σμο». 

Ή Διεθνής, υποβαθμισμένη σέ ένα άπλό «αίσθημα άλλη
λεγγύης», θά ήταν κάτι πολύ πιό πλατωνικό άπ' ό,τι ή χριστια
νική αγάπη. Γιά νά δείξουμε σέ πόσο έντιμα μέσα καταφεύγει τό 
«Bulletin», θά παραθέσουμε μιά περικοπή έπιστολής τοΰ Τοκα-
ζέβιτς, αρχισυντάκτη τής πολωνικής εφημερίδας «Wolnosc» 
στή Ζυρίχη : 

«Στό τεύχος 13 τοΰ «Bulletin Jurassien» δημοσιεύθηκε ενα πρόγραμμα 
τοΰ πολωνικού σοσιαλιστικού Συνδέσμου στή Ζυρίχη, πού σέ μερικές μέρες θ' 
αρχίσει τήν έκδοση τής έφημερίδας του «Wolnosc». Σας έξουσιοδοτοΰμε νά 
ανακοινώσετε στό Γενικό Συμβούλιο τής Διεθνούς μέσα σέ τρεις μέρες άπό 
τή λήψη αύτής τής έπιστολής πώς τό πρόγραμμα αύτό είναι πλαστό»220. 

Στό «Bulletin» τής 15 Ιουνίου δημοσιεύονται άπαντήσεις 
μελών τής Συμμαχίας (Μπακούνιν, Μαλόν, Κλάρις, Γκυγιώμ, 
κ.ά.) στή ν εμπιστευτική εγκύκλιο τοΰ Γενικού Συμβουλίου. 
Αυτές οί άπαντήσεις δέν απαντούν σέ καμιά άπ' τίς κατηγορίες 
πού διατύπωσε τό Γενικό Συμβούλιο κατά τής Συμμαχίας καί 
τών άρχηγών της. Ό Πάπας, μήν έχοντας επιχειρήματα, άποφά-
σισε νά τερματίσει τή συζήτηση, χαρακτηρίζοντας τήν έγκύ-
κλιο «λεκάνη μέ βρωμόνερα». 

«"Αλλωστε», — δήλωσε, — «έπεφύλασσα πάντα στόν έαυτό μου τό δι
καίωμα νά προσαγάγω όλους τούς συκοφάντες σέ δικαστήριο τιμής, τή σύ-
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στάση του όποιου τό τακτικό συνέδριο, αναμφίβολα, δέ θά μοΰ άρνηθεΐ. 
Καί μιά πού αυτό τό δικαστήριο Θά μ ο υ παράσχει δλες τις εγγυήσεις μιας 
αμερόληπτης και σοβαρής κρίσης, θά μπορέσω νά καταθέσω σ' αυτό μέ όλες 
τίς αναγκαίες λεπτομέρειες όλα τά περιστατικά τόσο πολιτικού, όσο καί 
προσωπικού χαρακτήρα, δίχως νά φοβάμαι τίς ενοχλήσεις καί τους κινδύ
νους, πού συνεπάγεται μιά αδιάκριτη δημοσιότητα». 

Τελικά, βέβαια, ό πολίτης Μπ., όπως συνήθως, δέ λυπήθηκε 
τή ζωή του : άπλούστατα δέν έμφανίστηκε στή Χάγη. 

Πλησίαζε τό συνέδριο καί ή Συμμαχία γνώριζε ότι προτού 
αρχίσει τό συνέδριο έπρεπε νά δοθεί στή δημοσιότητα ή έκθεση 
γιά τήν ύπόθεση Νετσάγιεφ, τήν οποία ή συνδιάσκεψη εΐχε ανα
θέσει στόν πολίτη Οΰτιν. Εΐχε πολύ μεγάλη σημασία γιά τή 
Συμμαχία νά μήν δημοσιευθεί αυτή ή έκθεση πρίν άπ' τό συνέ
δριο, ώστε νά μήν μπορέσουν οί αντιπρόσωποι νά έχουν μιά πλή
ρη εικόνα γιά τήν ύπόθεση αυτή. Ό πολίτης Ούτιν πήγε στή 
Ζυρίχη γιά νά έκπληρώσει τό καθήκον του. Μόλις εγκαταστά
θηκε εκεί, έπεσε θύμα μιας δολοφονικής απόπειρας, τήν όποία 
έμείς καταλογίζουμε ανεπιφύλακτα στή Συμμαχία. Στή Ζυρίχη 
ό Οΰτιν δέν εΐχε άλλους έχθρούς εκτός άπό μερικούς σλάβους, 
συμμαχίτες, πού ήταν «του χεριού» τοΰ Μπακούνιν. "Αλλωστε 
μιά άπό τίς μορφές πάλης, πού άναγνωρίζει καί έφαρμόζει αυτή 
ή έταιρία, είναι τό νά οργανώνει ένέδρες καί δολοφονίες. Θά 
δούμε καί άλλα παρόμοια παραδείγματα στήν Τσπανία καί στή 
Ρωσία. Ό κ τ ώ άτομα, πού μιλούσαν κάποια σλαβική γλώσσα, πα
ραμόνεψαν τόν Ούτιν σέ ερημικό μέρος κοντά σέ μιά διώρυγα. 
"Οταν πλησίασε πρός αυτούς, τοΰ έπετέθηκαν πισώπλατα, τόν 
χτύπησαν μέ κοτρώνες στό κεφάλι, τόν τραυμάτισαν επικίνδυνα 
στά μάτια καί μετά τόν ξυλοδαρμό θά τόν άποτέλειωναν καί θά 
τόν έριχναν στή διώρυγα, άν δέν προλάβαιναν τέσσερις γερ
μανοί φοιτητές. Μόλις τούς είδαν, οί δολοφόνοι τόβαλαν στά 
πόδια. Αυτή ή δολοφονική άπόπειρα δέν εμπόδισε τόν πολίτη 
Ούτιν νά άποτελειώσει τήν εργασία του καί νά τήν στείλει στό 
συνέδριο. 
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IV 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Μετά τό συνέδριο του Συνδέσμου Ειρήνης, πού έγινε τό 
Σεπτέμβριο τοΰ 1868 στή Βέρνη, ένας άπό τούς ιδρυτές της Συμ
μαχίας καί μέλος της ιταλικής Βουλής, ó Φανέλλι, πήγε στή 
Μαδρίτη. Ό Μπακούνιν τόν εφοδίασε μέ συστατικές έπιστολές 
πρός τόν βουλευτή τών Cortes Γκαρίντο, ó όποιος τόν έφερε 
σέ επαφή μέ άστικούς καθώς καί έργατικούς ρεπουμπλικάνικους 
κύκλους. Σέ λίγο καιρό, τό Νοέμβριο τού ίδιου χρόνου, στκλθη-
καν άπ' τή Γενεύη βιβλιάρια μελών της Συμμαχίας γιά τόν Μο-
ράγο, τόν Κόρντοβα υ Λοπέζ (ρεπουμπλικάνο, έπίδοξο βουλευ
τή καί αρχισυντάκτη τής άστικής έφημερίδας «Combate» 2 2 1 ) , 
καθώς καί γιά τόν Ρουμπάου Ντοναντέου (αποτυχημένο υποψή
φιο βουλευτή τής Βαρκελώνης, ιδρυτή κάποιου ψευτοσοσιαλι-
στικού κόμματος). Ή είδηση τής αποστολής αύτών τών ταυτο
τήτων έφερε μιά άποδιοργάνωση στό νεοσύστατο τμήμα τής 
Διεθνούς στή Μαδρίτη. Ό πρόεδρος του, ó Χάλβο, άποχώρησε, 
μήν επιθυμώντας νά άνήκει σέ μιά "Ενωση, πού άνέχεται μέσα 
στίς γραμμές της μιά μυστική έταιρία, πού αποτελείται άπό 
άστούς καί υπακούει σέ δική της ηγεσία. 

Ή δ η στό συνέδριο τής Βασιλείας οί ισπανικές οργανώσεις 
τής Διεθνούς είχαν έκπροσωπηθεΐ άπό δυό μέλη τής Συμμαχίας : 
τόν Φάργκα Πελλισέρ καί τόν Σεντινιόν. Ό δεύτερος είναι πε
ρασμένος στόν έπίσημο κατάλογο τών άντιπροσώπων ώς «άντι-
πρόσωπος τής Συμμαχίας». Μετά τό συνέδριο τών ισπανικών 
οργανώσεων στή Βαρκελώνη (τόν Ιούλιο τού 1870), ή Συμμαχία 
δημιούργησε βάσεις στήν Πάλμα, Βαλένθια, Μαλάγα καί στό 
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Κάδιξ. Τό 1871 ιδρύθηκαν τμήματα στή Σεβίλλη καί τήν Κόρ
δοβα. Στίς αρχές τοΰ 1871 οί Μοράγο καί Βίλιας, αντιπρόσωποι 
τής Συμμαχίας από τή Βαρκελώνη, πρότειναν στά μέλη τοΰ 
Όμοσπονδιακοΰ Συμβουλίου (Φραντσίσκο Μόρα, "Ανχελ Μό
ρα, Άνσέλμο Λορέντσο, Μπόρρελ κ.ά.) ... νά ιδρύσουν τμήμα τής 
Συμμαχίας στή Μαδρίτη. Αύτοί όμως αντιτάχθηκαν σ'αύτό, λέ
γοντας ότι άν ή Συμμαχία λειτουργεί σάν μυστική έταιρία είναι 
έπικίνδυνη, άν πάλι λειτουργεί επίσημα είναι άνώφελη. Καί μόνο 
τό άκουσμα τοΰ ονόματος της στάθηκε άρκετό ώστε, γιά δεύτερη 
φορά, νά ριχτεί ό σπόρος τής διχόνοιας μέσα στό Όμοσπονδιακό 
Συμβούλιο. Ό Μπόρρελ μάλιστα εΐπε τούτα τά προφητικά : 

« Ά π ό δώ καί πέρα χάθηκε κάθε έμπιστοσύνη μεταξύ μας)). 

Ό τ α ν όμως οί κυβερνητικές διώξεις άνάγκασαν τά μέλη τοΰ 
Όμοσπονδιακοΰ Συμβουλίου νά έκπατρισθοΰν στήν Πορτογα
λία, ό Μοράγο κατάφερε νά τούς πείσει ότι είναι χρήσιμη αύτή 
ή μυστική έταιρία καί μέ πρωτοβουλία τους ιδρύθηκε τμήμα τής 
Συμμαχίας στή Μαδρίτη. Στή Λισαβώνα ό Μοράγο παρέσυρε 
στή Συμμαχία μερικούς Πορτογάλους, μέλη τής Διεθνούς. Ω σ 
τόσο, κρίνοντας ότι αύτοί οί πρωτάρηδες δέν τοΰ δίνουν άρκετές 
έγγυήσεις, σχημάτισε, δίχως νά τό ξέρουν, μιά άλλη συμμαχίτικη 
όμάδα μέ τά χειρότερα άστικά καί εργατικά στοιχεία, στρατολο
γημένα άπό τίς τάξεις τών μασόνων. Αύτή ή νέα όμάδα, στήν 
όποία άνήκε ό πρώην καθολικός ιερέας Μπονάνσα, έπιχείρησε 
νά οργανώσει τή Διεθνή ύπό μορφή δεκαμελών τμημάτων. Αύτά 
τά τμήματα έπρεπε ύπό τήν ήγεσία της νά έξυπηρετήσουν τά 
σχέδια τοΰ κόμη ντέ Πενισέ καί ό πολιτικός αύτός μηχανορρά-
φος κατάφερε νά τά παρασύρει σέ ένα παρακινδυνευμένο εγχεί
ρημα, πού μοναδικό σκοπό είχε νά τόν φέρει στήν έξουσία. Ε 
ξαιτίας τών μηχανορραφιών τής Συμμαχίας στήν Πορτογαλία 
καί στήν Ισπανία, οί Πορτογάλοι μέλη τής Διεθνούς άποχώρη-
σαν άπ' αύτή τή μυστική έταιρία καί στό συνέδριο τής Χάγης 
ζήτησαν γιά τό συμφέρον τής γενικής ύπόθεσηςτή διαγραφή της 
άπ' τή Διεθνή. 

Στή συνδικτκεψη τών ισπανικών τμημάτων τής Διεθνούς 
στή Βαλένθια (τό Σεπτέμβριο τοΰ 1871) οί άντιπρόσωποι τής 
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Συμμαχίας, πού δπως πάντα ήσαν καί αντιπρόσωποι τής Διεθνούς, 
διαμόρφωσαν οριστικά τήν οργάνωση τής μυστικής εταιρίας 
τους στήν Ιβηρική χερσόνησο. Ή πλειοψηφία τους, νομίζον
τας ότι τό πρόγραμμα τής Συμμαχίας ταυτίζεται μέ τό πρόγραμ
μα τής Διεθνούς, ότι αυτή ή μυστική οργάνωση υπάρχει παντού, 
ότι ή ένταξη σ' αυτήν είναι ένα είδος καθήκοντος καί ότι ή Συμ
μαχία έπιδιώκει τήν παραπέρα ανάπτυξη τής Διεθνούς καί όχι 
τήν άαθυπόταξή της σ' αυτήν, έκρινε ότι πρέπει όλα τά μέλη τοΰ 
Όμοσπονδιακού Συμβουλίου νά εϊναι άφοσιωμένασ' αυτήν. Ό 
Μοράγο, πού δεν τολμούσε ώς τότε νά επιστρέψει στήν Ισπα
νία, μόλις τό έμαθε αυτό, κατέφθασε εσπευσμένα στή Μαδρίτη 
καί κατηγόρησε τόν Μόρα ότι «θέλει νά υποτάξει τή Συμμαχία 
στή Διεθνή», πράγμα πού αντιβαίνει στούς σκοπούς τής Συμ
μαχίας. Γιά νά προσδώσει βαρύτητα σ' αυτή τήν άποψη, τόν Ια 
νουάριο τοΰ έπόμενου χρόνου έδωσε στόν Μέσα νά διαβάσει ένα 
γράμμα τοΰ Μπακούνιν, στό όποιο αυτός ανέπτυσσε ένα μακια-
βελλικό σχέδιο κυριαρχίας πάνω στήν έργατική τάξη. Τό σχέ
διο αύτό ήταν τό έξής : 

« Ή Συμμαχία φαινομενικά πρέπει νά βρίσκεται στούς κόλπους τής Διε
θνούς, στήν πραγματικότητα όμως νά στέκεται κάπως παράμερα άπ' αύτήν, 
ώστε νά τήν εποπτεύει καλύτερα καί νά τήν κατευθύνει. Γιά τούς λόγους 
αύτούς, τά μέλη πού ανήκουν σέ συμβούλια καί σέ έπιτροπές τμημάτων τής 
Διεθνούς, πρέπει στά τμήματα τής Συμμαχίας νά αποτελούν πάντα μειοψη
φία». (Δήλωση τοΰ Χοσέ Μέσα, τής 1 Σεπτεμβρίου 1872, πρός τό συνέδριο 
τής Χ ά γ η ς 2 2 2 ) . 

Σέ μιά συνέλευση τής Συμμαχίας ό Μοράγο κατηγόρησε 
τόν Μέσα ότι αυτός πρόδωσε τήν εταιρία τοΰ Μπακούνιν, προ
σηλυτίζοντας σ' αύτήν όλα τά μέλη τοΰ Όμοσπονδιακού Συμ
βουλίου, πράγμα πού τούς έδινε τήν πλειοψηφία στά τμήματα 
τής Συμμαχίας καί στήν πράξη εγκαθιστούσε μιά ύπεροχή τής 
Διεθνούς άπέναντι στή Συμμαχία. Ακριβώς γιά νά άποτραπεΐ 
μιά τέτοια ύπεροχή, οί μυστικές οδηγίες προβλέπουν νά μπαί
νουν στά συμβούλια ή στίς έπιτροπές τής Διεθνούς μόνο ένα ή 
δυό μέλη τής Συμμαχίας καί νά τά κατευθύνουν μέ βάση τίς ύπο-
δείξεις καί τήν υποστήριξη τών δικών της τμημάτων, στά όποια 
θά γινόταν ή προεργασία γιά όλες τίς άποφάσεις πού έπρεπε νά 
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υιοθετήσει ή Διεθνής. Ά π ό τή στιγμή εκείνη ό Μοράγο κήρυξε 
τόν πόλεμο στό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο καί, όπως έκανε καί 
στήν Πορτογαλία, ίδρυσε νέο τμήμα τής Συμμαχίας, πού παρέ
μενε άγνωστο σέ κείνους πού δέν τούς θεωρούσε σίγουρους. Τά 
άφοσιωμένα μέλη τής Συμμαχίας στά διάφορα μέρη τής Ισπα
νίας τόν ύποστήριξαν καί άρχισαν νά κατηγορούν τό Όμοσπον
διακό Συμβούλιο πώς περιφρονεί τίς υποχρεώσεις του άπέναντι 
στή Συμμαχία. Μαρτυρία γι ' αύτό άποτελεΐ ή εγκύκλιος τοΰ τμή
ματος τής Συμμαχίας στή Βαλένθια (30 Ιανουαρίου 1872), πού 
ύπογράφεται άπό τόν Ντάμον (συμμαχίτικο ψευδώνυμο τοΰ Μον-
τ ό ρ ο ) 2 2 3 . 

"Οταν έλαβε τήν εγκύκλιο τοΰ Σονβιγιέ, ή ισπανική Συμμα
χία δέ στάθηκε διόλου στό πλευρό τής Γιούρα. Ακόμα καί τό 
πατροπαράδοτο τμήμα τής Βαρκελώνης, σέ επίσημη έπιστολή 
του τής 14 Νοεμβρίου 1871, άντέδρασε πολύ έντονα καί μέ τόν 
πιό αιρετικό τρόπο γιά τόν Πάπα Μιχαήλ, πού τόν υποπτευόταν 
γιά προσωπική άντιζηλία μέ τόν Κάρλ Μάρξ*. 

* Αντίγραφα τής επιστολής αυτής, πού έστειλε ό Άλερίν ι «εξ ονόμα
τος τής όμάδας τής Βαρκελώνης» τής Συμμαχίας «στόν αγαπητό μου Μπα-
στελικά καί τούς αγαπητούς φίλους», μοιράστηκαν σ' όλα τά ισπανικά τμήμα
τα τής Συμμαχίας. Παραθέτουμε έδώ μερικά αποσπάσματα άπό τήν έπιστολή : 

((Τό σημερινό Γενικό Συμβούλιο θά επιβιώσει μόνο ώς τό συνέδριο τόν 
έρχόμενο χρόνο καί ή ολέθρια δραστηριότητά του μπορεί νά είναι μόνο προ
σωρινή... Αντίθετα, μιά άνοιχτή ρήξη θά ήταν γιά τήν ύπόθεσή μας ενα 
τέτοιο πλήγμα, άπ' τό όποιο δύσκολα θά μπορούσε νά συνέλθει, άν τελικά 
τό άντεχε. Γι' αύτό δέν μπορούμε σέ καμιά περίπτωση νά έγκρίνουμε τίς 
χωριστικές τάσεις σας... Μερικοί άπό μας διερωτήθηκαν : μήπως σ' όλα αύτά 
ή μαζί μ' όλα αύτά, δίπλα στά θέματα άρχων, υπάρχουν καί προσωπικά θέ
ματα, λογουχάρη, αντιζηλίες ανάμεσα στό φίλο μας Μιχαήλ καί τόν Κάρλ 
Μάρξ, ανάμεσα στά μέλη τής παλιάς Σ. καί τό Γενικό Συμβούλιο... Διαβά
σαμε μέ λύπη μας στήν «Révolution Sociale» τίς έπιθέσεις κατά τοΰ Γενικού 
Συμβουλίου καί τοΰ Κάρλ Μάρξ... "Οταν θά μάθουμε τή γνώμη τών φίλων 
μας στή χερσόνησο, πού άσκοΰν επιρροή στά τοπικά συμβούλια, μπορεί 
αυτή ή γνώμη νά άλλάξει τή θέση μας πρός τό μέρος τής γενικής άπόφασης, 
μέ τήν όποία θά συμμορφωθοΰμε σ' όλα τά σημεία της κτλ., κτλ.». 

αλιά Σ. είναι ή επίσημη Συμμαχία, πού τήν έξουδετέρωσε στή γέν-
νησή της τό Γενικό Συμβούλιο. Τό άντίγραφο τής έπιστολής, άπ' όπου πή
ραμε τό άπόσπασμα αυτό, τό έγραψε μέ τό χέρι του ό Άλερίνι . 
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Τό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο συντάχτηκε μέ τήν επιστολή 
αυτή, πράγμα πού δείχνει πόσο αδύνατη ήταν τότε ή επιρροή 
τοΰ ελβετικού κέντρου στήν Ισπανία. Α λ λ ά πολύ σύντομα φά
νηκε πώς ή έλεημοσύνη χτύπησε τήν πόρτα πέτρινης καρ
διάς. Στή συνδιάσκεψη τής Όμοσπονδίας τής Διεθνούς τής Μα
δρίτης (7 Ιανουαρίου 1872), όπου συζητήθηκε ή εγκύκλιος τού 
Σονβιγιέ, ή νέα όμάδα, πού καθοδηγούσε όΜοράγο, παρεμπό
δισε τή γνωστοποίηση τής άπαντητικής εγκυκλίου τής Ρωμα
νικής Επιτροπής καί ματαίωσε τή συζήτηση. Στις 24 Φεβρουα
ρίου ό Ραφάρ (συμμαχίτικο ψευδώνυμο τοΰ Ραφέλ Φάργκα) 
έγραφε στό τμήμα Μαδρίτης τής Συμμαχίας : 

«Πρέπει νά έξουδετερωθοΰν ή αντιδραστική έπιρροή καί οί αυταρχικές 
τάσεις του Γενικού Συμβουλίου». 

"Ως τότε μόνο στήν Πάλμα τής Μαγιόρκα είχε πετύχει ή 
Συμμαχία μιά δημόσια υποστήριξη μελών τής Διεθνούς πρός τήν 
εγκύκλιο τής Γιούρα. "Ετσι ή έκκλησιαστική πειθαρχία άρχισε 
νά κάμπτει τίς τελευταίες απόπειρες έναντίωσης στήν άναγνώ-
ριση τοΰ άλάθητου τοΰ Πάπα. 

Αντιμετωπίζοντας αύτήν τήν υπονομευτική δραστηριότητα, 
τό ισπανικό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο κατάλαβε πώς πρέπει νά 
άπαλλαγεΐ γρήγορα άπό τή Συμμαχία. Οί κυβερνητικές διώξεις 
τοΰ έδιναν τήν άφορμή. Τό Συμβούλιο πρότεινε νά σχηματιστούν» 
σέ περίπτωση άπαγόρευσης τής Διεθνούς, μυστικές ομάδες «υπε
ρασπιστών τής Διεθνούς», στίς όποιες έπρεπε νά ένσωματωθοΰν 
οπωσδήποτε τά τμήματα τής Συμμαχίας.. Ή ένσωμάτωση μεγά
λου άριθμοΰ μελών θά οδηγούσε άναπόφευκτα στήν άλλοίωση 
τοΰ χαρακτήρα αύτών τών τμημάτων καί θά έξαφανίζονταν ορι
στικά, μαζί μέ τίς ομάδες, μόλις θά σταματούσαν οί διώξεις. Ή 
Συμμαχία, όμως, μαντεύοντας τόν άπώτερο σκοπό αύτοΰ τοΰ σχε
δίου, τό χαντάκωσε, άν καί ή έλλειψη μιας τέτοιας όργάνωσης 
δημιουργοΰσε άπειλή γιά τήν ύπαρξη τής Διεθνούς στήν Ισπα
νία, άν ή κυβέρνηση πραγματοποιούσε τίς άπειλές της. Ή Συμ
μαχία γιά άντίβαρο σ' αύτό πρότεινε τά έξής : 

«Θά ήταν σκόπιμο, στήν περίπτωση πού θά μας έθεταν έκτός νόμου, 
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νά πάρει ή Διεθνής μιά τέτοια έξωτερική εμφάνιση, πού Θά μπορούσε νά 
είναι ανεκτή από τήν κυβέρνηση. Καί τά τοπικά συμβούλια θά πρέπει νά 
γίνουν τά μυστικά κέντρα, τά όποια, κάτω άπό τήν έπιρροή τής Συμμαχίας, 
θά έδιναν στά τμήματα άπόλυτα έπαναστατική κατεύθυνση». (Εγκύκλιος τοΰ 
τμήματος Σεβίλλης τής Συμμαχίας στίς 25 Όκτωβρίου 1871 2 2 4). 

Δειλή στήν πράξη, γενναία στά λόγια, τέτοια εΐναι ή Συμ
μαχία στήν Ισπανία, όπως καί παντού. 

Ή άπόφαση τής συνδιάσκεψης του Λονδίνου γιά τήν πο
λιτική τής έργατίκής τάξης ανάγκασε τή Συμμαχία νά ταχθεί 
άπροκάλυπτα κατά τής Διεθνούς καί έδωσε στό Όμοσπονδιακό 
Συμβούλιο τήν εύκαιρία νά διαπιστώσει ότι βρίσκεται σέ πλή
ρη ομοφωνία μέ τήν τεράστια πλειοψηφία των μελών τής Διε
θνούς. Εκτός άπ' αύτό, ή άπόφαση τοΰ γέννησε τή σκέψη νά 
δημιουργηθεί στήν Ισπανία ένα πλατύ έργατικό κόμμα. Γιά νά 
έπιτευχθεΐ αύτός ó στόχος έπρεπε πρώτα-πρώτα ν ' άποσπάσει 
ολότελα τήν έργατική τάξη άπ' όλα τά άστικά κόμματα, ιδιαί
τερα άπ' τό ρεπουμπλικανικό κόμμα, πού είχε στρατολογήσει 
μέσα άπό τούς εργάτες τόν βασικό όγκο τών έκλογέων καί τών 
οπαδών του. Τό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο είχε συστήσει άποχή 
άπό κάθε έκλογή βουλευτών, εϊτε μοναρχικών εϊτε ρεπουμπλι
κάνων. Γιά νά διαλύσουν τίς αύταπάτες, πού καλλιεργούσε στό 
λαό ή ψευτοσοσιαλιστική φρασεολογία τών ρεπουμπλικάνων, 
οί συντάκτες τής «Emancipation», πού ήταν συνάμα καί μέλη 
τοΰ Όμοσπονδιακοΰ Συμβουλίου, έστειλαν μιά έπιστολή στούς 
άντιπροσώπους τοΰ συνεδρίου τοΰ Ρεπουμπλικανικοΰ-φεντερα-
λιστικοΰ κόμματος, πού είχε συγκληθεί στή Μαδρίτη, στήν όποία 
τούς ζητούσαν νά λάβουν πρακτικά μέτρα καί τούς πρότειναν νά 
πάρουν θέση πάνω στό πρόγραμμα τής Διεθνούς 2 2 5 . Αύτό σή
μαινε ότι δινόταν ενα φοβερό χτύπημα στό ρεπουμπλικανικό 
κόμμα. Ή Συμμαχία έσπευσε νά άποδυναμώσει αύτό τό χτύπημα, 
διότι αύτή, άντίθετα, ήταν συνδεδεμένη μέ τούς ρεπουμπλικά
ν ο υ ς 2 2 6 . Στή Μαδρίτη ίδρυσε τήν εφημερίδα ««El Condenado» 2 2 7 , 
πού πρόβαλλε σάν πρόγραμμα τίς τρεις βασικές άρετές τής Συμ
μαχίας : Αθεϊσμός, Αναρχία, Κολλεκτιβισμός, άλλά, ταυτόχρο
να, συ/ι.στοΰσε στούς εργάτες νά μήν επιδιώκουν τή μείωση 
τώ^ ωρών έργασίας. Μαζί μέ τόν «άδελφό» Μοράγο, στήν 
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εφημερίδα άρθρογραφοΰσε καί ó Έστεβάνες, ένας από τήν τρι
μελή διοικούσα επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, μό
λις πρόσφατα κυβερνήτης τής Μαδρίτης καί ύπουργός τών Στρα
τιωτικών. Στή Μαλάγα ó Πινό, μέλος του Όμοσπονδιακοϋ Συμ
βουλίου τής ψευτο-Διεθνούς, στή Μαδρίτη ó Φελίπε Μαρτίν, 
σήμερα πλασιέ τής Συμμαχίας, υπηρετούσαν τό Ρεπουμπλικανικό 
κόμμα σάν κράχτες στούς προεκλογικούς αγώνες. Καί γιά νά 
έχει καί τόν δικό της Φανέλλι στά ίσπανικά Κορτές, ή Συμμα
χία αποφάσισε νά θέσει ύποψηφιότητα ó Μοράγο. 

Ή Συμμαχία δέ μπορούσε νά συγχωρήσει στό Όμοσπον-
διακό Συμβούλιο δυό πράγματα : 1) ότι δέν πήρε θέση στό θέμα 
τής Γιούρα. 2) ότι άποπειράθηκε νά θίξει τό απαραβίαστο της. 
Μετά τή θέση πού πήρε τό Συμβούλιο απέναντι στό Ρεπουμπλι
κανικό κόμμα, θέση πού χαλούσε όλα τά σχέδια τής Συμμαχίας, 
ή τελευταία άποφάσισε νά τό τιμωρήσει. Ή επιστολή πρός τό 
ρεπουμπλικανικό συνέδριο έγινε δεκτή άπ' τή Συμμαχία σάν 
κήρυξη πολέμου. Ή «La Igualdad» 2 2 8 , τό εγκυρότερο όργανο 
τοΰ ρεπουμπλικανικού κόμματος, έκανε λυσσαλέες έπιθέσεις 
κατά τών συντακτών τής «Emancipation», κατηγορώντας τους 
ότι έχουν πουληθεί στόν Σαγκάστα. Ή εφημερίδα «Condena
do», μέ τήν έπίμονη σιωπή της, σιγοντάριζε αυτήν τήν πρόστυχη 
κατηγορία. Ή Συμμαχία έκανε καί κάτι παραπάνω γιά τό Ρε
πουμπλικανικό κόμμα. Μέ αφορμή τήν έπιστολή αύτή, κατά
φερε νά διαγράψει από τήν Όμοσπονδία τής Διεθνούς στή Μα
δρίτη, όπου ή Συμμαχία είχε τήν υπεροχή, τούς συντάκτες τής 
«Emancipation». 

Παρά τίς κυβερνητικές διώξεις, τό Όμοσπονδιακό Συμβού
λιο, μέ τή δράστηριότητά του στό έξάμηνο πού μεσολάβησε άπ' 
τή συνδιάσκεψη τής Βαλένθια, αύξησε τόν αριθμό τών τοπικών 
ομοσπονδιών από 13 σέ 70. Σέ άλλα 100 μέρη προετοίμαζε τήν 
ίδρυση νέων ομοσπονδιών, οργάνωσε οκτώ έργατικά σωματεία 
σέ έθνική κλίμακα. Εκτός άπ 9 αυτό, μέ τήν ύποστήριξή του ιδρύ
θηκε μιά μεγάλη ένωση τών έργοστασιακών έργατών τής Κατα
λονίας. Αύτές οί έπιτυχίες έδωσαν τέτοιο ήθικό κύρος στά μέλη 
του Συμβουλίου, ώστε ó Μπακούνιν ένοιωσε τήν άνάγκη νά τά 
έπαναφέρει στό δρόμο τής άλήθειας, στέλνοντας στίς 5 Άπρ ι -
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λίου 1872 μιά μακροσκελή πατρική παραίνεση στό όνομα του 
Μόρα, γενικού γραμματέα τοΰ Συμβουλίου (βλ. «Ντοκουμέντα», 
άριθ. 3*). Τό συνδέριο στή Σαραγόσσα (4-11 Απριλίου 1872), 
παρ 5 όλες τίς προσπάθειες τής Συμμαχίας, πού είχε σ' αύτό του
λάχιστον δώδεκα άντιπροσώπους, άκύρωσε τή διαγραφή καί 
έπανέφερε δυό άπ' τούς διαγραφέντες στό νέο Όμοσπονδιακό 
Συμβούλιο, μολονότι οί ίδιοι είχαν άρνηθεΐ επανειλημμένα νά 
άποδεχθοΰν τήν ύπόδειξη των υποψηφιοτήτων τους. 

Ένώ συνεχιζόταν τό συνέδριο στή Σαραγόσσα, γίνονταν, 
όπως πάντα, μυστικές συναθροίσεις τής Συμμαχίας. Τά μέλη τοΰ 
^Ομοσπονδιακού Συμβουλίου έκαναν εκεί τήν πρόταση νά δια
λυθεί ή Συμμαχία. Γιά νά μήν άπορριφθεΐ αύτή ή πρόταση, τήν 
προσπέρασαν έντεχνα. Δυό μήνες άργότερα, στίς 2 Ιουνίου, οί 
ϊδιοι αυτοί πολίτες, ώς ήγέτες τής Συμμαχίας στή ν Ισπανία καί 
έξ ονόματος τοΰ τμήματος της στή Μαδρίτη, έστειλαν πρός όλα 
τά άλλα τμήματα μιά εγκύκλιο, στήν οποία επαναλάμβαναν τήν 
πρότασή τους, θεμελιώνοντάς της ώς έξής : 

« Ή Συμμαχία ξέφυγε άπ' τό δρόμο, πού, κατά τή γνώμη μας, έπρεπε νά 
άκολουθήσει στή χώρα μας. Διαστρέβλωσε τήν ιδέα πού τήν έφερε στή ζωή 
καί άντί νά γίνει συστατικό μέρος τής μεγάλης Ένωσής μας, δραστήριο 
στοιχείο, πού προωθεί τίς διάφορες όργανώσεις τής Διεθνούς, βοηθώντας 
τες καί διευκολύνοντας τήν άνάπτυξή τους, ή Συμμαχία άποσπάστηκε έν-
τελώς άπ' τό υπόλοιπο μέρος τής Ένωσης καί μετατράπηκε σέ μιά ξεχωρι
στή οργάνωση άπ' αύτή, σέ ένα είδος άνώτερη οργάνωση, πού τείνει νά τήν 
καθυποτάξει. Έτσι έσπειρε τή δυσπιστία, τή διχόνοια καί τή διάσπαση στίς 
γραμμές μας... Στή Σαραγόσσα, άντί νά κάνει προτάσεις καί νά συμβάλει 
στήν έπίλυση τών προβλημάτων, ή Συμμαχία, άντίθετα, έβαζε μόνο έμπόδια 
στό σπουδαίο έργο τοΰ συνεδρίου». 

Ά π ' όλα τά τμήματα τής Συμμαχίας στήν Ισπανία μόνο τό 
τμήμα τοΰ Κάδιξ άνταποκρίθηκε στήν εγκύκλιο αύτή, άνακοι-
νώνοντας τή διάλυση του. Αμέσως, τήν άλλη μέρα, ή Συμμαχία 
κατάφερε πάλι νά διαγράψει άπό τήν Όμοσπονδία τής Διεθνούς 
στή Μαδρίτη τά πρόσωπα πού είχαν υπογράψει τήν εγκύκλιο 
τής 2 Ιουνίου. Βρήκε άφορμή τό άρθρο τής ((Emancipation)) 
τής 1 Ιουνίου, πού ζητούσε νά γίνει έρευνα 

* — Βλέπε σέ τούτη τή Συλλογή, σελ. 468-470. (Σημ. μετ.). 

350 



«για τό πόθεν έσχες τών υπουργών, στρατηγών, διοικητικών άξιωματούχων, 
προϊσταμένων ύπηρεσιών, δημάρχων κτλ.... καθώς καί όλων τών πολιτικών 
παραγόντων, πού, δίχως νά κατέχουν κρατικές θέσεις, ζούσαν στη σκιά τών 
κυβερνήσεων, ύποστηρίζοντάς τες στά Cortes καί συγκαλύπτοντας τίς 
ανομίες τους, παριστάνοντας δήθεν τήν αντιπολίτευση... Ή δήμευση τής 
περιουσίας αυτών τών ατόμων πρέπει νά είναι τό πρώτο μέτρο, πού θά λ η 
φθεί τήν έπαύριο τής έπανάστασης» 2 2 9 . 

Ή Συμμαχία, πού είδε τό άρθρο αυτό σάν μιά άμεση επίθε
ση εναντίον τών φίλων της τού Ρεπουμπλικανικού κόμματος, 
κατηγόρησε τούς συντάκτες τής ((Emancipation)) ότι προδίδουν 
τήν ύπόθεση του προλεταριάτου, διότι μέ τό νά ζητούν δήμευση 
τής περιουσίας αυτών πού διασπαθίζουν τά κρατικά άγαθά είναι 
σάν νά άναγνωρίζουν τήν άτομική ιδιοκτησία. Δέ μπορεί νά 
ύπάρξει καλύτερη άπόδειξη τής άντιδραστικότητας πού κρύβεται 
πίσω άπό τήν επαναστατική άγυρτεία τής Συμμαχίας καί πού θέ
λει νά τή μεταφυτεύσει στήν εργατική τάξη. Καί δέν μπορεί νά 
ύπάρξει καλύτερη μαρτυρία τής δολιότητας τών συμμαχιτών άπ' 
τό νά διαγράφουν σάν υποστηρικτές τής άτομικής ιδιοκτησίας 
τούς ίδιους έκείνους άνθρώπους, πού τούς άναθεματίζουν γιά 
τίς κομμουνιστικές ιδέες τους. 

Αύτή ή νέα διαγραφή άποτελούσε παραβίαση τού ισχύον
τος Καταστατικού, πού πρόβλεπε τή σύσταση δικαστηρίου τι
μής, όπου ó κατηγορούμενος μπορεί νά προτείνει δύο δικούς του 
ένορκους, άπό τούς έπτά καί νά προσβάλει τήν άπόφαση τού δι
καστηρίου στή γενική συνέλευση του τμήματος. Άντ ί γι ' αύτό, 
ή Συμμαχία, μή θέλοντας νά ένοχληθει ή αύτονομία της, διέταξε 
τή διαγραφή μέσα στήν ίδια τή συνέλευση όπου διατύπωσε τήν 
κατηγορία. Ά π ό τά 130 μέλη πού είχε τό τμήμα, παρόντα ήταν 
μόνο 15 άλληλλοσυγκρουόμενα άτομα. Οί διαγραφέντες έκαναν 
έφεση στό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο. 

Τό Συμβούλιο αύτό, ύστερα άπό μηχανορραφίες τής Συμ
μαχίας, είχε μεταφερθεί στή Βαλένθια. — Ά π ό τά δυό μέλη του 
προηγούμενου Όμοσπονδιακού Συμβουλίου, πού έπανεκλέχθη-
καν στό συνέδριο τής Σαραγόσσα, ó Μόρα δέν άποδέχθηκε τήν 
έκλογή του καί ó Αορέντσο υπέβαλε σχεδόν άμέσως τήν παραί-
τησή του. Ά π ό τή στιγμή εκείνη, τό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο 
είχε παραδοθεί ψυχή τε καί σώματι στή Συμμαχία. Έτσ ι , άπάν-
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τη σε στήν έφεση τών διαγραφέντων δηλώνοντας αναρμοδιότητα, 
άν καί τό άρθρο 7 τού Καταστατικού της Ισπανικής ομοσπον
δίας του άνέθετε τό καθήκον νά διαγράφει προσωρινά κάθε το
πική όμοσπονδία πού παραβιάζει τό Καταστατικό, παρέχοντάς 
της τό δικαίωμα νά προσβάλει τήν άπόφαση αύτή στό έπόμενο 
συνέδριο. "Υστερα άπ' αύτό, οί διαγραφέντες σχημάτισαν μιά 
«Νέα Όμοσπονδία» καί ζήτησαν άπ' τό Συμβούλιο νά τήν άνα-
γνωρίσει. Τό Συμβούλιο, όμως, μέ τό έπιχείρημα της αύτονομίας 
τών τμημάτων, άπέρριψε κατηγορηματικά τό αίτημα αύτό. Τότε 
ή νέα όμοσπονδία τής Μαδρίτης άποτάθηκε στό Γενικό Συμβού
λιο, πού έκανε δεκτή τήν εισδοχή της μέ βάση τό τμήμα I I , άρ
θρο 7 καί IV, άρθρο 4 τού Όργανωτικού Κανονισμού 2 3 0 . Τό γε
νικό συνέδριο τής Χάγης έπικύρωσε αύτή τήν άπόφαση καί άνα-
γνώρισε ομόφωνα ώς έγκυρο τό πληρεξούσιο τού άντιπροσώπου* 
τής Νέας Όμοσπονδίας τής Μαδρίτης. 

Ή Συμμαχία κατάλαβε όλη τή σημασία αύτού τού πρώτου 
κινήματος διαμαρτυρίας. Κατάλαβε ότι άν δέν τό καταπνίξει 
στή γέννησή του, τότε ή Διεθνής στήν Ισπανία, πού ώς τότε 
ήταν τόσο ύπάκουη, θά ξεφύγει άπό τά χέρια της. Έθεσε σέ κί
νηση όλα τά μέσα της, θεμιτά καί άθέμιτα. Ά ρ χ ι σ ε μέ τή συκο
φαντία. Τά ονόματα τών διαγραφέντων (Άνχελ καί Φρανσίσκο 
Μόρα, Χοσέ Μέσα, Βίκτωρ Πάχες, Ίγγλέσιας, Σάενς, Καλλιέχα, 
Πάουλυ καί Λαφάργκ), συνοδευόμενα μέ τό έπίθετο προδότες, 
τά τύπωνε στίς έφημερίδες καί τά άναρτούσε στά γραφεία τών 
τμημάτων. Ό Μόρα, πού είχε παρατήσει τή δουλειά του γιά νά 
έκτελεΐ τά χρέη τού γενικού γραμματέα καί έπί πολλούς μήνες 
έπαιρνε βοήθεια άπ' τόν άδελφό του, διότι δέν είχε τά άπαραί-
τητα μέσα γιά νά ζήσει, κατηγορήθηκε ότι δήθεν ζούσε σέ βάρος 
τής Διεθνούς. Γιά τόν Μέσα, πού γιά νά κερδίσει τό ψωμί του 
έργαζόταν σ' ένα περιοδικό μόδας καί κάποτε μετέφρασε κάποιο 
άρθρο γιά ένα εικονογραφημένο περιοδικό, έλεγαν ότι πουλή
θηκε στή μπουρζούαζία. Γιά θανάσιμο άμάρτημα κατηγόρησαν 
τόν Λαφάργκ διότι, λέει, παραθέτοντας ένα λουκούλλειο γεύ
μα, ύπέβαλε σέ δοκιμασία Αγ ίου Αντωνίου τήν άδύνατη 

* — τοϋ Πώλ Λαφάργκ (Σημ. μετ.). 
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σάρκα τοΰ Μαρτινές καί του Μοντόρο, δυό μελών τοΰ νέου συμ-
μαχίτικου Όμοσπονδιακοΰ Συμβουλίου, λές κι ή συνείδησή τους 
κατοικοϋσε στό στομάχι. Έδώ κάνουμε λόγο μόνο γιά τή δημό
σια συκοφαντία, πού εμφανιζόταν στόν Τύπο. Ό τ α ν αύτά τά μέ
τρα δέν έφεραν τό έπιθυμητό αποτέλεσμα, τότε πέρασαν στόν 
εκφοβισμό. Στή Βαλένθια παρέσυραν τόν Μόρα σέ μιά ένέδρα, 
πού είχαν στήσει μέλη τού Όμοσπονδιακοΰ Συμβουλίου καί τόν 
περίμεναν εκεί μέ τίς μαγγοΰρες. Τόν γλύτωσαν μέλη τής τοπι
κής ομοσπονδίας, πού γνώριζαν τίς μεθόδους αυτών τών κυρίων 
καί πού βεβαιώνουν πώς ό Λορέντσο, υπό τήν έπήρρεια τέτοιων 
συνταρακτικών επιχειρημάτων, ύπέβαλε τήν παραίτησή του. 
Μετά άπό λίγο, μιά παρόμοια δολοφονική άπόπειρα έγινε στή 
Μαδρίτη έναντίον τοΰ Ίγγλέσιας. Ή συμμαχίτικη σύνοδος τών 
επισκόπων, συμπεριλαμβάνοντας τήν έφημερίδα ((Emancipa
tion)) στόν index*, τής επέβαλε ποινή αφορισμού μπροστά σ ' 
όλους τούς πιστούς. Στό Κάδιξ, γιά νά εμφυσήσει τό άπολυτρω-
τικό δέος στίς ψυχές τών αμαρτωλών, διακήρυξε πώς όποιος 
πουλάει τήν ((Emancipation)) θά διωχθεί άπ' τήν Διεθνή σάν προ
δότης. Ή συμμαχίτικη αναρχία βρίσκει δικαίωση στήν πρακτι
κή τών ίεροεξεταστών. 

Ή Συμμαχία, κατά τή συνήθειά της, έπιδίωξε όλη ή αντι
προσωπεία τών ισπανικών οργανώσεων τής Διεθνούς στό συνέ
δριο τής Χάγης νά αποτελείται άπό μέλη τής Συμμαχίας. Γιά τό 
σκοπό αύτό τό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο έστειλε στά τμήματα 
μιά έμπιστευτική έγκύκλιο, πού τήν άπέκρυβε προσεκτικά άπό 
τή Νέα Όμοσπονδία τής Μαδρίτης. Στήν έγκύκλιο αύτή γινόταν 
ή πρόταση νά σταλεί στό συνέδριο μιά γενική άντιπροσωπεία, 
έκλεγμένη άπ' όλα τά μέλη τής Διεθνούς, καί νά διενεργηθεί 
έρανος μέ εισφορά 25 σεντίμια κατά άτομο γιά τήν κάλυψη τών 
έξόδων. Επειδή οί τοπικές ομοσπονδίες δέν είχαν τόν καιρό νά 
συννενοηθοΰν μεταξύ τους σχετικά μέ τίς υποψηφιότητες, ήταν 
φανερό, όπως καί άποδείχθηκε πράγματι, ότι θά έκλέγονταν οί 
επίσημοι υποψήφιοι τής Συμμαχίας, πού θά τούς έστελναν στό 

* — Κατάλογος βιβλίων πού απαγόρευε τήν άνάγνωσή τους ή Ρωμαιο-καθολική 
"Εκκλησία (Σημ. μετ.). 
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συνέδριο ώς αντιπροσώπους της Διεθνούς. Παρ' δλα αυτά, ή έγ-
κύκλιος αύτη έπεσε στά χέρια της Νέας Όμοσπονδίας της Μα
δρίτης καί διαβιβάστηκε στό Γενικό Συμβούλιο, τό όποιο, γνω
ρίζοντας ότι τό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο είναι υποταγμένο 
στη Συμμαχία, αποφάσισε ότι ήρθε ή στιγμή νά δράσει καί έστει
λε στό Ισπανικό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο μιά έπιστολή, στήν 
όποία έλεγε : 

«Πολίτες ! Έχουμε στά χέρια μας αποδείξεις ότι μέσα στούς 
κόλπους της Διεθνούς, καί ειδικότερα στήν Ισπανία, υπάρχει 
μιά μυστική εταιρία, πού αύτοτιτλοφορεΐται Συμμαχία τής Σο
σιαλιστικής Δημοκρατίας. Αύτή ή έταιρία, πού τό κέντρο της 
βρίσκεται στήν Ελβετία, θεωρεί ειδική άποστολή της νά κα
τευθύνει τή μεγάλη Ένωσή μας σύμφωνα μέ τίς δικές της ξεχω
ριστές τάσεις καί νά τήν οδηγήσει πρός σκοπούς έντελώς άγνω
στους στήν τεράστια πλειοψηφία των μελών τής Διεθνούς. Γνω
ρίζουμε επίσης άπό τήν «Razón» τής Σεβίλλης ότι τρία τουλά
χιστον μέλη τοΰ Συμβουλίου σας άνήκουν στή Συμμαχία... 

» Ά ν ή οργάνωση καί ό χαρακτήρας αυτής τής έταιρίας, τότε 
πού ήταν άκόμα έπίσημη, έρχόταν σέ άντίθεση μέ τό πνεύμα καί 
τό γράμμα τοΰ Καταστατικού μας, τώρα ή μυστική της ύπαρξη 
μέσα στούς κόλπους τής Διεθνούς, παρά τή δέσμευση πού άνέ-
λαβε, ισοδυναμεί μέ άμεση προδοσία τής Ένωσής μας. Ή Διε
θνής γνωρίζει μόνο μιά κατηγορία μελών, μέ ϊσα δικαιώματα 
καί ύποχρεώσεις γιά όλους. Ή Συμμαχία όμως χωρίζει τά μέλη 
σέ δυό κατηγορίες, στούς μεμυημένους καί στούς άμύητους καί 
μάλιστα οί δεύτεροι είναι καταδικασμένοι νά καθοδηγούνται 
άπ' τους πρώτους, μέ τή βοήθεια μιας οργάνωσης, πού δέν γνω
ρίζουν τήν ύπαρξή της. Ή Διεθνής άπαιτεΐ άπ' τά μέλη της νά 
άναγνωρίζουν ώς κανόνα συμπεριφοράς τους τήν αλήθεια, τή 
δικαιοσύνη καί τό ήθος. Ή Συμμαχία άναγκάζει τους οπαδούς 
της νά κρύβουν άπό τά άμύητα μέλη τής Διεθνούς τήν ύπαρξη τής 
μυστικής οργάνωσης, καθώς καί τά κίνητρα καί τον ίδιο τό σκο
πό τών λόγων καί τών έργων της». 

Τό Γενικό Συμβούλιο τούς ζήτησε έπίσης ορισμένα πληρο
φοριακά στοιχεία γιά τή Συμμαχία, τά όποια σκοπεύει νά υπο
βάλει στό συνέδριο τής Χάγης, καθώς καί έξηγήσεις γιά τό πώς 
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συμβιβάζουν τίς υποχρεώσεις τους άπέναντι στη Διεθνή μέ τό 
νά υπάρχουν στή σύνθεση τοΰ "Ομοσπονδιακού Συμβουλίου 
τρία τουλάχιστον σεσημασμένα μέλη τής Συμμαχίας. 

Τό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο απάντησε μέ μιά έπιστολή 
όλο υπεκφυγές, στήν όποία, ωστόσο, παραδεχόταν τήν ύπαρξη 
τής Συμμαχίας. 

Καί έπειδή οί μηχανορραφίες, γιά τίς όποιες μιλήσαμε, 
άποδείχτηκαν άνεπαρκεΐς γιά νά έξασφαλισθεΐ ή έπιτυχία στίς 
εκλογές, ή Συμμαχία προχώρησε στήν απόφαση νά θέσει άπό 
τίς στήλες των έφημερίδων της έπίσημη ύποψηφιότητα των 
Φάργκα, Άλερίνι , Σοριάνο, Μαρσελάου, Μεντές, Μοράγο. 
Άποτέλεμα τής ψηφοφορίας ήταν νά πάρουν ό Μαρσελάου 
3.568 ψήφους, ό Μοράγο 3.442, ό Μεντές 2.850, ό Σοριάνο 2.751. 
Ά π ό τούς άλλους υποψήφιους ό Λοστάου πήρε 2.430 ψήφους 
σέ τέσσερις καταλωνικές πόλεις, πού, όπως φαίνεται, δέν ήσαν 
άκόμα άρκετά πειθαρχημένες, ό Φοΰστερ 1.053 ψήφους στή Σάνς 
τής Καταλωνίας. Κανένας άπ' τούς άλλους υποψήφιους δέν συγ
κέντρωσε πάνω άπό 250 ψήφους. Γιά νά σιγουρευτεί ή έκλογή 
των Φάργκα καί Άλερίνι , τό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο παρα
χώρησε στήν πόλη τής Βαρκελώνης, όπου κυριαρχούσε ή Συμ
μαχία, τό προνόμιο νά έκλέξει άπευθείας τούς άντιπροσώπους 
της, πού ήσαν, φυσικά, ό Άλερίνι καί ό Φάργκα. — Ή ίδια έπί
σημη έγκύκλιος διαπιστώνει ότι οί τέσσερις καταλωνικές πόλεις, 
πού άνέδειξαν τούς Λοστάου καί Φοΰστερ καί άπέριψαν έτσι 
τούς επίσημους ύποψήφιους τής Συμμαχίας, κατέβαλαν 2.654 
ρεάλια (663 Φράγκα καί 50 σαντίμια) γιά τήν κάλυψη των έξόδων 
τής άντιπροσωπείας, ένώ οί άλλες πόλεις τής Ισπανίας, όπου ή 
Συμμαχία κατάφερε νά βγάλει τούς δικούς της ύποψήφιους, έπει
δή οί έργάτες δέν είχαν συνηθίσει νά διαχειρίζονται οί ίδιοι 
τίς ύποθέσεις τους, πρόσφεραν όλα κι όλα 2.799 ρεάλια (699 
φράγκα καί 75 σαντίμια). Ή Νέα Όμοσπονδία τής Μαδρίτης 
είχε κάθε λόγο νά υποστηρίξει ότι οί άντιπρόσωποι τής Συμ
μαχίας στάλθηκαν στή Χάγη μέ λεφτά των μελών τής Διεθνούς. 
Πέρα άπ' όλα αύτά, τό συμμαχίτικο Όμοσπονδιακό Συμβούλιο 
δέν κατέβαλε όλο τό ποσό τών συνδρομών τών μελών πού έπρεπε 
νά φέρει στό Γενικό Συμβούλιο. 
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Ό λ α αυτά δέν ήσαν άρκετά γιά τή Συμμαχία. Ήθελε οί 
άντιπρόσωποί της νά είναι εφοδιασμένοι μέ συμμαχίτικο ειδικό 
πληρεξούσιο. Νά, λοιπόν, πώς τό έξοικονόμησε. Στήν έγκύκλιο 
τής 7 Ιουλίου τό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο ζήτησε καί πήρε 
τήν άδεια νά ένσωματώσει σέ ένα γενικό πληρεξούσιο όλα τά 
ειδικά πληρεξούσια πού έδιναν οί τοπικές ομοσπονδίες. Αύτή ή 
λαθροχειρία, χειρότερη κι άπό τό βοναπαρτικό δημοψήφισμα 2 3 1 , 
έδωσε τή δυνατότητα στή Συμμαχία νά συντάξει γιά τήν άντι-
προσωπεία της ένα πληρεξούσιο, πού σκόπευε νά τό έπιβάλει 
στό συνέδριο, άπαγορεύοντας στούς άντιπροσώπους της νά με
τάσχουν στήν ψηφοφορία, άν δέν άλλαζε άμέσως ό τρόπος ψη
φοφορίας, πού πρόβλεπε ό Όργανωτικός Κανονισμός τής Διε
θνούς. Ή τ α ν μιά καθαρή ταχυδακτυλουργία, πού άποδείχνεται 
άπ' τό γεγονός ότι στό συνέδριο τοΰ Σαίντ-Ίμιέ οί ισπανοί άντι
πρόσωποί, παρά τό πληρεξούσιο τους, συμμετείχαν στίς ψηφο
φορίες κατά ομοσπονδίες, έναν τρόπο ψηφοφορίας, πού τόσο έγ-
κωμίαζε ό Καστελάρ καί έφάρμοζε ό Σύνδεσμος Ειρήνης*. 

* Ό Σεντινιόν, γιατρός στή Βαρκελώνη, προσωπικός φίλος του Μπα-
κούνιν καί ένας άπ' τούς ιδρυτές τής Συμμαχίας στήν Ισπανία, πολύ πρίν 
άπ' τό συνέδριο τής Χάγης συμβούλευε τά μέλη τής Διεθνούς νά μήν κατα-
βάλουν τίς συνδρομές τους στό Γενικό Συμβούλιο, διότι τίς ξοδεύει γιά τήν 
αγορά όπλων. Επιχείρησε νά παρεμποδίσει τή Διεθνή στήν Ισπανία νά 
ύπερασπισθεΐ τήν ύπόθεση τής ήττημένης Κομμούνας. Κρατούμενος στή 
φυλακή γιά παράβαση τοΰ νόμου περί Τύπου, ό Σεντινιόν έξέδωσε μανιφέ
στο στό όποιο αποκήρυσσε εύθαρσώς τή διωκόμενη τότε Διεθνή. Γι' αύτό 
τό λόγο όλοι οί έργάτες τής Βαρκελώνης τοΰ γύρισαν τίς πλάτες, αλλά αυτός 
δέν έπαψε νά παραμένει ένας άπ' τούς μυστικούς άρχηγούς τής Συμμαχίας. 
Αύτό φαίνεται άπ' τό ότι στίς 14 Αυγούστου 1871, τρεις μήνες μετά τήν πτώ
ση τής Κομμούνας, ό Μοντόρο, μέλος τής Συμμαχίας, σέ έπιστολή του πρός 
ένα μέλος τής Συμμαχίας άναφέρει τόν Σεντινιόν ώς άνθρωπο, ό όποιος μπο
ρεί νά τοΰ δώσει συστάσεις καί νά βεβαιώσει ότι άνήκει στή Συμμαχία. 

Ό Βίνιας, φοιτητής ιατρικής, τόν όποιο ό Σεντινιόν, σέ έπιστολή του 
στίς 26 Ιανουαρίου 1872, συνιστούσε στόν Λίμπκνεχτ σάν «ψυχή τής Διε-
θνοΰς στή Βαρκελώνη)), άποχώρησε άπό τή Διεθνή στήν περίοδο τής δίω-
ξής της γιά νά μήν έπιβαρύνει τήν οίκογένειά του, μολονότι ή άστυνομία 
ούτε κάν ένδιαφέρθηκε νά τόν στείλει στή φυλακή. 

Ό Φάργκα Πελιαέρ, ένας άπ' τούς άρχηγούς τής Συμμαχίας, στήν ίδια 
έπιστολή τοΰ Σεντινιόν, κατηγορείται πώς στήν περίοδο τών διώξεων τδ-
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σκάσε, βάζοντας άλλους νά λογοδοτήσουν στό δικαστήριο γιά τά άρθρα 
του. Ή παλικαριά τών λαγών τής Συμμαχίας, παντοϋ καί πάντα υπερα
σπίζεται ευθαρσώς τήν άντιαυταρχική αύτονομία της. Ή διαμαρτυρία τους 
κατά τής αύταρχικής έξουσίας του αστικού κράτους έκφράζεται μέ τό νά 
τρέπονται σέ φυγή. 

Ό Σοριάνο, άλλος άρχηγός, καθηγητής ...άπόκρυφων έπιστημών, άπο-
χώρησε άπ 1 τή Διεθνή στό άποκορύφωμα τών διώξεων. Στό συνέδριο στή 
Σαραγόσσα είχε τή θλιβερή γενναιοφροσύνη νά άντιταχθεΐ στή δημόσια 
διεξαγωγή τών συνεδριάσεων, πού είχαν ζητήσει ó Λαφάργκ καί άλλοι άντι-
πρόσωποι, έπειδή θεωρούσε άπερισκεψία τό νά προκληθεί ή οργή τών άρ-
χών. Πρόσφατα, έπί Άμαντέο , ó Σοριάνο κατέλαβε κυβερνητική θέση. 

Ό Μοράγο, μαγαζάτορας καί ταβερνόβιος, διατηρεί τήν αύτονομία του 
ώς παίκτης έξ έπαγγέλματος σέ βάρος τής δουλειάς τής γυναίκας του καί τών 
μαθητευομένων του. "Οταν τό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο έκπατρίσθηκε στή 
Λισαβώνα, ó Μοράγο λιποτάχτησε άπό τή θέση τοΰ μέλους τοΰ Συμβου
λίου καί πρότεινε νά πεταχτούν στή θάλασσα τά χαρτιά τής Διεθνούς. "Ό
ταν ó Σαγκάστα κήρυξε έκτός νόμου τή Διεθνή, ó Μοράγο έγκατέλειψε 
καί πάλι τή θέση πού είχε ώς μέλος τού τοπικού συμβουλίου τής Μαδρίτης 
καί άπέφυγε τή φουρτούνα, καταφεύγοντας στό λιμάνι τής Συμμαχίας. Ε λ 
λείψει Χριστού, ή Συμμαχία βρίθει "Αγιων Πέτρων. 

Ό Κλεμέντε Μποβέ, πρόεδρος τής "Ενωσης Βιομηχανικών Εργατών 
τής Καταλονίας (las tres clases de vapor 2 3 2 ) άντικαταστάθηκε καί διώχθηκε 
άπ' τή θέση του γιά ύπερβολικά αυτόνομη διαχείριση τοΰ ταμείου. 

Ό Διονύσιο Γκαρθία Φράΐλε, τόν όποιο τό όργανο τής Συμμαχίας «Fe
deración» στό φύλλο τής 28 Ιουλίου 1872, όπου δημοσιευόταν μιά μακρο
σκελής έπιστολή του, μέ έπιθέσεις κατά τής Νέας Όμοσπονδίας τής Μα
δρίτης, τόν άποκαλεΐ «άγαπητό μας συνάδελφο», ύπηρετοΰσε στή ν άστυ-
νομία στό Σάν Σεμπάστιαν καί καταχράστηκε τό ταμείο τοΰ τμήματος τής 
Διεθνούς. 
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ν 
Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Στήν Ιταλία ή Συμμαχία υπήρχε πρίν από τή Διεθνή. Ό 
Πάπας Μιχαήλ διέμενε έδώ καί είχε συνάψει πολλές σχέσεις 
μέσα στούς κύκλους τής άστικής ριζοσπαστικής νεολαίας. Τό 
πρώτο τμήμα τής Διεθνούς στήν Ιταλία — τό τμήμα στή Νεάπο
λη, — άπό τήν ίδια τήν ϊδρυσή του βρισκόταν κάτω από τήν κα
θοδήγηση αυτών τών αστικών καί συμμαχίτικων στοιχείων. Έ 
νας άπό τούς ιδρυτές τής Συμμαχίας, ό δικηγόρος Γκαμπούτσι*, 
άνέβασε στήν προεδρία τοΰ τμήματος τόν δικό του «έργάτη-
ύπόδειγμα», τόν Καποροΰσσο. Στό συνέδριο τής Βασιλείας ό 
Μπακούνιν άντιπροσώπευε χέρι-χέρι μέ τόν έμπιστο του Καπο
ροΰσσο τά μέλη τής Διεθνούς τής Νεάπολης, ενώ ό Άντονέλλι 
τής Συμμαχίας, ό Φανέλλι**, άντιπρόσωπος τών έργατικών συν¬

* «Ένας άπ' τούς πιό φλογερούς υποστηρικτές τοΰ Καποροΰσο ήταν 
ό δικηγόρος Κάρλο Γκαμπούτσι, πού θεωρούσε ότι στό πρόσωπο του βρήκε 
έναν υποδειγματικό πρόεδρο τμήματος τής Διεθνοΰς. Ό Γκαμπούτσι τοΰ 
έδωσε τά απαραίτητα μέσα γιά νά πάει στό συνέδριο τής Βασιλείας. Καί όταν 
στή γενική συνέλευση τοΰ τμήματος πάρθηκε απόφαση νά διαγραφεί ό Κα
ποροΰσσο, ό Γκαμπούτσι άντιτάχθηκε κατηγορηματικά στό νά δημοσιευ
θεί τό γεγονός αύτό στό «Δελτίο» καί έπεισε τούς φίλους του νά μήνέπιμένουν 
στήν κοινολόγηση ένός άλλου έπίσης έπαίσχυντου γεγονότος: τήν ιδιο
ποίηση 300 φράγκων». (Επιστολή τοΰ Καφιέρο τής 12 Ιουλίου 1871) 2 3 3 . 

** Ό Φανέλλι άπό καιρό τώρα είναι μέλος τής ιταλικής Βουλής. "Ο
ταν ρωτήθηκε γιά τό θέμα αύτό, ό Γκαμπούτσι δήλωσε ότι εΐναι παραπολύ 
ωραίο τό νά είσαι βουλευτής. Αύτό μας παρέχει άσυλία έναντι τής άστυνο-
μίας καί μας έπιτρέπει νά ταξιδεύουμε δωρεάν μέ τό τραίνο σ' όλη τήν Ιτα
λία. Ή Συμμαχία άπαγορεύει στούς έργάτες νά προβαίνουν σέ οποιαδήποτε 
πολιτική ένέργεια, γιατί τό νά διεκδικείς άπ' τό οποιοδήποτε κράτος μείωση 
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δεσμών, πού ήταν οργανωμένοι έξω άπ' τή Διεθνή, έμεινε στά 
μισά τοΰ δρόμου επειδή αρρώστησε. 

Ό συγχρωτισμός μέ τόν πανιερώτατο πατέρα ζάλισε τά μυα
λά τοΰ γενναίου μας Καποροΰσσο. Επιστρέφοντας στή Νεάπο
λη, τοποθέτησε τόν έαυτό του πάνω άπ' όλους τούς άλλους συμ-
μαχίτες. Στό τμήμα παρίστανε τό άφεντικό. 

«Τό ταξίδι στή Βασιλεία άλλαξε έντελώς τόν Καποροΰσσο... Γύρισε 
άπ' τό συνέδριο μέ παράξενες ιδέες καί άπαιτήσεις, πού έρχονταν σέ χτυ
πητή αντίθεση μέ τίς άρχές τοΰ συνδέσμου μας. Στήν άρχή μέ μισόλογα καί 
κατόπιν ανοιχτά, σέ έντονο ύφος μιλούσε συνεχώς γιά έξουσιοδοτήσεις, 
πού δέν είχε καί δέν μπορούσε νά έχει. Ισχυριζόταν ότι τό Γενικό Συμβούλιο 
μόνο σ' αύτόν έχει έμπιστοσύνη καί ότι, άν τό τμήμα δέν υπακούσει σ' αύ-
τόν, είναι έξουσιοδοτημένος νά τό διαλύσει καίνάτό έπανασυστήσει». (Επί
σημη έκθεση τοΰ τμήματος Νεάπολης πρός τό Γενικό Συμβούλιο τόν Ι ο ύ 
λιο 1871, συνταγμένη καί ύπογραμμένη άπ' τόν συμμαχίτη δικηγόρο Καρμέλο 
Παλλαντίνο). 

Οί εξουσιοδοτήσεις τοΰ Καποροΰσσο ξεκινούσαν, προφα
νώς, άπ' τήν Κεντρική Επιτροπή τής Συμμαχίας, διότι ή Διεθνής 
δέν έδινε ποτέ τέτοιες εξουσιοδοτήσεις. Ό γενναίος Καποροΰσ
σο, πού είδε τή Διεθνή μόνο σάν πηγή προσωπικού οφέλους, 
διόρισε τό γαμπρό του, πρώην ιησουίτη κα ί πρώην παπά, 

«καθηγητή τής Διεθνούς καί ύποχρέωνε τούς άμοιρους έργάτες νά άκοΰν 
τά φληναφήματά του περί σεβασμοΰ τής Ιδιοκτησίας καί τίς άλλες άνοησίες 
τής άστικής πολιτικής οικονομίας» (έπιστολή τοΰ Καφιέρο)*. 

τών ώρών έργασίας τών γυναικών καί τών παιδιών θά σήμαινε ότι άναγνωρί-
ζεις τό κράτος καί ύποκλίνεσαι μπροστά στήν πηγή τοΰ κακοΰ. Ά λ λ ά οί 
άστοί άρχηγοί τής Συμμαχίας παίρνουν άφεση αμαρτιών άπ' τόν Πάπα, πού 
τούς έπιτρέπει νά στρογγυλοκάθονται στό Κοινοβούλιο καί νά άπολαμβά-
νουν τά προνόμια πού τούς παρέχουν τά άστικά κράτη. Ή άθείστική καί 
άναρχική δραστηριότητα τοΰ Φανέλλι περιορίστηκε ώς τώρα σέ έναν πομ
πώδη έγκωμιασμό τοΰ αύταρχισμοΰ τοΰ Ματσίνι, πού έμβλημά του έχει τό 
«Dio e Popólo», («θεός καί Λαός»). 

* Βρίσκοντας άντίσταση στή Νεάπολη, ó Καπορροΰσσο δυό χρόνια 
άργότερα είχε τήν άναίδεια νά θέλει νά έπαναφέρει τό ίδιο θέμα στό Γενικό 
Συμβούλιο, σερβίροντάς το ώς έξής : «Πολίτη, Πρόεδρε τής Διεθνούς ! 
Τό μέγα πρόβλημα τής έργασίας καί τοΰ κεφαλαίου, πού συζητήθηκε στό 
έργατικό συνέδριο στή Βασιλεία καί πού άπασχολεΐ τώρα τή σκέψη όλων 
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Ύστερα άπ' αυτό, ό Καποροϋσσο πουλήθηκε στούς καπι
ταλιστές, πού τούς άνησυχοΰσαν οί έπιτυχίες τής Διεθνούς στή 
Νεάπολη. Μέ έντολή τους παρέσυρε τούς γούναράδες τής Νεά
πολης σέ μιά άπεγνωσμένη άπεργία. Κλεισμένος στή φυλακή, 
μαζί μέ άλλα τρία μέλη τοΰ τμήματος, ιδιοποιήθηκε τά 300 φράγ
κα, πού είχε στείλει τό τμήμα γιά τή συντήρηση τών τεσσάρων 
φυλακισμένων. Αυτοί οί ένδοξοι άθλοι, τόν οδήγησαν στή δια
γραφή άπ' τό τμήμα, τό όποιο έξακολούθησε νά ύπάρχει, ώσπου 
διαλύθηκε μέ τή βία (20 Αυγούστου 1871). Ή Συμμαχία, όμως, 
πού ξεγλύστρησε άπό τίς δίωξης τής άστυνομίας, τό έκμεταλ-
λεύθηκε αύτό γιά νά ύποκαταστήσει τή Διεθνή. Στέλνοντας μιά 
έπίσημη έκθεση, πού περικοπές της παραθέσαμε παραπάνω, ό 
Καρμέλο Παλλαντίνο στίς 13 Νοεμβρίου 1871 διαμαρτυρόταν 
γιά τή συνδιάσκεψη τού Λονδίνου μέ τίς ίδιες έκφράσεις καί μέ 
τά ϊδια έπιχειρήματα, πού βρίσκουμε στή ν έγκύκλιο τοΰ Σον-
βιγιέ μέ ημερομηνία τής προηγούμενης ημέρας. 

Τό Νοέμβριο τοΰ 1871 ιδρύθηκε στό Μιλάνο ένα τμήμα άπό 
τά πιό έτερόκλητα στο ιχε ία 2 3 5 . Μαζί μέ εργάτες, κυρίως μηχανο-
τεχνίτες, πού στρατολόγησε ό Κούνο, ύπήρχαν στό τμήμα φοι
τητές, δημοσιογράφοι μικρών έφημερίδων, μικροϋπάλληλοι, 
πού βρίσκονταν ολότελα κάτω άπ' τήν επιρροή τής Συμμαχίας. 
Τόν Κούνο, εξαιτίας τής γερμανικής καταγωγής του, δέν τόν 
είχαν μπάσει στά άδυτα τής Συμμαχίας. Ωστόσο , είχε τή δυνα
τότητα νά πεισθεί μετά τό προσκύνημα στό Λοκάρνο, σ' αύτή 
τή Ρώμη τών συμμαχιτών, ότι αύτή ή άστική νεολαία ήταν ορ
γανωμένη ώς τμήμα κάποιας μυστικής έταιρίας. Σέ λίγο ή άστυ-
νομία συνέλαβε τόν Κούνο καί τόν έκτόπισε (Φεβρουάριος 
1872). Χάρη σ' αύτήν τήν ούρανόπεμπτη βοήθεια, ή Συμμαχία 

τών τάξεων, σήμερα είναι λυμένο. Ό άνθρωπος, πού άφιέρωσε τόν έαυτό του 
στή μελέτη τοΰ περίπλοκου προβλήματος τοΰ κοινωνικοΰ θέματος, είναι ό 
γαμπρός μου, ό σύζυγος τής κόρης μου. Μελετώντας τίς άποφάσεις τοΰ πα
ραπάνω συνεδρίου καί έπικουρούμενος άπ' τήν έπιστήμη, άνακάλυψε τό 
νήμα τοΰ περιπεπλεγμένου κόμβου, πράγμα πού παρέχει τή δυνατότητα νά 
άποκατασταθεΐ ή πλήρης ισορροπία άνάμεσα στήν έργατική οίκογένεια 
καί τήν άστική τάξη, σύμφωνα μέ τά δίκαια τής κάθε μιάς» κτλ. (ύπογράφει 
ό Στέφανο Κ α π ο ρ ο ϋ σ σ ο ) 2 3 4 . 
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απέκτησε έλευθερία κινήσεων καί σιγά σιγά καθυπόταξε τό 
τμήμα τής Διεθνούς στό Μιλάνο. 

Στίς 8 Όκτωβρίου 1871 ιδρύθηκε ή Εργατική Όμοσπονδία 
στό Τουρίνο 2 3 6 . Υπέβαλε αίτηση στό Γενικό Συμβούλιο γιά τήν 
εισδοχή της στή Διεθνή. Ό γραμματέας της, Κάρλο Τερτσάγκι, 
έγραφε σέ μιά έπιστολή τ ο υ : «Attendiamo i vostri ordini» — 
αναμένουμε τίς διαταγές σας. Γιά νά έπιβεβαιωθεΐ ότι ή Διεθνής 
στή ν Ιταλία άπό τά πρώτα βήματά της έπρεπε νά περάσει μέσα 
άπό τούς γραφειοκρατικούς θεσμούς τής Συμμαχίας, ó Τερτσάγ
κι γνωστοποιούσε πώς 

«τό Συμβούλιο θά λάβει διαμέσου τού Μπακούνιν μιά έπιστολή τής Ε ρ γ α 
τικής Ένωσης στή Ραβέννα, πού δηλώνει ότι αποτελεί τμήμα τής Διεθνούς». 

Στίς 4 Δεκεμβρίου, ó Κάρλο Τερτσάγκι άνακοίνωσε στό 
Γενικό Συμβούλιο ότι ή "Εργατική "Ομοσπονδία διασπάστηκε, 
διότι ή πλειοψηφία της άποδείχθηκε ματσινική καί ότι ή μειο
ψηφία σχημάτισε ένα τμήμα μέ τήν έπωνυμία Χειραφέτηση 
τού Προλεταριάτου. Ό Τερτσάγκι επωφελήθηκε τής ευκαιρίας, 
νά ζητήσει άπ' τό Συμβούλιο χρήματα γιά τήν έφημερίδα του 
«II Proletario». Δέν ανήκε στά καθήκοντα τού Γενικού Συμβου
λίου ή χρηματοδότηση τού Τύπου. Στό Λονδίνο, όμως, ύπήρχε 
μιά έπιτροπή, πού ασχολούνταν μέ εράνους γιά παροχή βοήθειας 
στόν Τύπο τής Διεθνούς. Ή έπιτροπή έτοιμαζόταν ήδη νά στεί
λει μιά επιχορήγηση 150 φράγκων, όταν ή «Gazzettino Rosa» 
άνήγγειλε πώς τό τμήμα τού Τουρίνου προσχώρησε ανοιχτά 
στούς άνθρώπους τής Γιούρα καί αποφάσισε νά στείλει άντιπρό-
σωπο στό παγκόσμιο συνέδριο, πού συγκαλούσε ή Όμοσπονδία 
τής Γιούρα. Δυό μήνες αργότερα ó Τερτσάγκι καυχιόταν μπρο
στά στόν Ρέτζις ότι αύτός εκμαίευσε αυτή τήν απόφαση, ύστερα 
άπό προσωπικές οδηγίες πού τού έδωσε στό Λοκάρνο ó Μπακού
νιν. Μετά άπό μιά τέτοια εχθρική στάση πρός τή Διεθνή, ή έπι
τροπή δέν έστειλε χρήματα. 

Μολονότι ó Τερτσάγκι ήταν τό δεξί χέρι τής Συμμαχίας στό 
Τουρίνο, ó πραγματικός έξαρχος του Πάπα εκεί ήταν κάποιος 
Γιακόμπι, πού έμφανιζόταν σάν πολωνός γιατρός. Γιά νά φανεί 
πόσο μίσος έτρεφε γιά τόν δήθεν παγγερμανισμό τού Γενικού 
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Συμβουλίου, 6 συμμαχίτης αυτός δόκτωρ, τό κατηγορούσε γιά 

«ολιγωρία καί απραξία κατά τή διάρκεια του γαλλοπρωσικού πολέμου. Τό 
Συμβούλιο ευθύνεται γιά τό χαμό της Κομμούνας, έπειδή δέν κατάφερε νά 
χρησιμοποιήσει τήν τεράστια δύναμή του γιά νά ύποστηρίξει τό κίνημα στό 
Παρίσι. Καί είναι εξόφθαλμες οί γερμανόφιλες τάσεις του, άν θυμηθούμε 
πώς μπροστά στά τείχη τού Παρισιού, στό γερμανικό στρατό, βρίσκονταν 
40.000 μέλη τής Διεθνούς (!), ενώ τό Γενικό Συμβούλιο δέ μπόρεσε ή δέν 
θέλησε νά χρησιμοποιήσει τήν επιρροή του ώστε νά παρεμποδίσει τή συνέ
χιση τού πολέμου» (-!! αναφορά τού Ρέτζις πρός τό Γενικό Συμβούλιο τήν 1 
Μαρτίου 1872 2 3 7). 

Συγχέοντας τό Γενικό Συμβούλιο με τήν επιτροπή βοήθειας 
πρός τόν Τύπο, κατηγόρησε τό Συμβούλιο ότι, αρνούμενο νά δώ
σει 150 φράγκα στόν συμμαχίτη Τερτσάγκι, «ακολουθεί τή θεω
ρία των κυβερνήσεων πού πουλούν καί αγοράζουν». Καί γιά 
νά άποδειχθεΐ ότι αύτή ή καταγγελία προέρχεται από τά βάθη 
τής ψυχής τής Συμμαχίας, θεώρησε χρέος του νά τήν έπαναλά-
βει ό Γκυγιώμ στό συνέδριο τής Χάγης. 

Κι ένώ στήν έφημερίδα του ό Τερτσάγκι στά φανερά έκρουε 
τά άντιαυταρχικά τύμπανα τής Συμμαχίας, στά κρυφά έστελνε 
έπιστολή στό Γενικό Συμβούλιο, ζητώντας του νά άρνηθεΐ κατά 
αύταρχικό τρόπο τίς συνδρομές τής Εργατικής "Ομοσπονδίας 
του Τουρίνου καί νά διαγράψει μέ όλους τούς τύπους τόν δημο
σιογράφο Μπεγκέλλι, πού δέν ήταν κάν μέλος τής Διεθνούς. Ό 
ϊδιος αύτός Τερτσάγκι, «φιλαράκος (amicone) τού διευθυντή τής 
αστυνομίας τού Τουρίνου, πού κατά τίς συναντήσεις τους τού 
πρόσφερε βερμούτ» (έπίσημη έκθεση τού Όμοσπονδιακού Συμ
βουλίου τού Τουρίνου τής 5 Απριλίου 1872), κατέδωσε σέ ανοι
χτή συνέλευση τήν παρουσία τού εξόριστου Ρέτζις, πού τόν εΐχε 
στείλει στό Τουρίνο τό Γενικό Συμβούλιο. Έχοντας τέτοιες έν-
δείξεις, ή άστυνομία τέθηκε άμέσως επί τά ϊχνη τού Ρέτζις, πού 
κατάφερε νά περάσει τά σύνορα μόνο χάρη στή βοήθεια τού 
τμήματος. 

Ό Τερτσάγκι τερμάτισε τή συμμαχίτικη άποστολή του στό 
Τουρίνο μέ τόν ακόλουθο τρόπο. Ό τ α ν τόν έθεσαν μπροστά σέ 
βαρειές κατηγορίες, «άπείλησε ότι θά κάψει τά βιβλία τού τμή
ματος, άν δέν τόν επανεκλέξουν γραμματέα καί άν τό τμήμα δέν 
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πειθαρχήσει σ' αυτόν καί δεν αναγνωρίσει τό κύρος του ή αν τού 
απαγγείλει μομφή. Σ ' όλες αυτές τίς περιπτώσεις απειλούσε πώς 
γιά νά εκδικηθεί, θά πάει νά γίνει πράκτορας τής αστυνομίας 
^ ι ^ ί ι ι π η ο ) » . ("Εκθεση τού Όμοσπονδιακοΰ Συμβουλίου τού 
Τουρίνου μέ τήν παραπάνω ήμερομηνία). Ό Τερτσάγκι είχε κά
θε λόγο νά επιχειρεί νά έμφοβίσει τό τμήμα. Σάν Ταμίας καί γραμ
ματέας είχε προβεί σέ σημαντικότατες συμμαχίτικες άφαιμά-
ξεις τού ταμείου. Παρά τή ρητή άπαγόρευση τού Συμβουλίου, 
έκοψε γιά τόν εαυτό του μισθό 90 φράγκων. Καταχώρισε στά 
λογιστικά βιβλία πληρωμές ποσών, πού δέν είχαν καταβληθεί, 
άλλά εϊχαν κάνει φτερά άπ' τό ταμείο. Ό ισολογισμός, συνταγ
μένος άπ' τόν ϊδιο, παρουσίαζε ένα ταμειακό έλλειμμα 56 φράγ
κων, πού δέν βρέθηκαν καί πού άρνήθηκε νά τά βάλει στή θέση 
τους, όπως άρνήθηκε νά καταβάλει καί τά 200 μάρκα άπό συν
δρομές μελών πού είχε στείλει τό Γενικό Συμβούλιο. Ή γενική 
συνέλευση ομόφωνα τόν εκδίωξε ($οαοοΐό) (έκθεση πού άναφέ-
ρεται παραπάνω). Ή Συμμαχία, εύλσβούμενη πάντα τήν αύτο-
νομία τών τμημάτων, έπικύρωσε αύτή τή διαγραφή, πετυχαί
νοντας άμέσως νά εκλεγεί ό Τερτσάγκι έπίτιμο μέλος τού τμή
ματος στή συνδιάσκεψη στό Ρίμινι. 

"Υστερα άπό λίγες μέρες, μέ επιστολή του τής 10 Μαρτίου, 
ό Τερτσάγκι εξηγεί στό Γενικό Συμβούλιο τή διαγραφή του ώς 
έξής : παραιτήθηκε άπό μέλος καί άπό τή θέση γραμματέα αυτού 
τού τμήματος τών παλιανθρώπων καί χαφιέδων (οΆη&φΛ 
ΓπαΓάοοοΙιεπα), διότι τό «άπαρτίζουν κυβερνητικοί πράκτορες 
καί ματσινικοί» καί διότι έπιχείρησαν νά τού άπαγγείλουν μομ
φή, «ξέρετε γ ιατ ί ; — διότι έγώ κήρυττα τόν πόλεμο έναντίον 
τού κεφαλαίου !» (Πόλεμο ένάντια στό ταμείο τού τμήματος). 
Μέ τήν επιστολή αύτή ήθελε νά άποδείξει ότι τό Γενικό Συμβού
λιο παραπλανήθηκε κατά περίεργο τρόπο στήν εκτίμηση τού 
γενναίου Τερτσάγκι, πού τίποτα άλλο δέν επιθυμούσε άπ' τό νά 
γίνει ταπεινός δούλος του. Μήπως άραγε «δέν διακήρυσσε πάντα 
ότι γιά νά είσαι μέλος τής Διεθνούς πρέπει νά πληρώνεις τή συν
δρομή σου πρός τό Γενικό Συμβούλιο», — παρά τίς άπόρρητες 
διαταγές τής Συμμαχίας. 

« Ά ν προσχωρήσαμε στό συνέδριο τής Γιούρα, αύτό δέν τό κάναμε 
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γιά νά σας κηρύξουμε τόν πόλεμο, αγαπητοί φίλοι, άπλώς ακολουθήσαμε 
τό ρεύμα. Πασχίσαμε νά φέρουμε τήν ειρήνευση καί νά έπιλυθεΐ ή διαφορά. 
"Οσο γιά τή συγκέντρωση των τμημάτων, δίχως νά χάνουν, βέβαια, τήν κά
ποια αύτονομία τους, τή βρίσκω έξαιρετικά ωφέλιμη». — «Ελπίζω πώς τό 
μεγάλο Συμβούλιο θά άρνηθεΐ τήν εισδοχή τής ματσινικής Εργατικής'Ομο
σπονδίας. Νά είστε βέβαιοι ότι κανένας δέν θά τολμήσει νά σας κατηγο
ρήσει γιά αυταρχισμό. Αναλαμβάνω όλη τήν εύθύνη γι' αύτό... θ ά ήθελα, 
άν είναι δυνατόν, μιά διεξοδική βιογραφία τοΰ Κάρλ Μάρξ. Στήν Ιταλία 
δέν έχουμε μιά αυθεντική του βιογραφία καί θά ήθελα νά τύχω πρώτος αυτής 
τής τιμής». 

Τί νά σημαίνει, άραγε, δλη αύτη ή δουλοπρέπεια ; 

«"Οχι γιά μένα, άλλά γιά τήν υπόθεση, γιά νά μή παραχωρήσω τή θέση 
μου στούς πολυάριθμους έχθρούς μου, γιά νά τούς άποδείξω ότι ή Διεθνής 
είναι συσπειρωμένη, σας θερμοπαρακαλώ, άν δέν είναι ήδη αργά, νά μου 
στείλετε τήν έπιχορήγηση τών 150 φράγκων, πού μοΰ ενέκρινε τό μεγάλο 
Συμβούλιο». 

Βέβαιος γιά τήν άτιμωρησία του, ό Τερτσάγκι διέπραξε, 
δπως φαίνεται, νέες άπάτες στή Φλωρεντία καί έπιβάρυνε τόσο 
πολύ τή θέση του, ώστε άκόμα καί τό Fascio Operaio* άναγκά-
στηκε νά τόν έγκαταλείψει. Ά ς έλπίσουμε ότι ή Επιτροπή τής 
Γιούρα θά μπορέσει νά εκτιμήσει καλύτερα τίς ύπηρεσίες του. 

Ά ν στό πρόσωπο τοΰ Τερτσάγκι ή Συμμαχία βρήκε τόν 
γνήσιο εκπρόσωπο της, τότε τό πιό κατάλληλο γι 9 αυτήν πεδίο 
τό βρήκε στήν περιοχή τής Ρομάνία. Ή Συμμαχία ίδρυσε έκεΐ 
μιά δική της όμάδα τμημάτων, πού έμφανίζονταν ως τμήματα τής 
Διεθνούς. Ό πρώτος κανόνας τους ήταν : νά μή τηρούν τό Γενι
κό Καταστατικό, νά μή γνωστοποιούν τήν ΐδρυσή τους, νά μήν 
πληρώνουν συνδρομές στό Γενικό Συμβούλιο. Ή τ α ν άληθινά 
αυτόνομα τμήματα. Πήραν τήν επωνυμία «Εργατική ΊΕνωση» 
καί χρησίμευαν ως συνδετικά κέντρα διαφόρων έργατικών σω
ματείων. Στό ερώτημα : 

«Πρέπει γιά λόγους γενικών συμφερόντων καί γιά τή διασφάλιση τής 
πλήρους αύτονομίας τής «Εργατικής "Ενωσης» (Fascio Operaio) νά τήν 
ύπαγάγουμε στήν καθοδήγηση τού λονδρέζικου Γενικού Συμβουλίου ή 
τής Επιτροπής τής Γιούρα ή πάλι πρέπει νά διαφυλάξουμε τήν πλήρη άνε-
ξαρτησία, διατηρώντας σχέσεις καί μέ τίς δύο επιτροπές ;» 

* —Εργατική Ένωση. 
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τό πρώτο συνέδριο τους, πού συνήλθε στή Μπολόνια στίς 17 
Μαρτίου 1872, άπάντησε μέ τήν ακόλουθη απόφαση : 

«Τό συνέδριο θεωρεί τό Γενικό Συμβούλιο στό Λονδίνο καί τήν Ε π ι 
τροπή στή Γιούρα μόνο ως άπλά γραφεία αλληλογραφίας καί στατιστικής. 
Αναθέτει στήν τοπική έκπροσώπησή του στή Μπολόνια ναρθεΐ σ' έπαφή 
καί μέ τούς δύο καί νά ανακοινώσει τό αποτέλεσμα στά τμήματα». 

Ή «Εργατική Ένωση» διέπραξε μιά πολύ μεγάλη άπερι-
σκεψία, άποκαλύπτοντας στούς αμύητους τή μυστηριώδη ύπαρ
ξη του κρυφού κέντρου τής Συμμαχίας. Ή Επιτροπή τής Γιού
ρα βρέθηκε άναγκασμένη νά άρνηθεΐ τή μυστική της δραστη
ριότητα. — "Οσο γιά τό Γενικό Συμβούλιο, ή έκπροσώπησή τής 
Μπολόνια ποτέ δέν τοΰ είχε δώσει σημεία ζωής. 

Μόλις ή Συμμαχία πληροφορήθηκε τή σύγκληση τοΰ συνε
δρίου στή Χάγη, προώθησε στό προσκήνιο τήν «Εργατική Έ -
νωσή» της, πού στό όνομα τής αύτόνομης αύταρχικότητάς της 
ή τής αύταρχικής αΰτονομίας της αύτοτιτλοφορήθηκε Ιταλική 
Όμοσπονδία καί συγκάλεσε στίς 5 Αύγούστου συνδιάσκεψη 
στό Ρίμινι. 'Από τά 21 τμήματα, πού αντιπροσωπεύτηκαν στό 
Ρίμινι, μόνο ένα τμήμα, τής Νεάπολης, άνήκε κάποτε στή Διε
θνή, ένώ κανένα άπό τά πράγματι ένεργά τμήματα τής Διεθνοΰς, 
ακόμα καί τό τμήμα τοΰ Μιλάνου, δέν άντιπροσωπεύθηκε έκεΐ. 
Ή συνδιάσκεψη αύτή άποκάλυψε τό σχέδιο εκστρατείας τής 
Συμμαχίας μέ τήν άκόλουθη απόφαση : 

«Παίρνοντας ύπόψη ότι ή συνδιάσκεψη τοΰ Λονδίνου (Σεπτέμβριος 
1871) μέ τήν ΰπ' αριθ. IX άπόφασή της έπεχείρησε νά έπιβάλει σ' όλη τή 
Διεθνή Ένωση Εργατών ένα αύταρχικό δόγμα, πού αποτελεί δόγμα τοΰ γερ
μανικού κομμουνιστικού κόμματος, 

ότι τό Γενικό Συμβούλιο είναι ό έμπνευστής καί ύπερασπιστής αΰτής 
τής προσπάθειας, 

ότι τό δόγμα τών αυταρχικών κομμουνιστών άποτελεΐ άρνηση τοΰ έπα-
ναστατικοΰ αισθήματος τοΰ ίταλικοΰ προλαταριάτου, 

ότι τό Γενικό Συμβούλιο χρησιμοποίησε τά πιό άνέντιμα μέσα, όπως 
συκοφαντία καί άπάτη, μέ μοναδικό σκοπό νά έπιβάλει σ 1 όλη τή Διεθνή 
Έ ν ω σ η τό δικό του Ιδιαίτερο αύταρχικό-κομμουνιστικό δόγμα, 

ότι τό Γενικό Συμβούλιο όδήγησε στά άκρα τήν αναξιοπρεπή συμπερι
φορά του, μέ τήν έμπιστευτική του έγκύκλιο πού εξέδωσε στό Λονδίνο στίς 
5 Μαρτίου 1872, όπου, συνεχίζοντας τή συκοφαντία καί τήν άπάτη, άποκα-
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λύπτει δλη τή δίψα του γιά έξουσία, ιδιαίτερα στά έξης δύο αξιομνημόνευτα 
μέρη : 

"θά ήταν δύσκολο νά εκτελεστούν αποφάσεις, δίχως ((ηθικό)) κύρος, 
οταν λείπει κάποιο άλλο οικειοθελώς αναγνωρισμένο κύρος" (Εμπιστευτική 
εγκύκλιος, σελ. 27)· 

"Τό Γενικό Συμβούλιο σκοπεύει νά ζητήσει από τό τακτικό συνέδριο 
νά εξεταστεί ή δραστηριότητα αυτής της μυστικής οργάνωσης και των εμ
πνευστών της σέ μερικές χώρες, γιά παράδειγμα, στήν Ισπανία" (σελ. 31), 

ότι τό αντιδραστικό πνεύμα τού Γενικού Συμβουλίου ξεσήκωσε την 
έπαναστατική άγανάκτηση των Βέλγων, Γάλλων, Ισπανών, Σλάβων, Ιτα
λών καί μερίδας Ελβετών καί προκάλεσε τήν πρόταση νά καταργηθεί τό 
Συμβούλιο καί νά αναθεωρηθεί τό Γενικό Καταστατικό, 

ότι τό Γενικό Συμβούλιο δέν συγκάλεσε τυχαία τό γενικό συνέδριο στή 
Χάγη, σ' ένα μέρος απομακρυσμένο άπ' αύτές τίς έπαναστατικές χώρες, 

μέ βάση όλα αύτά, 
ή συνδιάσκεψη διακηρύσσει έπίσημα μπροστά στούς έργάτες όλου του 
κόσμου ότι από τή στιγμή αύτή ή ίταλική όμοσπονδία τής Διεθνούς Ένωσης 
Εργατών διακόπτει κάθε άλληλεγγύη μέ τό Γενικό Συμβούλιο τού Λονδίνου, 
έπιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τήν οικονομική άλληλεγγύη της μέ όλους 
τούς έργάτες καί προτείνοντας σ' όλα τά τμήματα, πού δέν άσπάζονται τίς 
αύταρχικές άρχές τού Γενικού Συμβουλίου, νά στείλουν στίς 2 Σεπτεμβρίου 
1872 τούς άντιπροσώπους τους όχι στή Χάγη, άλλά στό Νοϊσατέλ (Ελβετία) , 
ώστε ν' άρχίσει τήν ϊδια μέρα τίς εργασίες του τό γενικό άντιαυταρχικό συ
νέδριο. 

Ρίμινί, 6 Αύγούστου 1872 
Γιά τή συνδιάσκεψη 

Κάρλο Καφιέζο, πρόεδρος, Αντρέα Κόστα, γραμματέας». 

Ή απόπειρα νά υποκαταστήσει ή «Εργατική "Ενωση» τό 
Γενικό Συμβούλιο σημείωσε πλήρη αποτυχία. Ακόμα καί τό 
Τσπανικό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο, ένα άπλό ύποκατάστημα 
τής Συμμαχίας, δέν τόλμησε νά βάλει σέ ψηφοφορία μπροστά 
στούς Ισπανούς μέλη τής Διεθνούς τήν απόφαση τού Ρίμινι. 
Τότε, ή Συμμαχία, γιά νά έπανορθώσει τό σφάλμα της, δίχως 
όμως καί νά παραιτείται από τή σύγκληση τού άντιαυταρχικοΰ 
συνεδρίου της στό Σαίντ-Ίμιέ, ξεκίνησε καί γιά τό συνέδριο τής 
Χάγης. 

Ή Ιταλία έγινε Γή τής Επαγγελίας τής Συμμαχίας μόνο 
καί μόνο διότι είχε κάποια ιδιαίτερη εύλόγηση. Ό Πάπας Μι
χαήλ μας αποκαλύπτει αύτό τό μυστικό σέ επιστολή του πρός τόν 
Μόρα («Ντοκουμέντα», αριθ. 3 ) : 
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«Στην Ιταλία υπάρχει κάτι πού λείπει άπ' τίς άλλες χώρες : μιά φλογε
ρή, δραστήρια νεολαία, απόλυτα ξεστρατισμένη, δίχως καριέρα, δίχως διέ-
ξοδο(tout-à-fait déplacée, sans carrière, sans issue), μιά νεολαία,πού,παρά 
τήν αστική καταγωγή της, ήθικά καί πνευματικά δέν έχει φθαρεί σέ τέτοιο 
βαθμό, όπως ή αστική νεολαία των άλλων χωρών. Τώρα ρίχνεται απεγνω
σμένα (à tête perdue) στόν επαναστατικό σοσιαλισμό, άποδεχόμενη δλο τό 
πρόγραμμά μας, τό πρόγραμμα τής Συμμαχίας. Ό Ματσίνι, ό μεγαλοφυής 
(sic) καί πανίσχυρος αντίπαλος μας, πέθανε, τό ματσινικό κόμμα αποδιορ
γανώθηκε έντελώς καί ό Γαριβάλδης δέχεται όλο καί πιό πολύ τήν έπιρ-
ροή αυτής τής νεολαίας, πού φέρει τό όνομά του, άλλά βαδίζει, ή καλύτε
ρα τρέχει, πολύ πιό μακριά άπ' αύτόν»*. 

Έ χ ε ι δίκιο ό άγιος Πατήρ. Στήν Ιταλία ή Συμμαχία δέν 
είναι «έργατική ένωση», αλλά ένας συρφετός ταξικά έκφυλισμέ-
νων στοιχείων. "Ολα αύτά τά δήθεν τμήματα τής Διεθνούς στήν 
Ιταλία τά κατευθύνουν δικηγόροι χωρίς πελατεία, γιατροί χωρίς 
ασθενείς καί χωρίς γνώσεις, φοιτητές άπ' τίς αίθουσες μπιλλιάρ-
δων, παραγγελιοδόχοι καί άλλοι έμποροϋπάλληλοι καί κυρίως 
έφημεριδογράφοι μικρών έντύπων όχι τόσο εύυπόληπτων. Ή 
"Ιταλία είναι ή μόνη χώρα όπου ό Τύπος τής Διεθνούς, ή 
αύτός πού έτσι θέλει νά ονομάζεται, πήρε ένα χαρακτήρα σάν 
τήν έφημερίδα «Figaro». Καί μόνο τόν γραφικό χαρακτήρα τών 
γραμματέων αύτών τών δήθεν τμημάτων νά δει κανείς, πείθεται 
ότι πρόκειται είτε γιά υπάλληλο γραφείου, είτε γιά επαγγελματία 
καλαμαρά. Καταλαμβάνοντας έτσι όλες τίς επίσημες θέσεις τών 
τμημάτων, ή Συμμαχία κατάφερε νά άναγκάσει τούς ιταλούς ερ
γάτες, κάθε φορά πού ήθελαν νά έπικοινωνήσουν μεταξύ τους 
ή μέ άλλα συμβούλια τής Διεθνούς, νά προσφεύγουν στίς υπηρε
σίες τών ταξικά εκφυλισμένων μελών τής Συμμαχίας, πού βρήκαν 
στή Διεθνή καί «καριέρα» καί «διέξοδο». 

* Νά τί λέει γι' αύτό ό ίδιος ό Γαριβάλδης : «Αγαπητέ μου Κρέστο, 
σας εύχαριστώ έγκάρδια γιά τό «Avvenire Sociale», πού μού στείλατε καί 
πού θά τό διαβάσω μέ ενδιαφέρον. Θέλετε νά κάνετε άγώνα άπό τίς στήλες 
τής έφημερίδας σας ένάντια στό ψέμμα καί τήν υποδούλωση. Είναι ένα θαυ
μάσιο Πρόγραμμα. Νομίζω, ώστόσο, ότι ό άγώνας κατά τής άρχής τού 
κύρους είναι ένα άπό τά λάθη τής Διεθνούς, πού έμποδίζει τίς έπιτυ-
χίες της. Ή Κομμούνα τού Παρισιού έπεσε, διότι στό Παρίσι δέν ύπήρχε 
καμιά αυθεντική έξουσία, παρά μόνο άναρχία. Ή Ισπανία καί ή Γαλλία 
ύποφέρουν άπ' τό ϊδιο κακό. Εύχομαι έπιτυχία στό «Avverine» καί παραμένω 
δικός σας Γκ. Γαριβάλδης». 
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VI 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

Τά μέλη της Συμμαχίας εδώ ήταν ολιγάριθμα, άλλά πολύ 
δραστήρια. Στή Λυών καθοδηγούσαν τή Συμμαχία οί Άλμπέρ 
Ρισάρ καί Γκασπάρ Μπλάν, στή Μασσαλία ό Μπαστελικά. 
Καί οί τρεις αυτοί ήσαν δραστήριοι συνεργάτες των έφημερίδων 
πού έξέδιδε ό Γκυγιώμ. Ακριβώς χάρη σ' αύτούς, ή Συμμαχία 
κατάφερε τό Σεπτέμβριο τοΰ 1870 νά άποδιοργανώσει τό κίνημα 
τής Λυών. ΓΥ αύτούς τούτο τό κίνημα δέν είχε άλλη σημασία 
άπ' τό νά δώσει τήν εύκαιρία στόν Μπακούνιν νά έκδώσει τό 
περιώνυμο διάταγμά του γιά τήν κατάργηση τοΰ κράτους. — Ή 
δραστηριότητα τής Συμμαχίας μετά τήν ήττα τής έξέγερσης τής 
Λυών χαρακτηρίζεται θαυμάσια άπό τήν άκόλουθη περικοπή 
μιας έπιστολής τοΰ Μπαστελικά (Μασαλλία, 13 Δεκεμβρίου 
1870): 

«Είναι τεράστια ή πραγματική μας δύναμη μέσα στούς εργάτες. Τό τμή
μα όμως δέν ανασυγκροτήθηκε άκόμα μετά τίς τελευταίες διώξεις. Δέν άπο-
φασίζουμε νά τό κάνουμε αυτό, διότι φοβόμαστε νά μή διαβρωθούν οι άν
θρωποι λόγω απουσίας πρωτεργατών (initiateurs). Αναμένουμε στήν έφε-
δρεία». 

Τό ότι ό Μπαστελικά κατέτασσε τόν εαυτό του σ' ένα σύν
ταγμα εκστρατείας καί σέ κάθε στιγμή μπορούσε νά άναχωρή-
σει άπ' τή Μασαλλία, τοΰ χρησίμευε ώς ίκανή δικαιολογία ώστε 
νά μήν έπιτρέπει τήν άναδιοργάνωση τοΰ τμήματος τής Διε-
θνοΰς : τόσο άπαραίτητη γιά τήν αυτονομία του θεωρούσε τήν 
παρουσία τών πρωτεργατών τής Συμμαχίας. — Τό πιό έκδηλο 
άποτέλεσμα τής δραστηριότητας τής Συμμαχίας ήταν νά δυσ-
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φημιστεί στά μάτια τών εργατών της Λυών καί της Μασσαλλίας 
εκείνη ή Διεθνής, πού παντού καί πάντα δήθεν εκπροσωπούσε 
ό Μπαστελικά. 

Είναι γνωστό πού κατέληξαν ό Ρισάρ καί ό Μπλάν. Τό φθι
νόπωρο του 1870 έκαναν τήν έμφάνισή τους στό Λονδίνο καί 
έπιχείρησαν νά στρατολογήσουν μεταξύ τών γάλλων έμιγκρέ-
δων συνενόχους γιά τή βοναπαρτική παλινόρθωση. Τόν Ι α 
νουάριο τοΰ 1872 κυκλοφόρησαν ένα φυλλάδιο: «Ζ/ Empire 
et la France nouvelle. Appel du peuple et de la jeunesse à 
la conscience française, par Albert Richard et Gaspard 
Blanc, Bruxelles, 1872» (Άλμπέρ Ρισάρ καί Γκασπάρ Μπλάν : 
α Η Αυτοκρατορία καί ή νέα Γαλλία. Κάλεσμα τοΰ λαού καί 
τής νεολαίας πρός τή γαλλική συνείδηση». Βρυξέλλες, 1872 2 3 8). 

Μέ τή γνωστή ταπεινοφροσύνη τών άγυρτών τής Συμμαχίας 
διακηρύσσουν : 

«Έμεΐς, πού οργανώσαμε τή μεγάλη στρατιά τοΰ γαλλικοΰ προλεταριά
του, εμείς, οί πιό έγκυροι ηγέτες τής Διεθνοΰς στή Γαλλία... έμεΐς, εύτυχώς, 
δέν τουφεκισθήκαμε καί είμαστε παρόντες ώστε νά υψώσουμε μπροστά σ' 
αύτούς (τους ματαιόδοξους κοινοβουλευτικούς ρήτορες, χορτάτους ρεπουμπλι
κάνους, δήθεν δημοκράτες κάθε λογής) τό λάβαρο, πού κάτω άπ' τή σκιά του 
αγωνιζόμαστε καί, άψηφώντας τίς συκοφαντίες, τίς άπειλές καί τίς παντοει· 
δεις έπιθέσεις πού μάς άναμένουν, στέλνουμε στήν έκθαμβη Εύρώπη μιά 
ιαχή, πού βγαίνει άπ' τά βάθη τής συνείδησής μας, μιά ιαχή πού σύντομα 
θά βρει άπήχηση στίς καρδιές όλων τών Γάλλων: " V I V E U E M P E R E U R I" 
(Ζήτω ό Αΰτοκράτορας !)». 

Δέν θά έξετάσουμε άν πράγματι αύτά τά δυό μέλη τής Συμ
μαχίας, πού έγιναν θιασώτες τής αύτοκρατορίας μετά άπό τήν 
«φυσιολογική άνέλιξη τών ιδεών τους», είναι άπλώς «παλιάν-
θρωποι», όπως τούς άποκάλεσε στή Χάγη ό άλλοτε φίλος τους 
Γκυγιώμ, ή άν πήραν ειδική εντολή άπ' τόν Πάπα τής Συμμαχίας 
νά καταταγούν στίς τάξεις τών πρακτόρων τοΰ Βοναπάρτη. Τά 
ντοκουμέντα τής ρωσικής Συμμαχίας, πού, σέ συνδυασμό μέ τό 
μυστικό Καταστατικό, άποκαλύπτουν τά άδυτα τών άδύτων αύτής 
τής μυστικής έταιρίας καί πού ορισμένα άποσπάσματά τους θά 
παραθέσουμε παρακάτω, λένε άνοιχτά ότι οί διεθνείς άδελφοί 
όφείλουν νά διεισδύουν παντού καί μπορούν μάλιστα νά πάρουν 
εντολή νά μποΰν στήν ΰπηρεσία τής άστυνομίας. "Αλλωστε, τά 
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προσκυνήματα τών δυό αδελφών μπροστά στόν δικό τους χρι
στιανό Αυτοκράτορα δεν υπερβαίνουν τά προσκυνήματα του 
Μπακούνιν μπροστά στόν δικό του χριστιανό Τσάρο. 

Στίς πόλεις τής Γαλλίας, όπου δεν είχαν εισχωρήσει μέλη 
τής Συμμαχίας, ή Διεθνής, άπ' τήν πτώση τής Κομμούνας καί 
μετά, αναπτύχθηκε γρήγορα. Στό συνέδριο τής Χάγης ό γραμ
ματέας γιά τή Γαλλία* ήταν σέ θέση νά άνακοινώσει ότι ή Διε
θνής έχει δικές της όργανώσεις σέ πάνω από δεκατρία διαμερί
σματα. Οί δυό βασικοί ανταποκριτές τής Συμμαχίας γιά τή Γαλ
λία, ό Μπενουά Μαλόν καί ό Ζύλ Γκέντ (ή υπογραφή τού δεύ
τερου υπάρχει στήν έγκύκλιο τού Σονβιγιέ), όταν έμαθαν αυτή 
τή γρήγορη άνάπτυξη τής Ένωσής μας, προσπάθησαν νά τήν 
αποδιοργανώσουν πρός όφελος τής Συμμαχίας. Επειδή οί έπι-
στολές τους δέν έφεραν τό ποθούμενο άποτέλεσμα, έστειλαν 
μυστικούς πράκτορες καί άνάμεσά τους κάποιο Ρώσο όνόματι 
Μέτσνικωφ. Α λ λ ά οί άπόπειρές τους δέν κατέληξαν σέ τίποτα. 
Οί ϊδιοι άνθρωποι, πού κατηγορούσαν μέ θράσος τό Γενικό 
Συμβούλιο ότι έμποδίζει τούς εργάτες 

«νά οργανωθούν σέ κάθε χώρα έλεύθερα, αυθόρμητα, σύμφωνα μέ τό δικό 
τους πνεύμα καί τίς δικές τους συνήθειες» (επιστολή Γκέντ τής 22 Σεπτεμ
βρίου 1872) 2 3 9, 

έλεγαν στούς εργάτες— μόλις αύτοί άρχισαν νά όργανώνονται 
ελεύθερα, αύθόρμητα κτλ., άλλά σέ πλήρη άρμονία μέ τό Γενι
κό Συμβούλιο, — ότι οί έγκάθετοι στό Συμβούλιο Γερμανοί τούς 
καταπιέζουν καί ότι χωρίς αύτούς ή ορθόδοξη άντιαυταρχική 
εκκλησία δέν έχει σωτηρία. Οί γάλλοι εργάτες, πού ένιωθαν 
πάνω τους μόνο τό ζυγό τών Βερσαλλιέρων* έστειλαν τίς επι
στολές αυτές στό Γενικό Συμβούλιο, θέτοντας τό ερώτημα τί 
σημαίνουν όλα αυτά. 

Αύτή ή δραστηριότητα τής Συμμαχίας στή Γαλλία άποδεί-
χνει κατά τόν καλύτερο τρόπο ότι, μόλις ή Συμμαχία έχασε τήν 
έλπίδα νά καθυποτάξει τή Διεθνή, άρχισε νά άγωνίζεται εναντίον 
της. Κάθε τμήμα, πού δέν υποτασσόταν στήν καθοδήγησή της, 

„ —Αύγουστος Σεραϊγιέ. (Σημ. μετ.). 
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τό έβλεπε σαν εχθρό καί μάλιστα εχθρό πιό μεγάλο άπ' ό,τι τήν 
άστική τάξη. "Οποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας, 
— αυτός είναι ό κανόνας, τόν όποιο ή Συμμαχία διακηρύσσει 
απροσχημάτιστα στά ρωσικά μανιφέστα της. Οί επιτυχίες τοΰ 
γενικού κινήματος είναι γι ' αύτήν δυστύχημα, έφόσον τό κίνημα 
αύτό δέν κύπτει πειθήνια τόν αύχένα στό σεκταριστικό ζυγό της. 
Καί τή στιγμή άκριβώς, πού ή γαλλική εργατική τάξη χρειαζό
ταν πρωτ' άπ' όλα νά όργανωθεΐ μέ κάθε τρόπο, ή Συμμαχία 
έσπευσε νά βοηθήσει τό θ ιέρσο καί τή Βουλή των τσιφλικάδων, 
κηρύσσοντας τόν πόλεμο κατά τής Διεθνούς. 

"Ας δούμε τώρα ποιοι ήσαν οί πράκτορες τής Συμμαχίας 
στήν εκστρατεία της ύπέρ των Βερσαλλιέρων. 

Στό Μονπελλιέ έμπιστος τοΰ κ. Γκέντ ήταν κάποιος Γΐώλ 
Μπρούς*, φοιτητής τής ιατρικής, πού έπιχειροΰσε νά κάνει συμ-
μαχίτικη προπαγάνδα σ' όλο τό νομό Έρώ, όπου ό Γκέντ εξέδιδε 
πρίν τήν εφημερίδα «Les Droits de ΓΗοηιιπο) 2 4 0 .Λίγο πριν άπ 'τό 
συνέδριο τής Χάγης, όταν τά μέλη τής Διεθνοΰς στή νότια Γαλ
λία συνεννοήθηκαν νά κάνουν έρανο γιά νά στείλουν έναν κοινό 
αντιπρόσωπο στό συνέδριο, ό Μπρούς έπιχείρησε νά πείσει τό 
τμήμα τοΰ Μονπελλιέ νά μή συνεισφέρει τό μερίδιο του καί νά 
μή πάρει θέση ωσότου τό συνέδριο έπιλύσει τά έπίμαχα προβλή
ματα. Ή Επιτροπή τής νότιας Γαλλίας — τμήμα τοΰ Μονπελ
λιέ, άποφάσισε νά ζητήσει άπ' τό συνέδριο τή διαγραφή τοΰ 
Μπρούς άπ' τή Διεθνή, διότι «ένήργησε άνέντιμα, προκαλώντας 
διάσπαση στό τμήμα». Ό φίλος του ό Γκέντ στιγμάτισε αύτήν 
τήν αύταρχική άπόπειρα έναντίον τοΰ Μπρούς σέ άνταπόκριση 
πού έστειλε τόν Όκτώβριο άπ' τή Ρώμη στήν βελγική ((Liberté» 2 4 1  

καί άνέφερε ως υποκινητή τόν Καλάς άπ' τό Μονπελλιέ, ένώ τόν 
Μπρούς τόν άνέφερε μόνο μέ τά άρχικά του. Ή άστυνομία, έκ-
μεταλλευόμενη τήν κατάδοση αύτή, μπήκε στά ίχνη τοΰ Καλάς 
καί άμέσως μετά άπ' αύτό έπιασε στό ταχυδρομείο μιά επιστολή 

* Τώρα μέ τόν Άλερίνι , διευθυντή τής «Solidarité révelutionnaire» 
στή Βαρκελώνη** 

** — σ τ ή γαλλική έκδοση λείπει αύτή ή σημείωση των συγγραφέων (Σημ. τής 
γερμ. έκδοσης των "Απάντων). 
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του Σεραϊγιέ πρός τόν Καλάς, στήν όποία γινόταν πολύς λόγος 
γιά τόν Νταντραίγκ άπ' την Τουλούζη. Στίς 24 Δεκεμβρίου ό 
Νταντραίγκ πιάστηκε. 

Οί πιό δραστήριοι συνεργάτες της Συμμαχίας στήν Ναρμπόν 
ήταν : Ό Γκοντρές, ξεσκεπασμένος σάν καταδότης τής άστυνο-
μίας. Ό Μπακάβ, πού εκτελούσε στή Ναρμπόν καί στό Περπι-
νιάν χρέη πράκτορα τής άστυνομίας. Ό ντέ Σαίν-Μαρτέν, δικη
γόρος καί άνταποκριτής τοΰ Μαλόν. Ό κ. ντέ Σαίν-Μαρτέν 
τό 1866 ένεργοΰσε γιά κάποια θεσούλα στό υπουργείο Αυτοκρα
τορικής Αύλής καί Καλών Τεχνών. "Οταν τό 1869 καταδικά
στηκε σέ πρόστιμο 800 φράγκων γιά παράβαση τοΰ νόμου περί 
Τύπου, οί ρεπουμπλικάνοι έκαναν χρηματικό έρανο γιά νά τοΰ 
πληρώσουν τό πρόστιμο. 'Αλλά ό Σαίν-Μαρτέν, αντί νά χρησι
μοποιήσει αΰτά τά χρήματα γιά νά καταβάλει τό πρόστιμο, τά 
ξόδεψε σέ μιά έκδρομούλα στό Παρίσι σέ βάρος τών εργατών, 
πού, γιά νά αποφύγουν τό σκάνδαλο, αναγκάστηκαν νά ξανακά
νουν έρανο. Μετά τά γεγονότα τοΰ Μαΐου 1871, ό ίδιος αύτός 
Σαίν-Μαρτέν έκλιπαροΰσε άπό τήν κυβέρνηση τών Βερσαλλιών 
μιά θέση αναπληρωτή Νομάρχη. 

Ιδού καί έτερος πράκτορας τής Συμμαχίας : Τό Νοέμβριο 
τοΰ 1871 ό Καλάς έγραφε στόν Σεραϊγιέ : 

«Μπορείτε νά ύπολογίζετε στήν απόλυτη αφοσίωση του πολίτη 'Α-
μπέλ Μπουσκέ πρός τήν κοινωνική υπόθεση, είναι... πρόεδρος τής σο
σιαλιστικής επιτροπής στό Μπεζιέ». 

Δυό μέρες άργότερα, στίς 13 Νοεμβρίου, ό Σεραϊγιέ έλαβε 
τήν άκόλουθη δήλωση : 

« Ά φ ο ΰ πεισθήκαμε ... ότι ό κοινός μας φίλος, πολίτης Καλάς, εξαπα
τήθηκε στήν εμπιστοσύνη του πρός τόν κ. Μπουσκέ, πρόεδρο τής έκλογικής 
επιτροπής στό Μπεζιέ, ό όποιος είναι έντελως ανάξιος αυτής τής έμπιστο-
σύνης, έφόσον είναι γραμματέας τοΰ άστυνομικοΰ διευθυντή τοΰ Μπε
ζιέ ... σέ συμφωνία μέ τόν πολίτη Καλάς, πού άναγνώρισε τό λάθος του, παρα
καλούμε τόν πολίτη Σεραϊγιέ νά θεωρήσει ώς μή ύπάρχουσα τήν τελευταία 
έπιστολή πού τοΰ έστειλε πρόσφατα ό πολίτης Καλάς, καί, πέρα άπ' αύτό, 
τόν παρακαλούμε, άν είναι δυνατόν, νά έπιδιώξει τή διαγραφή τοΰ κ. Μπου
σκέ άπ' τή Διεθνή. Μέ εντολή τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τοΰ Μπεζιέ 
καί Παζενάς» (άκολουθοΰν υπογραφές). 
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Βασιζόμενος σ' αύτη τη δήλωση, ό Σεραϊγιέ ξεσκέπασε άπό 
τήν έφημερίδα ((Emancipation» τής Τουλούζης (19 Δεκεμβρίου 
1871) αύτόν τόν κ. Μπουσκέ cor πράκτορα τής άστυνομίας. — 
Σέ μιά έπιστολή, μέ τήν ένδειξη «Ναρμπόν, 24 Ιουλίου 1872», 
λέγεται ότι ό κ. Μπουσκέ 

«συνδυάζει τά χρέη αρχιφύλακα τής άστυνομίας μέ τό καθήκον πληροφο
ριοδότη των διασπαστών τής Γενεύης». 

Είναι πολύ φυσικό, λοιπόν, ότι τό «Bulletin Jurassien» ανέ
λαβε στίς 10 Νοεμβρίου 1872 τήν ύπεράσπισή τ ο υ 2 4 2 . 
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VII 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ 

Ό π ω ς είναι γνωστό, στην τελευταία συνεδρίαση του συνε
δρίου της Χάγης δεκατέσσερις άντιπρόσωποι της μειοψηφίας 
έκαναν μιά δήλωση διαμαρτυρίας γιά τίς αποφάσεις πού πάρθη
καν. Τή μειοψηφία αύτή τήν αποτελούσαν οί έξής αντιπρόσω
ποι : τέσσερις Ισπανοί , πέντε Βέλγοι, δυό από τή Γιούρα, δυό 
Όλλανδοί καί ένας Αμερικανός. 

Ά φ ο ΰ συνεννοήθηκαν στίς Βρυξέλλες μέ τούς Βέλγους γιά 
τό πού θά στηρίξουν μιά συνδυασμένη έπίθεση εναντίον τοΰ νέου 
Γενικού Συμβουλίου, οί Γιουρίτες καί οί Ισπανοί έφυγαν γιά τό 
Σαίντ-Ίμιέ της Ελβετίας, στό άντιαυταρχικό συνέδριο, πού είχε 
συγκαλέσει ή Συμμαχία μέ τή βοήθεια τών υποτακτικών της άπ' 
τό Ρίμινι. 

Πρίν άπ' αύτό τό συνέδριο, είχε συγκληθεί συνέδριο τής 
Όμοσπονδίας τής Γιούρα, τό όποιο άπέρριψε τίς άποφάσειο τής 
Χάγης καί ειδικότερα τήν απόφαση γιά τή διαγραφή τών Μπα-
κούνιν καί Γκυγιώμ. Γιά τό λόγο αύτό τό Γενικό Συμβούλιο διέ
γραψε προσωρινά τήν Όμοσπονδία. 

Στό άντιαυταρχικό συνέδριο ή σύναξη τής Συμμαχίας ήταν 
πλήρης. Εκτός άπ' τούς Ισπανούς καί τούς Γιουρίτες, συμμετεί
χαν έξι άντιπρόσωποι πού εκπροσωπούσαν τήν Ιταλία, μεταξύ 
τών όποιων ό Κόστα, ό Καφιέρο, ό Φανέλλι καί ό ίδιος ό Μπα-
κούνιν. Δυό άντιπρόσωποι παρίσταναν τούς εκπροσώπους «άρκε-
τών γαλλικών τμημάτων» καί άλλος ένας τόν έκπρόσωπο δύο άμε-
ρικανικών τμημάτων. Συνολικά ήταν δεκαπέντε μέλη τής Συμμα
χίας. Αύτό τό συνέδριο πρόσφερε, επιτέλους, στόν Μπακούνιν 
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«όλες τίς εγγυήσεις μιας αμερόληπτης καί σοβαρής κρίσης». 
Σ' αυτό βασίλευε, βέβαια, πλήρης ομοφωνία. Οί άνθρωποι αυτοί, 
άπ' τούς οποίους οί μισοί καί πάνω δέν άνηκαν στή Διεθνή, αύτο-
ανακηρύχτηκαν άνώτατο δικαστήριο, άρμόδιο νά έκδόσει τελε
σίδικη καταδικαστική άπόφαση κατά τών ένεργειών του γενικού 
συνεδρίου τής Ένωσής μας. Διακήρυξαν ότι άπορρίπτουν κα
τηγορηματικά όλες τίς άποφάσεις του συνεδρίου τής Χάγης καί 
δέν άναγνωρίζουν οΰτε στό έλάχιστο τίς άρμοδιότητες τοΰ νεο
εκλεγμένου Γενικού Συμβουλίου. Τέλος, υπέγραψαν εξ ονόματος 
τών ομοσπονδιών τους, χωρίς νά έχουν γι ' αυτό καμιά έξουσιο-
δότηση, μιά έπιθετική καί άμυντική συμμαχία — «Συνθήκη Φι
λίας, Αλληλεγγύης καί Άλληλοπροστασίας» 2 4 3 — έναντίον 
τοΰ Γενικού Συμβουλίου καί όλων έκείνων πού άναγνωρίζουν 
τίς άποφάσεις τής Χάγης. Έδωσαν τόν ορισμό τοΰ άναχωρητι-
κοΰ άναρχισμοΰ τουΓ μέ τήν άκόλουθη άπόφαση, πού άποτελεϊ 
άμεση καταδίκη τής Κομμούνας τού Παρισιοΰ : 

«Τό συνέδριο δηλώνει, 1) ότι τό πρώτο καθήκον του προλεταριάτου 
είναι τό γκρέμισμα κάθε πολιτικής έξουσίας. 2) ότι κάθε οργάνωση πολιτικής 
εξουσίας, δήθεν προσωρινή καί επαναστατική, καί μέ σκοπό νά πραγματο
ποιήσει αυτό τό γκρέμισμα, Θά ήταν απλώς μιά νέα απάτη καί Οά ήταν τό 
ϊδιο έπικίνδυνο γιά τό προλεταριάτο, όπως καί δλες οί ύπάρχουσες σήμερα 
κυβερνήσεις». 

Στό τέλος άποφασίστηκε νά κληθοΰν οί άλλες αυτονομιστι
κές ομοσπονδίες νά προσχωρήσουν στή νέα Συνθήκη καί νά συγ
κληθεί μέσα σέ έξι μήνες ένα δεύτερο άντιαυταρχικό συνέδριο. 

Διακηρύχθηκε έπίσημα ή διάσπαση τής Διεθνούς. 5Από τή 
στιγμή εκείνη ή Επιτροπή τής Γιούρα άνέλαβε έπίσημα τή δια
χείριση τών ύποθέσεων τών διασπαστών. Τό μέρος έκεΐνο τής 
Διεθνούς πού τούς άκολούθησε, δέν ήταν τίποτα άλλο, παρά ή 
προηγούμενη έπίσημη Συμμαχία, πού έπανασυστήθηκε καί 
χρησίμευσε ώς κάλυμμα καί όργανο τής Μυστικής Συμμαχίας. 

"Οταν έπέστρεφαν στήν Ισπανία οί τέσσερις γιοί τοΰ Αϊ-
μ ω ν α 2 4 4 τής ισπανικής Συμμαχίας δημοσίευσαν ένα συκοφαντι
κό μανιφέστο κατά τοΰ συνεδρίου τής Χάγης καί μεγαλυνάρια 
υπέρ τοΰ συνεδρίου τοΰ Σαίντ-Ίμιέ. Τό ομοσπονδιακό συμβού
λιο ύποστήριξε αυτό τό λιβελλογράφημα καί μέ έντολή τοΰ έλ-
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βετικοΰ κέντρου συγκάλεσε στήν Κόρδοβα στίς 25 Δεκεμβρίου 
1872 τό Ισπανικό συνέδριο, πού κανονικά θά έπρεπε νά συγκλη
θεί τόν Απρίλ ιο τοΰ 1873. Ά π ό την πλευρά του, τό έλβετικό 
κέντρο έσπευσε νά δηλώσει μπροστά σέ όλους την ύποτακτική 
θέση τοΰ ισπανικού συμβουλίου άπέναντί του : Ή Επιτροπή τής 
Γιούρα, παρακάμπτοντας τό ισπανικό συμβούλιο, άπέστειλε 
σ' όλες τίς τοπικές ομοσπονδίες τής Τσπανίας τις αποφάσεις 
τοΰ Σαίντ-Ίμιέ. 

Στό συνέδριο τής Κόρδοβα άπό τίς 101 ομοσπονδίες (επίση
μος άριθμός πού παραθέτει τό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο) έκ-
προσωπήθηκαν μόνο 36. Συνεπώς, αύτό τό συνέδριο ήταν τό πιό 
γνήσιο συνέδριο μειοψηφίας. Νεοπαγείς ομοσπονδίες έκπρο-
σωπήθηκαν μέ πλήθος άντιπροσώπων. Ά π ό τήν Άλκόυ υπήρ
χαν έξι άντιπρόσωποι, αλλά ή ομοσπονδία αυτή ποτέ προηγού
μενα δέν είχε εκπροσωπηθεί σέ ισπανικό συνέδριο. Ούτε καί 
κατά τήν έποχή τοΰ συνεδρίου τής Χάγης είχε άκόμα συσταθεί, 
έφόσον δέν είχε δώσει στήν ισπανική άντιπροσωπεία ούτε μία 
ψήφο, ούτε ένα σεντίμι. Σημαντικές καί δραστήριες Όμοσπον-
δίες, όπως ή Γκραθία (500 μέλη), ή Μπανταλόνα (500 μέλη), ή 
Σαμπαντέλ (125), ή Κάνς (1061), έλαμψαν μέ τήν άπουσία τους. 
Στόν κατάλογο τών σαράντα οκτώ άντιπροσώπων βρίσκουμε τά 
όνόματα δεκατεσσάρων σεσημασμένων μελών τής Συμμαχίας. 
Δέκα άπ' αύτούς έκπροσωποΰσαν Όμοσπονδίες, τών όποιων δέν 
ήσαν μέλη καί, πιθανόν, ούτε ήσαν γνωστοί. Σίγουρη γιά τήν 
προκατατασκευασμένη πλειοψηφία της, ή Συμμαχία άφησε έκεΐ 
νά έκδηλωθοΰν έλεύθερα όλα τά πάθη της. Τό Καταστατικό τής 
Ισπανικής Όμοσπονδίας, πού είχε καταρτισθεί στή Βαλένθια 
καί είχε έπικυρωθεΐ στή Σαραγόσσα, άπορρίφθηκε, ή Ισπανική 
Όμοσπονδία άποκεφαλίστηκε καί τό ομοσπονδιακό Συμβούλιο 
της άντικαταστάθηκε άπό μιά άπλή έπιτροπή άλληλογραφίας 
καί στατιστικής, άπ' τήν οποία άφαίρεσαν άκόμα καί τό καθήκον 
νά στέλνει στό Γενικό Συμβούλιο τίς εισφορές τών ισπανικών 
οργανώσεων. Μέ λίγα λόγια, διέκοψαν τίς σχέσεις μέ τή Διεθνή, 
άπορρίπτοντας τίς άποφάσεις τής Χάγης καί προσχωρώντας στή 
συνθήκη τοΰ Σαίντ-Ίμιέ. Ό άναρχισμός έφθασε στό σημείο νά 
άποκρούει έκ προοιμίου τό τακτικό γενικό συνέδριο καί νά τό 
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αντικαθιστά μέ νέο άντιαυταρχικό συνέδριο, 

«στην περίπτωση πού τό πρώτο δεν αποκαταστήσει τήν αξιοπρέπεια και 
τήν ανεξαρτησία τής Διεθνούς, αρνούμενο νά αναγνωρίσει τό συνέδριο της 
Χάγης)). 

Στή Χάγη, ή Συμμαχία ήθελε, διαμέσου του ειδικού πληρε
ξουσίου τών Ισπανών, νά έπιβάλει τό δικό της τρόπο ψηφοφο
ρίας, πού τή στιγμή έκείνη τή βόλευε. Στή ν Κόρδοβα, όμως, 
προεξοφλεί, έννιά μήνες πρίν, ποιές άποφάσεις πρέπει νά λάβει 
τό τακτικό γενικό συνέδριο. Πρέπει νά ομολογήσουμε ότι στό 
θέμα αύτονομία τμημάτων καί ομοσπονδιών τά πράγματα έφθα
σαν στό άποκορύφωμά τους. 

Τό συνέδριο τής Χάγης, διώχνοντας τή Συμμαχία καί τούς 
άρχηγούς της άπ' τή Διεθνή, έδωσε νέα δύναμη στό άντισυμμα-
χίτικο κίνημα στήν Ισπανία. Τήν έκστρατεία, πού είχε αρχίσει 
ή Νέα Όμοσπονδία τής Μαδρίτης, τήν ύποστήριξαν οί ομο
σπονδίες τής Σαραγόσσα, Βιτόρια, 'Αλκάλα ντέ Χενάρες, Γκρα-
θία, Λέριδα, Ντένια, Πόντ ντέ Βιλουμάρ, Τολέδο, Βαλένθια, ή 
νέα Όμοσπονδία τοΰ Κάδιξ κ .ά.Ή έγκύκλιος τοΰ "Ομοσπονδια
κού Συμβουλίου γιά τή σύγκληση τοΰ νέου συνεδρίου στήν Κόρ
δοβα ζητοΰσε άπ' τό συνέδριο νά άναλάβει ρόλο κριτή τών άπο-
φάσεων τοΰ γενικού συνεδρίου τής Χάγης. Αύτό άποτελοΰσε κα
τάφωρη παραβίαση όχι μόνο τοΰ γενικοΰ Καταστατικού, άλλά 
καί τοΰ τοπικοΰ ισπανικού Καταστατικού, πού στό άρθρο 13 
άναφέρει: 

«Τό "Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θά έφαρμόζει καί θά παρακινεί καί τούς 
άλλους νά έφαρμόζουν τίς άποφάσεις τών εθνικών καί τών διεθνών συνε
δρίων». 

Ή Νέα Όμοσπονδία τής Μαδρίτης άπάντησε μέ μιά έγκύ-
κλιο άπευθυνόμενη στις άλλες τοπικές ομοσπονδίες, στήν όποία 
δήλωνε πώς τό Όμοσπονδιακό Συμβούλιο μέ τή στάση του έθεσε 
τόν έαυτό του έξω άπ' τή Διεθνή καί ζητοΰσε άπό τίς ομοσπονδίες 
νά τό άντικαταστήσουν μέ ένα νέο προσωρινό Συμβούλιο, πού 
θά άναλάβει τή δέσμευση νά τηρεί αυστηρά τό Καταστατικό καί 
νά μήν δέχεται παθητικά τίς έντολές τής Συμμαχίας. Ή πρόταση 
αυτή έγινε δεκτή. Όρίστηκε νέο Όμοσπονδιακό Συμβούλιο μέ 
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έδρα τή Βαλένθια. Στήν πρώτη έγκύκλιό του (2 Φεβρουαρίου 
1873) ανακηρύσσεται «πιστός θεματοφύλακας τοΰ Καταστα
τικού της Διεθνούς, πού καταρτίστηκε καί έπικυρώθηκε από 
διεθνή καί έθνικά συνέδρια» καί διαμαρτύρεται έντονα έναντίον 
έκείνων πού θέλουν νά σπείρουν «τήν αναρχία στίς τάξεις τής 
Διεθνούς, τήν αναρχία πρίν άπ' τήν έπανάσταση, τόν άφοπλισμό 
πρίν άπ' τή νίκη ! Τί άγαλλίαση γιά τήν άστική τάξη ! » 2 4 5 . 

Ταυτόχρονα μέ τούς Ισπανούς συγκάλεσαν τό συνέδριο 
τους οί Βέλγοι καί άπέριψαν έπίσης τίς άποφάσεις τής Χάγης. 
Τό Γενικό Συμβούλιο τούς άπάντησε, όπως καί στούς ίσπανούς 
διασπαστές, μέ τήν απόφαση τής 26 Ιανουαρίου 1873, στήν 
όποία δήλωνε ότι «όλοι οί σύνδεσμοι καί τά άτομα, πού άρνοΰν-
ται νά άναγνωρίσουν τίς άποφάσεις τοΰ συνεδρίου ή άποφεύγουν 
συνειδητά νά έκτελέσουν τίς ύποχρεώσεις πού άπορρέουν άπ' τό 
Γενικό Καταστατικό καί τόν Κανονισμό, θέτουν έτσι τόν έαυτό 
τους έξω άπό τίς τάξεις τής Διεθνούς Ένωσης Εργατών καί δεν 
είναι πιά μέλη της». Στίς 30 Μαΐου συμπλήρωσε αύτή τή δήλω
ση μέ τήν άκόλουθη άπόφαση : 

«Παίρνοντας υπόψη ότι τό συνέδριο τής Βελγικής Ό μ ο -
σπονδίας, πού συνήλθε στίς 25 καί 26 Δεκεμβρίου 1872 στίς 
Βρυξέλλες, άποφάσισε νά θεωρήσει ώς μή ισχύουσες τίς άποφά-
σεις τοΰ πέμπτου γενικοΰ συνεδρίου, 

ότι τό συνέδριο μιας μερίδας τής Ισπανικής Όμοσπον-
δίας, πού συνήλθε στήν Κόρδοβα από τίς 25 Δεκεμβρίου 1872 
ώς τίς 2 Ιανουαρίου 1873, άποφάσισε νά μήν άναγνωρίσει τίς 
άποφάσεις τοΰ πέμπτου γενικού συνεδρίου καί νά άποδεχτει 
άποφάσεις μιας συνέλευσης εχθρικής πρός τή Διεθνή, 

ότι ή συνέλευση, πού συνήλθε στό Λονδίνο στίς 26 Ιανουα
ρίου 1873 άποφάσισε νά απορρίψει τίς άποφάσεις τοΰ πέμπτου 
γενικού συνεδρίου, 

τό Γενικό Συμβούλιο τής Διεθνούς Ένωσης Εργατών, μέ 
βάση τό Καταστατικό καί τόν Όργανωτικό Κανονισμό καί σέ 
άντιστοιχία μέ τήν απόφαση του τής 26 Ιανουαρίου 1873, δη
λώνει : 

"Ολες οί εθνικές ή τοπικές ομοσπονδίες, τμήματα καί με
μονωμένα άτομα, πού συμμετείχαν στά προαναφερθέντα συνέ-
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δρια καί συνελεύσεις στίς Βρυξέλλες, στην Κόρδοβα και στό 
Λονδίνο ή πού αναγνώρισαν τίς αποφάσεις τους, έθεσαν έτσι 
τον εαυτό τους έξω από τίς τάξεις της Διεθνούς "Ενωσης 'Εργα
τών καί δεν είναι πιά μέλη της». 

Ταυτόχρονα τό Γενικό Συμβούλιο δήλωσε πάλι ότι δέν 
υπάρχει καμιά ιταλική εθνική ομοσπονδία τής Διεθνούς, έφόσον 
καμιά άπ' τίς οργανώσεις πού σφετερίστηκε αύτό τό όνομα δέν 
έκπλήρωνε ποτέ κανέναν άπ 5 τούς όρους εισδοχής καί προσχώ
ρησης στή Διεθνή, όπως προβλέπονται στό Καταστατικό καί 
στόν Όργανωτικό Κανονισμό. Ωστόσο , σέ διάφορα μέρη τής 
Ιταλίας υπάρχουν τμήματα, πού εκτελούν τίς ύποχρεώσεις τους 
απέναντι στό Γενικό Συμβούλιο καί διατηρούν έπαφή μαζί του. 

Ά π ό τήν πλευρά τους, οί άνθρωποι τής Γιούρα συγκάλεσαν 
στίς 27-28 Απριλ ίου νέο συνέδριο στό Νοϊσατέλ. Σ ' αύτό συμ
μετείχαν δεκαεννιά άντιπρόσωποι άπό δέκα έλβετικά τμήματα 
καί άπό ένα δήθεν τμήμα τοΰ Έλζάς. Δυό έλβετικά τμήματα καί 
ένα γαλλικό δέν έστειλαν άντιπροσώπους. Έτσ ι , ή Όμοσπον-
δία τής Γιούρα άριθμοΰσε στήν Ελβετία δώδεκα τμήματα. Α λ 
λά ό άντιπρόσωπος τοΰ Μουτιέ δήλωσε ότι είναι παρών μόνο 
καί μόνο γιά νά υποστηρίξει τή συμφιλίωση μέ τή Διεθνή καί 
ότι έχει ειδική έξουσιοδότηση νά μή λάβει μέρος στίς εργασίες 
τοΰ συνεδρίου. Πράγματι, τό τμήμα τοΰ Μουτιέ ήδη άπό τήν 
έποχή τοΰ συνεδρίου τοΰ Σαίντ-Ίμιέ είχε άποχωρήσει άπ' τήν 
Όμοσπονδία τής Γιούρα. Μένουν έντεκα τμήματα. Τό γεγονός 
ότι ό άπολογισμός τής έπιτροπής άποφεύγει έπιμελώς νά δώσει 
οποιαδήποτε στοιχεία γιά τήν έσωτερική κατάσταση καί γιά 
τήν άριθμητική δύναμη αύτών των τμημάτων, μας δίνει τό δικαίω
μα νά υποθέσουμε ότι δέν παρουσιάζουν μεγαλύτερη δραστηριό
τητα άπ' ό,τι τήν έποχή τοΰ συνεδρίου στό Σονβιγιέ. Γι' αύτό καί 
ό άπολογισμός θέτει σέ παράταξη μάχης τίς έξωτερικές δυνάμεις 
των Γιουριτών, δηλαδή τούς συμμάχους πού άπέκτησε ή Συμμα
χία μετά τό συνέδριο τής Χάγης. Αύτό, κατά τά λεγόμενα τοΰ 
άπολογισμοΰ, σημαίνει όλες σχεδόν τίς Όμοσπονδίες τής Διε
θνούς : 

« Ή Ιταλία» — άλλά δέν είδαμε νά υπάρχει καμιά ιταλική 
Όμοσπονδία. 
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« Ή Ισπανία» — μολονότι ή πλειοψηφία τών ϊσπανών-μελών 
της Διεθνούς πέρασε στό στρατόπεδο τών διασπαστών, είδαμε 
παραπάνω ότι, παρ' όλα αυτά, ή Ισπανική Όμοσπονδία έξακο-
λουθει νά ύπάρχει καί νά διατηρεί κανονική επαφή μέ τό Γενικό 
Συμβούλιο. 

« Ή Γαλλία, δηλαδή ό,τι είναι σοβαρά οργανωμένο», — 
πού θά πει «τό γαλλικό τμήμα», πού ζήτησε συγγνώμη άπ 9 τό 
συνέδριο τοΰ Νοϊσατέλ διότι δέν έστειλε τόν αντιπρόσωπο του. 
Δέν σκοπεύουμε διόλου νά αποκαλύψουμε στούς άνθρώπους τής 
Γιούρα τί ακόμα διατηρήθηκε «σοβαρά οργανωμένο» στή Γαλ
λία παρά τίς πρόσφατες διώξεις, πού έδειξαν αρκετά καθαρά πού 
βρίσκεται ή σοβαρή οργάνωση τήν όποία, όπω; πάντα, απέφυγαν 
έπιμελώς τά ύπάρχοντα λιγοστά μέλη τής Συμμαχίας στή Γαλλία. 

« Ό λ ο τό Βέλγιο» — πού ξεγελάστηκε άπ' τή Συμμαχία, τής 
οποίας τίς άρχές διόλου δέν άσπάζεται. 

« Ή Όλλανδία, εκτός από ένα τμήμα», —• στήν πραγματι
κότητα καί τά δύο ολλανδικά τμήματα προσχώρησαν όχι στή 
Συνθήκη τοΰ Σαίντ-Ίμιέ, άλλά στήν «άντισεπαρατιστική» δια
κήρυξη τής μειοψηφίας τής Χάγης. 

« Ή Αγγλία , μέ έξαίρεση μερικούς διασπαστές !» — «Δια
σπαστές» είναι ή τεράστια πλειοψηφία τών άγγλικών τμημάτων 
τής Διεθνούς, πού συγκάλεσαν τήν 1 καί 2 Ιουνίου τό συνέδριο 
τους στό Μάντσεστερ, στό όποιο μετείχαν είκοσι έξι αντιπρό
σωποι πού έκπροσωποΰσαν είκοσι τρία τμήματα 2 4 6 , ένώ ή « Α γ 
γλία» τών ανθρώπων τής Γιούρα δέν έχει ούτε τμήματα, ούτε 
Όμοσπονδιακό Συμβούλιο καί, φυσικά, δέν έκανε ούτε συνέδριο. 

« Ή Αμερική, μέ έξαίρεση μερικούς διασπαστές !» — Ή 
Αμερικανική Όμοσπονδία τής Διεθνούς ύπάρχει καί λειτουργεί 
κανονικά σέ πλήρη συμφωνία μέ τό Γενικό Συμβούλιο. "Εχει τό 
Όμοσπονδιακό Συμβούλιο της καί τά συνέδριά της. « Ή Αμερι
κή» τής Επιτροπής τής Γιούρα είναι οί ίδιοι εκείνοι αστοί, πού 
κερδοσκοπούν μέ τόν έλεύθερο έρωτα, τά τραπεζογραμμάτια, τά 
κοινωνικά αξιώματα καί τίς έξαγορές, τούς όποιους στό συνέ
δριο τής Χάγης εκπροσώπησε ό κ. Ούέστ, ώστε δέν τόλμησαν νά 
τόν ύποστηρίξουν ούτε νά τόν ψηφίσουν άκόμα καί οί άντιπρό-
σωποι τής Γιούρα. 
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«Οι Σλάβοι», — δηλαδή «τό Σλαβικό τμήμα στή Ζυρίχη», 
πού, όπως πάντα, διεκδικεί τήν εκπροσώπηση ενός ολόκληρου 
έθνους. Τά μέλη της Διεθνούς, Πολωνοί, Ρώσοι, Σλάβοι, πού 
διαβιούν στήν Αύστρία καί τήν Ουγγαρία, όλοι δεδηλωμένοι 
άντίπαλοι τών διασπαστών, δέν μπαίνουν διόλου στό λογαρια
σμό. 

Νά, λοιπόν, τί εκπροσωπούν οί σύμμαχοι τής Συμμαχίας. 
Ά ν τά έντεκα τμήματα τής Γιούρα είναι τόσο υπαρκτά, όσο καί ή 
πλειοψηφία αυτών τών συμμάχων, τότε ή επιτροπή τους έχει 
κάθε λόγο νά αποσιωπά τήν ΰπαρξή τους. 

Σ 5 αύτήν τήν παράταξη μάχης τής Συμμαχίας είναι χτυπητή 
ή άπουσία τής Ελβετίας. Καί ύπήρχαν σοβαροί λόγοι γι αύτό. 
"Ενα μήνα άργότερα, τήν 1-2 Ιουνίου, συνήλθε στό Ό λ τ ε ν πα-
νελβετικό εργατικό συνέδριο γιά τήν οργάνωση τής άντίστασης 
ενάντια στό κεφάλαιο καί τών άπεργιών 2 4 7 . Πέντε απ 5 τούς αν
θρώπους τής Γιούρα κήρυξαν στό συνέδριο τό ευαγγέλιο τής 
απόλυτης αύτονομίας τών τμημάτων καί άνάλωσαν πάνω άπ' τό 
μισό χρόνο τών έργασιών τοΰ συνεδρίου. Στό τέλος πάντως έπρε
πε νά γίνει ψηφοφορία. Αποτέλεσμα : \Από τούς 80 αντιπροσώ
πους, οί 75 καταψήφισαν τούς 5 Γιουρίτες, πού δέν τούς έμενε 
νά κάνουν τίποτ' άλλο, παρά νά εγκαταλείψουν τήν αίθουσα. 

Στό μεταξύ, ή Συμμαχία στίς μυστικές συναθροίσεις της δέ 
συμμερίζεται, όπως φαίνεται, τίς αύταπάτες πού θά ήθελε νά καλ
λιεργήσει στήν κοινή γνώμη σχετικά μέ τήν πραγματική της 
δύναμη. Στό ίδιο τό συνέδριο στό Νοϊσατέλ έπιδίωξε νά ψηφι
σθεί ή άκόλουθη άπόφαση : 

«Παίρνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα μέ τό δικαίωμα πού παρέχε ι τό Γ ε 
ν ικό Καταστατικό , τό γεν ικό συνέδριο τής Διεθνούς συνέρχεται μιά φορά τό 
χ ρ ό ν ο δίχως ν ά συγκληθε ί ειδικά άπ' τό Γεν ικό Συμβούλιο , ή Ό μ ο σ π ο ν δ ί α 
τής Γιούρα προτείνει σ' όλες τίς "Ομοσπονδίες τής Διεθνούς νά π ρ ο σ έ λ θ ο υ ν 
σέ γεν ικό συνέδριο τή Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου, σέ μιά από τίς πόλεις τής 
Ε λ β ε τ ί α ς » . 

Καί γιά νά μήν έπαναλάβει αύτό τό συνέδριο «τά ολέθρια 
σφάλματα τής Χάγης», οί άντιπρόσωποι τής Συμμαχίας καί οί 
σύμμαχοι τους συνέρχονται στίς 28 Αύγούστου σέ άντιαυταρχικό 
συνέδριο. 'Από τή συζήτηση πάνω στήν πρόταση αυτή 
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«συνάγεται δτι θά θεωρήσουμε ώς γενικό συνέδριο τής Διεθνοϋς μόνο τό συ
νέδριο έκεΐνο, πού θά συγκληθεί άμεσα άπ' τίς ίδιες τίς όμοσπονδίες καί όχι 
τό συνέδριο, πού, ενδεχομένως, θά προσπαθήσει νά συγκαλέσει τό δήθεν Γε
νικό Συμβούλιο τής Νέας Υόρκης». 

Συνεπώς, ή διάσπαση οδηγήθηκε στίς έσχατες συνέπειές 
της. Τά μέλη τής Διεθνούς θά έτοιμαστοϋν γιά τό συνέδριο αυτό, 
πού, μέ έντολή τοΰ προηγούμενου συνεδρίου, θά συγκληθεί άπ' 
τό Γενικό Συμβούλιο σέ μιά άπό τίς πόλεις τής Ελβετίας κατά 
τήν κρίση του. Οί συμμαχίτες, όμως, μέ όλη τή συνοδεία τών 
ανθρώπων πού εξαπάτησαν, έτοιμάζονται γιά συνέδριο, πού, 
έπειδή είναι αυτόνομοι, τό συγκαλούν μόνοι τους. Τούς εύχό-
μαστε καλό ταξίδι. 
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VIII 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

1. Η ΔΙΚΗ ΝΕΤΣΑΓΙΕΦ 

Πληροφορηθήκαμε γιά τή δράση τής Συμμαχίας στή Ρω
σία άπό τήν πολιτική δίκη, γνωστή ώς υπόθεση Νετσάγιεφ, πού 
έγινε τόν Ιούλιο τοΰ 1871 στό δικαστήριο τής Πετρούπολης. 
Γιά πρώτη φορά στή Ρωσία μιά πολιτική δίκη έγινε μπροστά σέ 
ορκωτό δικαστήριο καί δημόσια. "Ολοι οί δικαζόμενοι, πάνω 
άπό ογδόντα άτομα, άνδρες καί γυναίκες, άνήκαν, έκτός άπό 
λίγες έξαιρέσεις, στή σπουδάζουσα νεολαία. Είχαν μείνει προ
φυλακισμένοι άπό τό Νοέμβριο τοΰ 1869 ώς τόν Ιούλιο τοΰ 
1871 στά μπουντρούμια τοΰ φρουρίου τοΰ Πετροπαβλόφσκ, μέ 
άποτέλεσμα δυό άπ' αύτούς νά πεθάνουν καί μερικοί άλλοι νά 
παραφρονήσουν. Βγήκαν άπό τά μπουντρούμια άπλώς γιά νά 
άκούσουν τήν άπόφαση, πού τούς καταδίκαζε σέ καταναγκα
στικά έργα στά ορυχεία τής Σιβηρίας, σέ είρκτή καί σέ φυλά
κιση δεκαπέντε, δώδεκα, δέκα, έφτά καί δύο χρόνων. 'Αλλά καί 
έκείνους πού κηρύχθηκαν άθώοι άπ' τό δικαστήριο τούς περί
μενε «διοικητική» εκτόπιση. 

Τό έγκλημά τους ήταν πώς άνήκαν σέ μιά μυστική έταιρία, 
ή όποία είχε σφετερισθεΐ τό όνομα τής Διεθνούς "Ενωσης Ε ρ 
γατών καί στήν όποία στρατολογήθηκαν άπό άπεσταλμένο τής 
διεθνούς επαναστατικής έπιτροπής, πού διέθετε πληρεξούσια 
δήθεν μέ τή σφραγίδα τής Διεθνούς. Αύτός ό άπεσταλμένος τούς 
έβαλε νά διαπράξουν μιά σειρά άπάτες καί άνάγκασε μερικούς 
άπ' αύτούς νά γίνουν συνεργοί του στή διάπραξη μιας δολοφο
νίας. Αύτή ή δολοφονία ήταν πού οδήγησε τήν άστυνομία στά 
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ίχνη της μυστικής εταιρίας, αλλά, δπως συμβαίνει συνήθως, ό 
ίδιος ό απεσταλμένος είχε ήδη έξαφανιστεΐ. Σ ' δλη αυτή τήν 
υπόθεση ό ρόλος του απεσταλμένου ήταν πολύ ύποπτος. Ό άπε-
σταλμένος αύτός ήταν ό Νετσάγιεφ, πού είχε στά χέρια του ένα 
πληρεξούσιο μέ τό έξής περιεχόμενο: 

« Ό κάτοχος τοϋ παρόντος είναι εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τοΰ 
ρωσικού τμήματος τής Παγκόσμιας Επαναστατικής Συμμαχίας. - Ά ρ ι θ . 
2771». 

Στό πληρεξούσιο αύτό ύπάρχουν: 1) σφραγίδα στή Γαλλι
κή : ((Εΐιρωπαϊκή Επαναστατική Συμμαχία, Γενική Επιτροπή. 
2) ήμερομηνία 12 Μαΐου 1869. 3) υπογραφή : Μιχαήλ Μπακον-
νιν*. 

* * * 
Τό 1861, απαντώντας στά φορολογικά μέτρα, πού άποσκο-

ποΰσαν στό νά μή μπορούν οί άποροι νέοι νά πλησιάσουν στήν 
άνώτερη έκπαίδευση, καί στά δικαστικά μέτρα, πού άπέβλεπαν 
στό νά τούς ύποτάξουν στήν άστυνομική αύθαιρεσία, οί φοιτη
τές έξέφρασαν έντονη καί ομόφωνη διαμαρτυρία, πού άπό τίς 
συνελεύσεις τήν κατέβασαν στούς δρόμους καί τή μετέτρεψαν 
σέ έντυπωσιακές διαδηλώσεις. "Υστερα άπ' αύτό, οί άρχές έκλει
σαν γιά λίγο καιρό τό Πανεπιστήμιο τής Πετρούπολης κι έστει
λαν τούς φοιτητές στή φυλακή ή στήν έξορία. Ή τέτοια στάση 
τής κυβέρνησης ωθούσε τή νεολαία πρός μυστικές έταιρίες, 
πράγμα πού σήμαινε ότι σημαντικός άριθμός άπ' τά μέλη τους 
κατέληγε στή φυλακή, στήν εκτόπιση ή στήν έξορία τής Σιβη
ρίας. "Αλλοι, γιά νά έξασφαλίσουν στούς άπορους φοιτητές τά 
μέσα νά συνεχίσουν τίς σπουδές τους, ίδρυαν ταμεία άλληλο-
βοήθειας. Οί σοβαρότεροι άπ' αύτούς άποφάσισαν νά μή δίνουν 
πιά στήν κυβέρνηση καμιά άφορμή γιά τήν άπαγόρευση αύτών 
των ταμείων, πού ή λειτουργία τους έδινε τή δυνατότητα νά γί
νονται μικρές συνελεύσεις γιά τή διεκπεραίωση τρεχόντων θε
μάτων. Αύτές οί συνελεύσεις γιά τρέχοντα θέματα έδιναν ταυτό-

* «Εφημερίδα τής Πετρούπολης» 2 4 8 , φύλλα 180, 181, 187 κλπ. τοΰ 
1871. 
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χρονα τή δυνατότητα νά συζητούνται πολιτικά καί κοινωνικά 
ζητήματα. Ή ρωσική σπουδάζουσα νεολαία, πού στό μεγαλύ
τερο μέρος της τήν άποτελοΰσαν παιδιά άγροτών καί άλλων 
φτωχών άνθρώπων, είχε διαποτισθεϊ σέ τέτοιο βαθμό άπ' τίς 
σοσιαλιστικές ιδέες, ώστε ονειρευόταν κιόλας τήν άμεση ύλο-
ποίησή τους. Ιδεολογικός έμπνευστής αυτού τοΰ κινήματος ήταν 
ό Τσερνισέφσκι, πού σήμερα βρίσκεται στή Σ ι β η ρ ί α 2 4 9 . Μέσα 
σ' αυτή τήν κατάσταση έκανε τήν έμφάνισή του ό Νετσάγιεφ, 
πού, έκμεταλλευόμενος τό κύρος τής Διεθνούς καί τόν ένθου-
σιασμό αυτής τής νεολαίας, επιχείρησε νά πείσει τούς φοιτητές 
ότι δέν είναι καιρός νά άσχολοΰνται μέ τέτοια μικροπράγματα, 
τή στιγμή πού υπάρχει μέσα στή Διεθνή μιά τεράστια μυστική 
εταιρία, πού άνάβει τή φωτιά τής παγκόσμιας έπανάστασης καί 
είναι έτοιμη γιά άμεσες ενέργειες στή Ρωσία. Ό Νετσάγιεφ κα-
φερε νά εξαπατήσει μερικούς νέους άνθρώπους καί νά τούς πα
ρασύρει σέ έγκλήματα τοΰ κοινού ποινικού δικαίου, πού έδω
σαν τήν εύκαιρία στή ν άστυνομία νά τσακίσει αύτό τό κίνημα 
τών σπουδαστών, τόσο έπικίνδυνο γιά τήν έπίσημη Ρωσία. 

Τό Μάρτιο τοΰ 1869 έφτασε στή Γενεύη ένας νεαρός Ρώ
σος, πού προσπάθησε νά άποκτήσει τήν εμπιστοσύνη όλων τών 
ρώσων έμιγκρέδων, παριστάνωντας τόν άντιπρόσωπο τών φοιτη
τών τής Πετρούπολης. Εμφανιζόταν μέ διάφορα ονόματα. Με
ρικοί έμιγκρέδες γνώριζαν άπό άξιόπιστες πηγές πώς άπό τήν 
Πετρούπολη δέν είχε σταλεί κανένας άντιπρόσωπος. "Αλλοι, 
ύστερα άπό συζήτηση μέ τόν δήθεν άντιπρόσωπο, τόν πέρασαν 
γιά χαφιέ. Στό τέλος, είπε τό πραγματικό του όνομα : Νετσάγιεφ. 
Έλεγε ότι είχε άποδράσει άπ' τό φρούριο τής Πετρούπολης, 
όπου ήταν έγκλειστος σάν πρωτεργάτης τών ταραχών πού ξέ
σπασαν τόν Ιανουάριο τοΰ 1869 στά έκπαιδευτικά ιδρύματα τής 
πρωτεύουσας. Μερικοί έμιγκρέδες, πού είχαν μείνει γιά καιρό 
έγκλειστοι σ' αύτό τό φρούριο, γνώριζαν άπό προσωπική έμ-
πειρία ότι άπό κει είναι άδύνατο νά ξεφύγει κανείς. Γι ' αύτό κα
τάλαβαν ότι έδώ ό Νετσάγιεφ λέει ψέμματα. Εξάλλου, έπειδή 
στίς έφημερίδες καί τά γράμματα πού έπαιρναν μνημονεύονταν 
τά όνόματα τών διωκόμενων φοιτητών καί πουθενά δέν γινόταν 
λόγος περί Νετσάγιεφ, θεώρησαν ότι τά όσα άραδιάζει γιά τή 
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δήθεν επαναστατική δράση του είναι παραμύθια. Ό Μπακούνιν, 
δμως, έπαιρνε φανερά τό μέρος τού Νετσάγιεφ. Διαλαλούσε 
παντού πώς ό Νετσάγιεφ είναι «έκτακτος άπεσταλμένος τής με
γάλης μυστικής οργάνωσης πού ύπάρχει καί δρα στή Ρωσία». 
Τότε άρχισαν νά παρακαλούν τόν Μπακούνιν νά μήν έμπιστεύε-
ται σ' αύτόν τόν άνθρωπο όνόματα γνωστών τους, πού θά μπο
ρούσε νά τούς εκθέσει. Ό Μπακούνιν διαβεβαίωνε : Τά κείμενα 
τής δίκης θά άποδείξουν ότι κράτησε τό λόγο του. 

Σέ μιά συζήτηση πού είχε ό Νετσάγιεφ μέ έναν εμιγκρέ, 
άναγκάστηκε νά ομολογήσει ότι δέν τόν έστειλε άντιπρόσωπο 
καμία μυστική οργάνωση, άλλά, όπως είπε, έχει συντρόφους καί 
γνωστούς, τούς όποιους σκοπεύει νά όργανώσει. Πρόσθεσε πώς 
πρέπει νά βάλει στό χέρι τούς παλιούς έμιγκρέδες, ώστε νά άξιο-
ποιηθεϊ τό κύρος τους γιά νά επηρεασθεί ή νεολαία καί νά χρη
σιμοποιηθούν τά τυπογραφεία καί τά χρήματά τους. Σέ λίγο 
καιρό έκαναν τήν έμφάνισή τους οί «Λόγοι» τού Νετσάγιεφ 
καί τού Μπακούνιν πρός τούς φο ι τητές 2 5 0 . Σ ' αυτούς τούς «λό
γους» ό Νετσάγιεφ έπαναλαμβάνει τό παραμύθι γιά τήν άπόδρα-
σή του καί καλεί τή νεολαία νά άφοσιωθεΐ στόν έπαναστατικό 
άγώνα. Ό Μπακούνιν διαβλέπει στή φοιτητική άναταραχή ένα 
«άντικρατικό παντοδύναμο καταλυτικό πνεύμα... ριζωμένο στά 
κατάβαθα τής λαϊκής ζωής»*. Απευθύνει παραινέσεις πρός τούς 
«νεαρούς αδελφούς μέ τίς έπαναστατικές τάσεις..., γιατί πλη
σιάζει τό τέλος αύτής τής αίσχρής αυτοκρατορίας πασών των 
Ρωσιών !» "Ο άναρχισμός του γίνεται πρόσχημα γιά νά λακτίσει 
γαϊδουρινά τούς Πολωνούς, κατηγορώντας τους ότι δουλεύουν 

«μόνο γιά τήν ανασύσταση τού ιστορικού κράτους τους» (!!). — «Αυτοί, 
συνεπώς, όνειρεύονται μιά νέα υποδούλωση τού λαού τους» καί, άν τό έπι-
τύχουν αύτό, τότε «θά γίνουν τόσο έχθροί δικοί μας, όσο καί καταπιεστές τού 
δικού τους λαού. Θ' αρχίζαμε πόλεμο έναντίον τους, στό όνομα τής κοινω
νικής επανάστασης καί τής παλλαϊκής ελευθερίας» . 

"Ωστε, ό Μπακούνιν συμφωνεί άπόλυτα μέ τόν Τσάρο ότι 

* Πρέπει νά σημειωθεί ότι αύτοί οί «Λόγοι» δημοσιεύτηκαν όταν άκρι-
βώς γίνονταν οί διώξεις καί οί καταδίκες, όταν ή νεολαία έκανε ό,τι μπορού
σε γιά νά μειώσει τήν έπιφάνεια τού κινήματος της, πού ή διόγκωσή του 
ήταν πολύ βολική γιά τήν άστυνομία. 
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πρέπει μέ κάθε τρόπο νά εμποδιστούν οί Πολωνοί στό νά ρυθμί
σουν τά τοϋ οίκου τους κατά τήν κρίση τους. Σ ' όλες τίς πολω
νικές έξεγέρσεις ό έπίσημος ρωσικός Τύπος κατηγορούσε πάντα 
τούς έξεγερμένους Πολωνούς πώς είναι «καταπιεστές τοΰ λαού 
τους». Τί συγκινητική σύμπνοια ανάμεσα στά όργανα τοΰ τρί
του Γραφείου* καί τόν άρχιαναρχικό άπ' τό Λοκάρνο ! 

Ή κατάσταση στήν οποία βρίσκεται τώρα ό ρωσικός λαός, 
συνεχίζει ό Μπακούνιν, μοιάζει μέ τήν κατάσταση έκείνη πού 
τόν ανάγκασε νά ξεσηκωθεί επί Τσάρου Αλεξίου, πατέρα τοΰ 
Μεγάλου Πέτρου. Τότε έπικεφαλής τοΰ λαοΰ βρέθηκε ένας λή
σταρχος κοζάκος, ό Στένκα Ράζιν καί τοΰ έδειξε «τό δρόμο» γιά 
«τή λευτεριά». Γιά νά ξεσηκωθεί σήμερα ό λαός περιμένει μόνο 
έναν νέο Στένκα Ράζιν. Ά λ λ ά τούτη τή φορά θά τόν 

«άντικαταστήσει ή λεγεώνα μιας νεολαίας έξω άπό κοινωνικά στρώματα, 
πού ζει κιόλας τή λαϊκή ζωή... Τούτη τή φορά ό Στένκα Ράζιν δέν είναι ένας 
μόνος, άλλά συλλογικός» (!) «καί έτσι ή νεολαία κρατάει στούς ώμους της 
έναν άκατανίκητο ήρωα. Τέτοιος ήρωας είναι αυτή ή θαυμάσια vεoλαíα J 

πού πάνω της φτερουγίζει κιόλας τό πνεύμα του». 

Γιά νά παίξει μέ έπιτυχία τό ρόλο ένός τέτοιου συλλογικού 
Στένκα Ράζιν, ή νεολαία πρέπει νά προετοιμάζεται διαμέσου τής 
άπαιδευσίας : 

«Άπορρίψτε, λοιπόν, τό γρηγορότερο αυτόν τόν καταδικασμένο σέ 
χαμό κόσμο. Άπορρίψτε αυτά τά Πανεπιστήμια, τά Διδασκαλεία καί τά 
Σχολεία... μπείτε στό λαό», γιά νά γίνετε «ή μαμμή τής αύτοαπολύτρωσης 
τοΰ λαοΰ, ό συμπυκνωτής τών λαϊκών δυνάμεων καί προσπαθειών. Μήν 
άσχολεΐστε τώρα μέ τήν έπιστήμη, πού στό όνομά της θά ήθελαν νά σας δε
σμεύσουν καί νά σας άποδυναμώοουν... Αυτή είναι ή πεποίθηση τών καλύτε
ρων άνθρώπων στή Δύση... Ό έργατικός κόσμος στήν Εύρώπη καί στήν 
Αμερική σας άπευθύνει κάλεσμα άδελφικής συμμαχίας». 

Ή Συμμαχία, στό μυστικό Καταστατικό της γιά τά μέλη 
τρίτου βαθμού, άναφέρει ότι «οί άρχές αύτής τής οργάνωσης... 
θά έκτεθοΰν σαφέστερα στό πρόγραμμα τής ρωσικής σοσιαλι
στικής δημοκρατίας». Παρακολουθούμε τώρα τό πώς άρχίζει νά 
εκπληρώνεται αυτή ή ύπόσχεση. Εκτός άπό τή συνηθισμένη 

* Τό τρίτο Γραφείο τής καγκελαρίας τοΰ Τσάρου ήταν ή γενική διεύ
θυνση τής μυστικής άστυνομίας στή Ρωσία. 
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αναρχική φρασεολογία καί τό σωβινιστικό μίσος πρός τούς Πο
λωνούς, πού ποτέ δέν καταφέρνει νά κρύψει ό πολίτης Μπ., γιά 
πρώτη φορά εδώ άναγορεύει έναν ρώσο ληστή ώς πρότυπο άλη-
θινοΰ έπαναστάτη καί κάνει στή ρωσική νεολαία κήρυγμα άπαι-
δευσίας μέ τό πρόσχημα πώς ή σύγχρονη έπιστήμη δέν είναι τί
ποτα άλλο, παρά μιά επίσημη έπιστήμη (μπορεί νά διανοηθεί 
κανείς έπίσημα μαθηματικά, έπίσημη φυσική ή χημεία;) , καί 
ότι αύτή είναι ή γνώμη τών καλύτερων άνθρώπων στή Δύση. 
Καί στό τέλος τού φυλλαδίου του άφήνει νά έννοηθεΐ ότι ή Διε
θνής, μέ μεσολαβητή τόν ίδιο, προτείνει συμμαχία σ' αύτή τή 
νεολαία, στήν όποία άπαγορεύει ακόμα καί τίς γραφές τών ήμι-
μαθών άδελφών 2 5 1 . 

Αυτός ό ((Λόγος» τού Εύαγγελίου έπαιξε μεγάλο ρόλο στή 
συνωμοσία τού Νετσάγιεφ. Τόν εκφωνούσαν τελετουργικά σέ 
κάθε νεοφώτιστο πρίν άπ' τή χειροτονία του. 

Ταυτόχρονα μ' αυτό τό «Λόγο» (1869) κυκλοφόρησαν οί 
έξης ρωσικές έκδόσεις : 1) « Ή τοποθέτηση τού έπαναστατικοΰ 
ζητήματος». 2) «Οί άρχές της έπανάστασης». 3) «Εκδόσεις τού 
Συλλόγου "Λαϊκής Τιμωρίας"» («ΝαΓοόηα]'α ι^ρι-ανα») άριθ. I , 
Καλοκαίρι 1869, Μ ό σ χ α 2 5 2 . •— "Ολα αυτά τά έργα τυπώνονταν 
στή Γενεύη. Αύτό είναι φανερό άπ' τό ότι ήταν τυπωμένα μέ τά 
ίδια τυπογραφικά στοιχεία τών άλλων ρωσικών εκδόσεων στή 
Γενεύη, πράγμα, άλλωστε, πασίγνωστο σ' όλους τούς ρώσους 
τής προσφυγιάς. Αύτό όμως δέν έμπόδιζε τό νά μπαίνει στήν 
πρώτη σελίδα ή ένδειξη «Τυπωμένο στή Ρωσία», ώστε νά δίνει 
τήν έντύπωση στους ρώσους φοιτητές πώς ή μυστική έταιρία 
έχει μεγάλες δυνατότητες νά δρα στήν ίδια τή Ρωσία. 

« Ή τοποθέτηση τού επαναστατικού ζητήματος» προδίδει 
άμέσως τούς συγγραφείς της. Πρόκειται γιά τίς ίδιες φράσεις, 
τίς ίδιες εκφράσεις, πού χρησιμοποίησαν ό Μπακούνιν καί ό 
Νετσάγιεφ στούς «Λόγους» τους : 

«Πρέπει νά συντρίψουμε όχι μόνο τό κράτος, άλλά καί τούς κρατικο-
λάτρες-έπαναστάτες τού γραφείου. Έμεΐς είμαστε, πράγματι, ύπέρ τού λαού». 

Γεμάτος άπό τήν άναρχική του άφομοιωτική δεξιότητα, ό 
Μπακούνιν βάζει τόν εαυτό του στή θέση τής σπουδάζουσας 
νεολαίας : 
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« Ή ϊδια ή κυβέρνηση μας δείχνει τό δρόμο, πού έμεϊς πρέπει νά ακολου
θήσουμε γιά νά έπιτύχουμε τό δικό μας, δηλαδή τό λαϊκό στόχο. Ή κυβέρ
νηση μας διώχνει άπ' τά Πανεπιστήμια, τά Διδασκαλεία, τά Σχολεία. Τήν 
εύχαριστοΰμε διότι μας έθεσε σ' ένα τόσο ένδοξο καί ανυποχώρητο πεδίο 
μάχης. Τώρα έχουμε έδαφος κάτω άπ' τά πόδια μας, μπορούμε νά δράσουμε. 
Καί πώς πρέπει ν' άρχίσουμε; Νά διδάξουμε τό λαό ; Θά ήταν άνοησία. Ό 
λαός γνωρίζει μόνος του καί καλύτερα άπό μας τί τοΰ χρειάζεται» — 

συγκρίνετε τό μυστικό Καταστατικό, πού προβλέπει γιά τίς 
μάζες τά «λαϊκά ένστικτα» καί γιά τούς μεμυημένους τήν «επα
ναστατική ιδέα». 

«Έμεΐς πρέπει όχι νά διδάξουμε, άλλά νά ξεσηκώσουμε τό λαό». "Ισα
με τώρα «ξεσηκωνόταν πάντα χωρίς άποτέλεσμα, έπειδή ξεσηκωνόταν 
σκόρπιος έδώ κι έκεΐ... Έμεΐς μπορούμε νά τοΰ δώσουμε πολύ σπουδαία 
βοήθεια : μπορούμε νά τοΰ δώσουμε αύτό πού τοΰ έλλειψε ίσαμε τώρα — 
καί ή έλλειψη αύτή ήταν ή κύρια αιτία γιά τίς ήττες του, — νά τοΰ δώ
σουμε τήν ένότητα τοΰ γενικού κινήματος διαμέσου τής συσπείρωσης των 
ϊδιων τών δικών του δυνάμεων». 

Ό π ω ς βλέπουμε, τό δόγμα τής Συμμαχίας, — άναρχία άπ' 
τά κάτω καί πειθαρχία άπ' τά πάνω, — προβάλλει έδώ σ' όλη του 
τή μεγαλοπρέπεια. Στήν άρχή, διαμέσου μιας άνταρσίας, «νά 
εξαπολυθούν τά όσα τώρα ονομάζονται άγρια πάθη», είναι, 
όμως, «άναγκαϊο, μέσα άπό τή λαϊκή άναρχία, πού άποτελει τήν 
ϊδια τή ζωή καί όλη τή δραστηριότητα τής έπανάστασης, νά 
υπάρξει ένα όργανο, πού θά έκφράζει τήν ένότητα έπαναστατι-
κής σκέψης καί δράσης». Τέτοιο όργανο πρέπει νά είναι τό ρω
σικό τμήμα τής παγκόσμιας Συμμαχίας, ή Εταιρία Λαϊκής Τι
μωρίας. 

Ά λ λ ά τού Μπακούνιν δέν τού φτάνει μόνο ή νεολαία. Καλεί 
υπό τή σημαία του ρωσικού τμήματος τής Συμμαχίας του όλους 
τούς ληστές. 

« Ή ληστεία είναι μιά άπό τίς πιό έντιμες μορφές τής ρωσικής λαϊκής 
ζωής. Ληστής είναι ό ήρωας, ό δικαιομάχος, ό έκδικητής τοΰ λαοΰ, ό άνει-
ρήνευτος πολέμιος τού κράτους καί κάθε κοινωνικής καί άστικής δομής πού 
ίδρυσε τό κράτος, ό μαχητής γιά ζωή καί γιά θάνατο ένάντια στόν πολιτισμό 
τών άξιωματούχων, τών αύλικών, τών γραφειοκρατών καί τών παπάδων... 
"Οποιος δέν καταλαβαίνει τί θά πει ληστεία, δέν θά καταλάβει τίποτα άπ' τή 
ρωσική λαϊκή ίστορία. "Οποιος δέν αισθάνεται συμπάθεια γι' αύτήν, δέ μπο-
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ρεΐ νά νιώσει συμπάθεια γιά τή ρωσική λαϊκή ζωή καί ή καρδιά του δεν 
πάλλεται γιά τά προαιώνια καί άπέραντα βάσανα του λαοί). Αυτός άνήκει 
στό στρατόπεδο τών έχθρων, στό στρατόπεδο τών όπαδών τοΰ κράτους... 
Μόνο στή ληστεία έκδηλώνεται ή ζωτικότητα, τό πάθος καί ή δύναμη τοΰ 
λαού... Ό ληστής στή Ρωσία είναι ό γνήσιος καί ό μόνος έπαναστάτης, ένας 
έπαναστάτης χωρίς μεγαλοστομίες, χοορίς ρητορείες τών βιβλίων, ένας έπα
ναστάτης άνειρήνευτος, άκατάβλητος, άσυγκράτητος στή ν πράξη, ένας 
λαϊκο-κοινωνικός έπαναστάτης καί όχι πολιτικός, ούτε ταξικός... Οί λ η 
στές, πού μένουν στά δάση, στίς πόλεις, στά χωριά, σκορπισμένοι σ' όλη τή 
Ρωσία καί οί ληστές πού βρίσκονται έγκλειστοι στά άμέτρητα κάτεργα τής 
αύτοκρατορίας, αποτελούν έναν κόσμο άδιαίρετο, σφιχτοδεμένο, τόν κό
σμο τής ρωσικής έπανάστασης. Σ 5 αύτόν καί μόνο σ' αυτόν έπιζεΐ ακόμα ή 
παλιά γνήσια έπαναστατική συνωμοτικότητα. "Οποιος στή Ρωσία θέλει μιά 
γνήσια συνωμοτικότητα, όποιος θέλει λαϊκή έπανάσταση, πρέπει νά πάει 
σ' αύτόν τόν κόσμο... Ακολουθώντας τό δρόμο πού μας δείχνει τώρα ή κυ
βέρνηση, διώχνοντάς μας άπ' τά διδασκαλεία, τά πανεπιστήμια καί τά σ χ ο 
λεία, ριχνόμαστε όλοι μαζί, αδέρφια, μέσα στό λαό, στό λαϊκό κίνημα, στόν 
ξεσηκωμό τών ληστών καί τών αγροτών καί, διατηρώντας πιστή καί σταθε
ρή φιλία άνάμεσά μας, συσπειρώνουμε σέ μιά ένιαία μάζα όλα τά σκόρπια 
ξεσπάσματα τών μουζίκων» (τών αγροτών), «τά μετατρέπουμε σέ λαϊκή έπα
νάσταση, προμελετημένη, άλλά άμείλικτη»*. 

Στό δεύτερο φυλλάδιο, «Οί άρχές τής επανάστασης», βρί
σκουμε πιό άναλυτικά διατυπωμένη τήν έντολή πού δίνεται στά 
μυστικά Καταστατικά «νά μή μείνει... λίθος έπί λίθου». Πρέπει 
νά γκρεμιστούν τά πάντα, ώστε νά επιτευχθεί «ή πλήρης άμορφο-
ποίηση», γιατί άν διατηρηθεί έστω «καί μιά παλιά μορφή», τότε 
θά γίνει «τό έμβρυο», άπ' τό όποιο θά άναβιώσουν όλες οί άλλες 
παλιές κοινωνικές μορφές. Τό φυλλάδιο κατηγορεί γιά έξαπά-

* Γιά νά παραπλανήσει τούς αναγνώστες του, ό Μπακούνιν βάζει στό 
ίδιο τσουβάλι τούς ήγέτες τών λαϊκών έξεγέρσεων τοΰ Που καί 18ου αιώνα 
μέ τούς σύγχρονους ρώσους ληστές καί κλέφτες. Ό σ ο γιά τούς τελευταίους, 
ή ανάγνωση τοΰ βιβλίου τοΰ Φλερόφσκι « Ή κατάσταση τής έργατικής τά
ξης στή Ρ ω σ ί α » 2 5 3 θά διέλυε τίς ψευδαισθήσεις καί τών πιό ρωμαντικών 
υπάρξεων γι' αυτούς τούς φουκαράδες, μέ τούς όποιους ό Μπακούνιν σκο
πεύει νά σχηματίσει τήν ίερή φάλαγγα τής ρωσικής έπανάστασης. Ή μόνη 
μορφή ληστείας, άν έξαιρέσουμε, φυσικά, τή ληστεία τών κυρίαρχων κύ
κλων, πού έξακολουθεΐ νά ύπάρχει σέ πλατιά κλίμακα στή Ρωσία, είναι ή 
άλογοκλοπή, τήν όποία έθεσαν οί καπιταλιστές πάνω σέ έμπορική βάση, 
ένώ «οί χωρίς μεγαλοστομίες έπαναστάτες» είναι στά χέρια τους άπλώς όρ
γανα καί θύματα. 
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τηση του λαού τους πολιτικούς έπαναστάτες, πού δεν παίρνουν 
στά σοβαρά αύτη την άμορφοποίηση. Τούς κατηγορεί δτι έστη
σαν 
«νέες κρεμάλες καί λαιμητόμους, πού πάνω τους θανάτωσαν έπιζήσαντες 
άδελφούς έπαναστάτες... "Ετσι οί λαοί δέν είδαν ακόμα καμιά αληθινή επα
νάσταση. Γιά την άληθινή έπανάσταση δέ χρειάζονται προσωπικότητες 
πού στέκονται έπικεφαλής τοΰ πλήθους καί τό διατάζουν, άλλά άνθρωποι, 
κρυμμένοι άπαρατήρητα μέσα στό ίδιο τό πλήθος, νά συνδέουν άπαρατήρητα 
τόν ένα μέ τόν άλλο καί έτσι άπαρατήρητα νά δώσουν στό κίνημα μιά καί 
μόνο κατεύθυνση καί πνοή, έναν καί μόνο χαρακτήρα. Μόνο ένα τέτοιο 
νόημα έχει ή μυστική όργανωτική προπαρασκευή καί μόνο κατά τούτο εί
ναι άναγκαία». 

Έ τ σ ι άποκαλύπτεται στό ρωσικό κοινό καί στή ρωσική 
αστυνομία ή ύπαρξη τών «διεθνών άδελφών», πού τόσο έπιμελώς 
συγκαλύπτεται στή Δύση. Κατόπιν, τό φυλλάδιο κηρύσσει τίς 
συστηματικές δολοφονίες καί διακηρύσσει ότι γιά τούς άνθρώ-
πους πού κάνουν τήν πρακτική δουλειά τής επανάστασης οί κα-
θελογής συλλογισμοί γιά τό μέλλον είναι 

«έγκληματικοί, διότι έμποδίζουν τό ξεκαθαρισμένο γκρέμισμα καί καθυ
στερούν τήν πορεία έναρξης τής έπανάστασης. Έχουμε έμπιστοσύνη μόνο 
σέ κείνους πού έκδηλώνουν έμπρακτα τήν άφοσίωσή τους στήν ύπόθεση τής 
έπανάστασης, δίχως νά φοβούνται ούτε τά βασανιστήρια, ούτε τίς φυλακές, 
διότι άπορρίπτουμε όλα τά λόγια πού δέν συνοδεύονται πάραυτα άπό έργα. 
Δέν μας χρειάζεται πιά ή άσκοπη προπαγάνδα, πού δέν συναρτάται μέ συγ
κεκριμένο χρόνο καί τόπο γιά τήν πραγμάτωση τών σκοπών τής έπανάστα
σης. Αντίθετα, μας έμποδίζει καί θά άντιταχθοΰμε σ' αύτήν μ' όλες τίς δυ
νάμεις μας... "Ολους τούς πολυλογάδες, πού δέν θά θελήσουν νά τό κατα
λάβουν αύτό, θά τούς άναγκάσουμε νά σιωπήσουν μέ τή βία». 

Αύτές οί άπειλές στρέφονταν κατά τών ρώσων έμιγκρέδων, 
πού δέν έσκυβαν τό κεφάλι μπροστά στό παπικό άλάθητο τοΰ 
Μπακούνιν καί πού τούς άποκαλοΰσε δογματικούς. 

«Διακόπτουμε τίς σχέσεις μέ όλους τούς πολιτικούς έμιγκρέδες, πού δέν 
θά θελήσουν νά έπιστρέψουν στήν πατρίδα γιά νά μποΰν στίς γραμμές μας 
καί όσο οί γραμμές αύτές είναι άκόμα μυστικές, διακόπτουμε τίς σχέσεις μέ 
όλους έκείνους, πού δέν θά συντελέσουν στό νά έμφανισθοΰν έπίσημα στό 
προσκήνιο τής ρωσικής ζωής. Κάνουμε εξαίρεση γιά τούς έμιγκρέδες έκεί
νους πού ήδη δήλωσαν μόνοι τους οτι είναι στελέχη τής ευρωπαϊκής έπα
νάστασης. Δέν πρόκειται νά προβούμε σέ άλλες έπαναλήψεις καί προσκλή-
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σεις... "Οποιος έχει μάτια καί αύτιά, θά δει καί θά ακούσει τούς ανθρώπους 
τών έργων κι άν δέν προσχωρήσει σέ μας, δέν θά φταίμε έμεΐς γιά τό χαμό 
του, όπως δέν θά είναι δικό μας τό φταίξιμο, άν όλοι έκεΐνοι πού κρύβονται 
στό παρασκήνιο έξοντωθούν άμείλικτα, έν ψυχρώ, μαζί μέ τό παρασκήνιο 
πού τούς καλύπτει». 

Έδώ ό Μπακούνιν είναι απόλυτα εϋτρωτος. Ένώ από τούς 
έμιγκρέδες ζητάει έπί άπειλή θανάτου νά επιστρέψουν στή Ρω
σία ως πράκτορες της μυστικής εταιρίας του — ακολουθεί έδώ 
τό πρότυπο τών ρώσων χαφιέδων τής αστυνομίας, πού τούς πρόσ
φεραν διαβατήριο καί λεφτά γιά νά πάνε έκεΐ γιά σκοτεινούς 
σκοπούς — δίνει ó ίδιος στόν έαυτό του τό παπικό συχωροχάρτι 
νά παραμένει μέ τήν ήσυχία του στήν Ελβετία σάν «στέλεχος 
τής Είιρωπαϊκής έπανάστασης» καί νά άσχολεΐται έκεΐ μέ τή 
συγγραφή μανιφέστων, τά όποια ένοχοποιούν τούς δύσμοιρους 
φοιτητές, πού ή άστυνομία κρατάει στίς φυλακές της. 

«Μήν άναγνωρίζοντας καμιά άλλη δραστηριότητα, εκτός άπ' τό έργο 
τοΰ έξολοθρεμού, συμφωνούμε πώς οί μορφές, μέ τίς όποιες πρέπει νά εκδη
λωθεί αυτή ή δράση, μπορεί νά έχουν μεγάλη ποικιλία. Δηλητήριο, μαχαίρι, 
θηλειά καί τά παρόμοια. Ή επανάσταση άγιάζει τά πάντα. Λοιπόν, τό πε
δίο είναι άνοιχτό !.. "Ολα τά ύγιή καί φρέσκα μυαλά, άς καταπιαστούν άμέ-
σως μέ τό ίερό έργο νά έξολοθρέψουν τό κακό, νά καθαρίσουν καί νά καταυ
γάσουν τή ρωσική γή διά πυρός καί σιδήρου, ένωμένοι άδελφικά μέ κείνους 
πού θά κάνουν τό ίδιο σ' όλη τήν Ευρώπη». 

Προσθέτουμε έδώ ότι στήν εμπνευσμένη αύτή προκήρυξη 
τόν άπαραίτητο ληστή τόν ένσαρκώνει ό μελοδραματικός ρόλος 
τοΰ Karl Moor (από τούς «Ληστές» τοΰ Σίλλερ) καί ότι τό δεύ
τερο τεύχος τής «Λαϊκής Τιμωρίας» 2 5 4 , παραθέτοντας περικο
πές άπ' αύτό τό φυλλάδιο, τό ονομάζει εύθέως «προκήρυξη του 
Μπακούνιν)). 

Τό πρώτο τεύχος τοΰ φυλλαδίου «Εκδόσεις τοΰ Συλλόγου 
"Narodnaja Rasprava"*» αρχίζει μέ τή διακήρυξη πώς ό γενι
κός ξεσηκωμός τοΰ ρωσικού λαοΰ πλησιάζει καί είναι άναπό-
φευκτος. 

* Ό Μπακούνιν καί ό Νετσάγιεφ μεταφράζουν πάντα αύτή τήν έκφραση 
ώς «justice populaire» («λαϊκή δικαιοσύνη»), άλλά ή ρωσική λέξη «ras-
prava» δέν σημαίνει δικαιοσύνη, σημαίνει δίκη ή μάλλον έκδίκηση, τιμωρία. 
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«Έμεΐς, δηλαδή τό κομμάτι τής λαϊκής νεολαίας, πού, έτσι ή άλλιώς, 
κατάφερε νά έχει κάποια έξέλιξη, πρέπει νά ανοίξουμε τό δρόμο τοΰ ξεση
κωμού, δηλαδή νά παραμερίσουμε κάθε τι πού έμποδίζει τό δρόμο του καί νά 
προετοιμάσουμε όλους τούς εύνοϊκούς όρους... Κι έπειδή ό ξεσηκωμός πλη
σιάζει καί είναι αναπόφευκτος, θεωρούμε αναγκαίο νά συνενώσουμε σέ μιά 
αδιάρρηκτη δέσμη όλες τίς σκόρπιες έπαναστατικές προσπάθειες στή Ρω
σία. Γιά τούτο αποφασίσαμε έξ ονόματος τον επαναστατικού κέντρον νά εκ
δίδουμε φυλλάδια, άπ' τά όποια καθένας άπ' τούς όμοϊδεάτες μας, πού είναι 
διασκορπισμένοι στίς διάφορες γωνιές τής Ρωσίας, καθένας από τά στελέ
χη τής ίερής ύπόθεσης τής Επανάστασης, έστω καί άγνωστος σέ μας, θά 
μπορεί πάντα νά βλέπει τί θέλουμε καί πού βαδίζουμε». 

Παρακάτω διακηρύσσεται: 

«Γιά μας ή σκέψη έχει άξία μόνο εφόσον μπορεί νά ύπηρετήσει τή με
γάλη ύπόθεση τής ριζικής καί γενικής καταστροφής. Ένας έπαναστάτης, 
πού σπουδάζει τήν έπανάσταση άπ' τά βιβλία, θά παραμένει πάντα ένας χα-
σομέρης έπαναστάτης... Χάσαμε κάθε έμπιστοσύνη στά λόγια. Γιά μας τά 
λόγια έχουν άξία μόνον όταν άκολουθοΰνται πάραυτα άπό έργα. Ά λ λ ά δέν 
είναι έργα, όλα όσα λέγονται έργα. Γιά παράδειγμα, μιά έγκρατής καί πολύ 
προφυλαγμένη οργάνωση μυστικών συνδέσμων, δίχως καμιά πρακτική έκ-
δήλωση πρός τά έξω, δέν μας φαίνεται κάτι παραπάνω άπό ένα γελοίο καί 
άποκρουστικό παιδικό άθυρμα. Καί όταν λέμε πρακτικές έκδηλώσεις έν-
νοοΰμε μόνο ένέργειες πού σίγουρα καταστρέφουν κάτι: πρόσωπο, πράγμα, 
σχέση, πού μπαίνει εμπόδιο στή λαϊκή άπελευθέρωση... Δίχως φιλοτομαρι-
σμούς καί δισταγμούς μπροστά σέ όποιουσδήποτε κινδύνους, σέ οποιεσ
δήποτε άπειλές καί δυσκολίες κτλ., οφείλουμε, μέ μιά σειρά θαρραλέες καί 
μάλιστα ριψοκίνδυνες άπόπειρες, νά εισβάλουμε στή ζωή τοΰ λαοΰ καί, έμ-
πνέοντας στό λαό έμπιστοσύνη σέ μας καί στόν έαυτό του, αύτοπεποίθηση 
στίς δυνάμεις του, νά τόν οίστρηλατήσουμε, νά τόν συσπειρώσουμε καί νά 
τόν οδηγήσουμε στό θρίαμβο τής ίδιας τής δικής του ύπόθεσης». 

Ξαφνικά δμως οί έπαναστατικές φράσεις τής «Τιμωρίας» 
μετατρέπονται σέ επιθέσεις κατά τής «Λαϊκής ύπόθεσης», ένός 
ρωσικού περιοδικού πού εκδίδεται στή Γενεύη καί ύπερασπίζε-
ται τό πρόγραμμα καί τήν οργάνωση τής Διεθνούς 2 5 5 . Ή συμ-
μαχίτικη προπαγάνδα τού Μπακούνιν στή Ρωσία, πού γινόταν 
στό όνομα τής Διεθνούς, είχε, όπως φαίνεται, πολύ μεγάλη άνάγ-
κη νά έπιβάλει τή σιωπή στό περιοδικό πού ξεσκέπαζε τήν απά
τη του. 

« Ά ν τό περιοδικό αύτό συνεχίσει τόν ίδιο δρόμο, δέν θά παραλείψουμε 
νά τοΰ δηλώσουμε καί νά τοΰ έκδηλώσουμε τή στάση μας... Είμαστε βέβαιοι 
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ότι όλοι οί αληθινοί άνδρες θά έγκαταλείψουν τώρα κάθε θεωρία καί πολύ 
περισσότερο κάθε δογματοποίηση. Καί τήν κυκλοφορία εντύπων, έστω καί 
καλοπροαίρετων, πού έρχονται όμως σέ άμεση άντιπαράθεση μέ τή σημαία 
μας, μπορούμε νά τήν εμποδίσουμε μέ διάφορους πρακτικούς τρόπους, πού 
έχουμε ατή διάθεσή μας». 

Μετά τίς απειλές αυτές έναντίον του έπίφοβου άνταγωνι-
στή της, ή «Λαϊκή τιμωρία» συνεχίζει : 

«Μεταξύ τών φυλλαδίων, πού κυκλοφόρησαν πρόσφατα στό έξωτερικό, 
συνιστούμε σχεδόν ανεπιφύλακτα τό κάλεσμα τοΰ Μπακούνιν πρός τήν μή 
ταξική (déclassée) μαθητιώσα νεολαία... Ό Μπακούνιν έχει δίκιο, προτρέ-
ποντάς σας νά παρατήσετε τά διδασκαλεία, τά πανεπιστήμια καί τά σχο
λεία καί νά πάτε στό λαό)). 

Ό π ω ς είναι φανερό, ό Μπακούνιν δέ χάνει ποτέ τήν ευκαι
ρία νά αύτολιβανίζεται. 

Τό δεύτερο άρθρο τιτλοφορείται: «Μιά ματιά στήν παλιά 
καί στήν τωρινή ερμηνεία τής έννοιας εργο». Είδαμε προηγού
μενα πως άπειλοΰσαν ό Μπακούνιν καί ό Νετσάγιεφ τό έκδιδό-
μενο στό έξωτερικό ρωσικό όργανο τής Διεθνούς. Σ ' αυτό τό 
άρθρο, όπως θά δούμε, ρίχνονται κατά τοΰ Τσερνισέφσκι, τοΰ 
άνθρώπου πού έκανε τά πιό πολλά στή Ρωσία γιά νά προσχω
ρήσει στό σοσιαλιστικό κίνημα ή σπουδάζουσα νεολαία, τής 
οποίας παριστάνουν τόν έκπρόσωπο. 

«Φυσικά, οί μουζίκοι ποτέ δέν κάθησαν νά επινοήσουν μορφές γιά τή 
μέλλουσα κοινωνική τάξη. Ω σ τ ό σ ο , παραμερίζοντας κάθε έμπόδιο (δηλαδή 
μετά τήν παντοκαταλύτρα έπανάσταση, πού είναι ή πρώτη καί γι' αύτό ή πιό 
σπουδαία δουλειά γιά μάς), θά καταφέρουν νά ρυθμίσουν τή ζωή τους πολύ 
πιό μελετημένα καί καλύτερα άπ' ό,τι μπορεί κανείς νά περιμένει άπ' όλες τίς 
θεωρίες καί τά σχέδια τών δογματοποιημένων σοσιαλιστών, πού γίνονται 
φόρτωμα στό λαό σάν δάσκαλοι του καί τό κυριότερο σάν διευθυντές του. 
Ή καθαρή ματιά τοΰ λαού, δίχως τά ματογυάλια τοΰ πολιτισμού, βλέπει ξε
κάθαρα τίς προθέσεις αύτών τών απρόσκλητων δασκάλων νά έπιφυλάξουν 
στό ν έαυτό τους καί στούς όμοιους τους μιά ζεστή θεσούλα υπό τή στέγη τής 
έπιστήμης, τής τέχνης κτλ. Ό λαός δέν έχει νά κερδίσει τίποτα, έστω κι άν 
οί προθέσεις αύτές είναι καλοπροαίρετες, άφελείς — συστατικό στοιχείο 
τοΰ άνθρώπου πού τόν διαβρώνει ό σύγχρονος πολιτισμός. Στήν κοινωνία 
τών κοζάκων, πού όργάνωσε ό Βασίλι Ους στό Άστραχάν , όταν έφυγε άπό 
κει ό Στένκα Ράζιν, ό ιδανικός σκοπός τής κοινωνικής ισότητας έκπληρω-
νόταν πολύ καλύτερα, άπ' ό,τι στά κοινόβια τοΰ Φουριέ, στά Ιδρύματα τοΰ 
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Καμπέ, τοϋ Λουί Μπλάν καί τών άλλων πάνσοφων» (!) «σοσιαλιστών, κα
λύτερα άπ' δ,τι στούς συνδέσμους τοΰ Τσερνισέφσκι». 

Ακολουθεί μιά ολόκληρη σελίδα με βρισιές κατά τοϋ Τσερ
νισέφσκι καί τών συντρόφων του. 

Τη ζεστή θεσούλα, πού έπιφύλασσε γιά τόν έαυτό του ό 
Τσερνισέφσκι, τοΰ την είχε παραχωρήσει ή ρωσική κυβέρνηση 
στό κάτεργο τής Σιβηρίας, ένώ ό Μπακούνιν, προφυλαγμένος 
άπό έναν τέτοιο κίνδυνο σάν στέλεχος τής εύρωπαϊκής έπανά-
στασης, περιοριζόταν στό νά κάνει έμφανίσεις στό εξωτερικό. 
Καί τή στιγμή άκριβώς πού ή κυβέρνηση άπαγόρευε αύστηρά 
νά γίνεται άκόμα καί μνεία τοΰ ονόματος τοΰ Τσερνισέφσκι στόν 
Τύπο, οί κ.κ. Μπακούνιν καί Νετσάγιεφ έκαναν επιθέσεις εναν
τίον του. 

Οί «άμορφοποίητοι» έπαναστάτες μας συνεχίζουν: 
«Αναλαμβάνουμε νά γκρεμίσουμε αύτό τό σαπισμένο κοινωνικό οικο

δόμημα... Προερχόμαστε άπ' τό λαό, μέ τό κορμί καταξεσκισμένο άπ' τά 
δόντια τοΰ σημερινού συστήματος, μας έμπνέει τό μίσος γιά καθετί πού δεν 
είναι λαϊκό, δέν ξέρουμε τί θά πει ήθικό χρέος καί σεβασμός πρός τόν κόσμο 
έκεΐνο, τόν όποιο μισοΰμε κι άπ' τόν όποιο δέν περιμένουμε παρά κακό. 
Έχουμε ένα καί μόνο άναλλοίωτα άρνητικό σχέδιο : τήν άμείλικτη κατα
στροφή. Αρνιόμαστε κατηγορηματικά νά έπεξεργαστοΰμε τούς όρους μιας 
μέλλουσας ζωής, διότι τό θεωρούμε άσυμβίβαστο πρός τή δράση μας. Καί 
γι' αύτό θεωροΰμε πώς είναι άγονη κάθε πνευματική έργασία καθαρά θεω
ρητική... Αναλαμβάνουμε τήν άποκλειστική εύθύνη νά γκρεμίσουμε τήν 
ύπάρχουσα κοινωνική τάξη». 

Οί δυό αύτοί ερασιτέχνες τών έμφανίσεων άπ' τό έξωτερικό 
άφήνουν νά εννοηθεί ότι ή δολοφονική άπόπειρα κατά τοΰ τσά
ρου τό 1866 συνδεόταν μέ «μιά σειρά ένέργειες καταστροφής» 
τής μυστικής έταιρίας τους : 

« Ό Καρακόζωφ ήταν αύτός, πού στίς 4 Απριλίου 1866 έκανε τήν άπαρ-
χή του ίεροΰ έργου μας. Ά π ό τήν έποχή έκείνη ή νεολαία άρχίζει νά άποκτά 
συνείδηση τών έπαναστατικών δυνάμεών της... Τό παράδειγμα, ή πράξη ! 
Καμιά προπαγάνδα δέν μπορεί νά έχει τόση σπουδαιότητα». 

Παραθέτουν ύστερα έναν μακροσκελή κατάλογο «καθαρ
μάτων», πού καταδικάζονται άπ' τήν έπιτροπή σέ άμεσο θάνατο, 
«θά κόψουμε τή γλώσσα» σέ πολλούς...» άλλά 
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«δε θά Θίξουμε τόν τσάρο... Θάτόν αφήσουμε νά ζήσει ώσπου νάρθει ή μέρα 
της δίκης του άπ' τό λαό, άπ' τούς μουζίκους. Τό δικαίωμα αύτό άνήκει σ' 
όλο τό λαό... Ά ς ζει ό δήμιος μας ως τήν ώρα, ώς τή στιγμή πού θά ξεσπάσει 
ή λαϊκή θύελλα...». 

Κανένας δέ θά τολμήσει νά άμφισβητήσει πώς αυτά τά 
ρωσικά λιβελογραφήματα, τά μυστικά καταστατικά καί όλα όσα 
δημοσίευσε ό Μπακούνιν άπ' τό 1869 στά Γαλλικά, προέρχονται 
άπό τήν ίδια πηγή. Αντίθετα, καί οί τρείο αυτές κατηγορίες κει
μένων άλληλοσυμπληρώνονται. Κατά ένα τρόπο άντιστοιχοϋν 
στους τρεις βαθμούς μύησης τής διαβόητης παντοκαταλύτρας 
μυστικής έταιρίας. Τά γαλλόγλωσσα φυλλάδια τοΰ πολίτη Μπ. 
γράφτηκαν γιά τά άπλα μέλη τής Συμμαχίας καί παίρνουν υπό
ψη τίς προκαταλήψεις τους. Σ 5 αυτούς μιλούν μόνο περί καθαρής 
άναρχίας, περί άντιαυταρχισμοΰ, περί έλεύθερης ομοσπονδίας 
αύτόνομων ομάδων καί άλλων παρόμοιων άνώδυνων πραγμά
των. "Ολα αύτά είναι σκέτα φληναφήματα. Τά μυστικά Καταστα
τικά προορίζονται γιά τούς διεθνείς άδελφούς τής Δύσης. Ή 
άναρχία μετατρέπεται έδώ σέ «πλήρη έξαπόλυση τής λαϊκής 
ζωής... των άγριων παθών», άλλά στά ενδότερα αυτής τής άναρ
χίας ύπάρχει ένα μυστικό κατευθυντήριο στοιχείο : οί ίδιοι οί 
άδελφοί. Γίνονται άπλώς κάποιοι άσαφείς υπαινιγμοί περί συμ-
μαχίτικης ήθικής, τύπου Λογιόλα. Τά περί άνάγκης νά μή μείνει 
λίθος επί λίθου μνημονονεύεται άκροθιγώς, μιά καί οί δυτικο
ευρωπαίοι είναι ζυμωμένοι μέ στενόμυαλες προκαταλήψεις καί 
χρειάζονται μιά πιό προσεκτική προσέγγιση. Τούς λένε πώς ή 
άλήθεια, πολύ έκτυφλωτική γιά τά μάτια τών μή έξοικειωμένων 
στόν άληθινό άναρχισμό, θά άποκαλυφθεί σ' όλη της τήν έκτα
ση στό πρόγραμμα τοΰ ρωσικού τμήματος. Μόνο μέ τούς γεν
νημένους άναρχικούς, μέ τόν έκλεκτό λαό, μέ τή νεολαία του τής 
άγιας Ρωσίας ό προφήτης άποφασίζει νά μιλήσει άνοιχτά. Έδώ 
πιά ή άναρχία μετατρέπεται σέ γενική κατάλυση τών πάντων, σέ 
μιά σειρά δολοφονίες, στήν άρχή άτομικές καί μετά μαζικές. 
Μοναδικός κανόνας συμπεριφοράς είναι ή έξύμνηση τής ήθι
κής τών ίησουϊτών. Πρότυπο τοΰ έπαναστάτη είναι ό ληστής. 
Έδώ ή σκέψη καί ή επιστήμη άπαγορεύονται κατηγορηματικά 
στή νεολαία ώς ειρηνικές ενασχολήσεις, ικανές νά τής ένσταλά-
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ξουν αμφιβολίες γιά την παντοκαταλύτρα ορθοδοξία. Κι δσοι 
τολμήσουν νά εναντιωθούν στή θεωρητική αίρεση ή διανοηθούν 
νά προβούν σε συνηθισμένη κριτική του δόγματος τής γενικής 
άμορφοποίησης, απειλούνται μέ ιερή εξέταση. Μπροστά στή 
ρωσική νεολαία ό πάπας δέν αισθάνεται καμιά άνάγκη αυτοπε
ριορισμού, οΰτε στό περιεχόμενο ούτε στή μορφή. Αφήνει 
άσύδοτη τή γλώσσα του. Ή άπόλυτη έλλειψη ιδεών έκφράζεται 
μέ τέτοια στομφώδη άσυναρτησία, πού είναι άδύνατο νά άποδο-
θεΐ στά Γαλλικά, χωρίς νά χάσει σέ γελοιότητα. Ακόμα καί ή 
γλώσσα πού χρησιμοποιεί δέν είναι ρωσική, άλλά τατάρικη, 
όπως είπε ένας Ρώσος. Αύτά τά άνόητα άνθρωπάρια, χρησιμο
ποιώντας φράσεις φοβερές καί τρομερές, κορδώνονται γιά νά 
φανούν στά ϊδια τους τά μάτια γίγαντες έπαναστάτες. Είναι τό 
παλιό παραμύθι μέ τό βάτραχο καί τό βόδι. 

Τί φοβεροί έπαναστάτες ! Θέλουν νά καταστρέψουν καί νά 
άμορφοποιήσουν τά πάντα, «κυριολεκτικά τά πάντα». Καταρ
τίζουν καταλόγους προγραφών καί άπέναντι στά θύματα τους 
τραβούν τό μαχαίρι, τό δηλητήριο, τίς θηλειές καί τίς σφαίρες 
τών περιστρόφων τους. Σκοπεύουν μάλιστα «νά κόψουν τή γλώσ
σα» μερικών, άλλά ύποκλίνονονται μπροστά στό μεγαλείο τοΰ 
τσάρου. Καί πράγματι, ό τσάρος, οί άξιωματοΰχοι, οί αύλικοί, 
ή άστική τάξη μπορούν νά κοιμούνται ήσυχοι. Ή Συμμαχία δέν 
κάνει πόλεμο ενάντια στά ύπάρχοντα κράτη, άλλά ενάντια στούς 
έπαναστάτες, πού δέ θέλουν νά καταντήσουν κομπάρσοι αύτής 
τής ιλαροτραγωδίας. Ειρήνη στά παλάτια, πόλεμο στις καλύβες ! 
Συκοφάντησαν τόν Τσερνισέφκι. Προειδοποίησαν τούς συντά
κτες τής «Λαϊκής υπόθεσης» ότι θά τούς άναγκάσουν νά σιωπή
σουν «μέ διάφορους πρακτικούς τρόπους πού έχουν στή διάθε-
σή τους». Ή Συμμαχία άπειλεΐ μέ θάνατο όλους τούς έπαναστά
τες πού δέν είναι μαζί της. Αύτό είναι τό μόνο μέρος τοΰ προ
γράμματος γενικής καταστροφής, πού άρχισαν νά έκτελοΰν. Θά 
άφηγηθοΰμε τώρα τό πρώτο τους κατόρθωμα αύτοΰ τού είδους. 

9Από τόν Απρίλ ιο τού 1869 οί Μπακούνιν καί Νετσάγιεφ 
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άρχισαν νά προετοιμάζουν τό έδαφος γιά έπανάσταση στη Ρω
σία. 'Από τή Γενεύη έστελναν έπιστολές, εκκλήσεις καί τηλε
γραφήματα στήν Πετρούπολη, στό Κίεβο καί σέ άλλες πόλεις. 
Ωστόσο, γνώριζαν ότι δέν μπορούσαν νά φτάσουν στή Ρωσία 
έπιστολές, εκκλήσεις καί ιδίως τηλεγραφήματα, δίχως νά τό μά
θει τό «III Γραφείο» (ή μυστική άστυνομία). "Ολα αύτά μπορού
σαν νά έχουν ένα καί μόνο σκοπό : νά έκθέσουν ανθρώπους. 
Αύτές οί άνέντιμες μέθοδοι, άνθρώπων πού δέν ριψοκινδύνευαν 
τίποτα στήν καλοστεκούμενη Γενεύη, οδήγησαν σέ πολυάριθμες 
συλλήψεις στή Ρωσία. Τούς είχαν μάλιστα προειδοποιήσει ότι 
δημιουργούν κινδύνους. Έχουμε άποδείξεις πώς γνωστοποίησαν 
στόν Μπακούνιν τήν άκόλουθη περικοπή μιας επιστολής άπ' 
τή Ρωσία. 

«Γιά όνομα του θεοϋ, πέστε στόν Μπακούνιν νά πάψει, άν έχει έστω 
καί κάτι ιερό μέσα του γιά τήν έπανάσταση, νά στέλνει τίς έξωφρενικές προ
κηρύξεις του, πού οδηγούν σέ έρευνες σέ πολλές πόλεις, σέ συλλήψεις καί 
παραλύουν κάθε σοβαρή δουλειά». 

Ό Μπακούνιν άπάντησε ότι όλα αύτά είναι μύθος καί ότι ό 
Νετσάγιεφ έφυγε γιά τήν Αμερική. 'Αλλά, όπως θά δούμε παρα
κάτω, ό απόρρητος κώδικας των νόμων του Μπακούνιν προβλέ
πει «νά εκθέτονται όσο πάει... οί φιλόσοξοι καί οί φιλελεύθεροι 
διαφόρων άποχρώσεων... μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά μή μπορούν 
νά κάνουν πίσω καί τότε νά χρησιμοποιούνται». («Επαναστα
τική Κατήχηση», § 19). 

Νά μιά άπόδειξη. Στίς 7 Απριλίου 1869, ό Νετσάγιεφ γρά
φει στήν Κα Τομίλοβα, σύζυγο συνταγματάρχη, ό όποιος άργό-
τερα πέθανε άπ' τόν καημό γιά τή σύλληψη τής γυναίκας του, 
ότι «στή Γενεύη πνίγονται στίς δουλειές» καί τήν προτρέπει νά 
στείλει έκεΐ έναν σίγουρο άνθρωπο γιά νά μιλήσει μαζί του. « Ή 
υπόθεση, γιά τήν οποία πρέπει νά κουβεντιάσουμε, δέν άφορα 
μόνο τό δικό μας εμπόριο, άλλά καί τό πανευρωπαϊκό. Έδώ τό 
πράγμα βράζει. Μαγειρεύεται μιά τέτοια σούπα, πού δέ θά μπο
ρέσει ούτε όλη ή Εύρώπη νά τήν άποτελειώσει. Βιαστήτε, λοι
πόν». Ακολουθεί σύσταση τής Γενεύης. Αύτή ή έπιστολή δέν 
έφτασε στόν παραλήπτη. Τήν έπιασε στό ταχυδρομείο ή μυστική 
άστυνομία, μέ επακόλουθο τή σύλληψη τής Κας Τομίλοβα, πού 
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πρωτοείδε την έπιστολή μόνο κατά τή διάρκεια τών άνακρί-
σεων («Εφημερίδα της Πετρούπολης», άρ. φύλ. 187, 1871)*. 

Ιδού ένα άκόμα περιστατικό, πού δείχνει πόση περίσκεψη 
έδειξε ό Μπακούνιν στήν όργάνωση της συνωμοσίας. Ένας φοι
τητής τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας τοΰ Κιέβου, ό Μαβρίτσκι, 
παρέλαβε τίς προκηρύξεις πού είχαν σταλεί στό όνομά του άπό 
τή Γενεύη. Τίς παρέδωσε άμέσως στίς άρχές, πού έσπευσαν νά 
στείλουν στή Γενεύη έναν έμπιστο άνθρωπο, δηλαδή έναν πρά
κτορα. Οι Μπακούνιν καί Νετσάγιεφ ήρθαν σέ επικοινωνία μέ 
τόν άπεσταλμένον αύτόν τής Ν. Ρωσίας, τόν έφοδίασαν μέ προ
κηρύξεις, μέ συστάσεις προσώπων, πού, όπως έλεγε ό Νετσά
γιεφ, ήταν γνωστά του άπ' τή Ρωσία, καί τοΰ έδωσαν ένα γράμμα, 
πού μπορούσε νά θεωρηθεί μόνο σάν έμπιστευτική καί συστα
τική έπιστολή («Εφημερίδα τής "Αγ. Πετρούπολης», άρ. φύλ. 
187). 

Στίς 3 Σεπτεμβρίου (15 Σεπτεμβρίου μέ τό νέο Ημερολόγιο) 
1869 ό Νετσάγιεφ παρουσιάσθηκε στή Μόσχα, στόν Ούσπένσκι, 
έναν νέο πού τόν γνώριζε προτού φύγει γιά τό έξωτερικό, σάν 
άπεσταλμένος τής παγκόσμιας έπαναστατικής έπιτροπής στή 
Γενεύη καί τοΰ έδειξε τό πληρεξούσιο γιά τό όποιο έγινε λόγος 
παραπάνω. Τοΰ άνακοίνωσε ότι θά φθάσουν στή Μόσχα άπε-
σταλμένοι τής ίδιας εύρωπαϊκής έπιτροπής, έφοδιασμένοι μέ τά 
ίδια πληρεξούσια καί, σέ ό,τι τόν άφορα, τοΰ έχει άνατεθεΐ προ
σωπικά «νά οργανώσει μιά μυστική έταιρία μέσα στή σπουδά
ζουσα νεολαία... γιά νά προκαλέσει στή Ρωσία τή λαϊκή εξέγερ
ση». Μέ σύσταση τοΰ Ούσπένσκι, ό Νετσάγιεφ, άναζητώντας 
σίγουρο καταφύγιο, πήγε στήν Ακαδημία Αγροτικής Οικονο
μίας, πού βρισκόταν έξω άπ' τήν πόλη, καί έκεΐ συνδέθηκε μέ 
τόν Ίβάνωφ, έναν φοιτητή άπ' τούς πιό γνωστούς γιά τήν άφο-
σίωσή του στά συμφέροντα τής νεολαίας καί τοΰ λαού. Ά π ό τή 
στιγμή έκείνη ή Ακαδημία άγροτικής οικονομίας έγινε τό κέν-

* "Ολα τά περιστατικά πού παραθέτουμε καί πού άναφέρονται στή συνω
μοσία Νετσάγιεφ, έχουν παρθεί άπό τά ρεπορτάζ τής δίκης, πού δημοσιεύτη
καν στήν «Εφημερίδα τής Ά γ . Πετρούπολης», θ ά άναφέρουμε τά φύλλα 
τής έφημερίδας άπ' όπου έχουν παρθεί. 
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τρο της δραστηριότητας του Νετσάγιεφ. Στήν άρχή παρουσιά
στηκε μέ ψευδώνυμο καί έλεγε πώς περιόδευσε σ ' όλη τη Ρωσία, 
πώς ό λαός είναι παντού έτοιμος νά ξεσηκωθεί καί θά είχε ξεση
κωθεί πρό πολλού, άν οί έπαναστάτες δέν τόν συμβούλευαν νά 
κάνει υπομονή ώσπου νά όλοκληρώσουν μιά πλατιά καί ισχυρή 
όργάνωση, πού θά συνδέσει σέ ένα ένιαϊο σύνολο όλες τίς έπα-
ναστατικές δυνάμεις τής Ρωσίας. Ό Νετσάγιεφ πίεζε τόν Ίβά-
νωφ καί άλλους φοιτητές νά προσχωρήσουν σ' αύτήν τήν μυ
στική έταιρία, πού έχει έπικεφαλής μιά πανίσχυρη έπιτροπή, έξ 
ονόματος τής οποίας γίνονται τά πάντα, άλλά ή σύνθεσή της καί 
ή έδρα της πρέπει νά παραμένουν άγνωστες στά μέλη τής έται-
ρίας. Αυτή ή έπιτροπή κι αύτή ή όργάνωση άποτελοΰσαν τό ρω
σικό τμήμα τής Παγκόσμιας "Ενωσης, τής επαναστατικής Συμ
μαχίας, τής Αιεΰνοϋς "Ενωσης Εργατών /* 

Ό Νετσάγιεφ άρχισε νά μοιράζει στούς φοιτητές τούς «Λό
γους» πού προαναφέραμε μέ σκοπό νά τούς άποδείξει πώς ό 
Μπακούνιν, ό ξακουστός έπαναστάτης τοΰ 1848, πού άπέδρασε 
άπ' τή Σιβηρία, παίζει μεγάλο ρόλο στήν Εύρώπη, πώς είναι ό 
βασικός πληρεξούσιος τών έργατών, πώς αύτός ύπογράφει τά 
πληρεξούσια τής γενικής έπιτροπής τής Παγκόσμιας "Ενωσης 
καί πώς ό ήρωας αύτός τούς συμβουλεύει νά παρατήσουν τίς 
σπουδές κτλ. Γιά νά τούς δώσει ένα λαμπρό παράδειγμα άφοσίω-
σης μέχρι θανάτου, διάβαζε ένα ποίημα τοΰ Όγκαριώφ (πού ήταν 
φίλος τοΰ Μπακούνιν καί συνεργάτης τοΰ περιοδικού «Κολο-
κόλ» πού έξέδιδε ό Χέρτσεν), μέ τόν τίτλο «*0 φοιτητής)), άφιε-
ρωμένο «στόν νεαρό φίλο Νετσάγιεφ» 2 5 6 . Ό Νετσάγιεφ άπεικο-

* Πρέπει νά σημειωθεί ότι στη ρωσική γλώσσα οί λέξεις : σύνδεσμος, 
ένωση, συμμαχία (οοεςίιιεαίιεεινο, εο,ίιιζ, ΙονΕΠΒοΙιΐΒαΙιεΒίνο) είναι λίγο ή πολύ 
συνώνυμες καί συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση. Τό ίδιο καί ή λέ
ξη Διεθνής στίς περισσότερες περιπτώσεις μεταφράζεται μέ τή λέξη «παγ
κόσμια» («νβεηιίπινϊ»). ΓΥ αύτό στά ρωσικά έντυπα οί λέξεις «Διεθνής Έ 
νωση» συχνά μεταφράζονται μέ λέξεις, πού στά Γαλλικά θά μπορούσαν 
αντίστροφα νά άποδοθοΰν μέ τίς λέξεις «Παγκόσμια Συμμαχία». Εκμεταλ
λευόμενοι αύτό τό μπέρδεμα τών όρων, οί Μπακούνιν καί Νετσάγιεφ κατά
φεραν νά χρησιμοποιήσουν τήν έπωνυμία τής Ένωσής μας καί νά χαντακώ
σουν περίπου έκατό νέους άνθρώπους. 
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νίζεται σ' αυτούς τούς στίχους ώς Ιδανικός φοιτητής, «ακατά
βλητος αγωνιστής άπ' τά παιδικά του χρόνια». Στούς στίχους τοΰ 
Όγκαριώφ περιγράφονται τά βάσανα πού ύπέφερε ό Νετσάγιεφ 
άπ' τά νεανικά του χρόνια γιά χάρη τοϋ ζωντανού έργου τής επι
στήμης, τό πώς γιγαντώθηκε ή άφοσίωσή του στό λαό, πώς κυ
νηγημένος άπ' τό τσαρικό έκδικητικό μίσος καί τό φόβο τών 
βογυάρων αύτοκαταδικάστηκε σέ μιά νομαδική ζωή (βκΐίαηίβ), 
πώς άρχισε τήν περιπλάνησή του γιά νά μεταφέρει στούς άγρό-
τες σ' άνατολή καί δύση τό κάλεσμα : έτοιμαστήτε, όρθώστε τό 
άνάστημά σας κτλ. κτλ. Πώς τερμάτισε τό βίο του στό κάτεργο 
τής παγερής Σιβηρίας καί πώς αύτός, ό πάντα άνυποχώρητος, 
έμεινε πιστός στόν άγώνα καί ώς τήν τελευταία πνοή του έπα-
ναλάμβανε : Ά ς διαφεντέψει όλος ό λαός τή γή καί τή λευτεριά 
του ! — Αύτό τό συμμαχίτικο στιχούργημα είχε τυπωθεί τήν 
Ά ν ο ι ξ η τοΰ 1869, τήν εποχή πού ό Νετσάγιεφ διασκέδαζε στή 
Γενεύη. Τό έστελναν σέ δέματα μαζί μέ άλλες προκηρύξεις στή 
Ρωσία. Φαίνεται πώς καί μόνο ή άντιγραφή αύτοΰ τοΰ στιχουρ-
γήματος είχε τήν ίδιότητα νά έμπνέει στούς νεοφώτιστους ένα 
αίσθημα αύτοθυσίας, επειδή ό Νετσάγιεφ, μέ έντολή τής επι
τροπής ΰποχρέωνε τό κάθε νεοσύλλεκτο μέλος τής εταιρίας νά 
τό άντιγράφει καί νά τό διαδίδει (καταθέσεις πολλών κατηγο
ρουμένων). 

Ή μουσική, φαίνεται, ήταν τό μόνο πράγμα πού έμελλε νά 
γλυτώσει άπ' τήν άμορφοποίηση, στή ν όποία καταδίκαζε όλες τίς 
τέχνες καί τήν έπιστήμη τό διάταγμα τής γενικής καταστροφής. 
Ό Νετσάγιεφ ζητούσε, έξ ονόματος τής έπιτροπής, νά ενισχυ
θεί ή προπαγάνδα διαμέσου τής επαναστατικής μουσικής καί 
πάσχιζε μέ κάθε τρόπο νά βρει μιά μελωδία γι ' αύτό τό ποιητικό 
άριστούργημα, ώστε νά τό τραγουδάει ή νεολαία («Εφημερίδα 
τής Ά γ . Πετρούπολης», άρ. φύλ. 190). 

Ό μυστικοπαθής θρύλος γιά τό θάνατο του δέν τόν έμπόδιζε 
νά άφήνει νά έννοηθεί πώς ό Νετσάγιεφ είναι, ίσως, άκόμα στή 
ζωή καί μάλιστα νά διαδίδει έμπιστευτικά ότι ό Νετσάγιεφ βρί
σκεται στά Ούράλια όπου κάνει τόν έργάτη καί οργανώνει έκεΐ 
έργατικές ένώσεις («Εφημερίδα τής Ά γ . Πετρούπολης» άρ. 
φύλ. 202). Αύτό τό μυστικό τό άποκάλυπτε κυρίως σέ κείνους, 

401 
26 



πού «ποτέ δέν πρόκειται νά κάνουν τίποτα της προκοπής», δη
λαδή σέ κείνους πού απέβλεπαν στή δημιουργία εργατικών ένώ-
σεων καί ήθελε νά τούς έμφυσήσει ένα αίσθημα θαυμασμού γι ' 
αύτόν τόν θρυλικό ήρωα. Καί όταν οί θρύλοι γιά τή δήθεν άπό-
δρασή του άπό τό φρούριο τοΰ Πετροπαβλόφσκ καί γιά τόν ποιη
τικό του θάνατο στή Σιβηρία είχαν προετοιμάσει αρκετά τά 
πνεύματα καί, κατά τούς υπολογισμούς του, ή κατήχηση είχε 
σφηνωθεί γερά στά κεφάλια τών μεμυημένων, πραγματοποίησε, 
έπιτέλους, τήν εύαγγελική του ανάσταση έκ νεκρών καί δήλωσε 
πώς ό Νετσάγιεφ ήταν καί είναι «ό ίδιος», αύτοπροσώπως ! Τώ
ρα, όμως, όπως κατέθεσαν οί μάρτυρες καί κατηγορούμενοι φοι
τητές τής Πετρούπολης, δέν ήταν πιά ό παλιός Νετσάγιεφ, ό 
άποδκογμένος καί περιφρονημένος. Τώρα ήταν ό εξουσιοδοτη
μένος έκπρόσωπος τής Παγκόσμιας Επαναστατικής Επιτρο
πής. Ό Μπακούνιν έποίησε τό θαύμα τής μεταμόρφωσής του. "Ο 
Νετσάγιεφ εκπλήρωνε όλους τούς όρους τών Καταστατικών τής 
οργάνωσης, πού αύτός προπαγάνδιζε. «Είχε διακριθεί γιά πρά
ξεις, πού γνώριζε καί έκτιμούσε ή έπιτροπή». Στίς Βρυξέλλες ορ
γάνωσε καί καθοδήγησε μιά μεγάλη άπεργία μελών τής Διε
θνούς. Ή βελγική έπιτροπή τόν έστειλε σάν άντιπρόσωπό της 
στήν οργάνωση τής Διεθνούς στή Γενεύη, όπου συναντήθηκε μέ 
τόν Μπακούνιν. Κι επειδή, σύμφωνα μέ τά λόγια του, «δέν τοΰ 
αρέσει νά άναπαύεται στίς δάφνες», επέστρεψε στή Ρωσία γιά 
νά αρχίσει «τήν έπαναστατική δράση». Βεβαίωνε έπίσης ότι 
έφτασε μαζί του στή Ρωσία ολόκληρο έπιτελείο, πού τό αποτε
λούν δεκαέξι ρώσοι έμιγκρέδες*. 

Ό Ούσπένσκι, ό Ίβάνωφ κι άλλοι τέσσερις ή έξι νεαροί 
ήσαν, όπως φαίνεται, οί μόνοι άνθρωποι στή Μόσχα πού έξα-
πατήθηκαν άπ' όλες αύτές τίς ταχυδακτυλουργίες. Τέσσερις άπό 
τούς μεμυημένους αύτούς πήραν έντολή νά στρατολογήσουν 
άλλους οπαδούς καί νά ιδρύσουν κύκλους ή μικρά τμήματα. Τό 
οργανωτικό σχέδιο υπάρχει μέσα στή δικογραφία. Είναι σχέδιο 
ολόιδιο μέ τό σχέδιο τής μυστικής Συμμαχίας. «Οί γενικοί όρ-

* Κανένας άπό τούς ρώσους έμιγκρέδες δέν έπέστρεψε στή Ρωσία, αλλά 
καί σ' όλη τήν Εύρώπη δέ θά βρεθούν δεκαέξι ρώσοι πολιτικοί έμιγκρέδες. 
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γανωτικοί κανόνες» διαβάστηκαν στη συνεδρίαση του δικαστη
ρίου καί κανένας από τούς κύριους μεμυημένους δεν άρνήθηκε τη 
γνησιότητά τους. "Αλλωστε, άναγνωρίστηκε ή γνησιότητα τών 
άκόλουθων παραγράφων άπό τό 2ο τεύχος της «Λαϊκής τιμω
ρίας» τών Μπακούνιν καί Νετσάγιεφ : 

« Ή οργάνωση έχει ώς βάση την έμπιστοσύνη πρός τά πρόσωπα. Κα
νένα μέλος δέ γνωρίζει σέ ποιά βαθμίδα ανήκει, δηλαδή πόσο είναι κοντά 
ή μακριά άπ' τό κέντρο. — Ή υπακοή στις εντολές τής επιτροπής οφείλει 
νά είναι απόλυτη. —• Άπάρνηση κάθε περιουσίας, πού παραδίδεται στή δια
χείριση τής έπιτροπής. — Τό κάθε μέλος, πού έφερε έναν όρισμένο άριθμό 
προσηλύτων στήν ύπόθεσή μας, πού έδειξε έμπρακτα τίς δυνάμεις καί τίς 
ίκανότητές του, λαμβάνει γνώση αύτοΰ τοΰ κανονισμού καί αργότερα λίγο-
πολύ τοΰ Καταστατικού τής έταιρίας. Τό μέτρο τών δυνάμεων καί τών ικα
νοτήτων του τό καθορίζει ή έπιτροπή». 

Γιά νά έξαπατήσει τά μέλη τής Μόσχας, ό Νετσάγιεφ τούς 
έλεγε ότι στήν Ά γ . Πετρούπολη υπάρχει ήδη μιά πλατιά οργά
νωση, ενώ στήν πραγματικότητα δέν ύπήρχε εκεί ούτε ένας κύ
κλος, ούτε ένα τμήμα. Κάποτε ξεχάστηκε γιά μιά στιγμή καί άνα-
φώνησε μπροστά σέ κάποιον άπ' τούς μεμυημένους : «Στήν Πε
τρούπολη μέ πρόδωσαν, όπως οί γυναίκες, καί μέ πούλησαν, 
όπως τούς σκλάβους». Αντίθετα, στήν Πετρούπολη έλεγε πώς 
στή Μόσχα ή οργάνωση άναπτύσσεται έκπληκτικά. 

Κι έπειδή στή Μόσχα έκδήλωσαν τήν έπιθυμία νά δοΰν κά
ποιον άπ' τά μέλη τής έπιτροπής, ό Νετσάγιεφ προσκάλεσε έναν 
νεαρό άξιωματικό άπ' τήν Πετρούπολη, πού ένδιαφερόταν γιά τό 
φοιτητικό κίνημα, νά πάει μαζί του στή Μόσχα γιά νά δει αυτούς 
τούς κύκλους. Ό νεαρός συμφώνησε καί κατά τή διαδρομή ό 
Νετσάγιεφ τοΰ άπένειμε τό άξίωμα τοΰ «έκτακτου πληρεξουσίου 
της επιτροπής της Διεθνούς "Ενωσης στή Γενεύη». 

«Δέν θά μπορέσετε», — τοΰ είπε, — «νά γίνετε δεκτός στίς συνελεύσεις 
μας, δίχως νά είστε μέλος. Πάρτε, λοιπόν, αύτό τό πληρεξούσιο, πού πιστο
ποιεί ότι είστε μέλος τής Διεθνούς Ένωσης. Μέ τήν Ιδιότητα αύτή θά Σας 
έπιτρέψουν τήν είσοδο)). 

Τό πληρεξούσιο είχε σφραγίδα στά Γαλλικά καί έγραφε : 
« Ό κάτοχος τοΰ παρόντος είναι έξουσιοδοτημένο πρόσωπο τής 
Διεθνοΰς "Ενωσης». Σύμφωνα μέ τίς καταθέσεις τών άλλων κατη-
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γορουμένων, ό Νετσάγιεφ τούς διαβεβαίωνε δτι αύτός ό άγνω
στος «είναι πράγματι έξουσιοδοτημένο πρόσωπο της επαναστα
τικής έπιτροπής στή Γενεύη» («Εφημερίδα τής Ά γ . Πετρού
πολης», άρ. φύλ. 225 καί 226). 

Ό Ντολγκώφ, ένας φίλος τοΰ Ίβάνωφ, καταθέτει ότι «ό Νε
τσάγιεφ, όταν έλεγε ότι ή μυστική έταιρία είχε σκοπό, σέ περί
πτωση πού θά έκδηλωθεΐ λαϊκή κατακραυγή, νά τήν ύποστηρίξει 
καί νά τήν κατευθύνει, ώστε νά προκύψουν άγαθά άποτελέσματα, 
έκανε μνεία τής Διεθνούς "Ενωσης καί άνέφερε ότι τή σύνδεση 
μ' αύτήν τήν έχει ό Μπακούνιν» (άρ. φύλ. 198). — Ό Ρίπμαν βε
βαιώνει ότι ό Νετσάγιεφ, «γιά νά άποσπάσει τή σκέψη του άπ' 
τήν ιδέα τών άγροτικών συνεταιρισμών, τοϋ έλεγε πώς ύπάρχει 
στό έξωτερικό ή Διεθνής Έ ν ω σ η Εργατών. Γιά νά πραγματο
ποιηθούν οί σκοποί τούς όποιους θέτει, είναι άρκετό νά προσ
χωρήσει κανείς σ' αύτή τήν έταιρία, πού τμήμα της ύπάρχει στή 
Μόσχα» (άρ. φύλ. 198). Ά π ό άλλες καταθέσεις συνάγεται πώς 
ό Νετσάγιεφ παρουσίαζε τή Διεθνή σάν μυστική έταιρία, ένώ 
τή δική του έταιρία σάν τμήμα τής Διεθνούς. Βεβαίωνε έπίσης 
τούς μεμυημένους ότι τό τμήμα τους στή Μόσχα θά προχωρήσει, 
όπως καί ή Διεθνής, σέ έκτεταμένες άπεργίες καί σέ ίδρυση σω
ματείων. "Οταν ό κατηγορούμενος Ρίπμαν τοΰ ζήτησε τό πρό
γραμμα τής έταιρίας, ό Νετσάγιεφ τοΰ διάβασε μερικές περικοπές 
άπό κάποιο γαλλικό φυλλάδιο, όπου γινόταν λόγος γιά τούς σκο
πούς τής έταιρίας. Ό κατηγορούμενος νόμισε ότι αύτό τό φυλ
λάδιο είναι τό πρόγραμμα τής Διεθνούς καί πρόσθεσε : «Επειδή 
γιά τήν ένωση αύτή γράφονταν πολλά στόν Τύπο, δέν είδα κάτι 
τό εγκληματικό στίς προτάσεις τοΰ Νετσάγιεφ». Έ ν α ς άπό τούς 
κύριους κατηγορούμενους, ό Κουζνετσώφ, είπε ότι ό Νετσάγιεφ 
τοΰ διάβασε τό πρόγραμμα τής Διεθνοΰς Ένωσης (άρ. φύλ. 181). 
Ό άδελφός του κατέθεσε ότι «είδε νά μεταφράζουν στόν άδελφό 
του κάποιο φυλλάδιο άπ' τά Γαλλικά, πού θά έπρεπε νά είναι τό 
πρόγραμμα ή τό καταστατικό κάποιας έταιρίας» (άρ. φύλ. 202). 
— Ό κατηγορούμενος Κλίμιν είπε πώς τοΰ διάβασαν «τό πρό
γραμμα τής Διεθνοΰς Ένωσης , μέ ΰστερόγραφο τοΰ Μπακού
νιν, ένα πρόγραμμα, άπ' ό,τι θυμάμαι, διατυπωμένο σέ πολύ γενι
κές γραμμές, δίχως νά γίνεται λόγος γιά τά μέσα έπίτευξης τοΰ 
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σκοπού, αλλά γιά μιά γενική ισότητα» (άρ. φύλ. 199). Ό κατη
γορούμενος Γκαβρίσεφ διασαφήνισε ότι «ή γαλλική προκήρυξη 
περιείχε, άπ 3 όσο μπορούσε κανείς νά καταλάβει, μιά έκθεση 
τών άπόψεων εκπροσώπων τοΰ σοσιαλισμού, πού είχαν κάνει 
ένα συνέδριο στή Γενεύη». Τέλος, οί καταθέσεις τοϋ κατηγορού
μενου Σφιάτσκι μας δίνουν μιά πλήρη έξήγηση γιά τό τί ήταν 
αύτό τό μυστηριώδες γαλλικό φυλλάδιο : Κατά τήν έρευνα πού 
έγινε, τοϋ βρήκαν ένα φυλλάδιο, τυπωμένο στή Γαλλική, μέ τί
τλο : «Τό πρόγραμμα τής Διεθνούς Συμμαχίας χής Σοσιαλιστι
κής Δημοκρατίας». «Στις έφημερίδες γράφονταν πολλά γιά τή 
διεθνή Εταιρία», ·— είπε ό Σφιάτσκι, — «κι έγώ ένδιαφέρθηκα 
νά μάθω τό πρόγραμμά της γιά καθαρά θεωρητικούς λόγους» 
(«Εφημερίδα τής Ά γ . Πετρούπολης», άρ. φύλ. 230). Αύτές οί 
καταθέσεις άποδείχνουν ότι τό μυστικό πρόγραμμα τής Συμμα
χίας μοιραζόταν σέ χειρόγραφα ώς πρόγραμμα τής Διεθνούς. Οί 
καταθέσεις τοΰ βασικού κατηγορούμενου Οΰσπένσκι άποδεί
χνουν ότι ή Παγκόσμια Επαναστατική Επιτροπή, πού άπε-
σταλμένος της έλεγε πώς είναι ό Νετσάγιεφ, καί τό Κεντρικό 
Γραφείο τής Συμμαχίας (ό πολίτης Μπ.) ήταν ένα καί τό αύτό. 
Ό Οΰσπένσκι είπε ότι συγκέντρωνε όλα τά πρακτικά τών συνε 
δριάσεων τοΰ κύκλου «γιά νά στείλει άναφορά στόν Μπακούνιν 
στή Γενεύη». Ό Πρυζώφ, ένας άπό τούς κύριους κατηγορούμε
νους, δήλωσε πώς ό Νετσάγιεφ τόν διέταξε νά πάει στή Γενεύη 
καί νά παραδώσει τήν άναφορά στόν Μπακούνιν. 

Γιά λόγους οικονομίας χώρου δέν μνημονεύουμε έδώ όλα 
τά ψέμματα, τις άνοησίες, τις άπατες καί τούς έκβιασμούς τοΰ 
πράκτορα τοΰ Μπακούνιν, πού άποκαλύφθηκαν κατά τή δίκη. 
Σημειώνουμε μόνο τά πιό χαρακτηριστικά περιστατικά. 

Τά πάντα ήσαν άπόρρητα σ' αυτή τήν όργάνωση. Ό Ντολγ-
κώφ άφηγεΐται πώς «προτού προσχωρήσει στή ν έταιρία, ήθελε 
νά μάθει ποιά είναι ή όργάνωση καί τά μέσα αΰτής τής έταιρίας. 
Ό Νετσάγιεφ είπε ότι αύτό είναι μυστικό, πού όμως θά τοΰ τό 
άποκαλύψει άργότερα». («Εφημερίδα τής Ά γ . Πετρούπολης», 
άρ. φύλ. 198). — Ό τ α ν τά μέλη τής έταιρίας έθεταν έρωτήματα, 
ό Νετσάγιεφ τούς βούλωνε τό στόμα, λέγοντας πώς, σύμφωνα 
μέ τό καταστατικό, δέν έχει κανένας δικαίωμα νά ξέρει τίποτα» 
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έφόσον δεν έχει διακριθεί μέ μιά οποιαδήποτε πράξη (αρ. φύλ. 
199). — «Μόλις συμφωνήσαμε νά γίνουμε μέλη τής εταιρίας», 
— λέει ένας άπ' τούς κατηγορούμενους, — «ό Νετσάγιεφ άρχισε 
νά μας φοβερίζει μέ τήν έξουσία καί τή δύναμη τής έπιτροπής, 
πού, καθώς έλεγε, ύπάρχει καί μας κατευθύνει. "Ελεγε ότι ή έπι-
τροπή διαθέτει άστυνομία δική της, ότι άν κανένας παραβεί τό 
λόγο του καί ενεργήσει παρά τίς διαταγές έκείνων πού προΐσταν
ται τοΰ κύκλου μας, ή έπιτροπή θά τόν τιμωρήσει γ ι ' αύτό». Ό 
κατηγορούμενος ομολόγησε «ότι, άντιλαμβανόμενος τίς κατερ
γαριές τοΰ Νετσάγιεφ, τοΰ γνωστοποίησε τήν πρόθεσή του νά 
άποσυρθεΐ έντελώς άπ' αύτή τήν υπόθεση καί νά πάει στόν Καύ
κασο γιά νά φροντίσει τήν ύγεία του. Ό Νετσάγιεφ τοΰ δήλωσε 
πώς αύτό δέν μπορεί νά γίνει καί ότι ή έπιτροπή μπορεί νά τόν 
τιμωρήσει μέ θάνατο, άν τολμήσει νά έγκαταλείψει τήν έταιρία· 
Ταυτόχρονα, τοΰ έδωσε εντολή νά πάει σέ μιά συγκέντρωση, νά 
μιλήσει εκεί γιά τή μυστική έταιρία, ώστε νά στρατολογήσει νέους 
οπαδούς καί νά διαβάσει τό ποίημα γιά τό θάνατο τοΰ Νετσάγιεφ. 
"Οταν ό κατηγορούμενος άρνήθηκε νά υπακούσει, ό Νετσάγιεφ 
άρχισε νά τόν άπειλεΐ, λέγοντας : Δέν είναι δική σας δουλειά ή 
συζήτηση. Όφείλετε νά έκτελεϊτε χωρίς άντίρρηση τίς έντολές 
τής έπιτροπής» (άρ. φύλ. 198). — Ά ν αύτό ήταν μιά μεμονωμένη 
περίπτωση, θά μπορούσε κανείς νά άμφιβάλει γ ι ' αυτήν. Ά λ λ ά 
πολλοί κατηγορούμενοι, πού σέ καμιά περίπτωση δέ μπορούσε 
νά είναι προσυνενοημένοι, λένε άκριβώς τά ίδια. — Ά λ λ ο ς κα
τηγορούμενος δήλωσε ότι τά μέλη τοΰ κύκλου, άντιλαμβανόμενα 
ότι έξαπατοΰνται, ήθελαν νά άποχωρήσουν άπ' τήν έταιρία, 
άλλά δέν άποφάσιζαν νά τό κάνουν, φοβούμενα τήν έκδίκηση 
τής έπιτροπής (άρ. φύλ. 198). 

Ένας μάρτυρας, καταθέτοντας γιά έναν άπ' τούς κατηγορού
μενους, φίλο του, είπε : ό κατηγορούμενος Φλορίνσκι δέν ήξερε 
πώς νά άπαλλαγεϊ άπ' τόν Νετσάγιεφ, πού δέν τόν άφηνε νά δου
λέψει. Ό μάρτυρας τόν συμβούλευσε νά φύγει άπ' τή Μόσχα καί 
νά πάει στήν Πετρούπολη, άλλά ό Φλορίνσκι τοΰ άπάντησε ότι 
ό Νετσάγιεφ θά ψάξει νά τόν βρει καί στήν Πετρούπολη, όπως 
τόν βρήκε στή Μόσχα. Ό Νετσάγιεφ εκβίαζε συνειδήσεις πολ
λών νέοον, έκφοβίζοντάς τους καί ό Φλορίνσκι, όπως φαίνεται, 
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φοβόταν κατάδοση άπό τή μεριά του Νετσάγιεφ. «"Ελεγαν, τό 
άκουσα με τ ' αυτιά μου», — καταθέτει ό Λιχούτιν, — «ότι ό Νε
τσάγιεφ στέλνει άπ' τό εξωτερικό σέ γνωστούς του διάφορες έπι-
στολές έντονου περιεχομένου, θέλοντας έτσι νά έκθέσει αύτά τά 
πρόσωπα, ώστε νά συλληφθούν. Αύτός ό τρόπος ένέργειας ήταν 
ένα άπ' τά γνωρίσματα τοΰ χαρακτήρα του» (άρ. φύλ. 186). Ό 
Γενισέρλωφ δήλωσε μάλιστα ότι είχε άρχίζει νά βλέπει τό Νε
τσάγιεφ σάν κυβερνητικό πράκτορα. 

Σέ συνεδρίαση ένός στενού κύκλου, ένας άπό τά μέλη του, 
ό Κλίμιν, άπαντώντας σέ κάποιον άγνωστο, πού μετείχε στόν 
κύκλο ώς άπεσταλμένος της έπιτροπής καί είχε έκφράσει τή 
δυσαρέσκειά του γιά τή δραστηριότητα τοΰ κύκλου, είπε ότι 
«καί αύτοί είναι έπίσης δυσαρεστημένοι. Στούς νεοστρατολογη-
μένους στόν κύκλο έλεγαν ότι τό κάθε τμήμα μπορεί νά δρα λίγο-
πολύ αύτόνομα, δίχως νά άπαιτεϊται τυφλή ύποταγή τών μελών. 
Αργότερα, όμως, άρχισαν νά συμπεριφέρονται διαφορετικά καί 
ή έπιτροπή τούς υποβίβασε σέ επίπεδο σκλάβων» (199). — Ό 
Νετσάγιεφ εξέδιδε τίς διαταγές του πάνω σέ χαρτιά πού είχαν 
τήν ένδειξη : «Ρωσικό Τμήμα τής Παγκόσμιας Επαναστατικής 
Συμμαχίας. Επίσημο έντυπο» καί τίς διατύπωνε ώς έξής : « Ή 
έπιτροπή σας διατάσσει νά προβείτε...», νά έκτελέσετε αύτό κι 
αύτό, νά μεταβείτε έκεϊ καί έκεϊ κτλ. 

Ένας νεαρός άξιωματικός, άπογοητευμένος, άποφάσισε νά 
έγκαταλείψει τήν έταιρία. Ό Νετσάγιεφ έδειξε ότι δίνει τή συγ-
κατάθεσή του, ζήτησε όμως άντάλλαγμα. Τοΰ ζήτησε μιά συναλ
λαγματική 6.000 ρουβλιών (περίπου 20 χιλιάδων φράγκων) μέ 
τήν ύπογραφή τοΰ Κολατσέφσκι. Ό Κολατσέφσκι, τό 1866, 
μετά τήν άπόπειρα τοΰ Καρακόζωφ, μαζί μέ δυό άδελφές του έμει
νε πολύ καιρό στιί φυλακή. Τήν εποχή στήν όποία άναφέρεται ή 
περίπτωση πού έκθέτουμε, μιά άπό τίς άδελφές βρισκόταν καί 
πάλι στή φυλακή γιά πολιτικούς λόγους. Ό λ η ή οικογένεια 
ζοΰσε κάτω άπό αΰστηρή άστυνομική έπιτήρηση καί ό Κολα
τσέφσκι μπορούσε νά περιμένει άπό στιγμή σέ στιγμή τή σύλλη-
ψή του. Αύτήν τήν κατάσταση έκμεταλλεύθηκε ό Νετσάγιεφ. 
Μέ δική του εντολή, ό νεαρός άξιωματικός πού προαναφέραμε 
κάλεσε μέ κάποια πρόφαση τόν Κολατσέφσκι στό σπίτι του, 
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έπιασε συζήτηση μαζί του καί του έδωσε προκηρύξεις, πού αύτός 
τίς πήρε άπό περιέργεια. Δέν πρόλαβε ό Κολατσέφσκι νά βγει 
στό δρόμο, τόν πλησίασε αμέσως κάποιος άξιωματικός καί τόν 
διέταξε νά τόν ακολουθήσει, λέγοντας ότι είναι άξιωματικός τοΰ 
I I I Γραφείου (τής μυστικής αστυνομίας) καί ότι ξέρει πώς ό Κο
λατσέφσκι έχει απάνω του άνατρεπτικές προκηρύξεις. Πρέπει 
νά σημειωθεί ότι καί μόνο ή κατοχή τέτοιων προκηρύξεων 
ήταν υπεραρκετή γιά νά κρατήσουν έναν άνθρωπο χρόνια προ
φυλακισμένο καί νά τόν στείλουν στά κάτεργα, άν μάλιστα είχε 
ήδη τήν ατυχία νά βρεθεί μπλεγμένος σέ κάποια πολιτική υπό
θεση. Ό δήθεν πράκτορας τοΰ I I I Γραφείου βάζει τόν Κολατσέφ
σκι σέ μιά άμαξα καί έκεΐ τοΰ προτείνει νά εξαγοράσει τήν ελευ
θερία του, υπογράφοντας άμέσως μιά συναλλαγματική 6.000 ρου
βλιών. Μπροστά στό δίλημμα νά άποδεχθεϊ τήν πρόταση ή νά 
τόν στείλουν στή Σιβηρία, ό Κολατσέφσκι υπέγραψε τή συναλ
λαγματική. Τήν άλλη μέρα, ένας άλλος νεαρός, ό Νεγκρέσκουλ, 
μόλις έμαθε αύτή τήν ίστορία, υποπτεύθηκε ότι εδώ είναι άνα-
κατεμένος ό Νετσάγιεφ, πήγε άμέσως στόν δήθεν πράκτορα τοΰ 
ΙΠ Γραφείου καί τοΰ ζήτησε έξηγήσεις γι 5 αύτή τή νέα σκευω
ρία. Ό τελευταίος άρνήθηκε τά πάντα. Τή συναλλαγματική τήν 
έκρυψαν, άλλά τήν βρήκαν άργότερα κατά τίς έρευνες. Ή άνα-
κάλυψη τής συνωμοσίας καί ή φυγή τοΰ Νετσάγιεφ τόν έμπόδι-
σαν νά πάρει τά χρήματα. Ό Νεγκρέσκουλ γνώριζε άπό καιρό τό 
Νετσάγιεφ. Στή Γενεύη είχε πέσει θύμα μιας άλλης άπάτης του. 
"Υστερα προσπάθησε νά τόν στρατολογήσει ό Μπακούνιν. Α ρ 
γότερα τοΰ άπέσπασαν 100 ρούβλια (άρ. φύλ. 230). Στό τέλος, 
βρέθηκε έκτεθειμένος πάλι έξαιτίας τοΰ Νετσάγιεφ, μολονότι δέν 
μποροΰσε νά τόν ανεχθεί καί τόν θεωρούσε ικανό γιά κάθε πα-
λιανθρωπιά. Τόν συνέλαβαν καί πέθανε στή φυλακή. 

Ό π ω ς είδαμε, ό Τβάνωφ ήταν ένας άπ' τούς πρώτους πού 
είχε στρατολογήσει ό Νετσάγιεφ. Ή τ α ν ένας άπό τούς πιό άγα-
πητούς καί μέ επιρροή σπουδαστές τής Ακαδημίας Αγροτικής 
Οικονομίας τής Μόσχας. Είχε άφοσιωθεΐ στή βελτίωση τής θέ
σης τών συντρόφων του καί άσχολοΰνταν μέ τό νά οργανώνει τα
μεία άλληλοβοήθειας καί καντίνες, στίς οποίες οί άποροι σπου
δαστές σιτίζονταν δωρεάν καί τίς χρησιμοποιούσαν σάν χώρους 
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κατάλληλους γιά συγκεντρώσεις, δπου συζητούσαν κοινωνικά 
θέματα. Ό λ ο τόν έλεύθερο χρόνο του τόν αφιέρωνε στό νά κάνει 
μαθήματα στά παιδιά των άγροτών, πού ζούσαν έκεΐ γύρω στήν 
Ακαδημία. Οί σύντροφοι του βεβαιώνουν ότι ήταν πάντα αφο
σιωμένος στή δουλειά του, προσφέροντας καί τό τελευταίο 
γρόσι του καί μένοντας συχνά χωρίς ένα πιάτο ζεστό φαγητό. 

Ό Τβάνωφ είχε μείνει κατάπληκτος άπ' τήν άνοησία των 
βίαιων προκηρύξεων τοΰ Νετσάγιεφ καί τοΰ Μπακούνιν. Δέν 
μπορούσε νά έννοήσει, γιατί ή έπιτροπή τοϋ έδινε έντολή νά 
μοιράζει τούς «Λόγους», «Τό τραγούδι γιά τό θάνατο» τοϋ Ό -
γκαριώφ, «Τή λαϊκή τιμωρία» καί, τέλος, τήν καθαρά αριστοκρα
τική προκήρυξη τοϋ Μπακούνιν «Κάλεσμα στή ρωσική αριστο
κρατία»*. Ά ρ χ ι σ ε νά χάνει τήν υπομονή του καί νά διερωτάται 
πού βρίσκεται αύτή ή έπιτροπή, τί κάνει, πώς μπορεί νά συμφω
νεί σέ όλα μέ τόν Νετσάγιεφ καί νά κατακρίνει τά άλλα μέλη. 

* Ιδού μερικές περικοπές άπ' τήν έντυπη προκήρυξη τοΰ Μπακούνιν 
«Κάλεσμα στή ρωσική αριστοκρατία» : «Ποιά προνόμια αποκτήσαμε γιά 
τό ότι σ' όλο τό ήμισυ τοΰ 19ου αιώνα ύπήρξαμε τό στήριγμα τοΰ έπανειλημ-
μένα κλονιζόμενου συθέμελα θρόνου; Γιά τό ότι στά 1848, όταν είχαν ξε
σπάσει οί άγριες θύελλες τοΰ λαϊκοΰ παραλογισμού στήν Εύρώπη, έμεΐς, μέ 
τά γενναία κατορθώματά μας, διασώσαμε τό ρωσικό κράτος άπ' τήν πλημ
μυρίδα τών κοινωνικών ούτοπιών;... Τί κέρδος είχαμε πού γλυτώσαμε τό 
κράτος άπ' τό διαμελισμό καί σβήσαμε στήν Πολωνία τήν πυρκαγιά, πού 
άπειλοΰσε νά άγκαλιάσει όλη τή Ρωσία ; Τί άφεληθήκαμε πού, δίχως νά λυ-
πηθοΰμε δυνάμεις, μέ άπαράμιλλη τόλμη έργαζόμαστε ως τή στιγμή αύτή γιά 
τό ξερίζωμα τών επαναστατικών στοιχείων στή Ρωσία ; — Δέν αναδείχθηκε 
μήπως άπ' τούς κόλπους μας ό θαρραλέος άνδρας Μιχαήλ Μουραβιώφ, τόν 
όποϊο άκόμα καί ό ίδιος ό Αλέξανδρος Β', παρά τήν άμβλύνοιά του, τόν άπο-
κάλεσε σωτήρα της πατρίδας ; — Ποιά ήταν ή άνταμοιβή μας γιά όλα αύτά; 
Γιά όλες αυτές τίς άνεκτίμητες ύπηρεσίες μας, χάσαμε όλα όσα είχαμε... Τό 
κάλεσμά μας σήμερα είναι μιά διακήρυξη τής τεράστιας πλειοψηφίας τών 
ρώσων ευγενών, πού άπό καιρό είναι ήδη έτοιμοι καί οργανωμένοι... Νιώ
θουμε στή δεξιά μας τή δύναμή μας καί ρίχνουμε τολμηρά τό γάντι κατά-
μουτρα στό δεσπότη, τόν γερμανό μικροπρίγκηπα Αλέξανδρο Β' Σάλτικωφ-
Ρωμανώφ καί τόν προκαλούσε σέ μιά ίπποτική μονομαχία, πού θ' άρχίσει τό 
έτος 1870, άνάμεσα στούς άπόγονους τοΰ Ρούρικ καί τό κόμμα τής άνεξάρ-
τητης ρωσικής άριστοκρατίας». 

« Ό θαρραλέος άνδρας Μουραβιώψ» δέν είναι άλλος άπ' τόν δήμιο τής 
Πολωνίας. 
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Εκδήλωσε τήν επιθυμία νά δει κάποιον άπ' τά μέλη τής έπιτρο-
πής. Αύτό είχε δικαίωμα νά τό κάνει, διότι ό ίδιος ό Νετσάγιεφ 
τόν είχε προβιβάσει σέ μιά τάξη, πού άντιστοιχούσε μέ τό βαθμό 
μέλους τής έθνικής έπιτροπής τής μυστικής Συμμαχίας. Είναι 
τότε πού μπερδεύτηκε ό Νετσάγιεφ καί, γιά νά βγει άπ 3 τή δυσκο
λία, έπαιξε τήν κωμωδία τοΰ άπεσταλμένου τής Διεθνούς άπ' τή 
Γενεύη, πού περιγράψαμε προηγούμενα. 

Κάποτε ό Νετσάγιεφ διέταξε νά δοθούν στην επιτροπή χρή
ματα, πού προορίζονταν γιά τό φοιτητικό ταμείο άλληλοβοή-
θειας. Ό Τβάνωφ διαμαρτυρήθηκε καί έγινε καυγάς μεταξύ τους. 
Ά λ λ ο ι σύντροφοι προσπάθησαν νά πείσουν τόν 3Ιβάνωφ νά πει
θαρχήσει στίς άποφάσεις τής έπιτροπής, έφόσον είχαν άποδεχθεΐ 
τό καταστατικό, πού τούς ύποχρέωνε νά υπακούουν. Ό Ίβάνωφ 
ύποχώρησε μπροστά στήν έπιμονή τους καί πειθάρχησε απρό
θυμα. Ά π ό τή στιγμή εκείνη, ό Νετσάγιεφ άρχισε νά δουλεύει 
στό μυαλό του ένα σχέδιο γιά τό πώς θά άπαλλαγεΐ άπ 3 αύτόν τόν 
άνθρωπο, τόν όποιο, όπως φαίνεται, θεωρούσε δογματικό έπα-
ναστάτη πού έπρεπε νά φύγει άπ' αύτόν τόν κόσμο. Ά ρ χ ι σ ε νά 
κάνει μέ τόν Ούσπένσκι θεωρητικές συζητήσεις γιά τό πώς πρέ
πει νά τιμωρούνται καί νά έξοντώνονται τά μή πιστά μέλη, πού 
μέ τήν άπειθαρχία τους μπορούν νά έκθέσουν καί νά χαντακώ
σουν όλη τήν τεράστια μυστική οργάνωση. 

Ό Νετσάγιεφ διαχειριζόταν τίς ύποθέσεις τής μυστικής έται-
ρίας μέ τέτοιο τρόπο, ώστε ήταν φυσικό νά προκαλεί υπόνοιες 
γιά τή σοβαρότητα τής όλης οργάνωσης. Τά τμήματα είχαν τήν 
ύποχρέωση νά συνέρχονται τακτικά γιά νά εξετάζουν τούς κατα
λόγους όλων τών φοιτητών τής Ακαδημίας καί νά σημειώνουν 
τά ονόματα έκείνων πού θά έπρεπε νά στρατολογηθούν, καθώς 
καί γιά νά άναζητοΰνται τρόποι έξεύρεσης χρημάτων. Ένας 
άπό τούς τρόπους αύτούς ήταν οί κατάλογοι εισφορών υπέρ τών 
«άναξιοπαθούντων φοιτητών», δηλαδή έκείνων πού βρίσκονταν 
σέ διοικητική έκτόπιση. Τά χρήματα πού συγκεντρώνονταν πιί-
γαιναν κατευθείαν στήν τσέπη τής έπιτροπής Νετσάγιεφ. Ζητού
σαν άπό τά τμήματα νά βροΰν διάφορες ενδυμασίες, πού τίς φύ
λαξαν σέ σίγουρο μέρος καί χρησιμοποιήθηκαν γιά τίς μεταμ
φιέσεις τού Νετσάγιεφ κατά τή φυγή του. Ά λ λ ά ή κύρια άπα-
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σχόληση ήταν νά αντιγράφονται «Το τραγούδι γιά τό θάνατο» 
καί οί προκηρύξεις πού προαναφέραμε. Οί συνωμότες έπρεπε 
νά καταγράφουν μέ τή μεγαλύτερη άκρίβεια όλα όσα λέγονταν 
στις συνελεύσεις τους καί ό Νετσάγιεφ τούς άπειλοΰσε μέ τήν 
έπιτροπή, πού είχε παντού τούς πληροφοριοδότες της, ώστε νά 
μήν τολμούν νά κρύβουν τό παραμικρό. Ό καθένας ήταν ύπο-
χρεωμένος νά φέρνει στόν κύκλο γραπτή αναφορά γιά όλα όσα 
έκανε στό χρονικό διάστημα μεταξύ των συνελεύσεων. Στίς άνα-
φορές αύτές έπρεπε νά στηριχθεί ό άπολογισμός, πού έπρόκειτο 
νά σταλεί στόν Μπακούνιν. 

"Ολες αύτές οί παιδαριώδεις καί ίεροξεταστικές μέθοδοι 
έκαναν τόν Ίβάνωφ νά αμφιβάλει γιά τήν ίδια τήν ύπαρξη αύτής 
τής έπιτροπής καί γιά τή διαβόητη δύναμη αύτής τής οργάνω
σης. Ά ρ χ ι σ ε νά μαντεύει ότι όλα αύτά δέν είναι παρά μιά έξω-
φρενική έκμετάλλευση τών ανθρώπων καί μιά πολύ μεγάλη απά
τη καί είπε στούς στενότερους φίλους του ότι, άν ή δουλειά δέν 
προχωρήσει καί περιοριστεί σ' όλες αύτές τίς άνοησίες, αύτός 
θά ξεκόψει άπ' τόν Νετσάγιεφ καί θά δημιουργήσει μόνος του 
μιά σοβαρή οργάνωση. 

Τότε ό Νετσάγιεφ άποφάσισε νά καταφύγει σ' ένα άποφα-
σιστικό μέτρο. Έδωσε έντολή νά τοιχοκολλήσουν τίς προκηρύ
ξεις του στίς φοιτητικές καντίνες. Ό Ίβάνωφ κατάλαβε ότι ή 
τοιχοκόλληση τών προκηρύξεων θά είχε ώς συνέπεια νά κλεί
σουν τίς καντίνες, νά απαγορεύσουν τίς συγκεντρώσεις καί νά 
διώξουν τούς καλύτερους φοιτητές. Γιά τό λόγο αύτό άντιτάχθη-
κε (στήν πράξη αύτό έγινε : έκλεισαν τή φοιτητική καντίνα καί 
όσους ήταν ύπεύθυνοι γιά τή λειτουργία της τούς έστειλαν έξο-
ρία). Πάνω στό θέμα αύτό έγινε μιά λογομαχία, όπου ό Νετσά
γιεφ έπανέλαβε τή στερεότυπη φράση του : «αύτή είναι ή έντολή 
τής έπιτροπής !». 

Ό Ίβάνωφ έπεσε σέ μεγάλη άπόγνωση. Στίς 20 Νοεμβρίου 
1869 παρουσιάστηκε σ' ένα άπό τά μέλη του τμήματος, τόν Πρυ-
ζώφ, καί τοΰ δήλωσε ότι άποχωρεΐ άπ' τήν έταιρία. Ό Πρυζώφ 
τό μεταδίδει αύτό στόν Ούσπένσκι κι αύτός μέ τή σειρά του σπεύ
δει νά τό άνακοινώσει στόν Νετσάγιεφ. Μέσα σέ λίγες ώρες 
συγκεντρώνονται καί οί τρεις στοΰ Κουζνετσώφ, όπου διέμενε 
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καί ό Νικολάγιεφ. Έκεΐ ό Νετσάγιεφ δήλωσε πώς πρέπει νά τι
μωρηθεί ό Ίβάνωφ, πού όρθωσε τό ανάστημα του εναντίον των 
διαταγών τής έπιτροπής καί πώς πρέπει νά έξουδετερωθεΐ γιά 
νά πάψει νάχει τή δυνατότητα νά κάνει κι άλλη ζημιά. Κι επειδή 
ό Κουζνετσώφ, στενός φίλος τοΰ Ίβάνωφ, δέν κατάλαβε, φαί
νεται, πού τό πάει ό Νετσάγιεφ, ό τελευταίος δήλωσε ότι πρέπει 
νά σκοτώσουν τόν Ίβάνωφ. Ό Πρυζώφ, στρεφόμενος πρός τόν 
Κουζνετσώφ, άναφώνησε : Τρελλάθηκε ό Νετσάγιεφ, θέλει νά 
σκοτώσει τόν Ίβάνωφ, πρέπει νά τό έμποδίσουμε αυτό. Ό Νε
τσάγιεφ έθεσε τέρμα στίς ταλαντεύσεις τους μέ τή συνηθισμένη 
του φράση : ((Θέλετε κι έσεις νά ορθώσετε τό άνάστημά σας 
εναντίον τών διαταγών τής έπιτροπής ; Ά ν δέν γίνεται νά τόν 
σκοτώσουμε άλλιώς, τότε έμεΐς μέ τόν Νικολάγιεφ θά πάμε άπό-
ψε τή νύχτα στό δωμάτιο του καί θά τόν πνίξουμε έκεϊ». Κατόπιν 
πρότεινε νά παρασύρουν τόν Ίβάνωφ σέ μιά σπηλιά, πού βρισκό
ταν στό πάρκο τής Ακαδημίας, δήθεν γιά νά ξεθάψουν κάποιο 
τυπογραφείο κρυμμένο έκεϊ άπό παλιά, καί νά τόν σκοτώσουν. 

Έτσ ι , άκόμα καί στήν κρίσιμη έκείνη στιγμή ό Νετσάγιεφ 
ομολογούσε ό ίδιος τήν άφοσίωση τοΰ Ίβάνωφ. Ή τ α ν σίγουρος 
πώς, παρά τήν άποχώρησή του άπ' τήν έταιρία, ό Ίβάνωφ θά 
πήγαινε νά τούς βοηθήσει νά βγάλουν τό τυπογραφείο καί πώς 
δέν είναι ικανός νά τόν καταδώσει, διότι, άν ήθελε νά τό κάνει, 
θά τό έκανε προτού άποχωρήσει άπ' τήν έταιρία ή άμέσως μετά. 
Ά ν ό Ίβάνωφ ήθελε νά καταδώσει τόν Νετσάγιεφ στύνάστυνο-
μία, τοΰ δινόταν τώρα ή ευκαιρία νά τόν συλλάβουν στόν τό
πο τοΰ έγκλήματος. Ά λ λ ά συνέβηκε άκριβώς τό άντίθετο: Ό 
Ίβάνωφ ήταν ευτυχής, διότι θά είχε, έπιτέλους, μιά θετική άπό-
δειξη πώς ή οργάνωση αύτή είναι υπαρκτή, θά είχε ένα άπτό 
δείγμα πώς διαθέτει κάτι παραγωγικό, έστω καί τυπογραφικά 
στοιχεία. Ξεχνώντας όλες τίς άπειλές τοΰ Νετσάγιεφ έναντίον 
τών άποστατών, βιάστηκε νά παρατήσει τό τσάι πού έπινε μ' έναν 
φίλο του στόν όποιο πήγε νά τόν βρει ό Νικολάγιεφ μέ έντολή 
τοΰ Νετσάγιεφ, καί άκολούθησε τό κάλεσμά του. 

Μέσα στό σκοτάδι τής νύχτας, έντελώς άνύποπτος, ό Ίβά
νωφ πλησιάζει στή σπηλιά. Ξαφνικά, άκούγεται μιά κραυγή. 
Κάποιος ρίχνεται πάνω του πισώπλατα. Ά ρ χ ι σ ε μιά φοβερή πά-
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λη. Ακούγεται μόνο τό μουγγρητό του Νετσάγιεφ καί τό βογ-
γητό του θύματος του, πού τό έπνιγε μέ τά χέρια του. Ακούστηκε 
μετά ένας πυροβολισμός κι ό Ίβάνωφ έπεσε νεκρός. Ή σφαίρα 
άπ' τό περίστροφο τοϋ Νετσάγιεφ του διαπέρασε τό κρανίο. 
«Γρήγορα σκοινί, πέτρες», φωνάζει ό Νετσάγιεφ, ψάχνοντας τίς 
τσέπες τοΰ νεκρού γιά νά πάρει τά χαρτιά καί τά χρήματά του. 
Μετά τόν πέταξαν σέ μιά δεξαμενή. 

Επιστρέφοντας στό σπίτι τοϋ Κουζνετσώφ, οί δολοφόνοι 
φρόντισαν νά έξαφανίσουν τά ίχνη τοϋ έγκλήματός τους. Έ κ α 
ψαν τό ματωμένο πουκάμισο τοϋ Νετσάγιεφ. Οί συναυτουργοί 
τοϋ έγκλήματος ήσαν σκυθρωποί καί συντριμμένοι. Ξάφνου 
άκούγεται δεύτερος πυροβολισμός καί ή σφαίρα πέρασε ξυστά 
άπ' τό αύτί τοϋ Πρυζώφ. Ό Νετσάγιεφ ζήτησε συγγνώμη, λέγον
τας πώς «ήθελε νά εξηγήσει στόν Νικολάγιεφ τό χειρισμό τοϋ 
περιστρόφου». Οί μάρτυρες καταθέτουν ομόφωνα ότι αυτό ήταν 
μιά νέα άπόπειρα δολοφονίας. Ό Νετσάγιεφ ήθελε νά σκοτώσει 
τόν Πρυζώφ, διότι τό πρωί είχε τολμήσει νά φέρει αντίρρηση 
στή δολοφονία τοϋ Ίβάνωφ. 

Αμέσως μετά άπ' αύτά, ό Νετσάγιεφ σπεύδει νά έγκαταλεί-
ψει τή Μόσχα καί πάει μαζί μέ τόν Κουζ νετσώφ στή ν Πετρού
πολη, άναθέτοντας τή δουλειά τής Μόσχας στόν Ούσπένσκι. 
Στή ν Πετρούπολη κάνει πώς έξακολουθεΐ νά άσχολεΐται μέ τήν 
όργάνωσή του. Α λ λ ά ό Κουζνετσώφ, πρός μεγάλη του έκπληξη, 
πήρε είδηση πώς έδώ πολύ λιγότερο άπ' ό,τι στή Μόσχα μπορεί 
νά γίνει λόγος γιά οργάνωση. Τόλμησε τότε νά θέσει στό Νετσά
γιεφ τό έρώτημα: «Ποϋ είναι λοιπόν ή έπιτροπή ; Μήπως έσύ 
είσαι ή έπιτροπή ;» — Ό Νετσάγιεφ έξακολουθεΐ νά τό άρνεΐται 
καί διαβεβαιώνει τόν Κουζνετσώφ ότι ή έπιτροπή ύπάρχει. Ό 
Νετσάγιεφ επιστρέφει στή Μόσχα καί ομολογεί στόν Νικολά
γιεφ ότι, εφόσον έχει συλληφθεί ό Ούσπένσκι, θά συλληφθούν 
κι όλοι οί άλλοι καί γι ' αύτό «δέν ξέρει τί νά κάνει». Τότε ό Νι
κολάγιεφ, ό πιό άφοσιωμένος οπαδός του, άποφάσισε νά τόν 
ρωτήσει άν πράγματι υπάρχει αύτή ή διαβόητη έπιτροπή ή απαρ
τίζεται μόνο άπό τόν ίδιο. — ((Μή δίνοντας καταφατική άπάν-
τηση στό έρώτημά μου, μοϋ είπε ότι όλα τά μέσα είναι έπιτρεπτά, 
προκειμένου νά στρατολογήσουμε άνθρώπους σέ μιά τέτοια ύπό-
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θεση, δτι ό κανόνας αυτός ισχύει καί στό εξωτερικό, ότι τόν τη
ρεί ό Μπακούνιν, καθώς καί άλλοι καί ότι, εφόσον τέτοιοι άν
θρωποι τηρούν αυτόν τόν κανόνα, είναι εύνόητο πώς καί αυτός, 
ό Νετσάγιεφ, μπορεί νά ένεργήσει μέ τόν ίδιο τρόπο» (άρ. φύλ. 
181). Κατόπιν έδωσε έντολή στόν Νικολάγιεφ νά πάει μαζί μέ 
τόν Πρυζώφ στην Τούλα καί νά παρακαλέσει έκεϊ την Κα Ά λ ε -
ξανδρόφσκαγια νά τόν συνοδεύσει στή Γενεύη, διότι τού ήταν 
άπόλυτα άναγκαΐο. 

Ή Κα Άλεξανδρόφσκαγια ήταν πολύ έκτεθειμένη στήν πε
ρίοδο των ταραχών τού 1861-1862. Κάθησε μάλιστα καί στή φυ
λακή, όπου ή στάση της δέν ήταν καί τόσο σωστή. Σέ μιά κρίση 
ειλικρίνειας έγραψε μιά εξομολόγηση πρός τούς δικαστές της 
καί ή έξομολόγηση αύτή ένοχοποίησε πολλούς άνθρώπους. 
"Υστερα άπ' όλες αύτές τίς υποθέσεις, πήγε καί έμεινε σέ μιά 
έπαρχιακή πόλη, όπου ζούσε υπό άστυνομική έπιτήρηση. Ε 
πειδή φοβόταν πώς δέν θά τής έκδόσουν διαβατήριο, ό Νετσά
γιεφ προμηθεύτηκε μέ κάποιο τρόπο ένα διαβατήριο γι ' αύτή ν. 
Είναι άξιο άπορίας γιά ποιό λόγο ό Νετσάγιεφ χρειάστηκε έναν 
συνεπιβάτη, τού όποιου καί μόνο ή παρουσία θά ήταν άρκετή γιά 
νά προκαλέσει τή σύλληψή του στά σύνορα ; Μολαταύτα, ό Νε
τσάγιεφ, συνοδευόμενος άπό τήν Κα Άλεξανδρόφσκαγια, έφθασε 
αισίως στή Γενεύη καί, ενώ τούς άμοιρους άνθρώπους πού έξα-
πάτησε τούς έριχναν στή φυλακή, αύτός μαζί μέ τόν Μπακού-
νιν καταπιάστηκε μέ τήν σύνταξη τού δεύτερου τεύχους τής «Λαϊ
κής Τιμωρίας». Ό Μπακούνιν, άπέραντα υπερήφανος διότι ή 
«Journal de Genève» 2 5 7 γράφει γιά τή συνωμοσία Νετσάγιεφ καί 
τού άποδίδει (τού Μπακούνιν) καθοδηγητικό ρόλο σ' αύτήν, ξέ
χασε πώς ή «Λαϊκή Τιμωρία» του τυπώνεται δήθεν στή Μόσχα 
καί άναδημοσίευσε σ'αύτήν μιά ολόκληρη σελίδα άπ ' τό άρθρο 
τής «Journal de Genève», γραμμένο στά Γαλλικά. Μόλις έτοι-
μάστηκε τό περιοδικό, άνέθεσαν στήν Κα Άλεξανδρόφσκαγια 
νά τό μεταφέρει μαζί μέ άλλες προκηρύξεις στή Ρωσία. Στά σύ
νορα, ένας πράκτορας τού HI Γραφείου, πού είχε στήσει καρτέρι 
στήν Κα Άλεξανδρόφσκαγια, τής πήρε τό πακέτο.Μετά τή σύλ
ληψή της, παρέδωσε στόν πράκτορα έναν κατάλογο ονομάτων, 
πού μόνο ό Μπακούνιν μπορούσε νά τά γνωρίζει. "Ενας άπό τούς 
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κατηγορούμενους στην υπόθεση Νετσάγιεφ, αλλά καί άπό τούς 
πιό κοντινούς του άνθρώπους, παραδέχτηκε στό δικαστήριο ότι 
«θεωρούσε προηγούμενα τόν Μπακούνιν έντιμο άνθρωπο καί 
δεν καταλαβαίνει πως αύτός, μαζί με τούς άλλους, μπόρεσε τόσο 
ύπουλα νά εκθέσει αυτή τή γυναίκα στόν κίνδυνο τής σύλληψης». 

Μολονότι ό Μπακούνιν άπάλλασσε τόν έαυτό του άπό τήν 
ύποχρέωση νά πάει στή Ρωσία γιά νά ήγηθεΐ αύτοπροσώπως στή 
μεγάλη έπανάσταση, τής όποιας τήν άναπότρεπτη έκρηξη πρό
βλεπε, στήν Ευρώπη ένεργοΰσε σάν νά έχει «τό διάβολο μέσα 
του». Ή «Progrès» τοΰ Λόκλ, τό έλβετικό όργανο τής Συμμαχίας, 
δημοσίευε έκτενή άποσπάσματα άπό τή «Λαϊκή Τιμωρία». Ό 
Γκυγιώμ έγκωμίαζε άπό τίς στήλες της τίς εκπληκτικές έπιτυχίες 
των μεγάλων ρώσων έπαναστατών καί διακήρυσσε ότι τό πρό
γραμμα του περί άποχής άπό κάθε πολιτική ταυτίζεται μέ τό δικό 
τους πρόγραμμα*. Στό συνέδριο του Λά Σώ-ντέ-Φόν ό Οϋτιν έπι-
χείρησε νά ξεσκεπάσει τά δόλια τεχνάσματα του Νετσάγιεφ, 
άλλά ό Γκυγιώμ τόν διέκοψε, λέγοντας ότι τό νά γίνεται λόγος 
γι αύτούς τούς άνθρώπους ισοδυναμεί μέ κατάδοση. Ό σ ο γιά 
τόν Μπακούνιν, έγραφε στήν «Marseillaise» ότι τάχα ό ίδιος 
μόλις έπέστρεψε «άπό μεγάλο ταξίδι σέ μακρινές χώρες, όπου 
δέν φτάνει ό ελεύθερος Τύπος» 2 5 9 . Ήθελε έτσι νά δημιουργήσει 
τήν έντύπωση ότι δήθεν στή Ρωσία τά πράγματα παίρνουν τέτοια 
έπαναστατική στροφή, ώστε ό ίδιος θεώρησε άπαραίτητη τήν 
έκεΐ παρουσία του. 

Φτάνουμε τώρα στή λύση τής ιλαροτραγωδίας τής ρωσικής 
Συμμαχίας. Τό 1859 ό Χέρτσεν πήρε άπό κληροδότημα ένός νεα
ρού ρώσου 25.000 φράγκα, μέ σκοπό νά διατεθούν γιά νά γίνει 
έπαναστατική προπαγάνδα στή Ρ ω σ ί α 2 6 0 . Ό Χέρτσεν, πού δέν 
ήθελε νά δώσει σέ κανέναν αύτό τό ποσό, έξαπατήθηκε, παρ* 
όλα αύτά, άπ' τόν Μπακούνιν, πού κατάφερε νά τοϋ πάρει τά λε-

* Τό 1868, δηλαδή ούτε δυό χρόνια πρίν άπ' τό συνέδριο τοϋ Λά Σώ-
ντέ-Φόν, όπου οί συμμαχίτες πέτυχαν νά άναγνωριστεϊ τό δόγμα τους περί 
άποχής άπ' τήν πολιτική, κακίζοντας άπό τίς στήλες τής «Démocrat ie» 2 5 8  

τοϋ Σασέν τήν άποχή άπ' τήν πολιτική τών γάλλων έργατών, ό Μπακούνιν 
έγραφε : « Ή άποχή άπ' τήν πολιτική είναι μιά άνοησία, πού εφευρέθηκε άπό 
άπατεώνες, γιά νά παραπλανούνται οί ήλίθιοι». 
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φτά, διαβεβαιώνοντας τον δτι ό Νετσάγιεφ είναι εκπρόσωπος 
μιας πλατιάς καί ισχυρής μυστικής οργάνωσης. Γιά τοΰτο καί 
ό Νετσάγιεφ θεώρησε πώς είχε τό δικαίωμα νά ζητήσει τό μερί
διο του. Καί οί δυό αυτοί διεθνείς αδελφοί, πού δε στάθηκε ίκανή 
νά τούς χωρίσει ή δολοφονία τού Ίβάνωφ, έστησαν καυγά γιά τά 
λεφτά. Ό Μπακούνιν άρνήθηκε νά τά παραδώσει. Ό Νετσάγιεφ 
έγκατέλειψε τή Γενεύη καί τήν Ά ν ο ι ξ η τού 1870 έξέδωσε στό 
Λονδίνο μιά ρωσική έφημερίδα, τήν «Κοινότητα» («Obschtschi-
n a » ) 2 6 1 , όπου ζητούσε άνοιχτά άπ' τόν Μπακούνιν νά τού δώσει 
τό υπόλοιπο τής χορηγίας, πού είχε πάρει άπ' τόν μακαρίτη Χέρ-
τσεν. Ιδού ή έπιβεβαίωση τού ότι οί διεθνείς άδελφοί «ποτέ δέν 
στρέφονται ό ένας κατά τού άλλου καί δέν αποκαλύπτουν δημο
σία τις διαφορές τους». 

Τό κύριο άρθρο τού δεύτερου τεύχους τής «Λαϊκής τιμω
ρίας» περιέχει άλλο ένα έπιτάφιο άσμα ποιητικής πεζογραφίας 
γιά τόν άείποτε νεκρό καί άείποτε ζωντανό ήρωα Νετσάγιεφ. 
Τούτη τή φορά τόν έπνιξαν οί χωροφύλακες, πού τόν μετέφεραν 
στή Σιβηρία. Τόν είχαν πιάσει στό Ταμπόφ, μεταμφιεσμένο μέ 
ρούχα εργατικά, μέσα σ' ένα καπηλειό. Ή σύλληψη αύτή έφερε 
μεγάλη αναταραχή στούς κυβερνητικούς κύκλους. Δέν είχαν 
άλλη συζήτηση παρά γιά «τόν μεταμφιεσμένο Νετσάγιεφ... γιά 
καταδύσεις... γιά μυστικές έταιρίες... γιά μπακουνικούς... γιά 
έπανάσταση». Γιά τό θάνατο τού Νετσάγιεφ ό κυβερνήτης τού 
Πέρμ έστειλε τηλεγράφημα στήν Πετρούπολη. Αύτό τό τηλε
γράφημα παρατίθεται αύτούσιο. Ά λ λ ο τηλεγράφημα, πού επί
σης παρατίθεται αύτούσιο, έστειλαν στό I I I Γραφείο καί ή «Λαϊ
κή τιμωρία» γνωρίζει ότι «παίρνοντας ένα τέτοιο τηλεγράφημα, 
ό άρΧΉϊόζ τ ω ν χωροφυλάκων πετάχτηκε άπ' τήν καρέκλα του 
κι όλη τή νύχτα ένα μοχθηρό χαμόγελο είχε άπλωθεΐ στό πρό
σωπο του». Έ τ σ ι ό Νετσάγιεφ πέθανε γιά δεύτερη φορά. 

Τό άρθρο ομολογεί τή δολοφονία τού Ίβάνωφ. Ή δολοφο
νία χαρακτηρίζεται σάν 

«εκδίκηση τής έταιρίας πρός ένα μέλος της, διότι αθέτησε τό χρέος του. 
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Ή αμείλικτη λογική των γνήσιων εργατών τής υπόθεσης δέν πρέπει νά δι
στάζει μπροστά σέ καμιά πράξη, πού όδηγεϊ στήν έπιτυχία τής ύπόθεσης καί 
πολύ περισσότερο μπροστά σέ πράξεις, ίκανές νά σώσουν τήν ύπόθεση καί 
νά αποτρέψουν τό χαντάκωμά της». 

Ή σύλληψη ογδόντα νέων ανθρώπων γιά τόν Μπακούνιν 
σημαίνει «επιτυχία τής υπόθεσης». 

Τό δεύτερο άρθρο, πού τιτλοφορείται «Όποιος δέν είναι 
μαζί μας, είναι έναντίον μας», άποτελεΐ μιά άπολογία τής πο
λιτικής δολοφονίας. "Ολους τούς επαναστάτες, πού δέν άνή-
κουν στή Συμμαχία, τούς περιμένει ή τύχη του Ίβάνωφ, δίχως 
νά γίνεται μνεία του ονόματος του : 

«Τφτασε ή αποφασιστική στιγμή... τά δυό έχθρικά στρατόπεδα άρχισαν 
ήδη τις πολεμικές έπιχειρήσεις... δέ μπορεί πιά νά παραμένει κανείς ούδέ-
τερος : είναι τώρα άδύνατο νά παραμένει κανείς στή χρυσή μετριότητα. Αύτό 
σημαίνει ότι στέκεται άνάμεσα σέ δυό έχθρικές δυνάμεις, πού άνταλλάσουν 
πυρά μεταξύ τους. Αύτό σημαίνει ότι πάει χαμένος, ότι θά πέσει άπό τά βό
λια καί τοΰ ένός καί τοΰ άλλου, δίχως νά μπορεί κάπως ν' άντιδράσει. Αύτό 
σημαίνει: νά δοκιμάσει πάνω στό πετσί του τό κνοΰτο καί τά βασανιστήρια 
τοΰ III Γραφείου ή νά πέσει άπό τίς σφαίρες τών περιστρόφων μας». 

Ακολουθεί ύστερα μιά έκφραση εύγνωμοσύνης, ειρωνική, 
φαίνεται, πρός τή ρωσική κυβέρνηση γιά «τή συνδρομή της στήν 
άνάπτυξη καί επιτάχυνση τής ύπόθεσής μας, πού πλησιάζει ορ
μητικά πρός τό πολυπόθητο τέλος». Τή στιγμή πού οί δύο ήρωες 
εύγνωμονούσαν τήν κυβέρνηση διότι έπισπεύδει τό «πολυπό
θητο τέλος», όλα τά μέλη αύτής τής λεγόμενης μυστικής οργά
νωσης είχαν συλληφθεί. — Κατόπιν άκούγεται ένα νέο κάλεσμα. 
Δέχονται «μέ άνοιχτές άγκάλες όλες τίς τίμιες, φρέσκες δυνά
μεις», προειδοποιώντας τες ότι, έτσι καί πέσουν σ' αύτές τίς ά
γκάλες, οφείλουν νά υποτάσσονται σ' ό,τι ζητήσει ή έταιρία. 
«Κάθε άποσκίρτηση άπ' τήν έταιρία, κάθε ύποχώρηση, πού γίνε
ται συνειδητά άπό έλλειψη πίστης στήν άλήθεια καί στό δίκιο 
τών γνωστών άρχών, οδηγεί στή διαγραφή άπ' τόν κατάλογο 
τών ζωντανών». "Υστερα οί δυό ήρωές μας χλευάζουν τούς συλ
ληφθέντες : είναι, λέει, άπλώς μερικοί καλοκάγαθοι φιλελεύθεροι, 
ένώ τά πραγματικά οργανωμένα μέλη ή έταιρία τά προφυλάσσει 
καί δέν θά έπιτρέψει νά τά συλλάβουν. 

Τό τρίτο άρθρο έχει τίτλο ((Οί θεμελιώδεις αρχές τοϋ μελ-
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Ιοντικού κοινωνικού συστήματος)). Αύτό τό άρθρο δείχνει δτι, 
άν τιμωρούν σάν εγκληματίες τούς άπλούς θνητούς έστω καί γιά 
μιά μόνο σκέψη τους γιά τη μελλοντική οργάνωση τής κοινω
νίας, αύτό γίνεται διότι οί άρχηγοί τά έχουν κανονίσει όλα έκ 
τών προτέρων. 

« Ή διέξοδος άπ' τήν ύπάρχουσα κοινωνική τάξη καί ή άνανέωση τής 
ζωής πάνω σέ νέες αρχές μπορεί νά συντελεστεί μόνο μέ τή συγκέντρωση 
δλων τών μέσων κοινωνικής ύπαρξης στά χέρια τής επιτροπής μας 
καί μέ τήν κήρυξη τής χειρονακτικής έργασίας ώς υποχρεωτικής γιά 
όλους. 

Ή έπιτροπή, αμέσως μόλις γίνει ή άνατροπή τών σημερινών θεσμών, 
θά άνακηρύξει τά πάντα κοινωνική ιδιοκτησία καί θά προτείνει τήν ίδρυση 
έργατικών συνεταιρισμών (Artels) καί ταυτόχρονα θά έκδώσει στατιστικούς 
πίνακες, πού θά καταρτίζονται άπό έμπειρογνώμονες καί θά δείχνουν ποιοί 
βιομηχανικοί κλάδοι είναι πιό αναγκαίοι στό δεδομένο μέρος καί ποιές πε
ριστάσεις μπορεί νά δυσκολέψουν τούτο ή έκεϊνο τό έπίπεδο απασχόλησης. 

Μέσα σέ ορισμένες μέρες, πού προβλέπονται γιά τήν άνατροπή καί γιά 
τήν άναπόφευκτη άναμπουμπούλα πού θά έπακολουθήσει, τό κάθε άτομο 
οφείλει νά ένταχθεϊ, μέ δική του έπιλογή, στό ένα ή στό άλλο έργατικό άρ-
τέλ... "Οσοι μείνουν παράμερα καί δέν ένταχθοΰν σέ έργατική ομάδα δίχως 
νά έπικαλεστοΰν βάσιμους λόγους, δέν έχουν δικαίωμα εισόδου στά κοινά 
έστιατόρια, στά υπνωτήρια, στά κάθε λογής οίκήματα, πού προορίζονται 
γιά τήν ικανοποίηση διαφόρων άναγκών τών έργατών-άδελφών ή γιά τήν 
εναποθήκευση έτοιμης παραγωγής καί πρώτων ύλών, τροφίμων καί έρ-
γαλείων γιά όλα τά μέλη τής έργατικής κοινωνίας πού έγκαθιδρύθηκε. 
Μέ λίγα λόγια, όποιος δέν ένταχθεί δίχως νά έχει βάσιμους λόγους σ' ένα 
άρτέλ, θά στερηθεί τά μέσα διαβίωσης, θ ά είναι κλειστοί γι 4 αύτόν όλοι οί 
δρόμοι, όλα τά μέσα έπικοινωνίας καί θά τού μένει μόνο μιά διέξοδος: ή 
δουλειά, ή θάνατος». 

Τό κάθε άρτέλ εκλέγει τόν έκτιμητή του (otzienschtschik), 
πού ρυθμίζει τήν πορεία τής έργασίας, τηρεί τά βιβλία όπου κα
ταγράφεται ή παραγωγή καί ή κατανάλωση, καθώς καί ή παρα
γωγικότητα τού κάθε έργάτη καί πού χρησιμεύει ώς συνδετικός 
κρίκος άνάμεσα στό άρτέλ καί τό κοινό τοπικό γραφείο. Τό γρα
φείο, πού άπαρτίζεται άπό αιρετά μέλη όλων τών τοπικών άρτέλ, 
προβαίνει σέ άνταλλαγές μεταξύ τών άρτέλ, διευθύνει όλα τά κοι
νωνικά ιδρύματα (ύπνωτήρια, έστιατόρια, σχολεία, νοσοκομεία) 
καί κατευθύνει όλες τίς κοινωνικές δραστηριότητες: 
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"Όλες οί κοινές δραστηριότητες διευθύνονται άπ' τά γραφεία, ένώ 
όλες οί ατομικές, όπου απαιτείται ίδιαίτερη έπιδεξιότητα καί πείρα, έκ-
τελούνται απ" τό κάθε άρτέλ ξεχωριστά». 

Στή συνέχεια παρατίθεται ένας διεξοδικός κανονισμός αγω
γής, έργάσιμου χρόνου, διατροφής τών παιδιών, απαλλαγής 
τών εφευρετών άπ' τήν έργασία κτλ. 

«Μέ τήν πλήρη δημοσιότητα, μέ τήν πλήρη γνώση τής δραστηριότητας 
τοΰ καθενός, θά εξαφανιστεί μιά γιά πάντα κάθε φιλοδοξία, όπως τήν έν-
νοούν σήμερα, καί κάθε ψέμμα... τότε έπιδίωξη τού καθενός θά είναι νά πα
ράγει γιά τήν κοινωνία όσο τό δυνατό περισσότερα καί νά καταναλώνει όσο 
τό δυνατό λιγότερα. Κάθε υπερηφάνεια καί κάθε φιλοδοξία τών αυριανών 
έργατών θά βρίσκεται στή συνειδητοποίηση τής ώφελιμότητάς τους γιά 
τήν κοινωνία». 

Λαμπρό δείγμα κομμουνισμού του στρατώνα ! Βρίσκουμε 
έδώ τά πάντα : κοινά ύπνωτήρια, κοινά εστιατόρια, έκτιμητές 
καί γραφεία, πού κανονίζουν τήν αγωγή, τήν παραγωγή, τήν κα
τανάλωση, μέ μιά λέξη τό σύνολο τής κοινωνικής δραστηριό
τητας καί έπικεφαλής όλων, σάν ύπατος καθοδηγητής, ή άνώ-
νυμη καί άγνωστη «επιτροπή μας». Νά τί θά πει άνόθευτος 
«άντιανταρχισμός ! 

Γιά νά δοθεί σ 3 αυτό τό άνόητο σχέδιο πρακτικής όργάνω-
σης ή έπίφαση κάποιου θεωρητικού ύπόβάθρου, κόλλησαν άκρι-
βώς κάτω άπ' τόν τίτλο τοΰ άρθρου μιά μικρή παρατήρηση : 

« Ό σ ο ι έπιθυμούν διεξοδική θεωρητική άνάπτυξη τών βασικών μας θέ
σεων, θά τή βρούν στό έκδομένο από έμας έργο : "Μανιφέστο τοΰ Κομ
μουνιστικού Κόμματος")). 

Πράγματι, σέ κάθε τεύχος τοΰ «Κολοκόλ» τοΰ 1870 2 6 2 δί
πλα στή ν άγγελία γιά τό προσκλητήριο τοΰ Μπακούνιν «Πρός 
τούς άξιωματικούς τού ρωσικού στρατού» καί γιά τά δυό τεύχη 
τής «Λαϊκής Τιμωρίας», ύπήρχε καί ή άγγελία γιά τή ρωσική 
μετάφραση τοΰ Μανιφέστου τοΰ (γερμανικοΰ) Κομμουνιστικού 
Κόμματος τοΰ 1847 (τιμή 1 φράγκο). Εκμεταλλευόμενος αύτό τό 
Μανιφέστο στή Ρωσία προκειμένου νά εμπνεύσει εμπιστοσύνη 
στίς ταταρικές φαντασιώσεις του, ό Μπακούνιν, ταυτόχρονα, 
διαμέσου τής Συμμαχίας στίς χώρες τής Δύσης, χαρακτήριζε τό 
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ϊδιο αύτό Μανιφέστο έργο άρχιαιρετικό, πού κηρύσσει την ολέ
θρια διδασκαλία τοϋ γερμανικού αύταρχικοϋ κομμουνισμού (βλ. 
απόφαση της συνδιάσκεψης τοΰ Ρίμινι, λόγο τοϋ Γκυγιώμ στη 
Χάγη, ((Bulletin Jurassien» άρ. 10-11, «Federación» της Βαρκε
λώνης κλπ.). 

Τώρα, πού ó καθένας ξέρει ποιό ρόλο προορίζεται νά παίξει 
«ή έπιτροπή μας», θά τοΰ είναι εύεξήγητο αύτό τό άνταγω-
νιστικό μίσος πρός τό κράτος καί πρός κάθε συγκέντρωση δυνά
μεων των έργατών. Στην πραγματικότητα, όσο ή έργατική τάξη 
θά έχει τά άντιπροσωπευτικά της όργανα, οί κ.κ. Μπακούνιν καί 
Νετσάγιεφ, πού άλωνίζουν μέ τό προσωπείο της «έπιτροπής 
μας», δέν θά καταφέρουν νά γίνουν ιδιοκτήτες τοΰ κοινωνικοΰ 
πλούτου καί δέ θά μπορέσουν νά δρέψουν τούς καρπούς τής 
γενναιόψυχης έκείνης φιλοδοξίας, πού τόσο αδημονούν νά εμ
πνεύσουν στούς άλλους : νά δουλεύεις πολύ γιά νά καταναλώ
νεις λίγο ! 

2. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ 

Ό Νετσάγιεφ έκρυβε μέ μεγάλη έπιμέλεια ένα μικρό κρυ
πτογραφικό βιβλιαράκι, πού ονομαζόταν « Ή έπαναστατική κα
τ ή χ η σ η » 2 6 3 . Ισχυριζόταν ότι τό νά έχει κανείς αύτό τό βιβλια
ράκι αποτελεί ιδιαίτερο προνόμιο γιά κάθε άπεσταλμένο ή πρά
κτορα τής Διεθνούς Ένωσης. Ό λ ε ς οί καταθέσεις στό δικαστή
ριο καί οί άδιάσειστες αποδείξεις πού παρουσίασαν οί συνήγοροι 
μαρτυρούν πώς αύτή τήν κατάχηση τήν έγραψε ό Μπακούνιν, ó 
όποιος άλλωστε δέν τόλμησε ποτέ νά άρνηθεϊ τήν πατρότητά 
της. Εξάλλου, ή μορφή καί τό περιεχόμενο αύτοΰ τοΰ έργου δεί
χνουν ολοφάνερα ότι προέρχεται άπ' τήν ίδια πηγή άπ' όπου 
προέρχονται καί τά μυστικά καταστατικά, οί «Λόγοι», οί προ
κηρύξεις καί ή «Λαϊκή τιμωρία», γιά τά όποια έχουμε ήδη μιλή
σει. Αύτό είναι άπλώς τό συμπλήρωμά τους. Αυτοί οί παντοκα-
ταλυτές αναρχικοί, πού θέλουν νά άμορφοποιήσουν τά πάντα, 
γιά νά έγκαθιδρύσουν τήν άναρχία, στό ήθικό πεδίο φθάνουν στό 
άποκορύφωμα τής άστικής άνηθικότητας. Οί αναγνώστες μπό
ρεσαν ήδη άπό μερικά μικρά δείγματα νά βγάλουν κρίση γιά τή 
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συμμαχίτικη ήθική, πού τά δόγματα της, καθαρά χριστιανικής 
καταγωγής, τά είχαν επεξεργαστεί στήν εντέλεια οί διάφοροι 
Έσκομπάρ τοϋ 17ου α ιώνα 2 6 4 . Ή Συμμαχία άπλώς διογκώνει μέ
χρι παραλογισμού τό χαρακτήρα αύτής τής ήθικής καί άντί τής 
Ιεράς Καθολικής, Αποστολικής, Ρωμαϊκής Εκκλησίας των 
Τησουϊτών, θέτει τήν άρχιαναρχική καί παντοκαταλύτρα «ιερή 
έπαναστατική υπόθεση». Ή έπαναστατική κατήχηση είναι ό 
επίσημος κώδικας αύτής τής ήθικής, πού αύτή τή φορά έκτίθεται 
συστηματικά καί μέ απόλυτη ειλικρίνεια. Τήν παραθέτουμε αύ-
τούσια, όπως ακριβώς διαβάστηκε στή συνεδρίαση τοϋ δικα
στηρίου στίς 8 Ιουλίου 1871. 

((01 υποχρεώσεις τοϋ επαναστάτη απέναντι στον εαυτόν του 

§ 1. Ό έπαναστάτης είναι ένας άνθρωπος καταδικασμένος. Δέν έχει 
προσωπικά συμφέροντα, ύποθέσεις, αισθήματα, συμπάθειες, περιουσία, 
ούτε κάν ένα δνομα. Ι Υ αυτόν όλα ύποτάσσονται σέ ένα καί μόνο συμφέρον, 
σέ μιά σκέψη, σέ ένα πάθος — στήν έπανάσταση. 

§ 2. Στά βάθη τής ΰπαρξής του, όχι μόνο στά λόγια, άλλά στήν πράξη 
διέκοψε κάθε σχέση μέ τήν άστική κατάσταση πραγμάτων καί μέ όλον τόν 
πολιτισμένο κόσμο, μέ όλους τούς νόμους, μέ όλους τούς τύπους τής ευπρέ
πειας, τίς καθιερωμένες συμβάσεις καί τήν ήθική αύτοΰ τοΰ κόσμου. Αυτός ό 
κόσμος είναι άμείλικτος έχθρός του κι άν έξακολουθεϊ νά ζει σ' αύτόν, τό 
κάνει μόνο γιά νά τόν καταλύσει πιό σίγουρα. 

§ 3. Ό έπαναστάτης περιφρονεί κάθε δογματοποίηση καί άρνεΐται τήν 
έπιστήμη τοΰ σημερινού κόσμου, άφήνοντάς την στίς έπερχόμενες γενιές. 
Γνωρίζει μόνο μιά έπιστήμη, τήν έπιστήμη τής καταστροφής. Γι' αύτόν καί 
μόνο τό λόγο σπουδάζει μηχανική, φυσική, χημεία καί, ϊσως, ίατρική. Γιά 
τόν ίδιο λόγο σπουδάζει νύχτα καί μέρα τή ζωντανή έπιστήμη — τούς άνθρώ-
πους, τό χαρακτήρα, τή θέση καί όλες τίς συνθήκες τοΰ σημερινού κοινω
νικού συστήματος σ' όλα τά ενδεχόμενα πεδία. Ένας καί πάλι είναι ό σκο
πός, τό πιό γρήγορο καί τό πιό σίγουρο γκρέμισμα αύτοΰ τοΰ βρώμικου (ρο-
ganyi) κοινωνικού συστήματος. 

§ 4. Περιφρονεί τήν κοινή γνώμη. Περιφρονεί καί μισεί όλες τίς δοξα
σίες καί εκδηλώσεις τής σημερινής κοινωνικής ήθικής. Η θ ι κ ό γι' αύτόν 
είναι καθετί, πού διευκολύνει τό θρίαμβο τής έπανάστασης. Ανήθικο καί 
έγκληματικό καθετί, πού τόν έμποδίζει. 

§ 5. Ό έπαναστάτης είναι ένας άνθρωπος καταδικασμένος, (πού δέν α
νήκει πιά στόν έαυτό του)*, άνελέητος γιά τό Κράτος καί γενικά γιά όλη 

* — στή γαλλική έκδοση λείπει ή φράση πού είναι σέ παρένθεση^ (Σημ. τής γερ· 
έκδ . ) . 
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την πολιτισμένη ταξική κοινωνία. Δέν πρέπει νά περιμένει γιά τόν έαυτό 
του κανένα έλεος. Ανάμεσα σ' αυτόν καί στήν κοινωνία ύπάρχει ένας κρυ
φός ή φανερός, άλλά ασταμάτητος καί αδυσώπητος πόλεμος ζωής ή θανά
του. Πρέπει νά έκγυμνάσει τόν έαυτό του γιά νά άντέχει σέ όλα τά μαρτύρια. 

§ 6. Σκληρός πρός τόν έαυτό του, πρέπει νά είναι σκληρός καί γιά τούς 
άλλους. "Ολα τά εύγενή καί λεπτεπίλεπτα αισθήματα συγγένειας, φιλίας, 
άγάπης, ευγνωμοσύνης πρέπει νά τά πνίξει μέσα του μέ τό ένα καί μοναδικό 
ψυχρό πάθος του έπαναστατικοΰ έργου. Γι' αύτόν ύπάρχει μόνο μιά άπόλαυ-
ση, μιά παρηγοριά, μιά άνταμοιβή καί ικανοποίηση : ή έπιτυχία τής έπανά-
στασης. Νύχτα καί μέρα πρέπει νά τόν κατέχει μιά σκέψη, ένας σκοπός : ή 
άμείλικτη καταστροφή. Βαδίζοντας ψύχραιμος καί άκούραστος πρός τό 
σκοπό αύτό, πρέπει νά είναι έτοιμος νά πεθάνει καί ό ίδιος καί νά θανατώσει 
μέ τά ίδια του τά χέρια τόν καθένα, πού Οά σταθεί εμπόδιο στήν πραγματο-
ποίησή του. 

§ 7. Ή φύση τοΰ άληθινοΰ έπαναστάτη αποκλείει κάθε ρωμαντισμό, 
κάθε εύαισθησία, ένθουσιασμό καί παραφορά. Αποκλείει ακόμα καί τό 
προσωπικό μίσος καί τήν εκδίκηση. Τό επαναστατικό πάθος, πού τοΰ γίνε
ται καθημερινή καί αδιάκοπη συνήθεια, πρέπει νά συνδυάζεται μέ τόν ψυχρό 
ύπολογισμό. Παντού καί πάντα πρέπει νά στέκεται όχι έκεΐ, όπου τόν προ
τρέπουν οί προσωπικές κλίσεις του, άλλά έκεΐ όπου τοΰ έπιτάσσει τό γενι
κό συμφέρον τής έπανάστασης. 

Οί υποχρεώσεις τοΰ έπαναστάτη πρός τούς επαναστάτες συντρόφους του 

§ 8. Φίλος καί προσφιλής γιά τόν έπαναστάτη μπορεί νά είναι μόνο 
έκεϊνος, πού άπέδειξε έμπρακτα ότι είναι κι αύτός άνθρωπος τής έπανάστα
σης, όπως καί ό ίδιος. Τό μέτρο τής φιλίας, τής άφοσίωσης καί των άλλων 
ΰποχρεώσεων άπέναντι σ' έναν τέτοιο σύντροφο καθορίζεται άποκλειστικά 
καί μόνο άπ' τό βαθμό τής ωφελιμότητας του στήν ΰπόθεση τοΰ πρακτικοΰ 
έργου τής παντοκαταλύτρας (νββΓαβπιεοΙιιίεΙηοί) έπανάστασης. 

§ 9. Είναι περιττό νά γίνει λόγος γιά τήν άλληλεγγύη τών έπαναστατών : 
σ' αύτήν έγκειται όλη ή δύναμη τής έπαναστατικής υπόθεσης. Οί έπαναστά-
τες-σύντροφοι, πού στέκονται στό ϊδιο επίπεδο έπαναστατικής άντίληψης 
καί πάθους, πρέπει, κατά τό δυνατόν, νά συζητούν άπό κοινού όλα τά μεγά
λα προβλήματα καί νά τά έπιλύουν όμόφωνα. Γιά τήν έκτέλεση τοΰ σχε
δίου πού άποφασίστηκε, ό καθένας πρέπει νά ύπολογίζει, κατά τό δυνατόν, 
μόνο στόν έαυτό του. Ό τ α ν πρόκειται νά γίνουν καθαρά καταστρεπτικές 
ένέργειες, ό καθένας πρέπει νά ένεργεΐ μόνος του καί νά προσφεύγει γιά συμ
βουλή καί βοήθεια τών συντρόφων, μόνο όταν αύτό είναι άπαραίτητο γιά 
τήν έπιτυχία. 

§ 10. Ό κάθε σύντροφος πρέπει νάχει στά χέρια του κάμποσους έπανα-
στάτες δεύτερης καί τρίτης κατηγορίας, δηλαδή όχι άπόλυτα μεμυημένους. 
Πρέπει νά τούς βλέπει σάν ένα μέρος τοΰ γενικοΰ επαναστατικού κεφαλαίου, 
πού έχει τεθεί στή διάθεση του. Πρέπει νά ξοδεύει μέ φειδώ τό μερίδιο τοΰ 
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κεφαλαίου του, φροντίζοντας νά αντλεί άπ' αυτό τό μεγαλύτερο όφελος. Τόν 
έαυτό του τόν βλέπει σάν κεφάλαιο καταδικασμένο νά αναλωθεί γιά τό θρίαμ-
μο της έπανάστασης, αλλά μόνο σάν ένα τέτοιο κεφάλαιο, πού αύτός μόνος 
του, δίχως τη συγκατάθεση όλης της συντροφιάς τών απόλυτα μεμυημένων, 
δέ μπορεί νά διαθέσει. 

§ 11. "Οταν ένας σύντροφος βρεθεί σέ κίνδυνο, ό έπαναστάτης, προκει
μένου νά δώσει λύση στό πρόβλημα άν πρέπει νά τόν σώσει ή όχι, δέν πρέ
πει νά κρίνει μέ βάση τά όποιαδήποτε προσωπικά συναισθήματα, αλλά μόνο 
μέ βάση τό όφελος γιά την επαναστατική ύπόθεση. Γιά τούτο οφείλει νά ζυ
γίσει τό όφελος, πού θά προσφέρει στό σύντροφο, άπ' τή μιά μεριά, καί, άπ' 
τήν άλλη, τήν άπώλεια τών έπαναστατικών δυνάμεων πού θά άπαιτηθοΰν 
γιά τήν άπελευθέρωσή του καί νά άποφασίσει καταπώς θά γύρει ή ζυγαριά. 

Οι υποχρεώσεις τοΰ επαναστάτη απέναντι στην κοινωνία 

§ 12. Ή άπόφαση γιά νά γίνει δεκτό στην έταιρία ένα νέο μέλος, πού 
έδειξε ποιός είναι όχι μέ λόγια, άλλά μέ έργα, δέ μπορεί νά παρθεί άλλιώς 
παρά ομόφωνα. 

§ 13. Ό έπαναστάτης είσχωρεϊ στόν κόσμο τοΰ κράτους, στόν κόσμο 
τών τάξεων, στόν άποκαλούμενο πολιτισμένο κόσμο καί ζει σ' αύτόν μόνο 
διότι πιστεύει στην πλήρη καί γρήγορη καταστροφή του. Δέν είναι έπανα
στάτης, όποιος αισθάνεται καί τήν παραμικρή λύπη γι' αύτόν τόν κόσμο. 
Δέν πρέπει νά διστάζει μπροστά στό ξεκαθάρισμα καταστάσεων, στη συντρι
βή σχέσεων ή στήν εξόντωση οποιονδήποτε ανθρώπου, πού ανήκει σ' αύτόν 
τόν κόσμο. Πρέπει νά αισθάνεται τό ίδιο μίσος γιά τούς πάντες καί τά πά
ντα. Τόσο τό χειρότερο γι' αύτόν, άν έχει σ' αύτόν τόν κόσμο συγγενικούς, 
φιλικούς καί συναισθηματικούς δεσμούς. Δέν είναι έπαναστάτης, άν αύτοί 
οι δεσμοί μπορούν νά σνγκρατήσονν τό χέρι του. 

§ 14. "Εχοντας σκοπό τήν άνελέητη καταστροφή, ό έπαναστάτης μπο
ρεί καί συχνά μάλιστα άναγκάζεται νά ζει μέσα στήν κοινωνία, δείχνοντας 
έντελώς διαφορετικός άπ' αύτό πού είναι στήν πραγματικότητα. Ό έπανα
στάτης πρέπει νά διεισδύει παντού, σ' όλες τίς άνώτερες καί μεσαίες τάξεις, 
στό έμπορικό μαγαζί, στήν εκκλησία, στό άριστοκρατικό παλάτι, στόν 
κόσμο τής γραφειοκρατίας, τοΰ στρατοΰ, τών λογοτεχνών, στό III Γραφείο» 
(μυστική άστυνομία) «άκόμα καί στά άνάκτορα τοΰ αύτοκράτορα. 

§ 15. Ό λ η αύτή ή βρώμικη κοινωνία πρέπει νά χωριστεί σέ μερικές 
κατηγορίες : πρώτη είναι ή κατηγορία τών άμεσα καταδικασμένων σέ θάνα
το. Οί σύντροφοι μπορούν νά καταρτίσουν έναν κατάλογο αύτών τών προ
γραμμένων, άκολουθώντας μιά σειρά άνάλογα μέ τό βαθμό πού μπορούν νά 
βλάψουν τήν έπιτυχία τοΰ έπαναστατικοΰ έργου, ώστε οί πρώτοι στόν κατά
λογο νά βγοΰν άπ' τή μέση νωρίτερα άπ' τούς δεύτερους. 

§ 16. Στήν κατάρτιση τών καταλόγων αύτών καί στόν καθορισμό τής 
σειράς πού άναφέραμε, δέν πρέπει διόλου νά μας καθοδηγεί τό βάρος τοΰ 
έγκλήματος πού βαρύνει προσωπικά έναν άνθρωπο, ούτε άκόμα καί τό μίσος 
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πού 'έχει προκαλέσει στήν έταιρία ή στό λαό. Αύτό τό έγκλημα καί αύτό τό 
μίσος μπορούν νά άποβοΰν κατά ένα μέρος άκόμα καί χρήσιμα, συντελών
τας στήν ύποκίνηση τής λαϊκής έξέγερσης. Όφείλει νά μας καθοδηγεί τό 
μέτρο τής ώφέλειας πού πρέπει νά προκύψει γιά τήν έπαναστατική ύπόθεση 
άπ' τό θάνατο ένός συγκεκριμένου προσώπου. Στήν πρώτη γραμμή, συνε
πώς, πρέπει νά έξοντώνονται άνθρωποι ιδιαίτερα έπιζήμιοι γιά τήν έτανα-
στατική όργάνωση ή άνθρωποι, πού ό ξαφνικός καί βίαιος θάνατος τους 
μπορεί νά φέρει τό μεγαλύτερο φόβο στήν κυβέρνηση καί νά κλονίσει τή δύ-
ναμή της, μέ τήν άπώλεια έξυπνων καί δραστήριων στελεχών της. 

§ 17. Ή δεύτερη κατηγορία πρέπει νά άποτελεΐται άπό άνθρώπους, πού 
τούς χαρίζεται προσωρινά» (!) «ή ζωή ώστε μέ τίς θηριώδεις έγκληματικές 
πράξεις τους νά σπρώξουν τό λαό έως τήν άναπότρεπτη έξέγερση. 

§ 18. Στήν τρίτη κατηγορία άνήκουν ένα σωρό ύψηλά ίστάμενα κτήνη 
ή προσωπικότητες, πού δέν διακρίνονται γιά τό πολύ μυαλό ή τήν ένεργη-
τικότητά τους, άλλά, άπό τή θέση πού κατέχουν, διαθέτουν πλούτη, σχέσεις, 
επιρροή, δύναμη. Πρέπει νά τούς έκμεταλλευθοΰμε όλόπλευρα, μέ τό νά τούς 
τυλίγουμε, νά τούς μπερδεύουμε καί, άν είναι δυνατό, μαθαίνοντας τίς κρυ
φές βρω/ιοδουλειές τους, νά τούς κάνουμε ύποχείριούς μας. Ή έξουσία πού 
διαθέτουν, ή έπιρροή, οί σχέσεις καί ή δύναμή τους γίνονται έτσι άνεξάν-
τλητος θησαυρός καί πολύτιμη βοήθεια γιά διάφορα έγχειρήματα. 

§ 19. Ή τέταρτη κατηγορία άπαρτίζεται άπό φιλόδοξους άξιωματού-
χους καί φιλελεύθερους διαφόρων άποχρώσεων. Μ' αύτούς ή συνωμοσία 
μπορεί νά γίνει μέ βάση τό ϊδιο τό δικό τους τό πρόγραμμα : κάνεις πώς τούς 
άκολουθεΐ τυφλά, ταυτόχρονα, όμως τούς βάζεις στό χέρι, μαθαίνεις τά μυ
στικά τους, τούς εκθέτεις ανεπανόρθωτα, ώστε νά μήν μπορούν πιά νά κά
νουν πίσω καί μέ αύτωνών τό χέρι φέρνεις αναστάτωση στό κράτος. 

§ 20. Πέμπτη κατηγορία είναι οί δογματικοί, οί συνωμότες, οί επανα
στάτες, όλοι έκεΐνοι, πού φλυαρούν στίς όμηγύρεις καί άπό τά έντυπα. Αύ
τούς πρέπει συνεχώς νά τούς σπρώχνουμε καί τούς τραβούμε μπροστά σέ 
πρακτικές, παρακινδυνευμένες έκδηλώσεις, μέ επακόλουθο τήν έξαφάνιση 
τών πολλών καί τήν έπαναστατική έπεξεργασία τών ολίγων. 

§ 21. Έκτη καί σπουδαία κατηγορία είναι οί γυναίκες, πού πρέπει νά 
τίς χωρίσουμε σέ τρεις βασικές τάξεις. Στήν πρώτη τάξη άνήκουν οί έπιπό-
λαιες, οί άνόητες, οί άψυχες γυναίκες, πού μπορούν νά χρησιμοποιηθούν 
στίς περιπτώσεις πού άναφέρονται στούς άνδρες τής τρίτης καί τέταρτης κα
τηγορίας. Στή δεύτερη τάξη άνήκουν οί ένθερμες, οί άφοσιωμένες, οί ίκα-
νές γυναίκες, πού όμως δέν είναι δικές μας, διότι δέν δουλεύτηκαν άρκετά, 
ώστε νά φθάσουν σέ μιά άληθινά έμπρακτη καί χωρίς πολλά λόγια έπανα
στατική άντίληψη. Αύτές πρέπει νά τίς χρησιμοποιούμε, όπως τούς άνδρες 
τής πέμπτης κατηγορίας. Τέλος, έρχονται οί γυναίκες πού είναι όλότελα 
δικές μας, δηλαδή είναι άπόλυτα μεμυημένες καί έχουν έξ ολοκλήρου έν-
στερνισθεΐ τό πρόγραμμά μας.Όφείλουμε νά τίς βλέπουμε σάν τόν πιό πολύ
τιμο θησαυρό μας. Δίχως τή βοήθειά τους δέ μπορούμε νά τά βγάλουμε πέρα. 
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Οι υποχρεώσεις της ένωσης απέναντι ατό λαό. 

§ 22. 8 Η ένωση δέν έχει άλλο σκοπό, έξω άπ' την πλήρη άπελευθέρωση 
καί ευτυχία του λαοϋ, δηλαδή του κόσμου τής χειρωνακτικής δουλειάς 
(ίβοΗεΓηοΓαοοβοΙιϋ Ηοιια). Πιστεύοντας, όμως, ότι αύτή ή άπελευθέρωση καί 
αύτή ή εύτυχία μπορούν νά έπιτευχθοΰν μόνο μέ την παντοκαταλύτρα λαϊκή 
έπανάσταση, ή ένωση θά συμβάλει μέ ολα τά μέσα καί τις δυνάμεις της στό νά 
αναπτύσσονται καί νά πληθαίνουν τά δεινά καί τά κακά, πού πρέπει, έπιτέλους» 
νά κάνουν τό λαό νά χάσει τήν ύπομονή του καί νά τόν παρακινήσουν 
πρός μιά άποφασιστική έξέγερση. 

§ 23. "Οταν ή ένωση μιλάει γιά λαϊκή έπανάσταση δέν έννοεΐ ένα κατευ
θυνόμενο κίνημα σύμφωνα μέ τό δυτικό κλασικό πρότυπο, ένα κίνημα, πού 
κόλωσε πάντα μπροστά στήν ιδιοκτησία καί τήν παραδοσιακή κοινωνική 
τάξη τοΰ λεγόμενου πολιτισμού καί τής ήθικής, πού περιοριζόταν ϊσαμε 
τώρα στό νά άνατρέπει μιά πολιτική μορφή καί νά τήν άντικαθιστά μέ μιάν 
άλλη καί πού πάσχιζε νά κατασκευάσει τό λεγόμενο έπαναστατικό κράτος. 
Σωτήρια γιά τό λαό μπορεί νά είναι μόνο ή έπανάσταση έκείνη, πού έξαφα-
νίζει άπ' τή ρίζα της κάθε κρατική δομή καί καταστρέφει κάθε παράδοση > 
σύστημα καί τάξη κρατικής μορφής στή Ρωσία. 

§ 24. Συνεπώς, ή ένωση δέ σκοπεύει νά έπιβάλει στό λαό οποιαδήποτε 
οργάνωση άπ' τά πάνω. Ή μελλοντική οργάνωση θά προέλθει άναμφίβολα 
άπ' τό λαϊκό κίνημα καί τή ζωή.Αύτό, όμως, είναι έργο τών έπερχόμενων γε
νιών. Έ ρ γ ο δικό μας είναι ή τρομερή, ολοκληρωτική, άνελέητη καί γενική 
καταστροφή. 

§ 25. Γιά τούτο, πλησιάζοντας τό λαό, οφείλουμε πρώτα άπ' όλα νά συν
δεθούμε μέ έκεΐνα τά στοιχεία τής λαϊκής ζωής, τά όποια, άπό τότε πού ιδρύ
θηκε τό κράτος τής Μόσχας, δέν έπαψαν νά στρέφονται, όχι στά λόγια άλλά 
μέ έργα, ενάντια σέ καθετί πού άμεσα ή έμμεσα συνδεόταν μέ τό κράτος, 
ένάντια στήν τάξη τών εύγενών, τή γραφειοκρατία, τούς παπάδες, τούς χον
δρέμπορους καί τούς μικρέμπορους, ένάντια σ' όλους τούς έκμεταλλευτές 
τοΰ λαού. Πρέπει νά ένωθοΰμε μέ τόν γενναίο κόσμο τών ληστών, πού είναι 
οί μόνοι γνήσιοι έπαναστάτες στή Ρωσία. 

§ 26. Ή ένωση αύτοΰ τοϋ κόσμου σέ μιά άκαταμάχητη καί παντοκατα -

λύτρα δύναμη, νά ποιό είναι τό καθήκον μας, νά ποιά είναι όλη μας ή οργά
νωση καί συνωμοσία». 

Τό νά κάνει κανείς κριτική σ' ένα τέτοιο αριστούργημα θά 
σήμαινε νά τοΰ χαλάσει όλο τό γούστο. Θά σήμαινε έπίσης ότι 
παίρνει πολύ στά σοβαρά αυτόν τόν άμορφοποιό παντοκαταλυτή, 
πού σκαρφίστηκε νά συνοψίσει σ' ένα καί τό αυτό πρόσωπο τόν 
Ρούντολφ φόν Γκέρολσταϊν, τόν Μοντεχρήστο, τόν Κάρλ Μόορ 
καί τόν Ρομπέρ Μ α κ α ί ρ 2 6 5 . Θά περιοριστούμε άπλώς νά διαπι-
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στώσουμε, κάνοντας μιά αντιπαραβολή, τήν ταύτιση τοΰ πνεύ
ματος, αλλά ακόμα καί τοΰ γράμματος τής κατήχησης, έξω άπό 
μερικές κραυγαλέες ύπερβολές, μέ τά μυστικά καταστατικά καί 
τά άλλα ρωσικά έργα τής Συμμαχίας. 

Οί τρεις βαθμοί μύησης τών μυστικών καταστατικών τής 
Συμμαχίας έπαναλαμβάνονται στήν § 10 τής κατήχησης, όπου 
γίνεται λόγος γιά «επαναστάτες δεύτερης καί τρίτης κατηγο
ρίας... όχι άπόλυτα μεμυημένους». — Τ ά καθήκοντα τών διεθνών 
αδελφών, πού καθορίζονται στό άρθρο 6 τοΰ καταστατικού τους, 
συμπίπτουν μέ τά καθήκοντα πού έκτίθενται στίς §§ 1 καί 13 τής 
κατήχησης. — Οί όροι, μέ τούς οποίους οί άδελφοί μπορούν 
νά καταλαμβάνουν θέσεις κυβερνητικών ΰπαλλήλων, «έκτίθεν
ται μέ πιό μεγάλη πληρότητα» στήν § 14 τής κατήχησης, όπου 
τούς δίνεται νά καταλάβουν ότι μπορούν νά ενταχθούν στήν 
άστυνομία, άν τούς δοθεί εντολή. — Ή συμβουλή, πού δίνεται 
στούς άδελφούς (καταστατικό, άρθρο 9), νά άλληλοσυσκέπτον-
ται, έπαναλαμβάνεται στήν § 9 τής κατήχησης. — Στά άρθρα 
2, 3, 6 τοΰ προγράμματος τών διεθνών άδελφών ό χαρακτήρας τής 
έπανάστασης άπεικονίζεται μέ τόν ίδιο άκριβώς τρόπο όπως καί 
στίς §§ 22 καί 23 τής κατήχησης. — Οί Ίακωβίνοι, πού μνημο
νεύονται στό άρθρο 4 τοΰ προγράμματος, μετατρέπονται στήν § 
20 τής κατήχησης σέ μιά παραλλαγή «άνθρώπων πέμπτης κατη
γορίας», τούς όποιους καί τά δύο κείμενα καταδικάζουν σέ θάνα
το. — Οί σκέψεις, πού διατυπώνονται στά άρθρα 5 καί 8 τοΰ 
προγράμματος γιά τήν πορεία μιας γνήσιας άναρχικής έπανά
στασης, είναι οί ίδιες μέ έκεΐνες τής § 24 τής κατήχησης. 

Ή καταδίκη τής επιστήμης στήν § 3 τής κατήχησης έπανα
λαμβάνεται σ' όλα τά ρωσικά κείμενα. Ή έξιδανίκευση τοΰ λη
στή σάν πρότυπο επαναστάτη, πού μόλις σκιαγραφείται στούς 
«Λόγους», ομολογείται άπροκάλυπτα καί διακηρύσσεται σ 9 όλα 
τά άλλα έργα. Ή «πέμπτη κατηγορία», γιά τήν οποία γίνεται 
λόγος στήν § 20 τής κατήχησης, στήν «Τοποθέτηση τοΰ έπανα-
στατικοΰ προβλήματος» παίρνει τήν ονομασία «επαναστάτες 
τοΰ γραφείου καί έπαναστάτες-θιασώτες τοΰ κράτους». Έδώ, 
όπως καί στίς §§ 25 καί 26 τής κατήχησης, διευκρινίζεται ότι 
πρώτη ύποχρέωση τού επαναστάτη είναι νά γίνει ληστής. Στίς 
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«Αρχές της έπανάστασης» καί στη «Λαϊκή τιμωρία» γίνεται 
μόνο ή αρχή του κηρύγματος τής καταστροφής τών πάντων, γιά 
τήν όποία δημιουργούν δέσμευση οί §§ 6, 8 καί 26 τής κατήχη
σης, καί τοΰ κηρύγματος συστηματικών φόνων, γιάτούς οποίους 
γίνεται λόγος στίς §§ 13, 15, 16 καί 17. 

3. ΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

Ωστόσο, ό Μπακούνιν θεωρούσε σκόπιμο νά μήν άφήσει 
καμιά άμφιβολία σ' ό,τι άφοροΰσε τή συμμετοχή του στή λε
γόμενη συνωμοσία Νετσάγιεφ. Απηύθυνε ένα προσκλητήριο 
«Πρός τούς άξιωματικούς τοΰ ρωσικού στρατού», μέ τήν ένδει
ξη «Γενεύη, Ιανουάριος 1870» καί μέ τήν ύπογραφή «Μιχαήλ 
Μπακούνιν». Ή άναγγελία τοΰ ότι τό προσκλητήριο αύτό, 
«Τιμή 1 φράγκο», είναι έργο τοΰ Μπακούνιν, υπήρχε σ 9 όλα τά 
τεύχη τοΰ «Κολοκόλ» τοΰ 1870. Παραθέτουμε μερικές περικο
πές άπ 9 αύτό. 

Αρχίζε ι μέ τή δήλωση, πού έκανε καί ό Νετσάγιεφ στή Ρω
σία, ότι 

«πλησιάζει ή στιγμή τής τελικής αναμέτρησης ανάμεσα στόν οίκο τών Ρω-
μανώφ-Χόλσταϊν-Γκότορπ καί τόν ρωσικό λαό, ανάμεσα στόν ταταρικό-
γερμανικό ζυγό καί τήν πλατιά σλαβική απολύτρωση. Ή "Ανοιξη χτυπάει 
τήν πόρτα μας καί στίς πρώτες ανοιξιάτικες μέρες αρχίζει ή μάχη... ή έπα-
ναστική δύναμη είναι έτοιμη καί μέ μιά τέτοια βαθιά καί γενική δυ
σαρέσκεια τοΰ λαού, σάν κι αύτή πού υπάρχει σήμερα σ' όλη τή Ρω
σία, ή νίκη της είναι σίγουρη». 

Όργάνωση γιά νά καθοδηγηθεί αύτή ή αναπότρεπτη έπα-
νάσταση ύπάρχει, μιά καί «ή μυστική όργάνωση είναι σάν ένα 
επιτελείο τοΰ έπαναστατικοΰ στρατού καί στρατός όλος ό λαός». 

«Στό κάλεσμα "Πρός τούς νεαρούς στή Ρωσία" έλεγα πώς ό Στένκα Ρά-
ζιν, πού θά οδηγήσει τίς λαϊκές αάζες στήν μέλλουσα συντριβή τής ρωσικής 
αύτοκρατορίας πού έπέρχεται ακάθεκτα, δέν θά είναι ένας μοναχικός ήρωας, 
αλλά ένας Στένκα Ράζιν συλλογικός. "Επρεπε νά γίνει σαφές, γιά όποιον 
έχει λίγο μυαλό, ότι, όταν τόλεγα αύτό, έννοοΰσα τή μυστική όργάνωση, 
πού σήμερα ύπάρχει καί δρα, πανίσχυρη μέ τήν πειθαρχία της, φοβερή μέ 
τήν αφοσίωση καί τήν αυτοθυσία τών μελών της καί μέ τήν απόλυτη ύποτα-
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γή του κάθε μέλους στίς έντολές καί διαταγές τής μοναδικής έπιτροπής, 
πού γνωρίζει τούς πάντες, αλλά κανείς δέν τήν γνωρίζει. 

Τά μέλη αύτής της έπιτροπής έχουν ολότελα απαρνηθεί τήν προσωπική 
τους ζωή. Αύτό είναι πού τούς παρέχει τό δικαίωμα νά απαιτούν άπ' όλατά 
μέλη τής όργάνωσης νά δείξουν τήν ίδια απόλυτη αύταπάρνηση. Αύτοί σέ 
τέτοιο βαθμό απαρνήθηκαν γιά τόν έαυτό τους όλα όσα αποτελούν άντικεί-
μενο απληστίας όλων των ματαιόδοξων, έγωπαθών καί αρχομανών ανθρώ
πων, ώστε, άφοΰ παραιτήθηκαν μιά γιά πάντα από κάθε προσωπική ιδιο
κτησία, έπίσημη ή δημόσια έξουσία καί δύναμη καί γενικά άπό κάθε κοινω
νική τους καταξίωση, αύτοκαταδικάσθηκαν σέ παντοτινή άφάνεια, άφήνον-
τας στούς άλλους τή δόξα, τήν έξωτερική ακτινοβολία καί τήν αίγλη τών 
έργων καί κρατώντας γιά τόν έαυτό τους, όχι προσωπικά, άλλά συλλογικά, 
μόνο τήν ουσία τών πραγμάτων. 

"Οπως οι ιησουίτες, όχι όμως μέ σκοπό τήν ύποδούλωση, άλλά τήν άπο-
λύτρωση τοΰ λαού, ό καθένας άπ' αύτούς έχει άπαρνηθεΐ άκόμα καί τή δική 
του βούληση. Στήν έπιτροπή, όπως καί σ' όλη τήν οργάνωση, δέν είναι τό 
άτομο πού σκέφτεται, βουλεύεται, ενεργεί, άλλά τό σύνολο. Μιά τέτοια 
άπάρνηση τής προσωπικής ζωής, σκέψης καί βούλησης θά φανεί σέ πολ
λούς άδιανόητη ή καί έξοργιστική. Είναι πράγματι δύσκολη, άλλά συνάμα 
άπαραίτητη. θ ά φανεί ιδιαίτερα δύσκολη γιά τούς άρχάριους καί τούς νεο
σύλλεκτους στήν οργάνωση, γιά άνθρώπους πού δέν ξεσυνήθισαν τήν κούφια 
καί μεγαλόστομη έπιδειξιομανία, γιά άνθρώπους, πού ύπολήπτονται τήν 
τιμή, τήν προσωπική άξιοπρέπεια καί τό δίκιο καί γενικά αύτοπαρηγοροΰν-
ται μέ κάποιους όραματισμούς μιας κατά φαντασία άνθρωπότητας, πίσω 
άπ' τούς όποιους, στή δική μας ρωσική κοινωνία, προβάλλει ή άπόλυτη 
ύποταγή τών πάντων καί τοΰ καθενός στίς συνθήκες τής πιό άποκρουστικής 
καί χυδαίας πραγματικότητας, θ ά φανεί δύσκολα γιά κείνους, πού ψάχνουν 
νά βροΰν στό έργο ψυχαγώγηση τοΰ έγωι'σμοΰ τους, πρόσχημα γιά μεγαλο
στομίες, γιά κείνους πού δέν άγαποΰν τό ίδιο τό έργο, άλλά τή θεατρική άπει-
κόνιση τοΰ δικοΰ τους προσώπου. 

Τό κάθε νέο μέλος προσχωρεί στήν όργάνωσή μας εθελοντικά, έχον
τας έπίγνωση τοΰ ότι, μιά καί προσχώρησε, άνήκει πιά σ' αύτήν κι όχι στόν 
έαυτό του. Ή είσοδος στήν οργάνωση είναι ελεύθερη, άλλά ή έξοδος είναι 
αδύνατη, διότι κάθε έξερχόμενο μέλος θά έθετε οπωσδήποτε σέ κίνδυνο τήν 
ίδια τήν ύπαρξη τής όργάνωσης, πού δέν πρέπει νά έξαρτιέται άπ' τήν έπι-
πολαιότητα, τίς ίδιοτροπίες είτε άπ' τόν μεγάλο ή μικρό βαθμό μέτριοφρο-
σύνης, έντιμότητας καί δύναμης ένός ή περισσότερων άτόμων... Καί διότι, 
προσχωρώντας σ' αύτήν, ό καθένας οφείλει νά γνωρίζει ότι τής προσφέρει 
τόν έαυτό του, μέ όσες δυνάμεις, μέσα καί γνώσεις διαθέτει, μέ όλη τή ζωή 
του καί μάλιστα άνεπίστρεπτα... Αύτό είναι σαφές καί λέγεται ξεκάθαρα στό 
διακηρυγμένο πρόγραμμά της, πού είναι ύποχρεωτικό τόσο γιά τά μέλη τής 
έπιτροπής, όσο καί γιά όλα τά άλλα μέλη της, πού δέν άνήκουν στήν έπι
τροπή... "Αν ένα μέλος έχει μέσα του αύτό τό» (έπαναστατικό) «πάθος, τότε 
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όλα όσα θά του ζητήσει ή οργάνωση θά του είναι εύκολα. Εϊναι γνωστό ότι 
μπροστά στό πάθος δέν υπάρχει κανένα έμπόδιο. Τό πάθος δέν θεωρεί τίποτα 
άδύνατο καί όσο πιό ανυπέρβλητα φαίνονται τά εμπόδια, τόσο πιό πολύ 
εντείνεται ή θέληση, ή ικανότητα καί ή δύναμη πού τό πάθος ξυπνάει στόν 
άνθρωπο. "Οποιος διακατέχεται άπό αύτό τό» (έπαναστατικό) «πάθος μένει ά-
λώβητος άπ' τά μικρά προσωπικά πάθη, πού ούτε κάν τά θυσιάζει, διότι δέν 
ύπάρχουν πιά μέσα του. "Ενα σοβαρό μέλος τής έταιρίας έχει σκοτωμένο 
μέσα του κάθε αίσθημα περιέργειας καί τό καταπολεμάει άμείλικτα σ' όλους 
τούς άλλους. Μολονότι θεωρεί τόν έαυτό του άξιο κάθε έμπιστοσύνης καί ά-
κριβώς έπειδή τήν άξίζει καί είναι άνθρωπος σοβαρός, δέ ζητάει καί δέ θέ
λει νά μαθαίνει τίποτα άλλο, έκτός άπ' αύτό πού τοΰ χρειάζεται γιά νά έκ-
τελέσει καλύτερα τό έργο πού τοΰ άνέθεσαν. Μιλάει γιά τή δουλειά του 
μόνο μέ κεϊνον πού τοΰ έχουν ύποδείξει καί λέει μόνο έκεΐνα πού τοΰ έχουν 
καθορίσει γιά τήν κάθε περίπτωση. Γενικά, συμμορφώνεται αύστηρά καί ά-
πόλυτα σ' όλες τίς έντολές καί τίς οδηγίες πού δίνονται απ τά πάνω, δίχως 
νά ρωτάει καί δίχως κάν νά έπιδιώκει νά μάθει σέ ποιό βαθμό όργάνωσης 
άνήκει ό ίδιος. Είναι φυσικό νά έπιθυμεϊ νά τοΰ άναθέτουν όσο τό δυνατό 
πιό πολλές δουλειές, ταυτόχρονα όμως άναμένει ύπομονετικά τή στιγμή πού 
θά τοΰ έμπιστευθοΰν τήν κάθε δουλειά. 

Μιά τέτοια σιδερένια καί άπόλυτη πειθαρχία μπορεί νά ξαφνιάσει ή 
καί νά θίξει έναν πρωτόπειρο. Δέ θά ξαφνιάσει όμως καί δέ θά θίξει, άλλά, 
άντίθετα, θά χαροποιήσει καί θά καθησυχάσει κάθε σοβαρό μέλος, κάθε 
πραγματικά έξυπνο καί δυνατό άνδρα, φθάνει μόνο νά λειτουργεί μέσα του 
εκείνο τό πάθος τής τέλειας άφοσίωσης στό λαϊκό θρίαμβο γιά τό όποιο 
μίλησα προηγούμενα. Έ ν α σοβαρό μέλος θά καταλάβει ότι άκριβώς μιά τέ
τοια πειθαρχία άποτελεΐ τήν άπαραίτητη έγγύηση γιά τό σχετικά απρόσω
πο τοΰ κάθε μέλους, πού είναι όρος sine qua non* τοΰ γενικού θριάμβου, θ ά 
καταλάβει ότι μόνο αύτή ή πειθαρχία μπορεί νά διαμορφώσει μιά πραγμα
τική οργάνωση καί νά δημιουργήσει μιά συλλογική έπαναστατική δύναμη, 
ή οποία, στηριγμένη στήν αύθόρμητη ίσχύ τοΰ λαού, θά είναι σέ θέση νά 
άνατρέψει καί νά καταστρέψει τήν τεράστια δύναμη τής κρατικής οργάνω
σης. 

"Ισως μερικοί ρωτήσουν : πώς νά έχουμε έμπιστοσύνη στή δικτατορική 
καθοδήγηση μιας άγνωστης σέ μας έπιτροπής ; Ά λ λ ά ή έπιτροπή σας είναι 
γνωστή : Πρώτο, μέ τό πρόγραμμά της, πού είναι πολύ συγκεκριμένο καί 
σαφές, τό έχει διακηρύξει καί τό άναλύει άκόμα πιό διεξοδικά στόν καθένα 
πού προσχωρεί στήν οργάνωση. Δεύτερο, ή έπιτροπή σας έδωσε τίς συστά
σεις της μέ τήν άπόλυτη έμπιστοσύνη πού τρέφουν πρός αύτή ν πρόσωπα 
γνωστά σέ σας καί σεβαστά άπό σας, τήν ίδια εμπιστοσύνη πού σας κάνει 
νά προσχωρήσετε σ' αύτήν άκριβώς τήν οργάνωση καί όχι σέ κάποια άλλη. 
Ή έπιτροπή θά γίνεται άκόμα πιό γνωστή στά πραγματικά μέλη τής όργά-

* — απαραίτητος. 
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νωσης μέ τήν ακούραστη, αποφασιστική καί πανταχού παρούσα δράση της, 
σύμφωνη πάντα μέ τό πρόγραμμα καί τό σκοπό τής οργάνωσης. Καί όλοι 
ύποτάσσονται πρόθυμα στήν αυθεντία της, διότι πείθονται όλο καί πιό πολύ 
μέσα στην ίδια τήν πράξη, άπ' τή μιά μεριά, γιά τήν πράγματι έκπληκτική 
της προνοητικότητα, τήν επαγρύπνηση, τή λελογισμένη χρησιμοποίηση 
δυνάμεων καί τή σκοπιμότητα τών εντολών της καί, άπό τήν άλλη μεριά, 
γιά τήν αναγκαιότητα καί τή σωτήρια έπίδραση μιας τέτοιας πειθαρχίας. 

Μπορεί νά μέ ρωτήσουν: έφόσον ή σύνθεση τής έπιτροπής παραμένει 
γιά όλους ένα μυστικό άνεξιχνίαστο, πώς μπορέσατε νά συγκεντρώσετε γι 5 

αύτήν όλα αύτά τά στοιχεία καί νά πεισθείτε γιά τήν πραγματική της άξία ; 
— Στό έρώτημα αύτό θά άπαντήσω άπερίφραστα. Δέν γνωρίζω κανένα μέλος 
τής έπιτροπής, ούτε τόν άριθμό τών μελών της, ούτε άκόμα τό πού έχει τήν 
έδρα της. Γνωρίζω μόνο ότι δέν βρίσκεται στό έξωτερικό, άλλά στή Ρωσία, 
όπου καί είναι ή θέση της, διότι μιά ρωσική επαναστατική έπιτροπή, πού 
εδρεύει στό έξωτερικό, είναι μιά άνοησία πού μπορούσε νά γεννηθεί μόνο 
στά μυαλά άσυνάρτητων έγωϊστών καί ηλίθιων λογάδων τής προσφυγιάς, 
πού κρύβουν τή ματαιόδοξη πολυπραγμοσύνη καί τή μοχθηρή ραδιουργία 
τής όπραξίας τους κάτω άπό τόν ήχηρό τίτλο "Λαϊκή ύπόθεση"*. 

Μετά τήν άνακτορική συνωμοσία τών Δεκεμβριστών» (1825) «ή πρώτη-
πρώτη προσπάθεια μιας σοβαρής όργάνωσης έγινε άπ' τόν Ίσούτιν καί τούς 
συντρόφους του. Ή σημερινή οργάνωση είναι ή πρώτη οργάνωση τών έπα-
ναστατικών δυνάμεων σ' όλη τή Ρωσία, πού είχε πραγματική έπιτυχία. Χρη
σιμοποίησε όλες τίς καταβολές, όλες τίς έμπειρίες. Καμιά άντίδραση δέ θά 
τήν ύποχρεώσει νά αύτοδιαλυθεΐ. θ ά επιζήσει όλων τών κυβερνήσεων. Καί 
δέ θά σταματήσει τή δράση της ωσότου τό πρόγραμμά της στό σύνολο του 
γίνει ή καθημερινότητα τής ρωσικής ζωής καί όλου τοΰ κόσμου. 

Πρίν άπό ένα χρόνο περίπου, ή έπιτροπή, θεωρώντας χρήσιμο νά μοΰ 
γνωστοποιήσει τήν ύπαρξή της, μοΰ έστειλε τό πρόγραμμά της, μαζί μέ τό 
γενικό σχέδιο έπαναστατικής δράσης στή Ρωσία. Ά φ ο ΰ έμεινα σύμφωνος 
καί μέ τό ένα καί μέ τό άλλο καί πείσθηκα γιά τή σοβαρότητα τοΰ έργου, 
όπως καί τών άνθρώπων πού τό άνέλαβαν, έκανα αύτό πού, όπως πιστεύω, 
πρέπει νά κάνει ό κάθε τίμιος έμιγκρές στό έξωτερικό : ύποτάχθηκα άπόλυτα 
στήν έξουσία τής έπιτροπής, ώς μοναδικού εκπροσώπου καί καθοδηγητή 
τοΰ έπαναστατικοΰ έργου στή Ρωσία. Απευθυνόμενος τώρα σέ σας, έκτελώ 
άπλώς έντολή τής ίδιας τής έπιτροπής. Δέν μπορώ νά σας πώ τίποτα παρα
πάνω, θ ά προσθέσω μόνο μιά λέξη πάνω σ' αύτό. Έστω καί άν στόν έπερχό-
μενο αγώνα τό κόμμα τοΰ λαοΰ ύποστεΐ μιά νέα ήττα, — πράγμα, βέβαια, 
πού δέν τό φοβάται κανένας μας, διότι όλοι μας πιστεύουμε στόν έπικείμενο 

* Ό άναγνώστης θυμάται ότι αύτός ήταν ό τίτλος τής ρωσικής έφημε-
ρίδας τής Διεθνούς, πού έξέδιδαν στή Γενεύη μερικοί νεαροί ρώσοι, οί όποιοι 
γνώριζαν θαυμάσια τήν πραγματική άξία τής δήθεν έπιτροπής καί τής όρ
γάνωσης τοΰ Μπακούνιν. 
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θρίαμβο της λαϊκής ύπόθεσης, — έστω καί άν οί έλπίδες μας δεν πραγματο
ποιηθούν, πάλι τότε, καί μέσα άπό τήν πιό καταστρεπτική συντριβή τής λαί-
κής έξέγερσης καί μέσα άπ' τήν πιό άγρια άντίδραση, ή οργάνωση θά παρα
μείνει σώα καί άβλαβής... 

Ή θεμελίωση τοΰ προγράμματος είναι ή πιό πλατιά, ή πιό άνθρωπι-
στική : άπόλυτη ελευθερία καί πλήρης ισότητα όλων τών άνθρώπων, πάνω 
στή βάση τής κοινωνικής ιδιοκτησίας καί τής έργασίας, πού θά είναι υπο
χρεωτική γιά όλους, μέ έξαίρεση, βέβαια, έκείνους, πού θά προτιμήσουν νά 
πεθάνουν τής πείνας, παρά νά έργασθοΰν. 

Αύτό είναι τώρα τό πρόγραμμα τοΰ κόσμου τής χειρωνακτικής δουλειάς 
όλων τών χωρών καί τό πρόγραμμα αύτό άνταποκρίνεται στά προαιώνια αι
τήματα καί ένστικτα τοΰ λαοΰ μας... Προβάλλοντας αύτό τό πρόγραμμα στά 
χαμηλά λαϊκά στρώματα, τά μέλη τής όργάνωσής μας χαίρονται όταν δια
πιστώνουν πόσο γρήγορα καί μέ ποιά εύρύτητα τό κατανοούν καί μέ πόση 
θέρμη τό έγκολπώνονται. Συνεπώς, τό πρόγραμμα είναι έτοιμο καί είναι 
άμετάβλητο. Ό π ο ι ο ς είναι ύπέρ αύτοΰ, θά βαδίσει μαζί μας. Ό π ο ι ο ς είναι 
έναντίον μας, είναι φίλος όλων τών άντιπάλων τοΰ λαοΰ, χωροφύλακας τοΰ 
τσάρου, δήμιος τοΰ τσάρου, είναι έχθρός μας... 

Σας είπα ότι ή όργάνωσή μας είναι γερά θεμελιωμένη καί θέλω έδώ νά 
προσθέσω ότι έχει άπλώσει τόσο βαθιές ρίζες μέσα στό λαό, ώστε, καί άν 
άκόμα υποστούμε τώρα μιά ήττα, ή άντίδραση θά είναι ανήμπορη νά τή δια
λύσει... 

Οί ύποτακτικές έφημερίδες καί τά περιοδικά, πού πειθαρχούν στίς έν-
τολές τοΰ ΠΙ Γραφείου, πασχίζουν νά πείσουν τήν κοινή γνώμη πώς ή κυ
βέρνηση κατάφερε νά εξαρθρώσει τή συνωμοσία στή γέννησή της. Δέν 
έξάρθρωσε τίποτα. Ή επιτροπή καί ή οργάνωση παρέμειναν καί παραμένουν 
άθικτες. Ή κυβέρνηση γρήγορα θά πεισθεί μόνη της γι' αύτό, διότι ή λαϊκή 
έκρηξη πλησιάζει. Είναι τόσο κοντά, ώστε ό καθένας πρέπει τώρα νά άπο-
φασίσει άν θέλει νά γίνει φίλος μας, φίλος τοΰ λαοΰ ή έχθρός μας καί έχθρός 
τοΰ λαοΰ. Γιά όλους τούς φίλους, σ' όποια κοινωνική κατηγορία καί θέση 
καί άν άνήκουν, οί γραμμές μας είναι ανοιχτές. 'Αλλά πώς θά σας βροΰμε ; — 
θά ρωτήσετε. Ή όργάνωση, πού σας περιβάλλει παντού καί άριθμεΐ κιόλας 
πολλά μέλη μεταξύ τών συντρόφων σας, θά βρει μόνη της έκεϊνον πού θά 
τήν άναζητήσει μέ τήν ειλικρινή έπιθυμία καί τή σταθερή απόφαση νά 
υπηρετήσει τήν ύπόθεση τοΰ λαού. Ό π ο ι ο ς δέν είναι μέ μας, είναι έναν
τίον μας. Διαλέξτε». 

Σ' αύτό τό ενυπόγραφο φυλλάδιο του, ό Μπακούνιν κάνει 
πώς δέν ξέρει πού είναι ή έδρα καί ποιά είναι ή σύνθεση τής επι
τροπής, πού έξ ονόματος της μιλάει καί έξ ονόματος της έδρασε 
ό Νετσάγιεφ στή Ρωσία. Μολαταύτα, τό μοναδικό ντοκουμέντο, 
πού έδινε στόν Νετσάγιεφ τό δικαίωμα νά ενεργεί έξ ονόματος 
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της έπιτροπής, τό εΐχε υπογράψει ό Μιχαήλ Μπακούνιν καί ό 
μόνος άνθρωπος, πού έπαιρνε άναφορές γιά τή δουλειά τοϋ τμή
ματος, ήταν πάλι ό Μιχαήλ Μπακούνιν. Συνεπώς, όταν ό Μι
χαήλ Μπακούνιν ορκίζεται άπόλυτη ύπακοή στήν έπιτροπή, ορ
κίζεται ύποταγή στόν ϊδιο τόν Μιχαήλ Μπακούνιν. 

Θεωρούμε περιττό νά παραθέσουμε καί άλλα στοιχεία, πού 
άποδείχνουν τήν πλήρη ταύτιση όχι μόνο τών κατευθύνσεων, 
άλλά καί τών έκφράσεων αυτού τοΰ ενυπόγραφου κειμένου τοΰ 
Μπακούνιν μέ τά άλλα άνυπόγραφα ρωσικά κείμενα. Θέλουμε 
μόνο νά έπισημάνουμε πώς έφαρμόζει εδώ ό Μπακούνιν τήν 
ήθική τής κατήχησης. Στήν άρχή κηρύσσει αύτή τήν ήθική 
στούς ρώσους άξιωματικούς. Τούς λέει πώς, οργανωμένοι σάν 
ιησουίτες τής έπανάστασης, αύτός καί οί άλλοι μεμυημένοι έκτέ-
λεσαν τό χρέος τους καί, ταυτόχρονα, κάλυψαν τό κενό πού 
ύπήρχε καί πώς έναντι τής έπιτροπής άπαρνήθηκαν τή δική τους 
βούληση, πώς δέν έχουν βούληση μεγαλύτερη άπ' ό,τι τό δια
βόητο «πτώμα» τής κοινωνίας τών ίησουϊτών. Καί γιά νά μή 
τρομάξει τούς άξιωματικούς ή δολοφονία τοΰ Ίβάνωφ, προσπα
θεί νά τούς πείσει ότι είναι άναγκαΐο νά θανατώνεται ό καθένας, 
πού θά ήθελε νά άποχωρήσει άπ' τή μυστική έταιρία. "Υστερα, 
άκολουθεΐ τήν ϊδια ήθική καί άπέναντι στούς άναγνώστες του, 
εξαπατώντας τους μέ τή μεγαλύτερη άσυνειδησία. Ό Μπακού
νιν γνωρίζει ότι ή κυβέρνηση εΐχε συλλάβει όχι μόνο όλους 
τούς μεμυημένους στή Ρωσία, άλλά δέκα φορές πιό πολλούς 
άνθρώπους, πού τούς εΐχε έκθέσει ό Νετσάγιεφ, επειδή άνήκαν 
στή διαβόητη «πέμπτη κατηγορία» τής κατήχησης, ότι στή Ρω
σία δέν εΐχε πιά άπομείνει ούτε σκιά οργάνωσης, ότι δέν ύπάρχει 
έκει καμιά έπιτροπή καί δέν ύπήρξε ποτέ, άν εξαιρέσουμε τόν 
Νετσάγιεφ, πού τή στιγμή έκείνη βρισκόταν μαζί του στή Γε
νεύη. Πέρα άπ' αύτό, γνώριζε πώς μέ τούτο τό φυλλάδιο δέ θά 
στρατολογήσει κανέναν οπαδό στή Ρωσία, πώς τό μόνο πού 
μπορεί νά πετύχει είναι νά δώσει στήν κυβέρνηση πρόσχημα γιά 
νέες διώξεις. Καί παρ' όλα αύτά, δηλώνει πώς ή κυβέρνηση δέν 
έπιασε κανέναν, πώς ή έπιτροπή έξακολουθεϊ νά υπάρχει στή 
Ρωσία καί νά άναπτύσσει εκεί άκούραστη, άποφασιστική, παν
ταχού παρούσα δραστηριότητα, νά δείχνει έκπληκτική πράγματι 
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προνοητικότητα, επαγρύπνηση, λελογισμένη χρησιμοποίηση 
δυνάμεων καί καταπληκτική ευλυγισία (άπόδειξη γιά όλα αυτά 
οί καταθέσεις στή δίκη), πώς ή μυστική του οργάνωση είναι ή 
μόνη σοβαρή όργάνωση, πού υπήρξε στή Ρωσία μετά τό 1825, 
πώς είναι σώα, πώς άπλωσε ρίζες στά λαϊκά στρώματα, πού έγ-
κολπώνονται ένθερμα τό πρόγραμμα της, πώς ή όργάνωση περι
βάλλει τούς αξιωματικούς, πώς έπίκειται ή επανάσταση καί πώς 
θά ξεσπάσει σέ μερικούς μήνες, τήν "Ανοιξη τοΰ 1870. Ό Μι
χαήλ Μπακούνιν, πού δήλωσε ότι «άπαρνήθηκε τήν προσωπική 
του ζωή, θέληση καί βούληση» καί ότι στέκεται ύπεράνω τής 
«κούφιας καί μεγαλόστομης έπιδειξιομανίας των άνθρώπων πού 
ύπολήπτονται τήν τιμή, τήν προσωπική αξιοπρέπεια καί τή δι
καιοσύνη» αραδιάζει στούς Ρώσους αύτά τά παραμύθια, εκδη
λώνει αύτόν τόν φανφαρονισμό, μόνο καί μόνο γιά νά προσφέρει 
στόν εαυτό του τήν εύχαρίστηση νά σταθεί μπροστά στόν κα
θρέφτη καί μπροστά στούς διεθνείς ψευτοαδελφούς «μέ τή θεα
τρική απεικόνιση τοΰ προσώπου του». 

Ό ίδιος αύτός άνθρωπος, πού τό 1870 κηρύσσει στούς Ρώ
σους τήν άπόλυτη υπακοή σέ διαταγές πού έρχονται άπ' τά πά
νω, άπό μιά άνώνυμη καί άγνωστη επιτροπή, πού δηλώνει ότι 
ή πειθαρχία των Ιησουϊτών άποτελεϊ όρο sine qua non τής νίκης, 
ότι μόνο αύτή μπορεί νά τά βγάλει πέρα μέ τήν τερατώδη συγ
κέντρωση —• όχι τοΰ ρωσικού κράτους, άλλά τοΰ κράτους γενι
κά, πού διακηρύσσει έναν πολύ πιό αύταρχικό κομμουνισμό άπ' 
ό,τι είναι ό πιό πρωτόγονος κομμουνισμός, είναι ό ίδιος αύτός 
άνθρωπος, πού τό 1871 όργανώνει μέσα στούς κόλπους τής Διε
θνούς κίνηση διάσπασης καί άποδιοργάνωσης μέ πρόσχημα τόν 
άγώνα κατά τής αυταρχικότητας καί τοΰ συγκεντρωτισμού των 
γερμανών κομμουνιστών, μέ πρόσχημα τή δημιουργία αυτόνο
μων τμημάτων καί έλεύθερης ομοσπονδίας τών αυτόνομων ομά
δων καί τή μετατροπή τής Διεθνούς σ' αυτό πού δήθεν θά έπρεπε 
νά είναι : πρόπλασμα τής μελλοντικής κοινωνίας. "Αν ή μελ
λοντική κοινωνία είχε σάν πρότυπο τό ρωσικό τμήμα τής Συμ
μαχίας, τότε θά ύπερακόντιζε κατά πολύ τήν Παραγουάη τών 
σεβάσμιων πατέρων ιησουϊτών 2 6 6 , πού τόσο πολύ τούς έχει στήν 
καρδιά του ό Μπακούνιν. 
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IX 

ΠΟΡΙΣΜΑ 

Παρέχοντας πλήρη έλευθερία στά κινήματα καί στίς έπι-
διώξεις τής έργατικής τάξης τών διαφόρων χωρών, ή Διεθνής 
κατάφερε, ταυτόχρονα, νά συσπειρώσει τήν έργατική τάξη σ' 
ένα ένιαΐο σύνολο καί, γιά πρώτη φορά, νά κάνει αισθητή στίς 
άρχουσες τάξεις καί στίς κυβερνήσεις τους τή διεθνή δύναμη 
τοΰ προλεταριάτου. Οί άρχουσες τάξεις καί οί κυβερνήσεις τους 
ομολόγησαν τό γεγονός αύτό μέ τό νά συγκεντρώνουν όλα τά 
πυρά τους κατά τοΰ Γενικού Συμβουλίου, εκτελεστικού οργάνου 
όλης τής Ένωσής μας. Ά π ό τήν πτώση τής Κομμούνας καί 
ύστερα, αύτές οί έπιθέσεις δυναμώνουν όλο καί πιό πολύ. Αύτήν 
άκριβώς τή στ γμή διάλεξαν οί συμμαχίτες γιά νά κηρύξουν, 
άπό τήν πλευρά τους, άνοιχτό πόλεμο έναντίον τοΰ Γενικού Συμ
βουλίου ! Ισχυρίσθηκαν πώς ή έπιρροή τοΰ Συμβουλίου, αύτό 
τό ισχυρό όπλο στά χέρια τής Διεθνούς, δέν είναι τίποτα άλλο, 
παρά όπλο πού στρέφεται κατά τής Διεθνούς. Ή έπιρροή αύτή 
άποκτήθηκε τάχα όχι στόν άγώνα κατά τών έχθρών τοΰ προλε
ταριάτου, άλλά στόν άγώνα ένάντια στήν ίδια τή Διεθνή. Διατεί
νονται ότι έπικράτησαν οί τάσεις άρχομανίας τοΰ Γενικοΰ Συμ
βουλίου σέ βάρος τής αύτονομίας τών τμημάτων καί τών έθνι-
κών ομοσπονδιών. Γιά νά σωθεί ή αύτονομία δέν έμενε τίποτα 
άλλο, παρά νά αποκεφαλιστεί ή Διεθνής. 

Πράγματι, οί παράγοντες τής Συμμαχίας γνώριζαν ότι άν 
δέν έκμεταλλευτοΰν αύτή τήν άποφασιστική στιγμή, τότε ή έκα-
τοντάδα τών διεθνών άδελφών τού Μπακούνιν θ' άναγκαστεΐ νά 
άποχαιρετίσει γιά πάντα τό όνειρο μιας μυστικής καθοδήγησης 
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τοϋ προλεταριακού κινήματος. Οί βάναυσες επιθέσεις τους βρή
καν ευνοϊκή άπήχηση στόν άστυνομικό Τύπο όλων των χωρών. 

Οί ήχηρές φράσεις περί αύτονομίας καί ελεύθερης ομο
σπονδίας καί γενικά τό πολεμικό τους σάλπισμα κατά τού Γενι
κού Συμβουλίου ήταν άπλώς ένας έλιγμός, πού κάλυπτε τόν άλη-
θινό τους σκοπό : νά άποδιοργανώσουν τή Διεθνή καί έτσι νά 
τήν ύποτάξουν στή μυστική, ίεραρική καί απολυταρχική διοί
κηση τής Συμμαχίας. 

Αύτονομία τών τμημάτων, έλεύθερη ομοσπονδία τών αυτό
νομων ομάδων, άντιαυταρχισμός, αναρχία — νά ποιές είναι οί 
φράσεις πού ταιριάζουν άπόλυτα σέ μιά ((έταιρία "κοινωνικά 
έκφυλισμένων", δίχως καρριέρα, δίχως διέξοδο» (sans carriè
re, sans issue), μιά έταιρία πού συνωμοτεί μέσα στή Διεθνή μέ 
σκοπό νά τήν καθυποτάξει σέ μιά μυστική δικτατορία καί νά τής 
έπιβάλει τό πρόγραμμα τού κ. Μπακούνιν ! 

Αύτό τό πρόγραμμα, άμα του άφαιρέσεις τίς μελοδραματικές 
κορώνες, συνοψίζεται στά έξής : 

1. "Ολες οί άθλιότητες, πού συνοδεύουν άναπόφευκτα τή 
ζωή τών έκφυλισμένων γόνων τών άνώτερων κοινωνικών στρω
μάτων, άνακηρύσσονται ύπεραπαναστατικές άρετές. 

2. Αναγορεύεται σέ άρχή τό άναγκαστικό φαινόμενο τής 
διαφθοράς μιάς ασήμαντης μειοψηφίας προσεκτικά έπιλεγμέ-
νων εργατών. Τούς προσεταιρίζονται μέ τό νά τούς ξεκόβουν 
άπό τίς μάζες μέ μιά μυστηριώδη μύηση, νά τούς άναγκάζουν νά 
συμμετέχουν στίς σκευωρίες καί στίς άπάτες τής μυστικής ήγε-
σίας καί νά τούς ύποβάλουν τήν ιδέα ότι τό νά έξαπολύουν τά 
((άγρια πάθη» τους σημαίνει πώς κλονίζουν συθέμελα τήν παλιά 
κοινωνία. 

3. Βασικοί τρόποι προπαγάνδας είναι τό νά παρασύρεται 
ή νεολαία μέ φανταστικές επινοήσεις — τά μυθεύματα γιά τίς 
διαστάσεις καί τήν ισχύ τής μυστικής έταιρίας, οί προφητείες 
γιά τό άναπόφευκτο τής έπανάστασης πού έτοιμάζουν κτλ. — 
καί νά έκτίθενται στά μάτια τών κυβερνήσεων οί πιό προοδευ
τικοί άνθρωποι τών εύπορων τάξεων, ώστε άργότερα νά τούς έκ-
μεταλλεύονται χρηματικά. 

4. Ό οικονομικός καί πολιτικός άγώνας τών έργατών γιά 
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την άπελευθέρωσή τους αντικαθίσταται από τίς παντοκαταλυτι-
κές πράξεις τών παραβατών του ποινικού νόμου, πού άποτελοΰν 
καί την ένσάρκωση της έπανάστασης. Με λίγα λόγια, προτεί
νουν νά άφεθεΐ ελεύθερος ό ύπόκοσμος, πού οί ίδιοι οί εργάτες 
τόν είχαν εξουδετερώσει στόν καιρό «της έπανάστασης κατά τό 
δυτικό κλασικό πρότυπο», καί έτσι νά τεθεί δωρεάν στή διάθεση 
τών άντιδραστικών μιά ξεσκολισμένη στην έντέλεια συμμορία 
πρακτόρων-προβοκατόρων. 

Δύσκολο νά πει κανείς ποιό άπ' τά δυό ύπερέχει στούς 
θεωρητικούς άκροβατισμούς καί στά πρακτικά έγχειρήματα της 
Συμμαχίας : ή γελοιότητα ή ή παλιανθρωπιά. Μολαταύτα, ή 
Συμμαχία κατάφερε νά προκαλέσει μιά έσωτερική διαπάλη μέσα 
στή Διεθνή, πού έπί δύο χρόνια δυσκόλεψε τίς ενέργειες τής 
Ένωσής μας καί τερματίστηκε μέ τήν άπόσχιση μερικών τμη
μάτων καί ομοσπονδιών. Γιά τούτο οί άποφάσεις πού έλαβε τό 
συνέδριο τής Χάγης έναντίον τής Συμμαχίας ήσαν άπλώς έκ-
πλήρωση τού χρέους του. Τό συνέδριο δέ μπορούσε νά επιτρέ
ψει νά πέσει ή Διεθνή*:, αύτό τό μεγάλο δημιούργημα τού προλε
ταριάτου, στό δόκανο πού τής είχαν στήσει τά άποβράσματα 
τών έκμεταλλευτριών τάξεων. "Οσο γιά κείνους, πού θέλουν νά 
άπογυμνώσουν τό Γενικό Συμβούλιο άπό τίς αρμοδιότητες του, 
δίχως τίς όποιες ή Διεθνής θά μετατρεπόταν σέ μιά ακαθόριστη, 
άσύνδετη καί, γιά νά χρησιμοποιήσουμε τή γλώσσα τής Συμμα
χίας, «άμορφη» μάζα, δέ μπορούμε νά τούς άντικρίσουμε άλ-
λιώς, παρά ώς προδότες ή ώς ήλίθιους. 

Λονδίνο, 21 Ιουλίου 1873 

Ή Επιτροπή : 
Ε. Ντυπόν, Φρ. Ένγκελς, Λέο Φράνκελ, 
Α. Αέ Μουσύ, Κάρλ Μάρξ, Αύγ. Σερραϊγιέ 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

1. Η ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ* ΤΟΥ ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ 

Τό 1857 έστειλαν τόν Μπακούνιν στη Σιβηρία, όχι όμως σε 
καταναγκαστικά έργα, όπως θά μπορούσε νά υποθέσει κανείς, 
κρίνοντας άπ' τίς άφηγήσεις του, άλλά απλώς σέ έκτόπιση. Κυ
βερνήτης τής Σιβηρίας ήταν τότε ό κόμης Μουραβιώφ-'Αμούρ-
σκι, συγγενής του δήμιου τής Πολωνίας Μουραβιώφ καί συγ
γενής του Μπακούνιν. Χάρη σ' αύτή τή συγγένεια καί στίς ύπη-
ρεσίες πού πρόσφερε στήν κυβέρνηση, ό Μπακούνιν είχε έκεϊ 
μιά ξεχωριστή θέση καί έχαιρε ιδιαίτερης εύνοιας. 

Τήν έποχή έκείνη βρισκόταν στή Σιβηρία ό Πετρασέφσκι, 
ό άρχχγγός καί οργανωτής τής συνωμοσίας του 1849 2 6 7. Ό Μπα
κούνιν τηρούσε σαφώς έχθρική στάση απέναντι του καί έπιχεί-
ρησε μέ κάθε τρόπο νά τοΰ κάνει κακό. Σάν συγγενής πού ήταν 
τοΰ στρατηγοΰ-κυβερνήτη, δέν τοΰ ήταν δύσκολο. Μ ' αύτό τό 
κυνηγητό κατά τοΰ Πετρασέφσκι, ό Μπακούνιν δημιούργησε 
καί άλλους λόγους γιά νά έχει τήν εύνοια τών κρατούντων. Μιά 
σκοτεινή ύπόθεση, πού έκανε πάταγο στή Σιβηρία καί στή Ρω
σία, έθεσε τέρμα σ' αύτή τή διαπάλη μεταξύ τών δύο έκτοπισμέ-
νων. Ή καταγγελία τής συμπεριφοράς ένός μεγαλόσχημου άξιω-
ματούχου, πού παρίστανε τό φιλελεύθερο, προκάλεσε θύελλα στό 
περιβάλλον τοΰ στρατηγοΰ-κυβερνήτη, πού τερματίστηκε μέ 

* — Πρόκειται γιά χρησιμοποίηση τοΟ αραβικού όρου Έγίρα (μετοικεσία), πού 
δηλώνει τήν απαρχή τοΟ Μουσουλμανικού ήμερολογίου (622 μ.Χ.)καί προήλθε άπό τόν 
έξαναγκασμό τοΟ Μωάμεθ νά καταφύγει (νά μετοικήσει) άπό τή Μέκκα στή Μεδίνα. 
(Σημ. μετ.) . 

437 



μιά φονική μονομαχία. Ό λ η αυτή ή υπόθεση ήταν τόσο πολύ 
μπλεγμένη μέ προσωπικές ραδιουργίες καί απάτες, ώστε προκά
λεσε σάλο σ' όλο τόν πληθυσμό, πού κατηγόρησε τούς άνώτε-
ρους άξιωματούχους γιά φόνο έκ προμελέτης του θύματος τής 
μονομαχίας, ένός νεαρού φίλου τού Πετρασέφσκι. Ό σάλος ήταν 
τόσο μεγάλος, πού ή κυβέρνηση φοβήθηκε ένα λαϊκό ξέσπασμα. 
Ό Μπακούνιν πήρε τό μέρος τών ύψηλών άξιωματούχων καθώς 
καί τού Μουραβιώφ. Χρησιμοποίησε τήν έπιρροή του γιά νά 
έπιτύχει νά εκτοπισθεί ό Πετρασέφσκι σέ άκόμα πιό άπομακρυ-
σμένα μέρη καί έγινε συνήγορος τών διωκτών του σέ μιά μακρο
σκελή επιστολή πού έγραψε ως αύτόπτης μάρτυρας καί έστειλε 
στόν Χέρτσεν. Ό τ α ν ό Χέρτσεν δημοσίευσε τήν έπιστολή αύτή 
στό «Κολοκόλ)), αφαίρεσε όλες τίς επιθετικές αιχμές κατά τού 
Πετρασέφσκι, αλλά γραμμένο μέ τό χέρι άντίγραφο αύτής τής 
επιστολής, κατά τήν αποστολή της στήν Πετρούπολη, διέρ
ρευσε στήν έκεΐ κοινή γνώμη. 

Οί έμποροι τής Σιβηρίας, γενικά πιό φιλελεύθεροι άπ' τούς 
συναδέλφους τους στή Ρωσία, ήθελαν νά ιδρύσουν πανεπιστή
μιο στή Σιβηρία, πού θά τούς άπάλλασσε άπ' τήν άνάγκη νά 
στέλνουν τούς γιούς τους στά μακρινά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
τής Ρωσίας καί νά δημιουργήσουν ένα πνευματικό κέντρο στήν 
περιοχή τους. Χρειαζόταν γι ' αυτό ή άδεια τού αύτοκράτορα. Ό 
Μουραβιώφ, έπηρεασμένος άπ' τόν Μπακούνιν καί ακούγοντας 
τή συμβουλή του, άντιτάχθηκε σ' αύτό τό σχέδιο. Ή άποστροφή 
τού Μπακούνιν κατά τής έπιστήμης είναι παλιά ύπόθεση. Τό 
περιστατικό αύτό είναι πασίγνωστο στή Σιβηρία. Ό Μπακού
νιν, πού έπανειλημμένα οί Ρώσοι τού έθεσαν σχετικά ερωτήματα, 
δέ μπόρεσε νά τό άρνηθεΐ καί δικαιολόγησε τή στάση του, λέ
γοντας ότι προετοιμάζοντας τήν άπόδρασή τον, έπιζητοΰσε νά 
έχει τήν εύνοια τού συγγενή του κυβερνήτη. 

Ό Μπακούνιν όχι μόνο έκανε ό ίδιος χρήση καί κατάχρηση 
τής εύνοιας τών κρατούντων, άλλά έπιδίωκε τήν εύνοια έναντι 
έλάχιστων άνταλλαγμάτων γιά λογαριασμό τών διαφόρων κα
πιταλιστών, έργολάβων, έκμισθωτών. Οί προκηρύξεις τού Μπα
κούνιν, πού βρέθηκαν στά θύματα τού Νετσάγιεφ καί τίς δημο
σίευσε ή κυβέρνηση τό 1869-1870, περιείχαν καταλόγους προ-
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γραφών. Μεταξύ τών άλλων, πού ήσαν περασμένοι στούς κατα
λόγους, βρισκόταν καί ό περιβόητος Κατκώφ, άρχισυντάκτης 
τής «Εφημερίδας τής Μ ό σ χ α ς » 2 6 8 . Ό Κατκώφ γιά άντεκδίκηση, 
δημοσίευσε στήν έφημερίδα του τούτο τό άποκαλυπτικό: έχει 
λέει στά χέρια του επιστολές, πού τοΰ έστειλε ό Μπακούνιν 
όταν έφθασε στό Λονδίνο άπ' τή Σιβηρία, στίς όποιες ό Μπα
κούνιν παρακαλεί τόν Κατκώφ, σάν παλιός φίλος, νά του δώσει 
δανεικά μερικές χιλιάδες ρούβλια. Ό Μπακούνιν ομολογεί ότι 
κατά τήν παραμονή του στή Σιβηρία έπαιρνε κάθε χρόνο ένα 
ορισμένο ποσό χρημάτων άπό κάποιον έκμισθωτή έργοστασίου 
παραγωγής βότκας, ό όποιος τόν πλήρωνε γιά νά έξασφαλίζει, 
μέ τή μεσολάβησή του, τήν εύνοια τοΰ κυβερνήτη. 

Αυτή τήν άνέντιμη άντιμισθία (πού έπαψε νά τήν παίρνει 
μετά τήν άπόδραση) τήν έχει βάρος στή συνείδησή του καί ήθε
λε νά έπιστρέψει στόν έκμισθωτή τά χρήματα πού πήρε. Γιά νά 
έκτελέσει αυτή τήν καλή πράξη ζήτησε τήν έπιχορήγηση αύτή 
όπ' τόν φίλο του Κατκώφ. Ό Κατκώφ τήν άρνήθηκε. 

Ό τ α ν ό Μπακούνιν άπηύθυνε αύτή τήν παράκληση στόν 
παλιό του φίλο Κατκώφ, ό τελευταίος είχε πάρει κιόλας άπό και
ρό τά γαλόνια του στήν ΰπηρεσία τοΰ 111 Γραφείου, προσφέρον
τας τήν έφημερίδα του γιά χαφιεδισμούς σέ βάρος τών ρώσων 
έπαναστατών, ιδιαίτερα τοΰ Τσερνισέφσκι, καθώς καί σέ βάρος 
τής πολωνικής επανάστασης. Έτσ ι τό 1862 ό Μπακούνιν ζη
τούσε χρήματα άπό έναν άνθρωπο, γιά τόν όποιο γνώριζε ότι 
είναι καταδότης καί πουλημένος καλαμαράς, πού πληρωνόταν 
άπ' τή ρωσική κυβέρνηση. Ό Μπακούνιν δέν τόλμησε ποτέ νά 
άνασκευάσει αύτή τή βαριά κατηγορία. 

Διαθέτοντας χρήματα, μέ τόν τρόπο πού άναφέραμε καί μέ 
τήν υψηλή προστασία τοΰ κυβερνήτη, ήταν πολύ εύκολο νά 
πραγματοποιήσει ό Μπακούνιν τήν άπόδρασή του. Ό χ ι μόνο 
πήρε διαβατήριο στό όνομά του γιά νά ταξιδεύει στή Σιβηρία, 
άλλά καί τοΰ άνατέθηκε έπίσημα νά κάνει έπιθεώρηση τής πε
ριοχής έως τά άνατολικά της σύνορα. Φθάνοντας στό λιμάνι τοΰ 
Νικολαέφσκι δέ δυσκολεύτηκε νά διαπεραιωθεΐ στήν Ιαπωνία, 
άπ' όπου μπόρεσε ήσυχα-ήσυχα νά μπει στό καράβι πού πήγαινε 
στήν Αμερική καί στά τέλη τοΰ 1861 νά φθάσει στό Λονδίνο. 
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Έ τ σ ι συντελέστηκε ή θαυμαστή μετοικεσία αύτοϋ τοΰ νέου 
Μωάμεθ. 

2. ΤΟ ΠΑΝΣΛΑΒΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ 

Στίς 3 Μαρτίου 1861 ό Αλέξανδρος Β', υπό τά ένθουσιώδη 
χειροκροτήματα όλης τής φιλελεύθερης Ευρώπης, κατάργησε τή 
δουλοπαροικία. Οί προσπάθειες τοΰ Τσερνισέφσκι καί του έπα-
ναστατικού κόμματος νά έπιτύχουν τή διατήρηση των κοινοτι
κών γαιών έφεραν κάποιο αποτέλεσμα, άλλά μέ τόσο άνεπαρκή 
μορφή, ώστε, πρίν άκόμα δημοσιευθεί τό διάταγμα γιά τήν κα
τάργηση τής δουλοπαροικίας, ό Τσερνισέφσκι διαπίστωνε μέ 
θλίψη : 

«"Αν ήξερα ότι τό πρόβλημα πού έθεσα θά εύρισκε μιά τέτοια λύση, θά 
προτιμούσα νά υποστώ ήττα, παρά μιά τέτοια νίκη. θ ά προτιμούσα νά ένερ-
γοΰσαν όπως αύτοί σχεδίαζαν, δίχως νά πάρουν καθόλου υπόψη τους τά αί-
τήματά μας». 

Καί πράγματι, τό διάταγμα γιά κατάργηση τής δουλοπα
ροικίας δέν ήταν παρά ένα άπατηλό κατασκεύασμα. Σημαντικό 
μέρος τών χωραφιών τό πήραν άπ' τά χέρια τών πραγματικών 
καλλιεργητών τους καί εισήγαγαν τό σύστημα εξαγοράς τών 
γαιών άπ' τούς άγρότες. Αυτή ή πράξη τής τσαρικής δολιότητας 
χρησίμευσε στόν Τσερνισέφσκι καί στό κόμμα του ώς νέο καί 
άδιάψευστο έπιχείρημα ένάντια στίς αύτοκρατορικές μεταρρυ
θμίσεις. Οί φιλελεύθεροι, πού μπήκαν κάτω άπ' τή σημαία τοΰ 
Χέρτσεν, φώναζαν μέ όλη τή δύναμη τών πνευμόνων τους : «Γα
λιλαίε, ένίκησες !». Γαλιλαίο ονόμαζαν τόν Αλέξανδρο τόν Β'. 
— Ά π ό τή στιγμή έκείνη τό φιλελεύθερο κόμμα, μέ κύριο όργα
νο του τό «Κολοκόλ» τοΰ Χέρτσεν, δέν έπαψε νά εξυμνεί τόν 
τσάρο-άπελευθερωτή καί, γιά νά άποσπάσει τήν προσοχή τής 
κοινής γνώμης άπ' τίς καταγγελίες καί τίς διαμαρτυρίες πού προ
καλούσε αύτή ή άντιλαϊκή πράξη, καλούσε τόν τσάρο νά συνε
χίσει τό άπελευθερωτικό του έργο καί ν ' άρχίσει σταυροφορία 
γιά τήν άπελευθέρωση τών καταπιεζόμενων σλαβικών λαών, 
γιά τήν πραγμάτωση τών ιδεών τοΰ πανσλαβισμού. 
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Τό καλοκαίρι του 1861 ό Τσερνισέφσκι ξεσκέπασε από τό 
περιοδικό « Ό σύγχρονος» (((ΞονΓβτηβηηί^)269 τίς σκευωρίες 
τών πανσλαβιστών καί είπε στούς σλαβικούς λαούς την αλήθεια 
γιά τήν κατάσταση πραγμάτων στή Ρωσία καί γιά τόν ιδιοτελή 
σκοταδισμό τών ψευτοφίλων τους πανσλαβιστών. Τότε άκριβώς 
ό Μπακούνιν, πού είχε γυρίσει άπ' τή Σιβηρία, διάλεξε τή στιγ
μή γιά νά κάνει τήν έμφάνισή του. Έγραψε τό πρώτο μέρος ενός 
μακρόσυρτου μανιφέστου, πού κυκλοφόρησε σάν παράρτημα 
στό τεύχος τοΰ «Κολοκόλ» τής 15 Φεβρουαρίου 1862, μέ τίτλο 
«Πρός τούς Ρώσους, τούς Πολωνούς καί όλους τούς σλάβους 
φίλους». Δεύτερο μέρος αυτού τοΰ μανιφέστου δέν είδε ποτέ τό 
φώς τής δημοσιότητας. 

Τό Μανιφέστο άρχίζει μέ τήν ακόλουθη διακήρυξη : 

«Διατήρησα τή γενναιοφροσύνη του παντοδύναμου στοχασμού καί μέ 
τήν καρδιά, τή θέληση καί τό πάθος μου έμεινα πιστός στούς φίλους, στή 
μεγάλη κοινή ύπόθεση, στόν έαυτό μου... Εμφανίζομαι τώρα σέ σας, τούς 
παλιούς δοκιμασμένους φίλους καί σέ σας, νεαροί φίλοι, πού ζήτε μέ τήν 
ίδια σκέψη, μέ τήν ίδια θέληση πού ζούμε κι έμεΐς, καί σας παρακαλώ : δε-
χθήτε με καί πάλι άνάμεσά σας, ώστε νά μπορέσω άνάμεσα σέ σας καί μαζί 
μέ σας νά αφιερώσω όλη τήν ύπόλοιπη ζωή μου στόν άγώνα γιά τή ρωσική 
έλευθερία, γιά τήν πολωνική έλευθερία καί γιά τήν έλευθερία καί άνεξαρ-
τησία όλων τών Σλάβων». 

Ό τ α ν ό Μπακούνιν ύποβάλλει μέ τόση ταπεινοφροσύνη 
αυτή τήν παράκληση πρός τούς παλιούς καί νέους φίλους, αυτό 
τό κάνει διότι 

«είναι δύσκολο νά πράττεις τό καθήκον σου στά ξένα. Αύτό τό δοκίμα
σα πολύ καλά στά χρόνια τών έπαναστάσεων. Ούτε στή Γαλλία, ούτε στή 
Γερμανία δέ μπόρεσα ν 9 άποκτήσω ρίζες. Έτσι , διατηρώντας όλη τή φλο
γερή συμπάθεια τών παλιών χρόνων πρός τό προοδευτικό κίνημα όλων τών 
χωρών, καί γιά νά μήν σπαταλίσω άδικα τό ύπόλοιπο τής ζωής μου, όφείλω 
νά περιορίσω άπό δώ καί μπρός τήν κύρια δραστηριότητά μου στή Ρωσία, 
στή ν Πολωνία, στούς Σλάβους. Αύτοί οί τρεις χωρισμένοι κόσμοι είναι άξε-
χώριστοι στή ν καρδιά καί τήν πίστη μου». 

Τό 1862, πρίν άπό έντεκα χρόνια, σέ ήλικία 51 χρονών, ό 
μέγας αναρχικός Μπακούνιν έκανε κήρυγμα λατρείας πρός τό 
κράτος καί τόν πανσλαβιστικό πατριωτισμό. 
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« Ό μεγαλορωσικός λαός ϊσαμε τώρα ζούσε, άς πούμε, επιφανειακά τή 
ζωή τοΟ κράτους. "Οσο κι άν ή κατάστασή του ήταν αφόρητη καί είχε φθά
σει στό έσχατο όριο τής φτώχειας καί τής δουλείας, παρ' όλα αύτά, έτρεφε 
έκτίμηση γιά τήν ένότητα, τή δύναμη καί τό μεγαλείο τής Ρωσίας κι ήταν 
έτοιμος νά κάνει γι' αύτά κάθε θυσία. Έτσι μορφοποιήθηκε στή συνείδηση 
τοΰ μεγαλορωσικοΰ λαού ή έννοια τοΰ κράτους καί ό πατριωτισμός όχι στά 
λόγια, άλλά στήν πράξη. "Ετσι μόνο αύτός άπό τά άλλα σλαβικά φύλα πα
ρέμεινε άκέραίος, κρατήθηκε μόνος του στήν Εύρώπη κι έδωσε σ' όλους νά 
καταλάβουν ότι άποτελεϊ μιά δύναμη... Μή φοβάστε πώς θά χάσει τή νόμι
μη έπιρροή του καί τήν πολιτική δύναμη πού άπόχτησε μέ τόν άγώνα, έναν 
αγώνα τριών αιώνων μέ μιά αυταπάρνηση μεγαλομάρτυρα, γιά νά διατηρηθεί 
ή άκεραιότητα τοΰ κράτους του... Καί θά ξαποστείλουμε τούς Τατάρους μας 
στήν Α σ ί α καί τούς Γερμανούς μας στή Γερμανία καί θά είμαστε ένας έλεύ-
θερος, ένας καθαρά ρωσικός λαός...». 

Γιά νά προσδώσει περισσότερο βάρος σ' αυτήν τήν παν-
σλαβιστική προπαγάνδα, πού καταλήγει μέ τό αίτημα μιας 
σταυροφορίας εναντίον των Τατάρων καί των Γερμανών, ό Μπα 
κούνιν παραπέμπει τόν άναγνώστη στόν αύτοκράτορα Νικόλαο : 

«Λένε μάλιστα πώς ό ίδιος ό αύτοκράτορας Νικόλαος, λίγο προτού 
πεθάνει, προετοιμαζόμενος νά κηρύξει τόν πόλεμο κατά τής Αύστρίας, 
ήθελε νά καλέσει σέ γενική εξέγερση τούς αύστριακούς καί τούρκους σλά
βους, τούςΜαγυάρους καί τούς Ιταλούς. Μόνος του προκάλεσε τόν πόλεμο 
τής Ανατολής έναντίον τοΰ εαυτού του καί, γιά λόγους αυτοάμυνας, ήθελε 
νά μετατραπεί άπό αύτοκράτορας δεσποτικός σέ αύτοκράτορα έπαναστάτη. 
Λένε ότι είχε κιόλας υπογράψει προκήρυξη πρός τούς Σλάβους καί έπίσης 
πρός τήν Πολωνία. Παρά τό μίσος πού έτρεφε γιά τήν Πολωνία, καταλάβαινε 
ότι δίχως αυτήν είναι άδύνατη ή σλαβική έξέγερση... είχε ύπερνικήσει τό 
μίσος του σέ τέτοιο βαθμό, ώστε ήταν έτοιμος νά άναγνωρίσει τήν άνεξάρ-
τητη ύπαρξη τής Πολωνίας, άλλά... μόνο έκεΐθεν τοΰ Βιστούλα». 

Ό ίδιος αύτός άνθρωπος, πού άπό τό 1868 υποδύεται τό ρόλο 
τοΰ διεθνιστή, τό 1862 κήρυττε φυλετικό πόλεμο γιά τά συμφέ
ροντα τής ρωσικής κυβέρνησης. Ό Πανσλαβισμός είναι έφεύ-
ρημα τής κυβέρνησης τής Πετρούπολης καί δέν έχει άλλο 
σκοπό, παρά τήν επέκταση τών συνόρων τής Ρωσίας πρός Δυ
σμάς καί πρός Νότο. Κι έπειδή δέν αποφασίζουν νά ποΰν ανοι
χτά στούς Σλάβους πού ζοΰν στήν Αυστρία, στήν Πρωσία καί 
στήν Τουρκία τί τούς περιμένει άν ενσωματωθούν στή μεγάλη 
ρωσική αυτοκρατορία, τούς εμφανίζουν τή Ρωσία σάν μιά δύνα-
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μη, πού θά τούς απελευθερώσει άπ' τόν ξενικό ζυγό καί θά τούς 
συνενώσει σε μιά μεγάλη ελεύθερη ομοσπονδία. Έ τ σ ι ό παν
σλαβισμός μπορεί νά πάρει διάφορες άποχρώσεις, άπ' τόν παν
σλαβισμό τοΰ Νικολάου έως τόν πανσλαβισμό τοΰ Μπακούνιν. 
Ό λ ο ι τους, όμως, έχουν έναν καί μόνο σκοπό καί όλοι τους συ
νεννοούνται θαυμάσια μεταξύ τους, όπως άποδείχνεται άπ' τήν 
περικοπή πού παραθέσαμε μόλις παραπάνω. Τό Μανιφέστο, γιά 
τό όποιο θά μιλήσουμε άμέσως παρακάτω, δέν άφήνει καί τήν 
παραμικρή άμφιβολία πάνω στό θέμα αυτό. 

3. Ο ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ 

Είδαμε ότι στή Ρωσία είχε ξεσπάσει ένας πόλεμος γύρω άπό 
τό θέμα τής κατάργησης τής δουλοπαροικίας άνάμεσα στό φιλε
λεύθερο καί τό έπαναστατικό κόμμα. Γύρω άπ' τόν Τσερνισέφ-
σκι, άρχηγό τού έπαναστατικοΰ κόμματος, συγκεντρώθηκε μιά 
ολόκληρη φάλαγγα δημοσίολόγων, μιά πολυμελής όμάδα άξιω-
ματικών καί ή σπουδάζουσα νεολαία. Τό φιλελεύθερο κόμμα τό 
έκπροσωποΰσαν ό Χέρτσεν, μερικοί πανσλαβιστές καί σημαν
τικός άριθμός μετριοπαθών μεταρρυθμιστών καί θαυμαστών τοΰ 
Αλεξάνδρου τοΰ Β'. Ή κυβέρνηση υποστήριζε τό φιλελεύθερο 
κόμμα. Τό Μάρτιο τοΰ 1861 ή ρωσική φοιτητική νεολαία τάχθη
κε ένεργά ύπέρ τής άπελευθέρωσης τής Πολωνίας. Τό φθινό
πωρο τοΰ 1861 προσπάθησε νά προβάλει άντίσταση στό «πραξι
κόπημα». Ή συνέπεια ήταν ότι, μέ διάφορα διοικητικά καί οικο
νομικά μέτρα, οί άποροι φοιτητές (πάνω άπό τά δύο τρίτα τοΰ 
συνολικοΰ άριθμοΰ) στερήθηκαν τή δυνατότητα νά άποκτήσουν 
άνώτερη μόρφωση. Ή κυβέρνηση χαρακτήρισε τίς διαμαρτυ
ρίες τους άνταρσία. Στή ν Πετρούπολη, στή Μόσχα, στό Καζάν 
έκατοντάδες νέους τούς έριξαν στίς φυλακές, τούς έδιωξαν 
άπ' τά πανεπιστήμια ή τούς διέγραψαν — ύστερα άπό τρίμηνη 
φυλάκιση. Τό κρατικό συμβούλιο, έπειδή φοβόταν μήπως αυτοί 
οί νέοι ένισχύσουν τή δυσαρέσκεια τών άγροτών, άπαγόρευσε σέ 
πρώην φοιτητές νά καταλάβουν οποιαδήποτε κοινωνική θέση 
στό χωριό. Α λ λ ά οί διώξεις δέ σταμάτησαν εδώ. Εκτοπίζουν 
καθηγητές, όπως τόν Παβλώ.ρ. Απαγορεύουν τίς δημόσιες δια-
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λέξεις, πού οργάνωναν οί διαγραφέντες άπ' τά πανεπιστήμια 
φοιτητές. Επιχειρούν νέους διωγμούς μέ τά πιό άνόητα προσχή
ματα. Τό «Ταμείο άλληλοβοήθειας τής φοιτητικής νεολαίας», 
τοΰ οποίου ή λειτουργία μόλις είχε επιτραπεί, ξαφνικά άπαγο-
ρεύεται. Διακόπηκε ή έκδοση έφημερίδων. Ό λ α αύτά οδήγησαν 
στό έπακρο τή δυσάρεσκεια καί τήν άγανάκτηση τοΰ ριζοσπα
στικού κόμματος καί τό άνάγκασαν νά καταφύγει στήν έκδοση 
παράνομων έντύπων. Εμφανίστηκε τότε ένα Μανιφέστο αύτοΰ 
τοΰ κόμματος, μέ τίτλο « Ή νεαρή Ρωσία», πού τό συνόδευε ένα 
έπίγραμμα παρμένο άπ' τόν Ρόμπερτ Ό ο υ ε ν 2 7 0 . Τό Μανιφέστο 
αύτό περιέγραφε μέ σαφήνεια καί άκρίβεια τήν έσωτερική κα
τάσταση τής χώρας, τήν κατάσταση των κομμάτων καί τοΰ Τύ
που καί, διακηρύσσοντας τόν κομμουνισμό, κατέληγε στό συμ
πέρασμα ότι είναι άναγκαία ή κοινωνική έπανάσταση. Καλούσε 
όλους τούς σοβαρούς άνθρώπους νά συσπειρωθούν γύρω άπ' τή 
ριζοσπαστική σημαία. 

Δέν πρόλαβε καλά-καλά νά κυκλοφορήσει αύτό τό Μανιφέ
στο, πού είχε έκτυπωθεΐ παράνομα, καί κατά μοιραία σύμπτωση 
(άν δέν είχε βάλει τό χέρι της ή άστυνομία) στήν Πετρούπολη 
ξέσπασαν πολλές πυρκαγιές. Ή κυβέρνηση καί ό άντιδραστικός 
Τύπος άδραξαν προθυμότατα αύτή τήν εύκαιρία γιά νά κατηγο
ρήσουν τή νεολαία καί τό ριζοσπαστικό κόμμα ώς έμπρηστές. 
Γέμισαν πάλι οί φυλακές καί βρέθηκε στούς δρόμους τής εξο
ρίας ένα πλήθος μαρτύρων. Έπιασαν τόν Τσερνισέφσκι καί τόν 
έριξαν στό φρούριο τής Πετρούπολης, άπ' όπου, ύστερα άπό 
μαρτύρια δυό χρόνων, τόν έστειλαν γιά καταναγκαστικά έργα 
στή Σιβηρία. 

Πρίν άπό τήν καταστροφή αύτή, ό Χέρτσεν καί ό Γκομέκα, 
— ό τελευταίος συνέπραξε άργότερα στήν καταστολή τής Πολω
νίας ώς κυβερνήτης σέ ένα άπό τά πολωνικά κυβερνεία, — έκα
ναν λυσσαλέες έπιθέσεις, ό ένας άπ' τό Λονδίνο καί ό άλλος 
στή Ρωσία, έναντίον τοΰ ριζοσπαστικοΰ κόμματος καί κατασυ
κοφαντούσαν τόν Τσερνισέφσκι, λέγοντας ότι, έτσι όπως πάει, θά 
φτάσει, ίσως, νά πάρει καί παράσημο. Ό Τσερνισέφσκι σέ ένα 
άρθρο πολύ συγκρατημένο κάλεσε τόν Χέρτσεν νά άναλογισθεί 
τίς συνέπειες αύτοΰ τοΰ νέου ρόλου πού έτοιμάζεται νά παίξει τό 
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«Κολοκόλ» παίρνοντας ανοιχτά εχθρική στάση άπέναντι στό ρω
σικό επαναστατικό κόμμα 2 7 1 . Ό Χέρτσεν διακήρυξε πανηγυρικά 
ότι είναι διατεθειμένος, μπροστά σέ κείνους πού αύτός τούς ονό
μαζε διεθνή δημοκρατία, δηλαδή τούς διάφορους Ματσίνι, Βί
κτωρ Ούγκώ, Λεντρύ-Ρολλέν, Λουί Μπλάν κ.ά., νά προβεί στήν 
καθιερωμένη πρόποση ύπέρ τής μακροημερεύσεως τοΰ μεγάλου 
τσάρου-άπελευθερωτή. Ό , τ ι κι αν λένε οι διάφοροι έπαναστάτες-
Δανιήλ τής Πετρούπολης, πρόσθετε ό Χέρτσεν, έγώ ένα ξέρω, 
πώς, άντίθετα άπ' αύτούς καί παρά τίς κραυγές τους, αύτή ή πρό
ποση θά έχει εύνοϊκό αντίκτυπο στά Χειμερινά Ανάκτορα (τό 
ένδιαίτημα τοΰ τσάρου). Έπαναστάτες-Λανιήλ ήταν ό Τσερνι-
σέφσκι καί οί φίλοι του. 

Ό Μπακούνιν ξεπέρασε τόν Χέρτσεν. Τή στιγμή άκριβώς 
πού είχε συντριβεί ολότελα τό έπαναστατικό κόμμα, πού ό Τσερ-
νισέφσκι ήταν στή φυλακή, ό Μπακούνιν, 51 χρονών τότε, έξέ-
δωσε τό διαβόητο βιβλιαράκι του γιά τόν άγρότη-τσάρο : «Ρω-
μανώφ, Πουγκατσώφ ή Πέστελ; Ή υπόθεση τοΰ λαοΰ». Έ ρ γ ο 
τοΰ Μιχαήλ Μπακούνιν, 1862. 

((Μερικοί ακόμα διερωτούνται άν θά υπάρξει ή δέν θά υπάρξει επανά
σταση στή Ρωσία. Ά λ λ ά ή επανάσταση αύτή ά ρ χ ι σ ε με συνέπεια, βασιλεύει 
παντού, σ' ό λ α τά θέματα, στά μυαλά όλων. Συντελείται άπό τά ίδια τά χ έ ρ ι α 
τής κυβέρνησης μέ πιό μεγάλη έπιτυχία άπ' τίς προσπάθειες των άφοσιωμέ-
νων οπαδών τής έπανάστασης . Δέ θά κοπάσει καί δέ θά σταματήσει , ώσότου 
φθάσει σ τ ή ν α ν α γ έ ν ν η σ η τοΰ ρωσικού κόσμου , ώσότου προωθήσει καί δ η 
μιουργήσει ένα ν έ ο σ λ α β ι κ ό κ ό σ μ ο . 

Προφανώς , ή δυναστεία αύτοκαταλύεται. Α ν α ζ η τ ε ί σωτηρία στή σ υ γ 
κράτηση καί όχ ι στήν παρακίνηση τής αφυπνισμένης λαϊκής ζωής. ν Α ν τ ή ν 
ένιωθε αύτή τή λα ϊκή ζωή, θά μπορούσε ό τσαρικός ο ίκος νά φθάσει σ έ 
πρωτοείδωτα ΰψη δύναμης καί δόξας. . . Τί κρίμα ! Σπάνια δόθηκε σ τ ό ν τσαρι
κ ό ο ίκο ή εύκαιρία ν ά διαδραματίσει έναν τέτοιο μεγαλειώδη, έναν τέτοιο 
ε ύ λ ο γ η μ έ ν ο ρόλο . Ό Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς ό Β' θά μπορούσε εύκολα νά γίνει ένα 
ίνδαλμα τοΰ λαοΰ, ό πρώτος ρώσος τσάρος-άγρότης* , πού ή ίσχύς του δέ 
θά ήταν ό φόβος , ά λ λ ά ή άγάπη , ή έλευθερία, ή ευημερία τού λαοΰ του. 
Στηριγμένος σ ' έναν τέτοιο λ α ό , θά μπορούσε νά γίνει ό σωτήρας καί άρ-
χ η γ ό ς ό λ ο υ τοΰ, σλαβικού κόσμου. . . 

* Ο τίτλος τοΰ τσάρου-άγρότη (Zemsky Tzar) , π ο ύ άπονέμεται σ τ ό ν 
Α λ έ ξ α ν δ ρ ο Β' , άποτελεΐ εύρημα τοΰ Μπακούν ιν καί τοΰ α Κ ο λ ο κ ό λ » . 
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Γιά νά γίνει αυτό δεν χρειαζόταν παρά μόνο ή ρωμαλέα ρωσική καρδιά 
γενναιόδωρη στή γαλήνη καί στήν άλήθεια. "Ολο τό ζωντανό ρωσικό καί 
σλαβικό παρόν του απλώνει τά χέρια, πρόθυμο νά γίνει τό υποπόδιο τοΰ 
ιστορικού μεγαλείου του». 

Κατόπιν ό Μπακούνιν ζητάει νά καταστραφεί τό κράτος τοϋ 
Μεγάλου Πέτρου, τό γερμανικό κράτος, καί νά ιδρυθεί ή «Νέα 
Ρωσία». Ή εκτέλεση αύτοϋ τοΰ έργου άνατίθεται στόν Αλέξαν
δρο τόν Β \ 

«Τό ξεκίνημά του ήταν θαυμάσιο. Εξήγγειλε τήν έλευθερία του λαοΟ, 
ελευθερία καί νέα ζωή ύστερα από χιλιόχρονη δουλεία. Ό π ω ς φαίνεται, 
θέλησε νά δημιουργήσει τή Ρωσία τών αγροτών» (ζβΐΏΞΚοιυοιι ΙΙΟΙΙΞΞΪΟΙΙ), 
«διότι στό κράτος τοΰ Πέτρου ήταν άδιανόητη ή έλευθερία τοΰ λαοΰ. Στίς 
19 Φεβρουαρίου 1861, παρ 5 όλα τά σφάλματα, παρ' όλες τίς τερατώδεις άντι-
φάσεις τοΰ Διάταγματος γιά τήν απελευθέρωση τών άγροτών, ό Αλέξανδρος 
ό Β' ήταν ό πιό μεγάλος, ό πιό δημοφιλής, ό πιό Ισχυρός τσάρος πού βασίλεψε 
ποτέ στή Ρωσία)). — Όμως, «ή έλευθερία άντίκειται σ' όλα τά ένστικτα τού 
Αλεξάνδρου Β'», διότι είναι Γερμανός καί «ό Γερμανός δέν θά καταλάβει 
καί δέν θά αγαπήσει ποτέ τήν άγροτική Ρωσία... ό νοΰς του ήταν πώς νά 
έδραιώσει τό κρατικό οικοδόμημα τοΰ Πέτρου... αναλαμβάνοντας ένα έργο 
ολέθριο καί απραγματοποίητο, χαντακώνει τόν έαυτό του καί τόν οίκο του 
καί είναι έτοιμος νά ρίξει τή Ρωσία σε μιά αιματηρή επανάσταση». 

Ό λ ε ς οι έναντιώσεις «στό διάταγμα γιά τήν άπελευθέρωση», 
όλες οί έκτελέσεις άγροτών, οί φοιτητικές άναταραχές, μέ μιά 
λέξη, όλη ή τρομοκρατία, κατά τή γνώμη τοΰ Μπακούνιν, 

«έξηγοΰνται μέ τό ότι έλλειψε άπ' τόν τσάρο τό ρωσικό αίσθημα, ή καρ
διά πού θά χτυπούσε γιά τό λαό καί κυριάρχησε ή άπερίσκεπτη έπιδίωξη νά 
συγκρατηθεί μέ κάθε θυσία τό κράτος τού Πέτρου... Ένώ αύτός, καί μόνο 
αύτός, μπορούσε νά πραγματοποιήσει τήν πιό μεγαλειώδη καί εύεργετική 
έπανάσταση στή Ρωσία, χωρίς νά χυθεί ούτε μιά σταγόνα αίμα. Μπορεί νά 
τό κάνει άκόμα καί τώρα. Ά ν χάνουμε τίς έλπίδες μας γιά μιά είρηνική διέ
ξοδο, αύτό δέν τό κάνουμε διότι είναι αργά, αλλά διότι χάσαμε, έπιτέλους, 
τήν έλπίδα στήν ίκανόι ητα τοΰ Αλέξανδρου Β' νά κατανοήσει τό μοναδικό 
δρόμο πού μπορεί νά σώσει τόν έαυτό του καί τή Ρωσία. Ν ά άνακοπεΐ τό κί
νημα τού λαοΰ, πού ξύπνησε ύστερα άπό μιά χιλιόχρονη νάρκη, είναι άδύ-
νατο. Ά ν όμως ό τσάρος σταθερά καί θαρραλέα τεθεί έπικεφαλής τοΰ ίδιου 
τοΰ κινήματος, τότε θά ήταν άπέραντη ή ίσχύς του γιά τό καλό καί πρός δό
ξα τής Ρωσίας». 
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Γιά νά γίνει αυτό χρειαζόταν άπλώς νά δώσει τή γή στους 
αγρότες, έλευθερία καί self-government*. 

«Μή φοβάστε, έπίσης, ότι μέ την self-government θά αποκοπούν οί δε
σμοί μεταξύ τών επαρχιών, θά καταστραφεί ή ένότητα της ρωσικής γ ή ς , 
διότι ή αύτονομία τών επαρχιών θά είναι μόνο διοικητική, σ' ορισμένα θέ
ματα νομοθετική, νομική καί όχι πολιτική. Καί σέ καμιά άλλη χώρα, μέ 
έξαίρεση ίσως τή Γαλλία, ό λαός δέν διαπνέεται άπό μιά τέτοια άντίληψη 
ένότητας, άρμονίας τοΰ πολιτεύματος, κρατικής άκεραιότητας καί έθνι-
κοΰ μεγαλείου, όπως στη Ρωσία». 

Τόν ίδιο καιρό στη Ρωσία ζητούσαν νά συγκληθεί έθνοσυ-
νέλευση. Όρισμένοι τή ζητούσαν γιά νά υπερνικηθούν οί οικο
νομικές δυσκολίες, άλλοι γιά νά τεθεΐ τέρμα στή μοναρχία. eO 
Μπακούνιν τήν ήθελε γιά νά διαδηλωθεί ή ένότητα τής Ρωσίας 
καί γιά νά εδραιωθεί ή έξουσία καί τό μεγαλείο του τσάρου. 

« Ή ένότητα τής Ρωσίας, πού ίσαμε σήμερα έκφραζόταν μόνο στό πρό
σωπο τοΰ τσάρου, χρειάζεται τώρα μιά άκόμα άντιπροσώπευση : τήν έθνο-
συνέλευση... Τό πρόβλημα δέν είναι άν θά ΰπάρξει ή όχι έπανάσταση, άλλά 
έάν θά είναι ειρηνική ή αιματηρή, θ ά είναι ειρηνική καί εύλογημένη, άν 
ό τσάρος, έπικεφαλής τοΰ λαϊκού κινήματος, μαζί μέ τήν έθνοσυνέλευση, 
αναλάβει μιά πλατιά καί ριζική άναμόρφωση τής Ρωσίας στό πνεύμα τής 
έλευθερίας. Ά ν , όμως, ό τσάρος έχει στό νοΰ του νά ύπαναχωρήσει ή νά 
περιοριστεί σέ ήμίμετρα, ή έπανάσταση θά είναι φοβερή. Τότε ή έπανά
σταση, έπειδή ό ξεσηκωμός θά είναι παλλαϊκός, θά πάρει ένα χαρακτήρα 
ανελέητης σφαγής... Ό Αλέξανδρος Β' μπορεί άκόμα νά σώσει τή Ρωσία 
άπ' τήν οριστική καταστροφή, άπ' τήν αιματοχυσία». 

Έτσι , τό 1862 ή έπανάσταση γιά τόν Μπακούνιν ισοδυνα
μούσε μέ οριστική καταστροφή τής Ρωσίας καί έκλιπαρούσε τόν 
τσάρο νά προφυλάξει τή χώρα άπ' αύτήν. Γιά πολλούς ρώσους 
επαναστάτες ή σύγκληση τής έθνοσυνέλευσης θά ισοδυναμούσε 
μέ άνατροπή τής δυναστείας. Ό Μπακούνιν όμως τούς κόβει 
τήν όρεξη καί τούς πληροφορεί πώς 

«ή έθνοσυνέλευση θά είναι έναντίον τους καί ύπέρ τοΰ τσάρου. Ά ν όμως 
ή έθνοσυνέλευση σταθεί έχθρική πρός τόν τσάρο ; Μπορεί αύτό νά συμβεί 
άφοΰ ό λαός, πού θά στείλει σ' αύτήν τούς άντιπροσώπους του, είχε ώς τώ-

* — αυτοδιοίκηση. 
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ρα απεριόριστη πίστη στόν τσάρο καί περίμενε τά πάντα άπ' αύτόν; Ά π ό 
που, λοιπόν, θά προέλθει αυτή ή έχθρότητα Δέν χωράει άμφιβολία ότι 
άν ό τσάρος συγκαλούσε τώρα» (τό Φεβρουάριο τοΟ 1862) «τήν έθνοσυνέ-
λευση, θά έβλεπε γιά πρώτη φορά νά τόν περιστοιχίζουν άνθρωποι πραγ
ματικά άφοσιωμένοι σ' αύτόν. "Αν συνεχισθεί ή άναρχία* μερικά χρόνια 
άκόμα, ή διάθεση του λαού μπορεί νά μεταστραφεί. Στήν έποχή μας ό χρό
νος τρέχει. Ό λαός τώρα είναι ύπέρ τοΰ τσάρου καί έναντίον τών εύγενών 
καί τής γραφειοκρατίας καί όλων τών γερμανοντυμένων» (δηλ. έκείνων πού 
είναι ντυμένοι εύρωπαϊκά). «Εχθροί του είναι όλοι όσοι βρίσκονται σ' αύτό 
τό στρατόπεδο τής έπίσημης Ρωσίας, όλοι εκτός άπ' τόν τσάρο. Ποιός λοι
πόν θά τολμήσει νά τοΰ μιλήσει έναντίον τοΰ τσάρου ; Κι άν κανείς τολμοΰ-
σε νά τό κάνει, θά τόν πίστευε μήπως ό λαός ; Δέν είναι μήπως ό τσάρος πού 
απελευθέρωσε τούς αγρότες ενάντια στή θέληση τών εύγενών, ενάντια στήν 
επιθυμία ολων τών αξιωματούχων; 

» Ό ρωσικός λαός, διαμέσου τών άντιπροσώπων του, θά συναντηθεί 
γιά πρώτη φορά πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τόν τσάρο του. Είναι μιά άποφα-
σιστική, μιά πολύ-πολύ κρίσιμη στιγμή ! Πώς θά φανεί ό ένας στόν άλλον ; 
Ά π ό τή συνάντηση αύτή μπορεί νά έξαρτηθεΐ όλο τό μέλλον καί τοΰ τσά
ρου καί τής Ρωσίας. Ή έμπιστοσύνη καί ή άφοσίωση τών άπεσταλμένων 
τοΰ λαοΰ πρός τόν τσάρο θά είναι άπεριόριστη. Ά ν στη ριχθεΐ σ' αύτές καί 
τίς άποδεχθεΐ μέ τήν ίδια πίστη καί άγάπη, ό τσάρος θά μπορούσε νά στή
σει τό θρόνο του τόσο ψηλά καί τόσο γερά, όσο ποτέ άλλοτε. Τί θά συμβεί, 
όμως, άν, άντί γιά έναν τσάρο-λυτρωτή, έναν τσάρο τοΰ λαοΰ, οί λαϊκοί 
άπεσταλμένοι βρεθοΰν μπροστά σ' έναν αΰτοκράτορα τής Πετρούπολης 
μέσα στήν πρωσική στολή του, έναν βαρύθυμο Γερμανό ; Τί θά συμβεί, άν, 
άντί γιά τήν προσδοκώμενη έλευθερία, ό τσάρος δέν δώσει τίποτα ή σχεδόν 
τίποτα στό λαό Τότε, άλλοίμονο στόν τσαρισμό ! θ ά έπέλθει τό τέλος 
τουλάχιστον τής αύτοκρατορίας τών γερμανών Χόλσταϊν-Γκόττορπ τής 
Πετρούπολης. 

» Ά ν σέ κείνη τή μοιραία°στιγμή, πού θά κριθεί ένα ζήτημα ζωής ή θα
νάτου, ειρήνης ή αίματος γιά όλη τή Ρωσία, παρουσιαστεί μπροστά στήν 
έθνοσυνέλευση ένας τσάρος λαϊκός, ενας τσάρος αγαθός καί δίκαιος, πού 
άγαπάει τή Ρωσία, πρόθυμος νά τήν οικοδομήσει κατά τό θέλημα τοΰ λαοΰ, 
τί δέν θά μποροΰσε νά κάνει μ' έναν τέτοιο λαό ! Ποιός θά άποτολμοΰσε νά 
τοΰ εναντιωθεί ; Θά μποροΰσε νά άποκατασταθεΐ ώς έκ θαύματος καί ή ειρή
νη καί ή έμπιστοσύνη, καί χρήματα νά βρεθοΰν καί όλα νά τακτοποιηθούν 
γιά όλους άπλά, φυσιολογικά, ήρεμα, άβίαστα. Ποδηγητούμενη άπό έναν 
τέτοιο τσάρο, ή έθνοσυνέλευση θά δημιουργούσε μιά νέα Ρωσία. Καμιά 
ύστεροβουλία καί καμιά έχθρική δύναμη δέ θά μπορούσαν νά άντιστρα-
τευθοΰν τήν ένωμένη ισχύ τσάρου καί λαοΰ... Υπάρχε ι έλπίδα πώς θά έπέλ
θει μιά τέτοιοα ένοποίηση ; Τό λέμε άνοιχτά, όχι». 

* — ό Μπακούνιν χρησιμοποιεί τή λέξη <.(\ονζ.\λτ\Άά\ί5Άν>. (Σημ. μετ.). 
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Ό , τ ι κι άν λέει, δμως, ό Μπακούνιν δέ χάνει την έλπίδα 
πώς θά καταφέρει νά παρασύρει τόν τσάρο του καί μάλιστα, γιά 
νά τόν έπηρεάσει, τόν φοβερίζει μέ τήν έπαναστατική νεολαία, 
ή όποία, άν ό τσάρος αργοπορήσει, θά βρει τρόπο νά έκτελέσει 
τό καθήκον της καί ν ' άνοίξει τό δρόμο της πρός τό λαό. 

((Καί γιατί αυτή ή νεολαία δέν είναι μαζί Σας, άλλά είναι έναντίον Σας ; 
Αύτό είναι μεγάλο δυστύχημα γιά Σας... τής χρειάζεται» (τής έπαναστατι-
κής νεολαίας) «πρώτ' άπ' δλα ελευθερία καί άλήθεια. Γιατί, όμως, αύτή ξε-
κόπηκε άπ' τόν τσάρο, γιατί στράφηκε έναντίον έκείνου πού πρώτος έδωσε 
τήν έλευθερία στό λαό ; Μήπως παρασύρθηκε από κάποια αφηρημένα επανα
στατικά ιδανικά καί τήν ηχηρή λέξη Δημοκρατία; Ένμέρει αύτό ίσως νά συμ
βαίνει, άλλά αύτό μόνο του είναι μιά πολύ έπιφανειακή καί δευτερεύουσα 
αιτία. Ή πλειοψηφία τής πρωτοπόρας νεολαίας μας άντιλαμβάνεται πολύ 
καλά ότι τά αφηρημένα σχήματα τής Δύσης, συντηρητικά είτε άστικοφιλε-
λεύθερα είτε άκόμα καί δημοκρατικά, είναι Ανεφάρμοστα στό ρωσικό κί
νημα... Ό ρωσικός λαός δέν κινείται πάνω σέ άφηρημένες άρχές... τά δυ
τικά ιδανικά τοΰ είναι ξένα καί θά άποβοΰν μάταιες όλες οί άπόπειρες συν
τηρητικής, φιλελεύθερης, άκόμα καί έπαναστατικής δογματοποίησης τών κα-
τευθύνσεών του... αύτός έχει τά δικά του ιδανικά... Οά έμπλουτίσει τήν ίστο-
ρία μέ νέες άρχές, θά δημιουργήσει ένα νέο πολιτισμό, μιά νέα θρησκεία, 
ένα νέο δίκαιο καί μιά νέα ζωή. 

«Μπροστά σ' αυτήν τήν πελώρια, επιβλητική καί μάλιστα φοβερή πα
ρουσία τοΰ λαού, δέ μπορεί νά άστειεύεται κανείς. Ή νεολαία θά πάψει νά 
παίζει τόν γελοίο καί άχαρο ρόλο τοΰ βαρετού δημοδιδάσκαλου. Καί τί θά 
άρχίσουμε νά διδάσκουμε στό λαό ; Ά ν εξαιρέσουμε τίς φυσικές καί μαθη
ματικές έπιστήμες, ή τελευταία λέξη τής επιστήμης μας Οά είναι ή άρνηση 
τών λεγόμενων άπαρασάλευτων άληθειών τών δυτικών διδασκαλιών, ή πλή
ρης άρνηση τής Δύσης». 

"Υστερα ό Μπακούνιν έπιτίθεται κατά τών ιδρυτών τής 
((Νεαρής Ρωσίας», κατηγορώντας τους πώς είναι δογματοποιη-
μένοι, πώς θέλουν νά παριστάνουν τό δάσκαλο τοΰ λαού, πώς δυσ
φημίζουν τήν ΰπόθεση, πώς παιδιαρίζουν, πώς δέν καταλαβαίνουν 
τίποτα καί άντλοΰν τίς ίδέες τους άπό μερικά δυτικά βιβλιαράκια 
πού διάβασαν. — Ή κυβέρνηση, πού τήν ίδια εκείνη στιγμή 
είχε κλείσει αύτούς τούς νέους στή φυλακή ώς έμπρηστές, δια
τύπωνε έναντίον τους τίς ίδιες άκριβώς κατηγορίες. Καί γιά νά 
καθησυχάσει τόν τσάρο του, ό Μπακούνιν λέει ότι 
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«ό λαός δέν είναι με τό μέρος αυτού" τοΰ έπαναστατικοΰ κόμματος... ή με
γάλη πλειοψηφία της νεολαίας μας άνήκει στό κόμμα τό λαϊκό, στό κόμμα 
έκεϊνο πού έθεσε ώς μοναδικό στόχο του τό θρίαμβο της λαϊκής ύπόθεσης. 
Αύτό τό κόμμα δέν έχει προκαταλήψεις, ούτε υπέρ ούτε κατά τοΰ τσάρου καί 
άν ό ίδιος ό τσάρος, άρχίζοντας ένα μεγάλο έργο, δέν προδώσει άργότερα 
τό λαό, τό κόμμα αύτό δέν θά τόν εγκατέλειπε ποτέ. Καί τώρα δέν είναι ακό
μα αργά. Ή ίδια αύτή νεολαία θά τόν ακολουθούσε, φτάνει μόνο νά βάδιζε ό 
ίδιος έπικεφαλής τοΰ λαοΰ. Δέν θά τήν συγκρατούσαν κανενός είδους δυτικο-
επαναστατικές προκαταλήψεις. Είναι πιά καιρός οί Γερμανοί νά πάνε στή 
Γερμανία. Ά ν ό τσάρος καταλάβαινε ότι άπό δώ καί πέρα οφείλει νά είναι 
όχι ή κεφαλή ένός κατασταλτικού συγκεντρωτικού συστήματος, άλλά ή κε
φαλή μιας ελεύθερης ομοσπονδίας ελεύθερων λαών, τότε, βασιζόμενος σέ 
μιά αρραγή καί αναγεννημένη δύναμη, σέ συμμαχία μέ τήν Πολωνία καί 
τήν Ούκρανία, καταγγέλοντας όλες τίς μισητές γερμανικές συμμαχίες, ΰψώ-
νοντας θαρρετά τό πανσλαβικό λάβαρο, θά γινόταν ο λυτρωτής τον σλα
βικού κόσμου! 

»Βέβαια, νά ξεκινάς έναν πόλεμο κατά τών Γερμανών είναι δουλειά καλή 
καί άγια καί, τό σπουδαιότερο, άναγκαία γιά τή σλαβική ύπόθεση. Ό π ω ς 
καί νάχει, είναι καλύτερα νά καταπνίγεις εύχαρίστως Γερμανούς, παρά Πο
λωνούς. Ανάγκη καί ιερό χρέος τοΰ απελευθερωμένου ρωσικοΰ λαοΰ θά 
είναι νά έγερθεΐ γιά νά έλευθερώσει τούς Σλάβους απ" τόν τουρκικό καί τό 
γερμανικό ζυγό». 

Στό ίδιο βιβλιαράκι ό Μπακούνιν καλεί τό επαναστατικό 
κόμμα νά συσπειρωθεί κάτω άπ' τή σημαία τής λαϊκής ύπόθε
σης. Ιδού μερικά προγραμματικά σημεία αύτής τής λαϊκής ύπό
θεσης άλα-τσαρικά: 

«Άρθρο 1. Εμείς» (Μπακούνιν καί Σία) «θέλουμε τή λαϊκή αύτοδιοί-
κηση σέ κοινότητες, επαρχίες, περιοχές καί, τέλος, σέ κλίμακα όλης τής 
επικράτειας, μέ τσάρο ή χωρίς τσάρο, τό ίδιο μας κάνει. Αύτό θά τό άποφα-
σίσει ό λαός. — Ά ρ θ ρ ο 2. ... Είμαστε έτοιμοι καί υποχρεωμένοι νά βοηθή
σουμε τήν Πολωνία, τή Λιθουανία, τήν Ούκρανία έναντίον κάθε βίας καί 
έναντίον όλων τών εξωτερικών εχθρών καί ιδιαίτερα έναντίον τών Γερμα
νών. — Ά ρ θ ρ ο 4. Μαζί μέ τήν Πολωνία, τή Λιθουανία, τήν Ούκρανία θέ
λουμε νά προσφέρουμε χέρι βοήθειας πρός τούς σλάβους άδελφούς μας, πού 
στενάζουν κάτω άπ' τό ζυγό τοΰ Πρωσικοΰ βασιλείου, τής Αύστριακής καί 
Τουρκικής αυτοκρατορίας, άναλαμβάνοντας τήν υποχρέωση νά μή βάλουμε 
τό ξίφος στό θηκάρι του, όσο καί ένας μόνο Σλάβος παραμένει υπόδουλος 
τών Γερμανών, τών Τούρκων ή οποιουδήποτε άλλου». 

Τό άρθρο 6 προβλέπει μιά συμμαχία μέ τήν Ιταλία, τήν Ουγ
γαρία, τή Ρουμανία καί τήν Ελλάδα. Πρόκειται άκριβώς γιά 
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τίς συμμαχίες πού επιζητούσε τότε ή ρωσική κυβέρνηση. 

«"Αρθρο 7. Θά έπιδιώξουμε άπό κοινού με όλα τά σλαβικά φύλα νά 
πραγματοποιήσουμε τό προσφιλές σλαβικό όνειρο : τή δημιουργία μιας με
γάλης καί έλεύθερης πανσλαβικής ομοσπονδίας... γιά νά ύπάρξει μιά ένιαία 
καί άδιαίρετη πανσλαβική δύναμη. 

))Νά ποιό είναι τό μεγάλο πρόγραμμα τής σλαβικής ύπόθεσης, νά 
ποιά είναι ή αμετάβλητη τελευταία λέξη τής ρωσικής λαϊκής ύπόθεσης. 
Σ' αυτή τήν ύπόθεση έχουμε αφιερώσει όλη μας τή ζωή. 

»Καί τώρα : πού πάμε, με ποιόν καί γιά ποιόν πάμε ; Πού πάμε; Τό είπα
με. Μέ πο ιόν ; Κι αύτό τό είπαμε: έννοεϊται, μέ κανέναν άλλον, παρά μέ 
τό λαό. Ά λ λ ά γιά πο ιόν ; Γιά τόν Ρωμανώφ, τόν Πουγκατσώφ ή θά πάμε, 
άν βρεθεί, γιά έναν νέο Πέστελ ;* 

))Τό λέμε ειλικρινά : έμεϊς θά προτιμούσαμε πιο πολύ νά ακολουθήσουμε 
τόν Ρωμανώφ, εφόσον ό Ρωμανώφ θά μπορούσε καί θά ήθελε νά μετατραπεί 
άπό αύτοκράτορας τής Πετρούπολης σέ τσάρο-άγρότη. Καί θά μπαίναμε 
πρόθυμα κάτω άπ' τή σημαία του, διότι ό ρωσικός λαός τόν άναγνωρίζει 
άκόμα καί διότι ή δύναμή του είναι δημιουργημένη, έτοιμη νά δράσει καί θά 
μπορούσε νά γίνει άκατανίκητη, άν αύτός τής έδινε άπλώς τό λαϊκό βάφτι-
σμα. θ ά τόν άκολουθούσαμε επίσης, διότι μόνον αύτός μπορεί νά πραγμα
τοποιήσει καί νά ολοκληρώσει τή μεγάλη ειρηνική έπανάσταση, δίχως νά 
χυθεί ούτε μιά σταγόνα ρωσικού ή σλαβικού αίματος. Οί αιματηρές έπανα-
στάσεις έξαιτίας τής άνθρώπινης στενοκεφαλιάς γίνονται κάποτε άναγκαΐες, 
δέν παύουν, όμως, νά είναι ένα κακό, μέγα κακό καί τρανή συμφορά όχι μόνο 
γιά τά Ούματά τους, άλλά καί γιά τήν καθαρότητα καί πληρότητα τής επιτυ
χίας τοΰ σκοπού γιά τόν όποιο γίνονται. Τό είδαμε αύτό στή Γαλλική έπα
νάσταση. 

«Συνεπώς, ή στάση μας άπέναντι στόν Ρωμανώφ είναι ξεκάθαρη.'Εμείς 
δέν είμαστε εχθροί του, ούτε όμως καί φίλοι του. Είμαστε φίλοι τής ρωσικής 
λαϊκής ύπόθεσης, φίλοι τής σλαβικής ύπόθεσης. Ά ν ό τσάρος τεθεί έπικε-
φαλής της, είμαστε μαζί του. Ά ν πάει έναντίον της, θά μας βρει εχθρούς 
του. Γιά τούτο τό όλο πρόβλημα τίθεται ώς έξής : θέλε ι νά γίνει ό ρώσος 
τσάρος Ρωμανώφ, τσάρος τών άγροτών ή θέλει νά γίνει ό αύτοκράτορας 
Χόλσταϊν-Γκόττορπ τής Πετρούπολης; θέλει νά ύπηρετήσει τή Ρωσία, 
τούς Σλάβους ή τούς Γερμανούς; Αύτό τό πρόβλημα θά λυθεί σύντομα καί 
τότε θά ξέρουμε τί νά πράξουμε». 

* Ρωμανώφ είναι τό οικογενειακό όνομα τοΰ τσάρου. Ό Πουγκατσώφ 
ήταν ό άρχηγός τής μεγάλης εξέγερσης τών κοζάκων έπί Αικατερίνης Β'. 
Ό Πέστελ ήταν ό άρχηγός τής συνωμοσίας κατά τοΰ Νικολάου Α' στά 
1825 πού τόν κρέμασαν. 
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Δυστυχώς, ό τσάρος δέ θεώρησε αναγκαίο νά συγκαλέσει 
την εθνοσυνέλευση, γιά την όποία ό Μπακούνιν, όπως φαίνεται 
άπ 9 τό βιβλιαράκι αύτό, έθετε ήδη τήν ύποψηφιότητά του. Τό 
προεκλογικό μανιφέστο του καί οί γονυκλισίες μπροστά στόν 
Ρωμανώφ άποδείχθηκαν μάταιες. Ή άπλοϊκή εύπιστία του δια
ψεύσθηκε κατά τρόπο άσυγχώρητο καί δέν βρήκε άλλο νά κάνει, 
παρά νά έπιδοθεΐ άλόγιστα στήν παντοκαταλύτρα άναρχία. 

Μετά άπ 9 αύτά τά καμώματα του δασκάλου, πού έπεσε καί 
προσκήνυσε τόν άγρότη-τσάρο του, οί μαθητές καί φίλοι του, 
'Αλμπέρ Ρισάρ καί Γκασπάρ Μπλάν, είχαν κάθε λόγο νά ξελα-
ρυγγίζονται: Ζήτω ό άγρότης-αύτοκράτορας Ναπολέων ό Γ' ! 
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XI 

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ 

1. ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 

Τό αντίτυπο τών κανονισμών αυτών πού έχουμε στη διάθε
ση μας, είναι ένμέρει γραμμένο ιδιοχείρως άπ' τόν Μπακούνιν. 
Μοίραζε αντίτυπα τών κανονισμών δχι μόνο στούς μεμυημένους, 
αλλά καί σέ πολλά πρόσωπα, πού έλπιζε πώς θά τά δελεάσει μέ 
την άποκάλυψη τού λαμπρού προγράμματος του. Ή ματαιοδο
ξία του συγγραφέα βγήκε πιό ισχυρή άπ' τή σπουδαιοφανή προσ
ποίηση τού θαυματοποιού. 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ 

ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΟΙ : 
I. Οί διεθνείς αδελφοί. 

II. Οί εθνικοί αδελφοί. 
III. Ή μισοπαράνομη, μισοεπίσημη οργάνωση της Διεθνούς Συμμα

χίας της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας. 

I. Τ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Τ Ω Ν Δ Ι Ε Θ Ν Ω Ν Α Δ Ε Λ Φ Ω Ν 

1. Οί διεθνείς άδελφοί δέν έχουν άλλη πατρίδα έκτός άπό την παγκό
σμια έπανάσταση, άλλους ξένους καί άλλους έχθρούς έκτός άπό την άντί-
δραση. 

2. Απορρίπτουν κάθε πολιτική συμφιλιωτισμοΰ καί ύποχωρήσεων 
καί θεωροΰν άντιδραστικό κάθε πολιτικό κίνημα, πού δέν στοχεύει άμεσα 
καί κατευθείαν στό θρίαμβο τών άρχών τους. 

3. Είναι άδέλφια, δέν άντιτάσσεται ποτέ ό ένας άλλον, δέ λύνουν τίς 
διαφορές τους ούτε δημοσία, ούτε μπροστά στό δικαστήριο. 
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4. Ή μόνη Δικαιοσύνη γι' αύτούς είναι τό διαιτητικό δικαστήριο, πού 
τό αποτελούν διεθνείς αδελφοί έπιλεγμένοί καί από τά δύο μέρη. 

5. Διεθνής αδελφός μπορεί νά γίνει μόνο έκεΐνος, πού αποδέχεται ειλι
κρινά όλο τό πρόγραμμα, μέ όλες τίς θεωρητικές καί πρακτικές συνέπειες 
πού άπορρέουν άπ' αύτό, έκεΐνος, τοΰ οποίου ό νοΰς, ή ένεργητικότητα, ή 
έντιμότητα καί ή έγκράτεια συνδυάζονται μέ τό επαναστατικό πάθος, έκεΐ
νος πού έχει τό διάβολο μέσα του. Δέν έπιβάλλουμε ούτε ύποχρεώσεις, ούτε 
θυσίες. "Οποιος, όμως, διακατέχεται άπ' αύτό τό πάθος, θά κάνει πολλά, 
έστω καί χωρίς νά έχει έπίγνωση τοΰ ότι προσφέρει θυσίες. 

6. Γιά τόν άδελφό δέν πρέπει νά ύπάρχουν πιό σοβαρές καί πιό ίερές 
ύποθέσεις, συμφέροντα ή ύποχρεώσεις άπό τή θητεία στήν έπανάσταση 
καί στή μυστική μας οργάνωση, πού καλείται νά ύπηρετήσει. 

7. Ένας άδελφός δικαιούται πάντα ν ' άρνηθεΐ τήν έκτέλεση μιας έντολής 
πού τοΰ έδωσε ή Κεντρική Επιτροπή ή ή Εθνική Επιτροπή του. Ω σ τ ό σ ο , 
πολλές άλλεπάλληλες άρνήσεις του θά δείξουν πώς είναι άνθρωπος άσυνεί-
δητος ή οκνηρός καί μπορεί ή Εθνική Επιτροπή του νά τόν θέσει σέ δια
θεσιμότητα, ένώ μέ πρότασή της μπορεί ή Κεντρική Επιτροπή νά τόν διαγρά
ψει, ώσότου πάρει οριστική άπόφαση ή συντακτική συνέλευση. 

8. Κανένας άδελφός δέ μπορεί νά καταλάβει επίσημη θέση δίχως τή 
συγκατάθεση τής έπιτροπής στήν όποία άνήκει. — Κανένας άπ' τούς άδελ-
φούς δέ μπορεί νά προβαίνει σέ δημόσιες πράξεις ή δηλώσεις, πού άντι-
βαίνουν ή έστω είναι ξένες πρός τήν τηρητέα γραμμή πού έχει καθορίσει ή 
έπιτροπή του καί δίχως προσυνεννόηση μ' αύτήν τήν τελευταία. Κάθε φορά, 
πού δύο ή περισσότεροι άδελφοί βρίσκονται μαζί, οφείλουν νά άλληλοσυ-
συσκέπτονται πάνω σ' όλα τά σημαντικά κοινωνικά θέματα. 

9. "Ολοι οί διεθνείς άδελφοί γνωρίζονται μεταξύ τους. Άνάμεσά τους 
δέν πρέπει ποτέ νά υπάρχουν πολιτικά μυστικά. Κανένας τους δέ μπορεί νά 
μετέχει σέ οποιονδήποτε μυστικό σύνδεσμο δίχως τή ρητή συγκατάθεση τής 
έπιτροπής του καί, έφόσον είναι άνάγκη καί τό ζητήσει αύτή ή τελευταία, 
δίχως τή συγκατάθεση τής Κεντρικής Έπιτροπής. — Καί μπορεί νά μετά
σχει σ' έναν τέτοιο σύνδεσμο, μόνο ύπό τόν όρο ότι θά άποκαλύπτει στίς 
έπιτροπές όλα τά μυστικά, πού μπορούν άμεσα ή έμμεσα νά τίς ένδιαφέρουν. 

10. Ή οργάνωση τών διεθνών αδελφών ύποδιαιρεΐται ώς έξής : Α. Γε
νική Έπιτροπή ή συντακτική συνέλευση. Β. Κεντρική Επιτροπή.. Γ. Εθνικές 
Επιτροπές. 

Α. Γ ε ν ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή 

είναι ή συνέλευση τοΰ συνόλου ή τουλάχιστον τών δύο τρίτων τών διεθνών 
άδελφών, πού συγκαλούνται είτε σέ τακτές προθεσμίες είτε σέ έκτακτη σύ
νοδο άπό τήν πλειοψηφία τής Κεντρικής Έπιτροπής. Είναι ή άνώτατη συν
τακτική καί έκτελεστική έξουσία όλης τής όργάνωσής μας καί μπορεί νά 
τροποποιήσει τό πρόγραμμα, τό καταστατικό καί τούς οργανωτικούς κανο
νισμούς της. 
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Β. Κ ε ν τ ρ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή 

απαρτίζεται α π ό : α) τό Κεντρικό Γραφείο καί β) την Κεντρική Εποπτική 
Επιτροπή. Μέλη αυτής τής τελευταίας είναι όλοι οί διεθνείς αδελφοί, πού, 
μή όντας μέλη τοΰ Γραφείου, θά βρίσκονται αρκετά κοντά, ώστε νά μπορούν 
νά κληθούν μέσα σέ δύο μέρες καί, φυσικά, όλοι οί άδελφοί, πού θά βρί
σκονται περαστικοί στό δοσμένο μέρος. Κατά τά άλλα, σ' όλες τίς μεταξύ 
τους σχέσεις καθοδηγούνται από τό καταστατικό τής Συμμαχίας τής Σοσια
λιστικής Δημοκρατίας (βλ. άρθρα 2-4). 

Γ. Ε θ ν ι κ έ ς Ε π ι τ ρ ο π έ ς 

Κάθε Εθνική Επιτροπή απαρτίζεται άπ' όλους τούς διεθνείς αδελφούς (ανε
ξάρτητα άπό τήν έθνικότητά τους), πού θά είναι παρόντες ή κοντά στό κέν
τρο τής έθνικής όργάνωσης. Κάθε έθνική έπιτροπή ύποδιαιρεϊται επίσης 
σέ : α) Εθνικό Εκτελεστικό Γραφείο καί β) σέ Έθνική Εποπτική Έπιτροπή. 
Ή τελευταία πρέπει νά συμπεριλαμβάνει όλους τούς παρόντες διεθνείς άδελ-
φούς, πού δέν είναι μέλη τοΰ Γραφείου. Οί μεταξύ τους σχέσεις είναι οί ίδιες 
όπως καί στή Συμμαχία τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας. 

11. Γιά τήν εισδοχή ένός νέου άδελφοΰ άπαιτεϊται ή ομόφωνη άπό" 
φαση τών παρόντων (όχι λιγότερο τών τριών) μελών τής Έθνικής Επιτροπής 
καί ή επικύρωση μέ πλειοψηφία δύο τρίτων τής Κεντρικής Επιτροπής. Ή 
Κεντρική Έπιτροπή μπορεί μόνη της νά προσλάβει ένα νέο μέλος μέ ομό
φωνη άπόφαση τοΰ συνόλου τών μελών της. 

12. Κάθε Έθνική Έπιτροπή πρέπει νά συνέρχεται τό άργότερο μιά φορά 
τήν έβδομάδα γιά νά έλέγχει καί νά ένεργοποιεΐ τήν οργανωτική, προπα
γανδιστική καί διαχειριστική δουλειά τοΰ Γραφείου της. — Ή Έθνική Έπι
τροπή είναι ό φυσικός κριτής τής συμπεριφοράς κάθε μέλους της σ' όλα 
όσα άφοροΰν είτε τήν έπαναστατική του ικανότητα, είτε τίς σχέσεις του μέ 
τήν κοινωνία. Οί άποφάσεις της πρέπει νά ύποβάλονται πρός έπικύρωση 
στήν Κεντρική Έπιτροπή. Κατευθύνει τή δραστηριότητα καί τίς δημόσιες 
έκδηλώσεις όλων τών μελών της. Διαμέσου τοΰ Γραφείου της ή διαμέσου 
ένός άδελφοΰ πού αΰτή έχει ορίσει, διατηρεί τακτική άλληλογραφία μέ τό 
Κεντρικό Γραφείο, στό όποιο οφείλει νά άναφέρεται τό άργότερο κάθε δυό 
βδομάδες. 

13. Ή Έθνική Έπιτροπή όργανώνει τόν μυστικό Σύνδεσμο τών έθνικών 
άδελφών τής χώρας της. 

I I . ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ 

14. Οί έθνικοί άδελφοί πρέπει νά είναι οργανωμένοι σέ κάθε χώρα μέ 
τέτοιο τρόπο, ώστε νά μή μπορούν ποτέ νά ξεφύγουν άπό τήν καθοδήγηση 
τής γενικής όργάνωσης τών διεθνών άδελφών, ιδιαίτερα άπό τήν καθοδή
γηση τής Γενικής Επιτροπής καί τής Κεντρικής Επιτροπής. Τά προγράμ-
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ματα καί τά καταστατικά τους μποροϋν νά τεθούν οριστικά σέ Ισχύ μόλο 
μετά από τήν έπικύρωση της Κεντρικής Επιτροπής. 

15. Ή κάθε Εθνική Επιτροπή δικαιούται, άν τό κρίνει σκόπιμο, νά κα
θιερώσει δυό κατηγορίες έθνικών αδελφών: α) τήν κατηγορία τών εθνικών 
άδελφών, πού ή άλληλογνωριμία τους έπεκτείνεται στά πλαίσια όλης τής 
χώρας καί β) τήν κατηγορία τών άδελφών, πού ή άλληλογνωριμία τους πε
ριορίζεται στά πλαίσια μικρών όμάδων. — Οί εθνικοί άδελφοί δέν πρέπει 
σέ καμία περίπτωση ούτε κάν νά ύποπτεύονται τήν ύπαρξη τής διεθνούς 
οργάνωσης. 

16. Σ 5 όλα τά σημαντικά κέντρα τής χώρας θά οργανωθούν έπαρχιακά 
κέντρα, πού θά άπαρτίζονται ένόλω ή ένμέρει άπό διεθνείς άδελφούς ή άπό 
έθνικούς άδελφούς τής πρώτης κατηγορίας, μέ τό καθήκον νά άναπτύσσουν 
όσο γίνεται σέ βάθος καί σέ πλάτος τή μυστική οργάνωση καί τήν προπα
γάνδα τών άρχών της, δίχως νά περιορίζουν τή δράση τους στίς πόλεις, άλ-
λά νά φροντίζουν νά τήν έπεκτείνουν καί στά χωριά καί άνάμεσα στούς 
άγρότες. 

17. Οί έθνικές έπιτροπές πρέπει νά ψάξουν νά βρούν όσο τό δυνατό 
γρηγορότερα τά οικονομικά μέσα πού χρειάζονται όχι μόνο γιά τήν επι
τυχή δραστηριότητα τής δικής τους οργάνωσης, άλλά καί γιά τίς γενικές 
άνάγκες όλου τοΰ συνδέσμου. ΓΥ αύτό θά στέλνουν ένα μέρος — τό μισό ; — 
στό Κεντρικό Γραφείο. 

18. Τά Εθνικά Γραφεία πρέπει νά κινούνται πολύ δραστήρια καί νά θυ
μούνται ότι οί άρχές, τά προγράμματα, τά καταστατικά τότε μόνο έχουν 
κάποια άξία, όταν οί άνθρωποι πού πρέπει νά τά ύλοποιήσουν έχουν τό διά
βολο μέσα τους. 

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 
ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

1. Ή μόνιμη Κεντρική Επιτροπή τής Συμμαχίας άπαρτίζεται άπό όλα 
τά μέλη τών μόνιμων Εθνικών Επιτροπών καί άπό τά μέλη τού Κεντρικού 
Τμήματος τής Γενεύης. 

"Ολα αύτά τά μέλη, στήν πλήρη σύνθεσή τους, συγκροτούν τή μυστική 
γενική συνέλευση τής Συμμαχίας, πού είναι ή συντακτική καί άνώτατη έξου-
σία τής Συμμαχίας καί συνέρχεται τό άργότερο μιά φορά τό χρόνο ώς συνέ
δριο έργασίας τών άντιπροσώπων τών διαφόρων έθνικών όμάδων τής Συμ
μαχίας. Γενική συνέλευση μπορεί έπίσης νά συγκαλέσει όποτεδήποτε τό 
Κεντρικό Γραφείο, καθώς καί τό Κεντρικό Τμήμα τής Γενεύης. 

2. Τό Κεντρικό Τμήμα τής Γενεύης άποτελεΐ τήν μόνιμη άντιπροσωπεία 
τής μόνιμης Κεντρικής Επιτροπής. Άπαρτίζεται άπ' τό σύνολο τών μελών 
τοΰ Κεντρικού Γραφείου καί άπ' τό σύνολο έκείνων τών μελών τής εποπτι
κής επιτροπής, πού κατά σειρά ύποχρεωτικής διαδοχής πρέπει νά είναι 
πάντα καί μέλη τής μόνικης Κεντρικής Επιτροπής. — Τό Κεντρικό Τμήμα 
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είναι τό ανώτατο εκτελεστικό Συμβούλιο τής Συμμαχίας στά πλαίσια τοΰ 
καταστατικού καί τών κατευθυντήριων γραμμών, πού μπορούν νά θεσπι~ 
σθοΰν ή νά τροποποιηθούν μόνο άπό τή γενική συνέλευση. Τό Κεντρικό 
Τμήμα λύνει όλα τά πρακτικά προβλήματα (όχι όμως τά προβλήματα κατα
στατικού ή γενικού πολιτικού χαρακτήρα) μέ άπλή πλειοψηφία. Οί άπο-
φάσεις πού παίρνονται μ' αύτό τόν τρόπο είναι δεσμευτικές γιά τό Κεντρικό 
ΓραφεΓο, έφόσον ή πλειοψηφία τών μελών τοΰ Γραφείου δέν έπιθυμεϊ νά τίς 
έφεσιβάλει στή γενική συνέλευση, τήν όποία στήν περίπτωση αύτή είναι 
ύποχρεωμένο νά συγκαλέσει μέσα σέ τρεις έβδομάδες. — Ή γενική συνέ
λευση πού συγκαλείται μ' αύτόν τόν τρόπο δικαιούται νά άποφασίσει μό
νον έφόσον απαρτίζεται άπό τά δύο τρίτα τοΰ συνόλου τών μελών της. 

3. Τό Κεντρικό Γραφείο — όργανο έκτελεστικής έξουσίας — άριθμεΐ 
3 ώς 5 ή καί 7 μέλη, πού πρέπει όπωσδήποτε νά είναι ταυτόχρονα καί μέλη 
της μόνιμης Κεντρικής Επιτροπής. "Ως τό ένα άπό τά δύο μέρη πού άπαρτί" 
ζουν τό μυστικό Κεντρικό Τμήμα, τό Κεντρικό Γραφείο είναι μυστική όργά-
νωση. Σάν τέτοια παίρνει έντολές άπό τό Κεντρικό Τμήμα καί στέλνει τίς 
άνακοινώσεις του, γιά νά μήν πούμε τίς μυστικές διαταγές του, σ' όλες τίς 
Εθνικές Επιτροπές, άπ' τίς όποιες παίρνει μυστικές άναφορές τό άργότερο 
μιά φορά τό μήνα. Ώ ς εκτελεστικό Αιευθυντήριοτής επίσημης Συμμαχίας, είναι 
έπίσημη όργάνωση. Σάν τέτοια θά διατηρεί σχέσεις λίγο-πολύ μυστικές είτε 
έπίσημες, άνάλογα μέ τή χώρα καί τίς περιστάσεις, μέ όλα τά Εθνικά Γρα
φεία, άπ' τά όποια θά παίρνει έπίσης άναφορές κάθε μήνα. Ή έξωτερική 
μορφή διακυβέρνησής της θά άντιστοιχεΐ πρός τήν Προεδρία μιάς ομο
σπονδιακής Δημοκρατίας. Τό Κεντρικό Γραφείο, ώς έκτελεστική έξουσία 
τόσο τής μυστικής όσο καί τής έπίσημης Συμμαχίας, ένεργοποιεΐ τή μυστική 
καί έπίσημη προπαγάνδα τοΰ συνδέσμου καί συμβάλλει στήν άνάπτυξή του 
σ' όλες τίς χώρες μέ όλα τά δυνατά μέσα. Διαχειρίζεται έκεΐνο τό μέρος τών 
οικονομικών μέσων, πού, σύμφωνα μέ τό άρθρο β) τοΰ έπίσημου καταστα
τικού, τοΰ στέλνονται άπ' όλες τίς χώρες γιά τίς γενικές άνάγκες. Εκδίδει 
μιά έφημερίδα καί φυλλάδια καί στέλνει περιοδεύοντες πράκτορές του γιά 
τήν ίδρυση ομάδων τής Συμμαχίας έκεΐ όπου δέν υπάρχουν άκόμα. Γιά όλα 
τά μέτρα πού παίρνει πρός τό συμφέρον τής Συμμαχίας οφείλει νά ύποτάσ-
σεται στίς άποφάσεις τής πλειοψηφίας τοΰ μυστικού Κεντρικού Τμήματος, 
στό όποιο, άλλωστε, συμμετέχουν όλα τά μέλη του. Ώ ς όργάνωση μυστική 
καί ταυτόχρονα έπίσημη καί έφόσον άπαρτίζεται άποκλειστικά άπό μέλη 
τής μόνιμης Κεντρικής Επιτροπής, τό Κεντρικό Γραφείο θά είναι πάντα ό 
άμεσος έκπρόσωπος αύτής τής έπιτροπής. Τό προσωρινό Κεντρικό Γραφείο 
θά έκπροσωπεΐ τώρα ή ομάδα πρωτοβουλίας τής Γενεύης, ώς Γραφείο προ
σωρινά έκλεγμένο άπό όλα τά ιδρυτικά μέλη τής Συμμαχίας, τά περισσότερα 
άπ' τά όποια, πρώην σύνεδροι τοΰ συνεδρίου τής Βέρνης, έφυγαν γιά τίς 
χώρες τους, μεταβιβάζοντας τά πληρεξούσιά τους στό ν πολίτη. Μπ.* Τό 

* — Μπακούνιν (Σημ. μετ.). 
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Γραφείο αύτό θά λειτουργήσει ώς τήν πρώτη έπίσημη γενική συνέλευση, 
ή όποία, σύμφωνα μέ τό άρθρο 7 τοΰ έπίσημου Καταστατικού, πρέπει νά συγ
κληθεί ώς παρακλάδι τής Διεθνούς Ένωσης Εργατών στό προσεχές τακτι
κό συνέδριο. Είναι αύτονόητο ότι τά μέλη τοΰ νέου Κεντρικού Γραφείου θά 
ορισθούν άπό τή συνέλευση αύτή. Ά λ λ ά , έπειδή είναι έντελώς άπαραίτητο 
νά άπαρτίζεται πάντα τό Κεντρικό Γραφείο μόνο άπό μέλη τής μόνιμης Κεν
τρικής Επιτροπής, αύτή ή τελευταία οφείλει νά έξασφαλίζει διαμέσου τών 
Εθνικών Επιτροπών της τέτοια όργάνωση όλων τών τοπικών όμάδων καί τέ
τοια καθοδήγησή τους, ώστε νά στείλουν άντιπροσώπους στή συνέλευση 
αύτή μόνο μέλη τής μόνιμης Κεντρικής Επιτροπής ή, έφόσον δέν ύπάρχουν 
τέτοια μέλη, άνθρώπους άπόλυτα αφοσιωμένους στήν ήγεσία τών Εθνικών 
Επιτροπών τους, προκειμένου ή μόνιμη Κεντρική Επιτροπή νά κρατάει 
πάντα στά χέρια της όλη τήν όργάνωση τής Συμμαχίας. 

4. Ή Εποπτική Επιτροπή άσκεΐ τόν έλεγχο όλης τής δραστηριότητας 
τοΰ Κεντρικού Γραφείου. — Άπαρτίζεται άπ' τό σύνολο τών μελών τής μό
νιμης Κεντρικής Επιτροπής, πού διαμένουν στό μέρος όπου έδρεύει τό μό
νιμο Γραφείο ή έκεΐ γύρω, καθώς καί άπό όλα τά μέλη, πού βρίσκονται προ
σωρινά ή περαστικά στό ίδιο μέρος ή έκεΐ κοντά, έκτός άπ' τά μέλη πού 
άποτελοΰν τό Γραφεΐο.Άν τό ζητήσουν δύο μέλη τής Εποπτικής Επιτροπής, 
όφείλουν όλα τά μέλη της νά συνέλθουν μέσα σέ τρεις μέρες, ώστε, άπό κοι
νού μέ τά μέλη τοΰ Κεντρικοΰ Γραφείου, νά συγκροτηθεί συνέλευση τοΰ 
Κεντρικού Τμήματος τοΰ ανώτατου εκτελεστικού Συμβουλίου, τοΰ όποιου 
τά δικαιώματα καθορίζονται άπό τό άρθρο 2. 

5. Οί 3Εθνικές Επιτροπές άπαρτίζονται άπ' όλα τά ομοεθνή μέλη τής 
μόνιμης Κεντρικής Επιτροπής. "Οταν ύπάρχουν τρία όμοεθνή μέλη τής μόνι
μης Κεντρικής Επιτροπής, τό Γραφείο ή, στήν ανάγκη, τό Κεντρικό Τμήμα, 
τούς προτείνουν νά σχηματίσουν τήν Εθνική Επιτροπή τής χώρας τους. Ή 
κάθε Εθνική Επιτροπή μπορεί νά προσλάβει ένα νέο μέλος τής Κεντρικής 
Επιτροπής τής χώρας της, μέ τήν προϋπόθεση όμως ότι ή άπόφαση θά παρ
θεί ομόφωνα άπό τό σύνολο τών μελών της. Τήν πρόσληψη ένός νέου μέ
λους ή Εθνική Επιτροπή οφείλει νά τή γνωστοποιήσει άμέσως στό Κεν
τρικό Γραφείο, τό όποιο καταγράφει τό νέο μέλος καί έτσι τοΰ παρέχει όλα 
τά δικαιώματα μέλους τής μόνιμης Κεντρικής Επιτροπής. — Τό Κεντρικό 
Τμήμα τής Γενεύης είναι έπίσης έξουσιοδοτημένο νά προσλαμβάνει νέα 
μέλη ύστερα άπό ομόφωνη άπόφαση όλων τών μελών του. 

Ή κάθε Εθνική Επιτροπή είναι έπιφορτισμένη μέ τό ειδικό καθήκον νά 
ιδρύει καί νά οργανώνει τήν έθνική ομάδα τής Συμμαχίας — μυστική καί 
έπίσημη — τής χώρας της. Ή επιτροπή είναι ό άνώτατος καθοδηγητής καί 
άρχηγός αύτής τής όμάδας διαμέσου τοΰ Έθνικοΰ Γραφείου της, τό όποιο 
πρέπεινάσυ^κροτήσειάποκλειστικάκαί μόνο άπό μέλη τής μόνιμης Κεντρι
κής Επιτροπής. Οί Εθνικές Επιτροπές σέ σχέση μέ τά άντίστοιχα Γραφεία 
τους θά έχουν τίς ίδιες σχέσεις, δικαιώματα καί άρμοδιότητες πού έχει τό 
Κεντρικό Τμήμα σέ σχέση μέ τό Κεντρικό Γραφείο. — Οί Εθνικές Έπιτρο-
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πές, πού σχηματίζονται άπό τη συνένωση τών αντίστοιχων Γραφείων καί Ε 
ποπτικών Επιτροπών, δέν αναγνωρίζουν άλλη καθοδήγηση έκτός άπ' τό Κεν
τρικό Γραφείο καί θά χρησιμεύουν ώς οί μόνοι ένδιάμεσοι άνάμεσα στό Κεν
τρικό Γραφείο καί όλες τίς τοπικές ομάδες τής χώρας τους, τόσο γιά τήν 
προπαγάνδα καί τή διαχείριση, όσο καί γιά τήν είσπραξη καί πληρωμή τών 
συνδρομών. Οί Εθνικές Επιτροπές, διαμέσου τών άντίστοιχων Γραφείων, 
όφείλουν νά έξασφαλίζουν τήν οργάνωση τής Συμμαχίας στίς χώρες τους 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τά μέλη τής μόνιμης Κεντρικής Επιτροπής νά έπι-
κρατοΰν πάντα σ' αυτήν καί νά τήν έκπροσωποΰν στά συνέδρια. 

Στό βαθμό πού οργανώνονται οί τοπικές όμάδες άπό τά Εθνικά Γραφεία» 
τά τελευταία πρέπει νά ύποβάλουν πρός επικύρωση τό καταστατικό καί τό 
πρόγραμμά τους στό Κεντρικό Γραφείο, γιατί χωρίς νά γίνει αύτό, δέ μπο
ρούν οί τοπικές όμάδες νά άνήκουν στή Διεθνή Συμμαχία τής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΟΣΙΑΑΙΣΤ1ΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 

1. Ή Διεθνής Συμμαχία ίδρύθηκε γιά νά ύπηρετήσει τήν οργάνωση καί 
έπιτάχυνση τής παγκόσμιας έπανάστασης πάνω στή βάση τών άρχών πού 
διακηρύσσονται στό πρόγραμμά μας. 

2. Σέ άντίστοιχία μέ τίς άρχές αύτές, σκοπός τής έπανάστασης μπορεί 
νά είναι μόνο : α) Ή κατάλυση κάθε κυριαρχίας καί όλων τών έξουσιών 
— θρησκευτικών, μοναρχικών, άριστοκρατικών καί άστικών — στήν Εύ-
ρώπη. Συνεπώς, ή κατάλυση όλων τών κρατών πού ύπάρχουν τώρα, μέ όλους 
τούς πολιτικούς, νομικούς, γραφειοκρατικούς καί οικονομικούς θεσμούς 
τους. β) Ή οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας μέ μόνο θεμέλιο τήν έλεύθερα 
συνεταιρισμένη έργασία, πού έχει άφετηρία τή συλλογική ίδιοκτησία,τήν 
ισότητα καί τή δικαιοσύνη. 

3. Ή έπανάσταση, όπως τήν έννοοΰμε έμεΐς, ή, καλύτερα, όπως τήν 
προωθεί τώρα άναπόφευκτα ή δύναμη τών πραγμάτων, έχει ούσιαστικά διε
θνή ή οικουμενικό χαρακτήρα. Απέναντι στόν άπειλητικό συνασπισμό όλων 
τών προνομιούχων συμφερόντων καί όλων τών άντιδραστικών δυνάμεων τής 
Εύρώπης, πού διαθέτουν όλα τά φοβερά μέσα πού τούς προσφέρει ή έπιδέξια 
όργάνωσή τους, άπέναντι στό βαθύ χάσμα, πού σήμερα βασιλεύει παντού 
άνάμεσα στήν άστική τάξη καί τούς έργάτες, καμιά έθνική έπανάσταση δέ 
θά μπορέσει νά έπιτύχει, άν δέν έπεκταθεΐ άμέσως σ' όλα τά άλλα έθνη. Δέ 
θά μπορέσει όμως ποτέ νά ύπερπηδήσει τά σύνορα μιας χώρας καί νά πάρει 
καθολικό χαρακτήρα, έφόσον δέν έμπεριέχει όλα τά στοιχεία αύτής τής κα
θολικότητας, δηλαδή έφόσον δέ θά είναι μιά έπανάσταση καθαρά σοσιαλι
στική, πού θά καταλύσει τό κράτος καί θά οικοδομήσει τήν έλευθερία διαμέ
σου τής ισότητας καί τής δικαιοσύνης. Διότι άπό δώ καί μπρός, τίποτα άλλο 
δέ θά μπορέσει νά συνενώσει, νά ήλεκτρίσει, νά έξεγείρει τή μεγάλη, τή μο
ναδικά γνήσια δύναμη του αιώνα, δηλαδή τούς έργάτες, έκτός άπ' τό σύνθη-
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μα τής απόλυτης απελευθέρωσης της έργασίας πάνω στά έρείπια όλων των 
θεσμών πού στήριξαν τήν πατροπαράδοτη γαιοκτησία καί τό κεφάλαιο. 

4. Επειδή ή έπικείμενη έπανάσταση μπορεί νά είναι μόνο οικουμενική, 
ή Συμμαχία ή — γιά νά τό πούμε καθαρά — ή συνωμοσία, πού πρέπει νά τήν 
προετοιμάσει, νά τήν όργανώσει καί νά τήν έπιταχύνει, οφείλει έπίσης νά 
είναι οικουμενική. 

5. Ή Συμμαχία θέτει ένα διττό σκοπό : α) Επιδιώκει νά διαδόσει στίς 
λαϊκές μάζες όλων τών χωρών τίς όρθές αντιλήψεις γιά τήν πολιτική, γιά 
τήν κοινωνική οικονομία καί γιά όλα τά φιλοσοφικά ζητήματα. Θά κάνει 
δραστήρια προπαγάνδα μέ έφημερίδες, φυλλάδια καί βιβλία, καθώς καί μέ 
τήν ίδρυση έπίσημων συλλόγων, β) Φροντίζει νά φέρει στίς γραμμές της 
κάθε λογής άνθρώπους: έξυπνους, δραστήριους, σταθερούς, καλοπροαίρε
τους, ειλικρινά άφοσιωμένους στίς ιδέες μας γιά νά δημιουργήσει σ' όλη 
τήν Εύρώπη, καί άν είναι δυνατόν καί οτήν Αμερική, ένα άόρατο δίκτυο 
άφοσιωμένων έπαναστατών, πού θά γίνουν άκόμα πιό ισχυροί άκριβώς χάρη 
σ' αύτή τή Συμμαχία. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ 

1. Οί αρχές τής όργάνωσης αύτής είναι ίδιες μέ τίς άρχές καί τό πρό
γραμμα της Διεθνούς Συμμαχίας τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας. Θά έκτε-
Οοΰν σαφέστερα, στό μέρος πού άφορά τό γυναικείο ζήτημα, τήν οικογένεια 
άπό θρησκευτική άποψη, τό δίκαιο καί τό κράτος, στό πρόγραμμα τής ρω¬
σικής σοσιαλιστικής δημοκρατίας. 

Τό Κεντρικό Γραφείο έπιφυλάσσεται νά προβεί σύντομα σέ μιά πιό 
έκτεταμένη θεωρητική καί πρακτική έκθεση αυτών τών άρχών. 

2. Ή συνένωση τών διεθνών άδελφών άποβλέπει σέ μιά γενική καί συ
νάμα κοινωνική, φιλοσοφική, οικονομική καί πολιτική έπανάσταση, ώστε 
άπό τή σημερινή κατάσταση πραγμάτων, πού βασίζεται στήν ιδιοκτησία, 
στήν εκμετάλλευση, στήν αρχή τού αύταρχισμοΰ — θρησκευτικού, μετα
φυσικού καί άστικο-δογματικοΰ ή άκόμα καί γιακωβίνικου-έπαναστατικοΰ — 
νά μή μείνει λίθος έπί λίθου, άρχικά σ' όλη τήν Εύρώπη καί κατόπιν στόν 
ύπόλοιπο κόσμο. Μέ τό κάλεσμα : ειρήνη στούς έργαζόμενους, λευτεριά 
σ' όλους τούς καταπιεζόμενους, θάνατος στούς καταπιεστές, τούς έκμεταλ-
λευτές καί τούς κάθε λογής προστάτες, θέλουμε νά γκρεμίσουμε όλα τά κρά
τη καί όλες τίς έκκλησίες, μαζί μέ όλους τούς θεσμούς καί τούς νόμους τους, 
θρησκευτικούς, πολιτικούς, νομικούς, δημοσιονομικούς, άστυνομικούς, 
πανεπιστημιακούς, οικονομικούς καί κοινωνικούς, ώστε τά έκατομμύρια 
τών έξαπατημένων, ύποδουλωμένων, βασανισμένων, έκμεταλλευόμενων άν-
θρώπινων ύπάρξεων νά άναπνεύσουν, έπιτέλους, άπόλυτα έλεύθερα, λυτρω
μένα άπ' όλους τούς έπίσημους καί άνεπίσημους, συλλογικούς καί άτομι-
κούς ποδηγέτες καί εύεργέτες. 
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3. Πεπεισμένοι ότι τό ατομικό καί κοινωνικό κακό έχει τή ρίζα τ ο υ 

όχι τόσο στά μεμονωμένα πρόσωπα, όσο στην οργάνωση των πραγμάτων 
καί στίς κοινωνικές καταστάσεις, θά έχουμε άνθρωπιά, τόσο άπό αίσθημα 
δικαιοσύνης όσο καί άπό λόγους ύπολογισμοΰ καί θά γκρεμίσουμε άνελέητα 
αύτές τίς καταστάσεις καί τά ίδια τά πράγματα, ώστε, δίχως καμιά ζημιά γιά 
την επανάσταση, νά φεισθοΰμε τών άνθρώπων. Αρνιόμαστε την ελευθερία 
βούλησης καί τό δήθεν τιμωρό δικαίωμα τής κοινωνίας. Αύτή καθεαυτή ή 
δικαιοσύνη, μέ τήν πιό άνθρώπινη, μέ τήν πιό εύρεία έννοια τοΰ όρου, είναι 
άπλώς μιά ιδέα, θά λέγαμε, άρνητική καί μεταβατική. Θέτει κοινωνικά προ
βλήματα, άλλά δέν τά λύνει. Μας δείχνει άπλώς τόν μόνο έφικτό δρόμο άπε-
λευθέρωσης τοΰ άνθρώπου, πού θά πε ι : έξανθρωπισμός τής κοινωνίας δια
μέσου τής έλευθερίας καί τής ισότητας. Θετική λύση μπορεί νά δοθεί μόνο 
μέ τήν όλο καί πιό έκλογικευμένη οργάνωση τής κοινωνίας. Αύτή είναι ή 
πολυπόθητη λύση, τό κοινό ιδανικό μας... είναι ή έλευθερία, τό ήθος, ή ικα
νότητα του σκέπτεσθαι καί ή εύημερία τοΰ καθενός διαμέσου τής καθολικής 
αλληλεγγύης, ή άδερφοσύνη τών άνθρώπων. 

Τό κάθε άνθρώπινο όν είναι άκούσιο προϊόν τού φυσικού καί κοινωνικού 
περιβάλλοντος, στό όποιο γεννήθηκε, μεγάλωσε καί έξακολουθεΐ νά δέχεται 
τήν έπίδρασή του. Οί τρεις πρωταρχικές αιτίες τοΰ κάθε άνθρώπινου άμορα-
λισμοΰ είναι: Ή άνισότητα, τόσο ή πολιτική, όσο καί ή οικονομική καί 
κοινωνική. Ή άμάθεια, πού είναι τό φυσικό της έπακόλουθο, καί ή δουλεία, 
ή άναγκαία συνέπειά τους. 

Επειδή ή οργάνωση τής κοινωνίας ήταν παντού καί πάντα ή μόνη αίτια 
τών έγκλημάτων πού διέπρατταν οί άνθρωποι, τό νά τιμωρούνται οί έγκλημα-
τίες άποτελεΐ ύποκρισία καί ολοφάνερο παραλογισμό άπό τή μεριά τής κοι
νωνίας, διότι κάθε τιμωρία προϋποθέτει ένοχή, ενώ οί έγκληματίες δέν είναι 
ένοχοι. Ή θεωρία τής ενοχής καί τής ποινής είναι γέννημα τής θεολογίας, 
δηλαδή ένας συνδυασμός παράλογου καί θρησκευτικής ύποκρισίας. Τό μόνο 
δίκαιο, πού μπορεί νά άναγνωρίσει κανείς στήν κοινωνία, στή σύγχρονη με
ταβατική μορφή της, είναι τό φυσικό δίκαιο νά θανατώνει τούς έγκληματίες, 
πού αύτή ή ίδια έφτιαξε γιά νά ύπερασπίσει τά συμφέροντά της καί όχι τό 
δίκαιο νά τούς δικάζει καί νά τούς καταδικάζει. Αύτό τό δίκαιο μάλιστα δέν 
είναι δίκαιο μέ τήν αύστηρή έννοια τοΰ όρου. Είναι μάλλον ένα φυσικό γε
γονός, λυπηρό άλλά άναπόφευκτο, ένα σύμπτωμα καί άποτέλεσμα τής άνημ-
ποριάς καί τοΰ παραλογισμού τής σύγχρονης κοινωνίας. "Οσο λιγότερο ή 
κοινωνία καταφεύγει σ' αύτό, τόσο θά βρίσκεται πλησιέστερα πρός τήν άλη-
θινή της άπελευθέρωση. "Ολοι οί έπαναστάτες, όλοι οί καταπιεζόμενοι, όλοι 
οί πάσχοντες — θύματα τής σημερινής όργάνωσης τής κοινωνίας, πού είναι 
φυσικό νά κοχλάζει μέσα τους τό μίσος καί ή έκδίκηση, όφείλουν νά θυ
μούνται πώς οί βασιλιάδες, οί καταπιεστές, οί κάθε λογής έκμεταλλευτές 
είναι τό ίδιο ένοχοι όπως καί οί έγκληματίες πού βγήκαν άπ' τή μάζα τοΰ λαοΰ. 
Αύτοί είναι κακούργοι κι όχι ένοχοι, διότι καί αύτοί, όπως καί οί συνηθι
σμένοι έγκληματίες, είναι-άκούσιο προϊόν τής σύγχρονης όργάνωσης τής 
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κοινωνίας. Δέν θά είναι διόλου παράξενο, άν την πρώτη στιγμή ό εξεγερμέ
νος λαός σκοτώσει πολλούς άπ' αύτούς. Θά είναι ένα δυστύχημα, ίσως, άνα-
πόφευκτο, άλλά τόσο άσήμαντο, όπως οί καταστροφές πού προκαλεί μιά 
θύελλα. 

Ά λ λ ά αύτό τό φυσικό γεγονός δέ θά είναι ούτε ηθικό, ούτε καί ώφέλιμο. 
Ά π ό τήν άποψη αύτή ή ιστορία μας δίνει ένα σωρό διδακτικά παραδείγμα
τα : ή φρικτή γκιλλοτίνα τοϋ 1793, πού δέ μπορεί κανείς νά τήν κατηγορή
σει γιά άδράνεια καί όλιγωρία, δέν κατάφερε νά έξοντώσει τήν τάξη τών εύ-
γενών στή Γαλλία. Ή άριστοκρατία, μολονότι δέν έξολο θ ρεύτηκε ολότελα, 
συγκλονίστηκε πάντως πολύ δυνατά, όχι άπό τήν γκιλλοτίνα, άλλά άπό τή 
δήμευση καί τή διανομή τών γαιών τών εύγενών. Καί γενικά μπορούμε νά 
πούμε πώς οί πολιτικές σφαγές δέν έφεραν ποτέ θανατηφόρο πλήγμα στά 
κόμματα. Αποδείχθηκαν έντελώς άνήμπορες έναντι τών προνομιούχων 
τάξεων, διότι ή δύναμη ριζώνει όχι τόσο στά άτομα, όσο στή θέση στή ν 
όποία άνέβασε τούς προνομιούχους άνθρώπους ή φορά τών πραγμάτων, ρι
ζώνει, δηλαδή, στό θεσμό τοϋ κράτους καί στό φυσικό του έπακόλουθο, πού 
είναι, συνάμα, καί ύπόβαθρό του, στην ατομική ιδιοκτησία. 

Συνεπώς, γιά νά συντελεσθεί μιά ριζική έπανάσταση πρέπει ή έπίθεση 
νά στραφεί στίς καταστάσεις καί στά πράγματα, νά καταλυθεί ή ιδιοκτησία 
καί τό κράτος. Τότε δέ θά χρειαστεί νά έξοντώσει κανείς τούς άνθρώπους 
καί νά αυτοκαταδικαστεί σέ μιά σίγουρη καί άναπότρεπτη άντίδραση, πού 
πάντα όδήγησε καί πάντα Οά όδηγεΐ τήν κάθε κοινωνία άπλώς στήν έξόντω-
ση άνθρώπων. 

Ά λ λ ά γιά νά έχεις τό δικαίωμα νά δείχνεις άνθρωπιά πρός τούς άνθρώ
πους, πρέπει νά είσαι άνελέητος άπέναντι στίς καταστάσεις καί τά πράγμα
τα. Πρέπει νά καταλυθούν τά πάντα, καί Ιδιαίτερα καί πρίν άπ' όλα ή ιδιο
κτησία καί τό άναπόφευκτο έπακόλουθο της, τό κράτος. Αύτό είναι όλο τό 
μυστικό τής έπανάστασης. 

Δέν πρέπει ν ' άπορεΐ κανείς γιατί οί γιακωβίνοι καί οί μπλανκιστές, 
πού έγιναν σοσιαλιστές μάλλον άπό άνάγκη παρά άπό πεποίθηση καί πού 
είδαν τό σοσιαλισμό σάν μέσο καί όχι σάν σκοπό τής έπανάστασης, διότι 
αυτοί θέλουν δικτατορία, δηλαδή συγκεντροποίηση τού κράτους καί τό 
κράτος τούς όδηγεΐ, μέ τή δύναμη άναπότρεπτης καί λογικής άναγκαιότη-
τας, στήν άποκατάσταση τής ιδιοκτησίας, ήταν πολύ φυσικό, λέμε έμεΐς, 
έπειδή δέν θέλησαν μιά ριζική έπανάσταση ένάντια στά πράγματα, νά σχε
διάσουν μιά αιματηρή έπανάσταση έναντίον τών άνθρώπων. Ά λ λ ά αύτή 
ή αιματηρή έπανάσταση, βασισμένη στή δομή ένός έντονα συγκεντροποιη-
μένου έπαναστατικού κράτους, όδήγησε άναπόφευκτα, όπως θά τό άποδεί-
ξουμε στή συνέχεια πιό διεξοδικά, στήν έμφάνιση μιάς στρατιωτικής δικτα
τορίας, σ' ένα νέο έξουσιαστή. Συνεπώς, νίκη τών γιακωβίνων καί τών μπλαν-
κιστών θά σήμαινε θάνατο τής έπανάστασης. 

4. Είμαστε φυσικοί έχθροί τών έπαναστατών έκείνων — έπίδοξων δι
κτατόρων, νομοθετών καί κηδεμόνων τής έπανάστασης, — οί όποιοι, πρίν 
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ακόμα καταλυθούν τά σύγχρονα μοναρχικά, αριστοκρατικά καί άστικά κρά
τη, ονειρεύονται κιόλας τη δημιουργία νέων έπαναστατικών κρατών, τό ϊδιο 
συγκεντρωτικών καί άκόμα πιό δεσποτικών άπ' ό,τι τά ύπάρχοντα σήμερα 
κράτη, οί όποιοι συνήθισαν τόσο στήν τάξη πού δημιουργεί έκ τών άνω ή 
κάποια αύθεντία καί τόσο φοβούνται αυτό πού τούς φαίνεται αταξία, ένώ 
στήν πράξη είναι ή άμεση καί φυσική έκδήλωση τής λαϊκής ζωής, ώστε, 
πρίν άκόμα ή έπανάσταση έπιφέρει αύτήν τήν έξοχη καί σωτήρια άταξία, 
όνειρεύονται κιόλας τήν όλοκλήρωσή της καί τή χαλινάγωγή της μέ ένέρ-
γειες μιάς οποιασδήποτε έξουσίας, όπότε άπ' τήν έπανάοταση δεν θά μείνει 
παρά μόνο τό όνομα, ένώ στήν πράξη θά άποδειχθεΐ άπλώς μιά νέα άντίδρα-
ση, διότι θά καταδικάσει καί πάλι τίς λαϊκές μάζες, πού θά διακυβερνοΰνται 
μέ διατάγματα, στήν ύποταγή, στή στασιμότητα, στό θάνατο, δηλαδή στή 
δουλεία καί στήν έκμετάλλευση άπό τή μεριά μιάς νέας ψευτοεπαναστατικής 
άριστοκρατίας. 

5. "Οταν λέμε έπανάσταση, έννοοΰμε τήν έξαπόλυση όλων αύτών, πού 
σήμερα τά ονομάζουν άγρια πάθη καί τό γκρέμισμα όλων έκείνων, πού στήν 
ίδια γλώσσα ονομάζονται «κοινωνική τάξη». 

Δέν φοβόμαστε άλλά έπιζητούμε τήν άναρχία, βέβαιοι πώς άπό τήν άναρ-
χία αύτή, δηλαδή άπ' όλο τό ξεφανέρωμα τής άπελευθερωμένης λαϊκής ζωής, 
πρέπει νά γεννηθούν ή έλευθερία, ή ισότητα, ή δικαιοσύνη, ή νέα τάξη καί ή 
ίδια ή δύναμη τής έπανάστασης άπέναντι στήν άντίδραση. Αύτή ή νέα ζωή 
— ή λαϊκή έπανάσταση — άσφαλώς δέν θά άργήσει νά οργανωθεί, θά δη
μιουργήσει όμως τή δική της έπαναστατική όργάνωση άπ' τά κάτω πρός τά 
πάνω καί άπ' τήν περιφέρεια πρός τό κέντρο, — πράγμα πού είναι σύμφωνο 
μέ τίς άρχές τής έλευθερίας, καί όχι άπ' τό κέντρο πρός τήν περιφέρεια κατά 
τά πρότυπα τής κάθε έξουσιαστικής άρχής, — διότι γιά μας δέν έχει σημασία 
άν ή έξουσία αύτή λέγεται Εκκλησία, Μοναρχία, συνταγματική Πολιτεία, 
άστική δημοκρατία ή άκόμα καί έπαναστατική δικτατορία. "Ολα αύτά έμεϊς 
τά μισούμε καί τά άπορρίπτουμε έξίσου ώς άναπόφευκτες πηγές έκμετάλλευ-
σης καί δεσποτισμού. 

6. Ή έπανάσταση, όπως έμεΐς τήν έννοοΰμε, θά πρέπει άπό τήν πρώτη 
μέρα κιόλας νά καταστρέψει ριζικά καί ολοκληρωτικά τό κράτος καί όλους 
τούς κρατικούς θεσμούς. Φυσική καί άναγκαία συνέπεια αύτής τής κατα
στροφής θά είναι: α) ή χρεοκοπία τοΰ κράτους· β) ή διακοπή τής μεσολάβη
σης τοΰ κράτους γιά τήν είσπραξη τών ιδιωτικών χρεών, μέ τήν παραχώρηση 
στόν κάθε οφειλέτη τοΰ δικαιώματος νά πληρώσει έφόσον,θέλει, τά χρέη του· 
γ) τό σταμάτημα κάθε καταβολής φόρων καί δασμών, άμεσων καί έμμεσων 
δ) ή διάλυση τοΰ στρατοΰ, τών δικαστηρίων, τών δημοσίων ύπηρεσιών τής 
άστυνομίας καί τής Εκκλησίας· ε) ή κατάργηση τής έπίσημης Δικαιοσύνης, 
ή άκύρωση όλων έκείνων, πού νομικά άποκαλοΰνται δίκαιο ή συνδέονται μέ 
άσκηση παρόμοιων δικαιωμάτων.Συνεπώς, άκύρωση καί άουτο ντά φέ (κάψι
μο) όλων τών τίτλων κυριότητας, κληρονομητηρίων, πωλητηρίων, δωρεών, 
όλων τών δικογραφιών, μέ μιά λέξη όλων τών δικαστικών καί άστικών κου-
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ρελόχαρτων. Παντοϋ καί στά πάντα επαναστατική δράση έναντι τοΰ δικαίου 
πού δημιούργησε καί κατοχύρωσε τό κράτος· στ) ή δήμευση δλων των παρα
γωγικών κεφαλαίων καί έργαλείων έργασίας πρός όφελος τών έργατικών 
ένώσεων, οί όποιες οφείλουν συλλογικά νά τά θέσουν σέ κίνηση· ζ) ή δή
μευση όλων τών έκκλησιαστικών καί κρατικών περιουσιών, καθώς καί τών 
εύγενών μετάλλων πού ανήκουν σέ μεμονωμένα άτομα, πρός όφελος μιάς 
ομοσπονδιακής ένωσης όλων τών έργατικών συνδέσμων, μιάς συμμαχίας 
πού θά αποτελεί τήν κομμούνα. "Εναντι τών δημευμένων περιουσιών, ή κομ
μούνα θά έφοδιάζει τά άτομα, πού βέβαια δέ θά έχουν ιδιοκτησία, μέ τά 
άπαραίτητα, παρέχοντάς τους τό έλεύθερο νά κερδίζουν περισσότερα μέ τή 
δουλειά τους, άν τό θέλουν καί τό μπορούν. — η) Γιά τήν όργά\ωση τής 
κομμούνας : μιά όμοσπονδία οδοφραγμάτων, πού θά λειτουργούν μόνιμα καί 
δημιουργία Συμβουλίου τής έπαναστατικής κομμούνας μέ τή συμμετοχή 
ένός ή δύο άντιπροσώπων άπό κάθε οδόφραγμα, ένός άπό κάθε δρόμο ή συ
νοικία. Οί άντιπρόσωποι, έφοδιασμένοι μέ έκτακτα πληρεξούσια, έχουν 
πλήρη εύθύνη καί είναι σέ κάθε στιγμή άνακλητοί. "Ετσι οργανωμένο τό 
Συμβούλιο τής κομμούνας θά μπορεί νά έκλέγει άπό τούς κόλπους του έκτε-
λεστικές έπιτροπές, είδικές γιά κάθε κλάδο έπαναστατικής διοίκησης τής 
κομμούνας, θ) Ή πρωτεύουσα, πού ξεσηκώθηκε καί οργανώθηκε μέ τέτοιο 
τρόπο σέ κομμούνα, διακηρύσσει ότι, καταλύοντας τό αύταρχικό καί πατερ
ναλιστικό κράτος, πράγμα πού είχε δικαίωμα νά πράξει, έφόσον, όπως καί 
οί άλλες πόλεις, ήταν ύποδουλωμένη σ' αύτό, παραιτείται άπ' αύτό τό δι
καίωμα ή, σωστότερα, άπό κάθε άξίωση νά διοικεί καί νά καταπιέζει τίς 
έπαρχίες. ι) Καλεί όλες τίς έπαρχίες, τίς κομμούνες καί τίς ένώσεις, άφήνον-
τας κάθε άλλη δουλειά νά άκολουθήσουν τό παράδειγμα τής πρωτεύουσας 
καί, άφοΰ άναδιοργανωθοΰν έπαναστατικά, νά στείλουν ύστερα σέ προκαθο
ρισμένο τόπο συνάντησης τούς άντιπροσώπους τους, έφοδιασμένους πάλι μέ 
έκτακτα πληρεξούσια, ύπεύθυνους καί ανακλητούς, ώστε οί ένώσεις, οί 
κομμούνες, οί έπαρχίες, πού έξεγέρθηκαν στό όνομα τών ίδιων άρχών, νά 
σχηματίσουν μιά όμοσπονδία καί νά οργανώσουν μιά έπαναστατική δύναμη 
ίκανή νά έπιβάλει τή νίκη ένάντια στήν άντίδραση. Α π ο σ τ ο λ ή , όχι έπίση-
μων έπαναστατών κομισσαρίων μέ κάποια μπέρτα ριγμένη στόν ώμο, αλλά 
έπαναστατών προπαγανδιστών σ' όλες τίς έπαρχίες καί τίς κομμούνες, Ιδιαί
τερα στούς άγρότες, τούς οποίους δέν μπορούν νά τούς έπαναστατικοποιή-
σουν ούτε οί θεμελιώδεις άρχές, ούτε τά διατάγματα οποιασδήποτε δικτα
τορίας, αλλά μόνο ή άμεση έπαναστατική δράση, δηλαδή τά έπακολουθή-
ματα πού θά φέρει σ' όλες τίς κομμούνες ή πλήρης διακοπή τής έπίσημα θε
σπισμένης ζωής τοΰ κράτους. Κατάργηση τοΰ έθνικοΰ κράτους άκόμα καί 
ύπό τήν έννοια ότι όποιαδήποτε ξένη χώρα, έπαρχία, κομμούνα, ένωση ή 
άκόμα καί μεμονωμένη προσωπικότητα, πού έξεγέρθηκε στό όνομα τών ίδιων 
άρχών, θά γίνεται δεκτή στήν έπαναστατική όμοσπονδία, άνεξάρτητα άπό 
τά ύπάρχοντα σύνορα μεταξύ κρατών καί άπό τήν ένταξη σέ διαφορετικά 
πολιτικά ή εθνικά συστήματα, ένώ οί έπαρχίες, οί κομμούνες, οί ένώσεις, τά 
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άτομα της ίδιας χώρας, πού θά πάνε μέ το μέρος της άντίδρασης, δέ θά 
γίνουν δεκτά σ' αύτήν. Συνεπώς, χάρη οτό ίδιο τό γεγονός της διάδοσης καί 
όργάνωσης της έπανάστασης μέ σκοπό την άλληλλοπροστασία τών έξεγερ-
μένων χωρών, θά θριαμβεύσει ό καθολικός χαρακτήρας τής έπανάστασης, 
πού βασίζεται στήν κατάργηση τών συνόρων καί στήν κατάλυση τών κρα
τών. 

7. 'Από δώ καί μπρός είναι άδύνατο νά νικήσει μιά πολιτική ή έθνική 
έπανάσταση, έφόσον ή πολιτική έπανάσταση δέν μετατρέπεται σέ έπανά-
σταση κοινωνική καί έφόσον ή έθνική έπανάσταση, ακριβώς λόγω τοΰ ριζο-
σπαστικοΰ-σοσιαλιστικοΰ χαρακτήρα της καί τής καταστροφής τοΰ κράτους, 
δέν μετατρέπεται σέ καθολική έπανάσταση. 

8. Έφόσον ή έπανάσταση πρέπει νά γίνει παντοΰ άπ' τό λαό καί ή άνω-
τάτη ήγεσία της πρέπει νά άνήκει μόνιμα στό λαό, πού θά είναι όργανωμέ-
νος σέ μιά έλεύθbpη όμοσπονδία άγροτικών καί έργατικών ένώσεων, τό νέο 
καί έπαναστατικό κράτος, πού θά είναι οργανωμένο άπ' τά κάτω πρός τά 
πάνω διαμέσου τών έπαναστατικών άντιπροσωπειών καί θά άγκαλιάζει όλες 
τίς χώρες πού έξεγέρθηκαν στό όνομα τών ίδιων άρχών, θά θέσει ώς σκοπό 
του τή διεύθυνση τών κοινωνικών ύπηρεσιών καί όχι τή διακυβέρνηση τών 
λαών. Θά δημιουργήσει μιά νέα πατρίδα, τή Συμμαχία τής οικονομικής έπα
νάστασης ένάντια στή συμμαχία όλων τών άντιδραστικών δυνάμεων. 

9. Αύτή ή όργάνωση άποκλείει κάθε ιδέα δικτατορίας καί πατερναλι
στικής κυβερνητικής έξουσίας. Γιά νά δημιουργηθεί όμως αύτή ή έπανα-
στατική συμμαχία καί γιά νά θριαμβεύσει ή έπανάσταση πάνω στήν άντί-
δραση πρέπει, μέσα στή λαϊκή άναρχία, πού άποτελεΐ τήν ίδια τή ζωή καί 
όλο τό δυναμισμό τής έπανάστασης, ή ενότητα τής επαναστατικής σκέψης 
καί δράσης νά βρεϊ τήν ένσάρκωσή της σέ κάποιο όργανο. Αυτό τό όργανο 
πρέπει νά είναι ή μυστική καί οικουμενική ένωση τών διεθνών αδελφών. 

10. Αύτή ή ένωση έκπορεύεται άπ' τήν πεποίθηση ότι ποτέ οί έπανα-
στάσεις δέν πραγματοποιούνται ούτε άπό προσωπικότητες, ούτε άπό μυστι
κούς συνδέσμους. Πραγματοποιούνται σάν άπό μόνες τους, προκαλούμενες 
άπό τή δύναμη τών πραγμάτων, άπό τήν πορεία τών γεγονότων καί τών περι
στάσεων. Προετοιμάζονται μακροχρόνια, βαθιά μέσα στήν ένστικτώδη συ
νείδηση τών λαϊκών μαζών καί κατόπιν ξεσπούν, συνήθως άπό φαινομενικά 
άσήμαντες άφορμές. "Ο,τι μπορεί νά κάνει ένας μυστικός Σύνδεσμος καλά 
οργανωμένος, είναι, πρώτ' άπ' όλα, νά ύποβοηθήσει τή γέννηση τής έπανά
στασης, διαδίδοντας στίς μάζες ιδέες, πού νά άνταποκρίνονται στά ένστικτα 
τών μαζών καί νά όργανώσει όχι τό στρατό τής έπανάστασης — στρατός 
πρέπει νά είναι πάντα ό λαός, — άλλά ένα είδος έπαναστατικοΰ έπιτελείου, 
πού θά τό άποτελοΰν άνθρωποι άφοσιωμένοι, δραστήριοι, έξυπνοι, καί τό 
κυριότερο, ειλικρινείς, — καί όχι ιδιοτελείς καί ματαιόδοξοι — φίλοι τοΰ 
λαοΰ, ίκανοί νά γίνουν οί μεσάζοντες μεταξύ τής έπαναστατικής ιδέας καί 
τών λαϊκών ένστικτων. 

11. Ό άριθμός αύτών τών άνθρώπων δέν πρέπει, συνεπώς, νά είναι πολύ 
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μεγάλος. Γιά τή διεθνή οργάνωση σ' δλη τήν Ευρώπη είναι άρκετή μιά έκα-
τοντάδα έπαναστατών με γερή καί σοβαρή συσπείρωση. Δυό-τρεΐς έκατον-
τάδες έπαναστατών φτάνουν γιά τήν οργάνωση καί τής πιό μεγάλης χώρας. 

2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 

"Η σοσιαλιστική μειοψηφία τοϋ Συνδέσμου Ειρήνης καί 'Ελευθερίας(ί) 
πού αποσχίσθηκε άπό τόν Σύνδεσμο αύτόν μετά τήν ψήφο τής πλειοψηφίας 
τοΰ συνδερίου τής Βέρνης, ψήφο πού άντιτάχθηκε άπροκάλυπτα στή βασική 
αρχή δλων τών έργατικών ένώσεων, δηλαδή τήν οίκονομική καί κοινωνική 
ισότητα τών τάξεων καί τών άτόμων, προσχώρησε έτσι στίς άρχές πού δια
κηρύχθηκαν στά εργατικά συνέδρια τής Γενεύης, τής Λωζάνης καί τών Βρυ
ξελλών. Μερικά μέλη αύτής τής μειοψηφίας, πού άνήκαν σέ διάφορες έθνό-
τητες, μάς πρότειναν νά οργανώσουμε μιά νέα Διεθνή Συμμαχία τής Σοσια
λιστικής Δημοκρατίας, ένσωματωμένη στή μεγάλη Διεθνή Ένωση Ε ρ γ α 
τών, άλλά μέ ιδιαίτερη δική της άποστολή τή μελέτη τών πολιτικών καί φι
λοσοφικών προβλημάτων πάνω στή βάση τής μεγάλης αρχής τής καθολική ς 
καί πραγματικής ισότητας όλων τών άνθρώπων πάνω στή γ ή . 

Πεπεισμένοι, άπό τήν πλευρά μας, γιά τήν ώφελιμότητα ένός τέτοιου 
ξεκινήματος, πού θά δώσει στούς είλικρινεΐς σοσιαλιστές δημοκράτες τής 
Ευρώπης καί τής Αμερικής τό μέσο τής άλληλλοκατανόησης καί έπαλή-
θευσης τών Ιδεών τους, έξω άπό τήν οποιαδήποτε επίδραση τοΰ έπίπλαστου 
σοσιαλισμού, τόν όποιο ή άστική δημοκρατία κρίνει τώρα σκόπιμο νά προ
βάλει, θεωρήσαμε χρέος μας νά άναλάβουμε, μαζί μέ τούς φίλους αύτούς, 
τήν πρωτοβουλία νά ίδρύσουμε αύτή τή νέα οργάνωση. 

Ξεκινώντας άπ' τά παραπάνω, συγκροτηθήκαμε σέ Κεντρικό Τμήμα τής 
Διεθνούς Συμμαχίας τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας καί δημοσιεύουμε τώρα 
τό Πρόγραμμα καί τό Καταστατικό της. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 
ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

1. Ή Συμμαχία διακηρύσσει ότι είναι άθεϊστική. Αποσκοπεί στήν κα
τάργηση τής θρησκευτικής λατρείας, στήν άντικατάσταση τής πίστης μέ 
τήν έπιστήμη καί τής θείας δικαιοσύνης μέ τήν άνθρώπινη δικαιοσύνη. 

2. Επιδιώκει πρίν άπ' όλα τήν πολιτική, οίκονομική καί κοινωνική 
έξίσωση τών τάξεων καί τών άτόμων καί τών δύο φύλων, κάνοντας άρχή 
άπ' τήν κατάργηση τοΰ κληρονομικοΰ δικαιώματος, ώστε στό μέλλον ή 
χρήση τών άγαθών ν' άντιστοιχεΐ στήν παραγωγική έργασία τοΰ καθενός 
καί, σύμφωνα μέ τήν πρόσφατη άπόφαση τοΰ έργατικοΰ συνεδρίου τών Βρυ
ξελλών, ή γή , τά έργαλεΐα τής έργασίας καί γενικά κάθε κεφάλαιο, άφοΰ 
γίνουν συλλογική ιδιοκτησία τής κοινωνίας στό σύνολο της, νά μπορούν νά 
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χρησιμοποιηθούν μόνο από κείνους πού έργάζονται, δηλαδή άπό τίς αγροτι
κές καί βιομηχανικές ένώσεις. 

3. Επιδιώκει γιά όλα τά παιδιά καί τών δύο φύλων νά έχουν άπό τή 
στιγμή πού θά γεννηθούν ίσους όρους άνάπτυξης, πού θά πει διατροφή, 
διαπαιδαγώγηση καί έκπαίδευσή τους σ' όλα τά έπίπεδα τής έπιστήμης, τής 
παραγωγής καί τής τέχνης, ξεκινώντας άπ' τήν πεποίθηση ότι αύτή ή Ισό
τητα, στήν άρχή μόνο οικονομική καί κοινωνική, θά όδηγήσει άργότερα 
σέ μιά όλο καί πιό μεγάλη, καθολική, φυσική Ισότητα τών προσωπικοτή
των καί στήν έξάλειψη κάθε είδους τεχνητής άνισότητας,— ίστορικό πα
ράγωγο τής κοινωνικής όργάνωσης, — πού είναι τόσο ψεύτικη όσο καί 
άδικη. 

4. Πολέμιος κάθε δεσποτισμού, πού δέν άναγνωρίζει άλλες πολιτικές 
μορφές έκτός άπ' τίς δημοκρατικές*, καί άποκρούοντας άπόλυτα κάθε σχέση 
μέ τήν άντίδραση, ή Συμμαχία άπορρίπτει έπίσης κάθε πολιτική ενέργεια, 
πού δέν σκοπεύει άμεσα καί κατευθείαν στό θρίαμβο τής ύπόθεσης τών έρ-
γατών ένάντια στό κεφάλαιο. 

5. Αναγνωρίζει ότι όλα τά υπάρχοντα σήμερα πολιτικά καί αύταρχικά 
κράτη, πού όλο καί πιό πολύ περιορίζουν τίς λειτουργίες τους σέ άπλές διοι
κητικές λειτουργίες κοινωνικών ύπηρεσιών στίς χώρες τους, πρέπει νά έξα-
φανιστοΰν μέ τήν καθολική ένωση τών έλεύθερων ένώσεων, άγροτικών καί 
έργατικών. 

6. Ε φ ό σ ο ν τό κοινωνικό πρόβλημα μπορεί νά βρει τήν όριστική καί 
πραγματική έπίλυσή του μόνο πάνω στή βάση τής διεθνούς ή καθολικής άλ-
ληλεγγύης τών έργατών όλων τών χωρών, ή Συμμαχία άπορρίπτει κάθε πο
λιτική, πού βασίζεται στόν δήθεν πατριωτισμό καί στόν άνταγωνισμό τών 
έθνών. 

7. Αποσκοπεί στήν οικονομική συνένωση όλων τών τοπικών ένώσεων 
πάνω στό βάθρο τής έλευθερίας. 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

1. Ή Διεθνής Συμμαχία τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας συγκροτείται 
ώς τμήμα τής Διεθνούς Ένωσης Έργατών καί άποδέχεται πλήρως τό Γενικό 
Καταστατικό της. 

2. Τά ίδρυτικά μέλη τής Συμμαχίας όργανώνουν προσωρινά στή Γενεύη 
Κεντρικό Γραφείο. 

3. Τά ίδρυτικά μέλη, πού άνήκουν στήν ίδια χώρα, δημιουργούν τό Ε 
θνικό Γραφείο τής χώρας τους. 

4. Τά Εθνικά Γραφεία έχουν καθήκον νά ίδρύουν σ' όλα τά μέρη τοπι
κές όμάδες τής Συμμαχίας τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, οί όποιες, δια
μέσου τών Εθνικών Γραφείων τους, θά άπευθύνονται στό Κεντρικό Γραφείο 

« — Ή λέξη δημοκρατικές αποδίδει τόν δρο républicain, πού ύπάρχει στό κείμενο 
(Σημ. μετ.). 
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της Συμμαχίας προκειμένου νά ζητήσουν τήν εισδοχή τους στή Διεθνή Έ 
νωση Εργατών. 

5. "Ολες οί τοπικές όμάδες συγκροτούν τά Γραφεία τους, ακολου
θώντας τήν πρακτική πού έχουν υιοθετήσει τά τοπικά τμήματα τής Διε
θνούς Ένωσης Εργατών. 

6. "Ολα τά μέλη τής Συμμαχίας έχουν τήν ύποχρέωση νά πληρώνουν 
μηνιαία συνδρομή δέκα σεντίμια, άπ' τήν όποία τό μισό θά τό κρατούν οί 
έθνικές όμάδες γιά τίς άνάγκες τους καί τό άλλο μισό θά εισέρχεται στό τα
μείο τοΰ Κεντρικού Γραφείου γιά τίς δικές του γενικές άνάγκες. 

Σέ χώρες όπου τό ποσό αύτό θά θεωρηθεί πολύ υψηλό, τά Εθνικά Γρα
φεία, μέ σύμφωνη γνώμη τοΰ Κεντρικού Γραφείου, μπορούν νάτό μειώσουν. 

7. Κατά τή διάρκεια τοΰ έτήσιου συνεδρίου τής ΔΕΕ ή άντιπροσω-
πεία τής Συμμαχίας τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, ώς τμήμα τής Διεθνοΰς 
"Ενωσης Εργατών, θά κάνει τίς δικές της έπίσημες συνεδριάσεις σέ ιδιαί
τερο χώρο. 

3. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΜΟΡΑ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ 

( Ή έπιστολή είναι γραμμένη στά Γαλλικά) 

Λοκάρνο, 5 Απριλ ίου 1872 

Αγαπητέ σνμμαχίτη καί σύντροφε! Οί φίλοι μας τής Βαρκελώνης μοΰ 
πρότειναν νά σας γράψω καί τό κάνω μέ άκόμα πιό μεγάλη εύχαρίστηση, 
διότι, όπως έμαθα, τόσο έγώ, όσο καί οί φίλοι μου σύντροφοι συμμαχίτες 
άπό τήν ^Ομοσπονδία τής Γιούρα, έγιναν άντικείμενο συκοφαντίας τόσο 
στήν Ισπανία, όσο καί σέ άλλες χώρες άπό τήν πλευρά τοΰ Γενικοΰ Συμβου
λίου τοΰ Λονδίνου. Είναι πράγματι θλιβερό, πού σ' αύτούς τούς καιρούς τής 
φοβερής κρίσης, όταν κρίνεται γιά δεκαετίες ή τύχη τοΰ προλεταριάτου 
όλης τής Εύρώπης καί όταν όλοι οί φίλοι τοΰ προλεταριάτου, τής άνθρωπό-
τητας καί τής δικαιοσύνης θά όφειλαν νά συνενωθούν άδελφικά σ' ένα ένιαΐο 
μέτωπο κατά τοΰ κοινού έχθροΰ — τοΰ οργανωμένου σέ κράτος κόσμου τών 
προνομιούχων, — είναι πολύ θλιβερό, λέγω, τό ότι άνθρωποι, πού στό πα
ρελθόν πρόσφεραν μεγάλες ΰπηρεσίες στή Διεθνή, σήμερα, κινούμενοι άπ' 
τό άγριο πάθος τής αύταρχικότητας, ξεπέφτουν στό έπίπεδο ψευδολογιών 
καί σπέρνουν τή διάσπαση, άντί νά δημιουργούν παντού τήν έλεύθερη ένωση, 
πού αύτή καί μόνο μπορεί νά δημιουργήσει τή δύναμη. 

Γιά νά σας δώσω μιά σωστή εικόνα τών έπιδιώξεών μας, φτάνει νά σάς 
πώ μόνο ένα πράγμα. Πρόγραμμά μας είναι τό δικό σας πρόγραμμα, τό ίδιο 
έκεΐνο πού διακηρύξατε στό περσινό σας συνέδριο καί, άν παραμείνετε πι
στοί σ' αύτό, σημαίνει πώς έσεϊς είστε μαζί μας γιά τόν άπλούστατο λόγο 
ότι έμεΐς είμαστε μαζί σας. Μισούμε τήν άρχή τής δικτατορίας, τοΰ κυβερνη-
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τισμοϋ (γκουβερναμενταλισμού) καί της αυταρχικότητας, όπως τη μισείτε κι 
εσείς. Είμαστε βέβαιοι ότι κάθε πολιτική έξουσία άποτελεΐ άναπόφευκτη 
πηγή διαστροφής γιά κείνους πού τήν άσκοΰν καί αίτιο υποδούλωσης των 
κυβερνωμένων. — Κράτος θά πεϊ κυριαρχία καί ή άνθρώπινη φύση είναι 
φτιαγμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ή κάθε κυριαρχία νά έκφράζεται μέ τήν 
έκμετάλλευση. "Οντας πάντα καί παντού, άδιάλλακτοι πολέμιοι τοΰ κράτους 
σ' όλες τίς έκφάνσεις του, πολύ περισσότερο δέν θέλουμε νά συμφιλιωθούμε 
μ' αύτό μέσα στή Διεθνή. Θεωρούμε τή συνδιάσκεψη τοΰ Λονδίνου καί τήν 
απόφαση πού έλαβε ώς μιά ματαιόδοξη ραδιουργία καί ένα πραξικόπημα 
καί γιά τούτο διαμαρτυρηθήκαμε καί θά διαμαρτυρηθούμε ώς τό τέλος. Δέν 
άναφέρομαι σέ προσωπικά προβλήματα, πού, άλλοίμονο, θά πιάσουν πολύ 
μεγάλο χώρο στό προσεχές γενικό συνέδριο, άν συνέλθει, πράγμα γιά τό 
όποϊο διατηρώ ισχυρές άμφιβολίες, διότι, άν τά πράγματα συνεχισθούν όπως 
πάνε σήμερα, δέν θά υπάρξει σ' όλη τήν εύρωπαϊκή ήπειρο κανένα μέρος, 
όπου οί άντιπρόσωποι τοΰ προλεταριάτου θά μποροΰσαν νά συγκεντρωθούν 
γιά μιά έλεύθερη συζήτηση. Σήμερα τά βλέμματα όλων είναι στραμμένα στή ν 
Ισπανία , στήν έκβαση τοΰ συνεδρίου σας. Τί θά βγει άπ' αύτό; Θά λάβετε 
τήν έπιστολή αύτή, άν τήν λάβετε, μετά τό συνέδριο. Θά σας βρει άραγε ή 
έπιστολή στό φούντωμα τής έπανάστασης ή τής άντίδρασης ; "Ολοι οί φί
λοι μας στήν Ιταλία, στή Γαλλία, στήν Ελβετία άναμένουν μέ μεγάλη ανη
συχία τά νέα άπ' τή χώρα σας. 

Γνωρίζετε άσφαλώς ότι τόν τελευταίο καιρό στήν Ιταλία ή Διεθνής καί 
ή προσφιλής μας Συμμαχία πήραν μεγάλη έκταση. Ό λαός τόσο στά χωριά 
όσο καί στίς πόλεις βρίσκεται σέ μιά τελείως έπαναστατική, δηλαδή οικο
νομικά απελπιστική κατάσταση καί οί μάζες άρχίζουν νά οργανώνονται 
πολύ σοβαρά, τά συμφέροντά τους μετατρέπονται σέ ιδέες. — Εκείνο πού 
έλλειπε ώς τώρα στήν Ιταλία δέν ήταν τά ένστικτα, άλλά ή όργάνωση καί οί 
Ιδέες. Διαμορφώνονται καί τό ένα καί τό άλλο, έτσι πού ή Ιταλία, μετά τήν 
Ισπανία καί μαζί μέ τήν 'Ισπανία είναι, ϊσως, σήμερα ή πιό έπαναστατική 
χώρα. Στήν Ιταλία ύπάρχει κάτι πού λείπει άπ' τίς άλλες χώρες : μιά φλογερή, 
δραστήρια νεολαία, απόλυτα ξεστρατισμένη, δίχως καρριέρα, δίχως διέξοδο 
(tout à fait déplacée, sans carrière, sans issue), μιά νεολαία, πού, παρά 
τήν άστική καταγωγή της, ήθικά καί πνευματικά δέν έχει φθαρεί σέ τέτοιο 
βαθμό, όπως ή άστική νεολαία τών άλλων χωρών. Τώρα ρίχνεται άπεγνω-
σμένα (à tête perdue) στόν έπαναστατικό σοσιαλισμό, αποδεχόμενη δλο τό 
πρόγραμμα μας, τό πρόγραμμα τής Συμμαχίας. e O Ματσίνι, ό μεγαλοφυής καί 
πανίσχυρος αντίπαλος μας, πέθανε, τό ματσινικό κόμμα άποδιοργανώθηκε 
έντελώς καί ό Γαριβάλδης δέχεται όλο καί πιό πολύ τήν έπιρροή αύτής τής 
νεολαίας, πού φέρει τό όνομά του, άλλά βαδίζει, ή καλύτερα τρέχει, πολύ 
πιό μακριά άπ' αύτόν. "Εστειλα στούς φίλους τής Βαρκελώνης μιά διεύθυνση 
σ τ ή ν Ιταλία, σύντομα θά τούς στείλω καί άλλες. Είναι καλό, είναι άναγκαϊο 
τό ότι οί συμμαχίτες τής Ισπανίας άποκαθιστοΰν άπευθείας έπαφή μέ έκεί-
νους τής Ιταλίας. Παίρνετε ίταλικές σοσιαλιστικές έφημερίδες ; Σάς συνι-
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στώ ιδιαίτερα την «Eguaglianza» στό Τζιρτζέντι της Σικελίας, την «Cam
pana» τής Νεάπολης, τήν «Fascio Operaio» της Μπολόνια, τήν «11 Gazzettino 
Rosa» καί ειδικά τό «II Martello» τοϋ Μιλάνου. Δυστυχώς, τό τελευταίο 
τό έχουν άπαγορεύσει καί όλους τούς συντάκτες τους έκλεισαν στη φυλακή. 

Στήν Ελβετία σας συνιστώ δυό σνμμαχίτες : τόν Τζέημς Γκυγιώμ ( Ε λ 
βετία, Neuchátel, 5, Rué de la Place d'Armes) καί τόν Άντεμαρ Σβίτσγκεμπελ 
χαράκτη (μέλος καί έντεταλμένος Γραμματέας τής έπιτροπής της "Ομο
σπονδίας τής Γιούρα), Ελβετία , Γιούρα τής Βέρνης, Σονβιγιέ, κ. Άντεμαρ 
Σβίτσγκεμπελ, χαράκτη. (Έπεται ή σύσταση τοΰ Μπακούνιν). 

Συμμαχία καί άδερφοσύνη 

Μ. Μπακούνιν 

Διαβιβάστε, παρακαλώ, τά χαιρετίσματά μου στόν αδελφό Μοράγο 
καί τήν παράκληση νά μοΰ στέλνει τήν έφημερίδα του. 

Παίρνετε τό «Δελτίο» τής 'Ομοσπονδίας τής Γιούρα; 
Κάψτε, παρακαλώ, τήν έπιστολή αύτή, διότι σ' αύτήν άναφέρονται 

όνόματα. 

Τό συνέδριο τής Χάγης διέγραψε τόν Μπακούνιν άπ' τή 
Διεθνή, δχι μόνο ώς ιδρυτή τής Συμμαχίας, αλλά καί γιά προσω
πικό παράπτωμα 2 7 2 . Τό γνήσιο ντοκουμέντο, πού επιβεβαιώνει 
τό παράπτωμα αύτό, βρίσκεται στά χέρια μας, άλλά πολιτικοί 
λόγοι μας αναγκάζουν νά αποφύγουμε τή δημοσίευση του. 

Τ Ε Λ Ο Σ 
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Κ. ΜΑΡΞ 

Συνοπτική πραγματεία πάνω στο βιβλίο του 
Μπακούνιν «Κρατική οργάνωση καί αναρχία» 2 7 3 

(Απόσπασμα)* 

[...]Όσο οί άλλες τάξεις, ιδίως ή καπιταλιστική τάξη, υπάρ
χουν ακόμα, δσο τό προλεταριάτο κάνει αγώνα εναντίον τους 
(διότι μέ τόν έρχομό του προλεταριάτου στήν εξουσία δεν εξα
φανίζονται κιόλας οί πολέμιοι του, δέν εξαφανίζεται ή παλιά 
οργάνωση της κοινωνίας), πρέπει νά παίρνει μέτρα καταναγκα
σμού, συνεπώς, μέτρα κυβερνητικά. Εφόσον τό ίδιο τό προλε
ταριάτο παραμένει ώς τάξη καί δέν έξαλείφθηκαν ακόμα οί οικο
νομικοί όροι πάνω στούς όποιους βασίζεται ό ταξικός αγώνας 
καί ή ύπαρξη τάξεων, αυτοί πρέπει νά παραμεριστούν βίαια ή 
νά αναμορφωθούν καί ή διαδικασία της άναμόρφωσής τους πρέ
πει βίαια νά επιταχυνθεί. 

«Γιά παράδειγμα, «ό όχλος τών αγροτών» (das gemeine Bauernvolk, 
der Bauernpöbel) πρός τόν όποιο όπως είναι γνωστό, [δέν διάκεινται ευμενώς] 
οί μαρξιστές, έπειδή βρίσκεται στό χαμηλότερο έπίπεδο πολιτισμού, θά διοι
κείται, πιθανόν, άπ' τό προλεταριάτο τών πόλεων καί τών έργοστασίων». 

Συνεπώς, εκεί όπου ό αγρότης υπάρχει σέ μαζική κλίμακα 
ώς κάτοχος ατομικής ιδιοκτησίας, εκεί όπου αποτελεί μάλιστα 
μιά λίγο-πολύ σημαντική πλειοψηφία, όπως σ' όλες τίς ηπειρω
τικές δυτικοευρωπαϊκές χώρες, έκεϊ όπου δέν εξαφανίστηκε καί 
δέν αντικαταστάθηκε από τούς έργάτες γης, δπως στήν Αγγλία, 

* — Οί παράγραφοι πού δημοσιεύονται μέ μικρότερα γράμματα άποτελοϋν περικοπές 
τοΰ βιβλίου τοϋ Μπακούνιν (Σημ. μετ.). 
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έκεΐ θά συμβεί τό έξης : ή ό αγρότης θ' αρχίσει νά αντιδρά και 
θά οδηγήσει σέ αποτυχία κάθε εργατική επανάσταση, όπως τό 
έκανε ώς τώρα στή Γαλλία, ή πάλι τό προλεταριάτο (διότι ό 
άγρότης-ίδιοκτήτης δέν ανήκει στό προλεταριάτο. Καί όταν 
ακόμα ή κατάστασή του τόν κάνει ν ' ανήκει σ' αυτό, ό αγρότης 
νομίζει ότι δέν ανήκει σ' αυτό) οφείλει ώς κυβέρνηση νά πάρει 
μέτρα, μέ τά όποια θά βελτιωθεί άμεσα ή κατάσταση του αγρό
τη καί τά όποια, συνεπώς, θά τόν προσελκύσουν μέ τό μέρος της 
επανάστασης· μέτρα πού άπ' τή φύση τους θά διευκολύνουν τή 
μετάβαση από τήν ατομική στή συλλογική ιδιοκτησία της γης, 
ώστε ό αγρότης μέ οικονομικά μέσα νά φθάσει μόνος του σ' αυτό 
τό σημείο. Δέν πρέπει όμως νά αιφνιδιάζει κανείς τόν αγρότη 
κηρύσσοντας, λογουχάρη, τήν κατάργηση του κληρονομικού 
δικαιώματος ή τήν κατάργηση της ιδιοκτησίας του. Τό τελευ
ταίο μπορεί νά γίνει μόνο στή ν περίπτωση πού ό μισθωτής-κα-
πιταλιστής έχει εκτοπίσει τόν αγρότη καί ό πραγματικός καλ
λιεργητής έγινε έτσι προλετάριος, μισθωτός εργάτης όπως καί 
ό εργάτης της πόλης καί, συνεπώς, έχει κατά τρόπο άμεσο κι 
όχι έμμεσο τά ίδια μ' αύτόν συμφέροντα. Ακόμα λιγότερο πρέπει 
νά ένισχύεται ό κατατεμαχισμός της ιδιοκτησίας, δηλαδή νά 
μεγαλώνουν τά αγροτεμάχια μέ μιά άπλή μεταβίβαση τών μεγά
λων κτημάτων στούς αγρότες, όπως προβλέπει ή επαναστατική 
εκστρατεία του Μπακούνιν. 

«"Η, άν δούμε τό πρόβλημα από τήν έθνική σκοπιά του, μπορούμε νά 
ύποθέσουμε ότι οί γερμανόί-σλάβοι θά βρεθούν γιά τόν ϊδιο λόγο έναντι τοΰ 
νικηφόρου γερμανικού προλεταριάτου στήν ίδια κατάσταση δουλικής ύπο-
ταγής στήν όποία βρίσκεται τό τελευταίο έναντι τής δικής του αστικής τά
ξης» (σελ. 278). 

Ανοησία μαθητάκου ! Μιά ριζική κοινωνική επανάσταση 
συνδέεται μέ καθορισμένους ιστορικούς όρους οικονομικής ανά
πτυξης. Οί όροι αύτοί αποτελούν προϋπόθεσή της. Συνεπώς, ή 
έπανάσταση αύτή είναι δυνατή μόνον έκεΐ, όπου, μαζί μέ τή βιομη
χανική παραγωγή, τό προλεταριάτο αποτελεί σημαντικό, τουλάχι
στον, μέρος τής μάζας του λαοϋ. Καί γιά νά έχει έστω καί μερι
κές πιθανότητες νίκης, τό προλεταριάτο πρέπει νά είναι σέ θέ-
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ση mutatis mutandis* νά κάνει άμεσα γιά τούς αγρότες τόσα, 
όσα τουλάχιστον έκανε ή γαλλική αστική τάξη κατά τήν έπα-
νάστασή της γιά τόν τοτινό γάλλο αγρότη. Ωραία ή ιδέα πώς ή 
κυριαρχία τών εργατών εμπεριέχει τήν υποδούλωση της γεωρ
γικής εργασίας ! Έδώ ακριβώς, όμως, αποκαλύπτεται ή ενδόμυχη 
σκέψη του κ. Μπακούνιν. Δέν καταλαβαίνει τίποτα από κοινω
νική επανάσταση, γιά τήν όποία γνωρίζει μόνο πολιτικές φρά
σεις. Οί οικονομικοί όροι της επανάστασης δέν υπάρχουν γι ' 
αυτόν. Επειδή όλες οί οικονομικές μορφές πού υπήρξαν ως τώ
ρα, αναπτυγμένες ή υπανάπτυκτες, έμπεριεϊχαν τήν υποδούλωση 
του εργάτη (έστω καί μέ τή μορφή του μισθωτού εργάτη, αγρότη 
κτλ.), ό Μπακούνιν θεωρεί ότι είναι δυνατή μιά ριζική επανά
σταση ακόμα καί όταν υπάρχουν όλες αύτές οί μορφές. Ά λ λ ά 
καί κάτι παραπάνω ! Θέλει ή ευρωπαϊκή κοινωνική επανάσταση, 
πού στηρίζεται στήν οικονομική βάση της καπιταλιστικής πα
ραγωγής, νά γίνει στό επίπεδο τών ρωσικών ή σλαβικών γεωρ
γικών καί κτηνοτροφικών λαών καί νά μήν υπερβεί αυτό τό επί
πεδο, μολονότι βλέπει πώς ή ναυσιπλοΐα δημιουργεί μιά διαφορά 
μεταξύ τών αδελφών, άλλά πάλι μόνο ή ναυσιπλοΐα, διότι είναι 
μιά διαφορά γνωστή σ' όλους τούς πολιτικούς ! Ή βούληση 
καί όχι οί οικονομικοί όροι είναι τό ύπόβαθρο της κοινωνικής 
του επανάστασης. 

« Ε φ ό σ ο ν ύπάρχει κράτος (gosudartsvo), ύπάρχει οπωσδήποτε κυριαρ
χία (gospodstvo), συνεπώς καί ^δουλεία) (rabstvo). Κυριαρχία χωρίς δουλεία 
καλυμμένη ή άπροκάλυπτη, είναι άδιανόητη. Νά γιατί είμαστε έχθροί του 
(κράτους)» (σελ. 278). 

«Τί πάει νά πει προλεταριάτο, <πού έχει οργανωθείώς κυρίαρχη τάξη);» 

Αυτό θά πει πώς τό προλεταριάτο, αντί νά αγωνίζεται σέ κά
θε μεμονωμένη περίπτωση εναντίον τών οικονομικά προνομιού
χων τάξεων, απέκτησε αρκετή δύναμη καί οργάνωση, ώστε στόν 
αγώνα εναντίον τους νά μπορεί νά κάνει χρήση γενικών μέ
σων καταναγκασμού. Ωστόσο , τό προλεταριάτο μπορεί νά κάνει 
χρήση μόνο τών οικονομικών μέσων εκείνων, πού καταργούν 

* —μεταβληθέντων τών μεταβλητέων, δηλαδή σύμφωνα μέ τίς άντίστοιχες άλλαγές 
(Σημ. μετ.). 
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τόν ϊδιο τό δικό του χαρακτή ρα ώς μισθωτού εργάτη, δηλαδή τό 
χαρακτήρα του ώς τάξη. Γιά τοϋτο μέ τήν ολοκλήρωση της 
νίκης του εξαφανίζεται καί ή κυριαρχία του, διότι [παύει νά 
υπάρχει] ό ταξικός χαρακτήρας του. 

«Θά βρίσκεται μήπως δλο τό προλεταριάτο έπικεφαλής τής διοίκησης ;» 

Μήπως, λογουχάρη, σ' ένα επαγγελματικό σωματείο ή εκτε
λεστική επιτροπή του απαρτίζεται άπ' όλο τό σωματείο ; Μήπως 
στό εργοστάσιο θά εξαφανισθούν κάθε καταμερισμός εργασίας 
καί οί διάφορες λειτουργίες, πού απορρέουν άπ' αυτόν; Μήπως 
στό σχήμα του Μπακούνιν («άπ' τά κάτω πρός τά πάνω») θά εί
ναι όλοι («άπ' τά πάνω»); Τότε δέ θά ύπάρχει κανένας («άπ' τά 
κάτω»). Μήπως όλα τά μέλη τής κοινότητας θά διευθύνουν εξί
σου τίς γενικές ύποθέσεις τής «περιοχής»; Τότε δέ θά ύπάρχει 
καμιά διαφορά μεταξύ κοινότητας καί («περιοχής»). 

«Τούς Γερμανούς τούς ύπολογίζουν στά 40 έκατομμύρια. Μήπως όλα 
αύτά τά 40 έκατομμύρια θά είναι μέλη τής κυβέρνησης ;» 

Certainly !* Διότι ή ύπόθεση άρχίζει άπ' τήν αύτοδιοίκηση 
τής κοινότητας. 

«Θά άρχει όλος ό λαός, δέν θά ύπάρχουν άρχόμενοι». 

"Οταν ένας άνθρωπος κυβερνάει τόν έαυτό του, τότε, σύμ
φωνα μέ τήν άρχή αύτή, δέν κυβερνάει τίπο' Διότι είναι μόνος 
του αυτός καί κανένας άλλος. 

«Τότε δέν θά υπάρχει κυβέρνηση, δέν θά ύ'/«,άρχει κράτος. "Αν όμως 
ύπάρξει κράτος, τότε θά ύπάρχουν άρχόμενοι καί δούλοι» (σελ. 279). 

Αυτό άπλώς θά πε ι : όταν εκλείψει ή ταξική κυριαρχία, δέν 
θά υπάρχει κράτος μέ τή σημερινή πολιτική έννοια τοΟ όρου... 

«Αύτό τό δίλημμα στή θεωρία των μαρξιστών λύνεται άπλά. "Οταν λένε 
διακυβέρνηση τοΰ λαού, αύτοί» (δηλ. ό Μπακούνιν) «εννοούν διακυβέρνηση 
τοΰ λαού διαμέσου όλιγάριθμων έκπροσώπων, έκλεγμένων» (διαλεγμένων) 
«άπ' τό λαό». 

Asine!** Αύτά είναι δημοκρατικά κουροφέξαλα, πολιτική 
μωρολογία! Οί εκλογές άποτελοϋν πολιτική μορφή άκόμα καί 

* —Ασφαλώς ! 
** —Γάιδαρε! 
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στην πιό μικρή ρωσική κοινότητα καί συνεταιρισμό. Ό χαρα
κτήρας τών εκλογών δέν εξαρτιέται άπ' τήν ονομασία τους, αλλά 
άπό τίς οικονομικές βάσεις, από τίς οικονομικές σχέσεις τών 
έκλογέων μεταξύ τους καί, όταν οί λειτουργίες αυτές παύουν νά 
είναι πολιτικές, άπό τό ότι 1) δέν υπάρχουν πιά κυβερνητικές 
λειτουργίες, 2) ό καταμερισμός τών γενικών λειτουργιών άποκτά 
παραγωγικό χαρακτήρα καί δέν συνεπάγεται κανενός είδους 
κυριαρχία, 3) οί εκλογές χάνουν έντελώς τόν σημερινό πολιτικό 
χαρακτήρα τους. 

«Τό καθολικό δικαίωμα ψήφου όλου του λαοϋ».— 

αύτό τό όλου του λαοϋ μέ τή σημερινή έννοια του όρου, άποτε-
λεΐ φαντασιοκοπία, — 
«γιά τήν άνάδειξη τών άντιπροσώπων του έθνους καί <τών κυβερνητών τού 
κράτους), νά ποιά είναι ή τελευταία λέξη τών μαρξιστών, άκριβώς όπως καί 
τής δημοκρατικής σχολής — είναι ένα ψέμμα, πού πίσω του κρύβεται ό δε
σποτισμός τής άρχουσας μειοψηφίας, καί είναι ακόμα πιό έπικίνδυνο, διότι, 
εμφανίζεται σάν έκφραση δήθεν τής λαϊκής έτυμηγορίας». 

Μέ τή συλλογική ιδιοκτησία παύει νά υπάρχει ή λεγόμενη 
λαϊκή έτυμηγορία, γιά νά παραχωρήσει τή θέση της στήν πραγ
ματική θέληση του συνεταιρισμού. 

«Ιδού τό άποτέλεσμα: διακυβέρνηση τής τεράστιας πλειοψηφίας τών 
λαϊκών μαζών άπό μιά προνομιούχα μειοψηφία. Ά λ λ ά ή μειοψηφία αύτή, 
λένε οί μαρξιστές,» 

που τό λένε ; 
«θά άποτελεΐται άπό έργάτες. Ναί, πιθανόν άπό πρώην έργάτες, οί όποϊοι 
όμως, μόλις γίνουν έκπρόσωποι ή κυβερνήτες τοΰ λαού, θά πάψουν νά είναι 
εργάτες» — 

όχι λιγότερο άπ 9 ό,τι είναι σήμερα ένας εργοστασιάρχης, 
πού δέν παύει νά είναι καπιταλιστής, έπειδή έγινε μέλος του Δη
μοτικού Συμβούλιου — 
«καί θ' άρχίσουν νά βλέπουν όλους τούς συνηθισμένους έργάτες άπό τήν 
περιωπή τοΰ (κράτους): δέ θά έκπροσωποΰν πιά τό λαό, άλλά τόν έαυτό τους 
καί τήν (άξίωσή) τους νά κυβερνούν τό λαό. "Οποιος άμφιβάλλει γι'αύτό 
δέν γνωρίζει διόλου τήν άνθρώπινη φύση» (σελ. 279). 

"Αν ό κ. Μπακούνιν γνώριζε τί πάει νά πει έστω διαχειρι-
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στης ένός έργατικοϋ συνεταιριστικού έργοστασίου, τότε όλα τά 
παραμιλητά του περί κυριαρχίας θά πήγαιναν κατά διαβόλου. 
Θά έπρεπε νά διερωτηθεί : ποιά μορφή μπορούν νά πάρουν οί 
διευθυντικές λειτουργίες πάνω στή βάση ένός τέτοιου έργατικοϋ 
κράτους, άν έτσι θέλει νά τό όνομάζει. 

(Σελ. 279). « Ά λ λ α αυτοί οί έκλεκτοί θά είναι ολόψυχα πεπεισμένοι κι 
έπιπλέον σπουδαγμένοι σοσιαλιστές. Οί συνεχώς χρησιμοποιούμενες στά 
έργα καί στούς λόγους τών λασσαλικών και τών μαρξιστών λέξεις ' e σπου
δαγμένος σοσιαλισμός"» — 

δέ χρησιμοποιήθηκαν ποτέ — 
«καί επιστημονικός σοσιαλισμός» — 

χρησιμοποιήθηκε μόνο σέ αντιδιαστολή πρός τόν ουτοπικό σο
σιαλισμό, πού θέλησε νά έπιβάλει στό λαό νέους παραλογι
σμούς καί αυταπάτες, αντί νά περιορίσει τό πεδίο της γνώσης 
του στή μελέτη τοΰ κοινωνικοΰ κινήματος τοΰ ϊδιου τοΰ λαοϋ 
(βλ. τό βιβλίο μου κατά του Προυντόν) 6 0 , 

«δείχνουν άπό μόνες τους ότι τό λεγόμενο λαϊκό κράτος δέν θά είναι τίποτ' 
άλλο, παρά μιά δεσποτική διακυβέρνηση τών λαϊκών μαζών άπό μιά νέα καί 
πολύ ολιγάριθμη άριστοκρατία πραγματικών ή δήθεν έπιστημόνων. Ό λαός 
δέν είναι σπουδαγμένος, συνεπώς Οά είναι ολότελα απαλλαγμένος άπό τίς 
φροντίδες τής διακυβέρνησης, θά βρεθεί ολόκληρος μέσα στό κοπάδι τών 
αρχομένων. 'Ωραΐα άπελευθέρωση !» (σελ. 279-280). 

«Οί μαρξιστές τή νιώθουν (!) αύτήν τήν αντίφαση καί, — έχοντας έπί-
γνωση τοΰ ότι ή διακυβέρνηση τών σπουδαγμένων» (quelle rêverie !*), «ή 
πιό έπαχθής, προβληματική καί κατάπτυστη στόν κόσμο, θά είναι, παρ' 
όλες τίς δημοκρατικές μορφές, μιά δικτατορία στήν πράξη — βαυκαλίζονται 
μέ τήν ιδέα πώς ή δικτατορία αύτή θά είναι προσωρινή καί σύντομη». 

Non, mon cher !** Ή ταξική κυριαρχία τών εργατών πάνω 
στά κοινωνικά στρώματα του παλιού κόσμου, πού θά έναντιώ-
νονται, οφείλει νά διαρκέσει, ώσότου εξαλειφθούν τά οικονομικά 
θεμέλια τής ύπαρξης τών τάξεων. [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, Άπαντα, τόμ. 18, σελ. 630-636. 

* — τί τερατολογία ! 
** —"Οχι, άγαπητέ μου! 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Τό εργατικό κίνημα στή Γερμανία, στη Γαλλία, 
στίς Ηνωμένες Πολιτείες καί στή Ρωσία 

(«La Plebe», άριθ. 3 
22 Ιανουαρίου 1978) 

[...] Ή Ρωσία, πιστεύω, είναι ή χώρα εκείνη, πού στό προ
σεχές μέλλον θά διαδραματίσει τόν πιό σημαντικό ρόλο. Ή κα
τάσταση πού διαμορφώθηκε άπ' τή λεγόμενη απελευθέρωση των 
δουλοπάροικων είχε γίνει αφόρητη ήδη πρίν άπ' τόν πόλεμο. 
Ή μεγάλη αύτή μεταρρύθμιση πραγματοποιήθηκε τόσο έπιδέ-
ξια, ώστε, στό τέλος, ρήμαξε καί τούς ευγενείς καί τούς χωρι
κούς. [...] 

Σ' αύτή τήν κατάσταση πραγμάτων, άρχισε ó «ιερός» πόλε
μος κατά των «Τούρκων» [ . . . ] 2 7 4 

[...] Γενικά, έχουμε μπροστά μας όλα τά στοιχεία ένός ρω
σικού 1789, πού θά τό ακολουθήσει άναγκαστικά ένα 1793. "Ο
ποια κι άν είναι ή έκβαση του πολέμου, ή ρωσική έπανάσταση 
έχει ώριμάσει καί θά ξεσπάσει σύντομα, ίσως μέσα σ' αυτό τό 
χρόνο. Παρά τίς προβλέψεις του Μπακούνιν, θ' άρχίσει άπ' τά 
πάνω, μέσα άπ' τό Παλάτι, μέσα άπ' τούς κόλπους μιας ξεπε
σμένης καί δυσαρεστημένης άριστοκρατίας. Έ τ σ ι καί αρχίσει, 
όμως, θά συμπαρασύρει τούς χωρικούς καί τότε θά δείτε σκηνές 
πού μπροστά τους θά ώχριουν οί σκηνές του 1793. Κι άν τά πράγ
ματα τραβήξουν γιά μιά έπανάσταση στή Ρωσία, τότε θ' άλλάξει 
ή όψη όλης της Εύρώπης. Ή παλιά Ρωσία ήταν ίσαμε σήμερα 
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μιά τεράστια στρατιωτική εφεδρεία της ευρωπαϊκής άντίδρασης. 
Ώ ς τέτοια εφεδρεία έδρασε στά 1789, 1805, 1815, 1830 καί 1848. 
"Οταν κάποτε αύτή ή στρατιωτική έφεδρεία θά έκλείψει, τότε θά 
δούμε τί έχει νά γ ίνε ι ! 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, Άπαντα, τόμ. 19, σελ. 114-115. 
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ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 



Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Ή εξέλιξη του σοσιαλισμού από την ουτοπία 
στην επιστήμη 

[...] Ό κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής, μετατρέποντας 
όλο καί πιό πολύ τή μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού" σέ προ
λετάριους, δημιουργεί τή δύναμη εκείνη, πού αναγκάζεται νά 
πραγματοποιήσει αυτή τήν ανατροπή, άν δε θέλει ν ' αφανιστεί. 
Ό καπιταλισμός, ωθώντας όλο καί πιό πολύ τά πράγματα πρός 
μιά μετατροπή των μεγάλων κοινωνικοποιημένων μέσων παρα
γωγής σέ κρατική ιδιοκτησία, δείχνει μόνος του τό δρόμο γιά 
τήν πραγμάτωση τής άνατροπής. Τό προλεταριάτο παίρνει τήν 
κρατική εξουσία καί μετατρέπει τά μέσα παραγωγής πρώτα σέ 
κρατική ιδιοκτησία. Έ τ σ ι , όμως, τό προλεταριάτο αυτοκαταρ
γείται, έτσι καταργεί όλες τίς ταξικές διαφορές καί άντιθέσεις 
καί μαζί τους καί τό κράτος ώς κράτος. "Ισαμε σήμερα, ή κοινω
νία πού κινείται μέσα σέ ταξικές άντιθέσεις, χρειαζόταν τό κρά
τος, δηλαδή μιά οργάνωση, πού τήν είχε στά χέρια της ή κάθε 
έκμεταλλεύτρια τάξη γιά νά διατηρεί τούς έξωτερικούς της όρους 
παραγωγής, συνεπώς γιά νά διατηρεί κυρίως τή βίαιη συγκρά
τηση τής έκμεταλλευόμενης τάξης μέσα στούς όρους καταπίε
σης πού καθορίζονται άπ' τόν δοσμένο τρόπο παραγωγής (δου
λεία, δουλοπαροικία ή φεουδαρχία, μισθωτή έργασία). Τό κρά
τος ήταν ό έπίσημος εκπρόσωπος όλης τής κοινωνίας, ή ένο-
ποίησή της σ' ένα όρατό σώμα. Ή τ α ν όμως τέτοιο, μόνο έφ' όσον 
άποτελοΰσε κράτος τής τάξης έκείνης, πού, γιά τήν εποχή της, 
έκπροσωποϋσε όλη τήν κοινωνία : στήν αρχαιότητα κράτος των 
πολιτών-δουλοκτητών, στό μεσαίωνα των εύγενών-φεουδαρχών, 

481 
31 



στην εποχή μας κράτος τής αστικής τάξης. Όταν , τελικά, τό κρά
τος θά γίνει πράγματι εκπρόσωπος όλης τής κοινωνίας, τότε, 
από μόνο του θά αποβεί περιττό. 5 Από τή στιγμή πού δέ θά υπάρ
χουν πιά κοινωνικές τάξεις, ώστε νά χρειάζεται νά τίς κρατά κα
νείς καταπιεσμένες, από τή στιγμή πού, μαζί μέ τήν ταξική κυ
ριαρχία καί τόν αγώνα γιά τήν επιβίωση, ό όποιος οφείλεται 
στήν ϊσαμε τώρα αναρχία τής παραγωγής, θά βγουν άπ' τή μέση 
καί οί συγκρούσεις καί οί ακρότητες πού είναι απόρροια αύτοϋ 
του αγώνα, από τή στιγμή έκείνη παύει νά υπάρχει τό άντικεί-
μενο καταπίεσης, πράγμα πού καθιστούσε αναγκαία μιά ιδιαί
τερη καταπιεστική δύναμη, τό κράτος. Ή πρώτη πράξη, μέ τήν 
οποία τό κράτος έμφανίζεται ώς πραγματικός έκπρόσωπος όλης 
τής κοινωνίας, — ή ανάληψη τής ευθύνης των μέσων παραγωγής 
έν ονόματι τής κοινωνίας — είναι ταυτόχρονα καί ή τελευταία 
αυθύπαρκτη πράξη πού αναλαμβάνει ώς κράτος. Ή επέμβαση 
μιας κρατικής έξουσίας στίς κοινωνικές σχέσεις θά γίνεται πε
ριττή στόν έναν τομέα μετά τόν άλλον καί τότε άπό μόνη της 
πέφτει σέ νάρκη. Τή διακυβέρνηση προσώπων τήν άντικαθιστά 
ή διαχείριση πραγμάτων καί ή διεύθυνση παραγωγικών λειτουρ
γιών. Τό κράτος δέν «καταργείται», απονεκρώνεται. Μ' αύτό τό 
πνεύμα πρέπει νά αξιολογηθεί ό όρος «έλεύθερο λαϊκό κράτος» 2 7 5 , 
τόσο άπ' τήν άποψη ότι άποτελει ένα παροδικό προπαγανδιστικό 
προκάλυμμα, όσο κι άπ' τήν άποψη ότι είναι έπιστημονικά άτε-
λής. Μ 1 αύτό τό πνεύμα πρέπει νά άξιολογήσουμε τήν άξίωση 
των λεγόμενων άναρχικών νά καταργηθεί τό κράτος άπ 1 τή μιά 
μέρα στήν άλλη. 

'Από τότε πού ό κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής έκανε 
τήν έμφάνισή του στό προσκήνιο τής ιστορίας, μεμονωμένα 
πρόσωπα ή καί ολόκληρες αιρέσεις πρόβαλαν, συχνά μέ τρόπο 
λίγο-πολύ συγκεχυμένο, ώς ιδεώδες του μέλλοντος τή μεταβί
βαση όλων των μέσων παραγωγής στήν κυριότητα τής κοινω
νίας. 'Αλλά αύτό θά γίνει έφικτό, θά γίνει ιστορικά άναγκαΐο 
μόνον όταν θά υπάρξουν οί πραγματικοί όροι γιά τήν ύλοποίη-
σή του. "Οπως καί κάθε άλλη κοινωνική πρόοδος, ή μεταβίβαση 
αύτή μπορεί νά πραγματοποιηθεί όχι άπλώς μέ τήν επίγνωση 
του ότι ή ύπαρξη τάξεων άντιβαίνει στή δικαιοσύνη, στήν ίσό-
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τητα κλπ., όχι άπλώς μέ τήν πρόθεση νά καταργηθούν οί τάξεις, 
αλλά μέ ορισμένους οικονομικούς όρους. Ό διαχωρισμός της 
κοινωνίας σέ τάξη εκμεταλλευτική καί τάξη εκμεταλλευόμενη, 
σε τάξη κυρίαρχη καί τάξη καταπιεζόμενη, ήταν τό αναγκαίο 
επακόλουθο του προγενέστερου χαμηλού βαθμού ανάπτυξης 
τής παραγωγής. Ό σ ο τό σύνολο του κοινωνικού έργου αποφέρει 
ένα έσοδο, πού μόλις υπερκαλύπτει τά έντελώς αναγκαία γιά μιά 
μίζερη διαβίωση του συνόλου, όσο δηλαδή ή εργασία απορροφά 
όλον ή σχεδόν όλον τό χρόνο τής μεγάλης πλειοψηφίας των με
λών τής κοινωνίας, τόσο ή κοινωνία αύτή είναι αναγκαστικά 
χωρισμένη σέ τάξεις. Πλάι στή μεγάλη πλειοψηφία, πού είναι 
ταγμένη αποκλειστικά στή δουλειά, διαμορφώνεται μιά τάξη 
απαλλαγμένη από άμεση παραγωγική εργασία, πού άσχολεΐται 
μέ τίς κοινές υποθέσεις τής κοινωνίας : διεύθυνση τής εργασίας, 
ύποθέσεις του κράτους, Δικαιοσύνη, επιστήμες, τέχνες κλπ. 

[...] Προλεταριακή επανάσταση, λύση τών άντιφάσεων : τό 
προλεταριάτο παίρνει στά χέρια του τήν κρατική εξουσία καί μέ 
τή δύναμη αύτής τής εξουσίας μετατρέπει σέ ιδιοκτησία του δη
μοσίου τά κοινωνικά μέσα παραγωγής, πού έφυγαν άπ' τά χέρια 
τής άστικής τάξηε. Μ' αύτή τήν πράξη, άφαιρεΐ άπ' τά μέσα πα
ραγωγής τήν ιδιότητα πού είχαν ως τώρα νά λειτουργούν ώς κε
φάλαιο καί άποδίδει πλήρη ελευθερία άνάπτυξης του κοινωνι
κού χαρακτήρα τους. Τότε πιά γίνεται δυνατό νά βασίζεται ή 
κοινωνική παραγωγή σ' ένα προεπεξεργασμένο σχέδιο. Ή εξέ
λιξη τής παραγωγής μετατρέπει σέ άναχρονισμό τήν παραπέρα 
ύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Στό βαθμό πού θά εξα
λείφεται ή άναρχία τής κοινωνικής παραγωγής, θά πέφτει σέ 
νάρκη καί ή πολιτική εξουσία του κράτους. Τελικά, οί άνθρωποι 
γίνονται άφεντικά στή διάπλαση τής κοινωνικής ζωής τους καί, 
συνάμα, άφεντικά στή φύση, άφεντικά του εαυτού τους, γίνονται 
ελεύθεροι. 

Ή ιστορική άποστολή του σύγχρονου προλεταριάτου είναι 
νά επιτελέσει αύτή τήν κοσμοσωτήρια άπελευθερωτική πράξη. 
Χρέος τής θεωρητικής έκφρασης του προλεταριακού κινήματος, 
του επιστημονικού σοσιαλισμού, είναι νά διερευνήσει τούς ιστο
ρικούς όρους καί, συνεπώς, τήν ϊδιατή φύση αύτής τής κοσμοσω-
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τήριας απελευθερωτικής πράξης κι έτσι νά κάνει τήν τάξη, πού 
σήμερα καταπιέζεται καί προορίζεται γιά δράση, νά συνειδητο
ποιήσει τούς δρους καί τή φύση τής δράσης της. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, "Απαντα, τόμ. 19, σελ. 223-224. 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Επιστολή πρός τόν Γιόχαν Φίλιπ Μπέκερ 
στή Γενεύη 

Λονδίνο, 16 Δεκεμβρίου 1882 

[...] Οί αναρχικοί αυτοκτονούν κάθε χρόνο καί κάθε χρόνο 
ξαναγεννιούνται άπ' τή στάχτη τους. Κι αυτό θά συνεχίζεται, 
ώσότου, κάποτε στό τέλος, τόν άναρχισμό θ' αρχίσουν νά τόν 
διώκουν στά σοβαρά. Είναι ή μοναδική σοσιαλιστική αίρεση, 
πού μπορεί πράγματι νά έκμηδενιστεΐ μέ τίς διώξεις. Διότι ή 
άδιάκοπη αναγέννηση του άναρχισμοΰ στηρίζεται στό ότι πάν
τα βρίσκονται τυχάρπαστοι, πού κυνηγάνε τή φτηνή δημοτικό
τητα. Γιά τίς περιπτώσεις αύτές ό άναρχισμός εΐναι ό,τι πρέπει. 
Νά εκτεθεί, όμως, σέ κινδύνους; Ό χ ι , ούτε λόγος νά γίνεται! 

Γιά τοΰτο καί οί τωρινές διώξεις των αναρχικών στή Γαλ
λία θά κάνουν ζημιά σ' αυτή τή συμμορία, μόνο στήν περίπτωση 
πού οί διώξεις αύτές δέ θά γίνονταν άπλώς γιά τά μάτια, δέ θά 
είναι μιά πλεκτάνη τής αστυνομίας. Εκείνοι , όμως, πού οπωσ
δήποτε θά τήν πληρώσουν είναι οί φουκαράδες οί άνθρακωρύ-
χοι τοϋ Μ ο ν κ ό 2 7 6 . "Αλλωστε, τούς αναρχικούς παλιάτσους τούς 
έχω τόσο συνηθίσει, ώστε μοϋ φαίνεται έντελώς φυσικό πλάι 
στό πραγματικό κίνημα νά κάνει τήν έμφάνισή της καί ή γελοιο
γραφία αυτή. Επικίνδυνοι είναι οί αναρχικοί μόνο σέ τέτοιες 
χώρες, όπως ή Αυστρία κι ή Ισπανία, κι εκεί μόνο προσωρινά. 
Επ ίσης καί ή Γιούρα, μέ τά ρολογάδικά της σκορπισμένα σέ 
πλήθος σπιτιών, άποτελεΐ πρόσφορο έδαφος γι ' αύτή τήν άρ-
λούμπα, κι εδώ τά πλήγματά σου θά είναι χρήσιμα. [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 35, σελ. 411. 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Στο θάνατο του Κ. Μαρξ 
(12 Μαΐου 1883) 

Ό θάνατος ένός μεγάλου άνδρα άποτελεΐ θαυμάσια ευκαι
ρία γιά τούς πιό μικρούς ανθρώπους νά αντλούν πολιτικό, γραμ
ματολογικό, μά καί σωστό κεφάλαιο. Θά άναφέρω εδώ μερικά 
μόνο παραδείγματα, πού πρέπει νά γίνουν γνωστά. Γιά πολλά άλ
λα, πού αφορούν την ιδιωτική άλληλογραφία, δεν άξίζει νά γί
νεται λόγος. 

Ό Φίλιπ βάν Πάτεν, γραμματέας της Κεντρικής Εργατικής 
Ένωσης τής Νέας Υ ό ρ κ η ς 2 7 7 , μου έγραφε (στίς 2 Απριλίου, 
φέτος) τά έξής : 

«Σέ σχέση με την πρόσφατη έκδήλωση πρός τιμή τής μνήμης του Κάρλ 
Μάρξ, όπου συγκεντρώθηκαν από κοίνοϋ όλες οί όμάδες γιά νά διαδηλώ
σουν τό σεβασμό τους πρός τόν νεκρό στοχαστή, ό Γιόχαν Μόστ καί οί φί
λοι του δήλωναν μπροστά σ' όλους ότι αυτός, ό Μόστ, υπήρξε προσωπικός 
φίλος του Μάρξ, ότι αυτός έκλαΐκευσε στή Γερμανία τό έργο του "Τό Κεφά
λαιο" καί ότι ό Μάρξ έπικροτοϋσε τήν προπαγάνδα του Μόστ. 

Τρέφουμε μεγάλη έκτίμηση στό τάλαντο καί στή δραστηριότητα τοϋ 
Μάρξ καί δέ μπορούμε νά πιστέψουμε ότι ό Μάρξ συμπαθούσε τόν άναρ-
χικό, διαλυτικό τρόπο σκέψης καί δράσης τοϋ Μόστ. ΓΥ αύτό θά ήθελα νά 
ξέρω ποιά είναι ή γνώμη σας γιά τήν τοποθέτηση του Μάρξ απέναντι στό 
πρόβλημα : Α ν α ρ χ ί α καί Σοσιαλδημοκρατία. Ή άτοπη καί ανόητη φλυαρία 
τοϋ Μόστ έφερε κιόλας μεγάλη σύγχυση καί είναι γιά μας πολύ δυσάρεστο 
ν' ακούμε ότι ένας άνθρωπος μέ τέτοιο κύρος, όπως ό Μάρξ, έπικροτοϋσε μιά 
παρόμοια τακτική». 

Απάντησα πάνω σ' αύτό στίς 18 Απριλίου, μέ τήν άκό-
λουθη επιστολή, πού τήν παραθέτω εδώ στά Γερμανικά : 

« Ή άπάντησή μου στό έρώτημά σας τής 2 Απριλίου σχε
τικά μέ τή θέση τοϋ Κάρλ Μάρξ άπέναντι στούς άναρχικούς 
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γενικά καί απέναντι στόν Γιόχαν Μόστ ειδικότερα, θά είναι σύν
τομη καί σαφής. 

» Ό Μάρξ κι έγώ άπ' τό 1845 είχαμε τή γνώμη ότι ένα από τά 
οριστικά έπακόλουθα της έπερχόμενης προλεταριακής έπανά-
στασης θά είναι ή βαθμιαία απονέκρωση της πολιτικής οργάνω
σης πού λέγεται κράτος. Κύριος σκοπός αύτής τής οργάνωσης 
ήταν ανέκαθεν νά διασφαλίζει, μέ τήν ένοπλη βία, τήν οικονο
μική καταπίεση τής εργαζόμενης πλειοψηφίας άπό μιά έντελώς 
προνομιούχα μειοψηφία. Ό τ α ν εκλείψει αύτή ή προνομιούχα 
μειοψηφία, θά εκλείψει καί ή ανάγκη ένοπλης καταπίεσης άπό 
τή μεριά τής κρατικής εξουσίας. Α λ λ ά άνέκαθεν, επίσης, είχα
με τή γνώμη ότι γιά νά επιτευχθούν αύτός καί άλλοι πολύ πιό 
σπουδαίοι στόχοι τής έπερχόμενης κοινωνικής επανάστασης, ή 
εργατική τάξη πρέπει πρώτα-πρώτα νά κατακτήσει τήν οργανω
μένη πολιτική εξουσία του κράτους καί μέ τή βοήθειά της νά 
καταστείλει τήν έναντίωση τής τάξης των καπιταλιστών καί νά 
όργανώσει εκ νέου τήν κοινωνία. Αύτά όλα μπορεί κανείς νά τά 
διαβάσει ήδη στό «Κομμουνιστικό Μανιφέστο» τοΰ 1848, στό 
τέλος του δευτέρου κεφαλαίου 1 2 1 . 

»Οί άναρχικοί θέτουν τό πρόβλημα μέ τό κεφάλι πρός τά 
κάτω. Διακηρύσσουν ότι ή προλεταριακή έπανάσταση πρέπει 
ν άρχίαει άπό τήν κατάργηση τής πολιτικής οργάνωσης τοΰ 
κράτους. Α λ λ ά ή μόνη οργάνωση, πού τό προλεταριάτο θά βρει 
έτοιμη μετά τή νίκη του, είναι άκριβώς τό κράτος. Βέβαια, τό 
κράτος αύτό χρειάζεται πολύ σημαντικές μετατροπές, προτού 
γίνει ικανό νά εκπληρώσει τίς νέες λειτουργίες του. Ά λ λ ά τό νά 
καταστρέψει κανείς τό κράτος σέ μιά τέτοια στιγμή, θά σήμαινε 
νά καταστρέψει τό μοναδικό όργανο μέ τό όποιο τό νικηφόρο 
προλεταριάτο μπορεί νά άξιοποιήσει τήν εξουσία, πού μόλις 
κατέκτησε, γιά νά καθυποτάξει τούς καπιταλιστές άντιπάλους 
του καί γιά νά έπιβάλει εκείνη τήν κοινωνική οικονομική έπα
νάσταση, δίχως τήν όποία κάθε νίκη θά πρέπει νά καταλήγει σέ 
νέα ήττα καί σέ μαζική σφαγή τών εργατών, όπως έγινε μετά τήν 
Παρισινή Κομμούνα 1 2 2 . 

«Χρειάζεται μήπως νά προβώ σέ ρητή διαβεβαίωση πώς ό 
Μάρξ άπό τήν πρώτη μέρα άντιτάχθηκε σ' αύτήν τήν άναρχική 
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ανοησία, πού πήρε τή σημερινή μορφή της άπ' τόν Μπακού-
ν ιν ; Αύτό τό επιβεβαιώνει ή όλη εσώτερη ίστορία τής Διε
θνούς Ένωσης Εργατών. Μετά τό 1867 οί άναρχικοί προσπά
θησαν μέ τά πιό ανέντιμα μέσα ν 9 άρπάξουν τήν ήγεσία τής Διε
θνούς. Κύριο εμπόδιο στό δρόμο τους στάθηκε ό Μάρξ. Στό συ
νέδριο τής Χ ά γ η ς 3 0 5 , τό Σεπτέμβριο του 1872, ή πεντάχρονη δια
πάλη κατέληξε στή διαγραφή τών αναρχικών άπ' τή Διεθνή. Καί 
ό άνθρωπος πού συνέβαλε πιό πολύ άπ' όλους σ' αυτή τή δια
γραφή ήταν ό Μάρξ. Ό παλιός μας φίλος Φ.Α. Ζόργκε άπ' τό 
Χόμποκεν, πού ήταν παρών στό Συνέδριο ώς άντιπρόσωπος, 
μπορεί, άν θέλετε, νά σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. 

»Καί τώρα γιά τόν Γιόχαν Μόστ. 
»Όποιος ισχυρίζεται ότι τάχα ό Μόστ, άπό τότε πού έγινε 

άναρχικός, είχε οποιαδήποτε σχέση μέ τόν Μάρξ ή έλαβε οποια
δήποτε υποστήριξη άπ' τόν Μάρξ, αυτός ή αύταπατάται ή εξα
πατά ενσυνείδητα τούς άλλους. Μετά τήν έκδοση του πρώτου 
φύλλου τής «Freiheit)) 2 7 8 του Λονδίνου, ό Μόστ έπισκέφθηκε 
μιά-δυό φορές τόν Μάρξ ή εμένα. Δέν είχαμε πάει εμείς σ' αυτόν 
κι επίσης πουθενά καί ούδέποτε συναντηθήκαμε έστω καί κατά 
τύχη. Στό τέλος πάψαμε έντελώς νά είμαστε συνδρομητές στή ν 
εφημερίδα του, διότι «πράγματι τίποτα άπολύτως)) δέν ύπήρχε 
σ ' αυτήν. Γιά τόν άναρχισμό καί γιά τήν άναρχική τακτική του 
τρέφαμε τήν ίδια περιφρόνηση, όπως καί γιά κείνους πού του 
τά είχαν διδάξει. 

»Όταν άκόμα ήταν στή Γερμανία, ό Μόστ είχε δημοσιεύσει 
μιά «έκλαϊκευμένη» παρουσίαση του «Κεφαλαίου» του Μ ά ρ ξ 2 7 9 . 
Παρακάλεσαν τόν Μάρξ νά θεωρήσει αύτη ν τήν παρουσίαση γιά 
μιά δεύτερη έκδοση. Τή δουλειά αύτή τήν έκανα εγώ μαζί μέ 
τόν Μάρξ. Βεβαιωθήκαμε ότι, άν δέ θέλαμε νά ξαναγράψουμε 
όλο αύτό τό πράγμα άπ' τήν άρχή ώς τό τέλος, δέν έμενε τίποτα 
καλύτερο άπ' τό νά άπαλείψουμε τίς πιό χοντρές άνοησίες του 
Μόστ. 

» Ό Μάρξ συγκατατέθηκε νά μπουν στό κείμενο οί διορθώ
σεις του, άλλά μέ τόν άπαράβατο όρο τό όνομά του νά μή συν
δεθεί ποτέ καί κατά οποιοδήποτε τρόπο άκόμα καί μέ τή βελτιω
μένη έκδοση τής κακοτεχνίας τοϋ Γιόχαν Μόστ. 
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»Τήν επιστολή αυτή μπορείτε, άν θέλετε, νά τή δώσετε στή 
δημοσιότητα)). 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 19, σελ. 343-346. 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Πρόλογος [στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου 
«Για τό ζήτημα της κατοικίας»] 

(10 Ιανουαρίου 1877) 

[...] Στήν επανέκδοση αύτη έκανα θεώρηση του κειμένου, 
μερικές προσθήκες, παρατηρήσεις καί έπανόρθωσα στό πρώτο 
μέρος ένα μικρό οικονομικό λάθος, μιά καί ό αντίπαλος μου Δρ. 
Μύλμπεργκερ δέν τό ανακάλυψε 1 1 9 . 

Κάνοντας τή θεώρηση αύτή, συνειδητοποίησα πιό καλά 
ποιά τεράστια πρόοδο πραγματοποίησε τό διεθνές εργατικό κί
νημα στά τελευταία δεκατέσσερα χρόνια. Τότε ήταν άκόμα γε
γονός ότι «έδώ καί είκοσι χρόνια οί έργάτες τών ρωμανικών 
χωρών δέν είχαν άλλη πνευματική τροφή έξω άπ' τά έργα του 
Προυντόν»* καί όπως καί νάχει, ε ξωάπ ' τήν άκόμα πιό μονό
πλευρη όψη του προυντονισμοΰ άπ' τόν γενάρχη του «άναρχι-
σμοΰ», τόν Μπακούνιν, πού θεωρούσε τόν Προυντόν ώς «δάσκα
λο όλωνών μας» (notre maître à nous tous). 

Ό σ ο κι άν οί προυντονικοί στή Γαλλία δέν ήσαν παρά μιά 
μικρή αίρεση άνάμεσα στούς έργάτες, ήσαν ώστόσο οί μόνοι πού 
είχαν ενα σαφώς διατυπωμένο πρόγραμμα καί μπόρεσαν στήν 
περίοδο τής Κομμούνας 1 2 2 νά πάρουν στά χέρια τους τή διεύθυν
ση τών οικονομικών. Στό Βέλγιο ή ύπεροχή τοΰ προυντονισμοΰ 
άνάμεσα στούς βαλλώνους έργάτες ήταν άναμφισβήτητη, ενώ 
στήν Τσπανία καί στήν Ιταλία, μέ έλάχιστες έξαιρέσεις, στό έρ-
γατικό κίνημα, όσοι δέν ήσαν άναρχικοί, ήσαν οπωσδήποτε 
προυντονικοί. Σήμερα όμως ; Στή Γαλλία οί έργάτες άπέριψαν 

* — Βλ σε τούτη τή Συλλογή, σελ. 226 (Σημ. μετ.). 
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εντελώς τόν Προυντόν πού έχει ακόμα οπαδούς ανάμεσα στούς 
ριζοσπάστες αστούς καί μικροαστούς, οί όποιοι ώς προυντονικοί 
αύτοαποκαλούνται «σοσιαλιστές», αλλά τούς αντιμάχονται σφό
δρα οί σοσιαλιστές εργάτες. Στό Βέλγιο, οί Φλαμανδοί εκτόπι
σαν τούς Βαλλώνους άπ' την ήγεσία τοΰ κινήματος, άγνόη-
σαν τόν προυντονισμό καί άνέβασαν παραπολύ τό κίνημα. Στήν 
Ισπανία καί στήν Ιταλία ή άναρχική πλημμυρίδα τής δεκαετίας 
τοΰ 570 ύποχώρησε καί συμπαρέσυρε τά ύπολείμματα τοΰ προυν-
τονισμοΰ. Κι ένώ στήν Ιταλία τό νέο κόμμα είναι άκόμα στό στά
διο πού αποσαφηνίζεται καί διαμορφώνεται, στήν Ισπανία ó μι
κρός πυρήνας, πού, όπως ή Nueva Federación Madrilana (Νέα 
Όμοσπονδία τής Μαδρίτης) 2 8 0 , στάθηκε πιστός στό Γενικό 
Συμβούλιο τής Διεθνούς, έξελίχθηκε σ' ένα γερό κόμμα καί — ό
πως δείχνουν τά ίδια τά δημοσιεύματα τοΰ ρεπουμπλικανικοΰ 
Τύπου, — άποδυναμώνει πολύ πιό αποτελεσματικά τήν επιρροή 
τών αστών ρεπουμπλικάνων πάνω στούς εργάτες άπ' ό,τι μπόρε
σαν ποτέ νά τό κάνουν αύτοί οί θορυβώδεις άναρχικοί πρόδρο
μοι του. Τή θέση τών λησμονημένων έργων τοΰ Προυντόν τήν 
πήρε τώρα ανάμεσα στούς εργάτες τών ρωμανικών χωρών «Τό 
Κεφάλαιο», τό «Κομμουνιστικό Μανιφέστο» καί μιά σειρά άλλα 
έργα τής μαρξικής σχολής καί τό κύριο σύνθημα τοΰ Μάρξ : 
Ή κατάκτηση όλων τών μέσων παραγωγής, έν ονόματι τής κοι
νωνίας, διά μέσου τοΰ προλεταριάτου, πού άνέβηκε καί πήρε μό
νο του τήν πολιτική εξουσία, άποτελεΐ σήμερα καίγιά τίς ρωμα
νικές χώρες αίτημα όλης τής έπαναστατικής έργατικής τάξης. 

"Αν, λοιπόν, ό προυντονισμός έκτοπίστηκε οριστικά άπό 
τούς εργάτες καί τών ρωμανικών χωρών, άν — άνταποκρινόμε-
νος στόν πραγματικό προορισμό του — ύπηρετεϊ μόνο τούς γάλ
λους, ισπανούς, ιταλούς καί βέλγους άστούς ριζοσπάστες ώς έκ
φραση τών άστικών καί μικροαστικών παθών τους, τότε γιά ποιό 
λόγο έπανερχόμαστε σήμερα σ' αύτόν; Γιά ποιό λόγο νά κα
ταπολεμούμε πάλι έναν νεκρό άντίπαλο, επανεκδίδοντας αύτά 
τά άρθρα; 

Πρώτο, διότι τά άρθρα αύτά δέν περιορίζονται σέ μιά απλή 
πολεμική έναντίον τοΰ Προυντόν καί τοΰ γερμανού εκπροσώπου 
του. Στόν καταμερισμό τής δουλειάς πού κάναμε ó Μάρξ κι εγώ, 
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είχα αναλάβει νά υποστηρίζω τίς άπόψεις μας στόν περιοδικό 
Τύπο, δηλαδή κυρίως νά αντιμάχομαι τίς άντίπαλες απόψεις, 
ώστε νά μένει καιρός στόν Μάρξ νά εργαστεί γιά τό μεγάλο κύ
ριο έργο του. Βρισκόμουνα, λοιπόν, στήν ανάγκη ή αντιπαράθε
ση των άπόψεών μας πρός τίς άλλες άπόψεις νά παίρνει τίς πιό 
πολλές φορές μορφή πολεμικής. Αύτό έγινε κι εδώ. Τό πρώτο καί 
τό τρίτο μέρος περιλαμβάνουν όχι μόνο τήν κριτική τής προυν-
τονικής άντίληψης τοΰ ζητήματος, άλλά καί τήν άνάπτυξη τής 
δικής μας άντίληψης γιά τό ζήτημα αύτό. 

Δεύτερο, ό Προυντόν έχει διαδραματίσει τέτοιο σημαντικό 
ρόλο στήν ιστορία τοΰ εύρωπαϊκοΰ έργατικοΰ κινήματος, ώστε 
δέ μπορεί έτσι άπλώς νά λησμονηθεί. Θεωρητικά άπορριμμέ-
νος, πρακτικά άποβεβλημένος, διατηρεί τό ιστορικό ένδιαφέρον 
του. Ό π ο ι ο ς καταπιάνεται διεξοδικότερα μέ τόν σύγχρονο σο
σιαλισμό, οφείλει νά γνωρίσει καί τίς «ξεπερασμένες άπόψεις» 
τοΰ κινήματος. Ή «Αθλιότητα τής Φιλοσοφίας» 6 0 τοΰ Μάρξ 
είχε έκδοθεΐ πολλά χρόνια προτού ό Προυντόν διατυπώσει τίς 
προτάσεις του γιά τό πώς θά γίνει πραγματικά ή άναμόρφωση τής 
κοινωνίας. Ό Μάρξ μπόρεσε έδώ νά συλλάβει σέ έμβρυώδη μορ
φή καί νά κριτικάρει μόνο τήν προυντονική Τράπεζα άνταλλα-
γ ώ ν 6 9 . Ά π ό τήν πλευρά αύτή, λοιπόν, τό έργο τοΰ Μάρξ τό συμ
πληρώνει αυτή έδώ ή έργασία, δυστυχώς μέ άρκετές άτέλειες. 
Ό Μάρξ θά τό έκανε αύτό πολύ πιό καλά καί εύστοχα. 

Τέλος, ό άστικός καί μικροαστικός σοσιαλισμός έχει καί 
ίσαμε σήμερα ισχυρή άντιπροσώπευση στή Γερμανία. Ά π ό τή 
μιά μεριά, τόν έκπροσωποΰν μάλιστα οί άπό καθέδρας σοσιαλι
σ τ έ ς 2 8 1 καί οί λογής-λογής εΰεργέτες, γιά τούς οποίους παίζει 
άκόμα μεγάλο ρόλο ή έπιθυμία τους νά άποκτήσουν οί εργάτες 
ιδιόκτητη κατοικία καί έναντι αύτών ή έργασία μου διατηρεί 
πάντα τήν άξία της. Ά π ό τήν άλλη μεριά, μέσα στό ίδιο τό σο
σιαλδημοκρατικό κόμμα καί ώς τήν κοινοβουλευτική του ομάδα 
ένας ορισμένος μικροαστικός σοσιαλισμός έχει τήν άντιπροσώ-
πευσή του. Καί ό μικροαστικός αυτός σοσιαλισμός βρίσκει τήν 
έκφρασή του στό γεγονός ότι ένώ άναγνωρίζουν ώς αιτιολογη
μένες τίς βασικές θεωρητικές άπόψεις τοΰ σύγχρονου σοσιαλι
σμού καί τό αίτημα τής μετατροπής όλων τών μέσων παραγωγής 
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σέ κοινωνική Ιδιοκτησία, παρ* όλα αύτά, δηλώνουν ότι αύτό μπο
ρεί νά πραγματοποιηθεί σέ απώτερο χρόνο, πού πρακτικά δέν 
μπορεί νά προσδιοριστεί. Έτσ ι , όμως, πρός τό παρόν περιορί
ζεται κανείς απλώς σέ ένα μπάλωμα τής κοινωνίας καί μάλιστα 
ανάλογα μέ τίς περιστάσεις μπορεί νά έκδηλώνει συμπάθεια καί 
γιά τίς πιό αντιδραστικές προσπάθειες, όπως είναι ή λεγόμενη 
«άνύψωσις τής έργαζομένης τάξεως». Τό ότι υπάρχει μιά τέτοια 
τάση είναι κάτι τό έντελώς αναπόφευκτο στή Γερμανία, μιά κατ* 
εξοχήν χώρα μικροαστών καί σέ μιά έποχή πού ή βιομηχανική 
ανάπτυξη ξεριζώνει βίαια καί μαζικά αύτούς τούς παλαιόθεν ρι-
ζοβολημένους μικροαστούς. Ά λ λ ά ή τάση αυτή είναι έντελώς 
ακίνδυνη γιά τό κίνημα, άν παρθεί ύπόψη τό έξαιρετικά υγιές 
αισθητήριο τών έργατών μας, πού ακριβώς στά τελευταία οκτώ 
χρόνια πέρασαν από λαμπρή δοκιμασία στόν αγώνα κατά του νό
μου γιά τούς σοσιαλιστές 2 8 2 , κατά τής άστυνομίας καί τών δικα
στών. Πρέπει όμως νά έχουμε σαφή έπίγνωση του ότι μιά τέτοια 
τάση υπάρχει. Κι άν ή τάση αύτή πάρει άργότερα μιά μορφή πιό 
σταθερή καί διευκρινισθούν τά όριά της — πράγμα άναγκαΐο καί 
μάλιστα εύκταΐο, — τότε, γιά νά διατυπώσει τό πρόγραμμά της, θά 
χρειαστεί ν ' άνατρέξει στούς προδρόμους της καί στή ν περίπτω
ση αύτή θά είναι δύσκολο νά άγνοηθεΐ ό Προυντόν. [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 21, σελ. 326-329. 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Επιστολή πρός τόν Μάξ Χίλντεμπραντ 
στο Βερολίνο 

Λονδίνο, 22 Όκτωβρίου 1889 

Απαντώντας στήν επιστολή σας της 19ης 2 8 3 , σας πληροφο
ρώ δτι γνώρισα τόν Στίρνερ κατά τ ίςάρχέςτοΰ 1842 στό Βερολί
ν ο 2 8 4 , όταν συνδεόταν μέ τούς Ε. Meyen, Buhl/Έντγκαρ Μπάουερ 
καί αργότερα τόν Μπρουνο Μπάουερ κ.ά. Είναι σωστό ότι τό 
πραγματικό του όνομα ήταν Σμίτ καί τήν προσωνυμία Στίρνερ 
τή χρωστάει στό άσυνήθιστα ύψηλό του μέτωπο. Στόν κύκλο 
αύτό πιθανόν ήταν νεόφερτος, γιατί δέν γνώριζε τόν Μάρξ, ό 
όποιος νομίζω είχε εγκαταλείψει τό Βερολίνο πρίν άπό ένα χρό
νο περ ίπου 2 8 5 καί οί άνθρωποι αύτοί του είχαν μεγάλη έκτίμηση. 
Καθηγητής Γυμνασίου, νομίζω, δέν ήταν τότε ή δέν ήταν πιά. 
Εκτός άπ' τούς προαναφερθέντες, ήσαν επίσης έκεΐ ένας φόν 
Λάιτνερ, Αύστριακός, ό Κ.Φ. Καίπεν, καθηγητής Γυμνασίου 
καί στενός φίλος του Μάρξ, ό συνάδελφος του Μούσσακ, ό βι
βλιοπώλης Κορνέλιους (ό όποιος φιγουράρει στά ((Χρόνια της 
φυλακής» του Φρίτς Ρόϋτερ) 2 8 6 , ό Μύγκε, ό Δρ. Κλάιν, δραμα
τουργός καί θεατρικός κριτικός, ένας Βάχενχουζεν, ό Δρ. Τσάμ-
πελ, ό μετέπειτα διευθυντής τής «National-Zeitung» 2 8 7 , ό Ρού-
τενμπεργκ, πού έφυγε, άλλωστε, σύντομα στήν Κολωνία γιά νά 
συνεργαστεί στήν πρώτη ((Rheinische Zei tung» 2 8 8 , κάποιος [Γιού-
λιους] Βαλντέκ (πού δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τόν νομομαθή 
καί στρατοδίκη [Μπενεντίκτ Βαλντέκ]) καί άλλοι, πού τά όνοματά 
τους τώρα μου διαφεύγουν. Ή σ α ν , εδώ πού τά λέμε, κάμποσες 
ομάδες, πού άπό καιρό σέ καιρό καί μέ δάφορες ευκαιρίες συνα-
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θροίζονταν καί ανακατεύονταν ή μιά μέ τήν άλλη. Οί Γιούνγκιτς, 
Σέλιγκ, Φάουχερ έκαναν τήν έμφάνισή τους ήδη μετά τόν Νοέμ
βριο τοΰ 1842, όταν έγώ, μετά τή δωδεκάμηνη θητεία μου στό 
στρατό, είχα φύγει άπ' τό Βερολίνο. Γίνονταν συναντήσεις στοΰ 
Στέχελυ*, τά βράδια σέ διάφορες βαυαρικές μπυραρίες τοΰ Φρίν-
τριχσταντ** κι άν ύπήρχαν λεφτά, τότε σ' ένα κρασοπουλειό 
στήν Πόστστρασσε, όπου ό Καίπεν ήταν μόνιμος θαμώνας. Γνώ
ριζα τόν Στίρνερ καλά, μιλούσαμε στόν ένικό, ήταν άνθρωπος 
καλοσυνάτος κι όχι έτσι κακόβολος όπως αΰτοβιογραφεΐται 
στόν ((Μοναδικό))289 του, άλλά μέ κάποια δόση σχολαστικότη
τας, πού τοΰ είχε μείνει άπ' τά χρόνια πού ήταν καθηγητής. Κά
ναμε πολλές συζητήσεις γιά τή χεγκελιανή φιλοσοφία καί ό 
Στίρνερ είχε τότε άνακαλύψει ότι ή χεγκελιανή λογική βασίζε
ται σέ μιά έξαρχής έσφαλμένη θέση : τό Είναι, πού αύτοαποκα-
λύπτεται ώς Ουδέν κι έτσι έρχεται σέ άντίθεση μέ τόν έαυτό του, 
δέ μπορεί ν ' άποτελεΐ τήν πρώτη άρχή. Πρώτη άρχή πρέπει νά 
γίνει κάτι, πού άπό μόνο του άποτελεΐ ήδη μιά άμεση, δεδομένη 
άπό τή φύση ένότητα τοΰ Είναι καί τοΰ Ούδέν, άπ' χήν όποία 
έξελίσσεται ύστερα αύτή ή άντίθεση. Κατά τήν άπο\|/η τοΰ Στίρ
νερ, πρώτη άρχή είναι τό «Es» (es schneit, es regnet)***, κάτι τό 
όποιο ύπάρχει καί συνάμα είναι τό Ούδέν. —Αργότερα πάντως 
ό Στίρνερ κατάλαβε, όπως φαίνεται, ότι άπ' αύτό τό «Es», δέν 
βγαίνει πάλι τίποτα, όπως καί άπ' τό Είναι καί τό Ούδέν. 

Τόν τελευταίο καιρό τής παραμονής μου στό Βερολίνο δέν 
συναντούσα τόσο συχνά τόν Στίρνερ. Πιθανόν, άπό τότε κιόλας 
νά είχε διαμορφωθεί μέσα του ή πορεία των σκέψεων πού τόν 
οδήγησε άργότερα στό βασικό έργο του. Ό τ α ν έκδόθηκε τό βι
βλίο του, οί δρόμοι μας είχαν ήδη χωρίσει πολύ. Τά δυό χρόνια 
πού πέρασα στό Μάντσεστερ είχαν τήν έπίδρασή τους έπάνω 
μ ο υ 2 9 0 . Ό τ α ν άργότερα στίς Βρυξέλλες ό Μάρξ κι έγώ νιώσαμε 
τήν άνάγκη νά λογαριαστούμε μέ τούς έπίγονους τής χεγκελια-

„, — Ό ν ο μ α τού Ιδιοκτήτη γνωστού τότε καφεζαχαροπλαστείου του Βερολίνου 
(Σημ. μετ.). 

— Συνοικία τοϋ παλιού Βερολίνου (Σημ. μετ.)· 
— Ή λέξη «es», πού στά Γερμανικά σημαίνει «αύτό», είναι προσωπική αντωνυμία 

καί χρησιμοποιείται ώς υποκείμενο, όταν τούτο είναι ακαθόριστο, απρόσωπο : «Es schneit» 
=• «χιονίζει», «es regnet» = «βρέχει» (Σημ. μετ.). 
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νής σχολής, καταπιαστήκαμε, μεταξύ άλλων, καί με τήν κριτική 
τοϋ Στίρνερ 1 . Ή κριτική αυτή είναι τόσο όγκώδης, όσο καί τό 
κρινόμενο βιβλίο. Τό χειρόγραφο, πού δεν δημοσιεύθηκε ποτέ, 
βρίσκεται άκόμα σέ μένα, φτάνει μόνο νά μή τό ροκάνισαν οί 
ποντικοί. 

Στό ξαναζωντάνεμα τοΰ Στίρνερ συνέτεινε ό Μπακούνιν. 
Ή τ α ν άλλωστε κι αύτός τότε στό Βερολίνο καί στίς παραδόσεις 
Λογικής τοΰ Βέρντερ καθόταν, μαζί μέ άλλους τέσσερις-πέντε 
Ρώσους, σέ ένα έδρανο πιό μπροστά άπό μένα (1841-1842). Ή 
άνώδυνη, ή καθαρά ετυμολογική άναρχία (δηλ. όταν απουσιάζει 
ή κρατική εξουσία) τοΰ Προυντόν, δέν θά οδηγούσε ποτέ στά 
σημερινά δόγματα τοΰ άναρχισμοΰ, άν ό Μπακούνιν δέν τά είχε 
μπολιάσει μέ μιά γερή δόση στιρνεριανής «άνταρσίας» 2 9 1 . Ε 
πόμενο ήταν νά γίνουν καί οί άναρχικοί ολότελα «μοναδικοί», 
τόσο μοναδικοί μάλιστα, ώστε δέ βρίσκονται δυό άπό δαύτους 
πού νά ταιριάζουν ό ένας μέ τόν άλλον. 

Τίποτα παραπάνω δέ γνωρίζω γιά τόν Στίρνερ. Δέν ξανάκου
σα τίποτα γιά τήν κατοπινή τύχη του, εκτός άπ' αύτό πού μοΰ είπε 
ό Μάρξ, πώς πέθανε κυριολεκτικά άπ' τήν πείνα. Πού τό είχε 
μάθει αύτό ό Μάρξ δέν ξέρω. Τή γυναίκα του [Marie Duhnhardt] 
τήν είχα δει κάποτε εδώ. Είχε συνδεθεί μέ τόν πρώην άνθυπολο-
χαγό Τέχοφ — ah que j'aime le militaire !* — κι έφυγε μαζί του, 
άν δέν άπατώμαι, γιά τήν Αυστραλία. 

Ά ν αργότερα, μοΰ μείνει κάποτε καιρός, ίσως νά κάνω ένα 
σκιαγράφημα μερικών πραγμάτων έκείνης τής εποχής, πού ήταν 
τόσο ένδιαφέρουσα μέ τόν τρόπο της. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 37, σελ. 292-293. 

Φ — "Αχ, τρελλαΐνομαι γιά τό χακί 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

[Απάντηση στή Σύνταξη της ((Sachsische 
Arbeiter - Zeitung))] 

(10 Σεπτεμβρίου 1890) 

Ή απερχόμενη Συντακτική Επιτροπή τής «Sächsische 
Arbeiter-Zeitung» 2 9 2 , στό αποχαιρετιστήριο σημείωμά της (άρ. 
φύλ. 105 τής 31 Αύγούστου 1890), λέει ότι ό μικροαστικός κοινο
βουλευτικός σοσιαλισμός έχει στή Γερμανία τήν πλειοψηφία. 
Ά λ λ α συχνά οί πλειοψηφίες μετατρέπονται πολύ γρήγορα σέ 
μειοψηφίες, 

«... καί γι' αυτό ή απερχόμενη Συντακτική Επιτροπή τής "Sächsische 
Arbeiter-Zeitung" ελπίζει, μαζί με τόν Φρίντριχ "Ενγκελς, ότι όπως κάποτε 
ξεπεράστηκε ό άφελής κρατικός σοσιαλισμός του Λασσάλ, έτσι καί τώρα, 
χάρη στό υγιές αίσθητήριο των γερμανών έργατών, θά ξεπεραστεί σύντο
μα ή ανυπόμονη γιά έπιτυχίες κοινοβουλευτική τάση στή σημερινή σο
σιαλδημοκρατία)). 

Αύτή ή δήλωση τής άπερχόμενης Συντακτικής Επιτροπής 
ήταν γιά μένα μιά μεγάλη έκπληξη. "Ισως όμως καί γιά τήν ίδια... 
Τό ότι ό μικροαστικός-κοινοβουλευτικός σοσιαλισμός έχει μέ
σα στό γερμανικό κόμμα τήν πλειοψηφία, αύτό τό πληροφο
ρούμαι τώρα γιά πρώτη φορά. Συνεπώς, ή Συντακτική Επιτρο
πή μπορεί άν θέλει νά «ελπίζει» καί στό μέλλον ό,τι καί όσο 
τής άρέσει, μόνο πού έγώ δέ σκοπεύω νά έλπίζω «μαζί» της. 

"Αν θά μπορούσα νά τρέφω άκόμα κάποια αμφιβολία γιά τόν 
χαρακτήρα τής πρόσφατης άνταρσίας λογίων καί φο ι τητών 2 9 3 

μέσα στό γερμανικό κόμμα μας, τότε ή άπύθμενη άναισχυντία 
μέ τήν όποία ή προσπάθεια αύτή πάει νά μέ παρουσιάσει άλλη-
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λέγγυο μέ τίς ραδιουργίες αυτών των κυρίων, έπρεπε νά έχει δια
λύσει κάθε άμφιβολία. "Ολη μου ή σχέση μέ τήν άπερχόμενη 
Συντακτική Επιτροπή ήταν τό ότι έπί μερικές έβδομάδες, χωρίς 
νά τό ζητήσω, μοΰ έστελνε τό φύλλο της κι έγώ δέν θεώρησα 
άναγκαϊο νά της πω τή γνώμη μου γιά τό περιεχόμενο του. Τώρα 
είμαι ύποχρεωμένος νά τής τήν πω μιά καί καλή καί μάλιστα 
δημοσία. 

Ά π ό θεωρητική σκοπιά, βρήκα εκεί — κι αύτό ισχύει γενι
κά γιά όλον τόν Τύπο τής «άντιπολίτευσης» — έναν άγνώριστα 
παραμορφωμένο «μαρξισμό», πού τόν διακρίνει : Πρώτο, μιά 
άκαταληψία τής κοσμοθεωρίας, πού στό όνομά της γράφουν. 
Δεύτερο, μιά παχυλή άγνοια τών ιστορικών γεγονότων, πού στά
θηκαν καθοριστικά στή δεδομένη στιγμή. Τρίτο, μιά γοερή 
αύτοπεποίθηση απέραντης ύπεροχής, πού είναι τόσο χαρακτη
ριστική γιά τόν γερμανό λόγιο. 

Ό Μάρξ τό είχε προβλέψει, ότι θά βρεθούν καί τέτοιοι μα
θητές, όταν, στά τέλη τής δεκαετίας τοΰ 1870, έλεγε γιά τόν «μαρ
ξισμό» πού είχε πλατιά διάδοση άνάμεσα σέ ορισμένους Γάλ
λους : «Tout ce queje sais, c'est que mois, je ne suis pas marxi
ste» — «Ξέρω ένα πράγμα, ότι εγώ δέν είμαι "μαρξιστής" ». 

Ά π ό πρακτική σκοπιά, βρήκα εκεί πλήρη περιφρόνηση 
πρός όλους τούς πραγματικούς όρους τής έσωκομματικής δια
πάλης, μιάν άσυλλόγιστη, κατά φαντασία «ύπερπήδηση τών έμ-
ποδίων». "Ισως αύτό νά περιποιεϊ τιμή στήν άκατάσχετη νεανική 
ορμή τών συντακτών, άλλά, άν μεταφερθούμε άπ' τό πεδίο τής 
φαντασίας στό πεδίο τής πραγματικότητας, αύτό θά μπορούσε 
νά χαντακώσει άκόμα καί τό πιό ισχυρό κόμμα, μέ έκατομμύρια 
μέλη, κάτω άπ' τούς δικαιολογημένους χλευασμούς όλου του 
κόσμου τών εχθρών του. Καί τό ότι είναι άνεπίτρεπτο, άκόμα 
καί γιά μιά μικρή αίρεση, νά άσκεϊ μιά τέτοια πολιτική γυμνα-
σιόπαιδων, οί κύριοι αύτοί τό κατάλαβαν έκτοτε, μέ βάση τίς 
ίδιες τίς έμπειρίες τους. 

"Ολα τά παράπονα, πού συγκεντρώνουν μήνες ολόκληρους 
ένάντια στήν Κοινοβουλευτική Όμάδα καί τή Διοίκηση του 
κόμματος, δέν είναι, στήν καλύτερη περίπτωση, παρά πράγματα 
έντελώς άσήμαντα. Άλλά , άν οί κύριοι αύτοί άρέσκονται στό νά 
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δυιλίζουν τόν κώνωπα, τοϋτο δέν σημαίνει διόλου πώς οί γερμα
νοί εργάτες, έκφράζοντάς τους ευγνωμοσύνη γι ' αύτό, πρέπει νά 
καταπίνουν τήν κάμηλο. 

Θέρισαν, λοιπόν, ό,τι έσπειραν. Αφήνοντας κατά μέρος τό 
θέμα τής ούσίας των ζητημάτων πού είχαν τεθεί, άρχισαν τήν 
όλη έκστρατεία μέ τέτοιο παιδαριώδη τρόπο, μέ τέτοια άφελή 
μεγαλοποίηση τής σπουδαιότητάς τους καί τής κατάστασης 
πραγμάτων καί προσώπων μέσα στό κόμμα, ώστε ή έκβασή της 
νά είναι εύθύς εξαρχής προεξοφλημένη. Ά ς τό βάλουν βαθιά 
μέσα τους, αύτοί οί κύριοι, τούτο τό δίδαγμα. Μερικοί άπ' αυ
τούς είχαν γράψει πράγματα, πού δικαιολογούσαν κάποιες ελπί
δες. Πολλοί άπ' αύτούς θά μπορούσαν κάτι νά κάνουν, άν ήσαν 
λιγότερο πεπεισμένοι γιά τό πόσο τέλειοι έγιναν σέ κάποια βα
θμίδα τής άνάπτυξής τους. Ά ς τό καταλάβουν πιά, πώς ή «άκα-
δημαϊκή μόρφωσή» τους, πού προϋποθέτει κι έναν βαθύ κριτικό 
αύτοέλεγχο, δέν τούς παρέχει κανένα άνώτερο δίπλωμα πού τούς 
δίνει δικαίωμα νά καταλάβουν κάποιο άντίστοιχο άξίωμα στό 
κόμμα, πώς στό κόμμα μας ό καθένας ύπηρετεΐ μέ τό σπαθί του, 
πώς γιά τήν άνοδο σέ υπεύθυνες θέσεις τοΰ κόμματος δέν άρκοΰν 
τό φιλολογικό τάλαντο καί οί θεωρητικές γνώσεις, έστω κι άν 
υπάρχουν άποδειγμένα καί τά δυό, άλλά άπαιτεΐται έπίσης βαθιά 
γνώση των όρων τής πάλης τοΰ κόμματος καί άφομοίωση των 
μορφών της, δοκιμασμένη προσωπική έντιμότητα καί σταθερό
τητα χαρακτήρα καί, τέλος, εθελοντική ένταξη στίς γραμμές τών 
άγωνιστών. Κοντολογίς, άς καταλάβουν πιά πώς αύτοί, οί άνθρω
ποι μέ «άκαδημαϊκή μόρφωση», γενικά καί στό σύνολο τους, 
έχουν νά διδαχθούν πολλά περισσότερα άπ' τούς έργάτες, άπ' 
όσα οί έργάτες άπ' αύτούς. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, Άπαντα, τόμ. 22, σελ. 68-70. 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Απάντηση στόν κ. Πάουλ Έρνστ 

"Ενας φίλος μου έστειλε τήν «Volksst imme» 2 9 4 («Λαϊκή 
Φωνή») του Μαγδεμβούργου, τής 16 Σεπτεμβρίου. Σ ' ένα άρθρο 
τής εφημερίδας, πού ύπογράφεται άπ' τόν Πάουλ Έρνστ , βρί
σκω τήν άκόλουθη περικοπή : 

«Κι αν ό Ένγκελς χαρακτηρίζει τώρα τήν άντιπολίτευσή μας ώς «φοι
τητική ανταρσία» 2 9 3 , τότε τόν παρακαλώ, πάντως, νά μας πει ποϋ έμεΐς δια
τυπώσαμε απόψεις διαφορετικές άπ' τίς δικές του κι άπ' τίς απόψεις τοϋ ίδιου 
τοϋ Μάρξ. Κι άν έγώ χαρακτήρισα τήν κοινοβουλευτική μας σοσιαλδημο
κρατία ένμέρει πολύ μικροαστική, τότε ό Ένγκελς δέ χρειάζεται παρά άπλώς 
νά δει τί έγραφε ό ϊδιος τό 1887 στόν πρόλογο τοϋ έργου του γιά "Τό ζήτημα 
τής κατοικίας"»*. 

Ή επαφή μου με γερμανούς συγγραφείς με πλούτισε άπό 
πολλά χρόνια τώρα με μιά εμπειρία πολύ παράδοξη. Φαίνεται, 
πάντως, ότι ή επαφή αύτή πάει νά γίνει πιό τερπνή. Όφείλω, 
βλέπετε, νά πω στόν κ. Πάουλ "Ερνστ πού «έμεϊς» έχουμε δια
τυπώσει άλλες άπόψεις κλπ. Ό σ ο γιά τό «εμάς», δηλαδή γιά 
τήν «άντιπολίτευσή», πού πρόσφατα έμφανίστηκε τόσο πολυθό-
ρυβα γιά νά υποχωρήσει τόσο άδοξα, καί πού έγώ τή χαρακτή
ρισα άνταρσία λογίων καί φοιτητών, ή άπάντηση μπορεί νά εί
ναι πολύ κοφτή : σχεδόν σέ κάθε άρθρο στό όποιο ξεσπούσε 
αύτή ή άνταρσία. 

Ό σ ο γιά τόν ίδιο τόν κ. Έρνστ , δέν αισθάνομαι τήν άνάγκη 
νά τοΰ πώ άπολύτως τίποτα παραπάνω. Του τά είπα ήδη πρίν 
άπό τέσσερις μήνες καί τώρα, θέλοντας καί μή, θά χρειαστεί νά 

* — Βλ. σέ τούτη τη Συλλογή, σελ. 492 (Σημ. μετ.). 
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ενοχλήσω τούς αναγνώστες μ' αυτήν τήν «έρνστ»-ική* αλληλο
γραφία μου. 

Στις 31 του περασμένου Μαΐου, ό κ. Έρνστ μου έγραψε άπ' 
τό Γκέρμπερσντροφ ότι ό κ. Χέρμαν Μπάαρ τόν κατηγορεί άπ' 
τις στήλες τής «Freie Bühne» πώς έφαρμόζει έσφαλμένα τή μαρ-
ξική μέθοδο ιστορικής έρευνας του σκανδιναβικού γυναικείου 
κ ινήματος 2 9 5 καί γι ' αυτό, αν είχα τήν καλή διάθεση, ζητούσε : 

«νά μου πείτε με δυό λόγια, άν ή άποψη μου ανταποκρίνεται ή οχ ι στήν 
άποψη του Μάρξ καί, έκτός αύτοΰ, νά μου επιτραπεί νά κάνω χρήση τής 
έπιστολής σας στήν πολεμική κατά τοΰ Μπάαρ». 

Του άπάντησα στίς 5 Ιουνίου πώς δέ μπορώ νά άναμιχθώ 
στή φιλονικία του μέ τόν κ. Μπάαρ, πώς τό «σκανδιναβικό γυ
ναικείο κίνημα» μου είναι έντελώς άγνωστο κι υστέρα συνέχιζα : 

« Ό σ ο γιά τήν προσπάθειά σας νά πραγματευθεΐτε τό θέμα 
άπ' τή σκοπιά τής υλιστικής άντίληψης τής ιστορίας, τότε πρέ
πει, πρίν άπ' όλα, νά πώ ότι ή υλιστική μέθοδος μετατρέπεται 
στό άντίθετό της, άν χρησιμοποιηθεί όχι ώς οδηγός στήν ιστο
ρική έρευνα, άλλά ώς ένα έτοιμο άχνάρι πάνω στό όποιο κόβον
ται καί ράβονται τά ιστορικά γεγονότα. Κι άν ό κ. Μπάαρ σκο
πεύει νά σας συλλάβει νά διαπράττετε αυτό τό λάθος, τότε, νο
μίζω, πώς στό σημείο αύτό θά έχει λίγο δίκιο. 

» Ό λ ο τό θέμα Νορβηγία καί όλα όσα διαδραματίζονται 
έκεΐ, τά άνάγετε σέ μιά καί μόνη κατηγορία — τόν μικροαστι-
σμό κι ύστερα αύτόν τόν νορβηγικό μικροαστισμό τόν προσαρ
μόζετε σιγά-σιγά στήν άντίληψή σας γιά τόν γερμανικό μικρο
αστισμό. Έδώ, όμως, καταμεσίς τοΰ δρόμου ορθώνονται εμπό
διο δυό περιστατικά. 

»Πρώτο : Ό τ α ν σ 'ολόκληρη τήν Ευρώπη ή νίκη κατά τού 
Ναπολέοντα άποδείχτηκε νίκη τής άντίδρασης κατά τής έπανά-
στασης καί μόνο στήν κοιτίδα της, στή Γαλλία, ή επανάσταση 
ένέπνεε άκόμα τέτοιο φόβο, ώστε ή παλινορθωμένη νόμιμη μο -
ναρχία βρέθηκε άναγκασμένη νά παραχωρήσει ένα άστικο-φι-

* — Ό Ένγκελς κάνει έδώ λογοπαίγνιο μέ τή λέξη «ερνστ». Στά Γερμανικά ή λέ 
ξη σημαίνει «σοβαρός», άλλά συναντάται καί ώς έπώνυμο. (Σημ. μετ.). 
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λελεύθερο Σύνταγμα, ή Νορβηγία βρήκε τότε τήν ευκαιρία νά 
εισαγάγει ένα Σύνταγμα πολύ πιό δημοκρατικό άπ' όλα τά 
ισχύοντα τότε στήν Εύρώπη. 

))Καί δεύτερο: Κατά τά τελευταία 20 χρόνια, ή Νορβηγία 
έζησε μιά τέτοια άνθηση τών Γραμμάτων, πού δέν μπορεί νά τήν 
καυχηθεί στήν περίοδο αύτή καμιά άλλη χώρα, εκτός τής Ρω
σίας. Μικροαστοί εϊτε όχι, οί άνθρωποι αύτοί δημιουργούν πάν
τως πολύ περισσότερα άπό τούς άλλους καί βάζουν τή σφραγίδα 
τους άκόμα καί στή λογοτεχνία άλλων χωρών καί όχι λιγότερο 
στή γερμανική. 

»Κατά τήν άποψή μου, τά περιστατικά αύτά μας ύποχρεώ-
νουν νά ερευνήσουμε κάπως περισσότερο τήν ιδιαιτερότητα τοΰ 
νορβηγικού "μικροαστισμοΰ". 

))Κι εδώ, πιθανόν νά διακρίνετε μιά πολύ ούσιαστική δια
φορά. Στή Γερμανία ό μικροαστισμός είναι άπότοκος μιας 
ηττημένης έπανάστασης, επίπτωση μιας εξέλιξης πού άνα-
κόπηκε καί πήγε πρός τά πίσω. Εξαιτίας τοΰ Τριακονταε
τούς Πολέμου καί τής περιόδου πού τόν άκολούθησε, ό μικρο-
αστισμός αύτός άπέκτησε τά δικά του χαρακτηριστικά γνω
ρίσματα : άτολμία, στενός ορίζοντας, καχεξία καί άνικανό-
τητα γιά οποιαδήποτε πρωτοβουλία, ενώ, στό μεταξύ, σχεδόν 
όλοι οί άλλοι μεγάλοι λαοί διένυαν άκριβώς τότε μιά περίοδο 
άκμής. Αύτά τά γνωρίσματα τοΰ γερμανικού μικροαστισμοΰ δια
τηρήθηκαν καί άργότερα, όταν ό χείμαρρος τής ιστορικής εξέ
λιξης πλημμύρισε καί πάλι τή Γερμανία. Καί τά γνωρίσματα 
αύτά άποδείχτηκαν τόσο άνθεκτικά, ώστε άποτυπώθηκαν λίγο-
πολύ σ' όλες τίς άλλες κοινωνικές τάξεις τής Γερμανίας, γεννών
τας έναν ιδιαίτερο γερμανικό τύπο, ώσπου ή γερμανική έργατική 
τάξη μας έσπασε, επιτέλους, αύτά τά στενά πλαίσια. Οί γερμανοί 
έργάτες είναι κάποιοι κακότροποι «πού δέν έχουν πατρίδα», 
άκριβώς μέ τήν έννοια ότι έχουν άπαλλαγεΐ ολότελα άπ' τή γερ
μανική μικροαστική στενοκεφαλιά. 

» Ό γερμανικός μικροαστισμός, λοιπόν, δέν άποτελεΐ διόλου 
κάποια κανονική φάση τής ιστορικής έξέλιξης, άλλά μιά παρα-
τραβηγμένη καρικατούρα, ένα ίδιότυπο δείγμα έκφυλισμοΰ, 
άκριβώς όπως ό Πολωνοεβραΐος είναι μιά καρικατούρα Εβραίου. 
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Ό άγγλος, ό γάλλος κλπ. μικροαστός δεν βρίσκεται καθόλου 
στό ϊδιο επίπεδο μέ τόν γερμανό. 

«Αντίθετα, στη Νορβηγία ή μικρή άγροτιά κι ό μικροαστι-
σμός, άνάμικτα μέ κάποια δόση μεσοαστισμοϋ — όπως περίπου 
στήν Αγγλ ία καί στή Γαλλία του 17ου αιώνα — αποτελούν έδώ 
καί πολλούς αιώνες μιά κανονική κατάσταση τής κοινωνίας. 
Έκεΐ ούτε λόγος μπορεί νά γίνει γιά βίαιη επάνοδο σέ παρω
χημένες καταστάσεις έπειδή είχε ήττηθεΐ κάποιο μεγάλο κίνη
μα ή έπειδή είχε μεσολαβήσει κάποιος Τριακονταετής Πόλεμος. 
Ή άπομόνωση καί οί φυσικές συνθήκες άφησαν τή χώρα 
ύπανάπτυκτη, άλλά ή γενική της κατάσταση βρίσκεται σέ πλή
ρη άντιστοιχία μέ τούς όρους παραγωγής της καί γι ' αύτό είναι 
φυσιολογική. Εντελώς πρόσφατα, άρχισαν έκει νά εμφανίζον
ται σποραδικά τά έμβρυα κάποιας βαριάς βιομηχανίας, άλλά γιά 
Χρηματιστήριο, αύτόν τόν πανίσχυρο μοχλό συγκέντρωσης κε
φαλαίου, δέν υπάρχουν περιθώρια. Στό σημείο αύτό, ή πελώρια 
επέκταση τής εμπορικής ναυτιλίας άσκεΐ μιά επίδραση συντη
ρητική. Διότι, ενώ σ' όλες τίς άλλες χώρες τό ιστιοφόρο έκτο-
πίζεται άπ' τό άτμόπλοιο, ή Νορβηγία επεκτείνει εύρύτατα τά 
ποντοπόρα ιστιοφόρα της καί διαθέτει, άν όχι τόν μεγαλύτερο 
στόλο τοΰ κόσμου, πάντως σίγουρα τόν δεύτερο σέ χωρητικότητα 
στόλο ιστιοφόρων, πού βασικά άνήκει σέ μικρούς καί μεσαίους 
πλοιοκτήτες, όπως γινόταν, άς πούμε, στήν Αγγλ ία γύρω στό 
1720. Παρ' όλα αύτά καί χάρη σ' αύτά, μέσα άπό μιά κατάσταση 
στασιμότητας, άρχισε κάτι νά κινείται καί ή κίνηση αύτή βρήκε 
τήν έκφρασή της στό πεδίο τής λογοτεχνίας. 

»Ό νορβηγός άγρότης δέν έκανε ποτέ του δουλοπάροικος 
κι αύτό δίνει στήν όλη εξέλιξη — όπως συνέβη καί στήν Κα-
στίλλια, — μιά διάσταση εντελώς διαφορετική. Ό νορβηγός 
άγρότης είναι γόνος έλεύθερου άγρότη καί γιά τό λόγο αύτό 
είναι ένας γνήσιος άνθρωπος σέ σύγκριση μέ τόν παραφθαρμένο 
γερμανό μικροαστό. Κι όποιες κι άν είναι, λογουχάρη, οί ελλεί
ψεις τών δραμάτων τοΰ "Ιψεν, τά δράματα αύτά άντανακλοΰν σέ 
μας τόν περιτοιχισμένο, βέβαια, κόσμο τού μεσοαστισμοϋ, άλ
λά έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό άπ' τόν γερμανικό, έναν 
κόσμο όπου ο ί άνθρωποι έχουν ακόμα χαρακτήρα καί πρωτο-
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βουλία καί δρουν μέ αύτοτέλεια, αν καί κάπου-κάπου μέ τόνους 
ξενόφερτους καί μάλλον παράδοξους. Τέτοια πράγματα προτι
μώ πρώτα νά τά μελετώ σέ βάθος καί υστέρα νά εκφέρω κρίσεις 
γι 9 αυτά». 

Έ τ σ ι έδωσα έδώ στόν κ. Έρνστ , μέ τρόπο βέβαια εύγενικό, 
άλλά όχι λιγότερο σαφή καί συγκεκριμένο, τήν άπάντηση στό 
«που ;», δηλαδή στό άρθρο τής «Freie Bühne», πού μου είχε στεί
λει ό ίδιος. Ό τ α ν τοΰ έξηγώ ότι χρησιμοποιεί τήν κοσμοθεωρία 
τοΰ Μάρξ σάν ένα έτοιμο άχνάρι πάνω στό όποιο κόβονται καί 
ράβονται τά ιστορικά γεγονότα, αύτό δίνει ακριβώς ένα παρά
δειγμα «έκδηλης άκαταληψίας» αύτής τής κοσμοθεωρίας γιά 
τήν οποία κατηγορούσα τούς έλλόγιμους αύτούς κυρίους*. Καί 
άποδείχνοντάς του, στή συνέχεια, μέ βάση τό παράδειγμα πού 
έφερε ό ίδιος, τό παράδειγμα τής Νορβηγίας, ότι τό άχνάρι πού 
χρησιμοποιεί γι 9 αύτή τή χώρα είναι μιά σχηματοποιημένη, κα
τά τό γερμανικό πρότυπο, άντίληψη τοΰ μικροαστισμοΰ, πού 
άντίκειται πρός τά ιστορικά γεγονότα, θεμελίωνα έτσι άπό τά 
πρίν καί σέ ό,τι άφοροΰσε τόν ίδιο, τήν άλλη κατηγορία πού 
έπέρριπτα καί στούς κυρίους εκείνους γιά «παχυλή άγνοια τών 
ιστορικών γεγονότων, πού στάθηκαν καθοριστικά στή δεδομένη 
στιγμή»*. 

Κοιτάξτε, τώρα, μέ πόση έπίπλαστη σεμνοτυφία ό κ. "Ερνστ 
παριστάνει τήν άθώα χωριατοπούλα, πού ό πρώτος τυχών ξεπε
σμένος λιμοκοντόρος τή διπλάρωσε στούς δρόμους τοΰ Βερο
λίνου σά νάταν καμιά «άπ' αύτές». Μέ ύφος άνθρώπου πού τοΰ 
έθιξαν τήν άρετή, έμφανίζεται μπροστά μου, τέσσερις μήνες μετά 
τήν παραπάνω επιστολή : Όφείλω, βλέπετε, νά τοΰ άναφέρω τό 
«ποΰ;». Καθώς φαίνεται, ό κ. Έρνστ ζει δύο φάσεις φιλολογι
κών παρορμήσεων. Στήν άρχή έκστρατεύει γεμάτος θάρρος καί 
αυτοπεποίθηση, σάμπως, πίσω άπ 9 αύτά νά ύπάρχει πράγματι 
κάτι άλλο εκτός άπ' τό κενό. Κι ύστερα, όταν οί άνθρωποι αύτο-
αμύνονται, σπεύδει νά δηλώσει ότι δέν έχει νά πει τίποτα καί 
διαμαρτύρεται πώς χλευάζουν καί θίγουν τά άγνά του αισθήμα
τα. Ώ ς άρετή πού τήν έθιξαν, παρουσιάζεται στήν επιστολή του 

« — Βλ. σέ τούτη τή Συλλογή, σελ. 498 (Σημ. μετ.). 
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σέ μένα, όπου παραπονιέται ότι ό κ. Μπάαρ του ((συμπεριφέρ
θηκε μέ απίθανο θράσος» ! Ώ ς άγνότητα πού τήν πρόσβαλλαν, 
στήν άπάντησή του σέ μένα, όπου μέ τόν πιό άθώο τρόπο ρω
τάει «πού;», ένώ αύτό όφειλε νά τό ξέρει έδώ καί τέσσερις 
μήνες. "Ως εύγενική ψυχή πού τήν παρεξήγησαν, στήν ((Volks
stimme» τοΰ Μαγδεμβούργου, όπου πάλι ρωτάει «πού;» τόν γέ
ρο άπ' τή Βρέμη, ό όποιος μέ τό δίκιο του τόν κουρντίζει: 

Κι δλο ρωτάει μέ καϋμό: π ο υ ; 
Κι δλο ρωτάει: που ; 

Μήπως θέλει άκόμα ό κ. Έρνστ νά μάθει «πού;»—"Ε, λοι
πόν, στό άρθρο, άς πούμε τής «Volks-Tribüne» γιά τούς «Κιν
δύνους του μαρξισμού» 2 9 6 , στό όποιο έπαναλαμβάνει άπερίφρα-
στα τόν παράδοξο ισχυρισμό τοΰ μεταφυσικού Ντύρινγκ, ότι 
δήθεν κατά τόν Μάρξ ή ιστορία έξελίσσεται έντελώς αύτόματα, 
χωρίς τήν σύμπραξη τών άνθρώπων (πού, ωστόσο, τή δημιουρ
γούν) καί ότι δήθεν οί οικονομικές σχέσεις (πού, ώστόσο, είναι 
δημιούργημα των άνθρώπων !) παίζουν μέ τούς άνθρώπους σά 
νά είναι άπλά πιόνια σκακιού. Έ ν α ν τέτοιον άνθρωπο, πού είναι 
ικανός νά βάζει στό ϊδιο τσουβάλι τή διαστρέβλωση τής θεωρίας 
τοΰ Μάρξ, άπό έναν πολέμιο όπως ό Ντύρινγκ, καί τήν ϊδια αύτή 
θεωρία, άς τόν γιατρέψει κάποιος άλλος, — έγώ παραιτούμαι άπ' 
αύτό. 

"Ας μοΰ επιτραπεί νά μήν άπαντήσω πιά σέ άλλα «ποΰ;». 
Ό κ. "Ερνστ είναι τόσο παραγωγικός, τά άρθρα βγαίνουν άπ' 
τήν πέννα του τόσο γρήγορα, ώστε όπου καί νά γυρίσει κανείς 
σκοντάφτει πάνω τους. Κι έκει πού νομίζεις πώς έφτασαν πιά 
στό τέλος τους, εμφανίζεται πάλι ό ϊδιος, ώς συντάκτης αύτοΰ ή 
έκείνου τοΰ άνυπόφορου άρθρου. Τότε πιά δέν τόν άντέχεις άλ
λο καί εύχεσαι νά στερέψει γιά λίγο ό κ. "Ερνστ. 

Στή συνέχεια, ό κ. "Ερνστ γράφει: 

« Ά ν έγώ χαρακτήρισα τήν κοινοβουλευτική μας δημοκρατία ένμέρει 
πολύ μικροαστική, τότε ό "Ενγκελς δέ χρειάζεται» κλπ. 

Ένμέρει πολύ μικροαστική ; Στό άρθρο τής «Sächsische Ar
beiter-Zeitung» 2 9 2 , πού μέ ύποχρέωσε νά άπαντήσω, λέγεται πώς 
ό μικροαστικό-κοινοβουλευτικός σοσιαλισμός αποτελεί τώρα 
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τήν πλειοψηφία στη Γερμανία. Α λ λ ά αύτό, είπα εγώ, τό πληρο
φορούμαι γιά πρώτη φορά*. Τώρα ό κ. Έρνστ ισχυρίζεται δτι τά
χα ή κοινοβουλευτική όμάδα είναι «ένμέρει πολύ μικροαστική». 
Νάτην πάλι ή παρεξηγημένη εύγενική ψυχή, πού οί κακόπιστοι 
τής άποδίδουν ένα σωρό κακοήθειες. Α λ λ ά ποιός αμφισβήτησε 
ποτέ ότι όχι μόνο μέσα στήν κοινοβουλευτική όμάδα, μά καί σ' 
ολόκληρο τό κόμμα εκπροσωπείται έπίσης καί ή μικροαστική 
τάση ; Δεξιά καί αριστερή πτέρυγα υπάρχει σέ κάθε κόμμα. Τό 
ότι ή δεξιά πτέρυγα τής σοσιαλδημοκρατίας εϊναι μικροαστικού 
χαρακτήρα, αύτό είναι μέσα στή φύση των πραγμάτων. "Αν τό 
όλο πρόβλημα συνίσταται σ' αύτό, τότε πρός τί όλος αύτός ό θό
ρυβος ; Αύτή τήν παλιά ιστορία τήν έχουμε χρόνια καί χρόνια, 
άλλά, άπ' τό σημείο αύτό, ώς τή μικροαστική πλειοψηφία στήν 
κοινοβουλευτική όμάδα καί, κατά μείζονα λόγο, στό κόμμα, 
υπάρχει μεγάλη άπόσταση. Ά ν ένα τέτοιο ενδεχόμενο άποτε-
λοΰσε πράγματι άπειλή, τότε δε θά περίμενε κανείς τίς προειδο
ποιήσεις αύτών των ιδιόρρυθμων μπιστικών τύπου Eckart**. Γιά 
τήν ώρα, ό αισιόδοξος, ό ενθουσιώδης 2 9 7 αγώνας τών προλετά
ριων ενάντια στό νόμο γιά τούς σοσιαλιστές 2 8 2 καί ή γρήγορη 
οικονομική άνάπτυξη άφαιροΰν άπ' αύτό τό μικροαστικό στοι
χείο όλο καί περισσότερο έδαφος, άέρα καί φώς, ενώ τό προλε
ταριακό στοιχείο γίνεται ολοένα καί πιό ισχυρό. 

Καταλήγοντας, μπορώ άκόμα νά άποκαλύψω στόν κ. Πάουλ 
Έρνστ τούτο δώ : Πολύ πιό επικίνδυνη άπ' ό,τι μιά μικροαστική 
κοινοβουλευτική όμάδα, πού μπορεί κανείς νά τήν πετάξει στόν 
κάλαθο τών άχρήστων στίς έπόμενες έκλογές, είναι μιά κλίκα 
φαντασμένων λογίων καί φοιτητών, ιδίως όταν αύτοί δέν εϊναι 
σέ θέση ν' άντικρίσουν κατάματα τά πιό άπλά πράγματα καί δέν 
έχουν τήν ικανότητα, κρίνοντας τήν οικονομική καί πολιτική 
κατάσταση, νά άξιολογοΰν άμερόληπτα τό συσχετισμό τών 
πραγματικών γεγονότων καί τήν πραγματική έπιρροή τών άγω-
νιζόμενων δυνάμεων. Γιά τό λόγο αύτό, θέλουν νά έπιβάλουν 
στό κόμμα μιάν έντελώς άλλοπρόσαλλη τακτική, όπως άπροκά-

* — Βλ,, σέ τούτη τή Συλλογή, σελ 497 (Σημ. μετ. ) . 
** —Eckart (Ekkehart) : ό πιστός, ό μπιστικός, μορφή τών γερμανικών λαϊκών θρύλ-

λων (Σημ. μετ.)· 
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λυπτα τό διακηρύσσουν οί κ.κ. Βίλε καί Τάιστλερ καί σέ πιό 
ήπιο τόνο επίσης ό κ. Έρνστ . Καί ή κλίκα αύτή γίνεται ακόμα 
πιό έπικίνδυνη, όταν συνασπίζεται σέ ένα είδος έταιρίας άλλη-
λοασφαλίσεων καί βάζει σέ κίνηση όλα τά μέσα τής οργανωμέ
νης διαφήμισης γιά νά μπάσει τά μέλη της στίς πολυθρόνες άρ-
χισυντακτών των κομματικών έντύπων καί μέσον του κομματι
κού Τύπου νά κατευθύνει τό κόμμα. Έδώ καί είκοσι χρόνια ό νό
μος κατά των σοσιαλιστών μας είχε άπαλλάξει άπ' αύτόν τόν 
κίνδυνο, πού άπό τότε είχε αρχίσει νά διαφαίνεται. Τώρα, πού ό 
νόμος αυτός κατέρρευσε, ό κίνδυνος είναι καί πάλι παρών. "Ας 
είναι κι αύτό γιά τόν κ. Πάουλ "Ερνστ μιά έξήγηση γιά ποιό 
λόγο σταυροκοπιέμαι καί μέ τά δυό μου χέρια μή τυχόν καί μέ 
ταυτίσουν μέ στοιχεία πού άνήκουν σέ μιά τέτοια κλίκα. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 22, σελ. 80-85. 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Εισαγωγή [στό εργο του Κ. Μάρξ « Ό εμφύλιος 
πόλεμος στη Γαλλία» (έκδοση του 1891)]* 

(18 Μαρτίου 1891) 

[...] "Αν σήμερα, ύστερα από 20 χρόνια, ρίξουμε πίσω μιά 
ματιά στή δράση καί στήν ιστορική σημασία τής Κομμούνας 
τοΰ Παρισιού τό 1871, θά δούμε ότι είναι άνάγκη νά κάνουμε 
μερικές προσθήκες στήν περιγραφή πού γίνεται στό ν «Εμφύλιο 
πόλεμο στή Γαλλ ία» 1 2 8 . 

Τά μέλη τής Κομμούνας ήσαν χωρισμένα σέ μιά πλειοψη
φία, τούς μπλανκιστές, πού επικρατούσαν καί στήν Κεντρική 
Επιτροπή τής Εθνοφυλακής, καί σέ μιά μειοψηφία: μέλη τής 
Διεθνούς Ένωσης Εργατών, πού ήσαν κυρίως οπαδοί τής σο
σιαλιστικής σχολής τοΰ Προυντόν. Οί μπλανκιστές, στή μεγά
λη πλειοψηφία τους ήσαν τήν έποχή έκείνη σοσιαλιστές μόνο 
άπό έπαναστατικό καί προλεταριακό ένστικτο. Μόνο λίγοι, 
διαμέσου τοΰ Βαγιάν, πού γνώριζε τόν γερμανικό έπιστημονικό 
σοσιαλισμό, είχαν ξεκαθαρίσει μέσα τους κάποιες αρχές. Κα
ταλαβαίνει κανείς, λοιπόν, ότι στό οικονομικό πεδίο ή Κομμού
να παρέλειψε αρκετά πράγματα, πού, κατά τή σημερινή μας αν
τίληψη, θά έπρεπε νά είχε κάνει. Βέβαια, πιό δύσκολο άπ 1 όλα 
είναι νά κατανοήσει κανείς γιατί ή Κομμούνα στάθηκε εύλα-
βικά μέ ίερό δέος μπροστά στίς πύλες τής Τράπεζας τής Γαλ
λίας. Ή τ α ν κι αύτό ένα σοβαρό πολιτικό σφάλμα. Ή Τράπεζα 
στά χέρια τής Κομμούνας θά ήταν κάτι πού θά άξιζε περισσό
τερο άπό δέκα χιλιάδες ομήρους. Θά σήμαινε πίεση όλης τής 

Φ — Σ τ ή ν επανέκδοση τοϋ 1891. (Σημ. μετ. ) . 
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γαλλικής αστικής τάξης πρός τήν κυβέρνηση τών Βερσαλλιών 
νά κλείσει ειρήνη με τήν Κομμούνα. Πιό άξιοθαύμαστα δμως 
είναι τά πολλά σωστά πού έκανε ή Κομμούνα, μολονότι τήν 
άποτελοΰσαν μπλανκιστές καί προυντονικοί. Φυσικά, γιά τά 
οικονομικά διατάγματα τής Κομμούνας, γιά τίς καλές καί γιά 
τίς κακές πλευρές τους, υπεύθυνοι ήσαν κυρίως οί προυντονι
κοί, όπως γιά τίς πολιτικές της πράξεις καί παραλείψεις ύπεύ-
θυνοι ήσαν οί μπλανκιστές. Καί στίς δυό περιπτώσεις ή είρωνία 
τής ίστορίας θέλησε — όπως συνήθως, όταν έρχονται δογματι
κοί στήν εξουσία, — νά κάνουν καί ό ένας καί ό άλλος τό άντί-
θετο άπ' ό,τι προδιέγραψε τό πιστεύω τής σχολής τους. 

Ό Προυντόν, ό σοσιαλιστής τών μικροχωρικών καί τών 
χειροτεχνών, έτρεφε γιά τό συλλογικό έργο ένα μίσος συγκε
κριμένο. Έλεγε γι ' αύτό ότι έμπερικλείει πιό πολύ κακό παρά 
καλό, ότι άπ' τή φύση του είναι στείρο, ακόμα καί βλαβερό, 
διότι είναι σάν νά δεσμεύει τήν έλευθερία τοΰ έργάτη, είναι ένα 
σκέτο δόγμα, μή παραγωγικό καί όχληρό, πού άντιβαίνει τόσο 
στήν έλευθερία τοΰ έργάτη, όσο καί στήν έξοικονόμηση έργα-
σίας καί τά μειονεκτήματά του μεγαλώνουν πιό γρήγορα άπ' τά 
πλεονεκτήματά του* άπέναντί του ό συναγωνισμός, ό καταμερι
σμός τής εργασίας, ή άτομική ιδιοκτησία συνιστοΰν οικονομι
κές δυνάμεις. Μόνο στίς έξαιρετικές περιπτώσεις — όπως τίς 
λέει ό Προυντόν, — στή μεγάλη βιομηχανία καί στίς μεγάλες 
έπιχειρήσεις, λογουχάρη στούς σιδηροδρόμους, έχει θέση τό 
συλλογικό έργο τών έργατών. (Βλέπε : «Idée générale de la révo
lution; 3éme étude» «Γενική ιδέα τής έπανάστασης, σπουδή 
3η») 8 4 . 

Τό 1871, άκόμα καί στό Παρίσι, αύτό τό κέντρο τής χειροτε
χνίας, ή μεγάλη βιομηχανία είχε τόσο πολύ πάψει ν ' άποτελεϊ 
εξαίρεση, ώστε τό πιό σημαντικό διάταγμα τής Κομμούνας θέ
σπιζε μιά οργάνωση τής μεγάλης βιομηχανίας, άκόμα καί τής 
χειροτεχνίας, πού έπρεπε νά βασίζεται όχι μόνο στήν οργάνωση 
τών εργατών μέσα σε κάθε έργοστάσιο, άλλά καί στή συνένωση 
όλων αύτών τών συνεταιρισμών σέ μιά μεγάλη ένωση, μέ λίγα 
λόγια σέ μιά οργάνωση, πού, όπως πολύ σωστά λέει ό Μάρξ 
στό ν «Εμφύλιο πόλεμο», θά έπρεπε τελικά νά καταλήξει στόν 
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κομμουνισμό, δηλαδή στό ακριβώς αντίθετο τής προυντονικής 
δ ιδασκαλίας 2 9 8 . Καί γι ' αυτό ή Κομμούνα έγινε καί ό τάφος τής 
προυντονικής σχολής τοϋ σοσιαλισμού. Σήμερα ή σχολή αυτή 
έχει εκλείψει άπό τούς γαλλικούς έργατικούς κύκλους. Τώρα 
άναντίρρητα έπικρατεΐ έκεΐ, όχι λιγότερο στούς ποσιμπιλιστές 2 9 9 

άπ' ό,τι στούς «μαρξιστές», ή θεωρία τοΰ Μάρξ. Μόνο ανάμεσα 
στούς «ριζοσπάστες» τής άστικής τάξης υπάρχουν άκόμα προυν-
τονικοί. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 22, σελ. 195-197. 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Πρόλογος στή Συλλογή «Τά άρθρα πάνω στα 
διεθνή θέματα από τήν εφημερίδα ' Ύ ο Ι Ι ^ ί Ε Ε ί : " 
(1871-1875)» 

Τό δεύτερο άρθρο «Οι μπακουνικοί επί τό έ ρ γ ο ν » 3 0 0 , πού 
περιγράφει τή δράση τών άναρχικών κατά τήν Ίουλιανή εξέ
γερση τοΰ 1873 στήν 'Ισπανία, είχε ήδη έκδοθεΐ παλιότερα σέ 
ξεχωριστό φυλλάδιο. Μολονότι ό άναρχισμός, αύτή ή γελοίοι-
γραφία τοΰ έργατικοΰ κινήματος, έχει πιά άπό καιρό διαγράψει 
τήν κορυφαία καμπύλη τής διαδρομής του, ώστόσο, οί κυβερ
νήσεις της Εύρώπης καί τής Αμερικής ενδιαφέρονται τόσο πο
λύ νά τόν κρατήσουν στή ζωή καί ξοδεύουν τόσο πολύ χρήμα 
γιά τήν ύποστήριξή του, ώστε έμεΐς δέν μπορούμε νά μένουμε 
άπαθεΐς γιά τούς άθλους τών άναρχικών. Γι ' αύτό καί άνατυ-
πώνουμε έδώ αύτό τό άρθρο. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 22, σελ. 416. 
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Κ. ΜΑΡΞ 

Επιστολή πρός τόν Γ. Φ. Μπέκερ στή Γενεύη 
Λονδίνο, 2 Αύγουστου 1870 

[...] Τήν έπιστολή τών Ρώσων φίλων στή Γενεύη τήν έλαβα. 
Διαβίβασε τους τίς εύχαριστίες μου γι ' αύτό. 

Πράγματι, θά ήταν καλύτερα νά γράψουν μιά μπροσούρα 
γιά τόν Μπακούνιν, άλλά αύτό θά πρέπει νά γίνει σύντομα. Σέ 
μιά τέτοια περίπτωση δέ χρειάζεται νά μου στείλουν κι άλλα 
στοιχεία γιά τίς μηχανορραφίες τοΰ Μπακούνιν. 

Μέ ρωτούν τί έκανε ό Μπακούνιν τό 1848. "Οταν διέμενε 
στό Παρίσι, 1843-1848, παρίστανε τόν άμετάπειστο οπαδό τοΰ 
σοσιαλισμού. "Οταν άρχισε ή έπανάσταση, πήγε στό Μπρέσλαου 
καί συνδέθηκε έκεΐ μέ τούς αστούς δημοκράτες, κάνοντας προ
παγάνδα άνάμεσά τους υπέρ της έκλογής (στό Κοινοβούλιο της 
Φρανκφούρτης) τοΰ "Αρνολντ Ρονγκε, λυσσαλέου τότε πολέμιου 
τών σοσιαλιστών καί τών κομμουνιστών. Αργότερα — 1848 — 
διοργάνωσε τό Πανσλαβιστικό Συνέδριο στή ν Πράγα. Οί ίδιοι οί 
πανσλαβιστές τόν κατηγόρησαν γιά διπλοπροσωπεία. 'Αλλά 
αύτό δέν τό πιστεύω. "Αν πράγματι έκανε έκεϊ λάθη (άπ9 τή σκο
πιά τών φίλων του πανσλαβιστών), ήσαν, κατά τή γνώμη μου, 
λάθη «άκούσια». Στίς άρχές τοΰ 1849 ό Μπακούνιν δημοσίευσε 
τό μανιφέστο του (λιβελογράφημα) — συναισθηματικός παν
σλαβισμός ! Τό μόνο επαινετικό, πού θά μποροΰσε νά ειπωθεί 
γιά τή δράση του κατά τή διάρκεια τής έπανάστασης, είναι ή 
συμμετοχή του στήν έξέγερση τής Δρέσδης, τόν Μάϊο τοΰ 1849. 

Πολύ σημαντική, γιά νά τόν χαρακτηρίσει κανείς, ήταν ή 
δήλωση πού είχε κάνει άμέσως μόλις έπέστρεψε άπ' τή Σιβηρία. 
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Γιά τό θέμα αύτό ύπάρχουν αρκετά στοιχεία στό «Κολοκόλ» 
καί στίς «Ρωσικές Επιστολές» τού Μπόρκχαϊμ, πού δημοσιεύ
θηκαν στό «Zukunft», τό όποιο φαντάζομαι τό έχεις. Πές στούς 
Ρώσους φίλους, πώς τό πρόσωπο πού αποκαλύπτουν στήν επι
στολή τους δέν έδωσε άκόμα σημεία ζωής. [...] 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, "Απαντα, τόμ. 33, σελ. 130. 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Επιστολή πρός τόν Πώλ Ααφάργκ στό Παρίσι 
Λονδίνο, 2 Σεπτεμβρίου 1891 

Νά, λοιπόν, πάλι κάτω άπ' τούς καθαγιασμένους καί ίερούς 
θόλους της μαντάμ Πελαγ ίας 3 0 1 , «μέσα σέ τόπους κολασμένους... 
μέσα σέ ανθρώπους χαμένους» 3 0 2 , ελπίζω, όμως, αυτό νά μην 
κρατήσει πολύ κι ϊσως, προτού ακόμα εκπνεύσει ό «χρόνος» 
Σας, νά βάλουμε στή θέση Σας τόν €οη8ίαη8*. Πάντως, είναι πολύ 
κρίμα πού δέν μπορέσατε νά πάτε στίς Βρυξέλλες, προτού ακόμα 
Σας συλλάβουν. Αύτό θά προξενούσε άριστες εντυπώσεις. Α λ 
λά όπως καί νάχει είμαι παρ* όλα αυτά πολύ ευχαριστημένος μέ 
τό Συνέδρ ιο 3 0 3 . Πρώτα άπ' όλα, άποκαλύφθηκε ή πλήρης χρεο
κοπία τής άντιπολίτευσης τών Μπρούς καί Χάιντμαν. Δόθηκε ή 
έντύπωση ότι ή άντιπολίτευση αύτή λες καί δέν ύπήρξε ποτέ 
καί ότι τό συνέδριο τών ποσιμπλιστών 3 0 4* του 1889 ήταν άπλώς 
μιά φαντασμαγορία. Θεός φυλάξοι, μπάς καί γίνουν «φίλοι» μας 
οί κύριοι αύτοί, διότι τότε θά μας γίνονταν πάλι φόρτωμα, ενώ 
σάν άντίπαλοι, όπως καί στό παρελθόν, θά μας ψυχαγωγούσαν. 

Έπειτα, ό άποκλεισμός τών άναρχικών. Ή νέα Διεθνής άρ
χισε από κει πού τέλειωσε ή παλιά. Αύτό σημαίνει ότι, 19 χρόνια 
άργότερα, έπιβεβαιώνονται ολοκάθαρα οί άποφάσεις τής Χά
γ η ς 3 0 5 . 

Τέλος, ό άποκλεισμός αύτός άνοιξε διάπλατα τίς πύλες στά 
άγγλικά Τρέιντ Γιούνιον. Τό μέτρο αύτό δείχνει πόσο σωστά 
είχε έκτιμηθεΐ ή κατάσταση. Καί οί άκριβολογημένες διατυπώ-

* — ΟίηβΙαηβ, Ιβαη-Αηιοίηβ-ΕπιββΙ (1833-1913). Γάλλος πολιτικός, μετριοπαθής α
στός ρεπουμπλικάνος* υπουργός Εσωτερικών (1880-1881 καί 1889-1891). (Σημ. μετ.) . 
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σεις, πού συνέδεσαν τά Τρειντ-Γιούνιον μέ την ταξική πάλη καί 
την εξάλειψη της μισθωτής εργασίας, αποδείχνουν δτι από τη δι
κή μας πλευρά δέν έγινε καμιά παραχώρηση. 

Έχουμε, λοιπόν, κάθε λόγο νά είμαστε ικανοποιημένοι. 
Τό έπεισόδιο μέ τόν Νίβιιν/βηηιπΒ έδειξε ότι οί εύρωπαΐοι έρ-
γάτες ξεπέρασαν οριστικά τήν έποχή των ήχηρών φράσεων κι 
έχουν συναίσθηση των εύθυνών πού επωμίζονται: άποτελοΰν 
μιά τάξη συγκροτημένη σέ κόμμα πάλης, σέ κόμμα πού παίρνει 
ύπόψη του τά γεγονότα. Καί τά γεγονότα λένε ότι ή ύπόθεση 
παίρνει όλο καί περισσότερο επαναστατική τροπή. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΑΣ, Άπαντα , τόμ. 38, σελ. 151. 
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Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ 

Επιστολή προς τον Πάμπλο Ίγκλέσιας 
στή Μαδρίτη 

Λονδίνο, 26 Μαρτίου 1894 

[...] Ό σ ο γιά τούς αναρχικούς, αυτοί φαίνεται δεν άπέχουν 
πολύ άπ' τήν αύτοκτονία. Τούτη ή παθιασμένη πυρετώδης φού
ρια, τούτο τό πυροτέχνημα των δολοφονιών πού δεν έχουν κα
νένα νόημα καί, άν τό καλοεξετάσεις, είναι πληρωμένες καί μον
ταρισμένες άπ 3 τήν αστυνομία, δέ μπορεί νά μήν ανοίξει τά μά
τια άκόμα καί του άστισμοΰ γιά τόν άληθινό χαρακτήρα αυτής 
τής προπαγάνδας τών φρενοβλαβών καί βαλτών πρακτόρων. 
Άκόμα κι ή άστική τάξη τελικά θά κρίνει ότι είναι άνόητο νά 
πληρώνει τήν άστυνομία — καί διαμέσου τής άστυνομίας τούς 
άναρχικούς — γιά νά τινάζουν στόν άέρα αυτούς τούς ίδιους 
τούς άστούς οί όποιοι τούς πληρώνουν. Κι άν τώρα διακινδυνεύ
ουμε κι εμείς νά δεινοπαθήσουμε άπ' τήν άστική άντίδραση, τε
λικά θά βγούμε κερδισμένοι, διότι αύτή τή φορά θά μπορέσου-
μεν' άποδείξουμε σέ όλους ότι εμάς καί τούς άναρχικούς μας 
χωρίζει άβυσσος. 

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ, Άπαντα , τόμ. 39, <?ελ. 223. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

1. ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «NEUE ZEIT» ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Μ. ΜΠΑ-
K O Y N I N ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΡΞ 

2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΜΑΡΞ-ΕΝΓΚΕΛΣ 



Ένα άρθρο της «Neue Zeit» και μια επιστολή 
του Μπακούνιν προς τον Μαρξ* 

Ή επιστολή του Μπακούνιν πρός τόν Μάρξ, πού δημο-
διεύεται εδώ — ή μόνη πού, άπ' ό,τι γνωρίζουμε, βρέθηκε στά 
εναπομείναντα χειρόγραφα τοΰ Μάρξ, — νομίζουμε πώς άξίζει 
τόν κόπο νά δει τό φώς τής δημοσιότητας. Είναι γραμμένη σέ 
μιά έποχή όπου ό Μπακούνιν, παρά τίς διαβεβαιώσεις γιά τά φι
λικά του αισθήματα, είχε ήδη άρχίσει τήν πάλη του ένάντια στό 
Γενικό Συμβούλιο τής Διεθνούς. Ό Μπακούνιν μπορούσε άκό-
μα τότε νά θολώνει τά νερά γύρω άπό τήν άγεφύρωτη άντίθεση 
άνάμεσα στίς δικές του καί τίς μαρξικές άντιλήψεις, ώστόσο 
ή άντίθεση έκείνη ύπήρχε ήδη άπό τότε. Τελικά, όμως, έβγαινε 
στήν έπιφάνεια όχι ώς άντιπαράθεση γύρω άπό τούτο ή έκεινο 
τό θεωρητικό ζήτημα, άλλά σάν μιά άντιπαράθεση γύρω άπό τήν 
οργάνωση. Στήν άποδιοργάνωση τής Διεθνούς άποσκοποΰσε 
τελικά ή δράση τοΰ Μπακούνιν μέσα σ' αύτή, όπως στήν άπο
διοργάνωση γενικά άποσκοπεΐ ό κάθε άναρχισμός. Άλλά , γιά 
καμιά άλλη τάξη ή οργάνωση δέν είναι τόσο σπουδαίο όπλο, 
όσο γιά τό προλεταριάτο. Τό προλεταριάτο γίνεται φόβος καί 
τρόμος γιά τούς άντιπάλους του, όχι μέ τόν πλοΰτο, όπως ή άστι-
κή τάξη, όχι μέ τή δύναμη τών όπλων, όπως ή μοναρχία καί ή 
φεουδαρχική άριστοκρατία, άλλά μέ τήν οργάνωση καί ένότη-
τά του, πού τήν άντιπαραθέτει στή διασπορά τών έχθρών του. 
Συσπείρωση όλων τών δυνάμεων τοΰ προλεταριάτου σέ ένιαία 
δράση, νά ποιό είναι τό μεγάλο καθήκον τής σοσιαλδημοκρα-

* — Τό είσαγωγικό αύτό σημείωμα; δπως καί ή έπιστολή τοϋ Μπακούνιν πού α
κολουθεί, άναδημοσιεύονται άπ' τό θεωρητικό όργανο τής γερμανικής σοσιαλδημοκρα
τίας «Die Neue Zeit» [«Νέοι Καιροί»] χρόνος 19, 1900-1901, τόμ. I , σελ . 4-8 (Σημ .μετ.). 
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τίας. Ή συσπείρωση αυτή είναι απαραίτητη γιά τους τωρινούς 
αγώνες, αλλά καί γιά τή διάπλαση του μέλλοντος, διότι ή σο
σιαλιστική κοινωνία διαφέρει από τήν άστική, ακριβώς πάνω 
στό ότι, άντί γιά τήν άναρχία τής έμπο ρευματική ς παραγωγής, 
θέτει τή σχεδιασμένη όργάνωση τοΰ οικονομικού μηχανισμού. 
Η θ ι κ ή προϋπόθεση τοΰ σοσιαλισμού δέν είναι νά κάνει τούς 
άνθρώπους άγγελους, άλλά νά άναπτύξει τίς ίκανότητές τους γιά 
όργάνωση τής κοινωνίας. 

Κάθε τελειοποίηση τής οργάνωσης τοΰ προλεταριάτου εί
ναι κι ένα σοβαρό βήμα πρός τή χειραφέτησή του, κάθε εμπόδιο 
στήν όργάνωσή του είναι ένα βήμα πίσω. Όμως , εχθροί τοΰ προ
λεταριάτου, πολύ πιό έπικίνδυνοι άπό τούς άντιπάλους πού συν
τρίβουν μέ τή βία τήν όργάνωσή του, είναι εκείνοι οι φίλοι του 
πού, στό όνομα δήθεν τών δικών του συμφερόντων, θέλουν νά 
εξασθενίσουν τή συνοχή του. Ώς τώρα, κανένα άλλο ρεΰμα δέν 
τό έκανε αυτό σέ τόσο μεγάλη έκταση, όσο τό μπακουνικό. Ά π ό 
δώ καί ό άνειρήνευτος άγώνας τών μαρξιστών εναντίον του. 

Ό τ α ν ό Μπακούνιν έγραφε τήν έπιστολή πού άκολουθεΐ 
παρακάτω, οί προσπάθειές του νά διασπάσει τήν ένότητα τής 
«Διεθνούς» είχαν άκόμα έναν άνώδυνο χαρακτήρα. /Ήθελε νά 
μπάσει μέσα στή Διεθνή ιδιαίτερες οργανώσεις, μέ σκοπούς 
μάλλον θολούς καί άσαφεΐς. 

Ό «Σύνδεσμος γιά τήν Ειρήνη καί τήν Ελευθερία» — ένας 
Σύνδεσμος στόν όποιο δέσποζαν άστοί ρεπουπλικάνοι καί πασι
φιστές καί στό προεδρείο του φιγουράριζε ό Μπακούνιν —, 
άπηύθυνε, μέ δική του ύποκίνηση, πρός τή Διεθνή μιά πρόταση 
συμμαχίας. Όμως , τό προεδρείο τής Διεθνοΰς στίς Βρυξέλλες 
(Σεπτέμβριος 1868) άπέρριψε ομόφωνα τήν πρόταση αύτή. Λί
γες μέρες άργότερα, ό Σύνδεσμος συγκάλεσε στή Βέρνη τό συνέ
δριο του, όπου ό Μπακούνιν ζήτησε, μεταξύ άλλων, νά ταχθεί ό 
Σύνδεσμος ύπέρ «τής οικονομικής καί κοινωνικής έξίσωσης 
τών τάξεων». Επε ιδή , όμως, τό αϊτημά του μειοψήφισε, άπο-
σκίρτησε άπό τόν Σύνδεσμο γιά νά προσχωρήσει στή Διεθνή. 
Ωστόσο, αύτό προσπάθησε νά τό πετύχει ιδρύοντας μιά ξεχω
ριστή όργάνωση πού έπρεπε νά είναι συστατικό τμήμα τής Διε
θνοΰς συνάμα όμως καί άνεξάρτητο άπ' αύτήν. 
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Τήν ϊδια μέρα πού γράφτηκε ή δημοσιευόμενη έδώ επιστο
λή, 22 Δεκεμβρίου 1868, τό Γενικό Συμβούλιο, μέ εγκύκλιο του, 
άρνιόταν νά άναγνωρίσει τήν ιδιαίτερη αύτή οργάνωση, τή 
«Διεθνή Συμμαχία τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας», ως συστα
τικό τμήμα τής Διεθνούς, έπειδή αύτό θά ήταν τό πιό σίγουρο 
μέσο γιά τήν άποδιοργάνωσή της. 

Ό τ α ν , μερικούς μήνες άργότερα, ή «Συμμαχία» ρώτησε τό 
Γενικό Συμβούλιο άν εγκρίνει τό πρόγραμμά της, αύτό άπάντησε 
(9 Μαρτίου 1869) πώς ή Διεθνής δέχεται στούς κόλπους της κάθε 
έργατική οργάνωση, πού θέτει ώς στόχο της τήν άπό κοινού 
δράση, τήν πρόοδο καί τή χειραφέτηση τοΰ προλεταριάτου 
άνεξάρτητα άπό θεωρητικές διαφορές της, πώς δέν υπάρχει κα
νένα κώλυμα στό νά μετατραπούν τά ιδιαίτερα τμήματα τής 
«Συμμαχίας» σέ τμήματα τής Διεθνούς, μέ τήν προϋπόθεση ότι ή 
«Συμμαχία» αυτοδιαλύεται καί παραιτείται άπό τήν ιδιαίτερη 
λειτουργία της. 

Φαινομενικά αύτό έγινε, γι ' αύτό καί βρίσκουμε τόν Μπα-
κούνιν ώς άντιπρόσωπο στό συνέδριο τής Διεθνούς στή Βασι
λεία, τό 1869. 

Αύτά γιά τήν κατανόηση τής επιστολής πού άκολουθεΐ. 
"Η επιστολή (μεταφρασμένη άπό τό γαλλικό πρωτότυπο καί 

συνοδευόμενη άπό μερικές δικές μας σημειώσεις) εχει ώς εξής : 

Η« * * 

Γενεύη, 22 Δεκεμβρίου 1868 
123 Μοη11>π11αη(1 

Παλιέ μου φίλε ! 

Ό Σερνό μοΰ άνακοίνωσε τό μέρος έκεΐνο τής επιστολής 
σου πού μέ άφορα. Τόν ρωτάς άν, όπως καί πρίν, παραμένω φίλος 
σου. Ναί, περισσότερο άπό ποτέ άλλοτε, άγαπητέ Μάρξ, γιατί 
τώρα, καλύτερα άπό ποτέ άλλοτε, έφθασα νά καταλάβω πόσο δί
κιο έχεις άκολουθώντας, καί καλώντας όλους μας νά άκολουθή-
σουμε, τή λεωφόρο τής οικονομικής επανάστασης καί έλεεινο-
νολογώντας εκείνους άπό μας, πού περιπλανώνται στά στενόρύ-
μια είτε των εθνικών, είτε τών άποκλειστικά πολιτικών έγχει-
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ρημάτων τους. Κάνω τώρα αυτό πού εσύ άρχισες νά κάνεις έδώ 
καί πάνω άπό είκοσι χρόνια. 'Απ' τόν καιρό πού έστειλα επίση
μα καί δημόσια τά χαιρετίσματά μου στούς μπουρζουάδες τοΰ 
Συνεδρίου της Β έ ρ ν η ς 3 0 6 δέ γνωρίζω πιά άλλη Ένωση , άλλο πε
ριβάλλον, παρά μόνο τόν κόσμο των εργαζομένων. Πατρίδα μου 
άπό δω καί μπρός είναι ή «Διεθνής», τής όποιας είσαι άπό τούς 
κυριότερους ιδρυτές. Βλέπεις, λοιπόν, άγαπητέ φίλε, ότι είμαι 
μαθητής σου — καί είμαι περήφανος γι ' αύτό. — Αυτό άρκεΐ 
γιά νά σου έξηγήσω τήν τοποθέτησή μου καί τά προσωπικά μου 
αισθήματα, 

Ά ς έρθουμε, όμως, σ' ένα άλλο θέμα. 
Στήν έπιστολή σου πρός τόν Σερνό λες πώς στή Βέρνη θέ

σαμε έσφαλμένα τό ζήτημα, μιλώντας γιά εξίσωση των τάξεων 
καί των άτόμων. — Αύτή ή παρατήρηση είναι άπόλυτα ορθή σέ 
ό,τι άφορα τίς έκφράσεις, σέ ό,τι άφορα τή διατύπωση πού χρη
σιμοποιήσαμε, 'Αλλά αύτή τή διατύπωση μάς τήν έπέβαλε, άς 
πούμε, ή βλακεία καί άπέραντη άμάθεια τοΰ μπουρζουάδικου 
άκροατηρίου μ α ς 3 0 7 , Είχαν τήν κουταμάρα νά μάς άφήσουν 
έλεύθερο, άμαχητί, τό πεδίο τής ισότητας •— καί ό θρίαμβος μας 
συνίσταται άκριβώς στό ότι μπορέσαμε νά διαπιστώσουμε πώς 
άπέριπταν όλους τούς όρους μιας πραγματικής καί σοβαρής 
ισότητας, Αύτό είναι πού τούς έκανε καί τούς κάνει άκόμα έξαλ
λους. — Κατά τ ' άλλα, παραδέχομαι εύχαρίστως ότι θάταν κα
λύτερα άν είχαμε εκφραστεί διαφορετικά, άν π.χ. είχαμε πε ι : 
Ή ριζική έξάλειψη των οικονομικών αιτίων τής ύπαρξης διαφο
ρετικών τάξεων καί ή οικονομική, κοινωνική καί πολιτική έξί-
σωση τοΰ περιβάλλοντος καί τών όρων ύπαρξης καί άνάπτυξης 
όλων τών άτόμων, δίχως διάκριση φύλου, έθνους καί φ υ λ ή ς 3 0 8 . 

Σοΰ στέλνω μέ ταχυδρομικό δέμα όλους τούς λόγους πού 
έκφώνησα στή Βέρνη, έκτός άπό έναν. Ό κύριος Χέρτσεν μάς 
ζήτησε τήν άδεια νά τόν άναδημοσιεύσει στό ν τελευταίο Μοϊ-
κανό, δηλαδή στό τελευταίο τεύχος τοΰ περιοδικοΰ του, πού 
έπαψε νά έκδίδεται άπό έλλειψη άναγνωστικοΰ κ ο ι ν ο ΰ 3 0 9 . Δέν 
είχα κανένα λόγο νά τοΰ τό άρνηθώ. Ωστόσο, σέ παρακαλώ νά 
μέ πιστέψεις, πώς δέν ύπάρχει καμιά απολύτως άλληλεγγύη 
άνάμεσα σ' αύτόν καί σέ μένα. — Ιδίως μετά τό 1848, έχουν δια-
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κοπεί δλες οί πολιτικές καί τώρα κι αυτές άκόμα οί προσωπικές 
σχέσεις ανάμεσα μας. Μου είχε ζητήσει τήν άδεια νά τροπο
ποιήσει στό δικό του πνεύμα τόν λόγο πού εκφώνησα στή Βέρνη 
περί Ρωσίας, σάν άπάντηση στό λόγο τοΰ φίλου μου Μροζόφσκι, 
πού θά τόν βρεις στό «Κολοκόλ». Ό π ω ς όλοι οί φίλοι μου τής 
ρωσικής σοσιαλιστικής δημοκρατίας, τής όποιας επίσης σοΰ 
στέλνω τό πρόγραμμα, πού είναι άλλωστε συνταγμένο άπό μένα, 
έθεσα κι έγώ ώς πρώτο όρο τής πραγματικής χειραφέτησης, 
δηλαδή οικονομικής, κοινωνικής καί πολιτικής τών ρωσικών 
καί μή ρωσικών λαών, πού είναι έγκλειστοι στή Ρωσική Αύτο-
κρατορία, τή ριζική κατάλυση αυτής τής Αύτοκρατορίας. Αύτό 
ήταν πολύ βαρύ γιά τόν Χέρτσεν γι ' αύτό ήρθαμε σέ ρήξη. 

Σοΰ στέλνω έπίσης τό Πρόγραμμα τής Συμμαχίας πού 
ιδρύσαμε μέ τόν Μπέκερ καί πολλούς φίλους, Ιταλούς, Πολω
νούς καί Γάλλους. Γιά τό θέμα αύτό θά έχουμε πολλά νά πού
με. — Τήν έπόμενη φορά θά σοΰ στείλω άντίγραφο μιας μα
κράς έπιστολής, — σχεδόν μιά μπροσούρα — πού έγραψα πά
νω στό θέμα αύτό στόν φίλο Σεζάρ ντέ Πέπε. 

Τώρα μερικά λόγια γιά τά όσα συμβαίνουν εδώ. 
Στή Βασιλεία γίνεται μιά άξιόλογη άπεργ ία , 3 1 0 πού θά έ

χει ίσως ώς άποτέλεσμα νά προσθέσει 5000 επιπλέον μέλη στή 
Διεθνή. Ή Γενεύη πάει θαυμάσια. Είχαμε μιά μεγάλη λαϊκή συ
νέλευση, πού ανέθεσε σέ μιά μόνιμη έπιτροπή νά βρίσκεται σέ 
επαφή μέ τή Βασιλεία. Στή ν έπιτροπή είμαι κι έγώ, καθώς καί ό 
Μπέκερ. Έδώ, άνάμεσα στούς εργάτες, βρήκα πραγματικά θαυ
μάσιους άνθρώπους. 

Δώσε τούς χαιρετισμούς μου στόν Ένγκελς, άν δέν τόν 
έχουν πεθάνει γιά δεύτερη φορά — όπως ξέρεις, κάποτε τόν 
είχαν κιόλας ενταφιάσει — καί σέ παρακαλώ νά δώσεις ενα άντί-
τυπο τών λόγων μου σ' αύτόν, καθώς καί στούς κυρίους 'Εκκά-
ριους καί Γιούνγκ. 

Αφοσιωμένος σου 
Μ. Μπακούνιν 

Σέ παρακαλώ, άνακάλεσέ με στή μνήμη τής κυρίας Μάρξ. 
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