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'Όσοι μελετητές επιχείρησαν ίσαμε σήμερα ν’άναλύσουν 
τό καλλιτεχνικό φαινόμενο στο φως των γενικών αρχών τής 
μαρξιστικής θεωρίας, δεν πρόσεξαν ίσως αρκετά ενα καθο
ριστικό στοιχείο, πού θά τό άντιλαμβανόταν κάθε άναγνώ- 
στης αύτής τής άνθολογίας: τό οτι ό Μάρξ καί ό Ένγκελς— 
σύμφωνα άλλωστε μέ την δλη τοποθέτηση τής σκέψης τους—■ 
άποδίδουν στην τέχνη μιά ιστορική γένεση, δηλαδή άρνοΰν- 
ται νά τη συλλάβουν σαν άκατάπαυστη λειτουργία κάποιας 
«αιώνιας φύσης του άνθρώπου» ή, άκόμα λιγότερο, μιας 
«γενικής κατηγορίας του πνεύματος». IV αυτούς ή τέχνη 
γεννιέται άπό τή δραστηριότητα καί τις άνάγκες τών συγ
κεκριμένων πραγματικών ανθρώπων κι οχι άπό τον "Αν
θρωπο μέ Α κεφαλαίο. ’Απορρίπτουν έτσι—λιγότερο ή πε
ρισσότερο κατηγορηματικά— τή δυνατότητα άλλά καί τή χρη
σιμότητα ενός ορισμού τής τέχνης πού νά ισχύει γιά κάθε 
τόπο καί χρόνο, καί έπομένως καί τής αισθητικής, μέ τήν 
έννοια τής γενικής θεωρίας του καλλιτεχνικού φαινομένου. 
Τά κείμενα είναι άρκετά σαφή πάνω σ5 αύτό τό θέμα: ή γέ
νεση τής τέχνης συνδέεται μέ τήν εξέλιξη τών άνθρώπινων 
αισθήσεων, μέ τήν εξέλιξη του χεριού, γιά παράδειγμα, πού 
μέσα σέ χιλιάδες χρόνια φτάνει νά μετατρέψει τό λιθάρι σέ 
μαχαίρι—δημιουργώντας ετσι τήν προϋπόθεση γιά τήν τε
λειοποίηση πού θά κορυφωθει αργότερα στο χέρι τού με
γάλου καλλιτέχνη. Συνδέεται άκόμα μέ τήν έξέλιξη τών 
πέντε αισθήσεων πού συνοδεύει τήν κατάκτηση τής πραγμα
τικότητας άπό τον άνθρωπο—κατάκτηση πού δέν πραγμα
τώνεται άπλά καί μόνο μέ τή χρησιμοποίηση τών άντικειμέ- 
νων, πράγμα πού άλλωστε τό μπορεΐ καί τό ζώο σέ κάποιο 
βαθμό, άλλά μέ τη χρησιμοποίησή τους γιά κάποιο συλλο
γικό σκοπό κι δχι γιά προσωπική εξυπηρέτηση, δηλαδή μέ 
τή μετατροπή τους σέ κοινωνικά αντικείμενα—ή τέλος μέ 
τήν έξέλιξη τών λεγομένων πνευματικών αισθήσεων σ’ αύ
τό πού άποκαλοΰμε εύαισθησία. Κι άκριβώς επειδή αύτή 
ή έξέλιξη συντελεΐται μέ διαφορετικό τρόπο, άνάλογα μέ 
τον τόπο καί τή χρονική περίοδο, διαφορετικές είναι καί οι 
μορφές τής τέχνης. ’Έπειτα, επειδή ή τέχνη άπό τή γέννη
σή της είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη μέ τον τρόπο πού ό 
άνθρωπος ^ατακτα τήν πραγματικότητα πού τον περιβάλ
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λει, άποκτά κάθε φορά ιδιαίτερους σκοπούς καί λειτουργίες, 
καί μέσα σε διάστημα πολλών χιλιετηρίδων δεν έ'χει υπάρξει 
ποτέ αυτόνομη—εχει δμως αξία επικοινωνίας, τελετουργικής 
εξιλέωσης, ιστορικής άφήγησης κλπ. Ό  Τζιανμπατίστα Βί
κο, 'πού σήμερα παρουσιάζει άκόμα ενδιαφέρον, μόλο πού 
δε θεώρησε την ποίηση οικουμενική κατηγορία του πνεύμα
τος, τήν εξέτασε στήν ιστορική της γένεση σάν έκφραση μιας 
κοινωνίας πού γεννιέται, σάν καθολική γνώση του κόσμου 
διαμέσου του μύθου, σάν «άληθινή άφήγηση» (μιας καί 
πρωταρχικό καθήκον των ποιητών ήταν νά γίνουν οί πρώ
τοι ιστορικοί του έθνους), σά γεγονός κοινωνικό καί συλλο
γικό, πού μέσα του ή φαντασία έπαιζε πολύ μικρό ρόλο. 
Γιά τον Βίκο ή «τάξη τών ιδεών» προχωράει σύμφωνα μέ 
τήν «τάξη πραγμάτων», καί στις άπαρχές τής άνθρώπινης 
ιστορίας ύπάρχουν κοινωνικά γεγονότα, οί γάμοι, οί ταφές, 
οί εξιλαστήριες ιεροτελεστίες. 'Όλες λοιπόν οί θεωρίες συν
δέονται μέ τή συγκεκριμένη ιστορική γέννηση του θέματος 
πού επεξεργάζονται—καί πού τόσο αύτή ή γέννηση δσο καί 
ή άνάπτυξη ρυθμίζονται άπό άντικειμενικούς ιστορικούς νό
μους καί δέ μεταβάλλονται αυθαίρετα: «Ή  φύση τών πρα
γμάτων δέν εϊναι παρά ή γέννησή τους σέ συγκεκριμένες 
χρονικές στιγμές καί μέ συγκεκριμένες μορφές πού, όντας 
τέτοιες, δέν άφήνουν τά πράγματα νά γεννηθούν διαφορετι
κά».

Είπαμε πώς τά κείμενα του Μάρξ καί του *Ένγκελς ά- 
πορρίπτουν κατηγορηματικά τις οικουμενικές κατηγορίες ή 
τήν οικουμενική φύση του ανθρώπου. Πρέπει εδώ νά ξανα- 
θυμηθοΰμε πόσο επιμένουν στούς πραγματικούς άνθρώπους, 
πού οί ίδιοι δημιουργούν τις παραστάσεις καί τις ιδέες, στούς 
άνθρώπους δηλαδή πού «ενεργούν μέ τον τρόπο πού καθο
ρίζει ή συγκεκριμένη άνάπτυξη τών παραγωγικών τους δυ
νάμεων», δχι σέ άνθρώπους «μεμονωμένους καί καθορισμέ
νους φανταστικά, άλλά ένταγμένους μέσα στο προτσές τής 
άνάπτυξής τους, πού είναι πραγματικό καί διαπιστώνεται 
εμπειρικά κάτω άπό συγκεκριμένες συνθήκες». Πρέπει νν 
άναλογιστοΰμε άκόμα τή θεμελιακή άνακάλυψή τους, τήν 
άναστροφή τού προτσές πού άκολουθει ή κλασική γερμανι
κή φιλοσοφία: δχι κατέβασμα άπό τον ούρανό στή γη, άλλά 
άνέβασμα άπό τή γή στον ούρανό, κι άκόμα τή διαπίστωση 
πώς ή ζωή καθορίζει τή συνείδηση κι δχι ή συνείδηση τή 
ζωή. 5Ά ς σκεφτοΰμε άκόμα τήν καθαυτό έννοια τού εποικο
δομήματος (δηλαδή «τις νομικές, πολιτικές, θρησκευτικές, 
καλλιτεχνικές ή φιλοσοφικές μορφές») πού άποκλείει όποια-
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δήποτε αυτονομία των στοιχείων πού τδ συγκροτοΰν καί 
τούς άρνιέται κάθε ιστορική δυνατότητα ή αύτόνομη άνά- 
πτυξη άσχετη άπό τήν εξέλιξη των συνθηκών της πραγμα
τικής ζωής των άνθρώπων. Ή  πολεμική ένάντια στις ((οι
κουμενικές ιδέες» (ή στούς «αιώνιους νόμους») είναι ξεκά
θαρη καί δεν άφήνει περιθώριο για παρανόηση* άπδ τούτους 
φαίνεται καθαρά πώς αύτές οι ιδέες προέρχονται άπό τήν 
άνάγκη τής άρχουσας τάξης να «εμφανίζει τό συμφέρον της 
σάν κοινό συμφέρον δλων των μελών τής κοινωνίας, δηλα
δή, για νά τό έκφράσουμε με ίδεαλιστικδ τρόπο, να δίνει 
στις ιδέες της οικουμενικό χαρακτήρα καί νά τις παρουσιά
ζει σάν τις μόνες λογικές καί μέ οικουμενική ισχύ». Ά πό 
δώ δίνεται καί ή άπάντηση στή βασική άντίρρηση πού θά 
μπορούσε νά προκύψει άπό μιά τέτοια αντίληψη: δτι ή ηθι
κή, ή θρησκεία, ή τέχνη, ή φιλοσοφία κλπ. υπήρχαν πάντα, 
άν καί στή διάρκεια τής ιστορικής εξέλιξης πέρασαν άπό 
πολλές μεταβολές. «Ή  ιστορία ολόκληρης τής κοινωνίας 
κύλησε ϊσαμε σήμερα άνάμεσα σέ ταξικούς άνταγωνισμούς 
πού πήραν διάφορους χαρακτήρες σέ διαφορετικές εποχές. 
Ωστόσο δποια κι άν ήταν ή μορφή πού πήραν αύτοί οί 
ταξικοί άνταγωνισμοί, ή εκμετάλλευση μιας μερίδας τής 
κοινωνίας άπό μιά άλλη είναι γεγονός γιά δλους τούς περα
σμένους αιώνες. Δέν πρέπει λοιπόν νά παραξενευόμαστε πού 
ή κοινωνική συνείδηση δλων τών αιώνων, παρόλες τις δια
φορές καί τις παραλλαγές, κινείται άνάμεσα σέ ορισμένες 
κοινές μορφές—μορφές τής συνείδησης πού θά διαλυθοΰν ό- 
λότελα μόνο μέ τήν εξαφάνιση του ταξικού άνταγωνισμοΰ». 
Οί ορισμοί τής τέχνης γενικά, πού ισχυρίζονται πώς έχουν 
χαρακτήρα οικουμενικό κι αιώνιο, άνήκουν στήν ιδεολογία 
(στήν ψεύτικη συνείδηση του πραγματικού, πού ή άρχουσα 
τάξη τήν επεξεργάζεται γιά δίκιά της χρήση καί κατανά
λωση)* απεναντίας, οί συγκεκριμένες έκδηλώσεις τής τέχνης 
πρέπει ν5 άξιολογοΰνται άνάλογα μέ τή λειτουργία πού εκ
πληρώνουν στο συγκεκριμένο ιστορικό περιβάλλον πού τις 
γέννησε. ’Έτσι ή αισθητική χάνει τις προϋποθέσεις τής 
ύπαρξής της. Στή θέση της—δπως καί στούς άλλους κλάδους 
τής φιλοσοφίας—μπορεΐ νά μπει σταδιακά «μιά σύνθεση 
τών γενικοτέρων άποτελεσμάτων πού μπορούμε νά βγάλου
με άπό τήν ερευνά τής ιστορικής εξέλιξης τών άνθρώπων»: 
δηλαδή άπό τή διεξοδική ερευνά τών καλλιτεχνικών φαινο
μένων στή διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου μπορούμε νά 
βγάλουμε κάποιες σΤαθερές πού δέν έχουν κατηγορική άξια 
(τουλάχιστο μέ τήν ίδεαλιστική σημασία, γιατί μέ τή ση
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μερινή λογικο-φιλοσοφική γλώσσα θά ορίζονταν ακριβώς 
σαν καχηγορικές εννοιες) άλλα δείχνουν μονάχα την ΰπαρξη 
κοινών ρευμάτων πού άξίζει τον κόπο νά τά σημειώσει ό 
ιστορικός. Μια απ’ αυτές τις έννοιες, πού μπορεΐ νά επα
ληθευτεί, πειραματικά τουλάχιστο, στη λογοτεχνία και σέ 
μιά καθορισμένη ιστορική περίοδο, (άπό τότε δηλαδή πού 
ή γραφτή παράδοση άντικαθιστα τήν προφορική), μπορει 
νά είναι π.χ. ή ((σημαντική όργανικότητα» πού μέ τόση 
οξύνοια θεωρητικοποίησε ό Ντέλλα Βόλπε Χ. Μιά άλλη εί
ναι αυτή ή ιδιαίτερη απόλαυση πού συνοδεύει πάντοτε τήν 
έννοια τής τέχνης. Ή  βασική αρχή δμως γιά τήν περίοδο 
τής ταξικής κοινωνίας είναι δτι ή τέχνη άνήκει στο εποι
κοδόμημα, δηλαδή είναι μιά άπό τις ιδεολογικές μορφές πού 
επιτρέπουν στούς άνθρώπους νά συλλάβουν καί νά άναπαρα- 
στήσουν μέ τρόπο αύθεντικό ή διαστρεβλωμένο τήν πραγμα
τική κατάσταση μέσα στην οποία βρίσκονται καί λειτουρ
γούν.

Ή  ΰπαρξη τέτοιων σταθερών δέν άντικρούει τή βασική 
θέση τής εξάρτησης τών εποικοδομημάτων άπό τις πραγμα
τικές δομές τής κοινωνίας. Ό  Μάρξ διευκρινίζει δτι ή άλ- 
λαγή τής οικονομικής βάσης προκαλεΐ «περισσότερο ή λι- 
γότερο ραγδαία» τή μεταβολή του εποικοδομήματος: «πε
ρισσότερο ή λιγότερο ραγδαία» καί ποτέ μέ τρόπο αύτόμα-- 
το ή μηχανικό. Κι ό ’Ένγκελς, άφοΰ δήλωσε κατηγορημα
τικά δτι «σέ τελευταία άνάλυση»ί μόνο ή παραγωγή ή ή 
άναπαραγωγή τής αληθινής ζωής είναι το καθοριστικό στοι
χείο τής ιστορίας («τό δτι είναι κάτι παραπάνω άπ* αύτό 
δέν τό υποστήριξε ποτέ ουτε ό Μάρξ οΰτε έγώ»), παραδέχεται 
δτι ή ύπερτίμηση τής οικονομικής πλευράς μπορεΐ νά είναι 
«ως ενα μέρος λάθος του Μάρξ καί δικό tod». Κι αύτό 
γιατί στήν ιδεολογική μάχη πού έδιναν επρεπε νά υπογραμ
μίσουν άναγκαστικά στούς άντιπάλους τους «τήν ούσιαστι- 
κή αρχή πού είχαν άπαρνηθεΐ», ν5 άπομυθοποιήσουν τά 
συστήματά τους, τις οικουμενικές τους ιδέες, τήν υποτιθέ
μενη αύτονομία τους, καί δέν είχαν πάντα τήν εύκαιρία νά 
ζυγίσουν τήν πολεμική τους, ετσι πού νά «δικαιώνει καί τούς 
άλλους παράγοντες πού συμμετέχουν στήν αμοιβαία δράση». 
Φυσικά δταν περνούσαν στήν ανάλυση μιας περιόδου ή ενός 
ιστορικού γεγονότος, ή εφαρμογή της μεθόδου τους ήταν 
αυστηρά άκριβής. Μιά άναφορά γι αύτή τήν άδιαφιλονίκη-

1. Della Volpe, Κριτική του γούστουt Μιλάνο 1964.
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τη άκρίβεια—πού έχει παράλληλα καί μοναδική έπικαιρότη- 
τα—βρίσκουμε σ’ ένα γράμμα στον Conrad Schmidt:

«Γενικά ή λέξις υλιστής χρησιμεύει στη Γερμανία σε 
πολλούς νεαρούς συγγραφείς σά μιά απλή έκφραση μέ τήν 
οποία βάζουν μια ετικέτα σε κάθε πράγμα χωριστά καί σ’ 
δλα μαζί, δίχως πολλή σκέψη, κι έτσι νομίζουν πώς ταχτο
ποίησαν τήν κατάσταση. Ή  δική μας άντίληψη γιά τήν 
ιστορία είναι δμως πάνω άπ5 δλα μιά μέθοδος γιά μελέτη 
κι οχι μοχλός γιά νά σκαρώνει κανείς κατασκευάσματα με 
τον τρόπο του χεγκελιανισμοΰ. Πρέπει νά μελετήσουμε ξανά 
ολόκληρη τήν ιστορία, πρέπει νά έρευνήσουμε λεπτομερειακά 
τις συνθήκες ύπαρξης των διάφορων κοινωνικών σχηματι
σμών, πριν άποπειραθοΰμε νά συμπεράνουμε τις πολιτικές, 
νομικές, αισθητικές, φιλοσοφικές κλπ. πεποιθήσεις πού πη
γάζουν άπ αυτούς. Στο σημείο αύτό λίγα έχουν γίνει ώς 
τώρα, γιατί λίγοι μόνο είναι προετοιμασμένοι σοβαρά γι’ 
αυτή τήν εργασία. Χρειαζόμαστε μεγάλη βοήθεια σ’ αύτό 
τον τομέα* τό πεδίο είναι άπέραντο κι δποιος είναι διατεθει
μένος νά δουλέψει σοβαρά μπορεΐ να κάνει πολλά καί να 
διακριθεΐ. ’Αντίθετα, ή φράση «ιστορικός υλισμός» (καί 
δλα μπορούν νά γίνουν μέ μια φράση) χρησιμεύει σέ πολλούς 
νεαρούς γερμανούς μόνο γιά νά στολίζουν στο άψε σβήσε 
τό σύστημα τών σχετικά ισχνών ιστορικών τους γνώσεων 
—ή οικονομική ιστορία βρίσκεται άκόμα στά σπάργανα 1--' 
καί νά περνούν έτσι γιά μεγάλα κεφάλια».

Αυτή ή αναφορά μπορεΐ νά ίσχύσει δίχο ς̂ ν* αλλάξει 
ουτ* ενα κόμμα γιά πολλούς—σχετικά νέους— «ίδεολόγους» 
τών καιρών μας.

Ή  σχέση λοιπόν άνάμεσα στήν πραγματική βάση καί τά 
ιδεατά εποικοδομήματα δέν καθορίζεται μηχανιστικά, ουτε 
ή οικονομική κατάσταση είναι ό μόνος ενεργητικός παρά
γοντας. Καί στο σημείο αύτό δέν πρέπει νά υπάρξει καμιά 
άμφιβολία (γιατί κι οί σοβαροί μαρξιστές ερευνητές δέν 
άμφέβαλλαν ποτέ). 'Όταν 6 ’Ένγκελς διατυπώνει τον γνω
στό σήμερα σά νόμο τών «μακρών περιόδων» δέ μας λέει 
μόνο πώς δσο πιο μακριά είναι ή έξεταζόμενη περίοδος 
τόσο περισσότερο ή καμπύλη τών ιδεολογιών διαγράφει 
τροχιά σχεδόν παράλληλη μέ κείνη τής οικονομικής ανά
πτυξης* άπεναντίας, άφήνει νά εννοηθεί καί τό αντίθετο : 
δσο πιό σύντομη είναι ή έξεταζόμενη περίοδος τόσο λιγό- 
τερο ό ιδεολογικός άξονας τείνει νά γίνει παράλληλος μέ 
κείνον τής οικονομικής ανάπτυξης καί τόσο περισσότερο
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αντιστοιχεί σέ μια κατακερματισμένη γραμμή φανερώνον
τας— γιά να χρησιμοποιήσω τα λόγια του συγγραφέα—τυ
χαία στοιχεία. Δεν υπάρχει άμφιβολία πώς οι κλασικοί 
του μαρξισμού—παρόλο πού διεκδικοΰσαν διά τήν πραγμα
τική κατάσταση τή δυναμική λειτουργία στήν άνάπτυξη 
τών ιδεολογιών—εϊχαν ύπόψη τους δτι τα έποικοδομήματα 
δεν άποτελοΰσαν παθητικό στοιχείο τής ιστορίας, άλλα άντί- 
θετα έπιδροΰσαν πάνω στις δομές άσκώντας «άκόμα τήν 
έπιρροή τους στή διάρκεια τών ιστορικών άγώνων» καί 
καθορίζονται πολλές φορές τή «μορφή τους με τρόπο κυ
ριαρχικό». Τέλος, «υπάρχει άμοιβαία δράση καί άντίδραση 
δλων αύτών τών παραγόντων καί διαμέσου αύτών ή οικο
νομική κίνηση καταλήγει νά καθοριστεί σάν άναγκαΐο στοι
χείο στο μέσο άπειρων συμπτωματικών καταστάσεων». 
Πρέπει άκόμα νά προσθέσουμε δτι οι κλασικοί του μαρξι
σμού δεν άρνοΰνται όλότελα (άπεναντίας άναγνωρίζουν καί 
τό κύρος καί τήν άξια της) τήν ύπαρξη μιας παράδοξης μέ
σα στούς έπιμέρους τομείς τής ιδεατής δράσης, μιας παρά
δοσης πού τρέφει τήν ψευδαίσθηση τής αύτονομίας τών δια
φόρων επιστημών άπό τή δομή τής βάσης. 'Όσο άφορα τή 
φιλοσοφία, ό *Ένγκελς—άφοΰ καθορίζει τήν ταξική προέ
λευση τών διαφόρων φιλοσοφικών θέσεων—προσθέτει πώς 
«ή φιλοσοφία, σάν ορισμένος τομέας του καταμερισμού τής 
εργασίας, προϋποθέτει σέ κάθε εποχή ενα ορισμένο συλλο
γιστικό υλικό πού τής τό μεταβιβάζουν οι προκάτοχές της 
καί άπό τό όποιο ξεκινάει. IV αύτόν άκριβώς τό λόγο, οί 
οικονομικά καθυστερημένες χώρες μπορούν νά παίξουν τον 
πρώτο ρόλο στή φιλοσοφία». Σχεδόν δμοια θά μπορούσαμε 
νά ποΰμε πώς καί ή τέχνη, σάν ορισμένος τομέας του κατα
μερισμού της εργασίας, προϋποθέτει ενα υλικό άπό τεχνικές, 
σχήματα, ρυθμούς, γούστα καί σκέψεις, πού τής τά μεταβι
βάζουν οί προκάτοχές της καί πού άπ* αύτά ξεκινάει.

'Ωστόσο ή θέση τής ιστορικής γένεσης τής τέχνης (καί 
κατά συνέπεια καί ή άρνηση πώς αύτή είναι μιά οικουμενι
κή κατηγορία του πνεύματος ή ή αιώνια λειτουργία κάποιας 
οικουμενικής άνθρώπινης φύσης) καί ή θέση τών σχέσεων 
(άν κι αύτές είναι έμμεσες καί συναρθρωμένες) άνάμεσα 
στήν πραγματική δομή καί τις καλλιτεχνικές άναπαραστά- 
σεις, θέτουν τό βασικό πρόβλημα πού ό Μάρξ τό άντιμετω- 
πίζει στο φημισμένο κείμενό του γιά τήν ελληνική τέχνη: 
δηλαδή γιά ποιο λόγο ή ελληνική τέχνη—άν κι έχουν πια 
καταρρεύσει δλες οί δομές πού έπέτρεψαν τήν άνθισή της— 
μας προκαλεΐ άκόμα καί σήμερα κάποια αισθητική άπόλαυ-
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ση καί άποτελει «κάτω άπό ορισμένες συνθήκες, άφταστο 
κανόνα καί πρότυπο». Σύμφωνα με τις αρχές του ό Μάρξ 
άρνιέται μια γενική λύση του προβλήματος πού θα κινδύ
νευε να τό μετατρέψει ξανά σ’ ενα γενικό ορισμό τής τέχνης* 
άπομονώνει πρώτα σέ ειδική μορφή της μυθολογίας («στη 
φύση καί στις ΐδιες τις κοινωνικές δυνάμεις πού είναι ήδη 
έπεξεργασμένες άπό τή λαϊκή φαντασία με τρόπο άσυνείδητα 
καλλιτεχνικό») τή μήτρα τής ελληνικής τέχνης (πού γιά 
τούτο δέ θά μπορούσε νά γίνει κατανοητή ουτε στη βάση 
τής αιγυπτιακής μυθολογίας άλλά ουτε καί μιας κοινωνίας 
τόσο άναπτυγμένης, πού ν’άποκλείει μιά μυθολογική σχέση 
μέ τή φύση) καί λύνει τό πρόβλημα τής γοητείας πού άσκεΐ 
άκόμα καί σήμερα—δχι πιά στή βάση των αιώνιων στοι
χείων πού δήθεν μας μεταβιβάζει, ουτε στή βάση όλων των 
εμπειριών του παρελθόντος πού συμβάλλουν μέσα μας σάν 
τά ποτάμια, άλλά παραπέμποντας στή συγκεκριμένη γένε
ση τής ελληνικής τέχνης, σε κείνο τον τόπο και κείνο το 
χρόνο καί στή μοναδικότητά της. Ετούτη ή τέχνη μάς γοη
τεύει άκριβώς επειδή γεννιέται στήν παιδική ηλικία τής 
άνθρωπότητας, σέ μιά κοινωνική κατάσταση ελάχιστα άνα- 
πτυγμένη καί μέσα σέ συνθήκες πού πιά δέν πρόκειται νά 
έπαναληφθουν.

Στο φώς παρόμοιων συλλογισμών πρέπει νά εξετάσουμε 
καί τό πρόβλημα του ρεαλισμού. Καί τοΰτο γιατί επειτα 
άπ9 δσα ειπώθηκαν πρέπει νά ’ναι πιά φανερό πώς οί κλα
σικοί του μαρξισμού δέ γίνεται νά θεωρούν τό ρεαλισμό σά 
γενικό χαρακτηριστικό τής τέχνης (αύτό πού ονομάζεται 
ρεαλισμός σά μέθοδος), άλλά τον βλέπουν σάν τάση, σάν 
ποιητική, καί συγκεκριμένα σάν τήν καταλληλότερη ποιητι
κή γιά νά περιγράψει τις άντιθέσεις τής καπιταλιστικής κοι
νωνίας (τουλάχιστο στή σύγχρονή τους εποχή). Πραγματικά 
ή ρεαλιστική τέχνη είναι κείνη πού—δταν μιά τάξη εχει στα
θεροποιήσει τήν κυριαρχία της κι έχει προτάξει σάν επίσημο 
(οικουμενικό καί αιώνιο) ενα δικό της τρόπο κρίσης τής 
πραγματικότητας, άντίληψης τών κοινωνικών σχέσεων 
καί άξιολόγησης τής άνθρώπινης συμπεριφοράς — σπάει 
τό παραπέτασμα τής επισημότητας, άντιπαραβάλλει τήν 
κίβδηλη καί ζαχαρωμένη άποψη του πραγματικού, πού 
κατασκεύασε ή άρχουσα τάξη, μέ τά δεδομένα τής συγκε
κριμένης κατάστασης, άπομυθοποιει τις λεγόμενες οικου
μενικές άξιες : Δείχνει δηλαδή τήν πραγματικότητα στο 
πιο αυθεντικό της πρόρςοπο, ξεδιακρίνοντας δλες τις δψεις
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καί τις άντιθέσεις της. Εϊναι φυσικό πώς μια "τέτοια τέχνη 
άποδείχνεται συγγενική μέ τις δυνάμεις πού μάχονται 
μέσα στην ίδια κοινωνία για ν* ανατρέψουν την ύπάρχουσα 
τάξη καί νά έγκαταστήσουν μιά καινούργια. Είναι άκόμα 
φυσικό πού οι προτιμήσεις του Μάρξ καί του ’Ένγκελς συ
γκεντρώθηκαν στούς μεγάλους ρεαλιστές συγγραφείς του 
19ου αιώνα, γιατί σ5 αυτούς έβλεπαν τήν καλλιτεχνική 
εκδήλωση πού πλησίαζε περισσότερο στον επαναστατικό 
αγώνα πού έκαναν. Στο σημείο αύτό οι προτιμήσεις τους 
δέ σηκώνουν άμφισβήτηση. ’Απορρίπτουν άκόμα καί τούς 
πιο μεγάλους συγγραφείς, πού ρίχνουν περισσότερο βάρος 
στή θεωρία παρά στήν πράξη, στην καλλιέργεια τής έκφρα
σης παρά στο περιεχόμενο, στήν περιγραφή εσωτερικών κα
ταστάσεων παρά στήν άφήγηση των γεγονότων, στήν άνά- 
λυση του εσωτερικού άνθρώπου παρά στήν περιγραφή των 
ζωντανών άνθρώπων — δπου, τέλος, ή λεπτολογία ξεπερ
νάει τήν άδρότητα τής σύνθεσης. 5Αντίθετα, προτιμούν 
τούς μεγάλους στρατευμένους συγγραφείς δλων τών λογο
τεχνιών, αύτούς πού είχαν νά μεταδώσουν κάποιο μήνυμα, 
μιά σταθερή πεποίθηση : τον Αισχύλο, τον ’Αριστοφάνη, 
τον Δάντη, τον Θερβάντες, τον Σαίξπηρ καί, από τούς 
σύγχρονούς τους, τον Μπαλζάκ. 'Όμοια άληθεύει πώς 
οι κλασσικοί του μαρξισμού είχαν μιά ποιητική, ενα γούστο, 
ενα τρόπο νά διαβάζουν τούς ποιητές, δλα αυτά ιστορικά 
καθορισμένα. ’Έτσι, σχετικά μέ τον Μπαλζάκ, ό ’Ένγκελς 
άφήνεται νά παγιδευτεί άπ’ τό «ρομαντικό φόβο» τής 
παρουσίας του λογισμού στήν ποίηση (όπως άρκετά σωστά 
παρατήρησε ό Ντέλλα Βόλπε), δταν στήν ορθή άπαίτηση 
δτι «ή τάση πρέπει νά πηγάζει άπό τήν ϊδια τήν κατάσταση 
καί τή δράση» προσθέτει πώς «δσο πιο πολύ κρυφές μένουν 
οι άπόψεις του συγγραφέα, τόσο τό καλύτερο γιά τ ό . έργο 
τέχνης», ή δταν άναγνωρίζεται πώς ό Μπαλζάκ εχει τήν 
ικανότητα νά ειρωνεύεται μέ πίκρα καί ώμότητα ((άκριβώς 
τούς άντρες καί τις γυναίκες πού συμπαθεί πιο βαθιά, τούς 
εύγενεΐς», παρόλη τή νομιμόφρονη καί μοναρχική ιδεολο
γία του. Δικαιολογημένα παρατηρήθηκε πώς άκριβώς 
χάρη σ5 αύτή τήν ιδεολογία (κι 6χι σέ πείσμα της) ό μεγάλος 
γάλλος αφηγητής μπόρεσε νά δώσει μιά ρεαλιστική, σατι
ρική κι δχι ζαχαρωμένη περιγραφή τής παρακμής τής αρι
στοκρατίας : γιατί τούτη ή περιγραφή αδέν προέρχεται άπό 
μιά άπλή καί ειλικρινή αυτοκριτική» — δπως περίεργα 
ισχυρίζεται ό Λούκατς — ούτε άπό τις χλιαρές κι έπιφα- 
ν&#κές ένοχές του, άλλά άπό μιά πολυσύνθετη διανοητική
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τοποθέτηση (πού μόνο σχηματοποιώντας — καί σχηματοποι
ώντας πέρα άπό τό θεμιτό — μπορεΐ νά συνοψιστεί σ’ ένα 
μιύώ καί άγαπώ) : άπό τη μιά μεριά ή άναντίρρητη πίστη 
στο μοναρχικό — άπολυταρχικό ιδεώδες καί ή νοσταλγία 
τής περασμένης ιστορικής μεγαλοπρέπειας, τής vieille 
politesse française, κι άπό την άλλη — κατά συνέπεια κι 
οχι κατ’ άντίφαση— ή πίκρα κι ή περιφρόνηση γιά την 
παρακμή καί τό σύγχρονο εκφυλισμό τής τάξης πού επρεπε 
Vs άντιπροσωπεύει εκείνο τό ιδεώδες* έπειτα, άντίθετος 
κι άσυμβίβαστος μέ κάθε μέση ή διαλλακτική πολιτική 
λύση — σάν κι αύτήν πού έβλεπε γιά παράδειγμα στήν 
κυβέρνηση του Λουδοβίκου Φίλιππου — ένιωθε άνυπόκριτο 
θαυμασμό, μοραλιστικοΰ τύπου θά λέγαμε, γιά τούς πολι
τικούς του άντίπαλους, «τούς δημοκράτες ήρωες του Cloître 
Saint-Merry», τούς άντρες πού κείνη τήν εποχή (1830-36) 
ήταν «οι άληθινοί έκπρόσωποι τών λαϊκών μαζών».2

Εξάλλου ή ίδια ή έννοια του τνπικοϋ — πού ό Λούκατς 
τείνει νά τή θεωρήσει σά μιά κατηγορία του ρεαλισμού — 
έχει στενή συνάφεια μό τήν ποιητική εκείνης τής λογοτεχνι
κής περιόδου, μέ τον πόθο του ρεαλισμού του 19ου αιώνα 
νά φτάσει σέ μιά οργανική ένότητα, στήν απεικόνιβη, στήν 
περιγραφή του ζωντανού άπό ορθολογικά καί διαισθητικά 
στοιχεία, άπό τό οικουμενικό καί τό άτομικό. Χωρίς νά 
υπολογίσει τά ιστορικά δρια του γούστου τών αναγνωστών 
του Μάρξ καί του Ένγκελς, άλλά οΰτε καί του ϊδιου του 
ορισμού του ρεαλισμού πού μάς δίνουν αύτοί (χωρίς ωστόσο 
καί νά επιδιώξει νά τά μετατρέψει σέ μιά στοιχειώδη 
γνώση πού νά ισχύει γιά κάθε τόπο καί χρόνο, άλλά άνα- 
φερόμενος πάντα στήν ιδεολογική μάχη πού έδιναν εκείνο 
τον καιρό), ό μεγαλύτερος ζωντανός μαρξιστής κριτικός 
Γκέοργκ Λούκατς όδηγήθηκε σέ σοβαρά λάθη : Θεώρησε 
τό τυπικό — όπως τονίσαμε ήδη — σά γενική κατηγορία 
του ρεαλισμού : κατά συνέπεια πίστεψε πώς τά μεγάλα 
ρεαλιστικά άφηγήματα του 19ου αιώνα ήταν τό πρότυπο 
καί τό υψηλότερο σημείο πού έφτασε τό σύγχρονο μυθι
στόρημα, κι έτσι έφτασε νά κρίνει τή μεταγενέστερη λογο
τεχνία σάν παρέκκλιση — μέ τή νατουραλιστική ή τήν 
εσωτερική έννοια — άπό κείνο τό πρότυπο, σά λογοτεχνία 
τής παρακμής. Ωστόσο δέ θά ’ταν δύσκολο νά καταλάβουμε 
—κοιτάζοντας τό δλο πράγμα άπό μιά διαφορετική οπτική

2. R. Musolino, Μαρξισμός κι αισθητική στήν JΙταλία, Ρώμη 
1963.
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γωνία τής έρευνας — πώς μέσα στις ιστορικές συνθήκες 
πού άναπτύχθησαν μετά τό '485 καί πάνω άπ5 δλα στην 
περίοδο του ιμπεριαλισμού, ή λογοτεχνία δέν μπορούσε 
παρά νά είναι άτυπική, χωρίς δμως γιά τοΰτο (σέ ορισμένες 
περιπτώσεις, εννοείται) νά πάψει νά είναι ρεαλιστική, 
νά πάψει δηλαδή νά τελειοποιεί τή λειτουργία τής μη παρα
μορφωμένης άναπαράστασης τής πραγματικότητας καί τής 
άπομυθοποίησης των «επίσημων» άξιων πού άναφέραμε 
παραπάνω.Οι ίδιοι οι κλασσικοί του μαρξισμού, άναλύοντας 
την κατάσταση του άνθρώπου μέσα στήν καπιταλιστική 
κοινωνία, υπογραμμίζουν την άλλοτρίωση τής εργασίας, 
την κυριαρχία των αντικειμένων πάνω στούς άνθρώπους, 
τό χρήμα πού έ'γινε μέτρο δλων των άξιων, τή μετατροπή 
των διανοούμενων σέ γραφειοκράτες τής άρχουσας τάξης 
κ.λπ. καί τοποθετούν ήδη τις βάσεις γιά τήν κατανόηση 
των παθολογικών άπόψεων πού παρατηρούνται στήν περίο
δο τής υπέρτατης άνάπτυξης του καπιταλισμού, στήν περί
οδο τού ιμπεριαλισμού. Μιλήσαμε γιά παθολογικές κι δχι 
γιά τυπικές άπόψεις : ωστόσο αύτές άπεικονίζονται άρκετά 
συχνά μέ τρόπο αύθεντικό άπό τήν τέχνη τού αιώνα μας, 
πού τή χαρακτηρίζουμε παρακμάζουνα, χωρίς δμως ν5 
άποδίδουμε στον δρο τό υποτιμητικό νόημα τής τέχνης 
τής παρακμής. Ξέρουμε πολύ καλά πώς ή ιστορία τού ει
κοστού αιώνα δέν είναι μόνο αρνητική ιστορία. ’Όχι βέβαια 
επειδή ή άστική άτροφία κάνει πολλούς καλλιτέχνες ν5 
άποσπώνται άπό τήν άρχουσα τάξη καί νά τής εναντιώνον
ται άνοιχτά — ετσι πού ή συνείδηση τής κρίσης, τής μονα- 
ξιας καί τής άπελπισίας τού σύγχρονου άνθρώπου νά γίνον
ται τά μεγάλα θέματα μέ τά όποια οι καλλιτέχνες κάθε 
χώρας καί μερικά πρωτοποριακά κινήματα συνειδητοποιούν 
τήν άλλοτρίωση τής σύγχρονης κοινωνίας καί καταγγέλλουν 
τον παραλογισμό καί τήν ωμότητα της — άλλά κυρίως 
γιατί στον εικοστό αιώνα φαίνεται πώς ή ίδια μήτρα γεννάει 
δύο άντίθετα φαινόμενα : ή άνάπτυξη τής δυναμικής τών 
τάξεων γεννάει άπό τή μιά μεριά τήν πολεμική ενάντια 
στήν ισοτιμία (άποθέωση τού άτομισμοΰ, λατρεία τής 
βίας κ.λπ.), κι άπό τήν άλλη τήν έξέγερση ένάντια στο 
άστικό σύστημα* ή ραγδαία μετατροπή τών γνώσεών μας 
άλλά καί τής ΐδιας τής πραγματικότητας άπό τήν ώθηση 
τής επιστημονικής προόδου, γεννάει άπό τή μιά τό σχετικι
σμό (καί τελικά τήν άδυναμία άναγνώρισις τού πραγματικού) 
κι άπό τήν άλλη τήν προβληματικότητα (πού είναι ή άνώ- 
τερη μορφή τού ορθολογισμού)* ή άνακάλυψη τού ύποσυ-
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νείδητου γεννάει άπό τή μια την υποβολή των μυστηριωδών 
περιοχών τής ψυχής, κι άπό την άλλη τή θέληση νά φέρουμε 
στο επίπεδο τής συνείδησης τις πιο κρυφές κι ενδόμυχες 
κινήσεις του είναι μας. 'Η ΐδια φυγή άπό τήν πραγματικό
τητα-^-πού χαρακτηρίζει τόσους συγγραφείς του καιρού 
μας — καταλήγει άπό τή μιά στο παθολογικό ή στο εκκεν
τρικό, άλλά άπό τήν άλλη οδηγεί σέ μιά καινούργια επίγνω
ση τής άθλιας καθημερινής παρωδίας ενός πολιτισμού, πού 
οί άξίες του βασίζονται στήν επιτυχία. IV αύτόν άκριβώς 
τό λόγο ή έννοια τού ρεαλισμού σήμερα, μέσα στις συνθήκες 
πού καλούμαστε νά εργαστούμε, δεν είναι δυνατό νά άνα- 
φέρεται στά πρότυπα τού μεγάλου μυθιστορήματος τού 
19ου αιώνα ούτε μπορεΐ νά έχει σάν κατηγορία της τό τυ
πικό : πρέπει νά άρθρώνεται σέ νέες καί πρωτότυπες μορ
φές,δπως £γινε εξάλλου καί με τό κίνημα τού «νεορεαλισμού».

Ούτε πάλι μπορεΐ νά πει κανείς σχετικά μέ τή λογο
τεχνική κριτική (ή τήν κριτική μιας όποιασδήποτε άλλης 
καλλιτεχνικής εκδήλωσης) πώς οί υποδείξεις τού Μάρξ καί 
τού Ένγκελς προχωρούν πολύ πιο πέρα άπό τις θέσεις πού 
περιγράψαμε ως εδώ. Τό βέβαιο είναι πώς καί σ’ αύτό τον 
τομέα μάς προδιαθέτουν ενάντια στά γενικά σχήματα, μας 
ζητούν μιά άκριβή καί συγκεκριμένη ιστορική άνάλυση, βά
ζουν σέ πρώτο πλάνο τή σωστή τοποθέτηση τού έργου στήν 
πραγματική κατάσταση πού περιγράφει τό ΐδιο. ’Έτσι, δσο 
άφορά τόν ούμανισμό καί τήν άναγέννηση, ή άναφορά τους 
στις δομές (ξεπέρασμα τής κοινοτικής καί βιοτεχνικής φά
σης στήν οικονομία—πού άντίστοιχή του στούς πολιτικούς 
θεσμούς είναι ή έναρξη τής διαδικασίας τού σχηματισμού 
τών άπολυταρχικών μοναρχιών) θά μπορούσε νά είναι άκό- 
μα καί σήμερα τό καθοριστικό στοιχείο πού θά λύσει τόν 
κόμπο τής προέλευσης τέτοιων φαινομένων (ξέρουμε ήδη 
πώς σ’ αύτή τήν έ'ρευνα φτάσαμε ως τήν εποχή τού Καρλο- 
μάγνου καί, άν έπιμείνουμε μονάχα στήν άνάλυση τών στοι
χείων τού εποικοδομήματος, ποιος ξέρει πού θά σταματή
σουμε σέ μιά παρόμοια πορεία προς τά πίσω)* έτσι είναι 
ολοφάνερη ή εχθρότητά τους ένάντια στον τύπο τής κριτι
κής πού γυρεύει νά μπάσει στο δργο ενός συγγραφέα ιδεο
λογικές εννοιες άπό τά εξω (βλέπε τις σελίδες γιά τόν Γκαΐ- 
τε) ή ενάντια σ’ αύτούς πού ψάχνουν νά βρούν μιά άμεση 
σχέση άνάμεσα στο εργο τέχνης καί στήν κοινωνικοοικονο
μική κατάσταση πού χαρακτηρίζει τήν εποχή τής γέννησής 
του* μ9 αύτή τήν Ιννοια, στις σελίδες πού άφιερώνει ό Έ ν 
γκελς στόν ’Ίψεν, μπορεΐ νά δει κανείς ένα άκόμα μάθημα
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ακρίβειας στην ιστορική άνάλύση, και απόρριψη κάθε σχη- 
ματοποίησης.

. 'Ωστόσο, μόλο πού οί άμεσες ενδείξεις είναι ελάχιστες, 
δε μου φαίνεται αθέμιτο νά βγάλω άπό τις βασικές θέσεις 
του ιστορικού υλισμού μερικές άξιωματικές κατευθύνσεις 
πού άφοροΰν τή δραστηριότητα του κριτικού. Θέλω νά πώ 
δτι, στή βάση τών δσων ειπώθηκαν, τό πρώτο πρόβλημα 
πού μας παρουσιάζεται είναι άναμφίβολα' τό ν5 άπομονώ- 
σουμε μέ άκρίβεια την ιστορική γένεση τού καλλιτεχνήμα
τος, τοποθετώντας την στις δυο συντεταγμένες, πού είναι ή 
παράδοση καί ή πραγματική κατάσταση, Ό  κριτικός δηλα
δή πρέπει νά μελετήσει αύτό τό υλικό μορφών  ̂ σκέψεων 
καί ρυθμών πού του μεταβίβασαν οί προκάτο^οί του καί 
ταυτόχρονα νά ολοκληρώσει τή δύσκολη ερευνά τών συνθη
κών «ύπαρξης τών διάφορων κοινωνικών σχηματισμών)), 
καί μέσα άπ5 τίς άπειρες άναγκαΐες μεσολαβήσεις νά συλ- 
λάβει τούς δεσμούς πού υπάρχουν άνάμεσα σ’ αύτές τίς 
συνθήκες καί στο έργο πού έξετάζει. Αύτή ή εργασία είναι 
απαραίτητη γιά νά φτάσουμε σ’ ένα μάξιμουμ αντικειμενι
κότητας (καί κατά συνέπεια γενικής ισχύος) γιά κείνη τήν 
ξέχωρη μορφή κριτήριου πού λέγεται αισθητικό γούστο. Βέ
βαια τό γούστο δέν είναι ποτέ μιά ξαφνική έπιφώτιση. 
’Αντιπροσωπεύει πάντα τό βαθμό κατανόησης του ποιητικού 
κειμένου, στον όποιο έφτασε ό άναγνώστης: βαθμό περισ
σότερο ή λιγότερο στοιχειώδη, άτελή ή άνοργανικό,· άνά- 
λογα μέ τό αν ή κλίμακα τών ίστορικοπολίτιστικών μεσο
λαβήσεων πού διαθέτει ό άναγνώστης είναι περισσότερο ή 
λιγότερο εκτεταμένη.Τό γούστο σάν έκλαμψη, σάν άμεση ικα
νότητα νά προσκολληθείς στο ωραίο καί ν5 άποφύγεις ■ τό 
άσκημο, σάν άπλοϊκή άναπαραγωγή τού καλλιτεχνικού έρ
γου μέσα σου, περνάει στο χώρο μιας αισθητικής μή ορθο
λογιστικής, δπου ή τέχνη θεωρείται καθαρή διαίσθηση: μό
λις δμως ή τέχνη άρχίσει νά θεωρείται διαδικασία, καί μά
λιστα συγκεκριμένη, δέν έχει πιά δικαίωμα πολιτογράφη
σης. Νομίζω στ5 άλήθεια πώς είναι άρκετά φανερό δτι κάθε 
άνάγνωση τής ποίησης, άκόμα καί ή πιο άφελής καί άμεση 
επιφανειακά, είναι άνάγνωση πού δέν ξεκινάει ποτέ άπ* τό 
μηδέν άλλά άπό μιά συγκεκριμένη ιστορική κατάσταση τού 
αναγνώστη. Βέβαιά δσο πιο άπροετοίμαστος είναι ό ανα
γνώστης, τόσο περισσότερο ή άνάγνωσή του θά φανεί αυ
θαίρετη, καί άνοργανική στο φώς τής κατοπινής άνάλυσης* 
αντίθετα; δσο πιο ικανός είναι νά πραγματοποιήσει, έστω 
καί μέ ασάφεια, μιά σειρά άπό ίστορικοπολιτιστικούς συν
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δυασμούς, τόσο περισσότερο οί εντυπώσεις του θά έπικυ- 
ρωθοΰν άπό τις κατοπινές άναλύσεις. Μ5 αύτή τήν έννοια, 
άκόμα καί ή κριτική πού βασίζεται αποκλειστικά στην έντύ- 
πωση μπορεί νά φτάσει σε άξιόλογα άποτελέσματα, κάθε 
φορά πού ή εντύπωση αύτή περιέχει σιωπηλά δλους τούς 
άναγκαίους συνδυασμούς γιά τήν κατανόηση του κειμένου.

Τό γούστο λοιπόν δεν είναι άφετηριακό σημείο, άλλά 
σημείο άφιξης: συνοδεύει κάθε στιγμή τήν ερευνά καί εξε
λίσσεται σύμφωνα μέ τήν άνάπτυξή της. Προσδιορίζεται καί 
καθορίζεται κατά κάποιο τρόπο άπό τά δεδομένα τής ΐδιας 
τής ερευνάς. Τέλος, συμπίπτει μέ τήν κατανόηση του έργου 
καί μέ τήν κρίση.

Γιά νά ολοκληρώσουμε δμως αύτή τήν τοποθέτηση τού 
καλλιτεχνικού έργου στις δυο συντεταγμένες, δηλαδή τήν 
παράδοση καί τήν πραγματική δομή, πρέπει τό ϊδιο τό έρ
γο ν5 άποσυντεθεί στά έπιμέρους στοιχεία πού τό άποτε- 
λούν, έτσι πού νά μπορέσουμε νά τά μελετήσουμε στις σχέ
σεις πού παρουσιάζουν, στις ομοιότητες ή στις διαφορές 
πού τά χαρακτηρίζουν ως προς τό σύνολο τής ιστορικής κα- 
,τανόησης πού τά γέννησε. Αύτή ή διαδικασία τής άποσύν- 
θεσης είναι βέβαια μιά διαδικασία άφαίρεσης, χωρίς γιά 
τούτο νά είναι λιγότερο θεμιτή, μιας κι άποτελεί τό συνη
θισμένο τρόπο μέ τον όποιο ό άνθρωπος κατακτά τήν πρα
γματικότητα πού τον περιβάλλει, καί τού επιτρέπει νά 
ξαναγυρίσει στο συγκεκριμένο, γνωρίζοντάς το σ5 δλες τις 
σχέσεις καί τούς προσδιορισμούς του. Αύτό μάς λέει ό Μάρξ 
στήν Εισαγωγή στήν Κριτική τής Πολιτικής Οικονομίας 
άλλά τό ίδιο μάς λένε άκόμα καί οί αύθεντικότερες εμπει
ρίες τής κριτικής. Πραγματικά, ή κριτική ξεκινάει πάντα 
άπό τό συγκεκριμένο, άπό τήν άνάγνωση τού έργου—πού 
δμως στήν πρώτη προσέγγιση παρουσιάζεται σάν ενας σω
ρός άπό υποκειμενικές έντυπώσεις χωρίς καμιά άναγκαιό- 
τητα ούτε γενικό κύρος. Ή  μεσολάβηση τού γούστου (καί 
επομένως, μέσα σέ ορισμένα δρια, καί τό οχι μόνο ατομικό 
κύρος του) πραγματοποιείται άκριβώς διαμέσου μιας άνα- 
λυτικής εργασίας πού οδηγεί στήν άποσύνθεση τού έργου σέ 
άφηρημένα στοιχεία: άφηρημένα, πού δμως μας δίνουν τήν 
δυνατότητα νά συλλάβουμε τις σχέσεις τού έργου μέ τό 
πολιτιστικό, ίστορικοκοινωνικό καί γλωσσικό περιβάλλον κι 
άκόμα μέ τά στοιχεία τής βιογραφίας τού συγγραφέα. Μετά 
άπό μιά τέτοια άναλυτική εργασία ό κριτικός επιστρέφει 
στο συγκεκριμένο, δηλαδή σ ήν ποίηση, μέ μιά ικανότητα 
κατανόησης πού πιά δέν επαναπαύεται σέ υποκειμενικές
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έντυπώσεις άλλά βασίζεται σέ άντικειμενικά κι επιστημονι
κά δεδομένα. Αύτή είναι ή μέθοδος—άκόμα κι άν καμιά 
φορά δεν τη συνειδητοποιεί κανείς—πού οδήγησε στις με
γάλες κριτικές άνακαλύψεις, κι έντυπώνεται σταθερά στή 
συνείδηση του μελετητή κάθε φορά πού κάνει μιά γνήσια 
έπιστημονική ερευνά.

Ή  άποσύνθεση του έργου στά ποικίλα συστατικά στοι
χεία του σημαίνει ένα άδιάκοπο πέρασμα άπό το κείμενο 
σέ στοιχεία έκτος κειμένου κι άπ5 αυτά ξανά στο κείμενο 
(τίποτα δέν είναι περισσότερο πλαστό άπό τον ισχυρισμό 
δτι τό καλλιτεχνικό έργο πρέπει νά εξετάζεται άποκλειστι- 
κά μέσα στά δρια τής δικιάς του ύπόστασης καί σέ σχέση 
μ αύτή, χωρίς καμιά αναφορά σέ έξωτερικά στοιχεία). 
Σχηματίζεται έτσι ένα είδος κυκλικής κίνησης—γιά νά χρη
σιμοποιήσουμε τον δρο τού Spitzer—πού δέν άναπτύσσεται 
στο εσωτερικό του έργου άλλά άν ιχνεύει σχέσεις πού συν
δέουν τις ποικίλες συνιστώσεις του μέ την ιστορία πού τό 
περιβάλλει. Αύτές οί σχέσεις θά είναι κατ’ άνάγκη σχέσεις 
ομοιότητας ή άνομοιότητας: θά βρεθούμε δηλαδή άντιμέτω- 
ποι μέ σταθερές ή μέ παρεκκλίσεις άπό τον κανόνα. Δέν 
πρόκειται βέβαια γιά σταθερές ή παρεκκλίσεις πού άφορούν 
μόνο τη γλώσσα ή τό στύλ (άν καί συχνά κι αύτές μπορούν 
νά παίξουν ρόλο άνιχνευτικό γιά νά καταλάβουμε την πραγ- 
γματική άξία μιας έκφρασης), άλλά γιά σταθερές ή παρεκ
κλίσεις πού άφορουν τό σύνολο τής πραγματοποιούμενης έ
ρευνας (στις ποιητικές, ήθικές, θρησκευτικές, πολιτικές, φι
λοσοφικές άντιλήψεις, στούς τρόπους συμπεριφοράς, στά ψυ
χολογικά χαρακτηριστικά ή στά χαρακτηριστικά τού περι
βάλλοντος κλπ.). Γιά παράδειγμα ή παρέκκλιση άπό τον 
κανόνα πού μπορούμε νά διαπιστώσουμε στήν καινούργια 
άντίληψη τής ελευθερίας πού επεξεργάστηκε ό Πετράρχης— 
άντίληψη πού δέν έχει πιά τίποτα κοινό μέ τις πολιτικές καί 
κοινωνικές έλευθερίες τής κοινοτικής περιόδου, άλλά προσ
παθεί μονάχα νά προστατέψει την έλευθερία τού διανοούμε
νου γιά ν5 άφιερωθεΐ στις μελέτες του μακριά άπ* την πλήξη 
καί τις έγνοιες τής καθημερινής ζωής—μάς άποκαλύπτει 
άπό τη μιά πλευρά (την πλευρά τής ιστορικής κατάστασης) 
τη σχέση τού Πετράρχη μέ τή δομική κρίση πού οδηγούσε 
στο σβήσιμο τού δημοκρατικού δυναμικού των κοινοτήτων, 
στη γέννηση των δεσποτειών καί στή μετατροπή των δια
νοούμενων σέ τεχνικούς στήν ύπηρεσία τού κάθε άφέντη 
(καί μή νομίσει κανείς πώς θέλω νά δώσω ύποτιμητική ση
μασία σ’ αύτή τή μετατροπή· φτάνει νά σκεφτούμε πώς τό
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ιδανικό πορτραΐτο αυτών τών τεχνικών θά περιγραφτεΐ στην 
άναγέννηση άπό τον Β. Gastiglione στον Ανλικό)' άπό την 
άλλη (δηλαδή άπό την πλευρά τής ποίησης) μάς άφήνει νά 
καταλάβουμε την ιδιαίτερη σημασία πού άποκτά στο έργο 
του Πετράρχη ό μύθος της «μοναχικής ζωής».

Σημείο κατάληξης τής κριτικής είναι ή άξιολογική κρί
ση (πού συμπίπτει με τό γούστο, έτσι δπως τό έχουμε 
ορίσει). Αύτή ή κρίση μπορεΐ νά θεμελιωθεί μόνο πάνω 
στο μικρότερο ή μεγαλύτερο κύρος τής περιγραφής τής πρα
γματικής κατάστασης πού είναι ικανό νά μάς μεταδώσει τό 
καλλιτεχνικό έργο. Στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, δπως 
καί στις άλλες πολιτιστικές μορφές, ή επαλήθευση του κύ
ρους πραγματοποιείται μόνο διαμέσου τής σύγκρισης μέ τις 
συνθήκες του πραγματικού κόσμου. Ή  ελληνική τέχνη μάς 
γοητεύει γιατί μάς μεταδίδει αύθεντικά τις συνθήκες πού 
επικρατούσαν στήν παιδική ήλικία τής άνθρωπότητας. ’Αν
τίθετα άπορρίπτουμε τον Marino, γιατί τό έργο του άποτελεΐ 
παραχάραξη καί διαστρεβλωμένη συνείδηση τής πραγματι
κής κατάστασης τής ’ Ιταλίας στο 17ο αιώνα, ενώ απεναν
τίας μπορούμε ν’ άνακαλύψουμε μιά αύθεντική συνειδητο- 
ποίηση εκείνης τής κατάστασης στον Γαλιλαίο, στον Sarpi 
ή στή μουσική τής ίδιας περιόδου. Όπωσδήποτε «δπως δέν 
μπορεΐ κανείς νά κρίνει έναν άνθρωπο άπό τήν ιδέα πού 
έχει δ ίδιος γιά τον εαυτό του», δμοια δέν μπορεΐ νά κρίνει 
μιά εποχή «άπό τή συνείδηση πού έχει ή ίδια γιά τον έαυ- 
τό της»; θά χρειαστεί νά επαναφέρουμε αύτή τή συνείδηση 
στις άντιφάσεις τής πραγματικής ζωής καί νά διακρίνουμε 
καταπόσο άνήκει στήν Ιδεολογία (μέ τή μαρξιστική ση
μασία τής λέξης) ή, άντίθετα, καταπόσο χρησιμεύει γιά νά 
σχηματίσουμε μιά μή παραμορφοομένη συνείδηση τής πρα
γματικότητας. 'Όλα αυτά δπως είναι φανερό, είναι άπλά 
σημεία άναφοράς, εϊναι σταθερές μιας μεθοδολογίας πού πρέ
πει νά διαρθρώνεται, νά εμπλουτίζεται καί νά επαληθεύεται 
καθετόσο μέ τή συγκεκριμένη ιστορική έρευνα.

’Άσχετο άν οι συλλογισμοί πού διατυπώθηκαν ίσαμε δώ 
έγιναν ή δχι άποδεκτοί, σημασία έχει ένα: νά μπορέσει ν’ 
άποκομίσει ό άναγνώστης άπό τήν άμεση γνωριμία τών κει
μένων του Μάρξ ξαί του ’Ένγκελς—πού παραθέτουμε έδώ— 
ένα μάθημα έπιστημονικής άκρίβειας καί έμμονής στό συγ
κεκριμένο.
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Μιά πρώτη απόπειρα εκλογής κομματιών πού είναι αφιε
ρωμένα στην τέχνη καί στη λογοτεχνία άπό τό σύνολο τών 
έργων του Μάρξ καί του ’Ένγκελς έγινε στά 1933 άπό τον 
Lifsic καί τον Schiller, πού δημοσίεψαν στη Μόσχα μιά 
τέτοια ανθολογία, προλογισμένη άπό τον Λουνατσάρσκι.

Στά 1936 άκολούθησε ή προσπάθεια του Jean Fré
ville, με μιά συλλογή πού γιά χρόνια ύπήρξε ή πιο προσιτή 
καί κυκλοφόρησε πλατιά, ιδιαίτερα στις χώρες τής Λατινι
κής ’Αμερικής (Κ. Marx-F. Engels, Sur la Littérature 
et F Art, choisis, traduits, présentés par Jean Fréville, 
Paris, Editions Sociales Internationales, 1936). Την έπό- 
μενη χρονιά (1937) ό Michail Lifsic κυκλοφόρησε στη Μό
σχα μιά νέα κι άξιοσημείωτα εμπλουτισμένη έκδοση τής 
ανθολογίας του, δπου συγκέντρωσε δλα τά κείμενα του Μάρξ 
καί του ’Ένγκελς (καί τά πιο άσήμαντα άκόμα) δπου πα
ρουσιάζονταν οι λέξεις τέχνη καί λογοτεχνία. Αύτή ή συλ
λογή δμως (πού κυκλοφόρησε στά γερμανικά στο Βερολίνο 
στά 1948), παρόλη τή λεπτολογία του άνθολόγου, παρου
σιάζει μερικά σημαντικά χάσματα (λείπει π.χ. τό γράμμα 
του ’Ένγκελς στον Franz Mehring τής 14 ’ Ιουλίου 1893) 
καί είναι όλότελα χαοτική.

Στήν ’ Ιταλία μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει μόνο ή 
εξαιρετική ανθολογία πού έπιμελήθηκε ό Valentino Ger- 
ratana στά 1945 (Κ. M arx -F . Engels, SulVArte e la 
Letteratura, prefazione di Valentino Gerratana, Milano, 
Universale Economica, 1954). Στά 1954 ó Fréville έ
κανε στή Γαλλία νέα έκδοση τής συλλογής του, σημαντικά 
πιο εκτεταμένη κι οργανική άπ’ τήν προηγούμενη (Κ. Marx 
- F. Engels, Sur la Littérature et ΐ Art, textes choisis 
précédés d’une introduction de Maurice Thorez et d’une 
etude de Jean Fréville, Paris, Editions Sociales, 1954).

Ή  άνθολογία μας, μόλο πού έχει λάβει ύπόψη της τά 
έργα πού άναφέραμε, παρουσιάζει διαφορετική δομή. Πρό
θεσή μας δεν είναι νά τεκμηριώσουμε τήν αισθητική άντί- 
ληψη του Μάρξ καί του ’Ένγκελς, γιατί έχουμε συνειδητο
ποιήσει πώς δεν είναι τυχαίο γεγονός τό δτι οί θεμελιωτές 
του επιστημονικού σοσιαλισμού δέν επεξεργάστηκαν . μιά 
ολοκληρωμένη πραγματεία του θέματος (δπως άλλωστε δέν 
επεξεργάστηκαν καί μιά λογική ή ηθική φιλοσοφία). Θελή
σαμε μάλλον νά προσφέρουμε στο πλατύ κοινό τά πιο ση
μαντικά κείμενα πού φανερώνουν τις συνιστώσες μιας κρι
τικής μεθόδου καί μιας ποιητικής, καί πού αποδείχνονται 
άκόμα έγκυρα καί άποτελεσματικά.
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Αυτές οί συνιστώσες είναι στενά συνδεδεμένες μέ την 
υλιστική άντίληψη της ιστορίας πού άποτελεΐ ενα άπ5 τα 
θεμέλια τής μαρξιστικής σκέψης. Γι* αυτούς τούς λόγους τό 
πρώτο μέρος τής συλλογής μας προτείνει ξανά τήν άνάγνω- 
ση των ούσιωδών κειμένων πού θεωρητικοποιούν αύτήν τήν 
ερμηνεία καί πού μόνο μέσα στο πλαίσιό τους μπορούν νά 
κατανοηθοΰν καί νά αξιολογηθούν τά κριτήρια γιά τά καλ
λιτεχνικά καί λογοτεχνικά φαινόμενα.

Αντίθετα, τό δεύτερο μέρος είναι άφιερωμένο στήν ποιη- 
τιξή του ρεαλισμού σάν άμφισβήτητη των επίσημων εποι
κοδομημάτων καί καταστροφή μιας πλαστής συνείδησης τής 
πρ αγ ματικότητας.

Τό τρίτο, στις συνθήκες πού άντιμετωπίζει ή καλλιτε
χνική δραστηριότητα στον καπιταλιστικό κόσμο.





Μέρος Πρώτο

Γενικά προβλήματα προσανατολισμού
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Στήν κοινοονική παραγωγή τής ζωής τους, οί άνθρωποι 
συμμετέχουν σέ σχέσεις καθορισμένες, άναγκαΐες, άνεξάρ- 
τητες άπό τή θέλησή τους, σε σχέσεις παραγωγής πού άντα- 
ποκρίνονται σ’ ένα συγκεκριμένο βαθμό ανάπτυξης των ύλι- 
κών παραγωγικών τους δυνάμεων. Τό σύνολο αύτών τών 
παραγωγικών σχέσεων άποτελεΐ τήν οικονομική δομή τής 
κοινωνίας, δηλαδή τήν πραγματική βάση πού πάνω της υ
ψώνεται ενα νομικό καί πολιτικό έποικοδόμημα, στό όποιο 
άντιστοιχοΰν συγκεκριμένες μορφές κοινωνικής συνείδησης 3. 
Ό  τρόπος παραγωγής τής υλικής ζωής καθορίζει γενικά 
τήν κοινωνική, πολιτική καί πνευματική διαδικασία τής 
ζωής. Δέν είναι ή συνείδηση πού καθορίζει τό κοινωνικό 
είναι τών άνθρώπων: άπεναντίας, τό κοινωνικό τους είναι 
καθορίζει τή συνείδησή τους. Σ ’ ενα δοσμένο σημείο τής 
άνάπτυξής τους, οί ύλικές παραγωγικές δυνάμεις τής κοι
νωνίας έρχονται σέ σύγκρουση μέ τις ύπάρχουσες παραγω
γικές σχέσεις, δηλαδή μέ τις σχέσεις ιδιοκτησίας (δπως 
λέγονται νομικά) μέσα στις όποιες άναπτύχθησαν αρχικά. 
Αυτές οί .σχέσεις, άπό μορφές άνάπτυξής τών παραγωγικών 
δυνάμεων πού ήταν πρίν, μεταβάλλονται τώρα σέ άλυσίδες 
τους. ’Ακολουθεί έτσι μιά εποχή κοινωνικής επανάστασης. 
Μέ τήν άλλαγή τής οικονομικής βάσης άνατρέπεται αργά 
ή γρήγορα κι ολόκληρο τό γιγάντιο εποικοδόμημα V  "Οταν

3. Αυτή είναι ή θεμελιώδης θέση του ιστορικού ύλισμου. Θά 
εξετάσουμε δύο όψεις της: ή πρώτη, στήν οποία άναφέρονται πιδ 
συχνά άφορα τή σχέση άνάμεσα στήν υλική βάση (οικονομική δομή) 
καί τό πολιτιστικό έποικοδόμημα, σχέση πού δέν είναι έμμεση καί κα
θοριστική (δπως έξηγεΐ στή συνέχεια ό ’ίδιος ό Ένγκελς) άλλα έμμε
ση καί περίπλοκη, καί στήν όποια ή οικονομική δομή γίνεται καθο
ριστική μόνο σέ «τελευταία άνάλυση». *Η δεύτερη δέν άφορά μόνο 
τήν ιστορική προέλευση τών ποικίλων μορφών δικαίου, φιλοσοφίας, 
ποίησης, κ.λ.π., άλλα του δικαίου, τής φιλοσοφίας καί τής ποίησης 
άπό τή στιγμή πού παύουν νά θεωρούνται Οικουμενικές κατηγορίες 
του πνεύματος ή αιώνιες λειτουργίες τής άνθρώπινης γνώσης καί 
επιστρέφουν στις πραγματικές και ίσοορικά καθορισμένες συνθήκες 
άπό οπου προήλθαν.

4. ’Άρα τά πολιτιστικά έποικοδομήματα δέν γκρεμίζονται αύ- 
τόματα μέ τήν εξαφάνιση τής οικονομικής δομής πού τά γέννησε. 
Συχνά έπιβιώνουν γιά πολύ καιρό, μάλιστα σέ μικρές περιπτώσεις
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μελετάμε τέτοιου είδους μεταβολές, είναι απαραίτητο να 
διακρίνουμε πάντα την υλική άνατροπή των οικονομικών 
συνθηκών τής παραγωγής* αυτή μπορεΐ νά διαπιστωθεί με 
τήν άκρίβεια τών φυσικών επιστημών από τις νομικές, πο
λιτικές, θρησκευτικές, καλλιτεχνικές, φιλοσοφικές ή γενικά 
ιδεολογικές μορφές πού επιτρέπουν στους άνθρώπους ν* άντι- 
ληφθοΰν αυτή τή σύγκρουση καί νά τήν καταπολεμήσουν. 
'Όπως δεν μπορεΐ νά κρίνει κανείς εναν άνθρωπο άπό τήν 
ιδέα πού έχει ό ίδιος γιά τον εαυτό του, έτσι δεν μπορούμε 
καί μεΐς νά κρίνουμε μιά εποχή παρόμοιων άνατροπών άπό 
τή συνείδηση πού έχει ή ίδια γιά τον εαυτό της* άπεναντίας, 
πρέπει νά έρμηνέψουμε αύτή τή συνείδηση σύμφωνα μέ τις 
άντιφάσεις τής υλικής ζωής καί μέ τήν ύπάρχουσα σύγκρου
ση άνάμεσα στις παραγωγικές κοινωνικές δυνάμεις καί τις 
παραγωγικές σχέσεις 5. Κανένας κοινωνικός σχηματισμός δέ 
χάνεται προτού ν* άναπτυχθούν δλες οί παραγωγικές δυνά
μεις πού μπορεΐ νά προωθήσει* δέν μπορούν ποτέ νά υπάρ
ξουν καινούργιες κι ανώτερες παραγωγικές σχέσεις,-πριν ω 
ριμάσουν μέσα στούς κόλπους τής παλιάς κοιννωίας οί υ
λικές προϋποθέσεις γιά τήν ύπαρξή τους. Νά γιατί ή άν- 
θρο^πότητα δέν καταπιάνεται παρά μονάχα μέ τά προβλή
ματα πού μπορεΐ νά λύσει—γιατί μιά κοντινή εξέταση τών 
πραγμάτων δείχνει πάντα δτι τό πρόβλημα παρουσιάζεται 
μόνο δταν οί υλικές συνθήκες γιά τή λύση του υπάρχουν ή 
έ'στω έχουν άρχίσει νά σχηματίζονται. Ό  άσιατικός, ό άρ- 
χαΐος, ό φεουδαλικός καί ό σύγχρονος άστικός τρόπος πα-

φτάνουν στον κολοφώνα τους δταν ή οικονομική δομή βρίσκεται ήδη 
σέ κρίση άπό καιρό (παραδείγματος χάρη ή ιταλική άναγέννηση). 
Αύτά μέ τή σειρά τους μεταβιβάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά τους 
στα πολιτιστικά εποικοδομήματα πού πηγάζουν άπό τήν καινούργια 
καί διαφορετική οικονομική βάση: αύτό καθορίζει τήν παρουσία ορι
σμένων «σταθερών» στούς διάφορους κλάδους τών πολιτιστικών μορ
φών, πού έθρεψαν τήν ψευδαίσθηση της ύπαρξης μιας αύτόνομης 
άνάπτυξης τέτοιων μορφών (άνεξάρτητα άπό τή σχέση τους μέ τή 
δομή) καί τής «αίωνιότητάς» τους.

5. ’Άλλη θεμελιώδης διαπίστωση. Ή  επαλήθευση τής έγκυρό- 
τητας τών πολιτιστικών μορφών (καί τών καλλιτεχνικών) γίνεται 
μονάχα σέ σύγκριση μέ τις θέσεις του πραγματικού κόσμου. "Αν 
αυτές δέ χρησιμεύουν γιά ν* άποκτήσουμε συνείδηση αύτών τών θέ
σεων, είναι απλά «ιδεολογία», δηλαδή ψεύτικη συνείδηση, πλαστή 
συνειδητοποίηση της πραγματικότητας. *0 αναγνώστης άς έχζι ,ύπό- 
ψη του πώς ό Μάρξ κι ό Ένγκελς χρησιμοποιούν τόν δρο «ιδεολο
γία» μόνο μ* αύτή τήν υποτιμητική έννοια, ενώ σήμερα στήν ’ίδια 
λέξη έχει δοθεί ή γενική έννοια της «άντίληψης του κόσμου» (Ιδεο
λογία μαρξιστική, φιλελεύθερη, καθολική κλπ,).
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ραγωγής μπορούν σέ γενικές δραμμές νά οριστούν σαν επο
χές πού σημαδεύουν τήν πρόοδο τής οικονομικής διομόρφω- 
σης τής κοινωνίας. Οι άστικές σχέσεις παραγωγής είναι ή 
τελευταία άνταγωνιστική μορφή τής διαδικασίας τής κοι
νωνικής παραγωγής: ανταγωνιστική, οχι μέ τήν έννοια του 
άτομικοΰ άνταγωνισμοΰ, άλλα ένος άνταγωνισμοΰ πού πη
γάζει άπό τις κοινωνικές συνθήκες τής ζωής των άτόμων. 
Παράλληλα δμως, οί παραγωγικές δυνάμεις πού άναπτύσ- 
σονται στους κόλπους τής άστικής κοινωνίας δημιουργοΰν 
καί τις υλικές προϋποθέσεις γιά τήν έξαφάλιση αύτοΰ του 
άνταγωνισμοΰ. Μ9 αύτδ τον κοινωνικό σχηματισμό φτάνει 
στο τέλος της ή προϊστορία τής ανθρώπινης κοινωνίας6.

6. Κ. Μάρξ, Κριτική τής Πολιτικής Οικονομίας. 5Απο δώ καί 
πέρα θά σημειώνουμε αυτή τήν έκδοση των έργων του Μάρξ καί του 
Ένγκελς, τήν πιο άκριβή καί πλήρη, μέ τα άρχικά Μ.ΕΛν.

Είναι τό πρώτο θεμελιώδες οικονομικό έργο του Κάρλ Μάρξ. 
’Αποτέλεσμα μελέτης τεσσάρων χρόνων (1848-51) των οικονομικών 
προβλημάτων, περιέχει, δπως έγραψε ό ’Ένγκελς, «την πρώτη συ
στηματική έκθεση τής μαρξιστικής θεωρίας τής άξίας, καί τής θεω
ρίας του χρήματος». Ή  εισαγωγή περιέχει τήν πι6 πυκνή καί συνο
πτική έκθεση τής μαρξιστικής άντίληψης τής ιστορίας.
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'Η παραγωγή των ιδεών, των παραστάσεων, τής συ
νείδησης, συνδέονται πρώτ’ άπ’ δλα άμεσα μέ τήν υλική 
δραστηριότητα, μέ τις υλικές σχέσεις των άνθρώπων, μέ 
τή. γλώσσα τής πραγματικής ζωής. Οι παραστάσεις καί οί 
σκέψεις—ή πνευματική άνταλλαγή των άνθρώπων—εμφα
νίζονταν εδώ, σαν άμεση άπόρροια τής υλικής τους συμπε
ριφοράς. Αύτό ισχύει δμοια και για τήν πνευματική παρα
γωγή, σ’ δλες τις έκδηλώσεις της: στή γλώσσα τής. πολι
τικής, των νόμων, τής ήθικής, τής θρησκείας, τής μεταφυ
σικής κλπ. ενός λαοΰ. Εϊναι βέβαια οί άνθρωποι πού πα
ράγουν τις παραστάσεις καί τις ιδέες τους, άλλά οί πραγμα
τικοί άνθρωποι, πού δρουν δπως τούς καθορίζει μια συγκεκρι
μένη άνάπτυξη των παραγωγικών τους δυνάμεων καί οί 
σχέσεις πού άντιστοιχοΰν σ’ αύτές 7, μέχρι καί τήν πιο 
άναπτυγμένη μορφή τους. Ή  συνείδηση δέν μπορεΐ ποτέ 
να είναι κάτι διαφορετικό άπό τό ενσυνείδητο είναι, καί τό 
εϊναι των άνθρώπων είναι ή πραγματική διαδικασία τής 
ζωής τους. ’Άν σ’ ολόκληρη τήν ιδεολογία 8 οί άνθρωποι 
εμφανίζονται άντεστραμμένοι, δπως μέσα σέ σκοτεινό θά
λαμο, αύτό τό φαινόμενο δημιουργεΐται άπό τήν ιστορική 
διαδικασία τής ζωής τους, δπως άκριβώς ή άναστροφή των 
άντικειμένων στον άμφιβληστροειδή προκύπτει άπό τήν άμεση 
φυσική διαδικασία 9.

’Αντίθετα άπ’ αύτό πού συμβαίνει στή γερμανική ιδεο
λογία—πού κατεβαίνει άπό τον ούρανό στή γή—εδώ άνε- 
βαίνει κανείς άπό τή γή στον ούρανό. Γιά νά φτάσουμε δη
λαδή στούς ζωντανούς άνθρώπους, δέν ξεκινάμε άπ’ δσα 
λένε, φαντάζονται ή άναπαρασταίνουν, οΰτε άπ’ δσα κάποιος 
άλλος σκέφτεται, φαντάζεται ή παρουσιάζει γι’ αύτούς: ξε
κινάμε άπό τούς άνθρώπους πού δρουν πραγματικά καί 
πού στή βάση τής πραγματικής διαδικασίας τής ζωής τους 
εξηγείται ή δημιουργία των άντανακλάσεων καί του ίδεολο-

7. Σημειώσετε τήν επιμονή στούς «πραγματικούς άνθρώπους», 
πού είναι συγκεκριμένα καθορισμένοι άπό τις συνθήκες τής ζωής 
τους, σέ άντίθεση μέ τόν οικουμενικό «’Άνθρωπο» τής φιλοσοφικής 
παράδοσης. ΑύτοΙ άκριβώς οί «πραγματικοί άνθρωποι» παράγουν τις 
ιδέες καί τις καλλιτεχνικές άναπαραστάσεις.

8. Γιά τήν έννοια τής «ιδεολογίας» στο λεξιλόγιο του Μάρξ 
καί του ’Ένγκελς, βλ. σημείωση 5.

9. Αύτή ή άντίληψη — πώς δηλαδή άντιστρέφεται ή σχέση ά- 
νάμεσα στις ιδέες καί τήν πραγματική ζωή καί πώς φτάνει κανείς 
στήν ψευδαίσθηση τής αύτονομίας τών ιδεών — θά διευκρινιστεί στή 
συνέχεια.
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γικοΰ απόηχου αυτής τής διαδικασίας, ’Ακόμα καί οι άσα- 
φεΐς εικόνες πού σχηματίζονται, στο μυαλό του άνθρώπου 
είναι άναγκαΐες έξιδανικεύσεις τής υλικής διαδικασίας τής 
ζωής 'του, πού διαπιστώνεται εμπειρικά καί συνδέεται με 
υλικές προϋποθέσεις; ’Έτσι ή ηθική, ή θρησκεία, ή μετα
φυσική καί .ή δποια άλλη ιδεολογική μορφή·—καθώς κι οι 
μορφές συνείδησης πού τούς άντιστιχοΰν—δε διατηρούν τί
ποτα παραπάνω άπό μια. έξωτερική έπίφαση αύτονομίας 10. 
Δεν έχουν ιστορία ο.υτε άνάπτυξη, άλλά οί άνθρωποι πού 
άναπτύσσουν τήν υλική παραγωγή τους καί τις υλικές σχέ
σεις τους μεταμορφώνουν καί τή> σκέψη καί τά προϊόντα 
τής σκέψης τους μαζί μ5 αυτή τήν πραγματικότητα. Δεν 
είναι ή συνείδηση πού καθορίζει τή ζωή* αλλά ή ζωή καθο
ρίζει τή συνείδηση. Με τήν πρώτη μέθοδο άξιολόγησης ξε
κινάει κανείς άπό τή συνείδηση σά νά πρόκειται γιά ζων
τανό άτομο* με τή δεύτερη, πού άνταποκρίνεται στήν πραγ
ματική ζωή, ξεκινάει άπό, τά ΐδια τά ζωντανά καί πραγ
ματικά άτομα καί θεωρεί τή συνείδηση άπλά καί μόνο 
δική τους συνείδηση.

Κι αύτή ή μέθοδος άξιολόγησης έχει τις προϋποθέσεις 
της. Ξεκινάει άπό τις πραγματικές προϋποθέσεις καί δεν 
άπομακρύνεται ουτε στιγμή. Προϋποθέσεις της είναι οί άν
θρωποι, οχι άπομονωμένοι καί καθορισμένοι φανταστικά 
άλλά μέσα στή διαδικασία τής άνάπτυξής τους, πού εϊναι 
πραγματική καί διαπιστώνεται εμπειρικά κάτω άπό συγκε
κριμένες συνθήκες. Μόλις ολοκληρωθεί ή περιγραφή αύτής 
τής ένεργητικής ζωικής διαδικασίας, ή ιστορία παύει ν9 
άποτελεΐ μιά συλλογή νεκρών γεγονότων—δπως συμβαίνει 
γιά τούς έμπειριστές, πού είναι κι αύτοί άφηρημένοι— ή 
μιά φανταστική δράση φανταστικών υποκειμένων—δπως γί
νεται με τούς ιδεαλιστές.

Έκεΐ πού σταματάει ή θεωρία, μέσα στήν πραγματική 
ζωή, άρχίζεΓή 'πραγματική καί. θετική επιστήμη, ή περιγρα

10. 01 ιδέες δέ δημιουργοΰν καινούργιες ιδέες, ουτε οί καλλι
τεχνικές μορφές δημιουργοΰν καινούργιες καλλιτεχνικές μορφές, άλλά 
οί μεταβολές των πραγματικών συνθηκών τών άνθρώπων προκαλοΰν 
μεταβολές, στις φιλοσοφικές άντιλήψεις ή στις καλλιτεχνικές άναπα- 
ραστάσεις. Αυτό δέ σημαίνει δτι κόβεται κάθε σχέση άνάμεσα στις 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις μιας εποχής καί σέ εκείνες τής προηγουμέ- 
νης ή επόμενης έποχής. ’Αντίθετα, δπως ήδη άναφέραμε, ορισμένες 
άπόψεις καί χαρακτηριστικά μεταβιβάζονται άπό έποχή σ’ εποχή. 
Αυτό σημαίνει δτι μόνο «σέ τελευταία άνάλυση» ή πραγματική βά
ση αποτελεί τό. δυναμικό καθοριστικό στοιχείο.
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φή τής πρακτικής δραστηριότητας, τής πρακτικής άναπτυ- 
ξιακής διαδικασίας των άνθρώπων. Οί χαρακτηρισμοί πού 
άποδίδονταν στη συνείδηση άφήνονται καταμέρος: τη θέση 
τους πρέπει νά πάρει τώρα ή πραγματική γνώση. Μέ τήν 
περιγραφή τής πραγματικότητας ή αύτόνομη φιλοσοφία χά
νει τα μέσα τής ύπαρξής της* Στη θέση της μπορεΐ νά πε- 
ράσει τό πολύ μια σύνθέση τών πιο γενικών άποτελεσμάτων 
πού μπορούν νά προκόψουν άπό τήν ερευνά τής ιστορικής 
εξέλιξης τών άνθρώπων η . Ό μ ω ς αύτές οί άφαιρέσεις, χω
ρισμένες άπό τήν πραγματική ιστορία, δεν έχουν μόνες τους 
καμιά άξία. Διευκολύνουν ίσως τήν ταξινόμηση του ιστορι
κού ύλικού ή τον προσδιορισμό τής διαδοχής τών ιδιαιτέρων 
στρωμάτων του, δέ δίνουν δμως διόλου—δπως ή φιλοσοφία— 
μιά συνταγή ή ενα σχέδιο, σύμφωνα μέ τό όποιο θά ταξινο
μηθούν καί θά συστηματοποιηθούν οί ιστορικές έποχές. Ή  
δυσκολία παρουσιάζεται, άντίθετα, δταν καταπιανόμαστε μέ 
τη μελέτη καί τήν ταξινόμησητού υλικού μιας σύγχρονης ή 
περασμένης εποχής, πού πρέπει νά άποδοθει πραγματικά 12.

11. Τό ΐδιο μπορεΐ νά πει κανείς γιά τήν αισθητική. Ά πό  
τήν στιγμή πού θά διαλυθεί ή ψευδαίσθηση ότι ή τέχνη είναι μιά «οι
κουμενική κατηγορία», δέ μένει παρά νά καταχωρήσουμε τις πιο 
γενικές άπόψεις «πού μπορούμε νά βγάλουμε άπό τήν έρευνα, της 
ιστορικής άνάπτυξης τών άνθρώπων», ν’ άπομονώσουμε δηλαδή με
ρικά χαρακτηριστικά της τέχνης, πού έπαναλαμβάνονται στις διά
φορες φάσεις της άνθρώπινης ιστορίας, χωρίς νά ξεχνάμε ποτέ δτι 
αύτές παραμένουν άφαιρέσεις άν δέν άναφέρονται στήν πραγματική 
ιστορία.

12. Κ. Μάρξ -  Φ. Ένγκελς, * Η  Γερμανική * Ιδεολογία. Γράφτη
κε άπό τον Μάρξ καί τον ’'Ενγκελς τό 1845-46 μέ τή συνεργασία του 
Moses Hess, και δημοσιεύτηκε 86 χρόνια άργότερα, τό 1932, μέ 
έπιμέλεια του Ινστιτούτου Μάρξ - ’Ένγκελς - Λένιν της Μόσχας. Πα
ρουσιάζει τό ξεκαθάρισμα τών λογαριασμών τών δυο νεαρών επανα
στατών μέ τήν προηγούμενη φιλοσοφική τους τοποθέτηση, μέ τή 
μορφή μιας κριτικής συχνά άνελέητης, τών θεωρητικών θέσεων τών 
Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer (Saint Bruno) καί Max Stirner 
{Saint Max). Σ ’ αύτό τον τόμο «πού θά τον έγκατέλειπαν εύχαρί- 
στως στήν τρωκτική κριτική τών ποντικών», στο βαθμό πού έπέτρε- 
ψε στον Maαpξ καί στον Ένγκελς νά «δουν καθαρά» μέσα τους, 
εκτίθεται ευρύτατα γιά πρώτη φορά ή ύλιστική άντίληψη τής Ιστο
ρίας. Σέ σχέση μέ τή «χεγκελιανή άριστερά» ό Μάρξ καί ό "Ενγκελς 
υιοθετούν ήδη τήν όπτική γωνία του επιστημονικού σοσιαλισμού.
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Μ’ όποιονδήποτε τρόπο κι άν εξελίσσεται, ή ιστορία των 
άνθρώπων, είναι οί ΐδιοι οί άνθρωποι πού τή φτιάχνουν 
πάντα, επιδιώκοντας ό καθένας τούς σκοπούς του—πού τούς 
θέλησε συνειδητά: ή συνισταμένη αύτών των πολυαρίθμων 
θελήσεων πού δρουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, καί ή 
συνισταμένη των άντίχτυπών τους στον εξωτερικό κόσμο, 
άποτελεΐ την ιστορία. Πρέπει τότε να γνωρίσουμε αύτό πού 
θέλουν τα πολλά έπιμέρους άτομα. Ή  θέληση καθορίζεται 
άπό τό πάθος ή τή σκέψη, δμως οί μοχλοί πού καθορίζουν 
μέ τή σειρά τους τό πάθος καί τή σκέψη έχουν όλότελα 
διαφορετική φύση. Μπορει νά είναι εξωτερικοί παράγοντες, 
κίνητρα ιδεατά ή κίνητρα φιλοδοξίας, «ένθουσιασμοΰ γιά τήν 
άλήθεια καί τό δίκιο», προσωπικού μίσους ή άκόμα κι όλό
τελα προσωπικής ιδιοτροπίας κάθε λογής. Διαπιστώσαμε 
δμως άπ5 τή μιά μεριά πώς οί πολυάριθμες άτομικές θελή
σεις πού δρουν στήν ιστορία έχουν τις περισσότερες φορές 
όλότελα διαφορετικά άποτελέσματα—συχνά άπολύτως άντί- 
θετα—άπό κείνα πού επιδίωξαν* άρα τά κίνητρά τους είναι 
δευτερεύουσας σημασίας δσο άφορα τό τελικό άποτέλεσμα. 
5 Απ’ τήν άλλη μεριά συνεχίζει κανείς ν’ άναρωτιέται ποιές 
κινητήριες δυνάμεις κρύβονται πίσω άπ5 αύτά τά καθοριστι
κά κίνητρα, ποιές εϊναι οί ιστορικές αιτίες πού μετατρέπον- 
ται σ’ αύτά τά κίνητρα μέσα στο νού των δρώντων άτόμων.

Ό  παλιός υλισμός δέν άντιμετώπισε ποτέ αύτό τό πρό
βλημα. Ή  άντίληψή του γιά τήν ιστορία—στο βαθμό πού 
έχει πραγματικά άντίληψη— είναι κατά πρώτο λόγο πραγμα
τιστική, κρίνει τά πάντα άνάλογα μέ τά κίνητρα τής δράσης, 
διαιρεί τά δρώντα άτομα στήν ιστορία σέ πρώτης καί δεύ
τερης κατηγορίας, καί κατά κανόνα άνακαλύπτει πώς οί 
πρώτοι είναι έξαπατημένοι καί οί δεύτεροι κερδισμένοι. Ό  
παλιός υλισμός καταλήγει λοιπόν στο συμπέρασμα πώς δέν 
άποκτά κανείς τίποτα έποικοδομητικό άπό τή μελέτη τής 
ιστορίας* άντίθετα, τό δικό μας συμπέρασμα είναι δτι στον 
τομέα τής ιστορίας ό παλιός υλισμός άνταποκρίνεται λιγό- 
τερο στον εαυτό του, γιατί θεωρεί σάν πρώτες αιτίες τις 
ιδεατές κινητήριες δυνάμεις πού δρουν στήν ιστορία, άντί 
νά ερευνήσει τι κρύβεται πίσω τους καί ποιές είναι οί κινη
τήριες δυνάμεις αύτών τών κινητηρίων δυνάμεων. Ή  άσυνέ- 
πεια δέ βρίσκεται στο δτι άναγνωρίζει Ιδεατές κινητήριες 
δυνάμεις, αλλά στο δτι δέν προχωράει πέρα άπ* αύτές, στις 
καθοριστικές τους αιτίες 13. Άντίθετα, ή φιλοσοφία τής ί-

13. Σημειώσετε άλλη μιά φορά δτι οί κλασσικοί του μαρξισμού
3
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στορίας, δπως παρουσιάζεται ειδικότερα άπό τον Χέγκελ, 
άναγνωρίζει πώς τά επιφανειακά— δπως καί τα πραγματικά 
καί θετικά—κίνητρα πού ώθοΰν τούς άνθρώπους-παράγον- 
τες τής ιστορίας, δεν είναι ποτέ οι καθοριστικές αίτιες των 
ιστορικών γεγονότων, άλλά δτι πίσω τους κρύβονται άλλες 
καθοριστικές δυνάμεις πού πρέπει νά έρευνηθοΰν. Ή  φιλο
σοφία τής ιστορίας δμως δέν άναζητάει αυτές τις δυνάμεις 
μέσα στήν ϊδια τήν ιστορία* τις βάζει μέσα στο πεδίο τής 
ιστορίας άπό τά έξω, από τή φιλοσοφική ιδεολογία. Έτσι, 
άντί νά εξηγήσει τήν ιστορία τής άρχαίας Ελλάδας στή 
βάση τής εσωτερικής δομής της, ό Χέγκελ διαβεβαιώνει 
άπλοικά πώς αύτή ή ιστορία δέν είναι παρά ή επεξεργασία 
των ((παραστάσεων τής ώραίας άτομικότητας», ή πραγμα
τοποίηση του «έργου τέχνης» καθαυτοΰ. Μέ τήν ευκαιρία 
μας λέει πολλά ωραία καί βαθυστόχαστα πράγματα γιά τούς 
αρχαίους έλληνες, σήμερα δμως δέν μας ικανοποιεί μιά τέ
τοια εξήγηση πού δέν είναι παρά σκέτα λόγια.

'Όταν πρόκειται λοιπόν νά έρευνήσουμε τις κινητήριες 
δυνάμεις πού—συνειδητά ή ασυνείδητα, άλλά, γιά νά ποΰμε 
τή άλήθεια, πολύ συχνά άσυνείδητα— κρύβονται πίσω άπό 
τά κίνητρα πού ώθοΰν τούς άνθρώπους-παράγοντες τής 
ιστορίας κι άποτελοΰν τις άληθινές κινητήριες κι αποφασι
στικές δυνάμεις τής ιστορίας, βλέπουμε πώς δέν πρόκειται 
γιά κίνητρα πού ώθοΰν τούς μεμονωμένους άνθρώπους στή 
δράση, δσο κι αν αυτά είναι άποφασιστικά στο βαθμό πού 
θέλει κανείς, άλλά γιά κίνητρα πού βάζουν σέ κίνηση πλα
τιές μάζες, λαούς ολόκληρους κι ολόκληρες τάξεις μέσα σέ 
κάθε λαό* δέν τούς κινητοποιοΰν γιά ένα στιγμιαίο καί εφή
μερο άλμα, οΰτε γιά κάποιο χιμαιρικό πάθος πού γρήγορα 
θά σβήσει, άλλά γιά μιά πράξη μεγάλης διαρκείας πού θά 
σημάνει τήν έναρξη μιας βαθιάς ιστορικής άλλαγής. 'Θ μο
ναδικός δρόμος πού μπορεΐ νά μάς φέρει στά ίχνη των νόμων 
πού ρυθμίζουν τήν ιστορία γενικά—καί τήν έπιμέρους ιστο
ρία ξεχωριστών περιόδων καί χωρών—είναι νά ορίσουμε τις 
καθοριστικές αίτιες πού, μέ τρόπο άσαφή ή συγκεκριμένο, 
μέ άμεσότητα ή μέ μορφή ιδεολογική καί σχεδόν θεοποιη
μένη, αντανακλώνται στο νοΰ τής δρώσας μάζας καί των

άπορρίπτουν κάθε καθοριστική σχη ματοποίηση. Έδώ δέν άρνοΰνται 
—■ δπως κατέληξαν νά κάνουν οί άγοραΐοι μαρξιστές — τήν ΰπαρξη 
ιδεατών κινητηρίων δυνάμεων στήν ιστορία* προσδιορίζουν μόνο δτι 
αύτές οί κινητήριες δυνάμεις δέν είναι ό τελευταίος κρίκος της άλυσί- 
δας καί δτι μέ τή σειρά τους καθορίζονται άπό αιτίες πού πρέπει νά 
έρευνηθοΰν στις πραγματικές συνθήκες τής ζωής των άνθρώπων.
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άρχηγών της (πού τούς ονομάζουμε μεγάλους άντρες) σά 
συνειδητά κίνητρα. Θά περάσουν άπό τό κεφάλι τους δλα 
δσα κινητοποιούν τούς άνθρώπους. 'Όπως ή μορφή πού θά 
πάρουν έξαρτάται πάνω άπ’ δλα άπό τις περιστάσεις. Οί 
εργάτες δεν κάνουν πιά κομμάτια τις μηχανές, δπως στά 
1848 στο Ρήνο. Αύτο δμως δέ σημαίνει δτι συμφιλιώθη
καν μέ τήν καπιταλιστική μηχανική παραγωγή14 .

14. Φ. ’Ένγκελς, Ό  Λουδοβίκος Φόνερμπαχ και τό τέλος τής 
κλασικής γερμανικής φιλοσοφίας. Αυτό τό έργο, πού δημοσιεύτηκε 
άπό τον ’Ένγκελς τό 1866 στο περιοδικό «Die Neue Zeit» κι αργό
τερα, τό 1888, σέ ξεχωριστό τεύχος μαζί μέ τις άνέκδοτες «Θέσεις 
γιά τον Φόνερμπαχ)) του Μάρξ, παρουσιάζει μιά σύντομη άλλά συ
στηματική έκθεση των σχέσεων της μαρξιστικής φιλοσοφίας, άπό 
τή μιά μεριά μέ την ίδεαλιστική <^αλεκτική του Χέγκελ, κι άπό τήν 
άλλη μέ τον ακόμα μεταφυσικό υλισμό του Φόυερμπαχ.
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Κυρίαρχες ιδέες κάθε εποχής είναι οί ιδέες τής άρχουσας 
τάξης: δηλαδή ή τάξη πού άποτελεΐ τήν υλική κυρίαρχη 
δύναμη τής κοινωνίας εϊναι ταυτόχρονα καί ή πνευματική 
κυρίαρχη δύναμή της. Ή  τάξη πού διαθέτει τά μέσα τής 
υλικής παραγωγής διαθέτει ταυτόχρονα καί τά μέσα τής 
διανοητικής παραγωγής, έτσι πού νά υποτάσσονται σ5 αύτήν 
δίχως διάκριση οί ιδέες δλων εκείνων πού δέ διαθέτουν μέσα 
διανοητικής παραγωγής. Οί κυρίαρχες ιδέες δέν ειν5 άλλο 
άπό τήν ιδεατή έκφραση των κυρίαρχων υλικών σχέσεων— 
είναι οί κυρίαρχες υλικές σχέσεις θεωρούμενες ώς ιδέες : 
είναι επομένως ή έκφραση αύτών άκριβώς των σχέσεων, 
πού μετατρέπουν μιά τάξη σέ άρχουσα τάξη, άρα οί ιδέες 
τής κυριαρχίας της. Τά άτομα πού άποτελοΰν τήν άρχουσα 
τάξη κατέχουν κοντά στ* άλλα καί τή συνείδηση, άρα σκέ
φτονται* άπό τή στιγμή πού κυριαρχοΰν σάν τάξη καί καθο
ρίζουν τό συνολικό χώρο μιας ιστορικής εποχής, είναι φανε
ρό δτι άσκοΰν αυτή τή δυνατότητα σ’ δλη της τήν έκταση, καί 
κατά συνέπεια κυριαρχοΰν καί στή σκέψη, σάν παραγωγοί 
των ιδεών—ρυθμίζοντας καί ελέγχοντας τήν παραγωγή καί 
τή διάθεση των ιδεών του καιρού τους* είναι ετσι ολοφάνερο 
πώς οί ιδέες τους είναι οί κυρίαρχες ιδέες τής εποχής. Γιά 
παράδειγμα: σέ μιά χρονική περίοδο καί σέ μιά χώρα δ
που οί μοναρχικές, οί άριστοκρατικές καί οί άστικές δυνά
μεις άνταγωνίζονται γιά τήν εξουσία—οπότε ή εξουσία δι
αιρείται—εμφανίζεται σάν κυρίαρχη ιδέα τό δόγμα του κα
ταμερισμού τής εξουσίας, πού ορίζεται τότε σάν «αιώνιος 
νόμος» 15. Ό  καταμερισμός τής έργασίας, πού τον έξετά-

15. Είναι ή θεωρία του καταμερισμού των εξουσιών πού επε
ξεργάστηκαν τό 17ο καί 18ο αιώνα οί ιδεολογικοί έκπρόσωποι τής 
άστικής τάξης σάν όπλο γιά τον άγώνα ενάντια στήν άπόλυτη μοναρ
χία καί τή φεουδαρχική άριστοκρατία. Τό πρόβλημα του καταμερι
σμού των εξουσιών (νομοθετική, εκτελεστική καί δικαστική) βρίσκει 
τήν πρώτη του θεωρητική έκφραση στά έργα του Locke καί, ειδικό
τερα, στο Two Treatises on Civil Government. Ή  πιό συγκροτη
μένη κλασική διατύπωση της θεωρίας του χωρισμού τών εξουσιών 
περιέχεται στο Esprit des lois (1748) [Τό πνεύμα τών νόμων] του 
Μοντεσκιέ.
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σαμε ήδη σαν μιά άπδ τις κύριες δυνάμεις στή μέχρι σήμερα 
ιστορία, εκδηλώνεται καί στήν άρχουσα τάξη σαν καταμε
ρισμός άνάμεσα στή διανοητική καί τή χειρωνακτική εργα
σία* έτσι στο έσωτερικό αύτής τής τάξης παρουσιάζεται ενα 
τμήμα πού άποτελεΐται άπδ τούς διανοουμένους τής τάξης 
(τούς ενεργητικούς, επινοητικούς ίδεολόγους της, πού έχουν 
κύριο επάγγελμα τους τήν έπεξεργασία τής αύταπάτης αύ
τής τής τάξης γιά τήν ίδια), ενώ οί άλλοι διατηρούν μιά πιο 
παθητική καί δεκτική συμπεριφορά μπροστά σ’ αύτές τις 
ιδέες καί τις αυταπάτες, μιά πού στήν πραγματικότητα είναι 
τά ενεργητικά μέλη αύτής τής τάξης καί τούς μένει λιγότερος 
χρόνος γιά νά φτιάχνουν ιδέες καί αύταπάτες γιά τούς εαυ
τούς τους. ’Έτσι μπορεΐ νά παρουσιαστεί πραγματικά στο 
έσωτερικό αύτής τής τάξης ενα τέτοιο σχίσμα, καί ν5 άνα- 
πτυχθεΐ δσο πού νά δημιουργήσει άντίθεση κι εχθρότητα 
άνάμεσα στά δύο τμήματα* ωστόσο κι αύτές εξαφανίζονται 
μόνες τους μόλις παρουσιαστεί ξαφνικά μιά πρακτική σύγ
κρουση πού βάζει σέ κίνδυνο τήν ίδια τήν τάξη: έτσι διαλύε- 
τσι ή άποψη πώς δήθεν οί κυρίαρχες ιδέες δέν είναι ιδέες 
τής άρχουσας τάξης άλλά μιά δύναμη άνεξάρτητη άπδ τήν 
εξουσία της. ’Ή  ύπαρξη τών επαναστατικών ιδεών σέ μιά 
εποχή προϋποθέτει τήν ύπαρξη μιας επαναστατικής τάξης, 
πού γιά τις δικές της προϋποθέσεις πάλι, έχουμε πει ήδη 
τά σχετικά 16.

*Άν τώρα, μελετώντας τήν πορεία τής ιστορίας, οί ιδέες 
τής άρχουσας τάξης διαχωρίζονται άπδ αύτήν καί γίνονται 
αύτόνομες— άν κανείς περιορίζεται στδ νά μάς πει πώς σέ 
μιά εποχή κυριάρχησαν αύτές ή οί άλλες ιδέες χωρίς ν* άσχο- 
ληθεΐ μέ τις συνθήκες τής παραγωγής ή μέ τούς παραγωγούς 
εκείνων τών ιδεών—κι άν κατά συνέπεια άγνοοΰνται τά ά
τομα καί οί καταστάσεις του κόσμου πού βρίσκονται στή βά
ση αύτών τών ιδεών, θά μπορέσει νά πει κανείς π.χ. δτι 
τήν εποχή πού κυριαρχοΰσε ή άριστοκρατία έπικρατοΰσαν 
οί έννοιες τής τιμής , τής πίστης κλπ., ή πάλι δτι στή διάρ
κεια τής κυριαρχίας τής άστικής τάξης έπικρατοΰσαν οί εν-

16. Σ ’ αύτό τό άπόσπασμα προσδιορίζεται μέ σαφήνεια ή προ
έλευση τών «διανοουμένων», ή λειτουργία τους κι άκόμα ή αύταπάτη 
πού τρέφουν καμιά φορά γιά τήν αύτονομία τους. Στήν πραγματικό
τητα οί διανοούμενοι είναι πάντοτε διανοούμενοι μιας τάξης: ή τών 
άρχουσών τάξεων ή τών άνταγωνιστριών κι επαναστατικών τάξεων. 
Συχνά, φυσικά, νιώθουν ταυτόχρονα τήν επιρροή καί τών πρώτων καί 
τών δεύτερων, καί σ’ αύτή τήν περίπτωση ή σκέψη κι ή καλλιτεχνι
κή παραγωγή τους παρουσιάζεται άντιφατική.
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νοιες τής ελευθερίας, τής ισότητας κλπ. 'Όλα αύτά άποτε- 
λοΰν στο σύνολό τους φαντασιώσεις τής ίδιας τής άρχουσας 
τάξης. Τούτη ή άντίληψη τής ιστορίας, πού είναι κοινή σ’ 
ολους τούς ιστορικούς, ιδιαίτερα από τό 18ο αιώνα καί μετά, 
σκοντάφτει άναγκαστικά στο φαινόμενο δτι κυριαρχούν .ο
λοένα καί περισσότερα άφηρημένες ιδέες, δηλαδή ιδέες πού 
παίρνουν δλο καί πιο πολύ τή μορφή τής οίκουμενικότητας, 
Ειν’ άλήθεια πώς κάθε τάξη πού παίρνει τή θέση μιας άλ
λης—πού κυριαρχοΰσε προηγούμενα—είναι άναγκασμένη— 
για να πετύχει τό σκοπό της—να παρουσιάσει τό συμφέρον 
της σαν κοινό συμφέρον δλων των μελών τής κοινωνίας: 
αύτό, μεταφρασμένο ίδεαλιστικά, σημαίνει πώς δίνει στις 
ιδέες της τή μορφή τής οίκουμενικότητας καί τις παρουσιά
ζει σαν τις μόνες λογικές καί με οικουμενικό κύρος. Ή  
επαναστατική τάξη παρουσιάζεται άμέσως, από, τή στιγμή 
πού άντιτίθεται σε μια τάξη—οχι πιά σαν τάξη, άλλα σάν 
εκπρόσωπος ολόκληρης τής κοινωνίας, σάν ολόκληρη ή μά
ζα τής κοινωνίας πού άντιτίθεται σ’ αύτή τή μοναδική 
κυρίαρχη τάξη. Αύτό συμβαίνει επειδή άρχικά τό συμφέρον 
τής επαναστατικής τάξης συνδέεται άκόμα με τό κοινό συμ
φέρον των άλλων τάξεων πού δέ βρίσκονται στήν έξουσία,, 
κι επειδή κάτω άπό τήν πίεση των σχέσεων πού ίσχυαν 
μέχρι τότε δεν μπόρεσε ν* άναπτυχθεΐ σάν ιδιαίτερο συμφέ
ρον μιας ιδιαίτερης τάξης 'Η νίκη της λοιπόν θά ευνοήσει 
πολλά άτομα των άλλων τάξεων, πού δέ θά φτάσουν βέβαια 
στήν έξουσία, άλλά πού θά τούς επιτρέψει νά γίνουν μέλη 
τής άρχουσας τάξης. 'Όταν ή γαλλική άστική τάξη άνέ- 
τρεψε τήν έξουσία τής άριστοκρατίας, έδωσε τή δυνατότητα 
σε πολλούς προλετάριους νά άνεβοΰν πάνω άπό τό επίπεδο 
του προλεταριάτου—μόνο δμως στο μέτρο πού αύτοί έγιναν 
άστοί. Κάθε καινούργια τάξη λοιπόν δεν κάνει άλλο άπ’ τό 
νά επιβάλλει τήν έξουσία της σε μιά πιο πλατιά βάση άπό̂  
τήν προηγούμενή της, γιά τοΰτο καί ή άντίθεση των μή 
κυριάρχων τάξεων άπέναντι σ’ αύτήν πού βρίσκεται τώρα 
στήν έξουσία άναπτύσσεται αργότερα με μεγαλύτερη οξύ
τητα καί βάθος. Οι δυο αυτές συνθήκες ενεργούν έτσι, πού 
ό άγώνας ένάντια σ’ αύτή τήν καινούργια κυρίαρχη τάξη 
τείνει με τή σειρά του σε μιά άρνηση τής ύπάρχουσας κοι
νωνικής κατάστασης, πιο άποφασιστική καί ριζοσπαστική 
άπό κείνη πού εκφράστηκε απ’ δλες τις τάξεις πού προηγού
μενα επιδίωξαν νά κερδίσουν τήν έξουσία.

Όλόκληρη αύτή ή επιφανειακή δψη, δτι ή κυριαρχία 
μιας συγκεκριμένης τάξης δέν ειν5 άλλο άπό τήν κυριαρχία
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ορισμένων ιδεών, καταργεΐται φυσικά άπό μόνη της μόλις 
ή κυριαρχία τών τάξεων γενικά πάψει νά είναι τό πρότυπο 
τής κοινωνικής διευθέτησης, άπό τή στιγμή δηλαδή πού δέν 
εϊναι πιά αναγκαίο νά παρουσιάζεται ενα ιδιαίτερο συμφέρον 
σάν οικουμενικό ή τό «οικουμενικό» σάν κυρίαρχο17.

17. Κ. Μάρξ - Φ. Ένγκελς, *Η Γερμανική Ιδεολογία, δ.π. σ. 
94-96. ’Αξίζει τον κόπο ν’ άποσαφηνίσουμε δτι εδώ ό Μάρξ κι ό ’Έν
γκελς δέ θέλουν ν* άρνηθοΰν δτι ύπάρχουν ιδέες οικουμενικής άξίας' 
σέ συγκεκριμένες εποχές (δχι βέβαια εκείνες τών σκεπτικιστών ή 
τών άγνω^τικιστών). Είναι προφανές, παραδείγματος χάρη, δτι ή 
ιδέα τής κοινωνικής δικαιοσύνης ίχει στήν εποχή μας οικουμενική 
άξία. ’"Αν δμως δοκιμάζαμε νά τή μεταφέρουμε στήν εποχή τής δου
λοκτητικής κοινωνίας, θά κάναμε λάθος, δπως κι άν δοκιμάζαμε νά 
τήν προβάλουμε στο μέλλον μιας άταξικής κοινωνίας, πού οί σχέσεις 
των άνθρώπων θά εξουσιάζονται άπό άλλες άξίες κι άλλα προβλήμα
τα. Ή  πολεμική του Μάρξ καί του Ένγκελς απευθύνεται άκριβώς 
ενάντια στήν άξίωση νά θεωρούνται οικουμενικές κι αιώνιες, δηλαδή 
άγκυρες γιά κάθε τόπο καί χρόνο, ιδέες πού Ιχουν άντίθετα μιά πολύ 
καθορισμένη διάσταση καί ιστορική ισχύ. Αύτή ή άξίωση αιωνιότη
ταςθά εξαφανιστεί σταδιακά δταν πάψει νά υπάρχει μιά άρχουσα τάξη , 
καί εξαφανιστεί κατά συνέπεια ή άνάγκη . μιας ιδιαίτερης τάξης πού 
προσπαθεί νά παρουσιάσει σάν οικουμενικές τις ιδέες πού χρησιμεύουν 
γιά νά επιβεβαιώσει τήν ηγεμονία της.
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Χρειάζεται μήπως μεγάλη οξύνοια γιά νά καταλάβουμε 
δτι αλλάζοντας τις συνθήκες τής ζωής τών άνθρώπων, τις 
κοινωνικές τους σχέσεις καί τήν κοινωνική τους ΰπαρξη, 
άλλάζουν καί οί άντιλήψεις τους, ή οπτική καί οί ιδέες τους, 
μέ μιά λέξη ή συνείδησή τους;

Τί παραπάνω φανερώνει ή ιστορία τών ιδεών εκτός άπ5 
τό δτι ή πνευματική παραγωγή μεταβάλλεται μαζί μέ τήν 
υλική; Οί άρχουσες ιδέες μιας εποχής υπήρξαν πάντα μόνο 
ιδέες τής άρχουσας τάξης.

Μιλάμε γιά ιδέες πού έπαναστατικοποιοΰν μιά ολόκληρη 
κοινο̂ νία* μ* αύτό εκφράζεται μόνο τό γεγονός δτι στούς 
κόλπους τής παλιάς κοινωνίας έχουν ήδη μορφοποιηθεΐ τά 
στοιχεία μιας νέας κοινωνίας, κι δτι ταυτόχρονα μέ τή διά
λυση τών παλιών σχέσεων ύπαρξης προχωράει καί ή άπο- 
σύνθεση τών παλιών ιδεών.

'Όταν ό άρχαΐος κόσμος βρέθηκε στή δύση του, οί πα
λιές θρησκείες νικήθηκαν άπό τή χριστιανική. 'Όταν τό 18ο 
αιώνα οί χριστιανικές ιδέες ύποκύψανε στις ιδέες του διαφω
τισμού, ή φεουδαρχική κοινωνία έ'δωσε τή σκληρότερη μάχη 
της ενάντια στήν τότε επαναστατική άστική τάξη. Οί ιδέες 
τής ελεύθερης συνείδησης καί τής άνεξιθρησκείας δέν υπήρ
ξαν τίποτ* άλλο παρά έκφραση τής κυριαρχίας του ελεύθερου 
συναγωνισμού στο χώρο τής συνείδησης.

«Δέν υπάρχει δμως άμφιβολία—θά πουν—δτι οί θρησκευ
τικές, ηθικές, φιλοσοφικές, πολιτικές καί νομικές ιδέες τρο- 
ποποιήθηκαν στή διάρκεια τής ιστορικής εξέλιξης* παρόλα 
αύτά ή θρησκεία, ή ηθική, ή φιλοσοφία, ή πολιτική καί τό 
δίκαιο διατηρήθηκαν πάντοτε μέσ5 άπ δλες αύτές τις μετα
βολές.

»'Υπάρχουν εξάλλου αιώνιες άλήθειες, δπως ή ελευθερία, 
ή δικαιοσύνη κλπ. πού είναι κοινές σ’ δλες τις κοινωνικές 
καταστάσεις. ’Αντίθετα, 6 κομμουνισμός καταργεί τις αιώ
νιες άλήθειες, καταργεί τή θρησκεία καί τήν ηθική, άντί 
νά τούς δώσει καινούργια μορφή, κι ετσι άντιτίθεται σ’ 
ολόκληρη τήν ιστορική εξέλιξη πού πραγματοποιήθηκε μέ
χρι τώρα» 18.

18. Αύτή είναι ή βασική άντίρρηση πού μπορεΐ νά £χει κανείς 
σέ ό,τι μέχρι τώρα πιστοποίησαν οί δημιουργοί του μαρξισμού. ’Έ 
χουν ήδη δμως άπαντήσει σ’ αύτή στο προηγούμενο άπόσπασμα κι 
έπαναλαμβάνουν τις έπιβεβαιώσειςτους καί σέ τούτο δω. Οί αιώ
νιες άλήθειες, ο! οικουμενικές κι αιώνιες Ιδέες, μέ τήν έννοια της άλή-
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Σέ τί συνοψίζεται αυτή ή κατηγορία; Ή  ιστορία ολό
κληρης τής κοινωνίας κύλησε μέχρι σήμερα άνάμεσα σέ 
ταξικούς άνταγωνισμούς, πού πήραν διάφορες μορφές σέ δια
φορετικές εποχές.

Όποιαδήποτε μορφή κι αν πήραν δμως αυτοί οί άντα- 
γωνισμοί, ή εκμετάλλευση μιας μερίδας τής κοινωνίας άπό 
μιά άλλη άποτελεΐ κοινό γεγονός γιά δλους τούς περασμένους 
αιώνες. Δέν είναι παράξενο λοιπόν, πού ή κοινωνική συνεί
δηση δλων τών αιώνων, παρόλες τις διαφορές καί τις ποι
κιλίες, κινείται άνάμεσα σέ ορισμένες κοινωνικές μορφές, 
μορφές συνείδησης, πού διαλύονται οριστικά μόνο μέ τήν 
τελειωτική εξαφάνιση του ταξικού άνταγωνισμοΰ.

Ή  κομμουνιστική έπανάσταση εϊναι ή πιο ριζική ρήξη 
μέ τις παραδοσιακές σχέσεις ιδιοκτησίας* δέν είναι λοιπόν 
παράξενο πού στή διάρκεια τής άνάπτυξής της πραγματο
ποιείται καί ή ριζικότερη ρήξη μέ τις παραδοσιακές ιδέες 19.

θείας καί της ιδέας πού ισχύουν γιά κάθε τόπο καί χρόνο (παρελθόν 
παρόν, μέλλον) είναι ενα προϊόν της άρχουσας τάξης καί της άνάγκης 
πού νιώθει νά εξουσιάζει τις άλλες τάξεις. Χάνουν τό νόημά τους μέ 
τον έρχομό τής άταξικής κοινωνίας. Αύτή ή τοποθέτηση διακρίνει άκό
μα τον μαρξιστικό ιστορισμό άπό κάθε άλλη μορφή ιστορισμού, έστω 
καί προχωρημένου. Πολλοί γιά παράδειγμα είναι σήμερα διατεθει
μένοι νά παραδεχτούν δτι οί διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις πρέ
πει νά γίνουν κατανοητές καί νά έρμηνευτοΰν μέσα στά δρια της ιστο
ρικής κατάστασης πού τις γέννησε. ’Αντίθετα, λίγοι είναι διατεθει
μένοι νά άπορρίψουν τήν έννοια μιας οικουμενικής κι αιώνιας φύσης 
τής τέχνης, στην οποία, τελικά πρέπει ν* άνατρέξουν γιά τήν κριτική 
έρευνα του έργου.

19. Κ. Μάρξ -  Φ. Ένγκελς, Τό Μανιφέστο του Κομμουνιστι
κοί) Κόμματος Τό Μανιφέστο, πού επεξεργάστηκαν ό Μάρξ κι ό 
’Ένγκελς γιά λογαριασμό του Συνδέσμου τών Κομμουνιστών, δημο
σιεύτηκε τό Φλεβάρη του 1848. Τό Μανιφέστο είναι τό πρώτο προ
γραμματικό ντοκουμέντο του έπιστημονικοΰ σοσιαλισμού.
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Σέ κάποιο σημείο του έργου του, ό Χέγκελ παρατηρεί 
πώς δλα τά μεγάλα γεγονότα κι οί. μεγάλες, φυσιογνωμίες 
τής παγκόσμιας ιστορίας εμφανίζονται—άν μπορούμε νά το 
ποΰμε έ'τσι—δυο φορές. Ξέχασε δμως νά προσθέσει: -τήν 
πρώτη φορά σάν τραγωδία, τή δεύτερη σά φάρσα. 'O Caus- 
sidière άντί'γιά τον Danton, ό Louis Blanc άντί για τον 
Ροβεσπιέρο, ό la Montagna του 1848-1851 άντί γιά τον 
la Montagna του 1793-1795, ό άνηψιός άντί γιά τό θειο. 
Ή  ίδια καρικατούρα ισχύει καί γιά τις περιστάσεις πού 
συντροφεύουν τή δεύτερη έκδοση τής 18ης Μπρυμαίρ 20.

Οί άνθρωποι φτιάχνουν τήν ιστορία τους, δχι δμως αύ- 
θαίρετα καί κάτω άπό συνθήκες πού διαλέγουν οί ίδιοι* τις 
συνθήκες τις βρίσκουν αμεσα μπροστά τους, καθορισμένες 
άπό τά γεγονότα καί τήν παράδοση. Ή  παράδοση άπ* δλες 
τις γενιές του παρελθόντος βαραίνει σάν εφιάλτης στό νοΰ 
τών ζωντανών* έτσι, τή στιγμή πού φαίνεται πώς προσπα
θούν νά μεταμορφώσουν καί τούς εαυτούς τους καί τις κα
ταστάσεις, νά δημιουργήσουν αύτό πού δέν υπήρξε ποτέ 
ώς εκείνη τή στιγμή, άκριβώς σέ τέτοιες εποχές επαναστα
τικής κρίσης επικαλούνται εναγώνια τά πνεύματα του πα
ρελθόντος γιά νά τούς βοηθήσουν* δανείζονται τά ονόματα, 
τά συνθήματα τής μάχης καί τά έθιμά τους, γιά νά παρουσιά
σουν τή νέα σκηνή τής ιστορίας κάτω άπό τούτη τήν παλιά., 
καί τιμημένη φορεσιά καί μέ τούτες τις δανεικές φράσεις. 
'Όμοια ό Λούθηρος μεταμφιέστηκε σέ ’Απόστολο Παύλο, 
ή επανάσταση του 1789-1814 φόρεσε διαδοχικά τά διακρι-

20. Ό  Caussidière (1808-1861) πήρε μέρος στήν επανάστασή 
του Φλεβάρη του 1848 καί διορίστηκε άπό τήν προσωρινή κυβέρνηση 
διευθυντής τής άστυνομίας. Ό  Luis Blanc (18011 - 122), γνωστός 
δημοσιογράφος καί πολιτικός, εμπνευσμένος άπό τις ιδέες του,ού.το-· 
πιστικού σοσιαλισμού, παίρνει μέρος στήν προσωρινή κυβέρνηση πού 
προήλθε άπό τήν επανάσταση του Φλεβάρη του 1848 μέ τό αξίωμα 
του προέδρου μιας Κυβερνητικής Επιτροπής γιά τούς εργαζόμενους, 
πού άποδείχτηκε εντελώς άχρηστη. Ό  Μάρξ άναφέρει τον Causs -̂ 
dière καί τόν Blanc σάν παράδειγμα άνίσχυρων επαναστατών: απέ
τυχαν στήν άποστολή τους κι .¿ζορίστηκαν, από τόν Ναπολέοντα :'τόν,Λ 
Τρίτο. : τ />:í ·τ -j
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τικά τής Ρωμαϊκής Δημοκρατίας καί τής Ρωμαϊκής Αυτο
κρατορίας, κι ή επανάσταση του 1848 δεν μπόρεσε νά κάνει 
τίποτα καλύτερο άπ* τό νά παρωδήσει τό 1789 ή τήν επα
ναστατική παράδοση του 1793-1795. 'Όμοια κι ό άρχάριος 
πού εχει μάθει μιά καινούργια γλώσσα καί τή μεταφράζει 
αδιάκοπα στή μητρική του, δεν κατορθώνει νά συλλάβει 
τό πνεύμα της καί νά εκφραστεί ελεύθερα παρά μόνο όταν 
κινείται μέσα της δίχως άναμνήσεις—ξεχνώντας μέσα στήν 
κοινούργια γλώσσα τή γλώσσα τής καταγωγής του.

Μελετώντας αύτές τις ιστορικές επικλήσεις των νεκρών 
βλέπουμε γρήγορα μιά εύδιάκριτη διαφορά. eQ Camille 
Desmoulins, ό Danton, ό Ροβεσπιέρος, ό Saint-Just, ό 
Ναπολέοντας—ήρωες, κόμματα καί μάζα τής, παλιας γαλ
λικής επανάστασης— έπιτέλεσαν με έθιμα ροψαϊκά καί ρω
μαϊκές φράσεις τό καθήκον τής έποχής τους ; νά ελευθερώ
σουν άπ* τις άλυσίδες καί νά έγκαθιδρύσουν -τή. σύγχρονη 
αστική κοινωνία. Οι πρώτοι κατακερμάτισαν τή φεουδαρ
χική γή καί θέρισαν τα φεουδαρχικά κεφάλια πού είχαν με
γαλώσει πάνω της. Ό  τελευταίος δημιούργησε στο έσωτε- 
ρικό τής Γαλλίας τις συνθήκες πού βόηθησαν γ άναπτυχθεΐ 
ό ελεύθερος συναγωνισμός, νά πραγματοποιηθεί ή εκμετάλ
λευση τής διαιρεμένης εγγειας ιδιοκτησίας καί νά χρησιμο
ποιηθεί ή παραγωγική βιομηχανική δύναμη του έθνους πού 
κατάφερε νά σπάσει τις άλυσίδες του πέρα απ’ τά σύνορα 
τής Γαλλίας σάρωσε παντού τούς φεουδαρχικούς θεσμούς, 
όσο. χρειαζόταν γιά νά δημιουργήσει τό άντίστοιχο περιβάλ
λον γιά τήν αστική κοινωνία τής Γαλλίας μέσα στήν εύρω- 
παϊκή ήπειρο. Άπ* τή στιγμή πού θεμελιώθηκε ό νέος κοι
νωνικός σχηματισμός, τά προκατακλυσμιαία τέρατα εξα
φανίστηκαν καί μαζί τους καί τό νεκραναστημένο ρωμαϊκό 
είναι: οί Βρουτοι, οί Γράκχοι, οί Πουμπλίκολα, οί δήμαρχοι, 
οί γερουσιαστές κι ό ίδιος ό Καίσαρας 21. Ή  άστική κοινω
νία, στή γυμνή της πραγματικότητα, δημιούργησε τούς ά- 
ληθινούς της εκπροσώπους καί τά φερέφωνά της στούς Say, 
στούς Cousin, στούς Royer-Collard, στούς Benjamin Con
stant καί στούς Guizot 22. Τήν ώρα πού οί άληθινοί της

21. Ό  Βρούτος, οί Γράκχοι κι οί Πουμπλίκολα υπήρξαν τά πιό 
λαοφιλή πρότυπα δημοκρατικών άρετών στή διάρκεια της γαλλικής 
επανάστασης. Ό  Καίσαρας υπήρξε τό επίσημο, πρότυπο τής' ύπατείας 
καί τής ναπολεόντειας αύτοκρατορίας.

22. *0 Jean - Baptiste Say (1767-1832) ήταν φιλελεύθερος 
οικονομολόγος. Ό  Cousin (1792-1867) φιλόσοφος, κι αυτός φιλε
λεύθερος* Ό  Royer -  Collard (1763-1845) ήταν δάσκαλος του Cou-
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στρατηγοί κάθονταν στον πάγκο του έμπορα, εκείνη είχε 
γιά πολιτικό κεφάλι της τή γουρουνοκεφαλή του Λουδοβί
κου 18ου. Όλότελα άπορροφημένη άπό τήν παραγωγή του 
πλούτου κι άπό τον ειρηνικό άγώνα του συναγωνισμού, έ- 
φτασε να λησμονήσει πώς τά φαντάσματα τής ρωμαϊκής 
εποχής είχαν παρασταθεΐ στο λίκνο της. 'Ωστόσο, δσο λίγο 
ηρωική κι άν είναι ή άστική κοινωνία, δέν πρέπει νά ξεχνά
με πώς γιά νά 5ρθει στον κόσμο χρειάστηκε ηρωισμός, αυ
ταπάρνηση, τρόμος, εμφύλιος πόλεμος κι άγώνες άνάμεσα 
στούς λαούς τής γης. Καί μέσα στις μεγαλόπρεπες κλασι
κές παραδόσεις τής Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, οί άγωνιστές 
της έβρισκαν τά ιδανικά καί τις καλλιτεχνικές μορφές, τις 
αυταπάτες πού χρειάζονταν γιά νά κρύψουν τό άπόλυτα 
αστικό περιεχόμενο των άγώνων τους καί γιά νά κρατήσουν 
τό πάθος τους στο υψος τής μεγάλης ιστορικής τραγωδίας 23. 
Τό ϊδιο συνέβηκε καί σέ μιάν άλλη έξελιξιακή βαθμίδα, 
έναν αιώνα πρίν, δταν ό Κρόμβελ κι ό άγγλικός λαός δα
νείστηκαν άπ’ τήν Παλιά Διαθήκη τις λέξεις, τά πάθη καί 
τις αυταπάτες γιά τήν άστική τους επανάσταση. Μόλις δ
μως ό πραγματικός σκοπός πέτυχε καί ολοκληρώθηκε ό 
άστικός μετασχηματισμός τής άγγλικής κοινωνίας, ό Λόκ 
έκανε έξωση στον 5Αβακούμ 24.

sin καί μετριοπαθής μοναρχικός* ό Constant (1767 - 1830) φημισμέ
νος λαμπρός ιστορικός, πολιτικός καί μυθιστοριογράφος* ό Guizot 
(1787-1874), ιστορικός μεγάλης φήμης, κυριάρχησε στήν πολιτική 
σκηνή στήν περίοδο της ίουλιανής μοναρχίας, εκπροσωπώντας τά 
συμφέροντα της μεγαλοαστικής γαλλικής τάξης.

23. *Αν αύτές οί γενικές παρατηρήσεις μεταφερθοΰν στο χώρο 
τής ιστορίας τών τεχνών, θέτουν τό πρόβλημα του πραγματικού περιε
χομένου ενός έργου. Τό δτι δέ βρίσκεται στον Orlando Furioso ή 
περιγραφή του ίπποτικοΰ κόσμου άλλά του άναγεννησιακοΰ καί τό 
δτι δέν υπάρχει στο έργο του Manzoni ή ιταλική κοινωνία του 17ου 
αιώνα άλλά, δπως σωστά παρατηρεί ό Αούκατς, «ή κατάσταση μόνι
μης κρίσης πού χαρακτηρίζει δλη τή ζωή του ιταλικού λαοΰ, σά συνέ
πεια της διαίρεσης τής Ιταλίας καί του φεουδαρχικο - άντιδραστικοΰ 
χαρακτήρα πού οί συνεχείς μικροί πόλεμοι κι ή ύποδούλωση σέ ξέ
νες δυνάμεις είχον εντυπώσει στά ξεχωριστά μέρη της χώρας. *0 
Manzoni λοιπόν περιγράφει άμεσα μονάχα ένα συγκεκριμένο επεισό
διο της ζωής του ιταλικού λαοΰ: τήν άγάπη, τό χωρισμό καί τό ξανα- 
σμίξιμο ένός νεαρού καί μιας κοπέλας πού έχουν κι οί δυο άγροτική 
καταγωγή. Μά στήν περιγραφή του τό γεγονός άναπτύσσεται μέ τέ
τοιο τρόπο, ώστε νά γίνει ή γενική τραγωδία του ίταλικοΰ λαοΰ σέ 
μιά κατάσταση έθνικοΰ έξευτελισμοΰ καί διχασμού».

24. Ό  Locke είναι ό γνωστός άγγλος φιλόσοφος (1632-1704), 
ό Άβακούμ ένας άπό τούς προφήτες της Βίβλου. Έδώ ό Μάρξ άπο- 
καλύπτει πώς ή άγγλική άστική τάξη, από τή στιγμή πού πραγματο-
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Ή  άνάσταση των νεκρών χρησίμεψε λοιπόν σε κείνες 
τις επαναστάσεις για ν* άποθεώσει τούς καινούργιους άγώ- 
νες κι δχι γιά νά παρωδήσει τούς άρχαίους* χρειάστηκε για 
νά τρανέψει στη φαντασία τα καθήκοντα πού θ5 άναλάβαι- 
ναν, κι οχι γιά νά τούς κάμει νά ξεφύγουν άπ5 την πραγμά
τωσή τους* τούς έκανε νά ξαναβροΰν τό πενΰμα της επανά
στασης κι οχι ένα φάντασμα φερμένο άπό τον άλλο κόσμο 25.

ποιήθηκαν οί άντικειμενικοί σκοποί της, παράτησε τη βιβλική με
ταμφίεση (\Αβακούμ) καί φόρεσε την έσθήτα της άστικής Ιδεολογίας 
(Locke).

25. Κ. Μάρξ, 'I I  18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, 
Σειρά άρθρων πού γράφτηκαν άπό τη 1η Ίανουαρίου μέχρι τά μέσα 
Φλεβάρη του 1852, καί δημοσιεύτηκαν την άνοιξη του 52 στο μηνιά
τικο περιοδικό Die Revolution του Joseph Weydemeyer. Στό φως 
της ίστορικο -  υλιστικής του αντίληψης, ό Μάρξ επεξεργάζεται τά 
γεγονότα πού άναφέρονται στό πραξικόπημα της 2 Δεκέμβρη 1851.



Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ξέρουμε πώς οί συγκεκριμένες περίοδοι τής τέχνης δέ 
συμπίπτουν μέ τή γενική άνάπτυξη τής κοινωνίας—άρα ού
τε μέ τήν υλική βάση καί το σκελετό τής οργάνωσής της— 
δπως γιά παράδειγμα συμβαίνει μέ τούς ελληνες σέ σύγκριση 
μέ τούς σύγχρονους ή άκόμα μέ τον Σαίξπηρ. ’Έτσι γιά 
ορισμένες μορφές τής τέχνης—π.χ. γιά τήν επική—είναι 
γενικά παραδεκτό, πώς δέν μπορούν ποτέ νά παραχθοΰν στήν 
κλασική τους μορφή, στή μορφή πού δημιουργεί έποχή, 
γιατί σ’ αύτήν άκριβώς τήν έποχή εμφανίζεται ή καλλιτε
χνική παραγωγή καθαυτή’ κατά συνέπεια μέσα στή σφαίρα 
τής τέχνης ορισμένες σημαντικές εκδηλώσεις της είναι δυ
νατές μόνο σ’ ενα μή άναπτυγμένο στάδιο τής καλλιτεχνι
κής έξέλιξης. ’Άν αύτό ισχύει γιά τή σχέση τών διάφορων 
καλλιτεχνικών ειδών στο χώρο τής τέχνης, δμοια θά πρέπει 
να ισχύει καί γιά τή σχέση άνάμεσα στή συνολική επικρά
τεια τής τέχνης καί τή γενική άνάπτυξη τής κοινωνίας. Ή  
δυσκολία βρίσκεται μονάχα στή γενική διατύπωση αύτών 
τών άντιφάσεων, πού μόλις τις διευκρινίσουμε βλέπουμε πώς 
ήδη άποσαφηνίζονται.

5Ά ς πάρουμε γιά παράδειγμα τή σχέση τής ελληνικής 
τέχνης—κι έπειτα καί τού Σαίξπηρ—μέ τή σύγχρονη έπο
χή. Ξέρουμε πώς ή έλληνική μυθολογία δέν ήταν μόνο τό 
οπλοστάσιο άλλά καί τό γόνιμο έδαφος πού πάνω του άνθισε 
ή έλληνική τέχνη. Εϊναι πιά δυνατό νά συλλάβουμε τή φύση 
καί τις κοινωνικές σχέσεις πού βρίσκονται στο βάση τής 
έλληνικής φαντασίας—άρα καί τής ελληνικής (τέχνης)—μέ 
τά αυτόματα κλωστήρια, τούς σιδερόδρομους, τις άτμομηχα- 
νές καί τον τηλέγραφο; Τί άπομένει άπό τον "Ηφαιστο σέ 
σύγκριση μέ τήν Roberts and Co., τί μπορεΐ νά κάνει ό 
Δίας μπροστά στο άλεξικέραυνο κι ό Έρμης μπροστά στήν 
Crédit mobilier ; Κάθε μυθολογία νικάει, κυριαρχεί καί μορ- 
φοποιεΐ τις δυνάμεις τής φύσης μέσα στή φαντασία καί δια
μέσου της φαντασίας: χάνεται άρα δταν άρχίσει να κυριαρχεί 
*αί στήν πραγματικότητα πάνω σ’ αύτές τις, δυνάμεις. Τί 
γίνεται ή Φήμη μπροστά στο Printinghouse square 26 ; * Η

26. Ό  Μάρξ κάνει ¿δω-μιά σύγκριση άνάμεσα στις άνθρωπο-
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έλληνική τέχνη προϋποθέτει την ελληνική μυθολογία, δηλα
δή τήν ΐδια τή φύση καί τις κοινωνικές δυνάμεις πού είναι 
ήδη επεξεργασμένες άπό τή λαϊκή φαντασία μέ τρόπο άνυ- 
νείδητα καλλιτεχνικό. Αύτό είναι τό ύλικό της κι όχι μιά 
όποιαδήποτε μυθολογία — δηλαδή μιά όποιαδήποτε άσυνεί- 
δητα καλλιτεχνική επεξεργασία τής φύσης (κι εδώ περιλαμ
βάνεται κάθε άντικειμενικό στοιχείο, άρα καί ή κοινωνία), 
'Η αιγυπτιακή μυθολογία δέ θά μπορούσε ποτέ ν* άπ'οτε- 
λέσει τό έδαφος ή τή μήτρα τής ελληνικής τέχνης. 'Ωστόσο 
σέ κάθε περίπτωση χρειαζόταν μια μυθολογία — καί ποτέ 
μια κοινωνική άνάπτυξη πού ν5 άποκλείει κάθε μυθολογική 
σχέση μέ τή φύση καί κάθε μυθοποιητική άναφορά σ’ αύτήν, 
πού κατά συνέπεια θ5 άπαιτοΰσε άπό τή μεριά του καλλι
τέχνη μιά φαντασία άνεξάρτητη άπό τή μυθολογία.

■Έπειτα, θά μπορούσαμε νά φανταστούμε τον 5Αχιλλέα 
μέ μπαρούτι καί βόλια ; ’Ή , γενικώτερα την Ίλιάδα μέ 
τό χειροκίνητο τυπογραφείο ή, άκόμα περισσότερο, μέ τό 
μηχανικό, .πιεστήριο ; Μήπως μέ τήν τυπογραφική πρέσα 
δέν εξαφανίζονται άναγκαστικά καί τό τραγούδι, καί οί 
σάγκες, 'καί ή Μούσα—άρα καί οί άπαραίτητες · προϋπο
θέσεις τής έπικής ποίησης ;

'Ωστόσο ή δυσκολία δέ βρίσκεται, όπως ίσως θά περί- 
μενε κανείς, στο νά εννοήσουμε δτι ή τέχνη καί τό ελληνικό 
έπος εϊναι συνδεδεμένα μέ κάποιες - μορφές τής κοινωνικής 
εξέλιξης. *11 δυσκολία είναι πώς δλα ταύτα έξακολουθοΰν 
Α>ά μας προκαλοΰν αισθητική απόλαυση καί, άπό μιά ορισμέ
νη ' άποψη, άποτελοΰν κανόνα καί πρότυπο άνυπέρβλητο27;

μορφικές ;θεότητες τής έλληνο-ρωμαϊκής μυθολογίας καί τις βιομηχα
νικές καί. χρηματιστικές θεότητες του καινούργιου άστικοΰ κόσμου. 
Στον 'Ήφαιστο, θεό τής φωτιάς, άντιστοιχεΐ ή μεγάλη μεταλλουργία 
Roberts and Co, στον Δία, θεό των κεραυνών καί των άστραπών, 
τό.· αλεξικέραυνο’ στον Έρμη, θεό του εμπορίου, ή Credit Mobilier, 
ανώνυμη γαλλική τραπεζική επιχείρηση· στήν μυθική Φήμη ή Printing 
House - Square, εδρα του τυπογραφείου των Times στο Λονδίνο.

27. Έδώ ή λέξη δυσκολία μπορεΐ νά πάρει καί τήν έννοια του 
προβλήματος: είναι τό πρόβλημα, όπως προκύπτει άπό τό περιεχέ- 
μενο, του ιδιαίτερου χαρακτήρα τής τέχνης στο εσωτερικό τής γενικής 
ανάπτυξης τής κοινωνίας. Ό  Μάρξ υποστηρίζει δτι άναζητώντας μιά 
γενική λύση αύτοΰ του προβλήματος διατρέχουμε τον κίνδυνο νά μπερ
δευτούμε σέ μιά σειρά γενικών άντιφάσεων, πού άντίθετα μπορούν πιο 
εύκολα νά διαλυθούν καί νά έρμηνευτοΰν όταν άντιμετωπίζονται καί 
αναλύονται σέ κάθε ιδιαίτερη ξεχωριστή περίπτωση. *Ήδη προηγου
μένως, άμέσως μόλις τοποθέτησε τό πρόβλημα τής άνισης ανάπτυξης 
ανάμεσα στήν καλλιτεχνική παραγωγή καί στήν εξέλιξη τής κοινω
νίας, παρατήρησε: «ή δυσκολία βρίσκεται μονάχα στη γενική διατύ-
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Ό  άνθρωπος δεν μπορεΐ νά ξαναγίνει παιδί, γιατί άλ- 
Χιώτικα καταντάει νά παιδιαρίζει. Ωστόσο μήπως δεν 
ικανοποιείται από τήν άφέλεια του παιδιού καί δέν προσπα
θεί νά άναπαραγάγει τήν άλήθεια της σ’ ενα άνώτερο επί
πεδο ; Μήπως ό πραγματικός χαρακτήρας κάθε εποχής 
δέν ξαναζεί τή φυσική του άλήθεια στήν παιδική φύση ; 
Καί γιατί ή παιδική ιστορική ηλικία τής άνθρωπότητας — 
στήν πιο ωραία στιγμή τής άνάπτυξής της — νά μήν άσκει 
μιά αιώνια γοητεία, σά στάδιο πού δέν θά ξαναγυρίσει πιά; 
'Υπάρχουν άξεστα παιδιά καί παιδιά γνωστικά σά γέροι. 
Πολλοί άπ* τούς άρχαίους λαούς άνήκουν σε τούτη τήν κα
τηγορία. Οί ελληνες ήταν φυσιολογικά παιδιά. Ή  γοητεία 
πού άσκεϊ πάνω μας ή τέχνη τους άνταποκρίνεται στο ελά
χιστα ή διόλου άναπυγμένο κοινωνικό στάδιο πού ωρίμασε. 
Εϊναι ίσως τό άποτέλεσμα τούτης τής κοινωνικής κατάστα-

πωση κ.λ.π.» (Gerratana). Στήν πραγματικότητα ό Μάρξ εδώ προ
ωθεί μιά σειρά προβλημάτων: 1) τό δεσμό τής τέχνης μέ μερικές μορ
φές κοινωνικής άνάπτυξής (πού είναι τό πιο εΰκολο πρόβλημα)' 2) 
Τό γεγονός δτι αύτή, μετά άπό τόσους αιώνες, μας προξενεί μιά καλ
λιτεχνική άπόλαυση, δηλαδή τό γεγονός «δτι ό ιστορικός, κοινωνικός 
δεσμός του καλλιτεχνικού έργου δέν μπορεΐ νά τό έπηρεάζει μηχανι
κά ή άπέξω, άλλά πρέπει κατά κάποιο τρόπο Vs άποτελεΐ μέρος τής 
sui generis άπόλαυσης πού αύτό — κι οχι άλλο πράγμα — μας προ
ξενεί» (Della Volpe)* 3) δτι αύτή ή εύχαρίστηση προέρχεται οχι 
πιά άπό αιώνια στοιχεία πού δήθεν άντιπροσωπεύει τό καλιτεχνικό 
έργο ούτε άπό τό γεγονός δτι στο παρόν συμβάλλουν δλες οί έμπει- 
ρίες του παρελθόντος, άλλά άπό τή συγκεκριμένη γένεση του καλλι
τεχνικού έργου σ* εκείνο τον τόπο κι εκείνο τό χρόνο καί τή μοναδι- 
κότητά του. Ή  ελληνική τέχνη μας γοητεύει έπειδή άκριβώς γεν
νιέται στήν περίοδο τής παιδικής ήλικίας τής άνθρωπότητος, σέ μιά 
κοινωνική κατάσταση έλάχιστα άναπτυγμένη καί σέ συνθήκες πού δέν 
μπορούν πιά νά έπαναληφθοΰν* 4) δτι «οχι μόνο κάθε μορφή συνεί
δησης έχει διαφορετικούς νόμους άνάπτυξής, άλλά κι 6τι ή ’ίδια ή 
σχέση τής ιδεολογικής εξέλιξης μέ τήν οικονομική εξέλιξη διαμορφώ
νεται διαφορετικά άνάλογα μέ τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής κάθε 
ιστορικής έποχής. «Γιά παράδειγμα ή καπιταλιστική παραγωγή εί
ναι άντίθετη σ’ ορισμένους κλάδους πνευματικής παραγωγής δπως 
ή τέχνη κι ή ποίηση», υπενθυμίζει ό Μάρξ στά χειρόγραφα γιά τήν 
ιστορία τής θεωρίας τής υπεραξίας, κριτικάροντας τήν αύταπάτη, 
σύμφωνα μέ τήν οποία κάθε πρόοδος τής ύλικής παραγωγής πρέπει 
νά συνοδεύεται αύτόματα άπό μιά άντίστοιχη πρόοδο τής πνευματι
κής παραγωγής: «άλλιώτικα δημιουργεΐται ή αύταπάτη τών γάλλων 
του 18ου αιώνα πού τόσα καλά τραγούδησε ό Lessing. Άφοΰ βρισκό
μαστε πιο μπροστά άπό τούς άρχαίους στή μηχανική κ.λ.π., γιατί 
νά μή μπορέσουμε νά δημιουργήσουμε καί μιά επική;» ’Αποτέλεσμα 
αύτής τής αύταπάτης είναι έκεΐνα τά ποιήματα πού γεννήθηκαν νε
κρά, δπως ή Henriade του Βολταίρου, στή θέση τής Ιλιάδας» (Ger
ratana).



σης πού συνδέεται έξεδιάλυτα μέ.το οτι οί άνώριμες κοινω 
νικές συνθήκες — πού μέσα τους γεννήθηκε καί πού μόνΤο 
μέσα τους μπορούσε να γεννηθεί—δεν μπορούν ποτέ πια νά 
ξαναγυρίσουν28.
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28. Κ. Μάρξ, 'I I  κριτική τής πολιτικής οικονομίας. Ή  Εισα
γωγή πού γράφτηκε άπό τον Μάρξ άνάμεσα στον Αυγουστο καί το 
Σεπτέμβρη του 1857, γιά τό Ιργο του Ή  κριτική τής πολιτικής οι- 
κονομίας, καί παραλείφθηκε στην έκδοση του 1857, δημοσιεύτηκε 
γιά πρώτη φορά μ’ επιμέλεια του Karl Kautsky στ6 Die News 
Zeit, X X I, 1, 1903.



Η  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ  
ΑΙΣΘΗΜ ΑΤΟΣ

'Όπως είδαμε ό άνθρωπος δε χάνεται μέσα στο άντικεί- 
μενό του, παρά μονάχα μέ τήν προϋπόθεση πώς αύτό θά 
γίνει άνθρώπινο άντικείμενο γι’ αύτόν ή άντικειμενικός 
άνθρωπος. Κι αύτό είναι δυνατό μόνο δταν τό άντικείμενο 
γίνεται γι’ αύτόν κοινωνικό άντικείμενο κι δταν ό ϊδιος 
γίνεται γιά τον εαυτό του κοινωνικό ον, δμοια καθώς ή 
κοινωνία γίνεται γι5 αύτόν Είναι μέσα στο άντικείμενο.

5Απ’ τή μιά μεριά λοιπόν—στο βαθμό πού παντού στήν 
κοινωνία ή άντικειμενική πραγματικότητα γίνεται γιά τον 
άνθρωπο ή πραγματικότητα των ούσιαστικών άνθρώπινων 
δυνάμεων, ή άνθρώπινη πραγματικότητα καί, συνακόλουθα, 
ή πραγματικότητα τών ϊδιων του των ούσιαστικών δυνά
μεων—δλα τά άντικείμενα γίνονται γι5 αύτόν ή αντικείμενο- 
ποίηση του έαυτοΰ του, τά άντικείμενα πού επιβεβαιώνουν 
καί πραγματώνουν τήν άτομικότητα του, τά άντικείμενά του : 
δηλαδή ό Ιδιος γίνεται άντικείμενο. Τό με ποιό τρόπο γίνον
ται δικά του, καθορίζεται άπό τή φύση τού αντικειμένου 
κι άπό τή φύση τής ουσιαστικής δύναμης πού άντιστοιχεΐ 
σ’ αυτήν καί ό καθορισμός τής σχέσης αύτής είναι πού 
συγκροτεί τον ιδιαίτερο, πραγματικό τρόπο καταξίωσης. 
’Αλλιώτικα άντιλαμβάνεται ενα άντικείμενο τό μάτι κι 
άλλιώτικα τό άφτι—καί τό άντικείμενο τού ματιού είναι 
διαφορετικό άπό τό άντικείμενο τού άφτιού. 'Η ιδιαιτερό
τητα κάθε ούσιαστικής δύναμης αποτελεί άκριβώς τήν 
ιδιαίτερη ούσία της, άρα καί τον ιδιαίτερο τρόπο της άντι- 
κειμενικοίησής της, τού αντικειμενικού, πραγματικού καί 
ζωντανού είναι της. Ό  άνθρωπος λοιπόν δέν καταξιώνεται 
στον άντικειμενικό κόσμο μόνο μέ τή σκέψη, άλλά καί μ’ 
δλες τις αισθήσεις.

’Απ’ τήν άλλη μεριά—καί άπό ύποκειμενική άποψη— 
είναι ή μουσική πρώτ5 άπ5 δλα πού ξυπνάει τό μουσικό 
αίσθημα τού άνθρώπου* άκόμα κί ή ώραιότερη μουσική δέν 
έχει κανένα νόημα γιά ενα μή μουσικό άφτί, δέν είναι άντι- 
κείμενο, γιατί τό άντικείμενο μου δέν μπορεΐ παρά νά 
επιβεβαιώνει μιά άπό τις ούσιαστικές μου δυνάμεις. Αύτό 
πού είναι γιά μένα έξαρτάται άπ5 αύτό πού ή, ούσιαστική
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μου δύναμη είναι γιά τον έαυτό της σαν υποκειμενική 
ιδιότητα, γιατί ένα άντικείμενο δέν έχει σημασία παρά γιά 
μιά αίσθηση πού του άντιστοιχεΐ, καί το νόημα ένός άντι- 
κειμένου γιά μένα εκτείνεται άκριβώς τόσο μακριά δσο 
καί ή αίσθησή μου. Νά γιατί οί αισθήσεις του κοινωνικού 
άνθρώπου διαφέρουν άπό τις αισθήσεις του μη κοινωνικού. 
Μόνο χάρη στον άνηκειμενοποιημένο πλούτο τής άνθρώπινης 
ούσίας δημιουργεΐται καί σχηματίζεται ό πλούτος της υπο
κειμενικής αίσθαντικότητας τού άνθρώπου, ένα άφτί γίνεται 
μουσικό, ένα μάτι χαίρεται τήν ομορφιά τού σχήματος, 
οί αισθήσεις γίνονται ικανές γιά τήν άνθρώπινη άπόλαυση, 
γίνονται αισθήσεις πού αύτοκαταξιώνονται σάν ούσιαστικές 
δυνάμεις τού ανθρώπου. Γιατί οχι μόνο οί πέντε αισθήσεις, 
άλλά καί τά λεγόμενα πνευματικά συναισθήματα καθώς 
καί τά πρακτικά (ή θέληση, ή άγάπη κ.λπ.), μέ μιά λέξη 
τό ανθρώπινο συναίσθημα, ή άνθρωπότητα τών συναισθημά
των, δέν πλάθονται παρά μονάχα χάρη στήν ύπαρξη τού 
άντικειμένου τους, τής άνθρωποποιημένης φύσης. Ή  δια
παιδαγώγηση τών πέντε αισθήσεων εϊναι δημιούργημα 
ολόκληρης τής ίσαμε σήμερα ιστορίας. Ή  αίσθηση πού εϊναι 
άκόμα αιχμάλωτη στή χοντροκομμένη πρακτική άνάγκη 
έχει περιορισμένο νόημα. Γιά τον άνθρωπο πού πεθαίνει 
τής πείνας ή τροφή δέν υπάρχει μέ τήν άνθρώπινη μορφή 
της, άλλά μόνο μέ τήν άφηρημένη της ύπαρξη* άν μπορούσε 
νά παρουσιαστεί μπροστά του μέ τή χοντροειδέστερη μορ
φή της, τότε ή δραστηριότητά του δέ θά διέφερε άπό τού 
ζώου. Ό  άνθρωπος πού ζεΐ μέσα στήν άγνοια καί τήν 
άνάγκη δέν έχει μάτια άκόμα καί γιά Το ωραιότερο θέαμα, 
ό έμπορος ορυκτών δέ βλέπει σ5 αύτά παρά μονάχα τήν 
έμπορευματική τους άξια κι δχι τήν ομορφιά ή τή φύση 
τους* δέν έχει όρυκτολογική αίσθηση. Ή  άντικειμενο- 
ποίηση λοιπόν τής άνθρώπινης ούσίας, τόσο άπό θεωρητική 
δσο · καί άπό πρακτική άποψη, εϊναι άναγκαία καί γιά νά 
κάνει άνθρώπινη τήν αίσθαντικότητα τού άνθρώπου αλλά 
καί γιά νά διαπλάσει τήν άνθρώπινη αίσθηση πού αντιστοι
χεί σ5 ολόκληρο, τον πλούτο τής ούσίας τού άνθρώπου καί 
τής φύσης.29

29. Δέ θά μπορούσε νά διατυπωθεί μέ μεγαλύτερη σαφήνεια ή 
Ιστορική γένεση της τέχνης, πού είναι συνδεδεμένη μέ τήν προοδευ
τική παιδεία τών αισθήσεων, εί'τε πρόκειται γιά τις πέντε αισθήσεις, 
εϊτε γιά τις ονομαζόμενες πνευματικές αισθήσεις (εύαισθησία), Αύτό 
σημαίνει άπό τή μιά πλευρά διά ·(>ορα χαρακτηριστικά τής τέχνης 
(τό εύρωπαϊκό άφτί υποφέρει γιά νά συλλάβει τούς ρυθμούς τής κινέ-
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ζικης μουσικής πού του φαίνονται διαπεραστικοί καί κατακερματι
σμένοι), άπό την άλλη διάφορες λειτουργίες τής τέχνης άνάλογα μέ 
τό τύπο τής κοινωνίας στον όποιο άνθισε. Τό άπόσπασμα είναι παρ
μένο άπό τον Κ. Μάρξ, Οικονομικά καί Φιλοσοφικά Χειρόγραφα 
του 1844 — τρίτο Χειρόγραφο. *Η μετάφραση είναι του Μπ. Λϋκού- 
δη καί δημοσιεύτηκε στην έπιθεώρηση "Ενα, Μάιος 1973, παράρτημα, 
σ. 13-15. Τό έργο άποτελεΐται άπό μιά σειρά οικονομικών δοκιμίων, 
μ’ ένα κεφάλαιο άφιερωμένο στή χεγκελιανή φιλοσοφία πού ό Μάρξ 
τό έγραψε στή διάρκεια τής παραμονής του στο Παρίσι στά 1844. Τά 
χειρόγραφα έμειναν άνέκδοτα μέχρι τό 1932, όπότε έκδόθηκαν γιά πρώ
τη φορά στό τρίτο μέρος του πρώτου τόμου του Κ. Marx - F. En
gels, Historisch -  Kritische Gesamtausgabe, του ’Ινστιτούτου τής 
Μόσχας, μέ έπιμέλεια του Adoratskij. Σ ’ αύτά τά δοκίμια ό Μάρξ 
έφαρμόζει τήν έννοια της άλλοτρίωσης στήν έρευνα των συνθηκών 
ζωής στήν καπιταλιστική κοινωνία. _



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

01 πράξεις, πού μέσα τους οι πρόγονοί μας έ'μαθαν 
σιγά σιγά νά συνηθίζουν τα χέρι τους στο πέρασμα χιλιά
δων χρόνων, δεν μπορούσαν παρά νά είναι άρχικά πολύ 
άπλές. Ακόμα κι οι πιο καθυστερημένοι άγριοι—καί κείνοι 
πού μπορούμε νά υποθέσουμε πώς θά πέσουν άργότερα 
σε μιά κατάσταση πού θά συγγενεύει πολύ μέ τή ζωώδικη, 
ενώ ταυτόχρονα ό οργανισμός τους θά άτροφήσει—βρίσκον
ται πάντα σ’ ενα επίπεδο πολύ άνώτερο άπό κείνα τά πλά
σματα τής μεταβατικής περιόδου. Γιά νά φτάσουμε τη 
στιγμή πού ή πρώτη πέτρα, επεξεργασμένη άδιάκοπα άπ* 
τό άνθρώπινο χέρι, φτάνει σιγά σιγά νά γίνει μαχαίρι, 
πέρασαν ΐσως εποχές τέτοιας. διάρκειας, πού μπροστά 
τους ή ιστορική εποχή πού γνωρίζουμε θά φαινόταν άσή- 
μαντη. Ωστόσο τό άποφασιστικό βήμα ειχε γίνει : τό χέρι 
ήταν πιά αυτόνομο καί μπορούσε τώρα νά μεγαλώνει ολοένα 
την έπιδεξιότητά του: ή μεγαλύτερη ευχέρεια πού άποκτήθη- 
κε έτσι άναπτύχθηκε καί μεταβιβάστηκε άπό γενιά σέ γενιά.

Τό χέρι λοιπόν δέν είναι μόνο τό βργανο τής έργασίας 
άλλά καί τό προϊόν της. Τό άνθρώπινο χέρι έ'φτασε σέ 
τέτοια υψηλή τελειότητα, πού μπόρεσε νά κάνει θαύματα, 
τούς πίνακες του Ραφαήλ, τά γλυπτά του ΤΙιΟΓλναΙάββη30, 
τη μουσική του Παγκανίνι* κι δλα τοΰτα μονάχα μέ τήν 
εργασία, μόνο μέ τή συνήθεια, μέ τις πάντα καινούργιες 
πράξεις, μέ τήν κληρονομική μεταβίβαση τής ιδιαίτερης 
άνάπτυξης τών μυών, τών τενόντων κι άργότερα άκόμα 
καί τών άρθρώσεων, πού άποκτήθηκε μ* αύτό τον τρόπο : 
μέ τήν ολοένα καί πιο άνανεωμένη επεξεργασία τών τελειο
ποιήσεων πού κληρονομήθηκαν χάρη σέ καινούργιες καί 
ολοένα καί περισσότερο πολύπλοκες πράξεις31.

30. ΒβΓΐ;ί1 Thorwaldsen (1770-1844), γνωστός δανός γλύπτης.
31. Φ. Ένγκελς, Ή  διαλεκτική τής φύσης. Κάτω άπό αύτό 

τον τίτλο συγκεντρώθηκαν τά ήμιτελή γραφτά του Ένγκελς γιά τή 
φιλοσοφία τών φυσικών επιστημών, άποτέλεσμα μιας σειράς σημει
ώσεων πού πραγματοποιήθηκαν ύστερα άπό μακρόχρονη μελέτη 
(1873-1883). Τό χειρόγραφο πού δημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά τό 
1925 άπό τό Ινστιτούτο Μάρξ -  Ένγκελς -  Λένιν τής Μόσχας, έπα- 
νεκδόθηκε διαδοχικά σέ έκδόσεις πιό άρτιες άπό φιλολογική άποψη.



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ Κ Α Ι ΑΙΣΘΗ
ΤΙΚΕΣ Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

'Η παραγωγή δέ δημιουργεί μονάχα ενα άγαθό γιά την 
άνάγκη άλλά καί μιά άνάγκη γιά τό άγαθό. Όταν η κατα -̂ 
νάλωση ξεφεύγει άπό τήν άμεσότητα καί τον άρχικό φυσικό 
πρωτογονισμό της—καί ή προσκόλληση σ’ αυτή τή φάση 
θά ήταν τότε τό άποτέλεσμα μιας παραγωγής προσκολλη- 
μένης σ’ ενα φυσικό πρωτογονισμό—ή κατανάλωση παρεμ
βάλλεται σάν ώθηση άπό τό άντικείμενο, καί ή άνάγκη γι· 
αυτό, πού άποδεικνύεται άπό τήν κατανάλωση, δημιουργέΐ- 
ται άπό τή γνωριμία με τό άντικείμενο. Τό καλλιτεχνικό 
άντικείμενο—δπως καί κάθε αλλο προϊόν— δημιουργεί Ινα 
κοινό εύαίσθητο στήν τέχνη καί ικανό νά νιώσει αισθητική 
άπόλαυση. Έ τσι ή παραγωγή δέ δημιουργεί μόνο ενά 
άντικείμενο γιά τό υποκείμενο άλλά κι ενα υποκείμενο

\  V J /  ο ογια το αντικείμενο*1*5.

32. Κ. Μάρξ, Κριτική τής Πολιτικής Οικονομίας,



Ο ΑΓΟΡΑΙΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα μέ τήν υλιστική άντίληψη τής ιστορίας, ο 
παράγοντας πού σέ τελευταία ανάλυση τήν καθορίζει είναι 
ή παραγωγή καί ή αναπαραγωγή τής πραγματικής ζωής. 
Ούτε ό Μάρξ ουτε γώ υποστηρίξαμε ποτέ τίποτα παραπάνω. 
*Άν τώρα κάποιος παραποιεί τά πράγματα καί βεβαιώνει 
πώς ό οικονομικός παράγοντος άποτελεΐ τάχα τό μοναδικό 
καθοριστικό παράγοντα, μετασχηματίζει άπλώς εκείνη τήν 
πρόταση σέ μιά φράση κενή, άφηρημένη καί παράλογη. 
Ή  οικονομική κατάσταση είναι ή βάση. Ωστόσο οί διάφορες 
όψεις του έποικοδομήματος—οί πολιτικές μορφές του ταξι
κού άγώνα καί τά άποτελέσματά του, τά συντάγματα πού 
επέβαλε ή νικήτρια τάξη μόλις κέρδισε τήν μάχη, οί νομικές 
μορφές καί οί άντανακλάσεις δλων αύτών τών πραγματικών 
άγώνων στον εγκέφαλο τών άνθρώπων πού συμμετέχουν 
σ* αύτούς, οί πολιτικές, νομικές, καί φιλοσοφικές θεωρίες, 
οί θρησκευτικές πεποιθήσεις καί ή παραπέρα εξέλιξή τους 
ώσπου ν* άποτελέσουν ενα σύστημα δογμάτων—άσκοΰν 
κι αύτές τήν επίδρασή τους στή διάρκεια τών ιστορικών 
άγώνων καί σέ πολλές περιπτώσεις καθορίζουν τή μορφή 
τους μέ τρόπο κυριαρχικό. 'Υπάρχει άμοιβαία δράση κι 
άντίδραση δλων αύτών τών παραγόντων, καί διαμέσου 
αυτών ή οικονομική κίνηση καταλήγει νά καθοριστεί σάν 
τό αναγκαίο στοιχείο στο μέσο μιας άπειρης μάζας τυχαίων 
γεγονότων (δηλαδή γεγονότων καί πράξεων πού ό έσωτερι- 
κός σύνδεσμός τους εϊναι τόσο μακρινός καί τόσο δύσκολα 
τόν άναγνωρίζουμε, πού μπορούμε νά τόν θεωρήσουμε άνύ- 
παρκτο καί νά τόν παραβλέψουμε). ’Άν δεν ήταν έτσι. τά 
πράγματα, τότε ή έφαρμογή τής θεωρίας στήν· όποιαδή- 
ποτε ιστορική περίοδο θά ήταν πιο εύκολη κι άπό τή λύση 
μιας άπλής πρωτοβάθμιας εξίσωσης (. . . )33.

33. Σ ’ αυτό καί στα επόμενα κομμάτια ό ’Ένγκελς καταπολεμάει 
τήν ντετερμινιστική (κι άπλουστευτική) ερμηνεία τής σχέσης άνά̂ · 
μέσα στην οικονομική βάση καί τά πολιτιστικά εποικοδομήματα πού 
είχε διατυπώσει ό ιστορικός υλισμός: *ίϊ σχέση οχι μόνο δέν είναι 
άμεση καί διαρθρώνεται σέ πολυάριθμους καί πολυσύνθετους συνδυα-̂  
σμούς, άλλά είναι άμοιβαία, γιατί τό εποικοδόμημα αντιδρά μέ τή 
σειρά του πάνω στή δομή, καί, κυρίως, γιατί ή οικονομική βάση δέν
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Είναι ως ένα μέρος λάθος του Μάρξ καί δικό μου, πού 
οί νέοι αποδίδουν κάποιες φορές μεγαλύτερη σπουδαιό- 
τητα άπ* δση πρέπει στην οικονομική πλευρά. ‘Ήμαστε 
άναγκασμένοι νά υπογραμμίζουμε απέναντι στούς άντιπά- 
λούς μας την ούσιαστική αρχή πού είχαν άπορρίψει, καί 
για τοΰτο δέ βρίσκαμε πάντα τό χρόνο, τον τόπο καί. τήν 
ευκαιρία νά δικαιώσουμε καί τούς άλλους παράγοντες πού 
συμμετέχουν στήν αμοιβαία δράση. Ωστόσο, άμέσως μόλις 
καταπιανόμαστε με τή συστηματική εκθεση μιας ιστορικής 
περιόδου, δηλαδή μέ τήν πρακτική εφαρμογή, το πράγμα 
άλλαζε καί πια δεν επιτρεπόταν κανένα λάθος. Παρόλα 
αυτά συμβαίνει συχνά νά πιστεύει κανείς πώς εχει κατα
νοήσει όλότελα μιά νέα θεωρία καί μπορεΐ νά τή χειριστεί, 
αν κι άκόμα δεν εχει συλλάβει τις βασικές άρχές της, ή. 
κι δταν—άκόμα περισσότερο—τις εχει συλλάβει λαθεμένα.34

είναι ό μόνος καθοριστικός παράγοντας. ’Άρα ή εξήγηση ένός πολι
τιστικού φαινομένου, κι’ άκόμα περισσότερο ένός έργου τέχνης, δέν 
μπορεΐ νά δοθεί άπό μιά άμεση άναφορά στήν οικονομική δομή τής 
κοινωνίας πού γέννησε αύτό τό φαινόμενο ή τό έργο. Πρέπει νά δοθεί 
αντίθετα, άπό τήν έρευνα δλων των παραγόντων πού συμβάλλουν στη 
γέννησή τους, μεταξύ των όποιων ή οικονομική δομή μόνο σέ «τελευ
ταία άνάλυση» παρουσιάζεται σάν τό καθοριστικό στοιχειού

34. *0 Φ. ’Ένγκελς στον Joseph Bloch (21.9.1890), στό Κ. 
Marx -  F. Engelsf Ausgewählte Briefe, Berlin, Dietz Verlag 1953, 
σελίδες 502-504. Σ ’ αύτό τό γράμμα πού έστειλε άπό τό Λονδίνο 
στίς 21 Σεπτεμβρίου 1890, ό Ένγκελς άπαντοΰσε στά ερωτήματα πού 
του είχε θέσει ό Joseph Bloch μ’ ένα γράμμα στίς 3 Σεπτεμβρίου 
1890. Ό  Bloch ρωτούσε άν ή παραγωγή κι ή άναπαραγωγή άντι- 
προσώπευαν γι5 αύτόν καί γιά τον Μάρξ τον μόνο καθοριστικό παρά
γοντα τής ιστορίας, καί τί έννοοΰσαν άκριβώς μέ τον ορο ιστορικός 
υλισμός.

Ό  Joseph Bloch (γεννήθηκε τό 1871) ήταν γερμανός σοσιαλ
δημοκράτης, φιλόλογος καί συντάκτης του περιοδικού όργάνου του 
ρεβιζιονισμοΰ Sozialistische Monatshefte. Τό γράμμα δημοσιεύτηκε 
γιά πρώτη φορά στό Der Socialistische Akademiker, 1, 1895, τό
μος 19, σελίδες 352-3.
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'Όσο άφορα τώρα τις ιδεολογικές περιοχές πού βρίσκον
ται ακόμα πιο ψηλά, στον άέρα—τή θρησκεία, τή φιλοσο
φία κ.λπ.—αύτές περιέχουν ενα προϊστορικό στοιχείο, 
πού τό βρήκε καί τό περιμάζεψε ή ιστορική περίοδος : 
αύτό πού σήμερα θα ονομάζαμε ηλιθιότητα. Στή βάση 
αυτών των διάφορων πλαστών αντιλήψεων για τή φύση, 
τήν ούσία του άνθρώπου, τά πνεύματα καί τις μαγικές 
δυνάμεις, βρίσκεται πάνω άπ’ δλα μονάχα ενα άρνητικό 
οικονομικό στοιχείο. Τό χαμηλό έπίπεδο οικονομικής 
άνάπτυξης τής προϊστορικής περιόδου έχει συμπλήρωμα— 
κι ώς ένα βαθμό καί προϋπόθεση άλλα καί αιτία άκόμα— 
τις πλαστές άναπαραστάσεις τής φύσης. 'Έτσι, μόλο πού ή 
οικονομική άνέχεια υπήρξε τό βασικό κίνητρο τής προό
δου καί τής γνώσης τής φύσης—άκόμα κι αν αύτή ή ιδιό
τητά της άναπτυσσόταν—θά ήταν σχολαστικισμός νά 
γυρεύομε οικονομικές αιτίες σ5 ολη αύτή τήν πρωτόγονη 
ηλιθιότητα. Ή  ιστορία τών επιστημών είναι ιστορία τής 
βαθμιαίας εξάλειψης τούτης τής ηλιθιότητας—άρα καί τής 
άντικατάστασής της άπό μιάν αλλη, άλλά δλο καί λιγότερο 
παράλογη. Τό άτομα πού τήν άναλαμβάνουν άνήκουν μέ 
τή σειρά τους σέ ειδικές σφαίρες του καταμερισμού τής 
εργασίας καί νομίζουν πώς εργάζονται σέ άνεξάρτητο 
έ'δαφος.35 Στο βαθμό λοιπόν πού άποτελοΰν μιά ομάδα 
άνεξάρτητη μέσα στον κοινωνικό καταμερισμό τής εργα
σίας, οι παραγωγές τους (καί μαζί καί τά σφάλματά τους) 
άσκουν πάλι τήν έπίδρασή τους σ’ ολόκληρη τήν κοινωνική 
καί οικονομική εξέλιξη. 'Όλα τοΰτα δμως μέ τή σειρά τους 
ύπόκεινται στήν κυριαρχική επίδραση τής οικονομικής 
εξέλιξης—πού στή φιλοσοφία π.χ. μπορεΐ ν5 άποδειχτεΐ 
εύκολα δσο άφορα τήν άστική περίοδο. Ό  Hobbes υπήρξε 
ό πρώτος σύγχρονος ύλιστής (μέ τήν έννοια του 18ου αιώ
να) άλλά κι ενας άπολυταρχικός, γιατί ζώντας σέ μιά εποχή 
πού ή άπόλυτη μοναρχία ανθούσε στήν Ευρώπη, καταπια
νόταν μέ άντιλαϊκο ύς άγώνες στήν ’Αγγλία. Ό  Locke, 
δσο άφορα τή θρησκεία άλλά καί τήν πολιτική, ήταν τέκνο 
του ταξικού συμβιβασμοΰ του 1688. Οι άγγλοι .θεϊστές 
καί οι άμεσοι διάδοχοί τους, οί γάλλοι υλιστές, υπήρξαν

35. Είναι λοιπόν καθαρή αυταπάτη ή περίπτωση του διανοουμέ
νου πού υποστηρίζει δτι είναι αύτόνομος καί πιστεύει δτι ή -έρευνα 
του (ή ή καλλιτεχνική δημιουργία) δέν έπηρεάζεται άπό τή συγκε
κριμένη Ιστορική κατάσταση δπου αυτός ένεργεΐ.
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οι πραγματικοί φιλόσοφοι τής αστικής τάξης* ακόμα παρα
πάνω, οί γάλλοι υπήρξαν φιλόσοφοι τής άστικής, επανά
στασης. Στη γερμανική φιλοσοφία, άλλοτε θετικά κι άλλοτε 
άρνητικά, βλέπουμε νά παρελαύνει άπό τον Κάντ ώς τον 
Χέγκελ ό γερμανός φιλισταΐος. 'Όμως ή φιλοσοφία κάθε 
εποχής, σά συγκεκριμένος κλάδος ■· του καταμερισμόν 
τής εργασίας, προϋποθέτει κι ενα συγκεκριμένο υλικό άπό 
συλλογισμούς πού τής μεταβιβάζουν οί προκάτοχές της 
κι άπ* δπου ξεκινάει.36 Γι5 αύτόν άκριβώς τό λόγο οί οικο
νομικά καθυστερημένες χώρες μπορούν νά παίξο.υν πρω
ταρχικό ρόλο στη φιλοσοφία, δπως στον 18ο αιώνα ή Γαλ
λία σε σύγκριση με την ’Αγγλία, πού οί γάλλοι στηρίζονταν 
στή , φιλοσοφία της, ή άργότερα στη Γερμανία σε σχέση 
καί με τις δυό. Τόσο στη Γαλλία δσο καί στη Γερμανία; 
δμως, ή φιλοσοφία καί ή γενικότερη λογοτεχνική άνθιση 
έκείνης τής περιόδου υπήρξε άποτέλεσμα μιας οικονομικής, 
άνάπτυξης. Θεωρώ γεγονός τήν τελική ύπεροχή τής οικο
νομικής εξέλιξης καί σ’ αύτούς τούς κλάδους, δμως κι αυτή 
έμφανίζεται σύμφωνα με τις συνθήκες πού καθορίστηκαν 
άπό τον ΐδιο τον ενδιαφερόμενο κλάδο. Στή φιλοσοφία 
π.χ., εξαιτίας τών οικονομικών επιδράσεων (πού τό πιο 
πολύ δρουν κάτω άπό τήν πολιτική τους μεταμφίεση) 
στο ύπάρχον φιλοσοφικό ύλικό πού τής μεταβιβάστηκε, 
άπό τις προκάτοχές της. Έ δώ ή οικονομία δέ δημιουργεί 
τίποτα a novo άλλά καθορίζει τον τρόπο του μετασχημα
τισμού καί τής εξέλιξης του προϋπάρχοντας ύλικοΰ τών, 
συλλογισμών—καί τό καθορίζει μάλλον εμμεσα, γιατί 
τήν άμεσότερη επίδραση στή φιλοσοφία τήν άσκοΰν οί 
πολιτικές, νομικές καί ήθικές άντανακλάσεις.37

. 36. Αυτή είναι μιά πολύ σημαντική έννοια. Στά πολιτιστικά φαι
νόμενα, έκτός άπό τη σύνδεση (τη διαρθρωμένη καί πολυσύνθετη 
δπως ε’ιδαμε) μέ τήν οικονομική βάση — σύνδεση πού μόνο σέ «τελευ
ταία άνάλυση» είναι ή καθοριστική— υπάρχει επίσης μιά σύνδεση 
μέ τό υλικό τής σκέψης, ή, στήν περίπτωση τής τέχνης, μέ τό υλικό 
τών εμπειριών, τών τεχνικών, τών μορφικών έπεξεργασιών, τής συμ
περιφοράς, του γούστου κ.λ.π., πού συσσωρεύτηκε στις προηγούμε
νες εποχές, καί τό όποιο άποδεσμευμένο άπό τις ιστορικές συνθήκες 
πού τό γέννησαν προσλαμβάνεται σάν ύλικό άρτιο καθαυτό, μέ αύτό- 
νομη άξία, καί συχνά θεωρείται ό άληθινός πρόγονος τής καινούργιας 
φιλοσοφικής έ'ρευνας ή του νέου έργου τέχνης.

37. Ό  Φ. Ένγκελς στον Konrad Schmidt (27.10.1890), στο 
Karl Marx -  Fred. Engels, Ausgewählte Briefe, op. cit. σελίδες 
509-10. Σ ’ αυτό τό γράμμα, πού δημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά σ^ό 
Sozialistische Monatshefte, X X V I (1920), τόμος 55, II, σελίδες. 
874-5, ό ’Ένγκελς άπαντοΰσε στον Konrad Schmidt, γερμανό σο-
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Σέ γενικές γραμμές ή λέξη υλιστής χρησιμεύει στη 
Γερμανία σέ πολλούς νεαρούς συγγραφείς σά μια άπλή 
φράση πού τη βάζουν σαν ετικέτα σέ κάθε πράγμα χωριστά 
καί σ’ δλα μαζί, χωρίς νά σκεφτοΰν παραπάνω ,καί πι
στεύουν πώς μέ τό νά την κολλήσουν θά ταχτοποιήσουν την 
κατάσταση.Ή δίκιά μας άντίληψη για την ιστορία είναι 
δμως πάνω άπ’ δλα μέθοδος για μελέτη κι δχι μοχλός 
για νά σκαρώνεις κατασκευάσματα μέ τήν τρόπο της χεγκε- 
λιανής φιλοσοφίας. Πρέπει νά ξ αν α μελετήσου με ολόκληρη 
τήν ιστορία, πρέπει νά ερευνήσουμε λεπτομερειακά τις 
συνθήκες ύπαρξης των διαφόρων κοινωνικών σχηματισμών, 
πριν προσπαθήσουμε νά βγάλουμε τις πολιτικές, νομικές, 
αισθητικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές κ.λπ. άντιλήψεις 
πού άπορρέουν απ’ αύτούς. Πολύ λίγα έχουν γίνει ίσαμε 
σήμερα σ’ αυτήν τήν κατεύθυνση γιατί λίγοι μόνο είναι 
σοβαρά προετοιμασμένοι για τούτο τό εργο. Χρειαζόμαστε 
μεγάλη βοήθεια σ’ αύτό τον τομέα. Ό  τομέας είναι απέ
ραντος, κι δποιος είναι διατεθειμένος νά εργαστεί σοβαρά 
μπορεΐ νά πετύχει καί νά διακριθεΐ. ’Αντίθετα δμως, ή 
φράση ιστορικός υλισμός (καί δλα μπορούν νά γίνουν μέ 
μια φράση) χρησιμεύει σέ πολλούς νεαρούς γερμανούς για 
νά στολίζουν στο άψε σβήσε τό σύστημα τών ισχνών ιστο
ρικών τους γνώσεων—ή οικονομική ιστορία είναι άκόμα 
στα σπάργανα—κι έτσι. νά περνούν για μεγάλα κεφάλια38.

σιαλδημοκράτη, συγγραφέα μερικών οικονομικών £ργων, πού μετά 
τό 1900 θά ταχθεί υπέρ του ρεβιζιονισμοΰ. Ό  Schmidt είχε επισύ
ρει τήν προσοχή του στο βιβλίο του γερμανοΰ ιστορικού καί κοινωνιο
λόγου Paul Barth (Ή  φιλοσοφία του Χέγκελ καί οι διάδοχοί της), 
στό όποιο ό συγγραφέας υποστήριζε δτι ό μαρξισμός άρνιέται τήν επί
δραση τών ιδεολογιών στήν οικονομική δομή τής κοινωνίας.

38. Ό  Φ. Ένγκελς στον Konrad Schmidt (Λονδίνο, 5 Αύγού- 
στου 1890), στό Karl Marx -  Fried. Engels,Augewählte Briefe, op. 
cit., σελίδα 501. Αύτό τό γράμμα δημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά στό 
Sozialistische Monatshefte, X X V I (1920), τόμος 55, II, σελίδες 
7 96-7.
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Ή  πολιτική, νομική, φιλοσοφική, θρησκευτική, .λογο
τεχνική, καλλιτεχνική κλπ, εξέλιξη στηρίζεται στην · οικο
νομική. 'Όμως δλες αυτές οι εξελίξεις επιδρούν ή μια πάνω 
στην άλλη καί πάνω στην οικονομική βάση. Δεν μπορούμε 
νά πούμε πώς ή οικονομική κατάσταση είναι ή μόνη ενερ
γητική αιτία ενώ δλοι οί άλλοι παράγοντες παίζουν παθη
τικό ρόλο. Απεναντίας υπάρχει .αμοιβαία δράση ,,στή βάση 
τής οικονομικής αναγκαιότητας πού κυριαρχεί μόνο ((αέ 
τελευταία ανάλυση». Για παράδειγμα, τό κράτος ενεργεί 
μέ προστατευτικούς δασμούς, ελεύθερη άνταλλαγή, καλή 
ή κακή φορολογία, ’Ακόμα καί ή θανάσιμη κατάρρευση καί 
ή ανικανότητα του γερμανοΰ φιλισταίου—̂ απόρροια της 
άθλιας οικονομικής κατάστασης στήν Γερμανία άπό Τα 
1648 ώς τα 1830—πού βρήκαν τήν έκφρασή τους πρώτα 
στήν ψεύτικη συμπόνοια, έπειτα στήν αισθηματολογία 
καί τέλος στή χαμερπή δουλικότητα άπένταντι στούς 
πρίγκηπες καί στήν άριστοκρατία, είχαν τούς άντίχτυπούς 
τους στήν οικονομία. Αύτή ή κατάρρευση κι ή άνικανότητα 
άποτέλεσε ένα άπό τα μεγαλύτερα έμπόδια στήν ’Αναγέν
νηση καί ξεπεράστηκε μόνο χάρη στο δτι οί πόλεμοι της 
έπανάστασης του Ναπολέοντα οξυναν ακόμα περισσότερο 
τή χρόνια άνέχεια. Δεν έχουμε νά κάνουμε λοιπόν—δπως 
θά ήθελαν νά μας κάνουν νά πιστέψουμε γιά μεγαλύτερη 
ευκολία—μέ τό αύτόματο άποτέλεσμα τής . οικονομικής 
κατάστασης. Είναι οί ίδιοι οί άνθρωποι πού φτιάχνουν τήν 
ιστορία τους σ’ ένα δοσμένο περιβάλλον πού τήν ελέγχει 
καί τή ρυθμίζει, στή βάση πραγματικών προϋπαρχουσών 
σχέσεων. ’Ανάμεσα σ’ αύτές είναι καί οί οικονομικές σχέσεις* 
αύτές, στο βαθμό πού μπορούν νά επηρεαστούν άπό τις 
ύπάρχουσες πολιτικές καί ιδεολογικές σχέσεις, πού σε 
τελευταία άνάλυση είναι άποφασιστικές κι άποτελοΰν τήν 
κατευθυντήρια γραμμή πού οδηγεί άπό τό ένα άκρο στο 
άλλο κι είναι ή μόνη πού μάς έπιτέπει νά κατανοήσουμε (...).

'Όσο πιο πολύ τό πεδίο πού έρευνοΰμε άπομακρύνεται 
άπό τό οικονομικό καί πλησιάζει τό ιδεολογικό κι όλότελα 
άφηρημένο πεδίο, τόσο περισσότερο βρίσκουμε δτι στήν 
άνάπτυξή του άποκαλύπτει τυχαία στοιχεία, καί τόσο πε
ρισσότερο ή καμπύλη του εξελίσσεται μέ ζίγκ - ζάγκ. ’Άν 
δμως χαράξετε τον ενδιάμεσο άξονα τής καμπύλης, θά βρεί
τε πώς δσο πιο μεγάλη είναι ή εξεταζόμενη περίοδος.. κι 
δσο πιο μεγάλο τό έξεταζόμενο πεδίο, τόσο περισσότερο
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αυτός ό άξονας τείνει νά γίνει κατά προσέγγιση παράλλη
λος μέ τον άξονα τής . οικονομικής άνάπτυξης 39.

39. Αυτός είναι 6 φημισμένος «νόμος των μακρών περιόδων» 
πού, μέ συνεπαγωγή καί λογική επέκταση . μπορει νά μεταβληθεί 
στο νομό των σύντομων περιόδων* γιατί αν είναι άλήθεια δτι δσο 
πιο μακρυά εϊναι ή έξεταζόμενη περίοδος τόσο περισσότερο ¿ άξονας 
της άνάπτυξης των ιδεολογιών (άρα καί τών τεχνών) θά τείνει νά γίνει 
κατά προσέγγιση' παράλληλος μέ τον άξονα της οικονομικής άνάπτυξης, 
θά άληθεύει επίσης καί τό αντίθετα. Δηλαδή δτι δσο πιο σύντομη είναι 
ή έξεταζόμενη περίοδος τόσο λιγότερο ό ιδεολογικός άξονας θά τείνει 
νά γίνει παράλληλος του άξονα της οικονομικής άνάπτυξης καί τόσο 
περισσότερο θ* άνταποκρίνεται σέ μιά κατακερματισμένη γραμμή 
άποκαλύπτοντας, δπως λέει ό Ένγκελς, τυχαία στοιχεία. Στήν περί
πτωση κατόπιν ενός μοναδικού συγγραφέα (πού άντιπροσωπεύει μιά 
συντομότατη περίοδο, σχεδόν ενα 'σημείο στήν καμπύλη της ιστορίας) 
αυτή ή γραμμή θά είναι τόσο κατακερματισμένη ώστε ν* άποδείχνεται, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, άρκετά δύσκολο νά ξαναβρεθεΐ μιά 
σύνδεση, δχι πολύ ενδιάμεση καί διαρθρωμένη, μέ τον άξονα της οι
κονομικής άνάπτυξης. Τό πρόβλημα λοιπόν είναι νά άνασυσταθεΐ τό 
Ιστορικό πάθος του έργου τέχνης, («αύτό τό ιδιαίτερο καί οικουμενικό 
στοιχείο πού έχει σέ μιά εποχή», γιά νά χρησιμοποιήσουμε μιά έκ
φραση του Della Volpe) ξεκινώντας άπό δλα τά στοιχεία πού μάς 
παρέχει τό ’¿διο τό έργο κι άποκαθιστώντας αυτή τήν κατακερματισμέ
νη γραμμή στάδρια του δυνατοΰ καί του τεκμηριωμένου, χωρίς ν* 
άπαιτοΰμε πάντως νά τεθούν τ’ άποτελέσματα τής ίστορικο -  οικονο
μικής έρευνας πάνω στά αποτελέσματα τής άνάλυσης του έργου 
(άλλωστε, ό ίδιος ό Μάρξ μας προειδοποίησε γιά τήν ύπαρξη μιας 
«άνίσης άνάπτυξης» τής πνευματικής παραγωγής σέ σχέση μέ τήν 
άντίσταιχη υλική παραγωγή καί τόνισε ότι δέν μπορει πάντα νά δημι
ουργείτε μιά σχέση περισσότερο ή λιγότερο άμεση άνάμεσα στήν πρώ
τη καί στή δεύτερη).
-  Θά έπιμείνω άκόμα : δταν κρίνουμε ένα μοναδικό συγγραφέα, 
τά τυχαία στοιχεία (δηλαδή εκείνα πού δέν εξετάζονται άπό τήν 
οπτική γωνία τής γενικής άνάπτυξης του κοινωνικοΰ-οίκονομικοΰ 
σχηματισμού) έχουν άξία δχι λιγότερο καθοριστική άπό τά βασικά 
ιστορικά στοιχεία. Πρώτο γιατί διαμέσου αυτών μπορει κανείς νά 
φτάσει στά γενικά Ιστορικά στοιχεία πού εϊχαν κάποια πραγματική 
επίπτωση στο έργο του ποιητή : γενικά ιστορικά στοιχεία πού δέν 
άνταποκρίνονται πάντοτε (μάλλον σχεδόν ποτέ) σέ δλα τά στοιχεία 
πού .χαρακτηρίζουν μιά συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Θά ’φτάνε 
νά σκεφτοΰμε, παραδείγματος χάρη, δτι ό εθνικιστικός μύθος (μέ δλη 
τήν άποθέωση τής δύναμης, τής βίας καί του σέξ πού συνεπάγεται ό 
δρος) —πού είνρα ωστόσο μιά θεμελιώδης ιδεολογική συνιστώσα τής 
εποχής του ιμπεριαλισμού—ενώ έχει γιά φερέφωνό της τον D* 
Anminzio, δέν άγγίζει καθόλου τό έργο του σύγχρονου Pirandello, 
τό όποιο συνδέεται μέ τό ίδιο ιστορικό φαινόμενο (τον ιμπεριαλισμό) 
δσο άφορά άλλες πλευρές του : τήν άλλοτρίωση τής άνθρώπινης 
προσωπικότητας, τήν κυριαρχία τών πραγμάτων στούς ανθρώπους, 
κ.λπ. Δεύτερο.. γιατί, στο χώρο τών «σύντομων περιόδων», τά τυ
χαία στοιχεία δέν παρουσιάζονται πιά δπως είναι κι άποκτοΰν μιά χα
ρακτηριστική άξία. ’Έτσι ό Λούκατς, εξετάζοντας δλη τήν καμπύλη
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Στη Γερμανία τό μεγαλύτερο εμπόδιο στήσωστή κατα
νόηση των πραγμάτων στάθηκε ή άσυγχώρητη έγκατάλει- 
ψη τής οικονομικής ιστορίας. Είναι άρκετά δύσκολο να ξε
συνηθίσουμε τις ιστορικές ιδέες πού μας έντυπώθηκαν στο 
σχολείο. Ακόμα περισσότερο δύσκολο είναι δμως νά συγ
κεντρώσουμε τό υλικό πού θά μας τό επιτρέψει. Για παρά
δειγμα κάποιος μπορεΐ νά 5χει διαβάσει μόνο τό γέρο G. 
von Gülich40, πού στην περιορισμένη θεματικά συλλογή 
του υπάρχει ώστόσο άρκετό υλικό για την έξήγηση άναριθ- 
μητων πολιτικών γεγονότων 41.

της παρακμάζουσας λογοτεχνίας (στο χώρο καί στο χρόνο), μπορεΐ 
δικαιολογημένα ν’ άναφέρει σάν καθοριστικό της στοιχείο τήν περι
γραφή του ανθρώπου πού άποκόπηκε βίαια άπό κάθε έξωτερική σύν
δεση ε’ίτε μέ τήν κοινωνία ειτε μέ τήν ιστορία. Αύτό άντιστοιχει 
κατά προσέγγιση στήν ένδιάμεση καμπύλη των ιδεολογιών πού άνα- 
παράγουν στο επίπεδο τών ιδεών τήν έξατομίκευση καί τήν άλλοτρίωση 
του σύγχρονου άνθρώπου, κι είναι παράλληλο τής οικονομικής άνά- 
πτυξης του αιώνα μας, τής άνάπτυξης του μονοπωλιακού καπιταλισμού. 
’Αλλά ό άνθρωπος του Pavese —πού ώστόσο άπό πολλές άπόψεις 
μπορεΐ νά προσαρμοστεί στον ορισμό του Λούκατς —χαρακτηρίζεται 
επίσης, κι άκόμα άπό άπόψεις (φύλου, γούστου, έπιλογών στύλ) πού 
δεν άφοροΰν αύτό τό γενικό ορισμό μά είναι άναλλοτρίωτες άπό τον 
Pavese κι άπό εκείνη τή βαθιά γνώση τής πραγματικότητας —δηλαδή 
τήν τέχνη κι άρα τήν οχι ατομική άλλά οικουμενική Ιδιοποίηση —  
πού μάς έδωσε.

40. Gustav von Gülich, γερμανός ιστορικός καί οικονομολόγος* 
έγραψε ανάμεσα σ’ άλλα καί μιά "Ιστορία τον εμπορίου καί τής γεωρ
γίας τών σπουδαιότερων συγχρόνων κρατών (1830).

41. Ό  Φ. Ένγκελς στον Heinz Starkenburg (25.1.1894) 
στο Κ. Marx -  F. Engels, Ausgewählte Briefe, op. cit., σελίδες 
560-1. Ό  Heinz Starkenburg είχε θέσει στον ’Ένγκελς αύτές τις 
δυο ερωτήσεις : 1) σέ ποιο βαθμό οί οικονομικές σχέσεις μπορούν νά 
δράσουν σάν αιτίες ; (είναι δηλαδή ικανοποιητικές αιτίες, κίνητρα, 
συνθήκες συνεχείς τής εξέλιξης) ; 2) ποιά είναι ή θέση πού κατέχει 
ή φυλή καί ή ιστορική άτομικότητα στήν ιστορική άντίληψη του Μάρξ 
καί του ’Ένγκελς ; Ό  Ένγκελς άπάντησε μ’ αύτό τό γράμμα πού 
δημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά στό Der Sozialistische Akademiker, 
I (1895), τόμος 20, σελίδες 373-4.
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, ’Άλλωστε, στά γραφτά του Μάρξ καί τα δικά μου, ενα 
μόνο σημείο 42 δεν εχει διευκρινιστεί κανονικά καί ικανο
ποιητικά—καί άπ5 αύτή τήν άποψη φταίμε κι οι δυο τό 
ίδιο. Ειδικότερα, δώσαμε καί επρεπε νά δώσουμε μεγαλύ
τερη σημασία στη συναγωγή των πολιτικών, νομικών καί 
άλλων ιδεολογικών αντιλήψεων—κι άκόμα τών πράξεων πού 
προέρχονται άπ’ αύτές—άπό τά θεμελιώδη οικονομικά γεγο
νότα. Παραβλέψαμε ετσι τήν εξωτερική φυσιογνωμία γιά 
χάρη του περιεχομένου—δηλαδή του πώς παρουσιάζονταν αυ
τές οί άντιλήψεις. Οί άντίπαλοί μας άδραξαν τήν ευκαιρία 
γιά νά προκαλέσουν παρεξηγήσεις, κι ό Paul Barth άπο- 
τελει χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ή  ιδεολογία 43 είναι μιά διαδικασία πού πραγματοποιεί 
ό λεγόμενος διανοούμενος, άναμφίβολα με τρόπο ενσυνεί
δητο* πρόκειται δμως γιά μιά πλαστή συνείδηση. Οί άλη- 
θινές κινητήριες δυνάμεις πού τον ώθοΰν μένουν άγνωστες 
γι’ αυτόν, γιατί άλλιώτικα αύτή ή διαδικασία δέ θά ήταν 
ιδεολογική. ’Έτσι ό διανοούμενος υποθέτει δυνάμεις πλα
στές ή φαινομενικές. Κι επειδή πρόκειται γιά διαδικασία 
διανοητική, βγάζει καί τό περιεχόμενο καί τή μορφή της 
άπό. τήν καθαρή σκέψη—τή δική του ή τών προκατόχων 
του. Ό  διανοούμενος εργάζεται στή βάση πνευματικών τεκ
μηρίων, πού τά δέχεται σάν έκπόρεύση τής σκέψης δίχως 
νά τά εξετάζει άπό κοντά ή νά τά μελετήσει σέ μιά πιο 
μακροπρόθεσμη διαδικασία, άνεξάρτητη άπ’ τή σκέψη* κι 
αύτή ή διαδικασία ταυτίζεται κατά τή γνώμη του μέ τή 
σαφήνεια, μιας καί κάθε πράξη, άφοΰ μεταδίδεται άπό τή 
σκέψη, του φαίνεται γιά τοΰτο θεμελιωμένη πάνω στή σκέ-
ψη·( , ,

Ό  ίδεολόγος ιστορικός (καί λέγοντας εδώ ιστορικός έν-

42. Ό  ’Ένγκελς υπαινίσσεται τή μελέτη του Mehring γιά τον 
ιστορικό υλισμό πού παρουσιάστηκε σέ παράρτημα στήν πρώτη 
έκδοση του Μύθου t-ov- Lessing : Franz Mehring, Die Lessing 
Legende, Dietz 1893. Προτού έκδοθεΐ σέ τόμο τό δοκίμιο του 
Mehring είχε παρουσιαστεί σέ συνέχειες στο Die Neue Zeit, 1891- 
1892. Ό  Μύθος του Lessing κατακρίθηκε έντονα άπό τον Paul 
Ernst (Die Neue Z eitX II (1893-4), Bd. II, σελίδες 7-13, 45-51). 
Ό  Mehring άπάντησε μέ τό κείμενο Zur historische -  materialisti
schen Methode (Die Neue Zeit, X II (1893-4), Bd II, σελίδες 
142-8, 170-5) πού μετά άνατυπώθηκε σέ παράρτημα στήν έκδοση 
σέ τόμο του Μύθου.

43. Θυμηθείτε ό,τι ήδη ειπώθηκε (σημείωση 5) γιά τήν έννοια 
πού έχει στο λεξιλόγιο του Μάρξ καί του ’Ένγκελς ό δρος «ιδεολογία»
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νοούμε τον δρο σά συλλογικό, πολιτικό, φιλοσοφικό, θεο- 
λογικό, μέ δυο λόγια σαν δρο πού άφορα δλες τις σφαίρες 
πού άνήκουν στην κοινωνία κι δχι μόνο στη φύση)—αύτός 
λοιπόν άνακαλύπτει σέ κάθε επιστημονική σφαίρα ενα υλι
κό πού διαμορφώθηκε άπό ενα άλλο, άνεξάρτητο, υλικό στη 
σκέψη των προηγούμενων γενεών καί πού υποβλήθηκε στις 
επόμενες γενιές μέ τή δική του άνεξάρτητη σειρά άνάπτύξης. 
Δέν υπάρχει αμφιβολία πώς στον καθορισμό αυτής τής άνά
πτυξης μπορεΐ νά έχουν συμβάλει εξωτερικά γεγονότα— 
πού άνήκουν στή δική του σφαίρα ή καί σέ άλλες— υπο
θέτουμε δμως σιωπηλά δτι αυτά τά γεγονότα δέν είναι παρά 
τά προϊόντα μιας διανοητικής διαδικασίας, κι ετσι παρα
μένουμε πάντα στή σφαίρα τής καθαρής σκέψης, πού κα
τορθώνει νά χωνέψει άκόμα καί τά πιο δύσπεπτα γεγονό
τα.

Ή  φαινομενική ύπαρξη άνεξάρτητης ιστορίας τών συν
ταγμάτων τών κρατών, τών νομικών συστημάτων καί τών 
ιδεολογικών άντιλήψεων σέ κάθε σφαίρα, τυφλώνει περισ
σότερο άπ5 ό,τιδήποτε άλλο τούς περισσότερους άνθρώπους. 
'Όταν ό Λούθηρος κι ό Καλβίνος «ξεπερνούν» τήν επίσημη 
καθολική θρησκεία, δταν ό Χέγκελ «ξεπερνά» τον Φίχτε 
καί τον Κάντ, κι δταν ό Ρουσσώ «ξεπερνάει» εμμεσα μέ 
το Κοινωνικό Συμβόλαιο τον συνταγματικό Μοντεσκιέ, ε- 
χουμε πάλι νά κάνουμε μέ μιά διαδικασία πού παραμένει 
στο εσωτερικό τής θεολογίας, τής φιλοσοφίας καί τής πο  ̂
λιτικής επιστήμης, άποτελώντας σταθμό στήν ιστορία αυ
τών τών σφαιρών του πνεύματος χωρίς ποτέ νά βγαίνει 
άπό τή βασική αύτή σφαίρα 44. Κι άπό τότε πού ή αστική 
αύταπάτη τής αιωνιότητας καί τής σκοπιμότητας τής καπι
ταλιστικής παραγωγής προστέθηκε σ5 δλα τοΰτα, τό γεγο
νός δτι οι μερκαντιλιστές ξεπεράστηκαν άπό τούς φυσιοκρά
τες καί τον ’Άνταμ Σμίθ δέ θεωρείται πιά σάν άπλή νίκη 
της ιδέας ουτε σάν ιδεολογική άντανάκλαση τών διαφορο
ποιούμενων οικονομικών περιστάσεων: είναι ή άκριβής κα
τανόηση τών πραγματικών συνθηκών πού υπήρχαν παντού 
καί πάντοτε—καί πού επιτέλους άποκτήθηκε. ’Άν ό Ριχάρ
δος ό Λεοντόκαρδος καί ό Φίλιππος Αΰγουστος είχαν έγκα-

44. Μιά αυστηρή κριτική κάθε ίδεαλιστικής άντίληψης τής 
ιστορίας : ό ’Ένγκελς φανερώνει τον τρόπο μέ τον όποιο πηγάζουν οί 
ιδεολογίες, γυμνώνει τήν καθαρή αύταπάτη τής άπαίτησής τους γιά 
αύτονομία, επαναλαμβάνει δτι αύτές δέν έχουν άνεξάρτητη ιστορική 
άνάπτυξη, άλλα ταυτόχρονα άπορρίπτει τήν «ηλίθια ιδέα» δτι δέν 
&χόυν Ιστορική άποτελεσματικότητα.
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θιδρύσει την ελεύθερη άνταλλαγή άντί ν5 άσχοληθόυν με 4ϊς 
σταυροφορίες, θα είχαν σώσει την άνθρωπότητα από 500 
χρόνια άθλιότητας και σκοταδισμού.

Αύτή ή άποψη του θέματος— πού εδώ δεν μπορώ παρά 
μόνο έπιφανειακά νά την θίξω—παραμελήθηκε κατά τη γνώ
μη μου περισσότερο άπ5 δσο επρεπε. Ή  ιστορία είναι πα
λιά: στην αρχή παραμελεί κανείς πάντα τή μορφή γιά τήν 
ούσίά. Εϊπα ήδη πώς κι έγώ έκανα τό ίδιο λάθος καί τό 
κατάλαβα κατόπιν εορτής. ’Έτσι οχι μόνο δεν μπορώ νά 
σάς μεμφθω—γιατί δντας παλιός συνένοχος είμαι ό πιό α
κατάλληλος γι αύτή τή δουλειά—άλλά άντίθετα θά ’θελα 
νά σας ζητήσω νά προσέξετε αύτό τό σημείο γιά τό μέλλον.

Στενά συνδεδεμένη μ5 δλα τοΰτα είναι κι ή ήλίθια ιδέα 
των ίδεολόγων: δηλαδή τό οτι, έπειδή άρνιόμαστε μιά ανε
ξάρτητη ιστορική άνάπτυξη στις διάφορες ιδεολογικές σφαί
ρες πού παίζουν κάποιο ρόλο στήν ιστορία, τούς άρνιόμαστε 
κατά συνέπεια καί όποιαδήποτε Ιστορική αποτελεσματικό - 
τητα. Αύτό σημαίνει πώς ξεκινούν από μιά τετριμμένη κι 
οχι διαλεκτική άντίληψη τής αιτίας καί του άποτελέσματος, 
πού θεωροΰται σάν πόλοι αύστηρά αντίθετοι. Έ δώ  πιά ε- 
χουμε νά κάνουμε με έσκεμμένή άγνοια τής αμοιβαίας δρά
σης τους. Αυτοί οί κύριοι ξεχνούν συχνά—καί ίσως σκόπιμα 
-—πώς ένας ιστορικός παράγοντας πού γεννήθηκε άπό άλλα 
φαινόμενα, σέ τελευταία άνάλυση οικονομικά, άντιδρά με τή 
αενρά του καί μπορεΐ ν’άσκήσει μιά δράση στο χώρο του

Λ /κν ακόμα και στις αίτιες του

45. Ό  Φ. ’Ένγκελς στον Γ. Mehring (14.7.1893), στο Κ. 
Marx -  F. Engels, Ausgewâhtte Briefe, op. cit., σελίδες 548-52.
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"Οσο άφορά τήν άπόπειρά Σας νά εξετάσετε τά γεγονό
τα άπό υλιστική σκοπιά, πρέπει νά πώ οτι αν ή υλιστική 
μέθοδος δε λαμβάνεται ύπόψη στις ιστορικές μελέτες σάν 
κατευθυντήρια γραμμή, άλλά παίρνεται σάν πρότυπο, ω 
ραίο κι έτοιμο γιά νά κοπούν στά μέ~ρα του τά ιστορικά 
γεγονότα, μεταβάλλεται στο άντίθετό της. Κι άν ό κύριος 
Bahr 46 νομίζει πώς θά τήν πιάσει επ’ αύτοφώρω ν5 άκο- 
λουθεΐ αύτό τό λαθεμένο δρόμο, μου φαίνεται πώς ή λογι
κή του είναι κάπως φαινομενική.

Έσεΐς βλέπετε ολόκληρη τή Νορβηγία καί ό,τιδήποτε 
συμβαίνει έκεΐ άποκλειστικά μέσ’ άπ* τό πρίσμα της μι
κροαστικής τάξης, κι έπειτα—δίχως πολλούς ενδοιασμούς— 
άντικαθιστάτε στά κρυφά τά τής νορβηγικής μικροαστικής 
τάξης μέ τήν άντιληψή σας γιά τήν άντίστοιχη γερμανική. 
Έ δώ  δμως υπάρχουν δυο γεγονότα πού σας κόβουν τό δρόμο.

Πρώτο: δταν σ’ ολόκληρη τήν Εύρώπη ή νίκη ενάντια 
στον Ναπολέοντα φαινόταν σά νίκη τής άντίδρασης ενάντια 
στήν επανάσταση—καί μόνο στήν πατρίδα της τή Γαλλία 
ή έπανάσταση προκαλουσε άκόμα τόσο τρόμο, ώστε ν5 άπο- 
σπάσει άπ5 τά χέρια τής νομιμόφρονης παλινόρθωσης ένα 
άστικό φιλελεύθερο σύνταγμα—ή Νορβηγία μπόρεσε νά εκ
μεταλλευτεί τήν ευκαιρία κι άπόκτησε ένα σύνταγμα άρκε- 
τά πιο δημοκρατικό άπ* όποιοδήποτε άλλο σύγχρονο ευρω
παϊκό σύνταγμα.

Δεύτερο: στά τελευταία είκοσι χρόνια ή Νορβηγία γνώ
ρισε μιά ιδιαίτερα σημαντική λογοτεχνική ανάπτυξη, πού 
δμοιά της δέ θά βρούμε σέ καμιά άλλη χώρα γιά τό ίδιο 
διάστημα, έκτός άπ* τή Ρωσία. Μικροαστοί ή 6χι, αυτοί 
οί άνθρωποι είναι πολύ πιο δημιουργικοί άπ* τούς άλλους, 
καί βάζουν τήν προσωπική τους σφραγίδα καί σ’ άλλες 
λογοτεχνίες έκτός άπ* τή γερμανική.

Αύτά τά δύο γεγονότα δείχνουν πώς είναι άνάγκη—έτσι 
πιστεύω τουλάχιστο—νά μελετήσουμε τή νορβηγική μικρο
αστική τάξη άκολουθώντας κατά κάποιο τρόπο τις ιδιομορ
φίες της.

46. Hermann Bahr, αυστριακός συγγραφέας καί κριτικός.
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Σ ’ αυτή την περίπτωση θά διακρίνατε ίσως μιά ούσια- 
στική διαφορά. Στη Γερμανία, ή μικροαστική τάξη είναι 
καρπός μιας άποτυχημένης έπανάστασης, μιας άνάπτυξης 
πού άνακόπηκε καί θάφτηκε, καί πού άπόκτησε εναν ιδιαί
τερο κι άφύσικα αναπτυγμένο χαρακτήρα με τον τριακον
ταετή πόλεμο καί τήν εποχή πού τον ακολούθησε: ενα χα
ρακτήρα άνανδρείας καί άναστολής, άδυναμίας κι άνικανό- 
τητας για κάθε πρωτοβουλία, τήν ώρα πού οι περισσότεροι 
μεγάλοι λαοί άνέβαζαν ταχύτατα τό επίπεδό τους. Αύτός 
ό χαρακτήρας διατηρήθηκε άκόμα κι δταν τό ιστορικό κί
νημα συνεπήρε ξανά τή Γερμανία, κι ήταν τόσο ισχυρός, 
πού έντυπώθηκε πάνω σ’ δλες τις άλλες γερμανικές κοινω
νικές τάξεις—κάτι σά γενική γερμανική φυσιογνωμία—δσο 
πού ή εργατική μας τάξη έσπασε έπιτέλους αύτά τα στενά 
δρια. Οι γερμανοί έργάτες είναι στο έπακρο «χωρίς πατρίδα», 
άκριβώς επειδή σάρωσαν κυριολεκτικά τή γερμανική μικρο
αστική περιοριστικότατα.

Ή  γερμανική μικροαστική τάξη δεν άποτελεί λοιπόν 
κανονική ιστορική φάση άλλά μιά παρατραβηγμένη καρικα
τούρα, εναν εκφυλισμό, δμοια καθώς ό πολωνοεβραΐος είναι 
καρικατούρα του έβραίου. Ό  γάλλος ή ό άγγλος μικροαστός 
διαφέρει όλότελα άπό τό γερμανό μικροαστό.

Αντίθετα στή Νορβηγία τό κατώτερο άγροτικό στρώμα 
καί ή μικροαστική τάξη—με περιορισμένη συμμετοχή τής 
μεσοαστικής—άποτελοΰν αιώνες τώρα τό κοινωνικό κατε
στημένο, δπως περίπου συνέβαινε στήν ’Αγγλία καί στή 
Γαλλία τό 18ο αιώνα. Έ δώ πιά δέν μπορεϊ νά γίνει λόγος 
γιά βίαιη οπισθοδρόμηση προς τις ήδη άπαρχαιωμένες συν
θήκες, έξαιτίας τής άποτυχίας ενός μεγάλου κινήματος κι 
ένός πολέμου πού βάσταξε τριάντα χρόνια. 'Η χώρα εμεινε 
καθυστερημένη έξαιτίας τής άπομόνωσης καί τών φυσικών 
συνθηκών, δμως τό κατεστημένο της διατηρήθηκε φυσιολο
γικά, δντας προσαρμοσμένο στις παραγωγικές συνθήκες. Μό
νο πολύ πρόσφατα παρουσιάστηκε εδώ καί κεϊ στή χώρα 
μιά βαριά βιομηχανία περιορισμένων διαστάσεων* δέν υπάρ
χει θέση γιά τό χρηματιστήριο;—πού άποτελεί τον πιό ισχυ
ρό μοχλό τής καπιταλιστικής συσσώρευσης—ενώ παράλληλα 
ή μεγάλη έξάπλωση του θαλασσίου εμπορίου επιβάλλει συν
τηρητική λειτουργία. ’Έτσι, ένώ παντού 6 άτμός άντικα- 
θιστα τά ιστία, ή Νορβηγία επεκτείνει σέ τεράστια κλίμακα 
τήν ιστιοφόρα ναυσιπλοΐα της καί διαθέτει σίγουρα τον δεύ
τερο, άν δχι τον πρώτο, ιστιοφόρο στόλο στον κόσμο* αύ
τός, στο μεγαλύτερο μέρος του, βρίσκεται στά χέρια μικρών
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καί μέσων εφοπλιστών, δπως συνέβαινε μέ την ’Αγγλία 
γύρω στά 1720. Παρόλα τοΰτα δμως κάποια κίνηση άνα- 
πτύχθηκε μέσα στον παλιό στάσιμο τρόπο ζωής, κι αυτή 
εκφράζεται κοντά στ άλλα καί στη σημαντικότατη λογο
τεχνική άνάπτυξη.

Ό  νορβηγός άγρότης δεν υπήρξε ποτέ δουλοπάροικος* 
κι αυτό, άνάλογα μ’ δ,τι συμβαίνει στήν Καστίλλη, δίνει 
όλότελα διαφορετικό χαρακτήρα σ9 ολόκληρη τήν εξέλιξη. 
Ό  νορβηγός μικροαστός είναι γιος του ελεύθερου άγρότη, 
καί μ5 αύτή τήν προϋπόθεση είναι άνθρωπος σέ σύγκριση 
μέ τον άπαθλιωμένο γερμανό μικροαστούλη. 'Όμοια ή νορ- 
βηγέζα μικροαστούλα βρίσκεται σ’ άπειρα άνώτερο επίπε
δο άπό τή γυναίκα τού γερμανού μικροαστού. ’Έπειτα, 
δποια κι άν είναι τά ελαττώματα τών δραμάτων του ’Ίψεν, 
παρουσιάζουν βέβαια ενα κόσμο μικρών καί μέσων αστών, 
δμως όλότελα διαφορετικό άπό τό γερμανικό—είν’ενας κό
σμος δπου οί άνθρωποι έχουν άκόμα χαρακτήρα καί πρωτο
βουλία καί δρουν εντελώς άνεξάρτητα, άν καί συχνά, πρά
γμα περίεργο, πάνω στά χνάρια ξένων ιδεών. 'Όσο γιά μέν#, 
προτιμώ νά μελετήσω αυτά τά θέματα σέ βάθος προτού 
σχηματίσω γνώμη47.

47. Ό  Φ. ’Ένγκελς στον Paul Ernst (5.6.1890), στο Κ. Marx- 
F. Engels, Ausgewählte Briefe, op. cit., σελίδες 498-500. Αύ- 
τό τό γράμμα του ’Ένγκελς στον Paul Ernst γιά τον Ibsen κατευ- 
Ούνεται ενάντια στις μηχανικές εφαρμογές του μαρξισμού στη λογο
τεχνία κι ενάντια στήν άπλούστευση καί τή σχηματοποίηση στήν ιστο
ρική άνάλυση. Στήν ούσία είναι μιά εφαρμογή τών ιδεών πού έκφρά- 
στηκαν στά προηγούμενα άποσπάσματα, *0 Paul Ernst, νεαρός 
αύστρογερμανός δραματουργός, συνεργάτης τής Neue Zeit, είχε ζητή
σει μ* επιμονή σ* ενα γράμμα (31.5.1890) μιά γνώμη του’Ένγκελς 
γιά τή συζήτηση πού γινόταν γιά τις γυναίκες στή σκανδιναβική 
λογοτεχνία.
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Μοιάζει σωστό νά ξεκινάει κανείς άπ5 τό πραγματικό 
καί τό συγκεκριμένο, άπό τήν ύπαρκτή προϋπόθεση: π.χ. 
στη οικονομία, μέ τον πληθυσμό, πού είναι βάση καί υπο
κείμενο ολοκλήρου του έ'ργου τής κοινωνικής παραγωγής. 
'Όμως, σέ μιά πιο προσεχτική έξέταση, αύτό άποδείχνεται 
παραπλανητικό. Ό  πληθυσμός εϊναι κάτι άφηρημένο, αν 
γιά παράδειγμα δέ λάβουμε ύπόψη τις τάξεις πού τον συν
θέτουν. Μέ τή σειρά τους αύτές οί τάξεις εϊναι λέξη χωρίς 
σημασία, αν άγνοήσουμε τά στοιχεία πού πάνω τους βασί
ζονται, π.χ. μισθωτή εργασία, κεφάλαιο κλπ. 'Όλα αύτά 
προϋποθέτουν άνταλλαγή, καταμερισμό τής εργασίας, τιμές 
κλπ. Τό κεφάλαιο, ας που με, δέν είναι τίποτα δίχως τή μι
σθωτή εργασία, τήν άξία, τό χρήμα, τήν τιμή κλπ. Ά ν  
ξεκινούσα λοιπόν άπό τον πληθυσμό, θά ειχα μιά χαοτική 
άπεικόνιση του συνόλου καί μέ μιά πιο ακριβή έξέταση θά 
έ'φτανα, δλο καί πιο άναλυτικά, σέ εννοιες άπλούστερες: δη
λαδή άπό τήν άπεικόνιση του συγκεκριμένου, σέ δλο καί 
λεπτότερες άφαιρέσεις, ώσπου νά καταλήξω στούς πιο ά- 
πλούς προσδιορισμούς. Ά πό κεΐ θά ’πρεπε έπειτα νά ξα
ναρχίσω τό ταξίδι προς τά πίσω ώσπου νά φτάσω τελικά 
πάλι στον πληθυσμό, πού τώρα πιά δέ θά *ταν ή χαοτική 
άπεικόνιση ενός συνόλου άλλά μιά πλούσια ολότητα, καμω
μένη άπό πολλούς προσδιορισμούς καί σχέσεις. Ή  πρώτη 
μέθοδος είναι κείνη πού άκολούθησε ιστορικά ή πολιτική 
οικονομία στή γέννησή της. Γιά παράδειγμα, οί οικονομο
λόγοι του 17ου αιώνα άρχίζουν πάντα άπό τό ζωντανό σύ
νολο, τον πληθυσμό, τό έθνος, τό κράτος, περισσότερα κρά
τη κλπ., αλλά μέ τήν άνάλυση φτάνουν πάντα νά βρουν κά- 
ποιες γενικές άφηρημένες καθοριστικές έννοιες, δπως είναι 
δ καταμερισμός τής εργασίας, τό χρήμα, ή άξία κ.ο.κ. Μιας 
και διαχωριστούν λίγο πολύ τούτες οί ιδιαίτερες δψεις καί 
καθοριστούν, εμφανίζονται καί τά οικονομικά συστήματα, 
πού ξεκινούν άπό τό άπλούστερο—π.χ. τήν έργασία, τον 
καταμερισμό τής εργασίας, τήν άνάγκη, τήν άνταλλακτική 
άξία—γιά νά καταλήξουν στο κράτος, στήν συναλλαγή με
ταξύ εθνών, στήν παγκόσμια άγορά. Αύτή ή τελευταία μέ
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θοδος φαίνεται πώς είναι καί ή πιο σωστή άπό έπιστημο- 
νική άποψη 48. Τό συγκεκριμένο είναι συγκεκριμένο γιατί 
είναι σύνθεση πολλών προσδιορισμών, άρα καί ενότητα του 
πολλαπλού. Για τοΰτο τό συγκεκριμένο παρουσιάζεται στη 
σκέψη σά συνθετική διαδικασία, σάν άποτέλεσμα κι οχι σαν 
αφετηρία—μόλο πού άποτελεΐ τήν πραγματική άφετηρία, 
άρα τήν άφετηρία για τήν κατανόηση καί τήν άπεικόνιση. 
Μέ τήν πρώτη μέθοδο ή ολική άπεικόνιση εξατμίζεται κι 
άπομένει ένας άφηρημένος προσδιορισμός* μέ τή δεύτερη, 
οι άφηρημένοι προσδιορισμοί οδηγούν στήν άναπαραγωγή 
του συγκεκριμένου κατά τήν πορεία τής σκέψης. IV αυτόν 
άκριβώς τό λόγο ό Χέγκελ βυθίζεται στήν αύταπάτη δτι 
συλλαμβάνει τό πραγματικό σάν άποτέλεσμα τής αυτοκίνη
της σκέψης, τής σκέψης πού άγκαλιάζει κι έμβαθύνει τον 
εαυτό της μέσα στον εαυτό της—ενώ ή μέθοδος πού άπό τό 
άφηρημένο άνεβαίνει στο συγκεκριμένο άποτελεΐ μονάχα τον 
τρόπο μέ τον οποίο ή σκέψη ιδιοποιείται τό συγκεκριμένο 
καί τό άναπαράγει σάν κάτι τό πνευματικά συγκεκριμένο. 
Ποτέ δπως [δέν μπορεΐ νά άναπαραγάγει] τή διαδικασία 
σχηματισμού του ΐδιου του συγκεκριμένου 49.

48. Ή  βαθμιαία κατανόηση ενός έργου τέχνης άπό τή μεριά 
τής σκέψης δέν μπορεΐ, στις γενικές της γραμμές, νά είναι διαφορετική 
άπό αυτήν πού περιγράφεται εδώ. Έ ξ  άλλου αύτό άνταποκρίνεται στις 
πιο αύθεντικές εμπειρίες τής κριτικής πού ξεκινάει πάντοτε άπό τό 
συγκεκριμένο, άπό τήν άνάγνωση του έργου, πού δμωςτής παρουσιά
ζεται στήν πρώτη άνάγνωση σάν ενας σωρός άπό υποκειμενικές εντυ
πώσεις χωρίς καμιά άναγκαιότητα καί γενικό κύρος. Ή  μεσολάβηση 
του γούστου (άρα καί ή οίκουμενικοποίησή του) πραγματοποιείται 
άκριβώς διαμέσου μιας άναλυτικής διεργασίας πού προκαλεΐ τήν 
άποσύνθεση του έργου σέ άφηρημένα στοιχεία* στοιχεία άφηρημένα 
στά όποια ωστόσο μπορούμε νά βρούμε τις σχέσεις του Ϊδιου του έρ
γου μέ τό πολιτιστικό, ιστορικό - κοινωνικό, γλωσσολογικό περιβάλ
λον, καί μέ τά δεδομένα τής βιογραφίας του συγγραφέα. Μετά άπό 
τέτοια άναλυτική εργασία ό κριτικός επανέρχεται στό συγκεκριμένο, 
δηλαδή στήν ποίηση, μέ μιά ικανότητα κατανόησης πού δέ βασίζεται 
πιά σέ υποκειμενικές εντυπώσεις, άλλά σέ άντικειμενικά κι επιστημο
νικά δεδομένα. Αύτή είναι ή μέθοδος -  άκόμα κι δταν δέν τό έχουμε 
συνειδητοποιήσει- πού οδήγησε στις μεγάλες κριτικές άνακαλύψεις* 
αύτή εντυπώνεται στή συνείδηση του μελετητή, κάθε φορά πού πραγ
ματοποιεί μιά έρευνα αύθεντικά επιστημονική.

49. Κ. Μάρξ, Εϊσαγωγή στήν Κριτική τής Πολιτικής Οικονομίας.



Μέρος δεύτερο

Ή  ιστορία τής τέχνης και τής λογοτεχνίας
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Ή  ιστορία τής οικογενείας ξεκινάει στα 1861 μέ τήν 
έκδοση του Mutterrecht του Bachofen1, Έκεΐ ό συγγρα
φέας κάνει τις παρακάτω παρατηρήσεις: 1) οι άνθρωποι 
αρχικά ζοΰσαν έχοντας σύμμικτες σεξουαλικές σχέσεις, πού 
αυτός τις χαρακτηρίζει άτυχα σάν έταιρισμό* 2) αύτές οι 
σχέσεις αποκλείουν κάθε βεβαιότητα γιά τήν πατρότητα" 
έτσι ή καταγωγή μπορεΐ νά υπολογιστεί μόνο άπό τήν πλευ
ρά τής μητέρας, σύμφωνα με τό μητρικό δίκαιο, πράγμα 
πού συνέβηκε άρχικά σ’ δλους τούς λαούς τής αρχαιότητας* 
3) κατά συνέπεια οι γυναίκες σάν μητέρες, δηλαδή σά μο
ναδικοί γεννήτορες τής νέας γεννιας, άπολαμβάναν μεγάλα 
προνόμια κι ήταν τόσο σεβαστές, ώστε, δπως πιστεύει ό 
Bachofen, φτάνουμε τελικά στήν απόλυτη κυριαρχία τής 
γυναίκας (γυναικοκρατία)* 4) τό πέρασμα στή μονογαμία, 
οπότε ή γυναίκα άνήκε άποκλειστικά σ’ εναν άντρα, αντι
προσωπεύει τήν καταπάτηση μιας πανάρχαιης θρησκευτικής 
εντολής (δηλαδή ούσιαστικά του παλιού παροδοσιακου δι
καιώματος πολλών άντρών πάνω σέ μιά γυναίκα), καταπά
τησή πού μπορούσε νά συχωρεθεΐ ή νά γίνει άνεκτή μόνο 
μέ μιά προσωρινή έκδοση τής γυναίκας.

Ό  Bachofen βρίσκει τις άποδείξεις αυτών τών παρα
τηρήσεων σέ πάμπολα σημεία τής κλασσικής άρχαίας φι
λολογίας, πού τά συγκεντρώνει έπειτα άπο προσεχτική ε- 
ρευνα. Ό  συγγραφέας πιστεύει πώς ή εξέλιξη από τον ((ε
ταιρισμό» στή μονογαμία καί άπό.τή μητριαρχία στήν πα
τριαρχία γίνεται, ειδικά στούς ελληνες, μέ μιά έπιπρόσθετη 
άνάπτυξη τών θρησκευτικών ιδεών, μέ τήν εισαγωγή νέων 
θεοτήτων—πού άντιπροσωπεύουν τις νέες άντιλήψεις--στό 
πάνθεο τών παλιών παραδοσιακών θεοτήτων πού άντιπρο- 
σωπεύουν τις παλιές καί πού αρχίζουν νά παίζουν ολοένα 
καί περισσότερο δευτερεύοντα ρόλο. Σύμφωνα μέ τον Ba-

1. Johann Jakob Bachofen, Das Mutterrecht. Eine Unter
suchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer reli
giösen und rechtlichen Natur (Ή  μητριαρχία. Έρευνα της γυναι- 
κοκρατίας του άρχαίου κόσμου κατά τή θρησκευτική καί νομική 
φύση της), 1861.
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οΐιοίβη λοιπόν δεν είναι ή εξέλιξη των πραγματικών συνθη
κών τής ζωής τών άνθρώπων πού προξένησε τις ιστορικές 
μεταβολές στην άντίστοιχη κοινωνική θέση του άντρα καί 
τής γυναίκας, άλλα ή θρησκευτική αντανάκλαση αύτών τών 
συνθηκών στο νοΰ τών άνθρώπων. Ό  Βαοΐιοίβη φέρνει σαν 
παράδειγμα ένισχυτικό τής άποψής του τήν Όρέστεια2 
του Αισχύλου, πού τή Θεωρεί σά δραματική πάλη άνάμεσα 
στο μητρικό δίκαιο — πού βρίσκεται στή δύση του — καί 
τό πατρικό δίκαιο — πού άνατέλει νικηφόρο στήν ηρωική 
εποχή. Ή  Κλυταιμνήστρα, για τήν άγάπη του εραστή της 
του Αίγισθου, δολοφόνησε τον άντρα της τον Άγαμέμνονα 
πού γύριζε στήν πατρίδα άπό τον τρωικό πόλεμο* δμως ό 
γιός του ό Όρέστης έκδικιέται τό φόνο του πατέρα του 
σκοτώνοντας τήν μάνα του. Για τοΰτο τον καταδιώκουν οί 
Έριννύες, δαίμονες - φύλακες του μητρικού δικαίου — πού 
θεωρούσε τή μητροκτονία σάν τό πιο βαρύ κι άνεξιλέωτο 
έγκλημα. Τον υπερασπίζεται δμως ό Άπόλλωνας — πού 
μέ τό χρησμό του είχε σπρώξει τον Όρέστη σ’ αύτή τήν 
πράξη — κι ή Άθηνά, πού καλείται σά δικαστής : καί οί 
δυο αύτές θεότητες άντιπροσωπεύουν τή νέα τάξη, τό πα
τρικό δίκαιο. Ή  Άθηνά ακούει καί τις δυο άντιμαχόμενες 
παρατάξεις. Όλόκληρη ή φιλονικία συνοψίζεται στο διά
λογο άνάμεσα στον Όρέστη καί τις Έριννύες. Ό  Όρέστης 
υποστηρίζει πώς ή Κλυταιμνήστρα διέπραξε διπλό έγκλη
μα, σκοτώνοντας αύτόν πού ήταν άντρας της καί πατέρας 
του. Γιατί λοιπόν οί Έριννύες καταδιώκουν αύτόν κι δχι 
τή μάνα του πού είναι πολύ πιο ένοχη ; 'Η απάντηση εϊναι 
πειστική :

«Εκείνη δεν είχε δεσμούς αίματος μέ τον άνθρωπο πού 
σκότωσε»3.

Ή  δολοφονία άνθρώπου οχι δμαιμου — αν καί άντρα 
τής φόνισας — συγχωρεΐται καί γιαυτό δεν άφορά τις Έριν
νύες· αύτές έχουν μοναδικό καθήκον να τιμωρούν τά έγκλή- 
ματα μεταξύ δμαιμων, καί ή μητροκτονία, σύμφωνα μέ τό 
μητρικό δίκαιο, είναι τό πιο βαρύ κι άνεξιλέωτο έγκλημα. 
Ό  ’Απόλλωνας παρουσιάζεται σάν υπερασπιστής του Ό ρέ
στη. 'Η Άθηνά προτρέπει τότε τούς άρεοπαγίτες, σκαβί- 
νους του άθηναϊκου δικαστηρίου, νά ψηφίσουν οί ψήφοι για

2. Είναι ή τριλογία πού άποτελεΐται άπό τις τραγωδίες : *Αγα~ 
μέμνων, Χοηφόροι, Ευμενίδες.

3. Αισχύλου, Εύμενίδες.
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τήν καταδίκη είναι ίσοι με τις ψήφους για την απαλλαγή, 
κι ή Άθηνά, σαν πρόεδρος, ψηφίζει υπέρ του Όρέστη καί 
τον απαλλάσσει. Το πατρικό δίκαιο θριαμβεύει άπέναντ'ι 
στο μητρικό. Οί «θεοί τής νέας γενιάς»4, δπως τούς ονο
μάζουν οι Έριννύες, επικρατούν, καί τελικά οι Έριννύες 
άναλαβαίνουν ενα καινούργιο καθήκον στήν υπηρεσία τής 
νέας τάξης.

Ετούτη ή νέα άλλά πολύ σωστή ερμηνεία τής Όρε- 
ατειας είναι ενα άπό τά καλύτερα σημεία ολόκληρου του 
βιβλίου. Δείχνει δμως ταυτόχρονα πώς ό Βαοΐιοίβη πιστεύει
— τουλάχιστον δσο κι ό Αισχύλος — στις Έριννύες, στον 
’Απόλλωνα καί τήν Άθηνά, κι άκόμα πώς αύτοί, στήν 
ηρωική εποχή τής Ελλάδας, έκαναν τό θαΰμα ν5 άνατρέ- 
ψουν τό μητρικό δίκαιο διαμέσου του πατρικού. Ειν* ολο
φάνερο πώς μιά τέτοια αντίληψη, δπου ή θρησκεία άποτε- 
λεΐ τον κινητήριο μοχλό τής ιστορίας, θά καταλήξει στον 
καθαρό μυστικισμό, γιά τοΰτο καί τό ν’ άνοίξουμε δρόμο 
με τον ογκώδη τόμο του Βαοΐιοίβη είναι δουλειά σκληρή 
καί, μά τήν άλήθεια, δχι πάντα ικανοποιητική. Αύτό δμως 
δε μειώνει διόλου τήν άξία του συγγραφέα σάν πρωτοπόρου. 
Πρώτος αυτός ξεδιάλυνε τήν άσάφεια γύρω άπό τήν άγνω
στη πρωτόγονη κατάσταση των σύμμικτων σεξουαλικών 
σχέσεων, άποδείχνοντας πώς ή αρχαία κλασική φιλολογία 
μάς προσφέρει άφθονες ενδείξεις γιά τήν ύπαρξη μιας πε
ριόδου — άνάμεσα στούς ελληνες καί τούς άσιάτες — πού 
προηγείται άπό τή μονογαμία. Σ ’ αύτή τήν περίοδο ό άν
τρας έ'χει σεξουαλικές σχέσεις μέ πολλές γυναίκες, άλλά 
καί ή γυναίκα μέ πολλούς άντρες, χωρίς νά προσβάλλει τά 
ήθη. 'Η συνήθεια αύτή δέν εξαφανίστηκε χωρίς ν* άφήσει 
ϊχνη, γιατί οί γυναίκες — γιά ν5 άποκτήσουν τό δικαίωμα 
τής μονογαμίας — επρεπε γιά ενα διάστημα νά έκδίδονται. 
Παρακάτω άποδείχνει άκόμα δτι άρχικά ή καταγωγή υπο
λογιζόταν μόνο άπό τήν πλευρά τής μητέρας, άπό μάνα σέ 
μάνα — κι αύτή ή άπόλυτη ισχύς του γυναικείου κλάδου 
διατηρήθηκε άκόμα καί σέ εποχές μονογαμίας μέ σίγουρη 
πατρότητα, ή τουλάχιστον άναγνωρισμένη· ή άρχική θέση 
των μανάδων, πού ήταν βέβαιοι γεννήτορες των παιδιών 
τους, τούς εξασφάλιζε — καί κατά συνέπεια εξασφάλιζε καί 
σ* δλες τις γυναίκες — μιά κοινωνική θέση πολύ άνώτερη 
άπό κείνη πού άπόκτησαν μετά. Ειν* άλήθεια δμως πώς

4. Στό ίδιο.



αύτές οί προθέσεις δεν εκφράστηκαν καθαρά άπό τον Βα- 
οΐιοίβη· του τδ άπαγόρευε ό μυστικισμός του. Τό νά τις 
άποδείξει δμως στα 1861 — αυτό σήμαινε ριζική επανάστα
ση5.
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5. Φ. ’Ένγκελς, 'I I  καταγωγή τής οικογένειας, τής ατομικής 
ιδιοκτησίας και τοϋ κράτους. Σ ’ αυτό τό έργο, πού έκδόθηκε στά 
1884, ό ’Ένγκελς, στηριγμένος στις έρευνες του άμερικανοΰ μελετητη 
Lewis Morgan, άναλύει την άνάπτυξη της πρωτόγονης κοινωνίας 
μέχρι την εμφάνιση των κοινωνικών τάξεων καί του κράτους Στά 
προλεγόμενα της τέταρτης έκδοσης, πού κυκλοφόρησε στά 1891 κι 
άπό τήν οποία έχει παρθεΐ τό άναφερόμενο κομμάτι, ό ’Ένγκελς παρα
θέτει έ'να άπάνθισμα των ιστοριών της οικογένειας πού έκδόθηκαν 
μετά τό 1860.



Η  ΑΡΧΑΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΚΑΙ Η  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Ή  δονλεία άνακαλύφθηκε. ’Έγινε γρήγορα ή κυρίαρχη 
μορφή παραγωγής σ’ δλους τούς λαούς πού εξελίσσονταν 
ξεπερνώντας τήν παλιά κοινότητα, άλλα τελικά άποδείχτη- 
κε βασική αιτία τής παρακμής τους. Χάρη στή δουλεία ό 
καταμερισμός τής εργασίας άνάμεσα στή γεωργία καί τή 
βιομηχανία εφτασε σέ σημαντικό επίπεδο καί δημιούργησε 
τό άνθος του άρχαίου κόσμου : τον ελληνικό πολιτισμό. 
Δίχως τή δουλεία δεν θά μπορούσε νά υπάρξει μήτε τό 
κράτος, μήτε ή τέχνη, μήτε ή έπιστήμη τής άρχαίας Ε λ 
λάδας* δίχως αύτήν δε θά είχε υπάρξει ποτέ ή Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία. Χωρίς δμως τις βάσεις του ελληνικού πολι
τισμού καί τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας δέ θά υπήρχε καί 
ή σύγχρονη Εύρώπη. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε οΰτε στιγμή 
πώς ολόκληρη ή οικονομική καί πνευματική ανάπτυξή μας 
έ'χει σάν προηγούμενό της μιά κατάσταση, δπου ή δουλεία 
ήταν καί άναγκαία αλλά καί γενικά άναγνωρισμένη. Μ5 
αυτή τήν έννοια μπορούμε νά ποΰμε πώς χωρίς τήν άρχαία 
δουλεία δέ θά υπήρχε ό σύγχρονος πολιτισμός.

Είναι πολύ εύκολο νά καταφερόμαστε γενικά άνάντια 
στή δουλεία καί στις παρόμειες συνθήκες, εκφράζοντας τήν 
ηθική άγανάκτησή μας άπέναντι σ’ ενα τέτοιο αίσχος. Δυ
στυχώς μ9 αύτό τόν τρόπο δέ λέμε τίποτα παραπάνω άπ5 
δ,τι ήδη ξέρουμε : δηλαδή πώς αυτοί οί αρχαίοι θεσμοί 
δέν είναι πιά σύμφωνοι μέ τις σημερινές συνθήκες οΰτε μέ 
τά αίσθήματά μας, πού καθορίζονται άπ9 αύτές τις συνθή
κες. ’Έτσι δμως δέ μαθαίνουμε τίποτα γιά τήν καταγωγή 
αυτών τών θεσμών, γιά τις συνθήκες πού τούς διατήρησαν 
καί γιά τό ρόλο πού έπαιξαν στήν ιστορία. "Αν έμβαθύνουμε 
στο Θέμα, θά πρέπει νά παραδεχτούμε πώς — δσο κι άν 
φανεί άντιφατικό ή αιρετικό — ή ύπαρξη τής δουλείας στις 
τοτινές συνθήκες υπήρξε μεγάλη πρόοδος. Τώρα πιά είναι 
γνωστό δτι ό άνθρωπος κατάγεται άπό τά ζώα, γιά τοΰτο 
καί άναγκάστηκε νά χρησιμοποιήσει βάρβαρα — καί σχε
δόν κτηνώδικα — μέσα γιά νά ξεφύγει άπ5 αύτή τή βαρβα
ρότητα. 'Όπου έξακολούθησαν νά διατηρούνται οί παλιές 
κενότητες, άπό τις ’ Ινδίες ώς τή Ρωσία, συγκροτοΰν εδώ
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καί χιλιάδες χρόνια τη βάση τής πιο χοντροκομμένης μορ
φής κράτους, τον άνατολικό δεσποτισμό. Μόνο. δπου αύτές 
οί κοινότητες διαλύθηκαν, οί λαοί έγιναν κύριοι του έαυτοΰ 
τους καί ή παραπέρα έξέλιξή τους οδήγησε στην αύξηση 
καί την πρόοδο τής παραγωγής με τήν εργασία των δούλων. 
Είναι φανερό πώς δσο ή άνθρώπινη εργασία ήταν τόσο 
λίγο παραγωγική, ώστε να προσφέρει μονάχα ένα μικρό 
πλεόνασμα πάνω άπ* δσο χρειαζόταν γιά τή συντήρηση, ή 
άνάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, ή έξάπλωση του 
εμπορίου, ή άνάπτυξη του κράτους καί του δικαίου καί ή 
δημιουργία τής τέχνης καί τής επιστήμης ήταν δυνατές 
μόνο διαμέσου ένός αύξημένου καταμερισμού τής έργασίας’ 
αυτός έπρεπε να έχει σά βάση τό μεγάλο καταμερισμό τής 
έργασίας άνάμεσα στις μάζες πού άσχολοΰνταν μέ τήν άπλή 
χειρωνακτική εργασία, καί στους λίγους προνομιούχους πού 
είχαν στα χέρια τους τή διεύθυνση τής έργασίας, τό εμπό
ριο, τις κρατικές υποθέσεις κι άργότερα τις τέχνες καί τις 
επιστήμες. Ή  πιο άπλή καί φυσική μορφή αύτοΰ του κα
ταμερισμού τής έργασίας υπήρξε ή δουλεία. Ένόψει τών 
ιστορικών συνθηκών του κόσμου τής άρχαιότητας, καί ει
δικά του ελληνικού κόσμου, ή εξέλιξη σέ μιά κοινωνία βα
σισμένη στον ταξικό άνταγωνισμό μπορούσε νά συντελεστεΐ 
μόνο κάτω άπό τή μορφή τής δουλείας. Αυτό βέβαια υπ
ήρξε πρόοδος καί γιά τούς σκλάβους : φτάνει νά σκεφτοΰμε 
πώς τώρα οί αιχμάλωτοι — άπ5 τούς οποίους στρατολογού
σαν τις μάζες τών δούλων — έσωζαν τουλάχιστο τή ζωή 
τους, ένώ πριν τούς σκότωναν ή, άκόμα πιο παλιά, τούς 
μαγείρευαν.

Πρέπει έδώ νά προσθέσουμε πώς δλοι οί ιστορικοί άν- 
ταγωνισμοί πού γεννήθηκαν ίσαμε σήμερα άνάμεσα στις 
έκμεταλλεύτριες καί στις εκμεταλλευμένες τάξεις, άνάμεσα 
σέ κυρίαρχους καί κυριαρχούμενους, εξηγούνται άπό τήν — 
σχετικά λίγο ή καθόλου άναπτυγμένη — παραγωγικότητα 
τής άνθρώπινης έργασίας. 'Όσο ό πραγματικά εργαζόμενος 
πληθυσμός ήταν τόσο άπασχολημένος μέ τήν άναγκαστική 
του εργασία, ώστε δέν είχε τον καιρό ν* άσχοληθεϊ μέ τις 
κοινωνικές ύποθέσεις, μέ τή διεύθυνση τής έργασίας, τά 
κρατικά καί νομικά ζητήματα, τήν τέχνη καί τήν έπιστήμη, 
ήταν πάντα άνάγκη νά υπάρχει μιά ιδιαίτερη τάξη πού, ελεύ
θερη άπό τήν πραγματική εργασία, νά καταπιάνεται μ5 δλα 
τοΰτα. Μ’ αύτό τον τρόπο δμως τούτη ή τάξη φόρτωνε 
συνέχεια στις πλάτες τών έργατικών μαζών μιά ολοένα καί 
μεγαλύτερη εργασία — γιά δική της ωφέλεια. Μόνο ή τε
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ράστια αύξηση των παραγωγικών δυνάμεων διαμέσου τής 
μεγάλης βιομηχανίας έπιτρέπει τον καταμερισμό τής έργα- 
σίας ανάμεσα σ’ δλα τά μέλη τής κοινωνίας δίχως έξαίρεση. 
’Έτσι ό εργάσιμος χρόνος ελαττώνεται καί γιά δλους μένει 
έλεύθερος χρόνος ώστε νά μπορούν νά παίρνουν μέρος στις 
γενικές κοινωνικές υποθέσεις καί θεωρητικά καί πρακτικά. 
Μόνο σήμερα λοιπόν κάθε άρχουσα κι έκμεταλλεύτρια τάξη 
άποδείχνεται άχρηστη καί περιττή, άλλά καί εμπόδιο στήν 
κοινωνική άνάπτυξη, καί μόνο τώρα μπορεΐ νά εξαφανιστεί 
όλότερα, άκόμα κι αν εχει στά χέρια της τήν «άμεση δύ
ναμη»6.

6. Φ. ’Ένγκελς, ’ Αντι-Ντν ρινγκ. Στο ’Αντι-Ντύρινγκ, ό Έ ν- 
γκελς, πολεμώντας τό φιλελεύθερο καί μικροαστικό σοσιαλισμό 
του Ντύρινγκ, παραθέτει μιά συστηματική έκθεση των πολιτικών, 
φιλοσοφικών καί οικονομικών εννοιών του μαρξισμού.



Ό ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ  
ΑΡΧΑΙΑ Κ Α Ι ΣΤΗ  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Πριν άπό το μεσαίωνα δεν μπορεΐ νά γίνει λόγος γιά 
σεξουαλικό έρωτα των άτόμων. Είναι άκόμα άρκετά φανε
ρό πώς ή προσωπική ομορφιά, οί σχέσεις οικειότητας, ή 
συμφωνία των έμφυτων κλίσεων κλπ. άνάμεσα σε πρόσωπα 
ετερόφυλα, ξύπνησαν τις επιθυμίες σεξουαλικών σχέσεων, 
κι επίσης τό δτι γιά άντρες καί γυναίκες δεν ήταν πιά δλό- 
τελα άδιάφορη ή εκλογή του προσώπου μέ τό όποιο θά έρ
χονταν σε στενή επαφή. Ά πό δώ δμως μέχρι τό σεξουα
λικό έρωτα ό δρόμος είναι άρκετά μεγάλος. Στήν άρχαιό- 
τητα οί γάμοι κανονίζονταν άπό τούς γονιούς γιά λογαρια
σμό τών ενδιαφερομένων, πού τούς δέχονταν άδιαμαρτύρητα. 
Ή  λιγοστή συζυγική άγάπη πού συναντάμε στήν άρχαιό- 
τητα δεν είναι ίσως υποκειμενική διάθεση άλλά άντικειμε- 
νικό καθήκον — δεν είναι κίνητρο άλλά παρεπόμενο του γά
μου. Στήν άρχαιότητα, ερωτικές σχέσεις δπως τις εννοούμε 
σήμερα βρίσκονται μόνο εξω άπ* τό κατεστημένο. Οί βο
σκοί — πού ό Θεόκριτος καί ό Μόσχος μάς τραγουδάνε τις 
χαρές καί τά βάσανα τών ερώτων τους — κι ό Δάφνης 
καί ή Χλόη του Λόγγου7 είναι άπλοι σκλάβοι, δέ συμμε
τέχουν στις κρατικές υποθέσεις καί δέ βρίσκονται στο πε
δίο δράσης του ελεύθερου πολίτη. Έκτος άπό τούς σκλά
βους δμως, βρίσκουμε τό εμπόριο του έρωτα σάν προϊόν 
τής άποσύνθεσης του άρχαίου κόσμου — πού τώρα βρίσκεται 
πιά στή δύση του — κι άνάμεσα σέ γυναίκες πού ζοΰν έ'ξω 
άπ5 τήν επίσημη κοινωνία, τίς εταίρες, τις ξένες καί τις 
άπελεύθερες. Αυτό συνέβαινε καί στήν Αθήνα, δταν ήταν 
πιά στά πρόθυρα του ξεπεσμού της, καί στή Ρώμη, στήν 
εποχή τών Καισάρων. Ά ν  υπήρχαν ερωτικές συναλλαγές 
άνάμεσα σ5 ελεύθερους πολίτες καί πολίτισσες, αύτές είχαν 
μονάχα τό χαρακτήρα τής μοιχείας. Καί γιά τον κλασικό

7, Ό  Θεόκριτος (3ος αιώνας π.Χ.) κι ό Μόσχος (2ος αιώνας π.Χ.) 
κατάγονταν κι οι δύο άπό τίς Συρακούσες κι έγραψαν ποιμενικά ει
δύλλια* ό Λόγγος (2ος αιώνας π.Χ.) έγραψε τό Δάφνις καί Χλόη, 
ιστορία της άγάπης δυό βοσκών.
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ποιητή τής αρχαιότητας, τό γέρο Άνακρέοντα8, ό σεξουα
λικός έρωτας δποος τον εννοούμε σήμερα ειχε τόσο λίγη 
σημασία, ώστε του ήταν άδιάφορο άκόμα καί τό φύλο .του 
άγαπημένου προσώπου.

Ό  δικός μας σεξουαλικός έρωτας διαφέρει ουσιαστικά 
άπό τήν απλή σεξουαλική έπιθυμία, άπό τον έρωτα τών 
αρχαίων, γιατί αρχικά προϋποθέτει έρο τ̂ική άνταπόκριση 
άπό τό αγαπημένο πρόσωπο* γιά τοΰτο κι ή γυναίκα είναι 
ίση μέ τον άντρα, ενώ στον έρωτα τών άρχαίων δέν τής 
ζητιέται κάν ή συγκατάθεσή της. ’Έπειτα ό σεξουαλικός έρω
τας έχει μιά κάποια ένταση καί διάρκεια/έτσι πού ή άπο- 
τυχία ή ό χωρισμός νά φαίνεται στούς δυο εραστές σά με
γάλη, άν δχι ή μεγαλύτερη, δυστυχία, Γιά νά μπορέσουν 
νά κατακτήσουν ό ένας τον άλλο, οί δυο πρωταγωνιστές 
τά παίζουν δλα γιά δλα, άκόμα καί τή ζωή τους, πράγμα 
πού στήν άρχαιότητα συνέβαινε τό πολύ πολύ μέ τή μοιχεία. 
Τελικά προβάλλει ένα νέο κριτήριο γιά τις ερωτικές σχέσεις* 
τώρα δε ρωτάμε μόνο άν είναι νόμιμες ή παράνομες, άλλά 
άν γεννήθηκαν ή δχι άπό άμοιβαΐο έρωτα. Είναι φανερό 
πώς αύτό τό νέο κριτήριο δέν έχει περισσότερη επιτυχία 
άπό κάθε άλλο ήθικό κριτήριο στή φεουδαρχική ή τήν άστι- 
κή πρακτική. Ξεπερνιέται, καί ή επιτυχία του δέν έχει κα
μιά σημασία. Άπλά καί μόνο, δπως καί r olKKol κριτήρια, 
άναγνωρίζεται θεωρητικά πάνω στο χαρτί. Καί γιά τήν ώρα 
δέν μπορούμε νά ζητάμε παραπάνω.

Έκεΐ πού σταμάτησε ή άρχαιότητα, στις άρχές του 
σεξουαλικοΰ έρο^τα, συνεχίζει ό μεσαίωνας : μέ τή μοιχεία. 
Περιγράψαμε ήδη τον ίπποτικό έρωτα πού συναντάμε στά 
Tageslieder 9. Ά πό τοΰτο τον έρωτα, πού γυρεύει νά δια
λύσει τό γάμο, μέχρι τον άλλο πού θέλει νά τον θεμελιώσει, 
ό δρόμος είναι μακρύς κι ή ιπποσύνη δε θά τον διατρέξει ως 
τό τέλος. Άκόμα κι δταν άπ5 τούς επιπόλαιους λατίνους 
περνάμε στούς δεξιοτέχνες γερμανούς, βρίσκουμε στο 5Έπος 
τών Νψπελοννγκεν10 τήν Κρίμχιλντ — άν καί ερωτευμένη 
στά κρυφά μέ τον Ζίγκφριντ δσο κι αυτός μαζί της — ν# 
άπαντάει άπλά στον Γκύντερ, δταν αύτός τής άνακοινώνει 
πώς τήν έχει τάξει σ’ έναν ιππότη, δίχως ν5 άναφέρει τ5

8. "Ελληνας ποιητής του 6ου αιώνα π.Χ.
9. Τά Tageslieder ήταν μεσαιωνικά ερωτικά τραγούδια άντί- 

στοιχα τών προβηγκιανών albe.
10. Το επος των Νψπελον γκεν, ένα άπο τά σπουδαιότερα 

επικά προϊόντα τών τελευταίων χρόνων του γερμανικού Μεσαίωνα.

6
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δνομά του : «Δέ χρειάζεται να με παρακαλάτε* πάντα μου 
θέλω νά ’μαι δπως μέ διατάζετε γιά τοΰτο καί μετά χαράς 
άρραβωνιάζομαι αύτόν πού θα μου δώσετε άντρα, κύριέ 
μου». Καί βέβαια δεν τής περνάει από το νοΰ πώς πρέπει νά 
λογαριάσει τον ερωτά της. Ό  Γκύντερ ζητάει γυναίκα του 
την Μπρούνχιλντ κι ό Έτζελ την Κρίμχιλντ — χωρίς νά τις 
έχουν δει ποτέ ! 'Όμοια καί στη Γκονντρονν 11 ό Σίγκε- 
μπαντ τής ’ Ιρλανδίας ζητάει τη Νορβηγίδα Ούτε, ό Χέτελ 
του Χέγκελίνγκεν ζητάει τη Χίλντε τής ’ Ιρλανδίας καί τε
λικά ό Ζίγκφριντ του Μόρλαντ, ό Χάρτμουτ τής ’Ολλανδίας 
καί ό Χέρφινγκ τής Ζηλανδίας ζητούν γιά γυναίκα τη 
Γκούντρουν : καί μόνο σε τούτη τήν περίπτωση συμβαίνει 
νά διαλέξει αυτή, μέ τη θέλησή της, τον τελευταίο. Κανο
νικά τήν γυναίκα του πρίγκηπα τή διαλέγουν οί γονιοί του— 
αν είναι άκόμα ζωντανοί — ή άλλιώτικα ό ίδιος, άφοΰ συμ
βουλευτεί τούς φεουδάρχες του, πού πάντα παίζουν βασικό 
ρόλο σ’ αυτό τό θέμα. ’Αλλιώτικα δέν μπορεΐ νά γίνει. 
Γιά τον ιππότη, τό βαρόνο ή τον πρίγκηπα, ό γάμος είναι 
μιά πολιτική πράξη, μιά εύκαιρία νά ενισχύει τή δύναμή 
του μέ νέες συμμαχίες : είναι τό συμφέρον του οίκου πού 
άποφασίζει κι δχι ή εύχαρίστητη του άτόμου. Πώς μπο
ρούσε λοιπόν νά παίξει τό βασικό ρόλο στή σύναψη του 
γάμου ό έρωτας ;

'Όμοια συμβαίνει καί μέ τά μέλη των συντεχνιών στις 
μεσαιωνικές πολιτείες. ’ Εδώ τά προνόμια πού προστάτευαν 
τό κάθε μέλος, οί περιοριστικές διατάξεις τών συντεχνιών, 
οί επιτήδεια φτιαγμένες διαχωριστικές γραμμές — πού τον 
χώριζαν νόμιμα άλλοτε άπό τις άλλες συντεχνίες κι άλλοτε 
άπ’ τούς συντρόφους του μέσα στήν ίδια συντεχνία, ή άπ* 
τούς βοηθούς καί τούς μαθητευόμενους — στένευαν τον κύ
κλο μέσα στον όποιο μπορούσε νά διαλέξει τήν κατάλληλη 
σύζυγο. Καί δέν ήταν πιά ή προσωπική προτίμηση άλλά 
τό οικογενειακό συμφέρον, πού καθόριζε άνευ δρων ποιά 
θά ήταν γι’ αύτήν ή κατάλληλη γυναίκα, μέσα σ’ ενα τόσο 
μπερδεμένο σύστημα.

’Έτσι ως τά τέλη του μεσαίωνα ή σύναξη του γάμου 
έμεινε — γιά τήν συντριπτική πλειοψηφία τών περιπτώσεων
— δ,τι υπήρξε άπαρχής : μιά υπόσχεση γιά τήν οποία δέν 
άποφάσιζαν οί ενδιαφερόμενοι. ’Αρχικά οί άνθρωποι έ'ρχον- 
ταν στον κόσμο ήδη παντρεμένοι μέ μιά ομάδα άτόμων του

11. ΘΜτυ,η, γερμανικό επικό ποίημα του 13ου αιώνα.
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άλλου φύλου. Στά κατοπινά σχήματα του ομαδικού γάμου 
υπήρχε μιά άνάλογη κατάσταση — μόνο πού τώρα ή όμάδα 
περιοριζόταν σταδιακά. Στο ζευγαρωτό γάμο είναι κανόνας 
νά συμφωνοΰν οί μανάδες γιά τό γάμο των παιδιών τους. 
Κι εδώ δμως τό καθοριστικό είναι οί νέοι δεσμοί συγγε- 
νείας, πού πρέπει νά δώσουν στο νέο ζευγάρι μιά θέση πε
ριωπής μέσα στο γένος ή στη φυλή. ’Έπειτα όταν ή άτομική 
ιδιοκτησία ύπερίσχυσε πάνω στην κοινοκτημοσύνη — καί μέ 
τό ενδιαφέρον τής κληρονομιάς επικράτησε τό πατρικό δί
καιο καί ή μονογαμία — τότε ή σύναψη του γάμου έξαρτή- 
θηκε άκόμα περισσότερο άπό οικονομικούς παράγοντες. Ό  
γάμος πού είχε μορφή άγοράς έκλείπει, δμως ή κατάσταση 
παίρνει ολοένα καί μεγαλύτερα διαστάσεις, έτσι πού καί ή 
γυναίκα άλλά καί ό άντρας άποτιμιέται άνάλογα μέ την 
περιουσία του κι δχι μέ τις προσωπικές του άρετές. Ή  άμοι- 
βαία ελξη τών ένδιαφερόμενων σά βασικό κίνητρο γιά τή 
σύναψη γάμου ήταν άπαρχής πράγμα άνήκουστο γιά τις 
άρχουσες τάξεις· αύτά γίνονταν μόνο στη ρομαντική εποχή 
ή . . . μέσα στις καταπιεσμένες τάξεις, πού κανένας δεν τις 
λογάριαζε12.

12. Φ. Ένγκελς, 9Η  καταγωγή τής οικογένειας, κ.λ.π.
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’Αν δμως ή μονογαμία — δλων των γνωστών ειδών οι
κογενείας— ήταν ή μόνη πού μπορούσε νά επιτρέψει την 
άνάπτυξη τού σεξουαλικού έρωτα με τή σημερινή έννοια, 
δε σημαίνει καί πώς αύτός ό έρωτας άναπτύχθηκε άποκλει- 
στικά ή ούσιαστικά στο μονογαμικό καθεστώς σάν άμοι- 
βαία άγάπη τών συζύγων. Αύτό άποκλειόταν άπό τήν ίδια 
τή φύση τής αύστηρής μονογαμίας κάτω άπό τήν κυριαρ
χία τού αντρα. Σ ’ δλες τις ιστορικά ένεργές τάξεις — δηλαδή 
στις κυρίαρχες — ό γάμος έμεινε αύτό πού πάντα ύπήρξε 
άπό τήν εποχή τού ζευγαρωτού γάμου : μιά υπόθεση συμ
φερόντων καταστρωμένη άπ τούς γονείς. Καί ή πρώτη 
μορφή σεξουαλικού έρωτα πού εμφανίζεται στήν ιστορία 
σάν πάθος — πάθος πού άρμόζει σε κάθε άτομο, τουλάχιστο 
τών κυρίαρχων τάξεων, σάν άνώτερη μορφή τού σεξουαλικού 
ένστικτου (καί πού άποτελει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του) — 
ό ίπποτικός έρωτας τού μεσαίωνα, δεν είχε καμιά σχέση 
με τό συζυγικό έρωτα. Κάθε αλλο. Στήν κλασική του μορφή
— δπως τή βρίσκουμε στούς προβηγκιανούς ποιητές — πλέει 
ολοταχώς προς τή μοιχεία, κι αύτοί τήν έξυμνούν. Άνθος 
τής προβηγκιανής ερωτικής ποίησης είναι οι Albe, στά γερ
μανικά Tageslieder. Αύτές περιγράφουν με ζωηρά χρώματα 
τον ιππότη πού βρίσκεται στο κρεβάτι με τήν καλή του
— γυναίκα ενός άλλου — ενώ άπέξω ό φρουρός ξαγρυπνάει, 
έτοιμος νά τον φωνάξει μόλις ροδίσει ή αύγή (alba) γιά 
νά τό σκάσει άπαρατήρητος. Ή  σκηνή τού χωρισμού είναι 
τό άποκορύφωμα. Οί γάλλοι τού βορρά καί οί γενναίοι 
γερμανοί δέχτηκαν αύτό τό είδος τής ποίησης μαζί με τον 
άντίστοιχο τρόπο τού ίπποτικού έρωτα, καί ό δικός μας 
ό γερο - Wolfram von Eschenbach13 έγραψε γιά τό ίδιο 
έλαφρό θέμα τρία ώραιότατα Tageslieder, πού τά βρίσκω 
καλύτερα άπό τά τρία μακροσκελή ήρωικά ποιήματά του14.

13. Wolrram von Eschenbach ,γερμανός ποιητής πού Ιζησε 
ανάμεσα στο 12ο καί τό 13ο αιώνα. Τά τρία ήρωϊκά ποιήματα στά 
όποια άναφέρεται ό Ένγκελς εΐναι τά : Parzival, Willehalm καί 
Titurel.

14. Φ. Ένγκελς, Ή  καταγωγή τής οικογένειας κλπ.
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Ή  σύγχρονη επιστημονική ερευνά — ή μόνη πού έ'φτασε σέ 
μιά επιστημονική, συστηματική ερμηνεία, σ’ άντίθεση μέ τις 
μεγαλοφυείς ενοράσεις τής φυσικής φιλοσοφίας τών άρχαίων 
καί τις άρκετά σημαντικές άλλα σποραδικές άνακαλύψεις τών 
άράβων, πού πέρασαν οι περισσότερες χωρίς ν’ άφήσουν 
ίχνη — άνάγεται, δπως κι ολόκληρη ή σύγχρονη ιστορία, 
σέ μιά εποχή : σέ κείνη τή δυνατή εποχή πού έμεΐς οί 
γερμανοί τής δίνουμε τ ’ ονομα τής μεγάλης συμφοράς πού 
μάς ετυχε, τής μεταρρύθμισης, καί πού οί γάλλοι τήνε λένε 
Renaissance κι οί ίταλοί Cinquecento — άλλά πού κανέ
να άπ’ αύτά τά ονόματα δέν καταφέρνει νά τήν προσδιορίσει 
ικανοποιητικά. Είναι ή εποχή πού αρχίζει στά μισά του 
δεκάτου πέμπτου αιώνα. 'Η μοναρχία, στηριγμένη στούς 
άστούς, λύγισε τήν έξουσία τών εύγενών φεουδαρχών καί 
βασισμένη στον εθνικισμό ίδρυσε τά μεγάλα βασίλεια, άπ’ 
δπου βγήκαν άργότερα τά σύγχρονα εύρωπαϊκά κράτη καί 
ή σύγχρονη άστική κοινωνία. Κι ενώ άκόμα άστοί καί εύ- 
γενεΐς βρίσκονταν σέ διαρκείς προστριβές, ό πόλεμος τών 
χωρικών στή Γερμανία προφήτευε τούς μελλοντικούς ταξι
κούς άγώνες, φέροντας στο ιστορικό προσκήνιο οχι μόνο 
τούς έπαναστατημένους χωρικούς (πού άλλωστε δέν ήταν 
τίποτα καινούργιο), άλλά καί, πίσω τους, τά άρχικά σχήματα 
του σημερινού προλεταριάτου μέ τήν κόκκινη σημαία στά 
χέρια καί τό σύνθημα τής κοινοκτημοσύνης στά χείλια. 
Στήν έκπληκτη Δύση παρουσιάζεται ενας νέος κόσμος, ό 
κόσμος τής αρχαίας 'Ελλάδας, μέσα άπ’ τά χειρόγραφα πού 
σώθηκαν άπό τήν πτώση του Βυζαντίου κι άπό τ’ άρχαΐα 
άγάλματα πού ήρθαν στο φώς άνασυρμένα άπ* τά ερείπια 
τής Ρώμης. Μπροστά στις φωτεινές εικόνες του κόσμου 
τούτου, τά φαντάσματα του μεσαίωνα έξαφανίστηκαν. 'Η 
Ιταλία γνώρισε μιά καλλιτεχνική άνθιση δίχως προηγού
μενο ουτε κατοπινό, πού έ'μοιαζε μέ άντανάκλαση τής κλα
σικής άρχαιότητας. Στήν ’ Ιταλία, στή Γαλλία καί τή Γερ
μανία άναπτύχθηκε μιά νέα, ή πρώτη σύγχρονη λογοτεχνία. 
* Η ’Αγγλία καί ή 'Ισπανία πέρασαν μέ κάποια καθυστέρηση 
τήν περίοδο τής κλασικής λογοτεχνίας. Τά δρια του παλιού 
orbis terrarum ξεπεράστηκαν, ή γή ανακαλύφθηκε γιά πρώ
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τη φορά, καί τότε μπήκαν οί βάσεις για τδ μελλοντικό 
παγκόσμιο εμπόριο καί για τό πέρασμα άπό τή χειροτεχνία 
στή βιοτεχνία, πού μέ τή σειρά της άποτέλεσε τό ξεκίνημα 
για τή μεγάλη σύγχρονη βιομηχανία. Ή  πνευματική δικτα
τορία τής εκκλησίας κατέρρευσε* οί γερμανικοί λαοί τήν 
άπέρριψαν στήν πλειοψηφία τους καί δέχτηκαν τον προτε
σταντισμό, ενώ άνάμεσα στούς λατίνους άρχισε νά διαδίδε
ται δλο καί πιο πλατιά μιά γαλήνια πνευματική έλευθερία
— πού προερχόταν άπ* τούς άραβες καί τροφοδοτούνταν 
άπό τήν ελληνική φιλοσοφία, πού τότε τήν άνακάλυπταν 
ξανά, προετοιμάζοντας τον υλισμό του 18ου αιώνα.

ΤΗταν ή μεγαλύτερη προοδευτική μεταστροφή πού είχε 
γνωρίσει ως τότε ή άνθρωπότητα : μιά περίοδος πού είχε 
άνάγκη άπό γίγαντες αλλά καί γεννούσε γίγαντες — γίγαν
τες στή δύναμη τής σκέψης, στά πάθη, στο χαρακτήρα, 
άλλά καί στήν αστάθεια καί στήν πολυμάθειά τους. Οί άν
θρωποι πού θεμελίωσαν τή σύγχρονη κυριαρχία τής αστι
κής τάξης ήταν τά πάντα, κι δχι μόνο περιορισμένοι στήν 
άστική τους άντίληψη. Ό  περιπετειώδης χαρακτήρας τής 
εποχής τους άφησε έντονα τή σφραγίδα του πάνω σ’ δλους. 
Δεν υπήρχε τότε κανένας φημισμένος άντρας πού νά μήν 
είχε κάνει μακρινά ταξίδια, νά μή μιλούσε τέσσερις - πέντε 
γλώσσες καί νά μή διακρινόταν σε άρκετές επιστήμες. Ό  
Λεονάρντο ντά Βίντσι δεν ήταν μόνο μεγάλος ζωγράφος, 
άλλά καί μεγάλος μαθηματικός, μηχανικός κι εφευρέτης, 
πού πάνω στο έργο του βασίστηκαν οί μεγάλες άνακαλύψεις 
τών πιο διαφορετικών κλάδων τής φυσικής. Ό  Albrecht 
Dürer ήταν ζωγράφος, χαράκτης, γλύπτης, αρχιτέκτονας 
άλλά κι έμπνευστής ενός όχυρωματικοΰ συστήματος· πολ
λές απ’ τις ιδέες του χρησιμοποιήθηκαν άργότερα άπό τον 
Montalembert κι άπό τή σύγχρονη πολεμική γερμανική 
τέχνη. Ό  Μακιαβέλλι ήταν πολιτικός, ιστορικός, ποιητής 
καί επιπλέον ό πρώτος συγγραφέας γιά στρατιωτικά θέματα, 
πού έχει άξία άκόμα καί σήμερα. Ό  Λούθηρος δεν καθάρισε 
τήν κόπρο του Αυγεία μονάχα άπό τήν εκκλησία άλλά κι 
άπό τή γερμανική γλώσσα* δημιούργησε τή σύγχρονη γερ
μανική πεζογραφία κι έκανε καί τούς στίχους καί τή μου
σική εκείνου του χορικού15, τού γεμάτου πίστη γιά τή νίκη,

15. Είναι τό χορικό του Λούθηρου πού άρχίζει μέ τά λόγια : 
Ein fester Burg ist unser Gott (ένα άπόρθητο κάστρο είναι ό θεός 
μας) καί πού άπετέλεσε τήν εποχή του Πόλεμου τών Χωρικών (1525- 
1526) τόν ύμνο της μάχης τών ξεσηκωμένων χωρικών καί πληβείων.
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πού έγινε ή Μασσαλιώτιδα του 16ου αιώνα. Οί ήρωες 
εκείνης τής εποχής δεν βρίσκονταν άκόμα κάτω άπ* τη 
σκλαβιά του καταμερισμού τής έργασίας, πού κατάντησε 
περιορισμένους καί μονόπλευρους πολλούς άπ τούς διάδο
χούς τους. 'Όμως τό άληθινό χαρακτηριστικό τους είναι 
πώς δλοι τους σχεδόν ζοΰσαν κι εργάζονταν μέσα στα γεγο
νότα του καιρού τους, μέσα στούς έμπρακτους άγώνες : 
έπαιρναν θέση καί πολεμούσαν, άλλος μέ τό λόγο καί την 
πένα, άλλος μέ τό σπαθί — κάποιοι καί μέ τα δυο. Αποτέ
λεσμα ήταν κείνη ή πληρότητα κι ή δύναμη του χαρακτήρα 
πού τούς έκανε ολοκληρωμένους άνθρώπους. Οί πολύμαθοι 
πού σύχναζαν στις βιβλιοθήκες είναι εξαιρέσεις ή άνθρωποι 
δεύτερης καί τρίτης σειράς, φρόνιμοι φιλισταΐοι πού δεν 
ήθελαν να καοΰν παίζοντας μέ τη φωτιά16.

16. Φ. Ένγκελς, 'Η  Διαλεκτική τής Φύσης. Σ ’ αυτή τήν κριτική 
για τήν άναγέννηση πρέπει νά σημειωθούν ορισμένες άπόψεις πού 
οί έπαΐοντες δέν παίρνουν πάντα ύπόψη τους. Πρώτα άπ* δλα ή ιστο
ρική τοποθέτηση, πού βασίζεται στις δομές (ξεπέρασμα τής χειρο
τεχνικής καί κοινοτικής φάσης τής οικονομίας στην οποία άντιστοιχεΐ, 
στούς πολιτικούς θεσμούς, ή έναρξη του προτσές σχηματισμού τών 
άπόλυτων μοναρχιών), καί πού δέν έπιτρέπει νά μεταφέρουμε τη 
γέννηση του άνθρωπισμοΰ, δπως θα ήθελε κάποιος, στη βάση απλώς 
πολιτιστικών στοιχείων πριν άπό τήν εποχή του Καρλομάγνου. 
Δεύτερο ό προβληματισμός του άναγεννησιακοΰ άνθρώπου πού κάθε 
άλλο παρά χάνεται στήν καθαρή θεώρηση τής ομορφιάς. Τρίτο (πού 
είναι συνέπεια του δεύτερου χαρακτηριστικού) ή πληρότητα τής 
προσωπικότητάς του πού ποτέ δέν μπορεΐ νά φυλακιστεί ουτε νά 
υποβιβαστεί στό χώρο μιας άκαμπτης ειδίκευσης.



ΔΑΝΤΗΣ

Τό Κομμουνιστικό Μανιφέστο δικαιώνει άπόλυτ α τή 
επαναστατική δράση του καπιταλισμού στο παρελθόν. 'Η 
’ Ιταλία υπήρξε τό πρώτο καπιταλιστικό έθνος. Τό τέλος του 
φεουδαρχικοΰ μεσαίωνα καί ή άνατολή τής σύγχρονης καπι
ταλιστικής εποχής σημαδεύονται άπό μια γιγάντια μορφή : 
τή μορφή ενός ίταλοΰ, του Δάντη, τελευταίου ποιητή του 
μεσαίωνα καί πρώτου σύγχρονου ποιητή. Θα μας δώσει 
άραγε πάλι ή ’Ιταλία τό νέο Δάντη πού θά σημάνει τήν ώρα 
τής γέννησης αύτής τής προλεταριακής εποχής17;

17. Φ. ’Ένγκελς, Στον Ιταλό αναγνώστη (Εισαγωγή της 1 / 2 /  
1893 στήν ιταλική έκδοση του Μανιφέστου).



ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ ΚΡΟΥΣΟΣ

Θέμα μας είναι πάνω άπ* δλα ή υλική παραγωγή.
Ξεκινάμε φυσικά άπό τά άτομα πού παράγουν μέσα στην 

κοινωνία, δηλαδή άπό τήν κοινωνικά καθορισμένη παραγωγή 
τών άτόμο^ν. Ό  μοναχικός κι άπομονωμένος κυνηγός καί 
ψαράς, άπ* δπου ξεκινούν ό Smith κι ό Ricardo, άνήκει 
σε επινοήσεις του 18ου αιώνα, στερημένες άπό κάθε φαντα
σία. 'Ιστορίες μέ ροβινσώνες πού δέν εκφράζουν διόλου, δπως 
ισχυρίζονται οί ιστορικοί του πολιτισμού, άπλά καί μόνο 
μιά άντίδραση στήν υπερβολική έκλέπτυνση, ή τήν επιστρο
φή σέ μιά παρεξηγημένη φυσική ζωή. 'Όμοια καί τό Κοι
νωνικό Συμβόλαιο του Ρουσσώ — πού σχετίζει καί συνδέει 
μέ μιά συμφωνία υποκείμενα άνεξάρτητα απ’ τή φύση τους
— δέ βασίζεται σέ παρόμοιο νατουραλισμό. Αυτή είναι μό
νο ή επιφάνεια, καί μάλιστα ή αισθητική επιφάνεια, δλων 
τών μεγάλων καί τών μικρών Ροβινσωνιάδων. Στήν πρα
γματικότητα πρόκειται μάλλον γιά τά προμηνύματα τής 
«άστικής κοινωνίας» πού προετοιμαζόταν άπό τό 16ο αιώ
να, καί πού τό 18ο προχώρησε μέ γιγάντια άλματα προς 
τήν ωριμότητά της. Σ ’ αύτή τήν κοινωνία του ελεύθερου 
συναγωνισμού τό άτομο παρουσιάζεται χωρίς τούς φυσικούς 
δεσμούς, πού στις προηγούμενες ιστορικές εποχές τό έκα
ναν συστατικό στοιχείο μιας άνθρώπινης ομάδας, καθορι
σμένης καί περιορισμένης. Στά μάτια τών προφητών του 
18ου αιώνα — πού πάνω τους στηρίζονται άκόμα ολοκλη
ρωτικά ό Smith κι ό Ricardo — αυτό τό άτομο τού 18ου 
αιώνα (προϊόν, άπό τή μιά μεριά τής διάλυσης τών κοινω
νικών μορφών τής φεουδαρχίας, κι άπό τήν άλλη τών πα
ραγωγικών δυνάμεων πού άναπτύχθηκαν άπό τό 16ο αιώ
να καί μετά) μοιάζει σάν ιδανικό πού ή ύπαρξή του ανήκει 
ατό παρελθόν, Δέν είναι ιστορικό άποτέλεσμα, άλλά άφετη- 
ριακό σημείο τής ιστορίας. Κατά τήν άντίληψή τους γιά τήν 
άνθρώπινη φύση, τό άτομο δέν είναι ιστορικά δημιουργη- 
μένο ως προς τή φύση του, άλλά δοσμένο άπό τή φύση. 
Αύτή τήν αύταπάτη τήν συναντάμε μέχρι σήμερα σέ κάθε 
νέα εποχή18.

18. Κ. Μάρξ, Εισαγωγή στήν Κριτική τής Πολιτικής Οικο
νομίας.



DIDEROT: « Ο ΑΝΗΨΙΟΣ ΤΟΥ RAMEAU»

By accident βρήκα σήμερα πώς στο σπίτι μας υπάρχουν 
δυο Neveu di Rameau* σου στέλνω τό 5να. ΕΙν’ ενα'αρι
στούργημα μοναδικό στο είδος του, πού θά σου χαρίσει 
πρωτόγνωρες άπολαύσεις. «Αύτ6$ό διχασμός τής συνείδη
σης πού πραγματοποιείται ένσυνείδητα καί πού εκφράζει 
τον εαυτό της», λέει ό Old Χέγκελ, «είναι ενα χλευαστικό 
γέλιο πού χτυπάει καταπρόσωπα τή σύγχυση τών πάντων, 
τήν ύπαρξη, καί τον έαυτό του· είναι συνάμα ό τελευταίος 
άπόηχος αύτής τής σύγχυσης, πού μπορεΐ άκόμα ν* άκου- 
στεΐ. . . Είναι ή φύση δλων τών σχέσεων πού διχάζεται 
άπό μόνη της, καί ή συνειδητή άναίρεση αύτών τών σχέσεων. 
. . .Σέ κείνη τή σελίδα πού ξαναβρίσκει τον έαυτό του, ή 
μ α τ α ι ό τ η τ α  δλων τών π ρ α γ μ ά τ ω ν  είναι δ ι κ ή  
του ματαιότητα, δηλαδή εϊναι μάταιη. . . άλλά σάν επανα- 
στημένη αύτοσυνείδηση γνωρίζει τό διχασμό της καί γνω- 
ρίζοντάς τον τον ξεπερνάει άμέσως. . . Βλέπουμε άπό τό 
βιβλίο πώς σέ κάθε μέρος τού κόσμου εκφράζεται μέ τό 
πνεύμα της, ή μιλάνε γι* αύτήν μέ τό πνεύμα καί λένε τί 
πράγμα είναι. Ή  έ ν τ ι μ η  σ υ ν ε ί δ η σ η  (ρόλος πού 
ό Diderot στό διάλογο κρατάει γιά τον έαυτό του) θεωρεί 
τήν κάθε στιγμή σά διαρκή οντότητα, καί είναι άπαίδευτη 
επιπολαιότητα νά μή γνωρίζεις πώς κάνει επίσης καί τό άντί- 
στροφο/Όμως ή διχασμένη συνείδηση είναι ή συνείδηση τού 
άναποδογυρίσματος —καί, μά τήν άλήθεια, τού άπόλυτου άνα- 
ποδογυρίσματος. Ή  ιδέα είναι αυτό πού κυριαρχεί μέσα 
της, αύτό πού συνδέει σκέψεις πού άπό έντιμότητα βρίσκον
ται, ή μιά μακριά άπ9 τήν άλλη — κι ή γλώσσα της είναι 
κατά συνέπεια πνευματική. Τό περιεχόμενο τής ομιλίας τού 
πνεύματος γιά τό ίδιο τό πνεύμα είναι λοιπόν τό άναποδογύρι- 
σμα δλων τών εννοιών κι δλων τών πραγματικοτήτων, τό 
οικουμενικό ξεγέλασμα τού ΐδιου καί τών άλλων καί ή 
άναίδεια νά εκφράζει αύτό τό ξεγέλασμα είναι γιά τούτο 
ή πιο μεγάλη άλήθεια. . . Στήν ήσυχη συνείδηση πού μέ 
τιμιότητα μεταγράφει ισοτονικά, δηλαδή σέ μιά μονάχα 
νότα, τή μελωδία τού καλού καί τού άληθινού, αύτός ό 
διάλογος φαίνεται σά μιά «πολυλογία φρόνησης καί παρα
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φροσύνης» κλπ. (άκολουθεΐ άπόσμασμα άπό τον Dirdeot)19.
Πιο διασκεδαστικό άπό τό σχόλιο του Χέγκελ είναι τό 

σχόλιο του κυρίου Jules Janin20 πού τό βρίσκεις άποσπα- 
σματικά στο παράρτημα του βιβλίου. Αύτός λοιπόν ό «car
dinal de la mer)) οδύρεται για τήν έλλειψη ήθικοΰ έπιλό- 
γου στον Rameau του Diderot καί βάζει τά πράγματα 
στη θέση τους μέ τον ισχυρισμό πώς δλη ή παραφροσύνη 
του Rameu προέρχεται άπό τη λύπη του πού δεν είναι 
«άπό γεννησιμιού του Gentilhome». Τούτη ή βλακεία τύπου 
Kotzebue πού ξεφουρνίζει γι5 αύτό τό βασικό ζήτημα, πα- 
σιάζεται μελοδραματικά στο Λονδίνο. ’Από τον Diderot 
ώς τον Jules Janin έχουμε τήν πιθανή άπεικόνιση αύτοΰ 
πού οι φυσιολόγοι τό λένε regressive metamorphosis. 
Γαλλικό πνεύμα π ρ ι ν  άπό τή γαλλική επανάσταση καί 
κ ά τ ω  άπό τον Λουδοβίκο Φίλιππο21.

19. Τό εκτεταμένο σχόλιο του Χέγκελ στον Άνηψιο του Ra
meau, του Ντιντερό, βρίσκεται στο VI μέρος τής Φαινομενολογίας 
του πνεύματος.

20. Jules Janin, La fin d’ un monde et du Neveu de Rameau 
(Τό τέλος ενός κόσμου καί του Άνηψιοΰ του Rameau) Παρίσι 1861. 
Ό  Janin ήταν ένας γνωστός, άλλά μέτριος γάλλος κριτικός.

21. Ό  Κ. Μάρξ στον Φ. Ένγκελς (15.4.1869).



ROUSSEAU

Τέλος πάντων, άκόμα κι ή θεωρία τής ισότητας του 
Ρουσσώ — πού μόνο κακό καί παραχαραγμένο άντίγραφό 
της μπορεΐ. νά θεωρηθεί ή θεωρία του Dühring — δεν μπο- 
ρει νά δει τό φως αν δεν τής κάνει τή μαμμή ή χεγκελιανή 
άρνηση τής άρνησης, καί μάλιστα είκοσι χρόνια πριν άπό 
τή γέννηση του Χέγκελ. Καί δίχως νά νιώθει καμιά ντροπή, 
επιδεικνύει, θά ’λεγες με κομπασμό, άπό τήν .πρώτη της 
κιόλας έμφάνιση τό διακριτικό σημάδι τής διαλεκτικής της 
καταγωγής22. Στη φυσική κι άγρια κατάσταση οί άνθρωποι 
ήταν ίσοι* κι επειδή ό Ρουσσώ βλέπει ήδη στή γλώσσα μιά 
παραποίηση τής φυσικής κατάστασης, εφαρμόζει — καί με 
τό δίκιο του — τήν ισότητα τών ζώων ενός συγκεκριμένου 
είδους σ’ δλη της τήν έκταση, άκόμα καί σ’ αύτά τά ζώα - 
άνθρώπους, πού ό Haeckel τά κατέταξε πρόσφατα στά 
άλαλα (σ’ αύτά δηλαδή πού δεν έχουν γλώσσα), κάνοντας 
βέβαια υποθέσεις. Ωστόσο αύτά τά ζώα - àv0pomoi, ίσα 
μεταξύ τους, είχαν μιά ιδιότητα πού τά έκανε άνώτερα άπό 
τ* άλλα ζώα : τή δυνατότητα τελειοποίησης, τήν ικανότητα 
γιά μιά παραπέρα άνάπτυξη* κι αύτό άκριβώς υπήρξε ή 
αιτία τής άνισότητας. Ό  Ρουσσώ βλέπει λοιπόν μιά πρόοδο 
στή γένεση τής άνισότητας* δμως αύτή ή πρόοδος ήταν 
άνταγωνιστική, ήταν συνάμα οπισθοδρόμηση.

«'Όλες οί παραπέρα πρόοδοι (πού ξεπερνούν τήν πρω
τόγονη κατάσταση), υπήρξαν φαινομενικά άντίστοιχα βή
ματα προς τήν τελειοποίηση τον άνθρώπινου ατόμου' στήν 
πραγματικότητα δμως ήταν βήματα πού τραβούσαν άντί- 
θετα, προς τήν παρακμή του είδους. . . Ή  επεξεργασία τών 
μετάλλων καί ή γεωργία ήταν οί δυο τέχνες πού ή επινόησή 
τους έφερε αύτή τή μεγάλη επανάσταση». (Ή  μετατροπή 
τού παρθένου δάσους σε καλλιεργημένη γή, άλλά καί ή δη

22. Οί άναφορές του Ρουσώ έχουν παρθεΐ άπό τά Discours 
sur cette question proposeé par l Académie de Dijon: «Quelle 
est l’origine de l’inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée 
par la loi naturelle» (Λόγος yi αύτό τό πρόβλημα πού τέθηκε άπό 
τήν ’Ακαδημία τής Ντιζόν: «Ποιά είναι ή καταγωγή τής ανισότητας 
μεταξύ τών άνθρώπών, καί αν αύτή είναι επιτρεπτή άπό τόν φυσικό 
νόμο»), 1754.
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μιουργία τής απαθλίωσης καί τής δουλείας διαμέσου τής 
ιδιοκτησίας). «Το χρυσάφι καί τ5 άσήμι για τούς ποιητές, 
το σίδερό καί τό στάρι γιά τούς φιλοσόφους, εκπολίτισαν 
τούς ανθρώπους καί κατέστρεψαν τό άνθρώπινο γένος».

Κάθε καινούργια πρόοδος του πολιτισμού εϊναι ταυτό
χρονα καί μια καινούργια πρόοδος τής ανισότητας. 'Όλοι οί 
θεσμοί πού άποκτά μια κοινωνία γεννημένη άπ’ τον πολιτι
σμό, μετατρέπονται στο άντίθετο · εκείνου πού ύπήρξε ό 
πρωταρχικός σκοπός.

«Είναι αναντίρρητο καί θεμελιώδης νόμος του δημόσιου 
δικαίου πώς δλοι οί άνθρωποι υιοθέτησαν άρχές για νά προ
στατέψουν τήν ελευθερία τους κι οχι για νά τήν καταστρέ-

Ώστόσο αύτές οί άρχές γίνονται κατ’ ανάγκη καταπιε- 
στές των λαών καί προωθούν τόσο πολύ αύτήν τήν καταπίε
ση, δσο πού ή άνισότητα Αποκορυφώνεται καί μετατρέπεται 
μέσα· στο άντίθετό της : γίνεται δηλαδή αίτια τής ισότητας. 
Μπροστά στο δυνάστη δλοι εϊναι ΐσοι, δηλαδή δλοι εϊναι 
μηδενικά.

«Καί δώ εϊναι ό έσχατος βαθμός τής άνισότητας, τό 
τελικό σημείο που κλείνει τον κύκλο φτάνοντας έκει άπ 
δπου ξεκινήσαμε: έδώ άκριβώς δλοι οί ιδιώτες έξομοιώ- 
νονται γιατί εϊναι ενα τίποτα, καί οί ύποταχτικοί δέν έχουν 
άλλο νόμο έξω άπ5 τή θέληση του άφέντη τους».

'Όμως ό δυνάστης εϊναι άφέντης μόνο στο βαθμό πού 
έχει δύναμη στα χέρια του, γιά τούτο κι δταν «τον διώξουν 
δέν μπορεΐ νά παραπονεθεΐ άπέναντι στή δύναμη : αύτή τον 
έκανε, αύτή τον ξέκανε, δλα άκολουθούν τό φυσικό τους 
δρόμο». ’Έτσι ή άνισότητα μετατρέπεται με τή σειρά της 
σέ ισότητα — οχι δμως στήν παλιά φυσική ισότητα τών 
πρωτόγονων καί δίχως γλώσσα άνθρώπων, άλλά σέ μιά 
ισότητα πιο προχωρημένης μορφής, τήν ισότητα τού κοι
νωνικού συμβολαίου. Οί καταπιεστές γίνονται καταπιεσμέ
νοι. Αύτό εϊναι ή άρνηση τής άρνησης.

Βρίσκουμε λοιπόν στον Ρουσσώ μιά σειρά ιδεών οχι 
μόνο πανόμοια μέ κείνη πού άκολουθήθηκε στο Κεφάλαιο 
τού Μάρξ, άλλά καί στις λεπτομέρειες μιας σειράς διαλε
κτικών άναπτύξεων πού μεταχειρίζεται δ Μάρξ. Διαδικα
σίες άνταγωνιστικές άπ5 τή φύση τους περιέχουν μιάν άντί- 
φαση, τή μετατροπή ένός άκραίου πράγματος στο άντίθετό 
του καί τελικά, σάν πυρήνα τής δλης ύπόθεσης, τήν άρνηση 
τής άρνησης. ’Έτσι δ Ρουσσώ, παρόλο πού στά 1754 δέν 
μπορούσε νά χρησιμοποιήσει άκόμα τό ιδίωμα του Χέγκελ,
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δεκάξη χρόνια πριν άπό τή γέννηση του Χέγκελ ήταν ήδη 
βαθιά διαβρωμένος άπό τό χεγκελιανό μίασμα, άπό τή δια
λεκτική τής άντίθεσης, τή θεωρία του λόγου, τό θεολογισμό 
κλπ. Κι ό κύριος Ντύρινγκ, πού άπόδειξε πόσο επιφανειακή 
ήταν ή θεωρία του Ρουσσώ για τήν ισότητα, καί προχωράει 
με τούς δυο νικηφόρους άνθρώπους του, βρίσκεται κι αυτός 
μέ τή σειρά του πάνω στο κεκλιμένο έπίπεδο, καί δίχως άλλο 
θα γλιστρήσει καί θα πέσει μέσα στήν άρνηση της άρνησης. 
'Η κατάσταση των πραγμάτων μέσα στήν οποία άκμάζει 
ή ισότητα των δύο άνθρώπων καί πού παρουσιάζεται σάν 
ιδανική, περιγράφεται σάν «πρωτόγονη κατάσταση» στή 
σελίδα 271 τής Φιλοσοφίας. Αυτή ή πρωτόγονη κατάσταση, 
σύμφωνα μέ τή σελίδα 279, καταργεΐται άναγκαστικά άπό 
τό «σύστημα τής άρπαγής» : πρώτη άρνηση. 'Όμως χάρη 
στή φιλοσοφία της πραγματικότητας φτάσαμε νά καταρ
γήσουμε τό σύστημα τής άρπαγής καί νά τό άντικαταστή- 
σουμε μ3 ενα σύστημα οικονομικής κοινότητας, μέ βάση τήν 
ισότητα, πού άνακαλύφθηκε άπό τον κύριο Ντύρινγκ· άρνη
ση τής άρνησης, ισότητα σέ άνώτερο βαθμό. Θέαμα έ'ξοχο
— πού μας άνοίγει ευεργετικά τον ορίζοντα — νά βλέπουμε 
τον κύριο Ντύρινγκ μέ τή σεβαστή του φυσιογνωμία, νά 
διαπράττει τό θανάσιμο άμάρτημα τής άρνησης τής άρνη
σης23!

23. Φ. Ένγκελς, Άντι-Ντνρινγκ.
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’Έπειτα άπ’ τούς μόχθους του για τό «κοινωνικό κί
νημα στη Γαλλία καί στο Βέλγιο», ό κύριος Grün άναπαύε- 
ται ρίχνοντας και μιά ματιά στην κοινωνική αποτελμάτωση 
τής πατρίδας του. Κι επειδή του άρέσει ή ποικιλία μελε
τάει καί τό γέρο Γκαΐτε «άπό τήν άνθρώπινη άποψη». 
Βγάζει τά πεντάμορφα στιβάλια του, φοράει τις παντόφλες 
του, τυλίγεται στή ρόμπα του καί ξαπλώνει φχαριστημένος 
στήν πολυθρόνα : «Δέν θά γράψουμε μήτ* ενα σχόλιο, θά 
πάρουμε μονάχα έκεΐνο πού φαίνεται άπ5 τήν πρώτη μα
τιά» (σελ. 224). Φτιάχνει καί τήν κατάλληλη άτμόσφαιρα : 
«έβαλα στο δωμάτιο τριαντάφυλλα καί καμέλιες καί στο 
παράθυρο βιολέτες καί ρεζεντά» (σελ. 111). «Καί πάνω 
άπ’ δλα δχι υπομνήματα! Μονάχα τά "Απαντα δώ πάνω 
στο τραπέζι καί λίγο άρωμα άπό τριαντάφυλλα καί ρεζεν
τά γιά τό δωμάτιο! 5Ά ς δοΰμε λοιπόν που μπορούμε νά 
φτάσουμε μ5 αυτό τον τρόπο. Κάποιες φορές ό φτωχός δίνει 
περισσότερα άπ5 δσα έχει!» (σελ. IV, V).

Στή σελίδα 15 ό κύριος Grün άποδείχνει πώς ό Γκαΐτε 
έχει δικαίωμα νά υπάρχει. Ό  Γκαΐτε κι ό Σίλλερ είναι 
άκριβώς τό ξεπέρασμα τής άντίθεσης άνάμεσα στή «νωθρή 
απόλαυση», δηλαδή τον Wieland, καί τή «δίχο^ς άπόλαυση 
δράση», δηλαδή τον Klopstock. « Ό  Λέσσινγκ έκανε γιά 
πρώτη φορά τον άνθρωπο νά βασιστεί στις δυνάμεις του». 
(Δέν υπάρχει περίπτωση νά μπορέσει νά τον μιμηθεΐ κι ό 
κύριος Grün σέ τούτη τή δύσκολη άκροβασία :) Σ ’ αύτό 
τό φιλοσοφικό κατασκεύασμα έχουμε μαζεμένες δλες τις 
πηγές του κυρίου Grün. 'Η μορφή τής κατασκευής, ολό
κληρο τό θεμελίωμα, είναι ή περίφημη χεγκελιανή πονηριά 
τής μεσολάβησης των άντίθετων. « Ό  άνθρωπος πού στηρί

24. Είναι ένα άριστούργημα πολεμικής. Έν τούτοις, γιά δσο 
άφορα πιο άμεσα τό θέμα μας, ό άναγνώστης πρέπει νά εκτιμήσει 
τήν άκρίβεια της ίστορικο -  ιδεολογικής τοποθέτησης του Γκαΐτδ 
καί τήν έκδηλη έχθρότητα γιά κάποιο εϊδος κριτικής πού έχει τήν 
άξίωση νά εισάγει άπό τά έξω ιδεολογικές έννοιες στό έργο ενός 
συγγραφέα. Τό βιβλίο του Karl Grün, Über Goethe vom mensch
lichen Standpunkte (Ό  Goethe άπό τήν άνθρώπινη άποψη), Darm
stadt 1846, προκάλεσε αύτό τό άρθρο του Ένγκελς.
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ζεται στις δυνάμεις του» είναι ορισμός του Χέγκελ εφαρμο
σμένος στον Φόυερμπαχ. «Νωθρή άπόλαυση» καί «δράση 
δίχως άπόλαυση». Ό  κύριος Grün έχει δανειστεί άπό τά 
"Απαντα του M. Hess τούτη την άντίθεση, πού στη βάση 
της βρίσκει στον Wieland καί στο Klopsock τις ποικιλίες 
πού άναφέραμε. Τό μόνο στοιχείο πού μας λείπει πραγματι
κά είναι ή ιστορία τής φιλολογίας πού δεν περιέχει τέτοιες 
φλυαρίες, γιά τοΰτο καί ό κύριος Grün τήν άγνοεΐ όλότελα.

Καί μιά καί μιλάμε γιά τον Σίλλερ θά πρέπει ν* άναφέ- 
ρουμε εδώ τήν παρατήρηση του κυρίου Grün : « Ό  Σίλλερ 
ύπήρξε ό,τι μπορεΐ νά είναι κανείς πού δεν είναι Γκαΐτε» 
(σελ. 311). Pardon, μπορεΐ νά είναι ίσως κύριος Grün! 
Εξάλλου εδώ ό συγγραφέας μας δουλεύει με δανεικά τερ
τίπια άπό τον Λουδοβίκο τής Βαυαρίας :

Ρώμη, σου λείπει ό,τι ίχει ή Νάπολη, καί σέ κείνη πάλι λείπει
ό,τι εσύ κατέχεις. Ά ν  εϊσαστε ενωμένες δε θά σάς χωρούσε
ί  ~  οκη γη » .

Μ* αύτό τό ιστορικό κατασκεύασμα προετοιμάστηκε ή 
εμφάνιση του Γκαΐτε στή γερμανική λογοτεχνία. Ό  «άν
θρωπος» του Λέσσινγκ πού «στηρίζεται στις δυνάμεις του» 
μόνο μέσα άπ5 τά χέρια του κυρίου Grün μπορεΐ νά τρα
βήξει μπροστά, γιά παραπέρα εξελίξεις. Στον κύριο Grün 
άνήκει ή τιμή πώς άνακάλυψε τον «Άνθρωπο» του Γκαΐτε 
κι δχι τό φυσικό άνθρωπο, πού φτιάχτηκε σαρκικά καί μέ 
ηδονή άπό τον άντρα καί τή γυναίκα, τον Άνθρωπο στήν 
πιο ψηλή του έννοια, τον διαλεχτικό Άνθρωπο, τό caput 
mortuum τού χωνευτηρίου, πού μέσα του κονιορτοποιή- 
θηκαν ό Πατήρ, ό Τίός καί τό Ά γιο  Πνεύμα26, τον Cousin 
Germain του homunculus του Φάουστ* μέ δυο λόγια οχι 
τον άνθρωπο γιά τον όποιο μάς μιλάει ό Γκαΐτε, άλλά τον 
«Άνθρωπο» πού έννοεΐ ό κύριος Grün. Tí είναι δμως ο 
«Άνθρωπος» του κυρίου Grün ;

«Αύτός δέν εϊναι παρά τό άνθρώπινο περιεχόμενο του 
Γκαΐτε» (σελ. XVI). Στή σελίδα XXI διαβάζουμε πώς «ό 
Γκαΐτε συνέλαβε καί παρουσίασε τον άνθρωπο εται δπως 
θέλουμε νά τον φτιάξουμε σήμερα)). Καί στή σελίδα XXII : 
« Ό  πραγματικός Γκαΐτε, δηλαδή τό έργο του, είναι άλη- 
θινός codex τής άνθρώπινης ύπαρξης». Ό  Γκαΐτε είναι 
«ή ολοκληρωμένη άνθρωπότητα» (σελ. XXV). «Τά ποιή

25. Ludwigs des erstens Königs von Bayern Gedichte III, 
Μόναχο, 1839.

26. Γκαΐτε, Φάονατ, πράξη Β'.
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ματα του Γκαιτε εΐναι(;) το ιδανικό τής άνθρώπινης κοι
νωνίας» (σελ. 12). « Ό  Γκαιτε δεν μπορούσε νά είναι έθνι- 
κός ποιητής, γιατί ήταν προορισμένος νά γίνει πανανθρώ
πινος ποιητής» (σελ. 25). Κι δμως στή σελίδα 14 «ό λαός 
μας», δηλαδή οι γερμανοί, ((πρέπει νά βλέπει στον Γκαιτε 
τή φύση του μεταμορφωμένη». ’Έχουμε έδώ λοιπόν τήν 
πρώτη έξήγηση γιά τήν «ούσία του Ανθρώπου», κι άπ5 
αύτή τήν άποψη τό δίχως άλλο μπορούμε νά στηρίξουμε τις 
ελπίδες μας στον κύριο Grün, γιατί άναμφίβολα «ερεύνησε» 
βαθιά «τήν έννοια του ’Ανθρώπου». Ό  Γκαιτε παρουσιάζει 
τον άνθρωπο έτσι δποος θέλει νά τον φτιάξει ό κύριος Grün, 
καί ταυτόχρονα δείχνει τό γερμανικό λαό μεταμορφωμένο* 
κατά συνέπεια άφήνει νά εννοηθεί πώς ό «Άνθρωπος» δεν 
είναι παρά ό «γερμανός μεταμορφωμένος». Καί αύτό εδώ 
επιβεβαιώνεται παντού. 'Όμοια καθώς ό Γκαιτε «δεν είναι 
εθνικός ποιητής» άλλά «πανανθρώπινος», με τον ΐδιο τρό
πο κι ό γερμανικός λαός δεν είναι «εθνικός» λαός άλλά «παγ
κόσμιος». Γιαύτό καί στή σελίδα XVI μάς λέει : «Τά ποιή
ματα του Γκαιτε, βγαλμένα μέσ5 άπ5 τή ζωή. . . δέν είχαν 
καί δεν έχουν καμιά σχέση με τήν πραγματικότητα». Τό 
ΐδιο συμβαίνει καί μέ τον «Άνθροοπο» καί με τούς «γερ- 
μανούς». Καί στή σελίδα 4 : «Μόλο πού καί σήμερα άκόμα 
ό γαλλικός σοσιαλισμός έχει σκοπό του νά κάνει εύτυχισμέ- 
νη τή Γαλλία, οί γερμανοί συγγράφεις έχουν πάντα τά πά- 
τια τους στραμμένα στο ανθρώπινο γένος». (Ένώ άντίθετα 
τό «άνθρώπινο γένος» στήν πλειοψηφία του προτιμάει νά 
τούς στρέφει ενα άλλο μέρος του σώματος άντί γιά τά μά
τια.) ’Έτσι ό κύριος Grün, σε πολλά σημεία του κειμένου 
του, φαίνεται ικανοποιημένος άπ9 τό γεγονός δτι ό Γκαιτε 
^ιχε σκοπό «νά ελευθερώσει τον άνθρωπο εσωτερικά» (σελ. 
225) — ελευθερία καθαρά γερμανική, πού άκόμα περιμένου
με νά τή δοΰμε. 5Ά ς σημειώσουμε λοιπόν αύτή τήν πρώτη 
ερμηνεία : «ό Άνθρωπος» είναι ό «μεταμορφωνένος» γερ
μανός.

Ά ς  άκολουθήσουμε τώρα τον κύριο Grün πού άπονέμει 
φόρο τιμής στον «πανανθρώπινο ποιητή» καί στο «άνθρώ
πινο περιεχόμενο του Γκαιτε». Αύτή ή άναγνώριση θά μας 
δείξει μέ τον καλύτερο τρόπο τί είναι ό «Άνθρωπος» πού 
μας λέει ό κύριος Grün. ©’ άνακαλύψουμε λοιπόν πώς ό 
κύριος Grün άποκαλύπτει έδώ τις πιο κρυφές ιδέες του 
«πραγματικού σοσιαλισμού», γιατί σπρωγμένος άπό τό 
ελάττωμά του — νά θέλει νά ξεπερνάει δλους τούς συναδέρ- 
φους του ξεφωνίζοντας πιο δυνατά — κατόρθωσε νά κάνει

7
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νά φτάσουν μ5 άρκετό θόρυβο στ’ άφτιά δλων, πράγματα πού 
οί ύπόλοιποι τής συμμορίας θά τ  άποσιωπούσαν εύχαρίστως. 
’Έπειτα του ήταν αρκετά εύκολο νά κάνει τον Γκαΐτε «παν
ανθρώπινο ποιητή», γιατί ό ίδιος ό Γκαιτε συνήθιζε νά χρη
σιμοποιεί με κάποια έμφαση τις λέξεις «άνθρωπος» καί 
«άνθρώπινο». Γιά νά είμαστε δμως δίκαιοι, ό Γκαιτε τις 
χρησιμοποίησε με τήν έννοια πού τις χρησιμοποίησαν στήν 
εποχή του — κι δπως τις χρησιμοποίησε άργότερα κι ό 
Χέγκελ : τό «άνθρώπινο» άποδιδόταν ειδικά στούς ελληνες 
σ’ άντίθεση με τούς βάρβαρους είδωλολάτρες ή τούς χρι
στιανούς, πολύ πριν ό δρος πάρει άναπάντεχα φιλοσοφικό 
περιεχόμενο έξαιτίας τού Φόυερμπαχ. Ειδικά στον Γκαιτε 
οί λέξεις αύτές έχουν περισσότερο υλική παρά φιλοσοφική 
σημασία. Μόνο στον κύριο Grün άνήκει ή τιμή πώς έκανε 
τον Γκαιτε μαθητή τού Φόουερμπαχ καί «πραγματικό σο
σιαλιστή». Φυσικά εδώ δεν μπορούμε νά μιλήσουμε διεξο- 
δικά γιά τον Γκαιτε. Θά έπιστήσουμε δμως τήν προσοχή 
σ’ ένα μόνο σημείο : Στο έργο του ό Γκαιτε παρουσιάζει 
μιά διπλή συμπεριφορά άπέναντι στή γερμανική κοινωνία 
τής εποχής του. ’Από τή μιά τήν άντιμετωπίζει εχθρικά : 
ζητάει νά ξεφύγει άπό τούτη τήν κοινωνία πού τον άηδιάζει, 
δπως στήν 9Ιφιγένεια καί γενικά σ’ δλη τήν διάρκεια του 
ταξιδιού του στήν ’ Ιταλία* ξεσηκώνεται ένάντιά της μέ τό 
στόμα τού Götz, τού Προμηθέα, τού Φάουστ καί τής ρίχνει 
καταπρόσωπο τον άγριο έμπαιγμό του μέ τό στόμα τού 
Μεφιστοφελή.’Από τήν άλλη πάλι συμφιλιώνεται μαζί της, 
«προσαρμόζεται», δπως συμβαίνει στο μεγαλύτερο μέρος 
του Zahme Xenien27 καί σε πολλά άλλα πεζά γραφτά του* τήν 
έκθειάζει καί τήν ύπερασπίζεται άπό τό ιστορικό κίνημα πού 
τήν κατατρέχει, δπως στο Maskenzügen— κι δπως συμ
βαίνει, γιά νά ’ μαστέ άκριβεΐς, σ’ δλα τά κείμενα πού μιλούν 
γιά τή γαλλική έπανάσταση. Καί δέν πρόκειται μόνο γιά 
κάποιες πλευρές τής γερμανικής ζωής πού τις δέχεται ό 
Γκαιτε, σ’ άντίθεση μέ άλλες πού άποστρέφεται. Τό πιο 
πολύ έχουμε νά κάνουμε μέ τις διαφορετικές ψυχικές δια
θέσεις πού βρίσκεται. Μέσα του γίνεται άδιάκοπη πάλη 
άνάμεσα στο μεγαλοφυή ποιητή πού μισεί τή misère τού 
περίγυρού του, στο φρόνιμο γιο τού σύμβουλου τής Φραγκ- 
φούρτης, πού έγινε μέ τή σειρά του μυστικοσύμβουλος τής 
Βαϊμάρης καί πού βρίσκεται στήν άνάγκη νά συνθηκολο
γήσει μέ τό περιβάλλον του καί νά τό συνηθίσει. Ό  Γκαιτε

27. Zahme Xenien, συλλογή άποφθεγμάτων του Γκαιτε.
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λοιπόν εΐν* άλλοτε τρομαχτικά μεγάλος κι άλλοτε τιποτέ
νιος, άλλοτε ένα θαρραλέο πνεύμα, χλευαστικός, καταφρο- 
νητής του κόσμου, κι άλλοτε μικροπρεπής φιλισταΐος γε
μάτος περίσκεψη καί φτηνές ικανοποιήσεις. 'Ο Γκαΐτε δε 
στάθηκε ικανός νά εξουδετερώσει τή γερμανική misère* 
άντίθετα, αύτή τον νίκησε. Κι ή νίκη τής misère πάνω στο 
μεγάλο γερμανό εϊναι ή καλύτερη άπόδειξη πώς αύτή δεν 
,μπορεΐ νά νικηθεί «άπό τά μέσα». 'Ο Γκαΐτε ήταν υπερ
βολικά οικουμενική φύση, υπερβολικά δραστήρια καί φιλή
δονη, γιά νά γλιτώσει άπό τούτη τή misère καταφεύγοντας 
στο καντιανό ιδανικό με μιά φυγή τύπου Σίλλερ* επιπλέον 
εϊχε αρκετό μυαλό γιά νά δει πώς άκόμα καί τό άποτέλεσμα 
τής φυγής θά ήταν ή άντικατάσταση τής άνιαρής misère μέ 
μιά misère ένθουσιώδικη.Τό ταμπεραμέντο κι οί δυνάμεις του, 
ολόκληρη ή πνευματική κατευθυνσή του, τον καλοΰσαν στήν 
πρακτική ζωή — κι ή πρακτική ζωή πού άντίκρυζε ήταν 
εύτελής. Ό  Γκαΐτε βρισκόταν πάντα σ’ αυτό τό δίλημμα : 
νά ζεΐ σε μιά σφαίρα πού επρεπε νά περιφρονεΐ, καί πού 
ωστόσο ήταν αλυσοδεμένος μαζί της γιατί ήταν ή μόνη 
πού μέσα της μπορούσε νά εκφραστεί. Κι δσο γερνούσε, 
τόσο πιο πολύ ο μεγάλος ποιητής de guerre lasse υπο
χωρούσε μπροστά στον άσήμαντό υπουργό τής Βαϊμάρης. 
5Εμείς δεν τον καταδικάζουμε — δπως ό Börne καί ό Men
zel28 — πού δέν ήταν φιλελεύθερος, άλλά γιατί μπόρεσε νά 
γίνει κάποιες φορές καί φιλισταΐος* δέν τον καταδικάζουμε 
πού δέν ένιωσε ένθουσιασμό γιά τή γερμανική ελευθερία, 
άλλά γιατί θυσίασε τό σωστό αισθητικό του κριτήριο — πού 
ξεπετάγεται βίαια εδώ καί κεΐ — δείχνοντας ένα μικροα
στικό φόβο μπροστά στά μεγάλα ιστορικά κινήματα τής 
έποχής του* δέν τον κατακρίνουμε πού ύπήρξε αύλικός, 
άλλά έπειδή μπόρεσε — τήν εποχή πού ό Ναπολέοντας 
καθάριζε τή γερμανική κόπρο του Αύγεία — νά διαπραγμα
τευτεί μέ έπίσημη σοβαρότητα τις πιο εύτελεΐς ύποθέσεις 
καί τά menus plaisirs μιας μικρής γερμανικής αύλής, άπό 
τις πιο έλεεινές. Ή  επιτίμησή μας δέν ξεκινάει άπό ήθικό 
,ουτε κομματικό κριτήριο, άλλά άπό κριτήριο αισθητικό καί 
ιστορικό. Δέν μετράμε τον Γκαΐτε μέ τό μέτρο τής ήθικής 
ή τής πολιτικής, ουτε μέ τό μέτρο τού « ’Ανθρώπου». Κι

28. Ludwing Börne (1776-1837) ψευδώνυμο του δημοσιογρά
φου Löb Baruch* Wolfgang Menzel (1798-1873), γερμανός έθνι- 
κιστής. Κι οΓδυό υπήρξαν λυσσασμένοι επικριτές του Γκαΐτε, αν καί 
γιά άντίθετους λόγους.
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έπειδή δεν μπορούμε εδώ νά καταπιαστούμε με την περι
γραφή του Γκαΐτε στις σχέσεις του με τήν έποχή του, τούς 
σύγχρονούς του ή με τούς διανοούμενους τούς πριν άπ5 αύτόν, 
ουτε με τήν εξέλιξή του καί τις θέσεις γιά τή ζωή, θ’ άρκε- 
στοΰμε νά συμπυκνώσουμε τά γεγονότα.

Θά δοΰμε κάτω άπό ποιες άπόψεις τά εργα του Γκαΐτε 
είναι «ενας αληθινός codex τής άνθρώπινης πραγματικό
τητας», ή «ολοκληρωμένη άνθρωπότητα» καί τό «ιδανικό 
τής άνθρώπινης κοινωνίας».

Θά έξετάσουμε πρώτα τήν κριτική του Γκαΐτε γιά τήν 
κοινωνία τής εποχής του, θά περάσουμε μετά στήν περι
γραφή του «ιδανικού τής άνθρώπινης κοινωνίας». Είναι 
εύνόητο πώς τό μέγεθος τού βιβλίου τού Grün δε μας επι
τρέπει νά εκθέσουμε παρά μονάχα τις πιο χαρακτηριστικές 
περικοπές καί γιά τά δυο σημεία.

Μας κάνει έκπληξη νά βλέπουμε τον Γκαΐτε νά παρου
σιάζεται σάν κριτικός τής κοινωνίας. «Καταδικάζει τον 
πολιτισμό» (σελ. 34 - 36) κι άφήνει νά τού ξεφύγει κάποιος 
ρομαντικός άναστεναγμός γιατί αύτός (δ πολιτισμός) θά 
εσβηνε άπ5 τόν άνθρωπο τό κύριο χαρακτηριστικό του, τήν 
άτομικότητά του. «Προλέγει τόν κόσμο τών άστών»γιατί 
στον Προμηθέα περιγράφει tout bonnement τήν κατα
γωγή τής ατομικής ιδιοκτησίας. Καί στή σελίδα 229 γίνε
ται δ «παγκόσμιος κριτής... δ Μίνως τού πολιτισμού».Όλα 
τούτα δμως είναι μονάχα φλυαρίες.

Στή σελίδα 253 δ κύριος Grün παραθέτει :
Κατήχηση

Σκέψου, παιδί μου, άπό που έρχονται αυτά τ* άγαθά; 
Έσύ δέν μπορεΐς νά εχεις τίποτα άπό μόνος σου. — ’Ώ , όλα 
αύτά τά πήρα άπ* τόν πατέρα μου.— Κι αύτός άπό που τά 
πήρε; — Άπό τόν παπού. — Ά ς  είναι! "Ομως άπό που τά 
πήρε ό παπούς σου;— Τά πήρε29.

Ζήτω ! φωνάζει τότε δυνατά ό κύριος Grün : la propriété 
c*est le vol : ό Προυντόν μέ σάρκα καί οστά !

Μπορεΐ νά μας άφήσει ήσυχους δ Leverrier μέ τόν πλα
νήτη του καί νά δώσει τή θέση του στον κύριο Grün, γιατί 
εδώ υπάρχει κάτι παραπάνω άπ τόν Leverrier καί τόν 
Jackson30 καί τούς άτμούς τού θειϊκού αιθέρα. Αύτός πού

29. Goethes Werke, έκδοση Κ. Alt, Gedichte. / ,  Epigram
matisch, Erste Reihe, σ. 370.

30. Urbain Leverrier (1811-1877) μεγάλος άστρονόμος γάλ- 
λος* Charles Jackson (1834-1911), διάσημος άγγλος γιατρός.
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εκανε τή θέση του Προυντόν γιά την άτομική ιδιοκτησία 
τόσο ενοχλητική γιά τούς άστούς, δσο τό άνώδυνο επίγραμ
μα του Γκαΐτε, δεν μπορεΐ παρά ν5 άξίζει le gran cordon 
της Λεγεώνας της Τιμής.

Ό  Bürgergeneral παρουσιάζει βέβαια μεγαλύτερες 
δυσκολίες. Ό  κύριος Grün τον κοιτάζει λίγο άπ* δλες τις 
μεριές καί παρά το συνήθιο του μορφάζει με δυσπιστία, 
γίνεται σκεπτικός : «βέβαια... μάλλον άνόητο... ή άλήθεια 
είναι πώς δεν καταδικάζεται ετσι ή επανάσταση» (σελ. 
150). Ά λ τ  ! Μας τήν εφερε ! Γιά τι πρόκειται ; Γιά ενα 
ποτήρι γάλα, οπότε «ας μήν ξεχνάμε πώς πάντα... εκείνο 
πού προέχει είναι τό ζήτημα τής Ιδιοκτησίας» (σελ. 151).

Ά ν  δυο κυράτσες μαλλιοτραβιοΰνται στο δρόμο του 
κυρίου Grün γιά ενα ρεγγοκέφαλο, ό κύριος Grün θά μπει 
μετά χαράς στον κόπο νά κατέβει άπό τή μυρωμένη με τριαν
τάφυλλα καί ρεζεντά κάμαρή του, καί νά τις πληροφορήσει 
πώς στήν περίπτωσή τους «εκείνο πού προέχει είναι τό 
ζήτημα τής ιδιοκτησίας». Καί ή μεγαλύτερη άνταμοιβή του 
θά είναι τό εύχαριστώ δλων των ύγιώς σκεπτομένων.

Όταν ό Γκαΐτε έγραψε τον Βέρθερο, ολοκλήρωσε μιά 
άπό τις πιο μεγάλες κριτικές προσπάθειες. Ό  Βέρθερος δεν 
είναι διόλου, δπως πίστεψαν δλοι δσοι διάβασαν ίσαμε σή
μερα τον Γκαΐτε «άπό άνθρώπινη άποψη», ενα απλό αισθη
ματικό ρομάντσο άγάπης. Στον Βέρθερο «τό άνθρώπινο 
περιεχόμενο πήρε τέτοια μορφή, πού σε καμιά λογοτεχνία 
του κόσμου δέ βρίσκεται κάτι πού ν5 αξίζει νά συγκριθεΐ 
μαζί του εστω κι άπό μακριά» (σελ. 96). « Ό  έρωτας του 
Βέρθερου γιά τή Λόττε είναι άπλος μοχλός, ενα στοιχείο 
τής τραγωδίας του αισθηματικού πανθεϊσμού. Ό  Βέρθερος 
είναι άνθρωπος δίχως σπονδυλική στήλη, πού δεν εχει γίνει 
άκόμα υποκείμενο» (σελ. 93). Ό  Βέρθερος δέ σκοτώνεται 
άπό έρωτα, άλλά «γιατί αύτός, ή άτυχη πανθεϊστική συνεί
δηση, δεν μπορούσε νά εκφραστεί ολοκληρωμένα στον 
κόσμο» (σελ. 94). « Ό  Βέρθερος αντιπροσωπεύει με καλλι
τεχνική δεξιοτεχνία ολόκληρο τό διεφθαρμένο καθεστώς τής 
κοινωνίας, συλλαμβάνει τά κοινωνικά κακά στήν πιο βαθιά 
τους ρίζα, στή φιλοσοφικοθρησκευτική τους θεμελίωση», 
(«θεμελίωση» πού, δπως είναι γνωστό, είναι πολύ πιο 
πρόσφατη άπό τα «κακά»,) «στή σκοτεινή καί μπερδεμένη 
συνείδηση... Καθαρές, άέρινες εννοιες γιά τήν άληθινή άν
θρώπινη πραγματικότητα» (καί πάνω άπ5 δλα σπονδυλική 
στήλη, κύριε Grün, σπονδυλική στήλη !), «αύτός θά ήταν 
καί ό θάνατος εκείνης τής misère, κείνων των σάπιων καί
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σκουληκιασμένων συνθηκών πού ονομάζονται αστική ζωή».
Ένα παράδειγμα γιά τδ πώς «ό Βέρθερος άντιπροσω- 

πεύει με καλλιτεχνική δεξιοτεχνία το διεφθαρμένο καθεστώς 
τής κοινο^νίας» : Ό  Βέρθερος γράφει : «Περιπέτειες ; 
Μά γιατί χρησιμοποιώ αυτή τή λέξη ;... Οί ψεύτικες κατα
στάσεις μας, οί αστικές μας καταστάσεις, αυτές είναι ' οί 
περιπέτειες, αύτά εϊναι τά τερατώδικα πράγματα !» Αύτή 
ή γοερή κραυγή ενός ξαναμμένου άνθρώπου, δακρύβρεχτη, 
γιά τή διαφορά τής άστικής πραγματικότητας άπό τις δχι 
λιγότερο άστικές αύταπάτες του γι5 αύτήν, αύτός δ ύποτο- 
νικός άναστεναγμός πού ξεκινάει άπό τήν έλλειψη ακόμα 
καί τής πιο κοινής πείρας, περνιέται άπό τον κύριο Grün 
στή σελίδα 84 σάν όξύτατη κριτική τής κοινωνίας. 'Ο κύ
ριος Grün φτάνει νά υποστηρίζει πώς τό «άπελπιστικό 
βάσανο τής ζωής» εκφρασμένο με τις λέξεις πού παραθέ
σαμε, «αύτή ή νοσηρή ροπή νά άναποδογυρίζουμε τά πρά
γματα γιά ν5 αποκτήσουν έστω καί μιά φορά κάποιά άλλη 
οψη» ( !), τελικά θ5 «άνοιγε τό δρόμο γιά τή γαλλική επα
νάσταση». Ή  επανάσταση πού ήταν πρώτα πραγματο
ποίηση του μακιαβελλισμοΰ, γίνεται τώρα άπλή πραγμα
τοποίηση τών βασάνων του νεαρού Βέρθερου. 'Η γκιλο- 
τίνα τής Πλατείας τής Επανάστασης είναι μονάχα χυδαίο 
αντίγραφο του πιστολιού του Βέρθερου.

Έπειτ* άπ’ αύτό είναι ολοφάνερο πώς καί στή Stella — 
κατά τά λεγόμενα τής σελίδας 108 — 6 Γκαΐτε καταπιά
νεται μ* ένα «κοινωνικό θέμα», παρόλο πού εδώ περιγρά- 
φονται «υπερβολικά άθλιες συνθήκες» (σελ. 107). Ό  «άλη- 
θινός σοσιαλισμός» εϊναι πολύ πιο καταδεχτικός κι άπό τον 
Κύριο Ίησοΰ. 'Όπου συνάζονται δυο τρεις άνθρωποι, άκόμα 
κι δταν δεν τό κάνουν στ* δνομά του, αύτός βρίσκεται άνά- 
μεσά τους κι έχει «ενα κοινωνικό θέμα». Σάν τό μαθητή 
του τον κύριο Grün, έτσι κι αύτός έχει εντυπωσιακή άνα- 
λογία με «κείνο τον αιώνα φχαριστημένο πού τ  άνακατεύει 
δλα, ένδιαφέρεται γιά δλα, αλλά δεν έμβαθύνει σε τίποτα» 
(σελ. 47).

*Ίσως ό άναγνώστης μας θυμάται ένα γράμμα πού γρά
φει στον κουνιάδο του ό Wilhelm Meister, στον τελευταίο 
τόμο τών Lehrjahre· εκεί, έπειτα άπό μερικά χυδαία σχό
λια πού άφοροΰν τό προνόμιο του νά ’χεις μεγαλώσει στήν 
καλοπέραση, άναγνωρίζεται ή υπεροχή τής άριστοκρατίας 
πάνω στούς μικροαστούς κι επικυρώνεται σά μιά κατάσταση, 
άναλλοίωτη γιά τήν ώρα, ή κατώτερη θέση αυτών (τών 
μικροαστών) καί τών άλλων μή εύγενών τάξεων. Μόνο τό
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άτομο ξεχωριστά μπορεί κάποιες φορές νά καταφέρει ν* 
άνεβεί στο ίδιο επίπεδο μέ την αριστοκρατία. Καί ό κύριος 
Grün σημειώνει : «Κείνο πού λέει ό Γκαίτε γιά τά προνό
μια των άνωτέρων τάξεων είναι απόλυτα αληθινό, αν δε
χτούμε την ταυτότητα τής άνώτερης καί τής καλλιεργημέ
νης τάξης, δπως συμβαίνει μέ τον Γκαίτε» (σελ. 264). 9Ά ς 
περιμένουμε λοιπόν τό μέλλον !

Ερχόμαστε τώρα στο επίμαχο ζήτημα : τή στάση του 
Γκαίτε άπέναντι στήν πολιτική κι απέναντι στή γαλλική 
έπανάσταση. 5Από τό βιβλίο του κυρίου Grün μαθαίνουμε 
τί σημαίνει νά προσπερνάς άνενόχλητος κάθε εμπόδιο — 
καί εδώ ή πίστη του κυρίου Grün έπιβεβαιώνεται.

Γ\ά νά φανεί δικαιολογημένη ή στάση του άπέναντι στήν 
έπανάσταση, ό Γκαΐτε πρέπει νά βρίσκεται πάνω άπ* αύτήν, 
νά τήν έχει ήδη ξεπεράσει προτού κάν συμβεί. Έτσι μαθαί
νουμε άπό τή σελίδα 21 κιόλας πώς «ό Γκαίτε είχε προ
τρέξει σέ τέτοιο βαθμό άπό τήν πρακτική έξέλιξη τής επο
χής του, πού πιστεύουμε πώς άπέναντι στήν έπανάσταση 
μπορούσε νά πάρει μόνο στάση άποδοκιμαστική καί άμυντι- 
κή». Καί στή σελίδα 84, μιλώντας γιά τον Βέρθερο — πού 
δπως είδαμε κλείνει μέσα του in nuce ολόκληρη τήν επα
νάσταση— διαβάζουμε: «Ή  ιστορία σημαδεύει τό 1789, 
ό Γκαίτε τό 1889». Όμοια καί στή σελίδα 28 καί 29 ό 
Γκαίτε μπορεί «μέ δυο λόγια νά δικαιώσει ριζοσπαστικά 
κάθε κραυγή έλευθερίας», γιατί ήδη άπό τήν δγδοη δεκαε
τία του αιώνα έχει γράψει στο «Frankfurter Gelehrte
nanzeige» ένα άρθρο δπου, άντί νά μιλάει γιά τήν ελευθε
ρία πού άπαιτουν οι φωνακλάδες, κάνει μερικούς γενικούς 
καί κάπως νηφάλιους στοχασμούς γιά τήν ελευθερία σάν 
ελευθερία, γιά τό νόημα τής έλευθερίας. Επιπλέον : έπειδή 
ό Γκαίτε είχε ύποστηρίξει στή διπλοοματική του διατριβή 
πώς κάθε νομοθεσία έχει χρέος νά εισαγάγει καί μιά ορι
σμένη θρησκεία (μιά θέση πού κι ό ίδιος ό Γκαίτε τή θεω
ρούσε άπλό διασκεδαστικό παράδοξο, δημιουργημένο άπό 
τις πολύμορφες ιερατικές καί τοπικιστικές διαφορές τής 
Φραγκφούρτης, δπως ξέρει πολύ καλά κι ό ίδιος ό κύριος 
Grün), «ό φοιτητής Γκαίτε έφθειρε μέ τις σόλες των πα- 
πουτσιών του ολόκληρο τό δυαδισμό τής επανάστασης καί 
του σημερινού γαλλικού κράτους» (σελ. 26 - 27). Φαίνεται 
δμως πώς ό κύριος Grün κληρονόμησε «τις φθαρμένες σό
λες» τού «φοιτητή Γκαίτε» γιά νά ξανασολιάσει τις μπότες 
τού «κοινωνικού του κινήματος».

Τώρα βέβαια βλέπουμε μέσα άπό διαφορετικό πρίσμα
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τά άποφθέγματα του Γκαΐτε γιά τήν έπανάσταση. Είναι 
πιά ολοφάνερο πώς αύτος πού στεκόταν ψηλότερα άπό τήν 
έπανάσταση καί πού ήδη δεκαπέντε χρόνια νωρίτερα «τής 
είχε άποδώσει δικαιοσύνη φθαρμένη μέ τις σόλες τών πα- 
πουτσιών του», πού τήν είχε ξεπεράσει εναν αιώνα, δεν 
μπορούσε ουτε νά τή δει μέ καλό μάτι άλλά μήτε καί νά 
ένδιαφερθεΐ γιά ενα λαό «φωνακλάδων τής ελευθερίας», γιά 
τό οποίο ήταν ήδη πληροφορημένος άπό τά 1773. Γιά τον 
κύριο Grün τό παιχνίδι είναι τώρα εύκολο. Ό  Γκαΐτε μπο- 
ρεΐ νά μεταφράσει σε χαριτωμένα δίστιχα καί τήν πιο κοι  ̂
νότοπη παραδοσιακή θυμοσοφία, μπορεΐ νά τήν κρίνει μέ 
τον πιο φιλισταϊκό τρόπο, μπορεΐ νά ύποχωρήσει μέ μικροα
στικό τρόμο μπροστά στο μεγάλο ξεμούδιασμα πού άπειλεΐ 
τήν ποιητική γο^νίτσα του, μπορεΐ νά φερθεί μέ τον πιο 
άθλιο, τον πιο δειλό καί δουλικό τρόπο, χωρίς αύτό νά είναι 
ποτέ άρκετό γιά τον υπομονετικό σχολιαστή του. Ό  κύριος 
Grün τόν σηκώνει στις άκούραστες πλάτες του καί τον 
περνάει μέσ* άπό τή λάσπη, κι ό ίδιος, γράφοντας γιά λογα
ριασμό του «άληθινοΰ σοσιαλισμού», δέχεται ολη τή λάσπη, 
αρκεί οί μπότες του Γκαΐτε νά μείνουν καθαρές.

Ά πό τήν Campagne in Frankreich μέχρι τή Figlia 
Naturale, άπό τή σελίδα 133 εως τή σελίδα 170, ό κύριος 
Grün δέχεται τά πάντα δίχως καμιά εξαίρεση καί δείχνει 
ενα.· détournent πού θά ’κανε άκόμα καί τόν Bûchez νά 
δακρύσει31. Κι όταν ουτε αύτό ωφελεί, άν ή λάσπη είναι 
πολύ βαθιά, τότε χρησιμοποιεί σάν υποστήριγμα τήν πιο 
ψηλή κοινοτική έρμηνεία — τότε ο κύριος Grtin παραφρά
ζει μέ τόν άκόλουθο τρόπο :

Θλιβερή τύχη της Γαλλίας ! Οί μεγάλοι πρέπει νά τήν άναλο- 
γιστοΰν, δμως περισσότερο πρέπει νά τήν άναλογιστοΰν οί μι
κροί. Οί μεγάλοι καταστράφηκαν' καί τότε ποιος προστάτεψε 
τή μάζα άπό τή μάζα; *Η μάζα εγινε τύραννος τής μάζας.

«Ποιος προστατεύει», φωνάζει ΰπουλα ό κύριος Grün, 
άνακατεύοντας διάστιχα καί ερωτηματικά, μέ δλα τά «στοι
χεία τής τραγωδίας του ριζοσπαστικού πανθεϊσμού», 
«ποιος λοιπόν προστατεύει τήν μάζα, ολόκληρη τό λεγό
μενο δχλο, άπό τή μάζα τών κατεχόντων, άπό τόν δχλο πού 
υπαγορεύει νόμους ;» (σελ. 137). «Ποιος προστατεύει» 
δηλαδή τόν Γκαΐτε άπό τόν κύριο Grün ;

"Ομοια ερμηνεύει ό κύριος Grün ολόκληρη τή σειρά τών

31. Γάλλος σοσιαλιστής χριστιανός.
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συνετών αστικών κανόνων τών Venetianische Epigramme 
πού «ΐδια μ’ ηράκλειο χέρι μοιράζουν κόλαφους πού τώρα» 
(άφοΰ πέρασε ό κίνδυνος γιά τδ μικροαστδ) «ξαναηχοΰν ευ
χάριστα γιά μας, μιας κι έχουμε πίσω μας μιά μεγάλη καί 
πικρή» (σίγουρα πολύ πικρή για το μικροαστέ) «πείρα» 
(σελ. 136).

Ά πδ τή Belagerung von Mainz ό κύριος Grün δεν 
θά 5θελε γιά τίποτα στον κόσμο νά περάσει απαρατή
ρητη ή παρακάτω περικοπή: «Τρίτη . . . βιάστηκα . . ν· 
αποδώσω τιμές . . . στον πρίγκηπά μου, καί ήταν γιά μένα 
μεγάλη χαρά . . . νά υποβάλω τά σέβη μου στον πρίγκηπά, 
τον παντοτεινο χαριτωμένο κύριό μου» κλπ. 'Όμως ό κύ
ριος Grün δε βρίσκει πώς πρέπει ν5 αναφέρει καί το άπδ- 
σπασμα δπου ό Γκαΐτε προσφέρει τήν άφοσίωσή του σάν 
ύποταχτικδς στά πόδια του ιδιωτικού καμαριέρη, του ιδιω
τικού παράσιτου καί ιδιωτικού ρουφιάνου του βασιλιά τής 
Πρωσίας του κυρίου Rietz.

Στο σημείο πάλι πού μιλάει γιά τον Bürger general 
καί τούς Ausgewanderten, μαθαίνουμε πώς «δλη ή αντι
πάθεια του Γκαΐτε γιά τήν επανάσταση, τόσο συχνά εκ
φρασμένη ποιητικά, δεν ήταν παρά τδ αιώνιο παράπονο : 
νά βλέπεις τούς άνθρώπους νά χάνουν τήν εύημερία τους, 
πού τούς άξιζε και νά τήν άποκτήοονν καί νά τήν άπολαν- 
σονν, άπδ επίβουλους μηχανορράφους καί φθονερούς κ.λπ. . . 
Μονάχα αυτή ή άδικη σνλληση . . . εξόργιζε τή σπιτική 
καί ειρηνική φύση του ενάντια στήν αυθαίρετη καταπάτηση 
του δικαιώματος τής ιδιοκτησίας, πού εσπρωχνε ολόκληρες 
μάζες άνθρώπων στή φυγή καί στήν εξαθλίωση». Κι αύτδ 
τδ άπόσπασμα μπαίνει τδ δίχως άλλο στδ λογαριασμό του 
«Ανθρώπου», πού ή «σπιτική καί ειρηνική φύση του», 
ζώντας μέσα σε μιά εύημερία «πού άξιζε νά τήν άποκτήσει 
καί νά τήν άπολαύσει» -  δηλαδή, γιά νά εκφραστούμε με 
άκρίβεια, πού ήταν καλοκερδισμένη -  χαρακτηρίζει με με
γάλη άνεση σάν «αύθαιρεσία» καί εργο «φθονερών μηχανορ- 
ράφων» τδ επαναστατικό κίνημα πού σάρωσε sans façon 
δλες αύτες τις καταστάσεις.

Μετά άπ5 αύτδ πιά δέ μάς έντυπωσιάζει διόλου πού ό κύ
ριος Grün «άπολαμβάνει με άγνή χαρά» τδ ειδύλλιο του 
Herman und Dorothea, τούς ντροπαλούς καί φρόνιμους 
επαρχιώτες του, τούς εξαθλιωμένους χωρικούς του πού 
με δεισιδαιμονικδ φόβο τδ βάζουν στά πόδια μπροστά στή 
στρατιά τών ξεβράκωτων καί τή φρίκη του πολέμου. Ό  κύ
ριος Grün φτάνει ακόμα «νά προτιμάει άνενόχλητα τήν τα



106 ΓΚΑΙΤΕ

πεινή αποστολή πού τελικά . . .  άνατίθεται στο γερμανικό 
λαό». Δεν είναι άντάξιο τού γερμανού να βοηθήσει στήν εξέ
λιξη αύτού του κινήματος τραβώντας άβέβαια πότε άπό δώ 
καί πότε άπό κεΐ. Ό  κύριος Grün πολύ σωστά χύνει δά
κρυα συμπάθειας για τά θύματα τών δύσκολων καιρών καί 
στρέφει με πατριωτική άπελπισία τά μάτια του στον ούρανό 
γιά τοΰτα τά χτυπήματα τής μοίρας. Καί χώρια άπ* δλα 
τοΰτα υπάρχουν άρκετοί έκφυλοι καί διεφθαρμένοι πού δεν 
έχουν «άνθρώπινη» καρδιά στά στήθια τους, πού τραγουδούν 
στο δημοκρατικό στρατόπεδο τή Μασσαλιώτιδα - άλλά καί 
τούς άρέσει νά λένε αίσχροκουβέντες κι εξυπνάδες στήν εγ
καταλειμμένη καμαρούλα τής Δωροθέας. Ό  κύριος Grün, 
καθωσπρέπει άνθρωπος με τήν άναισθησία τού Χέγκελ π.χ. 
πού σάν κοιτάζει περιφρονητικά τά «ειρηνικά λουλουδάκια» 
καταπατημένα άπό τή θυελώδικη προέλαση τής 'Ιστορίας καί 
κοροϊδεύει «τήν παρέλαση τών άτομικών άρετών, τής σεμνό
τητας, τής ταπεινοφροσύνης, τής φιλανθρωπίας καί τής πραό
τητας», πού ξεσηκώνονται ενάντια στά παγκόσμιας σημα
σίας ιστορικά γεγονότα καί στούς δημιουργούς τους. Ό  κύ
ριος Grün κάνει πολύ καλά - κι είναι σίγουρο πώς θά βρει 
άνταμοιβή στούς ούρανούς.

Καί κλείνουμε τά «άνθρώπινα» σχόλια γιά τήν επανά
σταση μέ τούτο δώ: «Ένας άληθινός χιουμορίστας έχει τό 
δικαίωμα νά βρει πάρα πολύ γελοία τή Συμβατική Συνέ
λευση)) - καί στο μεταξύ, περιμένοντας νά βρεθεί αυτός ό 
χιουμορίστας, ό κύριος Grün δίνει τις κατάλληλες οδηγίες 
γιά τήν περίσταση.

Γιά τή στάση τού Γκαΐτε απέναντι στήν πολιτική - μετά 
τήν επανάσταση - 6 κύριος Grün δίνει τό ίδιο εκπληκτικές 
έξηγήσεις. 5Αρκεί ενα παράδειγμα. Τώρα πιά ξέρουμε τί 
βαθύ μίσος κρύβει στήν καρδιά του ό «"Ανθρωπος» ενάντια 
στούς «φιλελεύθερους». Καί δ «ποιητής τού άνθρώπινου» 
δέ γίνεται φυσικά νά κατέβει στο μνήμα χωρίς νά καθαρίσει 
τούς λογαριασμούς του μ5 αύτούς, χωρίς νά δώσει ενα 
ωραίο μάθημα στούς κυρίους Welcker, Itzstein καί Σία. 
Κι ό «φχαριστημένος, πού ξόφλησε τούς λογαριασμούς του» 
βρίσκει ενα καλό μάθημα στο Zahme Xenie πού άκολου- 
θεΐ (σελ. 319):

Πάντα ή ϊδια λάσπη είναι, ξυπνάτε! Τί στεκόσαστε καί πατάτε
πάντα τά Γδια σβώλια της γης! Εμπρός, τραβάτε μπροστά 82!

32. Goethes Werke, Gedichte, / .  Zahme Xenien II, σ. 500. 
*O Karl Theodor Welcher, πού άναφέρθηκε προηγούμενα, μελετητής
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Κριτική του Γκαΐτε: «Τίποτα δεν είναι πιο άηδιαστικό 
άπό τήν πλειοψηφία, γιατί άποτελεΐται άπό μερικούς δυνα
τούς πρωτοπόρους, άπό κατεργάρηδες πού τή βολεύουν, άπό 
άδύνατους πού άφήνονται ν* άφομοιωθοΰν κι άπό τή μάζα πού 
ακολουθεί καλπάζοντας δίχως νά ξέρει τί θέλει». Αύτή ή κα
θαρά μικροαστική κριτική, πού ή άμάθεια κι ή μυωπία της 
είναι δυνατές μόνο μέσα σ’ ενα γερμανικό κρατίδιο του 16ου 
αιώνα, για τον κύριο Grün ίσοδυναμεΐ με τήν «κριτική του 
κατοπινού» (δηλαδή σύγχρονου) «κράτους δικαίου». Τό πόσο 
σωστό είναι αύτό μπορεΐ νά διαπιστωθεί «μέσα σ’ όποιαδή- 
ποτε βουλή, γιά παράδειγμα» (σελ. 268). Κατά συνέπεια θά 
ήταν καθαρή κουταμάρα ή άποκλειστική φροντίδα πού δείχνει 
γιά τον ίδιο καί τούς δμοιούς του ή γαλλική βουλή. Λίγες σε
λίδες πιο πέρα (271) ή επανάσταση τον Ιούλη είναι «μοι
ραία» γιά τον κύριο Grün, ενώ ήδη άπό τή σελίδα 34 κατα- 
φέρεται με σκληρότητα κατά τής Zollverein γιατί άκρι- 
βαίνει άκόμα περισσότερο τά κουρέλια πού σκεπάζουν τή 
γύμνια τού δύστυχου ρακένδυτου καί τρεμουλιάρη, γιά νά 
κάνει πιο άνθεκτικούς στις επιθέσεις τών σαρακιών τούς 
ύποστηριχτές του θρόνου, τούς φιλελεύθερους, τούς έξου- 
σιαστές τού χρήματος» (πού δπως είναι γνωστό σ’ ολό
κληρη τή διάρκεια τής Zollverein βρίσκονται σ’ άντίθεση 
με τύ θρονο). Όλοι ξέρουμε δμως πώς στή Γερμανία οι 
«ρακένδυτοι» καί οι «τρεμουλιάρηδες» χρηισμοποιουνται 
άπό τούς μικροαστούς -  δπως τούς βολεύει -  σάν προκάλυμα 
γιά νά χτυπήσουν τούς προστατευτικούς δασμούς καί κάθε 
άλλο άστικο - προοδευτικό μέτρο καί ό «Άνθρωπος» 
συμμαχεί μαζί τους.

Πώς φωτίζει λοιπόν τήν «ούσία του Ανθρώπου» ή κρι
τική του Γκαΐτε γιά τήν κοινωνία καί τό κράτος -  κατά 
τον κύριο Grün;

Αρχικά ό «Άνθρωπος» — δπως διαβάζουμε στή σελίδα 
264— τρέφει ενα σταθερό σεβασμό γιά τά «καλλιεργημένα 
στρώματα» γενικά, καί μιά άνάλογη εύπείθια γιά τήν εκλε
κτή άριστοκρατία ειδικότερα. Τον διακρίνει δμως κι ενας 
υπερβολικός φόβος μπροστά σε κάθε μεγάλο μαζικό κίνημα, 
μπροστά σε κάθε δυναμική κοινωνική πράξη, κι δταν αύτή 
πλησιάζει, εκείνος τρυπώνει στήν πιο κρυφή γωνιά του 
σπιτιού του ή τό βάζει στά πόδια κουβαλώντας μαζί καί τά

καί πολιτικός, υπήρξε ένας άπό τούς ήγέτες του γερμανικού φιλε
λευθερισμού άνάμεσα στά530 καί *40 του περασμένου αιώνα. *Q Jo
hann Adam von Instein ύπήρξε γερμανός φιλελεύθερος πολιτικός.
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συμπράγκαλά του. ""Οσο διαρκεΐ τό κίνημα, είναι γι* αυτόν 
μια «πικρή πείρα» μόλις δμως περάσει, νάσου τον, στρογ
γυλοκάθεται μπροστά μπροστά μοιράζοντας κόλαφους με 
ήράκλειο χέρι — πού τώρα μόνο ξαναηχοΰν ευχάριστα γι5 
αύτόν — καί βρίσκει δλη τήν ιστορία «πάρα πολύ γελοία». 
Κολλάει λοιπόν ολόψυχα στήν «καλοκαρπωμένη εύπορία 
πού του άξίζει», κι δσο γιά τά υπόλοιπα, έχει μιά «φύση» 
πολύ «σπιτίσια κι ειρηνική», είναι νηφάλιος, σεμνός κι επι
θυμία του είναι νά μήν ενοχλήσει καμιά καταιγίδα τις μι
κρούλες καί φτωχές ευχαριστήσεις του. « Ό  άνθρωπος χαί
ρεται καί βρίσκεται μέσα σ’ αύτό πού τον περιορίζει» (έτσι 
άκούγεται ή πρώτη θέση του «δεύτερου μέρους» στή. σελίδα 
19.1)· δέ ζηλεύει κανέναν κι εύχαριστεΐ τον δημιουργό του 
πού τον άφήνει νά περνάει ήσυχα. Με δυο λόγια «ό Άνθρω
πος» πού είδαμε πώς είναι γεννημένος γερμανός, σιγά σιγά 
δσο πάει μοιάζει στήν εντέλεια σ5 ένα γερμανό μικροαστό.

Που καταντάει πραγματικά ή κριτική του Γκαΐτε 
γιά τήν κοινωνία, δοσμένη άπό τον κύριο Grün; Σε τί μπο- 
ρεΐ νά επικρίνει τήν κοινωνία ό Άνθρωπος ; Πρωτ5 απ’ δλα 
έχει νά τήν κατηγορήσει γιατί δεν άνταποκρίνεται στις 
αύταπάτες του. "Ομως αύτές οι αύταπάτες εϊναι αυταπάτες 
μικροαστού πού ίδεολογοφέρνει — καί ιδιαίτερα τού νεαρού 
μικροαστού — κι άν ή μικροαστική πραγματικότητα δεν 
άνταποκρίνεται σ5 αύτά τά ονειροπολήματα, αύτό όφείλεται 
βασικά στο γεγονός δτι είναι αύταπάτες, παρόλο πού γιά 
τόν ίδιο λόγο άνταποκρίνονται στή μικροαστική πραγματικό
τητα. Αύτές αποχωρίζονται άπό μιά τέτοια πραγματικότητα, 
δπως γενικά ή ίδεολογοποιημένη έκφραση μιας κατάστασης 
ζωής άποχωρίζεται άπ’ αύτή τήν κατάσταση ζωής — γιά 
τούτο κι ή πραγματοποίηση τους δέν είναι παραπέρα δυνα
τή. Παράδειγμα μας δίνουν τά σχόλια τού κυρίου Grün 
στον Βέρθερο.

Έπειτα, ή πολεμική τού «Ανθρώπου» στρέφεται ενάν
τια σ5 δ,τι απειλεί τό γερμανικό μικροαστικό καθεστώς. Ή  
πολεμική του ενάντια στήν επανάσταση είναι πολεμική 
μικροαστού. Τό μίσος του γιά τούς φιλελεύθερους, ή στάση 
του άπέναντι στήν ϊουλιανή επανάσταση καί τούς προστα
τευτικούς δασμούς, δλα αύτά εκφράζονται με τρόπο πού δέν 
άφήνει καμιά αμφιβολία γιά τό μίσος τού καταπιεσμένου καί 
στατικού μικροαστού ενάντια στον άνεξάρτητο καί προο
δευτικό άστό.Μέ τήν εύκαιρία θά δώσουμε κι άλλα δυο παρα
δείγματα.

Εϊναι γνωστό πώς χρυσή εποχή γιά τούς μικροαστούς
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ήταν το συντεχνιακό καθεστώς. Έτσι, μιλώντας για τον 
Γκαΐτε καί κατά συνέπεια καί για τον «Άνθρωπο», ό κύ
ριος Grün γράφει στη σελίδα 40 : «Στο μεσαίωνα ή συντε
χνία προστάτευε καί ενωνε μια δυνατή αρρενωπή ύπαρξη 
μέ άλλες δυνατές άρρενωπές υπάρξεις». Οί άστοί - μέλη των 
συντεχνιών τής έποχής εκείνης εϊναι στά μάτια του «5Αν
θρώπου» «δυνατές άρρενωπές ύπάρξεις».

Στην εποχή του Γκαΐτε δμως τό συντεχνιακό καθεστώς 
βρισκόταν στή δύση του κι ό συναγωγισμός έκανε τήν εμφά
νισή του απ’ δλες τις μεριές. Σ ’ ένα σημείο τών 5Απομνη
μονευμάτων του — πού ό κύριος Grün τό άναφέρει στή 
σελίδα 88 — ό Γκαΐτε ξεσπάει σά γνήσιος μικροαστός σέ 
σπαρακτικούς θρήνους γιά τούς μικροαστούς πού άρχίζουν 
νά διαλύονται, γιά τό συνακόλουθο ξεπεσμό τής οικογενεια
κής ζωής καί γιά τό χαλάρωμα τών οικογενειακών δεσμών 
— αστικές κλάψες, πού στούς πολιτισμένους τόπους άντιμε- 
τωπίζονται μέ αρκετή περιφρόνηση. Ό  κύριος Grün, πού 
οσφραίνεται σ’ αύτό τό άπόσπασμα μιά περίφημη κριτική 
τής σύγχρονης έποχής, τόσο λίγο κατορθώνει νά συγκρατή- 
σει τή χαρά του, πού σταμπάρει δλο τό «άνθρώπινο περιε
χόμενο» μέ όρνιθοσκαλισμένους χαρακτήρες.

“Α ς περάσουμε τώρα στο θετικό «άνθρώπινο περιεχό
μενο» του Γκαΐτε. Έ δώ πιά μπορούμε νά βαδίσουμε μέ τα
χύτερο ρυθμό, γιατί βρισκόμαστε ήδη στά χνάρια του 
« ’Ανθρώπου».

Πριν άπ’ δλα πρέπει νά σημειώσουμε τήν παρήγορη 
παρατήρηση πώς «ό Wilhelm Meister έγκαταλείπει τό πα
τρικό του σπίτι» καί — στον Egmont — «οί πολίτες τών 
Βρυξελλών επιμένουν γιά τά προνόμοια καί τις άτέλειες» 
μόνο καί μόνο γιά «νά γίνουν άνθρωποι» (σελ. XVII).

Ό  κύριος Grün βρίσκει τώρα τό γερο Γκαΐτε στο δρόμο 
του Προυντόν. Κι αύτή ή ικανοποίηση έπαναλαμβάνεται στή 
σελίδα 320 : «Επειδή ήθελε, δπως κι δλοι μας άλλωστε, νά 
διασώσει τήν προσωπικότητά του, δηλαδή τήν άναρχία μέ 
τήν άπόλυτη σημασία τής λέξης, ό Γκαΐτε εκφράζεται έτσι :

Μά γιατί στο σημερινό μας κόσμο μοΰάρέσει τόσο πολύ ή άναρ
χία; Ό  καθένας ζεΐ σύμφωνα μ’ δσα αισθάνεται: αύτό είναι 
πραγματικά γιά μένα πλεονέκτημα» κλπ. 33.

Ό  κύριος Grün πλέει σέ πελάγη εύτυχίας ξαναβρίσκοντας 
στον Γκαΐτε εκείνη τήν αύθεντικά «άνθρώπινη» κοινωνική

33. Στο ίδιο, σ. 487.
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αναρχία πού πρώτα διακήρυξε ό Προυντόν κι έπειτα ομό
φωνα τήν υιοθέτησαν οί γερμανοί «άληθινοί σοσιαλιστές». 
Ό μως αύτή τή φορά πέφτει έ'ξω. Ό  Γκαΐτε μιλάει γιά τήν 
«άναρχία στο σημερινό κόσμο», αναρχία πού ήδη υπάρχει 
καί πού «είναι» πλεονέκτημα γι* αύτόν, δηλαδή γιά τήν άνε- 
ξαρτησία των κοινωνικών σχέσεων, πού προέρχεται από τή 
διάλυση τής φεουδαρχικής καί συντεχνιακής τάξης, τήν άνοδο 
των άστών καί τήν εξαφάνιση του πατριαρχικού καθεστώτος 
άπό τήν κοινωνική ζωή τών καλλιεργημένων τάξεων. Δέν 
πρόκειται λοιπόν διόλου γιά άναρχία πού πρόκειται να 
ερθει — μέ τήν πιο ψηλή της έννοια τήν τόσο άγαπητή στον 
κύριο Grün — κι αύτό γιά καθαρά γραμματικούς λόγους. 
Ό  Γκαΐτε δέ μιλάει εδώ γενικά γι’ αύτό «πού θά ήθελε» 
άλλά γι5 αύτό πού βρίσκει πώς υπάρχει.

’Αλλά βέβαια μιά τόσο μικρή άπροσεξία είναι μικρό κα
κό. Μέ τήν εύκαιρία, έχουμε καί τό ποίημα 3Ιδιοκτησία :

Ξέρω πώς τίποτ* άλλο δέ μου άνήκει έκτος άπό τή σκέψη, πού 
γυρεύει νά ξεχυθεί άπ’ τήν ψυχή μου άτάραχη. Καί κάθε σπλα
χνική στιγμή πού ή καλή μου τύχη μ* άφήνει ν’ άπολαύσω όλό- 
τελα34.

Ά ν  σέ τούτο τό ποίημα δέν ειν5 ολοφάνερο πώς «ή 
ιδιοκτησία, δπως τή θεωρούμε ως σήμερα, εχει γίνει κα
πνός» (σελ. 220), πάει νά πει πώς ό κύριος Grün εχασε τά 
λογικά του.

"Ας άφήσουμε δμως στήν τύχη τους αύτά τά ερμηνευτικά 
παιχνίδια του κυρίου Grün, πού είναι άναρίθμητα καί τό 5να 
καταπληκτικότερο άπό τ  άλλο. "Ας δοΰμε καλύτερα τον 
«Άνθρωπο».

«Στον Άνθρωπο άρέσει νά βρίσκεται μέσα σ’ αύτό πού 
τον περιορίζει» μας λέει. Τό ΐδιο κάνει κι ό μικροαστός· 
«Τά πρώτα έ'ργα του Γκαΐτε είχαν καθαρά κοινωνική 
φύση» (δηλαδή άνθρώπινη) . . .  «ό Γκαΐτε ήταν άφοσιωμέ- 
νος ατά πιο κοντινά, ατά πιο μικρά, ατά πιο απιτικά πρά
γματα» (σελ. 88). Τό πρώτο θετικό στοιχείο πού ανακαλύ
πτουμε στον «Άνθρωπο» είναι ή χαρά τής «μικρής σπιτι
κής» στενής ζωής του μικροαστού.

«Ά ν  βρούμε μιά θέση στον κόσμο», λέει ό Γκαΐτε στήν 
περίληψη ίου κυρίου Grün, «γιά ν* άπαγγιάσουμε τ  άγαθά 
μας, ενα χωραφάκι γιά νά ζοΰμε κι ενα σπιτάκι γιά νά ζε
σταινόμαστε, εδώ δέν είναι ή πατρίδα μας;» Καί ό κύριος 
Grün άναφωνεΐ : «τί εκφράζει σήμερα τό πιο βαθύ μας

34. Goethes Werke, Gedichte, I. σ. 50.
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αίσθημα;» (σελ. 31). Ό  «Άνθρωπος» φοράει άπό τη φύση 
του μια redingote à la propriétaire — καί σ’ αύτό άκόμα 
άναγνωρίζει κανείς έναν καθαρόαιμο épicier.

Ό πως ξέρουν όλοι, ό γερμανός μικροαστός είναι φανα
τικός γιά την ελευθερία, έστω καί γιά μιά στιγμή, στά νιάτα 
του. Ό  κύριος Grün θυμάται μ5 εύχαρίστηση δτι ό Γκαΐτε 
στά γεράματά του «καταδίκαζε» τή «φορτική επιθυμία γιά 
ελευθερία» πού έμφανίζεται καί στον Gôtz, «έργο ενός ελεύ
θερου κι άπαίδευτου άκόμα νεαρού» καί παραθέτει in extenso 
τήν άνανδρη άναίρεση. Τί έννοεΐ ό κύριος Grün σάν έλευ
θερία, μπορεΐ νά εξακριβωθεί άπό τό δτι, στο ΐδιο άπό- 
σπασμα, ταυτίζει τήν έλευθερία τής γαλλικής έπανάστασης 
μέ τήν έλευθερία των έλβετών τής εποχής του ταξιδιού του 
Γκαΐτε στήν Ελβετία — δηλαδή τή σύγχρονη συνταγμα
τική, καί δημοκρατική έλευθερία μέ τό - πατρικιακό συντε
χνιακό καθεστώς των έλευθέρων πόλεων του μεσαίωνα, ή, 
άκόμα καλύτερα, μέ τήν πρωτόγονη γερμανική σκαιότητά 
των κτηνοτροφικών φυλών τών Άλπεων. Τούς Montag
nards τής ένδοχώρας τής Βέρνης δέν μπορούμε νά τούς δια
κρίνουμε οΰτε στ δνομα τών Montagnards τής Εθνοσυ
νέλευσης !

Ό  τίμιος άστός είναι άσπονδος εχθρός κάθε περιφρονη
τικής καί προσβλητικής χειρονομίας άπέναντι στή θρη
σκεία. Τό ΐδιο κι ό «Άνθρωπος». Ά ν  ό Γκαΐτε εκφράζεται 
σχετικά σέ κάποια σημεία μέ καθαρά άστικό τρόπο, είναι 
κι αυτό «κομμάτι του άνθρώπινου περιεχομένου του». Καί, 
γιά νά μάς κάνει τό πράγμα άκόμα πιο πιστευτό, ό κύριος 
Grün οχι μόνο βάζει μαζί αύτά τά διαμάντια, άλλά καί στή 
σελίδα 62 προσθέτει κάτι δικό του, πού άξίζει νά τό προ
σέξουμε ιδιαίτερα: οί «καταφρονητές τής θρησκείας» είναι 
«άδειοι τενεκέδες καί βλάκες» κ.λπ. Κι αύτό τιμάει ιδιαί
τερα τήν καρδιά του — καρδιά «Ανθρώπου» καί άστοΰ.

Ό  άστός δέν μπορεΐ νά ζήσει δίχως τον άγαπημένο πα
τέρα τής πατρίδας του, δίχως τον «άγαπημένο βασιλιά». 
Έ τσι στή σελίδα 129 ό Γκαΐτε βρίσκει πώς ό Κάρολος Αυ- 
γουστος είναι «διαλεχτός ήγεμόνας». Έν έτει σωτηρίφ 1846 
ό καλός κύριος Grün συνεχίζει άκόμα νά παθιάζεται μέ τούς 
«διαλεχτούς ήγεμόνες».

Ένα γεγονός ενδιαφέρει τον άστό, στο βαθμό πού επηρεά
ζει άμεσα τις συνθήκες τής ιδιωτικής του ζωής. «Άκόμα καί 
τά καθημερινά γεγονότα γίνονται γιά τον Γκαΐτε εξωτερικά 
άντικείμενα πού μπορούν νά ενοχλήσουν ή νά προστατέψουν 
τήν αατική καλοπέρασή τον, καί πού μπορούν νά του γεν
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νήσουν αισθητικό ή ανθρώπινο ενδιαφέρον — ποτέ δμως 
ένδιαφέρον πολιτικό» (σελ. 20). Ό  κύριος Grün βρίσκει 
λοιπόν σέ κάτι «άνθρώπινο ένδιαφέρον», άν ύποψιαστεΐ πώς 
αύτό τό κάτι ((τον ενοχλεί *ή τον βοηθάει στην άστική κα
λοπέρασή του». Μας εξομολογείται έτσι με τον ώμότερο 
τρόπο πώς γιά τον ((Άνθρωπο» ή άστική καλοπέραση εϊναι 
τό πιο ένδιαφέρον πράγμα.

Ό  Φάουστ κι ό Willelm Meister άπασχολοΰν τον κύριο 
Grün σέ ειδικά κεφάλαια. Ά ς  άρχίσουμε άπό τον Φάονστ.

Στή σελίδα 116 μαθαίνουμε πώς «επειδή ό Γκαϊτε εξέ
τασε τό μυστικό τής οργάνωσης των φυτών» ήταν «άκριβώς 
σέ θέση νά πλάσει ταχύτατα τον άνθρωπιστικό άνθρωπό 
του» (δέν ύπάρχει τρόπος νά βγάλουμε άπ5 τή μέση τον 
«άνθρώπινο» άνθρωπο!), «τον Φάουστ του. Πραγματικά, 
κι ό Φάουστ μέ τον ΐδιο τρόπο . . . χάρη στήν επιστήμη τής 
φύσης, φτάνει στο άποκορύφωμα τής δικιάς του φύσης(!)». 
Έχουμε έτσι τά ώραΐα μας παραδείγματα γιά τό πώς καί 
ό «άνθρωπιστικός άνθρωπος» κύριος Grün, «χάρη στήν επι
στήμη τής φύσης, έφτασε στο άποκορύφωμα τής δικής του 
φύσης». Ό πως φαίνεται έχουμε νά κάνουμε μέ κατάσταση 
έμφυτη στή ράτσα . . .

Στή σελίδα 231 διαβάζουμε δτι «οι σκελετοί τών ζώων 
καί τά κόκαλα του νεκρού» τής πρώτης σκηνής, σημαίνουν 
«τήν άφαίρεση δλης μας τής ζωής» : γενικά ό κύριος Grün 
προχωράει μέ τον Φάονσχ σά νά’χει μπροστά του τήν 5Απο
κάλυψη τ  ου 3Ιωάννη. Ό  μακρόκοσμος άναφέρεται στή 
«χεγκελιανή φιλοσοφία», πού, δταν ό Γκαΐτε έγραφε αυτή 
τή σκηνή (1806) βρισκόταν άκόμα πιθανότατα μονάχα στο 
μαυαλό του Χέγκελ, ή τό πολύ ύπήρχε στο χειρόγραφο τής 
Φαινομενολογίας πού δούλευε ό Χέγκελ εκείνη τήν εποχή. 
'Όμως τί δουλειά έχει ή χρονολογία μέ τό «άνθρώπινο πε
ριεχόμενο» ;

Ή  περιγραφή τής Αγίας Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας 
στή δύση της — στο δεύτερο μέρος του Φάουστ — εννοείται 
τό δίχως άλλο άπό τον κύριο Grün (σελ. 240) σάν περιγραφή 
τής μοναρχίας του Λουδοβίκου 16ου* «μ* αυτό», προσθέτει, 
«έχουμε αυθόρμητα τό σύνταγμα καί τή δημοκρατία! ». 
Φυσικά, ό «Άνθρωπος» μπορεΐ νά έχει «αύθόρμητα» δλα 
εκείνα πού οι άλλοι μόνο μέ μόχθο καί έργασία μπορούν 
νά χτίσουν.

Στή σελίδα 246 ό κύριος Grün μάς εμπιστεύεται δτι τό 
Δεύτερο Μέρος του Φάουστ έγινε, άπό έπιστημονική άποψη, 
«ό σύγχρονος κανόνας, άκριβώς δπως ή Θεία Κωμωδία
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ήταν κανόνας γιά τό μεσαίο^να». Πρότυπο «προς μίμησιν» 
γιά τούς επιστήμονες — πού πολύ λίγο έψαξαν ΐσαμε σή- 
μετα να βρουν το σύγχρονο κανόνα στο Δεύτερο Μέρος του 
Φάονατ— καί γιά τούς ιστορικούς, πού στο πολιτικό γκι- 
μπελίνικο ποίημα του φλωρεντινού άναζήτησαν δ,τιδήποτε 
άλλο έκτος άπ5 τον «κανόνα του μεσαίωνα». 'Όπο^ς φαί
νεται, δ κύριος Grün βλέπει τήν ιστορία με τά ΐδια μάτια 
πού ό Γκαΐτε — κατά τά λεγόμενα τής σελίδας 49 — εβλεπε 
τό παρελθόν του. «Στήν Ιταλία δ Γκαΐτε εβλεπε τό παρελ
θόν του με χà μάτια του 3Απόλλωνα του Μπελβεντέρε)), 
μάτια πού, pour comble de malheur, δέν έχουν κόρες.

Ό  Wilhelm Meister είναι «κομμουνιστής» — εννοείται 
«θεωρητικά, στο επίπεδο τής αισθητικής άντίληψης»( :) 
(σελ. 254). «Τοποθετήσετε τό σκοπό του στο τίποτα κι 
δλος δ κόσμος του άνήκει» (σελ. 257). Φυσικά εχει αρκετά 
λεφτά κι ο κόσμος τού άνήκει δπως άνήκε-ι σε κάθε άστό, 
χωρίς νά μπει στον κόπο νά γίνει «κομμουνιστής στο επί
πεδο τής αισθητικής άντίληψης». Κάτω άπό τήν προστασία 
του τίποτα, πού πάνω του δ Wilhelm τοποθέτησε τό σκοπό 
του καί πού — δπως φαίνεται στή σελίδα 256 — είναι ενα 
«τίποτρο) άρκετά εύρύχωρο καί γεμάτο περιεχόμενο, καταρ- 
γεΐται καί τό δριο των μπεκρήδων. Ό  κύριος; Grün «πί
νει ως τήν τελευταία σταγόνα δίχως συνέπειες καί; πονο
κέφαλο». Τόσο τό καλύτερο γιά τον «’Άνθρωπο» πού μπορεΐ 
νά τό ρίχνει στον κραιπάλη ήσυχος κι άτιμώρητος. Στο 
μεταξύ, γιά τήν έποχή πού δλα αύτά θά γίνουν πραγματι
κότητα, δ κύριος Grün άνακαλύπτει τό Cammerslied35 του 
«πραγματικού ’Ανθρώπου» στο «Έ γώ  τοποθέτησα τό σκο
πό μου στο τίποτα» : «αύτό τό τραγούδι θά τραγουδιέται 
δταν ή άνθρωπότητα οργανωθεί με τρόπο άντάξιό της»* 
δ κύριος Grün δμως τό περιόρισε σε τρεις στροφές κι εσβησε 
τα σημεία πού ήταν ακατάλληλα γιά τούς νέους καί γιά τον 
« ’Άνθρωπο».

Ό  Γκαΐτε στον Wilhelm Meister «καθορίζει τό ιδα
νικό του Ανθρώπου». «Ό  Άνθρωπος δέν εϊναι πλάσμα 
πού μαθαίνει, άλλά πλάσμα πού ζεΐ, ενεργεί καί δρα. Ό  
Wilhelm Meister είναι κι αύτός τέτοιος Άνθρωπος». «'Η  
όύσία του Ανθρώπου βρίσκεται στή δράση» (ούσία πού τή 
μοιράζεται με τούς ψύλλους) (σελ. 275, 258, 261).

Καί γιά νά τελειώνουμε ας περάσουμε στις Wahlverwa
ndschaften. Ό  κύριος Grün παριστάνει άκόμα πιο ήθικό

35. Γολιαρδικός ύμνος.
8
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αύτό το άφήγημα — πού είναι ήδη ήθικό — έτσι πού δεν 
του μένει φαίνεται τίοτ5 άλλο, παρά νά το συστήσει σάν 
κείμενο κατάλληλο γιά τά παρθεναγωγεία. Ό  κύριος Grün 
έξηγεΐ δτι ό Γκαΐτε «έκανε διάκριση μεταξύ έρωτα καί 
γάμου, έτσι πού γι* αύτόν έρωτας ήταν ή άναζήτηση τον 
γάμον καί γάμος ήταν ό άποκτη μένος, ό ολοκληρωμένος 
έρωτας, (σελ. 286). Έπεται λοιπόν δτι έρωτας είναι ή άνα- 
ζήτηση του «άποκτημένου έρωτα». 'Όλο αύτό το εξηγεί 
παρακάτω λέγοντας δτι μετά τήν «ελευθερία του νεανικού 
έρωτα» πρέπει ν’ άκολουθήσει ό γάμος σάν «τελική κατάστα
ση του έρωτα» (σελ. 287).’Έτσι στούς πολιτισμένους τόπους 
ό φρόνιμος πάτερ-φαμίλιας άφήνει γιά ένα διάστημα το 
γιόκα του νά σουλατσάρει δώθε κείθε, κι5 έπειτα του βρίσκει 
μιά νύφη σάν «τελική κατάσταση». Κι5 δμως, ενώ στούς 
πολιτισμένους τόπους έπαψαν εδώ καί πολύ καιρό νά βλέ
πουν αύτή τήν «τελική κατάσταση» σάν κάτι πού δεσμεύει 
ήθικά, χι ένώ σ’ αυτούς τούς τόπους ό άντρας συντηρεί έρω- 
ρωμένες κι ή γυναίκα του σ’ άντάλλαγμα τον κερατώνει, 
ό κύριος Grün σώζει γι5 άκόμα μιά φορά τό μικροαστό. 
«Ά ν  ό άνθρωπος είχε πραγματικά ελευθερία εκλογής. . . 
άν δυο άνθρώπινα πλάσματα βασίζουν τήν ένωσή τους στή 
λογική άμοιβαία θέλησή τους» (πάθος, σάρκα κι αίμα δεν 
έχουν καμιά θέση εδώ), «πρέπει νά δεις τά πράγματα δπως 
τά βλέπει ένας libertin, γιά νά καταλάβεις πώς ή ενόχληση 
αύτής τής κατάστασης είναι άσήμαντη, κι οχι τόσο θλι
βερή κι οδυνηρή — δπως έκανε ό Γκαΐτε. 'Όμως στον 
Γκαΐτε δεν υπάρχει ούτε ίχνος libertinage» (σελ, 288).

Αύτό τό άπόσπασμα είναι χαρακτηριστικό τής χλιαρής 
πολεμικής ενάντια στήν ήθική, πού μας επιτρέπει κάθε 
τόσο ό κύριος Grün. Ό  μικροαστός πιστεύει πώς πρέπει 
ν’ αφήνουμε μεγαλύτερη ελευθερία στούς νέους γιά μερικές 
εκτροπές, γιατί οι πιο ζωηροί νέοι γίνονται άργότερα οι 
καλύτεροι σύζυγοι. Ά ν  δμως τύχει νά κάνουν τίποτα μετά 
τό γάμο τους, τότε πιά δεν υπάρχει επιείκεια ούτε λύπηση* 
«γιά κάτι τέτοιο πρέπει νά δεις τά πράγματα δπως τά βλέπει 
ενας libertin».

« Ό  τρόπος πού βλέπει ένας libertin!» « libertinage!)) 
’Έχουμε δώ μπροστά μας με σάρκα καί οστά τον «Άνθρωπο» 
πού βάζει τό χέρι στήν καρδιά καί με αύτάρκη περηφάνεια 
άναφωνεί : ’Όχι : Έ γώ  είμαι άγνός άπό κάθε εύτέλεια, 
«αισχρότητες κι άπωθημένα», έγώ ποτέ δεν ένόχλησα μέ 
θράσος τή χαρά ενός εύτυχισμένου γάμου, πάντα μου ήμουν
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π.ιστός καί φρόνιμος καί ποτέ δεν άφέθηκα νά παρασυρθώ 
άπό τήν γυναίκα του πλησίον μου* εγώ δεν είμαι libertin!

Ό  ((’Άνθρωπος» έχει δίκιο. Δεν είναι καμωμένος γιά 
περιπέτειες καί σκοτεινές γο^νίες, δέν εϊναι libertin άλλα 
άνθρωπος μέ συνείδηση, έντιμος, ενάρετος γερμανός μι
κροαστός. Είναι

. . . Γ epicier pacifique,
Fumant sa pipe au fond de sa boutique; 
il craint ca femme et son ton arrogant!
De la maison il lui laisse P empire,
Et vit ainsi, conçu, battu, content.
Au moindre signe obéit sans mot dire

/Parny, Goddam, Chant III. /
Μένει άκόμα νά κάνουμε άλλη μιά παρατήρηση. Ά ν  στις 

προηγούμενες γραμμές είδαμε τον Γκαΐτε μονάχα άπ’ τή μιά 
πλευρά του, το λάθος είναι δυστυχώς του κυρίου Grün.

/ν* f \ \ 1Αυτός οεν παρουσιαζει σίγουρα τήν πιο σπουοαια άποψη. 
'Όλα κείνα πού κάνουν τον Γκαΐτε πραγματικά μεγάλο και 
ιδιοφυή τά προσπερνάει μέ μεγάλη βιασύνη — δπως κάνει 
στις Römische Elegien του libertin Γκαΐτε — ή ρίχνει 
άπάνω τους ένα ποτάμι χυδαιότητες πού τό μόνο πού άπο- 
δείχνουν είναι πώς δέν ξέρει τί του γίνεται. ’Αντίθετα γυ
ρεύει μ’ επιμέλεια — κάποιες φορές άσυνήθιστη γι’ αύτόν — 
δλα τά εύτελή, μικροαστικά, φιλισταϊκά στοιχεία, τά μα
ζεύει, τά φουσκώνει μέ φιλολογικές ρητορείες καί φχαρι- 
στιέται νά στηρίζει τήν πνευματική του άδυναμία στήν αύ- 
θεντία ενός Γκαΐτε — τις πιο πολλές φορές παραμορφωμέ
νου.

Ουτε μέ τά γαυγίσματα του Menzel ουτε μέ τή μικρο
πρεπή πολεμική του Börne δέν έκδικήθηκε τον Γκαΐτε ή 
ιστορία , πού τήν άρνιόταν πάντα δπου τήν έβρισκε μπρο
στά του. ’Όχι,

'Όπως ή Τιτάνια στή χώρα των θαυμάτων καί των μάγων
βρέθηκε μέσ’ στήν έγκαλιά του Klaus Zetteln 36,

έτσι κι ό Γκαΐτε ένα ώραΐο πρωί βρέθηκε στήν άγκαλιά 
του κυρίου Grün. 'Η άπολογία του κυρίου Grün, οί θερμές 
εύχαριστίες πού τραυλίζει στον Γκαΐτε γιά κάθε λέξη πού 
περιέχει κάτι φιλισται'κό, αύτή είναι ή πιο σκληρή έκδί-

36. Είναι Ινα επίγραμμα τοί Γκαΐτε μέ τον τίτλο Warnung 
Goethes Werke, Gedichte, Erster Teil, Epigrammatisch, er. 337.



κηση πού μπορούσε νά καταφέρει στο κεφάλι του μεγαλύ
τερου γερμανοΰ ποιητή ή καθυβρισμένη ιστορία.

Ό σο γιά τον κύριο Οπιη, αύτδς «μπορεΐ νά κλείσει τά 
μάτια του με τή συνείδησή του ήσυχη πώς δεν ντρόπιασε τήν 
άποστολή του, νά είναι Άνθρωπος» (σελ. 248).37
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37. F. Engels, Deutsche Socialismus in Versen und Prosa 
[Ό  γερμανικός σοσιαλισμός σε στίχους καί πεζό), στο Deutscher 
Brüsseler Zeitung, 21 Νοέμβρη -  9 Δεκέμβρη 1847.



CHATEAUBRIAND

26 Όκτώβρη 1854 
28, Deanstreet, Soho

Αγαπητέ Frederick,
: Μελετώντας τά ισπανικά περιττώματα έπιασα στά 

πράσσα καί τον άξιο Chateaubriand, αυτό τον όμορφο 
συγγραφέα πού συνδυάζει με τον πιο άηδιαστικό τρόπο τον 
κομψό σκεπτικισμό καί τό βολταιρισμό του 18ου αιώνα, 
με τόν κομψό αισθηματισμό καί ρομαντισμό του 19ου. 
Αύτός ό συνδυασμός ήταν φυσικό ν* άφήσει εποχή στή Γαλ
λία άπό τήν άποψη του σ τ ύ λ — άν καί πέρ* άπ* τό στύλ 
καί παρόλη τήν καλλιτεχνική δεξιοσύνη τουξεπηδάει συχνά 
μπροστά στά μάτια μας ή υποκρισία. 'Όσο άφορα τό π ο- 
λ ι τ ι κ ό πρόσωπο στο Congrès de Vérone,38 εδειξε άκρι- 
βώς αύτό πού είναι* μένει ν* άναρωτηθοΰμε άν πήρε «με
τρητά» άπό τόν ’Αλέξανδρο Πάβλοβιτς,39 ή άν άπλούστατα 
εξαγοράστηκε με flatteries, στις όποιες είναι εξαιρετικά 
εύάλωτος ό ματαιόδοξος μορφονιός. At ail instances τιμή- 
θηκε μέ τό σταυρό του τάγματος του Αγίου Άνδρέα άπό 
τήν Πετρούπολη. eH çanitas τού κυρίου «ύποκόμη» 
άναβλύζει απ’ δλους τούς πόρους, παρόλο τό παιχνίδι του, 
άλλοτε μεφιστοφελικό κι άλλοτε χριστιανικά φιλάρεσκο, 
μέ τή vanitatum vanitas. Ξέρεις πώς τόν καιρό του Συ
νεδρίου, 6 Villèle ήταν πρωθυπουργός του Λουδοβίκου 
18ου καί ό Chateaubriand άπεσταλμένος των γάλλων στή 
Βερόνα. Στο Congrès de Vérone — πού ίσως τό ’χεις 
διαβάσει άπό καιρό — δημοσιεύει τά έγγραφα, τις διαπρα
γματεύσεις κλπ. ’Αρχίζει μέ μιά σύντομη ιστορία τής ισπα
νικής επανάστασης του 1820 - 23. 'Όσο γι* αύτή τήν «ιστο
ρία», άρκεΐ ν5 άναφέρουμε πώς μεταφέρει τή Μαδρίτη στον 
Τάγο (μόνο καί μόνο γιά ν* άποδώσει τό ισπανικό dictum 
δτι τούτο τό ποτάμι cria oro), καί πώς διηγείται δτι ό

38. Congrès de Vérone (Τό συνέδριο της Βερόνας), Paris- 
Leipzing 1838, είναι ένα έργο του Chateaubriand γιά τό τελευταίο 
συνέδριο της ‘Ιερής Συμμαχίας πού έγινε στή Βερόνα τό 1821.

39. Alessandro Pavlovic, είναι ό τσάρος τής Ρωσίας Α λέ
ξανδρος ο Ιος.
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Riego μέ 10.000 άντρες (πού realiter ήτανε 5.000) βάδισε 
ενάντια στο στρατηγό Freire, πού είχε στις προσταγές του 
13.000 άντρες* ό Riego νικήθηκε καί ύποχώρησε μέ 15.000 
άντρες. ’Αντί όμως νά άναφέρει πώς υποχωρεί προς την 
Sierra de Ronda τον βάζει νά ύποχωρεΐ πρός τη Sierra 
Morena, μόνον καί μόνο γιά νά μπορέσει νά τον συγκρίνει 
μέ τον ήρωα τής Μάντσας. Κι αύτό τό άναφέρω en passant 
γιά νά δείξω τό στύλ. Σχεδόν κανένα στοιχείο σωστό.

'Όμως τό πιο ωραίο είναι τά κατορθώματα του κυρίου 
Chateaubriand στο συνέδριο τής Βερόνας, πού ή λήξη του 
τόν βρίσκει ύπουργό των εξωτερικών, νά διευθύνει τόν πό
λεμο τής εισβολής στήν 'Ισπανία.

Διηγείται d9 abord: «je ne me défends point d? être 
le principal auteur de la guerre d’ Espagne». «M r. 
d e ..Vi l 1 è 1 e ne voulait point les hostilités». ’Απεναν
τίας, ό Villèle στέλνει σ’ αύτόν καί στόν Montmorency, 
πού βρισκόταν στή Βερόνα άρχικά σά γάλλος υπουργός τών 
εξωτερικών,' οδηγίες πού τις άναφέρει κατά γράμμα : 
«Nous ne nous sommes pas décidés à déclarer la guer
re à Γ Espagne... Les plénipotentiaires de S. M. 
doivent surtout éviter de se présenter au congres com
me rapporteuts des affaires d’ Espagne... Les autres 
puissances puvent lés connaître ausi bien que nous. ;. 
Ce rôle pouvait convenir à F Autriche au congrès de 
Laybach, parce qu’ elle avait la volonté d5 envahir 
Naples». Αύτοί οί κύριοι κάνουν άκριβώς τό αντίθετο άπ’ 
ό,τι τούς λένε οί οδηγίες. Αύτοί παρουσιάζονται σάν «rap
porteurs des affaires cP Espagne». Ό  Villèle γράφει : 
«Ils tendront à faire considérer la question d’ Espagne 
dans ses rapports g é n é r a u x avec Γ Europe»· αύτή 
τή παρουσιάζουν άπαρχής σαν casus καθαρά γαλλική. Ό  
Villèle γράφει : «L ’ opinion de nos plénipotentiaires 
sur la question de savoir ce qu’ il convient au congrès 
de faire rélativement à Γ Espagne, sera que la France 
étant la seule puissance qui doive agir par ses trou
pes, elle sera seule jugé de cette nécessité». ’Αντίθετα, 
αύτοί : «  C’ est sur la forme de ce concours moral (τών 
άλλων δυνάμεων) et sur les mesures propres à lui as
surer le s e c o u r s  m a t é r i e l  qui peut être ré
clamé par la suite, que la France croit, en définitive, 
nécessaire de fixer Γ attention de ses augustes alliés».

.’Έτσι ό κύριος Chateaubriand κάνει άπαρχής τις δια
πραγματεύσεις ά κ ρ ι β ώ ς  ά ν τ ί θ ε τ α  άτυ* τις όδη^
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γίες πού λαβαίνει άπ* το Παρίσι. ’Έπειτα προσπαθεί νά 
έ ξ α π α τ ή σ ε ι  τον Villéle σχετικά μέ τήν πραγματική 
κατάσταση στή Βερόνα. Γράφει λοιπόν στον Villèle : «Le 
voeu très prononcé des puissances est p o u r la guerre 
d* Espagne», προσπαθεί νά τον παραπλανήσει άκόμα καί 
γιά τις chances του πολέμου : «Les dernières dépêches 
de Μ. de Lagarde prouvent combien le succès serait 
facile». Α π ’ τήν άλλη μεριά αύτός ό έξοχος κύριος μας 
διηγείται :

Non seulement le congrès n’ a pas poussé la France 
à la guerre, mais la Prusse et surtout l’Autriche (καί 
πρόσεξε : le prince de Metternich feignant d* être russe 
en détestant la Russie) y étaient très opposées ; la 
R u s s i e  s e u l e  F a p p r o u v a i t  et promettait 
son appui moral et son appui m atériel... Nous di
sons au président du conseil que le voeu très pro
noncé des puissances est pour la guerre ; qu* il ne 
s* agit pas de F occupation de la Péninsule ; qu5 il n* 
est question que d* un mouvement rapide ; nous mon
trons un succès facile ; et p o u r t a n t  n o  ujs s a v i o n s  
que le congrès de Vérone ne v o u l a i t  p o i n t  la 
guerre ; nous c r a i g n i o n s  que notre mouvement ne 
se p r o l o n g e â t  bien au delà de F Ebre ; nous 
pensions qu5 il nous faudrait occuper l o n g t e m p s  
F Espagne, pour faire une bonne besogne, mais nous 
ne révélions pas tout, afin ds arriver à notre but, et 
nous nous disons secrètement : une fois la Bidassoa 
passée, il faudra bien que le Président du conseil etc. 
aille de F avant.

’Έτσι έξαπατα τον Villèle στ5 δνομα του συνεδρίου, 
όπως προηγούμενα ειχε έξαπατήσει τό συνέδριο στ* ονομα 
του Villèle. Καί πάλι όμως δέ μένει ικανοποιημένος, καί 
γράφει ξανά στον Canning εναντίον καί των δυό, καί κο- 
ροϊδεύοντάς τον καί γιά τά δυό.

'Όμοια φέρνεται καί σάν υπουργός. Ό  Αλέξανδρος 
γράφει στον Pozzo di Borgo, πρεσβευτή στο Παρίσι, το 
παρακάτω γράμμα για νά τό παρουσιάσει στον Λουδοβίκο 
18ο : «Ls Empereur se flatte encore que la modéra
tion prévaudrait dans les conseils du g o u v e r n e 
m e n t  a n g l a i s » .  Ά ν  όχι, κλπ. «il regarderait F 
attaque dirigée contre la France comme une attaque 
générale contre tous les alliés et qu’ il accepterait, sans 
hésiter, les conséquences de ce principe . . .  L’ E m  p e-
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r e u r e x h o r t e  l e r o i  à consommer sès 
p r o p r e s  (!) déterminations et à marcher avec con
fiance contre les hommes des troubles et des malheurs. 
Agissant dans cet erprit Γ E m p e r e u r  r a p p e l -  
1 e l a  q u e s t i o n  a g i t é e  a u  c o n ^  
g r è s r è l a t i v e  à l a  r é u n i  ο n d5 u n  e- 
armée r u s s e  s u r  le s f r o n t i è r e s  o c c i d e n 
t a l e s  de 1* Espagne comme moyen de sûreté euro
péenne» (Ή  Αύστρία δε θέλησε ούτε νά τ’ άκούσεει στο 
συνέδριο. ’Έτσι ή ύπόθεση αποκλείστηκε προς τό παρόν).

Ό  Chateaubriand μας δίνει νά καταλάβουμε πώς σκο
πός του ήταν νά περιβάλει με αίγλη ( g l o i r e )  την Παλι
νόρθωση καί νά προετοιμάσει έτσι τη διάλυση των συμφω
νιών τής Βιέννης. Θά ήταν άναγκαΐο ένα πλησίασμα με τή 
Ρωσία ενάντια στήν Αγγλία. Ωστόσο από τις φράσεις πού 
ακολουθούν φαίνονται δυο πράγματα : Πρώτο, πόσο λίγο 
έλπιζε στή ρώσικη βοήθεια, καί δεύτερο, πόσο πολύ φοβόταν 
τον πόλεμο :

«En supposant un revers en Espagne, n o u s  a- 
v i o n s  u n e  r é v o l u t i o n  e n F r a n c e ,  et  t o u  s 
l e s  c o s a q u e s  de la t e r r e  ne  n o u s  a u r a  i - 
e n t p a s  s a u v é » .  Καί σ5 ενα γράμμα στον La F er- 
r o n n a y s , πρεσβευτή του στήν Πετρούπολη, γράφει : 
« N o u s  a v o n s  m i s  l a  m o n a r c h i e  f r a- 
n ç a i s e  s u r  u n e  c a r t e  p o u r  f a i r e  l a  g u - 
e r r e » .  (Αύτό στις 21 ’Απριλίου 1823). Πάρα κάτω εξο
μολογείται πώς άν ο Canning αποβίβαζε δυο συντάγματα 
στή Λισσαβώνα, αύτά θά καταβάλλονταν μεμιάς. Γιά νά 
προετοιμάσει αύτό τό άποτέλεσμα είχε προβλέψει κοντά στ 
άλλα νά ένεργήσει έτσι, ώστε έπειτα άπό φιλονικία του 
ύπουργοΰ άμύνης-δούκα του Μπελλοΰνο — καί του - στρα
τηγού Guilleminot, ό γαλλικός στρατός νά βρεθεί ξαφνικά 
sin vivetes e sin medios de transporte προελαύνοντας γιά 
νά μπει στήν 'Ισπανία. Θ5 ακολουθούσε αύτό τό ώραΐο 
humbung πού — με μιά νίκη τών γάλλων σ τ ’ ο ν ο μ α  
τ ή ς  ' Ι ε ρ α ς  Σ υ μ μ α χ ί α ς  καί με τό a p p u i  
m o r a l  του — θά βοηθούσε τή Γαλλία ν* άπαλλαγεΐ από 
τις υποχρεώσεις τής Βιέννης. Ό  «Vicomte» δεν είναι 
«si bête»  δσο καμώνεται πώς είναι εδώ. Ξέρει πολύ καλά 
γιά τί πρόκειται, «la Russie ri*a point d'ambassadeur à 
Constantinople». Μηχανορραφούσε λοιπόν με τούς έλληνες 
καί σχεδίαζε πόλεμο άνάμεσα σε Γαλλία καί’Αγγλία· έπειτα, 
ή άπασχόληση τής Γαλλίας μέ τήν'Ισπανία καί ή πιθανό-
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τητ% ; μιας ήττας του άφηνε τά ; χέρια ελεύθερα; stNous 
devions surtout prévoir que ΓAngleterre pouvait inter- 
venir et se poser en face de nous auprès de l’Espagne. 
Στο Παρίσι γράφει : «Si c’ est la guerre, c’ est la g u e r r e 
a v e c  l’A n g 1 e t e r r e». «Guerre qui pouvait devenir 
e u r o p é e n n e, si elle venait à se compliquer d’ 
line g u e r r e en  O r i e n t  e t d e Γ attaque des 
colonies espagnoles par les Anglais». Καί δεν έχει καμιά 
αυταπάτη γιά τις προθέσεις1 του ’Αλέξανδρου : ^

«Il est certain que notre triomphe inespéré ( ! ) 
lui donna quelque jalousie, car il s’ était secrètement 
flatté que nous serions , f o r c é s de recourir à lui», Ό  
«triomphe» ήταν λοιπόνι άντίθετος στις- συμφωνίες. ’"Επει
τα 6 Chateaubriand — όπως κι οι περισσότεροι γάλλοι. — 
πίστευε πώς ό γαλλικός στρατός ήταν πολύ «επισφαλής» 
γιά τούς Βουρβώνους. ; , ι

«φιλία» του ’Αλέξανδρου με τον Λουδοβίκο 18ο — 
δπως άφηγεΐται ό Chateaubriand — ήταν έξαιρετικά θερμή, 
γιατί δ «Louis XVIII» ειχε «refusé, sous prétexte de 
réligion et par quelque m o t i f  o f f e n s a n t ,  le 
mariage du Duc de Berry avec la soeur d’ Alexandre», 
κι άκόμα γιατί ό Louis XVIII ήξερε πώς (μόλις έπέστρεψε 
ό Βοναπάρτης άπό τήν ’Έλβα) στο συνέδριο τής Βιέννης, 
ό κύριος ’Αλέξανδρος «tout à coup demanda aux alliés 
s’il ne serait pas bon de donner le duc d’Orléans pour 
roi à la France, quand on aurait une dernière fois 
vaincu Napoléon».

Ό  «ύποκόμης» με τήν «grande rue de poète» κάνει 
τήν παρακάτω εξομολόγηση :

«Nous osons dire qu’ Alexandre est devenu n o t r e  
a m i».

«Alexandre est le seul prince pour qui nous ayons 
j a m a i s  éprouvé un s i n c è r e  attachement».

«Louis XVIII nous détestait».
Eïv’ έπειτα έξαιρετικά διασκεδαστικό πώς αύτός ό 

phraseur του «Dieu de St. Louis», πού θά ήθελε νά 
διαφυλάξει τον ισπανικό θρόνο γιά εναν «petit-fils de Henri 
IV», γράφει πολύ cavalièrement στο στρατηγό Guille- 
minot πώς στο bombardement του Cadice «δεν ήθελε να 
πάρουν προφυλάξεις» άπό φόβο μήπως χτυπήσει καμιά 
οβίδα τον Φερδινάνδο Ζ ' κλπ.

Σέ τούτον λοιπόν τον ami intime του μεγάλου Carrel, 
του Lamennais, του Βερανζέρου αλλων ;̂ άνήκει όπωσ-
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δήποτε ή τιμή πώς γιά δέκα χρόνια — μαζί με τό φίλο του 
τον Αλέξανδρο — ταχτοποίησε στήν 'Ισπανία τήν άφάντα- 
στη κοπριά πού συσσωρεύτηκε εκεί, με κίνδυνο νά τινάξει 
στον άέρα τούς Βουρβώνους του.

Άλλο ταξίδι του προσκυνητή του Πανάγιου Τάφου: 
ο ΐδιος άφηγεΐται στο Congrès de Vérone πώς επέβαλε σάν 
πρεσβευτή στο Λονδίνο τον Πολινιάκ, καί στον Λ[ουδοβίκο] 
καί στον Villèle — πού κι οι δυό τον άντιπαθοΰσαν. Α ργό
τερα, στήν εποχή του Κάρολου Γ, δτάν αύτός ήταν πρεσβευ
τής στή Ρώμη, υποβάλλει άξαφνα καί με πολύ θόρυβο 
τήν παραίτησή του μόλις ό Πολινιάκ γίνεται υπουργός, 
δηλώνοντας πώς τώρα χάθηκε ή «ελευθερία».

Ά ν  ξαναδιαβάσεις τό βιβλίο, θά ’ναι δύσκολο να λιγο
στέψει ή περιφρόνησή σου άπέναντι στούς «crapauds» καί 
τούς «grands hommes» τους.

Adieu40
Δικός σου, K.M.

40. Ό  Κ. Marx στόν F. Engels (26.10.1854).



THOMAS CARLYLE

Στη Γερμανία ό Τόμας Καρλάυλ είναι γνωστός γιά τις 
προ.σπάθειές του να κάνει προσιτή τή γερμανική φιλολογία 
στους έγγλέζους. Έ δώ καί χρόνια άσχολείται βασικά μέ τήν 
κατάσταση τής άγγλικής κοινωνίας — ό μόνος άπ* τούς 
καλλιεργημένους άνθρώπους του τόπου του πού καταπιά
νεται μέ κάτι τέτοιο! — καί στά 1838 έγραψε ενα μελό
δραμα μέ τίτλο Χαρτιύμός. ΤΗταν τήν ίδια εποχή πού οί 
Whigs πού κυβερνοΰσαν διατυμπάνιζαν μέ μεγάλο στόμφο 
πώς τό «φάντασμα» του Χαρτισμοΰ — πού είχε παρουσια
στεί στά 1836 — είχε πιά εκμηδενιστεί. Ό  Χαρτισμός 
ήταν ή φυσική συνέχεια του παλιού ριζοσπαστισμού, πού 
είχε σιγήσει άναγκαστικά κάμποσα χρόνια μέ τό Reform 
Bill, γιά νά ξαναεμφανιστεΐ στά 1835 - 36 μέ νέα δύναμη 
κι έχοντας πυκνώσει τις τάξεις του περισσότερο άπό πρίν. 
Οί, Whigs πίστευαν πώς είχαν συντρίψει τό Χαρτισμό, δμως 
ό Τόμας Καρλάυλ βρήκε τήν εύκαιρία νά μιλήσει γιά τις 
πραγματικές αιτίες του κινήματος των Χαρτιστών καί νά 
καταδείξει πώς ήταν άδύνατη ή καταστροφή του άν πρω
τύτερα δεν εξαφανίζονταν οί αιτίες του. Οί απόψεις αύτοΰ 
του βιβλίου ήταν πανομοιότυπες μά κείνες πού εκφράζονταν 
στο Παρελθόν καί Παρόν41, μέ μιά διαφορά δμως : εδώ 
υπήρχε ενας πιο έ'ντονος χρωματισμός Tory, ίτού ξεκινάει 
άπ* τό δτι οί Whigs, όντας τό κόμμα πού κυβερνοΰσε, ήταν 
φυσικό Vs άποτελοΰν αμεσότερα τό άντικείμενο τής κριτικής. 
'Όπως καί νά ’ναι, τό Παρελθόν καί Παρόν περιέχει δ,τι 
υπάρχει καί σε κείνο τό μικρότερο βιβλίο, αλλά μέ μεγαλύ
τερη σαφήνεια, πιο άναπτυγμένα καί μέ λεπτομερειακή 
σκιαγράφηση τών συνεπειών — γιά τοΰτο δέν μπορεί νά 
χαρακτηριστεί σάν απλή κριτική του Χαρτισμοΰ.

.2.

’Έτσι έχουν τά πράγματα στήν Αγγλία, σύμφωνα μέ

41. Past and Present. (Παρελθόν καί παρόν), Λονδίνο, 1843, 
4 τόμοι. Σ ’ αύτό τό £ργο ό Carlyle £κανε £να παραλληλισμό μεταξύ της 
Αγγλίας του 12ου καί του 19ου αιώνα.

.1.
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τον Καρλάυλ. Μιά άριστοκρατία της γης πού βρίσκεται» σέ 
σήψη, πού «δεν έ'μαθε άκόμα νά κάθεται φρόνιμα, τουλά
χιστο γιά νά μήν φέρνει κι άλλες συμφορές», μιά εργαζόμενη 
άριστοκρατία βουτηγμένη στον μαμμωνισμό — πού μόλο 
πού θά ’πρεπε ν5 αποτελεί μιά ομάδα διευθυντών τής εργα
σίας, «άρχηγών τής βιομηχανίας», είναι μονάχα ενα κοπάδι 
κουρσευτές καί πειρατές τής βιομηχανίας — μιά βουλή 
εκλεγμένη μέσ’ άπ* τή διαφθορά, μιά κοσμοθεωρία πού σέ 
περιορίζει άποκλειστικά στο ρόλο του θεατή, στήν άπραξία, 
στο Laissez faire* μιά θρησκεία άποκλειστική καί κατα
κερματισμένη, μιά καθολική απομάκρυνση άπ* δλα τά άν- 
θρώπινα συμφέροντα, μιά οικουμενική δυσπιστία απέναντι 
στήν αλήθεια καί στήν άνθρωπιά καί κατά συνέπεια μιά 
ολοκληρωτική άπομόνωση τών άνθρώπων στήν «άξεστη 
μοναδικότητά» τους, μιά χαοτική κι έρημωτική σύγχυση 
όλων των σχέσεων τής ζωής, ό πόλεμος πάντων εναντίον 
πάντων, ενας γενικός πνευματικός θάνατος καί άπουβία 
τής «ψυχής», δηλαδή τής αληθινής άνθρώπίνης συνείδησης* 
εργατική τάξη άσύγκριτα δυνατή, πού ζεΐ κάτω από αβά
σταχτη καταπίεση κι άθλιότητα, άγριεμένή καί ξεσηκω
μένη ενάντια στο παλιό κατεστημένο, μιά άπειλητική δημ'ο  ̂
κρατία πού προχωράει άκάθεκτη* παντού χάος, αταξία, 
άναρχία, σπάσιμο δλων τών παλιών κοινωνικών δεσμών, 
παντού πνευματικό κενό, ελλειψη κάθε λογικού καί αδρά
νεια. Αύτή είναι ή κατάσταση τής Αγγλίας. Καί μέχρι 
εδώ θά πρέπει νά δικαιώσουμε απόλυτα τόν Καρλάυλ — 
έκτος ίσως άπό ορισμένες φράσεις πού όφείλονται στις 
προσωπικές άπόψεις του. Μονάχος αυτός μέσα στή «respe
ctable» τάξη κράτησε τά μάτια του ορθάνοιχτα μπροστά 
στά γεγονότα, κατάλαβε σωστά τό άμεσο παρόν — κι αύτό 
είναι στ* αλήθεια πάρα πολύ γιά ενα «καλλιεργημένο» 
έγγλέζο.

.3.
Γιά μάς τούς γερμανούς, πού γνωρίζουμε δλες τις προϋ

ποθέσεις τής διαμόρφωσης τών άπόψεων τού Καρλάυλ, τό 
πράγμα είναι αρκετά ξεκαθαρισμένο. ’Από τή μιά μεριά 
τά κατάλοιπα τού ρομαντικού tory καί οί άνθρωπιστικές 
άντιλήψεις. άπό τόν Γκαΐτε, άπό τήν άλλη ή εμπειρική καί 
σκεπτική Αγγλία : αύτοί οί παράγοντες είναι άρκετοί γιά 
νά συμπεράνουμε ολόκληρη τήν κοσμοθεωρία τού Καρλάυλ. 
'Όπως δλοι οί πανθεϊστές, έτσι καί ο Καρλάυλ δέν έχει 
ξεφύγει ακόμα'άπό τις άντιθέσεις* κι ό δυϊσμός του βαρύνει
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περισσότερο, στο βαθμό πού. ξέρει τή γερμανική φιλολογία, 
οχι δμως καί τό άναγκαΐο συμπλήρωμά της, τή γερμανική 
φιλοσοφία· για τοΰτο δλες του οι άπόψεις εϊναι άμεσες κι 
αυθόρμητες, πιο. κοντά στον Σέλλινγκ παρά στον Χέγκελ. 
Πραγματικά ό Καρλάυλ έχει πολλά κοινά σημεία μέ τον 
Σέλλινγκ — δχι δμως τό γέρο Σέλλινγκ,42 ουτε αύτόν πού 
άποκαλύφθηκε μετά* μέ τον Στράους, πού έχει τήν ίδια 
πανθεϊστική άντίληψη, συμφωνεί στή ((λατρεία του ήρωα» 
ή στή ((λατρεία τής εύφυΐας».

Μετά τήν εξαντλητική κριτική του πανθεϊσμού στή 
Γερμανία, τά τελευταία χρόνια, πολύ -λίγα άπομένουν νά 
ειπωθούν. Οί θέσεις του Φόυερμπαχ στά «Ανέκδοτα» καί 
στά κείμενα του Μπ. Μπάουερ περιλαμβάνουν δλα τά σχε
τικά43. Μπορούμε λοιπόν ν άρκεστοΰμε άπλά στο νά βγά
λουμε συμπεράσματα άπό τήν άποψη Ίου Καρλάυλ, καί ν* 
άποδείξουμε πώς αύτή στο βάθος δέν εϊν9 άλλο παρά μιά 
εισαγωγή στήν άποψη αύτής τής έπιθεώρησης.

Ό  Καρλάυλ θρηνεί τήν κενότητα καί τήν άμάθεια του 
αιώνα τούτου, τήν εσωτερική διαφθορά των κοινωνικών 
θεσμών.4Η κατηγορία εϊναι δίκαιη, δμως ή άπλή κατηγορία 
δέν καταλήγει πουθενά* γιά νά διορθωθεί τό κακό πρέπει νά 
βρούμε τή ρίζα του — κι αν ό Καρλάυλ εϊχε κάνει, κάτι 
τέτοιο, θά βρίσκε πώς δλη αύτή ή σύγχυση καί τό κενό, 
αυτή ή «άπουσία ψυχής», έχουν τις ρίζες τους μέσα στή 
θρησκεία. Ή  θρησκεία εϊν5 άπό τή φύση 'ίης τό άδειασμα 
του ανθρώπου καί τής φύσης άπό κάθε περιεχόμενο, κι ή 
μεταβίβαση αύτοΰ του περιεχομένου στο φάντασμα ενός 
υπερφυσικού Θεού — πού έπειτα, μέ τή σειρά του, παρα-

42. ’Αναφορά στήν πολιτική καί φιλοσοφική άνέλίξη του Schel- 
ling. ’Αφού έπαιξε ενα βασικό ρόλο κατά τήν τελευταία δεκαετία του 
18ου αιώνα στήν άνάπτυξη της κλασσικής γερμανικής φιλοσοφίας 
^αί στή φιλοσοφική ώρίμανση του νεαρού Χέγκελ, ό Schelling σημείω
σε μιά στροφή ολοένα καί περισσότερο μυστικιστική καί παράλογη. 
Τό 1842 κλήθηκε άπό τήν άντιδραστική πρωσική κυβέρνηση Vs 

άναλάβει τήν έδρα τού Πανεπιστημίου του Βερολίνου πού άνηκε 
πριν στόν Χέγκελ, γιά ν* αντισταθμίσει τήν επιρροή τού τελευταίου 
πού, δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του ήταν άκόμα έντονη.

43. Ludwig Feuerbach, Vorläufige Thesen zur Reforma
tion der Philosophie (Προσωρινές θέσεις γιά μιά μεταρρύθμιση 
τής φιλοσοφίας), 1842. Δημοσιεύτηκε το 1843 στά «Anecdota 
zur nenesten deutschen Philosophie und Publizistik», Οί εργα
σίες του Bruno Bauer είναι ή Kritik der Evangelischen Geschichte 
des Johannes (Κριτική τού κατά ’Ιωάννη Ευαγγελίου), Βρέμη 
1840, κι ή Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker 
(Κριτική τών, Συνοπτικών Εύαγγελίων), Leiprig 1841-1842.
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χωρεΐ χαρισματικά στους άνθρώπους καί στη φύση λίγο 
άπ* το πλεόνασμά του. Ό σο  ή πίστη σ’ αύτό τό ύπερφυσικό 
φάντασμα μένει άκαίρια καί ζωντανή, τότε ό άνθρωπος θά 
βρίσκει κάποιο περιεχόμενο, έ'στω καί μέ πλάγιο δρόμο. 
Αναμφίβολα ή δυνατή πίστη τού μεσαίωνα έ'δω σε μέ τον 
ϊδιο τρόπο σημαντική ενέργεια σ5 8λη τήν έποχή. 'Όμως αύτή 
ή ενέργεια δέν ερχόταν άπέξω, άλλά ενυπήρχε στήν άνθρώ- 
πινη φύση — έ'στω καί άσυνείδητα καί χωρίς νά ίγει άκόμα 
άναπτυχθεΐ. Ή  πίστη έξασθένησε βαθμιαία, ή θρησκεία 
άπομακρύνθηκε άπό τήν κουλτούρα πού γεννιόταν τότε — 
δμως ό άνθρωπος δέν είχε καταλάβει άκόμα πώς θεοποίησε 
καί λάτρεψε τήν ούσία του σάν ούσία ξένη. ’Όντας βυθι
σμένος σέ τέτοια άγνοια κι άπιστία, ό άνθρωπος δέν μπορεΐ 
νά έ'χει κανένα περιεχόμενο* είναι άναγκααμένος ν5 άπελ- 
πιστεΐ άπό τήν αλήθεια, τήν λογική καί τή φύση, κι αύτό 
τό κενό κι ή ελλειψη περιεχομένου, ή άπόγνωση μπροστά 
στά αιώνια γεγονότα τού σύμπαντος, θά κρατήσει δσο πού 
ή άνθρωπότητα νά καταλάβει πώς λάτρεψε σά θεότητα τήν 
ούσία, άγνωστη μέχρι τότε, κι δσο πού... Άλλά γιατί ν* 
άντιγράφω τον Φόυερμπαχ ;

Τό κενό ύπάρχει πολύ καιρό, γιατί ή θρησκεία είναι ή 
πράξη τού εκούσιου άδειάσματος τού άνθρώπου* δέν είναι 
λοιπόν ν5 άπορεΐτε σήμερα πού — μέ τήν πορφύρα της ξεκα
θαρισμένη καί μέ διαλυμένη τήν ομίχλη πού τήν τύλιγε —- 
ξεπροβάλλει στο φως τής μέρας σά φόβητρο.

Εξάλλου ό Καρλάυλ — κι αύτό είναι άμεση συνέπεια 
των δσων προηγήθηκαν — κατηγορεί τον αιώνα μας γιά 
υποκρισία καί ψευτιά. Είναι φυσικό τό κενό αύτό καί ή 
έ'λλειψη ούσίας νά είναι άνάλογα μασκαρεμένα, στυλωμένα 
όρθια μέ στολίδια, μέ παραγεμισμένα ρούχα κι άρματωσιές 
άπό φαλαινοκόκαλα. Καί μεΐς χτυπάμε τήν ύποκρισία τού 
σημερινού χριστιανικού κόσμου* ό άγώνας μας' ενάντιά 
της — ή απελευθέρωση τού κόσμου καί ή δική μας άπό τήν 
ύποκρισία — είναι πρωταρχικός μας μόχθος. Επειδή δμως 
φτάσαμε — μέ τήν έξέλιξη τής φιλοσοφίας — ν5 άναγνω- 
ρίσουμε τήν τέτοια ύποκρισία, καί μιας κι ό άγώνας μας 
γίνεται επιστημονικά, ή ούσία αύτής τής υποκρισίας δέ μάς 
είναι πιά τόσο ξένη κι άκατανόητη δπως είναι γιά τον Καρ
λάυλ. Αναγνωρίζουμε καί μεΐς τήν ύποκρισία τής θρη
σκείας, πού άπ* τήν πρώτη κιόλας λέξη της είναι μιά ψευτιά. 
Μήπως ή θρησκεία δέν ξεκινάει μέ τό νά μάς δείχνει κάτι 
άνθρώπινο, έπιμένοντας ωστόσο πώς είναι κάτι υπερφυ
σικό καί θεϊκό ; Ξέρουμε δμως πώς δλη αύτή ή άνηθικό-
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τητα καί ή ψευτιά ξεκινάει άπ5 τή θρησκεία, κι άκόμα πώς 
ή θρησκευτική υποκρισία, ή θεολογία, είναι το αρχέτυπο 
κάθε άλλης ψευτιάς καί υποκρισίας. ’Έτσι δικαιολογημένα 
επεκτείνουμε τον τίτλο τής θεολογίας σ’ δλες τις νοθείες 
καί τις υποκρισίες του παρόντος, δπως πρώτοι έκαναν ό 
Μπ. Μπάουερ κι ό Φόυερμπαχ. Ό  Καρλάυλ θά ’πρεπε νά 
διαβάσει τά γραφτά τους, αν θέλει νά μάθει άπό που προέρ
χεται ή άνηθικότητα πού μολύνει δλες μας τις σχέσεις44.

44. F. Engels, Die Lage Englands, «Past and Present» 
by Thomas Carlyle, Mew, Bd. 1, 1957, σ. 528, 537-8, 542-4. 
Δημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά στά «Deutsche-französische Jahr
bücher» του Μάρξ καί του Rüge τό 1844.
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Λονδίνο, 26 Νοέμβρη 1885
* Αγαπητή κυρία Κάουτσκυ,

...Τό πιστεύω απόλυτα πώς δε σάς αρέσει τό Λονδίνο. 
Τό ίδιο συνέβηκε καί μέ μένα εδώ καί χρόνια. Δύσκολα 
συνηθίζει κανείς τή σκυθρωπή ατμόσφαιρα καί τούς άνθρώ- 
πους — σκυθρωπούς κι αύτούς τούς περισσότερους — τή 
μοναξιά, τή σαφή ταξική διαίρεση τής κοινωνικής ζωής, 
καί τή ζωή σε κλειστά περιβάλλοντα, όπως επιβάλλει τό 
κλίμα. Πρέπει κανείς ν’ άποχωριστεΐ τό ζωντανό πνεύμα 
πού έφερε μαζί του άπό τήν Εύρώπη καί νά κατεβάσει τό 
βαρόμετρο τής εύθυμίας άπό τά 760 στά 750 χιλιοστά — 
ΐσως έτσι άρχίσει σιγά σιγά νά προσαρμόζεται. ’Έπειτα 
συνηθίζει κανείς λίγο λίγο κι άρχίζει ν* άνακαλύπτει πώς τό 
πράγμα έχει καί τις καλές πλευρές του : πώς ό κόσμος 
γενικά είναι πιο θετικός καί πιο άξιόπιστος άπά άλλου, καί 
πώς τό Λονδίνο είναι ή καταλληλότερη πόλη γιά επιστημο
νική εργασία, κι άκόμα πώς ή άπουσία άστυνομικών περι
πόλων είναι κάτι παρήγορο. Γνωρίζω καλά κι άγαπώ τό 
Παρίσι, δμως, αν είχα περιθώριο εκλογής, θά προτιμούσα 
νά μείνω μόνιμα στο Λονδίνο κι δχι έκεΐ κάτω. Τό Παρίσι 
τό φχαριστιέσαι μονάχα αν γίνεις παριζιάνος, άν μπολια
στείς μέ τις δικές του προκαταλήψεις, μέ τό ενδιαφέρον 
σου στραμμένο βασικά στά πράγματα του Παρισιού, αν 
συνηθίσεις νά πιστεύεις πώς τό Παρίσι είναι τό κέντρο του 
σύμπαντος, τό σύνολο τών πάντων. Τό Λονδίνο είναι πιο 
άσκημο άλλά καί πιο μεγαλόπρεπο άπ* τό Παρίσι, είναι 
πραγματικά τό κέντρο τού παγκόσμιου εμπορίου καί προ
σφέρει περισσότερη ποικιλία. Ωστόσο σου επιτρέπει νά 
μένεις όλότελα ούδέτερος άπέναντι στο περιβάλλον σου, 
πράγμα τόσο άναγκαίο γιά τήν επιστημονική καί τήν καλλι
τεχνική άμεροληψία. Γιά τό Παρίσι καί τή Βιέννη είμαστε 
φανατικοί. Τό Βερολίνο τό μισούμε. 'Όμως μπροστά στο 
Λονδίνο στεκόμαστε μέ μια άντικειμενική κι άμερόληπτη 
αδιαφορία. Κι αύτό άκόμα κάτι άξίζει. ~ Κ

Καί μιλώντας γιά τό Βερολίνο : Χαίρομαι πώς αύτή ή 
καταραμένη φωλιά κατάφερε τελικά νά γίνει μεγάλη μήτρα*
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πολη. 'Όμως ή Ραχήλ Βάρνχάγκεν45 έλεγε εδώ κι εβδομήντα 
χρόνια : στο Βερολίνο δλα γίνονται σιχαμένα. Αληθινά τό 
Βερολίνο μοιάζει νά θέλει νά δείξει στον κόσμο πώς μιά 
μεγάλη μητρόπολη μπορεΐ νά είναι σιχαμένη. Μπορεΐς νά 
ξεκάνεις με φαρμάκι δλους τούς διανοούμενους του Βερο
λίνου καί νά φτιάξεις σά σε θαύμα, ένα περιβάλλον έστω 
υποφερτό* μπορεΐς μετά νά ξαναφτιάξεις δλη τή φωλιά, άπ5 
τήν κορφή ώς τά νύχια, κι ίσως τότε νά καταφέρεις κάτι 
τό κόσμιο. 'Όμως οσο μιλιέται έκεΐ ή διάλεκτος, τό πράγμα 
είναι δύσκολο.

Μόλις τέλειωσα τό διάβασμα του Die Alten und die 
Neuen46 καί σας εύχαριστώ από καρδιας. Οι περιγραφές 
των εργατών στά ορυχεία του άλατιοΰ είναι έξοχες, άντά- 
ξιες μ5 αύτές τών χωρικών στον Stefan47. ’Ίδια κι οί περι
γραφές τής ζωής τής βιεννέζικης κοινωνίας είναι σε μεγάλο 
μέρος πολύ ομορφες. Ή  Βιέννη είναι σίγουρα ή μόνη γερ
μανική πόλη πού έχει κοινωνία* τό Βερολίνο έχει μονάχα 
«μερικούς κύκλους», κι αύτούς άρκετά άβέβαιους, γιά τούτο 
καί βρίσκουν έκεΐ τό κατάλληλο έδαφος μονάχα κι άποκλει- 
στικά δσα μυθιστορήματα έχουν σά θέμα τους τούς λόγιους, 
τούς άνώτερους υπάλληλους καί τούς ηθοποιούς. Ά ν  ή αιτιο
λόγηση τής πράξης σ5 αύτό τό μέρος του έργου σας παρου
σιάζει μιά κάπως βιαστική άνάπτυξη, αύτό μπορεΐτε νά τό 
κρίνετε έσεΐς καλύτερ5 άπό μένα* κάτι πού σε μας τούς άλ- 
άλλους παρουσιάζεται κάτω άπό τούτο τό φώς, στή Βιέννη, 
μέ δοσμένο τον ειδικά διεθνή χαρακτήρα αύτής τής πόλης 
δπου σμίγουν τά διεθνή καί τά νότια στοιχεία, μπορεΐ νά 
’ναι άπόλυτα φυσικό. Καί στις δυο αύτές περιοχές ξανα
βρίσκω τήν ίδια έντονη διαφοροποίηση τών χαρακτήρων* 
6. καθένας είναι ένας τύπος, άλλά συνάμα κι ένα άτομο τέ
λεια καθορισμένο, ένας «εκείνος», γιά νά χρησιμοποιήσω τήν 
έκφραση του γέρο Χέγκελ — καί έτσι πρέπει νά ’ναι. Επει
δή δμως μου άρέσει ή άμεροληψία, είμαι άναγκασμένος νά 
έπισημάνω μερικά πράγματα, καί γι* αύτό έρχομαι στον 
’Άρνολντ. Εΐν’ ένα παιδί υπερβολικά τέλειο’ έτσι, δταν στο 
τέλος χάνεται σε μιά κατολίσθηση, μπορούμε νά κάνουμε

45. Rachel Levin -  Varnhagen von Ense, συγγραφεύς, σύζυ
γος του συγγραφέα καί βιογράφου Karl August.

46. Die Alten und die Neuen (Οί άρχαΐοι καί οί σύγχρονοι), 
μυθιστόρημα της Minna Kautsky πού δημοσιεύτηκε το 1884.

47. Stefan von G rillenhofάλλο μυθιστόρημα της Kautsky 
πού δημοσιεύτηκε τό 1879 στο σοσιαλδημοκρατικό περιοδικό «Die 
Neue Welt».

9
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αύτό τδ γεγονός νά συμφωνήσει με τήν ποιητική δικαιοσύνη 
μόνο αν ποΰμε πώς ήταν πολύ καλός γι’ αύτό τον κόσμο. 
Είναι δμως πάντα κακό vs άγωνια ό ποιητής για τον ήρωα 
του — καί σεις μου φαίνεται πώς ώς ένα βαθμό έχετε πέσει 
σ’ αύτό τό σφάλμα. Στήν Έλσα ύπάρχει κάποια έξατομί- 
κευση — αν καί έξιδανικευμένη — άλλά στον Άρνολντ τό 
πρόσωπο χάνεται άκόμα πιο πολύ στήν ιδέα.

5 Από που προέρχεται αύτό τό ψεγάδι, φαίνεται καθαρά 
άπ5 τό ίδιο τό μυθιστόρημα. Σίγουρα νιώσατε καθαρά τήν 
άνάγκη νά πάρετε θέση σ5 αύτό τό βιβλίο, νά δώσετε σ’ 
δλους μιά άπόδειξη τής πίστης σας. Τώρα πού έγινε κι 
αύτό, είναι πιά κάτι πού τό ξεπεράσατε καί πού δε χρειά
ζεται πιά νά τό έπαναλάβετε μέ τήν ίδια μορφή. Δεν είμαι 
διόλου άντίθετος στή στρατευμένη ποίηση εφόσον εϊναι 
τέτοια. Ό  Αισχύλος, ο πατέρας τής τραγωδίας, κι ό ’Αρι
στοφάνης, ό πατέρας τής κωμωδίας, ήταν κι οι δυο σίγουρα 
στρατευμένοι ποιητές* δμοια κι ό Δάντης κι ό Θερβάντες, 
καί τό ώραιότερο στοιχείο στο Kabale und Liebe του 
Σίλλερ είναι πώς αντιπροσωπεύει τό πρώτο πολιτικό στρα- 
τευμένο γερμανικό δράμα. Οί σύγχρονοι ρώσοι καί νορβη- 
γοί πού μάς έδωσαν ύπέροχα μυθιστορήματα, είναι δλοι 
στρατευμένοι ποιητές. 'Όμως ή στράτευση, κατά τή γνώμη 
μου, πρέπει νά άντλεΐται μέσ* άπ5 τήν ίδια τήν κατάσταση 
κι άπό τή δράση, χωρίς νά άναφέρεται συγκεκριμένα, κι ό 
ποιητής πάλι δεν πρέπει νά δίνει στον άναγνώστη δμορφα 
κι ώραΐα τή μελλούμενη λύση τών κοινωνικών συγκρούσεων 
πού περιγράφει.48 Πρέπει νά προσθέσω πώς στή σημερινή 
κατάσταση τό μυθιστόρημα άπευθύνεται βασικά στούς άνα- 
γνώστες τών άστικών κύκλων, κι δχι τών κύκλων πού συν
δέονται στενά μέ μάς* γιά τοΰτο καί πιστεύω πώς τό σοσια
λιστικό μυθιστόρημα τότε μόνο πραγματώνει τήν άποστο- 
λή του στο άκέραιο, δταν'— μέ τήν πιστή περιγραφή τών 
πραγματικών καταστάσεων — καταρρίπτει τις συμβατικά 
κυρίαρχες αύταπάτες, κλονίζει τήν αισιοδοξία τού άστικοΰ

48. Σ ’ αύτό τό κομμάτι δέν είναι τόσο σημαντικός ό προσδιορισ
μός δτι ή τάση πρέπει νά ταυτιστεί μέ τήν ’ίδια τήν επεξεργασία 
του έργου καί νά μήν τεθεί πάνω της άπό τά έξω (άν καί μιά τέτοια 
άντίληψη ήταν πολύ λιγότερο φανερή τό 1885 άπό ό,τι είναι σήμερα), 
δσο ό προσανατολισμός του γούστου του Ένγκελς πού μπορούμε νά 
συμπεράνουμε άπό τά ονόματα τών συγγραφέων πού άναφέρει : 
γούστο ρεαλιστικό, πού προτιμά τή στρατευμένη λογοτεχνία πού 
παρουσιάζει γεγονότα, πράξεις, ζωντανούς άνθρώπους, καί δέν περι
πλανιέται στήν καθαρή θεώρηση ή στις τυπικές φιλοφρονήσεις.
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κόσμου, γεννάει άναπόφευκτα την άμφιβολία για τδ αιώνιο 
κύρος δλων αύτών πού υπάρχουν, χωρίς να δίνει άμεσα 
καμιά λύση — άπεναντίας, σέ μερικές περιπτώσεις, δίχως 
κάν νά παίρνει ξεκαθαρισμένη θέση. 'Υπάρχουν πλήθος 
άποδείξεις πώς γνωρίζετε με άκρίβεια τούς χωρικούς τής 
Αύστρίας καί τή βιεννέζικη «κοινωνία» — πού παρουσιά
ζετε με τόση ζωντάνια —κι άκόμα γιά τδ δτι ξέρετε νά χει
ρίζεστε τά θέματά σας με κείνη τή λεπτή ειρωνεία πού απο
δείχνει τήν κυριαρχία τού ποιητή πάνω στδ δημιούργημά 
του, πράγμα πού δείξατε καί στδν Stefan...

Με εγκάρδια φιλία καί ειλικρινή θαυμασμό49.
Δικός σας 

Φ. Ένγκελς

49. F. Engels στη Minna Kautsky (26.11.1885), Κ. Marx- 
F. Engels, Briefe an A . Bebel, W . Liebknecht, K. Kautsky 
und andere, Moskau-Lenigrad 1933, σ. 413-6. Ή  Minna Kautsky 
(1835-1912), μητέρα του Κάρλ, συγγραφέας πολυάριθμων μυθιστο
ρημάτων, μετά τήν προσχώρηση της στο σοσιαλισμό, θέλησε ν’ 
αντιμετωπίσει τά προβλήματα των εργαζομένων τάξεων. Στδ μυθι
στόρημα Οι αρχαίοι και οι σύγχρονοι, πού κριτικάρει ό ’Ένγκελς 
σ’ αύτδ τδ γράμμα του, ή Kautsky πραγματευόταν τδ πρόβλημα 
τής έκμετάλλευσης καί τής καταπίεσης πού άσκουσαν ό επιχειρηματίας 
κι ή εκκλησία στούς αυστριακούς εργάτες στά άλατορυχεια.
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Αγαπητή δεσποινίς Harkness,
Σάς εύχαριστώ πολύ γιά τό City Girl σας, πού μου 

στείλατε μέσω των κυρίων Vizetelly.To διάβασα μέ ξέχωρη 
άπόλαυση καί μεγάλη άπληστία. Πραγματικά, δπως λέει 
ό μεταφραστής καί φίλος μου Eichnoff, είναι ενα μικρό 
εργο τέχνης. Προσθέτει άκόμα, πράγμα πού θά σάς εύχα- 
ριστήσει, πώς ή μετάφρασή του έ'πρεπε νά είναι σχεδόν 
κατά γράμμα, γιατί κάθε παράλειψη ή προσπάθεια άλλοίω- 
σης θά ζημίωνε τήν άξία του πρωτότυπου.

Αύτό πού περισσότερο μέ συναρπάζει στήν αφήγησή σας, 
εκτός άπό τή ρεαλιστική σας άλήθεια, είναι ή γνήσια τόλμη 
του πραγματικού καλλιτέχνη, πού βρίσκει τήν έκφρασή της 
έκεΐ. Κι αύτό δέν ισχύει μόνο γιά τον τρόπο πού μιλάτε 
γιά τό Στρατό τής Σωτηρίας (έξηγώντας γιατί αύτός ό 
στρατός έ'χει τόση έπίδραση στις λαϊκές μάζες, παρόλη τήν 
κενόδοξη εκτίμηση, πράγμα πού, ίσως γιά πρώτη φορά, 
άγγίζετε χειροπιαστά μέ τήν άφήγησή σας), άλλά βασικά 
γιά τον άπλό κι άστόλιστο τρόπο πού κάνετε τό βιβλίο νά 
περιστρέφεται γύρω άπ5 τήν παλιά — παμπάλαιη μάλιστα — 
ιστορία ένός κοριτσιού του προλεταριάτου πού καταστρέ- 
φεται άπό εναν αστό κύριο. 'Ένας μέτριος συγγραφέας θά 
5 νιώθε άναγκασμένος νά κρύψει τούτη τήν άρκετά τριμμένη 
πλοκή κάτω άπό ’να σωρό περιφράσεις καί καλλιτεχνικά 
φτιασίδια. Έσεΐς νιώσατε πώς μπορούσατε νά ξαναπεΐτε 
μιά παλιά ιστορία, γιατί έχετε τή δύναμη νά βγάλετε άπό 
μέσα της μιά καινούργια, άφηγημένη μέ άπλότητα, καί 
πιστή στήν άλήθεια.

Ά ν  έχω κάτι νά παρατηρήσω, είναι τό δτι ή διήγηση 
δέν είναι άρκετά ρεαλιστική. Ρεαλισμός γιά μένα σημαίνει — 
πέρα άπ5 τήν πιστότητα τής λεπτομέρειας — πιστή άνα- 
παράσταση τυπικών χαρακτήρων μέσα σέ τυπικές περιστά
σεις. Τώρα βέβαια, οι χαρακτήρες σας είναι άρκετά τυπικοί 
μέσα στά δρια τής περιγραφής τους, ενώ οί περιστάσεις πού 
τούς περιβάλλουν καί πού τούς ώθοΰν στή δράση δέ βρίσκον
ται στο ίδιο μέτρο. Στο City Girl ή εργατική τάξη παρου
σιάζεται σάν παθητική μάζα, άνίκανη νά δράσει άπό μόνη 
της, καί πού ποτέ δέν κάνει έ'στω καί μιά προσπάθεια γιά νά
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γυρέψει νά ενεργήσει αύτόνομα. 'Όλες οί προσπάθειες γιά 
νά βγει άπό τήν παθητική άθλιότητά της έρχονται άπέξω, 
άπό ψηλά. Ά ν  αύτή ή περιγραφή ήταν προορισμένη γιά τά 
1800 ή τά 1810, στήν έποχή του Σαίν Σιμόν καί του Ρόμπερτ 
*Όουεν, δέ γίνεται νά φαίνεται ίδια καί στά 1887, σ* εναν 
άνθρωπο πού κοντά πενήντα χρόνια είχε τήν τιμή νά συμμε
τέχει στις περισσότερες μάχες του στρατευμένου προλε
ταριάτου. Ή  έπαναστατική άντίθεση τής εργατικής τάξης 
μέ τό περιβάλλον τής καταπίεσης πού τή ζώνει, οί προσπά
θειες καί τά — μισοσυνειδητά ή άσυνείδητα — κινήματά 
της γιά ν5 άποκτήσει μιά θέση άντάξια σ5 άνθρώπινα πλά
σματα, άνήκουν πιά στήν ιστορία, καί πρέπει γιά τοΰτο νά 
διεκδικήσουν μιά θέση στο επίπεδο του ρεαλισμού.

Όπωσδήποτε δεν πρόκειται νά πιστέψω πώς σφάλατε 
πού δέ γράψατε ενα καθαρά σοσιαλιστικό μυθιστόρημα, ενα 
μυθιστόρημα στρατευμένο, δπως λέμε εμείς οί γερμανοί γιά 
νά τιμήσουμε τις κοινωνικές καί πολιτικές ιδέες του συγγρα
φέα. Διόλου δέν πιστεύω κάτι τέτοιο. 'Όσο πιο κρυμμένες 
μένουν οί απόψεις του συγγραφέα, τόσο τό καλύτερο γιά τό 
έ'ργο τέχνης. Ό  ρεαλισμός τού εννοώ μπορει νά εμφανιστεί 
άκόμα καί σέ πείσμα τών ιδεών του συγγραφέα. Επιτρέψτε 
μου ενα παράδειγμα: Ό  Μπαλζάκ, πού τον θεωρώ δάσκαλο 
του ρεαλισμού — πού άπέχει πολύ άπ5 δλους τούς Ζολά του 
παρελθόντος, του παρόντος καί του μέλλοντος — μας δίνει 
στήν Comédie Humaine μιά υπέροχη ρεαλιστική ιστορία 
τής γαλλικής κοινωνίας· μέ μορφή χρονικού περιγράφει 
σχεδόν χρόνο τό χρόνο — άπό τά 1816 ώς τά 1848 — τήν 
ολοένα καί μεγαλύτερη πίεση τής άνερχόμενης άστικής 
τάξης πάνω στήν τάξη τών εύγενών πού, μετά τό 1815, 
έ'χει άποκατασταθεΐ καί υψώσει ξανά, μέσα στά πλαίσια 
τών δυνατοτήτων της, τό λάβαρο τής vieille politesse 
Française. Αυτός λοιπόν περιγράφει πώς τά τελευταία 
λείψανα αύτής τής — υποδειγματικής γι* αύτόν — κοινω
νίας άρχισαν σιγά σιγά νά υποκύπτουν στήν εισβολή του 
πλούσιου καί άξεστου χωριάτη ή νά διαφθείρονται άπ* 
αύτόν* πώς ή grande dame — πού ή συζυγική απιστία 
της ήταν ενας τρόπος επιβολής, τέλεια προσαρμοσμένος 
στον τρόπο πού ή ίδια δόθηκε σ5 ενα γάμο — παραχωρούσε 
τή θέση της στήν κυρία πού επαιρνε τον άντρα της άπό αγάπη 
γιά τό χρηματοκιβώτιο ή γιά τά ωραία ρούχα* καί γύρω άπ* 
αύτό τό κεντρικό πλαίσιο συσπειρώνεται μιά τέλεια ιστορία 
τής γαλλικής κοινωνίας, άπ5 δπου έ'μαθα μέχρι καί γιά τις 
οικονομικές λεπτομέρειες (γιά παράδειγμα τον άναδασμό
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τής έγγειας ιδιοκτησίας μετά τή γαλλική επανάσταση), καί 
πληροφορήθηκα πολύ περισσότερα άπ* δσα θά μπορούσαν νά 
μου πουν οί ιστορικοί, οί οικονομολόγοι καί οί έπαγγελμα- 
τίες στατιστικοί έκείνης τής εποχής. Βέβαια ό Μπαλζάκ 
άπό πολιτική άποψη ήταν ένας νομιμόφρονας, γιά τοΰτο καί 
τό μεγάλο έργο του είναι μιά άδιάκοπη ελεγεία γιά τήν 
άναπόφευκτη καταστροφή τής καλής κοινο^νίας, κι δλη του 
ή συμπάθεια στρέφεται προς τήν τάξη πού είναι καταδικα
σμένη νά δύσει. Ωστόσο ποτέ ή σάτιρά του δέν είναι τόσο 
κοφτερή καί τόσο πικρή ή ειρωνεία του, δπως δταν περι
γράφει τούς άντρες καί τις γυναίκες πού συμπαθεί περισσό
τερο, δηλαδή τούς εύγενεΐς. Κι οί μόνοι άνθρωποι γιά τούς 
οποίους μιλάει πάντα μέ άνυπόκριτο θαυμασμό είναι ακρι
βώς οί πολιτικοί του αντίπαλοι, οί δημοκράτες ήρωες του 
Cloître - Saint - Merry50, οί άνθρωποι πού εκείνη τήν 
εποχή (από τό 1830 ως τά 1836) ήταν οί πραγματικοί 
εκπρόσωποι των λαϊκών μαζών. Τό δτι λοιπόν ο Μπαλζάκ 
αναγκάστηκε νά πάει κόντρα στις ταξικές του συμπάθειες 
καί στις πολιτικές του προκαταλήψεις, τό δτι είδε τήν άναγ- 
καιότητα τής δύσης τών άγαπητών του εύγενών καί τούς 
περίγραψε σάν ανθρώπους πού δέν άξιζαν καλύτερη τύχη, κι 
άκόμα τό δτι είδε τούς πραγματικούς ανθρώπους του μέλ
λοντος μόνο εκεί πού μπορούσε νά τούς δει εκείνη τήν επο
χή — δλα αύτά, τά θεωρώ σάν εν αν άπό τούς μεγαλύτερους 
θριάμβους του ρεαλισμού καί ένα άπό τά πιο μεγαλειώδη 
βήματα του γέρο - Μπαλζάκ51.

50. *11 όδός Gloître-Saint-Merry στο Παρίσι είναι πασίγνωστη 
για τήν εξέγερση τής 5 /6  Ιουνίου 1832 μέ τήν εύκαιρία τής κηδείας 
του στρατηγού Lamarque. Ό  Βίκτωρ Ούγκώ περιέγραψε αύτή τήν 
έξέγερση σ’ ενα άπό τά κυριότερα επεισόδια τών ’Αθλίων.

51. Αύτό τό κομμάτι του ’Ένγκελς έχει, ώς έπί τό πλεΐστον, 
ερμηνευτεί μέ τρόπο άπλουστευτικό : δτι, δηλαδή, ή τέχνη μπορεΐ 
ν’ άντικρούσει τις ιδέες του συγγραφέα, είτε χάρη στή δύναμη τής 
πραγματικότητας είτε χάρη στήν ενεργητική λειτουργία του περιεχο
μένου κ.ο.κ. Κατά συνέπεια άποδίδουν στον ’Ένγκελς-μέ άρκετα 
εμφανή τρόπο-τήν επιστροφή σέ μιά μή λογική, παράλογη άντίληψη, 
τής τέχνης. Στήν πραγματικότητα εδώ ό ’Ένγκελς άναπτύσσει ό,τι 
ίχει ήδη πει σχετικά μέ τή λογοτεχνία μιας ορισμένης τάσης, δηλαδή 
δτι οί ιδέες πρέπει νά ταυτίζονται μέ τό προτσές τής καλλιτεχνικής 
επεξεργασίας κι δτι δέν είναι θεμιτό ν* άποσπώνται άπό αύτό. ’Έτσι 
θα δοΰμε δτι ή συμπεριφορά του Μπαλζάκ είναι βασικά εξαιρετικά- 
σύνθετη κι δχι άντιφατική : άπό τή μιά μεριά άναντίρρητη πίστη 
στό άπολυταχρικό-μοναρχικό ιδεώδες καί νοσταλγία γιά τά ιστορικά 
μεγαλεία του παρελθόντος.... καί άπό τήν άλλη-κατά συνέπεια κι 
οχι άντιφατικά-πίκρα καί περιφρόνηση γιά τήν παρακμή καί τό
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Για να πώ καί το δίκιο σας, πρέπει να παραδεχτώ πώς 
σέ κανένα άλλο μέρος του πολιτισμένου κόσμου οί εργάτες 
δεν πρόβαλαν λιγότερη άντίσταση καί δεν υποτάχτηκαν στη 
μοίρα τους περισσότερο παθητικά καί δουλικά δσο στο 
East End του Λονδίνου52. Καί βέβαια δεν μπορώ νά ξέρω 
μήπως εσείς δεν είχατε σοβαρούς λόγους ν* άρκεστεΐτε, γι* 
αύτή τή φορά, σέ μιά εικόνα τής παθητικής πλευράς τής 
εργατικής τάξης, γιά νά φυλάξετε τήν ενεργητική πλευρά 
γιά κάποιο άλλο έ'ργο53.

σύγχρονο εκφαυλισμό της τάξης πού εκείνο το ιδεώδες οφειλε νά εκ
προσωπεί· έτσι, όντας άντίθετος καί μή άνεχόμενος καμιά ενδιάμεση 
ή συμβιβαστική πολιτική λύση-πού ό Μπαλζάκ έβλεπε γιά παράδειγμα, 
στήν Κυβέρνηση του Λουβοβίκου Φίλιππου-ένοιωθε «ανυπόκριτο 
θαυμασμό»—μοραλιστικοΰ τύπου, θά λέγαμε-γιά τούς πολιτικούς 
αντιπάλους, τούς «δημοκράτες ήρωες του Cloitre-Saint-Merry», 
(Musolino).

52. Τό East End είναι μιά προλεταριακή συνοικία του Λονδίνου.
53. Ό  Φ. Ένγκελς στήν Margaret Harkness (αρχές ’Απρίλη 

του 1888), στο Κ. Marx-F. Engels, Ausgewählte Briefe, 60, 482-5. 
Ή  Margaret Harkness, κόρη λονδρέζου παπά, ήταν συγγραφέας 
μυθιστορημάτων καί διηγημάτων σοσιαλιστικής έμπνευσης, πού 
είχαν γίνει πασίγνωστα στήν ’Αγγλία. Τό γράμμα στο όποιο ό ’Έν
γκελς, φανερώνοντας τά προτερήματα του μυθιστορήματος City 
Girl (Τό κορίτσι της πόλης), υποδεικνύει ωστόσο τά όρια της συγγρα- 
φέως καί τούς τρόπους γιά νά τά ξεπεράσει, του δίνει τήν εύκαιρία 
νά καθορίσει τούς δικούς του συλλογισμούς καί του Μάρξ γιά τό 
ρεαλισμό καί τις τάσεις στή λογοτεχνία.



ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

Λονδίνο, 19 Απρίλη 1859

Αγαπητέ Λασσάλ,
...Καί έρχομαι στον Franz Von Sickingen54. D'abord 

πρέπει νά παινέσω τή σύνθεση καί τή δράση, καί τούτο είναι 
πολύ παραπάνω απ’ ό,τι μπορεΐ νά πει κανείς γιά όποιο- 
δήποτε σύγχρονο γερμανικό δράμα. In the second instance 
άφήνοντας καταμέρος κάθε κριτική αναφορά, τό έργο μέ 
συγκίνησε βαθιά άπό τήν πρώτη ανάγνωση — γιαυτό καί 
πιστεύω πώς θά κάνει τήν ϊδια έντύπωση, καί σε βαθμό 
μάλιστα πολύ ανώτερο, σ’ έναν αναγνώστη πού κυριαρχείται 
περισσότερο άπ* τό συναίσθημα. Κι αύτή είναι μιά δεύτερη 
κι άρκετά ενδιαφέρουσα άποψη. Καί τώρα the other side 
of the medal : πρώτο* άπό καθαρά μορφική άποψη, καί 
μέ δοσμένο δτι έγραψες σέ στίχους, θά μπορούσες νά επε
ξεργαστείς πιο καλλιτεχνικά τούς ιάμβους. Ωστόσο, παρόλο 
πού στούς επαγγελματίες ποιητές θά μπορούσε νά χτυπήσει 
άσκημα τούτη ή αμέλεια, εγώ τή θεωρώ στο σύνολό της 
τιμητική, γιατί οί επίγονοι δέν κοίταξαν νά διαφυλάξουν 
άλλο άπό τή γυαλάδα τής μορφής. Δεύτερο' ή σκόπιμη 
σύγκρουση δέν είναι μόνο τραγική, άλλά είναι αύτή ή τρα
γική σύγκρουση πού μέσα της δικαιολογημένα ναυάγησε 
τό επαναστατικό κόμμα τού 1848 - 49. Δέν μπορώ λοιπόν 
παρά νά εκφράσω τήν πιο μεγάλη μου έπιδοκιμασία, γιατί 
γίνεται βάση μιας σύγχρονης τραγωδίας.Αναρωτιέμαι όμως

54. Ό  Franz von Sickingen είναι ενα δράμα του Lassale, 
πού δημοσιεύτηκε τό 1859, εμπνευσμένο άπό τή μορφή του ιππότη 
άπό τό Ρήνο, χαρακτηριστικού εκπρόσωπου του γερμανικού ιπποτισ- 
μοΰ. Είναι ιππότης καί ληστής μαζί, καί παρακινείται άπό ενα βα
θύ μίσος ενάντια στούς πρίγκηπες καί τον άνώτατο κλήρο. Τό δράμα 
πολώνεται γύρω στήν έξέγερση των ιπποτών ενάντια στούς πρίγκηπες 
τό φθινόπωρο του 1522, μέ έπικεφαλής τούς Franz von Sickingen 
καί Ulrich von Hutten, πού πολεμούσαν γιά ν* άναστήσουν ενα 
φεουδαρχικό κράτος, όπου ή εξουσία θά βρισκόταν στά χέρια των 
εύγενών. Ό  Hutten, συγγραφέας, θεολόγος κι άνθρωπιστής, ύπήρξε 
ενας άπό τούς κυριώτερους ύποκινητές κι ίδεολόγους τής προτεσταν- 
τικής μεταρρύθμισης.
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άν τό θέμα πού χειρίστηκες ήταν τό κατάλληλο για την 
παρουσίαση αύτης της σύγκρουσης. Ό  Μπαλτάζαρ θα 
μπορούσε σίγουρα νά φανταστεί πώς ό Sickingen θα νικούσε 
άν — άντί νά κρύψει την εξέγερσή του κάτω άπ* τό πρόσχη
μα μιας σύγκρουσης των ιπποτών — ειχε σηκώσει αήν 
αύτοκρατορική σημαία κηρύχνοντας ανοιχτά τον πόλεμο 
ενάντια στους πρίγκηπες. Έμεΐς δμως μπορούμε νά συμμε
ριστούμε αυτή τήν αυταπάτη ; Ό  Sickingen (καί μαζί 
μ’ αύτόν λίγο πολύ κι ό Χοΰτεν) δεν άπότυχε επειδή ήταν 
δόλιος. Άπότυχε γιατί σάν Ιππότης καί σάν αντιπρόσωπος 
μιας τάξης πού κατέρρεε ξεσηκώθηκε ενάντια στήν ύπάρχου- 
σα πραγματικότητα, ή μάλλον ένάντια στήν καινούργια 
μορφή τής ύπάρχουσας πραγματικότητας. Ά ν  άφαιρέσουμε 
έπειτα άπό τον Sickingen ό,τι του άνήκει άτομικά, τήν 
ιδιαίτερη ανατροφή του, τις ξεχωριστές φυσικές του διαθέ
σεις κλπ., άπομένει ό Götz von Berlichingen55. Σέ τούτον 
έδώ τον άθλιο τύπο υπάρχει, στήν άνάλογη μορφή του, ό 
τραγικός άνταγωνισμός τών ιπποτών ενάντια στον αύτο- 
κράτορα καί τούς πρίγκηπες, άρα ό Γκαΐτε μ’ δλο του τό 
δίκιο τον έ'κανε ήρωα. Ό  Sickingen — καί σέ κάποιο βαθμό 
καί ό Χοΰτεν, άν καί σ’ αύτόν, δπως καί σ’ δλους τούς ίδεο- 
λόγους μιας τάξης, μιά τέτοια συμπεριφορά παρουσιάζεται 
άναγκαστικά διαφοροποιημένη — στον άγώνα του άνάντια 
στούς πρίγκηπες (ή μεταστροφή του άπέναντι στον αύτο- 
κράτορα γίνεται μόνο επειδή αυτός, άπό αύτοκράτορας τών 
ιπποτών γίνεται αύτοκράτορας τών πριγκήπων) είναι άπλού- 
στατα έ'νας Δονκιχώτης — άν καί ιστορικά δικαιωμένος. Τό 
γεγονός δτι επιχειρεί τήν εξέγερσή του μέ τήν επιφανειακή 
μορφή μιας σύγκρουσης ιπποτών, δέ σημαίνει τίποτα παρα
πάνω άπ’ τό δτι τήν επιχειρεί σάν Ιππότης. Ά ν  ήθελε νά 
τήν επιχειρήσει μέ διαφορετικό τρόπο θά ’πρεπε νά κάνει 
άπαρχής κατευθείαν έκκληση στις πόλεις καί στούς χωρι
κούς, δηλαδή άκριβώς στις τάξεις πού ή άνάπτυξή τους 
ίσοδυναμεΐ μέ άρνηση της ιπποσύνης.

Ά ν  δέν ήθελες λοιπόν νά καταντήσεις τή σύγκρουσή σου 
άπλά καί μόνο άνάλογη μέ κείνη του Götz von Berlichingen, 
κι άν ό σκοπός σου δέν ήταν αύτός, τότε ό Sickingen κι ό

55. Ό  Götz von Berlichingen, γερμανός ιππότης, είναι τυπικός 
εκπρόσωπος εκείνων τών περιπλανώμενων στρατιωτών πού ήταν 
έτοιμοι νά προσφέρουν τις ύπηρεσίες τους στο αφεντικό πού πλήρωνε 
τά περισσότερα. ’Έλαβε μέρος στον πόλεμο τών χωρικών άλλάζοντας 
πολλές φορές στρατόπεδο. Ή  αυτοβιογραφία του Ιδωσε στό Γκαΐτε 
τό £ναυσμα γιά τό δράμα Götz von Berlichingen.
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Χοΰτεν έπρεπε ν* άποτύχουν, γιατί ήταν επαναστάτες μονά
χα στη φαντασία τους (πράγμα πού δεν μπορεΐ νά ειπωθεί 
καί γιά τον Götz)· γιατί άπ’τή μιά μεριά — με τρόπο ανάλογο 
με κείνον τής καλλιεργημένης πολωνικής αριστοκρατίας του 
1830 — μάχονταν για τις σύγχρονες ιδέες, ενώ άπ την 
άλλη άντιπροσώπευαν στήν πραγματικότητα ένα άντιδρα- 
στικό ταξικό συμφέρον. Οί εύγενεΐς αντιπρόσωποι τής επα
νάστασης — πού πίσω άπ* τά συνθήματα τους γιά ελευθερία 
κι ενότητα παραμονεύει τό ονειρο τής παλιας αύτοκρατορίας 
καί ό νόμος του ισχυρότερου — δεν έπρεπε ν5 άποσπάσουν 
δλο τό ενδιαφέρον, δπως κάνουν μέ σένα* ένα περιβάλλον 
δραστήριο καί πολύ σπουδαίο έπρεπε ν5 άποτελέσουν οι 
άντιπρόσωποι τών χωρικών (αυτών άκριβώς τών χωρικών) 
καί τά επαναστατικά στοιχεία τής πόλης. Θά μπορούσες 
έπειτα νά τονίσεις τις πιο σύγχρονες ιδέες στην καθαρότερη 
μορφή τους, ενώ τώρα ή κεντρική ιδέα πού βγαίνει άπό τά 
γεγονότα — γιά ν5 άφήσουμε καταμέρος τή θρηβκενχική 
ελευθερία — είναι ή άβχική ενότητα. Θά ’πρεπε άκόμα νά 
πλησιάσεις περισσότερο τον Σαίξπηρ, ενώ άντίθετα — κι είναι 
τό πιο σοβαρό λάθος πού σου καταλογίζω — σιλλερίζεις, 
μεταμορφώνεις δηλαδή τά άτομα σε άπλά φερέφωνα του 
πνεύματος τής εποχής56. Μήπως έπεσες καί σύ, δπως κι ό 
Franz von Sickingen σου, στο διπλωματικό λάθος νά 
πιστέψεις πώς ή ίπποτικο - λουθηρανική αντίθεση ήταν 
ανώτερη άπό τήν προλετάριο - μυντσεριανή ; 57

Νιώθω άκόμα ενοχλητικά τήν έλλειψη του χαρακτηρι
στικού στοιχείου στούς τύπους σου, με μόνη εξαίρεση τον 
Κάρολο Ε', τον Μπαλτάζαρ καί τον Ριχάρδο τών Τρεβίρων. 
Κι δμως, ύπήρξε εποχή πού νά έχει πιο έντονες ιδιομορφίες 
άπό τον 16ο αιώνα ; Ό  Χοΰτεν μου φαίνεται πολύ άγνός 
άντιπρόσωπος του «ένθουσιασμοΰ», γιά τοΰτο καί κάπως 
βαρετός. Δε νομίζεις δμως πώς έτσι άδικεΐται, άφοΰ ήταν 
ταυτόχρονα άνθρο^πος πνευματώδης καί μεγάλος χλευαστής ;

’Έπειτα τό πόσο ό Sickingen σου — πού μέ τήν εύκαιρία 
πρέπει νά πώ πώς σκιαγραφεΐται υπερβολικά άφηρημένα — 
είναι θύμα μιας σύγκρουσης άνεξάρτητης άπ5 τούς προσω

56. Κι αύτή επίσης ή επιβεβαίωση συνδέεται μέ όσα έχει πει 
προηγούμενα ό ’Ένγκελς γιά τή λογοτεχνία μιας ορισμένης τάσης καί 
μέ τό γούστο πού εκδηλώνουν οί δύο θεωρητικοί του ιστορικού ύλισ- 
μοΰ.

57. Ό  Μάρξ ύπαινίσσεται τό άγροτικό κίνημα πού μέ αρχηγό 
τον Thomas Müntzer (1480-1525) καταπτόησε τον Λούθηρο καί 
καταπνίχτηκε μέ τά.δπλα άπό τούς πρίγκηπες τό 1525.
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πικούς του υπολογισμούς, είναι πράγμα πού φαίνεται, δταν 
άπό τή μια μεριά βρίσκεται άναγκασμένος να κηρύσσει 
στους ιππότες του την άγάπη για τις πόλεις, κι άπό την 
άλλη στην ευχαρίστηση πού νιώθει δταν ασκεί πάνω στις 
πόλεις τό δίκαια του ισχυρότερου.

Στα έπιμέρους θά πρέπει να παρατηρήσω τον κάποιες 
φορές υπερβολικό διαλογισμό των προσώπων για τό άτομό 
τους, πράγμα πού προέρχεται άπό τή συμπάθειά σου για τον 
Σίλλερ. Για παράδειγμα στή σελίδα 121, δταν ό Χοΰτεν 
άφηγεΐται στή Μαρία τήν ιστορία τής ζωής του, τό βρίσκω 
άφύσικο να βάζεις στο στόμα τής Μαρίας τούτα δώ : 'Ο 
αληθινός οδηγός των αίσθημά των κλπ. μέχρι τό: Και τον- 
το βαραίνει πιότερο άπ όσο βάρυναν μονάχα τά χρόνια.

Οι στίχοι πού προηγούνται άπό τό «Λένε» μέχρι τό 
«γερασμένη» θά μπορούσαν λοιπόν νά επονται, ένώ ό συλλο
γισμός «'Η  κόρη γίνεται γυναίκα στο μικρό διάστημα μιας 
νύχτας» (παρόλο πού δείχνει πώς ή Μαρία ξέρει κάτι παρα
πάνω άπ5 τήν άφηρημένη έννοια τού έρωτα) ήταν όλότελα 
άσκοπος* κι άκόμα περισσότερο, ή Μαρία δεν έπρεπε ν* 
άρχίσει με συλλογισμούς γιά τήν «ήλικία» της. Στο αίσθημά 
της άπέναντι στήν ήλικία της έπρεπε νά δώσει γενική έκφρα- 
ση,έχοντας πει ήδη τά δσα άφηγεΐται, σε κείνη τή «μοναδική» 
ώρα. ’Έπειτα, στούς στίχους πού ακολουθούν μου χτυπάει 
άσκημα εκείνο τό «τήν πίστευα δικαίωμα» (δηλαδή τήν 
εύτυχία). Γιατί νά διαψεύσεις τήν άπλοϊκή δψη τού κόσμου 
μεταβάλλοντάς την σε νομική θεωρία ; ’Ίσως σέκάποια άλλη 
εύκαιρία θά σου εκθέσω πιο λεπτομερειακά τή γνώμη μου.

Θεωρώ άρκετά πετυχημένη τή σκηνή με τον Sickingen 
καί τον Κάρολο Ε', παρόλο πού ό διάλογος είναι υπερβολικά 
έπιτιμητικός κι άπό τις δυο μεριές* τό ίδιο συμβαίνει καί 
με τή σκηνή πού ξετυλίγεται στούς Τρεβίρους. Πολύ δμορφες 
οί χαρακτηριστικές εκφράσεις τού Χούτεν γιά τό σπαθί.

’Αρκετά δμως γι5 αύτή ή φορά.
Ή  γυναίκα μου εγινε φανατική θαυμάστρια τού έργου 

σου. Δεν έμεινε δμως ικανοποιημένη άπό τή Μαρία.
Δικός σου 

K.M.58

58. Ό  Κ. Μάρξ στον Lassalle (19.4.1859). Σ ’ αύτό τό γράμμα 
του Μάρξ, δπως καί σ’ εκείνο του ’Ένγκελς της 18 Μαΐου 1859, οί 
δυό φίλοι, χωρίς νά έχουν συνενοηθεΐ προηγούμενα, εκφράζουν γιά 
τό έργο του Lassalle τις ϊδιες έπιφυλάξεις.



6, Thorncliffe Grove, Manchester 
18 Μάη 1859

’ Αγαπητέ Λασσάλ,
Θά σάς φαίνεται ϊσο ς̂ παράξενο πού δε σάς έγραψα τόσο 

καιρό, τή στιγμή μάλιστα πού σας χρωστούσα μιά κριτική 
γιά τον Sickingen. Άλλα αύτό άκριβώς είναι πού δέ μ5 άφη
σε νά σας γράψω άμέσως. Μέ τή λογοτεχνική ξηρασία πού 
βασιλεύει σήμερα παντού, σπάνια μου συμβαίνει νά διαβά
σω παρόμοιο εργο, κι έπειτα πάνε χρόνια πού δεν ετυχε νά 
διαβάσω κάτι πού θ* άξιζε μιά βαθιά κριτική καί μιά άκριβή 
καί σταθερή γνώμη. Τά παρακατιανά πράγματα δεν άξίζουν 
τέτοιο κόπο. Ακόμα καί τά λίγα καλά εγγλέζικα μυθιστο
ρήματα πού διαβάζω κάπου κάπου — π.χ. ό Thackeray — 
ποτέ δεν κατάφεραν νά μου γεννήσουν τέτοιο ενδιαφέρον, 
παρά τήν άδιαφιλονίκητη λογοτεχνική καί ίστορικοπολιτι- 
στική τους άξία. ’Έπειτα ή κριτική μου ικανότητα — μετά 
άπό μιά Ίοσο μεγάλη περίοδο στασιμότητας — εχει έξα- 
σθενήσει άρκετά, γιά τοΰτο καί θά χρειαστεί νά περάσει 
πολύς καιρός προτού μπορέσω ξανά νά έκφέρω γνώμες. 
'Όμως ό Sickingen σας άξίζει όλότελα διαφορετική μετα
χείριση σέ σχέση μέ κείνα τά πράγματα, γιά τοΰτο καί 
βρήκα τον καιρό. Ή  πρώτη κι ή δεύτερη ανάγνωση του έρ
γου σας — πού άπό κάθε άποψη, θέματος καί ανάπτυξης, 
είναι καθαρά εθνικό καί γερμανικό — μου γέννησε μιά εύχά- 
ριστη συγκίνηση* αναγκάστηκα ετσι νά τ* άφήσω λίγο καιρό 
καταμέρος, γιατί τό γούστο μου — άρκετά έξασθενημένο 
κάτω άπ* τις πενιχρές συνθήκες πού επικρατούν — μ’ εχει 
κάνει, καί ντρέπομαι πού τό λέω, νά έντυπωσιάζομαι κά- 
ποιες φορές με τήν πρώτη άνάγνωση, άκόμα καί έ'ργων 
δίχως άξία. Γιά νά είμαι λοιπόν όλότελα άμερόληπτος καί 
«κριτικός» άφησα καταμέρος τον Sickingen κοί τον έδωσα 
σέ κάτι γνωστούς (υπάρχουν εδώ αύτό τον καιρό κάνα δυο 
γερμανοί σχετικά καλλιεργημένοι λογοτεχνικά). Habent 
sua fata libellv κι αν γίνει καί στά πάρουν, δύσκολα τά 
παίρνεις πίσω* έτσι, γιά νά ξαναπάρω τον Sickingen χρειά
στηκε νά καταφύγω στή βία. Μπορώ νά σας πώ δτι ή εντύ
πωση, καί μέ τήν τρίτη καί μέ τήν τέταρτη άνάγνωση, 
έ'μεινε ή ίδια — καί μιας κι ό Sickingen σας άντέχει στήν 
κριτική, σάς λέω τώρα τή «γνώμη μου».

Ξέρω πώς δέ θά σάς κάνω μεγάλη φιλοφρόνηση αν σάς 
πώ δτι κανένας άπό τούς σημερινούς καταξιωμένους γέρμα-
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νους ποιητές δέ θά μπορούσε ουτε κατά προσέγγιση νά γρά
ψει ένα παρόμοιο δράμα. Πρόκειται δμως γιά γεγονός πολύ 
χαρακτηριστικό γιά τή λογοτεχνία μας, κι έτσι δέν μπορεΐ 
ν* άποσιωπηθεΐ. Γιά νά ξεκινήσουμε από τή μορφική άποψη, 
χάρηκα τήν ικανότητα τής άδρής σύνθεσης καί τον καθαρά 
δραματικό χαρακτήρα τού έργου. Βέβαια στή μετρική παίρ
νετε άρκετές έλευθερίες, πράγμα πού ωστόσο χτυπάει 
περισσότερο στήν άνάγνωση, παρά σ’ ενα σκηνικό άνέβασμα. 
Πολύ θά ’θελα νά τό ξαναδιαβάσω διασκευασμένο γιά σκη
νική παρουσίαση* βέβαια δπως είναι τώρα τό έργο δέν μπο
ρεΐ νά παρουσιαστεί* έ'χο.) εδώ μαζί μου ενα νέο γερμανό 
ποιητή (τον Κάρλ Ζίμπελ), συχωριανό καί μακρινό συγγε
νή μου, πού έχει άσχοληθεΐ άρκετά μέ τό θέατρο* ίσως έρθει 
στο Βερολίνο σάν έφεδρος άξιωματικός τής πρωσικής φρου
ράς* αν ναι, ελπίζω νά βρω τό χρόνο νά τού δώσω κανένα 
σημείωμα γιά σάς. Αύτός έχει άλλες απόψεις γιά τό δράμα, 
πιστεύει δμως πώς δέν είναι απόλυτα δυνατό ν5 άνεβαστεΐ 
στή σκηνή : βασικά πιστεύει πώς φταίνε οι μακριοί μονό
λογοι πού άπασχολοΰν έναν ήθοποιό μονάχα, ένώ οι άλλοι 
είναι άναγκασμένοι νά εξαντλήσουν σέ δυο ή τρεις φορές 
δλα τά άποθέματα τής μιμικής τους γιά νά μή μένουν άκί- 
νητοι καί καρφωμένοι σάν τούς κομπάρσους. Οί δυο τελευ
ταίες πράξεις δείχνουν καί τό μέ παραπάνω πώς σας είναι 
εύκολο νά κάνετε τό διάλογο γρήγορο καί ζωηρό καί κό
βοντας καί καμιά εικόνα (πράγμα πού άλλωστε συμβαίνει 
σέ κάθε δράμα), θά μπορούσε νά συμβεΐ τό ίδιο, κατά τή 
γνώμη μου, καί στις τρεις πρώτες πράξεις* δέν αμφιβάλλω 
πώς θά λάβετε ύπόψη σας δλα τούτα δταν θά τό ξαναδου- 
λεύετε γιά σκηνικό άνέβασμα. Φυσικά δλα τούτα θά έχουν 
άντίχ-ΐυπο στο Ιδεολογικό περιεχόμενο, αύτό δμως είναι 
άναπόφευκτο* ό τέλειος συγκερασμός άνάμεσα στήν βαθιά 
σκέψη, τό ενσυνείδητο ιστορικό περιεχόμενο — πού δίκαια 
άποδίδεται στο γερμανικό δράμα — μαζί μέ τή σαιξπηρική 
ζωντάνια καί τήν πληρότητα θά επιτευχθεί μόνο στο μέλλον 
καί, πιθανό, δχι στά έργα των γερμανών. ’Έτσι βλέπω εγώ 
τό μέλλον τού δράματος. Τό βέβαιο εϊναι πώς κι ό βίοΐίίηξβΐΐ 
βρίσκεται στο σωστό δρόμο : τά βασικά πρόσωπα άντι- 
προσωπεύουν συγκεκριμένες τάξεις καί ρεύματα — άρα καί 
τις συγκεκριμένες ιδέες τής έποχής τους — καί τά κίνητρά 
τους δέ βρίσκονται σέ ταπεινές προσωπικές επιθυμίες άλλά 
στο ιστορικό ρεύμα πού τούς παρασύρει. Έ δώ ή πρόοδος 
θά συντελεστεΐ αν φέρουμε στήν πρώτη γραμμή αύτά τά 
κίνητρα, μέ ζωντανό, ενεργητικό, ας πούμε φυσικό, τρόπο,
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μέσα άπδ την εξέλιξη τής δράσης, έτσι πού ή επιχειρημα
τολογία (δπου με εύχαρίστητη ξαναβρήκα τις παλιές σας 
ρητορικές ικανότητες άπδ τήν εποχή των λαϊκών συνε
λεύσεων) νά φαίνεται δλο καί πιδ περιττή.59 Εξάλλου φαί
νεται πώς καί σεις γνωρίζετε ποιδς είναι ό σωστδς δρόμος 
πού πρέπει ν’ άκολουθήσετε, δταν κάνετε διάκριση άνάμεσα 
στδ λογοτεχνικό δράμα καί στδ δράμα πού είναι προορι
σμένο νά παιχτεί. Πιστεύω πώς ó Sickingen μπορεΐ νά 
μετατραπεΐ σέ θεατρικό έ'ργο, μέ δυσκολία βέβαια (γιατί 
ή τελειότητα δέν είναι μικρή δουλειά). Μά μ5 ολα αύτά 
συνδέεται στενά 6 χαρακτηρισμός τών προσώπων. Μέ τό 
δίκιο σας εΐσαστε άντίθετος στήν κακά εννοημένη έξατο- 
μίκευση πού κυριαρχεί γιά τήν ώρα καί πού πάντα κατα
λήγει σέ λεπτεπίλεπτες κουτσουλιές— κύριο γνώρισμα μιας 
λογοτεχνίας τών επίγονων πού είναι προορισμένη νά χαθεί 
στο μηδέν. Νομίζω δμως πώς ενα άτομο δέ χαρακτηρίζεται 
άπλά άπό τδ τί κάνει άλλά άπδ τδ πώς τό κάνει’ κι5 άπ’ τήν 
άποψη αύτή θαρρώ πώς δέ θά ύπήρχε καμιά προκατάλη
ψη γιά τό ιδεολογικό περιεχόμενο του δράματος, άν κάθε 
χαρακτήρας διαγραφόταν χωριστά άπ’ τον αλλο, μέ τρόπο 
κατά τδ δυνατό περισσότερο άμιγή καί πλούσιο σέ άντι- 
θέσεις. Ό  χαρακτηρισμός του αρχαίου δέν είναι πιά άρκε- 
τδς στήν έποχή μας, καί δώ πιστεύω πώς θά μπορούσατε 
νά ζυγίσετε περισσότερο τή σημασία του Σαίξπηρ στήν 
ιστορία τής εξέλιξης του δράματος/Όλα τούτα δμως είναι 
πράγματα δευτερεύοντα, κι άν τ ’ άναφέρω εϊναι γιά νά σας 
δείξω πώς ένδιαφέρθηκα καί γιά τήν μορφική άποψη του 
δράματός σας.

’Αντίθετα, δσο άφορά τό ιστορικό περιεχόμενο, μπο
ρέσατε νά δώσετε άρκετά καθαρά, καί μέ τεκμηριωμένες 
παραπομπές γιά τή διαδοχική εξέλιξη, τις δύο όψεις τού 
τοτινοΰ κινήματος πού σάς ένδιαφέραν πρωταρχικά : τό 
έθνικό κίνημα τών εύγενών, πού άντιπροσωπεύει ό Sickingen, 
καί τδ θεωρητικό άνθρωπιστικδ κίνημα μέ τήν έ'σχατη εξέ
λιξή του στο θεολογικό καί στδ εκκλησιαστικό επίπεδο, πού 
άποτελεΐται άπό τήν μεταρρύθμιση. Μου άρέσουν πάνω άπ’ 
δλα οί σκηνές μέ τδν Sickingen καί τδν αύτοκράτορα, κι

59. Σημειώστε επίσης εδώ άπό τή μιά μεριά τον ευγενικό τρόπο 
μέ τον όποιο ό ’Ένγκελς διατυπώνει μιά αύστηρή κριτική, κι άπό τήν 
άλλη τήν άποστροφή πού δοκιμάζει γιά ένα είδος λογοτεχνίας, στο 
όποιο τά πρόσωπα αναγγέλλουν ή διακηρύσσουν τις ιδέες τους καί τά 
αίσθήματά τους άντί νά τά εκφράζουν διαμέσου της δράσης καί τής 
συμπεριφοράς, μέ τρόπο «φυσικό».
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ακόμα μέ τον πρεσβευτή -καί τον αρχιεπίσκοπο Τρεβίρων 
στήν τελευταία, μέ τήν άντίθεση του πρεσβευτή — κοσμο
πολίτη, καλλιεργημένου αισθητικά καί κλασικά, μέ θεωρη
τική καί πολιτική δραστηριότητα — καί του γερμανικού 
εκκλησιαστικού πρίγκηπα μέ τήν περιορισμένη άντίληψη, 
κατορθώσατε νά δώσετε εναν εξαίρετο χαρακτηρισμό των 
άτόμων πού, ώστόσο, βγαίνει άμεσα από τον άντιπροσω- 
πευτικό χαρακτήρα των δύο προσώπων. Πολύ πειστική 
είναι έπίσης ή σκηνή μέ τον 8ιο1άιψβη καί τον Κάρολο 
Ε'.Μέ τήν Αυτοβιογραφία του Χοΰτεν, πού πολύ σωστά θεω
ρήσατε τό περιεχόμενό της ούσιώδες, βρήκατε άναμφί- 
βολα τον τρόπο νά εντάξετε παρενθετικά αύτό τό περιεχό
μενο στο κείμενο του δράματος. Μεγάλη σημασία εχει 
άκόμα ό διάλογος του Μπαλτάζαρ μέ τον βίοίοι^θη στήν 
πέμπτη πράξη, δπου ό πρώτος δείχνει στον κύριό την πρα
γματικά επαναστατική πολιτική πού επρεπε ν5 άκολου- 
θήσει. Μπαίνει λοιπόν τό ειδικό τραγικό στοιχείο, κι άκρι- 
βώς γιά τή σημασία πού έχει μου φαίνεται πώς θά’πρεπε 
νά τό τονίσετε άπό τήν τρίτη κιόλας πράξη, καί δέ λείπουν 
οί κατάλληλες εύκαιρίες. Κινδυνεύω δμως νά πέσω ξανά σέ 
πράγματα δευτερεύοντα. Ή  κατάστατη των πόλεων καί 
των πριγκήπων εκείνης τής εποχής παρουσιάζεται δμοια 
μέ μεγάλη ζωηρότητα τις πιο πολλές φορές, κι ετσι λίγο 
πολύ ? έξαντλοΰμε τά επίσημα, ας πούμε, στοιχεία του το- 
τινοΰ κινήματος. Κατά τή γνώμη μου δμως δέ δώσατε τό 
άπαιτούμενο βάρος στά άνεπίσημα στοιχεία, στούς προ
λετάριους καί στούς χωρικούς, μέ τις θεωρητικές ιδέες πού 
κυκλοφορούσαν στον κύκλο τους. Καί τό άγροτικό κίνημα 
ύπήρξε εθνικό μέ τον τρόπο του, δντας ενάντια στούς πρί- 
γκηπες δπως καί τό κίνημα των εύγενών επειτα οί κολασ- 
-σιαίες διαστάσεις τού άγώνα πού τό λύγισε ξεπροβάλλουν 
άκόμα πιο επιβλητικά μποστά στήν ευκολία μέ τήν οποία 
οί εύγενεΐς παραδόθηκαν στον ιστορικό προορισμό τους, 
τή δουλοπρέπεια, άφήνοντας μονάχο τον βίβΐώι^βη. Άκόμα 
καί γιά τή δίκιά σας δραματική άντίληψη — πού γιά μένα, 
δπως είδατε, είναι ύπερβολικά άφηρημένη κι δχι άρκετά 
•ρεαλιστική — μου φαίνεται πώς τό άγροτικό κίνημα άξιζε 
μεγαλύτερη εμβάθυνση. 'Η σκηνή των άγροτών μέ τον 
βίοΐάι^βη είναι βέβαια χαρακτηριστική, καί ή άτομικό- 
τητα αύτού του «προπαγανδιστή» σκιαγραφεΐται μέ άρκετά 
σωστό τρόπο* δμως ή σκηνή δέν έχει τό άπαιτούμενο σφρί
γος γιά νά δείξει, σέ σύγκριση μέ τό κίνημα των εύγενών, 
τό χείμαρρο τού άγροτικού κινήματος πού ήταν ήδη τότε
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έντονα άναπτυγμένο. Για τή δίκιά μου δραματική άντίληψη — 
πού πιστεύει πώς δέν πρέπει ν5 άφήνουμε τήν πραγματικό
τητα για το ιδεατό, τον Σαίξπηρ για τον Σίλλερ60— αν δη
μιουργούσατε καί τό κατάλληλο προλεταριακό περιβάλλον, 
πού εκείνους τούς χρόνους ήταν τόσο θαυμαστά ποικιλό- 
χρίομο, θα βρίσκαμε ένα άλλο ύλικό για νά δώσετε μεγα
λύτερη ζωντάνια στο δράμα, θα φτιάχνατε ένα άνεκτίμητο 
υπόβαθρο για τό κίνημα των εύγενών, πού θ5 άποδιδόταν 
έτσι άντικειμενικά. Πόσο ύπέροχα σκιαγραφοΰνται οί χα
ρακτήρες αυτής τής εποχής τής κατάλυσης των φεουδαρ
χικών θεσμών, μέ τούς ζητιάνους βασιλιάδες, τούς πεινα- 
σμένους μισθοφόρους καί τούς κάθε λογής τυχοδιώκτες! 
"Ενα φαλσταφικό ύπόβαθρο, πού θα ήταν περισσότερο άπο- 
τελεσματικό άπ5 ό,τι στον Σαίξπηρ, σ’ ένα δράμα πού θα 
ήταν ίαχορικό μ* αυτή τήν έννοια. Πέρα απ’ ολα αυτά δμως, 
μου φαίνεται πώς άκριβώς επειδή υποτιμήσατε τό άγρο- 
τικό κίνημα, παρασυρθήκατε άπό τή μιά μεριά νά παρου
σιάσετε λαθεμένα τό εθνικό κίνημα τών εύγενών, ένώ άπό 
τήν άλλη σάς ξέφυγε παράλληλα καί τό αληθινά τραγικό 
στοιχείο τής τύχης του βίοίαι^βη. Μέ τή δική μου οπτική, 
ή μάζα τής αύτοκρατορικής' άριστοκρατίας εκείνου του 
καιρού δέν ειχε κατά νοΰ νά συμμαχήσει μέ τούς άγρότες* 
δέν τήν άφηνε ή έξάρτησή της άπό τά εισοδήματα πού άπο- 
σποΰσε καταπιέζοντάς τους. Πολύ πιθανότερη θά’ταν μιά 
συμμαχία μέ τις πόλεις, πού δμως δέν πραγματοποιήθηκε 
ή πραγματοποιήθηκε μερικά. 'Όμως ή πραγμάτωση τής 
εθνικής επανάστασης τής άριστοκρατίας ήταν δυνατή μόνο 
διαμέσου μιας συμμαχίας μέ τις πόλεις ή τούς άγρότες, 
καί ειδικά μέ τούς τελευταίους* καί τό τραγικό στοιχείο 
βρίσκεται κατά τή γνώμη μου στο γεγονός δτι αύτή ή βα
σική προϋπόθεση — δηλαδή ή συμμαχία μέ τούς άγρότες — 
ήταν άδύνατη* έτσι ή πολιτική τών εύγενών έμεινε άναγκα- 
στικά περιορισμένη, καί τήν στιγμή πού οί εύγενεΐς θέ
λησαν νά μπουν επικεφαλής του εθνικού κινήματος, ή μάζα 
του έθνους, οί άγρότες, έναντιώθηκαν καί έτσι μοιραία 
όδηγήθηκαν στήν καταστροφή. Τό αν ή γνώμη σας — δτι 
ό δίοίαι^θη ήταν σύμμαχος μέ τούς άγρότες — είναι ίστο-

60. Ή  άντιπαράθεση του Σαίξπηρ στον Schiller σημαίνει άπόρ- 
ριψη της ρομαντικής ροπής προς τό Ιδανικό καί προσχώρηση στη 
μεγαλύτερη κατάκτηση του ’ίδιου του ρομαντικού, δηλαδή στό δρα
ματικό σά μέτρο του ιδανικού. Δέν είναι τυχαίο τό δτι βρίσκουμε σχε
δόν παρόμοιες διατυπώσεις στον δικό μας De Sanctis.
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ρικά στηριγμένη, δεν μπορώ νά τό κρίνω άλλά ουτε καί μ’ 
ένδιαφέρει. ’Έπειτα, άπ’ ό,τι θυμαμαι, τά γραφτά του Χοΰ- 
τεν, στά σημεία πού άπευθύνονται στούς άγρότες, μόλις 
πού άγγίζουν τό καφτό θέμα των εύγενών καί προσπαθούν 
να στρέψουν την οργή των άγροτών ενάντια στον κλήρο. 
Δεν εχω σκοπό νά σάς άμφισβητήσω τό δικαίωμα νά συλ- 
λάβετε τον Sickingen καί τον Χοΰτεν σάν άνθρώπους πού 
σχεδιάζουν τήν χειραφέτηση των χωρικών. Πέφτετε δμως 
σε τραγική άντίφαση γιατί κι οί δυο μπαίνουν άνάμεσα στούς 
εύγενεΐς, πού σίγουρα δεν ήθελαν κάτι τέτοιο, καί στούς 
άγρότες. Σ ’ αύτό ακριβώς τό σημείο βρίσκεται ή τραγική 
σύγκρουση του ιστορικά άναγκαίου αιτήματος με τό αδύ- 
νατο τής πρακτικής εφαρμογής του.61 Έσεΐς δμως παραγνω
ρίζετε αύτό τό σημείο καί περιορίζετε τήν τραγική σύγκρου
ση σέ πολύ στενά δρια : ό Sickingen, άντί νά συμμαχήσει 
με τον αύτοκράτορα καί τήν αύτοκρατορία, συμμαχεί μ’ 
ενα μονάχα πρίγκηπα (παρόλο πού καί δώ πετυχημένα Ανα
κατεύετε τούς χωρικούς) καί άποδίδετε τήν αιτία τής Απο
τυχίας του άπλά καί μόνο στήν άδιαφορία καί στή δειλία 
τών εύγενών. 'Όλα αύτά θά έστεκαν , καί πολύ μάλιστα, 
αν ήδη άπαρχής ριχνόταν περισσότερο βάρος στήν περιγρα
φή τής Αγανάκτησης του Αγροτικού κινήματος καί στήν 
προδιάθεση τών εύγενών, πού, έξαιτίας του κινήματος του 
Bundschuh καί του Armer Konrad,62 εϊχαν μετατραπεΐ 
σέ απόλυτα αντιδραστικά στοιχεία. Βέβαια αύτός είναι μο
νάχα ενας τρόπος εισαγωγής του προλεταριακού αγροτικού 
κινήματος στο δράμα· μπορεΐ νά σκεφτεΐ κανείς τουλάχι
στον άλλους δέκα τρόπους, τό ίδιο καλούς ή καί καλύτερους 
Ακόμα.

'Όπως βλέπετε χρησιμοποιώ γιά τό εργο σας πολύ 
υψηλό μέτρο σύγκρισης — καί γιά νά’ μαι Ακριβής τό άνώ- 
τερο — είτε γιά τήν αισθητική είτε γιά τήν ιστορική πλευρά

61. Αύτή δέν είναι μιά ιδεολογική ή θεματική κριτική, άλλά ή 
επαλήθευση, σέ σύγκριση μέ τήν πραγματική κατάσταση, τής άδυ- 
ναμίας καί τής άντιφατικότητας τής έμπνευσης του Lassalle.

62. «Bundschuh» (*Η Λίγκα του Παπουτσιού) καί «Armer 
Konrad» (Ό  φτωχός Κόνραντ), μεγάλες μυστικές όργανο^σεις χω
ρικών καί φτωχών πού στο τέλος του 15ου καί στις άρχές του 16ου 
αιώνα οργάνωσαν τον πόλεμο τών χωρικών. Αί δύο οργανώσεις δροΰ- 
σαν άντίστοιχα στήν * Αλσατία καί στή Βιρτεμβέργη. CH «Bundschuh» 
οργάνωσε εξεγέρσεις τό 1493, 1502, 1513 καί 1517, ή «Armer 
Konrad» τό 1514. Τό 1517 τά μέλη τών δύο συνδέσμων ενώθηκαν 
σέ μιά μόνο οργάνωση καί συμπίίοασύρθηκαν στήν τελευταία κοινή 
ήττα.
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πρόκειται· κι5 αύτό, για να μπορώ νά σάς κάνω που καί που 
κάποιες παρατηρήσεις· πιστεύω πώς αύτο αρκεί για, νά 
σας άποδείξει την άναγνώρισή μου. Μεταξύ μας ή κριτική, 
για το καλό του ίδιου τού κόμματος, είναι εδώ καί χρόνια 
ύποχρεωτικά δσο πιο άνοιχτή γίνεται* δσο γιά τά ύπόλοιπα,- 
είναι πάντα χαρά γιά μένα καί γιά δλους μας νά άποδείχνουμε 
κάθε τόσο πώς τό κόμμα μας δίνει πάντα τό παρόν, σ* δποιο 
τομέα κι άν άσχολεΐται, άποδείχνοντας την υπεροχή του* 
’Έτσι εγινε καί τούτη τή φορά με τό έργο σας [ . . . ] 63*

63. Ό  Φ. ’Ένγκελς στον Lassalle (18-5-1859). Τά δυο γράμ
ματα του Μάρξ καί του ’Ένγκελς στον Lassalle άπαντοΰσαν σ’ ένα 
άντίγραφο του δράματός του πού τούς είχε στείλει καί πού συνοδευό
ταν άπδ ένα σχόλιο γιά την τραγική Ιδέα. Ό  Lassalle άπάντησε 
καί στούς δύο, μ5 ένα μονάχα μακροσκελέστατα γράμμα στις 29 Μαιου 
1859.
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Λίγο πριν τή' μεταρρύθμιση αλλά καί στη διάρκεια της 
δη μιουργήθηκε στη Γερμανία μιά λογοτεχνία πού πήρε 
τό εκπληκτικό ονομα γκρομπιανική.™ Βρισκόμαστε σήμερα 
σέ μια εποχή ανακατατάξεων, παρόμοιων ν* άύτές του 
16ου αιώνα. Δεν είναι λοιπόν ν* άποροΰμε αν ξανανθίσει στη 
Γερμανία ή γκρομπιανική λογοτεχνία. Τό ένδιαφέρον για 
ΐήν ιστορική εξέλιξη υπερνικάει εύκολα τήν αισθητική απο
στροφή πού προκαλεΐ — καί προκαλοΰσε στο 15ο καί 16ό 
αιώνα — αύτό τό είδος τής λογοτεχνικής σύνθεσης, ακόμα 
καί στα ελάχιστα καλλιεργημένα γούστα.

Χυδαία, άλαζονική, καυχησιάρα, περήφανα σκληρή 
στις έπιθέσεις της, υστερικά ευερέθιστη άπέναντι στήν άμά- 
θεια των άλλων, κράδαινε ψηλά τό σπαθί σέ μιά φοβερή 
σπατάλη δυνάμεων, γιά ν5 άποτραβηχτεΐ πιο έπειτα δει
λιασμένη* δέν επαυε νά διαλαλεΐ τά χρηστά ήθη, δμως αύτά 
ήταν πού παραβίαζε ή ίδια άδιάκοπα· σκεφτόταν μονάχα 
τήν αύπόθεση», άλλά μόλις πού τήν άγγιζε* εβαζε άπέναντι 
από τή λαϊκή θυμοσοφία τή σχολαστική μικροαστική ήμι- 
μάθεια, καί άντέτασσε στήν επιστήμη τήν ((άνθρώπινη εύ- 
θυκρισία»* έπεφτε με κενόδοξη εύκολία σ’ άσύστατες καί 
δίχως τελειωμό πολυλογίες* υίοθετουσε προλεταριακές μορ
φές γιά ενα μικροαστικό περιεχόμενο* παραβίαζε τή λογο
τεχνική γλώσσα γιά νά τής δώσει τάχα τό χαρακτήρα τής 
καθαρής φυσικής άμεσότητας* εκανε μετά χαράς εκφρα
στικούς υπαινιγμούς γιά τό κορμί του συγγραφέα, πού 
δέν κρατιόταν νά δείξει τή δύναμή του, τις φαρδιές του 
πλάτες, νά ξεγυμνωθεί στήν άνάγκη δημόσια* διατυμπά
νιζε πώς σ’ ενα υγιές σώμα υπάρχει καί υγιής νους* δίχως 
νά τό νιώθει ήταν σημαδεμένη άπό τις ψιλολογημένες δια
φορές καί τον πυρετό τής φυσικής ζωής του 16ου αιώνα*

64. Ή  Grobianische, Literatur είναι ενα λογοτεχνικό ρεΰμα 
πού δημιουργήθηκε στο τέλος τού 15ου αιώνα άπό τόν Sebastiäno 
Brand στό έργο τού aNarrenschifp) (1494). 1Ιη[ρε τ  βνομά της άπό 
μιά μορφή του κωμικού άγιου Grobianus (άπό τό Grobe, χονδροπρε- 
πής καί τό Jahn). 'Όριζε ειρωνικά ήθικούς κανόνες γιά τούς Gro- 
bianer, τούς άδελφούς του Säuorden (Τάγμα της χονδροπρέπειας)» 
πού προστάτης άγιος τους ήταν άκρφφς ό Grobianus,
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περιοριζόταν, έτσι στις στενές δογματικές έννοιες και κα
τέφευγε σέ μια φτηνή πράξη για νά προλάβει κάθε κατα
νόηση* ξεσηκωνόταν ενάντια στήν άντίδραση κι άντιδρουσε 
ενάντια στήν πρόοδο* άνίκανη νά διακωμωδήσει τον άντί- 
παλο, τον έβριζε γελοία σ’ δλους τούς τόνους* ό Σαλομόνε 
κι ό Μαρκόλφος, ό Δονκιχώτης καί ό Σάντσο Πάντσα, ό 
όνειροπόλος κι ό άστούλης μέσα στο ίδιο πρόσωπο· βίαιη 
μορφή τής αγανάκτησης καί τής άγανακτισμένης βιαιότη
τας* κι δλα τούτα ζωσμένα άπ* τήν άτμόσφαιρα τής έν
τιμης συνείδησης του ήλίθιου, φχαριστημένου άπό τον 
εαυτό του άνθρώπου : αύτή ήταν ή γκρομπιανική λογο
τεχνία του 16ου αίώνα.Άν δέ μ5 άπατα ή μνήμη, ή λαϊ
κή γερμανική σάτιρα τής έστησε λυρικό μνημείο μέ το 
τραγούδι του Heinecke, dem starken Knecht65.

65. Κ. Μάρξ, Die moralisierende Kritik und die kritisie
rende Moral (Ή  κριτική πού ήθιχολογεΐ καί ή ήθική πού κριτικάρει). 
Είναι μιά σειρά άρθρων μέ τά όποια ό Μάρξ απάντησε τον Όκτώβρη- 
Νοέμβρη του 1847, στο «Deutscher Brüsseler Zeitung», στις 
επιθέσεις ενάντια στούς κομμουνιστές πού είχαν δημοσιευτεί στό Ι'διο 
περιοδικό άπό τον Karl Heinzen. Στό πρώτο του άρθρο ό Μάρξ κατα
μαρτυρούσε στά γραφτά του Heinzen μιά άνάσταση της γκρομπιανι- 
κής λογοτεχνίας.



Τρίτο μέρος

Ή  καπιταλιστική κοινωνία
και οί Αντανακλάσεις της στήν τέχνη





ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Ή  γλώσσα είναι τόσο αρχαία δσο κι5 ή συνείδηση, είναι 
ή πραγματική, πρακτική συνείδηση πού υπάρχει καί γιά 
τούς άλλους άνθρώπους, άρα καί γιά μένα τον ίδιο* ή γλώσσα 
σά συνείδηση πηγάζει μονάχα άπ9 τήν άνάγκη, άπό την 
αναγκαιότητα συναναστροφής μέ τούς άλλους άνθρώπους.1 
Όπου ύπάχει μιά σχέση, υπάρχει γιά μένα* τό ζώο δεν 
((εχει αχέύεις» μέ τίποτα καί κανενός είδους. Γιά τό ζώο 
οί σχέσεις του μέ τ5 άλλα δέν υπάρχουν σά σχέσεις. * Η συ
νείδηση είναι λοιπόν άπαρχής κοινωνικό προϊόν καί μένει 
τέτοιο δσο υπάρχουν άνθρωποι. Φυσικά ή συνείδηση είναι 
πριν άπ5 δλα άπλή συνείδηση τού άμεσου αισθητού περιβάλ
λοντος καί του περιορισμένου δεσμού μέ άλλα. πρόσωπα καί 
πράγματα έ'ξω άπό τό άτομο πού άποκτά συνείδηση* ταυ
τόχρονα είναι καί συνείδηση τής φύσης, πού αρχικά ορθώ
νεται ενάντια στούς άνθρώπους σά δύναμη όλότελα ξένη, 
πανίσχυρη κι άκατανίκητη, πού οί άνθρωποι τής συμπερι- 
φέρονται μέ καθαρά ζωώδικο τρόπο κι άφήνονται στήν κυ
ριαρχία της σάν κτήνη : είναι λοιπόν μιά καθαρά ζωώδικη 
συνείδηση τής φύσης (φυσική θρησκεία). Βλέπουμε εδώ 
άμέσως πώς αύτή ή φυσική θρησκεία ή αύτή ή συγκε
κριμένη συμπεριφορά άπέναντι στή φύση επηρεάζεται άπό 
τη μορφή τής κοινωνίας, καί άντίστροφα. 'Όπως παντού, 
έτσι καί δώ ή ταυτότητα φύσης καί άνθρώπων φανερώ
νεται, καί σέ τούτο : ή περιορισμένη συμπεριφορά τών 
άνθρώπων άπέναντι στή φύση επηρεάζει τήν περιορισμένη 
συμπεριφορά μεταξύ τών άνθρώπων, καί ή περιορισμένη

1. Αύτός ό ορισμός τής γλώσσας (langage) σάν πρακτικής, 
πραγματικής συνείδησης, αντιστοιχεί στις πιο σύγχρονες γλωσσολο- 
γΐκές θεωρίες πού, ενάντια στήν ίδεαλιστική θέση πού υποστηρίζει 
τήν άτομική καί φανταστική προέλευση τής ’ίδιας τής γλώσσας (lan
gage), Ιχουν διακρίνει τή γλώσσα (langue) (σάν θεσμικό γεγονός 
καί μέσο επικοινωνίας μεταξύ τών άνθρώπων) άπό τή γλώσσα (langue) 
(σάν ελεύθερη δημιουργία του καλλιτέχνη). (*Η διάκριση του Saussure 
μεταξύ langue καί parole).Έ ξ άλλου κι ό Στάλιν στο γνωστό γραφτό 
του γιά τή γλωσσολογία, άρνήθηκε δικαιολογημένα τή δυνατότητα 
νά θεωρηθεί ή γλώσσα σάν εποικοδόμημα.
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συμπεριφορά μεταξύ τών άνθρώπων έπηρεάζει τις σχέσεις 
τους μέ τή φύση — κι αύτό άκριβώς επειδή ή φύση δέν 
έχει άκόμα μετασχηματιστεί ιστορικά καί γιατί ή συνείδηση 
τής άναγκαιότητος ν’ άποκατασταθουν επαφές μέ τά άτομα 
του περιβάλλοντος του άποτελεΐ γιά τον άνθρωπο τήν πρώτη 
συνειδητοποίηση του δτι ζεΐ μέσα σέ μιά κοινωνία. Αύτό 
τό ξεκίνημα έχει ζωώδικο χαρακτήρα, δπως κι ή ίδια ή 
κοινωνική ζωή σ’ αύτό τό στάδιο, πρόκειται ξεκάθαρα γιά 
μιά άγελαία συνείδηση — καί σ’ αύτό τό σημείο ό άνθρωπος 
διακρίνεται άπό τό πρόβατο μόνο επειδή τό ένστικτό του 
είναι συνειδητό.2 Αύτή ή άγελαία ή φυλετική συνείδηση 
φτάνει σέ μιά παραπέρα άνάπτυξη καί τελειοποίηση χάρη 
στήν αύξημένη παραγωγικότητα, στον πολλαπλασιασμό 
τών αναγκών άλλά καί του πληθυσμοΰ, πού βρίσκεται στή 
βάση καί του ενός καί τού άλλου φαινομένου. ’Αναπτύσ
σεται έτσι ό καταμερισμός τής εργασίας, πού άρχικά 
δέν ήταν τίποτ’ άλλο παρά καταμερισμός τής εργασίας στή 
σεξουαλική πράξη, κι έπειτα καταμερισμός τής έργασίας 
πού δημιουργεΐται αύθόρμητα ή «φυσικά», χάρη στή φυ
σική κατάσταση (π.χ. τή φυσική δύναμη), στις άνάγκες, τις 
περιστάσεις κλπ. *0 καταμερισμός τής έργασίας γίνεται 
πραγματικός καταμερισμός μόνο άπό τή στιγμή πού πα
ρεμβάλλεται ενας διαχωρισμός ανάμεσα στή χειρωνακτική 
καί τή διανοητική εργασία. ’Από τότε κι έπειτα ή συνείδηση 
μπορεΐ πραγματικά νά νομίζει πώς είναι κάτι διαφορετικό 
άπό τή συνείδηση τής υπαρκτής πράξης, νά άντιλαμβά- 
νεται πραγματικά κάτι χωρίς ν5 αντιλαμβάνεται τίποτα τό 
πραγματικό : άπ’ αύτή τή στιγμή ή συνείδηση βρίσκεται 
σέ θέση νά χειραφετηθεί άπό τον κόσμο, νά περάσει στή 
διαμόρφωση τής «καθαρής» θεωρίας, θεολογίας, φιλοσο
φίας, ήθικής κλπ. "Ομως άκόμα κι δταν αύτή ή θεωρία, ή 
θεολογία, ή φιλοσοφία, ή ήθική κλπ., έρχονται σέ άντίθεση 
μέ τις ύπάρχουσες σχέσεις, αύτό μπορεΐ νά συμβεΐ μονάχα 
έξαιτίας του δτι οι ύπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις έχουν 
έρθει σέ άντίφαση μέ τις ύπάρχουσες παραγωγικές δυνάμεις* 
τό ίδιο άλλωστε μπορεΐ νά συμβεΐ καί σ’ ένα συγκεκριμένο 
σύνολο εθνικών σχέσεων, επειδή ή άντίφαση δέν έχει γεν
νηθεί στο εσωτερικό αύτού τού έθνικοΰ συνόλου, άλλά άνά-

2. Εϊναι λοιπόν προφανές δτι, χωρίς νά είναι ένα εποικοδόμημα,
ή γλώσσα έχει μιά ιστορική γένεση καί διιστορική άνάπτυξη* δσο
περισσότερο άναπτύσσεται καί διαρθρώνεται ή κοινωνία, τόσο κι ή
γλώσσα γίνεται πλουσιότερη καί πιό έναρθρη.
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μέσα σ’ κύτη τήν εθνική συνείδηση καί στην πράξη των άλλων 
εθνών, δηλαδή άνάμεσα στήν εθνική καί στήν οικουμενική 
συνείδηση ενός έθνους. ’Έπειτα είναι όλότελα αδιάφορο, τί 
επιχειρεί να κάνει ή συνείδηση για λογαριασμό της* μέσ’ 
άπ* δλη τούτη τή σύγχυση βγάζουμε σά μοναδικό συμπέ
ρασμα τό δτι αύτές οί τρεις συνθήκες, ή παραγωγική δύ
ναμη, ή κοινωνική κατάσταση καί ή συνείδηση μπορούν 
καί πρέπει να συγκρουστοΰν γιατί με τόν καταμερισμό 
της εργασίας δίνεται μια δυνατότητα πού γίνεται και πρα
γματικότητα : δυνατότητα κατανομής σε διαφορετικά 'άτο
μα τής πνευματικής δραστηριότητας άλλα καί τής ύλικής,. 
τής άπόλαυσης καί τής εργασίας, τής παραγωγής καί τής 
κατανάλωσης* τούς δίνεται άκόμα ή δυνατότητα νά μήχ 
έρθουν σε σύγκρουση, αν γυρέψουν νά καταργήσουν τόν 
καταμερισμό τής εργασίας.. Είναι άλλωστε αύτονόητο πώς 
τά «φαντάσματα», οί «δεσμοί», τό «ανώτερο ον», ή ^αντί
ληψη» καί τό «άναποφάσιστο» δεν εϊναι στήν πραγματικό
τητα παρά ή ίδεαλιστική πνευματική έκφραση, ή φαινομε
νική άναπαράσταση του μεμονωμένου ατόμου, ή άναπάρα- 
στάση δεσμών καί φραγμών πολύ εμπειρικών, μέσα στούς 
όποιους κινείται ό τρόπος παραγωγής τής ζωής καί ή, μορ
φή τών σχέσεων πού του άναλογεΐ.3

Ό  καταμερισμός τής εργασίας πού εμπεριέχει > δλες . αυ
τές τις άντιφάσεις — καί πού με τή σειρά: του θεμελιώθηκε 
πάνω στή φυσική διαίρεση τής εργασίας μέσα στήν οικο
γένεια καί στο διαχωρισμό τής κοινωνίας σε ιδιαίτερες 
οικογένειες άντίθετες μεταξύ τους — έμπεριέχει ταυτό
χρονα καί τή διανομή, κι άκριβεστέρα την ανιση διανομή— 
εϊτε ποσοτικά ειτε ποιοτικά, τής εργασίας καί τών προϊ
όντων της* κατά συνέπεια εμπεριέχει τήν ιδιοκτησία, πού 
ήδη απόκτησε ετσι τό πρώτο της σπέρμα, τήν πρώτη.'της, 
μορφή στήν οικογένεια, δπου ή γυναίκα καί τά παιδιά ξίναι 
δούλοι του άντρα. Ή  δουλεία στήν οικογένεια, πού είναι 
βέβαια άκόμη στοιχειώδης καί λανθάνουσα, είναι ή πρώτη 
ιδιοκτησία καί σ5 αύτή τή φάση άνταποκρίνεται απόλυτα.

3. Αύτή είναι μιά πολύ σπουδαία έννοια γιά τήν κατανόηση τής 
κουλτούρας καί : τής τέχνης στήν περίοδο του καπιταλισμού' καί του 
ιμπεριαλισμού. Ή  προσφυγή στο ονειρο (τά φαντάσματα) ,̂ ή καλλιέρ
γεια του μύθου του ύπερανθρώπου (τό άνώτατο ον), τό αίσθημα του 
ξεριζωμού καί τής άνασφάλειας (χαρακτηριστικές εκδηλώσεις τής 
λογοτεχνίας καί τής τέχνης του τελευταίου αιώνα), δλα αύτά άπέχουν 
πολύ άπό τό νά 'έχουν μιά ψυχολογική ρίζα καί πρέπει νά συσχετι- 
άθοΰν μέ τις ύπάρχουσες άντιθέσεις τής κοινωνίας.
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στον ορισμό των συγχρόνων οικονομολόγων : διαθέτει ελεύ
θερα τήν εργατική δύναμη των άλλων. ‘Άλλωστε ό καταμε
ρισμός τής εργασίας καί ή άτομική ιδιοκτησία είναι εκφρά
σεις ταυτόσημες : μέ τήν πρώτη έκφράζεται δσο άφορα 
τήν δραστηριότητα άκριβώς εκείνο πού εκφράζεται μέ τή 
δεύτερη δσο άφορα τό προϊόν τής δραστηριότητας. Ε π ι
πλέον στον καταμερισμό τής εργασίας εμπεριέχεται άμεσα 
ή άντίφαση άνάμεσα στο συμφέρον του έπιμέρους άτόμου 
ή τής έπιμέρους οικογενείας, καί στο συλλογικό συμφέρον 
δλων των ατόμων πού σχετίζονται μαζί τους. Κι5 αύτό τό 
συλλογικό συμφέρον δεν υπάρχει μονάχα στή φαντασία, 
σαν «καθολικό» συμφέρον, άλλα καί στήν πραγματικότητα, 
σάν άλληλεξάρτηση των άτόμων άνάμεσα στα όποια μοι
ράζεται ή εργασία. Τέλος ό καταμερισμός τής εργασίας 
μας δίνει τό πρώτο παράδειγμα γιά τό δτι, δσο οί άνθρωποι 
βρίσκονται μέσα στή φυσική κοινωνία, — δσο δηλαδή υπάρ
χει δ διχασμός άνάμεσα στο άτομικό καί στο κοινό συμφέρον 
κι δσο ή δραστηριότητα δεν κατανέμεται θεληματικά άλλα 
άπό τή φύση — ή ίδια ή πράξη του άτόμου γίνεται μιά δύ
ναμη ξένη άπέναντί του, πού τό εξουσιάζει καί τό ύποτάσσει, 
άντί τ*ό ?διο τό άτομο νά τήν κυριαρχεί. Μόλις δηλαδή ή 
εργασία άρχίσει νά καταμερίζεται, ό καθένας άποκτάει μιά 
συγκεκριμένη κι άποκλειστική σφαίρα δραστηριότητας πού 
ταυ επιβάλλεται κι άπ* δπου δεν μπορεΐ νά ξεφύγει: είναι 
κυνηγός, ψαράς ή βοσκός ή κριτικός κριτικός4 καί πρέπει 
νά μείνει τέτοιος, αν δέ θέλει νά χάσει τά μέσα της επιβίωσης 
του.

Στήν κομμουνιστική κοινωνία δμως, δπου κανείς δεν 
έ'χει άποκλειστική σφαίρα δραστηριότητας, μπορεΐ νά τε
λειοποιηθεί ?σ5 οποιοδήποτε κλάδο κατά βούληση* ή κοι
νωνία ρυθμίζει τή γενική παραγωγή κι ετσι μου εξασφαλίζει 
τή δυνατότητα νά κάνω σήμερα τοΰτο κι αύριο τό άλλο, τό 
πρωί νά πάω κυνήγι, τό άπόγευμα γιά ψάρεμα, τό βράδυ 
νά βοσκάω τά ζώα, μετά τό δείπνο νά κριτικάρω, άναλο- 
γα μέ τή διάθεσή μου, χωρίς ποτέ νά γίνω ουτε κυνηγός οΰτε 
ψαράς ουτε βοσκός ουτε κριτικός. Αύτή ή κρυσταλλοποίηση 
της κοινωνικής δραστηριότητας, αύτή ή άπολίθωση του 
προϊόντος μας σέ άντικειμενική δύναμη πού μας εξουσιάζει, 
πού άναπτύσσεται τόσο πού ξεφεύγει άπό τον ελεγχό μας,

4. "Ετσι ονομαζόταν ειρωνικά άπό τόν Μάρξ καί τον Ένγκελς 
ό φιλόσοφος Bruno Bauer.



πού διαψεύδει τις προσδοκίες μας πού εκμηδενίζει τούς 
υπολογισμούς μας, υπήρξε μέχρι σήμερα ενα άπό τά κύρια 
σημεία τής ιστορικής εξέλιξης
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5. Κ. Μάρξ - Φ. ’Ένγκελς. 'Η  γερμανική Ιδεολογία. Τό προϊόν 
του άνθρώπου πού ξεφεύγει άπό τον έλεγχό του κι άπο^τα μιά άντι- 
κειμενική δύναμη ικανή νά εξουσιάζει τον ίδιο τον άνθρωπο, είναι 
τό ούσιαστικό χαρακτηριστικό της «άλλοτρίωσης», στήν όποια σή
μερα, . προπαντός στήν καλλιτεχνική δραστηριότητα, έχει δοθεί ή γε
νική έννοια τής άνικανότητας γιά επικοινωνία, γιά ένσωμάτ^ση 
στό συνδετικό ιστό της κοινωνίας, γιά πίστη στήν ύπαρξη γένικών 
άξιων. ' ;  ̂ - "-.V κ;·'ΤΟ····?·
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Μιά κάποια διανοητική καί φυσική παράλυση είναι σί
γουρα άξεχώριστη άπό τον καταμερισμό τής έργασίας στό 
σύνολο τής κοινωνίας γενικά. 'Όμως ή περίοδος τής μανι
φατούρας, προωθώντας άκόμα περισσότερο αύτό τον κοι
νωνικό διαχωρισμό των κλάδων τής έργασίας, προσβάλ
λοντας παράλληλα τή ρίζα τής ζωής του άτόμου μέ τον ίδιά- 
ζοντα καταμερισμό τής έργασίας, δίνει πρώτη τό ύλικό καί 
τήν ώθηση στή βιομηχανική παθολογία.

«Τό νά καταμερίσεις έ'ναν άνθρωπο σημαίνει νά τον κα
ταδικάσεις σε θάνατο, αν του άξίζει ή καταδίκη· άν δέν του 
άξίζει, σημαίνει νά τον δολοφονήσεις. Ή  ύποδιαίρεση τής 
έργασίας είναι ή δολοφονία του λαοΰ».6

6. D. Urquhart, Familiar words, Λονδίνο 1855. Ή  γνώμη 
του Χέγκελ σχετικά μέ τον καταμερισμό της έργασίας ήταν πολύ 
άνορθόδοξη. Στή «Φιλοσοφία του Δικαίου» λέει: «Πρέπει νά θεωρη
θούν καλλιεργημένοι οί άνθρωποι πού είναι ικανοί νά κάνουν ολα 
έκεΐνα πού κάνουν οί άλλοι» (Σημείωση του Μάρξ).

Κ. Μάρξ, Τό Κεφάλαιο, Κριτική τής Πολιτικής Οικονομίας,
Τό Κεφάλαιο είναι τό θεμελιώδες έργο τής μαρξιστικής θεω

ρίας στό ν οικονομικό τομέα. Σ ’ αύτό ό Μάρξ εφαρμόζει τήν υλιστική 
άντίληψή του γιά τήν ιστορία στήν άνάλυση τής οικονομικής δομής 
τής καπιταλιστικής κοινωνίας. Τό πρώτο βιβλίο του Κεφαλαίου εκ- 
δόθηκε τό 1867 άπό τόν εκδότη Otto Meisnen του Αμβούργου. Τά  
δύο επόμενα βιβλία, πού ό Μάρξ δέν πρόλαβε νά τελειώσει, συμπλη
ρώθηκαν κι έκδόθηκαν άπό τόν ’Ένγκελς τό 1885 καί 1894 άντί- 
στοιχα. 'Όπως έγραψε ό Λένιν: «μετά τήν εμφάνιση του Κεφαλαίου, 
ή ύλιστική άντίληψη τής Ιστορίας δέν είναι πιά μιά υπόθεση, αλλά 
μιά έπιστημονικά άποδειγμένη θέση».
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ΣΤΗΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

"Οπως στήν απλή ΰννεργαΰία, ετσι καί στην μανιφα
τούρα το έργατικό σώμα στη λειτουργία του είναι μιά μορ
φή ύπαρξης τον κεφαλαίου.'Ο κοινωνικός μηχανισμός τής 
παραγωγής πού άποτελεϊται άπό πολλούς έπιμέρους εργά
τες, σάν άτομα, άνήκει στον καπιταλίστα. Ή  παραγωγική 
δύναμη πού προκύπτει λοιπόν άπό τό συνδυασμό τών έργα- 
σιών παρουσιάζεται σάν παραγωγική δύναμη τον κεφαλαίου. 
Ή  μανιφατούρα στήν κυριολεξία της δέν ύποτάσσει μόνο 
τον πριν άνεξάρτητο εργάτη στήν έξουσία καί στήν πειθαρ
χία του κεφαλαίου, άλλά δημιουργεί άκόμα καί μιά Ιεραρ
χική διαβάθμιαη άνάμεσα στούς ίδιους τούς εργάτες. *Έτσι 
ενώ ή άπλή σύμπραξη άφήνει άμετάβλητο στο σύνολό του τόν 
τρόπο έργασίας του άτόμου, ή μανιφατούρα έπαναστατικο- 
ποιεΐ συθέμελα αυτό τόν τρόπο έργασίας καί άναθεωρεΐ ριζι
κά τήν άτομική έργατική δύναμη. Ακρωτηριάζει τόν εργάτη 
καί τόν μετατρέπει σε τερατούργημα, άναπτύσσοντάς του
— σά νά βρισκόταν σε θερμοκήπιο — τή δεξιοτεχνία τής 
λεπτομέρειας, καταστρέφοντάς του εναν ολόκληρο κόσμο 
άπό παρορμήσεις καί παραγωγικές τάσεις, δμοια καθώς 
στά κράτη του Λά Πλάτα7 σφάζουν ολόκληρο τό ζώο γιά 
νά πάρουν μόνο τό δέρμα ή τό λίπος του. Δέν είναι μόνο 
οί ξέχωρες έπιμέρους έργασίες πού μοιράζονται σέ διαφο
ρετικά άτομα, άλλά καί τό ίδιο τό άτομο διχάζεται, μετα
μορφώνεται σέ αύτόματο κινητήρα μιας έπιμέρους έργασίας, 
κάνοντας έτσι πραγματικότητα τόν ηλίθιο μύθο του Mene- 
nio Agrippa8 πού παριστάνει τόν άνθρωπο σάν ενα μέλος

7. Είναι ή ’Αργεντινή, ή Ουρουγουάη, κι ή Παραγουάη.
8. Ό  Μάρξ άναφέρεται στήν ονομαστή αποχή τών πληβείων 

στο Monte Aventino στή Ρώμη κατά τή διάρκεια μιας σκληρής 
σύγκρουσης μέ τούς πατρικίους. Ό  Menenio Agrippa έπεισε τούς 
πληβέίους να τερματίσουν τήν άποχή (ένα είδος. γενικής άπεργίας 
ante litteram) μέ τόν περίφημο άπόλογό του πού παρουσίαζε δλα 
τά πρόσωπα κα'ι τΙς κοινωνικές τάξεις σα μέλη ένός μοναδικού κοινω
νικού σώματος. ’Αναφορές βρίσκονται στον Πλούταρχο, Βίοι παράλ
ληλοι, Κνριολανός, κεφ. 6, καί στόν Τίτο Αίβιο, Ιστορία τής Ρώμης, 
βιβλίο δεύτερο, κεφ. 32. Βλ. έπίσης Σαίξπηρ, Κοριολανός, πράξη 
πρώτη, σκηνή 1η.
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του ίδιου του του κορμιού. ’Αρχικά ό εργάτης πουλάει-τήν 
έργατική του δύναμη στον καπιταλίστα έπειδή δέν έχει τα 
υλικά μέσα γιά τήνπαραγωγή  ενός εμπορεύματος* τώρα 
δμως κι αύτή ή ατομική έργατική του δύναμη, δταν δέν 
πουλιέται στον καπιταλίστα, παύει ν’ άνταποκρίνεται στήν 
άποστολή της καί λειτουργεί πια σέ μιά συνάφεια πού υπάρ
χει μονάχα μετά τή πώλησή της στο εργοστάσιο του κα- 
πιταλίστα. Ό  έργάτης τής μανιφατούρας — άνίκανος άπό 
τήν ίδια τή φυσική του ύπόσταση νά κάνει κάτι ανεξάρτητο
— αναπτύσσει τώρα μιά παραγωγική δραστηριότητα μο
νάχα σάν εξάρτημα του εργοστασίου του καπιταλίστα. "Ο
μοια καθώς στο μέτωπο του περιούσιου λαοΰ ήταν γραμμένο 
πώς αυτός ήταν κτήμα του Γιαχβέ, έτσι καί ό καταμερι
σμός τής εργασίας στιγματίζει τον εργάτη τής μανιφα
τούρας μέ πυρωμένη σφραγίδα σάν ιδιοκτησία του κεφα
λαίου. '

Οί γνώσεις, ή εξυπνάδα καί ή θέληση πού άναπτύσσει 
ό. ανεξάρτητος χωρικός ή ό άρχιμάστορας, έστω καί σέ μικρή 
κλίμακα, δμοια καθώς ό άγριος άσκεΐ τήν πολεμική τέχνη 
σάν προσωπική δολιότητα, άπαιτοΰνται τώρα πιά μονάχα 
γιά τό σύνολο του έργοστασίου. Οί διανοητικές δυνάμεις 
τής παραγωγής μεγαλώνουν τήν κλίμακά τους άπό τό ενα 
μέρος, μονάχα, γιατί χάνονται πολλά άλλα μέρη. Αύτό πού 
χάνουν οί έπιμέρους εργάτες συγκεντρώνεται στο κεφάλαιο 
ενάντιά τους. Αύτή ή άντιπαράθεση τών διανοητικών δυνά
μεων του υλικού προτσές τής ζωής άπέναντι στούς εργά
τες., πού τώρα δέν είναι δικό τους κτήμα άλλά δύναμη πού 
τούς εξουσιάζει, είναι προϊόν καταμερισμού τής έργασίας 
στή . μανιφατούρα. Αύτό . τό σχισματικό προτσές ξεκινάει 
άπό τήν άπλή σύμπραξη, δπου ό καπιταλιστής άντιπροσω- 
πεύει τήν ενότητα καί τή θέληση του κοινωνικού εργατικού 
σώματος απέναντι στούς έπιμέρους εργάτες* άναπτύσσεται 
στή μανιφατούρα πού άκρωτηριάζει τον εργάτη, μετατρέ- 
ποντάς τον σέ μερικό εργάτη, κι ολοκληρώνεται στή μεγάλη 
βιομηχανία πού χωρίζει τήν επιστήμη άπό τήν εργασία — 
μετατρέποντάς την σέ άνεξάρτητη παραγωγική δύναμη— 
καί τήν άναγκάζει νά μπει στήν υπηρεσία του κεφαλαίου.

Συνέπεια τής πτώχευσης τών παραγωγικών δυνάμεων 
τθ.Ο έργάτη / είναι. ό εμπλουτισμός τής μανιφατούρας με 
κοινωνική παραγωγική δύναμη άπό μέρους τού < συνολικοΰ 
εργάτη, καί.κατά συνέπεια τού κεφαλαίου. «Ή  άγνοια είναι 
μάνα κάί τής βιομηχανίας καί τής δεισιδαιμονίας. Ό  λογι
σμός κι ή φαντασία είναι καταδικασμένα νά σφάλλουν*
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δμως ή συνήθεια νά κινείς τό χέρι ή τό πόδι μέ κάποιον 
ορισμένο τρόπο, είναι άνεξάρτητη κι άπό τά δυο. Ά ρ α  οί 
μανιφατούρες άνθοΰν περισσότερο έκεΐ πού δέ λογαριάζεται 
ή συμβολή του νοΰ, ετσι πού τό έργοστάσιο μπορεΐ νά θεω
ρηθεί σά μηχανή, πού τά έπιμέρους συστατικά της είναι 
άνθρωποι» 9 (A.Ferguson, History of Civil Society, σ. 
280). Καί πραγματικά, γύρω στά μέσα του 18ου αιώνα, 
μερικές μανιφατούρες χρησιμοποιούσαν πνευματικά καθυ
στερημένους γιά μερικές άπλές έργασίες, πού δμως άποτε- 
λουσαν μυστικά του εργοστασίου10.

9. Αύτή ή σαφέστατη κι άνελέητη άνάλυση του τρόπου μέ τον 
όποιο ό έργάτης άπανθρωποποιειται στή σύγχρονη μεγάλη βιομηχα
νία (καί μαζί μέ τον εργάτη ή πλειοψηφία του πληθυσμου) μπορεΐ 
νά χρησιμοποιηθεί σά βάση γιά τήν κατανόηση πολλών απόψεων 
τής κουλτούρας καί της τέχνης του 20οΰ αιώνα.

10. Κ. Μάρξ, Τό Κεφάλαιο,
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, [...] [Ό  καπιταλίστας] μετατρέπει τον έργάτη σέ μιά 
άναίσθητη καί χωρίς άνάγκες ύπαρξη, δπως μετατρέπει 
τή δραστηριότητά του σέ καθαρή άφαίρεση κάθε δραστηριό
τητας καί κατακρίνει όποιαδήποτε πολυτέλεια του έργάτη, 
θεωρώντας πολυτέλεια ό,τι ξεπερνάει τήν πιο άφηρημένη 
άνάγκη, εΐτε πρόκειται γιά παθητική άπόλαυση εΐτε γιά 
εκδήλωση δραστηριότητας. Ή  πολιτική οικονομία, αύτή ή 
επιστήμη του πλούτον, είναι ταυτόχρονα λοιπόν ή επιστήμη 
τής άπάρνησης, τής ενδειας, τής άποταμίεναης καί πρα
γματικά φτάνει στο σημείο νά αποταμιεύει άπό τον άνθρωπο 
άκόμα καί τήν άνάγκη καθαροϋ άέρα καί φυσικής κίνησης. 
Τούτη ή επιστήμη τής εκπληκτικής βιομηχανίας είναι ταυ
τόχρονα επιστήμη άσκητιΰμον καί τό άληθινό της ιδανικό 
είναι ό άύκητικός άλλά τοκογλνφικός φιλάργυρος κι ό 
άακητικος άλλά παραγωγικός δούλος. Τό ήθικό της ιδανικό 
είναι ό εργάτης πού φέρνει ενα μέρος του μισθού του στο 
Ταμιευτήριο, καί βρήκε γιά τήν εύνοούμενη ιδέα της άκόμα 
καί μιά δουλοπρεπή τέχνη : άνέβασε δλο τοΰτο στή σκηνή 
μέ τρόπο γλυκανάλατο.Ή οικονομία είναι γιαυτό — παρόλη 
τήν κοσμική καί ήδυπαθή οψη της — μιά επιστήμη πρα
γματικά ήθική—ή πιο ήθική επιστήμη.Ή θεληματική άπάρ- 
νηση, ή άπάρνηση τής ζωής καί κάθε άνθρώπινης άνάγκης, 
είναι τό κεφαλαιώδες της αξίωμα. Ό σο  λιγότερο τρώς, 
πίνεις, άγοράζεις βιβλία, πηγαίνεις στο θέατρο, στο χορό, 
στή μπυραρία, σκέφτεσαι, άγαπάς, άναπτύσσεις θεωρίες, 
τραγουδάς, μιλάς, παίζεις ξιφομαχία κλπ., κι δσο περισσό
τερο άποταμιεύεις, τόσο πιο πολύ ανξάνεις τον θηΰανρό 
σου, κι ουτε σκώρος ούτε σκόνη φθείρουν τό κεφάλαιό σου. 
'Όσο λιγότερο συμμετέχεις στή ζωή, δσο λιγότερο τήν 
έκφράζεις, τόσα περισσότερα εχεις% δσο πιο άπαλλοτριω- 
μένη είναι ή ζωή σου, τόσο πιο πολύ άποθησαυρίζεις τήν 
άλλοτριωμένη ούσία σου. 'Όλα δσα σου άφαιρεΐ ό οικονο
μολόγος άπό τή ζωή καί τήν άνθρωπιά, στά άποδίδει σέ 
χρήμα καί πλοντο, κι δ,τι δέν μπορεΐς εσύ τό μπορεΐ τό 
χρήμα σου : μπορεΐ νά φάει, νά πιει, νά πάει στο χορό καί 
στο θέατρο, καταλαβαίνει άπό τέχνη, άπό επιστήμη, άπό 
ιστορική πολυπραγμοσύνη, άπό π οδική  εξουσία, μπορεΐ
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νά ταξιδέψει, μπορεϊ νά σε κάνει κάτοχο δλων αύτων, μπορεϊ 
νά τ’ άγοράσει δλα* είναι ή άληθινή δύναμη.

'Όμως αύτό πού περιλαμβάνει δσα είπαμε, δεν μπορεϊ 
παρά νά παράγει τον εαυτό του, ν’ άγοράζει τον εαυτό του, 
γιατί εχει ήδη υποδουλώσει δ,τι άπομένει, κι δταν έχω στά 
χέρια μου τον κύριο έχω στά χέρια μου καί το δούλο του, 
καί δε μου χρειάζεται ειδικά ό τελευταίος. Κάθε πάθος, 
κάθε δραστηριότητα καταλήγει λοιπόν άναγκαστικά στήν 
άπληύχία. Στον εργάτη επιτρέπεται νά εχει μονάχα δσα 
τού χρειάζεται γιά νά ζήσει, καί νά θέλει νά ζήσει μονάχα

\ \ \  >/ πγια να τα εχειΑΑ.

11. Κ. Μάρξ, Οικονομικά - ς ιλοσοφικά χειρόγραφα τοϋ 1844.

11
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Σέ τι συνίσταται τώρα ή άλλοτρίωση τής εργασίας ;
Πρωταρχικά σέ τοΰτο : δτι ή εργασία παραμένει ξένη 

στον εργάτη, δηλαδή δεν ταυτίζεται με τό εΐναι του, κι άρα 
δτι ό εργάτης δέν επιβεβαιώνεται στήν εργασία του, άλλά 
άντίθετα εκμηδενίζεται, δέν αισθάνεται ικανοποιημένος 
άλλά δυστυχισμένος, δέν άναπτύσσει καμιά έλεύθερη φυσική 
ή πνευματική δραστηριότητα, άλλά άντίθετα ταπεινώνει τό 
σώμα του καί καταστρέφει τό πνεύμα του. Ό  εργάτης λοι
πόν βρίσκει τον εαυτό του μοναχά έξω άπό τήν έργασία ενώ 
είναι ξένος προς τον εαυτό του δταν εργάζεται. Αισθάνεται 
άνετα μόνο όταν δέν εργάζεται, δέ συμβαίνει δμως καί τό 
άντίθετο. Ή  έργασία του δέν είναι θεληματική άλλά άντί
θετα υποχρεωτική, είναι καταναγκαστικο εργο. 'Η έργασία 
δέν εΐναι λοιπόν ή ικανοποίηση μιας άνάγκης, άλλά είναι 
μονάχα ενα μέσο γιά νά ικανοποιηθούν άνάγκες ξένες προς 
αύτήν. Ή  άλλοτριότητά της φανερώνεται στο δτι άμέσως 
μόλις πάψει νά υπάρχει ένας φυσικός ή άλλος καταναγκα
σμός, τήν άποφεύγουν δπως ό διάβολος τό λιβάνι. Ή  ξένη 
έργασία, πού μέσα της ό άνθρωπος άλλοτριώνεται, είναι 
μιά έργασία - Θυσία, μιά έργασία - ταπείνωση. Τελικά ή 
άλλοτριότητά τής εργασίας προς τον εργάτη φαίνεται άπό τό 
δτι ή έργασία δέν είναι κάτι τό δικό του άλλά άντίθετα ένός 
άλλου* δέν του άνήκει, κι επιπλέον μέσα της ό ίδιος δέν 
άνήκει στον έαυτό του, άλλά άντίθετα σ’ έναν άλλο. 'Όπως 
στή θρησκεία ή αύθόρμητη δραστηριότητα τής άνθρώπινης 
φαντασίας, του άνθρώπινου μυαλοΰ καί τής άνθρώπινης 
καρδιας ενεργεί άνεξάρτητα άπό τό άτομο, δηλαδή σά μιά 
δραστηριότητα ξένη, θεϊκή ή δαιμονική, έτσι κι ή δραστη
ριότητα του εργάτη δέν εΐναι δική του. Αύτή άνήκει σ’ έναν 
άλλο, εΐναι ή άπώλεια του ίδιου του εργάτη.

Τό άποτέλεσμα εΐναι δτι τώρα πιά ό άνθρωπος (ό εργα
ζόμενος) αισθάνεται έλεύθερος μόνο στις κτηνώδεις λει
τουργίες του, στο νά τρώει, νά πίνει καί νά τεκνοποιεί, ή 
τό πολύ πολύ στο νά έχει ένα σπίτι, στή σωματική του 
φροντίδα κλπ., κι δτι στις άνθρώπινες λειτουργίες του αισθά
νεται πιο πολύ σάν κτήνος. Τό κτηνώδες γίνεται άνθρώπινο 
καί τό άνθρώπινο κτηνώδες.

Τό νά τρως, νά πίνεις, νά τεκνοποιείς κλπ. είναι πρα
γματικά καθαρές άνθρώπινες λειτουργίες, γίνονται δμως 
κτηνώδεις στήν αφαίρεση πού τις χωρίζει άπό τήν υπόλοιπη 
σφαίρα τής άνθρώπινης δραστηριότητας καί τις μετατρέπει 
σέ μοναδικούς καί τελικούς σκοπούς.
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Εξετάσαμε από δυο πλευρές την πράξη τής άλλοτρίω- 
σης τής άνθρώπινης πρακτικής δραστηριότητας, τής εργα
σίας. 1) Τη σχέση του εργάτη με τό προϊόν τής εργασίας 
σάν ξένο άντικείμενο πού τον εξουσιάζει. Σχέση πού είναι 
ταυτόχρονα καί σχέση μέ τον αισθητό κόσμο, με τά φυσικά 
αντικείμενα, τον κόσμο πού ορθώνεται άντίκρυ του ξένος 
κι έχθρικός. 2) Τη σχέση του εργάτη μέ την παραγωγική 
πράξη στήν εργασία. Είναι ή σχέση τού εργάτη μέ την 
προσωπική του δραστηριότητα σάν ξένη, κι οχι δική του, ή 
δραστηριότητα σάν παθητικότητα, ή δύναμη πού είναι άδυ- 
ναμία, ή γέννηση πού είναι εύνουχισμός, ή προσωπική φυσι
κή και πνευματική ενέργεια του έργάτη, ή προσωπική του 
ζωή — τί άλλο είναι ή ζωή άν οχι δραστηριότητα — σά μιά 
δραστηριότητα πού στρέφεται ενάντια σ’ αύτόν τον ίδιο, 
άνεξάρτητα άπ5 αύτόν καί πού δεν τού άνήκει. [...]. Επειδή 
ή άλλοτριωμένη εργασία 1) άλλοτριώνει στον άνθρωπο τή 
φύση, καί 2) άλλοτριώνει στον άνθρωπο τον εαυτό του, 
τήν ένεργητική του λειτουργία, τή ζωτική του δραστηριό
τητα, άλλοτριώνει γιαυτό στον άνθρωπο τό είδος [άνθρωπος]* 
του περιορίζει λοιπόν τήν ειδητική ζωή [Οαϋιι^βΙβύβη] 
σέ ένα μέσο τής άτομικής ζωής. Πρώτα άπ’ δλα άποξε- 
νώνει τήν ειδητική ζωή άπό τήν άτομική ζωή κι έπειτα 
μετατρέπει τήν τελευταία μέσα στήν άφαίρεσή της σέ σκοπό 
τής πρώτης, πού παίρνεται παρόμοια στήν άφηρημένη κι 
αλλοτριωμένη της μορφή.

Πρωταρχικά ή εργασία, ή ζωτική δραστηριότητα καί 
ή παραγωγική ζωή, παρουσιάζονται στον άνθρωπο μοναχά 
σά μέσο γιά τήν ικανοποίηση μιας άνάγκης, τής άνάγκης 
νά διατηρηθεί ή φυσική ύπαρξη. ’Αλλά ή παραγωγική ζωή 
είναι ή ειδητική ζωή. Είναι ή γεννήτρα τής ζωής.

'Ολόκληρος ό χαρακτήρας ενός είδους, ό ειδητικός του 
χαρακτήρας, βρίσκεται στον τρόπο τής ζωτικής δραστηριό
τητας. Κι ό ειδητικός χαρακτήρας του άνθρώπου είναι ή 
ελεύθερη συνειδητή δραστηριότητα. 'Όμως ή ίδια ή ζωή 
εμφανίζεται μονάχα σάν ενα μέσο ζωής.

Τό ζώο γίνεται άμεσα ένα μέ τη ζωτική του δραστηριό
τητα, δε διακρίνεται άπό αυτήν, είναι αυτή. Ό  άνθρωπος 
κάνει τήν ίδια του τή ζωτική δραστηριότητα άντικείμενο 
τής θέλησής του καί τής συνείδησής του. ’Έχει μιά συνει
δητή ζωτική δραστηριότητα : δεν υπάρχει καμιά συγκεκρι
μένη σφαίρα μέ τήν όποια νά συγχέεται άμεσα. Ή  ένσυ- 
νείδητη ζωτική δράστηριότη^α διακρίνει άπ* εύθείας τον 
άνθρωπο άπό τή ζωώδη ζωακή δραστηριότητα. Γι αυτό
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άκριβώς μονάχα ό άνθρωπος είναι ενα ον ειδητικό [ Gattungs- 
Wesen], ’Ή  καλύτερα είναι ενα δν ένσυνείδητο πού εχει 
σάν άντικείμενο τήν ίδια του τή ζωή, μόνο επειδή είναι 
άκριβώς ενα δν ειδητικό. Γιαυτό μονάχα ή δραστηριότητά 
του είναι ελεύθερη δραστηριότητα. Ή  άποξενωμένη εργα
σία άναποδογυρίζε ι τή σχέση με τρόπο πού ό άνθρωπος, 
άκριβώς επειδή είναι ενα ένσυνείδητο ον, κάνει τή ζωτική 
του δραστηριότητα, τήν ονΰία του, μονάχα ενα μέσο γιά 
τήν ύπαρξή του.

Ή  πρακτική παραγωγή ενός αντικειμενικού κόΰμον καί 
ή επεξεργασία τής άνόργανης φύσης άποτελοΰν τήν έπιβε- 
βαίωση του άνθρώπου ως ένσυνείδητου, ειδητικού οντος, 
δηλαδή οντος πού άναφέρεται στο είδος δπως στήν ΐδια του 
τήν ύπαρξη ή άναφέρεται στον εαυτό του σάν ειδητικό δν. 
Στήν πραγματικότητα καί τό ζώο παράγει: κατασκευάζει 
φωλιά, κατοικίες, δπως κάνουν οί μέλισσες, οί κάστορες, 
τά μυρμήγκια κ.λ.π. ’Αλλά αύτό παράγει άποκλειστικά 
μόνο δσα έχουν άμεση άνάγκη τό ΐδιο ή τά μικρά του* παρά
γει μερικά, ενώ ό άνθρωπος παράγει καθολικά· παράγει μόνο 
κάτω άπό τήν επιταγή τής άμεσης φυσικής άνάγκης, ενώ 
ό άνθρωπος παράγει κι δταν είναι έλεύθερος άπό τή φυσική 
άνάγκη καί παράγει άληθινά μονάχα δταν άπελευθερωθεΐ άπ’ 
αύτήν. Το ζώο παράγει μόνο τον έαυτό του, ενώ ο άνθρωπος 
άναπαράγει ολόκληρη τή φύση* Τό προϊόν του ζώου ανή
κει άμεσα στο φυσικό του σώμα, ενώ ό άνθρωπος άντικρί- 
ζει ελεύθερα τό προϊόν του. Τό ζώο πλάθει μονάχα σύμφωνα 
μέ τό μέγεθος καί τήν άνάγκη του είδους πού άνήκει, ένώ ό 
άνθρωπος ξέρει νά παράγει σύμφωνα μέ τό μέγεθος κάθε 
εΐδους καί ξέρει παντού ν’ άπονέμει στο άντικείμενο τό σύμ
φυτο μέτρο, δηλαδή ό άνθρωπος πλάθει καί σύμφωνα μέ 
τούς νόμους τής ομορφιάς.12

Ό  άνθρωπος λοιπόν ολοκληρώνεται σέ ειδητικό δν μόνο 
μέ' τήν επεξεργασία του άντικειμενικοΰ κόσμου. Αυτή ή 
παραγωγή είναι ή ένεργητική ειδητική ζωή του. Έξαιτίας 
της ή φύση φανερώνεται δικό τον εργο (του άνθρώπου), καί 
δική του πραγματικότητα. Τό άντικείμενο τής εργασίας 
είναι λοιπόν ή άντικειμενοποίηση τής ειδητικής ζωής τον

12. Ή  τέχνη άνήκει λοιπόν στήν ελεύθερη, ενσυνείδητη δρα
στηριότητα μέ τήν όποια ό άνθρωπος ιδιοποιείται τήν πραγματικό
τητα πού τον περιβάλλει, μέ τήν οποία ό άνθρωπος παράγει ένα 
άντικειμενικό κόσμο. Ή  άλλοτρίωση του άνθρώπου στήν παραγωγι
κή του δραστηριότητα, άποτελεΐ επίσης υποβιβασμό τής τέχνης άπό 
ελεύθερη δραστηριότητα σέ άπλό μέσο.
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ανθρώπου, επειδή αύτός δέ διχάζεται μόνο διανοητικά, δπως 
στή συνείδηση, άλλα κι ένεργητικά, πραγματικά, κι άντι- 
κρίζει τον εαυτό του σ’ ένα κόσμο πού έφτιαξε ό ίδιος. 'Όταν 
λοιπόν ή άλλοτριωμένη εργασία άφαιρεΐ από τον άνθρωπο 
τό άντικείμενο τής παραγωγής του, του άφαιρεΐ στήν ουσία, 
τήν εΙδητική του ζωή, τήν πραγματική άντικειμενικότητά 
του ώς είδους, κι έτσι μεταμορφώνει τό πλεονέκτημά του σέ 
σχέση με τό ζώο στο μειονέκτημα τής αφαίρεσης του άνόρ- 
γανου σώματός του, τής φύσης.

Με τον ίδιο τρόπο δταν ή άλλοτριωμένη εργασία υπο
βιβάζει τον αύθορμητισμό, τήν ελεύθερη δραστηριότητα σ’ 
ενα μέσο, μετατρέπει τήν ειδητική ζωή του άνθρώπου σέ 
μέσο γιά τή φυσική του ύπαρξη13.

13. Κ. Μάρξ, Οικονομικά - φιλοσοφικά χειρόγραφα του 1844.
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Είδαμε τί σημασία έχει στήν υπόθεση του σοσιαλισμού 
ό πλούτος των άνθρώπινων άναγκών, καί κατά συνέπεια 
τόσο ενας καινούργιος τρόπος παραγωγής δσο κι ενα και
νούργιο αντικείμενο παραγωγής : Είναι μια νέα επιβεβαίω
ση τής ούσιαστικής ανθρώπινης δύναμης καί ενας καινούρ
γιος εμπλουτισμός του άνθρώπινου οντος. Ή  αντίστροφη 
σημασία άπό εκείνη τής άτομικής ιδιοκτησίας. Κάθε άν
θρωπος προσπαθεί να δημιουργήσει στον άλλο μιά καινούρ
για άνάγκη, για να τον υποχρεώσει σε μιά καινούργια θυσία, 
γιά νά τον περιορίσει σε μιά καινούργια εξάρτηση καί νά 
τον προτρέψει σ’ ενα καινούργιο τρόπο απόλαυσης καί κατά 
συνέπεια οικονομικής καταστροφής. Καθένας προσπαθεί νά 
δημιουργήσει πάνω άπό τον άλλο μιά ξένη ούσιαστική δύνα
μη, γιά νά βρει έτσι την ικανοποίηση τής έγωιστικής του 
άνάγκης. Κατά συνέπεια, μαζί με τη μάζα των άντικειμέ- 
νων αύξάνει καί ή κυριαρχία των ξένων οντων στά όποια 
υποτάσσεται ό άνθρωπος, καί κάθε νέο προϊόν είναι μιά νέα 
δύναμη άμοιβαίας έξαπάτησης κι αμοιβαίας άπογύμνωσης14. 
Ό  άνθρωπος γίνεται ολοένα πιο φτωχός σάν άνθρωπος, έ'χει 
ολοένα μεγαλύτερη άνάγκη χρήματος γιά νά δαμάσει ενα 
εχθρικό ον, κι ή δύναμη του χρήματός του βρίσκεται σε 
άντίστροφη σχέση με τη μάζα τής παραγωγής : δηλαδή 
δταν αύξάνει ή δύναμη του χρήματος αύξάνει ή φτώχεια του.

Ή  χρηματική άνάγκη είναι λοιπόν ή άληθινή κι ή μονα
δική άνάγκη πού παράγει ή πολιτική οικονομία. 'Η ποσό
τητα του χρήματος γίνεται ολοένα περισσότερο τό μοναδικό 
σύμβολο τής δύναμής του κι δπως τό χρήμα περιορίζει κάθε 
ον στήν άφαίρεσή του, ετσι καί τό ίδιο αύτοπεριορίζεται, 
κατά την κίνησή του, σέ ποσότητα. Τό άληθινό του μέτρο 
γίνεται τό υπέρμετρο, ή ελλειψη κάθε μέτρου. 5Από τήν 
υποκειμενική άποψη τοΰτο παρουσιάζεται ως εξής : ’Από 
τή μιά μεριά ή επέκταση των προϊόντων καί των άναγκών 
γίνεται ή πανέξυπνη καί πάντα ύπολογίστρια σκλάβα άπάν- 
θρωπων, εκλεπτυσμένων, άφύσικων καί φανταστικών επι
θυμιών* ή ατομική ιδιοκτησία δεν ξέρει πώς νά μετατρέψει 
τήν άξεστη άνάγκη σέ ανθρώπινη* ό Ιδεαλισμός της είναι

14. ’Αποτελεί μιά καθημερινή εμπειρία. Τά καινούργια προϊόν
τα (μοτοσυκλέτες, αύτοκίνητα, ήλεκτρικές οικιακές συσκευές κ.ο.κ.) 
κι ό τρόπος επιβολής τους (διαφήμιση), δημιουργοΰν πάντα νέες ά- 
νάγκες πού μεταβάλλουν τον άνθρωπο σέ σκλάβο αύτων των προϊ
όντων κι εκείνου πού τά κατασκευάζει.
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κομπορρημοσύνη, αυθαιρεσία καί καπρίτσιο. Καί κανένας 
εύνοΰχος δέν κολακεύει με μεγαλύτερη δουλοπρέπεια τον 
άρχοντά του, καί δέν προσπαθεί με περισσότερο εύτελή 
μέσα να του διεγείρει τη ναρκωμένη ικανότητα τής ήδονής — 
θέλοντας να του άποσπάσει ένα ρουσφέτι ■— από τον εύνουχο 
τής βιομηχανίας, τον παραγωγό, για νά αρπάξει τό άσημέ- 
νιο τάλληρο ή γιά ν5 άφαιρέσει τό χρυσό αύγό άπό τις τσέπες 
του πλησίον πού τόσο χριστιανικά άγαπάει. (Κάθε προϊόν 
είναι ένα δόλωμα με τό όποιο προσπαθεί καθένας νά δελεάσει 
την υπόσταση του άλλου, τό χρήμα του* κάθε πραγματική 
ή ενδεχόμενη άνάγκη είναι μιά άδυναμία πού θά οδηγήσει 
τή μύγα στο μέλι : στή γενική εκμετάλλευση τής κοινωνικής 
άνθρώπινης ύπαρξης, πού, δπως κάθε άτέλεια του άνθρώ- 
που, είναι ένας συνδετικός κρίκος με τον ούρανό, ένας μηχα
νισμός χάρη στον όποιο ή καρδιά του γίνεται προσιτή στον 
παπά, καί κάθε άνάγκη του είναι μιά εύκαιρία γιά νά διπλα
ρωθεί, με τό πιο γλυκό χαμόγελο, ό πλησίον καί νά του πού
με : άγαπητέ φίλε, εγώ σου δίνω αύτό πού έχεις άνάγκη, 
αλλά έσύ γνωρίζεις τήν conditio sine qua non, ξέρεις τί 
υποχρέωση άναλαμβάνεις μαζί μου, εγώ γιά άντάλλαγμα 
κάθε άπόλαυσης πού σου παρέχω σε γδέρνω). Ό  βιομηχα
νικός εύνοΰχος ενδίδει στις πιο εξευτελιστικές ιδιοτροπίες 
του άλλου, μεσιτεύει άνάμεσα σ’ αύτές καί τις άνάγκες του, 
προκαλεΐ στον άλλο νοσηρές επιθυμίες, κατασκοπεύει κάθε 
του άδυναμία, γιά νά ζητήσει κατόπι τήν ανταμοιβή γιά τις 
εκδουλεύσεις πού πρόσφερε. Εξάλλου αύτή ή αλλοτρίωση 
εκδηλώνεται παράγοντας άπό τή μιά τον έξευγενισμό των 
αναγκών καί των μέσων πού τις ικανοποιούν, κι. άπό τήν 
άλλη τήν επιστροφή σε μιά κτηνώδη έξαχρείωση, τήν άφη- 
ρημένη, άξεστη καί τέλεια απλοποίηση τής άνάγκης* ή 
μάλλον αύτή δέν κάνει τίποτα άλλο παρά ν5 άναπαράγει τον 
έαυτό της με τήν άντίθετη έννοια.

’Ακόμη κι ή άνάγκη ελεύθερου άέρα παύει ν5 αποτελεί 
μιά άνάγκη γιά τον εργάτη’ ό άνθρωπος επιστρέφει στις 
σπηλιές, πού δμως τώρα είναι μολυσμένες άπό τά πνιγερά 
μιάσματα τοΰ πολιτισμού καί πού τις κατοικεί μονάχα προ
σωρινά, γιατί τοΰ είναι κάτι ξένο πού τό χάνει μέρα με τή 
μέρα κι άπό δπου μπορούν νά τον διώξουν άπό τή μιά μέρα 
στήν άλλη, αν δέν πληρώσει. Αύτό τον τάφο είναι ύποχρεω- 
μένος νά τον πληρώνει.

Ή  φωτεινή διαμονή, πού ορίζεται άπό τον Προμηθέα 
στο έργο τοΰ Αισχύλου σάν ένα άπό τά μεγαλύτερα άγαθά
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πού του έπέτρεψαν νά μεταμορφώσει τον άγριο σέ άνθρωπο15, 
παύει νά υπάρχει για τον έργάτη. Τό φως, ό άέρας, κλπ., ή ή 
στοιχειωδέστερη κτηνώδης καθαριότητα παύουν ν5 άποτε- 
λοΰν μια άνθρώπινη άνάγκη. Ή  άκαθαρσία, αύτή ή δια
στροφή ή διαφθορά του ανθρώπου, αύτος ό οχετός (στήν 
κυριολεξία) του πολιτισμού, γίνεται τό ζωτικό του στοιχείο.

'Η αφύσικη, ή ολοκληρωτική άφροντισιά, ή σαπισμένη 
φύση γίνεται, τό στοιχείο τής ζωής τον. Δεν υπάρχει πιά 
άπό τις αισθήσεις του, εΐτε με τήν άνθρο')πινη οψη της εΐτε 
με τήν απάνθρωπη, δηλαδή τήν κτηνώδη δψη της. Οί πιο 
πρωτόγονες μέθοδοι (κι εργαλεία) τής άνθρώπινης εργασίας 
έπανεμφανίζονται : ετσι ό τροχός των ρωμαίων δούλων 
γίνεται ό τρόπος παραγωγής καί ύπαρξης πολλών άγγλων 
έργαζόμενων. Ό  άνθρωπος οχι μόνο δεν έχει πιά άνθρώ- 
πινες άνάγκες, άλλά καί οί ζωώδεις ανάγκες δεν υπάρχουν 
γι* αύτόν. Ό  ίρλανδός αισθάνεται μόνο τήν άνάγκη νά τρώει, 
κι ειδικότερα νά τρώει πατάτες καί προπαντός μονάχα πατά
τες για πέταμα, τό χειρότερο είδος πατάτας. Άλλά ή Α γ 
γλία κι ή Γαλλία έχουν ήδη σέ κάθε βιομηχανική πόλη μιά 
μικρή ’ Ιρλανδία. Ό  άγριος καί τό κτήνος νιώθουν παρόλα 
αύτά τήν άνάγκη του κυνηγιού—'Η άπλοποίηση τής εργα
σίας μέ τή μηχανή χρησιμεύει γιά νά μεταμορφώσει σέ έργά
τη τον άνθρωπο πού βρίσκεται άκόμα στο στάδιο σχηματι
σμού, τον άνθρωπο πού δέν είναι καθόλου άναπτυγμένος 
άκόμα — τό παιδί — ενώ ό εργάτης έχει γίνει ενα παιδί 
έγκαταλελειμμένο στον εαυτό του. Ή  μηχανή προσαρμό
ζεται στήν άδνναμία τού άνθρώπου γιά νά μεταμορφώσει 
τον αδύναμο άνθρωπο σέ μηχανή16.

15. Αισχύλου, Προμηθενς.
16. Κ. Μάρξ, Οικονομικά - φιλοσοφικά χειρόγραφα του 1844. 

Έκτος άπό τήν άνάλυση των ύλικών συνθηκών τής ζωής του έργάτη, 
πού είχε υπαγορεύσει στον Μάρξ ή πραγματική κατάσταση πριν άπό 
έναν αιώνα καί πού τώρα είναι, τουλάχιστον έν μέρει, διαφορετική 
στις πιο άναπτυγμένες χώρες (άλλά έπαναλαμβάνεται μέ τις ίδιες 
μορφές στις υπανάπτυκτες), ό άναγνώστης ξαναβρίσκει σ’ αύτό τό 
άπόσπασμα τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής σύγχρονης κοινωνίας: 
τή δύναμη του χρήματος, τό χρήμα πού έγινε μέτρο δλων τών άξιών. 
Αύτή ή ιδέα θ’ άναπτυχθεΐ, φέρνοντας σύγχρονα καί παραδείγματα 
στις σελίδες πού άκολουθοΰν, κι άπό τήν άποψη επίσης τών έπιδρά- 
σεών της στή λογοτεχνία.
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Ή  άνταλλακτική άξια εμφανίζεται πρώτα άπ’ δλα σά 
μιά ποσοτική σχέση, κατά τήν όποια άξίες χρήσης μπορούν 
ν’ άνταλλαχτούν μεταξύ τους. Μέσα σ’ αύτή τή σχέση αύτές 
οί άξίες χρήσης άποτελοΰν τό ίδιο άνταλλακτικό μέγεθος. 
’Έτσι ενας τόμος του Προπέρτιου καί 8 ούγγιές ταμπάκο 
μπορούν νά άποτελούν τήν ίδια άνταλλακτική άξια, παρόλη 
τήν άνομοιογένεια πού διακρίνει τις άξίες χρήσης τού ταμπά
κου καί τής ένεργείας. Σάν άνταλλακτική άξια, μιά άξια 
χρήσης άξίζει άκριβώς δσο μιά άλλη, με τήν προϋπόθεση 
δμως νά παρουσιάζεται στήν άρμόζουσα άναλογία. Ή  άνταλ
λακτική άξια ενός μεγάρου μπορει νά εκφράζεται -μ* ενα 
συγκεκριμένο άριθμό κουτιών βερνικιού γιά παπούτσια. 
’Αντίστροφα, οί λονδρέζοι έργοστασιάρχες βερνικιού έκφρά- 
σανε σέ μέγαρα τήν άνταλλακτική άξια ενός ολοένα μεγα
λύτερου άριθμού κουτιών βερνι-κιοΰ. ’Αφαιρώντας λοιπόν 
ό,τιδήποτε εχει σχέση με τή φυσική τους υπόσταση καί 
χωρίς νά παίρνεται ύπόψη ή ιδιαίτερη φύση τής άνάγκης 
πού εξυπηρετούν σάν άξίες χρήσης, τά εμπορεύματα εξι
σώνονται σέ καθορισμένες ποσότητες, άλληλοαντικαθιστούν- 
ται στήν άνταλλαγή, θεο^ρούνται ισοδύναμα, κι ετσι, παρόλη 
τήν άνομοιότητά τους, άντιπροσοοπεύουν τήν ίδια μονάδα17.

17. Κ. Μάρξ, Κριτική τής Πολιτικής Οικονομίας.
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Είναι άδύνατο να διακρίνει κανείς άπό την οψη του χρή
ματος τί κρύβεται μέσα του γιατί έχοντας πάρει τη μορφή 
του, τά πάντα, εμπορεύματα καί μή, μετατρέπονται σε χρή
μα. Τά πάντα γίνονται πωλήσιμα ή άγοράσιμα. Ή  κυκλο
φορία γίνεται ό μεγάλος κοινωνικός άποστακτήρας πού 
μέσα του συρρέουν τά πάντα για να ξαναβγοΰν σαν κρύ
σταλλοι χρήματος. Σ ’ αύτή την άλχημεία δεν άντιστέκονται 
ουτε τά οστά των άγιων κι άκόμα πιο πολύ άλλα λιγότερο 
άξεστα res sacrosanctae extra commercium hominum. 
'Όπως άπό τό χρήμα εξαλείφεται κάθε ποιοτική διάκριση των 
εμπορευμάτων, έτσι καί τό χρήμα εξαλείφει γιά λογαριασμό 
του, σά ριζοσπάστης leveller18, δλες τις διακρίσεις. "Ομως 
καί τό χρήμα είναι εμπόρευμα, ένα έξωτερικό πράγμα πού 
μπορεΐ νά γίνει άτομική ιδιοκτησία τού καθενός. ’Έτσι, ή 
κοινωνική δύναμη μετατρέπεται σε ιδιωτική δύναμη τού 
ενός προσώπου. ΙΥ αύτό τό λόγο ή άρχαία κοινωνία τό 
στιγματίζει σάν καταλυτική ουσία τής πολιτικής καί οικο
νομικής της οργάνωσης. Ή  σύγχρονη κοινωνία, πού ήδη άπό 
τά πρώτα της βήματα άρπαξε τον Πλούτωνα άπ5 τά μαλλιά 
τραβώντας τον έξω άπό τά έγκατα τής γής, χαιρέτα στο 
πρόσωπο τού χρυσού Graal τήν άπαστράπτουσα ενσάρκωση 
τού καθαυτό σκοπού τής ζωής της19.

18. Άναφέρεται στο μικροαστικό επαναστατικό κόμμα των «¿- 
σοπεδωτών» πού έδρασε κατά τή διάρκεια τής άγγλικής έπανάστασης 
του 1648-1650.

19. Κ. Μάρξ, Τό Κεφάλαιο.
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Το χρήμα, επειδή έχει τον Ιδιότητα νά τ  άγοράζει δλα, 
τήν ιδιότητα νά ιδιοποιείται δλα τά άντικείμενα, είναι κατά 
συνέπεια τό αντικείμενο πού άποτελεΐ τό υψιστο κτήμα. 
Ή  καθολικότητα τής Ιδιότητάς του άποτελεΐ τήν πάντο- 
δυναμία τής ούσίας του* αύτό ίσοδυναμεΐ μέ παντοδύναμο ον 
[. . .] Τό χρήμα είναι ό μαΰτρωπός ανάμεσα στήν ανάγκη 
καί τό άντικείμενο, ανάμεσα στή ζωή καί στο μέσο επιβίω
σης του άνθρώπου. ’Αλλά εκείνο πού μεσιτεύει στή ζωή 
μου, μεσιτεύει καί στήν ύπαρξη των άλλων άνθρώπων γιά 
μένα. Είναι γιά μένα ό άλλος άνθρωπος.
Τι διάολο ! χέρια, πόδια καί κεφάλι
καί κώλος είναι δικά σου, ναι, καταλαβαίνω.
Μά είναι λιγότερο γι5 αύτό δικό μου πάλι 
δτι καί γώ γεμάτα απολαβαίνω ; 
νΑν μπορώ ν5 άγοράσω έξη άλογα βαρβάτα 
τή δύναμή τους δλη δεν ορίζω τάχα ;
Σά σωστός άντρας τρέχω στά γεμάτα
ποδάρια δεκατέσσερα σά νά’χα. ( Γκαιτε, Φάονστ)

(Μεφιστοφελής) [μέρος πρώτο, σκηνή α]

Ό  Σαίξπηρ στον «Τίμωνα τον 9Αθηναίο»:
Χρυσάφι ! κίτρινο, ακριβό,
γυαλιστερό χρυσάφι ! δχι θεοί, δεν είμαι
πιστός ματαιόδοξος. . . . Τόσο άπ αύτό κάνει .
τό μαΰρο άσπρο, τ  άσκημο
ωραίο, τ* άδικο δίκιο, τό χυδαίο εύγενικό,
τό παλιό νέο, τή δειλία, άντρειά, Θεοί,
γιατί αύτό ; Θεοί μου, τι ’ναι αύτό ; Μά τί,
Θά ξεμαυλίσει αύτό ιερείς άπό κοντά σας 
Θά πάρει άπό άνθρωπο γερό τ*ό μαξιλάρι 
κάτω άπό τό κεφάλι του* τούτος ό κίτρινος 
ό δούλος δένει, λύνει νόμους· εύλογάει 
καταραμένους* κάνει λατρευτή τή λέπρα· δίνει 
στους κλέφτες θέση πλάι σέ γερουσιαστές* 
τοΰτο ξαναπαντρεύει χήρα μαραμένη* 
γυναίκα άπ5 τό νοσοκομείο μέ σπυριά όμπυασμένα
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πού προκαλεΐ εμετόν, αύτό τή μπαλσαμώνει 
καί τήν άρωματίζει πάλι άνθδν τ5 Απρίλη.
Έ , κολασμένο μέταλλο, πόρνη εσύ κοινή 
τής ανθρωπότητας, πού βάζεις τις διχόνοιες 
άνάμεσα στον δχλο των εθνών. . . .

Καί παρακάτω :
*Ώ βασιλοφρονιά γλυκέ καί χωριστή άκριβέ
του τέκνου άπ* τό γονιό ! Λαμπρέ ξεμαυλιστή
τής άγνότερης κλίνης του 'Υμεναίου! Πανίσχυρε Ά ρ η !
Σύ, πάντα νιέ, ζωηρέ, άβρέ κι έράσμιε γαμπρέ,
πού με τό ερύθημά σου λειώνεις τό άγιο χιόνι
πού σκέπει τήν ποδιά τής Άρτεμης ! Θεέ ορατέ
πού συγκολλάς τ5 αντίθετα, τα κάνεις νά φιλιώνται !
Πού λαλεΐς δλες τις γλώσσες καί για κάθε θέμα !
Έσύ άσημόπετρα, λυθία λίθος για καρδιές !
Νά, τώρα ό άνθρωπος ό δούλος σου έπαναστατεΐ.
Ρίχ τους, μεγαλοδύναμε, διχόνοια χαλασμού,
Θηρία νά πάρουν τήν κυριαρχία του κόσμου! 20

Ό  Σαίξπηρ παρουσιάζει μ5 ένα εξαιρετικά πετυχημένο 
τρόπο τή φύση τού χρήματος. Για νά τον καταλάβουμε ας 
άρχίσουμε άπό τήν ερμηνεία του κομματιού του Γκαΐτε.

Αύτό πού εϊναι δικό μου χάρη στο χρήμα, αύτό πού εγώ 
μπορώ, δηλαδή τό χρήμα μπορεΐ ν* άγοράσει, αύτό είμαι 
εγώ , ό κάτοχος τού ίδιου του χρήματος. 'Η δύναμή μου είναι 
τόσο μεγάλη δσο κι ή δύναμη τού χρήματος. Οί ιδιότητες 
του χρήματος — οί ιδιότητες κι οί ούσιαστικές δυνάμεις 
του — είναι δικές μου, τού κατόχου του. "Ο,τι είμαι καί 
μπορώ δέν καθορίζεται λοιπόν ολωσδιόλου άπό τήν άτομι- 
κότητά μου. Έ γώ είμαι άσκημος, άλλα μπορώ ν* άγοράσω 
τήν ωραιότερη γυναίκα. Ά ρα  δέν είμαι άσκημος, γιατί τό 
άποτέλεσμα τής άΰκήμιας, ή άποκρουστικότητά της, εκμη
δενίζεται άπό τό χρήμα. Έγώ, σαν άτομο, είμαι ανάπηρος, 
δμως τό χρήμα μου δίνει είκοσιτέσσερα πόδια* άρα δέν είμαι 
άνάπηρος. Έ γώ είμαι ενας άνθρωπος μοχθηρός, εξαχρειω
μένος, άσυνείδητος, ηλίθιος, δμως τό χρήμα είναι άξιοσέ- 
βαστο, άρα κι ό κάτοχός του τό ίδιο. Τό χρήμα είναι τό 
ύπέρτατο άγαθό, άρα κι ό κάτοχός του είναι άγαθός* τό 
χρήμα εξάλλου μ’ άπαλλάσσει άπό τον κόπο νά εΐμαι άνέν- 
τιμος* άρα δλοι με θεωρούν έ'ντιμο* είμαι ηλίθιος, δμο)ς τό

20. Σαίξπηρ, Τίμων ό'Αθηναίος, πράξη τέταρτη, σκηνή τρίτη.
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χρήμα είναι το πραγματικό πνεύμα των πάντων : Είναι 
λοιπόν δυνατό να είναι ήλίθιος ό κάτοχός του ; Επιπλέον, 
τό χρήμα μπορεΐ ν* άγοράσει τούς εύφυεΐς άνθρώπους, κι 
οποίος εξουσιάζει τούς εύφυεΐς, δεν είναι κατά συνέπεια 
πιο έξυπνος άπ5 αύτούς; Έ γώ, πού μέ τό χρήμα μπορώ 
ό,τιδήποτε έπιθυμεΐ ή άνθρώπινη καρδιά, δεν κατέχω λοι
πόν δλες τις άνθρώπινες εξουσίες; Μήπως τό χρήμα μου 
δέ μετασχηματίζει δλες τις άδυναμίες μου στο άντίθετό 
τους ;

Ά ν  τό χρήμα είναι ό συνδετικός κρίκος πού μέ συνδέει 
μέ τήν άνθρώπινη ζωή, μέ την κοινωνία, μέ τή φύση καί 
τούς άνθρώπους, δέν είναι κατά συνέπεια ό σύνδεσμος δλων 
τών αυνδέϋμων ; Δέν μπορεΐ νά λύσει καί νά σφίξει δποιο- 
δήποτε δεσμό ; Καί δέν είναι γιαυτό καί τό καθολικό μέσο 
άποχωρισμού ; Εϊναι ό άληθινός καταλύτης, καθώς καί ή 
άληθινή ένωτική ούσία, ή γαλβανιστική χημική δύναμη τής 
κοινωνίας.

Ό  Σαίξπηρ ύπογραμμίζει κυρίως δύο ιδιότητες του 
χρήματος :

1) Είναι ή ορατή θεότητα, ή μεταμόρφωση δλων τών 
φυσικών κι άνθρώπινων ιδιοτήτων στο άντίθετό τους, ή 
παγκόσμια σύγχυση καί διαστροφή τών πραγμάτων ή 
δύναμη πού κάνει τ* άδύνατα δυνατά.

2) Είναι ή παγκόσμια πόρνη, ό παγκόσμιος μαστρωπός 
άνθρώπων καί λαών.

'Η διαστροφή κι ή σύγχυση δλων τών άνθρώπινων καί 
φυσικών ιδιοτήτων, ό συμβιβασμός τών ασυμβίβαστων — 
ή θεϊκή δύναμη -του χρήματος — περιλαμβάνονται στήν 
ουσία του σάν άλλοτριωμένη ειδητική ούύία, άλλωτριοτική 
κι άλλοτριούμενη τών άνθρώπων. Είναι ή άλλοτριωμένη 
δύναμη τής ανθρωπότητας.

'Ό,τι έγώ δέν μπορώ σάν άνθρωπος, δ,τι δηλαδή είναι 
άσυμβίβαστο μέ δλες μου τις ούσιαστικές δυνάμεις σάν 
άτόμου, τό μπορώ χάρη στο χρήμα. Τό χρήμα μετατρέπει 
ετσι καθεμιά άπό αύτές τις ούσιαστικές δυνάμεις σ’ εκείνο 
πού δέν είναι καθαυτή, δηλαδή στο άντίθετό της.

Ά ν  έγώ επιθυμώ μιά τροφή ή θέλω νά χρησιμοποιήσω 
τήν άμαξα έπειδή νιώθω άδύναμος νά πάω μέ τά πόδια, τό 
χρήμα μου παρέχει τήν τροφή καί τήν άμαξα, δηλαδή υλο
ποιεί τις επιθυμίες μου, μεταφέροντάς τες άπό τό χώρο τής 
σκέψης, τής έκφρασης καί τής θέλησης, στο χώρο του αί- 
αθητοϋ καί του πραγματικού, μετατρέποντας τήν παρά
σταση σέ ζωή, τό άντικείμενο τής παράστασης σέ πραγμα
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τικό άντικείμενο. Τό χρήμα, σαν τέτοια μεσολάβηση, είναι 
ή αληθινά δημιουργική δύναμη.

Φυσικά ή ζήτηση υπάρχει κι άπ5 τή μεριά εκείνου πού 
δεν έχει χρήματα, άλλά δεν είναι παρά μιά φανταστική πα
ράσταση πού, γιά μένα, γιά έναν τρίτο, γιά τούς άλλους 
δεν εχει κανένα άποτέλεσμα, είναι άνύπαρκτη, παραμένει δη
λαδή γιά μένα τον ίδιο εξωπραγματική, χωρίς άντικείμενο. 
'Η διαφορά άνάμεσα στήν άποτελεσματική ζήτηση, πού 
πού στηρίζεται στο χρήμα, καί τή ζήτηση χωρίς άποτέ
λεσμα στηρίζεται στήν άνάγκη μου, στο πάθος μου, στήν 
επιθυμία μου κλπ., είναι ή διαφορά άνάμεσα στο είναι καί 
τή σκέψη, άνάμεσα στήν άπλή παράσταση που υπάρχει μέσα 
μου καί στήν παράσταση δπως παρουσιάζεται γιά μένα καί 
έξω άπδ μένα σάν πραγματικό αντικείμενο.

Ά ν  δεν έχω χρήμα νά ταξιδέψω, δέν έχω άνάγκη, 
δηλαδή άνάγκη πραγματική καί ικανή νά γίνει πραγματι
κότητα, νά ταξιδέψω. Ά ν  έχω κλίση στή σπουδή άλλά μου 
λείπουν τά άπαραίτητα χρήματα, δέν έχω κλίση στή σπου
δή, δηλαδή άποτελεσματική κι άληθινή κλίση. Κι άντίστρο- 
φα, άν δέν έχω πραγματικά κλίση στή σπουδή, άλλά έχω 
τή θέληση και τό χρήμα γι5 αύτό, έχω τότε μιά αποτελε
σματική κλίση. Τό χρήμα, μιας κι άποτελεΐ καθολικό κι 
εξωτερικό μέσο και δύναμη — πού δέν άπορρέουν άπό τον 
άνθρωπο σάν άνθρωπο, οΰτε άπό τήν άνθρώπινη κοινωνία 
σάν κοινωνία — γιά τό μετασχηματισμό τής παράστασης 
σέ πραγματικότητα καί τής πραγματικότητας σέ άπλή 
παράσταση, μετασχηματίζει ταυτόχρονα τις φυσικές κι 
άνθρώπινες πραγματικές ουσιαστικές δυνάμεις σέ καθαρά 
άφηρημένες παραστάσεις καί κατά συνέπεια σέ ελαττωματι
κότητες καί θλιβερές χίμαιρες· δπως παράλληλα μεταβάλλει 
τις πραγματικές ελλείψεις καί χίμαιρες, τις πραγματικά 
άνίκανες θεμελιώδεις δυνάμεις πού υπάρχουν μονάχα στή 
φαντασία του άτόμου, σέ πραγματικές ουσιαστικές δυνά
μεις κι εξουσίες. Τό χρήμα λοιπόν, έξαιτίας αύτου του 
χαρακτηριστικού του μόνο, άποτελεΐ τήν καθολική διαστρο
φή κάθε άτομικότητας : πού τή μεταλλάσσει στο άντίθετό 
της καί τής προσδίνει ιδιότητες πού έρχονται σέ άντίφαση 
με τις δικές της.

Εφόσον άποτελεΐ μιά τέτοια δύναμη διαστροφής, στρέ
φεται ένάντια στον άνθρωπο καί τούς κοινωνικούς θε
σμούς, κ.λ.π., πού ισχυρίζονται δτι είναι οντότητες καθαυ
τές. Μετατρέπει τήν πίστη σέ άπιστία, τήν άγάπη σέ μίσος, 
τό μίσος σέ άγάπη, τήν άρετή σέ ελάττωμα, τό ελάττωμα σέ
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άρετή, τδ δοΰλο σε άφεντικό, τδ άφεντικό σέ δοΰλο, την 
ηλιθιότητα σέ ευφυΐα καί την ευφυΐα σέ ήλιθιότητα.

Επειδή τό χρήμα, όντας υπαρκτή καί έκδηλη έννοια 
τής άξίας, συγχέει καί μεταλλάσσει τα πάντα, είναι κατά 
συνέπεια ή καθολική σύγχυση κι άναποδογύρισμα των πάν
των, δηλαδή ό καταλυμένος κόσμος, ή σύγχυση καί τδ άνα- 
ποδογύρισμα δλων των άνθρώπινων καί φυσικών ιδιοτήτων.

"Οποιος μπορεΐ ν’ άγοράσει τδ θάρρος εϊναι θαρραλέος 
άκόμα κι αν είναι δειλός. Επειδή τδ χρήμα δέν άνταλλάσ- 
σεται με μιά συγκεκριμένη ιδιότητα, μ5 ένα συγκεκριμένο 
πράγμα, με [κάποια] άπδ τις ούσιαστικές άνθρώπινες δυνά
μεις, άλλά μ5 ολόκληρο τδ φυσικό κι άνθρώπινο άντικειμε- 
νικό κόσμο, άλλάζει λοιπόν — άπδ τήν άποψη του κατόχου 
του — κάθε ιδιότητα μέ όποιαδήποτε άλλη — κι άκόμα μέ 
τήν άντίθετη ιδιότητα καί άντικείμενο* είναι ό συμβιβασμός 
τών άσυμβίβαστων, άναγκάζει τά άντίθετα νά συμφιλιω
θούν.

*Άν δμως υποθέσεις δτι ό άνθρωπος είναι άνθρωπος κι ή 
σχέση του μέ τον κόσμο είναι άνθρώπινη σχέση, δέν μπο- 
ρεΐς ν* άνταλλάξεις παρά μόνο άγάπη μέ άγάπη, έμπιστο- 
σύνη μέ εμπιστοσύνη, κλπ. "Αν θέλεις ν’ άπολαύσεις τήν 
τέχνη, πρέπει νά είσαι ένας άνθρωπος μέ καλλιτεχνική καλ
λιέργεια* αν θέλεις ν5 άσκήσεις έπιρροή στους άλλους άνθρώ- 
πους, πρέπει νά είσαι ένας άνθρωπος ικανός γιά μιά δράση 
πού πραγματικά έμψυχώνει καί παρακινεί τούς άλλους. 
Κάθε σχέση σου μέ τούς άνθρώπους — καί τή φύση — θά 
πρέπει νά είναι μιά συγκεκριμένη εκδήλωση, άντίστοιχη 
μέ τδ άντικείμενο τής θέλησής σου, τής πραγματικής σου 
ατομικής σου ζωής. "Αν άγαπάς χωρίς άνταπόκριση, αν 
δηλαδή ή άγάπη σου σάν άγάπη δέν προκαλεΐ άμοιβαία 
άγάπη, αν διαμέσου τής ζωτικής σου εκδήλωσης, σάν άν
θρωπος πού άγαπά, δέ μετασχηματίζεσαι σέ άνθρωπο πού 
αγαπιέται, ή άγάπη σου είναι άνίκανη, είναι μιά συμφορά21.

21. Κ. Μάρξ, Οικονομικά - φιλοσοφικά χειρόγραφα του 1844.
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Henri Storch, Cours (ΓÉconomie Politique κλπ., έκδό- 
σεις J.B. Say, Παρίσι 1823 (Μαθήματα πού δόθηκαν στον 
άρχιδούκα Νικόλαο καί τέλειωσαν στά 1815), τόμος III.

’Απ’ δλους τούς συγγραφείς πού πολέμησαν τή διάκρι
ση του A. Smith άνάμεσα στήν παραγωγική καί στή μή 
παραγωγική εργασία, ό Storch είναι ούσιαστικά ό πρώτος 
μετά τον Garnier πού εχει νά δώσει κάτι καινούργιο.

Αυτός διακρίνει άπό τά υλικά αγαθά, τά άτοιχεΐα τής 
υλικής παραγωγής, τά «εσωτερικά άγαθά ή στοιχεία του 
εκπολιτισμού;;, πού με τούς νόμους τής παραγωγής τους 
πρέπει ν* άσχοληθεΐ ή «θεωρία του εκπολιτισμούς (Ibid. τό
μος III σ. 217).

Στον τόμο I. σ· 136 (λέει) : «Είναι προφανές ότι ό άν
θρωπος δεν κατορθώνει ποτέ να παραγάγει πλούτη αν δέν 
εχει άποκτήσει εσωτερικά άγαθά, άν δηλαδή δέν εχει άνα- 
πτύξει τις φυσικές, διανοητικές καί ήθικές του ικανότητες— 
πράγμα πού προϋποθέτει πώς υπάρχουν τά μέσα γιά τήν 
άνάπτυξή τους—δπως π.χ. τούς κοινωνικούς Θεσμούς κλπ. 
Ά ρα δσο περισσότερο πολιτισμένος είναι ενας λαός, τόσο 
περισσότερο μπορεΐ ν* αυξήσει τον εθνικό του πλούτο.

(Αληθεύει άκριβώς τό άντίθετο).
Εναντίον τού Smith :

<τΌ Smith... άποκλείει άπό τήν κατηγορία των παρα
γωγικών έργασιών δλες τις εργασίες πού δέ συμβάλλουν άμε
σα στήν παραγωγή του πλούτου* κατά συνέπεια λαμβάνει 
ύπόψη του μόνο τον εθνικό πλούτο». Τό λάθος του είναι 
πώς <τδέν εκανε διάκριση μεταξύ μή υλικών άγαθών καί 
πλούτου;; (τόμος III, σ. 218).

Πραγματικά, εδώ βρίσκεται τό κλειδί. Ή  διάκριση 
μεταξύ παραγωγικών εργασιών (travaux productifs) καί 
μή παραγωγικών εργασιών (travaux improductifs) εχει 
άποφασιστική σημασία γιά κείνο πού εξετάζει ό Smith : 
τήν παραγωγή του ύλικοΰ πλούτου καί, άκριβέστερα, μιά 
συγκεκριμένη μορφή αυτής τής παραγωγής, τον καπιτα
λιστικό τρόπο παραγωγής. Στή διανοητική παραγωγή 
φαίνεται παραγωγικό ενα άλλο είδος έργασίας. 'Όμως ό 
Smith δέν τό εξετάζει. Πολύ περισσότερο δέν υπεισέρχεται 
στο πεδίο τής παρατήρησής του ή ερευνά τής άμοιβαίας
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δράσης καί τής εσωτερικής συνάφειας των δύο παραγωγών 
άλλωστε αυτό δεν μπορεΐ νά οδηγήσει πουθενά άλλου παρά 
μόνο σε άχρηστες φράσεις, όταν ή υλική παραγωγή εξετά
ζεται στήν ίδια τήν ουσία της (sub sua propria specie). 
'Όταν ό Smith μιλάει γιά μή άμεσα παραγωγικούς (pro
ductifs) έργαζόμενους (travailleurs), τό κάνει μονάχα 
στο βαθμό πού αύτοί συμμετέχουν άμεσα στήν κατανάλωση 
του ύλικοΰ πλούτου κι οχι στήν παραγωγή του.

Στο ϊδιο έ'ργο του Storch, μόλο πού κάποιες φορές 
συναντάμε εύστροφες παρατηρήσεις (aperçus) — yià. παρά
δειγμα ότι ό υλικός καταμερισμός τής εργασίας είναι προϋ
πόθεση του καταμερισμού τής διανοητικής εργασίας — ή 
θεωρία τον έκπολιτισμοϋ (théorie de la civilisation) δέν 
ξεφεύγει άπό.τίς κοινοτοπίες. Τό πόσο αναπόφευκτο υπήρξε 
αυτό κι άκόμα τό με πόσο ελάχιστη άκρίβεια διατύπωσε 
μονάχα τό πρόβλημα, γιά νά μή μιλήσουμε γιά τή λύση του, 
φανερώνεται άπό μιά μοναδική περίπτωση. Γιά νά εξετά
σουμε τή συνάφεια μεταξύ διανοητικής παραγωγής καί υλι
κής παραγωγής είναι πάνω άπ* δλα άναγκαΐο νά εννοήσουμε 
τήν τελευταία δχι σάν γενική κατηγορία, άλλά με καθορι
σμένη Ιστορική μορφή. ’Έτσι π.χ. στον καπιταλιστικό τρόπο 
παραγωγής άντιστοιχεΐ ενα είδος διανοητικής παραγωγής 
διαφορετικό άπό τό άντίστοιχο τού μεσαιωνικού τρόπου 
παραγωγής. Ά ν  ή ύλική παραγωγή δε γίνει νοητή στήν 
Ιδιαίτερη Ιστορική της μορφή, δέν είναι δυνατό νά κατανοή
σουμε αύτό τό συγκεκριμένο πού τής άντιστοιχεΐ στή δια
νοητική παραγωγή καί στήν άμοιβαία δράση τών δύο παρα
γωγών. Καί τότε συνεχίζουμε νά λέμε κουταμάρες. Κι αύτό 
έξαιτίας τού δρου «εκπολιτισμός)).

Κατά συνέπεια, άπό τή συγκεκριμένη μορφή τής υλι
κής παραγωγής προκύπτει κατά πρώτο μιά συγκεκριμένη 
διάρθρωση τής κοινωνίας καί κατά δεύτερο μιά συγκεκρι
μένη σχέση τών ανθρώπων μέ τή φύση. Τό κρατικό τους 
σύστημα καί οι άντιλήψεις τους καθορίζονται άπό τά δύο 
αύτά στοιχεία. Ά ρ α  αύτά καθορίζουν καί τό χαρακτήρα τής 
διανοητικής τους παραγωγής.

Τέλος, δταν ό Storch άναφέρεται στή διανοητική παρα
γωγή, εννοεί ταυτόχρονα δλα τά είδη ενασχόλησης τής 
άρχουσας τάξης, πού ασκούν σάν επάγγελμα κοινωνικές 
λειτουργίες. eH ύπαρξη τέτοιων στρωμάτων καί οι λει
τουργίες τους μπορούν νά κατανοηθούν μόνο αν ξεκινή
σουμε άπό τήν ιστορικά καθορισμένη διάρθρωση τών παρα
γωγικών σχέσεων.

12



' Χωρίς ν5 * αντιλαμβάνεται, Ιστορικά την καθαυτό υλική 
παραγωγή — απεναντίας .την άντιλαμβάνεται σάν παρα
γωγή ύλί,κών αγαθών γενικά κι δχι σά μιά συγκεκριμένη 
liçcl ιδιαίτερη-, ιστορικά άναπτυγμένη μορφή αύτής 'τής παρα
γωγής — ό Storch σκάβει μονάχος του το έδαφος πού 
πατάει; καί πού μόνο" πάνω σ’ αύτό θά μπορούσε νά κατα
λάβει καί <τίς ιδεολογικές άρχές τής άρχουσας τάξης καί τήν 
ελεύθερη διανοητική παραγωγή τού δοσμένου κοινωνικού 
σχηματισμού. Δεν μπορεΐ νά ξεπεράσει τις κοινές καί τριμ
μένες διατυπώσεις. Ή  σχέση λοιπόν δεν είναι τόσο άπλή 
δσο νόμιζε στήν άρχή. Γιά παράδειγμα ή καπιταλιστική 
παραγωγή εϊναι εχθρός ορισμένων κλάδων της διανοητικής 
παραγωγής, 'δπο)ς τής τέχνης 'καί τής ποίησης22. ’Αλλιώ
τικα καταλήγει στήν άλαζονεία τών γάλλων τού 18ου αιώνα, 
πού τόσο πετυχημένα διακωμώδησε ό Lessing23. Μιά κι 
είμαστε πιό προοδευμένοι άπό τούς άρχαίόυς, γιά παρά
δειγμα στή μηχανική, γιατί νά μή μπορούμε νά συνθέσουμε 
κι ενα επικό ποίημα ; Καί ιδού ή Henriade2* στή θέση τής 
ΡΙλιάάαςΙ

' Ό  Storch αντίθετα άνακαλύπτει δικαιολογημένα — 
καταπολεμώντας ειδικότερα τον Garnier πού είναι πραγμα
τικός καί γνήσιος πατέρας αύτής τής πολεμικής εναντίον 
του Smith — δτι οί άντίπαλοι τού Smith κατάλαβαν λάθος 
τρ.πρόβλημα.

«Τ ί κ ά ν ο υ ν  ο ί κ ρ ι τ ι κ ο ί  τ ο υ  S m i t h ;  
X  ω ρ ί ς ν ά έ δ ρ α ι ώ ν ο υ ν  α ύ τ ή τ ή δ ι ά κ ρ ι σ ή »  
(μεταξύ μή υλικών αξιών ( valeurs immatérielles) και 
πλούτου ( richesses)  « σ υ γ χ έ ο υ ν  ο ρ ι σ τ ι κ ά  τ ά 
δ ύ ο  α ύ τ ά ε ί δ η  ά ξ ι ώ ν, π ο ύ ή δ ι α φ ο ρ ά τ ο υ ς  
ε ί ν α ι  τ ό σ ο  π-ρ ο φ α ν ή ς».

(Αύτοί διαβεβαιώνουν δτι ή παραγωγή διανοητικών 
προϊόντων ή ή παραγωγή ύπηρεσιών είναι υλική παραγωγή).

«Θεωρώντας τή μή υλική εργασία σάν παραγωγική, 
υποθέτουν οτι αύτή είναι παραγωγός πλούτου» (δηλαδή

22. Αύτή ή επιβεβαίωση πρέπει να έπανασυνδεθεΐ μέ τήν άνά- 
λυση c τής άλλοτρ ίωσης πού αναφέρθηκε στις προηγούμενες σελίδες, 
σάν Ιδιότητα τής καπιταλιστικής παραγωγής, τής άπανθρωποποίη- 
«της πού αύτή·- επιφέρει καί τών άναπόφευκτων έπιπτώσεών της στήν 
■τέχνη. - . ^ ^

23. Στή Jlamburgische Dramaturgie (Δραματουργία του 'Αμ
βούργου). ^

24. Επικό ποίημα εμπνευσμένο άπό τά ανδραγαθήματα του 
Ερρίκου του 4ου πού δημοσιεύτηκε άπό τον Βολταΐρο τ6 1723. ’
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άμεσα), «πού σημαίνει, ύλικών κι άνταλλακτικών άξιων, 
ενώ αύτή δεν παράγει παρά άμεσες καί μη ύλικές άξίες : 
αύτοι υποθέτουν δτι τα προϊόντα τής μή ύλικής εργασίας 
ύπόκεινται στούς ίδιους νόμους με τά προϊόντα τής ύλικής 
εργασίας : έντούτοις τά πρώτα ρυθμίζονται σύμφωνα με 
νόμους διαφορετικούς άπο εκείνους τών δεύτερων» (τόμος
III, σ. 218).

Πρέπει νά τονίσουμε ιδιαίτερα τά κομμάτια του Storch 
πού άκολουθοΰν, έπειδή τά έχουν άντιγράψει οι κατοπινοί 
συγγραφείς :

«Ά π ο τό γεγονός δτι τά έσωτερικά άγαθά είναι εν μέρει 
τό προϊόν ύπηρεσιών, έφτασαν στο συμπέρασμα δτι αύτά 
δε θά είχαν μεγαλύτερη διάρκεια άπο τις ίδιες τις ύπηρεσίες 
κι δτι άναγκαστικά θά καταναλώνονταν βαθμιαία καθώς 
θά παράγονταν» (ibidem, τόμος III, σ. 234). «Τά πρω
ταρχικά25 άγαθά, χωρίς νά καταστρέφονται άπο τή χρήση 
τους έκτείνονται κι αύξάνουν με τή χρησιμοποίηση, έ'τσι 
πού ή ίδια ή κατανάλωση αύξάνει τήν άξια τους» (ibidem, 
σ. 236). « Τ ά  έ σ ω τ ε ρ ι κ ά  ά γ α θ ά  έ χ ο υ ν  τ ή ν  
ι κ α ν ό τ η τ α  νά  σ υ σ σ ω ρ ε ύ ο ν τ α ι  δ π ω ς  τ ά  
π λ ο ύ τ η  κι  ε ί ν α ι  κ α τ ά λ λ η λ α  γ ι ά  νά  σ χ η 
μ α τ ί σ ο υ ν  κ ε φ ά λ α ι α  π ο ύ  μ π ο ρ ο ύ ν  νά  χ ρ η 
σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν  γ ι ά  τ ή ν  ά ν α π α ρ α γ ω γ ή »  
κ.λ.π. (ibidem, σ. 236). «'Η  ύλική εργασία πρέπει νά κατα
μεριστεί καί τά προϊόντα της πρέπει νά συσσωρευτοΰν, 
πρίν μπορέσει κανείς νά σκεφτεΐ γιά τον καταμερισμό τής 
μή ύλικής εργασίας» (σ. 241).

"Ομως αύτές δεν είναι παρά άναλογίες καί γενικές 
έπιφανειακές σχέσεις μεταξύ διανοητικού καί ύλικοΰ πλού
του. "Οπως γιά παράδειγμα ή διαβεβαίωση δτι οι έλάχιστα 
άναπτυγμένες χώρες δανείζονται άπο τό εξωτερικό τά δια
νοητικά τους κεφάλαια. "Οπως οί ύπανάπτυκτες ύλικά 
χώρες τά ύλικά τους κεφάλαια (ibidem, σ. 306)· κι δτι ό 
καταμερισμός τής μή ύλικής εργασίας έξαρτάται άπο τή 
ζήτησή της, μέ λίγα λόγια άπο τήν άγορά, κλπ. (σ. 246).

"Ομως τά άληθινά άντιγραμμένα κομμάτια είναι τά 
άκόλουθα :

«Ή  παραγωγή εσωτερικών άγαθών, χωρίς νά ελατ
τώνει τον εθνικό πλούτο μέ τήν κατανάλωση ύλικών προιόν-

25. Πρόκειται γιά τά πρωτεύοντα έσωτερικά άγαθά (ή υγεία, 
ή ευστροφία, κ.λ.π.) πού 6 Storch διακρίνει άπο τά δευτερεύοντα 
άγαθά (τήν άσφάλεια, τήν άνεση, κ.λ.π.).
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των πού απαιτεί, είναι άντίθετα ενα ισχυρό μέσο για τήν 
αύξησή του· δ π :ω ς ά ν τ ί σ τ ρ ο φ α ή παραγωγή είναι 
ενα. μέσο εξίσου ισχυρό γιά νά προωθήσει τήν πρόοδο του 
πολιτισμού» (ibidem, σ. 517). «Είναι ή ισορροπία τών δύο 
ειδών παραγωγής πού ' φέρνει τήν αύξηση της εθνικής εύη- 
μερίας» (ibidem, σ. 521).

Σύμφωνα με τον Storch ό γιατρός παράγει υγεία (άλλά 
καί τήν άσθένεια), οι καθηγητές καί οί συγγραφείς παρά
γουν τά φώτα (les lumières) (αλλά καί τό σκοταδισμό), 
οί ποιητές, οί ζο^γράφοι κ.λ.π. τό γούστο (gout) (άλλά καί 
τήν. 'ελλειψη γούστου), οί ήθικολόγοι κ.λ.π. τά καλά ήθη 
(moeurs) οί; ιεροκήρυκες τή θρησκεία, ή εργασία τών μοναρ
χών την ασφάλεια (σελ. 347 - 350). Μπορεΐ νά πει κανείς 
ώράΐα δτι ή ασθένεια παράγει τούς γιατρούς, ή άγνοια τούς 
καθηγητές καί τούς συγγραφείς, ή ελλειψη γούστου τούς 
ποιητές, καί τούς ζωγράφους, ή άνηθικότητα τούς ηθικο
λόγους, ή ασέβεια τούς ιεροκήρυκες- κι ή γενική άνασφάλεια 
τούς- μονάρχες. Στήν πραγματικότητα, αύτός q τρόπος του 
λεγειν δτι δλες αύτές οι δραστηριότητες, αυτές οί υπηρεσίες 
(Services), παράγουν μιά πραγματική ή φανταστική άξια 
χρήσης, ξαναχρησιμοποιήθηκε άπό τούς κατοπινούς συγ
γραφείς γιά ν5 άποδείξουν δτι εΐναι οί ΐδιοι παραγωγικά 
έργάζομενοι ( travailleurs productifs)  μέ τήν έννοια του 
Smith, δηλαδή δτι παράγουν άμεσα οχι προϊόντα ιδιότυ
πα (sui generis), άλλά τά προϊόντα τής υλικής εργασίας, κι 
δτι κατά συνέπεια παράγουν άμεσα πλούτο. Στον Storch δέ 
βρίσκουμε άκόμα αύτό τον παραλογισμό, πού εξάλλου πε
ριορίζεται στά εξής : . -  ■■. ·

1. Ό τι στήν άστική κοινωνία υπάρχει μιά άμοιβαία 
προϋπόθεση γιά τις διάφορες λειτουργίες.

2. Ό τι οί αντιθέσεις τής υλικής παραγωγής καθιστούν 
άναγκαΐο ένα εποικοδόμημα ιδεολογικών στρωμάτων, πού ή 
δραστηριότητά του — εϊτε καλή εΐτε κακή — είναι καλή 
επειδή είναι άναγκαία. ;

3. 'Ότι δλες οί ~ λειτουργίες μπαίνουν στήν, υπηρεσία 
του καπιταλιστή καί έξυπηρετοΰν τό «καλό» του.

4. 'Ότι στά μέσα τού άστού άκόμα καί οί πιο ψηλές.δια
νοητικές παραγωγές μπορούν νά έκτιμηθοΰν καί νά δικαιο
λογηθούν μονάχα άν παρουσιάζονται καί ορίζονται εσφαλ
μένα σάν άμεσοι παραγωγοί υλικού πλούτου26.

26. Κ. Μαρς, Θεωρίες γιά τήν υπεραξία. Άφοΰ ό Ένγκελς 
συμπλήρωσε τή σύνταξη του δεύτερου ?'xöd του τρίτου, βιβλίου του
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’Άρα ή διαδικασία τής καπιταλιστικής παραγωγής 
δέ συνίσταται διόλου μόνο στην παραγωγή εμπορευμάτων 
Είναι μιά εργασία, [πού] μετατρέπει τις πρώτες ύλες καί 
τα μέσα έργασίας — μέσα παραγωγής — σέ μέσα για τήν 
άπορρόφηση τής μή πληρωμένης έργασίας.

5Από ό,τι ειπώθηκε μέχρι εδώ, προκύπτει πώς τό νά 
είναι μιά εργασία παραγωγική, είναι ενας ορισμός τής έρ
γασίας πού προπαντός δέν έ'χει καμιά άπολύτως σχέση μέ τό 
συγκεκριμένο περιεχόμενο τής έργασίας, μέ τήν ιδιαίτερη 
χρησιμότητά της ή μέ τήν ειδική άξια χρήσης στήν οποία 
εκπροσωπείται.

Τό ΐδιο είδος έργασίας μπορεΐ νά είναι παραγωγικό ή 
μή παραγωγικό.

Γιά παράδειγμα, ό Milton πού εγραψε τό Χαμένο παρά
δεισο γιά πέντε στερλίνες, υπήρξε ενας μή παραγωγικός 
εργάτης. ’Αντίθετα, ό συγγραφέας πού εφοδιάζει μέ εύτελή 
έ'ργα τον έκδοτη του είναι ενας παραγωγικός έργάτ?]ς. Ό  
Milton παρήγαγε τον Χαμένο παράδεισο γιά τον ΐδιο 
λόγο πού ενας μεταξοσκώληκας παράγει μετάξι. ΤΗταν μιά 
εκδήλωση τής φύσης του. Αύτός πούλησε κατόπι τό προϊόν 
γιά πέντε στερλίνες. 'Όμως δ φιλολογικός προλετάριος τής 
Λειψίας πού κατασκευάζει βιβλία (παραδείγματος χάρη 
περιλήψεις πολιτικής οικονομίας) κάτω απ’ τή διεύθυνση του 
εκδότη του, είναι ενας παραγωγικός εργάτης, επειδή άπαρ- 
χής τό προϊόν του εμπεριέχεται στο κεφάλαιο, καί έκδίδεται 
μονάχα χάρη στήν αξιοποίησή του. Μιά τραγουδίστρια πού 
πουλάει τό τραγούδι της μέ δική της πρωτοβουλία είναι

Κεφαλαίου, εμπιστεύτηκε στον Κάρλ Κάουτσκυ τή σύνταξη του τέ
ταρτου τόμου του Κεφαλαίου, πού ήταν αφιερωμένος στήν ιστορία 
των οικονομικών θεωριών. Τα σχόλια του Μάρξ διευθετήθηκαν μέ 
αύθαίρετα κριτήρια από τον Κάουτσκυ κι έκδόθηκαν τό 1904 μέ τον 
τίτλο Theorien über den Mehrwert (Θεωρίες γιά τήν υπεραξία). 
Τό ’Ινστιτούτο Μάρξ -  ’Ένγκελς -  Λένιν τής Μόσχας έπιμελήθηκε μιά 
νέα κριτική έκδοση, πιο-πιστή στά χειρόγραφα του Μάρξ.



μια μή παραγωγική εργάτρια. 'Όμως ή ΐδια τραγουδίστρια, 
στρατολογημένη άπό έναν έπιχειρημασία πού τή βάζει να 
τραγουδάει γιά νά κάνει χρήματα, είναι μιά παραγωγική 
εργάτρια : επειδή παράγει κεφάλαιο27.
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27. Κ. Μάρξ, Θεωρίες γιά τήν υπεραξία.
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Ή  μή υλική παραγωγή, άκόμα κι δταν πραγματοποιείται 
με μοναδικό σκοπό τήν άνταλλαγή, άρα παράγει εμπορεύ
ματα, μπορεΐ νά είναι δύο ειδών :

1) Τό άποτέλεσμά της είναι εμπορεύματα, αξίες χρή
σης, πού κατέχουν μιά άνεξάρτητη καί διακεκριμένη μορφή 
από τούς παραγωγούς καί τούς. καταναλωτές, πού. δηλαδή 
μπορούν νά ύφίστανται σ’ ένα διάλειμμα μεταξύ παραγω
γής καί κατανάλωσης, καί πού σ’ αύτό τό διάλειμμα μπο
ρούν νά κυκλοφορούν σάν πωλήσιμα εμπορεύματα, δπως στήν 
περίπτωση βιβλίων, πινάκων, κι δλων γενικά των καλλι
τεχνικών προϊόντων πού είναι άποκομμένα άπό τήν καλλι
τεχνική άπόδοση τού καλλιτέχνη πού τά πραγματοποιεί. 
Σ ’ αυτή τήν περίπτωση ή καπιταλιστική παραγωγή δέν 
μπορεΐ νά βρει παρά μιά πολύ περιορισμένη εφαρμογή, μιας 
καί ένας συγγραφέας π.χ. εκμεταλλεύεται γιά ένα συλλογικό 
έργο — ας πούμε γιά μιά εγκυκλοπαίδεια — ένα πλήθος 
άλλων συγγραφέων σά συνεργάτες. Έ δώ  γενικά δέν άπο- 
μακρύνεται κανείς άπό τις μεταβατικές μορφές προς τήν 
καπιταλιστική παραγωγή* πραγματικά, οί διάφοροι έπι- 
στημονικοί ή καλλιτεχνικοί παραγωγοί, βιοτέχνες ή έπαγ- 
γελματίες, έργάζονται γιά ένα κοινό έμπορευματικό κεφά
λαιο πού άνήκει στούς έκδοτες* αύτή είναι μιά σχέση πού 
δέν έχει τίποτα τό κοινό μέ τον καπιταλιστικό τρόπο παρα
γωγής στήν κυριολεξία, καί πού δέν έμπεριέχεται σ’ αύτόν 
οΰτε τυπικά. Τό γεγονός δτι σ5 αύτές τις μεταβατικές μορ
φές ή έκμετάλλευση τής έργασίας ώθεΐται στο έπακρο δέν 
άλλάζει τήν κατάσταση.

2) Ή  παραγωγή δέν μπορεΐ νά χωριστεί άπό τήν παρα
γωγική πράξη, δπως στήν περίπτωση δλων των καλλιτε
χνών έκτελεστών, των ρητόρων, τών ήθοποιών, των καθη
γητών, τών γιατρών, τών παπάδων κ.λ.π. Καί σ9 αύτήν έπί- 
σης τήν περίπτωση, ό καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής 
δέ βρίσκει παρά μιά πολύ περιορισμένη έφαρμογή, καί δέν 
μπορεΐ νά έφαρμοστει, (μέ δοσμένη τή φύση αύτών τών δρα
στηριοτήτων), έξω άπό μερικές σφαίρες. Στά έκπαιδευτικά 
ιδρύματα, παραδείγματος χάρη, οί καθηγητές μπορούν νά 
είναι γιά τον έπιχειρηματία τού ιδρύματος απλοί μισθωτοί, 
δπως συμβαίνει στήν ’Αγγλία πού παρόμοια έκπαιδευτικά 
έργοστάσια είναι πολυάριθμα. Ά ν  κι αύτοί δέν είναι παρα
γωγικοί εργάτες σέ σύγκριση μέ τούς μαθητές, είναι σέ 
σύγκριση μέ τον έπιχειρηματία .τους. Αύτός· :άνταλλά.σσει
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τό κεφάλαιό του με τήν εργατική τους ικανότητα καί πλου
τίζει μ’ δλη αυτή τή διαδικασία. Το ΐδιο μπορεΐ να πει κανείς 
γιά τις επιχειρήσεις θεάτρων, κέντρων ψυχαγωγίας κλπ. 
Σέ σχέση μέ τό κοινό 6 ήθοποιός είναι ενας καλλιτέχνης, σε 
σχέση όμως μέ τον ίμπρεσσάριό του είναι ενας παραγωγικός 
έργάτης. 'Όλες αύτές οί εκδηλώσεις τής καπιταλιστικής 
παραγωγής σ’ αύτό τον τομέα είναι τόσο άσήμαντες, άν τις 
συγκρίνουμε μέ τό σύνολο τής παραγωγής, πού μπορούν νά 
παραλεκρθοΰν έντελώς28.

28. Κ. Μάρξ, Θεωρίες γιά τήν ύπεραζία.
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Σύμφωνα μ5 αυτή’ τή μέθοδο έ'χει έπίσης οριστεί κατά 
τρόπο άπόλυτο τί είναι ή μή παραγωγική εργασία. Είναι 
εργασία πού δέν άνταλλάσσεται με κεφάλαιο, άλλα ανταλ
λάσσεται άμεσα με εισόδημα, δηλαδή με μισθό ή κέρδος 
(καί φυσικά μέ τούς διάφορους τίτλους πού συμμετέχουν 
στο κέρδος του, καπιταλιστή μέ τό πρόσχημα συνεταίρων 
[copartners], δπως τόκος καί γαιοπρόσοδος). Έκεΐ δποΟ 
κάθε εργασία εν μέρει πληρώνεται άκόμα άπό μόνη της 
(δπως παραδείγματος χάρη ή αγροτική εργασία του δουλο
πάροικου), καί εν μέρει άνταλλάσσεται άμεσα μέ εισόδημα, 
δέν υπάρχει οΰτε κεφάλαιό οΰτε μισθωτή εργασία μέ τήν 
έννοια τής άστικής πολιτικής οικονομίας. Αύτοί οι ορι
σμοί δέν προκύπτουν λοιπόν άπό τά ύλιΗά χαρακτηριστικά 
τής εργασίας (οΰτε άπό τή φύση του προϊόντος της, ουτε 
άπό τήν καθοριστικότητα τής εργασίας ‘ ως συγκεκριμένης 
εργασίας), άλλά άπό τήν ορισμένη κοινωνική μορφή, άπό 
τις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής δπου πραγματοποιείται. 
"Ενας ηθοποιός παραδείγματος χάρη, άκόμα κι άν' είναι 
παλιάτσος (clown), μέ βάση αύτούς τούς ορισμούς είναι 
ενας παραγωγικός εργάτης άν εργάζεται' στήν υπηρεσία 
ενός καπιταλιστή, του επιχειρηματία βentrepreneur], στον 
όποιο αυτός άποδίδει περισσότερη εργασία άπ* δση δέχεται 
άπο κείνον μέ τή μορφή μισθού, ένώ ενας ραφτάκος πού 
πάει στο σπίτι του καπιταλιστή γιά νά επιδιορθώσει τά 
παντελόνια του του παρέχει άπλά καί μόνο μ,ιά άξια χρήσης, 
είναι ενας μή παραγωγικός εργάτης. Ή  εργασία του πρώ
του άνταλλάσσεται μέ κεφάλαιο, του δεύτερου μέ εισόδημα. 
Ή  πρώτη εργασία γεννάει μιά υπεραξία* στή δεύτερη κατα
ναλώνεται ένα εισόδημα.

Ή  παραγωγική κι ή μή παραγωγική εργασία εξετά
ζεται εδώ πάντοτε άπο τήν οπτική γωνία τον κάτοχον τον 
χρήματός, τον καπιταλιστή, οχι άπό κείνη του εργαζόμενου, 
κι άπό εδώ29 ξεκινούν οι παραλογισμοί του Ganilh κι άλ
λων, πού καταλαβαίνουν τόσο λίγο τό πρόβλημά, ώστε κι
νούν ζήτημα γιά τό άν ή εργασία, ή ή υπηρεσία ή ή λειτουρ
γία τής πόρνης, του λακέ κ.λ.π. παράγει' χρήμα. Ένας 
συγγραφέας είναι παραγωγικός εργάτης, οχι επειδή παράγει 
ιδέες, άλλά επειδή πλουτίζει τον εκδότη πού δημοσιεύει 
τά γραφτά του, ή επειδή είναι ό μισθωτός εργάτης ένός 
καπιταλιστή30.

29. Δηλαδή άπό τό γεγονός οτι τήν εξετάζουν, αντίθετα, άτΐό 
τήν άποψη του εργαζομένου. ί: ’

30. Κ. Μάρξ, Θεωρίες γιά τήν υπεραξία*
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’Ακριβώς διαμέσου αύτης τής βιομηχανικής επανάστα
σης ή παραγωγική ικανότητα τής άνθρώπινης εργασίας 
Ιφτασε σε τόσο ψηλό επίπεδο, πού — για πρώτη φορά άπό 
τότε πού ύπάρχουν άνθρωποι — ό ορθολογικός καταμερι
σμός τής εργασίας δίνει σέ δλους τους τούτες τις δυνατό
τητες : δχι μόνο νά παράγουν δσο φτάνει γιά μιά ύπεραρκετή 
κατανάλωση άπό δλα τά μέλη τής κοινωνία^ καί γιά τή 
δημιουργία άφθονων άποθεμάτων, άλλά καί νά δίνεται σς; 
κάθε άτομο άρκετή άνεση, ώστε δλα τά πραγματικά άξια 
στοιχεία τών πολιτισμών πού μάς μεταβιβάζονται ιστο
ρικά — έπιστή μη, τέχνη, μορφές προσωπικών σχέσεων— 
νά μπορέσουν νά διατηρηθούν, καί νά μετατραπουν άπό 
μονοπώλιο τής άρχουσας τάξης σέ δφελος ολόκληρης τής 
κοινωνίας καί ν* άναπτυχθοΰν περισσότερο. Κι αυτό είναι 
τό άποφασιστικό σημείο. Μόλις ή παραγωγικότητα τής 
άνθρώπινης εργασίας άναπτυχθεΐ σέ τόσο ψηλό έπίπεδο, 
έξαφανίζεται άμέσως κάθε πρόσχημα γιά την ύπαρξη μιας 
άρχουσας τάξης. Σέ τελευταία άνάλυση, ή δικαιολογία πού 
πρόβαλλαν κάθε φορά γιά νά ύπερασπίσουν τις ταξικές δια
κρίσεις ήταν τούτη : πρέπει νά ύπάρχει μιά τάξη πού νά 
μην είναι αναγκασμένη νά βασανίζεται καθημερινά γιά νά 
τςαράγει τά μέσα συντήρησής της, γιά νά έ'χει έτσι τό χρόνο 
νά φροντίσει γιά την πνευματική έργασία τής κοινωνίας. 
"Ολες αύτές οι φλυαρίες, πού μέχρι σήμερα δικαιώνονταν 
ιστορικά, έχασαν μιά γιά πάντα κάθε στήριγμα, σά συνέ
πεια τής βιομηχανικής έπανάστασης στά τελευταία εκατό 
χρόνια. 'Η ύπαρξη μιας άρχουσας τάξης γίνεται κάθε μέρα 
δλο καί περισσότερο έμποδιστική γιά την άνάπτυξη τής 
βιομηχανικής παραγωγικής δύναμης, κι εμπόδιο δμοια 
μεγάλο γιά την άνάπτυξη τής επιστήμης καί τής τέχνης καί 
ιδιαίτερα τών κοινωνικών μορφών τών άνθρώπινων σχέσεων. 
Ποτέ δέν ύπήρξαν μεγαλύτεροι άγροΐκοι άπό τούς σύγχρο- 
νούς μας άστούς31.

31. F. Engels, Zur Wohnungsfrage, MEW, Bd. 18, 1962 
(Φ. Ένγκελς, Τό ζήτημα τών κατοικιών). Τό Zur Wohnungsfrage 
είναι μιά σειρά άπό τρία άρθρα πού δημοσιεύτηκαν άπό τόν ’Ένγκελς 
τό 1872 στό «Volkstaat» (Τό λαϊκό Κράτος) τής Λειψίας κι άνατυ- 
πώθηκαν σέ τόμο τό 1887.
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Ό  κομμουνισμός, δντας ή ουσιαστική κατάργηση τής 
ατομικής Ιδιοκτησίας (πού είναι ή καθαυτό αϋτοαλλρτρίαχση 
του ανθρώπου), καί δντας κατά συνέπεια ή πραγματική 
ιδιοποίηση τής άνθρώπινης ουσίας άπό τον άνθρωπο καί γιά. 
τον άνθρο^πο, εϊναι λοιπόν ή ολοκληρωτική καί συνειδητή 
επιστροφή του άνθρώπου στον εαυτό του σάν κοινωνικού 
άνθρώπου, δηλαδή στον άνθρώπινο άνθρωπο' επιστροφή 
πού συντελεΐται διατηρώντας ολάκερο' τον πλούτο τής προ
γενέστερης εξέλιξης. Ό  κομμουνισμός αυτός, σά συντε
λεσμένος νατουραλισμός είναι άνθρωπισμός, καί σά συντελε
σμένος άνθρωπισμός είναι νατουραλισμός. Ή  άληθινή λύσή 
του άνταγωνισμοΰ του άνθρώπου μέ τή φύση καί μέ τον 
άνθρωπο είναι ή άληθινή λύση τής σύγκρουσης άνάμεσα σε 
ΰπαρξη καί ούσία, άνάμεσα στήν άντικειμενοποίηση καί τήν 
υποκειμενική κατάφαση, άνάμεσα στήν ελευθερία καί στήν 
άναγκαιότητα, άνάμεσα στο άτομο καί στο είδος. Εϊναι ή 
απάντηση στο αίνιγμα τής ιστορίας καί άναγνωρίζεται σαν 
τέτοια.

Ό  άνθρωπος ιδιοποιείται τήν καθολική του ούσία μέ 
τρόπο καθολικό, σάν καθολικός άνθρωπος. Καθεμιά άπό τις 
ανθρώπινες σχέσεις του μέ τον κόσμο, ή δράση, ή άκοή, ή 
δσφρηση, ή γεύση, ή άφή, ή σκέψη, ή άντίληψη, ή αίσθηση, 
ή θέληση ή δράση, ό έρωτας, μέ δυο λόγια δλα τά όργανα 
τής άτομικότητάς του — πού στή μορφή τους είναι άμεσα 
κοινωνικά δργανα — είναι καί στήν αντικειμενική τους 
συμπεριφορά, δηλαδή στή σχέση τους μέ τον αντικείμενο, ή 
έπαναπόκτησή του, ή κατάκτηση τής άνθρώπινης πραγμα
τικότητας* ή σχέση τους μέ τό άντικείμενο είναι ή εκδή
λωση τής άνθρώπινης πραγματικότητος' είναι ή άνθρώπινη 
δραστηριότητα κι ό άνθρώπινος πόνος, γιατί άπό άνθρώ
πινη άποψη ό πόνος είναι μιά αύτομεταχείριση πού ό άν
θρωπος φυλάει γιά τον εαυτό του.

Ή  άτομική ιδιοκτησία μάς έκανε τόσο-στενόμυαλους κι 
άποβλακω μένους, ώστε νά θεωρούμε ένα "άντικείμενο δικό 
μας μονάχα δταν τό έχουμε,. δταν δηλαδή., 'υπάρχει γιά 
σάν κεφάλαιο, φοριέται στο σώμα μας,' κατφΐκ§ΐτ$α,.;·κλ;π.,. 
μέ $υό λργια δταν τό χρησιμοποιούμε ϊ^ςλο · πού ή: {ατομική
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ιδιοκτησία περιλαμβάνει δλες αύτές τις άμεσες πραγματο
ποιήσεις της κατοχής μόνο σά μέσα επιβίωσης, ή ζωή πού 
εξυπηρετείται άπό αυτά τά μέσα είναι ζωή τής ατομικής 
Ιδιοκτησίας, ή έργασία εϊναι ή κεφαλαιοποίηση.

"Ολεζ λοιπόν οι φυσικές καί πνευματικές αισθήσεις 
έχουν άντικατασταθεΐ άπό τήν άπλή άλλοτρίωση δλων αυτών, 
άπό τήν αίσθηση του εχειν. Σ ’ αυτή τήν άπόλυτη φτώχεια 
έ'πρεπε να καταλήξει ή ανθρώπινη ύπαρξη για να μπορέσει 
νά φέρει στο φώς τον ένδόμυχο πλούτο της. (Για τήν κατη
γορία του εχειν βλ. Ηβββ στα ΕΙκοσιένα Φύλλα)32.

'Η κατάργηση τής άτομικής ιδιοκτησίας είναι λοιπόν 
ή άπόλυτη χειραφέτηση δλων τών άνθρώπινων αισθήσεων 
κι δλων τών άνθρώπινίον ιδιοτήτων. "Ομως αυτή ή χειρα
φέτηση συμβαίνει άκριβώς επειδή αύτές οι αισθήσεις καί οι 
ιδιότητες έ'γιναν Ανθρώπινες, τόσο υποκειμενικά δσο καί 
άντικειμενικά33.

32. Moses Hess, Philosophie der Tat (Φιλοσοφία της πράξης), 
Sozialismus und Kommunismus (Σοσιαλισμός καί Κουμμουνισμός), 
δοκίμια πού δημοσιεύτηκαν στα Einundzwanzig Bogen aus der 
Schweiz (21 φύλλα άπό τήν Ελβετία) του Georg Herwegh, Ζυρίχη 
- Winterthur 1843, μέρος Ιο, σ. 74 κ.έ., σ. 309 κ.έ.

33. Κ. Μάρξ, ΟΙκονομικά - φιλοσοφικά χειρόγραφα τον 1844.
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Ακόμα κι εδώ, δπως πάντοτε, ó Sancho34 είναι άτυχος 
στα πρακτικά του παραδείγματα. Σκέφτεται δτι κανένας 
δε θά μπορούσε «νά κάνει στή θέση σου τις μουσικές σου 
συνθέσεις, νά φτιάξει τούς πίνακες πού σχεδίασες. Κανείς 
δέν μπορεΐ ν5 άντικαταστήσει τά έργα του .Ραφαήλ». Άλλά 
ó Sancho θά ’πρεπε νά ξέρει δτι κάποιος άλλος, κι δχι ό 
Μότσαρτ, έγραψε καί σύνθεσε τό μεγαλύτερο μέρος του 
Requiem του Μότσαρτ, δτι ό Ραφαήλ «έκτέλεσε» προσω
πικά τό μικρότερο μέρος τών τοιχογραφιών του.

Αυτός φαντάζεται δτι οί άποκαλούμενοι οργανωτές τής 
εργασίας θέλουν νά οργανώσουν τήν ολική δραστηριότητα 
του κάθε άτόμου, ενώ ακριβώς άντίθετα αυτοί κάνουν διά
κριση μεταξύ τής άμεσα παραγωγικής εργασίας, πού οργα
νώνεται, καί τής μή άμεσα παραγωγικής εργασίας. Άλλά σέ 
τοΰτα τά έργα αυτοί δε σκέφτονται, δπως φαντάζεται ό 
Sancho, δτι ό οποιοσδήποτε θά ’πρεπε νά έργάζεται στή θέση 
του Ραφαήλ, άλλά δτι οποιοσδήποτε έχει τά προσόντα του 
Ραφαήλ πρέπει νά μπορέσει ν* άναπτυχθεΐ άνεμπόδιστα.

Ό  Sancho φαντάζεται δτι ό Ραφαήλ ζωγράφισε τούς 
πίνακές του άνεξάρτητα άπό τον καταμερισμό τής εργασίας 
πού υπήρχε στή Ρώμη στον καιρό του. Ά ν  συγκρίνει τον 
Ραφαήλ μέ τον Λεονάρντο Ντά Βίντσι και τον Τιτσιάνο 
θά δει δτι τά έργα του πρώτου επηρεάστηκαν άπό τήν άν
θιση τής Ρώμης εκείνης τής εποχής, πού γνώρισε μιά πλήρη 
άνάπτυξη χάρη στή φλωρεντινή έπίδραση, δτι τά έργα του 
Αεονάρντο έπηρεάστηκαν άπό τήν κατάσταση στή Φλωρεν
τίας κι εκείνα του Τιτσιάνο, άργότερα, άπό τήν καθόλου 
διαφορετική άνάπτυξη τής Βενετίας. 'Ο Ραφαήλ, δπως κάθε 
άλλος καλλιτέχνης, επηρεαζόταν άπό τις τεχνικές προόδους 
τής .τέχνης, πού επιτεύχθηκαν πριν άπ* αύτόν, άπό τήν 
οργάνωση τής κοινωνίας καί τον καταμερισμό τής εργασίας 
στήν-πόλη του καί τέλος άπό τον καταμερισμό τής έργασίας

34. Μέ τά ονόματα Sancho καί St. Bruno (Άγιος Μπρουνο) 
ό Μάρξ κι ό ’Ένγκελς ύιτονοοΰσαν στή Γερμανική *Ιδεολογία τούς 
δυο γνωστούς εκπροσώπους του άριστεροΰ ρεύματος του εγελιανισμού, 
Max Stirner καί Bruno Bauer.
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α -δλέ  ̂ ,τίς δαΐόΐές·’ β^ετίζόνταν> ή π̂όλη· του.
Τό άν ενα άτομο δπως ό Ραφαήλ μπορεΐ ν5 άναπτύξει τό 
ταλέντο του έξαρτάται άπό τον καταμερισμό τής εργασίας 
κι άπό τις πολιτιστικές συνθήκες των άνθρώπων πού προ
κύπτουν άπό αύτόν (τον καταμερισμό).

Διακηρύσσοντας τή μοναδικότητα τής επιστημονικής 
καί καλλιτεχνικής εργασίας ό Stirner 35 τοποθετείται έδώ 
σέ πολύ χαμηλότερο επίπεδο άπό την άστική τάξη. ’Έχει 
θεωρηθεί ήδη αναγκαίο νά οργανωθεί αυτή ή «μοναδική» 
δραστηριότητα.'Ο Horace Vernet δέ θά είχε τον καιρό νά 
ζωγραφίσει οΰτε τό δέκατο μέρος των κάδρων του αν τά 
έιχέ θεωρήσει εργασίες «πού μόνο αυτός ό μοναδικός μπορεΐ 
νά εκπληρώσει». Στο Παρίσι ή μεγάλη ζήτηση vaudevilles 
καί μυθιστορημάτων δημιούργησε μιά οργάνωση γιά τήν 
παραγωγή αύτών" τών ειδών πού δίνει πάντα καλύτερα 
άποτελέσματα άπό τούς «μοναδικούς» άνταγωνιστές της 
στη Γερμανία. Στο χώρο τής άστρονομίας άνθρωποι σάν τον 
Araga, τον Herschel, τον Encke καί τον Bessel θεώρησαν 
άναγκαΐο νά I οργανωθούν γιά άπό κοινού παρατηρήσεις, 
καί μοναχά άφοΰ τό έκαναν μπόρεσαν νά πραγματοποιήσουν 
ενα> κάποιο ικανοποιητικό άποτέλεσμα. Στήν ιστοριογραφία 
eívat εντελώς άδύνατο νά κάνει κανείς κάτι γιά τό «μοναδικό» 
κι εδώ επίσης οί γάλλοι, χάρη στήν οργάνωση τής εργασίας, 
έχουν ξεπεράσει εδώ καί πολύ καιρό τά άλλα Ιθνη. ’Από 
τήν· άλλη. .πλευρά, εννοείται δτι δλες αυτές οί οργανώσεις 
που ε̂ ναι θεμελιωμένες στο σύγχρονο καταμερισμό τής 
εργασίας δέν οδηγούν άκόμα παρά σέ εξαιρετικά περιορισμέ
να* αποτελέσματα κι άντιπροσωπεύουν μιά πρόοδο μονάχα 
σέ σχέση μέ τή στενόχωρη άπομόνωση του παρελθόντος.

Πρέπει, άκόμα νά υπογραμμιστεί ειδικότερα δτι ό 
Sancho συγχέει τήν οργάνωση τής εργασίας μέ τον κομ
μουνισμό κι έτσι φτάνει νά εκπλήσσεται επειδή «ό κομμου
νισμός», δεν άνταποκρίνεται στις άμφιβολίες του σχετικά 
μ’ ίαυτή τήν οργάνωση. Μέ τον ϊδιο τρόπο ενα χωρικός 
άπό τή Γασκώνη εκπλήσσεται επειδή ó Arago δέν ξέρει 
νά του πει πάνω σέ πιο αστέρι ϊχει στήσει τήν αύλή του ό 
καλός, Θεός. <
ν , άποκλειστική συγκέντρωση τού καλλιτεχνικού τα
λέντου σέ μερικά άτομα κι ή κατάπνιξή του στή μεγάλη 
μάζρς;? μέ. τήν όποια είναι συνυφασμένο, είναι συνέπεια τού

35; Max Stirner, Del· Einzige und sein Eigentum (Ό  Μο
ναδικός κι ή ιδιοκτησία του), Λειψία 1845, σ. 185.
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καταμερισμού τής εργασίας. ’Ακόμη κι αν σέ ορισμένες 
κοινωνικές συνθήκες ό καθένας μπορούσε νά είναι εξαιρετι
κός ζωγράφος, αύτό δε θα άπέκλειε τό νά είναι ό καθένας 
ενας πρωτότυπος ζωγράφος, έτσι πού άκόμα κι εδώ ή διά
κριση μεταξύ «άνθρώπινης» εργασίας καί «μοναδικής» 
εργασίας καταλήγει σέ καθαρό παραλογισμό. Σέ μιά κομ
μουνιστική οργάνωση τής κοινωνίας παύει σέ κάθε περί
πτωση ή ταξινόμηση του καλλιτέχνη σέ στενά τοπικά κι 
εθνικά όρια, πού άπορρέει άποκλειστικά από τον καταμε- 

: ρισμό τής έργασίας, καί ή ταξινόμηση του άτόμου μέσα σέ 
μιά καθορισμένη τέχνη, εξ αιτίας τής όποίας αύτός είναι 
άποκλειστικά ενας ζωγράφος, ενας γλύπτης, κ.λπ. : ονό
ματα πού εκφράζουν βέβαια έπαρκώς την περιοριστικότατα 
τής επαγγελματικής του άνάπτυξης καί την εξάρτησή του 
άπό τον καταμερισμό τής έργασίας. Σέ μιά κομμουνιστική 
κοινωνία δεν υπάρχουν ζωγράφοι, άλλά τό πολύ πολύ άν
θρωποι πού, κοντά στ* άλλα, ζωγραφίζουν.36

36. Κ. Μάρξ, Ή  Γερμανική Ιδεολογία
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