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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

[του Κ. ΜάρΙ στή δεύτερη γερμανική έκδοση - 1869] 

Ό φίλος μου Ιωσήφ Βάϋντερμάγιερ*, πού πέθανε τέσο 
πρόωρα, σκόπευε νά έκδόσει Ινα βδομαδιάτικο πολιτικό πε-
ριοδικό στή Νέα Τόρκη άπό τήν 1η τοΟ Γενάρη 1852. Μου 
ζήτησε νά δόσω γ ι ' αύτό τήν ίστορια τοΟ coup d ' é tat 
(πραξικόπημα). "Εγραφα λοιπόν γ ι ' αύτόν Ινα άρθρο κάθε 

βδομάδα δς τά μέσα του Φλεβάρη μέ τόν τίτλο: « Ή δέκατη 
βγδοη Μπρυμαιρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη». Στό μεταξύ 
τό άρχικό σχέδιο του Βάϋντερμάγιερ ναυάγησε. 'Αντί γ ι ' αύτό 
Ιβγαλε τήν άνοιξη τοϋ 1852 Ινα μηνιάτικο περιοδικό μέ τόν 
τίτλο: Die Revolut ion πού τό πρώτο του τεύχος άποτε-
λεΐται άπό τή «Δέκατη δγδόη» μου. Μερικές έκατοντάδες 
άντίτυπα άπό αύτά μπόρεσαν τότε νά μπουν στή Γερμανία 
χωρίς, ώστόσο, νά φτάσουν ώς τό καθαυτό βιβλιεμπόριο. Έ -
νας γερμανός βιβλιοπώλης, πού έμφανιζόταν σάν έξαιρετικά 
ριζοσπαστικός, δταν του πρότεινα νά πουλήσει τό βιβλίο μου. 

• Στρατιωτικός διοικητής στόν Άγ. Λοϋΐδοβίκο στή διάρκεια 
τοΟ έμφυλ{ου ^μερικανικοΟ πολέμου (·σ. MdpS). 



ίπάντησε μιέ άλτ^θινή τ^θική φρίκη γιά μιά τέτια «Αντίθετη 
πρός τούς καιρούς» άπαίτηση. 

Άπό τά παραπάνω περιστατικά γίνεται φανερό πώς 
τό ίργο τοϋτο Ιγινε κάτω άπό τήν άμεση πίεση τών γεγονό-
των και τό ιστορικό του ύλικό δέν φτάνει πιό πέρα άπό τό 
Φλεβάρη (1852). Ή τωρινή έπανέκδοση χρωστιέται σέ Ινα 
μέρος στή ζήτηση άπό τό βιβλιεμπόριο και σέ Ινα &λλο στήν 
έπίμονη παράκληση των φίλων μου στή Γερμανία. 

Σχετικά μέ τά Ιργα πού, τήν ϊ δ ι α έ π ο χ ή πάνω -
κάτω μέ τό δικό μου, άσχολοΟνται μέ τό ιδιο θέμα, μόνο 
δυό άξίζουν νά άναφερθουν: δ «Napoléon le Petit» τοΟ Βί-
κτωρα Οόγκώ και τό «Coup d' état» του Προυντόν. 

Ό Βίκτωρ Οόγκώ περιορίζεται σέ πικρόχολες καί ττνευ-
ματώδικες ύβριστικές έπιθέσεις ένάντια στόν «ύπεύθυνο έκδό-
τη» τοΟ πραξικοπήματος. Τό ϊδιο τό γεγονός παρουσιάζεται 
σ' αυτόν σάν άστραπή άπό καθαρό ούρανό. Βλέπει σ' αύτό 
μόνο τή βίαιη πράξη ένός ξεχωριστού άτόμου. Δέν προσέχει 
πώς κάνει τό άτομο αύτό μεγάλο άντί μικρό, μέ'τό νά άπο-
δίδει σ' αύτό μιά προσωπική δύναμη πρωτοβουλίας, πού δέν 
Ιχει τό δμοιό της στήν παγκόσμια ίστορία, Ό Προυντόν, πάλι, 
ζητάει νά παρουσιάσει τό πραξικόπημα σάν άποτέλεσμα τής 
Ιστορικής έξέλιξης πού προηγήθηκε. Χωρίς, δμως, νά τό κα-
ταλάβει, ή ιστορική παρουσίαση του πραξικοπήματος μετα-
τρέπεται σέ Ιστορική à π ο λ ο γ ι α του ήρωά του. Έτσι , 
πέφτει στό λάθος πού κάνουν οί λεγόμενοι ά ν τ ι κ ε ι μ ε -
V ι κ ο ί ιστορικοί μας. Έγώ, Αντίθετα, άποδείχνω μέ τί τρό-
πο ή τ α ξ ι κ ή π ά λ η στή Γαλλία δημιούργησε τις πε-
ριπτώσεις καί τις σχέσεις πού Ικαναν δυνατό σέ ëva γελοίο 
καί μέτριο πρόσωπο νά παίζει τό ρόλο του ήρωα. 

"Ένα ξαναδούλεμα του Ιργου αύτου θά τοΟ άφαιροΟσε 
τό Ιδιαίτερο χρώμα του. Γι' αύτό περιορίστηκα νά διορθώσω 
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τά τυπογραφικά λάθη μόνο και νά σβήσω τούς όπαινιγμούς 
πού δέν θά ήταν σήμερα κατανοητοί. 

Ή τελευταία φράση τοΟ Ιργου μου: «"Οταν, δμως, 6 
αότοκρατορικός «μανδύας καλύψει στό τέλος τούς ώμους τοϋ 
Λουδοβίκου Βοναπάρτη, θά γκρεμιστεί άπό τό δψος της στή-
λης του Βαντόμ δ δρειχάλκινος άνδριάντας του Ναπολέοντα» 
Εχει κιόλας πραγματοποιηθεί [2]. 

Ό συνταγματάρχης Σαρράς Άρχισε τήν έπίθεση ένάν-
τια στη λατρεία του Ναπολέοντα μέ τό Ιργο του γιά τήν 
έκστρατεία του 1815. Άπό τότε, καί Ιδιαίτερα τά τελευταία 
χρόνια, ή γαλλική φιλολογία μέ τά δπλα τής Ιστορικής Ερευ-
νας, τής κριτικής, τής σάτιρας καί τοΟ άστεϊσμου Ιβαλε τέλος 
στό θρύλο τοΟ Ναπολέοντα. "Εξω άπό τή Γαλλία πολύ λίγο 
πρόσεξαν καί άκόμα λιγότερο κατάλαβαν τή βίαιη αύτή ρήξη 
μέ τήν πατροπαράδοτη λαϊκή πίστη, αύτή τήν τεράστια πνευ-
ματική έπανάστο&ση. 

Τέλος έλπίζω πώς τό Ιργο μου θά συντελέσει στό νά 
παραμεριστεί ή σχολική Ικφραση, πού συνηθίζεται σήμερα, 
ιδιαίτερα στή Γερμανία, γιά τό λεγόμενο κ α ι σ α ρ ι σ μ ό. 
Μ' αύτήν τήν έπιφανειακή ιστορική άναλογία λησμονούν τά 
κύριο σημείο, πώς δηλαδή στήν άρχαία Ρώμη ή πάλη των 
τάξεων γίνονταν μόνο σέ μιά προνομιούχα μειοψηφία, άνά-
μεσα στούς έλεύθερους πλούσιους καί τούς έλεύθερους φτω-
χούς, ένώ ή μεγάλη παραγωγική μάζα τοΟ πληθυσμου, οί 
δούλοι, άποτελουσε μόνο τό παθητικό βάθρο γιά τούς άντι-
μαχόμενους αύτούς. ΛησμονοΟν τή βαρυσήμαντη παρατήρη-
ση του Σ ι σ μ ό ν τ ι : Τό ρωμαϊκό προλεταριάτο ζούσε σέ 
βάρος τής κοινωνίας, ένώ ή σημερινή κοινωνία ζει σέ βάρος 
το0 προλεταριάτου. Μέ μιά τέτια ριζική διοιφορά άνάμεσα 
στούς ύλικούς καί οίκονομικούς δρους τής άρχαίας καί τής 



τιύγχρονης ταξικ-^ίς πάλης, τά πολιτικά τους άποκυήματα δέν 
|ΐπορουν νά Ιχουν μεταξύ τους περισσότερα κοινά χαρακτη-
ριστικά άπό δσα Ιχει δ έπίσκοπος τγ)ς Κανταβρυγίας μέ τόν 
άρχιερέα Σαμουήλ. 

Λονδίνο, 23 xoD Ίοόνη 186Θ 
Κ. ΜΑΡΞ 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
[του Φρ. Ένγκελς στήν τρίτη γερμανική έκδοση - 1885] 

Τό γεγονός πώς Ιγινε άναγκαία μιά καινούρια Ικδοση 
τ-̂ Ις «18ης ΜπρυμΛίρ», τριάντα τρία χρόνια δστερα άπό τήν 
πρώτη της έμφάνιση, άποδείχνει πώς κα£ σήμερα άκόμα τό 
μικρό αύτό Ιργο δέν Ιχασε τίποτα άπό τήν άξια του. 

Εαί πραγματικά, είναι μιά έργασία δλο μεγαλοφυία. 
'Αμέσως δστερα άπό τό γεγονός πού ξάφνιασε δλο τόν πολι-
τικό κόσμο σάν κεραυνός άπό ξάστερο ούρανό, πού μερικοί 
τό καταδίκασαν μέ δυνατές φωνές ήθικής άγανάκτησης καί 
άλλοι τό δέχτηκαν σάν λύτρωση άπό τήν έπανάσταση καί 
σάν τιμωρία γιά τά παραστρατήματά της, πού, ώστόσο, δλοι 
τό είδαν μέ κατάπληξη καί κανένας δέν τό κατάλαβε — άμέ-
σως δστερα άπό τό γεγονός αύτό παρουσιάστηκε δ Μάρξ μέ 
μιά σύντομη έπιγραμματική Εκθεση πού παρουσίαζε δλη τήν 
πορεία τής γαλλικής ιστορίας δστερα άπό τίς μέρες του Φλε-
βάρη, στήν έσωτερική της έξάρτηση, καί περιόρισε τό θαύμα 
τής 2 τοΟ Δεκέμβρη σέ 2να φυσικό, άναγκαιο άποτέλεσμ* 
τής έξάρτησης αύτής, χωρίς νά χρειαστεί, οδτε γιά μιά φο-
ρά, νά χργ/σιμοποιήσει τόν ήρωα του πραξικοπήματος μέ 
άλλο τρόπο παρά μέ τήν περιφρόνηση πού του άξιζε. Καί ή 
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εΙκόνα σχεδιάστηκε τόση μαεστρία, πού κάθε καινούρια 
άποκάλυψη, πού ϊγινε στό μεταξύ, πρόσθεσε μόνο καινούριες 
άποδείξεις γιά τό πόσο πιστά άντανακλα τήν πραγματικό-
τητα. Αύτή ή ϊξοχη κατανόηση της ζωνταν·ΐ)ς καθημεριντίς 
ιστορίας, αύτή ή ξεκάθαρη, διάγνωση των γεγονότων, τή 
στιγμή πού γίνονταν, είναι πραγματικά χωρίς άλλο δμοιο 
παράδειγμα. 

Γι' αύτό, δμως, χρειαζόταν ή βαθιά γνώση τγ)ς γαλλι-
κής Ιστορίας πού είχε δ Μάρξ. Ή Γαλλία είναι χώρα δποι> 
περισσότερο άπό δπουδήποτε άλλοΟ οί ιστορικοί ταξικοί άγ©-
νες Ιφτασαν κάθε φορά ώς τήν άποφασιστική μάχη, δπου, 
κατά συνέπεια, χαράζονταν μέ τόν πιό άνάγλυφο τρόπο οΐ 
μεταβαλλόμενες πολιτικές μορφές πού μέσα σ' αύτές γίνον-
ταν οΐ άγώνες αύτοί καί δπου συνοψίζονταν τά άποτελέσματά 
τους. Κέντρο τής φεουδαρχίας τό Μεσαίωνα, πρότυπο χώρας 
της συγκεντρωτικής μοναρχίας πού στηρίζεται ατούς εύγε-
νεις υστέρα άπό τήν 'Αναγέννηση, σύντριψε ή Γαλλία στή 
μεγάλη έπανάσταση τό φεουδαρχισμό καί έγκαθίδρυσε τήν 
καθαρή κυριαρχία τής άστικής τάξης μέ τόση κλασικότητα 
δση καμιά άλλη εύρωπαϊκή χώρα. Καί αύτός άκόμα δ άγώ-
νας του προλεταριάτου, πού δλο άνεβαίνει, ένάντια στήν κυ-
ρίαρχη άστική τάξη, έκδηλώνεται έδώ μέ μιά Ιντονη μορφή 
πού είναι άγνωστη άλλοϋ. Αύτός ήταν δ λόγος πού δ Μάρξ 
δέν μελετοΐ^ε μόνο τήν περασμένη γαλλική Ιστορία μέ Ιδιαί-
τερη προτίμηση, μά παρακολουθούσε καί τήν τρέχουσα Ιστο-
ρία της σέ δλες τίς λεπτομέρειες, συγκέντρωνε τό ύλικό γιά 
μελλοντική χρήση καί, κατά συνέπεια, δέν ξαφνιαζόταν ποτέ 
άπό τά γεγονότα. 

'Ωστόσο, πρέπει νά προστεθεί καί Ινα άλλο άκόμα πε-
ριστατικό. Ό Μάρξ ϊσα-ϊσα ήταν καί κείνος πού άνακά-
λυψε πρώτος τό μεγάλο νόμο πού κινεί τήν ιστορία, τό νόμο 
πού σύμφωνα μ' αύτόν δλοι οΐ Ιστορικοί άγώνες, άδιάφορο 
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&ν γίνονται στόν πολιτικό, θρησκευτικό, φιλοσοφικό ή σέ 
όποιοδήποτε δλλο Ιδεολογικό τομέα, δέν εΖναι παρά περισ-
σότερο ή λιγότερο καθαρή Ικφραση τΟ̂ ν άγώνων άνάμεσα 
στις κοινωνικές τάξεις, και πώς ή δτυαρξή τους και, κατά 
συνέπεια, οΕ συγκρούσεις τών τάξεων αύτών έξαρτιώνται 
πάλι άπό τό βαθμό πού ϊφτασε ή άνάτυτυξη τί)ς οίκονομικί^ς 
τους κατάστασης, άπό τό είδος και τόν τρόπο πού γίνεται ή 
παραγωγή τους καί ή άνταλλαγή, πού Απορρέει άπ' αύτή. Ό 
νόμος αύτός, πού ίχει γιά τήν ιστορία τήν ϊδια σημασία πού 
Ιχει καί 6 νόμος τής μετατροπής τής ένέργειας γιά τις φυ-
σικές έπιστήμες — ό νόμος αύτός Ιδοσε στό Μάρξ, παρόμοια 
καί δώ, τό κλειδί γιά τήν κατανόηση τής ιστορίας τής δεύ-
τερης γαλλικής δημοκρατίας. Στήν ίστορία αύτή δοκίμασε τό 
νόμρ του καί είμαστε ύποχρεωμένοι, άκόμα καί δστερα άπό 
τριάντα τρία χρόνια, νά ποΟμε πώς τή δοκιμή αύτή τήν πέ-
ρασε θαυμάσια. 

'ΑμβοΟργο, 1885 

ΦΡ. ΕΝΓΚΕΛΣ 
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Ό Χέγκελ κάνει κάπου τήν παρατήρηση, ηώς βλα τά: 
μεγάλα κοσμοϊστορικά γεγονότα καί πρόσωπα παρουσιάζον-
ται, σάν νά πούμε, δυό φορές 13]. Ξέχασε νά προσθέσει, τή μιά. 
îjçjix σάν τραγωδία, τήν άλλη σάν φάρσα. Ό Κωσσιντιέρ γιά 

τό Δαντόν, δ Αουί Μπλάν γιά τό Ροβεσπιέρο, ή Montagne 
(οΙ όρεινοί) 14] το0 1848 -1851 γιά τή Montagne τοϋ 1793 -
1795, δ άνεψιός γιά τό θείο. Καί ή ίδια γελοιογραφία στά. 
περιστατικά πού κάτω άπ' αδτά γίνεται ή δεύτερη ίκδοση. 
της 18ης Μπρυμαίρ! [5]. 

Οί άνθρωποι κάνουν τήν ϊδια τους τήν Ιστορία, δέν τήν 
κάνουν δμως κάτω άηό έλεύθερες συνθήκες, πού διάλεξαν 
μόνοι τους, μά κάτω Από συνθήκες πού βρέθηκαν άμεσα, πού 
δόθηκαν καί κληρονομήθηκαν άπό τό παρελθόν. Ή παρά-
Μοση àsô δλες τίς πεθαμένες γενεές βαραίνει σάν έφιάλτης 
ί ^ ν ω στά μυαλά τόν ζωντανών. Καί ϊσα - ϊσα δταν φαίνον-
ται νά άσχολοΟνται γιά νά άνατρέψουν τούς έαυτούς τους καί 
τά πράγματα καί νά φτιάσουν κάτι πού δέν ύπήρχε άκόμα,, 
σέ τέτιες ίσα - ίσα έποχές έπαναστατικής κρίσης, έπικαλοΟν-
ται μέ άγωνία τά πνεύματα τοΟ παρελθόντος στήν ύπηρεσία 
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τους, δανείζονται τά δνάματά τους, τά πολεμικά τους συνθή-
ματα, τις φορεσιές τους γιά νά παρουσιάσουν μ' αύτή τή με-
ταμφίεση, πού τήν ?κανε δ χρόνος σεβάσμια, και μ' αύτή τή 
δανεισμένη γλώσσα τήν καινούρια σκηνή της παγκόσμιας 
ιστορίας. "Ετσι, δ Λούθηρος μεταμφιέστηκε σέ άπόστολο Παύ-
λο, ή έπανάσταση του 1789 -1814 ντύθηκε διαδοχικά τή φο-
ρεσιά της ρωμαϊκής δημοκρατίας καί της ρωμαϊκής αύτο-
κρατορίας καί ή έπανάσταση του 1848 δέν ήξερε τίποτα κα-
λύτερο νά κάνει, παρά νά παρωδήσει πότε τό 1789 καί πότε 
τήν έπαναστατική παράδοση τοΟ 1793 - 1795. "Ετσι μετα-
φράζει καί δ άρχάριος πού ϊμαθε μιά νέα γλώσσα πάντοτε 
ξανά στή μτ/τρική του γλώσσα. Μά τότε μόνο Ιχει άφομοιώ-
σει τό πνεύμα της καινούριας γλώσσας καί μπορεί έλεύθερα 
νά δημιουργεί σ' αύτή, δταν κινείται σ' αύτή χωρίς νά θυ-
μάται τήν τιαλιά καί ξεχνάει σ' αύτή τήν προγονική του 
γλώσσα. 

Εξετάζοντας τίς κοσμοϊστορικές αύτές έπικλήσεις των 
νεκρόν βλέπουμε άμέσως μιά χτυπητή διαφορά. Ό Κάμιλ-
λος Ντεμουλέν, δ Δαντόν, δ Ροβεσπιέρος, δ Σαίν - Ζίστ, δ 
Ναπολέων, οί ήρωες καθώς καί τά κόμματα καί ή μάζα άπό 
τήν παλιά γαλλική έπανάσταση, έκπληρώσανε μέ τή ρωμαϊ-
κή φορεσιά καί μέ τή ρωμαϊκή φρασεολογία τό καθήκον της 
έποχής τους, νά λύσουν τά δεσμά και νά έγκαθιδρύσουν τή 
σύγχρονη ά σ τ ι κ ή κοινωνία. Εκείνοι κομμάτιασαν τ ί 
φεουδαρχική γή καί θέρισαν τά φεουδαρχικά κεφάλαια, πού 
είχαν μεγαλώσει έπάνω σ"" αύτή. Ό άλλος δημιούργησε στό 
έσωτερικό τής Γαλλίας τίς συνθήκες πού κάτω άπ' αύτές θά 
μποροΟσε νά άναπτυχθεί πρώτα δ έλεύθερος συναγωνισμός, 
νά γίνει ή έκμετάλλευση τής τεμαχισμένης Ιδιοχτησίας τής 
γής καί νά χρησιμοποιηθεί ή άπελευθερωμένη βιομηχανική 
παραγωγική δύναμη τοϋ Ιθνους καί πέρα άπό τά γαλλικά 
σύνορα, σάρωνε παντοΟ τούς φεουδαρχικούς θεσμούς, δσο 
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χρειαζόταν γιά να προμηθεύσει στην άστική κοινωνία της 
Γαλλίας ?να άντίστοιχο καί σύμφωνο μέ τήν έποχή του πε-
ριβάλλον στήν εύρωπαϊκή ήπειρο. Μόλις έγκαταστάθηκε ή 
καινούρια κοινωνική μορφή, έξαφανίστηκαν οΕ προκατακλυ-
σμιαιοι κολοσσοί και μαζί μ' αδτούς καί δ άναστημένος ξανά 
ρωμαϊσμός — ο ί Βρούτοι, οΕ Γράκχοι, οΕ Πουπλικόλες, οΕ τριμ-
ποΟνόΐ, οΕ συγκλητικοί καί αύτός "δ ϊδιος δ Καίσαρ. Ή άστική 
κοινωνία, στή νηφάλιά της πραγματικότητα είχε δημιουρ-
γήσει τούς άληθινούς της διερμηνείς καί τά δργανά της μέ 
τούς Σαί, τούς Κουζέν, τούς Ρουαγιέ - Κολλάρ, τούς Μπεν-
ζαμέν Κονστάν καί τούς Γκιζώ. ΟΕ πραγματικοί της στρατη-
λάτες κάθονταν πίσω άπό τά έμπορικά γραφεία καί τό λιπα-
ρό κεφάλι τοΟ Λουδοβίκου τοΟ 18ου ήταν ή πολιτική της 
κεφαλή. 'Ολοκληρωτικά άποροφημένη μέ τήν παραγωγή του 
πλούτου καί μέ τήν ειρηνική πάλη τοΟ συναγωνισμοΟ, δέν 
ϊνιωβε πιά πώς τά φαντάσματα τής ρωμαϊκής έποχής είν^ 
σταθεί φρουροί στήν κούνια της. Μά, δσο λίγο ήρωική καί 
δν είναι ή άστική κοινωνία, χρειάστηκαν, ώστόσο, δ ήρωι-
σμός, ή θυσία, ή τρομοκρατία, δ έμφύλιος πόλεμος καί οΕ 
έθνικές μάχες γιά νά τή φέρουν στόν κόσμο. Καί οΕ μονο-
μάχοι της βρήκαν στίς κλασικά αύστηρές παραδόσεις της 
ρωμαϊκής δημοκρατίας τά ιδανικά καί τίς μορφές της τέχνης 
καθώς καί τίς αύταπάτες πού είχαν άνάγκη γιά νά Αποκρύ-
ψουν άπό τούς ίδιους τούς έαυτούς τους τό περιορισμένο άστι-
κό περιεχόμενο πού είχαν οΕ άγώνες τους καί νά συγκρατή-
σουν τό πάθος τους <πό δψος της μεγάλης Εστορικής τραγω-
δίας. Έτσι , σέ μιά άλλη βαθμίδα άνάπτυξης. Ινα αΙώνα πρίν, 
δ Κρόμβελ καί δ άγγλικός λαός δανείστηκαν άπό τήν Πα-
λαιά Διαθήκη τή γλώσσα, τά πάθη καί τίς αύταπάτες γιά 
τήν άστική τους έπανάσταση. Μόλις πραγματοποιήθηκε δ 
πραγματικός σκοπός, μόλις συμπληρώθηκε δ άστικός μετα-
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σχηριατισμός της άγγλικης κοινωνίας, δ Λόκ έκτόπισε τό 
Χαμπακούκ. 

Ή άνάσταση των νεκρών σέ κείνες τις έπαναστάσεις 
χρησίμευε λοιπόν σέ τούτο: νά λαμπρύνει τούς καινούριους 
άγώνες και 2χι νά παρωδήσει τούς παλιούς, νά μεγαλύνει 
στή φαντασία τό δοσμένο καθήκον και δχι νά άποφύγει στήν 
πραγματικότητα τήν έκπλήρωσή του, νά βρεθεί πάλι τό 
πνεύμα της έπανάστασης και δχι νά κάνουν τό φάντασμά 
της νά περιτριγυρίζει ξανά. 

'Από τό 1848 ώς τό 1851 τριγύριζε μονάχα τό φάντα-
σμα της παλιάς' έπανάστασης, άπό τό Μαρράστ, τό républi-
cain en gants jaunes (τό δημοκράτη μέ κίτρινα γάντια), 
πού μεταμφιέστηκε στόν παλιό Μπαγύ, &ς τόν τυχοδιώχτη 
πού κρύβει τά πρόστυχα άποκρουστικά χαρακτηριστικά του 
κάτω άπό τη σιδερένια νεκρική μάσκα του Ναπολέοντα. 'Έ-
νας ολόκληρος λαός πού πίστευε πώς μέ μιά έπανάαταση θά 
άποκτουσε τή δύναμη γιά μιά έπιταχυνόμενη κίνηση, βρί-
σκεται γυρισμένος ξανά σέ μιά πεθαμένη έποχή καί, γιά νά 
μήν είναι δυνατή καμιά αυταπάτη γιά τό ξαναγύρισμα, πα-
ρουσιάζονται ξανά τά παλιά δεδομένα, οί παλιές χρονολογίες, 
τά παλιά δνάματα, τά παλιά διατάγμ,ατα, πού άπό πολύ και-
ρό τώρα είχαν γίνει άντικείμενο της άρχαιολογικής πολυ-
μάθειας, καθώς καί οι παλιοί χαφιέδες πού άπό καιρό φαί-
νονταν νά Ιχουν χαθεί. Τό Ιθνος έμφανίζεται σάν έκεινο τόν 
τρελό έγγλέζο άπό τό Μπέντλαμίβ], πού νόμιζιε πώς ζοΟσε 
στήν έποχή των άρχαίων Φαραώ καί θρηνούσε κάθε μέρα γιά 
τίς σκληρές δουλειές πού Επρεπε νά κάνει σάν χρυσωρύχος στά 
μεταλλεία της Αιθιοπίας, κλεισμένος μέσα σ' αύτή τήν ύπό-
γεια φυλακή μέ μιά λάμπα μέ λιγοστό φως στερεωμένη στό 
Ι'διο του τό κεφάλι, πίσω του τόν έπιστάτη των δούλων μέ 
μακρύ μαστίγιο καί στις Ιξοδες Ινα άνακάτούμα άπό βάρβα-
ρους μισθοφόρους, πού οδτε τούς έργάτες τούς άναγκασμέ-
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νους νά δουλεύουν στά μεταλλεία καταλάβαιναν οΰτε και δ 
Ινας τόν δλλο, γιατί δέ μιλου(|^ν καμιά κοινή γλώσσα. «Και 
δλα αότά συμβαίνουν σέ μένα» — άναστενάζει δ μανιακός 
δγγλος—, «σέ μένα πού γεννήθηκα έλεύ&ερος βρετανός, νά 
κάνω άναγκαστικά χρυσάφι γιά τούς άρχαιους Φαραώ!». 
«Γιά νά πληρώνω τά χρέη τής οικογένειας Βοναπάρτη!», στε-
νάζει τό γαλλικό Ιθνος. Ό άγγλος, δσο ήταν στά καλά του, 
δέν μποροί>σε νά γλυτώσει άπό τήν ϊμμονη Ιδέα νά κάνει 
χρυσάφι. Οί γάλλοι, δσο καιρό έπαναστατουσαν, δέν μπορού-
σαν νά γλυτώσουν άπό τή ναπολεόντεια άνάμνηση, δπως Ιδει-
ξαν οΐ έκλογές στις 10 του Δεκέμβρη [7]. Λαχταρούσαν νά ξα-
ναγυρίσουν άπό τούς κινδύνους τής έπανάστασης στά κρεατο-
κάζανα τί)ς Αιγύπτου [81 και ή 2 τοΟ Δεκέμβρη 1851 ήταν ή 
άπάντηση. Δέν ϊχουν μόνο τή γελοιογραφία του παλιού Να-
πολέοντα, Ιχουν γελοιογραφήσει αύτόν τόν ϊδιο τόν παλιό 
Ναπολέοντα, δπως θά Ιπρεπε νά φαίνεται στά μέσα τοϋ δέ-
κατου Ινατου αΙώνα. 

Ή κοινωνική έτιανάσταση του δέκατου ϊναιτόυ αΙώνα 
δέν μπορεί νά άντλήσει τήν ποίησή της άπό τό παρελθόν, 
μά μόνο άπό τό μέλλον. Δέν μπορεί νά άρχίσει άπό τόν ϊδιο 
τόν έαυτό της άν δέν σβήσει δλες τίς προλήψεις σχετικά μέ 
τό παρελθόν. Οί προηγούμενες έπαναστάσεις είχαν άνάγκη 
άπό κοσμοϊστορικές άναμνήσεις γιά νά θολώσουν τό περιεχό-
μενό τους. Ή έπανάσταση του δέκατου Ινατου αΙώνα πρέπει 
νά άφήσει τούς νεκρούς νά θάψουν τούς νεκρούς τους γιά νά 
φτάσει στό δικό της περιεχόμενο. Έκεϊ ή φράση ξεπερνάει 
τό περιεχόμενο, έδώ τό περιεχόμενο ξεπερνάει τή φράση. 

Ή έπανάσταση του Φλεβάρη ήταν ?νας αιφνιδιασμός, 
Ινα ξ ά φ ν ι α σ μ α τής παλιάς κοινωνίας καί δ λαός άνα-
κήρυξε αύτό τό άπροσδόκητο κ τ ύ π η μ α σάν κοσμοϊστο-
ρικό γεγονός πού μ' αύτό άρχιζε ή καινούρια έποχή. Στίς 2 
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τοϋ Δεκέμβρη ή έπανάσταση του Φλεβάρη έξα(ρανίστηκε μέ 
την ταχυδακτυλουργία ένός χαρτοκλέφτη και έκεΐνο πού φαί-
νεται πώς Ανατράπηκε δέν είναι πιά ή μοναρχία, είναι οί 
φιλελεύθερες παραχωρήσεις, πού είχαν άπο<ιπασθεΐ άπό αύτή 
δστερα άπό έκατό χρόνων άγώνες. 'Αντί νά καταχτήσει ή 
ίδια ή κ ο ι ν ω ν ί α ενα καινούριο περιεχόμενο, φαίνεται 
μόνο πώς τό κ ρ ά τ ο ς ξαναγύρισε στήν πιό παλιά του μορ-
φή, στήν ξετσίπωτη σκέτη κυριαρχία τοΟ σπαθιοϋ καί τοΟ 
ράσου. "Ετσι άπάντησε στόοουρ de main τοϋ Φλεβάρη του 
1848 τό coup de tête του Δεκέμβρη του 1851. "Όπως κερ-
δήθηκε Ιτσι καί χάθηκε. Στό μεταξύ ή ένδιάμεση περίοδος 
δέν πέρασε Αχρησιμοποίητη. Ή γαλλική κοινωνία στή διάρ-
κεια των χρόνων 1848-1851 συμπλήρωσε τις σπουδές καί 
τήν Τνείρα %αί μέ συντομευμένη μάλιστα μέθοδο, έπειδή ήταν 
έπαναστατική, πού σέ κανονική, σάν νά ποΟμε, σέ Ακαδη-
μαϊκή έξέλιξη θά Ιπρεπε νά είχε προηγηθεί άπό τή Φε-

• βρουαριανή Επανάσταση δν αύτή έπρόκειτο νά είναι κάτι πα-
ραπάνω άπό μιά Αναταραχή στήν έπιφάνεια. Ή κοινωνία 
φαίνεται τώρα πώς ύποχώρησε πιό πίσω Από κει πού ξεκί-
νησε. Στήν πραγματικότητα πρέπει πρώτα νά δημιουργήσει 
τήν έπαναστατική της Αφετηρία, τήν κατάσταση, τις σχέ-
σεις, τις συνθήκες πού μ' αύτές μόνο γίνεται ή σύγχρονη έπα-
νάσταση σοβαρή. 

'Αστικές έπαναστάσεις, σάν τις έπαναστάσεις τοϋ δέκα-
του δγδοου αΙώνα, δρμοϋν γρήγορα Από έπιτυχία σέ έπιτυχία, 
τά δραματικά τους Αποτελέσματα ξεπερνοϋν τό Ινα τό Αλλο, 
Ανθρωποι καί πράγματα φαίνο '^ ι σάν σέ φωτιές διαμαν-
τιών. Ή ίκσταση είναι τό πνεϋμα κάθε ήμέρας. ΜΑ ή ζωή 
τους είναι μικρή. Σέ λίγο φτάνουν κιόλας στό Ανώτατο ση-
μείο τους καί μιά μακρυά Αποχαύνωση κυριεύει δστ·ρα τήν 
κοινωνία πριν μάθει νά Αφομοιώνει νηφΑλια τΑ Αποτβλέσματα 
τής δρμητικής καί θυελλώδικης έποχής της. *Αντ{θ·τα, οΐ 
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προλεταριακές έπαναστάσεις, δπως οΐ έπαναστάσεις του'δέ-
κατου Ινατου αιώνα, κάνουν Αδιάκοπη κριτική στόν ιδιο τόν 
έαυτό τους, διακότυτουν κάθε στιγμή τήν πορεία τους, γυρί-
ζουν πάλι σέ κείνο πού φαίνεται πώς Ιχει πραγματοποιηθεί 
γιά νά τό ξαναρχίσουν άπό τήν άρχή, χλευάζουν μέ ώμή 
άκρίβεια τις Ασυνέπειες, τις, Αδυναμίες και τις έλεεινότητες 
πού παρουσιάζουν οί πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πώς ξα-
πλώνουν κάτω τόν άντίπαλό τους μόνο γιά νά Αντλήσει 
καινούριες δυνάμεις Από τή Γή και νά σηκωθεί μπροστά 
τους πιό γιγάντιος, όπισθοχωροϋν δλοένα μπροστά στήν 
Απροσδιόριστη Απεραντοσύνη τών Γδιων των σκοπών τους, ώσ-
που νά δημιουργηθούν οΕ δροι πού κάνουν Αδύνατο κάθε ξανα-
γύρισμα και οΐ ϊδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: · 

Hic Rhodus, hic sâlta · 
hier ist die rose, hier tanze [9]. 

(Ιδού ή Ρόδος, Ιδού και τό πήδημα* έδώ είναι τό τριαν-
τάφυλλο, έδώ χόρεψε). Κατά τά Αλλα κάθε μέτριος παρα-
τηρητής, Ακόμα και Αν δεν παρακολούθησε βήμα πρός βήμα 
τήν πορεία τής γαλλικής έξέλιξης, θά Ιπρεπε νά προαισθαν-
θει πώς τήν έτυανάσταση τήν περίμενε Ινα μεγάλο ρεζίλεμα. 
'^Ηταν Αρκετό νά Ακούσει κανείς τά αύτάρεσκα έπινίκια γάυ-
γίσματα, πού μ' αύτά οΐ κύριοι δημοκράτες συγχαίρονταν 
Αμοιβαία γιά τά καλά Αποτελέσματα τής δεύτερης [Κυριακής 
του μήνα] Μάη του 1852 [10]. Ή δεύτερη [Κυριακή τοϋ μή-
ναίΐ Μάη τοϋ 1852 είχε γίνει Ιμμονη Ιδέα στά μυαλά τους, δό-
γμα, δπως στά μυαλά τών χιλιαστών ή ήμέρα πού θά ξανα-
παρουσιαστει ô Χριστός και θά Αρχίσει ή χιλιόχρονη βασι-
λεία. Ή Αδυναμία, δπως πάντα, βρήκε καταφύγιο στήν πί-
στη γιά τά θαύματα. Νόμιζε πώς θά νικοΟσε τόν έχθρό δταν 
τόν ξόρκιζε στή φαντοισία της και Ιχασε κάθε κατανόηση γιά 
τό παρόν μέ τήν παθητική Αποθέωση τοΟ μέλλοντος πού βρί-
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σκονταν μπροστά της κα£ μέ τίς πράξεις πού είχε in pet to 
(στό νου) μά πού δέν ήθελε άκόμα νά τις πραγματοποιή-

σει. Οι ήρωες ιαύτοί, πού ζητούν νά άναιρέσουν τήν άποδει-
γμένη άνικανότητά τους μέ τό νά έκφράζουν άμοιβαια τή 
συμπάθεια τους και νά συγκεντρώνονται δλοι σέ σωρό, είχαν 
δέσει τίς άποσκευές τους, είχαν συγκεντρώσει προκαταβολικά 
τά δάφνινα στεφάνια τους καί άποισχολημένοι ισα - ϊσα μέ τό 
νά προεξοφλούν στό χρηματιστήριο τις δημοκρατίες in par t i · 
bus (μόνο στά χαρτιά) [11] καί πού γι ' αυτές είχαν κιόλας 
όργανώσει προνοητικά, μέ δλη τήν ήσυχια τής χωρίς άπαι-
τήσεις ψυχής τους, τό κυβερνητικό προσωπικό. Ή 2 τοΟ Δε-
κέμβρη τούς κτύπησε σάν κεραυνός άπό ξέστερο ούρανό καί 
οί λαοί, πού σέ έποχές μικρόψυχης κατάπτωσης άφήνουν 
πρόθυμα νά καταπνίγεται ή Ισωτερική τους άγωνία άπό τούς 
πιό δυνατούς φωνακλάδες, θά έχουν ι'σως πειστεί πώς πέρα-
σαν πιά οι καιροί δπου τά κακαρίσματα άπό τίς χήνες μπο-
ρούν νά σώζουν τό Καπιτώλιο[12]. 

Τό σύνταγμα, ή έθνοσυνέλευση, τά δυναστικά κόμματα, 
οί γαλάζιοι καί οί κόκκινοι δημοκράτες, et ήρωες τής Άφρι-
κής[13], οί βροντές άπό τό βήμα, οί άστραπές του καθημερινοΟ 
τύπου, δλόκληρη ή φιλολογία, τά πολιτικά όνόματα καί οί 
πνευματικές κορυφές, δ αστικός νόμος καί τό ποινικό δίκαιο, ή 
liberté, égalité, fraternité (έλευθερία. Ισότητα, άδελφό-
τητα) καί ή δεύτερη [Κυριακή του μήνα] ΙΛάη τοΟ 1852 — 
δλα αύτά έξαφανίστηκαν σάν φαντάσματα μπροστά στά ξόρ-
κια ένός άνθρώπου, πού καί οί Γδιοι οί έχθροί του δέ λένε 
πώς είναι μάγος. Ή καθολική ψηφοφορία φαίνεται νά ίζηαε 
μιά στιγμή μόνο γιά νά κάνει μέ τά ιδια της τά χέρια, μπρο-
στά στά μάτια δλου του κόσμου, τή διαθήκη της καί νά δια-
κηρύξει στό δνομα του ίδιου τρυ λαο: «Alles, was besteht, 
ist wert, dass es zugrunde geht» (κάθε τι πού ύπάρχει 
άξίζει κιόλας νά χαθεί) [14]. 
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Δέν φτάνει νά λέμε μόνο, δπως κάνουν οΐ γάλλοι, πώς 
τό Ιθνος τους αιφνιδιάστηκε. Σέ ενα Ιθνος και σέ μιά γυναί-
κα δεν συγχωρείται ή άπροφύλαχτη στιγμή, δπου δ πρώτος 
τυχόν τυχοδιώχτης θά μπορούσε νά τή βιάσει. Τό αίνιγμα 
δέ λύνεται μέ τέτια γυρίσματα μά διατυπώνεται μόνο δια-
φορετικά. 'Απομένει νά έξηγηθει μέ τί τρόπο ενα Ιθνος άπό 
36 έκατομμύρια αιφνιδιάστηκε και δδηγήθηκε χωρίς άντί-
σταση στήν αΙχμαλωσία άπό τρεις μεγάλους τυχοδιώχτες. 

"Ας άνακεφαλαιώσουμε σέ γενικές γραμμές τις φάσεις 
πού πέρασε ή γαλλική έπανάσταση άπό τίς 24 του Φλεβάρη 
1848 δς τό Δεκέμβρη του 1851. 

Τρεις κύριες περίοδες είναι άπαραγνώριστες: ή π ε -
ρ ί ο δ ο ς τοΟ Φ λ ε β ά ρ η . Άπό τίς 4 του Μάη 1848 
ώς τίς 28 του Μάη 1849: ή π ε ρ ί ο δ ο ς τ η ς σ υ γ -
κ ρ ό τ η σ η ς τ η ς δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ή ή π ε ρ ί ο -
δ ο ς τ ή ς σ υ ν τ α χ τ ι κ ή ς σ υ ν έ λ ε υ σ η ς . 'Από 
τίς 28 του Μάη 1849 ώς τίς 2 του Δεκέμβρη του 1851: ή 
π ε ρ ί ο δ ο ς τ η ς σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή ς δ η μ ο κ ρ α -
τ ί α ς ή τ ή ς ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή ς έ θ ν © σ υ ν έ λ ε υ -
σ η ς . 

Ή π ρ ώ τ η π ε ρ ί ο δ ο ς , άπό τίς 24 του Φλεβάρη, 
ή άπό τήν άνατροπή του Αουδοβίκου Φιλίππου ώς τίς 4 τοΟ 
Μάη 1848 πού συγκλήθηκε ή Συνταχτική Συνέλευση, ή 
καθαυτό π ε ρ ί ο δ ο ς τ ο υ Φ λ ε β ά ρ η , μπορεί νά χα-
ρακτηριστεί σάν δ π ρ ό λ ο γ ο ς τής έπανάστασης. Ό χα-
ραχτήρας της έκδηλώθηκε έπίσημα μέ τό γεγονός πώς ή κυ-
βέρνηση πού αύτοσχεδιάστηκε Ανακήρυξε ή ϊδια τόν έαυτό της 
π ρ ο σ ω ρ ι ν ή καί δπως ή κυβέρνηση, Ιτσι και τό κάθε τι 
πού όποκινήθηκε, πού έπιχειρήθηκε καί πού έκδηλώθηκε στήν 
περίοδο αυτή χαραχτήρισε τόν έαυτό του σάν π ρ ο σ ω ρ ι ν ό 
μόνο. Κανείς καί τίποτα δέν τόλμησε νά διεκδικήσει γιά τόν 
έαυτό του τό δικαίωμα τής ύπαρξης καί τής πραγματικής 
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δράσης.'"Όλα τά στοιχεία πού προετοίμασαν ή καθόρισαν τήν 
έπανάσταση, ή δυναστική άντιπολίτευση [15], ή δημοκρατική 
άστική τάξη, ή λαϊκοδημοκρατική έργατιά, βρήκαν προσω-
ρινά τή θέση τους στή φεβρουαριανή κ υ β έ ρ ν η σ η . 

Δέν μπορούσε νά είναι διαφορετικά. Οί μέρες του Φλε-
βάρη είχαν άρχικά σκοπό μιά έκλογική μεταρύθμιση, πού 
θά πλάταινε τόν κύκλο των πολιτικά προνομιούχων μέσα στήν 
ϊδια τήν κατέχουσα τάξη και θά άνέτρεπε τήν άποκλειστική 
κυριαρχία της άριστοκρατίας του χρήματος. Μόλις δμως Εφτα-
σαν τά πράγματα &ς x'fi'^ πραγματική'σύγκρουση, δ λαός κατέ-
βηκε στά δδοφράγματα, ή έθνοφρουρά κράτησε παθητική στά-
ση, à στρατός δέν Ιφερε καμιά σοβαρή άντίστάση καί ή δυνα-
στεία τόβαλε στά πόδια. Τότε ή δημοκρατία φάνηκε σάν κάτι 
τό αύτονόητο. Κάθε κόμμα τήν εξήγησε μέ τό δικό του τρόπο. 
Τό προλεταριάτο πού τήν κατάχτησε μέ τή βία των δπλων 
της Ιβαλε τή δική του σφραγίδα καί τήν άνακήρυξε κ ο ι -
ν ω ν ι κ ή δ η μ ο κ ρ α τ ί α . Έτσι δηλώθηκε τό γενικά 
περιεχόμενο της σύγχρονης έπανάστασης, πού βρίσκονταν 
στήν πιό παράδοξη άντίφαση μέ κάθε τι πού, μέ τό όλικό 
πού ύπήρχε, μέ τό βαθμό μόρφωσης πού είχαν φτάσει οί μά-
ζες κάτω άπό τίς δοσμένες περιστάσεις καί σχέσεις,'μπο-
ρούσε άμεσα νά πραγματοποιηθεί. Άπό τήν άλλη μεριά, ot 
άξιώσεις δλων των άλλων στοιχείων, πού είχαν πάρει μέρος 
στήν έπανάσταση του Φλεβάρη, άναγνωρίστηκαν μέ τή με-
ρίδα του λέοντος πού πέτυχαν στήν κυβέρνηση. Σέ καμιά 
άλλη έποχή δέ βρίσκουμε, κατά συνέπεια, πιό παρδαλό μίγμα 
άπό παραφουσκωμένες φράσεις καί άδεξιότητα, άπό τίς πιό 
ένθουσιώδικες νεοτεριστικές τάσεις μέ τήν πιό βαθιά ριζω-
μένη κυριαρχία τής παλιάς ρουτίνας, άπό τήν πιό φαινομε-
νική άρμονία α δλόκληρη τήν κοινωνία μαζί μέ τήν πιό 
βαθιά άποξένϋ)ση των στοιχείω^ν της. Ένώ τό παρισινό προ-
λεταοιάτο έντρυφο0σε άκόμα στή θέα τής μβγάλης προοπτι-
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κης, πού είχε ξανοίξει μπροστά του, και έπιδίδονταν σέ σο-
βαρές συζητήσεις γιά τά κοινωνικά προβλήματα, οί παλιές 
δυνάμεις της κοινωνίας συσπειρώθηκαν, συγκεντρώθηκαν, 
σκέφτηκαν και βρήκαν 2να άπροσδόκητο στήριγμα στή μάζα 
του Ιθνους, στούς άγρότες και τους μικροαστούς, πού είχαν 
όρμήσει δλοι μέ μιας στή ν πολιτική σκηνή, δταν γκρεμίστη-
καν οί φραγμοί της Ιουλιανής μοναρχίας. 

Ή δ ε ύ τ ε ρ η π ε ρ ί ο δ ο ς , άπό τις 4 τοϋ Μάη 
1848 δς τό τέλος τοϋ Μάη 1849, είναι ή περίοδος τ ή ς 
σ υ γ κ ρ ό τ η σ η ς , τ ή ς θ ε μ ε λ ί ω σ η ς τ ή ς 
ά σ τ ι κ ή ς δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς . ''Αμέσως δστερα άπό τίς 
μέρες του Φλεβάρη δέν αιφνιδιάστηκε μόνο ή δυναστική άν-
τιπολίτευση άπό τούς δημοκρατικούς, οΐ δημοκρατικοί άπό 
τούς σοσιαλιστές, μά και δλόκληρη ή Γαλλία άπό τό Παρίσι. 
Ή Εθνοσυνέλευση πού συνήλθε στις 4 του Μάη 1848, δστε-
ρα άπό τίς έθνικές έκλογές, άντιπροσώπευε τό έθνος. *Ηταν 
ζωντανή διαμαρτυρία ένάντια στις άξιώσεις των ήμερών το0 
Φλεβάρη κ^ι δφειλε νά ξαναφέρει τά άποτελέσματα της έπα-
νάστασης στά ^άστικά της μέτρα. Μάταια δοκίμασε τό παρι-
σινό προλεταριάτο, πού κατάλαβε άμέσως τό χαραχτήρα τής 
Εθνοσυνέλευσης, λίγες μέρες δστερα άπό τή σύγκλησή της, 
στίς 15 του Μάη, νά άρνηθει βίαια τήν δπαρξή της, νά τή 
διαλύσει, νά σκορπίσει πάλι στά συστατικά της μέρη τήν όρ-
γανική αύτή μορφή πού μ' αύτή τό άπειλουσε τό πνεϋμα το0 
Ιθνο^ς πού άντιδρουσε [16]. Ή 15η του Μάη δέν είχε, δπως 
είναι γνωστό, κανένα άλλο άποτέλεσμα παρά νά άπομακρύ-
νει τόν Μπλανκί και τούς συντρόφους του, δηλαδή τούς πρα-
γματικούς άρχηγούς τοΟ προλεταριακού κόμματος, άπό τήν 
πολιτική σκηνή γιά δλόκληρη τή διάρκεια τοϋ κύκλου πού 
έξετάζουμε. 

Τήν ά σ τ ι κ ή μ ο ν α ρ χ ί α του Λουδοβίκου Φιλίπ-
που μπορούσε μόνο ή ά σ τ ι κ ή δ η μ ο κ ρ α τ ί α νά τήν 
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διαδεχθεί, δηλαδή, äv κάτω άπό τό δνομα του βασιλιά κυ-
€έρνησε μιά περιορισμένη μερίδα της άστικ-^ς τάξης, τώρα 
στό δνομα τοΟ λ(Χθυ θά κυβερνάει τό σύνολο της άστικης τάξης. 
ΟΕ άξιώσεις του παρισινοΟ προλεταριάτου είναι ουτοπιστικά 
κουραφέξαλα πού πρέπει νά πάρουν Ινα τέλος. Στή δήλωση 
•αυτή τής Συνταχτικής Συνέλευσης τό παρισινό προλεταριάτο 
άπάντησε μέ τήν έ ξ έ γ ε ρ σ η τ ο ϋ Ι ο ύ ν η , τόπ ιό 
κολοσσιαίο γεγονός στήν ιστορία τών εύρωπαϊκών έμφυλίων 
πολέμων- Ή άστική δημοκρατία νίκησε. Μέ τό μέρος της 
βρίσκονταν ή άριστοκρατία τοΟ χρήματος, ή βιομηχανική 
άστική τάξη, ή μεσαία τάξη, οΐ μικροαστοί, δ στρατός, τό όρ-
γανωμένο σέ κινητή φρουρά κουρελοπρολεταριάτο [17], οί δια-
νοούμενοι, οΐ παπάδες καί δ πληθυσμός της υπαίθρου. Μέ τό 
μέρος του παρισινοϋ προΐ^εταριάτου δέν ήταν κανένας άλλος 
έκτός άπ' αύτό τό ϊδιο. Πάνω άπό 3.000 έξεγερμένοι σφά-
χτηκαν υστέρα άπό τή νίκη καί 15.000 έξορίστηκαν χωρίς 
δίκη.' Μέ τήν ήττα αυτή τό προλεταριάτο περνά ατό π ί σ ω 
μ έ ρ ο ς της έπαναστατικής σκηνής. Προσπαθεί κάθε φορά 
νά περάσει ξανά μπροστά, μόλις φάνει πώς τό κίνημα παίρ-
νει καινούρια δρμή, μά μέ δλο καί πιό έλαττωμένη πάντοτε 
χρήση δυνάμεων καί πάντοτε μέ μικρότερα άποτελέσματα. 
Μόλις ενα άπό τά κοινωνικά στρώματά πού βρίσκονται πιό 
πάνω άπ' αύτό Εμπαινε σέ έπαναστατικό άναβρασμό, συμ-
μαχεί μαζί του, Ιτσι συμμερίζεται τίς ήττες πού παθαίνουν 
τά διάφορα κόμματα τό ενα δστερα άπό τό άλλο. Μά τά κα-
τοπινά αύτά κτυπήματα άδυνατίζουν δλο καί πιό πολύ, δσο 
περισσότερο διαμοιράζονται σ' δλόκληρη τήν έπιφάνεια τής 
κοινωνίας. Οί σημαντικότεροι άρχηγοί του στήν Εθνοσυνέ-
λευση καί στό ν τύπο πέφτουν μέ τή σειρά θύματα των δικα-
στηρίων καί έπικεφαλής του μπαίνουν δλο καί πιό άμφίβολα 
πρόσωπα. "Ενα μέρος του ρίχνεται σέ δ ο γ μ α τ ι κ ο ύ ς 
π ε ι ρ α μ α τ ι σ μ ο ύ ς , σ έ τ ρ ά π ε ζ ε ς ά ν τ α λ -
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λ α γ ώ ν κ α ι σ έ έ ρ γ α τ ι κ ο ύ ς σ υ ν ε τ α ι ρ ι -
σ μ ο ύ ς , δ η λ α δ ή σ έ μ ι ά κ ί ν η σ η π ο ύ 
ε χ ε ι π α ρ α ι τ η θ ε ί ά π ό τ ή ν Ι δ έ α ν ά 
ά ν α τ ρ έ ψ ε ι τ ό ν π α λ ι ό κ ό σ μ ο μ έ τ ά 
δ ι κ ά τ ο υ σ υ ν δ υ α σ μ έ ν α μ ε γ ά λ α μ έ σ α 
κ α ί ζ η τ ά ε ι , ά ν τ ί θ ε τ α , ν ά π ρ α γ μ α τ ο -
π ο ι ή σ ε ι τ ή ν ά π ο λ ύ τ ρ ω σ ή τ ο υ π ί σ ω 
ά π ό τ ί ς π λ ά τ ε ς τ-^ίς κ ο ι ν ω ν ί α ς , μ έ 
ί δ ι ω τ ι κ ό τ ρ ό π ο , μ έ σ α σ τ ο ύ ς π ε ρ ι ο ρ ι -
σ μ έ ν ο υ ς δ ρ ο υ ς δ π α ρ ξ ή . ς τ ο υ κ α ί γ ι ' 
α υ τ ό ά π ο τ υ χ α ί ν ε ι ά ν α γ κ α σ τ ι κ ά . Φαί-
νεται πώς δέν μπορεί οδτε νά ξαναβρεί μέσα του τό έπανα-
στατικό μεγαλείο, οδτε νά κερδίσει ώς δτου δ λ ε ς ο ΐ τ ά -
ξ ε ι ς πού τό πολέμησαν τόν 'Ιούνη κείτονται ήττημένες δί-
πλα του. Μά, τουλάχιστο, ύποκύπτει μέ δλες τίς τιμές της 
μεγάλης κοσμοϊστορικής πάλης. "Οχι μονάχα ή Γαλλία, μά 
όλόκληρη ή Ευρώπη τρέμει άπό τό σεισμό του Ιούνη, ένώ 
οΐ κατοπινές ήττες των άνώτερων τάξεων έξαγοράζονται τό-
σο φτηνά, πού χρειάζεται δλη ή γεμάτη θράσος ύπερβολή 
του κόμματος πού νίκησε γιά νά μπορούν νά περάσουν γενικά 
σάν γεγονότα καί γίνονται τόσο έπονείδιστες δσο πιό μακριά 
από τό προλεταριάτο βρίσκεται τό κόμμα πού νίκησε. 

Ή ήττα τώρα των έπαναστατών του 'Ιούνη είχε φυσικά 
προπαρασκευάσει καί Ισοπεδώσει τό Εδαφος, πού πάνω του 
μπορούσε νά θεμελιωθεί καί νά οικοδομηθεί ή άστική δημο-
κρατία. Ταυτόχρονα δμως φανέρωσε πώς στήν Εύρώπη υπάρ-
χουν άλλα ζητήματα καί δχι τό ζήτημα « δ η μ ο κ ρ α τ ί α 
ή μ ο ν α ρ χ ί α » . Είχε δείξει πώς ή ά σ τ ι κ ή δ η μ ο -
κ ρ α τ ί α σημαίνει έδω τήν άπεριόριστη δεσποτεία μιας τά-
ξης πάνω στις άλλες τάξεις. Είχε φανερώσει πώς σέ χώρες 
μέ πολύ παλιό πολιτισμό, μέ άναπτυγμένο ταξικό σχηματι-
σμό, μέ σύγχρονους δρους παραγωγής καί μέ πνευματική συ-
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νείδηση πού μέσα σ' αύτή είχαν διαλυθεί, δστερα άπό δουλειά 
αιώνων, δλες οΐ πατροπαράδοτες ίδέ€ς, ή δ η μ ο κ ρ α τ ί α 
σττμαίνει γ ε ν ι κ ά μ ό ν ο τ ή μ ο ρ φ ή μ ι α ς 
π ο λ ι τ ι κ · ^ ς ά λ λ α γ η ς σ τ ή ν ά σ τ ι κ ή κ ο ι -
ν ω ν ί α και δ χ ι τ ή σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ή μ ο ρ φ ή 
τ η ς ζ ω ή ς τ η ς δπως λ.χ. στις Ενωμένες Πολιτείες στή 
Βόρεια 'Αμερική, δπου όπάρχουν βέβαια τάξεις, μά δέν Ιχουν 
άκόμα σταθεροποιηθεί και, μέσα σέ μιά άδιάκοπη κατάστίχση 
ροής, άλλάζουν και άνταλλάζουν μεταξύ τους τά συστατικά 
τους στοιχεία, δπου τά σύγχρονα μέσα παραγωγής άντι νά 
ταυτίζονται μέ Ινα άποτελματωμένο όπερπληθυσμό, πιό πολύ 
άναπληρώνουν τή σχετική Ιλλειψη σέ έργατικά κεφάλια και 
χέρια και δπου, τέλος, ή πυρετώδικη νεανική κίνηση της 
όλικής παραγωγής, πού 2χει νά Ιδιοποιηθεί Ινα καινούριο κό-
σμο, δέν άφησε οδτε χρόνο οδτε εύκαιρία γιά νά καταργήσει 
τόν τζαλιό κόσμο των πνευμάτων. 

"Ολες οί τάξεις και δλα τά κόμματα ένώθηκαν τις μέ-
ρες του 'Ιούνη μ έ τ ό Κ ό μ μ α τ ή ς Τ ά ξ η ς ένάντια 
στήν προλεταριακή τάξη, στό κ ό μ μ α τ ή ς ά ν α ρ χ ί α ς , 
του σοσιαλισμού, τοΟ κομμουνισμοΟ. «"Εσωσαν» τήν κοινωνία 
άπό τούς « Ι χ θ ρ ο ύ ς τ ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς » . "Εδοσαν 
στό στρατό τους γιά σύνθημα τό ρητό τής παλιάς κοινωνίας 
— Ι δ ι ο χ τ η σ ί α , ο ι κ ο γ έ ν ε ι α , θ ρ η σ κ ε ί α , 
τ ά ξ η - — και τόν κάλεσαν στήν άντεπαναστατική σταυροφο-
ρία: «Έν τούτφ νίκα» [18]. Άπό τή στιγμή αύτή, κάθε φορά 
πού Ινα άπό τά πολυάριθμα κόμματα, πού είχαν συσπειρωθεί 
κάτω άπό τό Ιμβλημα αύτό ένάντια στούς ξεσηκωμένους τοϋ 
Ιούνη, προσπαθεί νά κρατήσει τό έπαναστατικό πεδίο μά-
χης γιά τά δικά του συμφέροντα, ύποκύπτει μπροστά στήν 
κραυγή: «Ιδιοχτησία, οίκδγένεια, θρησκεία, τάξη». Ή κοι-
νωνία σώζεται κάθε φορά πού δ κύκλος τών κυριάρχων της 
στενεύει, κάθε φορά πού Ινα πιό στενό συμφέρο έπικρατεί 
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μπροστά στό πιό πλατύ. Κάθε άπαίτηση γιά τήν πιό άπλή 
άστική οίκονομιτοή {ΐεταρύθμιση, γιά τόν πιό κοινό φιλελευ-
θερισμό, γιά τήν πιό ρηχή δημοκρατία, τιμωρείται σάν «Από-
πειρα ένάντια στήν κοινωνία» και στιγματίζεται ταυτόχρονα 
σάν «σοσιαλισμός». Στό τέλος πετιούνται μέ τις κλωτσιές κ<χί 
ot ίδιοι οΕ άρχιερεις ττ)ς «θρησκείας και της τάξης» άπό τούς 
ιιυθιακούς τους τρίποδ-ες, άρπάζονται στό σκοτάδι τγ]ς νύχτας 
άπό τά κρεβάτια τους, χώνονται σέ κλοΟβες, ρίχνονται στις 
φυλακές ή στέλνονται έξορία, δ ναός τους Ισοπεδώνεται, τό 
στάμα τους σφραγίζεται, ή πένα τους τσακίζεται, δ νόμος 
τους ξεσκίζεται στό δνομα της θρησκείας, της Ιδιοχτησίας, 
τής οικογένειας, τής τάξης. 'Αστοί πού είναι φανατισμένοι 
γιά τήν τάξη πυροβολούνται στά μπαλκόνια τους άπό μπου-
λούκια μεθυσμένων φαντάρων, ή ιερότητα τής οίκογένειάς 
τους βεβηλώνεται, τά σπίτια τους βομβαρδίζονται Ιτσι γιά νά 
-περνάει ή ώρα — στό δνομα τής Ιδιοχτησίας, τής οίκογέ-
νειας, της θρησκείας, της τάξης. Τέλος, τά άποβράσματα της 
άστικής κοινωνίας σχηματίζουν τήν ι ε ρ ή φ ά λ α γ γ α 
τ η ς τ ά ξ η ς και δ ήρωας Κραπουλίνσκι [191 μπαίνει στόν 
Κεραμεικό σάν « σ ω τ ή ρ α ς τ ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς » . 
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I I 

"Ας ξαναπιάσουμε τό ντίμα τγ)ς έξέλιξης. 
Ή Ιστορία της Σ υ ν τ α χ τ ι κ γ ) ς ' Ε θ ν ο σ υ ν έ -

λ ε υ σ η ς άπό τίς μέρες του Ιούνη κα{ δστερα είναι ή 
ι σ τ ο ρ ί α τ η ς κ υ ρ ι α ρ χ ί α ς κ α ι τ η ς δ ι ά -
λ υ σ η ς τ η ς δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή ς ό μ ά δ α ς τ η ς 
ά σ τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς , της δμάδας έκείνης πού είναι γνω-
στή μέ τό δνομα: οΕ τρίχρωμοι δημοκράτες, καθαροί δημο-
κράτες, πολιτικοί δημοκράτες, φορμαλιστές δημοκράτες. 

Ή δμάδα αύτή άποτελουσε στό καθεστώς της άστικής μο-
ναρχίας του Λουδοβίκου Φιλίππου τήν è π ί σ η μ η δημοκρα-
τική ά ν τ ι π ο λ ί τ ε υ σ η καί, κατά συνέπεια, 2να άναγνω-
ρισμένο συστατικό μέρος του τότε πολιτικού κόσμου. ΕΙχε τούς 
άντιπροσώπους της στίς βουλές καί σημαντικό κύκλο έπιροής, 
στόν τύπο. Τό παρισινό δργανό της, «Le National» [20] 
τό θεωρούσαν στό είδος του τόσο σοβαρό δσο καί τή «Jour--
nal des Débats» [21]. Ή θέση της μέσα στή συνταγματι-
κή μοναρχία άντιστοιχουσε στό χαραχτήρα της. Δέν άποτελου-
σε μιά δμάδα της άστικής τάξης μέ κοινά συμφέροντα πού τήν 
ξεχώριζαν άπό τίς άλλες οί Ιδιαίτερες συνθήκες στήν παρα-
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γωγή. 'Ήταν μιά φατρία ί^πό άστούς μέ δηιμοκρατικές Ιδέες, 
άπό συγγραφείς, δικηγόρους, άξιαψατικούς και ύπαλλήλους 
πού ή έποροή τους στηρίζονταν στίς προσωπικές άντιπάθειες 
τγ)ς χώρας ένάντια στό Λουδοβίκο Φίλιππο, σέ άναμνήσεις της 
παλιάς δημοκρατίας, στή δημοκρατική πίστη μερικών δνει-
ροπόλων και πριν άπ' δλα στό γ α λ λ ι κ ό έ θ ν ι κ ι σ μ ό , 
πού τόν κρατοΟσε άδιάκοπα δγρυπνο τό μίσος τους ένάντια 
στίς συνθήκες τ·?]ς Βιέννης καί τή συμμαχία μέ τήν 'Αγγλία. 
Έ ν α μεγάλο μέρος άπό τούς ότϋαδούς της ή «National» τόν 
καιρό τοΟ Λουδοβίκου Φιλίππου τό χρωστούσε στήν κρυφή 
τούτη άγάπη πρός τήν αύτοκρατορία, πού άργότερα, στό κα-
θεστώς της δημοκρατίας, μπόρεσε νά τής άντιτάξει συό πρό-
σωπο του Λουδοβίκου Βοναπάρτη Ινα θανάσιμο άνταγωνιστή. 
Πολεμοϋσε τήν χρηματιστική άριστοκρατία, δπως δλη ή δπό-
λοιπη άστική άντιπολίτευση. Ή πολεμική ένάντια στόν προ-
ϋπολογισμό, πού στή Γαλλία ταυτιζόταν μέ τήν πάλη ένάν-
τια στή χρττματιστική άριστοκρατία, της έξασφάλιζε μιά 
πάρα πολύ φτηνή δημοτικότητα καθώς καί πολύ πλούσια 
δλη γιά πουριτανικά leading articles (κύρια άρθρα) καί 
δέν μπκ>ρουσε παρά νά τά έκμεταλλευτεΐ. Ή βιομηχανική 
άστική τάξη τήν εύγνωμονοΟσε γιατί ύποστήριζε δουλόπρεπα 
τό γαλλικό προστατευτικό σύστημα, πού, ώστόσο, τό δέχον-
ταν πιό πολύ γιά έθνικούς λόγους παρά γιά οίκονομικούς, καί 
δλη ή άστική τάξη γιά τίς γεμάτες μίσος συκοφαντίες της 
ένάντια στόν κομμουνισμό ocai τό σοσιαλισμό. Κατά τά άλλα, 
τό κόμμα τής «National» ήταν κ α θ α ρ ά δ η μ ο κ ρ α -
τ ι κ ό , ζητούσε δηλαδή δημοκρατική καί 8χι μοναρχική 
μορφή γιά τήν άστική κυριαρχία καί, πρίν άπ' δλα, τή μερί-
δα τοΟ λέοντος στήν κυριαρχία αύτή., "Οσο γιά τούς δρους 
αύτής τής άλλαγής, δέν τούς είχε καθόλου ξεκαβαρίσει μέσα 
της. 'Αντίθετα, αύτό πού ήταν γι ' αύτή καθαρό σάν τόν ήλιο 
καί άναγνωρίζονταν δημόσια στά μεταρυθμιστικά συμπόσια 
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τις τελευταίες ήμερες του Λουδοβίκου Φιλίππου, ήταν ή άντι-
δημοτικότητά της άνάμεσα στους δημοκράτες άστούς και 
Ιδιαίτερα στό έπαναστατικό προλεταριάτο. Αύτοί οί καθαροί 
δημοκράτες, 8πως δά είναι φυσικό γιά τούς καθαρούς δημοκρά-
τες, ήταν κιόλας Ετοιμοι νά ικανοποιηθούν στήν άρχή μέ τήν 
άντιβασιλεία της δούκισσας της Όρλεάνης [22], δταν ξέσπα-
σε ή έπανάσταση του Φλεβάρη πού Ιδωκε στούς πιό γνωστούς 
έκπροσώπους της μιά θέση στήν προσωρινή κυβέρνηση. Φυ-
σικά, είχαν άπό μιόίς άρχής τήν έμπιστοσύνη της άστικής 
τάξης καί τήν πλειοψηφία στή Συνταχτική Συνέλευση. Τά 
σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ά στοιχεία της προσωρινής κυβέρνησης 
άποκλείστηκαν άμέσως άπό τήν Εκτελεστική Επιτροπή πού 
σχημάτισε ή Εθνοσυνέλευση δταν συνήλθε, καί τό κόμμα της 
«National» χρησιμοποίησε τήν %ρηξη της έξέγερσης του 
'Ιούνη γιά νά διώξει καί αύτή τήν ïh^a τήν Ε κ τ ε λ ε σ τ ι -
κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή καί νά άπαλλ%ει μ' αύτόν τόν τρόπο 
άπό τούς άμεσους άντιπάλους της, τούς μ ι κ ρ ο α σ τ ο ύ ς 
ή δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο ύ ς ρ ε π ο υ μ π λ ι κ ά ν ο υ ς . 
(Λεντρύ - Ρολλέν κτλ.). Ό Καβαινιάκ. δ στρατηγός του 
άστικοϋ δημοκρατικού κόμματος πού είχε διευθύνει τή μάχη 
του Ιούνη, άντικατάστησε τήν Εκτελεστική Επιτροπή μέ Ινα 
είδος διχτατορικής έξουσίας. Ό Μαρρά, δ πρώην άρχισυντά-
χτης τής «National», Ιγινε μόνιμος πρόεδρος της Συνταχτι-
κής Εθνοσυνέλευσης καί τά ύπουργεία καθώς καί δλες τίς 
άλλες σημαντικές θέσεις τίς πήραν οΐ καθαροί δημοκράτες. 

Ή δημοκρατική δμάδα των άστών, πού άπό καιρό θεω-
ροΟσε τόν έαυτό της σάν τό νόμιμο κληρονόμο τής μοναρχίας 
του Ιούλη, βρήκε πώς είχε ξεπεράσει τά Ιδανικά της, μά 
Ιφτασε στήν έξουσία 8χι δπως τό όνειρεύονταν τόν καιρό 
του Λουδοβίκου Φιλίππου, μέ μιά φιλελεύθερη έξέγερση τής 
άστικής τάξης ένάντια στό θρόνο, μά δστερα άπό μιά στάση 
τοΟ προλεταριάτου ένάντια στό κεφάλαιο, πού καταπνίγηκε 
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μέ μυδράλια, Έκεΐνο πού φαντάστηκε σάν τό πιό έ π α ν α -
σ τ α τ ι κ ό γεγονός, ήταν στήν πραγματικότητα τό πιό 
ά ν τ ε π α ν α σ τ α τ ι κ ό . Τό φρούτο ίτνεσε μέσα στήν πο-
διά της, μά Ιπεσε άπό τό δέντρο της γνώσης και άπό τό 
δέντρο της ζωής. 

Ή άποκλειστική κ υ ρ ι α ρ χ ί α τ ω ν ά σ τ ώ ν 
δ η μ ο κ ρ α τ ώ ν διατηρήθηκε μόνο άπό τις 24 του Ιούνη 
ώζ τις 10 του Δεκέμβρη 1848. Συνοψίζεται σ τ ή σ ύ ν τ α -
ξ η έ ν ό ς δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο ύ σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς 
και στήν κ ή ρ υ ξ η τ ο υ Π α ρ ι σ ι ο ύ σέ κ α τ ά -
σ τ α σ η π ο λ ι ο ρ κ ί α ς . 

Τό καινούριο σ ύ ν τ α γ μ α ήταν στή βάση του μόνο ή 
έκδημοκρατισμένη Ικδοση της μοναρχίας του Ιούλη. Τό 
στενό έκλογικό δικαίωμα της Ιουλιανής μοναρχίας, πού 
άπόκλειε άκόμα και Ινα μεγάλο μέρος άπό τούς άστούς άπό 
τήν πολιτική έξουσία, ήταν άσυμβίβαστο μέ τήν δπαρξη της 
άστικής δημοκρατίας. Ή έπανάσταση- του Φλεβάρη προκή-
ρυξε άμέσως στή θέση του έκλογικου αύτου συστήματος τό 
άμεσο γενικό έκλογικό δικαίωμα. Οί άστοί - δημοκράτες δέν 
μπορούσαν νά άνακαλέσουν τό γεγονός αύτό. Περιορίστηκαν 
μόνο νά προσθέσουν τήν περιοριστική διάταξη μιόίς έξάμηνης 
παραμονής στόν τόπο της έκλογής. Έ παλιά διοικητική, δη-
μοτική, δικαστική, στρατιωτική κτλ. όργάνωση ?μεινε δπως 
ήταν, ή, δπου τό σύνταγμα τήν τροποποιούσε, ή τροποποίηση 
άφορουσε τόν πίνακα των περιεχομένων και δχι τό περιεχό-
μενο, τό δνομα και δχι τό πράγμα. 

Τό άναπόφευχτο γενικό έπιτελειο των έλευθεριών τοΟ 
1848, προσωπική έλευθερία, έλευθερία του τύπου, τοΟ λό-
γου, της όργάνωσης, της συγκέντρωσης, τής έκπαίδευσης, τής 
θρησκείας κ.τ.λ. ντύθηκε μέ μιά συνταγματική στολή πού 
τό Ικανέ άτρωτο. Κάθε μιά δηλαδή από τις έλευθερίες αύτές 
άνακηρύσσεται ά π ό λ υ τ ο δικαίωμα τοΟ γάλλου cito-
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yen (πολίτη), μά πάντοτε μέ τήν περιθωριακή σημείωση πώς 
είναι απεριόριστη μόνο ώς έκεΐ πού δέν περιορίζεται άπό τά 
« ί σ α δ ι κ α ι ώ μ α τ α τ ω ν δ λ λ ω ν και άπό τή 
δ η μ ό σ ι α ά σ φ ά λ ε ι α » ή άπό « ν ό μ ο υ ς » πού 
έχουν σκοπό νά έξασφαλίσουν ?σα-ϊσα αύτή τήν αρμονία 
άνάμεαα στις άτομικές έλευθερίες και τή δημόσια άσφάλεια. 
Λ.χ. «οί πολίτες έχουν τό δικαίωμα νά συνεταιρίζονται, νά 
συγκεντρώνονται φιλήσυχα και χωρίς δπλα, νά άναφέρονται 
στις άρχές και νά έκφράζουν τις γνο^μες τους μέ τόν τύπο 
ή με δποιοδήποτε άλλο μέσο. Ή ά π ό λ α υ σ η τ ω ν 
δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν α ύ τ ώ ν δ έ ν 2 χ ε ι κ α ν έ ν α 
ά λ λ ο π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό π α ρ ά τ ά ϊ σ α δ ι κ α ι ώ -
μ α τ α τ ω ν 4 λ ω ν κ α θ ώ ς κ α ι τ ή δ η μ ό σ ι α 
ά σ φ ά λ ε ι α » . [Κεφ. I I του γαλλικοΟ συντάγματος, § 8]. 
Ή έκπαίδευση είναι έλεύθερη. «Ή ελευθερία της έκτϊαίδευσης 
πρέπει νά ά π ο λ α μ β ά ν ε τ α ι μέσα ατά καθορισμένα 
άπό τό νόμο δρια και κάτω άπό τήν άνώτερη έπίβλεψη του 
κράτους» Ιστό ϊδιο, § 91. «Ή κατοικία κάθε πολίτη είναι άπα-
ραβίαστη, έ κ τ ό ς άπό τις περιπτώσεις πού προβλέπει 6 
νόμος» [στό ϊδιο, κεφ. I I , § 3] κ.τ.λ. κ.τ.λ. — Τό σύ^/ταγμα 
παραπέμπει λοιπόν όλοένα σέ μελλοντικούς ό ρ γ α ν ι κ ο ύ ς 
νόμους, πού θά έπεξηγουν τις περιθωριακές αύτές σημειώσεις 
και θά ρυθμίζουν τήν άπόλαυση των άπεριορίστων αύτών 
έλευθεριων, έτσι πού νά μή συγκρούονται ουτε μεταξύ τους, 
οδτε μέ τή δημόσια άσφάλεια. Και άργότερα οί όργανικοί 
αυτοί νόμοι έκδόθηκαν άπό τούς φίλους της τάξης καί ρυ-
θμίστηκαν δλες αύτές οί έλευθερίες μέ τέτιο τρόπο πού ή 
άστική τάξη νά τις άπολ&μβάνει δίχως νά Ιρχεται σέ σύγ-
κρουση μέ τά ίδια δικαιώματα των άλλων τάξεων της κοι-
νωνίας. ΠαντοΟ δπου άπαγόρευαν «ατούς Άλλους» τις έλευ-
θερίες αύτές ή πού έπιτρέπονταν ή άπόλαυσή τους κάτω άπό 
δρους πού άποτελουσαν άλλες τόσες άστυνομικές παγίδες, αύ-
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τό γίνονταν πάντοτε μόνο γιά τό συμφέρο της « δ η μ ό σ ι α ς 
ά σ φ ά λ ε ι α ς » , δηλαδή, γιά τήν άσφάλεια της άοτίκης 
τάξης, δπως δριζει τό σύνταγμα. TC αύτό, ύστερότερα, και 
τά δυό μέρη έπικαλοΰνταν μέ δλο τους τό δίκαιο τό σύνταγμα, 
τόσο οΐ φίλοι της τάξης πού καταργούσανε δλες αυτές τίς 
έλευθερίες, δσο καί οί δημοκράτες πού τίς διεκδικούσαν δλες. 
Τό κάθε δηλαδή &ρθρο του συντάγματος περιλαβαίνει τήν 
ίδια του άντίθεση, τή δική του "Ανω καί Κάτω Βουλή, στή 
γενική διατύπωση τήν έλευθερία καί στήν περιθωριακή ση-
μείωση τήν κατάργηση της έλευθερίας. 'Όσον καιρό λοιπόν 
ήταν σεβαστό τό δ ν ο μ α της έλευθερίας και έμποδίζον-
ταν μόνο ή πραγματική έξάσκησή της, έ ν νοείται μέ νόμιμο 
τρόπο, ή συνταγματική ύπαρξη της έλευθερίας Ιμενε άνέ-
παφη καί άπαραβίαστη, δσο θανάσιμα καί δν ήταν τά χτυ-
πήματα στήν κ α θ η μ ε ρ ι ν ή της ύπαρξη. 

Τό σύνταγμα αύτό, πού μέ τόσο έξυπνο τρόπο τό έκαναν 
άπαραβίαστο, ήταν ώστόσο σάν τόν 'Αχιλλέα τρωτό σέ ένα 
σημείο, δχι δμως στή φτέρνα, μά στό κεφάλι, ή καλύτερα 
στά δυό κεφάλια δπου κατάληγε : σ τ ή Ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή 
σ υ ν έ λ ε υ σ η άπό τό ένα μέρος, σ τ ό ν π ρ ό ε δ ρ ο 
άπό τό &λλο. "Αν. ξεφυλλίσουμε τό σύνταγμα θά βρούμε πώς 
μόνο τά δρθρα πού σ' αύτά καθορίζεται ή σχέση του προέ-
δρου μέ τή Νομοθετική συνέλευση είναι άπόλυτα, θετικά, 
χωρίς άν.τιφάσεις, άδύνατο νά παρερμηνευτούν. Έδώ, δηλα-
δή, τό ζήτημα ήταν νά έξασφαλιστουν οί ϊδιοι οΐ άστοί δη-
μοκράτες. Τά δρθρα 4 5 - 7 0 του συντάγματος έχουν μέ τέ-
τιο τρόπο συνταχθεί, πού νά μπορεί ή έθνοσυνέλευση νά πα-
ραμερίζει συνταγματικά τόν πρόεδρο, ένώ δ πρόεδρος νά μήν 
μπορεί νά παραμερίζει τήν έθνοσυνέλευση παρά μόνο αντι-
συνταγματικά, καταργώντας δηλαδή τό ϊδιο τό σύνταγμα. 
Έδώ, λοιπόν, αύτό τό ϊδιο τό σύνταγμα προκαλεί τή βίαιη 
κατάργησή του. Δέν καθιερώνει μόνο, δπως δ Χάρτης τοΟ 
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1830 [23], τό χωρισμό των έξθΐ>σιών, μά τόν πλαταίνει ως τήν 
άναπόφορη άντίφααη. Τ ό π α ι χ ν ί δ ι τ ω ν σ υ ν τ α -
γ μ α τ ι κ ώ ν έ ξ ο υ σ ι ώ ν , βπως όνόμαζε 6 Γκιζώ τούς 
κοινοβουλευτικούς καυγάδες άνάμ^εσα στη νομοθετική και τήν 
έκτελεστική έξουσια, παίζει στό σύνταγμα του 1848 άκατά-
παυτα va banque [τά παίζει δλα γιά δλα], 'Από τό ëva μέ-
ρος 750 άντιπρόσωποι τοϋ λαου, έκλεγμένοι μέ καθολική ψη-
φοφορία και έπανεκλέξιμοι, πού άποτελοϋν μιά άνεξέλεγκτη, 
άδιάλυτη, άδιαίρετη έθνοσυνέλευση, μιά έθνοσυνέλευση πού 
Ιχει παντοδύναμη νομοθετική έξουσία, πού άποφασίζει τε-
λικά γιά πόλεμο, εΙρήνη καί έμπορικές συμβάσεις, πού αύτή 
μόνη Ιχει τό δικαίωμα νά δίνει άμνηστία καί πού μέ τή 
μονιμότητά της βρίσκεται Αδιάκοπα στό προσκήνιο. Άπό τό 
άλλο μέρος δ πρόεδρος μ,έ δλα τά προνόμια της βασιλικ5)ς 
έξουσίας, μ i τό δικαίωμα νά διορίζει καί νά παύει τούς 
ύπουργούς του άνεξάρτητα άπό τήν έθνοσυνέλευση, μέ δλα 
τά μέσα τ7]ς έκτελεστικής έξουσίας στά χέρια του, μέ τό 
δικαίωμα" νά διορίζει σέ δλες τίς θέσεις καί νά δρίζει Ιτσι 
στή Γαλλία τό λιγότερο πάνω άπό 1 έκατομμύριο όπάρξεις, 
γιατί τόσες έξαρτώνται άπό τίς 500.000 όπαλλήλους καί 
άξιωματικούς δλων των βαθμών. "Εχει πίσω του δλες τίς 
ένοπλες δυνάμεις. "Εχει τό προνόμιο νά δίνει χάρη σέ μεμο-
νωμένους έγκληματίες, νά βάζει σέ διαθεσιμότητα τούς εθνο-
φύλακες, νά παύει, σέ συμφωνία μέ τό Συμβούλιο Επικρα-
τείας, τά γενικά, τά έπαρχιακά καί τά δημοτικά συμβού-
λια πού έκλέγονται άπό τούς Ιδιους τούς πολίτες. Έ χ ε ι τήν 
πρωτοβουλία καί τήν καθοδήγηση σέ δλες τίς συμφωνίες μέ 
τό έξωτερικό. Ένώ ή συνέλευση παραμένει άδιάκοπα στή 
σκηνή καί είναι έκτεθειμένη μέ τό φως τής ήμέρας στήν 
κοινή κριτική, δ πρόεδρος κάνει κρυφή ζωή στά Ηλύσια, 
καί μάλιστα Ιχοντας μπροστά στά μάτια του καί μέσα στήν 
καρδιά του τό άρθρο 45 του συντάγματος, πού του φωνάζει 
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κάθε μέρα: «Frère, il faut mourir!» ['Αδελφέ, πρέπει νά 
πεθάνεις!]. Ή έξοι>σ(α σου λήγει τή δεύτερη Κυριακή του 
ώραίου μήνα Μάη, τόν τέταρτο χρόνο τΐ^ς έκλογής σου. Τό-
τε πάνε τά μεγαλεία, τό κομμάτι δέν παίζεται δεύτερη φο-
ρά καί &ν Ιχεις χρέη κοίταξε νά τά πληρώσεις δσο είναι 
άκόμα καιρός μέ τις 600.000 φράγκα πού σου έπιχορηγει 
τό σύνταγμα, έκτός άν προτιμάς νά τραβήξεις τή δεύτερη Δευ-
τέρα του ώραίου μήνα Μάη γιά τό Κλισύ [24]. "Αν τό σύν-
ταγμα παραχωρεί Ιτσι τήν πραγματική έξουσια στόν πρόεδρο, 
προσπαθεί νά έξασφαλίσει τήν ήθική έξουσια στήν Εθνοσυνέ-
λευση. Παραβλέποντας τό γεγονός πώς είναι άδύνατο νά δη-
μιουργηθεί ήθική έξουσια μέ νομικά δρθρα, τό σύνταγμα 
άναιρει έδώ τόν ιδιο τόν έαυτό του, δριζοντας πώς δ πρόε-
δρος έκλέγεται άπό δλους τούς γάλλους μέ άμεση ψηφοφο-
ρία. Ένώ οί ψήφοι της Γαλλίας σκορπίζονται στά 750 μέλη 
της Εθνοσυνέλευσης, συγκεντρώνονται έδώ άντίθετα σέ Ε ν α 
μοναδικό άτομο. Ένώ κάθε χωριστός άντιπρόσωπος του λαοΰ 
άντιπροσωπεύει μόνο τούτο ή έκεινο τό κόμμα, τούτη ή κείνη 
τήν πόλη, τούτο ή κείνο τό προγεφύρωμα ή άκόμα καί μόνο 
τήν άνάγκη νά έκλεγεΐ ?νας έπτακοσιοστός πεντηκοστός χω-
ρίς νά πολυπροσέχει κανείς οδτε τίς ϊδιες τίς έκλογές, οδτε 
καί τόν υποψήφιο, α υ τ ό ς είναι δ έκλεκτός του Έθνους 
καί ή πράξη της έκλογής του είναι τό μεγάλο άτου, πού τό 
παίζει δ κυρίαρχος λαός μιά φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Ή 
έκλεγμένη Εθνοσυνέλευση έκφράζει, βέβαια, μέ τούς χωρι-
στούς άντιπροσώπους της τίς ποικίλες πλευρές του έθνικου 
πνεύματος, μά στόν πρόεδρο ένσαρκώνεται αύτό τό ϊδιο τό 
έθνικό πνεύμα. 'Απέναντι σ' αυτή κατέχει ëva είδος θεϊκοΟ 
δικαιώματος, ύπάρχει έλέφ λαοΰ. 

Ή θέτις, ή θεά της θάλασσας, είχε προφητέψει στόν 
'Αχιλλέα πώς θά πέθαινε στό άνθος της νεότητάς του. Τό 
σύνταγμα, πού κι αύτό είχε, σάν τόν 'Αχιλλέα, τό τρωτό του 
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σηιμείο, είχε τό ιδιο μέ τόν 'Αχιλλέα και τήν προαίσθηση 
πώς θά πέθαινε άπό πρόωρο θάνατο. "Ηταν άρκετό για τους 
καθαρούς δημοκράτες, πού Ιφτιαναν τό σύνταγμα, νά ρίξουν 
μιά ματιά, άπό τό συννεφιασμένο ούρανό τγ]ς Ιδανικής δημο-
κρατίας, κάτω στό βέβηλο κόσμο γιά νά διακρίνουν π(&ς 6 
άέρας πού είχαν πάρει οί βασιλικοί, οΐ βοναπαρτικοί, οί δη-
μοκρατικοί, οΕ κομμουνιστές καθώς καί ή δική τους ανυπο-
ληψία αδξαινε κάθε μέρα δσο πλησίαζαν νά δλοκληρώσουν 
τό μεγάλο τους νομοθετικό άριστούργημα, χωρίς νά είνα: 
άνάγκη νά άφήαει γι ' αύτό ή θέτις τή θάλασσα καί νά τούς 
φανερώσει τό μυστικό. Προσπαθούσαν νά ξεγελάσουν τό πε-
πρωμένο μέ μιά συνταγματική πανουργία, χρησιμοποιώντας 
τό άρθρο 111 τοΟ συντάγματος, πού σύμφωνα μ' αύτό κάθε 
πρόταση γιά ά ν α θ ε ώ ρ η σ η τ ο ϋ σ υ ν τ ά γ μ α -
τ ο ς Ιπρεπε νά ψηφιστεί σέ τρεις διο&δοχικές συζητήσεις, 
πού θά Ίπρεπε νά άπέχει ή μία άπό τήν άλλη Ινα δλόκλη-
ρο μήνα, καί άπό τά τρία τέταρτα τό λιγότερο των ψήφων καί 
μέ τήν πρόσθετη προϋπόθεση πώς θά ψήφιζαν 8χι λιγότερα 
άπό 500 μέλη της Εθνοσυνέλευσης. Μ' αύτό Εκαναν τήν 
άνίσχυρη μόνο άπόπειρα, καί σάν κοινοβουλευτική άκόμα 
μειοψηφία, δπως Εβλεπαν προφητικά άπό τώρα κι δλας τόν 
έαυτό τους, νά έξασκήσουν άκόμα μιά έξουσία πού, αυτή τή 
στιγμή πού διέθεταν τήν κοινοβουλευτική πλειοψηφία καί 
δλα τά μέσα τής κυβερνητικής έξουσίας, ξέφευγε μέρα μέ 
τή μέρα δλο καί πιό πολύ άπό τά άδύνατα χέρια τους. 

Τέλος τό σύνταγμα έμπιστεύονταν τόν έαυτό του, μέ Ινα 
μελοδραματικό άρθρο, «στήν έτ^ιγρύπνηση καί τόν πατριω-
τισμό δλόκληρου του γαλλικού λαοΟ καί κάθε γάλλου χωρι-
στά» άφου πρώτα, σέ Ινα άλλο άρθρο, είχε κι δλας έμπιστευ-
θεΐ τούς «άγρυπνους» καί «πατριώτες» στήν τρυφερή δι-
καστική περιποίηση του άνώτατου δικιαστηρίου, της «haute 
cour», πού έπινοήθηκε έπίτηδες άπ' αύτό γιά τοΟτο τό οκοπό. 
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Αυτό ήταν τό σύνταγμα του 1848, πού στίς 2 του Δεκέμ-
βρη 1851 άνατράπηκε δχι άπό κάποιο κεφάλι, μά άπό τό άγ-
γιγμα και μόνο ένός καπέλου. Τό καπέλο αύτό, είναι Αλήθεια, 
ήταν ενα τρίκωχο ναπολεόντειο καπέλο. 

Ένώ οί άστοί δημοκράτες άσχολουνταν στή συνέλευση μέ 
τό νά ψιλολογοΰν, νά συζητοΰν και νά ψηφίζουν αύτό τό σύντα-
γμα, δ Καβαινιάκ Ιξω άπό τή συνέλευση κρατούσε τό Π α -
ρ ί σ ι σ έ κ α τ ά σ τ α σ η π ο λ ι ο ρ κ ί α ς . Ή κα-
τάσταση πολιορκίας τοΟ Παρισιού ήταν δ accoucheur (ό 
μάμμος) της συνταχτικής συνέλευσης δταν αύτή κοϊλοπονου-
σε τά δημοκρατικά δημιουργήμ^τά της. "Αν έξαφανίστηκε 
άπό τόν κόσμο άργότερα τό σύνταγμα, μέ τίς ξιφολόγχες, 
δέν πρέπει νά ξεχνούμε πώς Ιπρεπε νά τό προστατέψουν, δταν 
άκόμα βρίσκονταν στήν κοιλιά της μάνας του, παρόμοια ξιφο-
λόγχες καί μάλιστα γυρισμένες ένάντια στό λαό καί πώς πάλι 
ξιφολόγχες Ιπρεπε νά τό φέρουν στόν κόσμο. Οί πρόδρομοι 
των «τίμιων δημοκρατών» είχαν περιφέρει τό σύμβολό τους, 
τήν τρίχρωμη σημαία, σ' δλόκληρη τήν Εύρώπη. Τούτοι πά-
λι Ικαναν καί μιά εφεύρεση άκόμα, πού βρήκε μόνη της τό 
δρόμο σ' δλόκληρη τήν ήπειρο, μά πού ξαναγύριζε, μέ δλο 
ξανανιωμένη άγάπη, στή Γαλλία, ώσπου τώρα πολιτογρα-
φήθηκε μόνιμα στούς μισούς νομούς της — τ ή ν κ α τ ά -
σ τ α σ η π ο Τ , ι ο ρ κ ί α ς . Περίφημη έφεύρεση, πού χρη-
σιμοποιήθηκε περιοδικά σέ κάθε άκόλουθη κρίση στήν πορεία 
της γαλλικής έπανάστασης. Μά δ στρατώνας καί δ καταυλι-
σμός, πού τά φόρτωναν περιοδικά πάνω στά κεφάλια τής 
γαλλικής κοινωνίας γιά νά τής συμπιέσουν τό μυαλό καί νά 
τήν κάνουν νά ήσυχάσει, τό σπαθί καί τό μουσκέτο, πού σ' 
αύτά άνάθεταν περιοδικά νά διευθύνουν καί νά διοικούν, νά 
κηδεμονεύουν καί νά λογοκρίνουν, νά έκτελοί>ν άστυνομικά 
καθήκοντα καί νά παίζουν τό ρόλο του νυχτοφύλακα, τό μου-
στάκι καί ή στρατιωτική στολή πού τά σάλπιζαν περιοδικά 
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σαν τήν άνώτατη σοφία και τόν πρύτανη της κο'.νωνΰας — 
δεν θά Ιπρεπε τάχα στό τέλος δ στρατώνας και δ καταυλι-
σμός, τό σπαθί καί τδ μ^υσκέτο, τό μουστάκι καί ή στρατιω-
τική στολή, νά σκεφθούν νά σώσουν καλύτερα μιά γιά πάν-
τα τήν κοινωνία, άνακηρύσσοντας τδ δικδ τους καθεστώς σάν 
τό άνώτατο καθεστώς καί άπαλλάσσοντας δλδτελα τήν άστι-
κή κοινωνία άπδ τή φροντίδα νά κυβερνάει τόν έαυτό της; 
Ό στρατώνοις καί δ καταυλισμός, τό σπαθί καί τό μουσκέτο, 
τό μουστάκι καί ή στρατιωτική στολή ίπρεπε νά φτάσουν 
ακόμα πιό γρήγορα σ' αύτή τή σκέψη, γιατί τότε θά μπο-
ρούσαν νά περιμένουν καί πιό καλή πληρωμή γιά τήν άνώ-

' τερή τους έκδούλευση, ένώ μέ τις άπλές περιοδικές κατα-
στάσεις πολιορκίας καί τις προσωρινές σωτηρίες της κοινω-
νίας μέ διαταγή της μιας ή της άλλης μερίδοις της άστικής 
τάξης, έκτός άπδ μερικούς νεκρούς καί τραυματίες καί με-
ρικούς φιλικούς άστικούς μορφασμούς, δέν Ιβγαινε τίποτα 
τό ουσιαστικό. Δέν θά Ιπρεπε τάχα δ στρατός νά παίξει καί 
αύτός έπί τέλους μιά φορά τδ παιγνίδι της κατάστασης πο-
λιορκίας γιά τό δικό του συμφέρο καί γιά τό δικό του λο-
γαριασμό καί νά πολιορκήσει ταυτόχρονα καί τά άστικά χρη-
ματοφυλάκια; 'Ακόμα &ς σημειωθεί άνάμεσα στά άλλα δτι 
δέν πρέπει νά ξεχνούμε πώς δ σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς 
Μ π ε ρ ν ά ρ , δ ϊδιος δ πρόεδρος τής στρατιωτικής έπιτρο-
πής πού κάτω άπδ τις διαταγές του Καβαινιάκ βόηθησε νά 
εξοριστούν, χωρίς δίκη, 15.000 στασιαστές, βρίσκονταν τούτη 
τή στιγμή πάλι έπικεφαλής της στρατιωτικής έπιτροπής πού 
λειτουργούσε στό Παρίσι. 

"Οταν οί Ιντιμοι, οί καθαροί δημοκράτες δημιούργησαν, 
μέ τήν κατάσταση πολιορκίας τοΟ Παρισιού, τδ φυτώριο άπ' 
δπου θά βλάσταιναν οί πραιτωριανοί [25] της 2 του Δ£κέμβρη 
1851, από τό άλλο μέρος άξίζουν τόν Ιπαινο γιατί άντί νά 
υπερβάλουν τό έθνικό αίσθημα, δπως τόν καιρό του Λουδοβί-

41 



%ου Φιλίππου, τώρα, πού έξουσίαζαν την έθνική δύναμη, 
σέρνονται μπροστά ατούς ξένους και άντί νά έλευθερώσουν 
την 'Ιταλία, τήν δφησαν νά κατακτηθεί ξανά άπό τους αύ-
στριακούς και τούς ναπολιτάνους [26]. Ή έκλογή του Λουδοβί-
κου Βοναπάρτη στό προεδρικό .άξίωμα στις 10 του Δεκέμ-
βρη 1848 Ιβαλε τέλος στή δικτατορία του Καβαινιάκ και τη 
Συνταχτική Συνέλευση. 

Τό άρθρο 44 τοϋ συντάγματος όρίζει: «Ό πρόεδρος 
ττ)ς γαλλικής δημοκρατίας δέν πρέπει νά Ιχο&σε no-çé τήν 
Ιδιότητα του γάλλου πολίτη». Ό πρώτος πρόεδρος της γαλ-
λικής δημοκρατίας, δ Λ. Ν. Βοναπάρτης, δχι μόνο είχε χά-
σει τήν Ιδιότητα τοϋ γάλλου πολίτη, δχι μόνο ειχε χρημα-
τίσει άγγλος είδικός άστυνομικός, μά ήταν άκάμα και πολι-
τογραφημένος έλβετός[27]. 

'Ανάπτυξα σέ άλλο μέρος [28] τή σημασία της έκλογής 
τής 10 τοϋ Δεκέμβρη. Δέν θά ξαναγυρίσω άλλο σ' αυτό. Έδώ 
φτάνει νά παρατηρήσω πώς αύτό ήταν μ ι ά Α ν τ ί δ ρ α -
σ η τ ώ ν χ ω ρ ι κ ώ ν , πού Ιπρεπε νά πληρώσουν τά 
Ιξοδα τής έπανάστασης τοϋ Φλεβάρη, ένάντια στις υπόλοιπες 
τάξεις τοϋ Ιθνους, μιά ά ν τ ί δ ρ α σ η τ ή ς ύ π α ί -
θ ρ ο υ έ ν ά ν τ ι α σ τ ή ν π ό λ η . Ή έκλογή αυτή 
έπιδοκιμάστηκε πολύ άπό τό στρατό, πού οί δημοκράτες τής 
«National» δέν τοϋ είχαν προσφέρει οδτε δόξα οδτε επιδό-
ματα, άπό τή μεγάλη άστική τάξη πού ιίβλεπε τό Βοναπάρτη 
σάν γέφυρα πρός τή μοναρχία, άπό τούς προλετάριους και 
τούς μικροαστούς πού τή χαιρέτισαν σάν ?να μαστίγωμα τοϋ 
Καβαινιάκ. 'Αργότερα θά βρω τήν εύκαιρία νά έξετάσω άπό 
πιό κοντά τις σχέσεις των χωρικών μέ τή γαλλική επανά-
σταση. 

Ή περίοδος άπό τις 20 τοϋ Δεκέμβρη τοϋ 1848 [29] ώς 
τή διάλυση τής συνταχτικής, τό Ι ίάη τοϋ 1849, περιλαβαίνει 
τήν Ιστορία τής πτώσης τών άστών δημοκρατών. Άφοϋ Γδρυ-
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σαν μιά δημοκρατία γιά τήν ά<ιτική τάξη, άφοϋ Ιδιωξαν τό 
έπαναστατικό προλεταριάτο άπό τό στίβο καί έπέβαλαν προ-
σωρινά σιωπή στούς δημοκρατικούς μικροαστούς, παραμερί-
ζονται καί οί ίδιοι άπό τη μάζα Tfjç άστικ-^ς τάξης, πού Εκα-
νε μέ τό δίκιο της κατάσχεση στή δημοκρατία αυτή σάν 
ι δ ι ο χ τ η σ ί α της. Αύτή δμως ή άστική μάζα ήταν β α -
σ ι λ ι κ ή . "Ενα μέρος της, οΕ μεγάλοι γαιοχτήμονες κυ-
ριαρχούσαν στό καθεστώς τής π α λ ι ν ό ρ θ ω σ η ς και 
γι ' αύτό ήταν ν ο μ ι μ ό φ ρ ο ν β ς »[30]. Τό άλλο μέρος, 
οΐ άριστοκράτες του χρήματος καί οΐ μεγαλοβιομήχανοι, κυ-
ριαρχούσαν στό καθεστώς της Ιουλιανής μοναρχίας καί γ ι ' 
αύτό ήταν ό ρ λ ε α ν ι σ τ έ ς [31]. Οί μ;εγάλοι άξιωματοϋ-
χοι του στρατού, του πανεπιστημίου, τής έκκλγ]σί<χς, των δι-
κηγόρων, της άκαδημίας καί τοΟ τύπου ήταν μοιρασμένοι 
καί στά δύο μέρη, δ ν καί σέ διαφορετικές άναλογίες. Έδώ, 
στήν άστική δημοκρατία πού δέν Ιφερε οδτε τό δνομα των 
Β ο υ ρ β ώ ν ω ν οδτε της Ό ρ λ ε ά ν η ς, μά τό δνομα Κ ε-
φ ά λ α ι ο, είχαν βρει τή μορφή τοϋ κράτους δπου θά μπο-
ρούσαν νά κυριαρχήσουν ά π ό κ ο ι ν ο ύ . Ή έξέγερση 
του 'Ιούνη τούς είχε κι δλας συνενώσει στό «Κόμμα της Τά-
ξης». Τώρα Ιπρεπε νά παραμεριστεί πρώτα ή κλίκα των 
άστών - δημοκρατών, πού κρατούσε άκόμα τις Ιδρες στήν 
Εθνοσυνέλευση. "Οσο βάναυσοι ήταν αύτοί οΕ καθαροί δημο-
κράτες στήν κατάχρηση τής φυσικής βίας ένάντια στό λαό, 
άλλο τόσο δειλοί, άτολμοι, άνανδροι, τσακισμένοι και άνί-
κανοι γιά άγώνα ήταν τώρα πού ύποχωρουσαν παντού δπου 
Επρεπε νά ύπερασπίσουν τό δημοκρατισμό τους καί τά νομο-
θετικά τους δικαιώματα ένάντια στήν Εκτελεστική Εξουσία 
καί τούς βασιλικούς. Δέν θά Εκθέσω έδώ τήν Επαίσχυντη 
ιστορία της διάλυσής τους. Αύτή ^ ν ήταν πτώση, ήταν άφα-
νισμός. Ή ίστορία τους τελείωσε^ρά γιά πάντα και στήν.Επό-
|]ΐενη περίοδο φιγουράριζαν τόσο στή Συνέλευση δσο καί Εξω 
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άπ' αυτή μόνο σάν άνάμνττση, σάν άνάμνηση πού φαίνονταν 
πώς ξαναζωντάνευε μόλις έπρόκειτο πάλι γιά τό δνομα μό-
νο δτ^μοκρατία καί κάθε φορά πού ή έπαναστατική σύγκρου-
ση άπειλοΟσε νά κατέβει στό πιό χαμηλότερο έπιπεδο. Ση-
μειώνω έδώ παροδικά, πώς ή έφημερι'δα, πού Ιδοσε τό δνομά 
της στό κόμμα αύτό, ή cNat ionab προσχώρησε τήν κατοπινή 
περίοδο στό σοσιαλισμό. 

Πρίν νά κλείσουμε αδτή τήν περίοδο πρέπει νά ρίξουμε 
μιά άναδρομική ματιά άκόμα στίς δυό δυνάμεις πού ή μιά 
έκμηδένισε τήν άλλη στίς 2 του Δεκέμβρη 1851, ένώ άπό 
τίς 20 του Δεκέμβρη 1848 ως τήν άποχώρηση τής Συντα-
χτικής ζοΟσαν σέ δμαλές συζυγικές σχέσεις. Εννοούμε άπό 
τή μιά μεριά τό Λουδοβίκο Βοναπάρτη καί άπό τήν άλλη 
τό κόμμα του βασιλικοΟ συνασπισμοΟ, τό Κόμμα της Τάξης, 
τό κόμ|ΐΛ των μεγάλων άστών. Μόλις άνάλαβε τήν προεδρία 
δ Βοναπάρτης σχημάτισε άμέσως κυβέρνηση άπό τό Κόμμα 
της Τάξης καί έπικεφαλής της Ιβαλε τόν Όντιλόν Μπαρρό 
(nota bene, τόν παλιό άρχηγό τής πιό φιλελεύθερης δμά-
δας στήν κοινοβουλευτική άστική τάξη). Ό κύριος Μπαρρό 
πέτυχε έπιτέλους τό ύπουργείο, πού τό φάντασμά του τόν 
κυνηγοΟσε άπό τό 1830, καί κάτι παραπάνω άπ' αύτό, πέ-
τυχε καί τήν προεδρία στήν κυβέρνηση. "Οχι, δμως, δπως 
τήν είχε φανταστεί τόν καιρό τοϋ Λουδοβίκου Φιλίππου σάν 
πιό προχωρημένος ήγέτης της κοινοβουλευτικής άντιπολίτευ-
σης, μά μέ τό καθήκον νά σκοτώσει Ινα κοινοβούλιο σέ συμ-
μαχία μέ δλους τούς άσπονδους έχθρούς του, τούς Ιησουίτες 
καί τούς νομιμόφρονες. Όδηγοδσε έπιτέλους τή νύφη στό 
σπίτι, μά άφοϋ είχε προηγούμενα έκπορνευτει. Ό Βοναπάρ-
της έξαφανίστηκε φαινομενικά δλότελα. Τό κόμμα αύτό èvep-
γουσε γι ' αύτόν. 

Στήν πρώτη κιόλας συνεδρίαση τοΟ όπουργικου συμ-
βουλίου άποφασίστηκε ή έκστρατεία τής Ρώμης, πού συμ-
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φώνησαν νά τήν κάνουν πίσω άπό τις πλάτες της Εθνοσυ-
νέλευσης καί νά της άποσπάσουν τά μέσα γ ι ' αυτή μιέ ψεύ-
τικες προφάσεις. "Ετσι άρχισαν μέ μιά άπάτη ένάντια στην 
Εθνοσυνέλευση και μέ μιά μυστική συνωμοσία μέ τίς άπο-
λυταρχικές δυνάμεις τοΟ έξωτερικου, ένάντια στήν επανα-
στατική δημοκρατία της Ρώμης. Μέ τόν ιδιο τρόπο καί μέ 
τίς ϊδιες μανούβρες προετοίμασε τό πραξικόπημά του καί b 
Βοναπάρτης στίς 2 του Δεκέμβρη ένάντια στή βασιλική νο-
μοθετική συνέλευση καί τή συνταγματική της δημοκρατία. 
"Ας μήν ξεχνούμε πώς τό ιδιο κόμμα, πού στίς 20 του Δε-
κέμβρη 1848 σχημάτισε τήν κυβέρνηση τοΟ Βοναπάρτη, άπο-
τελουσε στίς 2 του Δεκέμβρη 1851 τήν πλειοψηφία στή νο-
μοθετική συνέλευση. 

Ή Συνταχτική Συνέλευση είχε άποφασίσει τόν Αυγου-
στο νά διαλυθεί μόνο δταν έπεξεργαστεί πρώτα καί δημο-
σιεύσει μιά δλόκληρη σειρά άπό όργανικούς νόμους, πού θά 
συμπλήρωναν τό σύνταγμα. Τό Κόμμα τΨις Τάξης Ιβαλε τό 
βουλευτή Ρατώ καί πρότεινε σ' αυτή στίς 6 του Γενάρη 1849 
νά παρατήσει τους όργανικούς νόμους καί νά άποφασίσει 
καλύτερα τή δ ι ά λ υ σ ή τ η ς . 'Όχι μόνο ή κυβέρνηση 
μέ τόν κ. Όντιλόν Μπαρρό έπικεφαλής, μά καί δλα τά βα-
σιλόφρονα μέλη της Εθνοσυνέλευσης φώναζαν έκείνη τή 
στιγμή πώς ή διάλυσή της ήταν άπαραίτητη γιά νά άπο-
κατασταθεΓή πίστη, νά στερεωθεί ή τάξη, γιά νά δοθεί ενα 
τέλος στήν άόριστη προσωρινότητα καί νά δημιουργηθεί μιά 
όριστική κατάσταση, πώς έμπόδιζε τήν παραγωγικότητα της 
νέας κυβέρνησης καί πώς ζητούσε νά παρατείνει τήν δπαρξή 
της μόνο καί μόνο άπό άντιδικία καί πώς ή χώρα τήν είχε 
βαρεθεί πιά. Ό Βοναπάρτης σημείωνε δλες αύτές τίς έπιθέ-
σεις ένάντια στή νομοθετική έξουσία, τίς Ιμαθε άπ' Ιξω καί 
εδειξε ατούς βασιλικούς του κοινοβουλίου στίς 2 του Δεκέμ-
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6ρη πώς διδάχτηκε άπ' αυτούς. Επανέλαβε τά t'Öta τά δικά 
τους συνθήματα ένάντιά τους. 

Ή κυβέρνηση Μπαρρό και τό Κόμμα της Τάξης προ-
χώρησαν πιό πέρα. Προκάλεσαν σ' δλόκληρη τη Γαλλία τήν 
α π ο σ τ ο λ ή ά ν α φ ο ρ ώ ν σ τ ή ν Ε θ ν ο σ υ ν έ -
λ ε υ σ η , πού τήν παρακαλούσαν πολύ εύγενικά νά έξαφα-
νιστεΐ. "Ετσι δδήγησαν στή μάχη ένάντια στήν Εθνοσυνέ-
λευση, πού ήταν ή συνταγματικά δργανωμένη Ικφραση τοϋ 
λαου, τίς άνοργάνωτες μάζες του. Δίδαξαν στό' Βοναπάρτη 
νά κάνει ίφεση άπό τά κοινοβουλευτικά σώματα στό λαό. Τέ-
λος, στις 29 του Γενάρη 1849 ήρθε ή μέρα πού ή Συντα-
χτική θά άποφάσιζε άν θά αύτοδιαλυθει. Ή Εθνοσυνέλευση 
βρήκε τό κτίριο δπου συνεδρίαζε πιασμένο άπό τό στρατό. 
Ό Σανγκαρνιέ, δ στρατηγός του Κόμματος της Τάξης, δπου 
είχε συγκεντρωθεί ή άνώτατη διοίκηση της έθνοφυλακής καί 
του τακτικού στρατού, είχε δργανώσει στό Παρίσι μιά μεγά-
λη στρατιωτική έπιθεώρηση σάν νά έπρόκειτο νά γίνει μάχη 
και οΐ συνασπισμένοι βασιλικοί δήλωσαν άπειλητικά στή 
Συνταχτική πώς θά χρησιμοποιηθεί βία äv δέν ήταν πρόθυ-
μη. *Ηταν πρόθυμη καί παζάρεψε μόνο μιά πολύ σύντομη 
προθεσμία ζωής. Τί άλλο ήταν ή 29 τοΟ Γενάρη παρά τό 
coup d ' état (πραξικόπημα) της 2 του Δεκέμβρη, πού τού-
τη τή φορά γινόταν άπό τούς βασιλικούς μαζί μέ τό Βονα-
πάρτη ένάντια στή δημοκρατική Εθνοσυνέλευση; Οι κύριοι 
δέν πρόσεξαν, ή δέν θέλησαν νά προσέξουν, πώς δ Βοναπάρ-
της έπωφελήθηκε άπό τήν 29 του Γενάρη 1849 γιά νά βάλε: 
νά παρελάσει μπροστά του, στόν Κεραμεικό, Ινα μέρος άπό 
τό στρατό καί πώς άρπαξε μέ λαχτάρα αύτή ϊολ - ϊσχ τήν 
πρώτη δημόσια συγκέντρωση της στρατιωτικής δύναμης ένάν-
τια στήν κοινοβουλευτική έξουσία γιά νά προαναγγείλει τόν 
Καλλιγούλα [32]. Αύτοί, δίχως άλλο, βλέπαν μόνο τό Σαν-
γκαρνιέ τους. 
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"Ενα άπό τά κίνητρα, πού παρακινούσαν ξεχωριστά τό 
Κόμμα xfjç Τάξης νά συντομέψει βίαια τό χρόνο ζωης πού 
άπόμενε στή Συνταχτική ήταν οΕ ό ρ γ α ν ι κ ο ί ν ό μ ο ι , 
πού θά συμπλήρωναν τό σύνταγμα, δπως δ νόμος γιά τήν 
έκπαίδευση, δ νόμος γιά τή θρησκευτική λατρεία κτλ. Γιά 
τούς συνασπισμένους βασιλικούς ήταν έξαιρετικά ένδιαφέρον 
νά κάνουν οΐ ϊδιοι τούς νόμους αύτούς καί νά μήν άφήσουν 
νά γίνουν άπό τούς δημοκρατικούς, πού στό μεταξύ είχαν 
γίνει δύσπιστοι. "Ωστόσο, άνάμεσα στούς δργανικούς αύτούς 
νόμους βρισκόταν καί Ινας νόμος σχετικά μέ τίς εύθύνες του 
προέδρου της δημοκρατίας. Στά 1851 ή Νομοθετική Συνέ-
λευση ήταν άπασχολημένη ϊσα-ϊσα μέ τή σύνταξη ένός τέ-
τιου νόμου, δταν δ Βοναπάρτης πρόλαβε τό κτύπτ^μα μέ τό 
κτύπημα της 2 του Δεκέμβρη. Καί τί δέν θά έδιναν οΐ συνα-
σπισμένοι βασιλικοί, στή χειμωνιάτικη κοινοβουλευτική έκ-
στρατεία τους, τό 1851, γιά νά βρίσκαν Ετοιμο τό νόμο γιά 
τίς εύθύνες τοϋ προέδρου, καί μάλιστα φτιαγμένο άπό μιά 
δύσπιστη, μισητή δημοκρατική συνέλευση! 

Άφου ή Συνταχτική Ισπασε μόνη της, στίς 29 του Γε-
νάρη 1849, τό τελευταίο της δπλο, ή κυβέρνηση Μπαρρό και 
οι φίλοι της τάξης τήν καταδίωξαν &ς τό θάνατο, δέν πα-
ράλειψαν τίποτα πού θά μπορούσε νά τήν ταπεινώσει καί 
της άπόσπασαν, στήν άπελπιστική της άδυναμία, νόμους πού 
της κόστισαν καί τό τελευταίο ύπόλειμα ύπόληψης πού της 
είχε δ κόσμος. Ό Βοναπάρτης, πού ήταν άπασχολημένος μέ 
τήν Ιμμονη ναπολεόντεια Ιδέα, ήταν άρκετά τολμηρός γιά νά 
έκμεταλλευτει δημόσια τόν έξευτελισμό αυτό της κοινοβου-
λευτικής έξουσίας. *Όταν, δηλαδή, ή Εθνοσυνέλευση ψήφισε 
στίς 8 του Μάη 1849 μιά πρόταση μομφής ένάντια στήν κυ-
βέρνηση γιά τήν κατάληψη της Τσιβίτα - Βέκκια [33] από τόν 
ϋύντινό καί διάταξε, νά ξαναφέρουν τήν εκστρατεία της Ρώ-
μης στό δήθεν προορισμό της, δ Βοναπάρτης δημοσίεψε τό 
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ϊδιο βράδυ στή «Moniteur> [34] ëva γράμμα πρός τόν Ούντι-
νό, δπου τόν συγχαιρόταν γιά τά ήρωικά του τοατορθώμ^τα καί 
δπου, σέ άντίθεση μέ τους καλαμαράδες κοινοβουλευτικούς, 
παρουσιαζόταν σάν μεγαλόψυχος ύπερασπιστής του στρατού. 
Οί βασιλικοί χαμογελούσαν γ'/ αύτό. Τόν περνοΟσαν Απλού-
στατα γιά δικό τους dupe (κορόιδο). Τέλος, δταν δ Μαρ-
ράστ, δ πρόεδρος της Συνταχτικής, νόμισε κάποτε πώς ή 
άσφάλεια της Εθνοσυνέλευσης κινδύνευε και, στηριζόμενος 
στό σύνταγμα, κάλεσε ενα συνταγματάρχη μέ τό σύνταγμα 
του, δ συνταγματάρχης άρνήθηκε νά ύπακούσει, έπικαλέ-
στηκε τήν πειθαρχία καί παράπεμψε τό Μαρράστ στόν Σαν-
γκαρνιέ, πού τόν Ιδιωξε χλευαστικά κάνοντας τήν παρατή-
ρηση πώς δέν του άρέσουν «les bayonnettes intelligentes» 
(οΐ Ιξυπνες ξιφολόγχες). Τό Νοέμβρη του 1851, δταν οΐ 

συνασπισμένοι βασιλικοί θέλανε νά άρχίσουν τήν Αποφασι-
στική μάχη ένάντια στό Βοναπάρτη, προσπάθησαν μέ τό πε-
ρίφημο «νομοσχέδιο γιά τούς κ ο σ μ ή τ ο ρ ε ς » [35] νά έπι-
βάλουν τήν άρχή τής δμεσης πρόσκλησης στρατού άπό τόν 
πρόεδρο τής Εθνοσυνέλευσης. 'Ένας άπό τούς στρατηγούς 
τους, δ Αέ Φλώ, ύπόγραψε τό νομοσχέδιο. ΙΛάταια δ Σανγκαρ-
νιέ ψήφισε τό νομοσχέδιο καί δ θιέρσος έτταίνεσε τήν προ-
νοητική σοφία της παλιοίς Συνταχτικής. Ό ό π ο υ ρ γ ό ς 
τ ώ ν σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν Σ α ί ν - Ά ρ ν ώ του άπάντησε, 
δπως δ Σανγκαρνιέ είχε άπαντήσει στόν Μαρράστ καί αύτό 
αάτω άπό τά χειροκροτήματα των δρεινών! 

Έτσι , τ ό ϊ δ ι ο τ ό Κ ό μ μ α τ ή ς Τ ά ξ η ς , δταν 
άκόμα δέν ήταν Εθνοσυνέλευση, δταν ήταν μονάχα κυβέρνη-
<?η, είχε στιγματίσει τό κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ό κ α θ ε -
σ τ ώ ς . Καί δταν ή 2 του Δεκέμβρη ϊδιωξε τό καθεστώς 
αύτό άπό τή Γαλλία, Ιβαλε τίς φωνές! 

Τοϋ εύχόμαστε καλό ταξίδι. 
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I I I 

Στις 28 του Μάη 1849 συντ)λθε ή Νομοθετική Συνέ-
λευση. Στίς 2 του Δεκέμβρη 1851 διαλύθηκε βίαια. Αύτή ή 
περίοδος άγκαλιάζει τή διάρκεια της ζω-^ς τ η ς σ ύ ν τ α -
γ μ α τ ι κ Υ) ς ή κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ η ς δ η μ ο -
κ ρ α τ ί α ς . 

[Χωρίζεται σέ τρία κύρια τμήματα. 2 9 τ ο υ Μ ά η 
1 8 4 9 &ς τ ι ς 1 3 τ ο υ Ι ο ύ ν η 1 8 4 9 : πάλη άνά-
με(7α στή δημοκρατία καί τήν άστική τάξη, ήττα του μικρο-
ο&στικου ή δημοκρατικού κάμματος. 1 3 τ ο υ ' Ι ο ύ ν η 
1 8 4 9 ώ ς τ ι ς 3 1 τ ο υ Μ ά η 1 8 5 Ο : , κοινοβου-
λευτική δικτατορία της άστικής τάξης, δηλαδή των συνασπι-
σμένων όρλεανιστών καί νομιμάφρονων ή του Κόμματος της 
Τάξης, δικτατορία πού τή συμπληρώνει ή κατάργηση της 
καθολικής ψηφοφορίας. 3 1 τ ο υ Μ ά η 1 8 5 0 ω ς τ ι ς 
2 τ ο υ Δ ε κ έ μ β ρ η 1 8 5 1 : πάλη άνάμεσα στήν άστι-
κή τάξη καί τό Βοναπάρτη, άνατροπή της άστικής κυριαρ-
χίας, πτώση της συνταγματικής ή κοινοβουλευτικής δημο-
κρατίας]*. 

* Ή παράγραφος αύτή παραλείπεται στήν τρίτη γερμανική 
έκδοση (1885). 
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Στήν πρώτη γαλλική έπανάσταση τήν κυριαρχία των 
σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ώ ν τήν άκολούθησε ή κυριαρχία των 
γ ι ρ ο ν δ { ν ω ν και τήν κυριαρχία των γιρονδίνων ή κυ-
ριαρχία των γ ι α κ ο μ π ί ν ω ν . Κάθε ε να άπό αότά τά κόμ-
ματα στηρίζεται στό πιό προοδευτικό κόμμα. Μόλις δδηγήσει 
τήν έπανάσταση αρκετά μακριά, πού νά μήν μπορεί νά τήν 
άκολουθήσει πιό πέρα, κι άκόμα λιγότερο νά πάει μπροστά 
απ' αύτή, παραμερίζεται άπό τόν τολμηρότερο σύμμαχο πού 
βρίσκεται πίσω του καί στέλνεται στή λαιμητόμο. Μ' αδτό 
τόν τρόπο ή έπανάσταση κινείται άκολουθώντας άνοδική 
γραμμή. 

Τό άντίθετο γίνεται στήν έπανάσταση τοΟ 1848. Τό 
προλεταριακό κόμμα παρουσιάζεται σάν Ιξάρτημ;/ του μι-
κροαστικού δημοκρατικού. Προδίδεται καί έγκαταλείπετα: 
άπό τό δημοκρατικό κάμμα στις 16 του 'Απρίλη, στίς 15 
του Μάη καί στίς μέρες του Ιούνη. Τό δημοκρατικό κόμμα, 
μέ τή σειρά του, στηριζ€ται στούς ώμους των άστών δημο-
κρατών. Μόλις οί άστοί δημοκράτες πίστεψαν πώς στέκον-
ται γερά στά πόδια τους, ξεφορτώνονται τόν ένοχλητικό συ-
νάδελφο και στηρίζονται στούς ώμους του Κόμματος της Τά-
ξης. Τό Κάμμα της Τάξης μαζεύει τούς ώμους του, άφήνει 
τούς άστούς δημοκράτες νά άναποδογυριστουν καί στηρίζε-
ται στούς ώμους της ένοπλης δύναμης. Φαντάζεται άκόμα 
πώς κάθεται στούς ώμους της, οπότε ενα πρωί βλέπει πώς 
οι ώμοι Ιγιναν ξιφολόγχες. Κάθε κόμμα κτυπάει άπό πίσω 
τό κόμμα πού ζητάει νά τραβήξει μπροστά καί άκουμπάει 
άπό μπρός στό κόμμα πού ζητάει νά πάει πίσω. Καθόλου 
παράξενο λοιπόν νά χάνει τήν Ισοροπία του, άφου βρίσκεται 
σ' αύτή τή γελοία στάση καί, άφου κάνει πρώτα τούς άνα-
πόφευχτους μορφασμούς, νά γκρεμίζεται μέ άλλόκοτες τούμ-
πες. "Ετσι ή έπανάσταση κινείται άκολουθώντας καθοδική 
γραμμή. Σ ' αύτή τήν άνάδρομη κίνηση βρίσκεται πρίν άκό-
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μα νά άφαφεθεί τό τελευταίο δδόφραγμα του Φλεβάρη καί 
πρίν νά συαταθεί ή πρώτη έπαναστατική έξουσία. 

Ή περίοδος πού Ιχουμε μπροστά μας περιλαβαινει τό 
κιό παρδαλό μίγμα άπό χτυπητές άντιφάσεις: συνταγματι-
/.ούς πού συνωμοτουν άνοιχτά ένάντια στό σύνταγμα, έπανα-
ττάτες πού δμολογουν πώς είναι συνταγματικοί, μιά Εθνο-
συνέλευση πού βέλει νά είναι παντοδύναμη καί πού μένει 
τϋάντα κοινοβουλευτική, μιά Montagne δπου νομίζουν πώς ή 
δουλειά τους είναι ή υπομονή καί πού άντισταθμίζουν τις τω-
ρινές τους ήττες προφητεύοντας μελλοντικές νίκες, βασιλι-
κούς πού είναι οι patres conscript! [36] της δημοκρατίας καί 
πού οί περιστάσεις τούς άναγκάζουν νά κρατούν στό έξωτε-
ρικό τούς έχθρικούς μεταξύ τους βασιλικούς οίκους, πού είναι 
άντίστοιχα οΐ δτϋαδοί τους, καί στή Γαλλία τή δημοκρατία 
πού τή μισούν, μιά έκτελεστική έξουσία πού βρίσκει τή δύ-
ναμή της στήν ιδια της τήν Αδυναμία καί τήν άξιοπρέπειά 
της στήν περιφρόνηση πού προκαλεί, μιά δημοκρατία πού δέν 
είναι τίποτα άλλο άπό τή συνδυασμένη άτιμία δυό μοναρ-
χιών, της παλινόρθωσης και της Ιουλιανής μοναρχίας, μ,έ 
μιά αύτοκρατορική ταμπέλα—συνδυασμοί πού σάν πρώτη 
τους ρήτρα Ιχουν τό διχασμό, άγώνες πού γιά κύριο νόμο 
^χουν τήν άναποφασιστικότητα, μιά συγκεχυμένη καί δίχως 
περιεχόμενο άναταραχή στό δνομα της ήσυχίας, τό πιό πα-
νηγυρικό κήρυγμα της ήσυχίας στό δνομα της έπανάστασης, 
πάθη χο)ρίς άλήθεια, άλήθειες χωρίς πάθη, ήρωες χωρίς 
ήρωισμούς, Ιστορία χωρίς γεγονότα, έξέλιξη πού φαίνεται νά 
Ιχει γιά μοναδική της κινητήρια δύναμη μόνο τό ήμερολόγιο 
καί πού καταντάει βαρετό μέ τό νά έπαναλαμβάνει άδιάκοπα 
τίς ϊδιες έντάσεις καί χαλαρώσεις, Ανταγωνισμοί πού φαίνον-
ται πώς 6ξύνο>/ται άπό καιρό σέ καιρό μόνο καί μόνο γιά 
νά χάσουν τήν όξύτητά τους καί νά σβήσουν χωρίς νά μπο-
ρούν νά βρουν καμιά λύση, προσπάθειες πού τίς προβάλλουν 
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μέ άξιώσεις και άστικός τρόμος μπροστά στόν κίνδυνο της 
καταστροφής του κόσμου καί παράλληλα οί πι6 μικρόπρεπες 
ραδιουργίες και αύλικές κωμωδίες πού παίζονται άπό τούς 
κοσμοσωτηρες, πού μέ τό laisser aller τους (άφηστε τά πρά-
γματα νά τραβούν τό δρόμο τους) μας θυμίζουν λιγότερο την 
Ήμερα Κρίσεως άπ' δ,τι τήν έποχή τ-̂ Ις Φρόντ [37] — τήν 
έπίσημη συνολική 'μεγαλοφυία της Γαλλίοις, πού τήν έξευτέλι-
σε ή κουτοπονηριά ένός άτόμου, τήν καθολική θέληση του "Ε-
θνους, πού κάθε φορά έκδηλώνεται μέ τήν καθολική ψηφο-
φορία καί ζητάει νά βρει τήν κατάλληλη Ικφρασή της σ' 
αυτούς πού είναι οί παλιοί έχθροί των συμφερόντων των μα-
ζών, καί πού στό τέλος βρίσκει τήν αύθαιρεσία ένός τυχο-
διώχτη. "Αν ενα δποιοδήποτε κομμάτι τής Ιστορίας ζωγραφί-
ζονταν μέ γκρίζα χρώματα, πάνω σέ γκρίζο φόντο, αυτό θά 
ήταν τούτο Ιδώ. "Ανθρωποι καί γεγονότα παρουσιάζονται σάν 
τό άντίθετο του Σλέμιλ [38], σάν σκιές πού Ιχασαν τό σώμα 
τους. Ή Γδια ή έπανάσταση παραλύει τούς δικούς της φορείς 
καί προικίζει τούς άντιπάλους της μέ βία καί πάθος. "Όταν 
τό «κόκκινο φάντασμα» πού δλοένα έπικαλοΟνται καί έξορ-
κίζουν παρουσιάζεται έπιτέλους, δέν παρουσιάζεται μέ τόν 
αναρχικό φρυγικό σκούφο στό κεφάλι, μά μέ τή στολή της τά-
ξης, μέ τό κ ό κ κ ι ν ο π α ν τ ε λ ό ν ι [39]. 

Είδαμε πο')ς ή κυβέρνηση πού έγκαθίδρυσε δ Βοναπάρ-
της στίς 20 του Δεκέμβρη 1848, τή μέρα πού ταξίδεψε στόν 
ούρανό*, ήταν μιά κυβέρνηση τοϋ Κόμματος τής Τάξης, τοΟ 
συνασπισμου άνάμεσα ατούς νομιμόφρονες καί τούς δρλεανι-
στές. Αυτή ή κυβέρνηση Μπαρρό - ΦαλλοΟ ϊζησε περισσό-
τερο άπ' δ,τι ή δημοκρατική Συνταχτική Συνέλευση πού εί-
χαν συντομέψει λίγο - πολύ βίαια τή διάρκεια τής ζωής της 
καί βρίσκονταν άκόμα στό πηδάλιο. Ό Σανγκαρνιέ, δ στρα-

* Δηλα^ή οτά Ήλάσια Πιείία (οημ. <μετ.)· 
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τηγός τών (π^νασπ^σμένων βοοσιλικών, έξακολοι>θουσε νά συγ-
κεντρώνει στό πρόσωπό του τή γενική διοίκηση της πρώτης 
μεραρχίας και της έθνοφυλακης του Παρισιού. Τέλος, οι γε-
νικές έκλογές είχαν έξασφαλίσει στό Kd̂ pwx της Τάξης τή 
μεγάλη πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης. Έδώ οί βουλευτές 
καί οί άμότιμοι του Λουδοβίκου Φιλίππου βρέθηκαν άντιμέτω-
ποι μέ μιά Ιερή φάλαγγα άπό νομιμόφρονες πού γι ' αύτούς 
ξνας μεγάλος άριθμός άπό ψηφοδέλτια του Ιθνους είχαν με-
ταβληθεί σέ εΙσιτήρια γιά τήν πολιτική σκηνή. Οί βοναπαρ-
τικοί Αντιπρόσωποι του λάου ήταν πολύ λίγοι γιά νά μπορέ-
σουν νά σχηματίσουν ?να Ανεξάρτητο κοινοβουλευτικό κόμ-
μα. Παρουσιάζονταν σάν mauvaise queue (κακή ουρά) στό 
Κόμμα της Τάξης. "Ετσι, τό Κόμμα της Τάξης κρατούσε 
στά χέρια του τήν κυβερνητική έξουσία, τό στρατό καί τό 
νομοθετικό σώμα, μέ λίγα λόγια, δλόκληρη τήν κρατική δύ-
ναμη, ένισχυμένο ήθικά άπό τίς γενικές έκλογές, πού παρου-
σίαζαν τήν κυριαρχία του σάν θέληση του λαου καθώς καί 
άπό τήν ταυτόχρονη νίκη της άντεπανάστασης σέ δλόκληρη 
τήν εύρωπαϊκή ήπειρο. 

Ποτέ ÎW κόμμα δέν άρχισε τήν έκστρατεία του μέ Ισχυ-
ρότερα μέσα καί κάτω άπό καλύτερους οιωνούς. 

Οί καραβοτσακισμένοι κ α θ α ρ ο ί δ η μ ο κ ρ ά τ ε ς 
βρέθηκαν περιορισμένοι στή Νομοθετική Εθνοσυνέλευση σέ 
μιά κλίκα άπό καμιά πενηνταριά Ανθρώπους μέ έπικεφαλής 
τούς στρατηγούς της 'Αφρικής — τόν Καβαινιάκ, τόν Λα-
μορσιέρ καί τόν Μπεντώ, Τό μεγάλο δμως κόμμα τής Αντι-
πολίτευσης σχηματίστηκε Από τήν Montagne. Αύτό τό κοι-
νοβουλευτικό βαφτιστικό δνομα είχε δόσει στόν έαυτό του 
τ ό σ ο σ ι α λ δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό κόμμα. ΕΙχε στή διάθεσή 
του περισσότερες Από 200 ψήφους μέσα σέ Ινα σύνολο Από 
750 ψήφους τής Εθνοσυνέλευσης καί ήταν, κατά συνέπεια, 
τουλάχιστο τόσο Ισχυρό, δσο δποιαδήποτε Από τίς τρεις ξεχω-
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ριστέζ δμάδες του Κόμματος ττ}ς Τάξης. Ή σχετική μειοψη-
φία του μπροστά στό σύνολο του βασιλικοΟ συνασπισμου φαί-
νονταν να άντισταθμίζετα: άπό ειδικά περιστατικά. Δεν δεί-
ξαν μόνο οί έκλογές στούς διάφορους νομούς, πώς είχαν άπο-
κτή·σε: ενα σημαντικό άριθμό άπό όπαδούς άνάμεσα στόν 
άγροτικό πληθυσμό, μά άριθμουσαν στις γραμμές τους και 
δλους σχεδόν τούς βουλευτές του Παρισιού. Και δ στρατός, 
έκλέγοντας τρεις όπαξια>ματικούς, είχε έκδηλώσει τή δημο-
κρατική του πίστη. Ό άρχηγός της Montagne, 6 Λεντρύ-
Ρολλέν, σέ ά^/τιδιαστολή μέ δλους τούς άντιπροσώπους τοΟ 
Κόμματος τής Τάξης, είχε άνυφωθει σέ κοινοβουλευτικό ευ-
γενή άπό πέντε νομούς πού συγκέντρωσαν τις ψήφους τους 
σ' αυτόν. Μπροστά στις άναπόφευχτες συγκρούσεις των βα-
σιλικών άναμεταξύ τους, καθώς καί δλόκληρου του Κόμμα-
τος της Τάξης μέ τό Βοναπάρτη, ή Montagne φαίνονταν λοι-
πόν πώς ειχε μπροστά της στίς 28 του Μάη 1849 δλα τά 
στοιχεία γιά νά πετύχει. Δεκατέσσερις μέρες άργότερα τά 
είχε χάσει δλα, μαζί καί τήν τιμή. 

Πρίν παρακολουθήσουμε πιό πέρα τήν κοινοβουλευτική 
ιστορία, είναι άνάγκη νά κάνουμε μερικές παρατηρήσεις γιά 
νά άποφύγουμε συνηθισμένες παρανοήσεις σχετικά μέ δλό-
κληρο τό χαραχτήρα της έποχής πού Ιχουμε μπροστά μας. 
"Αν δοϋμε μέ τόν τρόπο πού ϊβλεπαν οί δημοκράτες τήν 
περίοδο της Νομοθετικής Εθνοσυνέλευσης, θά δούμε πώς πρό-
κειται γιά τήν άπλή πάλη άνάμεσα στούς δημοκράτες και 
τούς βασιλικούς, δπως καί στήν περίοδο τής Συνταχτικής. 
Τήν Ι'δια ώστόσο τήν κίνηση τή συνοψίζουν σέ Ενα σύνθημα: 
« ά ν τ ί δ ρ α σ η »—^μιά νύχτα, δπου δλες οί γάτες είναι γκρί-
ζες καί δπου τούς έπιτρέπεται νά έπαναλαμβάνουν μονότονα 
τίς κοινοτοπίες τους σάν τούς νυχτοφύλακες. Φυσικά, μέ τήν 
πρώτη ματιά, τό Κόμμα τής Τάξης φαίνεται σάν ëva κου-
βάρι άπό διάφορες βασιλικές δμάδες, δπου δχι μόνο ή μιά 
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ραδιουργεί ένάντια στήν δλλη γιά νά φέρει στό θρόνο τό 
δικό της μνΐ7(3τήρα καί νά άποκλείσει τό μνηστήρα ττ)ς άντί-
θετης δμάδας, μά πού ένώνονται ταιηόχρονα δλες μαζί στό 
κοινό μίσος και στις κοινές έπιΒέσεις τους ένάντια στη «δη-
μοκρατία». Ή Montagne μέ τη σειρά της παρουσιαζόταν 
σά νά έκπροσωπουσε τή «δημοκρατία». Τό Κόμμα της Τάξης 
φαίνεται άίιάκοπα άπασχολημένο μέ κάποια «άντίδραση», 
πού, οδτε περισσότερο, οδτε λιγότερο άπ' δ,τι στήν Πρ(ι>σία, 
στρέφεται ένάντια στό ν τύπο, τίς όργανώσεις κτλ. και πού, 
δπως στήν Πρίοσία, πραγματοποιείται μέ βάναυσες άστυνο-
μικές έπεμβάσεις της γραφειοκρατίας, της gendarmerie (χω-
ροφυλακής) καί τών δικαστηρίων. Και ή Montagne με τή 
σειρά της είναι άλλο τόσο καί αύτή άπασχολημένη νά άπο-
κρούει τίς έπιθέσεις αύτές καί νά ύπερασπίζεται ετσι τά 
«αιώνια δικαιώματα του άνθρώπου», δπως κάνει λίγο - πολύ 
κάθε λεγόμενο λαϊκό κόμμα έδώ καί ένάμισυ αΙώνα. "Αν 
δμως έξετάσουμε άπό πιό κοντά τήν κατάσταση καί τά κόμ-
ματα, αύτή ή έπιφανειακή δψη πού σκεπάζει τήν π ά λ η 
τ ω ν τ ά ξ ε ω ν καί τήν ιδιόμορφη φυσιογνωμία της περιό-
δου αύτής έξαφανίζεται. 

Οί νομιμόφρονες καί οΕ όρλεανιστές άποτελουσαν, δπως 
είπαμε, τίς δυό μεγάλες δμάδες του Κόμματος της Τάξης. 
Τί ήταν έκεινο πού κρατούσε τίς δμάδες αύτές προσκολλημέ-
νες στους μνηστήρες τους και σέ διάσταση μεταξύ τους ; Μή-
πως δ κρίνος [40] καί ή τρίχρωμη σημαία, δ οίκος των Βουρ-
βώνων καί δ οίκος της Όρλεάνης, οί διάφορες άποχρώσεις του 
βασιλισμου, ή δμολογία πίστης στό βασιλισμό γενικά; Κάτω 
άπό τούς Βουρβώνους κυβερνουσε ή μ ε γ ά λ η κ τ η μ α -
τ ι κ ή π ε ρ ι ο υ σ ί α μέ τούς παπάδες καί τούς λακέδες 
της καί κάτω άπό τήν 'Ορλεάνη τό μεγάλο χρηματιστικό 
κεφάλαιο, ή μεγάλη βιομηχανία, τό μεγάλο έμπόριο, μέ άλ-
λα λόγια τό κ ε φ ά λ α ι ο μέ τήν άκολουθία του άπό δικη-
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γόρους, καθηγητές και ρήτορες. Ή νόμιμη βασιλεία ήταν 
απλά καί μόνο ή πολιτική Ικφραση της κληρονομικής μοναρ-
χίας των άφεντάδων της γης δπο)ς καί ή ίουλιανή μοναρχία 
ήταν απλά καί μόνο ή πολιτική Ικφραση της κυριαρχίας πού 
σφετερίστηκαν οί άστοί parvenus (νεόπλουτοι). ΈκεΙνο λοι-
πόν πού κρατούσε χωρισμένες τίς δυό όμάδες δέν ήταν τίποτε 
άπό αύτά πού λέγονται άρχές, ήταν οι ύλικοί δροι της δπαρ-
ξής τους, δυό διαφορετικά εϊδη Ιδιοχτησίας, ήταν ή παλιά 
άντίθεση άνάμεσα στήν πόλη καί τό χωριό, δ άνταγωνισμός 
άνάμεσα στό κεφάλαιο και τήν κτηματική περιουσία. Πώς πα-
ράλληλα παλιές άναμνήσεις, προσωπικές εχθρες, φόβοι καί 
έλπίδες, προλήψεις καί αυταπάτες, συμπάθειες καί άντιπά-
θειες, πεποιθήσεις, δρθρα πίστης καί άρχές, τούς Ιδεναν μέ 
τόν ενα ή τόν άλλο βασιλικό οίκο, ποιός τό άρνειται; Πάνω 
στίς διάφορες μορφές Ιδιοχτησίας, πάνω στίς κοινωνικές συν-
θήκες ύπαρξης ύψώνεται ενα δλόκληρο έποικοδόμημα άπό 
διαφορετικά καί μέ Ιδιαίτερο τρόπο διαμορφωμένα αισθήμα-
τα, αυταπάτες, νοοτροπίες καί άντιλήψεις γιά τή ζωή. Όλό-
κληρη ή τάξη τίς δημιουργεί καί τίς διαμορφώνει πάνω στή 
δική της ύλική βάση και τίς άντίστοιχες κοινωνικές σχέ-
σεις. Τό ξεχωριστό άτομο, δπου συγκεντρώνονται μέ τήν πα-
ράδοση καί τήν έκπαίδευση, μπορεί νά φαντάζεται πώς άπο-
τελουν τίς πραγματικές καθοριστικές αιτίες καί τήν άφε-
τηρία της δράσης του. "Αν οι δρλεανιστές καί οί νομιμόφρο-
νες, &ν κάθε μερίδα προσπαθούσε νά πείσει τόν έαυτό της 
καί τούς άλλους πώς τούς χωρίζει μόνο ή άφοσίωσή τους πρός 
τούς δυό βασιλικούς οίκους, τά γεγονότα Ιδειξαν άργότερα 
πώς, άντίθετα, έκεινο πού δέν έπέτρεπε νά ένωθουν οΐ δυό 
βασιλικοί οίκοι ήταν τά διχασμένα συμφέροντά τους. Καί δπως 
στήν ιδιωτική ζωή κάνουμε διάκριση άνάμεσα σέ κείνο πού 
ενας άνθρωπος λέει ή σκέπτεται γιά τόν έαυτό του καί σέ 
κείνο πού πραγματικά είναι και κάνει, Ιτσι άκόμα πιό πολύ 
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πρέπει νά κάνουμε διάκριση στους ιστορικούς άγώνες άνά-
μεσα στις φράσεις και τις ιδέες πού Ιχουν τά κάμματα και 
στόν πραγματικό τους δργανισμό καί τά πραγματικά τους 
συμφέροντα, άνάμεσα σέ κείνο πού φαντάζονται πώς είναι 
και σέ κείνο πού πραγματικά είναι. ΟΕ δρλεανιστές καί ο[ 
νομιμόφρονες βρέθηκαν πλάι - πλάι στή δημοκρατία μέ τις 
ϊδιες άξιώσεις. "Αν κάθε πλευρά ήθελε νά έπιβάλει, ένάντια 
στήν δλλη, τήν π α λ ι ν ό ρ θ ω σ η τοΟ δ ι κ ο ϋ τ η ς 
βασιλικού οϊκου, αύτό δέν σήμαινε τίποτα $λλο παρά πώς 
τ ά δ υ ό μ ε γ ά λ α σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α πού χώριζαν 
τήν άστική τάξη—ή κτηματική περιουσία και τό κεφάλαιο 
— προσπαθούσαν νά άποκαταστήσουν τό καθένα τή δική 
ύπεροχή καί τήν ύποταγή του άλλου. Μιλάμε γιά δυό συμ-
φέροντα της άστικής τάξης, γιατί ή μεγάλη κτηματική πε-
ριουσία, παρ' δλη τή φεουδαρχική της κοκεταρία καί τήν 
άλαζονεία της γιά τήν καταγωγή της, ειχε δλότελα άστικο-
ποιηθει μέ τήν άνάπτυξη της νεότερης κοινωνίας. "Ετσι καί 
οΐ τόριδες στήν 'Αγγλία φαντάζονταν πολύ καιρό πώς ήταν 
ένθουσιασμένοι μέ τή βασιλεία, τήν εκκλησία καί τις όμορ-
φιές του παλιού άγγλικου συντάγματος, &ς τή μέρα πού & 
κίνδυνος τούς Ικανέ νά άμολογήσουν πώς μόνο γιά τή γ α ι ο -
π ρ ό σ ο δ ο ήταν ένθουσιασμένοι. 

ΟΕ συνασπισμένοι βασιλικοί ραδιουργουσαν δ ενας ένάν-
τια στόν άλλο, στόν τύπο, στό "Εμς, στήν Κλαμερόν [41], Ιξω 
άπό τό κοινοβούλιο. Στά παρασκήνια ξαναφορούσαν τις πα-
λιές τους όρλεανικές καί νομιμόφρονες λιβρέες καί ξανάρχι-
ζαν τις παλιές τους κονταρομαχίες. Στή δημόσια σκηνή, στις 
κύριες καί δημόσιες πράξεις τους, σάν ενα μεγάλο κοινοβου-
λευτικό κόμμα, ξεγελοΟσαν τό δικό της ή κάθε μιά βασιλικό 
οίκο μέ άπλές ύποκλίσεις καί άνέβαλλαν in infinitum (έπά-
πειρο) τήν παλινόθρωση της μοναρχίας. Τις πραγματικές 
τους δουλειές τις κάνουν σάν Κ ό μ μ α τ ή ς Τ ά ξ η ς , δη-
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λαδή κάτω άπό κ ο ι ν ω ν ι κ ό καί δχι π ο λ ι τ ι κ ό τί-
τλο, σάν άντιπρόσωποι τ-^ς άστικής παγκόσμιοις τάξης πρα-
γμάτων και δχι σάν Ιππότες γιά περιπλανώμενες πριγκίπισ-
σες, σάν άστική τάξη ένάντια σέ άλλες τάξεις, δχι σάν βα-
σιλικοί ένάντια σέ δημοκράτες. Και σάν Κόμμα τ7)ς Τάξης 
άσκουσαν πάνω στίς άλλες τάξεις της κοινωνίας μιά πιό άπε-
ρ:όριστη καί πιό σκληρή κυριαρχία άπό πρίν, κάτω άπό τή^ 
παλινόρθωση ή τήν Ιουλιανή μοναρχία, μιά κυριαρχία πού 
ήταν γενικά δυνατή μόνο μέ τή μορφή της κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας, γιατί μόνο κάτω άπό τή μορφή αύτή μπορού-
σαν νά ένωθουν οί δυό μ,εγάλες μερίδες της γαλλικής άστι-
κής τάξης καί νά βάλουν Ιτσι στήν ήμερήσι-α διάταξη τήν 
κυριαρχία της τάξης τους άντί γιά τό καθεστώς μιας μόνο 
προνομιούχας δμάδας της. Καί άν, παρ' δλ' αύτά, καί σάν 
Κόμμα άκόμα της Τάξης, βρίζαν τή δημοκρατία καί έκδή-
λωναν τήν άποστροφή τους γι ' αύτή, αύτό γινόταν μόνο άπό 
βασιλικές άναμνήσεις. Τό Ενστικτο τούς δίδασκε πώς ή δημο-
κρατία δλοκληρώνει, βέβαια, τήν πολιτική τους κυριαρχία, 
μά ταυτόχρονα ύπονομεύει τήν κοινωνική τους βάση μιά καί 
τώρα πρέπει νά άντιμετωπίζουν τίς ύποδουλωμένες μάζες καί 
νά άγωνίζονται ένάντια σ' αύτές δίχως τή μεσολάβηση, δί-
χως τήν κάλυψη του στέμματος, δίχως νά μπορούν νά οτρά-
ψουν άλλου τό έθνικό ένδιαφέρον μέ τούς μικρότερης σημα-
σίας άγώνες άναμεταξύ τους καί μέ τή βασιλεία, ήταν ενα 
α'ίσθημα αδυναμίας, πού τούς Ικανέ νά ύποχωρουν μέ τρόμο 
μπροστά στούς ξεσκέπαστους δρους της δικής τους ταξικής 
κυριαρχίας καί νά νοσταλγούν τίς λιγότερο τέλειες καί λιγό-
τερο έξελιγμένες καί γι ' αύτό ϊσα-ϊσα λιγότερο έπικίνδυνες 
μορφές της κυριαρχίας αύτής. Αντίθετα, κάθε φορά πού οί 
συνασπισμένοι βασιλικοί Ερχονταν σέ σύγκρουση μέ τό μνη-
στήρα πού βρίσκονταν έκει μπροστά τους, μέ τό Βοναπάρτη, 
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κάθε φορά πού νάμιζαν πώς κινδυνεύει ή κοινοβουλευτική τους 
παντοδυναμία άπό τήν έκτελεστική έξουσία, κάθε φορά λοιπόν 
πού Ιπρεπε νά φανερώνουν τόν πολιτικό τίτλο της κυριαρ-
χίας τους, παρουσιάζονταν δλοι σάν δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο ί 
καί δχι σάν β α σ ι λ ι κ ο ί , άπό τόν δρλεανιστή θιέρσο, 
πού προειδοποιούσε τήν Εθνοσυνέλευση πώς ή δημοκρατία 
τούς χώριζε λιγότερο, ώς τό νομιμόφρονα Μπερρυέ πού στίς 
2 τοΰ Δεκέμβρη 1851, ζωσμένος μέ τήν τρίχρωμη ταινία, 
προσφωνούσε σάν τριμπουνος [42], στό δνομα της δημοκρατίας 
τό πλήθος πού είχε συγκεντρωθεί μπροστά στή δημαρχία του 
δέκατου arrondissement (περιφέρειας). Και δίχως άμφι-
βολία ή ήχώ θά του άπαντουσε κοροϊδευτικά: Ερρίκος Ε ' ! 
Ερρίκος Ε ' ! 

'Απέναντι στό συνασπισμό της άστικής τάξης συγκροτή-
θηκε ένας συνασπισμός άνάμεσα σέ μικροαστούς καί έργάτες, 
τό λεγόμενο σ ο σ ι α λ δ η μ , ο κ ρ α τ ι κ ό κόμμα. Οί μικρο-
αστοί Ιβλεπαν πώς είχαν δσχημα άνταμειφθει υστέρα άπό τίς 
μέρες του 'Ιούνη 1848, Ιβλεπαν τά ύλικά τους συμφέροντα νά 
κινδυνεύουν καί τίς δημοκρατικές έγγυήσεις πού θά έξασφά-
λιζαν τήν έπιβολή των συμφερόντων αυτών νά άμφισβητουν-
ται άπό τήν άντεπανάσταση. Πλησίασαν, κατά συνέπεια, τούς 
έργάτες. Ή κοινοβουλευτική τους έκπροσώπηση άπό τό άλλο 
μέρος, ή M o n t a g n e , πού είχε παραμεριστεί στό διά-
στγ/μα της δικτατορίας των άστών - δημοκρατών, είχε στό 
τελευταίο μισό της ζωής της Συνταχτικής ξανακαταχτήσει 
τή χαμένη της δημοτικότητα μέ τήν πάλη της ένάντια στό 
Βοναπάρτη καί τούς βασιλικούς ύπουργούς. Είχε κλείσει συμ-
μαχία μέ τούς σοσιαλιστές άρχηγούς. Τό Φλεβάρη του 1849 
πανττγύρισαν μέ συμπόσια τή συμφιλίωση. Κατάρτισαν ?να 
κοινό πρόγραμμα, ίδρυσαν κοινές έκλογικές έπιτροπές καί 
πρότειναν κοινούς ύποψήφιους. Έκοψαν άπό τίς κοινωνικές 
διεκδικήσεις του προλεταριάτου τήν έπαναστατική τους αΐ-
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χμή καί τούς Ιδοσαν δημοκρατική μορφή, Ιβγαλαν άπό τίς 
δημοκρατικές διεκδικήσεις της μικροαστικής τάξης τήν κα-
θαρή πολιτική μορφή τους και πρόβαλαν τή σοσιαλιστική 
τους αΙχμή. "Ετσι γεννήθηκε ή σ ο σ ι α λ δ η μ ο κ ρ α τ ί α . 
Ή καινούρια M o n t a g n e , τό άποτέλεσμα του συνδυα-
σμου αύτου, περιλάβαινε μερικούς κομπάρσους άπό τήν έρ-
γατική τάξη, μερικούς αιρετικούς σοσιαλιστές καί τά ίδια 
στοιχεία της παλιάς Montagne, ένισχυμένα μόνο άριθμητι-' 
κά. Στήν πορεία δμως της έξέλιξης είχε άλλάξει μαζί μέ 
τήν τάξη πού έκπροσωπουσε. Ό Ιδιόμορφος χαραχτήρας της 
σοσιαλδημοκρατίας συνοψίζεται σέ τούτο: ζητούσαν τούς δη-
μοκρατικό - λαϊκούς θεσμούς δχι σάν μέσο γιά νά καταργή-
σουν τά δυό άντίθετα άκρα, τό κεφάλαιο καί τή μισθωτή έρ-
γασία, μά γιά νά μετριάσουν τήν άντίθεσή τους καί νά τή 
μετατρέψουν σέ άρμονία. "Οσο διαφορετικά μέτρα καί &ν 
προτείνονταν γιά τήν πραγματοποίηση του σκοπού αύτου, δσο 
καί άν τόν έξωράιζαν μέ περισσότερο ή λιγότερο έπαναστατι-
κές άντιλήψεις, τό περιεχόμενο εμενε τό ίδιο. Τό περιεχό-
μενο αυτό είναι δ μετασχηματισμός της κοινωνίας μέ δημο-
κρατικό τρόπο, ε'νας μετασχηματισμός δμως μέσα στά πλαίσια 
του μικροαστισμου. Δέν πρέπει ώστόσο νά κάνουμε τή στε-
νοκέφαλη σκέψη, πώς ή μικροαστική τάξη θά ήθελε νά έπι-
βάλει άξιωματικά ?να έγωιστικό ταξικό συμφέρον. Τό αντί-
θετο, πιστεύει πώς οΐ ε ί δ ι κ ο ί δ ρ ο ι της άπελευθέρω-
σής της είναι καί οί γ ε ν ι κ ο ί δ ρ ο ι πού μ' αυτούς μόνο 
είναι δυνατό νά σωθεί ή σύγχρονη κοινωνία καί ^νά άποφευ-
χθεί ή πάλη τών τάξεων. Παρόμοια δέν πρέπει νά φανταζό-
μαστε πώς οΐ δημοκρατικοί άντιπρόσωποί της είναι δλοι τους 
Shop - Keepers (μαγαζάτορες) ή πώς ένθουσιάζονται γι ' 
αυτούς. Μπορεί έξαιτίας της μόρφωσής τους καί της άτομι-
κής τους θέσης νά άπέχουν άπό αύτούς δσο δ ούρανός άπό 
τή γη. ΈκεΤνο πού τούς κάνει έκπρόσωπους των μικροαστών 
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είναι πώς στό μι>αλό τους δεν μπορούν νά ξεπεράσουν τά 
opta πού δέν ξεπερνοΟν έκεΐνοι στή ζωή τους, πώς, κατά συ-
νέπεια, σπρώχνονται θεωρητικά πρός τά ι'δια προβλήματα 
και τις Ι'διες λύσεις πού σπρώχνονται έκεινοι πραχτικά. Αύτη 
είναι σέ γενικές γραμμές ή σχέση άνάμεσα στούς π ο λ ι -
τ ι κ ο ύ ς κ α ι φ ι λ ο λ ο γ - ι κ ο ύ ς έ κ π ρ ό σ ω -
π ο υ ς μιας τάξης μέ τήν τάξη πού έκπροσωποϋν. 

Τστερα άπό τήν παραπάνω άνάλυση, είναι αύτονόητο 
πώς άν ή Montagne άγωνίζονταν άδιάκοπα μέ τό Κόμμα της 
Τάξης γιά τή δημοκρατία κα£ γιά τά λεγόμενα δικαιώματα 
του άνθρώπου, οδτε ή δημοκρατία, οδτε τά δικαιώματα του 
άνθρώπου είναι δ τελικός σκοπός της, δπως καί §νας στρα-
τός, πού θέλουν νά τόν άφοπλίσουν και γιά νά άντισταθεί 
καταφεύγει στό πεδίο της μάχης, δέν τό κάνει βέβαια γιά νά 
κρατήσει τά δπλα του μόνο. ^ 

Άπό τήν Ιναρξη κιόλας της Εθνοσυνέλευσης, τό Κόμμα 
της Τάξης προκάλεσε τή Montagne. Ή άστική τάξη Ινιωθε 
τώρα τήν άνάγκη νά ξεμπερδεύει μέ τούς δημοκρατικούς μι-
κροαστούς, δπως ενα χρόνο πρίν είχε νιώσει τήν άνάγκη νά 
τελειώνει μέ τό έπαναστατικό προλεταριάτο. Μόνο ή κατά-
σταση του άντίπαλου ήταν διαφορετική. Ή δύναμη του προ-
λεταριακού κόμματος βρισκόταν στούς δρόμους, ή δύναμη των 
μικροαστών στήν ϊδια τήν Εθνοσυνέλευση. Λογάριαζαν λοι-
πόν νά τούς ξεγελάσουν καί νά τούς τραβήξουν Ιξω άπό τήν 
Εθνοσυνέλευση στούς δρόμους καί νά τούς άφήσουν νά σπά-
σουν οί ίδιοι τήν κοινοβουλευτική τους δύναμη πρίν νά βρουν 
τόν καιρό καί τήν εύκαιρία νά τή σταθεροποιήσουν. Ή Mon-
tagne Ιπεσε καλπάζοντας στήν παγίδα. 

Ό βομβαρδισμός της Ρώμης άπό τά γαλλικά στρατεύ-
ματα ήταν τό δόλίομα πού τούς πέταξαν. Ό βομβαρδισμός 
παραβίαζε τήν § 5 του συντάγματος, πού άπαγορεύει στή γαλ-
λική δημοκρατία νά χρησιμοποιεί τίς στρατιωτικές της δυ· 
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νάμ^ις ένάντια στις έλ€υθερίες άλλου λαου. Καί άκόμα, ή 
§ 54 άπαγορεύει κάθε κήρυξη πολέμου άπό τήν έκτελεστική 
έξουσία χωρίς τή συγκατάθεση της Εθνοσυνέλευσης καί ή 
Συνταχτική μέ τήν άπόφασή της άπό τίς 8 τοΟ Μάη είχε 
άποδοκιμάσει τήν έκστρατεία της Ρώμης. Γίά τους λόγους 
αυτούς δ Λεντρύ - Ρολλέν κατέθεσε στίς 11 τοΰ Ιούνη 1849 
μήνυση ένάντια στό Βοναπάρτη καί τούς όπουργούς του. Ερε-
θισμένος άπό τά κεντρίσματα του θιέρσου παρασύρθηκε, μά-
λιστα, ώς τό σημείο νά άπειλήσει πώς ήθελε νά ύπερασπίσει 
τό σύνταγμα μέ δλα τά μέσα, άκόμα καί μέ τό δπλο στό 
χέρι. Ή Montagne σηκώθηκε σάν Ι ν α ς άνθρωπος καί 
έπανάλαβε τήν πρόσκληση αύτή στά δπλα. Στις 12 του Ιού-
νη ή Εθνοσυνέλευση άπόριψε τήν πρόταση της παραπομπής 
σέ δίκη καί ή Montagne έγκατέλειφε τό κοινοβούλιο. Τά 
γεγονότα της 13ης του 'Ιούνη είναι γνωστά: ή προκήρυξη 
μι&ς μερίδας της Montagne, πού Ιθετε τό Βοναπάρτη καί 
τούς υπουργούς του «έκτός συντάγματος», ή παρέλαση της 
δημοκρατικής έθνοφυλακής στούς δρόμους, πού καθώς ήταν 
άοπλη σκορπίστηκε στήν πρώτη έπαφή μέ τά στρατεύματα 
του Σανγκαρνιέ κτλ. κτλ. 'Ένα μέρος της Montagne Ιφυγε 
στό εξωτερικό, ενα άλλο μέρος παραπέμφθηκε στό άνώτατο 
δικοΜττήριο της Μπούρζ καί ένας κοινοβουλευτικός κανονι-
σμός ύπόταξε τούς ύπόλοιπους στή δασκαλίστικη έπιτήρηση 
του προέδρου της Εθνοσυνέλευσης [43]. Τό Παρίσι κηρύχτηκε 
ξανά σέ κατάσταση πολιορκίας καί ή δημοκρατική μερίδα 
της έθνοφυλακής του διαλύθηκε. Έτσι τσακίστηκε ή έπιροή 
της Montagne στό κοινοβούλιο καί ή δύναμη των μικροαστών 
στό Παρίσι. 

Ή Λυόν, δπου τά γεγονότα της 13ης τοΰ 'Ιούνη δόσαν 
τό σύνθημα γιά μιά αιματηρή έργατική έξέγερση, κηρύχτη-
κε κι αύτή μαζί μέ τούς πέντε γύρω νομούς σέ κατάσταση 
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πολιορκίας, -μιά κατάσταση πού συνεχιζ-εται ώς τούτη τή 
στιγμή. 

Ή κύρια μάζα της Montagne έγκατέλειψε την πρωτο-
πορία της, μιά πού άρνήθηκε νά όπογράψει τήν προκήρυξη 
της. Ό . τύπος λιποτάχτήσε, μιά πού δυό μόνο έφημερίδες τόλ-
μησαν νά δημοσιέψουν τό pronunziamento (προκήρυξη). Οί 
μικροαστοί πρόδοσαν τούς έκπροσώπους τους, μιά πού δεν 
παρουσιάστηκαν οί έθνοφύλακες, ή δπου παρουσιάστηκαν 
δέν δφησαν νά στηθούν δδοφράγματα. Οί άντιπρόσωποι έξα-
πάτησαν τούς μικροαστούς, μιά πού δέν βρέθηκαν πουθενά οί 
δήθεν δπαδοί της στό στρατό. Τέλος, άντί νά κερδίσει τό δη-
μοκρατικό κόμμα πρόσθετη δύναμη άπό τό προλεταριάτο, τό 
μόλυνε μέ τή δική του άδυ'/αμία, καί, δπως γίνεται πάντοτε 
|ΐέ τά Ανδραγαθήματα των δημοκρατών, οί αρχηγοί ικανο-
ποιήθηκαν μέ τό νά μπορούν νά κατηγορούν «τό λαό» τους 
γιά λιποταξία καί 6 λαός ικανοποιήθηκε μέ τό νά μπορεί νά 
κατηγορεί τούς άρχηγούς του γιά άπάτη. 

Σπάνια μιά πράξη προαναγγέλθηκε μέ μεγαλύτερο θό-
ρυβο από δσο ή έπικείμενη έκστρατεία της Montagne, σπά-
νια 2να γεγονός διασαλπίστηκε μέ περισσότερη βεβαιότητα 
καί προκαταβολικά δσο ή άναπόφευχτη νίκη της δημοκρα-
τίας. Δίχως &λλο: οί δημοκράτες πιστεύουν στίς σάλπιγγες 
πού μέ τόν ήχο τους γκρέμισαν τά τείχη της Ίεριχοϋς. Κάθε 
φορά πού βρίσκονται μπροστά στά προχώματα του δεσποτι-
σμού, προσπαθούν νά ξανακάνουν τό θαύμα. "Αν ή Montagne 
ήθελε νά νικήσει μέσα στό κοινοβούλιο, δέν ίπρεπε νά καλέ-
σει στά δπλα. "Αν καλούσε στά δπλα μέσα στό κοινοβούλιο, 
δέν επρεπε νά φερθεί κοινοβουλευτικά στούς δρόμους. 
"Αν σκεπτόταν στά σοβαρά τήν ειρηνική διαδήλωση, ήταν 
ηλίθιο νά μήν προβλέψει πώς θά της γινόταν πολεμική ύπο-
δοχή. "Αν απόβλεπε στήν πραγματική μάχη ήταν πρωτάκου-
στο νά παρατήσει τά δπλα πού μ' αυτά Ιπρεπε νά δόσει τή 



μάχη. Μά οί έπαναστατιχές άπειλές των μικροαστών καό των 
δημοκρατικών άντιπροσώπων τους είναι άπλες άπόπεφες γιά 
έκφοβισμό τοΟ άντιπάλου. Kai δταν χώθηκαν μέσα σέ ενα 
άδιέξοδο, δταν είχαν πιά έκτεθεί τ6σο πού νά είναι άναγκα-
σμένοι νά πραγματοποιήσουν τις άπειλές τους, τότε αύτό γί-
νεται μέ Ινα άμφίβολο τρόπο, πού δεν άποφεύγει τίποτα άλλο 
τόσο πολύ δσο τά μέσα γιά τήν έκπλήρωση του σκοπού καί 
προσπαθεί νά βρει προσχήματα γιά νά ήττηθεΐ. Ή ήχηρή 
ούβερτούοα πού προάγγελνε τή μάχη, καταντάει σιγανό μουρ-
μούρισμα σάν Ιρθει ή στιγμή πού πρέπει νά άρχίσει ή μάχη. 
01 ήβοποιοι παύουν νά παίρνουν τόν έαυτό τους au sérieux 
(στά σοβαρά) καί ή δράση του έργου άτονεί 'όλότελα, δπως 

Ινα φουσκωμένο μπαλόνι, πού τό τρυπουν μέ μιά βελόνα. 
Κανένα κόμμα δέν ύπερεκτιμάει τά μέσα του περισσό-

τερο άπό τό δημοκρατικό κόμμα, κανένα δέν γελιέται μέ πε-
ρισσότερη έπιπολαιότητα γιά τήν κατάσταση. Επειδή Ινα 
μέρος άπό τό στρατό ψήφισε γι ' αύτή, ή Montagne είχε κιό-
λας πεισθεί πώς δ στρατός θά έπαναστατουσε γιά χάρη της. 
Και μέ ποιά αΙτία ; Μέ μιά αιτία πού γιά τό στρατό δέν σή-
μαινε τίποτα άλλο παρά πώς οΐ έπαναστάτες έπαιρναν τό μέ-
ρος των στρατιωτών της Ρώμης ένάντια στούς Γάλλους στρα-
τιώτες. Άπό τό άλλο μέρος οΕ άναμνήσεις του Ιούνη 1848 
ήταν άκόμα πολύ πρόσφατες γιά νά μήν ύπάρχει στό προλε-
ταριάτο μιά βαθιά άποστροφή γιά τήν έθνοφυλακή καί γιά 
νά μήν Ιχουν οΐ άρχηγοί τών μυστικών έταιριών άπόλατη 
δυσπιστία πρός τούς δημοκρατικούς άρχηγούς. Γιά νά παρα-
μερισθούν οΐ διαφορές αύτές Επρεπε νά κινδυνεύουν μεγάλα 
κοινά συμφέροντα. Ή παραβίαση ένός άφηρημένου άρθρου του 
συντάγματος δέν μπορούσε νά είναι τό συμφέρο αύτό. Μήπως 
τό σύνταγμα δέν είχε κιόλας παραβιαστεί έπανειλημμένα 
δπως τό βεβαίωναν αύτοί οί ίδιοι οΐ δημοκράτες; Μήπως οί 
πιό λαϊκές Ιφημερίδες δέν τό είχαν στιγματίσει σάν άντε-
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παναστατικό κατασκεύασμα; Μά δ δημοκράτης, έπειδή άντι-
προσωπεύει τή μικροαστική τάξη, δηλαδή μιά μ ε τ α β α -
τ ι κ ή τ ά ξ η πού σ'. αύτή άμβλύνονται έζίσου τά συμφέ-
ροντα των δύο τάξεων, φαντάζεται πώς βρίσκεται γενικά 
πάνω άπό ταξικές άντιθέσεις. Οι δημοκράτες παραδέχονται 
πώς άπέναντί τους στέκεται μιά προνομιούχα τάξη, ένώ αύτοί 
μαζί -μέ τό υπόλοιπο Ιθνος άποτελουν τό λ α ό . Αύτό πού 
άντιπροσωπεύουν είναι τό δ ί κ α ι ο τ ο υ λ α ο ϋ , αύτό 
πού τούς ένδιαφέρει είναι τό σ υ μ φ έ ρ ο τ ο υ λ α ο υ . 
Κατά συνέπεια, δέν Ιχουν, μπροστά σέ ενα έπικειμενο άγώ-
να, νά έξετάσουν τά συμφέροντα και τις σχέσεις άνάμεσα 
στις διάφορες τάξεις. Δέν έχουν άνάγκη νά ζυγίζουν μέ πολύ 
περίσκεψη τά μέσα τους. Δέν έχουν παρά νά δόσουν τό σύν-
θημα και δ λ α ό ς μέ δλα τά άνεξάντλητα μέσα του θά 
ρίχτει πάνω αχούς δ υ ν ά σ τ ε ς . Και άν πάνω στήν έκτέ-
λεση άποδειχθεί πώς τά συμφέρο^/τά τους ήταν δίχως ένδια-
φέρον και ή δύναμή τους άδυναμία, τότε φταίνε γι ' αύτό 
οί διεστραμένοι σοφιστές, πού διαιρούν τόν ά δ ι α ί ρ € τ ο 
λ α ό σέ διάφορα έχθρικά στρατόπεδα, είτε δ στρατός πού 
ήταν τόσο άποκτηνωμένος και άποτυφλωμένος πού δέν μπό-
ρεσε νά καταλάβει τούς καθαρούς σκοπούς της δημοκρατίας 
σάν δικό του καλό, ειτε μιά λεπτομέρεια στήν έκτέλεση πού 
Ικανέ νά ναυαγήσουν δλα, ειτε τέλος μιά άπρόβλεπτη σύμ-
πτωση πού στάθηκε ή αίτια νά χαθεί τούτη τή φορά τό παι-
χνίδι. Ώπωσδήποτε, δ δημοκράτης βγαίνει άπό τήν έπαί-
σχυντη ήττα τόσο άσπιλος, δσο άθώος ήταν δταν εμπαινε 
σ' αύτή, μέ τήν καινούρια πεποίθηση πώς πρέπει νά νική-
σει, δχι γιατί αύτός και τό κόμμα του θά έγκαταλείψουν τήν 
παλιά τους άποψη, μά, άντίστροφα, γιατί πρέπει οί συνθήκες 
νά ώριμάσουν πρός τή δική τομ κατεύθυνση. 

Κατά συνέπεια, δέν πρέτ^^ι κανένας νά φαντάζεται τή 
Montagne και τόσο δυστυχισμένη, παρόλο πού δεκατίστηκε, 
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τσακίστηκε και ταπεινώθηκε άπό τόν καινούριο κοινοβουλευ-
τικό κανονισμό. "Αν ή 13 του Ιούνη είχε παραμερίσει τούς 
άρχηγούς της, Ικανέ, άπό τό δλλο μέρος, θέση γιά άνθρώ-
πους κατώτερης Ικανότητας πού τούς κολάκευε ή καινούργια 
αύτή θέση. "Αν ή άδυναμία της στό κοινοβούλιο δέν μπο-
ρούσε πιά νά άμφισβητηθεΐ, είχε τώρα άκόμα τό δικαίωμα 
νά περιορίζει τή δράση της σέ έκρήξεις ήθικης άγανάκτη-
σης και σέ βροντερές διακηρύξεις. "Αν τό Κόμμα της Τάξης 
Ικανέ πώς εβλεπε σ' αυτούς τούς τελευταίους επίσημους έκ-
πρόσωπους της έπανάστασης, δλες τίς φρικαλεότητες της άναρ-
χίες, οι Ι'διοι μπορούσαν στην πραγματικότητα νά είναι δλο 
καί πιό σαχλοί, δλο καί πιό μέτριοι. 'Ωστόσο, παρηγορήθηκαν 
γιά τίς 13 του Ιούνη μέ τή γεμάτη βάθος δήλωση: "Ας 
τολμήσουν νά θίξουν τό γενικό έκλογικό δικαίωμα! "Ε, τότε, 
τότε θά δείξουμε ποιοί είμαστε. Nous verrons (θά δούμε) ! 

"Όσο γιά τούς Montagnards (όρεινούς), πού είχαν κατα-
φύγει στό εξωτερικό, άρκεΐ νά σημειωθεί έδώ πώς δ Αεντρύ -
Ρολλέν, έπειδή κατάφερε, σέ δυό βδομάδες μόλις, νά κατα-
στρέψει άνεπανόρθωτα τό δυνατό κόμμα πού ήταν δ άρχηγό'ς 
του, νόμισε πώς τόν καλούσαν νά σχηματίσει μιά γαλλική 
κυβέρνηση in part ibus, του φαινόταν πώς, άπό μακριά καί 
Ιξω άπό τό Ιδαφος της δράσης, ή φυσιογνωμία του θά με-
γάλωνε στό ?διο μέτρο πού Ιπεφτε τό έπίπέδο της επανάστα-
σης καί οΕ έπίσημες άξιες της έπίσημης Γαλλίας γίνονταν 
δλο καί πιό μηδαμινές, πώς μπορούσε νά παρουσιαστεί σάν 
δημοκρατικός ύποψήφιος πρόεδρος τό 1852, νά στέλνει πε-
ριοδικές έγκυκλίους στούς βλάχους καί σέ άλλους λαούς δπου 
άπειλουσε τούς δεσπότες της ήπείρου (Ευρώπης, σ.μ.) μέ τίς 
δικές του πράξεις καί τίς πράξεις των συμμάχων του. Νά 
είχε άραγε δλότελα άδικο δ Προυντόν δταν φώναζε στούς 
κυρίους αυτούς: «Vous η ' êtes que des blagueurs» (Δέν εί-
στε παρά φαφλατάδες) ; 
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Στις 13 τοϋ Ιούνη τό ΚόμμΛ xfjç Τάξης δεν τσάκισε 
μόνο τή Montagne, κχτάφερε άκάμα ν ά ύ π ο τ ά ξ ε ι τ ό 
σ ύ ν τ α γ μ α σ τ Γ ς Α π ο φ ά σ ε ι ς τ η ς π λ ε ι ο -
ψ η φ ί α ς τ η ς Ε θ ν ο σ υ ν έ λ ε υ σ η ς . Και τή 
δημοκρατία τήν καταλάβαινε Ετσι: ή άστική τάξη κυριαρχεί 
σ' αυτή μέ κοινοβουλευτικές μορφές, χωρίς νά περιορίζεται, 
δπως στή μοναρχία, άπό τό βέτο της έκτελεστικής έξουσίας 
ή άπό τό δικαίωμα νά διαλύει τή βουλή. Αυτή ήταν ή κ ο ι -
ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ή δ η μ ο κ ρ α τ ί α δπως τήν δνόμα-
ζε ο θιέρσος. "Αν δμως ή άστική τάξη έξασφάλισε στίς 13 
του Ιούνη τήν παντοδυναμία της μέσα στό κτίριο του κοινο-
βουλίου, δέν είχε τάχα φέρει αυτό τό ϊδιο τό κοινοβούλιο σέ 
κατάσταση άγιάτρευτης Αδυναμίας μπροστά στήν έκτελεστι-
κή έξουσία καί τό λαό, διώχνοντας άπ' αύτό τήν πιό λαϊκή 
μερίδα του; Παραδίνοντας χωρίς Αλλες διατυπώσεις πολυά-
ριθμους βουλευτές στά έντάλματα των εισαγγελέων, καταρ-
γούσε τήν ϊδια- τήν κοινοβουλευτική της άσυλία. Ό ταπεινω-
τικός κανονισμός πού έπέβαλε στή Montagne έξύψωνε τόν 
πρόεδρο της δημοκρατίας στό ϊδιο μέτρο πού ύποβιβαζε τόν 
κάθε ξεχωριστό Αντιπρόσωπο του λαοΟ. Στιγ[Λ^τίζοντας τήν 
έξέγερση γιά τήν προστασία του συντάγματος σάν Αναρχική 
πράξη, πού Απόβλεπε στήν Ανατροπή της κοινωνίας, Απαγό-
ρευσε στόν ϊδιο τόν έαυτό της νά προσφύγει στήν έξέγερση 
μόλις ή έκτελεστική έξουσία θά παραβίαζε σέ βάρος της τό 
σύνταγμα. Καί ή ειρωνεία της ιστορίας θέλησε, δ στρατηγός, 
πού μέ έντολή του Βοναπάρτη βομβάρδισε τή Ρώμη καί προ-
κάλεσε Ιτσι τή συνταγματική έξέγερση στίς 13 του Ιούνη, δ 
Ούντινό, νά προταθεί, ικετευτικά Αλλά μάταια, Από τό Κόμ-
μα τής Τάξης στό λαό σάν στρατηγός ύπερασπιστής του συν-
τάγματος ένάντια στό Βοναπάρτη. 'Ένας Αλλος ήρωας της 
13ης του 'Ιούνη, δ Βιεϋρά, πού έπαινέθηκε Από τό βήμα της 
Εθνοσυνέλευσης γιά τίς χτηνο>δίες πού Εκανε στά γραφεία 
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των δημοκρατικών εφημερίδων έπικεφαλης ένός μπουλουκιοΰ 
άπό εθνοφύλακες - όργανα της άριστοχρατίας του χρήματος, 
αυτός δ Ι'διος δ Βιεϋρά μυήθηκε στή συνωμοσία του Βοναπάρ-
τη και συντέλεσε σημαντικά στό νά στερηθεί ή Εθνοσυνέλευ-
ση, τήν ώρα του θανάτου της, άπό κάθε προστασία άπό μέρους 
της έθνοφυλακής. 

Ή 13 του Ιούνη είχε άκόμα και μιά άλλη σημασία. Ή 
Montagne είχε προσπαθήσει νά θεωρηθεί δ Βοναπάρτης κα-
τηγορούμενος. Ή ήττα της ήταν λοιπόν διμεση νίκη του Βο-
ναπάρτη, δ προσωπικός του θρίαμβος ένάντια στούς δημοκρά-
τες έχθρούς του. Τό Κόμμα της Τάξης κέρδισε τή νίκη.Ό Βο-
ναπάρτης δέν είχε παρά νά τήν είσπράξει. Καί τό Ικανέ. Στίς 
14 του Ιούνη διάβαζαν στούς τοίχους του Παρισιού μιά προ-
κήρυξη όπου δ πρόεδρος, τάχα άπρόθυμα καί χωρίς τή θέλη-
σή του, έξαναγκασμένος άπό τή δύναμη των περιστάσεων μό-
νο, ξεπροβάλλει άπό τήν καλογερίστικη άπομόνωσή του καί, 
σάν παραγνωρισμένη άρετή, παραπονιέται γιά τίς συκοφαν-
τίες των αντιπάλων του καί ενώ παρουσιάζονταν σάν νά συν-
ταύτιζε τό πρόσωπό του μέ τήν υπόθεση της τάξης, συνταύ-
τιζε αντίθετα τήν ύπόβεση της τάξης μέ τό πρόσωπό του. Ε -
κτός άπ' αυτό, ή Εθνοσυνέλευση είχε βέβαια έγκρίνει τήν έκ-
στρατεία ένάντια στή Ρώμη, μά άπό τά υστέρα, ένώ δ Βονα· 
πάρτης είχε τήν πρωτοβουλία γι ' αύτή. Μιά πού έγκατάστη-
σε ξανά στό Βατικανό τόν άρχιερέα Σαμουήλ, μπορούσε νά 
έλπίζει πώς θά Ιμενε σϊ,όν Κεραμεικό σάν άλλος βασιλιάς Δα-
βίδ [44]. Είχε κερδίσει τούς παπάδες. 

Ή έξέγερση στίς 13 του Ιούνη περιορίστηκε, δπως είδα-
με, σέ μιά ειρηνική παρέλαση στούς δρόμους. Δέν ήταν δυνα-
τόν λοιπόν νά κερδηθουν πολεμικές δάφνες άπ' αύτή. Παρ' δλ' 
αυτά, στήν περίοδο αύτή τήν τόσο φτωχή σέ ήρωες m i σέ γε-
γονότα, τό Κόμμα τής Τάξης ιμετάτρεψε τήν άναίμακτη αύτή 
μάχη σέ δεύτερο Άούστερλιτς [45]. Τό βήμα καί δ τύπος έξυ-
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μνοί>σαν τό στρατό σάν τή δύναμη της τάξης, σέ άντίθεση μέ 
τις λαϊκές μάζ€ς πού έκπροσωπούσαν τήν Αδυναμία της αναρ-
χίας, και τόν Σανγκαρνιέ σάν τόν « π ρ ο μ α χ ώ ν α τ η ς 
κ ο ι ν ω ν ί α ς » . Μιά ψευτιά, πού στό τέλος τήν πίστε-
ψε και δ ίδιος. Στό μεταξύ δμως Απομακρύνθηκαν στά κρυφά 
άπό τό Παρίσι τά στρατεύματα πού , ήταν άμφίβολα, τά συν-
τάγματα πού στις έκλογές είχαν ψηφίσει πολύ δημοκρατι-
κά έξορίστηκαν άπό τή Γαλλία στό 'Αλγέρι, οι ταραχοποιοί 
μέσα στό στρατό στάλθηκαν στις πειθαρχικές διμοιρίες και 
στό τέλος Απόκλεισαν συστηματικά τόν τύπο άπό τή στρα-
τώνα και τή στρατώνα άπό τήν Αστική κοινωνία. 

Φθάσαμε τώρα στήν Αποφασιστική καμπή στήν ίστορία 
της γαλλικής έθνοφυλακής. Στά 1830 ή έπέμβασή της ήταν 
Αποφασιστική γιά τήν Ανατροπή της παλινόρθωσης. Τόν και-
ρό του Λουδοβίκου Φιλίππου Αποτύχαινε κάθε έξέγερση δν 
ή έθνοφυλαχή στέκονταν μέ τό μέρος του στρατού. "Όταν 
στις 'μέρες του Φλεβάρη 1848 κράτγ^σε παθητική στάση Απέ-
ναντι στήν έξέγερση και Αμφιταλαντευόμενη Απέναντι στό 
Λουδοβίκο Φίλιππο, αύτός θεώρησε τόν έαυτό του χαμένο και 
πραγματικά ήταν χαμένος. "Ετσι ρίζωσε ή πεποίθηση πώς 
ή έπανάσταση δέν μπορούσε νά νικήσει χ ω ρ ί ς τήν έθνο-
φυλακή, οδτε δ στρατός έ ν ά ν τ ι α στήν εθνοφυλακή. Αύ-
τή ήταν ή πρόληψη του στρατού γιά τήν Αστική παντοδυ-
ναμία. Ot μέρες του Ιούνη 1848, πού στή διάρκειά τους δλό-
κληρη ή έθνοφυλακή σύντριψε τήν έξέγερση μαζί μέ τόν τα-
χτικό στρατό, στερέωσε τήν πρόληψη αύτή. ^Τστερα Από τήν 
Ανοδο του Βοναπάρτη στήν έξουσία ή Θέση της έθνοφυλακής 
ξέπεσε ώς ενα σημείο άπό τήν Αντισυνταγματική συνένωση 
στό πρόσωπο του Σανγκαρνιέ της διοίκησης της έθνοφυλακής 
μέ τή διοίκηση της πρώτης μεραρχίας του στρατού. 

'Όπως ή διοίκηση της έθνοφυλακής παρουσιάζονταν τώ-
ρα σάν μιά αρμοδιότητα του Ανώτατου στρατιωτικού διοικη-
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τή, Ιτσι καί ή cSta ή έθνοφυλακή φαίνονταν σάν έξάρτημα 
μόνο του ταχτικοΟ στρατοΟ. Τέλος, στις 13 τοϋ Ιούνη ή δό-
ναμή της τσακίστηκε καί δχι μόνο άπό τήν μερική διάλι>σή 
της, πού άπό τότε έπαναλήφθηκε άπό καιρό σέ καιρό σέ δλη 
τή Γαλλία καί &φησε μερικά συντρίμια μονάχα. Ή διαδή-
λωση στίς 13 του Ιούνη ήταν, πρίν άπ" δλα, διαδήλωση των 
δημοκρατικών έθνοφυλάκων. Δέν είχαν, βέβαια, άντιτάξει στό 
στρατό τά δπλα τους μα μόνο τή στολή τους. Μά ϊ^α-ϊσα 
σ' αυτή τή στολή βρίσκονταν τό φυλαχτό. Ό στρατός πείστη-
κε τότε πώς ή στολή αύτή ήταν ενα μάλλινο κουρέλι, δμοιο 
μέ κάθε άλλο. Ή γοητεία έξαφανίστηκε. Στίς μέρες του Ιού-
νη του 1848 ή άστική τάξη καί ή μικροαστική, σάν εθνοφυ-
λακή, συνενώθηκαν μέ τό στρατό ένάντια στό προλεταριάτο. 
Στίς 13 του 'Ιούνη 1849 ή άστική τάξη σκόρπισε τή μικροα-
στική έθνοφυλακή μέ τό στρατό. Στίς 2 τοΟ Δεκέμβρη 1851 
έξαφανίστηκε καί ή ϊδια ή έθνοφυλακή τής άστικής τάξης 
καί δ Βοναπάρτης διαπίστωσε μόνο τό γεγονός αύτό, δταν 
κατοπινά υπόγραψε τό διάταγμα γιά τή διάλυσή της. Έτσι , 
ή ίδια ή άστική τάξη έσπασε τό τελευταίο της δπλο πού είχε 
ενάντια στό στρατό, άναγκάστηκε δμως νά τό σπάσει άπό τή 
στιγμή πού ή μικροαστική τάξη δέν στέκονταν πιά πίσω της 
σάν υποτελής παρά μπροστά της σάν στασιαστής, δπως άναγ-
κάστηκε γενικά νά καταστρέψει μέ τά ϊδια της τά χέρια δλα 
τά αμυντικά μέσα ένάντια στήν άπολυταρχία μόλις έγινε καί 
ή ϊδια Απολυταρχική. 

'Ωστόσο, τό Κόμμα τής Τάξης πανηγύρισε τήν κατάχτηση 
ξανά μιας έξουσίας πού τό 1848 φαί'νο^Λ:αν χαμένη μόνο γιά νά 
τήν ξαναβρεί τό 1849, έλεύθερη άπό τούς περιορισμούς της, μέ 
βρισιές ενάντια στή δημοκρατία καί στό σύνταγμα, μέ κατά-
ρες γιά δλες τίς μελλοντικές, τωρινές καί περασμένες έπα-
ναστάσεις μαζί μέ κείνη πού είχαν κάνει οΐ ϊδιοι οΐ άρχηγοί 
της, καί μέ νόμους πού φίμωναν τόν τύπο [46], πού έξόντωναν 
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τις όργανώσεις και καθιέρωναν τήν κατάσταση πολιορκίας 
σάν δργανικό θεσμό. 'Ύστερα &η αυτό ή Έθνοσανέλευοη 
άνάβαλε τις έργασιες της άπό τ& μέσα του Αυγούστου ως τά 
μέσα του Όχτώβρη, άφου πρώτα έξέλεξε μιά μόνιμη έπι-
τροπή γιά δσο καιρό θά άπουσίαζε. 'Όσο διαρκοΰσαν οι δια-
κοπές αύτές, οί νομιμόφρονες ραδιουργουσαν μέ τό "Εμς, οΐ 
έρλεανισυές μέ τό Κλαρεμόν, δ Βοναπάρτης μέ πριγκιπικές 
περιοδείες και τά νομαρχιακά συμβούλια μέ συσκέψεις γιά 
τήν Αναθεώρηση του συντάγματος — περιστατικά πού έπα-
ναλαμβάνο'/ται τακτικά στις περιοδικές διακοπές της Εθνο-
συνέλευσης καί πού θά ξαναγυρίσω σ' αύτά τότε πού θά με-
ταβληθούν σέ γεγονότα. Έδώ 4ς σημειωθεί άκόμα μόνο πώς 
ή Εθνοσυνέλευση δέν ένεργουσε μέ πολι:Γΐκότητα δταν έξα-
φανίζονταν γιά μεγάλα χρονικά διαστήματα άπό τή σκη^/ή 
και &φηνε νά φαίνεται στήν κορυφή τής δη|)ΐοκρατίας μ ι ά 
μόνο, άν και άξιοθρήνητη μορφή, ή μορφή του Λουδοβίκου 
Βοναπάρτη, ένώ τό Κόμμα της Τάξης, γιά δημόσιο σκάν-
δαλο, διαλύονταν στά βασιλικά συστατικά του στοιχεία και 
άκολουθουσε τούς Αλληλοσυγκρουόμενους πόθους του γιά τήν 
παλινόρθωση. Κάθε φορά πού, ο αυτές τις διακοπές, εσβηνε 
δ συγκεχυμένος θόρυβος του κ ο ι ν ο β ο υ λ ί ο υ yioii τό 
σώμα του διαλύονταν μέσα στό Ιθνος, φαίνονταν δλοκάθαρα 
πώς Ιλειπε μονάχα ε ν α πράγμα γιά νά δλοκληρωθει ή 
πραγματική δψη της δημοκρατίας αύτής: νά γίνουν οΐ δια-
κοπές τ ο υ μόνιμες και νά άντικατασταθει ή έπιγραφή 
του : liberté, égalité, fraternité (έλευθερία, ισότητα, Αδελ-
φότητα) μέ τις ξάστερες λέξεις: πεζικό, ιππικό, πυροβολικό! 
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IV 

Στά μέσα του Όχτώβρη 1849 συνήλθε πάλι ή Εθνοσυ-
νέλευση. Τήν 1η του Νοέμβρη δ Βοναπάρτης τήν ξάφνιασε μέ 
ενα μήνυμα, πού άνάγγελνε τήν παύση τής κυβέρνησης Μπαρ-
ρό - Φαλλοΰ και τό σχηματισμό μιας καινούριας κυβέρνησης. 
Ποτέ δέν διώξαν άπό τήν ύπηρεσία τους λακέδες μέ λιγότερες 
διατυπώσεις άπ' δσες χρησιμοποίησε δ Βοναπάρτης γιά τούς 
όπουργούς του. Τις κλωτσιές πού προορίζονταν γιά τήν Ε -
θνοσυνέλευση τις δέχτηκαν γιά τήν όρα οΐ Μπαρρό και Σία. 

Ή κυβέρνηση Μπαρρό, δπως εϊδαμε, πού ειχε σχηματι-
στεί άπό νομιμόφρονες καί δρλεανιστές, ήταν κυβέρνηση του 
Κόμματος της Τάξης. Ό Βοναπάρτης τήν είχε χρειαστεί γιά 
νά διαλύσει τή δημοκρατική Συνταχτική, γιά νά κάνει τήν 
εκστρατεία ένάντια στή Ρώμη καί γιά νά τσακίσει τό δημοκρα-
τικό κόμμα. Ό ϊδιος είχε φαινομενικά έξαφανιστεΐ πίσω άπό 
αύτή τήν κυβέρνηση, είχε έκχωρήσει τήν κυβερνητική έξουσία 
στά χέρια του Κόμματος της Τάξης καί ειχε φορέσει τή μά-
σκα της μετριοφροσύνης πού φορούσε καί τόν καιρό του Λου-
δοβίκου Φιλίππου δ όπεύθυνος συντάχτης του τύπου, τή μά-
σκα του homme de paille (άχυρένιου άνθρώπου). Τώρα πέ-
ταξε μακριά μιά μάσκα πού δέν ήταν πιά τό έλαφρό πέπλο 
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πού πίσω του θά μπορούσε νά κρύψει τή φυσιογνωμία του, μλ 
μιά σιδερένια μάσκα πού τόν έμπώδιζε νά δείξει τήν ϊδια 
του τή φυσιογνωμία. ΕΙχε διορίσει τήν κυβέρνηση Μπαρρό 
γιά νά διαλύσει στό δνομα του Κόμματος της Τάξης τή δη-
μοκρατική Εθνοσυνέλευση. Τήν Ιπαψε γιά νά διακηρύξει τό 
δικό του δνομα άνεξάρτητο άπό τήν Εθνοσυνέλευση του Κόμ-
ματος της Τάξης. 

Δέν τοϋ Ιλειπαν εδλογες προφάσεις γιά τήν άποπομπή 
αύτή. Ή κυβέρνηση Μπαρρό παραμελούσε και τούς τύπους 
άκόμα της εύπρέπειας πού θά μπορούσαν νά παρουσιάσουν τόν 
πρόεδρο της δημοκρατίας σάν δύναμη πλάι στήν 'Εθνοσυνέ-
λευση. Στις διακοπές τής Εθνοσυνέλευσης δ Βοναπάρτης δη-
μοσίεψε μιά έπιατολή στόν "Εντγκαρ Νέυ, δπου φαίνονταν νά 
άποδοκιμάζει τή μή φιλελεύθερη στάση τοϋ Πάπα, τό ϊδιο 
δπως, σέ άντίθεση μέ τή Συνταχτική, είχε δημοσιέψει μιά έπι-
στολή μέ έπαίνους στόν Ούντινό γιά τήν έπιθεσή του ένάντια 
στή ρωμαϊκή δημοκρατία. "Οταν τώρα ή Εθνοσυνέλευση ψή-
φιζε τις πιστώσεις γιά τήν έκστρατεία της Ρώμης, άνοιξε δ 
Βίκτωρ Οόγκώ, άπό φιλελευθερισμό δήθεν, συζήτηση γιά τήν 
έπιστολή αύτή. Τό Κόμμα τής Τάξης Ιπνιξε τήν ιδέα γιά 
συζήτηση της έπιστολής, σάν νά μήν είχαν κανένα πολιτικό 
βάρος οΕ Ιδέες τοϋ Βοναπάρτη, μέ περιφρονητικές κραυγές 
δυσπιστίας. Κανένας άπό τούς ύπουργούς δέν δέχτηκε τήν 
πρόκληση γιά τόν έαυτό του. Σέ κάποια άλλη περίσταση δ 
Μπαρρό, μέ τή γνωστή κούφια ρητορική του, τίρόφερε άπό 
τό βήμα λόγια γεμάτα άγανάχτηση γιά τις «σιχαμερές μη-
χανοραφίες» πού, κατά τά λεγόμενά του, γίνονταν στό άμεσο 
περιβάλλον του προέδρου. Τέλος, ένώ ή κυβέρνηση πέτυχε 
νά ψηφιστεί άπό τήν Εθνοσυνέλευση σύνταξη χηρείας γιά 
τή δούκισσα τής Όρλεάνης, άρνήθηκε νά όποβάλει Οποιαδή-
ποτε πρόταση γιά τήν αδξηση .τής προεδρικής έπιχορήγησης. 
Καί στό Βοναπάρτη συνταυτίζονταν τόσο πολύ δ αύτοκρατο-
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ρικός μνηστήρας μέ τόν ξεπεσμένο τυχοδιώκτη, πού ή μιά με-
γάλη Ιδέα, πώς ήταν προορισμένος νά παλινορθώσει τήν αύ-
τοκρατορία, συμπληρώνονταν πάντοτε άπό τήν ίιλλη, πώς δ 
γαλλικός λαός ήταν προορισμένος νά πληρώνει τά χρέη του. 

Ή κυβέρνηση Μπαρρό - ΦαλλοΟ ήταν ή πρώτη και ή 
τελευταία κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ή κ υ β έ ρ ν η σ η πού 
σχημάτισε δ Βοναπάρτης. Γι' αύτό καί ή παύση της άποτελεΐ 
μιά άποφασιστική καμπή. Μ' αύτή Ιχασε τό Κόμμα τής Τά-
ξης άνεπανόρθωτα μιά θέση άπαραίτητη γιά νά διατηρηθεί 
τό κοινοβουλευτικό καθεστώς, τή λαβή της έκτελεστικής έξου-
σιας. Καταλαβαίνει κανένας άμέσως πώς σέ μιά χώρα, δπως 
ή Γαλλία, δπου ή έκτελεστική έξουσία διαθέτει Ινα υπαλλη-
λικό στρατό μέ περισσότερα άπό μισό έκατομμύριο δτομα, καί 
κρατάει άδιάκοπα μιά τεράστια, κατά συνέπεια, μάζα άπό 
συμφέροντα καί όπάρξεις κάτω άπό τήν πιό άπόλυτη έξάρ-
τηση, δπου τό κράτος περιβάλλει, έλέγχει, ρυθμίζει, έπιτηρεί 
καί κηδεμονεύει τήν άστική κοινωνία άπό τίς πιό πλατιές 
έκδηλώσεις της ζωής της ώς τίς πιό Ασήμαντες κινήσεις της, 
άπό τούς πιό γενικούς τρόπους της ζωής της δς τήν Ιδιωτική 
υπόσταση των άτόμων, δπου τό παρασιτικό αύτό σώμα κατορ-
θώνει μέ τόν πιό έξαιρετικό συγκεντρωτισμό νά είναι παντού 
παρόν καί νά τά ξέρει δλα, καί Ιχει μιά ικανότητα δλο 
καί πιό γρήγορης κίνησης καί μιά έλαστικότητα πού βρί-
σκει τό άνάλογό της μόνο στήν άπόλυτη Ελλειψη αυτοτέ-
λειας καί στήν άκατάσταση άμορφία του πραγματικού κοι-
νωνικού σώματος, είναι φανερό πώς σέ τέτια χώρα ή Ε -
θνοσυνέλευση, μαζί μέ τό δικαίωμα νά διαθέτει τίς υπουρ-
γικές θέσεις, Ιχανε κάθε πραγματική έπιροή, äv δέν άπλο-
ποιοϋσε ταυτόχρονα τήν κρατική έξουσία, 4ν δέν λιγό-
στευε, δσο τό δυνατό, τόν ύπαλληλικό στρατό καί äv, τέ-
λος, δέν έπέτρεπε στήν άστική κοινωνία καί στήν κοινή 
γνώμη νά δημιουργήσουν τά δικά τους, άνεξάρτητα άπό τήν 
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κυβερντττική έξουσια, δργανα. Τό ό λ ι κ ό σ υ μ φ έ ρ ο δμως 
της γαλλικής άστικης τάξης είναι ισα - Γσα πάρα πολύ συνυ-
φασμένο μέ τή διατήρηση της πλατιάς αύτης πολύκλαδης μη-
χανης. Σ' αύτή φέρνει τόν ύπεράριβμο πληθυσμό της και συμ-
πληρώνει μέ τή μορφή κρατικών μισθών δ,τι δέν μπορεί νά 
τσεπώσει μέ τή μορφή του κέρδους, τόκου, είσοδήματος και 
άμοιβών. 'Από τό &λλο μέρος τό π ο λ ι τ ι κ ό της σ υ μ -
φ έ ρ ο τήν άναγκάζει νά αύξάνει κάθε μέρα τήν καταπίεση 
και, κατά συνέπεια, τά μέσα και τό προσωπικό της κρατικής 
εξουσίας, Ινώ ταυτόχρονα πρέπει νά διεξάγει Ιν·α άδιάκοπο 
πόλεμο ένάντια στήν κοινή γνώμη καί νά κολοβώνει καί νά 
παραλύει μέ τή δυσπιστία της τά αύτοτελή δργανα κίνησης 
στήν κοινωνία, δταν δέν κατορθώνει νά τ άκρωτηριάσει 6λό-
τελα. 'Έτσι ή γαλλική άστική τάξη ήταν, άπό τήν ταξική 
της θέση, άναγκασμένη νά έκμηδενίζει άπό τό ένα μέρος τούς 
δρους ζωής κάθε κοινοβουλευτικής έξουσίας, κατά συνέπεια, 
καί της δικής της κοινοβουλευτικής έξουσίας, καί άπό τό 
άλλο μέρος νά κάνει άκαταμάχητη τήν έχθρική της έκτελε-
στική έξουσία. 

Ή καινούρια κυβέρνηση λεγότανε κυβέρνηση ντ' Ώπούλ. 
'Όχι γιατί ειχε άποχτήσει δ στρατηγός ντ' Ώπούλ τό άξίω-
μα πρωθυπουργου. Διώχνοντας τόν Μπαρρό δ Βοναπάρτης κα-
τάργησε άντίθετα καί τό άξίωμα αύτό, πού κατοιδίκαζε βέβαια 
τόν πρόεδρο της δημοχρατίας στή νόμιμη μηδαμινότητα ένός 
συνταγματικού βασιλια, δμως, ένός συνταγματικού βασιλια χω-
ρίς θρόνο, χωρίς στέμμα, χωρίς σκήπτρο καί χωρίς σπαθί, 
χωρίς τό άνεύθυνο, χωρίς τήν άτυαράγραπτη κατοχή του 
άνώτατου άξιώματος του κράτους καί, τό πιό χειρότερο, δί-
χως έπιχορήγηση. Ή κυβέρνηση ντ' Ώπούλ μόνο ενα άνθρω-
πο είχε μέ κοινοβουλευτική φήμη, τόν Έβραιο Φ ο ύ λ ν τ , 
ενα άπό τά πιό διαβόητα μέλη της άριστοκρατίας του χρή-
ματος. Του Ιλαχε τό ύπουργειο τών οικονομικών. Άρκει 
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νά ξεφυλλίσει κανείς τά δελτία του χρηματιστηρίου του Πα-
ρισιού γιά νά βρει πώς υστέρα άπό τήν 1η του Νοέμβρη 
1849 τά γαλλικά χρεώγραφα άνεβαινουν και πέφτουν μαζι 
μέ τό άνέβασμα καί τό πέσιμο των βοναπαρτικών μετοχών. 
Ένώ δ Βοναπάρτης βρήκε δτσι τό σύμμαχό του στό χρημα-
τιστήριο, γίνονταν ταυτόχρονα κύριος της άστυνομίας μέ τό 
διορισμό του Καρλιέ αέ διευθυντή της άστυνομιας του Πα-
ρισιού. 

'Ωστόσο, οΐ συνέπειες της κυβερνητικής άλλαγής μπο-
ρούσαν νά έκδηλα>Βο0ν μόνο μέ τό πέρασμα του καιρού. Στήν 
αρχή δ Βοναπάρτης Ικανέ ενα βήμα πρός τά μπρός, μόνο 
γιά νά γυρίσει πρός τά πίσω πιό φανερά. Τό βάναυσο μή-
νυμά του τό άκολούιθησε ή πιό δουλική δήλωση όποταγής 
στήν Εθνοσυνέλευση. Κάθε φορά πού οΐ υπουργοί άποτολ-
μουσαν τή δειλή άπόπειρα νά εισηγηθούν τίς προσωπικές 
του Ιδιοτροπίες σάν νομοσχέδια, φαίνονταν οΐ ίδιοι πώς έκ-
τελουσαν όίθελά τους, άναγκασμένοι άπό τή θέση τους, τίς 
κωμικές εντολές πού ήταν άπό τά πριν βέβαιοι γιά τήν απο-
τυχία τους. Κάθε φορά πού "δ Βοναπάρτης φλυαρουσε τά 
σχέδιά του πίσω άπό τίς πλάτες των υπουργών καί fπαίζε 
μέ τίς «idées napoléoniennes» (ναπολεόντειες Ιδέες) [47] του, 
οί Γδιοι οί ύπουργοί τόν άποδοκί-μαζαν άπό τό βήμα της Ε -
θνοσυνέλευσης. 01 σφετεριστικές του έπιθυμιες φαίνονταν νά 
έκδηλώνονται μόνο γιά νά μή σταματούν τά χαιρέκακα γέ-
λια τών άντιπάλων του. Συμπεριφέρονταν σάν παραγνωρι-
σμένη μεγαλοφυία, πού δλος δ κόσμος τή θεωρεί ήλίθχα. 
Ποτέ δέν άπόλαυσε πληρέστερα τήν περιφρόνηση δλων των 
τάξεων δσο στή διάρκεια αύτής της περιόδου. Ποτέ ή Αστι-
κή τάξη δέν κυριάρχησε πιό άπόλυτα, ποτέ δέν έπιδεικνυε 
μέ μεγαλύτερη άλαζονεια τά διακριτικά της κυριαρχίας της. 

Δέν πρόκειται νά γράψω έδώ τήν Ιστορία τής νομοθε-
τικής της δράσης, πού στή διάρκεια τής περιόδου αύτής 
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συνοψίζεται σέ"βυό νάμους: στό νόμο πού ξανάφερνε τό φ ό -
ρο σ τ ά κ ρ α σ ι ά και στό ν ό μ ο γ ι ά τ ή ν έ κ π α ί -
δ ε υ σ η πού καταργοΟσε τήν άπιστία [48]. "Αν δυσκόλευαν 
τούς γάλλους νά πίνουν κρασί, τούς χάριζαν δλο καί πιό 
άφθονο τό νερό τγ)ς άληθινης ζωης. "Αν μέ τό νόμο γιά τή 
φορολογία τών κρασιών ή άστική τάξη κήρυσσε άπαραβία-
στο τό παλιό, μισητό γαλλικό φορολογικό σύστημα, μέ τό 
νόμο γιά τήν έκπαίδευση προσπαθούσε νά άσφαλίσει τήν πα-
λιά κατάσταση πνευμάτων στίς μάζες πού θά τίς Ικανέ νά 
άνέχονται τό φορολογικό αυτό σύστημα. 'Απορεί κανείς βλέ-
ποντας τούς δρλεανιστές, τούς φιλελεύθερους άστούς, τούς 
παλιούς αυτούς άποστόλους του βολταιρισμου καί της έκλεχτι-
κής φιλοσοφίας, νά έμπιστεύονται στούς πατροπαράδοτους έχ-
θρούς τους, τούς Ιησουίτες, τήν έποπτεία του γαλλικού πνεύ-
ματος. Μά οι δρλεανιστές καί οί νομιμόφρονες μπορούσαν στό 
ζήτημα του μνηστήρα του θρόνου νά διαφωνούν, καταλάβαι-
ναν δμως πώς ή κοινή τους κυριαρχία τούς έπέβαλλε νά ένώ-
σουν τά μέσα καταπίεσης καί των δύο έποχών, πώς τά μέσα 
ύποδούλωσης πού διέθετε ή μοναρχία του 'Ιούλη Ιπρεπε νά 
συμπληρωθούν καί νά ένισχυθουν μέ τά μέσα καταπίεσης πού 
διέθετε ή παλινόρθωση. 

Οι άγρότες, γελασμένοι σ' δλες τους τίς έλπίδες, κατα-
στραμένοι περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά άπό τό χαμηλό 
έπίπεδο πού είχαν οί τιμές των δημητριακών, άπό τό ?να 
μέρος, καί άπό τά αύξανόμενα φορολογικά βάρη καί τά ένυ-
πόθηκα χρέη, άπό τό άλλο μέρος, άρχισαν νά ξεσηκώνονται 
στούς νομούς. Τούς άπάντησαν μέ Ινα κυνηγητό ένάντια στούς 
δασκάλους πού τούς ύπόταξαν στούς κληρικούς, μέ Ινα κυνη-
γητό ένάντια στούς κοινοτάρχες πού τούς ύπόταξαν στούς νο-
μάρχες καί μέ ë'va σύστημα κατασκοπίας πού σ' αύτό ύπο-
τάχτηκε δλος 'δ κόσμος. Στό Παρίσι καί στίς μεγάλες πόλεις 
ή Γδια ή άντίδραση Ιχει τή φυσιογνωμία της έποχής της καί 
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περισσότερο προκαλεί παρά χτυπάει. Στην δπαιθρο δμως 
γίνεται πρόστυχη, χυδαία, «λίκρόπρεπη, κουρασκκή, τυραν-
νική, μέ μιά λέξη χωροφύλακας. Καταλαβαίνει κανείς με Tcotô 
τρόπο τρία χρόνια χωροφυλακίστικο καθεστώς, εόλογημέ-
νο άπό τό καθεστώς των παπάδων, θά Ιπρεπε νά Ιχει τσακίσει 
τό ηθικό στίς άνώριμες μάζες. 

'Όσο πάθος καί ρητυορεία και δν χρησιμοποιούσε τό Κόμ-
μα τγ]ς Τάξης άπό τό βημα της Εθνοσυνέλευσης ένάντια στή 
μειοψηφία, οΐ λόγοι της Ιμεναν μονοσύλλαβοι δπως του χρι-
στιανού, πού τά λόγια του πρέπει νά είναι: ναί-ναί, δχ ι -
δχι! Μονοσύλλαβοι τόσο άπό τό βγ]μα δσο καί στόν τύπο. 
'Ανούσια σάν ενα α'ίνιγμα πού ξέρεις άπό τά πρίν τη λύση 
του. Είτε γίνονταν λόγος γιά τό δικαίωμα της άναφορας ί) 
γιά τό φόρο στά κρασιά, είτε γιά την έλευθερία του τύπου 
ή γιά τό έλεύθερο έμπόριο, ειτε γιά τίς λέσχες ή γιά τήν 
κοινοτική όργάνωση, ειτε γιά τήν προστασία της προσωπι-
κής έλευθερίας ή γιά τό διακανονισμό του προϋπολογισμοΟ, 
τό σύνθημα ξαναγύριζε δλοένα, τό θέμα Ιμενε δλοένα τό 
Ι'διο, ή άπόφαση ήταν δλοένα έτοιμη καί Αμετάβλητη: 
« Σ ο σ ι α λ ι σ μ ό ς » ! Χαραχτήριζαν σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ό , 
καί αύτόν άκόμα τόν άστικό φιλελευθερισμό, σοσιαλιστικό 
τόν άστικό διαφοκισμό, σοσιαλιστική καί τήν άστική δημ^ 
σιο - οΙκονομική μεταρύθμιση. '^Ηταν σοσιαλιστικό νά γίνει 
Ινας σιδηρόδρομος δπου ύπήρχε κιόλοις μιά διώρυγα ocai 
ήταν σοσιαλιστικό τό νά όπερασπίζεις τόν έαυτό σου μέ 
μπαστούνι, δταν σου έπιτίθονται μέ σπαθί. 

Καί αύτό δέν ήταν άπλός τρόπος του λέγειν, μόδα ή 
κομματική ταχτική. Ή άστική τάξη είχε τή σωστή άποψη 
πώς δλα τά δπλα πού είχε σφυρηλατήσει ένάντια στή φεου-
δαρχία στρέψανε τήν αΙχμή τους ένάντια στήν ϊδια, πώς 
δλα τά έκπαιδευτικά μέσα πού είχε δημιουργήσει έπανα-
στατουσαν ένάντια στόν ίδιο της τόν πολιτισμό, πώς δλοι οί 
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θεοί πού είχε πλάσει τήν είχαν έγκαταλείψει. Καταλάβαινε 
πώς δλες οί λεγόμενες Αστικές έλευθερίες και οΐ προοδευ-
τικοί θεσμοί χτυπούσαν και άπειλουσαν τήν τ α ξ ι κ ή τ η ς 
κ υ ρ ι α ρ χ ί α , σύγχρονα, τόσο στήν κοινωνική της βάση δσο 
και στήν πολιτική της κορυφή και, κατά συνέπεια, είχαν 
γίνει « σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ο ί ». Στήν άπειλή καί τήν έπί-
θεση αύτή Ιβλεπε, και μέ τό δίκιο της, τό μυστικό του σο-
σιαλισμού, πού τό νόημα καί τήν τάση του τήν Ικρινε πιό 
σωστά άπό δ,τι ξέρει νά κρίνει τόν έαυτό του δ λεγόμενος 
σοσιαλισμός, πού γι ' αύτό δέν μπορεί νά καταλάβει γιατί 
ή άστική τάξη μένει μέ πείσμα κλειστή άπέναντί του, εϊτε 
αυτός θρηνεί αίσθηματικά γιά τά βάσανα της Ανθρωπότη-
τας ε^ε προαναγγέλλει χριστιανικά τή χιλιόχρονη βασι-
λεία καί τή γενική άδελφική άγάπη, εϊτε μωρολογεί Αν-
θρωπιστικά γιά τΓ/ευμα, μόρφωση καί έλευθερία, ειτε σοφί-
ζεται δογματικά κάποιο σύστημα γιά νά συιμβιβαστουν καί 
νά εύημερήσουν δλες οί τάξεις. Εκείνο δμως πού δέν κατά-
λαβε αύτή ήταν τό συμπέρασμα πώς καί τό δ ι κ ό τ η ς 
κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α , πώς ή π ο λ ι -
τ ι κ ή τ η ς κ υ ρ ι α ρ χ ί α θά πέρναγαν στή γενική κα-
ταδίκη σάν σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ά . 'Όσο καιρό ή κυριαρχία 
της Αστικής τάξης δέν είχε όργανωθεί δλοκληρωτικά, δέν 
είχε Αποχτήσει τήν καθαρή πολιτική της Εκφραση, δέν μπο-
ρούσε νά προβάλει καθαρά καί ή Αντίθεση των Αλλων τά-
ξεων καί δπου πρόβαλλε δέ μπορούσε νά πάρει τήν έπικίν-
δυνη τροπή πού μετατρέπει κάθε πάλη ένάντια στήν κρατική 
έξουσία σέ πάλη ένάντια στό κεφάλαιο. "Αν σέ κάθε έκδή-
λωση ζωής της κοινωνίας Ιβλεπε νά κινδυνεύει ή «ήσυχία», 
μέ τί τρόπο μπορούσε νά θέλει νά διατηρήσει στήν κορυφή 
της κοινωνίας τό κ α θ ε σ τ ώ ς τ η ς Α ν α τ α ρ α χ ή ς , 
τό δικό της καθεστώς, τ ό κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ό κ α -
θ ε σ τ ώ ς , τό καθεστώς αύτό, πού κατά τήν Ικφραση κά-
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ποιου άπό τους ρήτορές της ζεΐ μέσα στην πάλη και μέ την 
πάλη; Τό κοινοβουλευτικό καθεστώς ζει άπό τη συζήτηση, 
μέ τί τρόπο λοιπόν θά Ιπρεπε νά άπαγορευθεί ή συζήτηση; 
Κάθε συμφέρο, κάθε κοινωνικό θεσμό τόν μετατρέπουν έδώ 
σέ γενικές Ιδέες και τό μεταχειρίζονται σάν Ιδέα. Μέ 
τί τρόπο λοιπόν Ινα συμφέρο, Ινας θεσμός μπορεί νά ύψωθει 
πάνω άπό τή σκέψη καί νά έπιβληθει σάν άρθρο πίστης; 
Ή πάλη των ρητόρων στό βήμα προκαλεί τήν πάλη των 
γραφιάδων στόν τύπο. Ή συζητητική λέσχη στό κοινοβού-
λιο συμπληρώνεται άναγκαστικά άπό τίς συζητητικές λέσχες 
στά σαλόνια καί στίς ταβέρνες. Οί άντιπρόσωποι πού έπικα-
λουνται δλοένα τήν κοινή γνώμη δίνουν τό δικαίωμα στήν 
κοινή γνώμη νά λέει τήν πραγματική της γνώμη μέ άναφο-
ρές. Τό κοινοβουλευτικό καθεστώς άφήνει 8λα στήν άπό-
φαση πού θά πάρουν οΕ πλειοψηφίες, μέ τι τρόπο λοιπόν οι 
μεγάλες πλειοψηφίες Ιξω άπό τό κοινοβούλιο νά μή θέλουν 
κι αύτές νά άποφασιζουν; "Οταν στήν κορυφή του κράτους 
τους παίζουν βιολί, τί άλλο περιμένει κανείς παρά νά χο-
ρεύουν δσοι βρίσκονται κάτω; 

Έτσι λοιπόν ή άστική τάξη μέ τό νά καταδικάζει σάν 
« σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ό » δ,τι προηγούμενα έξυμνουσε σάν 
« • φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ο » δμολογει πώς τό ϊδιο τό δικό της 
συμφέρο τήν προστάζει νά άπαλλαχβει άπό τόν κίνδυνο τής 
α ύ τ ο κ υ β έ ρ ν η σ η ς , πώς γιά νά άποκαταστήσει τήν 
ήσυχία στή χώρα πρέπει, πρίν άπ' δλα, νά κάνει νά ήσυχά-
σει τό άστικό της κοινοβούλιο, πώς γιά νά διατηρήσει άνέ-
παφη τήν κοινωνική της δύναμη, πρέπει νά τσακίσει τήν 
πολιτική της δύναμη, πώς οι Ιδιώτες άστοί μπορούν νά συ-
νεχίσουν νά έκμεταλλεύονται τίς άλλες τάξεις καί νά άπο-
λαμβάνουν άνενόχλητα τήν Ιδιοχτησία, τήν οικογένεια, τή 
θρησκεία καί τήν τάξη μόνο μέ τόν δρο νά καταδικαστεί ή 
τάξη τους στήν ϊδια πολιτική έκμηδένιση μέ τίς άλλες τά-
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ξεις, πώς γιά νά σώσει τό πουγγί της πρέτϊει νά άρντίθει τό 
στέμ4ΐΛ τοαί τό ξίιφος, πού πρέπει νά τήν ύπερασπιζει, θά πρέ-
πει νά κρέμεται ταυτόχρονα σάν δαμόκλεια σπάθη πάνω 
άπό τό κεφάλι της. 

Στήν περιοχή των γενικών άστικών συμφερόντων ή Ε -
θνοσυνέλευση άποδειχτηκε τόσο $γονη, πού οι συζητήσεις 
λ.χ. γιά τό σιδηρόδρομο Παρίσι - 'Αβινιόν, πού άρχισαν τό 
χειμώνα τοΟ 1850, δέν είχαν τελειώσει άκόμα στίς 2 του 
Δεκέμβρη 1851. *Όπου δέν καταπίεζε ή δέν άντιδρουσε κα-
τέχονταν άπό μιά άθεράπευτη στειρότητα. 

Ένώ ή κυβέρνηση του Βοναπάρτη άπό τό ëva μέρος 
Ιπαιρνε τήν πρωτοβουλία νά θεσπίζει νόμους σύμφωνα μέ 
τό πνεύμα του Κόμματος της Τάξης καί άπό τό άλλο ξεπερ-
νούσε άκόμα πιό πολύ τή σκληρότητά τους στήν έφαρμογή 
καί έκτέλεση, δ πρόεδρος, άπό τό δλλο μέρος, ζητούσε νά 
άποχτήσει δημοτικότητα μέ παιδιάστικα άνόητες προτάσεις, 
νά έμφανίσει τήν άντίθεσή του μέ τήν Εθνοσυνέλευση καί νά 
άφήσει νά υπονοηθεί, μέ μιά κρυφή του υστεροβουλία, πώς μο-
νάχα οι περιστάσεις τόν εμπόδιζαν προσωρινά νά άνοίξει στό 
γαλλικό λαό τούς κρυμένους θησαυρούς του.Έτσι, πρότεινε νά 
δοθεί ατούς ύπαξιωματικούς αδξηση άπό τέσσερα sons (πεν-
τάρες) τήν ήμέρα. "Ετσι, πρότεινε νά δημιουργηθεί γιά τούς 
έργάτες μιά τράπεζα γιά δάνεια τιμής. Χρήματα σάν δώρα 
και χρή[χατα σάν δάνειο, αυτή ήταν ή προοπτική πού μ' 
αύτή ειχε τήν έλπίδα νά δελεάσει τις μάζες. Δώρα καί δά-
νεια — σ' αύτό περιορίζεται ή οίκονομική έπιστήμη του κου-
ρελοπρολεταριάτου, του καθώς πρέπει καί του κοινού. Σ' αύ-
τό περιορίζονταν τά έλατήρια πού ήξερε νά βάζει σέ κίνηση 
δ Βοναπάρτης. Ποτέ μνηστήρας θρόνου δέν κερδοσκόπησε 
πιό πρόστυχα πάνω στήν προστυχιά της μάζας. 

Ή Εθνοσυνέλευση άγανάχτησε έπανειλημμένα μπρο-
στά στις δλοφάνερες αυτές άπόπειρες του Βοναπάρτη νά άπο-
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χνήαει δη-ματικότητα σέ βάρος της καί μπροστά στόν αυξα-
νόμενο 7θίνδι>νο μήπως δ τυχοδιώκτης αυτός, πού τόν μαστί-
γωναν τα χρέη του και πού δέν τόν συγκρατουσε καμιά άπο-
χτημένη ύπόληψη, άποιτολμήσει καμιά άπεγνωσμένη πράξη. 
Ή άσυιμφωνία άνάμεσα στό Κόμμα της Τάξης καί τόν πρόε-
δρο είχε πάρει άπειλητικό χαραχτήρα, δπόταν Sva άπροσ-
δόκητο γεγονός τόν ξανάριξε μετανιω^ιένο στήν αγκαλιά 
του. ΈννοοΟμε τις ά ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ έ ς έ κ λ ο -
γ έ ς σ τ ι ς 10 τ ο υ Μ ά ρ τ η 1850. ΟΕ έκλογές αύτές 
έγιναν γιά νά άναπληρωθουν οΐ βουλευτικές Ιδρες, πού είχαν 
άδειάσει μέ τις φυλακίσεις ή μέ τις έξορίες, υστέρα άπό τις 
13 τοϋ Ιούνη. Τό Παρίσι Εβγαλε μονάχα σοσιαλδημοκράτες 
όποψήφιους. Καί μάλιστα τις περισσότερες ψήφους τίς συγ-
κέντρωσε σέ ?να έπαναστάτη του Ιούνη του 1848, στό ντέ 
Φλότ. Μ' αύτό τόν τρόπο έκδικήθηκε ή παρισινή μικροα-
στική τάξη, σέ συμμαχία μέ τό προλεταριάτο, γιά τήν ήττα 
της στις 13 του Ιούνη 1849. Ή μικροαστική τάξη φαίνον-
ταν σάν νά είχε έξαφανιστεί άπό τό πεδίο της μάχης τή 
στιγμή του κινδύνου, μόνο γιά νά παρουσιαστεί ξανά σ' αύτό 
μέ μαζικότερες μαχητικές δυνάμεις καί τολμηρότερο σύν-
θημα μάχης, δταν ή περίσταση ήταν ευνοϊκότερη. "Ενα πε-
ριστατικό φάνηκε πώς αδξαινε τόν κίνδυνο τής έκλογικής 
αυτής νίκης. Ό στρατός στό Παρίσι ψήφισε τόν έπαναστάτη 
του 'Ιούνη ένάντια στόν Λά "Ιττ, τόν όπουργό τοϋ Βονα-
πάρτη. Καί ατούς νομούς ψήφισε στήν πλειοψηφία του τούς 
Montagnards (δρεινούς), πού καί δώ είχανε τήν ύπεροχή 
άπέναντι στούς άντιπάλους τους, άν καί 8χι τόσο Αποφασι-
στική δσο στό Παρίσι. 

Ό Βοναπάρτης είδε ξαφνικά τήν έπανάσταση νά όρ-
θώνεται μπροστά του. "Οπως στίς 29 του Γενάρη 1849, 
δπως στίς 13 του Ιούνη 1849 καί στίς 10 του Μάρτη 1850 
έξαφανίστηκε πίσω άπό τό Κόμμα τής Τάξης. Υποτάχτηκε, 

83 



ζήτησε ταπεινά συγγνώμη, προσφέρθηκε νά διορίσει μέ δια-
ταγή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας δποιαδήποτε κυβέρ-
νηση. Εκλιπάρησε μάλιστα τους κομματικούς Αρχηγούς των 
όρλεανικών και των νομιμοφρόνων, τούς θιέρσους, τούς Μπερ-
ρυέ, τούς Μπρολλύ, τούς Μολέ, μέ λιγα λόγια τούς λεγόμε-
νους Burggraves [49] νά πάρουν στά ϊδια τους τά χέρια τό 
πηδάλιο του" κράτους. Τό Κόμμα της Τάξης δέν ήξερε νά 
έκμεταλλευθεΐ τή στιγμή αυτή πού δέν θά ξαναπαρουσιά-
ζονταν αλλη φορά. Άντί νά καταλάβει θαρραλέα τήν εξου-
σία πού του προσφέρονταν, δέν πίεσε οδτε μιά φορά τό Βο-
ναπάρτη γιά νά ξαναδιορίσει τήν κυβέρνηση πού είχε πάψει 
τήν 1 του Νοέμβρη. 'Αρκέστηκε νά τόν ταπεινώσει συγχω-
ρώντας τον καί νά προσθέσε?· τόν κ. Μ π α ρ ό ς στήν κυ-
βέρνηση ντ' Ώπούλ. Ό Μπαρός ·αύτός είχε κάνει θραύση σάν 
εισαγγελέας στό ανώτατο δικαστήριο της Μπούρζ, τήν πρώ-
τη φορά ενάντια στούς έπαναστάτες στίς 15 του Μάη [50], 
τή δεύτερη φορά ένάντια στούς δημοκρατικούς στίς 13 του 
'Ιούνη, καί τίς δυό φορές γιά πραξικοπήματα ένάντια στήν 
Εθνοσυνέλευση. Κανένας άπό τούς ύπουργούς του Βοναπάρ-
τη δέ συντέλεσε άργότερα τόσο πολύ στό νά ταπεινώσει τήν 
Εθνοσυνέλευση καί υστέρα άπό τίς 2 του Δεκέμβρη 1851 
τόν ξαναβρίσκουμε καλοκαθισμένο καί καλοπληρωμένο Αντι-
πρόεδρο της γερουσίας. Είχε φτύσει στή σούπα των επανα-
στατών γιά νά μπορέσει νά τήν ρουφήξει δ Βοναπάρτης. 

Τό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, άπό μέρους του, φαίνον-
ταν σά νά ζητούσε νά βρει άφορμές μόνο γιά νά κάνει ξανά 
τή νίκη του άμφίβολη καί νά σπάσει τήν αΙχμή της. Ό 
Βιντάλ, ενας άπό τούς νεοεκλεγμένους βουλευτές του Παρι-
σιού, ειχε έκλεγε ι ταυτόχρονα καί στό Στρασβούργο. Τόν 
παρακίνησαν νά παραιτηθεί άπό τήν έκλογή του στό Πα-
ρίσι καί νά δεχθεί τήν έκλογή του στό Στρασβούργο. 'Αντί 
νά δόσει στήν έκλογική του νίκη δριστικό χαραχτήρα καί 
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νά αναγκάσει μ' αυτό τό Κόμμα της Τάξης νά του την άμφι-
σβητήσει στό κοινοβούλιο, άντί νά άναγκάσει ετσι τόν αντί-
παλο νά δόσει τή μάχη τή στιγμή του λαϊκού ένθουσιασμου 
καί της εύνοϊκης διάθεσης στό στρατό, τό δημοκρατικό κόμ-
μα κούρασε τό Παρίσι τό Μάρτη και τόν 'Απρίλη μέ μιά 
καινούρια έκλογική ζύμωση. "Αφησε νά τριφτούν τά έρε-
θισμένα λαϊκά πάθη στό έπαναλητυτικό αύτό προσωρινό έκ-
λογικό παιχνίδι, άφησε τήν έπανασυατική δραστηριότητα 
νά ικανοποιεί τόν έαυτό της μέ συνταγματικές έπιτυχίες καί 
νά εξανεμίζεται αέ μικροδολοπλοκίες, σέ κούφιες ρητορείες 
καί ψευτοκινήσεις, τήν άστική τάξη νά συγκεντρωθεί καί 
νά κάνει τίς προετοιμασίες της καί τέλος νά δοθεί μέ τήν 
άναπληρωματική έκλογή του 'Απρίλη καί μέ τήν έκλογή 
του Εύγενίου Σύ μιά αισθηματική έπεξήγηση. στίς έκλογές 
του Μάρτη, πού τίς άδυνάτιζε. Μέ μιά λέξη εστειλε τίς 10 
τοΰ Μάρτη στόν 'Απρίλη. 

Ή κοινοβουλευτική πλειοψηφία κατάλαβε τήν άδυνα-
μία τοΰ άντιπάλου της. Οί Burggraves της, επειδή δ Βονα-
πάρτης τούς είχε άναθέσει τήν καθοδήγηση καί τήν ευθύνη 
της έπίθεσης, έπεξεργάστηκαν §να καινούριο έκλογικό νόμο, 
πού τήν κατάθεσή του τήν άνάθεσαν σιόν κ. Φωσέ, πού πα-
ρακάλεσε γι ' αυτή τήν τιμή. Στίς 8 τοΰ Μάη είσηγήθηκε 
τό νόμο πού καταργούσε τό γενικό έκλογικό δικαίωμα καί 
έπέβαλε ατούς ψηφοφόρους τόν δρο μιας τρίχρονης διαμονής 
στόν τόπο της έκλογής καί έξαρτουσε, τέλος, τήν άπόδειξη 
της διαμονής αυτής γιά τούς έργάτες άπό τήν πιστοποίηση 
του έργοδότη τους. 

"0(50 έπαναστατικά είχαν ξεσηκωθεί καί θορυβήσει οι 
δημοκράτες στή διάρκεια της συνταγματικής εκλογικής πά-
λης, τόσο' συνταγματικά συμπεριφέρονταν τώρα πού επρεπε 
μέ τά .δπλα στά χέρια νά δείξουν πόσο σοβαρή ήταν ή έκλο-
γική έκείνη νίκη καί κήρυτταν τήν τάξη, τή μεγαλόπρεπη 
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γαλήνη (ca me majes tueux) , τή vöjitHY) σι>μιπεριφορά, δη-
λαδή τήν τυφλή ύποταγή οτή θέληση τής άντετυανάστασης 
πού έπιβάλλονταν σάν νόμος. Στή διάρκεια των συζητήσεων 
οΐ ορεινοί ντρόπιασαν τό Κόμμα της Τάξης, άντιπαραθέτον-
τας στό έπαναστατικό του πάθος τή δίχως πάθος στάση του 
αγαθού άνθρωπάκου πού παραμένει στό Ιδαφος της νομιμό-
τητας και κατηγορώντας το μέ τή φοβερή μομφή πώς δρα 
έπαναστατικά. 'Ακόμα και οί νεοεκλεγμένοι βουλευτές προσ-
πάθησαν νά άποδείξουν μέ τήν κόσμια καί συνετή συμπε-
ριφορά τους, τι παραγνώριση ήταν νά τούς κακολογούν γιά 
αναρχικούς καί νά παρουσιάζουν τήν έκλογή τους σάν θρίαμ-
βο της έπανάστασης. Στις 31 του Μάη Εγινε δεχτός δ και-
νούριος έκλογικός νόμος. Ή Montagne άρκέστηκε νά χώσει 
στά κρυφά μιά διαμαρτυρία στήν τσέπη του προέδρου. Τόν 
έκλογικό νόμο τόν άκολούθησε Ενας καινούριος νόμος γιά τόν 
τύπο, καί ετσι Ιβγαλαν άπό τή μέση πέρα - πέρα τόν έπανα-
στατικό τύπο [46]. 'Ήταν άξιος της τύχης του. Τστερα απ' 
αυτόν τόν κατακλυσμό άπόμειναν δυό άστικά δημοσιογραφικά 
όργανα, ή «National» [20] καί ή «La Presse» [51] σάν 
oi πιό προχωρημένες προφυλακές της έπανάστασης. 

Είδαμε μέ τί τρόπο οΐ δημοκράτες άρχηγοί είχαν, τό 
Μάρτη καί τόν 'Απρίλη, κάνει δ,τι μπορούσαν γιά νά μπλέ-
ξουν τό λαό του Παρισιού σέ ?να φαινομενικό άγώνα καί 
πώς υστέρα άπό τίς 8 του ΙΜάη Ικαναν πάλι δ,τι μποροΟσαν 
γιά νά τόν κρατήσουν μακριά άπό τόν πραγματικό άγώνα. 
Δέν πρέπει νά ξεχνου[ΐε άκόμα πώς ή χρονιά 1850 ήταν μιά 
άπό τις πιό λαμπρές χρονιές βιομηχανικής καί έμπορικής 
άνθισης καί πώς, κατά συνέπεια, τό παρισινό προλεταριάτο 
ήταν όλοκληρωτικά απασχολημένο. Μόνο πού δ έκλογικός 
νόμος της 31 του Μάη 1850 τό άπόκλειε άπό κάθε συμμε-
τοχή στήν πολιτική έξουσία. Τό ξέκοβε άπό αύτό τό ϊδιο τό 
πεδίο της μάχης. Ξανάριχνε τούς έργάτες πίσω στήν κατά-
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στάση του παρία πού βρίσκονταν πριν άπό τήν έπανάσταση 
του Φλεβάρη. Μέ τό νά άφήσουν, μ,προστά σέ ëva τέτιο 
γεγονός, νά τούς διευθύνουν οί δημοκράτες και μέ τό νά 
ξεχάσουν τό έπαναστατικό συμφέρο της τάξης τους μπροστά 
σέ μιά καλοπέραση της στιγμής, παραιτήθηκαν άπό τήν τι-
μή νά ε! να ι μιά καταχτητική δύναμη, ύποτάχτηκαν στήν 
τύχη τους, άπόδειξαν πώς ή ήττα του Ιούνη 1848 τούς είχε 
κάνει γιά χρόνια ανίκανους γιά πάλη καί πώς ή ιστορική 
πορεία θά πρέπει νά συνεχίσει τό δρόμο της περνώντας 
πρώτα - πρώτα πάνω άπό τά κεφάλια τους. "Οσο γιά τή μι-
κροαστική δημοκρατία, πού στίς 13 του Ιούνη κραύγαζε: 
«άς τολμήσουν δμως νά θίξουν τό γενικό έκλογικό δικαίωμα 
καί τότε θά δουν ποιοι είμαστε!», βρήκε τώρα παρηγοριά 
μέ τό νά ισχυρίζεται πώς τό άντεπαναστατικό χτύπημα πού 
δέχτηκε δέν ήταν χτύπημα καί πώς δ νόμος της 31 του 
Μάη δέν ήταν νόμος. Τή δεύτερη [Κυριακή του μήνα] Μάη 
του 1852 κάθε γάλλος θά παρουσιαστεί στίς κάλπες, στό 
ενα χέρι τό ψηφοδέλτιο καί στό άλλο τό σπαθί. Καί μ"" αυτή 
τήν προφητεία εμειναν ευχαριστημένοι. Τιμωρήθηκε τέλος 
καί δ στρατός άπό τούς άνωτέρους του γιά τίς έκλογές της 
29 του Μάη 1849 καθώς καί γιά τίς εκλογές του Μάρτη 
καί του 'Απρίλη 1850. Μά αυτή τή φορά σκέφτηκε αποφα-
σιστικά: «Ή έπανάσταση δέν θά μας γελάσει καί γιά τρίτη 
φορά». 

Ό νόμος της 31 του Μάη 1850 ήταν τό coup d ' é t a t 
(πραξικόπημα) της άστικής τάξης. "Όλες οί ώς τώρα κα-
ταχτήσεις της ένάντια στήν έπανά:Γταση είχαν προσωρινό 
μονάχα χαραχτήρα. 'Αμφισβητήθηκαν μόλις άποχώρησε άπό 
τή σκηνή ή τωρινή 'Εθνοσυνέλευση. 'Εξαρτιόνταν άπό τήν 
έκβαση νέων γενικών έκλογών καί ή ιστορία τών εκλογών 
άπό τό 1848 άπόδειχνε άναμφισβήτητα πώς στό βαθμό πού 
άναπτύσσονταν ή ούσιαστική κυριαρχία της άστικής τάξης, 
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στόν ϊδίο βαθμό χάνονταν και ή ηθική της επιροή πάνω στις 
λαϊκές μάζες. Τό γενικό έκλογικό δικαίωμα έκδηλώθηκε 
στίς 10 του Μάρτη δμεσα ενάντια ατήν κυριαρχία της άστι-
κης τάξης και ή άστική τάξη άπάντησε με την προγραφή 
του γενικού έκλογικοΰ δικαιώματος. Ό νόμος λοιπόν της 31 
του Μάη ήταν μιά άπό τις άναγκαιότητες τής ταξικής πά-
λης. 'Από τό άλλο μέρος, γιά νά" είναι Ιγκυρη ή έκλογή του 
προέδρου της δημοκρατίας, τό σύνταγμα άπαιτουσε ενα έλά-
χιστο δριο άπό δυό έκατομμύρια ψήφους. "Αν αύτό τό έλά-
χιστο δεν τό επαιρνε κανένας άπό τούς ύποφηφίους γιά τήν 
προεδρία, τότε ή Έθνοσυ-νέλευση θά Ιπρεπε νά έκλέξει πρόε-
δρο εναν άπό τούς τρεις ύποψηφίους πού θά συγκέντρωναν τις 
πιό πολλές ψήφους.Τόν καιρό πού ή Συνταχτική εκανε τό νόμο 
αυτό, ήταν δέκα έκατομμύρια έκλογείς γραμμένοι ατούς έκλο-
γικούς καταλόγους. Σύμφωνα μέ τό πνεϋμα της, άρκουσε τό 
ëva πέμπτο των έκλογέων γιά νά γίνει Ιγκυρη ή έκλογή 
γιά τήν προεδρία. Ό νόμος της 31 του Μάη Ισβησε τό λιγό-
τερο τρία έκατομμύρια έκλογείς άπό τούς έκλογικούς κατα-
λόγους. Περιόρισε τόν άριθμό των έκλογέων σέ έφτά έκα-
τομμύρια καί διατήρησε παρ' βλ' αύτά τό έλάχιστο νόμιμο 
δριο των δύο έκατομμυρίων γιά τήν προεδρική έκλογή. 'Ανέ-
βαζε λοιπόν τό έλάχιστο νόμιμο δριο άπό τό ένα πέμπτο στό 
ένα τρίτο σχεδόν των έκλογέων, δηλαδή έκανε δ,τι μπο-
ρούσε γιά νά περάσει λαθραία ή· προεδρική έκλογή άπό τά 
χέρια του λαοΰ στά χέρια της 'Εθνοσυνέλευσης. 'Έτσι φά-
νηκε πώς τό Κόμμα της Τάξης, μέ τόν έκλογικό νόμο της 
31 του Μάη, άσφάλιζε διπλά τήν κυριαρχία του μέ τό νά 
άναθέτει τήν έκλογή της 'Εθνοσυνέλευσης καί τήν έκλογή 
του προέδρου της δημοκρατίας στή στάσιμη μερίδα της κοι-
νωνίας. 
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Ό άγώνας ξέσπασε άμέσως ξανά ανάμεσα στήν Εθνο-
συνέλευση και στό Βοναπάρτη, μόλις ξεπεράστηκε ή επα-
ναστατική κρίση και καταργήθηκε τό γενικό έκλογικό δι-
καίωμα. 

Τό σύνταγμα είχε καθορίσει τις άποδοχές του Βονα-
πάρτη σέ 600.000 φράγκα. "Εξη μήνες μόλις υστέρα άπό 
τήν έγκατάστασή του κατάφερε νά διπλασιαστεί τό ποσό 
αυτό. Ό Όντιλόν Μπαρρό άπόσπασε δηλαδή άπό τή Συντα-
χτική Εθνοσυνέλευση ενα χρηματικό συμπλήρωμα άπό 600. 
000 φράγκα γιά τά λεγόμενα Ιξοδα παραστάσεως. Τστερα 
άπό τις 13 του Ιούνη δ Βοναπάρτης άφησε νά ύπονοηθουν 
παρόμοιες άπαιτήσεις χωρίς τή φορά αυτή νά είσακουστουν 
άπό τόν Μπαρρό. Τώρα, δστερα άπό τις 31 του Μάη, χρη-
σιμοποίησε άμέσως τήν εύνοϊκή στιγμή και Ιβαλε τούς ύπουρ-
γούς του νά προτείνουν στήν Εθνοσυνέλευση μιά έπιχορή-
γηση άπό τρία έκατομμύρια. Μιά μακρόχρονη τυχοδιωχτική 
ζωή τόν είχε προικίσει μέ τις π:ό άναπτυγμένες κεραίες γιά 
νά καταλαβαίνει τις στιγμές πού θά μπορούσε νά άποσπάσει 
..ΛΑ.,οίτα άπό τούς άστούς του. "Εκανε ενα chantage en règle 
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(κανονικό έκβι<χσμό). Ή Εθνοσυνέλευση είχε παραβιάσει 
τήν κυριαρχία του λαου μέ τή βοήθεια του καί έν γνώσει 
του. Ό Βοναπάρτης άπειλοΟσε πώς θά κατάγγελνε τό 'έγ-
κλημά της στό δικαστήριο του λαοΟ, σέ περίπτωση πού δεν 
θά Ιλυνε τό πουγγί της γιά νά έξαγοράσει τή σιωπή του 
μέ τρία έκατομμύρια φράγκα τό χρόνο. Ή Εθνοσυνέλευση 
είχε στερήσει άπό τρία έκατομμύρια γάλλους τό έκλογικό 
δικαίωμα. Ό Βοναπάρτης άπαιτουσε γιά κάθε γάλλο εκτός 
κυκλοφορίας ενα φράγκο πού νά περνάει στην κυκλοφορία, 
δηλαδή, ϊσχ - ϊσα τρία έκατομμύρια φράγκα. Αύτός, δ έκλε-
κτός εξη έκατομμυρίων άνθρώπων, άπαιτουσε άποζημίωση 
γιά τούς ψήφους πού του είχανε κλέψει άπό τά υστέρα. Ή 
έπιτροπή της Εθνοσυνέλευσης άπόκρουσε τόν όχληρό. Ό βο-
ναπαρτικός τύπος άπειλουσε. *Ηταν δμως δυνατό ή Εθνο-
συνέλευση νά τά χαλάσει μέ τόν πρόεδρο της δημοκρατίας 
τή στιγμή πού ή 'ίδια τά εΓχε ούσιαστικά καί.όριστικά χα-
λάσει -μέ τή μάζα του έθνους; Άπόριψε, βέβαια, τήν ετήσια 
έπιχορήγηση, συγκατατέθηκε δμως γιά μιά πρόσθετη έκτα-
κτη έπιχορήγηση άπό 2.160.000 φράγκα. Έτσι Ιγινε Ινοχη 
γιά διπλή άδυναμία, νά δόσει δηλαδή χρήματα καί ταυτό-
χρονα νά δείξει μέ τήν άγανάχτησή της πώς τά Ιδινε δθελά 
της. 'Αργότερα θά δούμε γιά ποιούς σκοπούς χρειάζονταν δ 
Βοναπάρτης τά χρήματα. Τστερα άπ' αύτόν τό δυσάρεστο επί-
λογο, πού άκολούθησε κατά πόδας τήν κατάργηση του γε-
νικού έκλογικοΟ δικαιώματος καί δπου δ Βοναπάρτης άντάλ-
λαξε τήν ταπεινή του στάση στό διάστημα της κρίσης του 
Μάρτη καί 'Απρίλη μέ μιά προκλητική Αναίδεια άπέναντ: 
στό σφετεριστικό κοινοβούλιο, ή 'Εθνοσυνέλευση άνέβαλε τίς 
έργασίες της γιά τρεις μήνες, άπό τίς 11 του Αύγούστου ώς 
τίς 11 τοϋ Νοέμβρη. "Αφησε στή θέση της μιά μόνιμη έπι-
τροπή άπό 28 μέλη, πού δέν είχε κανένα βοναπαρτικό, είχε 
δμως μερικούς μετριοπαθείς δημοκρατικούς. Ή μόνιμη έπι-
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τροπή του 1849 άριθμουσε μόνο άνθρώπους της τάξης καί 
βοναπαρτικούς. Τότε δμως τό Κόμμα της Τάξης είχε κη-
ρυχτεί σέ μόνιιμη άντιθεση μ;έ τήν έπανάσταση. Τούτη τή φο-
ρά ή κοινοβουλευτική δημοκρατία κηρύσσονταν σέ μόνιμη Αν-
τίθεση μέ τόντιρόεδρο. Τστερα άπό τό νόμο της 31 του Μάη, 
αύτός ήταν δ μόνος άντίπαλος πού Αντιμετώπιζε τό Κόμμα 
της Τάξης. 

"Οταν συνήλθε ή Εθνοσυνέλευση πάλι τό Νοέμβρη του 
1850, φάνηκε πώς, άντί γιά τίς ώς τότε άσήμαντες Αψιμα-
χίες της μέ τόν πρόεδρο, είχε γίνει Αναπόφευκτος Ινας με-
γάλος καί Απροκάλυπτος Αγώνας, ένας Αγώνας ζωής καί 
θανάτου Ανάμεσα στίς δύο έξουσίες. 

'Όπως στά 1849, Ιτσι καί στή διάρκεια των κοινοβου-
λευτικών αυτών διακοπών, τό Κόμμα της Τάξης χωρίστη-
κε στίς διάφορες δμάδες του, καί τήν κάθε μιά τους τήν 
Απασχολούσαν οΐ δικές της παλινορθωτικές μηχανοραφίες, 
πού μέ τό θάνατο του Λουδοβίκου Φιλίππου βρήκαν καινού-
ρια τροφή. Ό βασιλιάς των νομιμοφρόνων, δ Ερρίκος V [41] 
διόρισε μάλιστα καί μιά πραγματική κυβέρνηση, πού έδρευε 
στό Παρίσι καί δπου είχαν πάρει μέρος καί μέλη της μόνι-
μης έπιτροπής. Ό Βοναπάρτης είχε, κατά συνέπεια, τό δι-
καίωμα' νά κάνει κι αυτός μέ τή σειρά του περιοδείες στούς 
γαλλικούς νομούς καί. Ανάλογα μέ τή νοοτροπία της πόλης 
πού τήν Ικανέ εύτυχισμένη μέ τήν παρουσία του, νά φλυα-
ρεί Αλλοτε σκεπασμένα καί Αλλοτε φανερά γιά τά δικά του 
παλινορθωτικά σχέδια καί νά ψηφοθηρεί γιά τόν έαυτό του. 
Στά ταξίδια, πού ή μεγάλη έπίσημη «Μονιτέρ» καί οΐ μικρές 
ιδιωτικές «Μονιτέρ» του Βοναπάρτη επρεπε φυσικά νά τά 
πανηγυρίζουν σάν θριαμβευτικές περιοδείες, τόν συνόδευαν 
πάντοτε μέλη της έ τ α ι ρ ί α ς τ η ς 10 τ ο υ Δ ε κ έ μ -
β ρ η . Ή έταιρία αύτή χρονολογείται Από τό 1849. Μέ τό 
πρόσχημα νά ιδρυθεί μιά φιλανθρωπική έταιρία, δργανώθη-
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κε τό κουρελοπρολεταριάτο του Παρισιού σέ μυστικά τμήμα-
τα, πού τό κάθε ëva διευθυνόταν άπό βοναπαρτικούς πρά-
χτορες, με έπικεφαλης δλης της εταιρίας ενα βοναπαρτικό 
στρατηγό. Πλάι σέ ξεπερασμένους Roués (διεφθαρμένους 
ευγενείς) μέ άμφίβολα μέσα συντήρησης και μέ άμφίβολη τήν 
καταγωγή τους, πλάι σέ διεφθαρμένα καί τυχοδιο^κτικά άπο-
βράσματα της άστικής τάξης, βρίσκονταν άλήτες, άπολυμένοι 
φαντάροι, πρώην κατάδικοι, δραπέτες των κατέργων, άπατεώ-
νες, τσαρλατάνοι, λατζαρόνι [52], κλεφτοπορτοφολάδες, ταχυ-
δακτυλουργοί, χαρτοπαίκτες, maquereans (προαγωγοί), 
μπορδελιάρηδες, χαμάληδες, γραφιάδες, λατερνατζήδες, ρακο-
συλλέχτες, πλανόδιοι τροχιστές καί γανωτζήδες, ζητιάνοι, μέ 
μιά λέξη δλόκληρη ή άκαθόριστη ή ξεχαρβαλωμένη μάζα, πού 
ρίχνεται πότε έδώ καί πότε έκει καί πού οΐ γάλλοι τή λένε 
la bohème (μποέμ). Μέ τά συγγενικά του αύτά στοιχεία 
σχημάτισε δ Βοναπάρτης τό υλικό της έταιρίας της 10 του 
Δεκέμβρη. Μιά «έταιρία άγαθοεργίας» — μιά πού δλα τά μέ-
λη της νιώθανε, δπως καί δ Βοναπάρτης, τήν άνάγκη νά 
ευεργετήσουν τόν έαυτό τους μέ έξοδα του έργαζόμενου 
έθνους. Αυτός δ Βοναπάρτης πού ανακηρύχτηκε ά ρ χ η γ ό ς 
τ ο υ κ ο υ ρ ε λ ο π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο υ , πού μοναχά 
σ' αυτό ξαναβρίσκει σέ μαζική μορφή τά συμφέροντα πού έπι-
διώκει δ ϊδιος άτομικά, πού σ' αυτό τό άπόβρασμα, τό κατα-
κάθι, τό ξάφρισμα άπό δλες τίς τάξεις αναγνωρίζει τή μονα-
δική τάξη πού μπορεί νά στηριχθεί άπόλυτα επάνω της, αυ-
τός είναι δ άληθινός Βοναπάρτης, δ Βοναπάρτης sans phrase 
(χωρίς περίφραση). Παλιός παμπόνηρος Roué άντιλαμβα-
νόταν τήν Ιστορική ζωή των λαών καί τίς κεφαλαιώδεις 
καί κρατικές πράξεις τους σάν κωμωδία μέ τήν πιό κοινή 
έννοια της λέξης, σάν μιά μασκαράτα, δπου τά μεγάλα κο-
στούμια, λόγια καί πόζες χρησιμεύουν μόνο σάν προσωπίδα 
γιά τίς πιό ταπεινές παλιανθρωπιές. 'Έτσι καί στήν πορεία 
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του γιά τό Στρασβούργο, δπου ενας γυμνασμένος έλβετικός 
γύπας παράστησε τό ναπολεόντειο άετό. Γιά νά είσβάλει στή 
Βουλώνη, τυλίγει σέ γαλλικές στολές μερικούς λακέδες του 
Λονδίνου πού παριστάνουν τό στρατό [53]. Στήν έταιρία του 
της 10 του Δεκέμβρη μαζεύει 10.000 κουρεληδες, πού πρέπει 
νά παριστάνουν τό λαό, δπως δ Κλάους Τσέτελ [54] παριστά-
νει τό λιοντάρι. Σέ μιά στιγμή πού ή ϊδια ή άστική τάξη επαι-
ζε τήν πιό τέλεια κωμωδία μέ τάν σοβαρότερο τρόπο του 
κόσμου, δίχως νά παραβιάσει καμιά άπό τις σχολαστικές απαι-
τήσεις της γαλλικής δραματικής έθιμοτυπίας [55], καί ή Γδια 
ήταν μισογελασμένη, μισοπεισμένη άπό τήν έπισημότητα πού 
είχαν οΐ ϋδιες ο£ κυβερνητικές πράξεις, Ιπρεπε νά κερδίσει δ 
τυχοδιώκτης πού Ιπαιρνε πεζά τήν κωμωδία σάν κωμωδία. 
Και ιμονάχα δταν άπαλλάχτηκε άπό τόν έπίσημ,ο άντίπαλό 
του, μονάχα δταν πήρε δ ϊδιος στά σοβαρά τόν αυτοκρατορι-
κό του ρόλο καί, κάτω άπό τή ναπολεόντεια μάσκα, νόμιζε 
πώς παριστάνει τόν πραγματικό Ναπολέοντα, γίνεται καί δ 
ίδιος θύμα τής δικής του κοσμοθεωρίας, γίνεται δ σοβαρός 
φασουλής πού δέν παίρνει πιά τήν παγκόσμια Ιστορία γιά 
κωμωδία, μά τή δική του κωμωδία γιά παγκόσμια ιστορία. 
"Ο,τι ήταν τά Ateliers nationaux (έθνικά έργαστήρια) [56] 
γιά τούς σοσιαλιστές έργάτες, δ,τι ήταν γιά τούς άστούς δη-
μοκράτες οΐ gardes mobiles (κινητοί φρουροί) [17] ήταν γιά 
τό Βοναπάρτη ή έταιρία τής 10 του Δεκέμβρη, ή ιδιόμορφη 
κομματική μαχητική του δύναμη. Στά ταξίδια του, τά φορ-
τωμένα σέ βαγόνια τμήματά της, είχαν προορισμό νά αυτο-
σχεδιάζουν γι ' αύτόν ένα κοινό, νά παρασταινουν τό λαϊκό 
ένθουσιασμό, νά ούρλιάζουν: «Vive l 'Empereur» (ζήτω δ 
Αυτοκράτορας), νά βρίζουν καί νά ξυλοφορτώνουν τούς δη-
μοκράτες κάτω άπό τήν προστασία τής άστυνομίας φυαικά. 
"Οταν γύριζε στό Παρίσι, ίπρεπε νά σχηματίζουν τήν έμ-
προσθοφυλακή, νά προλαβαίνουν καί νά διαλύουν άντιδιαδη-
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λώσεις. Ή έταφία ττ]ς 10 του Δεκέμβρη του άνηκε, ήταν τό 
εργο τ ο υ , ή πιό δική του σκέψη. "Ο,τι &λλο Ιδιοποιείταί, 
του τό δίνει ή δύναμη των περιστάσεων, δ,τι Άλλο κάνει, τό 
κάνουν γι ' αυτόν οί περιστάσεις ή άρκεΐται νά άντιγράφει 
άπό τις πράξεις άλλων. "Οταν δμως μιλάει δημόσια μπροστά 
στους πολίτες μέ τήν έπίσημη φρασεολογία γιά τάξη, θρη-
σκεία, οίκογένεια, Ιδιοχτησία, Ιχοντας πίσω του τή μυστική 
έταιρία των Schufterle καί των Spiegelbergs [57], τήν έται-
ρία της άταξίας, της πορνείας καί της κλεψιάς, έδώ είναι δ 
Γδιος δ Βοναπάρτης σάν πρωτότυπος δημιουργός καί ή Ιστορία 
της έταιρίας της 10 του Δεκέμβρη είναι ή δική του Ιστορία. 
Συνέβηκε κάποτε κατ' έξαίρεση νά δοκιμάσουν τίς μαγκουρες 
των δεκεμβριστών καί βουλευτές πού άνήκαν στό Κόμμα της 
Τάξης. Καί κάτι παραπάνω. Ό άστυνομικός Τόν, πού είχε 
άποσπασθει στήν * Εθνοσυνέλευση γιά νά .περιφρουρεί τήν 
άσφάλειά της, κατάγγειλε στή μόνιμη έπιτροπή πώς, σύμφωνα 
μέ τίς καταθέσεις κάποιου Άλαί, ενα τμήμα άπό τούς δεκεμ-
βριστές είχε άποφασίσει νά δολοφονήσει τό στρατηγό Σανγκαρ-
νιέ καί τόν Ντυπέν, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης καί πώς 
είχαν κι δλας δριστεί τά άτομα γιά τήν έκτέλεσή τους. Μπο-
ρεί κανείς νά φανταστεί τήν τρομάρα τοΟ κ. Ντυπέν. Μιά κοι-
νοβουλευτική enquête (Ερευνα) γιά τήν έταιρία της 10 του 
Δεκέμβρη, δηλαδή μιά βεβήλωση του βοναπαρτικου άπόκρυ-
φου κόσμου, φαίνονταν άναπόφευχτη. Ό Βοναπάρτης δμως, 
ισα-ϊσα πρίν άπό τή σύνοδο της Εθνοσυνέλευσης, διάλυσε 
προνοητικά τήν έταιρία του, φυσικά στά χαρτιά μονάχα, για-
τί καί στά τέλη άκόμα του 1851 δ άστυνομικός διευθυντής 
Καρλιέ, σέ ενα διεξοδικό ύπόμνημά του, προσπαθούσε μάταια 
νά τόν παρακινήσει νά διαλύσει πραγματικά τούς δεκεμ-
βριστές. 

Ή έταιρία της 10 του Δεκέμβρη θά Ιμενε δ Ιδιωτικός 
στρατός του Βοναπάρτη ώς δτου θά κατόρθωνε νά μετατρέ-
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ψει τόν ταχτικό στρατό σέ ίταιρία τγ)ς 10 το0 Δεκέμβρη. Ό 
Βοναπάρτης Ικανέ γι ' αύτό τήν πρώτη άπόπεφα, λίγο καιρό 
δστερα άπό τήν. άναβολή της Έ&νοσι>νέλεϋοης, και μάλι-
στα με τά χρήματα πού μόλις της είχαν άποσπάσει. Σάν μοι-
ρολάτρης, ζοί>3ε με τήν πεποίθηση πώς υπάρχουν δρισμένες 
ανώτερες δυινάμεις πού δ άνθρωπος, και πριν άπ' δλα δ στρα-
τιώτης, είναι άδύνατο νά τούς άντισταθει. Στις δυνάμεις αυ-
τές ϊβαζ-ε πρώτα - πρώτα τά πούρα και τή σο^μπάνια, τά κρύα 
πουλερικά και τά λουκάνικα μέ σκόρδο. Γι' αύτό άρχισε 
πρώτα νά κερνάει στά σαλόνια των 'Ηλυσίων τούς άξιωματι-
κούς καί τούς υπαξιωματικούς μέ ποΰρα καί σαμπάνια, μέ 
κρύα πουλερικά καί λουκάνικα μέ σκόρδο. Στις 3 του Ό-
χτώβρη ξανακάνει τή μανούβρα αύτή μέ τή μάζα του στρα-
τού στήν έπιθεώρηση του Σαίν - Μώρ καί στίς 10 του Ό-
χτώβρη τήν ίδια μανούβρα σέ μεγαλύτερη κλίμακα στή στρα-
τιωτική παρέλαση του Σατορύ. Ό θειος θυμόταν τίς έκστρα-
τείες του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου στήν 'Ασία, δ άνεψιός τίς 
θριαμβευτικές πορείες του Βάκχου στήν ίδια χώρα. Μά δ Μέ-
γας 'Αλέξανδρος ήταν φυσικά ήμίθεος καί δ Βάκχος ήταν 
θεός καί μάλιστα δ προστάτης θεός της έταιρίας της 10 του 
Δεκέμβρη. 

"Υστερα άπό τήν έπιθεώρηση τής 3 του Όχτώβρη, ή 
μόνιμη επιτροπή κάλεσε μπροστά της τόν ύπουργό των στρα-
τιωτικών ντ' Ώπούλ. Ό ντ' Ώπούλ ύποσχέθηκε πώς δέν 
θά επαναληφθούν αυτά τά άντιπειθαρχικά παραπτώματα. 
Ξέρουμε τώρα μέ τί τρόπο κράτησε δ Βοναπάρτης στίς 10 
του Όχτώβρη τό λόγο πού εδοσε δ ντ' Ώπούλ. Καί στίς δύο 
έπιθεωρήσεις τό πρόσταγμα τό είχε δ Σανγκαρνιέ, σάν άνώ-
τατος διοικητής του στρατού στό Παρίσι, πού ήταν ταυτόχρο-
να μέλος της μόνιμης έπιτροπής, άρχηγός της 'Εθνοφυλακής, 
«σωτήρας» στίς 29 του Γενάρη καί στίς 13 τοΟ 'Ιούνη, «προ-
μαχώνας της κοινωνίας», ύποψήφιος τοΟ Κόμματος της Τάξης 
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γιά τό προεδρικό άξίωμχχ, πιβανολογούμιενος Μόνκ [58] δυο 
μοναρχιών. Ό Σανγκαρνιέ δέν είχε ποτέ ώς τότε άναγνωρί-
σει τόν έαυτό του όφιστάμενο του ύπουργου των στρατιωτικών, 
χλεύαζε πάντοτε άνοιχτά τό δημοκρατικό σύνταγμα και εί-
χε παραφορτωθεί τοΟ Βοναπάρτη μέ μιά διφορούμενη δια-
κριτική προστασία. Τώρα ύπερααπιζόταν μέ ζηλο την πει-
θαρχία ένάντια στόν όπουργό τών στρατιωτικών και τό σύν-
ταγμα ένάντια στό Βοναπάρτη. Καί ένώ στις 10 του Όχτώ-
βρη Ινα μέρος του ίππικοΟ φώναζε: «Vive Napoléon! Vi-
vent les saucissons!» (ζήτω δ Ναπολέων! ζήτω τά λου-
κάνικα!) , δ Σανγκαρνιέ φρόντισε τό πεζικό τουλάχιστο, πού 
βρισκόταν κάτω άπό τ£ς διαταγές τοΟ φίλου του Νεμεγιέρ, 
νά κρατήσει μιά παγερή σιωπή. Γιά τιμωρία, δ ύπουργός 
τών στρατιωτικών, κατά παραγγελία του Βο/απάρτη, Ιβγα-
λε τό στρατηγό Νεμεγιέρ άπό τή θέση του στό Παρίσι, μέ τά 
πρόσχημα πώς τόν διορίζει διοικητή τής 14ης καί 15ης με-
ραρχίας του στρατοΟ. Ό Νεμεγιέρ δέν δέχτηκε τή μετάθεση 
αύτή καί άναγκάστηκε, ϊτσι, νά παραιτηθεί. Ό Σανγκαρ-
νιέ, άπό μέρους του, δημοσίευσε στις 2 του Νοέμβρη μιά ημε-
ρήσια διαταγή πού άπαγόρευε στά στρατεύματα κάθε είδος 
πολιτικές έκδηλώσεις καί διαδηλώσεις δταν είναι μέ τά δπλα. 
Τά φύλλα τών Ηλυσίων άρχισαν τήν έπίθεση ένάντια στόν 
Σανγκαρνιέ, τά φύλλα τοϋ Κόμματος τής Τάξης ένάντια στό 
Βοναπάρτη, ή μόνιμη έπιτροπή έτυαναλάβαινε τις μυστικές 
συνεδριάσεις της, δπου Ιγινε έπανειλημμένα ή πρόταση νά κη-
ρυχθεί ή πατρίδα σέ κίνδυνο. Ό στρατός φαινόταν χωρισμέ-
νος σέ δυό έχθρικά στρατόπεδα μέ δυό έχθρικά έπιτελεΐα, 
τό 5να στά Ηλύσια, δπου ήταν δ Βοναπάρτης, καί τό άλλο 
στόν Κεραμεικό, δπου ήταν δ Σανγκαρνιέ. Φά^/ηκε πώς χρεια-
ζόταν μόνο ή σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης γιά νά δοθεί 
τό σύνθημα της μάχης. Τό γαλλικό κοινό Εκρινε τίς προσ-
τριβές αύτές άνάμεσα στό Βοναπάρτη καί τό Σανγκαρνιέ 
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δπως xat ό δγγλος έκεϊνος Βημσσίογράφοζ πού τις χαρα-
χτήρισε μέ τά παρακάτω λόγια: 

«01 πολιτικές ύπηρέτριες της Γαλλίας σαρώνουν μέ 
παλιόσκουπες την οοαυτερή λάβα της έπανάστασης καί· 
καυγαδιζουν τήν ώρα πού κάνουν τή δουλειά αυτή». 

Στό μεταξύ ό Βοναπάρτης Ισπευσε νά άπολύσει τόν 
ύπουργό των στρατιωτικών ντ' Ώπούλ, νά τόν έξαποστείλει 
βιαστικά στό 'Αλγέρι καί νά διορίσει στη θέση του, ύπουργό 
των στρατιωτικών, τό στρατηγό Σράμ. Στις 12 του Νοέμβρη 
Ιστειλε στήν Εθνοσυνέλευση Ινα μήνυμα μέ άμερικάνικη πο-
λυλογία, παραφορτωμένο μέ λεπτομέρειες, πού μοσκοβολοΰσε 
τάξη, γεμάτο πόθο γιά συμφιλίωση, πού Ιδειχνε συνταγμα-
τική ύποταγή, πού πραγματευόταν γιά δλα καί γιά τό κάθε 
τι έκτός μόνοάπά τά questions brûlantes (φλέγοντα ζητή-
ματα) της στιγμής. Παροδικά τάχα άφηνε τά λόγια πώς, σύμ-
φωνα μέ τις ρητές διατάξεις του συντάγματος, μόνο ό πρόε-
δρος διαθέτει τό στρατό. Τό μήνυμα τελείωνε μέ τά παρα-
κάτω βαρυσήμαντα λόγια: 

« Ή Γ α λ λ ί α χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι π ρ ί ν ά π ' 
δ λ α ή σ υ χ ί α . . . Δ ε σ μ ε υ μ έ ν ο ς μ ό ν ο 
ά π ό τ ό ν δ ρ κ ο μ ο υ , θ ά π α ρ α μ ε ί ν ω 
μ έ σ α σ τ ά σ τ ε ν ά δ ρ ι α π ο ύ μ ο υ χ ά -
ρ α ξ ε . . . "Οσον άφορα έμένα, πού Ιχω έκλεγει άπό 
τό λαό καί πού σ' αύτόν μονάχα χρωστάω τήν έξουσία 
μου, θά ύποτάσσομαι πάντοτε στή νόμιμα έκφρασμένη 
θέληση του. "Αν άποφασίσετε στή σύνοδο τούτη νά 
άναθεωρήσετε τό σύνταγμα, τότε μιά συνταχτική συνέ-
λευση θά κανονίσει τή θέση της έκτελεστικής έξουσίας. 
"Αν δχι, τότε δ λαός θά διακηρύξει πανηγυρικά τήν 
άπόφασή του τό 1852. Μά δποιες καί άν είναι οΐ λύσεις 
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τοϋ μέλλοντος, 4ς συμφωνήσουμε σέ Ινα: νά μήν Αφή-
σουμε ποτέ τό πάθος, τόν αΕφνιδιίχσμό ή τή βία νά κρί-
νουν τήν τύχη ένός μεγάλου Ιθνους... Εκείνο, δμως, 
πού άπασχολεΐ πρίν άπ' δλα τήν προσοχή μου δέν εί-
ναι τό ποιός θά κυβερνήσει τή Γαλλία τό 1852, μά μέ 
τί τρόπο θά χρησιμοποιήσω τόν καιρό πού διαθέτω άκό-
μα ώστε νά περάσει ή ένδιάμεση περίοδος χωρίς Ανα-
στάτωση ή ταραχή! Σας δνοιξα τήν καρδιά μου μέ εΐ-
λικρίνεια. θ ά άτραντήσετε στήν είλικρίνειά μου μέ τήν 
έμπιστοσύνη σας, στήν καλή μου προσπάθεια μέ τή 
συνεργασία σας και δ θεός θά κάνει τά όπόλοιπα». 

Ή τίμια, ή όποκριτικά μετριοπαθής, ένάρετα κοινοτο-
πική γλώσσα τής Αστικής τάξης, Αποκαλύπτει τήν πιό βαθιά 
της σημασία μέ τό στόμα του Ανώτατου Αρχοντα τής έται-
ρίας της 10 τοΟ Δεκέμβρη και του ήρωα των πίκ - νίκ στό 
Σαίν - Μώρ και τό Σατορύ. 

Οί Burggraves του Κάμματος της Τάξης δέν γελάστη-
καν οδτε μιά στιγμή γιά τό πόσο Αξιζε αύτό τό Ανοιγμα της 
καρδιάς του Βοναπάρτη. Άπό καιρό ήταν χορτασμένοι Από 
δρκους, Ανάμεσά τους είχαν βετεράνους καί άριστοτέχνες της 
πολιτικής έπιορκίοις καί δέν τούς ξέφυγε καθόλου τό σημείο 
στό μήνυμα πού Αφορούσε τό στρατό. Παρατήρησαν μέ Αγα-
νάχτηση πώς στήν σχοινοτενή Απαρίθμηση των νόμων πού 
είχαν δημοσιευτεί τελευταία, τό μήνυμα είχε έπίτηδες Απο-
σιωπήσει τόν πιό σπουδαίο νόμο, τόν έκλογικό, και πώς Αντί-
θετα, στήν περίτπτωση πού δέν θά γινόταν Αναθεώρηση του 
συντάγματος. Αφηνε στήν κρίση του λαου τήν έκλογή του 
προέδρου γιά τό 1852. Ό έκλογικός νόμος ήταν τό μολυ-
βένιο βαρίδι στά πόδια του Κόμματος της Τάξης, πού τό 
έμπόδιζε στό βάδισμα καί τώρα βέβαια καί στήν έξόρμηση! 
'Ακόμα, διαλύοντας δ Βοναπάρτης έπίσημα τήν έταιρία της 
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10 τοΟ Δεκέμβρη και άπολύοντας άπό τή θέση του τόν όπουρ-
γό των στρατίωτικών ντ' Ώπούλ, είχε θυσιάσει τοός άποδιο-
πομπαίους τράγους μέ τό ϊδιο του τό χέρι πάνω στό βωμό της 
πατρίδας. Είχε άιμβλύνει τήν αΙχμή τ?)ς άναμενόμενης σύγ-
κρουσης. Τέλος, τό ϊδίο τό Κόμμα τ?)ς Τάξης Ιψαχνε μέ άγω-
νια νά άποφύγει, νά άδυνατίσει, νά πνίξει κάθε άποφασιστι-
κή σύγκρουση μέ τήν έκτελεστική έξουσία. 'Από φόβο μή-
πως χάσει τίς καταχτήσεις ένάντια <ιτήν έπανάσταση, έπέ-
τρεπε στούς άντιπάλους του νά δρέπουν τους καρπούς της. 
«Ή Γαλλία χρειάζεται πρίν άπ' δλα ήσυχία». Αύτό φώναζε 
στήν έπανάσταση τό Κόμμα τής Τάξης άπό τό Φλεβάρη καί 
δστερα, αύτό φώναζε καί τό μήνυμα τοΟ Βοναπάρτη στό Κόμ-

της Τάξης. «Ή Γαλλία χρειάζεται πρίν άπ' δλα ήσυ-
χία». Ό Βοναπάρτης Ικανέ ένέργειες πού άπόβλεπαν στό 
σφετερισμό, τό Κόμμα δμως της Τάξης γινόταν ένοχο «ταρα-
χής», δταν Ικανέ θόρυβο γι ' αυτές τίς ένέργειες καί τίς σχο-
λίαζε ύποχονδριακά. Τά λουκάνικα του Σατορύ δέν βγάζανε 
τσιμουδιά δσο καιρό δέν μιλούσε κανένας γι ' αύτά. «Ή Γαλ-
λία χρειάζεται πρίν άπ' δλα ήσυχία». Κατά συνέπεια, δ Βο-
ναπάρτης ζητούσε νά τόν άφήσουν νά ένεργει μέ ήσυχία 
καί τό κοινοβουλευτικό κόμμα παράλυε άπό Ινα διπλό φόβο: 
τό φόβο μήπως προκαλέσει ξανά τίς έπαναστατικές ταραχές 
καί τό φόβο μήπως παρουσιαστεί καί τό ίδιο στά μάτια της 
δικής του τάξης, της άστικής τάξης, σάν ταραχοποιός. Καί 
μιά πού ή Γαλλία χρειαζόταν πρίν άπ' δλα ήσυχία, τό Κόμ-
μα τής Τάξης δέν τολμοΟσε νά άπαντήσει μέ «πόλεμο», τή 
στιγμή πού 6 Βοναπάρτης είχε μιλήσει γιά «εΙρήνη» στό μή-
νυμά του. Τό κοινό, πού αύτοκολακευόταν πώς θά παρακο-
λουθούσε σκηνές μέ μεγάλα σκάνδαλα δταν θά άνοιγε ή 'Ε-
θνοσυνέλευση, γελάστηκε σ' αύτές τίς προσδοκίες του. Ol βου-
λευτές τής άντιπολίτευσης, πού άπαιτουσαν νά κατατεθούν 
τά πραχτικά τής μόνιμης έπιτροπής τά σχετικά μέ τά γεγο-
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νότα του Όχτώβρη, καταψηφίστηκαν απο την πλειοψηφία. 
Κατ' άρχήν άπόφυγαν δλες τις συζητήσεις πού θά μποροΟ-
σαν να προκαλέσουν έρεθισμό. 01 έργασίες της Εθνοσυνέλευ-
σης τό Νοέμβρη και τό Δεκέμβρη του 1850 ήταν χο)ρίς έν-
διαφέρον. 

Τέλος, κατά τ(ς τελευταίες ήμέρες του Δεκέμβρη, δρχι-
σε δ κλεφτοπόλεμος γύρω άπό μερικά προνόμια του κοινο-
βουλίου. Τό κίνημα άποτελματωνόταν σέ τιποτένιους δικο-
λαβισμούς γύρω άπό τά προνόμια των δύο έξουσιών, άπό τόν 
καιρό πού ή άστική τάξη, μέ τό νά καταργήσει τό γενικό 
εκλογικό δικαίωμα, είχε γιά λίγο άπαλλαγει άπό τήν πάλη 
των τάξεων. 

Πέτυχαν νά έκδοΜ μιά δικαστική άπόφαση γιά χρέη, 
ένάντια σέ ενα άπό τούς λαϊκούς βουλευτές της Εθνοσυνέλευ-
σης, τό Μωγκέν. Τστερα άπό έρώτημα του προέδρου τοϋ δι-
καστηρίου, δ υπουργός της δικαιοσύνης Ρουέ δήλωσε πώς 
δίχως άλλες διατυπώσεις επρεπε νά έκδοθεί Ι^/ταλμα σύλλη-
ψης ένάντια στόν όφειλέτη. Ό Μωγκέν ρίχτηκε λοιπόν στίς 
φυλακές γιά χρέη. Ή Έθνο:π)νέλευση άναψε δταν Ιμαθε τήν 
προσβολή. Καί δχι μόνο διέταξε τήν άμεση άπόλυσή του μά 
τό ϊδιο βράδυ τόν Ιβγαλε μέ τή βία μέ τό δικό της greffier 
(κλητήρας του σώματος) άπό τίς φυλακές του Κλισύ. Γιά νά 
άποδείξει, ώστόσο, τήν πίστη της στήν ιερότητα της άτομι-
κής Ιδιοχτησίας καί μέ τήν υστερόβουλη σκέψη νά άνοίξει, 
σέ περίπτωση άνάγκης, άσυλο γιά τούς Montagnards πού 
θά γίνονταν ένοχλητικοί, δέχτηκε νά φυλακίζονται γιά χρέη 
οι άντιπρόσωποι του λαοΰ δταν, προηγούμενα, πάρουν τήν 
άδειά της. Ξέχασε νά θεσπίσει πώς και τόν πρόεδρο της δη-
μοκρατίας μπορούσαν νά τόν πιάσουν γιά χρέη. Εκμηδένι-
σε καί τό τελευταίο Γχνος άσυλίας πού περιέβαλλε τά μέλη 
του σώματός της. 

θυμόμαστε πώς δ άστυνομικός Τόν μέ κατάθεση κά-
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ποιου Άλαί είχε χαταγγείλει ëva τμήμα άπό τους δεκεμβρι-
ατές γιατί σχεδίαζε τό φόνο τοΰ Ντυπέν και του Σανγκαρνιέ. 
Σχετικά μ' αύτό, στήν πρώτη κι δλας συνεδρίαση της Ε -
θνοσυνέλευσης, ot κοσμήτορες κάναν τήν πρόταση νά Ιδρυ-
θεί μιά είδική κοινοβουλευτική άστυνομία πού νά πληρώνε-
ται άπό τόν Ιδιαίτερο προϋπολογισμό της Εθνοσυνέλευσης 
και νά είναι όλότελα άνεξάρτητη άπό τό διευθυντή της άστυ-
νομίας. Ό όπουργός των έσωτερικων Μπαρός διαμαρτυρήθη-
κε γιά τήν έπέμβαση αότή στή δικαιοδοσία του. Καταλήξα-
νε σέ ενα άθλιο συμβιβασμό πού σύμφωνα μ' αυτόν δ άστυνο-
μικός έπίτροπος τ·^ς Εθνοσυνέλευσης θά πληρωνόταν βέβαια 
άπό τόν Ιδιαίτερο προϋπολογισμό της και θά διοριζόταν ή θά 
άπολυόταν άπό τούς κ ο σ μ ή τ ο ρ έ ς της, δστερα δμως 
άπό προηγούμενη συνεννόηση μέ τόν ύπουργό των έσωτερι-
κών. Στό άναμεταξύ, ή κυβέρνηση άρχισε τή δικαστική δίω-
ξη ένάντια στόν Άλαί και της ήταν εδκολο νά γελοιοποιήσει, 
μέ τό στόμα του δημόσιου κατήγορου, τόν Ντυπέν, τό Σαν-
γκαρνιέ, τόν Τόν και βλη τήν Εθνοσυνέλευση. Στις 29 του Δ'ε-
κέμβρη '6 όπουργός Μπαρός γράφει Ενα γράμμα στόν Ντυπέν, 
ζητώντας τήν παύση του Τόν. Τό γραφείο τής Εθνοσυνέλευ-
σης άποφασίζει νά κρατήσει τόν Τόν στή θέση του, μά ή Ε -
θνοσυνέλευση τρομαγμένη άπό τή βίαιη ένέργειά της στήν 
όπόθεση Μωγκέν και συνηθισμένη, δταν τολμούσε νά κάνει 2να 
χτύπημα ένάντια στήν έκτελεστική έξουσία, νά δέχεται σέ 
άντάλλαγμα άπό αύτή δύο χτυπήματα, δέν έπικύρωσε τήν 
άπόφαση αύτή. 'Απόλυσε τόν Τόν σέ άνταμοιβή γιά τόν υπη-
ρεσιακό του ζήλο και στερήθηκε άπό Ινα κοινοβουλευτικό 
της προνό|ΐιο, άπαραίτητο άπέναντι σέ Ινα άνθρωπο πού δέν 
άποφασίζει τή νύχτα γιά νά έκτελέσει τήν ήμέρα μά πού τό 
άποφασίζει τήν ήμέρα και τό έκτελεϊ τή νύχτα (άπό τήν 1 
πρός τή 2 τοΟ Δεκέμβρη 1851). 

Είδαμε μέ τί τρόπο ή Εθνοσυνέλευση τούς μήνες Νοέμ-
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βργ) και Δεκέμβρη μέ τ{ς μεγάλες και χτυπητές εύκαιρίες 
άπάφυγε ή κατάπνιξε τήν πάλη με τήν έκτελεστική έξου-
σία. Τώρα τή βλέπουμε άναγκιαίϊμένη νά τή δέχεται γιά τις 
πιό τιποτένιες άφορμές. Στήν ύπάθεση Μωγκέν έπικυρώνει 
τήν άρχή (principe) νά φυλακίζονται γιά χρέη οΐ άντι-
πρόσωποι του λάου, έπιφυλάσσεται δμως νά έπιτρέψει τήν 
έφαρμογή της μάνο σέ άντιπροσώπους πού θά τής ήταν μιση-
τοί και γ ι ' αύτό τό άτιμωτικό προνάμιο φιλονικει μέ τόν 
ύπουργό της δικαιοσύνης. 'Αντί νά χρησιμοποιήσει τό δήθεν 
δολοφονικό σχέδιο γιά νά διατάξει μιά Ιρευνα γιά τήν έται-
ρία τής 10 του Δεκέμβρη και νά ξεσκεπάσει άλύπητα μπρο-
στά σ' δλη τή Γαλλία και τήν Εύρώπη τήν πραγματική δψη 
του Βοναπάρτη, σάν άρχηγου τοϋ παρισινοϋ κουρελοπρολε-
ταριάτου, άφήνει τή σύγκρουση νά περιοριστεί μόνο στό ζή-
τημα ποιός άπό τούς δύο, αυτή ή 6 όπουργός τών έσωτερι-
κών, Ιχει τήν άρμοδιότητα νά διορίζει και νά παύει ëva άστυ-
νομικό έπίτροπο. "Ετσι βλέπουμε σέ δλη αύτή τήν περίοδο 
τό Κόμμα της Τάξης νά άναγκάζεται μέ τή διφορούμενη 
στάση του νά σκορπίζει και νά καταχομματιάζει τήν πάλη 
του μέ τήν έκτελεστική έξουσία σέ μικρόπρεπους καυγάδες 
γιά αρμοδιότητες, σέ δικολαβικές στρεψοδικίες, σέ διαπλη-
κτισμούς γιά τά δρια δικαιοδοσίας και νά κάνει περιεχόμενο 
της δράσης του τά πιό γελοία ζητήματα γύρω άπό τούς τύ-
πους. Δέν τολμάει νά άρχίσβι τή σύγκρουση τή στιγμή πού ή 
σύγκρουση είναι γιά ζητήμ^ιτα άρχής, δταν ή έκτελεστική 
έξουσία εχει έκτεθεί πραγματικά και ή ύπόθεση τής Εθνο-
συνέλευσης ήταν ύπόθεση του "Εθνους. Μ' αύτό θά Ιδινε στό 
'Έθνος τή διαταγή νά βαδίσει, μά τίποτα δέν φοβάται περισ-
σότερο άπό τό νά μπει τό "Εθνος σέ κίνηση. Σέ κάθε τέτια 
εύκαιρία άπορίπτει τις προτάσεις της Montagne καί^ περ-
νάει στήν ημερήσια διάταξη. Μιά πού έγκαταλείφτηκε Ιτσι 
τό έπίμαχο ζήτημα, δταν εΖχε τις μεγάλες του διαστάσεις, 
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ή έκτελεστική έξουσία περιμένει ήσυχα τή στιγμή πού θά μπο-
ρέσει νά ξαναπιάσει τό 2διο ζήτημα μέ τιποτένιες κα{ Ασή-
μαντες άφορμές, δταν σάν νά λέμε παρουσιάζει Ινα κοινο-
βουλευτικό μόνο ένδιαφέρο. Τότε ξεσπάει ή συγκρατημένη 
όργή του Κόμματος της Τάξης, τότε τραβάει τήν αύλαια άπό 
τά π α ρ α σ κ ή ν ι α , τότε καταγγέλλει τόν πρόεδρο, τό-
τε κηρύσσει τή δημοκρατία σέ κίνδυνο, μά τότε τό πάθος της 
φαίνεται άνούσιο και ή άφορμή γιά τήν πάλη σάν ύποκριτικό 
πρόσχημα ή σάν κάτι πού δέν άξιζει δλότελα τήν πάλη. Ή 
κοινοβουλευτική θύελλα μετατρέπεται σέ θύελλα μέσα σέ 2να 
ποτήρι νερό, δ άγώνας σέ μηχανοραφία, ή σύγκρουση σέ 
σκάνδαλο. Και ένώ οΐ έπαναστατικές τάξεις χαίρονται χαι-
ρέκακα γιά τήν ταπείνωση τής 'Εθνοσυνέλευσης, γιατί έν-
θουσιάζονται κι αύτές τόσο γιά τά κοινοβουλευτικά της προ-
νόμια 8σο και ή ϊδια ή Εθνοσυνέλευση γιά τις δημόσιες έλευ-
θερίες, ή άστική τάξη Ιξω άπό τό κοινοβούλιο δέν καταλα-
βαίνει τόν τρόπο πού ή άστική τάξη μέσα στό κοινοβούλιο 
μπορεί νά στ^αταλάει τόν καιρό της μέ τέτιες τιποτένιες φι-
λονικίας και νά έκθέτει σέ κίνδυνο τήν ήσυχία μέ τόσο Αξιο-
θρήνητους Ανταγωνισμούς Ανάμεσα σ' αύτή και τόν πρόεδρο. 
Τά χάνει μέ μιά στρατηγική πού κλείνει ειρήνη, τή στιγμή 
πού δλος δ κόσμος περιμένει μάχες και Αρχίζει τήν έπίθεση, 
τή στιγμή πού δλος δ κόσμος πιστεύει πώς »εκλεισε ειρήνη. 

Στις 20 του Δεκέμβρη δ Πασκάλ Ντυπρά Ικανέ μιά έπε-
ρώτηση στόν ύπουργό των έσωτερικών σχετικά μέ τό λαχείο 
μέ τις χρυσές ράβδους. Τό λαχείο αύτό ήταν «κόρη των 'Ηλυ-
σίων» [59]. Τήν είχε φέρει στόν κόσμο δ Βοναπάρτης μέ τούς 
πιστούς του και δ διευθυντής της Αστυνομίας Καρλιέ τήν είχε 
πάρει κάτω Από τήν προστασία του, παρ' δλο πού δ γαλλικός 
νόμος Απαγορεύει δλα τά λαχεία έκτός Από τις κληρώσεις 
γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς. Έφτά έκατομμύρια λαχνοί, δ 
καθένας Από Ινα φράγκο, τά κέρδη του προορίζονταν τάχα 
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γιά νά μεταφερθούν άλ^ίτες του Παρισιού στήν Καλιφόρνια. 
Άπό τό ενα μέρος τά χρυσά όνειρα θά παραγκώνιζαν τά σο-
σιαλιστικά δνειρα του παρισινού προλεταριάτου και άπό τό 
άλλο ή γοητευτική έλπίδα γιά τόν πρώτο λαχνό θά εδιωχνε 
τό θεωρητικό δικαίωμα γιά έργασια. Φυσικά, οί έργάτες του 
Παρισιού δέν ξαναειδαν, κάτω άπό τή λάμψη των χρυσών ράβ-
δων της Καλιφόρνιας, τά άσημα φράγκα πού τούς είχαν πά-
ρει μέ τό δόλωμα αύτό άπό τήν τσέπη, Στήν ούσία, άλλωσ-
τε, έπρόκειτο γιά καθαρή άπάτη. Οι άλητες πού θά Ιβα-
ζαν μπροστά τά χρυσωρυχεία της Καλιφόρνιας, δίχως νά 
κάνουν τόν κόπο νά φύγουν άπό τό Παρίσι, ήταν δ ίδιος δ 
Βοναπάρτης καί ή φορτωμένη μέ χρέη στρογγυλή του τρά-
πεζα. Τά τρία έκατομμύρια πού ειχε ψηφίσει ή έθνο'συνέλευ-
ση είχαν σπαταληθεί και Επρεπε τό ταμείο νά ξαναγεμίσει 
μέ τόν ενα ή τόν άλλο τρόπο. Μάταια δ Βοναπάρτης άνοιξε 
ενα έθνικό έρανο γιά νά ίδρυθοΰν οι λεγόμενες cités o u -
vrières (έργατικές πόλεις) δπου φιγουράριζε πρώτος - πρώ-
τος μέ ενα σημαντικό ποσό. Οι σκληρόκαρδοι άστοί περίμε-
ναν μέ δυσπιστία νά καταβάλει τό ποσό πού έγγράφηκε και 
επειδή, δπως ήταν φυσικό, ενα τέτιο πράγμα δέν άκολούθη-
σε, σωριάστηκε χάμω ή κερδοσκοπία μέ τούς σοσιαλιστικούς 
χάρτινους πύργους. Οι ράβδοι χρυσου είχαν μεγαλύτερη επι-
τυχία. Ό Βοναπάρτης καί ή συντροφιά του δέν άρκέστηκαν 
νά τσεπώσουν ενα μέρος άπό τή διαφορά άνάμεσα στά έφτά 
έκατομμύρια φράγκα καί τήν άξία τών ράβδων του χρυσου 
πού είχαν μπει στό λαχείο, έφτιασαν ψεύτικους λαχνούς, I-
βγαλαν δέκα, δεκαπέντε καί είκοσι λαχνούς μέ τόν ίδιο άρι-
θμό, χρηματιστικές πράξεις σύμφωνες μέ τό πνεύμα τή; έται-
ρίας της 10 του Δεκέμβρη ! Έδώ ή Εθνοσυνέλευση δέν είχε 
πιά άπέναντί της τόν εικονικό πρόεδρο της δημοκρατίας, μά 
τό Βοναπάρτη μέ σάρκα καί δστά. Έδώ μπορούσε νά τόν 
πιάσει έπ' αύτοφώρω, δχι γιά παράβαση του συντάγματος, 
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μά του code pénal (ποινικού κώδικα). "Αν στήν έπερώ-
τηση του Ντυπρά πέρασε στήν ήμερήσια διάταξη, αύτό δεν 
Ιγινε μόνο γιατί ή πρόταση του Ζιραντέν νά δηλώσει πώς 
είναι satisfait (ικανοποιημένη) θύμιζε στό Κόμμα της 
Τάξης την ϊδια τή δικιά του συστηματική διαφθορά. Ό άστός, 
και πρώτα - πρώτα δ άστός πού φούσκωσε σέ πολιτικό, συμ-
πληρώνει τήν πραχτική του χυδαιότητα μέ μιά θεωρητική 
ύπερβολικότητα. Σάν πολιτικός γίνεται, δπως και ή ίδια ή 
κρατική έξουσία πού στέκεται άπέναντι του, ενα άνώτερο 
δ ν πού μόνο μέ ενα άνώτερο, πιό καθοσιωμένο τρόπο μπορεί 
νά καταπολεμηθεί. 

Ό Βοναπάρτης, πού ϋσα - ϊσα σάν bohémien (μποέμ), 
σάν πριγκιπικός κουρελοπρολετάριος, είχε τό πλεονέχτημα 
μπρός στόν κατεργάρη αστό, πώς μπορούσε νά παλέψει μέ 
πρόστυχο τρόπο, είδε τώρα, πού ή ϊδια ή Εθνοσυνέλευση τόν 
πέρασε μέ τά ϊδια της τά χέρια άπό τό όλισθηρό έδαφος μέ τά 
στρατιωτικά συμπόσια, τις έπιθεωρήσεις, τήν έταιρία της 10 
•του Δεκέμβρη καί στό τέλος μέ τόν code pénal (ποινικό 
κώδικα), πώς εφτασε πιά ή στιγμή πού μπορούσε νά περά-
σει άπό τή φαινομενική άμυνα στήν έπιθεση. Οι μικρές ήτ-
τες πού είχαν πάθει στό μεταξύ ο! υπουργοί της δικαιοσύ-
νης, των στρατιωτικών, τών ναυτικών, τών οικονομικών καί 
πού μ' αυτές ή Εθνοσυνέλευση φανέρωσε τή γκρινιάρικη δυ-
σαρέσκειά της, πολύ λίγο τόν ένοχλουσαν. Δέν έμπόδισε μο-
νάχα τούς ύπουργούς νά παραιτηθοΟν καί νά άναγνωρίσουν 
έτσι τήν υποταγή της έκτελεστικής έξουσιας στό κοινοβού-
λιο, μά μπορούσε τώρα νά άποτελειώσει έκεϊνο πού είχε άρ-
χίσει στις διακοπές της Εθνοσυνέλευσης, νά άποσπάσει δη-
λαδή τή στρατιωτική εξουσία άπό τό κοινοβούλιο, ν ά π ά -
ψ ε ι τ ό ν Σ α ν γ κ α ρ ν ι έ . 

"Ένα φύλλο τών Ήλυσίο^ν δημοσίευσε μιά ήμερήσια δια-
ταγή πού είχε δήθεν άπευθυνθει τό μήνα Μάη στήν 1η με-
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ραρχία στρατοΟ, και κατά συνέπεια προέρχονταν άπό τό Σαν-
γκαρνιέ, δπου γίνονταν σύσταση στούς Αξιωματικούς, σέ πε-
ρίπτ(ι)ση έξέγερσης νά φανοΟν άμείλικτοι στούς προδότες πού 
θά παρουσιάζονταν στίς ypai^ iç τους, νά τούς τουφεκίσουν 
άμέσως κα£ νά άρνηθοΟν στήν Εθνοσυνέλευση στρατεύματα 
&ν τυχόν τά ζητούσε. Στις 3 του Γενάρη 1851 ή κυβέρνηση 
έπερωτήθηκε γ ι ' αύτή τήν ήμερήσια διαταγή. Γιά νά έξε-
τάσει τήν ύπόθεση ζητάει στήν άρχή τρείς μ^νες, δστερα μιά 
βδομάδα και τέλος μονάχα είκοσι τέσσερις ώρες προθεσμία. 
Ή Εθνοσυνέλευση έπιμένει νά τής δοιθει μιά δμεση έξήγη-
ση. Ό Σανγκαρνιέ σηκώνεται καί δηλώνει πώς ποτέ δέν 
βγήκε τέτια ήμερήσια διαταγή. Προσθέτει πώς πάντα θά 
ίσπευδε νά συμμορφωθεί μέ τις διαταγές τής Εθνοσυνέλευ-
σης καί πώς σέ περίπτωση σύγκρουσης ή Εθνοσυνέλευση 
μπορεί νά ύπολογίζει σ' αυτόν. Ή Εθνοσυνέλευση όποδέχε-
ται τή δήλωσή του μέ άιτερίγρατυτα χειροκροτήματα καί του 
έκφράζει τήν έμπιστοσύνη της. Παραιτείται, θεσπίζει ή ϊδια 
ή Εθνοσυνέλευση τήν άδυναμία της καί τήν παντοδυναμία 
του στρατοί}, τή στιγμή πού άφήνει τόν έαυτό της στήν άτο-
μική προστο^σία ένός στρατηγοΟ. Ό στρατηγός δμως γελιέ-
ται βάζοντας στή διάθεση της 'Εθνοσυνέλευσης καί ένάντια 
στό Βοναπάρτη μιά έξουσία πού τήν κρατάει μόνο σάν τι-
μάριο άπό τόν ϊδιο τό Βοναπάρτη, καθώς καί δταν περιμέ-
νει πώς θά προστατεύοντ^^ν καί αύτός άπό τό κοινοβούλιο 
αύτό, άπό τόν προστατευόμενό του πού είχε άνάγκη άπό 
προστασία. Μά δ Σανγκαρνιέ πιστεύει στή μυστηριώδη δύ-
ναμη, πού τόν είχε προικίσει ή άστική τάξη άπό τις 29 του 
Γενάρη 1849. θεωρεί τόν έαυτό του σάν τήν τρίτη έξουσία 
πλάι στίς δυό ίίλλες κρατικές έξουσίες. Συμμερίζεται τήν τύ-
χη τών άλλων ήρώων ή καλύτερα των άγιων αύτής τής έπο-
χής, πού τό μεγαλείο τους συνίσταται στή μεγάλη Ιδέα πού 
δημιουργεί γ ι ' αύτούς τό κόμμα τους γιά τό δικό του συμ-

106 



φέρο καί πού ξεπέφτουν σέ κοινές μορφές μόλις οί περι-
στάσεις τούς χαλέσοαν νά κάνουν θαύματα. Ή άπιστία είναι, 
γενικά, 6 θανάσιμος. έχθρός αύτών πού θεωρούνται ήρωες 
και πραγματικοί δγιοι. Ά π ' αύτοΟ καί ή άξιόπρεπη ήθική 
άγανάχτησή τους ένάντια στούς δίχως ένθουσιασμό εύφυο-
λόγους και σκώπτες. 

Τό ιδιο βράδυ οΐ ύπουργοί κλήθηκαν στά Ηλύσια. Ό 
Βοναπάρτης έπέμενε νά Απολυθεί ô Σανγκαρνιέ. Πέντε ύ-
πουργοί άρνήθηκαν νά ύπογράφουν. Ή «Moniteur» Αναγγέλ-
λει κυβερνητική κρίση και ô τύπος του Κόμματος της Τά-
ξης άπειλεΐ πώς θά συγκροτήσει δνα κοινοβουλευτικό στρα-
τό μέ διοικητή τόν Σανγκαρνιέ. Τό Κόμμα τής Τάξης είχε 
τό συνταγματικό δικαίωμα νά τό κάνει αυτό. Δέν χρειάζον-
ταν παρά νά διορίσει τόν Σανγκαρνιέ πρόεδρο της Εθνοσυ-
νέλευσης καί νά καλέσει γιά τήν άσφάλειά της μιά δποι-ot-
δήποτε στρατιωτική δύναμη. Μπορούσε νά τό κάνει άκό-
μα πιό σίγουρα δσο βρίσκονταν δ Σανγκαρνιέ άκόμα πρα-
γματικά έπικεφαλής του στρατού καί τής παρισινής εθνοφυ-
λακής καί περίμενε τή στιγμή πού θά τόν καλούσαν μαζί 
μέ τό στρατό. Ό βοναπαρτικός τύπος δέν τολμούσε άκόμα, 
οδτε μιά φορά, νά Αμφισβητήσει τό δικαίωμα της Εθνοσυ-
νέλευσης νά καλεί Αμεσα τό στρατό, μιά νομική λεπτολο-
γία πού κάτω Από τις δοσμένες περιστάσεις δέν ύπόσχονταν 
καμιά έπιτυχία. Είναι πιθανό πώς δ στρατός θά ύπάκουε 
στίς διαταγές τής Εθνοσυνέλευσης, Αν σκεφθούμε πώς δ Βο-
ναπάρτης χρειάστηκε δχτώ ήμέρες νά ψάχνει σέ δλο τό Πα-
ρίσι γιά νά βρει επιτέλους δυό στρατηγούς — τόν Μπα-
ραγκαί ντ' Ίλλιέ καί τό Σαίν Ζάν τ' Άνζελύ — πού δή-
λωσαν πώς είναι έτοιμοι νά προσυπογράψουν τήν Απόλυση 
του Σανγκαρνιέ. Είναι δμως περισσότερο Από Αμφίβολο πώς 
τό Κόμμα τής Τάξης θά μπορούσε νά βρει μέσα στίς δικές 
του γραμμές καί στό κοινοβούλιο τόν Αναγκαίο Αριθμό ψή-
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φων γιά μιά τέτια άπάφαση, δταν σκεφτούμε πώς δχτώ μέ-
ρες άργότερα 286 ψ-^φοι άποχωρίστηκαν άπό αύτό και πώς 
ή Montagne άπόριψε μιά παρόμοια πρόταση άκόμα και τό 
Δεκέμβρη του 1851, τήν τελευταία ώρα δηλαδή της άπόφα-
σης. Ωστόσο, θά κατόρθωναν ?σως τώρα οΐ Burggraves νά 
παρασύρουν τη μάζα του κόμματός τους στόν ήρωϊσμό νά 
νιώθουν τόν έαυτό τους σίγουρο πίσω άπό ëva δάσος λόγ-
χες και νά δέχονται τις όπηρεσίες ένός στρατού πού είχε λι-
ποτακτήσει στό δικό τους στρατόπεδο. 'Αντί γ ι ' αύτό οι κύ-
ριοι Burggraves πήγαν τό βράδυ της 6 τοΟ Γενάρη στά 
Ηλύσια γιά νά μεταπεί<ιουν τό Βοναπάρτη μέ πολιτικά τερ-
τίπια καί έπιχειρήματα, άπό τήν άπόφασή του νά Αντικατα-
στήσει τό Σανγκαρνιέ. 'Όταν κάνεις ζητάει νά πείσει κά-
ποιον, σημαίνει πώς τόν άναγνωρίζει κύριο της κατάστα-
σης. Ό Βοναπάρτης, πού έξασφαλίστηχε μέ τό διάβημα αύ-
τό, διορίζει στις 12 του Γενάρη καινούρια κυβέρνηση δπου 
τταράμειναν οΐ άρχηγοί της παλιας Φούλντ καί Μπαρός. Ό 
Σαίν - Ζάν ντ' Άνζελύ Ιγινε ύπουργός των στρατιωτικών, ή 
«Moniteur» δημοσιεύει τό διάταγμα της άπόλυσης του Σαν-
γκαρνιέ καί ή διοίκησή του μοιράζεται στόν Μπαραγκαί 
ντ' Ίλλιέ, πού παίρνει τήν 1 μεραρχία, καί τόν Περρό, πού 
παίρνει τήν έθνοφυλακή. Ό «προμαχώνας της κοινωνίας» 
παύθηκε καί &ν γι ' αύτό δέν Ιπεσε κανένα κεραμίδι άπό τις 
σκεπές, όψώθηκαν δμως οΐ τιμές στό χρηματιστήριο. 

Διώχνοντας τό στρατό πού, στό πρόσωπο του Σανγκαρ-
νιέ, ήταν κάτω άπό τις διαταγές του καί παραδίδοντάς τον 
Ιτσι άμετάκλητα στόν πρόεδρο, τό Κόμμα τής Τάξης φανε-
ρώνει πώς ή άστική τάξη 2χασε άπό δώ καί μπρός τήν άπο-
στολή νά κυβερνάει. Δέν ύπήρχε πιά κοινοβουλευτική κυ-
βέρνηση. Χάνοντας άκόμα καί τήν διάθεση τοΟ στρατού καί 
της έθνοφυλακής, τί άλλη δύναμη τοΟ Ιμενε γιά νά ύπερα-
σπιστεί ταυτόχρονα τήν έξουσία του κοινοβουλίου πού τήν εΐ-
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χε σφετεριστεί άπό τό λαό m t τή συνταγματική του έξου-
σία ένάντια στόν πρόεδρο; Καμιά. Δεν του έμεινε παρά ή 
Ικκλγρη σε άνισχυρες άρχές (pr ncipes) πού τις είχε τό 
Ιδιο πάντα έρμηνεύσει σάν γενικούς κανόνες πού τους λέει 
κανείς στούς &λλους γιά νά μπορεί δ ϊδιος νά κινείται μέ 
άκόμα περισσότερη έλευθερια. Μέ τήν άπόλυση του Σαν-
γκαρνιέ, μέ τήν ύπαγωγή της στρατιωτικής δύναμης στό 
Βοναπάρτη κλείνει τό πρώτο μέρος άπό τήν περίοδο πού έ-
ξετάζουμε, τήν περίοδο της πάλης άνάμεσα στό Κόμμα της 
Τάξης καί στήν έκτελεστική έξουσία. Ό πόλεμος άνάμεσα 
στίς δυό έξουσίες είναι τώρα άνοιχτά κηρυγμένος, γίνεται 
ανοιχτά, μά μόνο δταν τό Κόμμα τής Τάξης Ιχασε και δπλα 
καί στρατιώτες. Δίχως κυβέρνηση, δίχως στρατό, δίχως λαό, 
δίχως κοινή γνώμη, χωρίς νά είναι πιά, δστερα άπό τόν έκ-
λογικό νόμο τής 31 του Μάη, δ έκπρόσωπος του κυρίαρχου 
"Εθνους, χωρίς μάτια, χωρίς αύτιά, χωρίς δόντια, χωρίς τί-
ποτα, ή Εθνοσυνέλευση είχε λίγο - λίγο μετατραπεί σ έ 
κ ο ι ν ο β ο ύ λ ι ο τ ή ς π α λ ι ά ς Γ α λ λ ί α ς [60] 
πού άιφήνει τήν κυβέρνηση νά ένεργει καί τό Γδιο Ικανο-
ποιείται μέ γκρινιάρικες διαμαρτυρίες post festum (κατόπιν 
έορτής). 

Τό Κόμμα τής Τάξης όποδέχεται τήν καινούρια κυβέρ-
νηση μέ βύελλα άγανάχτησης. Ό στρατηγός Μπεντώ ξανα-
θυμίζει τήν έπιείκεια πού είχε δείξει ή μόνιμη έπιτροπή στίς 
διακοπές καί τήν ύπερβολική της διάκριση πού τήν Ικανέ 
νά παραιτηθεί άπό τή δημοσίεψη τών πραχτικών της. Τώ-
ρα, δ ϊδιος δ όπουργός τών έσωτερικών έπιμένει νά δημο-
σιευθούν τά πρακτικά αύτά πού είχαν, φυσικά, μπαγιατέ-
ψει σάν στεκούμενο νερό, δέν άποκαλύπτουν κανένα και-
νούριο γεγονός καί πέφτουν στό βαριεστημένο κοινό χωρίς 
τήν παραμικρή έπίδραση. Τστερα άπό πρόταση του Ρεμυζά, 
ή Εθνοσυνέλευση άποσύρεται στίς έπιτροπές της και διο-

109 



ρίζει μιά «έπιτροπή έξαιρετικών μέτρων». Τό Παρίσι βγαί-
νει πολύ λίγο άπό τήν τροχιά τών χαθημερινών του άσχο-
λιών, άφοϋ μάλιστα τή στιγμή αύτή τό έμπόριο είναι Αν-
θηρό, οί βιομηχανίες έργάζονται, οί τιμές τών δημητριακών 
είναι χαμηλές, τά τρόφιμα δφθονα και τά ταμιευτήρια δέ-
χονται κάθε μέρα καινούριες καταθέσεις. Τά «έξαιρετικά μέ-
τρα» πού είχε προαναγγείλει μέ τόσο θόρυβο τό κοινοβούλιο, 
έξανεμίζονται στις 18 του Γενάρη, σέ μιά ψήφο δυσπιστίας 
γιά τούς ύπουργούς, δίχως νά άναφερθεί κάν δ στρατηγός 
Σανγκαρνιέ. Τό Κόμμα τΐ)ς Τάξης άναγκάστηκε νά δια-
τυπώσει μέ τέτιο δφος τήν πρότασή του γιά νά έξασφαλίσει 
τούς ψήφους τών δημοκρατικών, γιατί άπό 8λα τά μέτρα 
της κυβέρνησης έκεΐνο πού έπιδοκίμαζαν οί δημοκρατικοί 
ήταν ϊσα-ϊσα ή άπόλυση του Σανγκαρνιέ, ένώ τό Κόμμα 
τής Τάξης δέν μποροίκτε πραγματικά νά κατακρίνει τις άλ-
λες κυβερνητικές πράξεις πού τις είχε ύτυαγορέψει τό 'ίδιο. 

Ή ψήφος δυσπιστίας στίς 18 του Γενάρη δόθηκε μέ 415 
ψήφους ένάντια σέ 286. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν μόνο μέ 
τ ό σ υ ν α σ π ι σ μ ό τών δηλωμένων νομιμοφρόνων καί 
όρλεανικών, τών καθαρών δημοκρατικών καί της Montagne. 
Έ-οσι, λοιπόν, άποδ-είχτηκε πώς τό Κόμμα της Τάξης είχε 
χάσει δχι μόνο τήν κυβέρνηση, δχι μόνο τό στρατό, μά καί 
τήν άνεξάρτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία του στίς συγ-
κρούσεις μέ τό Βοναπάρτη, πώς Ινα πλήθος άπό άντιπροσώ-
πους είχαν λιποτακτήσει άπό τό στρατόπεδό του, άπό συμφι-
λιωτικό φανατισμό, άπό φόβο μπροστά στήν πάλη, άπό κού-
ραση, άπό οικογενειακό ένδιαφέρο γιά τις κρατικές άπο· 
λαυές πού Ιπαιρναν έξ αίματος συγγενείς, άπό κερδοσκοπία 
γύρω άπό τις ύποαργικές θέσεις πού θά άδειαζαν (Όντιλόν 
Μπαρρό), άπό τόν ταπεινό έγωισμό, πού έξ αΙτίας του είναι 
πάντα Ιτοιμος 6 κοινός άστός νά θυσιάσει τό γενικό συμ-
φέρο τής τάξης του σέ τοΟτο ή σέ κείνο τό ιδιωτικό κίνη-
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τρο. 0£ βοναπαρτικοί άντιπρόσωποι άνηκαν άπό μιας àpxfjç 
crrô ΚόμψΛ xfjç Τάξης μόνο γιά την πάλη ένάντια ατήν έπο^ 
νάσταση. Ό άρχηγός του καθολικού κόμματος, δ Μονταλα-
μπέρ, Ιριχνε κι δλας άπό τότε την έπφοή του στην πλά-
στιγγα του Βοναπάρτη, γιατί άμφέβαλλε άν είναι ικανό νά 
ζήσει τό Κοινοβουλευτικό Κόμμα. Τέλος, οΕ άρχηγοί του κόμ-
ματος αύτου, δ θιέρσος καί δ Μπερρυέ, δ δρλεανιστής και 
δ νομιμόφρων, ήταν άναγκασμένοι νά αύτοκηρύσσονται ά-
νοιχτά δημοκρατικοί, νά άναγνωριζουν πώς δν ή καρδιά τους 
ήταν βασιλική, τό κεφάλι τους ήταν δημοκρατικό, πώς ή 
κοινοβουλευτική δημοκρατία ήταν ή μόνη δυνατή μορφή 
γιά νά κυριαρχεί τό σύνολο της άστικής τάξης. 'Ήταν 5τσι 
άναγκασμένοι νά στιγματίζουν, στά μάτια της άστικής τά-
ξης, σάν μηχανοραφία τόσο έπικίνδύνη δσο καί άνόητη, τά 
παλινορθωτικά σχέδια πού έξακολουθουσαν νά έπιδιώκουν ά-
κούραστα πίσω άπό τις πλάτες του κοινοβουλίου. 

Ή ψήφος δυσπιστίοις στις 18 τοΟ Γενάρη κτύπησε τούς 
υπουργούς καί δχι τόν πρόεδρο. Τό Σανγκαρνιέ δμως τόν 
είχε άπολύσει δ πρόεδρος καί δχι ή κυβέρνηση. Μήπως θά 
επρεπε τό Κόμμα της Τάξης νά κατηγορήσει τόν ιδιο τά 
Βοναπάρτη; Γιά τούς παλινορθωτικούς του πόθους; Αύτοί 
συμπλήρωναν μόνο τούς δικούς τους πόθους. Γιά τή συνω-
μοσία του στις στρατιωτικές παρελάσεις καί τήν έταιρία της 
10 του Δεκέμβρη; Άπό καιρό είχαν θάψει τά θέματα αύτά 
κάτω άπό άπλές ήμερήσιες διατάξεις. Γιά τήν παύση του 
ήρωα της 29 του Γενάρη καί της 13 του 'Ιούνη, του άνθρώ-
που, πού τό Μάη του 1850 άπειλουσε πώς σέ περίπτωση 
έξέγερσης θά βάλει φωτιά στό Παρίσι καί άπό τις τέσσερις 
άκρες του; Οί σύμμαχοι του, ή Montagne καί δ Καβαινιάκ, 
δεν τούς έπέτρεψαν ουτε μιά φορά νά Ινθαρρύνουν μέ μιά 
επίσημη έκφραση συμπάθειας τόν πεσμένο «προμαχώνα της 
κοινωνίας». Δέν μπορούσαν καί αύτοί οί ίδιοι νά άμφισβητή-
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σοαν στόν πρόεδρο τή συνταγμιατική άρμοδιότητα νά παύει 
ενα στρατηγό. Χαλούσαν τάν κόσμο μόνο γιατί δ πρόεδρος 
Ικανέ άντικοινοβουλευτική χρήση του συνταγματικού του δι-
καιώματος. Μήπως δμως οΐ ϊδιοι δεν χρησιμοποιούσαν δλοέ-
να άντισυνταγματικά τά κοινοβουλευτικά τους προνόμια καί 
πρίν άπ' δλα τή στιγμή πού καταργούσαν τό γενικό έκλο-
γικό δικαίωμα; Γι' αύτό λοιπόν ήταν άναγκασμένοι νά κι-
νούνται μέσα στά κοινοβουλευτικά ισα-ϊσα πλαίσια. Αύτό 
άποτελει έκδήλωση τής Ιδιόμορφης έκείνης άρρώστιας, πού 
έπικρατουσε άπό τό 1848 σέ δλόκληρη τήν ήπειρο, τ ο υ 
κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ο ύ κ ρ ε τ ι ν ι σ μ ο υ , πού δσους 
προσβάλλει τούς δένει σέ Ινα φανταστικό κόσμο καί τούς 
άφαιρει κάθε άντίληψη, κάθε άνάμνηση καί κάθε κατανόηση 
του σκληρού έξωτερικου κόσμου. Του κοινοβουλευτικού αύτοϋ 
κρετινισμοΟ ήταν σύμπτωμα τό νά θεωρούν άκόμα γιά νίκες 
τίς κοινοβουλευτικές τους νίκες καί νά νομίζουν πώς πετυ-
χαίνουν τόν πρόεδρο δταν χτυπούν τούς ύπουργούς του, τή 
στιγμή πού είχαν καταστρέψει μέ τά ιδια τους τά χέρια 
δλους τούς δρους της κοινοβουλευτικής έξουσίας καί ήταν 
Αναγκασμένοι νά τήν καταστρέψουν στήν πάλη τους ένάντια 
στίς δλλες τάξεις. Έτσι του δίναν μόνο εύκαιρία γιά νά 
ταπεινώσει ξανά τήν Εθνοσυνέλευση μπροστά στά μάτια του 
2θνους. Στίς 20 του Γενάρη ή «Moniteur» άνάγγειλε πώς 
εγινε δεχτή ή παραίτηση δλόκληρης της κυβέρνησης. Μέ 
τό πρόσχημα πώς κανένα κοινοβουλευτικό κόμμα δέν συγ-
κεντρώνει πιά τήν πλειοψηφία, δπως ίδειχνε ή ψηφοφορία 
στίς 18 του Γενάρη, δ καρπός αύτός του συνασπισμού άνά-
μέσα στή Montagne )cai τούς βασιλικούς, καί περιμένοντας 
νά διαμορφωθεί μιά νέα πλειοψηφία, δ Βοναπάρτης διόρισε 
μιά λεγόμενη μεταβατική κυβέρνηση, πού κανένα άπό τά 
μέλη της δέν άνήκαν στό κοινοβούλιο καί πού δλα ήταν δλό-
τελα άγνωστα καί άσήμαντα ύποκείμενα, μιά κυβέρνηση άπό 
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άπλθύς έμπαροϋπαλλήλους και γραφιάδες. Τό Κόμ>[ΐα της 
Τάξης ι^πορουσε τώρα νά φθείρεται ατό παιχνίδι μέ τά άν-
δρεικελα αύτά, ή έκτελεστική έξοι>σία δέ νάμιζε πώς άξιζε 
τόν κόπο νά άντιπροσωπεύεται σοβαρά στην Εθνοσυνέλευση. 
Ό Βοναπάρτης συγκέντρωνε τόσο πιό φανερά στό πράσωπό 
του δλόκληρη τήν έκτελεστική έξουσία, είχε τόσο περισσό-
τερο έλεύθερο πεδίο δράσης, γιά νά τήν έκμεταλλεύεται γιά 
τούς σκοπούς του, δσο περισσότερο βωβά πρόσωπα ήταν οι 
ύπουργοί του. 

Τό συνασπισμένο μέ τή Montagne Κόμμα της Τάξης 
έκδικήθη^ε άπορίπτοντας τήν προεδρική έπιχορήγηση άπό 
1.800.000 φράγκα, πού δ άρχηγός της έταιρίας της 10 του 
Δεκέμβρη άνάγκασε τούς ύπουργικούς του ύτ^αλλήλους νά 
προτείνουν. Αύτή τή φορά τήν άπόφαση τήν πήρε μιά πλειο-
ψηφία άπό 102 μόνο ψήφους. Δηλαδή, τό Κόμμα τής Τάξης 
άπό τίς 18 του Γενάρη Ιχασε πάλι άλλες 27 ψήφους. Ή διάλυ-
ση τοΟ Κόμματος της Τάξης προχωρούσε. Καί γιά νά μή γε-
λαστεί κανείς ουτε μιά στιγμή γιά τή σημασία του συνασπι-
σμού του μέ τή Montagne, τό Κόμμα της Τάξης άπαξίωσε 
ταυτόχρονα καί νά πάρει μόνο ύπ' δψη του μιά πρόταση 
ύπογραμμένη άπό 189 μέλη της Montagne γιά γενική άμνη-
στία των πολιτικών καταδίκων. ^Ηταν αρκετή ή δήλωση 
του ύπουργοϋ των έσωτερικών, ένός κάποιου Βαϊσέ, πώς ή 
ήσυχία είναι μόνο φαινομενική, πώς στά κρυφά επικρατεί 
μεγάλος άναβρασμός, πώς στά κρυφά όργανώνονταν παντού 
έταιρίες, πώς οΕ δη|]ΐοκρατικές έφημερίδες έτοιμάζονταν νά 
ξαναεκδοθοϋν, πώς οί έκθέσεις άπό τούς νομούς ήταν δυσμε-
νείς, πώς οί φυγάδες στή Γενεύη διεύθυναν διά μέσου της 
Λυόν μιά συνωμοσία σέ δλη τή νότια Γαλλία, πώς ή Γαλλία 
βρισκόταν στά πρόθυρα μιας βιομηχανικής καί έμπορικής 
κρίσης, πώς οΐ έργοστασιάρχες του Ρουμπαί λιγόστεψαν τίς 
ώρες έργχσιοίς, πώς οί φυλακισμένοι της Μπέλ - 'Ίλ [61] είχαν 
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έξεγερθεί — Ιφτααε μονάχα νά έπικαλεστει ένας κάποιος 
' Βαϊσέ τό χόχκινο φάντασμα, γιά νά άπορίψει τό Κόμμα ττ)ς 
Τάξης, χωρίς σ!>ζήτηση, μιά πρόταση πού δίχως άλλο θά 
2δινε οτήν Εθνοσυνέλευση τεράστια δημοτικότητα καί θά 
ξανάριχνε τό Βοναπάρτη στήν άγκαλιά της. 'Αντί νά άφή-
σει τήν έκτελεστική έξουσία νά τό φοβίσει μέ τήν προοπτική 
καινούριων ταραχών, θά Ιπρεπε άντίθετα νά άφήσει λίγο 
Ιδαφος γιά τήν πάλη των τάξεων, γιά νά βάλει τήν έκτελε-
στική έξουσία κάτω άπό τήν έξάρτησή του. Μά δέν αίσθα-
νόταν τόν έαυτό του ικανό νά παίξει μέ τή φωτιά. 

Στό μεταξύ, ή λεγόμενη μεταβατική κυβέρνηση έξακο-
λουθουσε νά φυτοζωεΐ ως τά μέσα του 'Απρίλη. Ό Βονα-
πάρτης κούραζε καί κορόιδευε τήν Εθνοσυνέλευση μέ και-
νούριους δλοένα κυβερνητικούς συνδυασμούς. Πότε φαινόταν 
πώς ήθελε νά σχηματίσει δημοκρατική κυβέρνηση μέ τό Αα-
μαρτίνο και τόν Μπιλλό, πότε κοινοβουλευτική μέ τόν άνα-
πόφευχτο Όντιλόν Μπαρρό, πού τό δνομά του δέν μπορούσε 
νά λείπει κάθε φορά πού χρειάζονταν ενα κορόιδο, πότε νομι-
μόφρονη κυβέρνηση μέ τόν Βατιμενίλ καί τόν Μπενουά ντ' 
Ά ζ ύ καί πότε δρλεανιστική μέ τόν Μαλβίλ. Καί ένώ κρα-
τάει έτσι τεταμένες τις σχέσεις άνάμεσα στίς διάφορες δμά-
δες του Κόμματος τής Τάξης καί τίς φοβερίζει δλες μέ τήν 
προοπτική μιας δημοκρατικής κυβέρνησης καί μέ τήν έττ̂ α-
ναφορά του γενικού έκλογικοϋ δικαιώματος, πού θά γινόταν 
τότε άναπόφευχτη, δημιουργεί παράλληλα στήν άστική τάξη 
τήν πεποίθηση πώς οΐ είλικρινεις προσπάθειές του γιά κοι-
νοβουλευτική κυβέρνηση ναυαγουν έξαιτίας της άδιαλλαξίας 
των βασιλοφρόνων. Ή άστική τάξη φώναζε δμως δλο καί 
δυνατότερα γιά μιά «Ισχυρή κυβέρνηση» καί εύρισκε άσυγ-
χώρητο νά άφήνεται ή Γαλλία «δίχως διοίκηση» τή στιγμή 
πού φαινόταν πώς πλησιάζει μιά γενική έμπορική κρίση 
πού θά στρατολογοΟσε στίς πόλεις δ7Γ<χδούς γιά τό σοσιαλ4-
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σμό δπως και στήν ÖTWttÖpo ή καταστροφικά χαμηλή τιμη 
τών δημγ/τριακών. Τό έμπόριο πήγαινε μέρα μέ τή μέρα πιό 
Λσχημα, δ Αριθμός των δίχως άπασχόληση χεριών αδξανε 
αίσθητά. Στό Παρίσι 10.000 τουλάχιστο έργάτες ήταν χωρίς 
ψ(ι>μί. Στή Ρουέν, στή Μαλούζη, στή Λυόν, στό Ροαμπαί, στό 
Τουρκουάν, στό Σαίντ - Έτιέν, στό Έλμπέφ κτλ. είχαν κλεί-
σει 2να σωρό έργοστάσια. Κάτω άπό τίς συνθήκες αότές, δ. 
Βοναπάρτης μπορούσε νά τολμήσει στις 11 τοΟ 'Απρίλη νά 
ξαναφέρει τήν κυβέρνηση τής 18 του Γενάρη, μέ τους κ.κ. 
Ρουέ, Φούλντ, Μπαρός κτλ. ένισχυμένη μέ τόν Λεόν Φουσέ, 
πού ή συνταγματική συνέλευση τίς τελευταίες μέρες της τόν 
είχε στιγματίσει δμόφωνα, έκτός άπό^ίς ψήφους πέντε όπουρ-
γών, μέ ψήφο δυσπιστίας, γιατί είχε κυκλοφορήσει πλαστά 
τηλεγραφήματα. Ή Εθνοσυνέλευση κέρδισε μιά νίκη στις 
18 τοΟ Γενάρη ένάντια στή ν κυβέρντ^ση, πάλαιψε τρεις μήνες 
ένάντια στό Βοναπάρτη, γιά νά μπορέσει δ Φούλντ καί δ 
Μπαρός νά πάρουν στίς 11 τοΟ 'Απρίλη τόν πουριτανό Φουσέ 
σάν τρίτο στήν κυβερνητική τους Ινωση. 

Τό Νοέμβρη του 1849 δ Βοναπάρτης άρκέστηκε σέ μιά 
μ ή κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ή κυβέρνηση, τό Γενάρη του 
1851 σέ μιά έ ξ ω κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ή κυβέρνηση καί 
στίς 11 του 'Απρίλη Ινιωβε τόν έαυτό του άρκετά Ισχυρό 
γιά νά σχηματίσει μιά ά ν τ ι κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ή κυ-
βέρνηση, πού συνένωνε άρμονικά τίς ψήφους δυσπιστίας καί 
των δυό συνελεύσεων, τής Συνταχτικής καί της Νομοθετικής, 
τής δημοκρατικής καί τής βασιλικής. Ή κλίμακα αύτή των 
κυβερνήσεων ήταν τό θερμόμετρο, πού μ' αύτό μπορούσε τό 
κοινοβούλιο νά μετράει τήν πτώση τής ζωικής του θερμο-
κρασίας. Στά τέλη του 'Απρίλη είχε πέσει ή θερμοκρασία 
αύτή τόσο χαμηλά, πού δ Πέρσινύ μπόρεσε, σέ μιά προσω-
πική συνάντηση, νά ζητήσει άπό τόν Σανγκαρνιέ νά προσ-
χωρήσει στό στρατόπεδο τοΟ προέδρου. Τόν διαβεβαίωσε πώς 
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ό Βοναπάρτης θεα>ροί>σε δλάτελα έκμηδενισμένη τήν έπιροή 
τ-^ς Έ0νο!3υνέλει>σης και είχε ίνοιμο κιόλας τό διάγγελμα 
πού θά δημ^ιευόταν υστέρα άπό τό coup d ' é t a t , πού τό 
είχε πάντα στό νου του, μά πού Αναβλήθηκε ξανά άπό Ινα 
τυχαίο γεγονός. Ό Σανγκαρνιέ άνακοίνωσε στούς άρχηγούς 
του Κόμματος της Τάξης τή θανατική αύτή καταδίκη. Ποιός 
δμως πιστεύει πώς τό τσίμπημα των κοριών σκοτώνει; Και 
τό κοινοβούλιο δσο καί δν ήταν τσακισμένο, διαλυμένο, θα-
νάσιμα σαπισμένο, δέν μπορούσε νά πειστεί, νά δει τίποτα 
άλλο στή μονομαχία του μέ τό γελοίο άρχηγό της έταιρίας 
τής 10 του Δεκέμβρη παρά μιά ιμονομαχία μέ ëva κοριό. 
Ό Βοναπάρτης δμως άπάντησε στό Κό»μμα της Τάξης δπως 
Ô 'Αγησίλαος στό βασιλιά "Αγη: « Σ ο Ο φ α ί ν ο μ α ι 
μ υ ρ μ ή γ κ ι , κ ά π ο τ ε δ μ ω ς θ ά γ ί ν ω λ ι ο ν -
τ ά ρ ι »[62]. 
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V I 

Ό συνίχσπισμός μέ τή Montagne χαί μέ τους καθαρούς 
δημ/οκράτες, δπου τό K6 |̂jux της Τάξης καταδικάστηκε νά 
καταφύγει στίς μάταιες προσπάθειές του νά κρατήσει τήν 
κατοχή τής στρατιωτικής έξουσιας και νά ξαναπάρει τήν 
άνώτατη διεύθυνση της έκτελεστικής έξουσίας, άπόδειχνε 
άναντίρητα πώς είχε χάσει τήν αύτοτελή κ ο ι ν ο β ο υ -
λ ε υ τ ι κ ή π λ ε ι ο ψ η φ ί α του. Ή απλή δύναμη του 
ήμερολογιου, δ ώροδείκτης, Ιδοσε τό σύνθημα στίς 28 του 
Μάη γιά τήν δλοκληρωτική του διάλυση. Μέ τήν 28 του 
Μάη Άρχισε '6 τελευταίος χρόνος στή ζωή της Εθνοσυνέ-
λευσης. "Επρεπε τώρα νά άποφο^σισει ή γιά τήν άμετάβλητη 
διατήρηση ή γιά τήν άναθεώρηση του συντάγματος. Μά άνα-
θεώρηση του συντάγματος δέν σήμαινε μόνο τήν κυριαρχία 
της άστικής τάξης ή της μικροαστικής δημοκρατίας, δημο-
κρατία ή προλεταριακή άναρχία, κοινοβουλευτική δημοκρα-
τία ή Βοναπάρτη, σήμαινε άκόμα καί Όρλεάνοι ή Βουρβώ-
νοι! Έτσι Ιπεσε ιμέσα στό κοινοβούλιο τό μήλο της έριδος 
πού Ιπρεπε νά άνάψει άνοιχτά τή σύγκρουση άνάμεσα στά 
συμφέροντα πού χώριζαν τό Κόμμα της Τάξης σέ εχθρικά 

117 



τμήματα. Τό Κόμμα της Τάξης ί^ταν Ινα κράμα άπό ετερο-
γενγ] κοινα>νικά οτοιχεία. Τό ζήτημα τ>)ς άναθεώρησης δη-
μιουργούσε μιά πολιτική θερμοκρασία δπου τό προϊόν δια-
λύονταν πάλι στά άρχικά του συστατικά. 

Τό συμφέρον των βοναπαρτικών γιά τήν άναθεώρηση 
ήταν απλό. Γι* αύτούς τό ζήτημα ήταν, πριν άπ* δλα, νά 
καταργηθεί τό άρθρο 45, πού άπαγόρευε τήν έπανεκλογή του 
Βοναπάρτη καί τήν παράταση τής έξουσίας του. "Οχι λιγό-
τερο άπλή φαινόταν καί ή θέση τών δημοκρατικών. 'Αποδο-
κίμαζαν άπόλυτα κάθε άναθεώρηση. Σ ' αύτήν ϊβλεπαν μιά 
όλόπλευρη συνωμοσία ένάντια στή δημοκρατία. Επειδή είχαν 
στή διάθεσή τους π ά ν ω ά π ό τ ό Ι ν α τ έ τ α ρ -
τ ο τ ω ν ψ ή φ ω ν στήν Έθνοσυνέλευαη καί έπειδή, σύμ-
φωνα μέ τό σύνταγμα, χρειάζονταν τά τρία τέταρτα των ψή-
φων γιά νά μπορεί νόμιμα νά άποφο^σισθει ή άναθεώρηση 
καί νά συγκληθεί άναθεωρητική συνέλευση, δεν είχαν παρά 
νά μετρήσουν τις ψήφους τους γιά νά είναι βέβαιοι γιά τή 
νίκη. 

'Απέναντι σ' αύτές τίς ξεκάθαρες θέσεις τό Κόμμα της 
Τάξης βρισκόταν μέσα σέ άδιάλυτες άντιφάσεις. "Αν άπό-
ριπτε τήν άναθεώρηση, Ιβαζε σέ κίνδυνο τό status quo 
(τό καθεστώς), άφήνοντας στό Βοναπάρτη μιά μόνο διέξοδο 
τή διέξοδο τής βίας, καί παράδινε, τή δεύτερη [Κυριακή του] 
Μάη 1852, τήν άποφασιστική στιγμή, τή Γαλλία στήν έπα-
ναστατική άναρχία, μέ Ινα πρόεδρο πού Ιχασε τό κύρος του, 
μέ Ινα κοινοβούλιο πού άπό καιρό δέν τό είχε πιά καί μέ 
ενα λαό πού σκέφτονταν νά τό άποκτήσει ξανά. "Αν ψήφιζε 
τή συνταγματική άναθεώρηση, ήξερε πώς θά ψήφιζε μάταια 
καί πώς θά σκόνταφτε στό συ^/ταγματικό veto των δημο-
κρατών. "Αν, άντίθετα πρός τό σύνταγμα, δήλωνε πώς ή 
απλή πλειοψηφία ήταν δεσμευτική, θά μπορούσε τότε μόνο 
νά έλπίζει πώς θά κυριαρχούσε πάνω στήν έπανάσταση, Sv 
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ύποτάσσονταν χωρίς δρους στήν κυριαρχία τ^ς èxTsXeortxfjç 
ΙξοοσΙας. "Ετσι θά ϊκανε τό Βοναπάρτη κύριο του συντά-
γματος, xfjç άναθεώρησης καί αύτοΟ τοΟ ϊδιου. Μιά μερική 
μόνο άναθεώρηση, πού θά παράτεινε τήν έξουσία του προέ-
δρου, άνοιγε τό δράμο στάν αύτοκρατορικό σφετερισμό. Μιά 
γενική Αναθεώρηση, πού θά συντόμευε τήν ύπαρξη τής δημο-
κρατίας, δδηγουσε τίς δυναστικές άξιώσεις σέ άναπόφευχτη 
σύγκρουση, γιατί οί δροι γιά παλινόρθωση τ0ν Βουρβώνων 
καί οί δροι γιά παλινόρθωση των Όρλεανών δέν ήταν μόνο 
διαφορετικοί μά καί άλληλοαποκλείονταν. 

Ή κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ή δ η μ ο κ ρ α τ ί α 
ήταν κάτι παραπάνω άπό τήν ούδέτερη περιοχή, δπου οί 
δυό μερίδες της γαλλικής άστικής τάξης, νομιμόφρονες καί 
όρλεανιστές, μεγάλη γαιοκτησία καί βιομηχανία, μπορούσαν 
νά ζουν ή μιά πλάι στήν άλλη μέ ϊσα δικαιώματα. *Ηταν δ 
άπαραίτητος δρος γιά τήν κ ο ι ν ή τ ο υ ς κυριαρχία, ή 
μοναδική κρατική μορφή, δπου τό γενικό ταξικό τους συμ-
φέρο κρατούσε σέ ύποταγή σύγχρονα τίς άξιώσεις των ξε-
χωριστών δμάδων τους δπως καί δλες τίς &λλες τάξεις της 
κοινωνίας. Σάν βασιλικοί ξανάπεφταν στήν παλιά τους άντί-
θεση, στήν πάλη γιά τήν όπεροχή της γαιοχτησίας ή του 
χρήματος καί ή άνώτατη Ικφραση της άντίθεσης αύτής, ή 
προσωποποίησή της, ήταν οί ίδιοι οί βασιλιάδες τους, οί δυ-
ναστείες τους. Ά π ' αύτό καί ή έναντίωση του Κόμματος της 
Τάξης γιά τήν ά ν ά κ λ η σ η τ ω ν Β ο υ ρ β ώ ν ω ν . 

Ό δρλεανιστής καί Αντιπρόσωπος του λαοΟ Κρετόν είχε 
ύποβάλει περιοδικά, στά 1849, στά 1850 καί στά 1851, τήν 
πρόταση νά άκυρωθει τό διάταγμα πού έξόριζε τίς βασιλικές 
οίκογένειες. Περιοδικά πάλι τό κοινοβούλιο παρουσίαζε τό 
θέμα συνέλευσης βασιλικών, πού Ικλειναν έπίμονα στούς έξό-
ριστους βασιλιάδες τους τίς πύλες άπ' δπου θά μπορούσαν νά 
ξαναγυρίσουν στόν τόπο τους. Ό Ριχάρδος I I I δολοφόνησε 
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τόν Ερρίκο VI μέ τή δήλα>ση πώς ήταν πάρα πολύ καλός 
yC αύτό τόν κόσμο και πώς ή θέση του ήταν στόν ούρανό. 
Τούτοι έδώ δήλωναν πώς ή Γαλλία ήταν πολύ κακή γιά νά 
άποκτήσει ξανά τούς βασιλιάδες της. Εξαναγκασμένοι άπό 
τή δύναμη των περιστάσεων, είχαν γίνει δημοκρατικοί καί 
έπικύρωναν έπανειλημμένα τήν άπόφαση τοΟ λάου, πού ε!χε 
διώξει τούς βασιλιάδες τους άπό τή Γαλλία. 

Ή άναθεώρηση του συντάγματος — καί γιά ν' άσχο-
ληθουν μ' αύτή τό έπέβαλαν οί περιστάσεις — άμφισβητοΟσε 
ταυτόχρονα μέ τή δημοκρατία καί τήν κοινή κυριαρχία των 
δυό άστικών δμάδων καί ξαναζωντάνευε, μαζί μέ τή δυνα-
τότητα της μοναρχίας καί τήν άντίθεση άνάμεσα στά συμφέ-
ροντα, πού κατά κύριο λόγο είχε έκπρ(?σωπήσει διαδοχικά, 
τήν πάλη γιά τήν έπικράτηση τής μιας όμάδας πάνω στήν 
άλλη. Οί διπλωμάτες του Κόμματος της Τάξης πίστευαν πώς 
θά μπορούσαν νά εξομαλύνουν τήν πάλη συγχωνεύοντας τις 
δυό δυναστείες, μέ μιά λεγόμενη σ ύ ν τ η ξ η των βασιλι-
κών κομμάτων καί των βασιλικών τους οϊκων. Ή πραγμα-
τική συγχώνευση της παλινόρθωσης καί της μοναρχίας του 
'Ιούλη ήταν ή κοινοβουλευτική δημοκρατία δπου διαλύονταν 
τά όρλεανικά καί τά νομ^μόφρονα χρώματα καί έξαφανίζον-
ταν τά διάφορα είδη των άστών στόν άστό γενικά, στό γένος 
των άστών. Τώρα 8μως δ όρλεανιστής επρεπε νά γίνει νομι-
μόφρων καί '6 νομιμόφρων δρλεανιστής. Ή βασιλεία, δπου 
έκπροσωπούνταν 'δ συναγωνισμός τους, θά Ιπρεπε νά ένσαρ-
κώνει τήν ένότητά τους, ή Ικφραση των άποκλειστικών συμ-
φερόντων της δμάδας θά επρεπε νά γίνει ή Ικφραση του κοι-
νού ταξικού συμφέροντος, ή μοναρχία θά Ιπρεπε νά πραγμα-
τοποιήσει έκεΐνο πού μόνο ή κατάργηση δυό μοναρχιών, ή 
δημοκρατία, μπορούσε νά πραγματοποιήσει καί είχε πραγμα-
τοποιήσει. Αύτή ήταν ή φιλοσοφική λίθος, πού γιά τήν κα-
τασκευή της έσπαζαν τά κεφάλια τους οί δόκτορες του Κόμ-
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ματος της Τάξης. Σάν νά μπορούσε ποτέ ή νάμιμη μοναρχίοο 
νά γίνεχ μοναρχία της βιομηχανικής άστικτ)ς τάξης ij ή άστι-
κή μοναρχία νά γίνει μοναρχία της κληρονομικής άρισεοκρα-
τίας της γης. Σάν νά μπορούσαν νά σαναδελφωθουν ποτέ 
κάτω άπό Ι ν α στέμμα ή γαιοχτησία και ή βιομηχανία, 
έκει δπου τό στέμμα μπορούσε νά σκεπάσει ?να μόνο κεφάλι, τό 
κεφάλι του μεγαλύτερου ή του μικρότερου άδελφοΟ. Σάν νά 
μπορούσε γενικά ή βιομηχανία νά σι>μφιλΐϋ>θεΙ μέ τή γαιο-
χτησία, δσο ή γαιοχτησία δέν άποφάσιζε νά γίνει ή ϊδια 
βιομηχανική! "Αν αϋριο πέθαινε δ Ερρίκος V, δ κόμης του 
Παρισιού δέν θά γινόταν γι ' αυτό τό λόγο βασιλιάς τα>ν νομι-
μοφρόνων, έκτός &ν Ιπαυε νά είναι βασιλιάς των δρλεανι-
στών. 'Ωστόσο ot φιλόσοφοι της συγχώνευσης πού φώναζαν 
δλο καί πιό δυνατά, δσο τό ζήτημα της άναθεώρησης Ιμπαινε 
στήν πρώτη γραμμή, πού μέ τήν έφημερίδα f Assemblée na-
tionale» [63] είχαν δημιουργήσει ενα έπίσημο καθημερινό δρ-
γανο, καί πού αυτή τή στιγμή μάλιστα βρίσκονταν πάλι σέ 
δράση, εξηγούσαν δλες τίς δυσκολίες μέ τήν άντίθεση καί 
τήν άντιζηλία των δυό δυναστειών. Οι άπόπειρες νά συμφι-
λιωθεί ή οικογένεια της Όρλεάνης μέ τόν Ερρίκο V, πού 
άρχισαν υστέρα άπό τό θάνατο του Αουδοβίκου Φιλίππου, μά, 
δπως γενικά στίς δυναστικές ραδιουργίες, παίζονταν μονάχα 
στις διακοπές της Εθνοσυνέλευσης στά παρασκήνια, στά δια-
λείματα, καί ήταν πιό πολύ μιά αΙσθηματική κοκεταρία μέ τίς 
παλιές προλήψεις παρά μιά σοβαρή υπόθεση, Ιγιναν τώρα κύ-
ριες καί πολιτικές πράξεις καί άνεβάστηκαν άπό τό Κόμμα της 
Τάξης στή δημόσια σκηνή άντί στό θέατρο έρασιτεχνών δπως 
γινόταν ώς τώρα. Οί ταχυδρόμοι πετούσαν άπό τό Παρίσι 
στή Βενετία, άπό τή Βενετία στό Κλαρεμόν, άπό τό Κλαρε-
μόν στό Παρίσι. Ό κόμης του Σαμπόρ δημοσίευσε Ινα μανι-
φέστο, δπου «μέ τή βοήθεια δλων των μελών της οικογενείας 
του» άναγγέλλει 8χι τή δική του, μά τήν «έθνική» παλινόρ-
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θωση. Ό δρλεανιστής Σαλβαντύ Ιπεσε στά πόδια του Ερρί-
κου V. Οί άρχηγοί των νομιμοφρόνων Μπερρυέ, Μπενουά, 
ντ' Ά ζ ύ και Σαίν-Πρίστ πανε στό Κλαρεμόν γιά νά πεί-
σουν τούς όρλεανιστές, μάταια δμως. Οί συγχωνευτικοί πα-
ρατηροΟν πολύ άργά πώς τά συμφέροντα των δύο άστικών 
δμάδων οδτε σέ άποκλειστικάτητα χάνουν οδτε σέ όποχωρη-
τικάτητα κερδίζουν δταν δξύνονται μέ τή μορφή οικογενεια-
κών συμφερόντων, συμφερόντων άνάμεσα σέ δυό βο&σιλικούς 
οίκους. "Αν δ Ερρίκος V Αναγνώριζε διάδοχο τόν κόμη του 
Παρισιού — ή μόνη έπιτυχία πού ή συγχώνευση μπορούσε νά 
δόσει στήν καλύτερη περίπτωση — δ οίκος τγ]ς 'Ορλεάνης 
δέν θά άποκτουσε κανένα δικαίωμα πού νά μήν τοΟ τό είχε 
κιόλας έξασφαλίσει ή άτεκνία τοΟ Ερρίκου V, και Ιχανε 
δλα τά δικαιώματα πού είχε καταχτήσει μέ τήν έπανάσταση 
τοΟ 'Ιούλη. Παραιτιόταν άπό τίς άρχικές του άξιώσεις, άπό 
δλους τούς τίτλους πού είχε άποσπάσει στό διάστημα μιας 
έκατοντάχρονης σχεδόν πάλης άπό τόν παλαιότερο κλάδο 
των Βουρβώνων, άντάλλαζε τό ιστορικό του προνόμιο, τό 
προνόμιο της συγχρονισμένης βασιλείας, μέ τό προνόμιο του 
γενεαλογικού του δέντρου. Ή συγχώνευση δέν ήταν λοιπόν 
τίποτα άλλο παρά μιά θεληματική παραίτηση· του οίκου της 
'Ορλεάνης, ή ύποταγή του στούς νομιμόφρονες, ή έπιστροφή 
του μέ μετάνοια άπό τή διαμαρτυρόμενη κρατική έκκλησία 
στήν καθολική, μιά έπιστροφή πού θά τόν έφερνε στά σκα-
λοπάτια του θρόνου πού γεννήθηκε καί δχι στό θρόνο πού 
Ιχασε. Οί παλιοί δρλεανιστές όπουργοί, δ Γκιζό, δ Ντυσατέλ 
κτλ. πού Εσπευσαν παρόμοια στό Κλαρεμόν σάν συνήγοροι 
γιά τή συγχώνευση, Αντιπροσώπευαν στήν πραγματικότητα 
τήν katzenjammer (ζάλη δστερα άπό μεθύσι) δστερα άπό 
τήν έτΜινάσταση του 'Ιούλη, τήν Απελπισία γιά' τήν άστική 
μοναρχία καί τή βασιλεία των άστών, τή δεισιδαιμονία γιά 
τή νομιμοφροσύνη σάν τό τελευταίο φυλαχτό ένάντια στήν 

122 



άναρχία. Φαντάζονταν πώς ήταν οΕ μεσάζοντες άνάμ^σα 
στους δρλεανιστές και τούς Βουρβώνους, στήν πραγματικό-
τητα ήταν μόνο άποστάτες δρλεανιστές και σάν τέτιους τούς 
δέχτηκε δ πρίγκιπας ντέ Ζοαανβίλ. 'Αντίθετα, ή ζωντανή, 
ή μαχητική μερίδα των δρλεανιστών, δ θιέρσος, δ Μπάζ 
κτλ. Ιπεχσαν μέ μεγαλύτερη εύκολία τήν οικογένεια τοϋ Λου-
δοβίκου Φιλίππου πώς, άν κάθε άμεση μοναρχική τυαλινόρ-
θωση προϋποθέτει τή συγχώνευση των δυό δυναστειών, κάθε 
παρόμοια συγχώνευση δμως προϋποθέτει τήν παραίτηση xoö 
οίκου τής 'Ορλεάνης, ένώ, άντίθετα, άνταποκρίνεται πέρα -
πέρα στίς παραδόσεις των προγόνων του τό νά άναγνωρίσει 
προσωρινά τή δημοκρατία καί νά περιμένει ώσότου τά γε-
γονότα θά έπιτρέψουν νά μεταβληθεί ή προεδρική ëSpa σέ 
θρόνο, Ή υποψηφιότητα του Ζουανβίλ διαδίδονταν σάν φήμη» 
ή περιέργεια του κοινού κρατιόταν σέ διέγερση καί, λίγους 
μήνες αργότερα, δστερα άπό τήν άπόριψη τής άναθεώρησης, 
τό Σεπτέμβριο, προκηρύχτηκε δημόσια ή όποψηφιότητα αύτή. 

Ή απόπειρα μιας βασιλικής συγχώνευσης άνάμεσα στούς 
δρλεανιστές καί τούς νομιμόφρονες δέν ναυάγησε μόνο, μά διά-
λυσε καί τήν κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ή τ ο υ ς σ υ γ χ ώ -
ν ε υ α η , τήν κοινή τους δημοκρατική μορφή καί Αποσύν-
θεσε ξανά τό Κόμμα της Τάξης στά άρχικά συστατικά του 
μέρη. Μά 8σο μεγάλο>νε ή ψυχρότητα άνάμεσα στό Κλαρεμόν 
καί στή Βενετία, δσο συντρίβονταν ή συμφιλίωσή τους καί 
δσο κέρδιζε Εδαφος ή ζύμωση γύρω άπό τόν Ζουανβίλ, τόσο 
πιό δραστήριες, πιό σοβαρές γίνονταν οί διαπραγματεύσεις 
άνάμεσα στό Φουσέ, τόν ύπουργό του Βοναπάρτη, καί τούς 
νομιμόφρονες. 

Ή διάλυση του Κόμματος της Τάξης δέν σταμάτησε 
στά άρχικά του στοιχεία. Κάθε μιά άπό τίς δυό μεγάλες με-
ρίδες του άποσυντέθηκε κι αύτή μέ τή σειρά της. "Ήταν σάν 
δλες οι παλιές άποχρώσεις, πού άλλοτε πολεμούσε καί άπω-
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θουσε ή μιά τήν &λλη στό έσ(ι>τερικό της κάθε μιας άπό τίς 
δυό μερίδες τγ)ς όρλεανιστιχης και της νομιμοφροσύνης, νά 
άποχτοϋσαν ξανά ζωή, δπως τά αποξηραμένα έγχυματόζο)α 
δταν Ιρχονται σέ έπαφή μέ τό νερό, και σάν νά είχαν αποχτή-
σει ξανά άρκετή ζωτική δύναμη γιά νά σχηματίσουν δικές 
τους δμάδες και δικές τους άνεξάρτητες άντιθέσεις. 01 νομι-
μόφρονες δνειρεύονταν μάχες ξανά άνάμεσα στόν Εεραμεικό 
και τό περίτυτερο Μαρσάν [64], άνάμεσα στόν Βιλλέλ και τόν 
Πολινιάκ. ΟΕ δρλεανικοί ξαναζούσαν τό χρυσό αΙώνα των 
κονταρομαχιών άνάμεσα στούς Γκιζό, Μολέ, Μπρολλύ και 
Όντιλόν Μπαρρό. 

Αύτοί πού ήθελαν τήν άναθεώρηση μά πού δέν είχαν 
συμφωνήσει γιά τά δριά της, πού τούς άποτελοΰσε μιά μερίδα 
άπό νομιμόφρονες κάτω άπό τήν ήγεσία των Μπερρυέ καί 
Φαλλού άπό τή μιά καί του Λά - Ρός - Ζακελέν άπό τήν άλλη 
καθώς καί μιά μερίδα άπό κουρασμένους άπό τήν πάλη δρ-
λεανιστές κάτω άπό τήν ήγεσία του Μολέ, του Μπρολλύ, του 
Μονταλαμπέρ καί του Όντιλόν Μπαρρό, συμφώνησαν μέ τούς 
βοναπαρτικούς άντιπροσώπους νά καταθέσουν τήν παρακάτω 
άόριστη καί πολύ πλατιά πρόταση: 

«Οι όπογεγραμμένοι άντιπρόσωποι, μέ τό σκοπό νά άπο-
δόσουν στό Εθνος τήν πλήρη άσκηση της κυριαρχίας 
του, προτείνουν νά άναθεωρηθει τό σύνταγμα». 

Σύγχρονα δμως δήλωσαν δμόφωνα, μέ τό στόμα του ειση-
γητή τους Τοκβίλ, πώς ή Εθνοσυνέλευση δέν εχει τό δικαίω-
μα νά προτείνει τήν κ α τ ά ρ γ η σ η τ η ς δ η μ ο κ ρ α -
τ ί α ς , πώς τό δικαίωμα αύτό τό είχε μόνο ή άναθεωρη-
τική βουλή. Εκτός άπ' αύτό, τό σύνταγμα μπορούσε νά άνα-
θεωρηθει μόνο μέ « ν ό μ ι μ ο » τ ρ ό π ο , δηλαδή μόνο άν 
αποφάσιζαν τήν άναθεώρηση τά συνταγματικά προκαθορι-
σμένα τρία τέταρτα του άριθμου των ψήφων. Τστερα άπό 
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ίξη ήμερων θυελλώδικες συζητήσεις, στ(ς 19 τοΟ Ιούνη, άπο-
ρίφτηκε, δπως προβλεπάταν, ή άναθεώρηση. Ψήφισαν 446 
ύπέρ και 278 κατά. ΟΕ δκροι δρλεανιστές, δ θιέρσος, δ Σαν-
γκαρνιέ κτλ. ψήφισαν μαζι μέ τούς δημοκρατικούς και τήν 
Montagne. 

'Έτσι, ή πλειοψηφία τοΟ κοινοβουλίου κηρύσσονταν ένάν-
τια στό σύνταγμα, μ,ά τό ϊδιο τό σ ύ ^ γ μ Λ κηρύσσονταν ύπέρ 
της μειοψηφίας καί θεωρούσε δεσμευτική τήν άπάφασή της. 
Μήπως δμως τό Κόμμα της Τάξης δέν είχε ύποτάξει τό 
σύνταγμα <ττίς 31 του Μάη 1850 καί στίς 13 του Ιούνη 
1849, στήν κοινοβουλευτική πλειοψηφία; Μήπως δλη ή ώς 
τώρα πολιτική του δέν στηριζόταν στήν ύπαγωγή των άρ-
θρων του συντάγματος στίς άποφάσεις τής κοινοβουλευτικής 
πλειοψηφίας; Μήπως δέν άφησε στούς δημοκράτες τή βιβλι-
κή δεισιδαιμονία γιά τό γράμμα του νόμου καί δέν τιμώρησε 
γι" αύτό τούς δημοκράτες; Τή στιγμή αύτή, δμως, άναθεώ-
ρηση του συντάγματος δέν σήμαινε τίποτα άλλο παρά τή 
διατήρηση της προεδρικής έξουσίας, δπως διατήρηση του συν-
τάγματος δέν σήμαινε τίποτα άλλο άπό τήν καθαίρεση του 
Βοναπάρτη. Τό κοινοβούλιο είχε πάρει τό μέρος του Βονα-
πάρτη, μά τό σύνταγμα είχε κηρυχτεί ένάντια στό κοινοβού-
λιο. "Οταν λοιπόν δ Βοναπάρτης ξέσκισε τό σύνταγμα, ενερ-
γούσε σύμφωνα μέ τό πνεύμα του κοινοβουλίου καί δταν σκόρ-
πισε τό κοινοβούλιο, ένεργουσε σύμφωνα μέ τό πνεύμα του 
συντάγματος. 

Τό κοινοβούλιο είχε κηρύξει τό σύνταγμα καί μαζί μ 
αυτό καί τή δική του κυριαρχία «Ικτός πλειοψηφίας». Μέ 
τήν άπόφασή του κατάργησε τό σύνταγμα καί παράτεινε τήν 
προεδρική έξουσία, ένώ σύγχρονα δήλωσε πώς οδτε τό Ινα 
μπορούσε νά πεθάνει οδτε ή άλλη νά ζήσει, δσο καιρό θά 
έξακολουθουσε νά ύπάρχει αύτό τό ίδιο. Τά πόδια έκείνων 
πού θά τό Ιθαβαν στέκονταν μπροστά στήν πόρτα. Ένώ συ-
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ζητούσαν τήν άν<χβεώρηση, ό Βοναπάρτης Απομάκρυνε άπό 
τή διοίκηση της 1ης μεραρχίας τό στρατηγό Μπαραγκαί ντ' 
Ίλλίέ, πού φαινόταν Αναποφάσιστος, και διόρισε στη θέση 
του τό στρατηγό Μανιάν, τό νικητή της Αυόν, τόν ήρωα των 
ήμερων του Δεκέμβρη, Ινα άπό τά δημιουργήματά του, πού 
άπό τήν έποχή του Λουδοβίκου Φιλίππου είχε κιόλοος έκτεθεί 
λίγο - πολύ γι ' αύτόν μέ τήν εύκαιρία τής έκστρατείας τής 
Βουλώνης. 

Τό Κόμμα τής Τάξης Απόδειξε, μέ τήν άπόφααή του 
για τήν Αναθεώρηση, πώς δέν ήξερε οδτε νά κυριαρχεί, ουτε 
νά υπηρετεί, οδτε νά ζει, οδτε νά πεθαίνει, οδτε νά Ανέχεται 
τή δημοκρατία, οδτε νά τήν γκρεμίζει, οδτε νά διατηρεί τό 
σύνταγμα, οδτε νά τό πετάει, οδτε νά συνεργάζεται μέ τόν 
πρόεδρο, οδτε νά τά χαλάει μαζί του. Άπό ποιόν λοιπόν περί-
μενε νά λυθοϋν δλες οΐ Αντιφάσεις; Άπό τό ήμερολόγιο. Από 
τήν πορεία των γεγονότων. "Επαψε νά κυριαρχεί πάνω στά 
γεγονότα. Προκαλούσε λοιπόν τά γεγονότα νά έξασκήσουν 
έπάνω του βία και μ' αύτό καί τή δύναμη έκείνη πού τής 
ειχε παραχωρήσει, στήν πάλη του ένάντια στό λαό, τό Ινα 
δστερα Από τό Αλλο 8λα του τά δικαιώματα, ώσπου στό τέ-
λος βρέθηκε κι αύτό τό Γδιο Ανίσχυρο Απέναντι της. Γιά νά 
μπορεί ό Αρχηγός της έκτελεστικής έξουσίας νά έτοιμάζει 
πιό Ανενόχλητα τό σχέδιο μάχης ένάντιά του, νά δυναμώνει 
τά έπιθετικά του μέσα, νά διαλέξει τά σύνεργά του καί νά 
όχυρώσει τις θέσεις του. Αποφάσισε σ' αύτή ?σα - ϊσα τήν κρί-
σιμη στιγμή νά άποχωρήσει άπό τή σκηνή καί νά Αναβάλει 
γιά τρεις μήνες τις έργασίες τής Βουλής, άπό τις 10 του Αύ-
γούστου ώς τις 4 του Νοέμβρη. 

Τό Κοινοβουλευτικό Κόμμα δέν χωρίστηκε μόνο στις 
δυό μεγάλες του δμάδες, ή καθεμιά Απ' αύτές τις δμάδες δέν 
διαλύθηκε μόνο καί ή ιδια, >ά τό Κόμμα της Τάξης μέσα 
στό κοινοβούλιο τά χάλασε μέ τό Κόμμα τής Τάξης ε ξ ω 
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άπό τό κοινοβούλιο. Οί ρήτορες και οΐ γραφιάδες της άτει-
κτ)ς τάξης, τό βημα της και ό τύπος, μέ λίγα λόγια, οΐ ιδεο-
λόγοι της άστικης τάξης καθώς και ή ϊδια ή άστική τάξη, 
οι άντιπράσωποι και οΐ άντιπροσωπευόμενοι, στέκονταν σάν 
ξένοι [ο^ταξύ τους καί δέν καταλάβαιναν δ Ινας τόν άλλο. 

• Οί νομιμόφρονες στις έπαρχίες, μέ τόν περιορισμένο τους 
ορίζοντα καί μέ τόν άπεριόριστο ένθουσιασμό τους, κατηγο-
ρούσαν τούς κοινοβουλευτικούς τους ηγέτες, τόν Μπερρυέ καί 
τό Φαλλού, γιά · λιποταξία στό βοναπαρτικό στρατόπεδο καί 
άποσκίρτηση άπό τόν Ερρίκο V. Ή κρινένια τους άντιληψη 
πίστευε στό προπατορικό αμάρτημα μά 8χι στή διπλωματία. 

'Ασύγκριτα πιό έπικίνδυνη και πιό άποφασιστική ήταν 
ή ρήξη τής έμπορικής άστικής τάξης μέ τούς πολιτικούς 
της. Δέν τούς Ιψεγε, δπως οί νομιμόφρονες τούς δικούς τους, 
πώς έγκατέλειψχν τίς άρχές τους, μά άντίθετα πώς προσ-
κολλήθηκαν σέ άρχές πού κατάντησαν άχρηστες. 

Σημείωσα κιόλας προηγούμενα πώς άπό τότε πού μπή-
κε δ Φούλντ στή ν κυβέρνηση, τό τμήμα της έμπορικής αστι-
κής τάξης πού είχε τή μερίδα του λέοντος στό καθεστώς του 
Λουδοβίκου Φιλίππου, δηλο&δή ή ά ρ ι σ τ ο κ ρ α τ ί α τ ο υ 
χ ρ ή μ α τ ο ς , εγινε βοναπαρτική. Ό Φούλντ δέν άντιπρο-
σώπευε μόνο τά συμφέροντα του Βοναπάρτη στό χρηματιστή-
ριο, αντιπροσώπευε ταυτόχρονα καί τά συμφέροντα του χρη-
ματιστηρίου στό Βοναπάρτη. Ή στάση της άριστοκρατίας του 
χρήματος περιγράφεται μέ τόν πιό χτυπητό τρόπο σ' ενα 
απόσπασμα άπό τό ευρωπαϊκό της δργανο, τόν «Ε c ο η ο-
m i s t» [65] του Λονδίνου. Στό φύλλο της 1ης του Φλεβάρη 
1851 δ ανταποκριτής του γράφει άπό τό Παρίσι: 

«Διαπιστώσαμε λοιπόν άπό δλες τίς πλευρές · πώς ή 

Γαλλία χρειάζεται πρίν άπ' δλα ήσυχία. Ό πρόεδρος 

τό δηλώνει αύτό στό διάγγελμά του πρός τή Νομο-
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θετική Εθνοσυνέλευση, αύτό άντηχεΐ σάν άντίλάλος 
άπό τό ê^pux τ·^ς έθνικης συνέλευσης, τό διαβεβαιώνει 
δ τύπος, τό κηρύσσουν άπό τόν &μβα>να, τ ό à π ο -
δ ε ί χ ν ε ι ή ε ύ α ι σ θ η σ ί α τ ω ν κ ρ α τ ι -
κ ώ ν ά ξ ι ω ν σ τ η ν π α ρ α μ ι κ ρ ό τ ε ρ η 
π ρ ο ο π τ ι κ ή τ α ρ α χ ώ ν κ α ι ή σ τ α θ ε -
ρ ό τ η τ ά τ ο υ ς κ ά θ ε φ ο ρ ά π ο ύ ν ι -
κ ά ε ι ή έ κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή έ ξ ο υ σ ί α » . 

Στό φύλλο του της 29 του Νοέμβρη δ «Economist» 
δηλώνει έκ μέρους του: 

« Ό π ρ ό ε δ ρ ο ς . . . ε ί ν α ι φ ρ ο υ ρ ό ς 
τ η ς τ ά ξ η ς , . . . κ α ι σ ά ν τ έ τ ι ο ς ά ν α -
γ ν ω ρ ί σ τ η κ ε σ έ κ ά θ ε χ ρ η μ α τ ι σ τ ή -
ρ ι ο τ η ς Ε υ ρ ώ π η ς » . 

Ή άριστοκρατια του χρήματος, λοιπόν, καταδίκαζε τόν κοι 
νοβουλευτικό άγώνα του Κόμματος της Τάξης μέ τήν έκτε 
λεστική έξουσια σάν δ ι α τ ά ρ α ξ η τ η ς τ ά ξ η ς . Ά 
ριστοκρατία τοΟ χρήματος δέν πρέπει νά έννοουμε μόνο τού; 
μεγάλους έπιχειρηματιες στά κρατικά δάνεια καί δσους κερ· 
δοσκοποϋν στά κρατικά χρεώγραφα, πού είναι άμεσα φκχνερό 
πώς τά συμφέροντά τους συμπίπτουν μέ τά συμφέροντα της 
κρατικής έξουσίας. "Ολες οί σύγχρονες χρηματικές υποθέ-
σεις, δλη ή τραπεζική οικονομία είναι συνυφασμένες στε-
νότατα μέ τή δημόσια πίστη. "Ενα μέρος άπό τό έπιχειρή-
ματικό τους κεφάλαιο έπενδύεται άναγκαστικά σέ εύκολα 
έξαργυρώσιμα κρατικά χρεώγραφ»α καί τοκίζεται. Ο: κατα-
θέσεις, τό κεφάλαιο πού Ιχουν στή διάθεσή τους καί πού τό 
κατανέμουν στούς έμπόρους καί τούς βιομηχάνους, προέρχε-
ται σέ Ινα μέρος άπό τά μερίσματα έκείνων πού έχουν τά 
κρατικά χρεώγραφα. "Αν γιά δλόκληρη τήν άγορά τοί) χρή-
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[ιατος -mi τους Ιερείς της άγορας αύτης ή σταθερότητα της 
κρατικής έξοι>σιας ση^μαίνει γιά κάθε έποχή τό Μωυσή και 
τους προφήτες, γιατί νά μην ισχύει, πριν άπ' δλα, σήμερα 
πού κάθε κατακλυσμός άπειλεΐ νά παρασύρει μαζί μέ τά πα-
λιά κράτη καί τά παλιά κρατικά χρέη; 

Τό Γδιο καί ή β ι ο μ η χ α ν ι κ ή ά σ τ ι κ ή τ ά ξ η , 
μέ τό φανατισμό της γιά τήν τάξη, όργιζόταν γιά τις φιλο-
νικίες πού Ικανέ τό Κοινοβουλευτικό Κόμμα της Τάξης μέ 
τήν • έκτελεστική έξουσία. Ό θιέρσος, δ Άνγκλά, δ Σαίν · 
Μπέβ κτλ. δστερα άπό τήν ψήφο τους στίς 18 του Γενάρη 
μέ τήν εύκαιρία της άπόλυσης του Σανγκαρνιέ, υποτιμήθη-
καν δημόσια άπό τούς έκλογεις τους στίς βιομηχανικές ϊσα -
ϊσα περιφέρειες καί χτυπήθηκε ιδιαίτερα δ συνασπισμός τους 
μέ τή Montagne σάν μεγάλη προδοσία γιά τήν τάξη. "Αν 
δμως είδαμε πώς οί καυχησάρικες κοροϊδείες, οί μικρόπρεπες 
μηχαναραφίες, πού μ' αύτές έκδηλωνόταν ή πάλη του Κόμ-
ματος της Τάξης μέ τόν πρόεδρο, δεν άξιζαν καλύτερη υπο-
δοχή, άπό τό άλλο μέρος, τό άστικό αύτό κόμμα, πού άπαι-
τεί άπό τούς άντιπροσώπους του νά άφήσουν νά περάσει δί-
χως άντίστάση ή στρατιωτική έξουσία άπό τά χέρια του 
δικού του κοινοβουλίου στά χέρια ένός τυχοδιώχτη υποψή-
φιου γιά τό θρόνο, δέν άξιζε κάν τίς μηχανοραφίες πού σπα-
ταλήθηκαν γιά τά συμφέροντά του. 'Απόδειχνε πώς δ άγώνας 
γιά τήν όπεράσπιση των δ η μ ό σ ι ω ν συμφερόντων του, 
τ ω ν τ α ξ ι κ ώ ν τ ο υ συ ·μ φ ε ρ ό ν τ ω ν , της π ο -
λ ι τ ι κ ή ς τ ο υ δ ύ ν α μ η ς , τό ένοχλουσε καί τό δυσα-
ρεστούσε μόνο γιατί ένοχλουσε τις ιδιωτικές του ύποθέσεις. 

Οί άστικές προσωπικότητες στίς έπαρχιακές πόλεις, τά 
δημοτικά συμβούλια, οί δικαστές των έμποροδικείων κτλ. δέ-
χτηκαν, σχεδόν χωρίς έξαίρεση, παντού τό Βοναπάρτη στις 
περιοδείες του μέ τόν πιό δουλοπρεπή τρόπο, άκόμα καί δταν, 
δπως στή Ντιζόν, 6 Βοναπάρτης έπιτέθηκε άπροκάλυπτα 
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ένάντια στην Εθνοσυνέλευση και είδικά ένάντια στό Κόμμα 
της Τάξης. 

'Όταν τό έμπάριο πήγαινε καλά, δπως στίς άρχές τοΟ 
1851, ή έμπορική Αστική τάξη λυσσομανούσε ένάντια σέ 
κάθε κοινοβουλευτικό άγώνα, γιά νά μή χάσει βέβαια τό 
έμπόριο τό κέφι του. "Οταν τό έμπόριο πήγαινε άσχημα, 
δπως συνέβαινε έξακολουθητικά άπό τά τέλη του Φλεβάρη 
1851, κατηγορούσε τούς κοινοβουλευτικούς άγώνες σάν αΙτία 
της στασιμότητας και ξεφώνιζε νά σταματήσουν γιά νά μπο-
ρέσει ^τσι τό έμπόριο νά ζωηρέψει ξανά. Οι συζητήσεις γιά 
τήν Αναθεώρηση Ιπεσαν ισα - ϊσα σ' αυτή τήν κακή περίοδο. 
Επειδή έδώ ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου γιά τή μορφή 
πού θά είχε τό κράτος, ή άστική τάξη αίσθανόταν πώς ήταν 
άκόμα πιό δικαιολογημένη νά άπαιτήσει άπό τούς Αντιπρο-
σώπους της νά μπει τέλος σ' αύτή τή βασανιστική προσωρι-
νότητα και συνάμα νά διατηρηθεί τό status quo. Αύτό δέν 
ήταν καθόλου άντιφαση. Σάν τέλος της προσωρινότητας έν-
νοουσε ισα - 'ίσα τή συνέχισή της, τήν Αναβολή σέ Απώτερο 
μέλλον της στιγμής πού θά ϊπρεπε νά παρθεί μιά Απόφαση. 
Τό status quo μπορούσε νά διατηρηθεί μονάχα μέ δυό τρό-
πους: παράταση τής έξουσιας του Βοναπάρτη ή συνταγμα-
τική άποχώρηση τοΟ Γδιου και έκλογή του Καβαινιάκ. Μιά 
μερίδα τής Αστικής τάξης έπιθυμοΟσε τήν τελευταία λύση 
καί δέν ήξερε νά δόσει στούς Αντιπροσώπους της καμιά κα-
λύτερη συμβουλή Από τοΟ νά σωπαίνουν καί νά μή θίγουν 
τό φλέγον αύτό ζήτημα. Νόμιζε πώς Αν οί Αντιπρόσωποί 
της δέν μιλοΟσαν, δ Βοναπάρτης δέν θά ένεργοΟσε. "Ηθελαν 
ενα κοινοβούλιο - στρουθοκάμηλο, πού νά κρύβει τό κεφάλι 
του γιά νά μή τό βλέπουν. Μιά Αλλη μερίδα τής Αστικής 
τάξης ήθελε, μιά πού δ Βοναπάρτης καθόταν στήν προεδρική 
§δρα, νά τόν Αφήσει νά κάθεται σ' αύτή γιά νά μείνουν τά 
πράγματα στόν παλιό τους δρόμο. 'Αγαναχτούσε γιατί τό 
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κοινοβούλιό της δέν παραβίαζε άνοιχτά τό σύνταγμα· καί δεν 
παραιτιόνταν χωρίς δλλη διαδικασία. 

Τά γενικά συμβούλια των νομών, αυτά τά άντιπροσω-
πευτικά σώματα της μεγάλης άστικ·^ς τάξης, πού συνεδρία-
σαν, στό διάστημα των διακοπών της Εθνοσυνέλευσης, δστε-
ρα από τίς 25 του Αύγούστου, κηρύχτηκαν σχεδόν όμάφωνα 
γιά τήν άναθεώρηση, δηλαδή ένάντια στό κοινοβούλιο καί 
ύπέρ τοΟ Βοναπάρτη. 

'Ακόμα πιό καθαρά άπό τη ρήξη μέ τούς κ ο ι ν ο β ο υ -
λ ε υ τ ι κ ο ύ ς τ η ς ά ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ ς, ή άστική 
τάξη φανέρωσε τή λύσσα της ένάντια στούς φιλολογικούς της 
έκπροσώπους, ένάντια στόν Ι'διο τόν τύπο της. Οί κατιαδίκες 
σέ ύπερβολικά χρηματικά ποσά καί σέ έπαίσχυντες φυλακί-
σεις πού οΕ άστοί ένορκοι άπάγγελναν γιά κάθε έπίθεση των 
άστών δημοσιογράφων ένάντια στίς σφετεριστικές όρέξεις του 
Βοναπάρτη, γιά κάθε άπόπειρα του τύπου νά ύπερασπίσει τά 
πολιτικά δικαιώματα της άστικης τάξης, ένάντια στην εκτε-
λεστική έξουσία, προκάλεσαν τήν έκπληξη δχι μόνο της Γαλ-
λίας, άλλά καί δλόκληρης της Ευρώπης. 

"Αν, δπως έχω δείξει, τό Κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ό 
Κ ό μ μ α τ η ς Τ ά ξ η ς μέ τίς φωνές του γιά ησυχία 
καταδίκασε σέ ήσυχία τόν Ι'διο τόν έαυτό του, άν κήρυξε τήν 
πολιτική κυριαρχία της άστικής τάξης άσυμβίβαστη μέ τήν 
άσφάλεια καί τήν όπόσταση της άστικής τάξης, καταστρέ-
φοντας στήν πάλη ένάντια στίς^ άλλες τάξεις μέ τά ι'δια του 
τά χέρια δλους τούς δρους τοΟ δικού του καθεστώτος, του 
κοινοβουλευτικου καθεστώτος, ή έ ξ ω κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ -
τ ι κ ή μ ά ζ α τ ή ς ά σ τ ι κ ή ς τ ά ξ η ς , μ έ τ ή δουλο-
πρέπειά της άπέναντι στόν πρόεδρο, μέ τίς βρισιές της ένάν-
τια στό κοινοβούλιο, μέ τή βάναυση κακομεταχείριση του 
ίδιου της τοϋ Τύπου, καλοΟσε τό Βοναπάρτη νά καταπιέσει, 
νά έκμηδενίσει τό τμήμα της πού μιλούσε καί έγραφε, τούς 
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πολιτικούς της και τούς συγγραφείς της, τό ρητορικό της βημα 
και τόν τύπο της, Ιτσι πού νά μπορεί γεμάτη έμπισϋοσύνη, 
κάτω άπό τήν προστασία μιας Ισχυρής και άπολυταρχικης 
κυβέρνησης, νά άσχολείται μέ τις Ιδιωτικές της όποθέσεις. 
Δήλωσε ξεκάθαρα πώς λαχταράει νά άπαλλαγει άπό τήν ίδια 
της τήν πολιτική κυριαρχία καί νά άπαλλαγει άπό τούς κό-
πους καί τούς κινδύνους της έξουσίας. 

Καί αύτή ή μάζα, πού είχε κιόλας ξεσηκωθεί ένάντια 
στόν άπλό κοινοβουλευτικό καί φιλολογικό άγώνα γιά τήν 
κυριαρχί-α αύτής της Ιδιας της τάξης της καί είχε προδόοει 
τούς Αρχηγούς της πάλης αύτής, τολμάει τώρα, άπό τά δστε-
ρα, νά κατηγορήσει τό προλεταριάτο πώς δέν ξεσηκώθηκε σέ 
αιματηρό άγώνα, σέ άγώνα ζωής ή θανάτου γιά χάρη της! 
Αύτή, πού κάθε στιγμή θυσίαζε τό γενικό ταξικό συμφέρον 
της, δηλαδή τό πολιτικό της συμφέρον, ατά πιό περιορισμένα 
καί πιό βρώμικα Ιδιωτικά της συμφέροντα καί άπαιτο^σε άπό 
τούς άντιπροσώπους της μιά παρόμοια θυσία, θρηνεί τώρα 
πώς τό προλεταριάτο θυσίασε τά Ιδανικά πολιτικά του συμ-
φέροντα στά ύλικά του συμφέροντα. Ποζάρει σάν μιά ώραία 
ψυχή, πού τό παραπλανημένο άπό τούς σοσιαλιστές προλε-
ταριάτο τήν παραγνώρισε καί τήν έγκατέλειψε τήν άποφα-
σιστική στιγμή. Καί βρίσκει μιά γενική Απήχηση στόν άστι-
κό κόσμο. Φυσικά, δέν ιμιλάω γιά τούς σκοτεινούς γερμανούς 
πολιτικάντηδες καί τά σκύβαλα μέ τις ϊδιες γνώμες. Παρα-
πέμπω λ.χ. τόν άναγνώστη στόν ιδιο τόν «Economist» πού 
στίς 29 άκόμα του Νοέμβρη 1851, δηλαδή τέσσερις μέρες 
πρίν άπό τό πραξικόπημα, είχε κηρύξει τό Βοναπάρτη «φρου-
ρό της τάξης» καί τούς θιέρσο καί Μπερρυέ «άναρχικούς» 
καί πού στίς 27 κιόλας τοΟ Δεκέμβρη 1851, άφοΟ πιά ό Βο-
ναπάρτης Ικανέ αύτούς τούς άναρχικούς νά ήσυχάσουν, φώ-
ναζε γιά τήν προδοσία πού οί «άμαθεις, άνάγωγες καί ήλί-
θιες μάζες των προλετάριων» είχαν διαπράξει ένάντια «στή 
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δεξίοσυνη, τή γνώση, τήν πεοθαρχία, τήν πνευματική έπι-
ροή, τις πνευμ/χτιτίές έπικουριχές πηγές και τά ήθικά προ-
σόντα των μεσαίων και άνώτερων στρωμάτων» τγ)ς κοινω-
νίας. Και ή ήλίθια, άμαθής καί χυδαία αύτή μάζα δέν ήταν 
δλλη άπό τήν ϊδια τήν άστική μάζα. 

Στά 1851, είναι άλήθεια πώς ή Γαλλία πέρασε ?να 
είδος μικρής έμπορικής κρίσης. Στά τέλη τοΟ Φλεβάρη πα-
ρουσίασε πτώση τών έξαγωγών σέ σύγκριση μέ τό 1850. 
Τ6 Μάρτη τό έμπόριο υπέφερε καί Ικλειναν τά έργοστάσια. 
Τόν 'Απρίλη ή κατάσταση στούς βιομηχανικούς νομούς φαι-
νόταν τόσο άπελπιστική δσο καί υστέρα άπό τίς μέρες τοΟ 
Φλεβάρη. Τό Μάη οΐ δουλειές δέν είχαν άκόμα ξαναζωηρέ-
ψει. 'Ακόμα καί στίς 28 του Ιούνη ή κατάσταση της Τρά-
πεζας τής Γαλλίας Ιδειχνε, μέ μιά τεράστια αδξηση στίς 
καταθέσεις καί μέ μιά άλλο τόσο μεγάλη έλάττωση των προ-
καταβολών πάνο3 σέ γραμμάτια, τό σταμάτημα της παραγω-
γής, καί μόνο στά μέσα τοΟ Όχτώβρη Ιγινε ξανά μιά προο-
δευτική βελτίωση στίς έργασίες. Ή γαλλική άστική τάξη 
εξηγούσε αύτή τήν έμπορική στασιμότητα μέ καθαρά πολι-
τικούς λόγους, μέ τήν πάλη άνάμεσα στό κοινοβούλιο καί 
τήν έκτελεστική έξουσία, μέ τήν άβεβαιότητα μιας προσω-
ρινής μόνο κρατικής μορφής, μέ τή φριχτή προοπτική γιά 
τή δεύτερη [Κυριακή τοΟ μήνα] Μάη τοΟ 1852. Δέ θέλω νά 
άρνηθώ πώς δλα αύτά τά περιστατικά προκάλεσαν μιά όπο-
χώρηση σέ μερικούς βιομηχανικούς κλάδους στό Παρίσι καί 
στούς νομούς. Πάντως ή έπίδραση αύτή άπό τίς πολιτικές 
συνθήκες ήταν μονάχα τοπική καί άσήμαντη. Μήπως χρειά-
ζεται καμιά άλλη άπόδειξη γι ' αύτό άπό τό δτι ή άναζωο-
γόνηση του έμπορίου άρχισε ίσα - ίσα τή στιγμή πού ή πολι-
τική κατάσταση χειροτέρευε, δ πολιτικός δρίζοντας σκοτεί-
νιαζε καί κάθε στιγμή περιμένονταν ενας κεραυνός άπό τά 
'Ηλύσια, γύρω στά μέσα του Όχτώβρη; Ό γάλλος άστός, 
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πού «ή δεξιοσύνη του, ή γνώση του, ή πνευματική διορατι-
κότητά του και οί πνευματικές έπικουρικές πηγές» δέν φτά-
ναν πέρα άπό τη μύτη του, μπόρεσε σέ δλη τή διάρκεια τ'?)ς 
βιομηχανικ^)ς Ικ^εσης του Λονδίνου [66] νά βρει κάτω άπό τή 
μύτη του τήν αΙτία της έμπορικής του άθλιότητας. Τόν 
καιρό πού στή Γαλλία Ικλειναν τά έργοστάσια, στήν 'Αγγλία 
ξεσπούσαν έμπορικές χρεοκοπίες. Τόν καιρό πού στή Γαλλία 
δ βιομηχανικός πανικός ίφτασε στό Ανώτατο σημείο τόν 'Α-
πρίλη καί τό Μάη, Ιφτανε δ εμπορικός πανικός τόν 'Απρίλη 
καί τό Μάη καί στήν 'Αγγλία στό άνώτατο σημείο. *Όπως 
υπόφερε ή γαλλική βιομηχανία μαλλιού, τό ϊδιο καί ή άγγλι-
κή, δπως ύπόφερε ή γαλλική βιομηχανία μεταξιοϋ, τό ίδιο 
καί ή άγγλική. "Αν τά άγγλικά έργοστάσια βαμβακερών 
ειδών έξακολουθουσαν νά έργάζονται, αύτό δέ γινόταν πιά 
μέ τά 'ίδια κέρδη δπως στά 1849 και 1850. Ή διαφορά ήταν 
μόνο πώς ή κρίση στή Γαλλία ήταν βιομηχανική, στήν 'Αγ-
γλία έμπορική, πώς, ένώ στή Γαλλία σταματοΟσαν τά έργο-
στάσια, στήν 'Αγγλία έπεχτείνονταν, άν καί κάτω άπό λιγό-
τερο ευνοϊκές συνθήκες άπ' δ,τι γινόταν στά προηγούμενα 
χρόνια, πώς στή Γαλλία δέχτηκαν τά κύρια χτυπήματα οί 
εξαγωγές, ένώ στήν 'Αγγλία οί είσαγωγές. Ή κοινή αΙτία, 
πού φυσικά δέν πρέπει νά τή ζητήσει κανείς μέσα στά δρια 
ζοΌ γάλλο - πολιτικού δρίζοντα, ήταν δλοφάνερη. Τό 1849 
καί τό 1850 ήταν χρόνια τής μεγαλύτερης όλικής άνθισης 
καί μιας ύπερπαραγωγής, πού μόνο τό 1851 έκδηλώθηκε 
σάν τέτια. Στίς άρχές τοΟ χρόνου αύτοΟ ή όπερπαραγωγή 
εντάθηκε άκόμα περισσότερο μέ τήν προοπτική τής βιομη-
χανικής Ικθεσης. Στά είδικά περιστατικά πρέπει νά προσ-
τεθούν: πρώτα ή κακή σοδειά τοΟ μτταμπακιοΟ στά 1850 
καί 1851, δστερα ή βεβαιότητα γιά μεγαλύτερη σοδειά άπό 
αυτή πού περίμεναν, πρώτα ή δψωση, δστερα τό άπότομο 
πέσιμο, μέ λίγα λόγια οί διακυμάνσεις τών τιμών τοϋ μπα-
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μπακιοΟ. Ή σοδεοά του άκατέργο«ττου μεχιαξιοΟ, τουλάχιστο 
στή Γαλλία, Ιπεσε άκόμα κάτω άπό τό |ΐέσο δρο. Τέλος, ή 
βιομηχανία μαλλιού είχε τόσο έπεχταθεί άπό τό 1848, πού 
δέ μποροΟσε νά τήν παρακολουθήσει ή παραγωγή μαλλιού και 
ή τιμή τοΟ άκατέργαστου μαλλιοϋ ύψώθηκε δυσανάλογα σχε-
τικά μέ τήν τιμή των μάλλινων προϊόντων. Έχουμε λοιπόν 
έδώ στις πρώτες υλες τριών βιομηχανιών παγκόσμιας σημα-
σίας Ινα τριπλό όλικό γιά έμπορική στασιμότητα. "Αν πα-
ραβλέψουμε αύτά τά ειδικά περιστατικά, ή φαινομενική κρί-
ση τοΟ 1851 δέν ήταν τίποτα άλλο άπό τό σταμάτημα πού 
κάθε φορά προκαλοΟν ή όπερπαραγωγή καί ή όπερκερδο-
σκοπία στήν πορεία τοΟ βιομηχανικοί) κύκλου, πρίν νά συγ-
κεντρώσει δλες της τίς δυνάμεις γιά νά διατρέξει μέ πυρε-
τώδικη ταχύτητα τό τελευταίο τμήμα του κύκλου αύτου 
καί νά φτάσει ξανά στήν άφετηρία της, στή γ ε ν ι κ ή έ μ -
π ο ρ ι κ ή κ ρ ί σ η . Σέ τέτια ένδιάμεσα τής έμπορικής 
ιστορίας, ξεσπούν στήν 'Αγγλία έμπορικές χρεοκοπίες, ένώ 
στή Γαλλία σταματάει ή ?δια ή βιομηχανία, σέ Ινα μέρος 
γ:ατί άναγκάζεται νά ύποχωρήσει σ' δλες τίς άγορές άπό 
τόν άγγλικό συναγωνισμό, πού τότε ϊσα-Γσα γίνεται άνυ-
πόφορος, καί σέ άλλο μέρος γιατί σάν βιομηχανία πολυτε-
λείας χτυπιέται κατά προτίμηση άπό κάθε σταμάτημα τών 
έργασιών. "Ετσι ή Γαλλία περνάει, έκτός άπό τίς γενικές 
κρίσεις, καί τίς δικές της έθνικές έμπορικές κρίσεις, Ttoô 
ώστόσο προκαλούνται καί καθορίζονται πιό πολύ άπό τή γε-
νική κατάσταση τής παγκόσμιας άγορας παρά άπό γαλλικές 
τοπικές έπιδράσεις. Δέν θά ήταν δίχως ένδιάφέρον άν άντι-
παραθέταμε στήν προκατάληψη του γάλλου άστου τήν κρίση 
του άγγλου άστου. 'Ένας άπό τούς μεγαλύτερους οίκους, του 
Λίβερπουλ γράφει στό χρονιάτικο άπολογισμό του γιά τό 
1851: 

«Αίγες χρονιές διέψευσαν πιό δλοκληρωτικά τίς προ-
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βλέψεις πού κάναμε στην άρχή της %αί ίδειξαν πιό 
τέλεια τήν ίπατηλότητα πού Ιχουν οί άνθρώπινοι ύπο-
λογισμοί, δ jo αύτή πού μόλις τελείακιε. 'Αντί γιά τή 
μεγάλη εύημερία, πού σχεδόν δλοι περιμέναμε στήν 
άρχή της, άποδείχτηκε, μέ τή μοναδική έξαίρεση τοΟ 
1847, σάν μιά άπό τις πιό άπογοητευτικές άπό δσες 
προηγήθηκαν τό τελευταίο τέταρτο του αΙώνα — αύ-
ζ6 φυσικά άφορα τίς è μ π ο ρ ι κ έ ς καί δχι τις 
β ι ο μ η χ α ν ι κ έ ς τάξεις, παρ' δλο πού βέβαια 
υπήρχαν στήν άρχή της χρονιάς λόγοι γιά νά προβλέ-
ψουμε τό άντίθετο: τά άποθέματα των προϊόντων ήταν 
μέτρια, τό χρήμα άφθονο και έξακολούθησε 2τσι σ' 
δλη τή διάρκειά της, τά τρόφιμα ήταν φτηνά και δέν 
υπήρχε καμιά όποψία γιά τό άντίθετο. Είχε έξασφαλι-
στει πλούσια συγκομιδή, ή εΙρήνη στήν ήπειρο ήταν 
σταθερή και καμιά πολιτική ή οικονομική άνωμαλία 
στή χώρα μας. Ποτέ στ' άλήθεια τά φτερά του έμπο-
ρίου δέν ήταν πιό έλεύθερα... Σέ ποιά αΙτία τότε νά 
άποδόσουμε τό όλέθριο αυτό άποτέλεσμα; "Εχουμε τή 
γνώμη πώς π α ρ α ε μ π ο ρ ε υ τ ή κ α μ ε τόσο 
στις εισαγωγές δσο καί στίς έξαγωγές... δν αύτοί (ot 
έμποροι μας) δέν περιορίσουν μόνοι τους πιό αύστηρά 
τήν έλευθερία της δράσης τους, τίποτε δέν μπορεί νά 
μας συγκρατήσει, έκτός άπό Ινα πανικό κ ά θ ε τ ρ ί α 
χ ρ ό ν ι α («Economist» 10 του Γενάρη 1852, 
σελ. 29/30) , [σ.σ.]. 

"Ας φανταστούμε τώρα τό γάλλο άστό μέσα στόν έμπο-
ρικό αύτό πανικό, μέ τί τρόπο βασανιζόταν, ζαλιζόταν καί 
θόλο)νε τό έμπορικά άρρωστημένο του μυαλό άπό τίς φήμες 
γιά πραξικοπήματα καί γιά τήν έπαναφορά τοΟ γενικοΟ έκ-
λογικου δικαιώματος, άπό τήν πάλη άνάμεσα στό κοινοβού-
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λιο χαί τήν έκτελεστική έξοι>σία, &πό τή Fronde [37] άνάμε-
σα στους όρλεανικούς και τους νομιμόφρονες, άπό τις κομμου-
νιστικές συνωμοσίες στή νάτια Γαλλία, άπό τις δήθεν Jacque-
ries στούς νομούς του Νιέβρ καί του Σέρ, άπό τις διαφη-
μίσεις των διάφορων υποψηφίων γιά τήν προεδρία, άπό τά 
άγυρτικά συνθήματα των έφημερίδων, άπό τίς άπειλές των 
δημοκρατών πώς θά ύπερχσπίσουν τό σύνταγμα καί τό γε-
νικό έκλογικό δικαίωμα μέ τό δπλο στό·χέρι, άπό τά εύαγ-
γελικά κηρύγματα των ήρώων ίη partibus [11] πού άνάγγελ-
ναν τό τέλος του κόσμου γιά τή δεύτερη [Κυριακή τοΟ μήνα] 
Μάη 1852, καί θά καταλάβουμε γιατί, μέσα σ' αύτή τήν 
άνείπωτη, θορυβώδικη σύγχιση γιά συγχώνευση, άναθεώρη-
ση, παράταση, σύνταγμα, συνωμοσία, συνασπισμό, φυγή στό 
έξωτερικό, σφετερισμό καί έπανάσταση, δ άστός ξεφωνίζει 
σάν τρελλός στή ν κοινοβουλευτική του δημοκρατία: «-Κα-
λ ύ τ ε ρ α ? ν α φ ρ ι χ τ ό τ έ λ ο ς , π α ρ ά μ ι ά 
φ ρ ί κ η δ ί χ ω ς τ έ λ ο ς ! » 

Ό Βοναπάρτης κατάλαβε τήν κραυγή αύτή. Ή ίκανότητά 
του ν' άντιλαμβάνεται είχε όξυνθει άπό τήν αυξανόμενη άπαι-
τητικότητα των δανειστών του, πού μέ κάθε δύση του ήλιου 
πού εφερνε κοντύτερα τή μέρα της λήξης, τή δεύτερη [Κυρία-. 
κή του μήνα] ΙΛάη 1852, παρατηρούσαν στήν κίνηση τών 
δστρο)ν μιά διαμαρτύρηση γιά τά έπίγειά τους γραμμάτια. 
Είχαν γίνει άληθινοί Αστρολόγοι. Ή Εθνοσυνέλευση είχε 
σβήσει τήν έλπίδα του Βοναπάρτη γιά συνταγματική παρά-
ταση της έξουσίας του, ή υποψηφιότητα τοΟ πρίγκιπα ντέ 
Ζουανβίλ δέν έπέτρεπε άκόμα άλλες ταλαντεύσεις. 

"Αν κάποιο γεγονός Ιριξε τή σκιά του πολύ πριν πρα-
γματοποιηθεί, αύτό ήταν τό πραξικόπημ,α του Βοναπάρτη. 
'Από τίς 29 κι δλας του Γενάρη 1849, ενα μόλις μήνα δστε-
ρα άπό τήν έκλογή του, είχε κάνει σχετική πρόταση στό 
Σανγκαρνιέ. Ό ίδιος δ πρωθυπουργός του Όντιλόν ΙΜίπαρ-
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ρό, σκεπασμένα τό καλοκαίρι τοΰ 1849 και δ θιέρσος Ανοιχτά 
τό χειμώνα του 1850, είχαν καταγγείλει τήν πολιτική τών 
πραξικοπτ^μάτων. Τό Μάη^του 1851 δ Περσινό προσπάθγ^σε 
και πάλι νά κερδίσει τόν Σανγκαρνιέ γιά τό coup. ΜΙ «Mes-
sager de Γ Assemblée» [67] δημοσίεψε τή συνομιλία αύτή. 
Οί βοναπαρτικές έφττμερίδες, σέ κάθε κοινοβουλευτική θύελλα 
άπειλουσαν μέ πραξικόπημα καί βσο πλησίαζε ή κρίση, τόσο 
δυνατότερος γινόταν δ τόνος τους. Στά δργια, πού Ικανέ κάθε 
νύχτα δ Βοναπάρτης μέ Αρσενικούς καί θηλυκούς swell mob 
(καλοντυμένο δχλο), κάθε φορά πού ζύγωναν τά μεσάνυχτα 

καί οί άφθονες σπονδές Ιλυναν τίς γλώσσες καί ϊναβαν τίς 
φαντασίες, άποφάσιζαν τό πραξικόπημα γιά τήν άλλη μέρα 
τό πρωί. "Εσερναν τά σπαθιά, τσούγκριζαν τά ποτήρια, οΐ 
Αντιπρόσωποι τόσκαζαν άπό τά παράθυρα, ή αύτοκρατορική 
πορφύρα σκέπαζε τούς δμους του Βοναπάρτη, ώσπου τό έπό-
μενο πρωί διωχνόταν ξανά τό φάντασμα καί τό κατάπληχτο 
Παρίσι μάθαινε άπό πολύ λίγο έπιφυλαχτικές έστιάδες καί 
άκριτόμυθους παλαδίνους [68] τόν κίνδυνο πού είχε ξεφύγει ά-
κόμα μιά φορά. Στούς μήνες Σεπτέμβρη καί Όχτώβρη οί φή-
μες γιά ένα coup d ' é t a t άκολουθοδσαν γρήγορα ή μιά τήν 
άλλη. Ταυτόχρονα ή σκιά άποχτο^σε χρώμα σάν πολύχρωμη 
δαγκεροτυπία. "Αν κοιτάξουμε τά γεγονότα στίς εύρωπαϊκές έ-
φημερίδες τοΟ Σεπτέμβρη καί Όχτώβρη θά βροΟμε λέξη πρός 
λέξη πληροφορίες σάν καί τούτες: «Τό Παρίσι είναι· γεμάτο 
άπό φήμες γιά πραξικόπημα. Ή πρωτεύουσα λένε πώς θά 
γεμίσει τή νύχτα στρατό καί τήν άλλη αύγή θά βγει διάτα-
γμα γιά διάλυση τής Εθνοσυνέλευσης, γιά κήρυξη του νομοΟ 
Σηκουάνα σέ κατάσταση πολιορκίας, γιά έπαναφορά τοΟ γε-
νικού έκλογικου δικαιώματος και διάγγελμα πρός τό λαό. 
'() Βοναπάρτης λένε πώς ψάχνει νά βρει ύπουργούς γιά τήν 
εκτέλεση των παράνομων αυτών διαταγμάτων». Οι άνταπο-
κρίσεις πού Ιχουν τίς είδήσεις αυτές τελειώνουν πάντοτε μέ 
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τό μοιραίο « ά ν α β λ ή θ η κ ε ». Τό πραξικόπη,μ^ ήταν 
πάντοτε ή Ιμμονη Ιδέα τοΟ Βοναπάρτη. Μ' αύτή τήν ιδέα 
ξαναπάτησε τό γαλλικό Ιδαφος. Ή-ιδέα αύτή τόν είχε κυ-
ριεύσει τόσο πολύ, πού τήν, πρόδινε και τή φλυαροΟσε άκα-
τάπαυτα. "^Ηταν τόσο άδύνατος, πού τό ϊδιο άκατάπαυτα τήν 
άπαρνιόταν. Ή σκιά του πραξικοπήματος είχε γίνει φάντα-
σμα τόσο συνηθισμένο στούς παρισινούς, πού δταν στό τέλος 
φανερώθηκε μέ σάρκα και όστά δέν ήθελαν νά τό πιστέψουν. 
Δέν ήταν λοιπόν οδτε ή σιωπηρή έπιφυλαχτικότητα τοΟ άρ-
χηγου τής έταιρίας τής 10 του Δεκέμβρη, οδτε 6 άπροσδόκη-
τος αιφνιδιασμός τής Εθνοσυνέλευσης πού έπέτρεψαν στό 
πραξικόπημα νά πετύχει. "Αν πέτυχε, πέτυχε παρ' δλη τήν 
άθυροστομία τ ο υ καί σέ γνώση τ η ς σάν άναγκαίο, 
άναπόφευχτο άποτέλεσμα τής προγενέστερης έξέλιξης. 

Στις 10 του Όχτώβρη è Βοναπάρτης άνάγγειλε στούς 
υπουργούς του τήν άπόφασή του νά έπαναφέρει τό γενικό 
έκλογικό δικαίωμα. Στίς 16 οΐ ύπουργοί όπόβαλαν τίς πα- ' 
ραιτήσεις τους. Στίς 26 τό Παρίσι μάθαινε τό σχηματισμό τής 
κυβέρνησης Τορινύ. Ταυτόχρονα άντικαταστάθηκε δ διευθυν-
τής τής άστυνομιας άπό τόν Μωπά. Ό διοικητής τής πρώτης 
μεραρχίας Μανιάν συγκέντρωσε στήν πρωτεύουσα τά π ιό έμ-
πιστα συντάγματα. Στίς 4 του Νοέμβρη ή Εθνοσυνέλευση ξα-
νάρχισε τίς συνεδριάσεις της. Δέν είχε τίποτα δλλο νά κάνει 
παρά νά έπαναλάβει σέ σύντομη περιληπτική μορφή τήν 
πορεία πού είχε διανύσει καί νά άποδείξει πώς τήν Ιθαψαν 
δταν πιά είχε πεθάνει. 

Ή πρώτη θέση πού είχε χάσει στήν πάλη της μέ τήν 
έκτελεστική έξουσία ήταν ή κυβέρνηση. 'Αναγκάστηκε νά 
άναγνωρίσει πανηγυρικά τήν άπώλεια αύτή παίρνοντας τήν 
κυβέρνηση Topr^, μιά σκιά κυβέρνησης, σάν πραγματική. 
Ή μόνιμη έπιτροπή είχε όποδεχθεί τόν κ. Ζιρώ μέ γέλια, 
δταν παρουσιάστηκε σ' αύτή έξ όνόματος τών νέων όπουργών. 
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Μιά τόσο άνίσχυρη κυβέρνηση γιά τόσο Ισχυρά μέτρα δπως 
ή έπαναφορά του γενικού έκλογικου δικαιώματος! Μά τό ζή-
τημχχ ήταν Ι'σα - ϊσα νά μήν κάνουν τίποτα μ έ σ α στό κοι-
νοβούλιο και νά κάνουν δλα έ ν ά ν τ ι α στό κοινοβούλιο. 

'Από τήν πρώτη μέρα πού ξανάνοιξε ή Εθνοσυνέλευση 
δέχτηκε τό μήνυμα τοΟ Βοναπάρτη, πού άπαιτοΟσε τήν έπα-
ναφορά του γενικού έκλογικου δικαιώματος και τήν κατάρ-
γηση του νόμου της 31 τοϋ Μάη 1850. Τήν ϊδια μέρα οί 
ύπουργοί του καταθέσανε 2να νομοσχέδιο μ' αύτό τό πνεΟμα. 
Ή Εθνοσυνέλευση άπόριψε άμέσως τήν πρόταση της κυβέρ-
νησης νά θεωρηθεί τό νομοσχέδιο αύτό κατεπείγον και τό ϊδιο 
τό νομοσχέδιο στις 13 του Νοέμβρη μέ 355 ψήφους ένάντια 
σέ 348. "Ετσι παραβίαζε άκόμα μιά φορά τήν έντολή της. Ε -
πιβεβαίωνε άκόμα μιά φορά πώς είχε μεταβληθεί άπό ελεύ-
θερα έκλεγμένη άντιπροσωπεία του λαου σέ κοινοβούλιο πού 
τό σφετερίστηκε μιά τάξη, άναγνώριζε άκόμα μιά φορά πώς 
είχε .μονάχη της κόψει τούς μυς πού συνδέανε τό κοινοβουλευ-
τικό κεφάλι μέ τό σώμα του έθνους. 

"Αν μέ τήν πρότασή της γιά επαναφορά του γενικού έκ-
λογικου δικαιώματος ή έκτελεστική έξουσία άπευθυνόταν άπό 
τήν Εθνοσυνέλευση στό λαό, ή νομοθετική έξουσία μέ τό νο-
μοσχέδιό της γιά τούς κοσμήτορες άπευθυνόταν άπό τό λαό 
στό στρατό. Τό νομοσχέδιό της γιά τούς κοσμήτορες είχε 
σκοπό νά άποκαταστήσει τό δικαιωμά της γιά τήν άμεση 
κινητοποίηση του στρατού, γιά τό σχηματισμό ενός κοινο-
βουλευτικού στρατού. "Αν Ιβαζε Ιτσι τό στρατό διαιτητή άνά-
μεσά της καί στό λαό, άνάμεσα σ' αυτή και τό Βοναπάρτη, 
άν διόριζε τό στρατό σάν άποφασιστική κρατική έξουσία, 
επρεπε άπό τήν άλλη νά παραδεχτεί πώς άπό καιρό είχε πα-
ραιτηθεί άπό τήν άξίωσή της νά διαθέτει αύτό τό στρατό. 
"Αν, άντί νά κινητοποιήσει άμέσως στρατεύματα, συζητοΟσε 
γιά τό δικαίωμα της κινητοποίησής τους, πρόδινε πώς άμφέ-
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βάλλε γιά την Ι'δια της τη δύνα|]ΐη. Μέ τήν άπόριψη του νο-
μοσχεδίου γιά τους κοσμήτορες δμολόγησε δημόσια την Αδυ-
ναμία της. Τό νομοσχέδιο αυτό άπορίφτηκε μέ μειοψηφία 
108 ψήφων, ή Montagne ^δοσε Ιτσι τή λύση. Ή Γδια βρι-
σκόταν στή θέση του γαϊδάρου του Μπουριντάν, δχι βέβαια 
άνάμεσα σέ δυό δεμάτια σανό, γιά νά άποφασίσει ποιό άπό τά 
δυό είναι τό όρεκτικότερο, μά άνάμεσα σέ δυό φορτώματα 
ραβδιά γιά ξύλο, γιά νά άποφασίσει ποιό άπό τά δυό είναι 
τό πιό σκληρό. Άπό τή μιά μεριά δ φόβος άπό τόν Σανγκαρ-
νιέ, άπό τήν άλλη ô φόβος άπό τό Βοναπάρτη. Πρέπει νά πα-
ραδεχτούμε πώς ή κατάσταση δέν ήταν καθόλου ήρωική. 

Στίς 18 του Νοέμβρη όποβλήθηκε μιά τροπολογία στό 
νομοσχέδιο πού είχε καταθέσει τό Κόμμα της Τάξης γιά τίς 
δημοτικές έκλογές, πώς άντί γιά τρία χρόνια ήταν άρκετός 
ενας χρόνος παραμονής στόν ίδιο τόπο γιά τίς δημοτικές 
έκλογές. Ή τροπολογία άπορίφτηκε μέ μιά μονάχα ψήφο, 
φάνηκε δμως αμέσως πώς ή ψήφος αύτή όφειλόταν σέ κάποιο 
λάθος. Τό Κόμμα τής Τάξης μέ τό κομμάτιασμά του σέ έχ-
θρικές δμάδες είχε χάσει άπό καιρό τήν αΟτοτελή κοινο-
βουλευτική του πλειοψηφία. "Εδειχνε τώρα πώς γενικά δέν 
όπήρχε πιά καμιά πλειοψηφία στό κοινοβούλιο. Ή Έθ^/οσυ-
νέλευση είχε γίνει ά ν ί κ α ν η ν ά π ά ρ ε ι μ ι ά 
ά π ό φ α σ η. Τά άτομικά της στοιχεία δέν μπορούσαν πιά 
νά κρατηθοΟν μαζί άπό καμιά συνεχτική δύναμη. Είχε δό-
σει καί τήν τελευταία της πνοή ζωής. 'Ήταν νεκρή. 

Τέλος, λίγες μέρες πρίν άπό τήν καταστροφή, ή έξωκοι-
νοβουλευτική μάζα τής άστικής τάξης Ιμελλε νά έπιβεβαιώ-
σει άκόμα μιά φορά πανηγυρικά τή ρήξη της μέ τήν άστι-
κή τάξη μέσα στό κοινοβούλιο. Ό θιέρσος, σάν κοινοβουλευ-
τικός ήρωας πού είχε Ιδιαίτερα προσβληθεί άπό τήν άγιά-
τρευτη άρρώστια του κοινοβουλευτικού κρετινισμου, σοφίστη-
κε υστέρα άπό τό θάνατο του κοινοβουλίου μιά καινούρια κοι-
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νοβουλευτική μηχανοραφία μέ,τό Συμβούλίο της Επικρατείας, 
ενα νόμο περί εύθύνης πού θά περιόριζε τόν πρόεδρο στά 
δρια του συντάγματος. 'Όπως δ Βοναπάρτης στίς 15 τοΟ Σε-
πτέμβρη, (ϊτή θεμελίωση της καινούριας-άγορας του Παρι-
σιού, είχε, σάν δεύτερος Μασανιέλο [69], καταγοητεύσει τίς γυ-
ναίκες της άγορας, τίς πωλήτριες ψαριών —πού βέβαια κά-
θε μιά άπό αυτές τις πωλήτριες ψαριών ζύγιζε &ς 17 Burg-
gave s σέ πραγματική δύναμη —, δπως υστέρα άπό τήν κα-
τάθεση του νομοσχεδίου γιά τούς κοσμήτορες ένθουσίασε τούς 
υπολοχαγούς πού φίλεβε στά Ηλύσια, Ιτσι καί τώρα στίς 25 
του Νοέμβρη τιαράσυρε μαζί του τή βιομηχανική άστική τά-
ξη πού ήταν συγκεντρωμένη στό ιπποδρόμιο γιά νά πάρει 
άπό τό χέρι του τά ^μετάλλια τών βραβείων άπό τή βιομηχα-
νική ίκθεση τοΟ Λονδίνου. Παραθέτω τό πιό χαρακτηριστι-
κό μέρος του λόγου του, δπως τόν δημοσίεψε ή «Journal 
des Débats»: 

«'Τστερα άπό τόσες ανέλπιστες έπιτυχίες, Ιχω τό 
δικαίωμα νά έπαναλάβω πόσο μεγάλη θά ήταν ή γαλ-
λική δημοκρατία, άν της έπιτρεπόταν νά άκολουθήσει 
τά πραγματικά της συμ^φέροντα καί νά μεταρυθμίσει 
τούς θεσμούς της, άντί νά Αναταράσσεται δλοένα άπό 
τή μιά άπό τούς δημαγωγούς καί άπό τήν άλλη άπό 
μοναρχικές παραισθήσεις (θυελλώδη καί έπανειλημμέ-
να χειροκροτήματα άπό παντού). 01 μοναρχικές παραι-
σθή<ίεις έμποδίζουν κάθε πρόοδο καί κάβε σπουδαίο 
βιομηχανικό κλάδο. Άντί γιά πρόοδο Ιχουμε άγώνα. 
Βλέπουμε άνδρες, πού πρώτα ήταν '^ίό θερμοί όπο-
στηριχτές της βασιλικής έξουσίας καί τών βασιλικών 
προνομίων, νά γίνονται δπαδοί μιας Συμβατικής [70], 
μόνο καί μόνο γιά νά Αδυνατίσουν τήν έξουσία πού είχε 
βγει άπό τό γενικό έκλογικό δικαίωμα. (Δυνατά καί 
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έπανειλημένα χειροκροτήματα) : Βλέπουμε άνδρες πού 
ύπόφεραν περισσότερο άπό δλους άπό τήν έπανάστα-
ση, και θρήνγ)σαν περισσότερο άπό δλους, νά προκαλούν 
μιά νέα έπανάσταση, μόνο καί μόνο γιά νά αλυσοδέσουν 
τή θέληση τοϋ "Εθνους... Σας όπόσχομαι ησυχία γιά 
τό μέλλον» κ.τ.λ. κ.τ.λ. (Μπράβο, μπράβο, θυελλώδη 
μπράβο). 

"Ετσι ή βιομηχανική άστική τάξη χειροκροτεί μέ δου-
λόπρεπα μπράβο τό πραξικόπημα στις 2 του Δεκέμβρη, τήν 
κατάργηση του κοινοβουλίου, τόν άφανισμό τ-^ς δικής της κυ-
ριαρχίας, τή διχτατορία του Βοναπάρτη. Στή βροντή των 
χειροκροτημάτων στις 25 του Νοέμβρη άπάντησε ή βροντή 
των κανονιών στίς 4 τοΟ Δεκέμβρη καί τό σπίτι τοϋ κ. Σα-
λαντρούζ, πού είχε χειροκροτήσει καί φωνάξει τά περισσό-
τερα μπράβο, χτυπήθηκε άπό τις περισσότερες κανονιές. 

Ό Κρόμβελ, δταν διάλυσε τό Μικρό Κοινοβούλιο, πήγε 
μονάχος του μέσα σ' αύτό, ?βγαλε άπό τήν τσέπη τό ρολόι 
του γιά νά μή ζήσει οδτε λεπτό περισσότερο άπό τήν προ-
θεσμία πού τοϋ είχε καθορίσει καί έδιωξε κάθε μέλος του 
κοινοβουλίου μέ εδθυμες καί χιουμοριστικές βρισιές. Ό Να-
πολέων, κατώτερος άπό τό πρωτότυπό του, πήγε τουλάχιστο 
στίς 18 Μπρυμαίρ στό νομοθετικό σώμα καί τοϋ διάβασε, 
άν καί μέ πνιγμένη φωνή, τή θανατική του καταδίκη. Ό 
δεύτερος Βοναπάρτης, πού έξάλλου βρέθηκε νά κατέχει μιά 
δλότελα διαφορετική εκτελεστική έξουσία άπό τήν έξουσία 
του Κρόμβελ καί τοΟ Ναπολέοντα, δέν άναζήτησε τό πρωτό-
τυπό του στά χρονικά της παγκόσμιας Ιστορίας, μά στά χρο-
νικά τής έταιρίας της 10 του Δεκέμβρη, στά χρονικά τής έγ-
κληματικής δικαιοσύνης. Κλέβει άπό τήν Τράπεζα τής Γαλ-
λίας 25 έκατομμύρια φράγκα, έξαγοράζει τό στρατηγό Μανιάν 
μέ ?να έκατομμύριο, τούς στρατιώτες μέ δεκαπέντε φράγκα τόν 
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καθένα και μέ ρακί, συναντιέται σάν κλέφτης στά κρυφά μέ 
τους συνενόχους του τή νύχτα, διατάζει νά διαρήξουν τά 
σπίτια των πιό έπικίνδυνων κοινοβουλευτικών άρχηγών και 
ν' άρπάξουν άπό τά κρεβάτια τους τόν Καβαινιάκ, τόν Λα-
μορισιέρ, τόν Λεφλώ, τόν Σανγκαρνιέ, τόν Σαρρά, τόν θιέρ-
σο, τόν Μπάζ κ.τ.λ., διατάζει νά καταλάβουν στρατιωτικά τις 
κυριότερες πλατείες του Παρισιού και τό χτίριο του κοινο-
βουλίου καί νά τοιχοκολλήσουν νωρίς τό πρωί σ' δλους τους 
τοίχους τσαρλατάνικες άγγελίες, πού γνωστοποιούσαν τή διά-
λυση της Εθνοσυνέλευσης καί του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, τήν έπαναφορά του γενικού έκλογικοΰ δικαιώματος καί 
τήν κήρυξη του νομού Σηκουάνα σέ κατάσταση πολιορκίας. 
Μέ τόν ιδιο τρόπο καταχωρίστηκε άργότερα λιγάκι στή «Mo-
niteur» ενα πλαστό έγγραφο, πώς τάχα συγκεντρώθηκαν γύ-
ρω του σημαίνοντες κοινοβουλευτικοί σέ ενα κρατικό συμ-
βουλευτικό σώμα. 

Τό κολοβωμένο κοινοβούλιο πού συγκεντρώθηκε στό δη-
μαρχείο του δεκάτου διαμερίσματος του Παρισιού καί πού 
τό άποτελουσαν πριν άπ' δλα νομ^μόφρονες καί όρλεανιστές, 
άποφασίζει τήν καθαίρεση του Βοναπάρτη φωνάζοντας έπα-
νειλημμένα : « Ζ ή τ ο) ή δ η μ ο κ ρ α τ ί α ! » , προσ-
φωνεί μάταια τό πλήθος πού Ιχασκε μπροστά στό χτίριο της 
δημαρχίας καί σέρνεται στό τέλος, μέ συνοδεία άπό 'Αφρι-
κανούς άκροβολιστές, πρώτα στίς στρατώνες του ντ' Όρ-
σαί καί Επειτα στοιβάζεται σέ κλούβες καί μεταφέρεται στίς 
φυλακές του Μαζά, του "Αμ καί της Βενσάν. Αύτό τό τέλος 
είχαν τό Κόμμα της Τάξης, ή Νομοθ€τική Συνέλευση καί ή 
Επανάσταση του Φλεβάρη. Πριν δμως βιαστούμε νά φτά-
σουμε στό τέλος δς κάνουμε μιά σύντομη περίληψη της ιστο-
ρίας τους. 

I . Π ρ ώ τ η π ε ρ ί ο δ ο ς . Άπό τίς 24 τοΰ Φλε-
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βάρη (δς τις 4 του Μάη 1848. Περίοδος του Φλεβάρη. Πρό-
λογος. Γενική άπάτη της συναδέλφωσης. 

• I I . Δ ε ύ τ ε ρ η π ε ρ ί ο δ ο ς . Περίοδος διαμόρφω-
σης της δημοκρατίας καί της συνταγματικής συνέλευσης. 

1. Ά π ό τίς 4 του Μάη ώς τις 25 του Ιούνη 1848. Πά-
λη δλων των τάξεων ενάντια στό προλεταριάτο. *Ήττα του 
προλεταριάτου στις μέρες του Ιούνη. 

2. 'Από τίς 25 του Ιούνη ώς τίς 10 του Δεκέμβρη 1848. 
Δικτατορία των καθαρών δημοκρατικών αστών. Επεξεργασία 
του συντάγματος. Κήρυξη του Παρισιού σέ κατάσταση πολιορ-
κίας. Ή άστική δικτατορία παραμερίζεται στίς 10 του Δε-
κέμβρη μέ τήν έκλογή του Βοναπάρτη στήν προεδρία. 

3. Άπό τίς 20 του Δεκέμβρη 1848 ώς τίς 28 του Μάη 
1949. 'Αγώνας της Συνταχτικής Συνέλευσης μέ τό Βοναπάρ-
τη καί τό Κόμμα τής Τάξης, πού συμμαχούσε μαζί του. Διά-
λυση τής Συνταχτικής. Πτώση τής δημοκρατικής αστικής 
τάξης. 

I I I . Τ ρ ί τ η π ε ρ ί ο δ ο ς . Περίοδος τής σ υ ν τ α -
γ μ α τ ι κ ή ς δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς καί τής Ν ο μ ο θ ε τ ι -
κ ή ς Ε θ ν ο σ υ ν έ λ ε υ σ η ς . 

1. 'Από τίς 28 του Μάη 1849 ώς τίς 13 του'Ιούνη 1849. 
Πάλη των μικροαστών μέ τήν άστική τάξη καί τό Βοναπάρ-
τη. "Ήττα τής μικροαστικής δημοκρατίας. 

2. 'Από τίς 13 του 'Ιούνη 1849 ώς τίς 30 του Μάη 1850. 
Κοινοβουλευτική διχτατορία του Κόμματος τής Τάξης. 'Ολο-
κλήρωση τής κυριαρχίας του μέ τήν κατάργηση του γενικού 
έκλογικου δικαιώματος, χάνει ώστόσο τήν κοινοβουλευτική 
κυβέρνηση. 

3. 'Από τίς 31 του Μάη 1850 ώς τίς 2 του Δεκέμβρη 
1851. Πάλη άνάμεσα στήν κοινοβουλευτική άστική τάξη καί 
τό Βοναπάρτη. 

α) 'Από τίς 31 του Μάη 1850 ώς τίς 12 του Γε-
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νάρη 1851. Τό κοινοβούλιο χάνει την άνώτατη διοί-
κηση του στρατού. 

β) Άπό τις 12 τοΟ Γενάρη δς τις 11 τοΟ 'Απρί-
λη 1851. Τό κοινοβούλιο άποτυχαίνει στις προσπάθειές 
του νά άποκτήσει ξανά τή διοικητική έξουσία. Τό Κόμ-
μα της Τάξης χάνει τήν άνεξάρτητη κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία. Συνασπίζεται με ιούς δημοκρατικούς καί 
τήν 'Montagne. 

γ) Άπό τις 11 τοΟ 'Απρίλη 1851 ώς τίς 9 τοΟ 
Όχτώβρη 1851. Προσπάθειες γιά άναθεώρηση, συγχώ-
νευση, παράταση. Τό Κόμμα της Τάξης διαλύεται στά 
ιδιαίτερα συστατικά του στοιχεία. Σταθεροποιείται ή 
ρήξη άνάμεσα στήν άστική μάζα άπό τή μιά καί τό 
άστίικό κοινοβούλιο άπό τήν άλλη. 

δ) 'Από τίς 9 τοΟ Όχτώβρη ώς τίς 2 τοΟ Δεκέμ-
βρη 1851. 'Ανοιχτή ρήξη άνάμεσα στό κοινοβούλιο καί 
τήν έκτελεστική έξουσία. Τό κοινοβούλιο έκτελει τήν 
πράξη τοΟ Θανάτου του καί όποκύπτει, έγκαταλειμένο 
άπό τήν ϊδια του τήν τάξη, άπό τό στρατό καί άπό 
δλες τίς άλλες τάξεις. Πτώση του κοινοβουλευτικοί) κα-
θεστώτος καί της άστιικής κυριαρχίας. Νίκη του Βο-
ναπάρτη, παρωδία αύτοκρατορικής παλινόρθωσης. 
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V I I 

"Η κ ο ι ν ω ν ι κ ή δ η μ ο κ ρ α τ ί α έμφανίατηκε 
σάν φράση, σάν προφητεία στό κατώφλι της έπανάατ,ασης 
τοΟ Φλεβάρη. Στις μέρες του Ιούνη 1848 πνίγηκε στό αί-
μα τοΟ π α ρ ι σ ι ν ο ύ π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο υ , πλα-
νιέται δμως σάν φάντασμα στις άκόλουθες πράξεις του δρά-
ματος. Ή λ α ο κ ρ α τ ι κ ή δ η μ ο κ ρ α τ ί α (De-
mokratische Republik) κάνει τήν έμφάνισή της. Στίς 13 
τοΟ Ιούνη 1849 έξαφανίστηκε μαζί μέ τούς μ ι κ ρ ο α -
α τ ο ύ ς πού τό είχαν σκάσει, μά φεύγοντας άφησε πισο3 
της διπλά καυχησάρικες ρεκλάμες. Ή κ ο ι ν ο β ο υ -
λ ε υ τ ι κ ή δ η μ ο κ ρ α τ ί α , μαζί μέ τήν άσΐική τάξη, 
πιάνει δλόκληρη τή σκηνή, ζει μ' δλο τό πλάτος της υπαρξής 
της, μά ή 2 τοΟ Δεκέμβρη 1851 τή θάβει κάτω άπό τήν κραυ 
γή άγωνίας των συνασπισμένων βασιλικών : « Ζ ή τ ω ή 
δ η μ ο κ ρ α τ ί α ! » 

Ή γαλλική άστική τάξη όρθώθηκε ένάντια στήν κυ-
ριαρχία τοΟ έργαζόμενου προλεταριάτου. 'Έφερε στήν έξϋυ-
σια τό κουρ·ελοπρολεταρ:άτο μέ έπικεφαλης τόν άρχηγό τής 
έταιριας της 10 του Δεκέμβρη. Ή άστική τάξη κρατούσε τή 
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Γαλλία σέ φριχτό φόβο «ιπροστά στις μελλοντικές φριτοχλεό-
τητες της κόκκινης άναρχίας. Ό Βοναπάρτης της προεξο-
φλοδσε τό μέλλον αύτό, δταν στις 4 τοϋ Δεκέμβρη δ ένθου-
σι̂ ασμένος άπό τό ρακί στρατός της τάξης τουφέκιζε στά πα-
ράθυρα τους τους Εγκριτους άστούς στή λεωφόρο Μονμάρτρ 
καί στή λεωφόρο των 'Ιταλών. Αύτή είχε άποθεώσει τό σπα-
θί, τώρα τό σπαθί τήν έξουσιάζει. Αύτή είχε έκμηδενίσει τόν 
έπαναστατικό τύπο, τώρα έκμηδενίστηκε καί δ δικός της τύ-
πος. Αύτή Ιβαλε τίς λαϊκές συγκεντρώσεις κάτω άπό άστυνο-
μική έπιτήρηση. Τώρα βρίσκεται στά σαλόνια της κάτω άπό 
άστυνομική έπιτήρηση. Αύτή διάλυσε τή δημοκρατική έθνοφυ-
λακή, τώρα διαλύθηκε καί ή δική της έθνοφυλακή. Αύτή κή-
ρυξε τήν κατάσταση πολιορκίας, τώρα ή κατάσταση πολιορ-
κίας κηρύχτηκε ένάντιά της. Αύτή είχε άντικαταστήσει τούς 
ένόρκους μέ στρατιωτικές έπιτροπές, τώρα καί τούς δικούς 
της ένόρκους τούς άντικατάστησαν στρατιωτικές έπιτροπές. 
Αύτή είχε ύποτάξει τή δημόσια έκπαίδευση στούς παπάδες, 
τώρα οΐ παπάδες τήν ύπόταξαν στή δική τους έκπαίδευση. 
Αύτή είχε έξορίσει πολίτες χωρίς δικαστική άπόφαση, τώρα 
έξορίζεται ή ϊδια χωρίς δικαστική άπόφαση. Αύτή είχε κα-
ταπνίξει μέ τήν κρατική δύναμη κάθε κίνηση της κοινωνίας, 
τώρα κάθε κίνηση της δικής της κοινωνίας καταπνίγεται άπό 
τήν κρατική δύναμη. Είχε ξεσηκωθεί, άπό ένθουσιασμό γιά 
τό πουγγί της, ένάντια στούς πολιτικούς της καί τούς γρα-
φιάδες της, τώρα παραμερίστηκαν οί πολιτικοί της καί οί 
γραφιάδες της, δμως καταληστεύεται καί τό πουγγί της, 
άφου τό στάμα της είναι φιμωμένο καί ή πένα της σπασμέ-
νη. Ή άστική τάξη φώναζε άκούραστα στή ν έπανάστααη 
δπως δ άγιος 'Αρσένιος στούς χριστιαινούς: «Fuge, tace, 
quiesce!» (Φύγε, σώπα, ήσύχασε!). Ό Βοναπάρτης φωνάζει 
στήν άστική τάξη: «Fuge, tace, quiesce!» 

Ή γαλλική άστική τάξη είχε λύσει άπό καιρό τό δί-
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λήμμα του Ναπολέοντα: «Dans cinquante ans^l' Euro-
pe sera républicaine ou cosaque» (σέ πενήντα χρόνια ή 
Εύρώπη θά είναι δημο^^ρατική ή κοζάκικη). Και είχε δόσει 
τή λύση «république cosaque» (δημοκρατία κοζάκικη) Κα-
μιά Κίρκη δέν μ.εταμόρφα>σε μέ κακά μάγια τό καλλιτέχνημα 
τής άστικ-^Ις δημοκρατίας σέ τέρας. Ή δημοκρατία αύτή δέν 
Ιχασε τίποτα άλλο παρά τήν δψη της άξιοπρέπειας. Ή σημε-
ρινή Γαλλία βρισκόταν κι δλας Ιτοιμη μέσα στήν κοινοβου-
λεύτική δημοκρατία. 'Έφτανε μόνο ενα χτύπημα μέ τή λόγχη 
γιά νά σκάσει ή φούσκα καί νά φάνει τό τέρας. 

[Ό· άμεσος σκοπός τής Φεβρουαριανής Επανάστασης ήταν 
νά άνατρέψει τή δυναστεία της Όρλεάνης καί τό τμήμα της 
άστικής τάξης πού κυβερνουσε στή διάρκεια της βασιλείας 
της. Ό σκοπός αύτός έκπληρώθηκε μόνο στίς 2 του Δεκέμ-
βρη 1851. Ή τεράστια Ιδιοχτησία του οϊκου τής Όρλεάνης, 
ή πραγματική βάση τής έπιροής της, δημεύτηκε τώρα καί 
δ,τι περί'μεναν νά γίνει δστερα άπό τή Φεβρουαριανή Επα-
νάσταση Ιγινε υστέρα άπό τό coup του Δεκέμβρη — φυλά-
κιση, φυγή, παύση, έξορία, άφοπλισμός, χλευασμός στούς 
άνθρώπους πού είχαν άπό τό 1830 κουράσει τή Γαλλία μέ 
τή φήμη τους. Κάτω ^ ω ς άπό τό Λουδοβίκο Φίλιππο κυ-
βερνοί>σδ §να μόνο μέρος άπό τήν έμπορική άστική τάξη. 
Τά άλλα τμήματά της άποτελουσαν δυναστική ή δημοκρα-
τική άντιπολίτευση ή ήταν όλότελα χωρίς πολιτικά δικαιώ-
ματα. Μόνο ή κοινοβουλευτική δημοκρατία δέχτηκε δλα τά 
τμήματα τής έμπορι.κής άστικής τάξης μέσα στήν περιοχή 
του κράτους της. Κάτω άπό τό Λουδοβίκο Φίλιππο ή έμπο-
ρική άστική τάξη είχε άκόμα άποχλείσει καί τούς γαιοχτή-
μονές άστούς. Μόνο ή κοινοβουλευτική δημ,οκρατία τούς εβα-
λε πλάι - πλάι μέ Γσα δικαιώματα, πάντρεψε τήν Ιουλιανή 
μοναρχία μέ τή νόμιμη καί συγχώνευσε δυό έποχές περιου-
σιακής έξουσίας σέ μ'.ά. Κάτω άπό τό Λουδοβίκο Φίλιππο, 
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τό εύνοούμ^νο x̂ fjjjwxr xfjç άστι%9ις τάξης σκέτιαζ« τήν έξουσία 
του κάτω άπό τό στέμμα. Στήν κοινοβουλευτική δημοκρατία 
ή έξουσία τ·?ίς à(Tctxfjç τάξης, τή στιγμή πού σι>νέν(«>σε δλα 
της τά στοιχεία και πλάτυνε τό βασίλειό της ώστε νά γίνει 
τό βασίλειο μιας τάξης, παρουσίασε ξεσκέπαστο τό πρόσωπό 
της. "Ετσι Ιπρεπε ή ίδια ή έπανάστάση νά δημιουργήσει 
πρώτα τή μορφή πού μ' αύτή ή έξουσία τής άστικής τάξης 
θά Ιπαιρνε τήν πιό πλατιά της, τήν πιό γενική της και πιό 
τελειωτική της μορφή γιά νά άνατραπεί, κατά συνέπεια, χω-
ρίς νά μπορεί νά ξανασηκωθεί. 

Μόνο τώρα ή άπόφαση, πού πάρθηκε τό Φλεβάρη, έκ-
τελέστηκε γιά τήν δρλεανιστική άστική τάξη, δηλαδή ένάν-
τια στό πιό ζωτικό μέρος της γαλλικής άστικής τάξης. Τώρα 
μόνο νικήθηκε στό κοινοβούλιό της, στό βήμα της, στά έμπο-
ροδικεΐα της, στά νομαρχιακά της συμβούλια, στούς συμβο-
λαιογραφικούς της συλλόγους, στά πανεπιστήμιά της, στά 
δικ<χστήριά της καί τούς δικαστές, στόν τύπο της καί τή λο-
γοτεχνία της, στά διοικητικά της είσοδήματα καί τούς μι-
σθούς της, στίς στρατιωτικές πληρωμές και τά κρατικά της 
έσοδα, στό πνεύμα καί τό σώμα της. Ό Μπλανκί, πού ίθεσε 
σάν πρώτο αίτημα τής έπανάστασης τή διάλυση τής άστι-
κής φρουράς, πού σήκωσε στήν έπανάσταση τοϋ Φλεβάρη τό 
χέρι της μόνο γιά νά έμποδίσει τήν πρόοδό της, έξαφανί-
στηκε άπό τή σκηνή τό Δεκέμβρη. Αύτό τό ιδιο τό Πάνβεο 
μεταμορφώθηκε σέ μιά κοινή έκκλησία. Μαζί μέ τήν τελειω-
τική μορφή τοΟ άστικου καθεστώτος έξαφανίστηκαν καί τά 
μάγια πού, άπό τό δέκατο δγδοο αΙώνα, μεταμόρφωναν τούς 
μύστες του σέ άγιους]*. 

Γιατί τό τυαρισινό προλεταριάτο δέν ξεσηκώθηκε ύστε-
ρα άπό τίς 2 τοΟ Δεκέμβρη ; 

* Ή πδρικαπή αύτή 0έν όπάρχει στήν τρίτη γβρμανική ëx-
δοοη («σημ. μετ.). 
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Ή άνατροπή της Αστικές τάξης μόλις είχε διαταχθεί, 
μά τό διάταγμα δέν είχε έκτελεστεΐ. Κάθε σοβαρή έξέγερση 
τοΟ προλεταριάτου θά τήν ξαναζωντάνευε άμέσως, θά τήν 
συμφιλίωνε μέ τό στρατό και θά έξάσφάλιζε μιά δεύτερη 
ήττα τοΟ 'Ιούνη στούς έργάτες. 

Στις 4 του Δεκέμβρη τό προλεταριάτο ύποδαυλιζόταν 
γιά άγώνα άπό τούς bourgeois κα( épicier (τούς Αστούς καί 
τούς μαγαζάτορες). Τό βράδυ της Ι'διας μέρας πολλές λε-
γεώνες της έθνοφυλακής ύποσχέθηκαν νά παρουσιαστούν στό 
πεδίο της μάχης δπλισμένες καί μέ τις στολές τους. Οί 
bourgeois καί οί épiciers (οΐ άστοί καί οί μαγαζάτορες) είχαν 
πληροφορηθεί πώς δ Βοναπάρτης, σέ κάποιο διάταγμα τής 
2 τοΰ Δεκέμβρη, καταργούσε τή μυστική ψηφοφορία καί ύπο-
χρέωνε τούς έκλογεις νά γράφουν στούς έπίσημους έκλογι-
κούς καταλόγους 2να «ναι» ή Ινα «8χι» πλάι στό δνομά τους. 
Ή άντίσταση στίς 4 τοΟ Δεκέμβρη φόβισε τό Βοναπάρτη 
καί Ιβαλε τή νύχτα νά τοιχοκολλήσουν σέ δλες τις γωνίες 
των παρισινών δρόμων άγγελίες πού γνωστοποιούσαν τήν 
έτυαναφορά της μυστικής ψηφοφορίας. Οί bourgeois καί οί 
épiciers πίστεψαν πώς πέτυχαν τό σκοπό τους. Καί έκεΐνοι 
πού δέν παρουσιάστηκαν τό άλλο πρωί ήταν οί bourgeois 
καί οί épiciers. 

Τό παρισινό προλεταριάτο στερήθηκε μέ τό πραξικό-
πημα του Βοναπάρτη τή νύχτα τής 1 πρός τή 2 του Δε-
κέμβρη άπό τούς ήγέτες του, τούς άρχηγούς τών δδοφρα-
γμάτων. "Ενας στρατός δίχως άρχηγούς, υστέρα άπό τις Ανα-
μνήσεις τοϋ 'Ιούνη. 1848 καί 1849 καί τοϋ Μάη 1850, χωρίς 
καμιά διάθεση νά πολεμήσει κάτω άπό τή σημαία τών Mon-
tagnards, άνέθεσε στήν πρωτοπορία του, στις μυστικές έται-
ρίες, νά σώσει τήν έπαναστατική τιμή του Παρισιοϋ, πού 
ή άστική τάξη παράδοσε χωρίς άντίσταση στούς στρατιώτες 
ϊτσι, πού άργότερα δ Βοναπάρτης μπόρεσε νά άφοπλίσει τήν 

151 



εθνοφυλακή jjié τό χλευαστικό έπιχεφημα : φοβόταν μήπως 
οί άναρχικοι θά Ιστρεφαν τά δπλα της ένάντια σ' αύτή τήν 
ϊδια! 

«C'est le triomphe complet et définitif du sociali-
sme!» (είναι δ δλοκληρωτικός καί δριστικός θρίαμβος του 
σοσιαλισμόΟ ! ) . Έτσι χαρακτήρισε δ Γκιζό τις 2 του Δε-
κέμβρη. "Αν δμως ή άνατροπή τής κοινοβουλευτικής δημο-
κρατίας περιέχει μέσα της σάν σπέρμα τό θρίαμβο της προ-
λεταριακής έπανάστασης, ώστόσο τό. άμεσο, τό χειροπιαστό 
της άποτέλεσμα ήταν ή ν ί κ η τ ο υ Β ο ν α π ά ρ τ η 
π ά ν ω σ τ ό κ ο ι ν ο β ο ύ λ ι ο , τ ή ς έ κ τ ε λ ε -
σ τ ι κ ή ς έ ξ ο υ σ ί α ς π ά ν ω σ τ ή ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή 
ε ξ ο υ σ ί α , τ ή ς δ ί χ ω ς λ ό γ ι α β ί α ς π ά ν ω 
σ τ ή β ι α τ ω ν λ ό γ ω ν . Στό κοινοβούλιο τό Εθνος άνύ-
ψωνε τή γενική του θέληση σέ νόμο, δηλαδή, τό νόμο τής κυ-
ρίαρχης τάξης σέ γενική του θέληση. Μπροστά στήν έκτελε-
στική έξουσία παραιτείται άπό κάθε δική του θέληση και 
υποτάσσεται στις διαταγές κάποιου ξένου πράγματος, τής έξου-
σίας. Ή έκτελεστική έξουσία, άντίθετα άπό τή νομοθετική 
έξουσία, έκφράζει τήν έτερονομία (hétéronomie), σέ άντί-
θεση μέ τήν αύτονομία του. Ή Γαλλία φαίνεται λοιπόν πώς 
ξέφυγε μόνο άπό τό δεσποτισμό μιας τάξης, γιά νά ξαναπέ-
σει κάτω άπό τό δεσποτισμό ένός άτόμου και μάλιστα κάτω 
από τήν έξουσία ένός άτόμου δίχως έξουσία. Ό άγώνας φαί-
νεται πώς τακτοποιήθηκε μέ τό νά γονατίσουν, μπροστά στόν 
υποκόπανο, δλες οΐ τάξεις τό ίδιο άνίσχυρες και βουβές. 

Ή έπανάσταση δμως είναι ριζική. Βρίσκεται άκόμα στό 
πέρασμά της άπό τήν καθαρτήρια φωτιά. Εκτελεί μεθοδικά 
τό ëpjo της. 'Ώς τίς 2 του Δεκέμβρη 1851 είχε άποτελειώ-
σει τό μισό άπό τό προπαρασκευαστικό της εργο, τώρα άπο-
τελειώνει καί τό άλλο μισό. Όλοκληρώνει πρώτα τήν κοινο-
βουλευτική έξουσία γιά νά μπορεί νά τήν άνατρέψεί. Τώρα, 
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πού τό κατ6ρθω(?ε, δλοκληρώνει τήν έ κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή Ι -
ξ ουσία , τήν περιορίζει στήν πιό καθαρή της Εκφραση, 
τήν iπσμovώyει, τήν τοποθετεί άπέναντί της σάν μοναδικό 
στ^χο γιά νά συγκεντρώσει έπάνω της δλες της τις δυνάμεις 
καταστροφγ)ς. Και δταν θά Ιχει έκτελέσει καί τό δεύτερο 
αυτό μισό άπό τό προπαρασκευαστικό της Ιργο, ή Ευρώπη 
θά άναπηδήσει άπό τή θέση της καί θά φωνάξει χαρούμενα: 
καλά Ισκαφες γεροτυφλοπόντικα [71], 

Ή έκτελεστική έξουσία, μέ τήν τεράστια γραφειοκρα-
τική καί στρατιωτική όργάνωσή της, μέ τόν πλατύ τεχνητό 
κρατικό της μηχανισμό, μέ μιά στρατιά άπό μισό έκατομμύ-
ριο υπαλλήλους, πλάι σέ έ'να στρατό άπό δλλο μισό έκατομ-
μύριο, αύτό τό φοβερό παρασιτικό σώμα, πού τυλίγεται σά 
δίχτυ γύρω στό σώμα τής γαλλικ7]ς κοινωνίας καί φράζει 
δλους της τούς πόρους, γεννήθηκε στίς μέρες της άπόλυτης 
μοναρχίας, τόν καιρό τής παρακμής του φεουδαρχικού καθε-
στώτος καί βοήθησε νά έπιταχυνθει ή παρακμή του. Τά κυ-
ριαρχικά προνόμια πού είχαν οΐ γαιοχτήμονες καί οι πόλεις 
μετατράπηκαν σέ άλλες τόσες άρμοδιότητες της κρατικής 
έξουσίας, οι φεουδάρχες τιτλουχοι σέ μισθωτούς όπαλλήλους 
και τό πολύχρωμο δειγματολόγιο πού παρουσίαζαν τά άντι-
μαχόμενα μεσαιωνικά κυριαρχικά δικαιώματα στό ρυθμισμέ-
νο σχέδιο μιας κρατικής έξουσίας, πού ή έργασία της είναι 
καταμερισμένη καί συγκεντρωμένη σάν σέ έργοστάσιο. Ή 
πρώτη γαλλική έπανάσταση μέ τό καθήκον νά συντρίψει δλες 
τις τοπικές, έδαφικές, δημοτικές καί έπαρχιακές άνεξάρτη-
τες Ιξουσίες γιά νά δημιουργήσει τήν άστική ένότητα του 
Εθνους, Ιπρεπε νά άναπτύξει έκεινο πού είχε άρχίσει ή άπό-
λυτη μοναρχία: τό συγκεντρωτισμό, ταυτόχρονα δμως καί 
τήν Ε^κταση, τίς άρμοδιότητες καί τούς βοηθούς της κυβερνη-
τ<κής έξουοίας. Ό Ναπολέων τελειοποίησε τόν κρατικό αύτό 
μηχανισμό. Ή νομιμόφρονη μοναρχία καί ή Ιουλιανή μοναρ-

53 



χία δέν πρόσθεσαν σ' αύτόν τίποτα έκτός άπό ?να μεγαλύ-
τερο κατα[ΐερισμό τΨις έργασιας πού άναπτύσσονταν στόν ϊδιο 
βαθμό πού δ κατο&μερίσμός ττ)ς έργασίας, μέσα στήν άστοκή 
κοινωνία, δημιουργούσε καινούριες δμάδες συμφερόντων καί, 
κατά συνέπεια, καινούριο όλικό γιά τήν κρατική διοίκηση 
Κάθε κ ο ι ν ό συμφέρο χωρίστηκε άμέσως άπό τήν κοι 
νωνία καί στάθηκε άπέναντι σ' αύτή σάν άνώτερο, σάν γ ε 
ν ι κ ό συμφέρο, άποσπάστηκε άπό τήν αύτενέργεια τών κοι 
νωνικών μελών καί ίγινε άντικείμενο τής κυβερνητικής δρα 
στηριότητας άπό τό γεφύρι, τό σχολικό χτίριο και τήν κοινό 
χρηστη Ιδιοχτησία μιας άγροτικής κοινότητας δς τούς σιδη 
ροδρόμους, τόν έθνικό πλοΟτο και τό έθνικό πανεπιστήμιο της 
Γαλλίας. Τέλος, ή κοινοβουλευτική δημοκρατία, στήν πάλη 
της ένάντια στήν έπανάσταση, βρέθηκε άναγκασμένη, μαζί 
μέ τά καταπιεστικά μέτρα, νά ένισχύσει τούς πόρους καί 
τό συγκεντρωτισμό της κυβερνητικής έξουσίας. "Ολες οί άνα-
τροπές τελειοποιοί>σαν τή μηχανή αύτή άντί νά τήν τσακί-
σουν. Τά κόμματα πού άγωνίζονταν διαδοχικά γιά τήν έξου-
σία θεωρούσαν τήν κατάχτηση τοϋ άπέραντου αύτου κρατι-
κοΟ οικοδομήματος σάν τήν κυριότερη λεία τοΟ νικητή. 

Μά, κάτω άπό τό καθεστώς τής άπόλυτης μοναρχίας, 
στήν πρώτη έπανάσταση, κάτω άπό τό Ναπολέοντα, ή γρα-
φειοκρατία ήταν μόνο τό μέσο γιά νά προετοιμάσει τήν τα-
ξική κυριαρχία τής άστικής τάξης. Κάτω άπό τήν παλινόρ-
θωση, κάτω άπό τό Λουδοβίκο Φίλιππο, κάτω άπό τήν κοινο-
βουλευτική δημοκρατία ήταν τό δργανο τής κυρίαρχης τά-
ξης, δσο και äv ζητοΟσε νά γίνει άνεξάρτητη δύναμη. 

Μόνο στό καθεστώς του δεύτερου Βοναπάρτη φαίνεται 
τό κράτος πώς 5χει γίνει όλότελα Ανεξάρτητο. Ή κρατική 
μηχανή Ιχει τόσο σταθεροποιηθεί μπροστά στήν άστική κοι-
νωνία, πού τής είναι άρκετό νά ίχει Ιπικεφαλής της τόν 
άρχηγό τής έταιρίας τής 10 του Δεκέμβρη, !να τυχοδιώχτη 
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πού ήλθε άπό τό έξωτερικό καί τόν σήκωσαν στην άσπίδα οι 
μεθυσμένοι στρατιώτες πού είχε έξαγοράσει μέ ρακί και λου-
κάνικα καί πού πρέπει δλοένα νά τούς ρίχνει άπό ενα λου-
κάνικο. "Ετοι Ιξηγειται ή μικρόψυχη άπελπισια, τό συναί-
σθημα τής πιό τρομερής ταπείνωσης καί έξευτελισμου, πού 
πιέζει τό στήθος τής Γαλλίας καί τής κόβει τήν άναπνοή. 
Αισθάνεται τόν έαυτό της άτιμασμένο. 

Καί παρ' δλ' αύτά ή κρατική έξουσία δέν κρέμεται στόν 
άέρα. Ό Βοναπάρτης άντιπροσωπεύει μιά τάξη, καί μάλι-
στα τήν πολυαριθμότερη τάξη τής γαλλικής κοινωνίας, τούς 
[ ΐ ι κ ρ ο χ ω ρ ι κ ο ύ ς . 

'Όπως οί Βουρβώνοι ήταν ή δυναστεία τής μεγάλης 
γαιοχτησίας, δπως δ οίκος τής Όρλεάνης ήταν ή δυναστεία 
του χρήματος, Ιτσι καί οΐ Βοναπάρτες εϊναι ή δυναστεία των 
άγροτών, δηλαδή τής μάζας τοΟ γαλλικοΟ λαοΟ. Ό έκλεχτός 
των άγροτών δέν είναι δ Βοναπάρτης πού ύποτασσόταν στό 
άστικό κοινοβούλιο, μά δ Βοναπάρτης πού διάλυσε τό άστικό 
κοινοβούλιο. Τρία χρόνια οί πόλεις κατόρθωναν νά πλαστο-
γραφούν τήν Ιννοια των έκλογών τής 10 του Δεκέμβρη καί 
νά έξαπατουν τούς άγρότες γιά τήν παλινόρθωση τής αυτο-
κρατορίας. 01 έκλογές τής 10 του Δεκέμβρη 1848 δλοκλη-
ρώθηκαν μονάχα μέ τό coup d 'état τής 2 του Δεκέμβρη 
1851. 

Ο! μικροί χωρικοί άποτελοΟν μιά τεράστια μάζα, πού 
τά μέλη της ζουν κάτω άπό τίς ίδιες συνθήκες, δίχως δμως 
νά Ιρχονται μεταξύ τους σέ πολλών εΙδών σχέσεις. Ό τρόπος 
τής παραγωγής τους τούς άπομονώνει τόν Ινα άπό τόν δλλο, 
άντί νά τούς φέρνει σέ άμοιβαία έπικοινωνία. Ή άπομόνωση 
μεγαλώνει χάρη στά δαχημα συγκοινωνιακά μέσα τής Γαλ-
λίας και στή φτώχεια τών άγροτών. Τό τυαραγωγικό τους 
πεδίο, δ μικρός κλήρος, δέν έπιτρέπει στήν καλλιέργειά τους 
κανέναν καταμερισμό τής έργασίας, καμιά έφκχρμογή τής έπι-
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στημης >cac καμιά, κατά συνέττεια, ποικίλια στήν άνάτττυξη. 
καμιά διαφορά στά ταλέντα, κανένα πλοΟτο στις κοινωνικέ: 
σχέσεις. Κάθε ξεχωριστή άγροτική οικογένεια είναι σχεδόν 
αύτάρκης, παράγει ίΐμεσα ή ιδια τό μεγαλύτερο μέρος της 
κατανάλωσής της και άποχτάει Ιτσι τά μέσα συντήρησής της 
πιό πολύ μέ τήν άνταλλαγή μέ τή φύση, παρά άπό τις σχέ-
σεις μέ τήν κοινωνία. Ό μικρός κλήρος, δ άγρότης και ή 
οικογένειά του, έκεΓ κοντά ενας δλλος μικρός κλήρος. Ινας 
δλλος άγρότης και μιά &λλη οίκογένεια. Κάμποσες τέτιες 
μονάδες κάνουν ενα χωριό, κάνουν ενα νομό. "Ετσι σχηματί-
ζεται ή μεγάλη μάζα του γαλλικού Ιθνους μέ τήν άπλή 
Άθροιση άπό όμώνυμα ποσά, τό Γδιο πάνω - κάτω δπως ένα 
σακί μέ πατάτες κάνει Ινα σακί πατάτες. Εφόσον έκατομμύ-
ρια οικογένειες ζουν κάτω άπό οίκονομικές συνθήκες πού ξε-
χωρίζουν τόν τρόπο της ζωής τους, τά συμφέροντά τους και 
τή μόρφωση τους άπό τόν τρόπο τής ζωής, τά συμφέροντα 
και τή μόρφωση των δλλων τάξεων και τις Αντιπαραθέτουν 
έχθρικά σ' αύτές, άποτελουν μιά τάξη. Εφόσον στούς μικρούς 
άγρότες όπάρχει μόνο τυπική συνάφεια και ή ταυτότητα των 
συμφερόντων τους δέ δημιουργεί άνάμεσά τους καμιά ένότη-
τα, κανένα έθνικό δεσμό και καμιά πολιτική όργάνωση, δέν 
άποτελουν τάξη. Κατά συνέπεια, είναι άνίκανοι νά έπιβάλουν 
μέ τό δνομά τους τά ταξικά τους συμφέροντα, ε'ίτε μέ Ινα 
κοινοβούλιο, ειτε μέ μιά συμβατική συνέλευση. Δέν μποροΟν 
νά Αντιπροσωπεύουν τόν έαυτό τους, πρέπει νά τούς άντιπρο-
σο)πεύουν. Ό άντιπρόσωπός τους πρέπει ταυτόχρονα νά πα-
ρουσιάζεται και σάν κύριός τους, σάν έξουσία πάνω σ' αύ-
τούς, σάν Απεριόριστη κυβερνητική δύναμη, πού τούς προ-
στατεύει άπό τις άλλες τάξεις και τούς στέλνει άπ' τά πάνω 
τή βροχή και τόν ήλιο. Ή πολιτική έπιροή των μικροαγρο-
τών βρίσκει, λοιπόν, τήν τελευταία της Ικφραση στήν έκτε-
λεστική έξουσία πού ύποτάσσει τήν κοινωνία. 
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Μέ τήν ιστορική παράδοση γεννήθηκε στοός γάλλους 
άγρότες ή πίστη στό θαύμα, πώς 2νας άνθρωπος μέ τό ίνομα 
Ναπολέων θά εφερνε πίσω σ' αύτούς δλο τό μεγαλείο. Και 
νά πού βρέθηκε κάποιο &τομο, πού λέει πώς είναι αύτός δ 
δνθρωπος, έπειδή Ιχει τό δνομα Ναπολέων και σύμφωνα μέ 
τό Ναπολεόντειο Κώδικα «La recherche de là paternité est 
interdite» (άπαγορεύεται ή άναζήτηση της πατρότητοις). 
"Υστερα άπό είκοσι χρόνια άλητεια καί δστερα άπό μιά σει-
ρά γελοίες περιπέτειες, πραγματοποιείται 6 μύθος και 6 άν-
θρωπος γίνεται αύτοκράτορας των γάλλων. Ή έμμονη Ιδέα 
του άνεψιοΟ πραγματοποιήθηκε, γιατί συμφωνούσε μέ τήν 
έμμονη Ιδέα της πιό πολυάριθμης τάξης τοΟ γαλλικού λαου. 

Μά, θά μοΟ φέρει κανείς τήν άντίρηση, καί οί έξεγέρ-
σεις των άγροτών στή μισή Γαλλία, τό άνθρωποκυνηγητό του 
στρατού ένάντια στους άγρότες, οί μαζικές φυλακίσεις καί οί 
έξορίες των άγροτών; 

Άπό τόν καιρό τοϋ Λουδοβίκου 14ου ή Γαλλία δέ γνώ-
ρισε παρόμοιο διωγμό των άγροτών «γιά δημαγωγικές μη-
χανοραφίες». 

Μά δς μή γίνεται καμιά παρεξήγηση. Ή δυναστεία του 
Βοναπάρτη δέν άντιπροσωπεύει τόν έπαναστάτη, μά τό συν-
τηρητικό άγρότη, δχι τόν άγρότη πού θέλει νά βγει Ιξω άπό 
τίς κοινωνικές του συνθήκες, άπό τό μικρό κλήρο, μά άντίθετα 
αυτόν πού θέλει νά τόν σταθεροποιήσει. "Οχι τό λαό τής 
όπαίθρου πού μαζί μέ τίς πόλεις θέλει νά άνατρέψει μέ τή 
δράση του τό παλιό καθεστώς, μά, άντίθετα, τό λαό τής ύπαί-
θρου πού γερά δεμένος στό παλιό καθεστώς θέλει νά δει τόν 
έαυτό του μαζί μέ τό μικρό του κλήρο νά σώζεται καί νά 
ευνοείται άπό τό φάντασμα τής αύτοκρατορίας. Δέν άντι-
προσωπεύει τή διαφώτιση, μά τή δεισιδαιμονία του άγρότη, 
δχι τήν κρίση του, μά τήν πρόληψή του, δχι τό μέλλον του, 
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μά τό παρελθόν του, δχι τή σύγχρονη Σεβέν [72] του, μά τή 
σύγχρονη Βανδέα του [73]. 

Ή τρίχρονη σκληρή κυριαρχία της κοινοβουλευτικής δη-
μοκρατίας είχε Απελευθερώσει μιά μερίδα γάλλους άγρότες 
άπό τή ναπολεόντεια αύταπάτη και τούς είχε, δν και μονάχα 
έπιφανειακά, έπαναοτατικοποιήσει. Ή άστική τάξη δμως τούς 
άπωθοΟσε μέ τή βία κάθε φορά πού Ιμπαιναν σε κίνηση. 
Κάτω άπό τήν κοινοβουλευτική δημοκρατία πάλευε ή σύγ-
χρονη συνείδηση μέ τήν πατροπαράδοτη συνείδηση του γάλ-
λου άγρότη. Ή πορεία αύτή συνεχίστηκε μέ τή μορφή άδιά-
κοπης πάλης άνάμεσα στούς δασκάλους και τούς τεαπάδες. 
Ή άστική τάξη νίκησε τούς δασκάλους. Γιά πρώτη φορά οί 
άγρότες Ικα^/αν προσπάθειες νά κρατήσουν Ανεξάρτητη στά-
ση Απέναντι στήν κυβερνητική δράση. Αύτό έκδηλώθηκε μέ 
τις Αδιάκοπες συγκρούσεις Ανάμεσα στούς δημάρχους και τούς 
νομάρχες. Ή Αστική τάξη επαυσε τούς δημάρχους. Τέλος, 
στήν περίοδο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ξεσηκώθη-
καν οί Αγρότες σέ διάφορα μέρη, ένάντια στό ϊδιο τους τό 
γέννημα, τό στρατό. Ή Αστική τάξη τούς τιμώρησε μέ τήν 
κατάσταση πολιορκίας και μέ δημεύσεις. Και αύτή ή ιδια ή 
Αστική τάξη φωνάζει τώρα γιά τήν ήλιθιάτητα των μαζών, 
του vile multitude (χυδαίου δχλου) πού τήν παράδοσε στό 
Βοναπάρτη. Αύτή ή ϊδια στερέωσε μέ τή βία τόν αύτοκρατο-
ρισμό της Αγροτικής τάξης, αύτή ή 'ίδια διατήρησε τις συν-
θήκες πού ΑποτελοΟν τήν κοιτίδα της Αγροτικής αύτής θρη-
σκείας. "Οπωσδήποτε, ή Αστική τάξη είναι Αναγκασμένη νά 
φοβαται τήν ήλιθιότητα των μαζών, 8σο καιρό μένουν συντη-
ρητικές, και τή νοημοσύνη των μαζών, μόλις γίνουν έπανα-
στατικές. 

Στις έξεγέρσεις, υστέρα Από τό coup d ' é t a t , ëva μέ-
ρος Από τούς γάλλους Αγρότες διαμαρτυρήθηκε μέ τά δπλα 
στό χέρι ένάντια στήν ϊδια της τήν ψήφο τής 10 του Δεκέμ-
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βρη 1848. Τό σχολείο πού πέρασαν άπό τό 1848 )οα£ δώθε 
τούς είχε φρονηματίσει. Μόνο πού ?ταξαν τάν έαυτό τους 
στόν κάτω κόσμιο της ιστορίας. Ή ιστορία τούς κρατούσε 
άπό τό λόγο τους καί ή πλειοψηφία ήταν σέ τέτιο βαθμό δε-
σμευμένη άπό τίς αυταπάτες της πού ϊσα - Ισα στούς πιό κόκ-
κινους νομούς δ άγροτικός κόσμος ψήφισε άνοιχτά τό Βονα-
πάρτη [74], Σύμφωνα μέ τήν Ιδέα τους ή Εθνοσυνέλευση έμ-
πόδιζε τό Βοναπάρτη νά τραβήξει μπροστά. Τώρα αύτός 
Ισπασε τά δεσμά πού μ' αυτά οί πόλεις είχαν δέσει τή θέληση 
τής ύπαίθρου. Σέ μερικά μέρη οΐ άγρότες ίκαναν άκόμα τή 
σκέψη: Πλάι σέ ε να Ναπολέοντα μιά Συμβατική Συνέλευση. 

Άφου ή πρώτη îxol^b τούς άγρότες άπό μισο-
δουλοπάροικους έλεύθερους Ιδιοχτήτες της γής, δ Ναπολέων 
στερέωσε και ρύθμισε τίς συνθήκες πού θά τούς έπέτρεπαν 
νά έκμεταλλεύονται άνενόχλητα τή γη τής Γαλλίας, πού τό-
τε μόλις είχε περάσει στά χέρια τους,, καί νά Ικανοποιούν τό 
νεανικό πάθος τής Ιδιοχτησίας. Αύτό, δμως, πού προκαλεί 
τώρα τήν καταστροφή του γάλλου άγρότη είναι αύτός δ ίδιος 
δ μικρός του κλήρος, δ τεμαχισμός τής γής καί τοΟ έδάφους, 
ή μορφή τής Ιδιοχτησίας πού σταθεροποίησε δ Ναπολέων στή 
Γαλλία. Εκείνες πού μετάτρεψαν τό γάλλο φεουδαρχικό 
άγρότη σέ μικρό άγρότη καί τό Ναπολέοντα σέ αύτοκράτορα 
ήταν ίσα - ίσα οί όλικές συνθήκες. Δυό γενεές ήταν άρκετές 
γιά νά δημιουργήσουν τό άναπόφευχτο άποτέλεσμα: τήν προο-
δευτική χειροτέρεψη τής γεωργίας καί τήν προοδευτι-
κή καταχρέωση τοΟ γεωργού. Ή «ναπολεόντεια» μορφή 
Ιδιοχτησίας, πού στίς άρχές τοΟ 19ου αΙώνα ήταν ή προϋπό-
θεση γιά τήν άπελευθέρωση καί τόν πλουτισμό του γαλλικοΟ 
άγροτικοΟ πληθυσμοΟ, έξελίχτηκε στή διάρκεια τοΟ αΙώνα 
αύτοΟ σέ νόμο γιά τήν όποδούλωση καί τήν έξαθλί(ι)σή του. 
Καί ϊσα - ίσα αύτός δ νόμος είναι ή πρώτη άπό τίς «idées 
napoléoniennes» πού δ δεύτερος Βοναπάρτης πρέπει νά στη-
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ρίξει. Καί &ν άκόμα συμμερίζεται μίχζί μιέ τους άγρότες τήν 
αύταπάτη πώς ή αίτια της καταστροφής τους δέν βρίσκεται 
στήν Γδια τήν τεμαχισμένη ίδιοχτηοία μα πρέπει νά άνα-
ζητηθει στήν έπίδραση περιστατικών μέ δεύτερη σημασία, 
οί πειραματισμοί του θά σκάσουν σάν σαπουνόφουσκες δταν 
Ιρθουν σέ έπαφή μέ τίς παραγωγικές σχέσεις. 

Ή οικονομική έξέλιξη της τεμαχισμένης μικροϊδιοχτη-
σίας άνάτρεψε άπό τή βάση τους τίς σχέσεις τών άγροτών 
μέ τις &λλες τάξεις της κοινωνίας. Τδν καιρό του Ναπολέον-
τα, δ τεμαχισμός της γης καί του έδάφους συμπλήρωνε τόν 
έλεύ^ερο συναγωνισμό και τή μεγάλη βιομηχανία πού τότε 
άρχιζε στίς πόλεις. [Καί ή ευνοϊκή άκόμα στάση άπέναντι 
στήν άγροτική τάξη ήταν συμφέρον γιά τό καινούριο άστικό 
καθεστώς. Ή νεοδημιουργημένη αυτή τάξη ήταν ή πολύπλευ-
ρη έπέχταση του άστικου καθεστώτος Ιξω άπό τίς πόρτες τών 
πόλεων, ή πραγματοποίησή του σέ έθνική κλίμακα]*. Ή 
άγροτική τάξη ήταν ή πανταχού παρούσα διαμαρτυρία ένάν-
τια στήν άριστοκρατία τών γαιοχτημόνων πού τότε μόλις είχε 
άνατραπεΐ. [Αύτήν εύνόησαν περισσότερο άπ' δλες, καί αύτή 
περισσότερο άπ' δλες άποτέλεσε τήν αιχμή της έπίθεσης γιά 
τήν άποκατάσταση της φεουδαρχικής γης]*. 

01 ρίζες πού άπλωσε στό γαλλικό Ιδαφος ή τεμαχι-
σμένη μικροϊδιοχτησία στέρησαν τό φεουδαλισμό άπό κάθε 
τροφή. Τά δρόσημά της άποτέλεσαν τά φυσικά όχυρά τής 
άστικής τάξης ένάντια σέ κάθε coup de main (έγχείρημα) 
τών τιαλιών της άφεντικών. Στήν πορεία δμως του δέκατου 
Ινατου αΙώνα τή θέση του φεουδάρχη τήν πήρε δ τοκογλύφος 
στίς πόλεις, τή θέση τών φεουδαρχικών ύποχρεώσεων της γης 
ή ύποθήκη, τή θέση της άριστοκρατικής γαιοχτησίας τό 

• 01 περικοπές μέσα στίς [ ] λείπουν άπό τήν τρίτη γερμανική 
δκίοση (σηιμ. μετ.). 
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άστικό κεφάλαιο. Ό μικρός κλήρος του άγρότη είναι άκόμα 
μόνο τό πρόσχημα πού επιτρέπει στόν καπιταλιστή νά βγάζει 
κέρδος, τόκο και πρόσοδο άπό τό χωράφι καί νά άφήνει τόν 
ϊδιο τόν άγρότη νά κοιτάζει ,μέ τί τρόπο θά βγάλει τό μερο-
κάματό του. Τό χρέος μέ υποθήκες, πού βαραίνει τη γαλλική 
γή, φορτώνει τήν άγροτιά τής Γαλλίας μέ ενα τόκο τόσο με-
γάλο, δσο είναι δ χρονιάτικος τόκος ολόκληρου τοΟ άγγλικου 
δημόσιου χρέους. Ή τεμαχισμένη μικροϊδιοχτησία, μέ τήν 
όποδούλωσή της αύτή άπό τό κεφάλαιο, δπου τήν όδηγεί άνα-
πόφευχτα ή έξέλιξή της, ^μετάτρεψε τή μάζα του γαλλικοΟ 
"Εθνους σέ τρωγλοδύτες. Δεκάξη έκατομμύρια άγρότες (όπο-
λογίζω μαζι τις γυναίκες και τά παιδιά) ζοΟν σέ καλύβες 
πού ενας μεγάλος άριθμός άπό αύτές έχει μόνο Ινα άνοιγμα, 
Ινα άλλο μέρος Ιχει δύο καί ot πιό προνομιούχες τρία άνοί-
γματα. Τά παράθυρα γιά Ενα σπίτι είναι δ,τι οΐ πέντε αίσθή-
σεις γιά τό κεφάλι. Τό άστικό καθεστώς, πού στήν άρχή τοϋ 
αιώνα Ιβαλε τό κράτος <|)ρουρό στό νεοδημιουργημένο μικρό 
κλήρο καί πού τό λίπανε μέ δάφνες, μεταβλήθηκε σέ βρυκό-
λακα πού ρουφάει τό αίμα του καί τό μεδούλι του και τά 
πετάει στήν άλχημιστική χύτρα του κεφαλαίου. Ό Code Na-
poléon (κώδικας του Ναπολέοντα) είναι τώρα μόνο δ κώ-
δικας γιά τις δικαστικές Ικτελέσεις, τίς έκποιήσεις καί τούς 
άναγκαστικούς πλειστηριασμούς. Στά τέσσερα έκατομμύρια 
(μαζί μέ τά παιδιά τους) τούς έπίσημα άπόρους, άλήτες, 
έγκληματίες καί πόρνες πού άριθμεί ή Γαλλία πρέπει νά 
προστεθούν πέντε έκατομμύρια πού κρέμονται στό χείλος του 
γκρεμνοϋ καί είτε ζουν στήν δπαιθρο ειτε μαζί μέ τά κου-
ρέλια τους καί μέ τά παιδιά τους φεύγουν άδιάκοπα άπό τήν 
δπαιθρο στίς πόλεις και άπό τίς πόλεις στήν δπαιθρο. "Ετσι, 
τά συμφέροντα τών άγροτών δέν βρίσκονται πιά, δπως τόν 
καιρό του Ναπολέοντα, σέ συμφωνία άλλά σέ άντίθεση μέ τά 
συμφέροντα της άστικής τάξης, μέ τό κεφάλαιο. Βρίσκουν, 
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λοιπόν, τό φυ-σικό τους σι>μ4ΐαχο καί καθοδηγητή στό π ρ ο -
λ ε τ α ρ ι ά τ ο τ ώ ν π ό λ ε ω ν πού καθήκον του είναι ή 
άνατροπή του άστικου καθεστώτος. Ή Ι σ χ υ ρ ή , δ μ ω ς , 
κ α £ μ έ Α π ε ρ ι ό ρ ι σ τ α δ ι κ α ι ώ μ α τ α κ υ -
β έ ρ ν η σ η — καί αύτή είναι ή δεύτερη «idée Napoléo-
nienne» (ναπολεόντεια Ιδέα) πού δ δεύτερος Ναπολέων πρέ-
πει νά έφαρμόσει — καλείται νά όπερασπίσει μέ τή βία αύτή 
τήν «ύλική» τάξη. Και αύτή ή «ordre matériel» (ύλική τά-
ξη) είναι τό σύνθημα σέ δλες τις διακηρύξεις του Βοναπάρτη 
ένάντια ατούς έξεγερμένους άγρότες. 

Πλάι στήν ύποθήκη πού Εχει βάλει τό κεφάλαιο, τό μι-
κρό κλήρο τόν βαραίνουν άκόμα καί οί φ ό ρ ο ι . 01 φόροι 
είναι ή πηγή τής ζωής γιά τή γραφειοκρατία, τό στρατό, 
τούς παπάδες καί τήν αύλή, μέ μιά λέξη γιά δλόκληρο τό 
μηχανισμό τής έκτελεστικής έξουσίας. Ισχυρή κυβέρνηση και 
βαριοί φόροι είναι ταυτόσημα. Ή τεμαχισμένη Ιδιοχτησία, 
άπό τήν ϊδια τή φύση της, είναι κατάλληλη γιά βάση μιας 
παντοδύναμης καί Αναρίθμητης γραφειοκρατίας. Δημιουργεί 
σέ δλόκληρη τή χώρα ενα δμοιόμορφο έπίπεδο άπό σχέσεις καί 
πρόσωπα. Επιτρέπει λοιπόν καί τήν δμοιόμορφη δράση πρός 
δλα τά σημεία τής δμοιόμορφης αύτής μάζας άπό Ινα Ανώ-
τατο κέντρο. Εκμηδενίζει τίς ένδιάμεσες Αριστοκρατικές βα-
θμίδες Ανάμεσα στή μάζα του λαου καί τήν κρατική έξουσία. 
Άπό δλα τά μέρη, λοιπόν, προκαλεί τήν άμεση έπέμβαση 
τής κρατικής αύτής έξουσίας καθώς καί τήν τυαρέμβαση των 
$μεσων όργάνων της. Τέλος, δημιουργεί Ινα άνεργο ύπερ-
πληθυσμό, πού δέν βρίσκει θέση ουτε στήν ύπαιθρο οδτε στίς 
πόλεις καί κατά συνέπεια ζητάει τίς δημοσιοϋπαλληλικές θέ-
σεις σάν §να είδος Αξιόπρεπης έλεημοσύνης καί προκαλεί τή 
δημιουργία δημόσιων θέσεων. [Κάτω Από τό Ναπολέοντα τό 
πολυάριθμο αυτό κυβερνητικό προσωπικό δέν ήταν άπλά άμε-
σα παραγωγικό, τή στιγμή πού μέ τά μέσα καταναγκασμοί) 
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έκτελουσε γιά λογαριασμό της νεοεμφανισμένης άγροτιας, με 
τή μορφή δημόσιων Ιργων χτλ., δ,τι δέν μπορούσε άκόμα νά 
κάνει ή άστική τάξη μέ τήν Ιδιωτική βιομηχανία. Οι κρατικοί 
φόροι ήταν και ε να άναγκαίο μέσο έξαναγκασμου γιά τή δια-
τήρηση της άνταλλαγής άνάμεσα στις πόλεις και τήν ύπαι-
θρο. Διαφορετικά οί ίδιοχτήτες ένός μικροαστικού κτήματος 
μέ τή χωριάτικη αύτάρκειά τους θά Εκοβαν κάθε σχέση μέ 
τούς κατοίκους των πόλεων, δπως στή Νορβηγία και σέ δρι-
σμένα μέρη της Ελβετίας]*. Ό Ναπολέων μέ τις καινούριες 
άγορές πού τούς άνοιξε μέ τις λόγχες καί τή λεηλασία της 
ήπείρου, γύρισε πίσω μέ τόκους τούς άναγκο^στικούς φόρους. 
'Ήταν (οί φόροι αύτοί) Ινα κεντρί γιά τή βιοτεχνία του 
άγρότη, ένώ τώρα άρπάζουν άπό τή βιοτεχνία αύτή καί τίς 
τελευταίες πηγές βοήθειας καί δλοκληρώνουν τήν άδυναμία 
της νά άντισταθεί στήν έξαθλίωση. Καί μιά τεράστια γρα-
φειοκρατία, καλοντυμένη καί καλοθρεμένη, είναι ή «idée 
Napoléonienne» (ναπολεόντεια ιδέα) πού συμφωνεί περισ-
σότερο άπ' δλες μέ τό δεύτερο Βοναπάρτη. Εα-ί πώς θά μπο-
ρούσε νά είναι διαφορετικά, άφοϋ είναι ύποχρεωμένος πλάι 
στις πραγματικές τάξεις της κοινωνίας νά δημιουργήσει μιά 
τεχνητή κάστα, πού ή διατήρηση του καθεστώτος του νά 
είναι γ ι ' αύτήν ζήτημα καθημερινού ψωμιού; Κατά συνέπεια, 
μιά άπό τίς πρώτες οικονομικές πράξεις του ήταν νά άνεβά-
σει πάλι τίς άποδοχές τών ύπαλλήλων στό παλιό τους έπί-
πεδο καί νά δημιουργήσει καινούριες άργομισθίες. 

Μιά άλλη «idée Napoléonienne» είναι ή κυριαρχία τών 
π α π ά δ ω ν σάν μέσο διακυβέρνησης. "Αν δμως δ νεοδη-
μιουργημένος μικρός κλήρος, στή συμφωνία του μέ τήν κοι-
νωνία, στήν έξάρτησή του άπό τίς φυσικές δυνάμεις καί τήν 
ύποταγή του στήν έξουσία πού τόν προστατεύει άπό τά πάνω, 
ήταν φυσικά θρήσκος, δ τσακισμένος άπό τά χρέη μικρός 

* Ή φρώαγι αότή λείπει άπό τήν τρίτη γερμανική δχίδοση 
(οημ. μετ.). 
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κλήρος, πού βρίσκεται σέ διάσταση μέ τήν κοινωνία και τήν 
έξοι>σία, πού σπρώχτηκε Ιξω άπό τά δριά του, γίνεται φυσικά 
άθρησκος. Ό ουρανός ήταν πολύ άμορφο 0υμπλήρο>μα γιά 
τή μόλις κερδισμένη λουριδίτσα γης, και άκόμα περισσότερο 
τή στιγμή πού έξαρτιέται άπ' αυτόν καί '6 καιρός. Γίνεται 
δμως προσβολή μόλις έπιβάλλεται σάν ύποκατάστατο του μι-
κρού κλήρου. Ό παπάς παρουσιάζεται τότε σάν τό χρισμένο 
λαγωνικό της Αστυνομίας — μιά άλλη «idée Napoléonienne» 
[πού ή άποστολή του κάτω άπό τό δεύτερο Ναπολέοντα είναι 
νά φρουρεί, δχι τούς έχθρούς των χωρικών στις πόλεις, δπως 
μέ τόν Ναπολέοντα, μά τούς έχθρούς του Βοναπάρτη στήν 
δπαιθροΟ*. Ή έκστρατεία ένάντια στή Ρώμη θά γίνει, τήν 
έπόμενη φορά, στήν ιδια τή Γαλλία μέ άντίθετη δμως Ιννοια 
άπό του κ. Ντέ Μονταλαμπέρ [75]. 

Τό άποκορύφωμα τέλος των «idées Napoléoniennes» 
είναι ή άνωτερότητα του σ τ ρ α τ ο ύ . Ό στρατός ήταν τό 
point d 'honneur (τό σημείο της τιμής) γιά τούς μικρο-
αγρότες, ήταν οΐ ίδιοι μεταμορφωμένοι σέ ήρωες, πού ύπερά-
σπιζαν τήν καινούρια τους ιδιοχτησία άπό τούς έξωτερικούς 
έχθρούς, πού δόξασαν τήν τότε μόλις άποκτημένη έθνικότητά 
τους, λεηλατώντας καί έπαναστατικοποιώντας τόν κάσμο. Ή 
στολή ήταν ή κρατική τους φορεσιά, δ πόλεμος ήταν ή ποίη-
σή τους, 'δ μικρός κλήρος, μεγαλωμένος καί στρογγυλεμένος 
άπό τή φαντασία, ήταν ή πατρίδα τους καί δ πατριωτισμός 
τους ή έξιδανικευμένη μορφή του αισθήματος της Ιδιοχτη-
σίας. Οί έχθροί δμως πού πρέπει τώρα νά υπερασπίσει ένάν-
τιά τους τήν Ιδιοχτησία του δ γάλλος άγρότης, δέν είναι οι 
κοζάκοι, είναι οΐ huissiers (δικαστικοί κλητήρες) καί οΐ 
φοροεισπράχτορες. Ό μικρός κλήρος δέν βρίσκεται πιά στή 
λεγόμενη πατρίδα μά στό βιβλίο των ύποθηκών. Ό ϊδιος 6 

* Λείπει άπό τήν τρίτη γερμανική Ιχιδοση (αημ. μετ.). 
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στρατός δεν είναι πιά τό άνθος της άγροτικης νεολαίας, είναι 
τό 6αλτολούλοι>δο του άγροτικου προλεταριάτου. Σέ ëva με-
γάλο μέρος άποτελείται άπό remplaçants (άντίχαταστάτες), 
άπό άνθρώπους ύποκατάστατα, δπως καί δ ϊδιος δ δεύτερος 
Βοναπάρτης είναι μόνο ενας remplaçant, τό όποκατάστοοτο 
τοΟ Ναπολέοντα. Τά ήρωικά του κατορθώματα τά έκτελεΐ 
τώρα κυνηγώντας τους άγρότες σάν άγρια κατσίκια, κάνον-
τας τήν ύπηρεσία του χωροφύλακα καί δταν οΕ έσωτερικές 
άντιφάσεις του συστήματος του κυνηγήσουν τόν άρχηγό της 
έταιρίας της 10 του Δεκέμβρη δξω άπό τά γαλλικά σύνορα, 
δ στρατός του δστερα άπό μερικές ληστρικές πράξεις δέν θά 
δρέψει δάφνες μά ξυλιές. 

Βλέπουμε πώς δλες οΐ «idées Napoléoniennes» ε ί ν α ι 
Ι δ έ ε ς τ ο υ μ ι κ ρ ο ύ κ λ ή ρ ο υ π ο ύ δ έ ν S -
χ ε ι ά κ ό μ α ά ν α π τ υ χ θ ε ι κ α ί β ρ ί σ κ ε τ α ι 
σ τ ή φ ρ ε σ κ ά δ α τ η ς ν ε ό τ η τ ά ς τ ο υ . Γιά 
τό μικρό κλήρο πού Ιζησε τίς ήμέρες του είναι παραλογισμός. 
Είναι οί παραισθήσεις μέσα στήν άγωνία του θανάτου του, λέ-
ξεις πού μεταβάλλονται σέ φράσεις, πνεύματα πού γίνονται 
φαντάσματα. Ή παρωδία δμως της αυτοκρατορίας ήταν άναγ-
καία γιά νά άπαλλάξει τή μάζα του γαλλικού Ιθνους άπό τό 
βάρος της παράδοσης καί γιά νά προβάλει οοαθαρά ή άντίθεση 
άνάμεσα στήν κρατική δύναμη καί τήν κοινωνία. Μέ τήν προο-
δευτική καταστροφή της τεμαχισμένης μικροϊδιοχτησίας κα-
ταρέει καί τό θεμελιωμένο πάνω της κρατικό οΙκοδόμημα. 
Ό κρατικός συγκεντρωτισμός πού χρειάζεται ή σύγχρονη 
κοινωνία όψώνεται μόνο πάνω στά έρείπια του στρατιωτικό -
γραφειοκρατικού κυβερνητικού μηχανισμού, πού εχει σφυρη-
λατηθεί σέ άντίθεση μέ τή φεουδαρχία. 

[Ή συντριβή της κρατικής μηχανής δέν θά βάλει σέ 
κίνδυνο τό συγκεντρωτισμό. Ή γραφειοκρατία είναι μόνο ή 
κατώτερη καί βάναυση μορφή ένός συγκεντρωτισμού πού τήν 
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βαρύνει άκόμα ή άντιθεσή της, δ φεουδαλισμός. Μαζί μέ τήν 
άπογοήτει>ση άπό τή ναπολεόντεια τυαλινόρθωση, δ γάλλος 
χωρικός χάνει τήν πίστη του στό μικρό του κλfipo, καταρέει 
δλόκληρο τό κρατικό οίκοδόμημα πού elvai χτιομένο πάνω 
στό μικρό αυτό κλήρο και ή π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ ή έ π α -
ν ά σ τ ά σ η ά π ο χ τ ά ε ι τ ή χ ο ρ ω δ ί α π ο ύ 
δ ί χ ω ς α ύ τ ή , ή μ ο ν ω δ ί α τ η ς μ ε τ α τ ρ έ -
π ε τ α ι σ έ 8 λ α τ ά ά γ ρ ο τ ι κ ά Ι θ ν η σ έ 
κ ύ κ ν ε ι ο ά σ μ α ^ * . 

01 συνθήκες του γάλλου άγρότη μας δίνουν τήν άπάν-
τηση στό αίνιγμα των γ ε ν ι κ ώ ν έ κ λ ο γ ώ ν σ τ ί ς 20 
κ α ί 21 τ ο υ Δ ε κ έ μ β ρ η , πού Ιφεραν τό δεύτερο Βο-
ναπάρτη στό βρος Σινά δχι γιά νά πάρει μά γιά νά δόσει 
νόμους. 

[Χωρίς άμφιβολία, τίς μοιραίες αύτές ήμέρες τό γαλ-
λικό "Εθνος Ικανέ μιά θανάσιμη άμαρτία ένάντια στή δημο-
κρατία πού γονατιστή παρακαλεί καθημερινά: "Αγιο γενικό 
έκλογικό δικαίωμα τυαρακάλεσε γιά μας! Φυσικά, οι πιστοί 
του γενικού έκλογικοΰ δικαιώματος δέν θέλουν ν' άπαρνηθουν 
μιά θαυματουργή δύναμη πού κατόρθωσε τόσο μεγάλα πρά-
γματα σχετικά μ' αύτούς, πού μεταμόρφωσε τό Βοναπάρτη I I 
σέ Ναπολέοντα, ?να Σαούλ σέ Παύλο καί ëva Σίμωνα σέ 
Πέτρο. Τό πνεύμα τοΟ λαου μιλάει σ' αύτούς μέσα άπό τήν 
κάλπη, δπως δ θεός του προφήτη Έζεκιήλ μιλούσε στά άποξη-
ραμένα κόκκαλα καί Ιλεγε: «Haec dicit dominus deusos-
sibus suis : Ecce, ego intromit tarn in vos sp i r i tumet vive-
tis». «'Έτσι μίλησε κύριος δ θεός στά κόκκαλα αύτά: Ιδού, 
θά φυσήσω μέσα σας πνοή καί θά ζήσετε»]*. 

Είναι φανερό πώς ή άστική τάξη δέν ίχει τώρα άλλη 

* A'SÎmt. ή παράγραφος αυτή άπό τήν τρίτη γ€.ρμανική IxÄo-
ση ('ση»ι. μετ.). 
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έκλογή νά κάνει έκτός άπό τό Βοναπάρτη. [Δεσποτισμό ή 
άναρχία. Φασικά, ψήφιζε δεσποτισμό]*. 'Όταν οί πουριτανοί 
παραπονέθηκαν στή σύνοδο της Κωνσταντιας[76] γιά τήν άκό-
λαστη ζωή πού Ικαναν οΕ πάπες και θρηνολογοάσαν γιά τήν 
άνάγκη μιας άναμόρφωσης των ήθών, δ καρδινάλιος Πιέρ ντ' 
*Αϊγύ τούς βροντοφώναξε: «Μονάχα δ ίδιος δ διάβολος μπο-
ρεί άκόμα νά σώσει τήν καθολική έκκλησια και σεις ζητάτε 
άγγέλους!». Τό ίδιο και ή γαλλική άστική τάξη φώναξε 
δστερα άπό τό coup d 'état : «Μονάχα δ άρχηγός τf)ς έται-
ρ(ας τής 10 του Δεκέμβρη μπορεί άκόμα νά σώσει τήν άστική 
κοινωνία! Μονάχα ή κλεψιά μπορεί άκόμα νά σώσει τήν 
Ιδιοχτησία, ή έπιορκία τή θρησκεία, τά νόθα τήν οικογένεια, 
ή άταξία τήν τάξη!» 

Ό Βοναπάρτης, σάν άνεξαρτητοποιημένη δύναμη τής έκ-
τελεστικής έξουσίας, νιώθει σάν άποστολή του νά έξ<χσφαλίσει 
τό «άστικό καθεστώς». Ή δύναμη δμως στό άστικό καθεστώς 
δίναι ή -μεσαία τάξη. Παρουσιάζεται, κατά συνέπεια, σάν έκ-
πρόσωπος τής μεσαίας αύτής τάξης καί βγάζει διατάγματα μέ 
τό ττνεΟμα αύτό. 'Ωστόσο, δ ϊδιος είναι κάτι, μόνο γιατί συνέτρι-
ψε καί συντρίβει καθημερινά τήν πολιτική δύναμη τής μεσαίας 
αύτής τάξης. Παρουσιάζεται λοιπόν σάν άντίπαλος τής πολιτι-
κής καί φιλολογικής δύναμης της μεσαίας τάξης. Προστα-
τεύοντας δμως τήν ύλική της δύναμη, φτιάνει ξανά τήν πολι-
τική της δύναμη. Πρέπει νά διατηρεί στή ζωή τήν αιτία 
μά νά έξαφανίζει τό άποτέλεσμα δπου παρουσιάζεται. Αύτό 
δμως δέν μπορεί νά γίνει δίχως μικρές συγχύσεις άνάμεσα 
στά αϊτια καί τά άποτελέσματα, άφοΟ στήν άλληλέπίδρα-
σή τους χάνουν καί τά δυό τά διακριτικά τους γνωρίσματα. 
Καινούρια λοιπόν διατάγματα πού σβήνουν τήν δροθετική 
γραμμή. Ταυτόχρονα δ Βοναπάρτης θεωρεί τόν έαυτό του 

• Πχραλεόπεται οτήν τρίτη γερμανική ^κδ^ση (σηιμ. μετ.). 
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εκπρόσωπο των άγροτών καί τοϋ λαου γενικά ένάντια στην 
άστική τάξη καί θέλε: νά κάνει ευτυχισμένες τίς κατώτερες 
λαϊκές τάξεις μέσα στά πλαίσια της άστικης κοινωνίας. Και-
νούρια λοιπόν διατάγματα πού ύπεξαιρουν άπό τά πριν άπό 
τούς «άληθινούς σοσιαλιστές» [77] τήν κυβερνητική τους σοφία. 
Ό Βοναπάρτης δμως θεωρεί τόν έαυτό του, πρίν άπ' δλα, άρ-
χηγό της έταιρίας της 10 του Δεκέμβρη, έκπρόσωπο του κου-
ρελοπρολεταριάτου δπου άνηκει καί δ ϊδιος, τό entourage 
(περιβάλλον) του, ή κυβέρνηση του καί δ στρατός του καί 
ένδιαφέρεται πρίν άπ' δλα νά εύεργετήσει τόν έαυτό του καί 
νά τραβήξει άπό τό δημόσιο ταμείο τούς λαχνούς του λαχείου 
της Καλιφόρνιας. Καί έπικυρώνει τή θέση του σάν άρχηγός 
της έταιρίας της 10 του Δεκέμβρη μέ διατάγματα, δίχως 
διατάγματα καί παρά τά διατάγματα. 

Αυτό τό γεμάτο άντιφάσεις καθήκον του άνθρώπου έξη-
γεί τίς άντιφάσεις της κυβέρνησής του, τά μπερδεμένα ψα-
χουλέματα, πού μ' αύτά ζητάει πότε νά κερδίσει, πότε νά 
ταπεινώσει, πότε τούτη, πότε έκείνη τήν τάξη καί τίς ξεση-
κώνει δλες παρόμοια ένάντιά του, καί ή πραχτική του άβε-
βαιότητα άποτελεΐ μιά έξαιρετικά κωμική άντίθεση μέ τό 
έπιταχτικό, κατηγορηματικό υφος των κυβερνητικών πρά-
ξεων, ένα υφος πού τό άντιγράφει πιστά άπό τό θειο του. 

Βιομηχανία καί έμπόριο, οΐ υποθέσεις δηλαδή πού άπα-
σχολοΟν τή μεσαία τάξη, πρέπει νά άνθίσουν σάν σέ θερμο-
κήπιο κάτω άπό τήν Ισχυρή κυβέρνηση. Εκδίδονται ένα πλή-
θος άπό έκχωρήσεις γιά σιδηροδρομικές γραμμές. Πρέπει 
δμως νά πλουτίσει καί τό βοναπαρτικό κουρελοπρολεταριάτο. 
Κερδοσκοπικό παιχνίδι λοιπόν στό χρηματιστήριο μέ τίς σιδη-
ροδρομικές έκχωρήσεις άπό τούς μυημένους άπό τά πρίν σ' 
αύτές. Κεφάλαια δμως δέν παρουσιάζονται πουθενά γιά τήν 
κατασκευή των σιδηροδρομικών γραμμών Τποχρεώνεται τό-
τε ή Τράπεζα νά προκαταβάλει έναντι σιδηροδρομικών με-
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τοχών. Μά ταυτόχρονα πρέπει νά έκμεταλλευθουν τήν Τρά-
πεζα για προσωπικούς σκοπούς και γι ' αυτό τήν καλοπιά-
νουν. 'Απαλλάσσουν λοιπόν τήν Τράπεζα άπό τήν ύποχρέω-
ση νά δημοσιεύει τήν βδομαδιάτικη κατάσταση. Πρέπει νά 
άπασχολη^ει δ λαός. Διατάζονται λοιπόν δημόσια ?ργα. Τά 
δημόσια Ιργα δμως αύξάνουν τις φορδλογικές ύποχρεώσεις 
του λαου. Ελάττωση λοιπόν των φόρων σέ βάρος των ραν-
τιέρηδων μέ τή μετατροπή των δμολογιών των 5% σέ δμολο-
γίες των Πρέπει δμως ξανά νά δοθεί και στίς μεσαίες 
τάξεις κάποιο douceur (γλύκισμα). Διπλασιασμός λοιπόν 
στό φόρο του κρασιού γιά τόν κοσμάκη πού τό άγοράζει en 
détail (λιανικά) καί έλάττωση στό μισό γιά τή μεσαία τά-
ξη πού τό πίνει en gros (χονδρικά). Διάλυση των πραγμα-
τικών έργατικών δργανώσεων, ύποσχέσεις δμως γιά μελλον-
τικά θαύματα όργάνωσης. Πρέπει νά βοηθηθούν οί άγρότες. 
Κτηματικές Τράπεζες, πού έπιταχύνουν τήν καταχρέωσή 
τους καί τή συγκέντρωση της Ιδιοχτησίας. Οί Τράπεζες αύ-
τές δμως πρέπει νά χρησιμοποιηθούν γιά νά άποσπάσουν χρή-
ματα άπό τά δημευμένα χτήματα του οϊκου της Όρλεάνης. 
'Αλλά, έπειδή κανένας κεφαλαιούχος δέν θέλει νά δεχθεί τόν 
δρο αυτό, πού δέν περιλαβαίνεται στά διατάγματα, ή Κτημα-
τική Τράπεζα μένει ενα άπλό διάταγμα κ.τ.λ. κ.τ.λ. 

Ό Βοναπάρτης θά ήθελε νά φαίνεται δ πατριαρχικός 
εύεργέτης δλων των τάξεων. Δέν μπορεί δμως νά δόσει τί-
ποτα στή μιά χωρίς νά τό πάρει άπό τήν δλλη. 'Όπως στήν 
εποχή της Fronde λέγανε γιά τό δούκα Ντέ Γκίζ πώς ήταν 
δ πιό υποχρεωτικός άνθρωπος της Γαλλίας, γιατί ειχε με-
τατρέψει δλα τά άγαθά του σέ ύποχρεώσεις των δπαδών του 
άπέναντί του, Ιτσι ήθελε καί δ Βοναπάρτης νά είναι δ πιό 
ύποχρεωτικός άνθρωπος της Γαλλίας καί νά μετατρέψει δλη 
τήν ιδιοχτησία, δλη τήν έργασία της Γαλλίας σέ μιά προσω-
πική ύποχρέωση άπέναντί του. θ ά ήθελε νά κλέψει δλόκληρη 
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τή Γαλλία γιά νά τήν κάνει δώρο ατή Γαλλία, ή, καλύτερα, 
γιά νά μπορέσει νά άγοράσει ξανά τή Γαλλία μέ γαλλικό χρή-
μα, γιατί σάν άρχηγός τγ)ς έταιρίας τγ)ς 10 του Δεκέμβρη πού 
είναι πρέπει νά άγοράζει έκεινο πού πρόκειται νά του άνή-
κει. Και δλοι οΐ κρατικοί θεσμοί, ή Γερουσία,τό Συμβούλιο Ε -
πικρατείας, τό Νομοθετικό Σώμα, ή Λεγεώνα τ^)ς Τιμγ)ς, τό 
στρατιωτικό μετάλλιο, τά πλυντήρια, τά δηιμόσια ?ργα, ot σι-
δηρόδρομοι, τό état major (έπιτελειο) τής έθνοφυλακής 
πού είχε μείνει χωρίς στρατιώτες και τά δημευμένα χτή-
ματα του οίκου τής 'Ορλεάνης — δλα γίνονται τμήματα τοϋ 
όργανισμου γιά άγορές. Κάθε θέση στό στρατό και στήν κυ-
βερνητική μηχανή γίνεται μέσο άγορας. Τό σπουδαιότερο 
δμως σ' αύτή τήν διαδικασία, δπου παίρνουν τή Γαλλία γιά 
νά τήν ξαναδόσουν, είναι τά ποσοστά πού, μέσα στό πάρε-
δόσε, πέφτουν στόν άρχηγό και τά μέλη τής έταιρίας τής 
10 του Δεκέμβρη. Ή εύφυολογία, πού μ' αύτήν ή κόμισσα 
Λ., ή έρωμένη τοΟ κ. Ντέ Μορνύ, χαρακτήρισε τή δήμευση 
των χτημάτων του οίκου τής 'Ορλεάνης: «c'est le p r e -
mier vol de l'aigle» («είναι τό πρώτο πέταγμα του άε-
τοϋ», μά και «είναι ή πρώτη κλοπή τοΟ άετοϋ», γιατί vol = 
πέταγμα και vol = κλοπή), έφαρμόζεται σέ δλες τις πτή-
σεις αύτου του ά ε τ ο υ πού είναι πιό πολύ κ ο ρ ά -
κ ι . Ό ίδιος και οί δπαδοί του έπαναλαβαίνουν κάθε μέρα 
έκεινο πού δ Ιταλός καρθουσιανός καλόγερος Ιλεγε στό φι-
λάργυρο, πού άριθμουσε καυχησάρικα τό βιός του, πού θά 
του έφτανε γιά χρόνια νά ξεκοοίκαλίζει : «tu ίai il contö so-
pra 1 beni, besogna prima far il conto sopra gli anni» 
(«λογαριάζ'εις τά άγαθά σου, θά Ιτυρεπε πιό μπροστά νά λο-

γάριαζες τά χρόνια σου»). Γιά νά μή χάσουν τό λογαριασμό 
μέ τά χρόνια μετροΟν μέ τά λεπτά τής ώρας. Στήν αύλή, στά 
υπουργεία, στήν κορυφή της διοίκησης και του στρατού στρι-
μώχνεται ένας έσμός άπό ύποκείμενα, πού γιά τόν καλύτε-
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ρο &π αδτούς μπορεί κανείς νά πεί πώς δέν ξέρει άπό ποΟ 
κρατάει ή σκούφια του, ένας θορυβώδικος, κακοφημισμένος, 
αρπαχτικός μποέμ, πού χώνεται στίς στολές μέ τά γαλόνια 
μέ τήν Γδια χονδροειδή μεγαλοπρέπεια δπως καί οι μεγά-
λοι άξιωματοΟχοι τοΟ Σουλούκ. Μπορεί νά άποχτήσει κάνεις 
μιά παραστατική εΙκόνα γι" αύτό τό άνώτερο στρώμα της 
έταιρίας της 10 τοΟ Δεκέμβρη, δν άναλογισθεΤ πώς ήθικο-
λόγος της είναι δ Βερόν - Κρεβέλ* και διανοούμενός της δ 
Γκρανιέ Ντέ Κασανιάκ. *'Οταν 6 Γκιζό, τόν καιρό της πρω-
θυπουργίας του, χρησιμοποιούσε αύτόν τόν Γκρανιέ σέ μιά 
σκοτεινή έφημεριδα ένάντια στή δυναστική άντιπολίτευση, 
συνήθιζε νά τόν έπαινεΐ μέ τήν παρακάτω άποστροφή: «c' 
est le roi des drôles» («είναι δ βοοσιλιάς των γελοίων»). θ ά 
είχαμε άδικο άν θυμούμαστε τήν άντιβασιλεία τοϋ Λουδοβί-
κου XV, δταν βλέπουμε τήν αύλή καί τήν κλίκα του Λουδο-
βίκου Βοναπάρτη. Γιατί «ή Γαλλία γνώρισε ώς τώρα άρκε-
τές κυβερνήσεις άπό μαιτρέσσες, μά ποτέ άκόμα μιά κυ-
βέρνηση άπό hommes entretenus»** (άγαπητικούς) 

Κυνηγημένος άπό τίς γεμάτες άντιφάσεις άπαιτήσεις της 
κατάστασής του καί, ταυτόχρονα, άναγκασμένος σάν ταχυ-
δακτυλουργός νά κρατάει τά μάτια τοϋ κοινού καρφωμένα 
έπάνω του, σάν άντικατάσ^το του Ναπολέοντα, μέ άδιάκο-
πες έκπλήξεις, κάνοντας δηλαδή κάθε μέρα καί ενα coup 
d'état en miniature (πραξικόπημα σέ μικρογραφία), 6 Βο-
ναπάρτης άναστατώνει δλόκληρη τήν άστική οίκονομία, βά-
ζει χέρι σέ δλα δσα στήν έπανάσταση τοΟ 1848 φαίνονταν 

• Ό Μπαλζάκ στό ξργο του «Cousine Bette» ζωγραφίζει στό 
πρόσΐύκο τοΟ Κρεβέλ, ποό τόν περιέγραφε δχοντας γιά πρότυπο 
τόν Ϊδιοχτήτη τΫ)ς έφηιμερίδας «Constitutionnel» δόκτορα Βερόν, τόν 
πέρα - πέρα Ικλυτο τΜίρισινό φιλι-σταΐο. (Σηιμείοοση τοΟ Μήρξ). 

** Λόγια τ^ς κυρίας Ζιραρντέν. (Ση-μείω-ση τοΟ Μάρξ). 
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άπαραβίαστα, κάνει δλλους νά ύπαμένουν τήν έπανάστίχση 
καί άλλους νά έπιθυμιοΟν τήν έπανάσταση καί δημιουργεί τήν 
ϊδια τήν άναρχία στό δνομα της τάξης, ένώ ταυτόχρονα ά-
φαιρεί άπό δλη τήν κυβερνητική μηχανή τό φωτοστέφανο, 
τή βεβηλώνει καί τήν κάνει άπαίσια καί γελοία μαζί. Ή 
λατρεία του άγιου χιτώνα τοΟ Τρέβ έπαναλαβαίνεται στό 
Παρίσι μέ τή μορφή της λατρείας του ναπολεόντειου αυτο-
κρατορικού μανδύα: 'Όταν, δμως, δ αύτοκρατορικός μανδύας 
καλύψει στό τέλος τούς ώμους του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, 
θά γκρεμιστεϊ άπό τό δψος της στήλης της Βαντόμ δ δρει-
χάλκινος άνδριάντας του Ναπολέοντα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
[μέ Ράση τίς σημειώσεις της γερμανικής Ικδοσης 

των 'Απάντων των Μαρξ —- "Ενγκελς] 





1. « Ή Δεκάτη 'Ογδόη Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρ-
τη» είναι ίνα àjcô τά πιό σπουδαία Ιργα στη μαρξιστική 
φιλολογία. Στό Ιργο αυτό άναπτύσσονται πιό πέρα οΐ βα-
σικές θέσεις του Ιστορικού ύλισμου, ή θεωρία των ταξικοίν 
αγώνων καί των προλεταριακών έπαναστάσεων καθώς καί 
ή θεωρία γιά τη διχτατορία του προλεταριάτου. Έδώ γιά 
πρώτη φορά παρουσιάζει ô Μάρξ τή θέση πώς τό νικη-
φόρο προλεταριάτο είναι άναγκασμένο νά τσακίσει την α-
στική κρατική μηχανή καί νά τήν άντικαταστήσει μέ τό 
δικό του κρατικό μηχανισμό. 

Ό Μάρξ ^γρα-ψε τό εργο του αυτό από τό Δεκέμβρη 
του 1851 &ς τό Μάρτη του 1852. Σ ' δλο αυτό τό διάστημα 
βρισκόταν σέ αδιάκοπη έπαφή μέ τόν "Ενγκελς καί ανταλ-
λαγή σκέ\4>εων σχετικά μέ τά γεγονότα της Γαλλίας. Πη-
γές γιά τήν εργασία του είχε ό Μάρξ τόν ευρωπαϊκό τύ-
πο καί κάθε τι άλλο έπίσημο υλικό πού μπορούσε νά συμ-
βουλευτεί στό Λονδίνο καθώς καί ταχτικές ανταποκρίσεις 
άπό τό Παρίσι. 

« Ή Δεκάτη Όγδόη Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βονα-
πάρτη» προορίζονταν στήν άρχή νά δημοσιευτεί στό βδο-
μαδιάτικο περιοδικό « Ή έπανάσταση» πού έτοίμαζε νά βγάλει ό 
Ίοκτήφ Βεϋντερμάγιερ, στενός φίλος του Μάρξ καί του 
"Ενγκελς, στή Νέα *Τόρκη. 'Ωστόσο ό Βεϋντερμάγιερ δέν 
μπόρεσε, άπό οίκονομικούς λόγους, νά βγάλει άπό τό περι-
οδικό παρά δύο μόνο φύλλα τό Γενάρη του 1852. Τά όρ-
θρα του Μάρξ Ιφτασαν πολύ αργά καί δέν δημοσιεύτη-
καν στά φύλλα αυτά. Μέ υπόδειξη του Μάρξ, ό Βεϋντερ-
μάγιερ δημοσίε-ψε τό εργο τό Μάη του 1852 στό πρώτο 
φύλλο ένός δεύτερου περιοδικού μέ τόν τίτλο « Ή έπανά-
σταση. Περιοδικό σέ ελεύθερα τεύχη», αλλάζοντας τόν 
τίτλο άπό « Ή Δεκάτη Όγδόη του Λουδοβίκου Βοναπάρτη» 
σέ: « Ή 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Ναπολέοντα». 
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Έ | αιτίας της μεγάλης οίκονομικής στενοχώριας δεν 
μπόρεσε νά παραλάβει ό Βεϋντερμάγιερ άπό τό τυΛογοα-
φείο τά περισσότερα άπό τά τυπωμένα φύλλα καί ετσι έ-
φτασαν στήν Ευρώπη μερικές μόνο έκατοντάδες αντίτυπα, 
πού διατέ^καν άπό φίλους του κόμματος χωρίς νά φτά-
σουν στό εμπόριο, στήν 'Αγγλία καί στη Ρηνανία. Κανέ-
να βιβλιοπωλείο δεν δέχτηκε νά κυκλοφορήσει τό βιβλίο 
ακόμα καί τά λεγόμενα «προοδευτικά» βιβλιοπωλεία. 

Ή δεύτερη Ικδοση του έργου εγινε τό 1869 στό * Αμ-
βούργο. Γιά τήν έκδοση αυτή έπεξεργάστηκε τό κείμενο 
ξανά ο Μάρξ καί τό προλόγισε. 

Ή τρίτη έκδοση εγινε άπό τόν 'Ένγκελς τό 1885 σύμ-
φωνα μέ τό κείμενο της δεύτερης έκδοσης καί μέ έλά-
χιστες μόνο αλλαγές στό στύλ καί δχι στήν ουσία. 

« Ή 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη» μετα-
φράστηκε στά γαλλικά καί δημοσιεύτηκε στό βδομαδιάτικο 
δργανο του Εργατικού Κόμματος της Γαλλίας: «Le 
Sosialiste» άπό τό Γενάρη ώς τό Νοέμβρη του 1891 σέ 
συνέχειες. Τόν ιδιο χρόνο κυκλοφόρησε καί σέ βιβλίο στή 
Λίλλη. 

Μιά άγγλική μετάφραση, πού τήν είχε αναθέσει ό 
Μάρξ στόν Pieper καί Μ τήν ι'>εωρουσε ό 'Ένγκελς, δεν 
κατόρθωσε νά γίνει, δπως φαίνεται από τις έπιστολές του 
Μάρξ στόν "Ενγκελς άπό τίς 2 καί 7 του Σεπτέμβρη 1852, 
δπου ανάμεσα σέ άλλα ό Μάρξ λέει πώς: «ή άρχή του 
έργου είναι πολύ δύσκολο νά μεταφραστεί σ άλλη γλώσ-
σα». 

Ή μετάφραση τούτη εγινε άπό τή γερμανική έκδοση 
των «'Απάντων» των Μάρξ - "Ενγκελς [τόμος 8ος, σελ. 
111 - 207] πού συνεχίζει νά έκδίδει τό 'Ινστιτούτο Μαρξι-
σμού - Λενινισμου της 'Ανατολικής Γερμανίας καί μέ τή 
βοήθεια της άγγλική ς μετάφρασης πού ?γινε στή Μόσχα 
μέ τήν επίβλε·ψη του Άντοράτσκι καθώς καί της γαλλικής 
μετάφρασης στά «Εκλεκτά "Εργα» έκδοση Μόσχας. 

2. Ή στήλη Βαντόμ (colonne Vendôme) : Άναμνιιοτική στή-
λη στό Παρίσι. Κατασκευάστηκε τό 1806 γιά τίς νίκες 
του Ναπολέοντα στά 1805. Γιά τήν κατασκευή της χρη-
σιμοποίησαν τό μέταλλο άπό 1200 κανόνια, λάφυρα του 
Ναπολέοντα στις μάχες του μέ τούς αυστριακούς καί τούς 
ρώσους. Στήν κορυφή της στήλης τοποθετήθηκε 2νας άν-
δριάντας του Ναπολέοντα. Λέγοντας στόν πρόλογό του, 
πού γράφτηκε τό 1869, πώς ή πρόβλε·ψή του γιά τό γκρέ-
μισμα της στήλης έπαληθεύτηκε, εννοεί πο)ς ή άνοδος τοΰ 
Λουδοβίκου Ναπολέοντα στήν έξουσία θά εδινε ?να τέλος 
στή λατρεία τοΰ Ναπολέοντα καί δχι τό πραγματικό γκρέ-
μισμα της στήλης πού εγινε στίς 16 τοΰ Μάη 1871 μέ δια-
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ταγή της «Κομμούνας» του ΠαρισιΌΰ. "Τστερα από τήν 
ηττα της «Κομμούνας» ξανάστησαν τή στήλη στην ιδια 
θέση. 

3. Χέγκελ : «Vorlesungen über die Philosophie der Geschi-
chte». Μέρος τρίτο. Ό "Ενγκελς αναφέρει τή θέση 
αυτή σέ Ενα του γράμμα από τις 3 του Δεκέμβρη 1851. 

4. Montagne (όρος), Montagnards (όρεινοί) : "Ετσι Ιλεγαν 
τή ριζοσπαστική πτέρυγα των Γιακομπίνων στην έθνική 
Συνέλευση της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης, γιατί 
κάθονταν στά πιο -ψηλά καθίσματα στό αμφιθέατρο πού 
συνεδρίαζε ή Εθνοσυνέλευση. Στό 1848 ώς τό 1851 πήραν 
τό δνομα αυτό οΐ άντιπρόσωποι του μικροαστικού ριζοσπα-
στικού - δημοκρατικού κόμματος πού είχε αρχηγό τό Λεντρύ 
- Ρολλέν. 

5. Brumaire (Μπρυμαίρ) : Ό δεύτερος μήνας του γαλλικού δη-
μοκρατικού ημερολογίου. Ή 18 Μπρυμαίρ του VII I έτους 
άντιστοιχοΰσιε μέ τήν 9 του Νοέμβρη 1799 το\3 ημερολο-
γίου μας. Τή μέρα αυτή ό Ναπολέων ανέτρεψε τό Διευθνν-
τήριο καί Ιγινε δικτάτωρ παίρνοντας τόν τίτλο: 4:πρώτος 
ίίπατος». Λέγοντας Ιδώ ό Μάρξ δεύτερη έκδοση τής 18 
Μπρυμαίρ έννοεί τό πραξικόπημα τής 2 του Δεκέμβρη 1851 
πού ό Βοναπάρτης διέλυσε τή Νομοθετική Συνέλευση. 

6. Bedlam (πιό σωστά Bethlem Hospital) : ΤρελλοκομεΙο στό 
Λονδίνο. ^Ιδρύθηκε τό 1247. Τό 1931 μεταφέρθηκε Ιξω 
ojtô τό Λονδίνο, στήν ύπαιθρο καί στή θέση του σήμερα 
είναι ?νας παιδικός κήπος. 

7. 10 του Δεκέμβρη 1848: Τή μέρα αυτή εκλέχτηκε ο Βονα-
πάρτης, μέ κα^λική -ψηφοφορία, πρόεδρος τής Γαλλικής 
Δημοκρατίας. 

8. Κρεατοκάζανα τής ΑΙγύπτου: Σύμφωνα μέ τό βιβλικό μύθο 
γιά τή φυγή των * Ιουδαίων άπό τήν αίγυπτιακή αίχμαλω-
σία, δσοι έχασαν τό θάρρος τους έξ αΙτίας των κινδύνων, 
τής κοπιαστικής πορείας καί τής πείνας «νοίτταλγοίκταν τά 
κρεατοκάζανα των αίγυπτίων», δηλαδή προτιμούσαν τή 
σκλαβιά πού τήν ίβλεπαν λιγότερο έπικίνδυνη. 

9. Hic Rhodus, hic salta! ('Ιδού ή Ρόδος, Ιδού καί τό πήδη-
μα) : Άπό ?να μύθο του ΑΙσώπου. 

Hier ist die Rose, hier tanze! (Έδώ είναι τό τριαντά-
φυλλο, έδω χόρεψε). Γερμανική παραλλαγή του παραπάνω, 
δπου ή Ρόδος γίνεται Rose, δηλ. τριαντάφυλλο. Τήν άνα-
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φ^ρει ό Χέγκελ στό βιβλίο του: «Grundlinien der Philo-
sophie des Rechts». (Βασικές γραμμές στη φιλοσοφία του 
δικαίοϋ). 

10. Τή δεύτερη Κυριακή του Μάη 1852 (9 του μηνός) σύμ-
φωνα μέ τό σύνταγμα του 1848 επρεττε νά γίνει καινούρια 
εκλογή προέδρου της Γαλλωοής Δημοκ(^ατίας. Στους κύ-
κλους των μικροαστών δημοκρατών καί Ιδιαίτερα τών φυ-
γάδων στό έξωτερικό έπικρατοΰσε ή έλπίδα πώς τή μέρα 
αυτή θά Ιπαιρνε τήν έξουσία τό δημοκρατικό κόμμα. 

11. «In partibus infidelium» (στά μέρη τών μή πιστών) : Τίτλος 
καθολικών έπισκόπων πού οΐ έπισκοπές τους, όνομαστικές 
μόνο, βρίσκονταν στίς χώρες πού δέν ήταν ακόμα χριστια-
νικές καί θά γίνονταν πραγματικές όταν θά γίνονταν κι 
αυτές χριστιανικές. Γι' αυτό ή φράση αυτή σημαίνει κάτι 
πού δέν είναι πραγματικό, πού είναι μόνο στά χαρτιά, τίτλος 
χωρίς περιεχόμενο. 

12. Στά 390 π.Χ. οΐ γαλάτες κυρίεψαν τή Ρώμη εκτός από τό 
Καπιτώλιο. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, οΐ υπερασπιστές 
του μπόρεσαν νά αποκρούσουν Ιγκαιρα μιά αίφνιδιαστική 
νυχτερινή έπίθεση τών γαλατών γιατί ξύπνησαν άπό τά 
κακαρίσματα πού έκαναν οΐ χήνες στό ναό της Juno, πού 
άκουσαν τά βήματα τών γαλατών καί τρόμαξαν. 

13. Δυναστικά κόμματα: 0 1 ν ο μ ι μ ό φ ρ ο ν ε ς , δηλ. 
οΐ όπαδοί του παλαιότερου, του «νόμιμου» κλάδου της δυ-
ναστείας τών Βουρβώνων πού είχε τό στέμμα στή Γαλλία 
άπό τό 1589 ως τό 1793 καί από τό 1814 ώς τό 1830. ΟΙ 
νομιμόφρονες έκπροσωποΰσαν τά συμφέροντα τών μεγαλο-
τσιφλικάδων. Οί ό ρ λ ε α ν ι σ τ έ ς , δηλ. οΐ όπαδοί του 
κλάδου της 'Ορλεάνης πού είχε τό στέμμα στή Γαλλία άπό 
τό 1830 ώς τό 1848 (Ίουλιανή μοναρχία). Οι όρλεανιστές 
έκπροσωποΰσαν τά συμφέροντα της χρηματιστικής αριστο-
κρατίας καθώς καί τών μεγαλοβιομηχάνων. 

Γαλάζιοι καί κόκκινοι δημοκράτες: οΐ άστοί δημοκράτες 
(τό κόμμα της «National») καί οΐ σοσιαλιστές δημοκράτες. 

01 ήρωες της 'Αφρικής: οΐ στρατηγοί Καβαινιάκ, Λα-
μορισιέρ καί Μπεντώ πού πήραν μέρος στον αποικιακό πό-
λεμο του *Αλγερίοι», 

14. Φράση του Μεφιστοφελή άπό τό «Φάουστ» του Γκαίτε. Μέ-
ρος πρώτο : Σπουδαστήριο. 

15. Διηταστική άντιπολίτευση : Μιά κοινοβουλευτική όμάδα μέ 
άρχηγό τόν 'Οντιλόν Μπαρρό στή γαλλική Βο\»λή τόν και-
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QÔ της Ίουλιανης μοναρχίας. Τά μέλη της έκφράζαν τις 
ίΐντιλή\|;εις των φιλελεύθερων κύκλων της βιομηχανικής 
καί έμπορϋκης άστικής τάξης. Ζητονκταν μιά περιορισμένη εκ-
λογική μεταρύθμιση, γιατί νόμιζαν πώς μ' αύτη Μ μπορέ-
σουν νά παρακάμψουν τήν έπανάσταση πού εβλεπαν νά ερ 
χεται. 

16. Στίς 16 του 'Απρίλη 1848 Ιγινε στό Παρίσι μιά είρηνική 
διαδήλωση των έργατών. Ή διαδήλωση διαλύθηκε βίαια 
από τήν έθνοφρουρά. 

Στίς 15 του Μάη 1848 πήγαν στήν αΤθουσα πού συνε-
δρίαζε ή Συνταχτική Συνέλευση έργάτες καί χειροτέχνες, 
τήν κήρυξαν διαλυμένη καί ζήτησαν νά σχηματίσουν μιά 
Επαναστατική κυβέρνηση. 01 διαδηλωτές διαλύθηκαν σέ 
λίγο άπό τήν έθνοφρουρά καί τό στρατό. 

17. Κινητή φρουρά: Στρατιωτικός σχηματισμός πού σχηματί-
στηκε μέ άπόφαση της προσωρινής κυβέρνησης τό Φλεβάρη 
του 1848 γιά νά κτυπήσει τήν έπανάσταση. Τά στρατεύ-
ματα αύτά τά άποτελοΰσαν κατά κύριο λόγο τά πιό διε-
φθαρμένα στοιχεία των κατώτερων στρωμάτων του Παρι-
σιού. Χρησιμοποιήθηκαν γιά νά καταπνίξουν τήν έξέγερση 
του 'Ιούνη. 

18. Έ ν τούτφ νίκα: Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ό ρωμαίος 
αυτοκράτορας Κωνσταντίνος (274 -387) πρίν άπό τή μά-
χη ένάντια στό Μαξέντιο τό 312 μ.Χ. είδε στόν ουρανό 
Sva φωτεινό σταυρό μέ τήν έπιγραφή «Έν τούτφ νίκα». 

19. Κραπού?νίνσκι: Πολωνός, ήρωας στό ποίημα του Χάινε 
«Δυό Ιππότες» πού περιέχεται στή συλλογή του R o m a n -
ζ e r ο. Στό πρόσωπο του Κραπουλίνσκι ό Χάινε γελοιο-
ποιεί τούς πολωνούς ευγενείς πού φτώχυναν έξ αΙτίας της 
δσωτης ζωής τους (Crapulinski άπό τή γαλλική λέξη 
0Γαρυ1β=κραιπάλη). 'Είδώ ό Μάρξ όνομάζει Κραπουλίνσκι 
τό Λουδοβίκο Βοναπάρτη. 

20. «Le National» : Καθημερινή γαλλική πολιτική εφημερίδα πού 
έβγαινε στό Παρίσι άπό τό 1830 -1851. Τήν τέταρτη δε-
καετία του αΙώνα ήταν δργανο των μετριοπαθών άστών 
δημοκρατών. 'Αρχισυντάκτης της έφημερίδας ήταν ό αρχη-
γός της πολιτικής αυτής ομάδας *Αρμάνδος Μαρρά. Ή 
όμάδα αυτή έκπροσο)πουσε 2να μέρος άπό τή βιομηχανική 
αστική τάξη καί τούς φιλελεύθερους διανοούμενους. 

21. «Journal des Débats»: Συντομευμένος τίτλος της έφημερί-
δας «Journal des Débats politiques et littéraires». Ίδρύ-
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•drpce τό 1789 στό Παρίσι. Τόν καιρό της Ίουλιανής μο-
ναρχίας ήταν δργανο της όρλεανιοττικής άστικής τάξης. 
Στήν έπανάσταση του 1848 παρουσίαζε τίς γνώμες της άντε-
παναστατικής μπουρζουαζίας, δηλαδή του Κάμματος της 
Τάξης. 

22. "Οταν ό Λουδοβίκος Φίλιππος παραιτήθηκε άπό τό θρόνο 
ύτιερ του Ιγγονοΰ του, κόμιτος του Παρισιοΰ και γιου 
της δούκισσας της Όρλεάνης καί του πεθαμένου γιου του 
δούκα της Όρλεάνης, θά ασκούσε τήν' αντιβασιλεία, 
όσπου νά ένηλικιωθεί ό ανήλικος γιός της, ή δούκισσα της 
Όρλεάνης. Ή δούκισσα παρουσιάστηκε μέ τά δυό παιδιά 
της στή Βουλή. "Οταν άνακηρύχτηκε ή δημοκρατία Ιφυ-
γε μαζί μέ τά παιδιά της άπό τη Γαλλία. 

23. ΣυνΓαγματικός χάρτης του 1830: *Ηταν ô βασικός νόμος 
στήν Ίουλιανή μοναρχία. Ό χάρτης δέχονταν τά κυριαρ-
χικά δικαιώματα του έθνους καί περιόριζε κάπως τά δι-
καιώματα του βασιλιά. Ή Ιδιότητα του έκλογέως περιορί-
στηκε σέ δσους πλήρωναν άπό 200 φράγκα καί πάνο) φόρο 
τό χρόνο. Σύμφωνα μέ τό συνταγματικό αυτό χάρτη μόνο 
250 χιλιάδες άπό τά 34 έκατομμύρια του πληΙΚ>σμοΰ της 
Γαλλίας είχαν δικαίωμα ψήφου. 

24. Clichy (Κλισύ) : Φυλακές γιά χρέη στό προάστιο του Πα-
ρισιού Κλισύ. Ή φυλακή λειτούργησε άπό τό 182« ως τό 
1867. 

25. Π ραιτωριανοί : Στήν άρχαία Ρώμη ή αυτοκρατορική φρουρά 
άπό είδικούς προνομιούχους καί πιστούς στόν αυτοκράτορα 
στρατιώτες. ΟΙ πραιτωριανοί έπαιζαν συχνά σημαντικό ρό-
λο στήν εκλογή καινούριου αυτοκράτορα η στίς μηχανοραφί-
ες καί τίς επαναστάσεις των άνακτόρων. Έδώ πραιτωριανούς 
εννοεί ό Μάρξ τά μέλη της έταιρίας της 10 του Δεκέμβρη, 
μιά οργάνωση πού εφτιασε ό Βοναπάρτης άπό τά κατα-
κάθια της κοινωνίας καί πού μέ τή βοήθειά της Ικανέ τό 

26. Ή Αυστρία καί τό βασίλειο της Νεάπολης πήραν μέρος μα-
ζί μέ τή Γαλλία στήν έπέμβαση ένάντια στή δημοκρατία 
της Ρώμης. 

27. Τό 1832 ό Λουδοβίκος Βοναπάρτης πολιτογραφήθηκε στό έλ-
βετικό καντόνι του θουργκάου έλβετός πολίτης. Τό 1848, 
οταν εμενε στήν 'Αγγλία, ό Λουδοβίκος Βοναπάρτης προσε-
λήφθηκε άπό τήν άγγλική άστυνομία έθελοντής εΙδικός 
χωροφύλακας (2να είδος άστυνομικής έφεδρείας άπό πο-
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λίτες) καί κτύπησε μαζί μέ τήν άστυνομία τή χαρτιστική 
έργατική διαδήλωση στις 10 του 'Απρίλη 1848 στό Λονδίνο. 

28. Δές «Ταξικοί αγώνες στη Γαλλία άπό τό 1848 ώς τό 1850». 
«"Απαντα», γερμανική έκδοση, τόμος 7ος, σελ. 44)45. 

29. Στίς 20 του Δεκέμβρη 1848 ό Καβαινιάκ κατάί^εσε τήν εν-
τολή καί τήν ίδια μέρα άνακηρύχτηκε, άπό τήν έ^οσυνέ-
λευση, πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας ό Λουδοβίκος 
Βοναπάρτης. Ό Βοναπάρτης διόρισε αμέσως τό πρώτο 
του *Τπουργεΐο μέ πρόεδρο τόν Όντιλόν Μπαρρό. 

80. Νομιμόφρονες (légitimistes) : 'Οπαδοί της νόμιμης δυνα-
στείας τών Βουρβώνων. Ή δυναστεία τών Βουρβώνων άρ-
χισε στή Γαλλία μέ τόν ΈρρΙκο τόν 4ο τό 1589. Στη δυ-
ναστεία αυτή άνηκαν ό Λουδοβίκος 16ος πού καρατομήθηκε 
άπό τή γαλλική επανάσταση τό 1793, ό Λουδοβίκος 18ος, 
άδελφός του Λουδοβίκου 16ου, πού ξανάφεραν στό θρόνο 
οΐ νικητές σύμμαχοι, υστέρα άπό τήν πτώση του Ναπο-
λέοντα τό 1814, καί ό Κάρολος ό 10ος. Ό Λουδοβίκος 18ος 
βασίλεψε ώς τό 1824. Τόν διαδέχτηκε ό Κάρολος 10ος 
(κόμης ντ' Άρτουά) πού διώχτηκε τό 1830 άπό τή Γαλ-
λία καί άντικαταστάθηκε άπό τό Λουδοβίκο Φίλιππο του 
πλάγιου κλάδου της 'Ορλεάνης. 

81. Όρλεανιστές: οπαδοί του οίκου της 'Ορλεάνης. Ό οίκος 
της 'Ορλεάνης είναι κλάδος της γαλλικής δυναστείας τών 
Βουρβώνων. Πρώτος εκπρόσωπος τοΐ5 κλάδου αύτοί5 ήταν 
ό δούκας Φίλιππος, άδελφός του Λουδοβίκου 14ου. Στόν 
κλάδο αυτό άνηκε ό Λουδοβίκος Φίλιππος πού άντικατά-
στησε στό θρόνο τό διωγμένο Κάρολο 10ο τών Βουρβώ-
νων τό 1830 καί πού βασίλεψε ώς τό 1848. 'Εκθρονίστηκε 
άπό τή Φεβρουαριανή 'Επανάσταση καί καταργήθηκε ορι-
στικά στή Γαλλία ό βασιλικός θεσμός. 

32. Καλιγούλας: Ρωμαίος αυτοκράτορας (37-41) . Μεγάλωσε 
στή Γερμανία σέ ρωμαϊκό στρατόπεδο άνάμεσα στούς 
στρατιώτες. 'Ανέβηκε στό θρόνο καί Ιγινε διάσημος γιά 
τή σκληρότητά του, τά οργιά του καί τίς άλόγιστες σπα-
τάλες του, όπως μας τόν παριστάνουν οΐ Ιστορικοί της 
Ρώμης, πού δλοι τους προέρχονται άπό τούς άντίπαλους 
πρός τήν αυτοκρατορία συγκλητικούς. 

83. Civita Vecchia: 'Ιταλικό λιμάνι καί φρούριο κοντά στή Ρώ-
μη. Μέ τήν πρόφαση πώς θά υποστήριζε τό Πιεμόντιο 
στόν πόλεμό του ένάντια στήν Αυστρία καί θά υπερασπί-
ζονταν τή δημοκρατία της Ρώμης, έστειλε ή γαλλική κυ-
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βέρνηση τόν Ά;ι;ρίλη του 1849 Ινα εκστρατευτικό σώμα 
στην 'Ιταλία. Ό πραγματικός δμως σκοπός της εκ-
στρατείας αυτής ήταν ή επέμβαση ένάντια στη δημοκρατία 
της Ρώμης καί ή αποκατάσταση της έξουσίας του Πάπα 
σ' αύτη. 

34. «Le Moniteur Universel»: Γαλλική εφημερίδα άπό τό 1789 -
1901 στό Παρίσι. Άπό τό 1789 ώς τό 1814 ήταν επίσημη 
εφημερίδα της κυβέρνησης καθώς καί από τό 181G ώς τό 
1868. 2τίς στήλες της δημοσιεύονταν διατάγματα τής κυ-
βέρνησης, πληροφορίες σχετικές μέ τή Βουλή καί άλλο 
επίσημο υλικό. 

35. Κοσμήτορες (Quaestor) : Ή κατώτατη βαθμίδα των υπαλ-
λήλων τής Συγκλήτου στήν αρχαία Ρώμη. Έ δ ώ ή έπι-
τροπή τής γαλλικής Εθνοσυνέλευσης πού ήταν υπεύθυνη 
γιά τά οίκονομικά καθώς καί γιά τήν προστασία τής συνέ-
λευσης. ο ι βασιλικοί Le Flo, Baze καί Panat είχαν υπο-
βάλει πρόταση νόμου, πού χορηγούσε στόν πρόεδρο τής 
Εθνοσυνέλευσης τό δικαίωμα νά κινητοποιεί άμεσα στρα-
τιωτικές δυνάμεις γιά τήν ασφάλεια τής 'Εθνοσυνέλευσης. 
Ή πρόταση άπορίφτηκε στίς 17 του Νοέμβρη 1851 ^ τ ε -
ρα άπό ζωηρή συζήτη<τη μέ 408 -ψήφους έναντι 300. Στήν 
"ψηφοφορία οΐ ορεινοί -ψήφισαν μαζί μέ τούς βοναπαρτι-
κούς ενάντια στήν πρόταση, γιατί τόν κυριότερο κίνδυνο 
τόν εβλεπαν στούς βασιλικούς καί δχι στό Βοναπάρτη. 

36. Patres conscripti: Στήν αρχαία Ρώμη κάθε συγκλητικός 
δ'ταν μιλοίκτε στή Σύγκλητο άρχιζε τό λόγο του μέ τή φρά-
ση αυτή. 

37. Φρόντ (Fronde=σφεvδόvα) : *Ένα άδύνατο καί σκόρπιο 
αντιπολιτευτικό κίνημα ένάντια στήν απολυταρχία στή Γαλ-
λία τήν έπογ^ή πού ό Λουδοβίκος 14ος δέν είχε άκόμα ένη-
λικιωθεΐ. Στρέφονταν ένάντια στήν αντιβασιλεία τής βα-
σίλισσας μητέρας του Λουδοβίκου 14ου, "Α-ννας (1648 -
1653) καί του ευνοουμένου της Μαζαρίνου. Τό κί-νημα τής 
Φρόντ άρχισε μέ τήν αντίθεση του Κοινοβουλίου στά δημο-
σιονομικά σχέδια τής βασίλισσας "Αννας τής Αυστριακής 
καί του Μαζαρίνου. Στήν κοινοβουλευτική αύτή Φρόντ 
προστέθηκε αργότερα και μιά Φρόντ των πριγκίπων, πού 
ήταν ?να κίνημα τής φεουδαρχικής αριστοκρατίας ένάντια 
στή μοναρχική απολυταρχία. 01 άνταγω-νισμοί των συμφε-
ρόντων μέσα στή Φρόντ έπέτρεψαν πολύ γρήγορα στή 
βασιλική έξουσία νά τό καταπvί|εu Ή Φρό-ντ πήρε τό 
δνομα αυτό άπό τήν παρομοίωσή της μέ τούς πετροπόλεμους 
πού Ικαναν τά χαμίνιο του Παρισιού. 
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38. Peter Schlemihf: "Ηοωας στο διήγημα «Die seltsame ges-
chichete Peter Schlemihl» του ποιητή Chamisso (1781 — 
1838). Ό Schlemihl άντάλλαξε τή σκιά του μέ gva μαγικό 
πoυγγL "Τστερα δέν μπορούσε νά 6ρεΐ τήν ησυχία του καί 
γύριζε στόν κόσμο ψάχνοντας νά ξαναβρεί τή σκιά του. 

39. Κόκκινο παντελόνι: Τό κόκκινο παντε?ιόνι του γάλλου φαν-
τάρου τότε. 

40. Κρίνος: "Ανθος στό οΙκόσημο των Βουρβώνων. 

41. Ems: Λουτρόπολη στή Γερμανία, όπου εμενε ό κόμης ντέ 
Σαμπόρ,, μνηστήρας του γαλλικού θρόνου από τή δυνα-
στεία των Βουρβώνων (αργότερα Ερρίκος Ε ' ) . 

Claremont: Πύργος κοντά στό Λονδίνο, δπου Ιμενε ό 
Λουδοβίκος Φίλιππος δταν εφυγε στήν 'Αγγλία υστέρα από 
τή Φεβρουαριανή Επανάσταση. 

42. Τριμπουνος (από τό Λατ. Tribunus) : 'Αξίωμα στήν αρχαία 
Ρώμη. 'Από τά άξιώματα των τριμπούνων τό σπουδαιότε-
ρο ήταν τό αξίωμα του Tribunus plebis. Στήν αρχή ήταν 
δυο καί ή δύναμή τους μικρή. 'Αργότερα ή δύναμή τους Ιγι-
νε πολύ μεγάλη. 

43. •'Τστερα από τά γεγονότα της 13 του 'Ιούνη 1849 κατηγο-
ρήθηκαν 40 βουλευτές καί παραπέμφτηκαν σέ δίκη. Με-
ιρικοί άπό τούς αρχηγούς των ορεινών φυλακίστηκαν, άλ-
λοι έφυγαν (δπως ό Λεντρύ - Ρολλέν). Ή πλειοψηφία της 
Εθνοσυνέλευσης δέχτηκε ?να κανονισμό πού περιόριζε τήν 
έλευθερία του λόγου των ύπο-ψηφίων καί Ιδινε στόν πρόε-
δρο τό δικαίωμα νά άποκλείει άπό τή συνεδρίαση τό βου-
λευτή πού παραστράτησε καί νά κρατάει τή βουλευτική 
του έπιχορήγηση. 

44. *Τπαινιγμός γιά τά σχέδια του Λουδοβίκου Βοναπάρτη πού 
λογάριαζε νά πάρει τό γαλλικό στέμμα άπό τά χέρια του 
Πάπα. Σύμφωνα μέ τή βιβλική παράδοση ό βασιλιάς 

Δαβίδ χρίστηκε βασιλιάς άπό τόν προφήτη Σαμουήλ. 

45. Στό Άούστερλιτς νικήθηκαν τό 1805 οΐ συμμαχικοί στρα-
τοί των ρώσων καί αυστριακών άπό τό Ναπολέοντα I . 

46. *0 νόμος γιά τόν τύπο πού ψηφίστηκε στίς 27 του 'Ιούλη 
1849. Σύμφωνα μέ τό νόμο αυτό άπαγορευόταν κάθε πώ-
ληση Ιφημερίδας χωρίς προηγούμενη δδεια τΐίς διοίκη-
σης. Ή διοίκηση μπορουσ®, κατά τήν κρίση της, νά έπι-
τρέψει ή νά άπαγορέψει τήν πώληση χωρίς νά δόσει λόγο 
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σέ κανένα. Κά^ε προσβολή του προέδρου της Δημοκρα-
τίας διώκονταν. Κάθε κριτική ή σχόλιο γιά ενα νόμο τι-
μωρούνταν μέ πρόστιμο η φυλακή. 

Τό δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι — μιά από τίς πιό ου-
σιαστικές κατακτήσεις της Φεβρουαριανης Επανάστασης — 
καταργήθηκε. 01 λέσχες καί οΐ διάφορες ένώσεις καί σύν-
δεσμοι τέθηκαν κάτω άπό τόν ελεγχο του κράτους πού 
είχε τό δικαίωμα νά κλείνει τίς λέσχες* καί νά διαλύει 
τίς ενώσεις δταν γίνονταν «επικίνδυνες γιά τή δημόσια 
ασφάλεια». 

47. 'Τπαινιγμός γιά τό βιβλίο του Βοναπάρτη «Des idées 
napoléoniennes» πού εκδόθηκε στό Παρίσι τό 1839. 

48. ο ι φόροι στήν κατανάλωση του κρασιού, πού βάραιναν τά 
φτωχά λαϊκά στρώματα του Παρισιού, επρεπε, σύμφωνα 
μέ απόφαση της Συνταχτικής Εθνοσυνέλευσης, νά καταρ-
γηθούν από τήν 1 του Γενάρη 1850 καί νά αντικαταστα-
θούν άπό ëva φόρο στό εΙσόδημα. Δέκα μέρες πριν τήν 
προθεσμία αυτή, στίς 20 του Δεκέμβρη 1849, τό καινούριο 
*ΤπουργεΪο πού σχηματίστηκε τήν 1 τοί> Νοέμβρη 1849, 
ξανάφερε τό φόρο στό κρασί καί δέν εβαλε κανένα φόρο 
στό εισόδημα. 

Στίς 13 τοιΙ Δεκέμβρη 1849 "ψηφίστηκε άπό τή Νομοθετι-
κή συνέλευση δνας νόμος πού εδινε τό δικαίωμα στούς νο-
μάρχες νά παύουν κάθε δάσκαλο πού «μέ τό φρόνημά του 
καί τή διδασκαλία του» παρουσιαζόταν άνάξιος γιά τό 
έπάγγελμα αυτό. 

49. Burggraves: Κοροϊδευτική ονομασία (παρμένη άπό τό ομώ-
νυμο δράμα του Ουγκώ), πού δόθηκε στούς άρχηγούς των 
μοναρχικών, έξ αΙτίας της αχαλίνωτης φιλοδοξίας τους. 
ο ι 17 Burggraves άποτέλεσαν μιά επιτροπή γιά νά επεξερ-
γαστούν Ινα καινούριο άντιδραστικό εκλογικό νόμο, υστέ-
ρα άπό πρόταση του ύπουργοΰ των εσωτερικών. Τό νο-
μοσχέδιο πού έτοίμασε ή έαατροπή αυτή εγινε νόμος στίς 
31 του Μάη 1850. 

50. Στίς 16 του 'Απρίλη 1848 ^γινε μιά είρηνική διαδήλωση 
άπό τούς εργάτες καί τούς μικροβιοτέχνες του Παρισιού 
στό Πεδίο του "Αρεως. Τή διαδήλωση τήν κτύπησαν καί 
τήν διάλυσαν οΐ εθνοφύλακες. Ή άστική τάξη νίκησε καί 
ό Λεντρύ - Ρολλέν κηρύχτηκε «σωτήρας του κράτους». 

Στίς 15 του Μάη 1848 εγινε διαδήλωση στό Παρίσι 
γιά τήν εθνική άποκατάσταση της Πολωνίας. Μιά εργα-
τική άντιπροσωπεία μπήκε βίαια στήν Εθνοσυνέλευση καί 
κήρυξε τή διάλυσή της. Μιά προσπάθεια γιά νά σχηματι-

184 



στεί μιά έπαναστατική κυβέρνηση απότυχε γιατί ή διαδή-
λακιη κτυπήθηκε πάλι από τους έθνοφύλακες καί τό οτρα-
τό. Ό Μπάρες καί ό Μπλανκί συνελήφτηκαν. 

51. «La Presse»: 'Αστική καθημερινή εφημερίδα πού εκδίδονταν 
στο Παρίσι άπό τό 1836. Τό 1848—49 ήταν τό δργανο τών 
άστών δημοκρατών καί αργότερα των βοναπαρτιστών. 

52. Lazzaroni: "Ετσι όνόμαζαν στή Νεάπολη της 'Ιταλίας τους 
τεμπέληδες ζητιάνους της πόλης αυτής. 

5S. Πρόκειται γιά τίς απόπειρες του Λουδοβίκου Βοναπάρτη 
νά καταλάβει τήν έξουσία μέ στρατιωτικά κινήματα τόν 
καιρό της Ίουλιανης μοναρχίας. 

Στίς 30 του Όχτώβρη 1836 κατάφερε μέ τή βοήθεια 
βοναπαρτικών αξιωματικών νά ξεσηκώσει δυό συντάγμα-
τα πυροβολικοΰ στό Στρασβούργο. * Ωστόσο, υστέρα άπό 
λίγες ώρες οΐ στασιαστές αφοπλίστηκαν καί ό Λουδοβί-
κος Βοναπάρτης έξορίστηκε στήν 'Αμερι^ίή. 

Στις 6 του Αύγουστου 1840 αποβιβάστηκε στή Βουλώ-
νη μέ μιά όμάδα συνωμοτών καί προσπάθησε, μέ τή βοή-
θεια πάλι βοναπαρτικών, νά ξεσηκώσει σέ στάση τή φρου-
ρά. Ή απόπειρα κατάληξε σέ φιάσκο καί ό Λουδοβίκος 
Βοναπάρτης καταδικάστηκε τούτη τή φορά σέ Ισόβια φυ-
λάκιση. Τό 1846 δραπέτευσε στήν 'Αγγλία. 

54. Klaus Zettel: Άπό τήν κωμωδία τοί5 Σαίξπηρ «"Ονειρο κα-
λοκαιριάτικης νύχτας». 

55. Στό κλασσικό γαλλικό δράμα δλη ή δράση του έργου επρε-
πε νά γίνεται — δ π ω ς καί στό πραξικόπημα της 2 του Δε-
κέμβρη 1851 — τήν ϊδια μέρα καί στόν ϊδιο τόπο. 

56. Ateliers Nationaux (εθνικά έργαστήρια) : Κρατικά εργαστή-
ρια πού Ιδρύθηκαν μέ απόφαση της προσωρινής κυβέρνη-
σης ύστερη άπό τή Φεβρουαριανή 'Επανάσταση. Τά έργαστή-
ρια αυτά είχαν προορισμό άπό τό ^να μέρος νά δυσφημί-
σουν στούς εργάτες τίς Ιδέες τοί5 Λουΐ Μπλάν γιά τήν 
οργάνωση της εργασίας άπό τούς ίδιους τούς εργάτες καί 
άπό τό αλλο μέρος νά όργανώσουν στρατιωτικά μιά μερί-
δα του προλεταριάτου καί νά τήν στρέψουν ένάντια στό 
επαναστατικό προλεταριάτο. Ή άπόπειρα άπότυχε. 01 ερ-
γάτες ατό. εργαστήρια γίνονταν μέρα μέ τή μέρα καί πιό 
επαναστατικοί. Γι' αυτό ή αστική κυβέρνηση ζήτησε μέ 
μιά σειρά μέτρων νά τά καταργήσει σιγά-σιγά. Τά μέτρα 
αυτά στάθηκαν μιά άπό τίς άφορμές γιά τήν έξέγερση 
του 'Ιούνη. "Τστερα άπό τήν κατάπνιξη της έξέγερσης 
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τα έθνικά εργαστήρια καταργηΐτηκαν από τήν κυβέρνηση 
Καβαινιάκ. 

57. Schufterle καί Spiegelberg: Πρόσωπα από τό δράμα του 
Σίλλερ, «οι ληστές». Κλέφτες και δολοφόνοι χωρίς κανέ-
να ηθικό φραγμό. 

58. George Monk (1608 -1670): "Αγγλος στρατηγός καί πο-
λιτικός. *Τπηρέτησε στό στρατό του Κρόμδελ. "Τστερα 
άπό τό Μνατο του Κρόμβελ Ιγινε έχθρός της δημοκρατίας, 
νίκησε τους δημοκρατικούς καί βοήθησε τήν παλινόρθοκτη 
των Στούαρτ (Κάρολος 2ος ) . 

59. «Κόρη των Ηλυσίων»: Φράση από τήν ωδή του Σίλλερ 
4Αη die Freude». 'Τπαινιγμός γιά τά Ηλύσια, υπου εμε-
νε ό Λουδοβίκος Βοναπάρτης. 

60. Κοινοβούλιο της παλιάς Γαλλίας: Τό κοινοβούλιο της προ-
επαναστατικής Γαλλίας, πού ήταν μαζί καί ανώτατο δι-
καστήριο. Κατάγραφε στά βιβλία του τά βασιλικά διατά-
γματα καί άν είχε γιά κανένα άπό αυτά άντίρηση εκανε 
αναφορά στό βασιλιά καί ζητούσε τή ανάκληση του. Ό βα-
σιλιάς δεν είχε καμιά υποχρέωση νά δεχθεί τήν άναφορά. 

61. Belle - île - en - Mer : Γαλλικό νησί μπροστά άπό τά νότια 
παράλια της Βρετάνης βπου κρατούσαν τούς πολιτικούς 
καταδίκους. 

62. Άπό τούς «Δειπνοσοφιστές» του Άθήναιου (γύρω στά 
200 μ.Χ.). Ό Τάχος, ό βασιλιάς των ΑΙγυπτίων, εξηγεί 
στό σύμμαχό του 'Αγησίλαο, πώς τό μικρό ανάστημα καί 
οΐ άξιοπρόσεχτες πράξεις δέν είναι καθόλου άσυμβίβαστα 
μεταξύ τους. 

6δ. «L' Assemblée Nationale»: Γαλλική καθημερινή έφηαερίδα 
των νομιμοφρόνων πού Ιβγαινε στό Παρίσι άπό τό 1848 
ώς τό 1857. 

64. Περ^ιτερο Μαρσάν: Περίπτερο των άνακτόρων του Κε-
ραμεικοΰ. Τόν καιρό της παλινόρθωσης ήταν κατοικία του 
κόμιτα ντ' Άρτουά (ΰστερα Καρόλου ΙΟου) ηγέτη της 
πιό μαύρης άντίδρασης. Ζητούσε νά ξαναφέρει στή Γαλλία 
τήν «Έλέφ Θεοΰ» βασιλεία. 

θδ. «The Economist»: 'Αγγλικό (Λκονομικό περιοδικό πού βγαί-
νει στό Λονδίνο άπό τό 1843. "Οργανο της βιομηχανικής 
μεγαλοαστικής τάξης. 
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66. Βιομηχανική εκθεση του Λονδίνου: Πρώτη διεθνής εμπο-
ρική και βιομηχανική εκθεση στο Λονδίνο άπύ τό Μάη ώς 
τόν Όχτώβρη του 1851. 

67. «Le Messager de Γ Assemblée» : Γαλλική καθημερινή εφη-
μερίδα, πού εβγαινε στό Παρίσι από τίς 16 του Φλεβάρη 
ώς τίς 2 του Δεκέμβρη 1851. 

68. ΕΙρωνική Ικφραση του Μαρξ γιά τίς διεφθαρμένες γυναί-
κες καί άνδρες της αυλής. Εστιάδες ονόμαζαν οττήν άρχαι-
ότητα τίς παρθένες Ιέριες της έστίας. 01 παλαδίνοι ήταν 
Ιππότες του Μεσαίωνα όνομαστοί γιά τήν ανδρεία τους. 

69. Masaniello (1623 - 47): Ψαράς, αρχηγός μιας στάσης ε-
νάντια στήν Ισπανική κυριαρχία στή Νεάπολη της 'Ιτα-
λίας. 

70. Συμβατική συνέλευση (Convention) : Επαναστατική έθνο-
συνέλευση τόν καιρό της μεγάλης γαλλικής έπανάστασης. 
Συγκροτήθηκε τό Σεπτέμβρη του 1792, υστέρα από τήν 
ανατροπή της μοναρχίας καί τήν έγκαθίδρυση της δημο-
κρατίας. Ή πλειοψηφία της ήταν γιακομπίνοι, πού έκ-
προσωπουσαν τή μικροαστική έπαναστατική τάξη. 

71. Φράση από τόν «"Αμλετ» του Σαίξπηρ. Πράξη I. Σκηνή Γ)η. 

72. Cévennes:'Οροσειρά στή Νότιο Γαλλία. Τό 1702-1705 ή 
κατάργηση του διατάγματος της Νάντης καί τά κατα-
πιεστικά μέτρα της κυβέρνησης ένάντια στούς προτεστάν-
τες έγιναν αφορμή γιά μιά εξέγερση των χωρικών πού 
ήταν προτεστάντες. Γρήγορα δμως ή εξέγερση πήρε άντι-
φεουδαρχικό χαραχτήρα. Τά συνθήματα των χωρικών ήταν 
«κάτω οΐ φόροι καί τά δοσίματα». "Ενας από τους αρχη-
γούς των έπαναστατών ήταν ό φούρναρης Καβαλιέ. Ή 
κυβέρνηση μέ μεγάλη δυσκολία κατάπνιξε τό κίνημα αυτό. 

73. Vendée: Περιοχή της Γαλλίας. Στή γαλλική επανάσταση ή 
περιοχή αυτή ήταν κέντρο μιας βασιλικής εξέγερσης, πού 
τήν υποστήριξαν μαζικά οΐ αγρότες της περιοχής. 01 
αγρότες της Βανδέας ήταν τά πιό καθυστερημένα αγροτι-
κά στοιχεία της Γαλλίας. 

74. Στό δημο-ψήφισμα πού εκανε μέ καθολική -ψηφοφορία ό Βο-
ναπάρτης στίς 20 του Δεκέμβρη 1852, γιά νά νομιμοποιή-
σει τό πραξικόπημά του, βγήκε ξανά πρόεδρος της γαλλικής 
Δημοκρατίας μέ τεράστια πλειοιρηφία. Πήρε 7.439.216 ψή-
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φους ύπέρ καί μόνο 640.737 κατά. Τά αγροτικά στρώματα 
τόν ψήφισαν μαζικά. 

75. Charles Forbes, κόμης του Montalembert (1810- 1870). 
Συγγραφέας καί πολιτικός. 'Αρχηγός του καΰ^ολικοί» κόμ-
ματος. 

76. Σύνοδος της Κωνσταντίας (1414-1418): ΟΙκουμενική σύ-
νοδος της δυτικής εκκλησίας, πού τακτοποίησε τό μεγάλο 
σχίσμα πού δημιουργήθηκε άπό τήν ταυτόχρονη ύπαρξη 
τρίίον παπών καί πού ό ^νας αναθεμάτιζε τούς άλλους καί 
θεωρούσε μόνο τόν έαυτό του νόμιμο άντιπρόσωπο του θεού 
στή γη. Ή σύνοδος αυτή καταδίκασε τόν άγγλο Ούίκλιφ 
καί τόν τσέχο Χούς σάν αίρετικούς. Τόν Χούς τόν εκα-
-ψε καί σκόρπισε τή σκόνη του στό Ρήνο. 

77. 'Αληθινός η γερμανικός σοσιαλισμός: Μιά αντιδραστική σο-
σιαλιστική θεωρία πού πρωτοεμφανίστηκε τήν τέταρτη δε-
καετία του 19ου αΙώνα στή Γερμανία καί διαδόθηκε στούς 
μικροαστούς διανοούμενους. ΟΙ κυριότεροι έκπρόσωποι του 
αληθινού σοσιαλισμού είναι ό Κάρολος Γκρίν, ό Μωυσής 
Χές καί ό "Έρμαν Κρίγκε. Ό αληθινός σοσιαλισμός μετα-
τρέπει τό σοσιαλισμό σέ Ινα κήρυγμα αγάπης καί αδελφο-
σύνης καί δεν παραδέχεται καμιά έπαναστατική δράση. Ό 
Μάρξ καί ό "Ενγκελς έκαναν οξύτατη κριτική στό σοσιαλι-
σμό αυτό στά εργα τους: « Ή Γερμανική Ιδεολογία» κάί 
τό «Κομμουνιστικό Μανιφέστο» καθώς καί στά άρθρα τους: 
«Zirkular gegen Kriege», «Deutscher Sozialismus in Ver-
sen und Prosa», «Die Wahren Sozialisten» [Δές: «''Απαν-
τα», γερμανική έκδοση, τόμος 3ος, σελίς 439 - 580 καί 
τόμος 4ος, σελίς 3 - 17, 207 - 290 καί 485 - 488]. 
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