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ΜΑΡΙΟ ΡΟΣΙ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΉ 



Ό Μάριο Pιiσι 1'·\ \"1(1'1 κι σηι Νά πολ '1 τι', 1916 καί άι(()κ τ ,ισε μιά l(ολί} 
ά ξ ' " '.., ~".. , νε αρτητη όιαμορφωση μι:σα αττο τη σιlνεΙυητη και ρι..,oorιαOΤΙKη 

ά\'τίΟεσή το\, ση> φαηισμ(). Μό\'ο μετά Τ()\, πόλεμο καί άφο" δοιΊλεψε Υιά 

μεγάλο διάστημα σά\' φιλόλογος ηέ γι.μνάσια σΙJ\'άντησε τό\' άνΟρωπο 

πο\' Οά γι\'()τα\, ό δάσlι\αλός τοι,. τό\' Γlι\αλβάνο Ντέλα Βόλπε. κι άπι) .:είνη 

τή στιγμή άποφασί:ει να έγκαταλείψει τήν κλασική φιλολογία καί νά 
, 'k ' περασει στη φι οσοφια. 

Τι> 1954 l:κλέγεται καΟηγητής παροι,ηιάζοντας μιά διατριβή μέ θέμα 

•. Ι=ίσαγωγή στή\' ίστορία τών έρμη\'r.ιώ\' το" Χέγκελ ••. Διδάσκει ΑίσΟη-
ΤΙ κή καί 'Ιστοι)ία τη.: Φιλοσοφίας ση) Πα\'επιστήμιο της Μεσή\'ας καί 

όημοnιείιr.ι {() έργο .. Ό Μάρξ καί ή χεγκελιανή διαλεκτική .• (1960). Τό 
1974 δ'1μοσίι.Ηαι Η')\' ΗJμο "Κοολτοίφα καί έπανάσταση ••. · Η είσαγωγή 
πο" δημοηιε,'ιο,ιμε l:όιί) εΙναι άπό τό\' τρίτο τόμο το\, ~ργo\) τοι, cc Άπό τόν 

Χi:γκελ στ()\, Μάρζ .• , ποί, r.xr.I τό γε\'ικ() τίτλο cc'H χεγκελιανή σχολή. Ό 

νεαΡ()ζ Μάρξ .•. 



«Τό έβραϊκό ζήτημα» 

Ή τελευταία Π/Jιiςη τής σ,)\ιεργασία; το,) Μάρξ Jll: 

ΤΟIJς δηlιοκρα τιι(ο-ριζοσπάστl;; σl)\ιτρόφo,}~ του τι}ς ό

ιιάδας !)ο,jγκε - Φρέμπl;λ ,jπι;ρςl: ή κοπιασΤ/λ"ή ϊδρ,)ση 

ιιιας νl:α; έΠΙΟΙ;Ι:Jρησης ιι(; τό\' τίτλο Γαλλο-γερμανικά 

χρονικά. πού έπρόκειτο ι'ά /;κδοΟι:ί στό ΠαΙJίσι. όπου 

ό Μάρξ λ:αί ό ρουγκε lιεταφέρΟηλ:α\ι λ"αί έγλ"αταστά

Οηκαι' στά τέλη το,) χρόνοΙ) (Ό,,"τώβρη του 1843 ό 
Μάρς. ΔI:λ"έμβρη ό Ρο,)γκε). Τίς ί.Ι:ΠΤΟjLι:ρ(;στερl;ς σΙΗ'

Οήκες λΊιί όρου; lLljrij; τής πρoσπ(ίOεια~ πραγμαΤΙ;'JΟ\Ι

ται έλ"ΤΙ. ταμένα ο; βιογράφοι τού Μάρς λ:αί. πιό πρό

σφατα. δ ΚΟΡ\'Οl) στό ί:ργο το,) όποίου παραΠ{;jLΠΟVjLε 

)'ιά λεΠΤΟJLερέστl:ρες πληροφορίες. Έδιv Οά ποιjjιε ιιο\,ά-

χα πώς ιί dπήχηση το,) μοναδικοι) δlπλoιJ τειjχους τής 

έπlΟεώρησης. ποι) [κα\,,; τήν έjLφάνισή τη..;. τό Μάρτη ΤΟI) 

1844. ο; προσδΟλ:ίε, πο,) γένι'ησε στά φιλελεύΟερα πνε,J-
,~ , _ • _ ". , , ι 

ματα και η }ιαι'ια ΤΙύΙ' αΡΧΙύΙΙ που }ιε αγΙύι'ια την αι'α-

ζήτησα\' γιά νά τιί\' κατάσχουν. όλα αύτά βρίσκοντα\' σι; 
d ",,,, , r " -
ντισιοιχια με τη" ισΙοΡΙλη της σ11J.ιuσΙI1. ι 111 ΤΙ το τευχο,:-

αύτό εί\'αι. παράλληλα. τό \'ΤΟΚΟlJJL{;ντο τοι) πιό ΠΡΟΧΙι)-

ρημ{;ι'οΙ) σηιιείου όπου έφτασε ιί ο χεγκελιαιιή Άριστερά 

στήι' προσπάθειά της \'ά ξεπεράσει τήν έΟνικιστική 

νομιμοφροσl)νη καί τίς μισές ι'οιιιμοφαι'είς διαμαρτυρίες, 
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, δ -, ι~' "δ ' , 
ναεχτει }ιε ει .ικρινεια τη \'εαημοκρατικη παγκοσμιο-

" -β ') ~ , ",., δ ' ιt ή τητα, που τη συjΓOΛΙ ε, κατω απ τον 1 10 ΤΙΤ Ο, 

ενωση ιη':. «γα ~ικ:η'-:. /(q,p ,ας" μι; τΟ «γερμα\'ικο νου" 

σύμφωι'α μέ τήι' είκόνα του Φόυερμπαχ, ΠΟΙ) προαι'αγ

γέλλει τή\1 ίδεατή καθολικότητα τής φιλελεύΟερης t'JPlU
παϊκής έπα\,άστασης τού '48· dλλά περιέχει έπίσης, μέ τά 
δ , ~ θ - Μι', Τ' .β .. , ζ' " υοο ρα τoυαρ~,O ε ραικοητημα και τη}' 

Είσαγωγή στήν κριτική της χεγκελιανης φιλοσοφίας 

του δικαίου, καθώς καί μέ κείι'α του 'Ένγκελς, τή 

μαρτυρία ότι εΙχε πιά ξεπεραστεί άπό ιιέρους καί τών δύο 

ή πολιτική ίδεολογία γενικά, καί περιέχει dκόμη τήν 

κατάκτηση του πεδίου τι;ς κοινωι'ικής κριτικής καί τήι' 

πρώτη κοινή, τού Μάρξ καί του 'Ένγκελς, διαι(ήρυςη 
-, , 

συμμετοχης στον κομμουνισμο. 

Τό μοναδικό τεύχος τών Deutsch-franzDsische Jahr
bϋcher, πού /;κδόθηκε μέ τή φροντίδα του Μάρς καί ro,j 

ρουγκε, περιέχει πρίν άπ' όλα τό πρόγραμμα τής έπι

θε ιορη σης, γραμμέ\'ο άπό τό ρουγκε· άκολουθουν ο; 

έπιστολές πού είχαν dνταλλάςει ιι.εταςύ τους ό Ρούγκε 

καί ό Μάρς, ό MTιaKO'Jvtv καί ό Φόυερμπαχ, Ii:αί πού ό 

ρουγκε δημοσίευσε πρός όλοκλήρωση του προγράμ

ματος, γιά νά δείξει στούς άναγνώστες μέσα άπό ποιά 

άνιaλλαγή ίδεών εlχε γεννηθείή tπιθεώρηση: εδώ κάνουν 

τήν εμφάνισή τους τρείς επιστολές τού Μάρς στό POV-
γκε, δύο του Ρουγκε στό Μάρς, μία του Μπακούνιν στό 

ρουγκε, ή dπάντηση του Ρούγκε στό Μπακούνιν καί μιά 
1. j , - m' , D - Σ' , 
ι-~πισΤOΔη του ψουεριιπαχ στο Γοι>γκε.τη συ,ιεχειa 

καθώς καί τή δημοσίευση τής Άπόφασης του πρώτου 

'Εφετείου τής Γερουσίας μετά τήν άνάκριση πού 

διενεργήθηκε σέ βάρος του Δρ Γ. Γιακόμπι γιά έ-

σχάτη προδοσία, εγκλημα καθοσιώσεως καί άήθη 
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, βΑ ' , -, -, • Α και.ασφημη κριτικη των νομων του ιcρατoυς. ~KO-

λουθούν τά άρθρα: ή ΕΙσαγωγή τού JJάΡς οΙ Γενιιcές 

γραμμές μιας κριτικής της πσλιτικης σίκονσρίας 

του Ένγκελς καί, -μετά ένα intermezzo πού τό συνιστούν 
τά Γράμματα άπό τό Παρίσι του Χές, τό Τελικό 

πρωτόκολλο της σύσκεψης τών ύπουργών της Βιέν

νης της 12 "Ιουνίου 1834 του Μπερνάις κaί ή Προ-
δοσία του Χέρβεγκ, τά δύο άλλα μεγαλύτερα άρθρα 

τού Τf.IJχοvς, τό Παρελθόν καί παρόν τού 'Ένγκελς 

καί Τό έβραϊκό ζήτημα rorj Μάρς. Τό τεύχος κλείνει 
μέ μιά συ\'οπτική παρουσίαση του Τύπου. 

Πρίι' διατυπώσουιιε τίς παρατηρήσεις μας γιά τό πιό 

σηιιαντικό γραφτό, Τό έβραϊκό ζήτημα, πρέπει νά 

πουμε κάτι γιά τό τελευταίο άπό τά γράμματα πού 

περιλαμβάνοι'ται στή\' άλληλογραφία μέ τήι' όποία άνοί

γει τό τεύχος, τό γράμμα τού Μάρξ στό Ροϋγκε, μέ 

ήμερομηνία Κρόιτσναχ, Σεπτέμβρης '43, γιατί αύτό δεί
χνει καθαρά τήν όπτική του Μάρς ιιόλις τίς παραμονές 

του περάσματός του στόν κομμουνισμό. Ύπογραμμίζον

τας τά καθήκοντα τής νέας έπιθεώρησης, ό Μάρξ λέει σΙ 

ενα όρισμένο σημείο: «Δέν προγραμματίζουμε τόν αύ

ριανό κόσιιο μέ τή δογματική σκέψη, άλλά dντίθετα 

αναζηταμε τό νέο κόσμο στό dκροτελεύτιο dκριβώς 

σημείο τής κριτικής τού παλαιού. Μέχρι σήμερα οί 

φιλόσοφοι φύλαγαν στό συρτάρι τους τή λύση δλων τών 

αΙνιγμάτωι'. καί τό κάθε άγαθό ζωντόβολο τοϋ κόσμου 

τής έξιοτερικότητας δέν εlχι' παρά νά dvοίςει διάπΑατα τό 

στόμα του γιά νά τό μπουκώσουν μέ τίς λιχουδιές τής 

άπόλυτης έπισιήμης. f'H φιλοσοφία tξαvθρωπiσrηκε· 

χαρακτηριστικότερη dπόδειςη εΙναl τό ότι ή ίδια ή 

φιλοσοφική συνεΙδηση έχει τώρα Ιμπλακεί σε διαμάχες, 

όχι μόνο μέ tςωτερικά στοιχεία, dλλά καΙ στό Ίδιο τό 

tσωτερικό της. Α ν ή οΙκοδόμηση τού μέλλοντος και ή 
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, " - δ' "ι , δ' καταστρωση οριστικωι' σχε ΙΙύ\' για τη" αΙΙ'J,,,οrηταε\l 

τ δ' δ,t" " , Υ '(J " ειι'αΙΙλ·η μαςοι> εια, γΙΙΊ:ται αΙ(OJ.ιη πιο ςει(α αρο αυΤθ 

που πρεπει να πραγματοποιησοιηιε σημι;ρα: ιι'ι'οιυ τη 

ριζική κριτική τοϋ συνόλου της ύπάρχουσας τάξης 

πραγμάτων. ριζική μέ τήν έ,,Ι\ιοιa δτι δέ" φοβάται τά ίδια 

τά συιιπεράσιιατά της κaί, πολύ περισσότερο, τή σlΥ)'-
, , , δ ' 

κρουση ~ιε τι,; κα τι:στηjιενεςιιVUjLειι.. ... " 

Ό Μάρξ δ(;" έχει. λοιπόν, παραιτηΟεί άπό δύο πράγ-
" - ,.,. , , , , 

ματα: απο ι(εl\'ο που ηταν πιο πρωτοτυπο, τη" «πρακτικη 

άνατροπή τής φιλοσοφίας", κι άπ' τό κοιι'ό σέ δλους 

το,Υς \'εαρούι:; χεγκελιανούς στοιχείο τής κριτικής τού ύ

παρκτοϋ. Μας έι'διαφέρει, δμως, έδώ πολι) περισσότερο 

ή συνέχεια. πού μαρτυρό. τίς τελευταίες έπιφυλάξεις τού 

Μάρς άπέναι'τι στόν κομμουνισμό (καί, ταυτόχρονα, δτι 

αύτές οί έπιφυλάςεις κρατούσαν ILiXPI τήν τελευταία 

στιγιιή: μία άντίσταση πού δείχνει τή σοβαρότητα h:αί τήν 

άναγκαιότητα τής άνατροπής της). 

«Γι' αύτό καί δέν βρίσΚΩ) σκόπιμο \,ά ύψώσουμε 

κάποιο δογματικό λάβαρο· πρέπει άντίΟετα νά προσπα

θήσουμε νά βοηθήσουμε τούς δογμαΤΙΚΟΙJς νά δού,' κα

θαρά μέσα dπό τίς δικές τους Οέσεις. Άπ' αύτή\' άι(ρι

βώς τήν άποψη ό κομμουνισμός εΙναι ιιιά δογματική 

άφαίρεση, κα; δέν εννοώ κάποιον φανταστικό ή άπλώς 

δυνατό κοιιμουνισμό, άλλά τόν ύπαρκτό, τόν σημερινό 

κομμουνισμό πού διδάσκουν οί Καμπέ, Ντεζαμί. Βάι-

τλινγκ, κ.λπ. Τούτος δώ δ κομιιουνισιιόι::. δέν εΙναι παρά 
, , 1. δ'~ -. - -, -μια πριvrοrV1Cη ι,Κ η ... ωση των αρχων του OVjtavlajLOl>. 

"Άρα έςάλειψη τής dτομΙΚής ίδlοκτησίας καί κομμου

νισιιός δέν είναι καθόλου συνώνυμα, κα; αν ό κομμουνι-

σμός ε/δε νά τού εναντιώνονται αλλες σοσιαλιστικές 

θεωρίες, δπως τού Φουρlέ, τού Προυντόν, κ.λπ., δέν 

ήταν τυχαίο. άλλά dναπόφευκτο, γιατί ό ίδιος δέν εΙναl 
παρά μία ίδιαίτερη καί έπιμέρους πραγμάτωση τής σο-
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~ -. - K,r ..l ' J , , , ]' 
σιa ιστικης αρχη;.. ~I η σοσιar~ιστικη αρχη στο συΙ'ΟΛθ 

δ' f ", ". , , ., , 
της 4.\-' ε ναι, jft: τη σειρα της, παρα μια απο τις οψεις ΠΟl) 

'c: r , - 'It fJ - ι () , παpovσlα~εl η πραγματικοτητα της α η "'η'-:. uI'7JwnI

νης ούσίας. Πρέπει. δμιος ι'ά άσχοληθούιιε λ:αί ιιέ τήν ιϊλ

λη οψη, τή θειυρητική ϋπαρξη τοι) ά\,ΟριVπnlJ· άντικι;ίμl;

νο δηλαδή τής λ-ριτιι(ης ιιας πρέπ/;ι ι'ά γί\'οlιι' ή θρησκεία, 

ή /;π ιστήιιη. Κ. λπ. ΘέλΟlJJιε έπιπλέο\' )'ιί !;πηρεάσΟΙJJιε 

ΤΟIJς σύγχρο\'ούς Iια~, ι(αί ίδιaίτερα ΤOI)~ ;'r.Ι1JιαVΟIJς. Τ(; 

tΡΙ;Jτημα εί\'αι: πώς Οά τό κaταφέι)()υμε: L1,;0 τάξεις πραγ

ιιάτιον εί\'αι άι'αιιφισβήτητες: ή (}ρησκ/:ία λ-αί ή ΠΟ/.ι

τική: τά δrJΟ otJta τα ΠΟI> ΡΙJίσκοι'ται στό κέντρο τοι) 

έ"διαφέρο,'τος )'ιά ΤΙ1 σηιιι;ρινή ΓεΙJ/I(ιι'ία. Πρέπει ι,ά 

ξεκινήσουιιι: άπ J ΙΙIJτά λ"αί στήι' κατ(ίσταση πο,) Ι/ρί

σκονται, λΊ όχι \,(ί άι'τιπαραΟέσΟlJjΙΙ; [\'α σΙJστηjΙΙΙ τού 

είδους Ταξίδι στή\' Ίκαρία". 

Πρέπει ι,ά plaGrorjIlt; \'ά δΙf.IJκριιιίΠΟlJjΙΙ; δτι αιjτές ο; 

κριτικές τοϋ Μιίl,ξ άφορου\, τόν οrjτοπικό καί ΟΧ' τόν 

«[;πιστηιιο\'ικό» λ·ΟjΙjΙΟI)\,ισjlό. Αιjτό iijιιvς Οά ηται' πάν 

ι'ά ΙJποστηρίζαjlΙ: ότι ό Μάρξ κάι'ει κριτιι(ή στό", orj
τοπικό κομμοι)\'ισιιό έξ. όι'όιιατος τοΠ έπιστημονι ~oί> 

πρίν άι(όμη έπεξεργαστεί Ιllά όποιαδιίποτε κομμου\'/πτι

κή ή σοσιαλισΤΙλ·ιί άι'τίληψη. καί δτι rf.λος ό έπιστημο-
, Jt' , , , - -Μ'''' νικσς σοσια ισIΙO~ )'1;\'\'Il;ται jιεσα στο \'01) τουαρζ πο-

λύ πρίν γεννηΟι:ί καΟαυτος. Κ αί δμΙΙJ';. 'ί .συνέχεια τού 

γράιιματος δείχ,'ει ότι I\-Ι αl)τό τό παράδοξ.ο πεΡΙλ·λl;ίει 

ένα κοιιμάτι άλιίΟειαι:: καί τούτο άποτελl;ί τό ιι/:}'(ίλο 
J ~, - -', - rQ Α Ι' .... ., 
ε Ι'υιaφερον του ;'ραφτοΙ} ΠΟΙJ JlCIιtrOLJj.lt JnaΡς, 101-

πό\', γιιωρίζει τό\' Καιιπέ. τόν Ντεζαιιί, τόν Φουρll: ι(αί 
, fl ' f ' '. , , Β' -) 7 " [ον Γροvνιοι' (Περα φrJσικα απΌ [οναι r .ιι'γιr και ,-:ιρει 

ι(ιόλας τή διαφορά άι'άιιεσα σέ κομμου\ιισΤΙIi:ές καί σο-

σιαλιστικές θΙΙ'Jρίες. Παράλληλα. dνrιλαjιβάνεται τό 

σοσιαλισμό σ(ί\' ιιιά πλευρά τού ούJJαΙ'ΙΠJlοιj καί τό\' 

λ-οιιιιουνισιιό σιίι' μιά πλευρά τού σοσιαλισμού. Πιό 

13 



,,. , -, δ π ' 
συ)'κεκριμε\ια, ο ΚOJlμοv\'ισjlος του φαI11ι:ται« IαfJP(V~lt-

ι , , ι 'θ' , ι , " Θ' J" 
Ι'O~ απο το αν!1 ετο του, την αΤOjιικη ουσια".α ητα\' 

ανωφε ο να αρνη ΟΌΙlε οτl, ως προ,=- τη μορφη,ρισκο

μαστε μπροστά σέ μιά νιοστή διαλεκτιι(ή άντιπαράθεση:. 

τοϋ τύπου έκείνου πού εΙχε γεννηθεί ά"άμεσα στά δύο 

«κομιιάτια» όπου διασπάστηκε ή χεγκελιανή lχολή. ιιέ 
, λ';: - λ -, Π' 'Δ -ιιlαε~η του χεγκε ια ι'ου τυπουιστης και ιαφΙύτισμοι) 

(γιά νά μή μιλήσουμε κυριολεκτιι(ά }'ιά μνεία τών σελί

δων τοϋ Χέγκελ όσον άφορα τήι' dΙ1 τίθr.ση μεταζ,; «ίδιο

κτησίας» καί «κοινότητας άγαθιοι'», ΠΟI) εϊδαιιΓ. στό 

τέλος τοϋ πρώτου μέρους τής Φαινομενολογίας). Καί 

όjl.ως, στήν ούσία αύτιί ή τόσο άφηρηιιί;,'η dΙ1τιπαράΟr.ση 

καταλήγει ιιά σημαίνει κάτι τό πολύ πιό συγl(εκριμένο λ"αί 

εύλογο. πού έχει κιόλας άιιαγγελθεί στό τέλος τής δεύτε

ρης παραγράφου, όπου ό Μάρξ λέει ότι άφΟl) θρησκεία 

καί πολιτική άποτελοϋι' πραγματικά ένδιαφέροντα τιοι' 

γερμανιU" τής έποχης, «πρέπει νά τίς άποκαταστήσουμΓ. 
, , Τ' " " , ,. 

τετιες που ειναι πραγματικα» και ι'α μηι' προσφερουμε l/J-

ραία καί τελειωμένα. δηλαδή δογματικά, συστήματα. 

'Αλλά σΙ αύτό τό σημείο δέν μποροϋιιε νά συλλάβουμε τό 

πιό ένδιαφέρον νόημα rιύτής τής διαλεκτικής άντιπαράθε

σης (καθαυτής, έπα ναλαμβά νουμε, άφηρημένης στή μορ-

'? " "δ -Ρ' " φη παρα μονο ανια ασουμε τη συνεχειa: 

«"0 λόγος ύπήρχε dνέκαθεν, όχι δμΙύς πάντα μέ τή 
λογική του μορφή. Μποροϋμε λοιπόν νά συνδέσουμε τήι' 

κριτική μέ κάθε μορφή θεωρητικής καί πρακτικής συνεί-
δ " , δ 'ς , Ι" • - , ησης και να ανα ~I ΟlJJLε, ιιεσα απο τις Οlκειες ιιορφες - ~ , " , 
της υπαρχουσας πραγματικοτητας, τη γνησια πραγμα-

, " δ' , θ '}t' , τικοτητα, σαν τοεον γενεσ α1 και τε 11<0 προορισμο 

της. rVσον αφορά τήν Ιδ,α τήν πραγματική ζωή, τήν 

πολιτική κατάσταση, dΚoμη καί κεί όπου δέν έχει διαπο-

τιστεί συνειδητά άπό τίς σοσιαλιστικές έπιταγές, περι-

κλείει σΙ όλες τίς σύγχρονες μορφές της τά αίτήματα τής 
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~ ... Κ' δ' - t - r~ θ' - , Λογικης.αιε,' σταματακει.πο ετει παντου το" 

προορισμος τηςντιφaσκει προς τις πραγματικε<-:, επι

διώςεις της. Μέ dφετηρία τή σύγκρουση αύτή τής πολιτι

κής τάξης μέ τόν έάυτό της, dναπτύσσεται παντού ή άλή

θεια τών κοινωνικών σχέσεων. "Όπως ή θρησκεία εΙναι 
r, - θ - ά ν, .-. ά Ο ' 
η σΙJνοψη των J.ωρητικωνγωνl1Jν της\' Ρl1)ποτητaς, 

έτσι καί ή πολιτική τάξη είναι ή σύνοψη τών πρακτικών 

dγώνων. 'Ή πολιτική τάςη πραγμάτων, λοιπόν, εΙναι 

στήν καθαυτό μορφή της - sub specie ,εί pub/icae [τήν 
πολιτική μορφή} - ή έκφραση κάθε κοινωνικού άγώνα, 

κάθε κοινωνικής dναγκαιότητας καί dλήθειας. Συνεπώς, 

τό νά κάνουμε τά καθαρά πολιτικά ζητήματα - τή 

διαφορά λογουχάρη άνάμεσα στό σ,JστηJια τών τριώι' 

τάξεων καί τό άντιπροσωπευτll(ό σύστημα - άντικείj.ιε

νο τής κριτικής μας δέν σημαίι'ει διόλου δτι ξεπέφτουμε 

ή δτι θίγουμε /α hauteur des principes [τιί\' άνωτερότητα 
τών dρχών}. Γιατί τό ζήτημα αύτό έκφράζει άπλώς μέ 

πολιτική δρολογία τή διαφορά άνάμεσα στήν κυριαρχία 

τού άνθρώπου καί τήν κυριαρχία τής άτομικής ίδιοκτη

σίας. Αρα ή κριτική όχι μόνο μπορεί άλλά καί έπιβάλλε

ται νά είσχωρήσει στά προβλήματα αύτά (πού ή σκέψη 

τών άπλοϊκών σοσιαλιστών θεωρεί πολύ κατώτερά της). 

rH κατάδειξη τής ύπεροχής τού dντιπροσωπευτικού 

συστήματος σέ σχέση μέ τό σύστημα τών τάξεων, καΟι-

στα τήν κριτική άντικείμενο πρακτικοϋ ένδιαφέρον-
, , λ - .-. Nf1 ι~' , d 

τος για με γα ο ΤIIηjια το,) ε νους.υψωνοντας τον-

μενη μορφη του και προ α οντας την ΠΡαγμαrlκη ση-

μα σία πού περικλείει, dναγκάζεται ταυτόχρονα τό τμημα 

αύτό νά ξεπεράσει τόν έαυτό του, γιατί ό θρίαμβος τού 

άντιπροσωπευτικού συστήματος συνεπάγεται καί τήν αύ-
, , 

τοκαταργηση του». 
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Σ ' δ ' d' ): - , ,., 'δ -τη« ογJιaτικη»ι'aπτυ~η της προταση.; ει'ος 1 ι'ατο,' 
, ,. J) , Ι) - ,.. , 

συστηματος. ο,:,ΟΚΛηΡΙύιιε\'ου I(αttUlJrOlJ. σε αντιπαρα-

θ ",., ,,. '1' # 

εσ η προς ιη \' ΙJΨ lσ raJll. ι'η πριη ΊΙΙΙ r 11\ υ 1 η τα. ο lv,ιlΡ,-: 

άι'τιτάσσει λ'rJρίlVς. τήι' έπίλ:αιρη f:Ρjl.ηι'εία του γι(ί τό 

καθήλ:ΟΙ' τής κρι τι κης. ΠΟI) ι:ί\'αι \'(i συλλΙΙjι/Jά,'I;Ι τό δέο\' 
εΙναι. Ποι) βρίσκεται λ'ρυμΙΙI;Ι'Ο ιιι:σα στι,ι' n/J(l}'jtarIh'()-

- 1 ",. λ' '/)- , ., 
τητα του ι; ι'αι και ι'α το αναλ.ϊΙ ΙJΠΤΙ;Ι al(ΡΙμΙΟζ lιεσα ιιπο 

τίς άι'τιφάσεις α,ίτής τής πρα)'ιιαΤΙλ:ότητας. "Ε'τσι ή 

πραγιιαΤΙλ·ότητα το,) πολιτικο,j λ·ράτους. ιιι;σα άKριβιίJ~ 

άπό τίς dντιφάσr.ις της. δείχιιει τό δρόιιο (lπ' τι)\' όποίο 

θά ςεπ/;ραστοϋι' όχι ιιόνο α,jτές (lλλά λϊιί τό ίδιο /;λΑείι'ο 

μέσα άπό τά όριά του: τό πολΙΤΙλΊ; λ·ρ(iτοι;.. «στό έσιο

τερικό τής ιιορφής του" καί «sub specie rei publicae», 
δηλαδιί sub specie sui ipsius, Ι:λ·ψράζει ΤΟIJς άγlVΙ'Ι:ι;.. 

τίς άι'άγκες, τίς άλ'ίΟειες όχι jl.όι'ο τί.; πολιτικές άλλά 

καί τίς κοινωνικές, Ό Μάρς έφτασε. λοιπό,', στή 

συνεί~ηση τού γεγονότος ότι ι; κριτική ΤΟΙ) πολιτικοι) 

KράΤOI)~. ποι; ό ίδιος όλοκλήΡΙύσε στό έργο του κατά ro,j 
Χέγκελ. τόι' παρέπεμψε στό ΚΟΙΙ'Ιύι'ικό έδαφος. στή"~ 

κοινω,'ική «άλήθεια». δηλαδή στό σοσιαλισιιό σάι' διά

σταση τής κατάργησης τής άΤΟΙl1λ·ής ίδΙΟλ'τησίας γl:ι'ικά, 

έστω καί νοούμενο σάν ιιιά «ιιοι'οιιερή» άποψη το,) 
, - Τ-ι'-λ " '-δ ' ιιουμαι'ισμου».ε ος. πΡοτειι'ει σαν «παρα εη'μα». σα\' 

ιι!διαΙτερο» ζήτημα τού πολιτικού κράτους, tκεί,'Ο ποl) 

εΙνal d\'τίθετα τό κει'τρικότατο πρόβλημα πο,) τό,' άπα-

σχόλησε, καί ξέρουμε πόσο βασανιστικά, δηλαδ'ί τό 
0. ' -~ - d ' " -εμα της υιαφOΡαςναj1εσα στο συστηJια τιο\' «1{Ol\'(O\'Ι-

κών στρωιιάτων» καί τό ιιάντιπροσωπευτικό" σlJστημα. 
-ΕΙ • , , t:' δ ~ δ' , , , , ά' -αι)το το «:ητημα».η α η σ αυτη τηι'ι'τιφαση του 

πολιτικού κράτους μέ εαυτό. όπου τό τελεΙJταιο ro,jro δέι' 
dπελευθερώι'εται dπό τήν «dρχή τΙοι' KoινιoνΙλ'ΙίJι' στριο-

μάτων» γιά νά πραγματοποιήσει τήν «άρχή» ro,j άι'τι-

ΠDοσωπευτικοϋ συστήματος, πού όμΙύς έχει μέ ποικίλους 
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, δ β;' "r, " τροπουςια ... εψεl και. σε οΡισμενες στ'γμες, κατ, na-
, "λ (J)' L) , r )) , 'r ' 

ραπανι!) απο υιαΓΛεψει rλ.Χ. στη ΓαΛι"ικη cπαι'ασrαση), 
, " , , r -,. "δ ,. d ' -δ Jt -δ' ,. στην αντιφαση αυτη υπονοε,ται η Ι ια ημχη,η α η η 

άρχή τής «κυριαρχία.; τού άνΟρώπου» (καί τού συι'α

κόλουΟου δημοκρατικοιj έςισΙJJτισμού όπου ι; άι'τιπρο

σώπευση έχει έναποτεθl;ί γιά νά διαφυλαχτεί. δπ(ος ςc-
, t ' " 'j'-ΡΟΙΙ,ιιε, στηι'ργασια για την ι(οινιο\'ια, κατα της « ΚIJ-

ριαρχίας τής άτομικής ίδιοκτησίας» πού έκφράζεται άπό 

τήν «άρχή τών κοιι'(v\'ιι(ώι' σΤΡlJJμάτωι'» ποι) στό βαΟJιό 

πού άρχίζει ι,ά έπεκτείνει τήι' έπάΡλ:ειά της πέρα άπό τήι' 

κυριαρχία τού κράτοος «του συμβι/Jασjl.οϋ», σέ λ.Ί:ίι'η rolj 

σύγχρονου πολιτικοιj κράτους πού κατάργησε τά Stiinde, 
άρχ ίζει παράλληλα νά είναι καί ή «άρχή τώ\' τάςειι)\'». 

Α \J, jl.ετά άπ ιι αlJτή τήι' άνάλυση τού «καΟήκοι'το;» 

πού άποΟέτει ό Μάρς στή\' «λ:ριτική,>, έπιστρέψουμε 
, , , " ,,., 7 

στηι' προηγουμενη κριση }'ια το\' κομμουνισμο. οτι ειναι 

«μιά ίδιαίτ-ερη έκδιίλωση τής ούμα\'1στικής άρχής, δια

βρωμέιιης άπό τό άι'τίθετό της, τήν dΤΟjl.ική ίδιοκτησία», 

βρίσκουιιε δτι ή άφηρημένη διαλεκτική άμοιβαιότητα 

όπου ό «κομμουνισμός» άνακαλεί τήν «άτομική ίδιο

κτησία» όπως «ό άφηρημένος σπιριτουαλισμός d,ιακαλεί 

τόι' dφηρημένο ύλισμό» εΤ,ιαι δυνατή έφόσον, }'ιά τό 

Μάρξ, ό κομμουνισμός τού Καμπέ κaί του Ντεζαμί 

παρουσιάζεται «μόνο σάν ένα άκραίο όριο», δηλαδή 

παρουσιάζεται έπιβεβαιωτικά καί έξ όρισμού σάν τό 

άντίθετο τής άτομική, ίδιοκτησίαc καί, έΠΟJιr.νωc, δέν 
έ' , "J , , ιι 'α ' 
χει σαν ΠεΡιεχοιιενο παρα ΙΙΟVΟ αυτο το αντ, ετο του· 

παρουσας πραγμαrικοrηraς,η α η απο εναν l.:\'τοπισμο 

τών dντιφάσεων τού πολιτικού κράτους (πρόβλημα πού 

θεωρείται dπό τούς «χυδαίους σοσιαλιστές» «dνάςιο λό-

γου»), dντιφάσεων πού μόνες αύτές μπορούν νά παρα-

πέμψουν στήν «κοινωνική dλήθειa». 
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Μ ,,., ., a J ' "ές' δ J δ' ε οσα fιπα}ιε Jor.ησαμε μοι'ο ι'αηγησουμε,ηΛα η 

, , " - θ' - ΙΙ' e. να λ:αταvοησΟVJlC ΤΟ ΙΌημα της ,;σης του [Γαρ~, χρησf-
, , , , ... , ....,~, 

μοποιωνιαι:; ια ι'τοκουμεντα που μας το μαρτvρουν (και 

άι'άμcσα σ' αύτά" ιιιά κaί πρόκειται γιά διαλεκτική, τή 

σελίδα )'ιά τή διαλεκτική τής Kritik)- άλλά αιjτό μέ 

και'ένα τρόπο δέν σημαίνει ότι σι(οπεύουμε νά τής δώ-
'δ' {1 , " "λΔ ' , , σουιιε ι ιaιτεροaρος σε σχεση με τη ιιε οντικη aι'a-

πτυξη τού Μάρς, γιατί άπέναντι στήν τελευταία αύτή 

ι;Τναι φανερό ότι ή θέση πού βρίσκει τά έπιχειρήματά της 

σ' αύτό τό γράμμα παρουσιάζεται καθυστερημένη άπό 

άρκετές άπόψεις. καί γχι μόνο άπ' τήν πιό φανερή έκείνη, 

ΟΤΙ δηλαδή άντιμετωπίζεται ή «σοσιαλιστική άρχή» σάν 

νά άφορα μόνο τήν «πραγματική» πλευρά τής «άλη

Οιιιής άιιθρώπινης ούσίας» πλάι μόνο κι όχι σάν βάση 

τής «θεωρητικής» πλευράς, δηλαδή τού έποικοδομή

ματος (αύτό θά τό πετύχει ό Μάρς μονάχα μέ τήν 

όλοκληρωμένη διατύπωση τής ύλιστικής άντίληψης τής 

ίστορίας)- άλλά καί γιά νά μείνουμε πιό κοντά στή\' 

άτμόσφαιρα τής προβληματικής αύτών τών έτών, κυ

ρίως έπειδή ό έντοπισμός τών άντιφάσεων τού πολι-
-, , , , , , 

τικου κρατους φαινεται να παραπεμπει τωρα την «κρι-

τική» στήν ιικοιι'ιονική άλήθεια», όχι σέ έναν άνάλογο 

tvτοπισμό τών dvτιφάσεων τής κοινωνικής σφαίρας; όχι 
" , .. , ", 

σε μια κριτικη της συγχρονης κοινωνιας- πραγμα που 

εΙναι. άντίθετα, ό πρωταρχικός όρος γιά νά έντοπιστεί 

στήν κοινωνική σφαίρα ή προέλευση τών πολιτικών 

dντιφάσεωv κaί νά συλ).ηφθεί ή dλ)ηλεςάΡτηση βάσης 

καί έποικοδομήματος- κατά δεύτερο λόγο, έπειδή ή ιιάρ-
, - ά - lδ ' 'ς άκ ' " χη rηςrομικηςlοκrησιας» rαυr/c:rαιομη με την 

«αρχή τών κοινωνικών στρωμάτων» κα; όχι μέ τήν 

ταςική dρχή τής dστικής κοινωνίας πού κρατάει τίς 

άποστάσεις άπό τό ιιόλοκληρωμένο» πολιτικό κράτος-

καί, τέλος, γιά τήν έκτίμηση πού έχει άνατραπε;, σύμ-
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, , ,. , ,. , - Κ ' , 
φΙιJνa /.ιε την οποιa ο κΟ/-ιι.ιουνισιιος ΤΙύ\'a}lπε και 

Ντεζaιιί έμφaνίζεται πιό «μερικός καί μοι'όπλευρσς» 
." χ' -φ , , -rt. ,.-
απΌ ιο σοσια ισμο ιοvοvριε και ιοv rPOlJvrov. ε\'ΙΌ 

άκριβώς ιιιά παρατήρηση πού ξεκινάει άπό τήν KOIl'OJ
νική κριτική γιά νά συλλάβει τήν καθοριστικότηΤfί rης 

πάνω σέ τούτη τήν πολιτική θά άφήσει νά φανεί δτι είναι 
'λ θ ,. {l- "'θ ι Αλλ' τ .J.' άλ ' α η ινο ακΡLΙtJς το αντι ετο. /t α l:l1'al ~πιση~'η-

θεια δτι, όπως έχουιιε κιόλας tπαναλ(iβει, άκρι/J(vς τό 
, 'J" , _ , , 

προχωρηι/'α που απο την κριτικη του UIJYXPOVOU κματους 

όδηγεί στήν κριτική τής σύγχροι'ης ΚΟΙΙ'Ι!Jvίας, Πl;μα άπό 

τό ότι είναι αύτό πού βρέθηκε ,'ά φέΡΙ1/:Ι σέ πέρας I:Κ τών 

πραγμάΤlJJν ό Μάρς, ήταν καί τό μόνο πού μπορούσε νά 

κάνει, αν δέν ήθελε νά δοκιμάσει μιάν άρχή άπλά βε

βαιωτική καί τελικά άδόκιμη καί άκριτη, όπιvς έκείνη 

τών ούτοπιστών. "Όπου τελικά τό ντοκουμέι'το πού 

έςετάζουμl; έρχεται σχεδόν νά ΓJιιβε/Jαιώσει τό παράδοςο 

χάρη στό όποίο ό σοσιαλισμός τοϋ Μάρς γεννιέται «έπι-
, " , ., - J 

στημονικος», κατaρχην με τη ι' ενι'οια του «αντι-{)υτοπι-

στικού», πρίν άκόμη καθιερωθεί καί έπιβεβαιιο()εί σάν 

σοσιαλισμός γενικά. 

Άλλά εΙναι καιρός ιιά άσχοληΟοϋμε μέ τήν ι:ξέταση 

τού σημαντικότερου άπό τά γραφτά τού Μάρς, ποι) 
-δ ' , F κκ ' " r Ε ημοσιευτηκαν σταα ο-γερμανικα 'Χρονικα, ro-
βραι"ό ζήτημα πού, παρά τή σlJντομία του, χάρη στή 

σημασία τών συμπερασμάτων καί θεωρητικών του κα-

τακτήσεων δέν μπορεί νά θεωρηθεί σάν ένα «έλλάσσονο, 
, , - - "λ' - l' σημασιaς γραφτο" της νεαρης η ικιaς το,) φΙΔοσοφου, 

άλλά άποτελεί εναν άπό τούς ούσιαστικότερους σταθμούς 
- ., ξ - , 

της aνaπτυ ης της σκεψης του. 

rH άνdληψη τής δημόσιας πdλης σέ μιά νέα επιθεώρη-
ση ςανάφερε, όπως είδαμε, σέ πρώτο πλάνο τό νε-

αρό χεγκελιανό μοτίβο τής κριτικής. Άλλά ό Μάρς 

δίνει τώρα στήν κριτική ενα είδικό νόημα, πού τή 
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δ' , ά' , ά Ο' η , , ιaκΡινει KΌΡΙΙιJςπO ΤΟ1'κα οριστο οσο και γε1'ΙΚΟ ΚΙ 

ά ' , "r - '~',. 
φηρημενο ΤΡΟΠΟ με τον ΟΠΟΙΟ συνεχι ει να τη" αντι 

λαμβάνεται ό Μπρούνο Μπάουερ. Καί dκριβώς Ι\αιά τού 

Μπάουερ dπευθlJvεται τώρα ό Μάρξ κάι'οντας κριτιl\-ή σέ 

δυό γραφτά του. Τό έβραϊκό ζήτημα πού ε/χε δημο

σιευτεί στό Μπράουνσβάιγκ στά ·43 καί τό ~H ίκανό
τητα τών σημερινών έβραίων καί χριστιανών νά 

γίνουν έλεύθεροι πού εΙχε δημοσιευτεί στή συλλογή 

άρθρων μέ τίτλο ΕΙκοσιένα φύλλα άπό τήν Έλβετία 

τήν όποία είχε έκδόσει δ Χέρβεγκ στή Ζυρίχη. Τήν 

εύκαιρία στά γραφτά του Μπάουερ εΙχε δώσει ένα ζή

τημα μέ μεγάλη dπήχηση καΙ πολυσυζητημένο στή Γερ

μανία τής έποχής, τό ζήτημα τής παραχώρησης στούς 

tβραίους ίσωι' dστικών δικαιωμάτων μέ τούς άλλους 

πολίτες· dλλά άπ' αύτό τό συγκεκριμένο θέμα ό Μπάουερ 

προχιυρουσε στό πρόβλημα τής πολιτικής χειραφέτησης 

πού τό έβλεπε νά έςαρταται dπό τή θρησκευτική χει

ραφέτηση. 'Όσο γιά τήν άπάντηση του Μάρξ, ξέρουμε 

ότι πάει πολύ πέρα άπό τό συγκεκριμένο της άντικείμενο 

γιά νά φωτίσει κατά KIJPlO λόγο τήν έννοια τής άνθρώ-
, , - , , 

πινης χειραφετησης σαν κοινωl'1κης χειραφετησης και 

}'ιά νά άναλύσει, κατά δεύτερο λόγο, όλOKληΡΙιJμένα τή 
, ζ' λ -, , ,-

σχι;ση μετα lJ πο IrIKOlJ κρατοvς και κοινωνιας των 

ΙΟΙΙύτών. 

Στό αίτημα πολιτικής χειραφέτησης τών έβραίων ό 

Μπάουερ άπαντοϋσε ότι κανείς στά γερμανικά κράτη δέν 
Τ ~' , ''0 ' , ηταν ποιτικα χειραφετημενος γιaτι ηρησκευτικη φυση 

του χριστιανικου κράτους, dn' τή μιά μεριά, καί του 
r -β' " '~,t θ - άδ ' , ε ραιου, απ τηνη, κα ιστουνυνατη τη χειρα-

φέτηση· ό έβραίος δέν μπορεί νά ζητήσει άπό τό χρι-

στιανικό κράτος χειραφέτηση όσο παραμένει έβραίος, 

δηλαδή ξένος άπέναντι στό κράτος. Ή άντίθεση εΙναι, 

έπομένως, θρησκευτικής φύσης καί μπορεί νά έξαλειφθεί 
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, "1'): , J - θ ' , ,., δ' θ' μονο με τη}' bι.sαr..ειψη τηςρησκειας· τοτε, οτα1'ε\ια 

-β , , ,. !.-β - " , , θ 
ρισκονται πια ο t; ραιος με το χΡιστιανο σε ~ρηaκευ-

τικη σχεση,αρισκονται μονο σε «κΡιτικη, UΙJ/Jwnιι'η 

σχέση. "Η έπιστ1jμη θά εΙναι τότε ή ένότητά τους». 

'Ή άντίληψη τού Μπάουερ, παρατηρεί ό Μάρς, εΤι'αι 

μονομερής γιατί ύποβάλλει σέ κριτική «μόνο τό "'χρι-
, , J J" ,,.,., θ ' J J , β' , 

στιανικο κρατος , οχ, το κρατος κα εαυτο . καΙΛΙ;-

πει μό"ο μία μορφή χειραφέτησης, τήν πολιτική χει

ραφέτηση, χωρίς νά άναζητό. τή σχέση της τελευταίας 

αύτής ιιέ τήν άνθρώπινη χειραφέτηση. "Η πολιτική χει

ραφι;τηση δέν εΤναι ό όλοκληΡΙύμ{;νος καί ΧΙύρίς άντιφά

σεις τρόπος τής άνθρώπινης χειραφέτησης. Τό κράτος θά 

χειραφετηθεί πολι τικά άπό τή θρησκεία άρκεί νά χειρα

φετηθεί άπό τή θρησκεία τοϋ κράτους: τούτο δμf1Jς δέν 

σημαίι'ει πώς έτσι αιjτό (δΠΙύς συμβαίνει μέ τίς "Ην(ι)μέ

νες Πολιτείες τής Βορείου Άμερικής) χειραφετεί άνθρώ

πινα, δηλαδή όλοκληρωιιένα. τά ατοιια πού τό συνΟέ

τουιι: ενα κράτος μπορεί νά είναι έλεlJθερο σάν κράτος χιυ

ρίς νά είιιαι έλεΙJθερα καί τά ατοιια. Τό ζήτηιια πρέπει νά 

τεθεί διαφορετικά: ή Ππαρξη τής θρησκείας δέν άντιφά

σκει στήν τελείωση τού κράτους. Ή θρησκεία δέν άποτε

λεί πιά γιά μας τήν αίτία' άλλά ιιόί,ο τό φαινόμενο τής 
εγκόσμιας στει'οκεφαλιό.ς. Γι J αύτό έξη)'οϋιιε τά Ορη-

σκευτικά δεσμά τιον ελεύθεΡΙύν πολιτών ιιέ τά γήινα δε-

σμά τους. Έμείς δέι' ύποστηρίζουμε ότι ο; πολίτες Οά 

πρέπει ι,ά έξαλείψουι' τή θρησκευτική του, στενότητα }'ιά 
, 1.): , , , έ " ,,, v ' 

να l:ι~α/ι.εlΨOυ\ι τηι'γκοσιιια τους στενοτητα. ιΠοστηρι-

ζουμε ότι θά έξαλείψου\1 τή θρησκευτική τους στενότητα 
, ", θ'" tc Jt ' " , μονον οτανα εχoυν~α ειψει τους γηι\'ους φΡαγμους. 

Έιιεις δέι' μετατρέπουμε τά έγκόσιιια ζητήιιατα σέ Οι;ο-

λογικά. Μετατρέπουιιε τά θεολογικά ζητήματα σέ tγκό-

Σάν συνέπεια αύτής τής μεθοδολογικής στάσης, αύτό 
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,., , 7 , J. -,. δ ' ):' 
ΠΟι) εχει σημασια ,,\'αι \'α Lvτοπιστι:ι ηιαφορα ιι.ι:τα~I) 

j - "θ' , , " πο,;,ιτικης και αι'~ρωΠl1'ης χεφαφετησης και \'α αποκα-

7ι (}- - 7 'δ'" , ~υφ ει πιυζ ειι'αι ποτΙ:VVuτΟ το κρaτος ι'α χεφαφε

τείται πολιτικά χωρίς τά ατομα νά χειραφετοιjνται άν

Ορώπινα. Αύτό συμβαίνει. tςηγεί ό Μάρς στή λαjlπρή 

άιιάλυση πού ήδη γvιvρίζουμc. καί πού πρός διευκόλυνση 
- d ' " " , , έ δ' , τουναγν(οστη ανaφεΡΟl1με aκομη μια φορα.πι;ι η το 

σΙJγχρονο άστικό κράτος. τό όλοκληρωμένο κράτος. 

διακρίνει τή δηjLόσια, ίδεατή. καθολική μορφή τής ζωής 

του, άπό τήι' ίδΙΙύτική, ύλική. ίδιαίτερη ούσία τής ζωής 

τών άτόJlων, άφήνοι'τας νά ύφίσταται πλάι στή δηjlόσια, 

ίδεατά καΟολική. ζωή rorj κράτους, jllά ζιοή ίδΙΙύτική. 
οιjσιαστικά άΤΟjLιστική, τού άνθρώπου. 

«Τό κράτο.;. ιδς κράτος καταργεί λχ. τήν άτομική 

ίδιοκτησία. ό άνΟΡΙύπος κηρύσσει ιιέ πολιτικό τρόπο 

τήν άτομική ίδιοκτησία καταργημ{;\'η μόλις καταργήσει 

τό,' κτηματικό φόρο }'ιά τήιι έΙ'l;ργητική ή παΟητι".-ή 

ασλ:ηση τοι) ι;ι(λογll(οι) δll(αιώjlατος, όπως έγιι'l; σι; 

πολλά βορειοαιιι;ρικαΙ'Ιλ:ά κράτη / ... /. Κι όμιος, ή πολι
τική κατάργηση της άΤΟJLικής ίδιοκτησίας όχι μόνο δέιι 

ι(αταργεί τήΙ1 άτομική ίδιοκτησία, άλλά καί τήν προϋπο

Οέτι:1. Τό κράτο;. μέ τό\, τρόπο του, καταργεί τίς δια-
, ...... ...." , 

ι(ρισεις καταγωγης, κοινωνικης "αταστασης, μορ-

φωσης, έπαγγέλματος, δτα\' χαρακτηρίζει μή πολιτι-

κές τίς διαφορές καταγωγής, κοιν(1)\'ικής κατάστασης, 

ιιόρφωσηι:. λ-αί l;παγγέλΙLατοc, όταν, δίχω, \,ά λαβαίνει 
,., ",~ " , , '0 'λ 
lJπο'ιιη αυτι:ς τις οιaφορες. avαΚηΡ'Jσσει το λ-αΛ: με ος 

το;; λαού ίσότιμο ιιέτοχο τι;ς λαϊκής κυριαρχίας, όταν 
ι ... , .... ,.'.;ιt' - - - ε - - ιι1: -εςr.rαt;ιι ο α τα στοιχl;ια τηι; πραγιιατι" .. ης ;ΙιJης rorJαOIJ 
άπό τή" λ-ρατll(ή σλ-οπιά. Μολαταιjτα. τό κράτος έπι-

τρέπει στή"~ άΤΟΙlIκή ίδιοκτησία, στή μόρφωση, στό 

έπάγγελllα νά δρουν μέ τόν δικό τους τρόπο καί νά 

Ι:λ-δηλΙl)Ι'ΟIJ\' τιίι' ίδιαίτερή ΤΟlJς Oljaia, δηλαδή σιΙι' 
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• , Ιδ " t ' Λ ~' , aτομικηιοκτησια, μορφωση,παγγε .μα. ο κρατος, 

" , δ' - " , , δ ' οχι μονοεν καταργει αυτες τις πραγματικεςιαφορες, 

ά~ιt" 'θ ' "-δ '" , " .., θ α aI'tlC;ra ΤΟ Ι 10 υπαρχι;, μονο με την προυπο εση 

ότι ύπάρχουν αύτές ο; διαφορές· νιώθει τόν έαυτό του σάν 

πολιτικό κράτος ·καί tκδηλώνει τόν καθολικό χαρα
κτήρα του μόνο σέ άντίθεση μέ τούτα τά στοιχcία του. Τό 
'λ λ ' , Ι ά" "δ ' " τε ειο ΠΟ ιτικο κρατος εΥαl,ΠΟ την ι ια την ουσια του, 

ή ζωή τού άνθρώπου σάν είδους, σέ άντίθεση μέ τήν 

ύλική του ζωή. "Όλες ο; προϋποθέσεις αύτής τής έγωι

στικής ζωής tςακολουθοϋν νά ύπάρχουν εξω άπό τή 

σφαίρα τού κράτους, στήν κοινωνία των ίδιωτών [in der 
biίrgerlichen Gesellschaft}, άλλά σάι' Ιδιότητες τής κοι
νωνίας τών ίδιωτών. 'Εκεί όπου τό πολιτικό κράτος 

έχει φτάσει τήν άληΟινά άναπτυγμένη μορφή του. ό 

άνθρωπος διάγει όχι άπλώς στή σκέψη, στή συνείδηση, 

άλλά στή" πραγματικότητα, στή ζωή. μιά διπλή -μιάν 

έπουράνια καί μιά γήινη - ζωή, τή ζωή μέσα στήν 

πολιτική κοινότητα, όπου έκδηλώνεται σάν κοινό

τητα, καί τή ζωή ιιέσα στήν κοινωνία των Ιδιωτών, 

όπου δρα σάν ίδιώτης άνθρωπος, βλέπει τούς άλλους 

άνθρώπους σάν μέσο, ύποβιβάζει τόν έαυτό του σέ μέσο 

καί γίνεται πιόνι ςέ,'ιον δυνάμεων.» Συνεπώς, σχετικά μέ 

τή χειραφέτηση dπό τή θρησκεία, πού ζητάει ό Μπάουερ 

σάν λύση γιά τό πρόβλημα τής χειραφέτησης, ό Μάρξ 

βγάζει τό συμπέρασμα ότι «ή διαφορά άνάμεσα στόν 

θρήσκο ανθρωπο καί τόν πολίτη εΙναι ή διαφορά ά,ιά-
, " "~" , , 

ιιεσα στο\' ειιπορο και τον πα ιτη, αναι.ιεσα στον γaι-

οκτήμονα καί τό" πολίτη, άνάμεσα στό ζωντανό ατομο 
" Λ:' "f F" , ό ' -β , " και τον πο ιτη.Υ αι'τιφαση στηι'ποιαρισκεται ο 

θρήσκος ανθΡlvπος μέ τόν πολιτll(ό άνθριοπο, εΙναι ή 

ϊδια άντίφαση στήν όποία βρίσκεται ό bour .. fζeois μέ τόν 
citoyen, καί τό μέλος τής κοινωνίας τών ίδι(οτώι' μέ τήν 
πολιτική λεοντή του». 
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"/'\ J. ,,- - δ - - , v ιιντοπισμος αυτου τουιαχιορισιιοΙ} της σφαιρας 

- λ' '))' " ) - - θ l' " της υηιιοσιας, αιιιια απιι(ος τυπιι(ης, κα οιιικοτητας, απο 

τον ι lωτιΚο αΤOIlluμo, πουριΖ, στη συγχΡονη αστικη 

κο/\'ιονία καί στό ι(ράτος της (ιιάλιστα. δρα σάν πλήρης 

διαχ(vρισιι.ό~ άκριβώς ιιετας,) κοινωνίας καί κράτους) 

όδηγεί τό Μάρς. λίγο παραπέρα. σέ JlIά ά\,άλ,Jση τής 
'1 Ι} - ., - - λ ' , λ al1 η ,ι'ης ουσ,αι;. τιην «φυσιι(ιο\' υικαιιοιιaτιο\,» που υια-

κηριjχτηκαν άπό τήιι άστιι(ή !;πα\'άσταση. «Τά d,·oit~· de Ι' 
homme - τά δικαιώιι.ατα το,) ά\,ΟρώποΙ) -αύτά καθε

αυτά ςεχιυρίζοlη' άπό τά droits du citoyen - τά δικαιώ

ιιατα rolj πολίτη. Ποιός είι'αι ό homme ποι) ςεχιορίζει 
άπό τό\, cito}'en: Κα\'έ\'ας άλλος άπό τό μέλος της κοι
νωνίας των ίδιιι>των. Γιατί τό ιιέλος τη; ι(οl\'ιο\'ίας ΤΙΟ\' 

ίδΙlVΤ(V\' όιιοιιάζεται ",. ά\'Οριοπος", άπλιος ά\'ΟΡlvπος. 

γιατί τά διl(αΙΙVllατά του ό\10ιιάζοι'ται δικαιώματα του 

άνθρώπού. πιυ.; r.ςηγείται ro;'jro τό γεγο\,ός: Έςηγείται 
άπό τή. σχέση τοι) πολΙΤΙλ:ΟI) κράτους μέ τή\' ι(οινιο\,ία 

τών ίδιιοτώ\'. άπ{) τή\1 Οljσία τής πολιτι/{-ης χειραφέτη

σης». Τά δικαι(ί>ματα του άνθρώπου σάν δικαιώματα 

τοι) ιιι:λους τής κοιι'ωνίας [(Vv ίδιιυτών, δέ\' εί\'αι παρά τά 
δικαι(:Υματα τού «έγωιστικοϋ άνΟρώπου. TOlj άνθρώποlJ 
πού εί\'αι χωρισιιέ\'ος άπό τόι' άλλο ανΟριοπο καί άπό τήι' 

κοl\ιότητα». Αύτό είναι τό νόημα rcv\' δικαιωιιάτιυ\' τής. 
ΙλευΟερίας (νά άσκεί κανείς όλα όσα δέν βλάφτουι' τοιjς 

άλλου;: έλευθερία «τοϋ dvΟρώπου σάν άπομοι'ιομένης 

καί d\'uδιπλωμέ\Jης στόν έαυτό της Jι.ονάδας~»). τής ίδιο-
, ι" d ~ β , , '(J' "f1 ' κτησιας ~\'απo~.αμ α\ιει κανεις αυ αιρι:τα τα aj'a α του: 

χωρίς σεβασμό στούς άλλους άι'Ορώπους, στήν κοιι'ω-
, , -δ' - t - j - " ~",., νια" «τοικαιωμα τουγωισμου» . της ισοτητας rη οποια 

«δέν εΙναι τίποτε ιϊλλο άπό τήν ίσότητα τής ελευθερίας, 

όπως τήν περιγράψαμε πιό πάνω. δηλαδή: δτι ό κάθε 

άνθρωπος θε(vρείται σέ ίσο βαθμό σάν μιά τέτια αύτάρ-

κης μ.oνάδα~») καί, τέλος, τή, dσφάλειας «<ή ύψιστη 
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,., - , - -δ - .,., 
κοινιονικη εννοια της h:ΟΙVlο\'1ας τ(οι' ι ι(οτ(ον. η ε\ψοια 

-, ,,. ., -",.),)., , 
της αστυνομιας. η ε\Ύοια του ΟΤΙ ΟΛΟΚΛηρη η ι(οl\'(,)\ηα 

." , " " · - , θ' t" 
υπαρχει μονο και μονο για να εγγυαrαι aro κα l-l'α l1ΠΟ τα 

μέλη της τή διαφ~λαςη του προσώπου του, τ,ον δικaιι!)

ιιάτιον ΤΟΙJ καί της ίδιοκτησίας του»). Τελικά «και'έι'α 

άπό τά λεγόμενα δικαιιόιιατα του άι'θρώποlJ δέι' ς,επερι,α 
, ,., ..... · ..... · Ο ' - t θ' r, , 

τα ορια του r.γlJJιστη αν ~ωπoυ, του αν ρωποΙ) ως ~ιελoυς 

τής κοινιονίας τώι' ίδιιοτ(ον, δηλαδή ιός άνΟρώπου άπο

τραβηγμένου στόι' έαυτό του. στό ίδΙlvτικό του συμφέρον 

καί στήι' ίδιιοτική του αύθαιρεσία καί άπομοι'ωμέι'ο,) άπό 

τήι' κοινότητα. "0 αι,θΡ(JJπος δέιl θεωρείται καΟόλοlJ, 

μέσα σέ roljra τά δικαιώματα, σάν μέλος τού άνθρώπl\ιοΙ) 
είδους - άπει'αιιτίας ή ίδια ή ζωή του είδους, ή κοιν(lJvία, 

έμφανίζεται σάι' Ει'α πλαίσιο έξ,(οτερικό γιά τά άτομα, σάι' 

περιορισJιός τής άρχικής τους αιjτοτέλειας. "0 μοναδι
κός δεσμός ποι) τά κρατάει !:ι'ιοιιένα εΙι'αι 11 φl)σική 

άιιαγκαιότητα. ή άνάγι(η καί τό ίδι(!)τικό συμφί:ΡΟI'. ή 

διαφύλαξη τής ίδιοκτησίας τους ι(αί τοl) έγιοισΤIl(οϋ τους 

προσώπου». 

Καί άφου ύπογραιιιιίζι;ι, σ(; μιά σελίδα ποι) έ"Jιέρι;ι 

κιόλας παραΟέσαιιε μελετώι'τας τήι' Κριτική τοϋ δικαί

ου, τή διαδικασία άπαγκίσΤΡύJσης τής κοινιvι'ίας τών 

ίδι(οτ(ο Ι' άπό τήιι πολιτική. πράγμα πού γίι'εται άπό τήν 

άστική έπανάσταση πάνύ) στίς δομί:..; τής φεουδαρχικής 

κοιι'ωνίας, ό Μάρξ κλείιιει τό πρώτο ιιέρος του Ii/JOPOlJ 
του, τό σχετικό μέ τό πρώτο άπό τά δύο γραφτά τοι) 
J Ι ' , 1..... 'ί " , - ά θ ' ~παOI)εp ΠΟι> Lςετα~ι:ι. ΙΙΙ' το χaρaκτηρισιιο τηςν ρω-

πινης χειραφέτησης, πέρα άπό έκείνη τήΙ1 καθαρά πολιτι-
, ~ '8 ' τ έ ' -. θ ' κη:« α ε χειραφεrηση 2;ιναιπαναφορα rov αV7JwnI-

νου κόσμου. των dι,ΟρώΠΙΙ1wν σχέσειοι' στόν ~ίδιo τόν 

άνθρωπο. "Η πολιτική χειραφέτηση εlι'αι ή άι'αγιογή του 

άνθρώπου, άπό τό ενα μέρος. στό μέλος τής ΚΟl\'(vνίας 

τών ίδιιοτώι'. στό έγωιστικό άνεξάρτητο άτομο, κι άπό 
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, 111 ] , ~ , , '(J" Μ ' " ΤΟΛΛΟ, στον πο "ιτη, στο η 11(0 προσιοπο. ~νo οταν 

ο πραγμαrικος ατομικος αν~ρωπoςαναπαlρνει μεσα του 

τόν άφηρημένο πολίτη κaί, σάν άΤDμlKό~ αι,Οριι)πος, 

στή"~ έμπειρική του ζlJJή, στήν άτομική του έργασία, στίς 
άτομικές του σχέσεις, γίι'εται ον πού άνήκει στό εΙδος 
του [Gattungs"iJesen). μόνον δταν ό ιiνθρωπος άναγι'ωρί-
ι;. " , , r" δ' δ' ιι , :ει και οργα\lω\!ει τιςικες τουlJναμεις σαν ΚΟΙ-

νωνικές δυι,άμεις κι έτσι παύει νά χωρίζει άπό τόν 

έαυτό του ΤΙ11' κοινΟJΙ,Ik-ή δl5ναμη ιιέ τή ιιορφή τής πολιτι
κής δύναμης - τότε μόνο όλοκληρώνεται ή άνθρώπινη 

χειραφέτηση. 

Τό δεύτερο μέρος του άρΟρου. άφιερωμέι'ο στό δεύτερο 
άπό τά δύο γραφτά του Μπάουερ, ξαναγυρνάει εΙδικά στό 
«έβραϊκό 'ήτημα~~ προσπαθώντας νά {;ι'τοπίσει, σάν 

,...... ,,.,,,,,, 
συνεπεια των συιι περασμα τω ι' του πρωΤΟl1 μερους, την 

κοινωνική καί όχι πιά Οεολο)'ική αίτία της έλλιποϋς 
χειραφέτησης του έβραίου: «Γιατί ή ίκανότητα του σημε

ρινού έβραίου γιά χειραφέτηση εΙναι ή σχέση του lουδαϊ
σμου πρός τή χειραφέτηση τού σημερινού κόσμου». Τό 
μυστικό τού έβραίου δέι' πρέπει ι,ά άναζητηθεί στή 
θρησκεία του, άντίθετα τό μυστικό τής θρησκείας πρέπει 
νά άναζητηθεί στό,' πραγιιατικό έβραίο. «Ποιό είναι τό 
γήινο βάθρο του lουδαισμοϋ: 'Ή πρακτική άνάγκη, τό 
ίδιωτικό συμφέρον. Ποιά είναι ή Ιγκόσμια λατρεία του 

έβρα ίο υ,· Τό έμπόριο. Ποιός είναι ό γήινος Οεός του; Τό 
- 'Έ ~ " "Η ' ", έ' , χρημα.,οιπον,χεφαφι;τηση απο το μποριο και 

ti " - " , ", , , πο το χρημα. επομει'ως απο ΤΟ\' πρακτικο, πραγ}ιατικο 

Ιουδαϊσμό θά ήταν ή αύτοχειραφέτηση της έποχής μας», ή 
όποία εΙναι φυσικά καί άνθρώπινη χειραφέ ιηση τοϋ ίδιου 
τού έβραίου άπό τόν ίουδαϊσμό του. « "Όταν ό έβραίος 
, ,..,,, " , , , " , 
αναγνιoρι~ι;ι ιοι.; ανισχυρη αυτη την πρακτικη του ουσια 

. ,,'. εται "ιά τ '\, έ άλει ' τ c. τότε " αίνει εςω άπό 
τό πλαίσιο τής μέχρι τώρα έξέλιςής του πρός τήι' καθαρά 

26 



άθ ' , "t' , ν ρωπινη χειραφετηση και στρεφcταιναντια στη" 

" , " _ • () , ') Ί 

ακραια πρακτικη εκφραση της αν~ρωπινης αυτοα,..).ο 

τρίωσηζ». 

rH πρόοδος του ~EβραϊKoυ ζητήματος είναι /JtPala 
άποφασιστιl(ή, καί"συνίσταται στήν ςεκάΟαρη καί αύστη

ρή λΙJση του προβλήματος τής σχέσης πολιτικού χ:ράΤΟΙJς 
, , -'δ - λ - "0' και κοινιονιaς των Ι ι(οτων, πο ιτικης και aν~ρ(')πlνης, 

σάν κοινωνικής. χειραφέτησης" !(αθώς έπίσης !(αί στόν 

Κ'!lιτικό χαρακτηρισμό τοι) άληΟιι'οϋ νοιίιιατος τιίς διαί

ρεσης έκείι'ης τού άνθρώπου σέ ciroyen καί bourgeois 
πο,) ό ϊδιος ό Χέγκελ εΙχε. μέ τόι' τρόπο του, προσπαθή

σει νά ςεπεράσει. 'Ή συμβολή στό Judenfrage δέν άφορα 
ομιvς τή συγκει(ριμειιοποίηση του σοσιαλισΙlοϋ μέ τήv 

έπιστημονική ένι'οια: ή κυκλοφορία, τό χρήμα άπ' 

όπου ή σrJγχροι'η κοινιvνία πρέπει νά χειραφl;τηθεϊ, δέv 

είναι ά/(όιιη έδιv τό κεφάλαιο· τό κοινωνικό ί:δαφος της 

χειραφr.τηση; δέ\' έχει άκόμη άνιχνευΟεί μέ καΠαρά οίκο

νομικοι>ς όρους" ή άστική κοινωνία δέν ί:χεl άκόμη 

δεχτι;ί τήι' κριτική γιά τίς άντιφάσεις πού παρουσιάζει 

άνάμεσα «στίς παραγωγικές δυνάμεις καί τίς σχέσεις 

παραγιογής» (Γερμανική ίδεσλογία) η, άλλιιος, άιιάjlε

σα στό,' τρόπο παραγωγής καί τή μορφή ίδιοποίησης 

(μέ όλες τίς συνέπειες πού dποκαλύπτουv τή διαίρεση 

στίς δύο τάξεις, τήν τάξη των εκμεταλλευτώ Ι) καί κείνη 

τών έκμεταλλευόμενων, όπως συγλ:εκριμει'οποιείται στή 

διαδοχή άγορά-πώληση έργασιακης δύναμης / χρησιμο-
, ϊ - έ ' /. , / ~ ):' ) 

ποιηση ιΥ(οντανης ~ργασlας υπερεργασια ~ υπερa~l~" 

Έχει δεχτεί τήν κριτική της μόνο στή θεμελιακή ίδεο-

π' '0' " , 'θ' ογια [ης: τη c;ωpta της για τη χεφαφεrηση, [η ~ωρlα 

της γιά τήν ελευθερία πού βασίζεται στά φυσικά δικαιώ-

ιιατα τού (lτόμου. rΩστόσο, ή κριτική αύτή δέι' γίνεται }ιέ 

κριτήρια άφηρημένης ήθικής: ή πλαστότητα τής άστικής 

ίδεολογίας δέ\ι σ'Jλλαμβάvεται σάν καθαρά ΟειtJρητική 
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" , Ω' , - J. - ι, 
ΠΛαστοτητα, στη1' καυαρη σφαιρα τω,' ls"1'OllV": αι)τη 

, , Ι' ,~, - ':Ι: ' 
προκυπτε, μονο απο τη uιαπιστωση ,ι,ας ρηςης στηι' 

πραγματικηωη. μιας ρη:η':. αναμεσα στη" κα ο ικη 

σφαίρα του δικαίου καί τήιι ίδιαίτερη σφαίρα τού συμφέ

ροντος, τέτια πού ή πρώτη, άφήνοντας άμετάλλαι(τη καί 

lγκαταλείπο\'τας στή ιιοίρα της τή δεύτερη (καί ή I~oίρα 

της δέν ,απορεί νά εΙναι άλλη άπό έκείι'η τού be//um 
omnium COnII"a omnes), άποδι;ίχνεται όχι μόνο καΟαρά 
«τυπική)), άλλά συγκεκριμέι'α }lυστικοποιητική. στό βαθ

μό ΠΟl) παραλείπει νά έκπληρώσει άκριβιος τήν ήΟιι(ιj, 

καθολικοποιηΤΙλ:ή άλλά λ:αί σ,,}ιβιβαστιι(ή. τού συι~φ{;

ροντο; ι(αί τι;; jιερικότητας. λειτουργία της. "Όπου ή 

λύση, δηλαδή ιί άναζήτηση jιιας πραγμαΤΙλ-ής καί α,jΟεν

τικής έι'ότητα~ καθολικού καί ι:ίδικο,l, t\'ός a,jOCl'rIKOD 

συνδυασι~oυ ι(αΟήκο\'τος καί συιι(ρέροι'το; πού μόι'οιι αύ

τός μπορεί \,ά ίκανοποιήσει τή" κατεςοχήι' ήΟική άι,άγκη 

μιας δεοντολο}'ικοποίηση; του συ}ιφέροντος. ιιιας πραγ-

\'αΠΤI)~ης τουαρ απΌ ειχνεται α: ιυστε. οπιος η η 

είπαιιΓο. !;πιστη}lο\'ικά συνεπής. γιατί ή άι'αk-άλυψη τιον 

άντιφάσειο\' τι;.;. άστικής κοινιοι'ίας δ{;ι' ΠΡΟk-ύπτει ex 
abrupto OlJrc σάι' φιδεϊστική άποκάλυψη ή άπλη έμπειρι-

, ~, "" , , " " a' κη υιαπιστιοση. αΛ Λα απο τη\' α\'αγκαια Ι'παι'α ειηρηση 

ένός τμήματος τής έρευι'ας στήι' όποία πρr.πι;ι ι,ά φιολιά-
t: r •• θ' 1.' -" θ- " :001' ΟΙ προυπο εσεις ικειι'(ο\' rUJI'~a (οι' ποι> γΙΙ1οι'ται 

φαι'ι:ρά στά συιιπεράσματα τής διαδικασίαι.; lro,j k-ριτικά-

ΡΓοται. 

"Όσοι' άφορα, τέλος. τή\' άι'άπ τυξη τιίς σκ{;ψης. τού 

Μάρξ, δ{;ι' Οά πρέπει νά παραλείψΟ'Jjl[; ι'ά τοιιίσουιιε πώι; 
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, J 'Α - ~Eβ .. - ζ' J ., -το αποτε .εσμα τoυραιιcoυητηματoς εςαρτατaι 

., J'," - Κ - -δ' , αμεσα απο την ερευνα τηςριτικης τουικαιου. που 

t 'ξ "δ'~ , , J μφανι εται φυσικα να ουVGεruι ΠΌ υ περισσΟlΙΡΟ μ 
J" , ,,- , r - " , 

αυτο το γραφτο παρα με κεινο στο οποιο επρεπε να 

χρησιμεύει σάν εΙσαγιογή. Κι όχι μόνο τούτο άλλά, άπό 

μιά άποψη, ή Κριτική περιέχει κάτι περισσότερο άπό τό 
"δ ' ~Eβ .. , ζ , , {1 ο' , λλ f1' ι 10 τοραικοητημα, στο α μο που συ αμ ανει 

έχει έπενδυΟεl τή μυστικιστική λειτουργία τού συμβό-

λου της 'Ιδέας, νά άντιπροσωπεύεl τό καθολικό, δη-

λαδή τό λαό. 'Έρχεται έτσι τό άποτέλεσιια τής Κρι-

τικης ι,ά συνδυαστεί ~Iέ κεί\'ο τού Judenfrage λ"αί. στό 
tπόlJ./;\'Ο γραφτό το,) Μάρς, ή σύνθεση μιας κριτικής 

- S·· d ' - r,k)' --

ρισμου ι(ρατουι:; και ΚΟΙVlvνιας τωι' 1 lιυτωνα αΠΌ 0-

Οεί jlt. τή\' έι'\'οια τιις τάξης λ·αί l'διαίτερα μέ τόν Γ.ι'το-
,....,~, ,,,, .... 

π lσΙIΟ της ταςηι:; που «χειραφετωντας εαυτη\' χειραφετει 

όλόκληρη τή\' λ·οl\'ιv\'ίu», δηλαδή lιέ τή θεμελιακι, έν-
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-.. t .." ~ , " 

\'οια τοl) επιπτηι.ιο\'ικο lJ aoatal.laJlOIJ, τηι' ΙΊ'l'οια το,ί 

προλεταριάτου. 

~H «Συμβολή στήν κριτική της χεγκελιανης φιλοσο

φίας του δικαίου. Είσαγωγή» 

Τό δεύτερο γραφτό πού δημοσίευσε ό Μάρξ στά 

Γαλλο-γερμανικά χρονικά (σύμφωνα Ilt τή χροι'ολο/,ι
κή τάξη πού γράφτηκε - δπως δείχνει ό Ριαζάι'ιοφ στιίι' 

είσαγωγή του στόν άι'τίστοιχο τόμο rlv\' ~Aπάντων -
καί τήν τάξη πού δημοσιεύτηκε άπ t αιjrόι', άλλά nplvro 

στήν τάξη τών αρθρων τής έπιθεώρησης) προϋποθέτει 

βέβαια τό Judenfrage, στό βαθμό πού συνδέεται μαζί του 
τόσο έςαιτίας τού μετασχηματισμού τής Ορησκευτικής σέ 

πολιτική κριτική, δσο καί έξαιτίας τού ξεπεράσματος 

τής πολιτικής χειραφέτησης άπό τήν άνθρώπινη χειραφέ

τηση σάν κοινωνική χειραφέτηση. Τό γραφτό, δμως, 

αύτό συνδέεται καί μέ τήν Kritik γιατί, ςαναπιάνοντας τό 
πρόβλημα τής διαίρεσης τής κοινιονίας rlvv ίδιιοτώι', 

ξεπερνά τήν προοπτική τής διαίρεσης σέ' «/(οlνΙύιιικά 
στρώματα» ύπέρ τής προοπτικής τής διαίρεσης σέ «τά-

ςεις» κα; έντοπίζει τή νέα τάξη πού έχει τό καθηκοι, νά 

πραγματοποιήσει τήν καθολική κοινωι'Ική καί dι'θρώπι-

νη χειραφέτηση, lντοπίζει δηλαδή τό προλεταριάτο. Θά 

σημειώσουμε tπίσης πώ, σ' αύτή τήι' Είσαγωγή ό Μάρξ 
- ς , δ ' 'Ρ- - ~' " χρησιιιοποιειaνaιaφορα JlOTLU της πα ιοτερης aκo-

ριστερας σrηι,υrερηημcιωση τηςιατρl ης ι(αι, 

τέλος, τό όριο όπου ή νέα κομμουνιστική αίσθηση τού 

προλεταριάτου σάν χειραφετούσας τάςης προβάλλει μέσα 

άπό ενα πλαίσιο παρατηρήσεωιι φιλοσοφικής καί ιcoινω-

νικης τάξης, άλλά όχι άκόμη είδικά οlκοι'ομικό: κι αύτό 
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έςηγcί έπίσης ιό λίγο ι~l(εί\'o άφηρημ{;νοι) διαλεΚΤΙλϊσβοϋ 
, " , )t' που αι(()ιιη Τοl' ΙIΠ εκι;ι. 

επομενιος - οται'α εχει πιααφανιστει ο περα 

άπό τήν άλήθεια ιcόσμoς - ν' άποκαταστήσεl τήι' 
άλήθεια τούτου τοϋ κόσμου. ·Άμεσο εργο της φι
λοσοφίας πού βρίσκεται στήι' ύπηρεσία της ίστορία.; 
- όταν θά έχει ςεσκεπαστεί ή εϊγια όψη τής άνθρώ
πινης αύτοαλλοτρίωσης. - είναι νά ςι;σι(επάσει τήν αύ
τοαλλοτρίωση στίς γήινες μορφές της. f!H λ-ριτική ......... , ., , ,..--του OlJpaVOlJ μετατρεπ/;ται, ετσι, σε κριτικη της γης, 

ή κριτική τής θρησιcείας σέ κριτική τής πολιτικής». 
Στή συνέχεια ό Μάρξ άναπτύσσl:Ι τό χαρακτηρισιιό 
τών ήΟιι(ο-πολ,τικώι' συνΟηκιον τής Γερμανία;. τής έπο
χής. σέ ιιερικ{;ς σελίδες ποι) συνάδΟΙΗ' μέ τήν τάση. πού 
χαραλ-τηρίζει τά Χρονικά τού Ροϋγκι; στίς διάφορες συν
τάξεις τoυ~. πρός μιά λαμπρή διαλεκτική εύφράδι:ια, πού 
άναπτύσσεται μέσα άπό «είρωνεία» καί κοντράστ, dλλά 
όδηγώντας τηι' σέ μιά έκφραση πιό όλοκλ 

) ιαστικη: 
*' ,*', , ," , « ε αια. η γερμαι'ικη ιστορια κaυχιεται γ.ια ενa κινημα 

, , l ' δ ' " , iJ- ' που Kανει'α~ Λαος ει' εκaνι: προηγουμενα θ~ε προκειιαl 

νά τό· κά\'ει JLcτά. 'Έχουμε. πράγματι. συμμεριστεί τίς 
πα; ινορθώσcις 1l0Ι) γνώρισαν ο; σύγχρονοι λaοί. δίχως 
δμως νά συμιιεριστοϋμε καί τίς lπαvαστάσειι; του. 

τήν πα ινορ Ιύση. πρώτον, ιατί άλλοι 
αποτο μησαι' μιάν έπανάστασ καί δεύτ 

,*', ", , αοl υπεστησαι' lαν α\'τεπαν η 

οί κυβερι'ήτες μας φοβήθηκα\'. καί τή δεύτερη tπειδή ο; 
κυβερνήτες μας ι δέι' έι'lωσαν φόβο. 'Εμείς, μέ τούς 
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, 1.. l- β Ο' ~, " ποι}ιενες }ιας ι;πικεφα .. ης, ρε ηκaμι' ιοστοσο μια μΟ1'η 

, , , , 1..] θ' " - -
φορα συι'τροφια με τη ι' LIt.CV~Plα, τη μερα της ταφης 

της. » 

'Ακολουθεί μιά ι,ύςη γιά τή\) ίστορική Σχολή τού 

δικαίου καί τό ΡΟjl.αντικο-φιλcλcύΟcρο «γερμaνιστικό» 

ρεύμα: «Μιά σχολή ποι> δικαιολογείτή σημερινή ποταπό-
" , , , λ' , 

τητα ,αε τη χτεσινη ποταποτητα, μια σχο η ποιιχαραι(τη-

ρίζει άνταρσία τήιι κάΟι; l(ραlJγή του δουλοπάροικου ένάι'-
, - • -, - , 'r , 

τια στο κ\'ουτο. αρκει το κνουτο ι'α ειναι γεριι(ο, πατρο-

παράδοτο, ίστορικό KtJofjro [ ... } 1; ίστορική Σχολή του 
Δικαίου, Οά είχε, γιά τόν λόγο αι)τό, έφεlJρει τή γεριιαι'ι

κή ίστορία, άι' ή ίδια δέι! ήται' έφΙ;ΙJρεση της γεριιαι'ικής 

ίστορίας [ ... }. ·Α ι'τίστροφα. καλόκαρδοι ένΟουσιώδειι;. 

τευτονομανείι;. άπό καταγιο)'ή λ:αί έλευΟεροστοχαστι:ς 

άπό διαλογισιιό, dναζητοϋν τήν ίστορία τής έλι;υΟερίας 
, ." r, " , 

μας περα απο την ιστορια μας στα πριοτογο\'α τευτονικα 

δάση. Πώς όιιως θά διακρινόταν ή ίστορία τής έλευΟε

ρία; μας άπό τήν ίστορία τής tλευΟερίας rolj άγριο)'ού
PO'Jt'OV, αν μπορεί νά βρεθεί μόνο στά δάση:». Κατά τώι' 
γεριιανικών συνθηκών στρέφεται ή κριτική, πού όjJ.lvς 

dρχίζει κιόλας, στό μυαλό τού Μάρς, \'ά έγι(αταλείπει 

τού; καθαρά θεωρητικούς περιορισμούς της γιά ιιά μετα

τραπεί, Όπως θά πεί λίγο παρακάτω, σέ πράξη: στήν 

πάλη κατά τών γερμανικών συνθηκών «ή κριτική δέν 

εΙναι ενα πάθος τού έγκέφαλου, εΙναι ό έγκέφαλος τού πά-

θους. Δέν είναι ένα dνατομικό νυστέρι, είναι ένα όπλο. 
• ... " 'r r J.. θ ' , r - δ' L} , , 
~ vrlKtlJltVO της ι;ινaι ο t,X ρος της, τον οποιοε\' υεΛει 

v· άντικρούσει, dλλά νά έξοντώσει [ ... }. rH κριτική 
, d ~ - , - , θ' f ' έ -πουσχο ε/τα, με τουτο το ι;μα ε ναι κριτικηκ του 

συστάδην, καί στή μάχη εκ του συσταδην σημασία 

δέν έχει τό αν ό dντίπαλος εΙναι ενας εύγενής, αν 

εΙναι Ισότιμος, αν εΙναι ένδιαφέρων dvτίπαλος· σηι.ια-

σία lχει νά τόν -χτυπήσεις. Τό ζήτημα εΙναι νά jl.ή 
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, , ,., "t, 
xaplaollJ.lc στους γεριιaνους ουτε στιγιιη για αυταπατ" 

, , *' , , , 17' " , 
και για ,)ποταγη στη ιιοιρα. πρεπει \'α κα\'ουΙlε τη" 

, , t" , ο' 
πραγιιατικη καταπιεση ακοιια ΠΙΟ καταπιεστικη, nρoσ l

τοι'τας σ' αlJτή" καί τή συ\'είδηση τής Ι((1ταπίεσης· \,ιi 

ι(άνουιιε τιί \'τροπή άκόιια πιό \'τροπιαστική, κοl\'ολο

γιόι'τας τη\' [ ... /. Πρέπει ι,ά ιιάΟουιιε στό\, λαό \,ά τρομά-

ζ t' , "δ ' r, "-,, 
ει απο τον ι 10 τον εalJΤΟ του, νια ι'α του Ι;IlΠVJ:lJσΟlJΙLΙ: , r , 

θάρρος». 

tΑπό διί) ή λογική τού Μάρς κλίι'ει πρός τιίι' παρατή

ρηση τού ίδιου τού τελικοιj προβλιίματος τή~ Kritik, 
δηλαδή τής σχέσης ιιεταξύ τών συνΟηκiiJι' roij ancien 
regime. καί άντίστοιχου στοιχείου τής πολιτιl(ής xtIfJa
φέτησης άπ' αιjτές, καί ι(είν(ι)\' τού σIJγχρο\'οlJ πολιτικοϋ 

κράτους ή, δπως ιιποροϋιιε \,ά τό λέμε ιιετά τό Judenfra-
~I .... , "" ge. του αστικου κρατους. για \'α φτασει \'α συ}'ΚΙ:k·ριμε,'ο-

ποιήσει τή θέση τής «)'ι;ριια\,ικης», δηλαδή χεγι(ελιαι,η; 

φιλοσοφίας τού κράτους άπέ\'α\'τι σ' αlJτή τή σχέση. 

« 'Ακόμα καί γιά τούς σύγχρονους λαοιλ;, ό ά}'ώ\'α~ αl)-
,.ι, , , , .... 

τος ενaι'τια στο περιορισιιει'ο πι;ριεχοιιενο του γερμα\'ι-

κοϋ status quo δέν στερείται άπό έ"διαφέροι', γιατί τό 

γερμανικό status quo άποτι;λεί τή\' άνυπόκρι τη όλοκλή-

ΤΟ κρυφο κουσουρι του συγχρονοu κρατοuς. αγΙύ-

νaς ένάντια στό γεριιαΙ'lκό πολιτικό παρό\' εί\'αι ό άγώ-

νας {;ι,άντια στό παρελΟόν τώ\' σΙ))'ΧΡΟ\'Ιύν λαώ\', καί οί 

άι'αμνήσει, αύτοϋ τού παρελΟόι'το, έξακολουθοϋ\' ά/(όμα 
, β' , , t, '; , ΕΙ δ ~ νααρaινουι' πa\'ιο σ aυΤΟlJς ΤΟΙλ:; αους.ι'αΙΙl-αl(τι-

/(:ό γι' αύτούς νά βλέΠΟlΗ' τό ancien regime ΠΟI) i:ζησε 
" , δ' ".." , 

στον τοπο ΙΟΌ,:- ιη" τρα 1αι ια ιου, ι'α παΙζΙΙ rwpa, σαι' 
γερμανικό φάντασιια, τή\' κωμωδία του». 

'Εδώ, κάΤΙύ άπό τή\' τυπική άπλότητα άρχίζει \ιά 

άποκαλύπτεται ε\'α περιεχόιιει'ο πολύ διαφορεΤΙk·ή~ σο-

βαρότητας. rH ι,ύςη γιά τίς «άναμΙ'lίσεl~ τού παρελθό\'-
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): Ω 'r " ... δ' , ~ , ,., 
τος» ~Ι;Kαυap'~ι;ι το νοημα τη..;ιaτυπιοσης που ~ .. ει;ι οτι 

, . ,. 1 ' , , -, 
το «ancIen regtme ειναι το κρυφο κουσουρι του συγ-

, , i ' - -δ -'Χρονου κρατους". }llα «( \'(1Jι\'ηπη" τω\' φι;ου αρχικιον 

πυ,'ΟηλϊV" ήτα,', στή" Kritik. ή γαλλική Βουλή rlV,' 
ίσιον στό σύνταγμα τού 130. Συι'ι:πιvς, ή ά,'ισότητα πού 

στό ancien regime εΙι'αι πολΙΤIl(ιί, συ,'1;χίζεται ι(αί στό 
, ""λ λ' , l ' , συγχρο\'ο ι{ρατος ποι) ο ΟΚ ηριοσι: την ΠΟΛΙΤΙλ-η ,"{εφaφε-

τηση, καί όχι jl.όνο jlf. τή ιιορφή τιίΗ' καΟαυτό πολΙΤΙΚlV" 
κα τάλο/πιο '1 τής άΙ1ισότητα;. δπ(o~ ή Βουλιί rcv,' iacv,'. 
πού άλλlvστε λ-ατάΙ1τησε άπό τοι>; γάλλους «πολΙΤIl(ή 

μηδα/.lινότητα,). άλλά μέ τήν πιό ριζοσπαστική ιιορφιί 

τής Ι(Ο/VΙVVΙλ-ήι;. καί άνΟρώΠ1\'ηι; (ί,'ισότητα~. "Όσο γιά τή 

Γερμαl,ία ποι) δέν όλοκλ'lριvσr. άκόμη ούτε τή" πολιτική 

χειραφέτηση. τό καθεστώς τη~, «Ι:,'ας άναχρο\'ισμός, μιά 

όλοφάνερη άl'τίφαση μέ γεΙ1ικά ά,ιαγνωρισμ(;να άςιώjl.α

τα, ή μηδαιιιι'ότητα τοϋ ancien regime έκτεΟειμένη στά 
μάτια όλου του κόσιιov, φα\'τάζεταl άκόιια πώς πιστεύει 

στό\' r.αυτό τοι) καί άξιώνει άπό τό,' κόσΙIΟ νά φαντάζεται 

τό ίδιο". Άκολουθεί ε\1α παράδειγιια οίκονοιιικοϋ χαρα

κτήρα: ή «σχέση τής βιοιιηχα,'ίας, τοϋ κόσιιου τοϋ 

πλΟΙJτου γενικά. jl.t τόν πολιτικό λ:όσιιο,,) «κεφαλαιώδες 
πρόβλημα TlVl' \ItlV\I KatPlV\''', λΙJι'εται στή Γεριιανία ιιέ 

, u... ... - '0 - Ι την Γ,ννοια του προστατευτισιιου της «C νικης OIKO"O-

μίας" τού Φ. Λίστ. Καί τοϋτο δτα" τά οίΚΟΙ10ΙΙIl(ά προηγ-

μένα κράτη έςεγείρονταl ένάι'τια σΓ, κάθε ιιορφήι;. οίκονο-

μική δέσμευση. Φυσlκά δέ" lιπορεί νά γίνει πολl; συ[ήτη-
, ,., ",,.,~ , Τ " 

ση παιιιο σ αlJτες. που για τη\' ιιψα υεl' ΙΊι'αι παρα }ΙΟ\'Ο 

πολύ ντροπαλές αΙχμές τοι1 Μάρς πρός ενα έδαφος στό 
,. - δ' - ά' ",. - 'χ , οποιοεν κυριαρχεlκομη, και το ΌΠΟΙΟ 710 ις ιωρα 

άρχίζει νά μελετάει συστηιιατικά (τά παρισ1\,ά τετράδια 

μέ d,ποσπάσμαrα οΙκονομίας πανι; άπό τό Φλεβάρη 1844 

ώς τίς άρχές τής έπόιιε,'ης χροι,ιας· εί,ιαι συνεπιv( 

κατοπινά τή, έμφάνισης του τεύχους τώι' Χρονικών). 
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Κ d ., f1 " " 'δ ' ιι; ερ ου}ιε τιορa στι..; }ιορφΙύτ,κcς, και ει ,κο τερα 

) , (J- - r ' ", 
ΨΙΛοσοφlκες. συ}' ηl(ες της ΓερμαΙ'1ας, και στη σχεση 

, , , , fl ' , 7. 'v 
τους με το κ ινημα χειραφι:τηοη"'::.. 1 ροκειται για σε~ι ες 

ίδιαίτερου έι,διαφέροντο..:; γιατί ξαναπιάι'ουιι τό πρόβλημα 

τή; κριτικής στή χεγλι;λιαι'ιί φιλοσοφία τού κράτους: 

« 'ΌΠΙύς οί άρχαίοι λαοί ζούσαι' τήιι προϊστορία τους 
, " , , θλ'" , - " μεσα στη φαντασια, στη μυ ο ογια. ετσ, κι εμεις οι 

γεριιανοί ζήσαμε τι} δική jJ.a..:; Ιll~λλOΙ'ΤΙλ"ή ίστορία μέσα 
στή σκέψη. στή φιλοσοφία. Έιιείς είμαστε οί φιλοσο

φικοί σΙJγχρονοι τού παρόντο..:; δίχιος νά είιιασΤΕ; οί ίστο

ρικοί του σύγχρονοΙ. "Η γεριιαι'ική φιλοσοφία ι;ί\'αι ή 

ίδεατή προέκταση τιις γεΡJJ.α\'ικής ίστορίας / ... } Αύτό 
πού στά προηγιιένα έΟι'η είναι ι;δη πρακτική ρήξη ιιέ τίς 

σύγχροι'ες συι'Οήκες ΤΟl1 κράτους, στή Γεριιανία, όπου 

τέτιες συ\'Οήκες άκόιια otjrc κάι' ιJπάρχουι'. είναι πρίν άπ' 
όλα κρι τική ρήξη μέ τή φιλοσοφική άντανάκλαση αύ

τώ\' τώ\' συι,ΟηλϊVΙ'. / §}. 'Η γερμανική φιλοσοφία τοϋ 
Δικαίου καί τοϋ κράτους εί\'αι ι; μόνη )'εριιανική ίστο

ρία πού βρίσκεται στό ίδιο έπίπι;δο ιιέ τό έπίσημο aIJ}'

χρονο παρόν. Γι' αύτό. ό }'εριιανικός λαός όφείλει \,ά 
" , "" , , , ν", 

υπερι'Ικησει αυτη τηι' οι'ειρειιει'η του ιστορια μα~ ι ιιε τιι; 

σηιιεριι,ές συνθήκες του καί l'(i ύποβάλει στή\' κριτική 
., , ", , (J - '~~ , , , 
οχι μονο αυΤΙ;ζ τις ΤΙΟΡΙ\'Γ.ς σ,)\'ι ηλϊ;ς. α~ ~α συναιια λ"αι 

τήι' άφηρηιιένη συι'έχιση του;. 70 μέλλο\' δέ\' ιιπορεί νά 
~., ,., .,... ... 

περιοριστει ουτε στηι' αιιεση αρ\'ηση ΤΙΟ\' πραγμαΤΙλ"ΙΟΙ' 

νΟΙΙΙλ-ών λ:αί κρατικιον συ ι'Οηλ:ιϋ \' του OIJrt; στήι' ό.ιιεση 
, - Ιδ - -, - α 

πραγ,uατιι)ση τ(ο\' 1 ι:ατιο\' \'Ο.ΙΙ/ΚΟ)\' και KparIb:(t)\' atJ\'Jl-

την εχει η η στις 1 ι:ατε; το,) ΠIΗ' '11\1.; ι(al τη}' αJlεση 

πραγμάτιοση τώι' ίδl;ατιο\' τοι) σlJ\'Οηλ"Ι!J\' τή\' έχει ήδη 

σχεδόι' άφήσει πίσω λ"οιτάζΟ\'τας τοι}; Ί'ι;ιτονΙλ-ούς του 

λαούς». 
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χι'γΙi."[;Αιuι,ης φιΑοσοφίας τοι) ι(ράτol)~ }lf τό σι))'χΡΟΙ'Ο . " " , , , 
αστικο κρατος, παρα τις ι(aτιυτερες. ".-αl TEpoaarJKc;; 

, , -, , J 5 - ~ Κ' ~ rI-' 
απoψεl~ του !(ραΤΟlJς που ΟΙΚΟΙ rη..10lJal. 02.,'1(1'1 .. , 110 

κάτι!) ό Μάρξ Πά πεί ποιό l;ίι'αι τό λ:ΟIt'ό στοιχείο roij ό

λοl(ληρ(vμένοl) άστικοϋ πολ/ΤΙλ'Ο,) ι(ράτους. ι(αί το,) χε-
~ ... , 'Υ ...... , " f* , 

γΚΙ:Λ.ιανου κρατους. που ςεπερι'α τη }ιεγαΛυτερη ισΤΟΡ/λ-η 

διαφορά πού σ'Jvίσταται. ΟΠΙ'.JΙ; ξf:ΡΟΙ)Jιε. στήι' άσταιιάτη-

τη διάΡΟΡΙύση αύτοι) τοϋ τελευταίοι) σΙ. λ:είι'α τά «/(Ο!\'(')

Ι1ικά στρώ}ιατα» πο,) τό όλΟλ:ληρu))ι{;ι'ο πολΙΤΙλ:ό κράτος 

έχει ςεπεράσει (άλλά συι'ίσταται έπίσης στόι' l(ληΡΟΙ'ΟjΙΙ

κ() )lOl1(ip Χ η. ΤΟΙJΙ; «,'ειιι'η)ι{;ι'οl)ς» σιη'λ4λητιι(0IJ-;. 1(. λ. π.). 

ΙΑ \ιτίΟετα. ό Μάρξ γιά τιίν l!Jpa είσάγει λ:ριτικές άι'αφορέ.; 
στά δύο Pl;IJjtara οπου βλέπει νά διαιρείται ό γερ)ιαΙ'ικ-ός 
φιλl:λl;υΟI;ρισ)ιός. Τό ένα, πού τό άποκαλεί «πρακτιι(ό 

πολιτικό κόμμα", δηλαδή τό ρομαΙ'ΤΙλ'ο-φιλελει50ερο λ-ί

νημα. πού έχει τήν προέλευσl, του στι? Νί;α Γl;ριιαι'ία. 

άπαιτεϊ, καί όχι άδικα, τήι' «αρι'ηση τής φιλοσοφίας» 

άλλ(Ι δf.ι' )lπορεί τό ίδιο \'ά τιίν έπ Ι τελέσει γιατί πεΡΙΟ/Jίζl:

ται νά «τής γυρίζει τήι' πλάτη» λ-αί ι'ά τήι' κατηγορεί, 

χ(υρίς \'ά τήι' ύποβάλλει σι: λ:ριτική: « Άςιιvνετι; \'ά γίνει 

τό ςεκίι'η}ια άπό πραγματικά σπέρματα ζωής, ξεχνάτε 
" " ",...... ~ ..... 
ο)ιως πως το πραγματικο σπεΡ)Ιl1 4(ύη; του γεΡ)J.αΙ'lλΌυ 

Ji{ - 'J' "", , , 
αοο l;ιχε ψυιρωσει (u,:- τιυρα ιιισα στο κρανιο του. 

Κοντολογης: εσεις δέν μπορειτε νά καταργήσετε τή 

φιλοσοφία δίχως νά τή μετατρέψετε σέ πραγματικό-

τητα». Περισσότερο ένδιαφέροι' παρουσιάζει )'ιά ιιό-c ή 
d ""λλ - , ο ' λ " ναφορα στο α α ρευιια. το « ε(υρητll(ο πα ΙΤ/ΚΟ I(O,L1-

μα», δηλαδή τή χεγκελιαιιή -Αριστερά: «Στό ίδιο σφάλ-
• ~~ , ά' , ~'., , μα. α αντιστρεφοντας rOtJ-; σΙ)\'ΤΙ:λεστες, ι;πεσι; και 

τοεωρητικο ΠΟ ΙΤΙΚΟ κοριια. που ομμαται απο τη 

φιλοσοφία, Στόν ΤΙύρινό άγ(vι'α, δεν εβλεπε παρά μόνο 

τόν κριτικό άγώνα της φιλοσοφίας ένάντια στόν γερ-

μανικό κόσμο. καί δέν του πέρασε άπό τόν ι'οϋ οτι ά/(ό-
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,,. , ';' J, , ... , 

Jla ι{ιι[ η προγι:ι'εστερη φΙΗοσοφια αι'ηκει σι: τουτο το\' 

, ", 'Τ ,. 9 δ ' ι, ~ , , 
λ:οσ)IΟ ι(α! ΟΤ! ε1\'αι η, 1 εατη εστιο, συμπ \;ηρωση του. 

, , " . , " . , , 
σιασι; σαι' UJltaa aιτηJιατa και πορισιιατα. αΙΤΙΉιατα ι,aι 

nOpiaJJ.ara παρμΓΛια άπό άλλοι), Jl' δλο ποl) αιjτά - (11' 

ύποθέσουιιι; πώ.; εΙναι όρΟά -Jl.nOPOI)\' \'ά !;πιτι;υχΟοι) Ι', 

άντίθετα, μόι'ο ιl.έ τήν αρνηση της μέχρι τώρα φιλοσο

φίας, τής φιλοσοφίας (ός φlλοσΟ(βίαι;. Έπιφυλασσόμα

στε νά δώσουιιε μιά περιγραφή αl)ΤΟI) τού κόιιιιατο;. Τό 

βασll(ό του έλάΤΤΙύμα ιιπορεί νά σΙΗ'οψιστεί (δ; έξι;.;: 

πίστευε ότι μποροϋσε νά μετατρέψει τή φιλοσοφία σέ 

πραγματικότητα δίχως νά τήν καταργήσει». 

'Ό ά\'αγι'ώστη~ Οά έχει Kιόλα~ σηjιr.ιώσει 8τι ό Μάρξ 

ξαl'απιά,'ει πάλι έδώ τό ιιοτίβο τ'ίς δεΙJτερης Ι--ηjιr.ίu)πη; 

στή Δ ιατριβή. Άλλά εΙ\'αι φυσΙλ:ό νά έχουν άπό τότε 

dλλάςει πολλές ίδέες. Κατά κύριο λόγο ή «διαλεκτική» 

άΙ1τιπαράΟεση μεταξύ «θετικής φιλοσοφίας» καί «φιλε

λεύθερου h:όμμαrος» ύποχωρεί μπροστά στήν έσιοτερικιι 

έι(είιιη τού ίδιου τοϋ φιλελευθερισμού, τήν άντιπαράΟι;ση 

ιιεταξύ «πρακτικού» πολιτικού κόμματος και' «Οειορητι-

κοϋ». Ό Μάρς, λοιπόι', δέι' κάνει πιά τήι' ΤlJιή τής 
, , , - ., τ 

μνηιιονευσης στο συντηρητικο στοιχειο, κι αυτο ειναι 

άπόλυτα κατα\ιοητό. Κατά δεΙJτερο λόγο. ή «πρακτll(ή 
ι , - ~ , δ J δ' " ,., ,. 
αι'ατροπη της φΙAoσoφιας.».η~a η το κινη}ια οπου η 

φιλοσοφία dρι'είται τό" κόσμο καί προσπαθεί ι,ά τό\, 
,. ,,., ,. , " 

προσαΡ710σιι JZPo",:- εαυιη", ΙΖου αι'ιιπροοωπευι; ΖΟΤΖ: το 

συιl.πέρασιl.α ποι) ό Μάρς έοειχ,'ε ,(ατά βάθος ότι δεχό-

ται', ά,'αγνιvρίζεται α,jτό τό ίδιο σάν άIJεπαρ/(έ~, σάν 

κριτιι(ό ιl.όι'ο άπέ,'α\!τι στόι' κόσιιο άλλά όχι «άπέναντι σΙ 

αι)τή τιί v ίδια». καί τούτο γιατί «δέν έχει παρατηρήσει 
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, r Ν , ~ , ά' " -ο 
πως η ως τοτε φl.,.οσοφιa\'ηκει στο\' κοσμο αυτ ». 

Έ' "t ' - Ζ1 fJ- 'Γ , , 1fειvη που τηνποχη τηςιατρι ης ητa\' μονο μια 

προβλημαΖική έγότητα κόσμου καί φιλοσοφίας, προορι

σμένη νά δεχτεί ενα διαλεκτικό ρηγμα, κ.λπ., μέσα άπό ό

λόκληρη τήι' άνάπτυξη τού Μάρξ ώς αύτό τό σημείο, 

εγινε άφετηριακή διαπίστωση πού μiiς έπιτρέπει νά άνα-
, ,.~ λ' , - δ 

γΙ1ιυρισουμε την ( ιόι:ο ογlκη>' ιιονοιιερεια τηςιaμapτυ-
ρίας τής Άριστερiiς, ή όποία πήρε γιά άνάγκες της 

φιλοσοφίας «(άνάγκες παρμένες άπό άλλοϋ», δηλαδή άπό 

τόν κόσιιο, άπό τήν ίστορία. Συμπερασματικά, ή προο

πτική της «έςάλειψης,>, ή καλύτερα τού «ςεπεράσματος» 

της «φιλοσοφίας σάν φιλοσοφίας». Στόν τελευταίο τούτο 

δρο δέν μπορούμε νά μή δοϋμε νά άναφέρεται ή «όλική» 

καί ((αύτάρκης φιλοσοφία» ή ή φιλοσοφία πού «καταλήγει 

στόν tαυτό της» τών χρόνων της Δ ιατριβής, άλλά δέν 

μπορούμε ταυτόχρονα νά μή δοϋμε καί τίς προκαταβολές 

της ((γερμανικής ίδεολογίας" καί, τελικά, τή φιλοσοφία 

πού θέλει μονάχα νά «κατανοήσει τόν κόσμο». Καί μαζί 

μ' αύτά, ό Μάρς tκφράζει κιόλας τήν πρόθεση νά 

έπιστρέψει στό «πολιτικό θεωρητικό κόμμα», πράγμα 

πού θά κάνει μέ τήν It Αγία οίκογένεια καί τή Γερμανι

κή ίδεολογία. Βέβαια, τό κείιιενο πού διαβάσαμε (κα-

θώς 'faf τό έπόμενο) παρουσιάζεται ακόμη μπλεγμένο σέ 
άφηρημένες καί χεγκελιανίζοvσες διαλεκτικές διατυπώ-

σεις· καί δέν μπορούμε νά πούμε πώς ή «πρακτική 

ά ' ν 'δ - έ λ ' r λ' ~ , , νατροπη" εχει ε ωγκατα ειψει ο οτε α την πριοτη 

~ ,., 8δ J' "" της «φ,~oσoφlKη)) η «Ι εΟnογlκη» μορφη για ~'α παρει 

όριστικά τήν πλήρη έννοια της άνατροπης τών ύφιστάμε

νων συνθηκών μέ τήν έννοια της ύλιστικης αντίληψης 

της ίστορίας: κι αύτό γιατί, ακριβώς, λείπει dκόμη ή 

1δ,α ή βάσηαύτης τηςdvτίληψης, δηλαδήήdναγνώΡιση τη, 

σημασΙας της οΙκονομικής παραγωγής πάνω στίς άλλες 

!;κφράσεις της Ιστορικης ζωής. ·Αλλά εΙναι έπίσης dλή-
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8 ", r Μ' ", " β ... " , , , ε/α or/ οαρς ~ι;κιι'αε/ aκρ/ (υς απο κε/νη τη" ΠΡωrη 

δ' " 'δ' '''' , ιαΤΙJπωση ι(αι φταvει στηευτερη τουτη οται' σκεφτετaι 

, ά ... ~ , , ~' , 
την « ρνηση [ης -φι~oσoφlα,=, σαν φι οσοψιας ». πυυ 

πρέπει νά κατακτηΟεί. OΠΙιJς Οά πεί σέ λίγο. μi:σα άπό τήν 

έπαναστατική πράξη. τής όποίας ύποκείμε,'ο εί,'αι ιό 

προλεταριάτο. 
Κ" " " '. ~., , 
αι ι'α που φτασαJΙl; στο κει)ιενο που αφορα α)ιεσα την 

1Cολιτικιί φιλοσοφΙα τοϋ Χέγι(ελ: « "Η κριτιι(ή τής γερμα

νικής φιλοσοφίας του κράτους καί τοϋ Δικαίου, ΠΟI) 

μέ τόν Χέγκελ πήρε τήν πιό συνεπή, τήι' πιό πλΟIJσια καί 

όριστική διατύπιοσή της, ε[,'αι τόσο ή κριτική άνάλυση 

}lερια τουη,'ου - αι'τιστροφα, η γερμανικη ,'οητικη 
ι... __., , "., .. 

εικονα του συγχροι'οι) κρατους που κανει αφαιρεση του 

πραγματικού ά,'ΟΡΙVΠΟlJ στάΟηκε δυ,'ατιί ιιέ τή σειρά 

τη, ιιοιιάχα καί στόι' βαΟιιό πού τό ίδιο τό σιΥγχροι'ο 
, , " - - 'ο' ., κρατος και'ει αφαιρεση του πραγμαΙΙΚΟΗ αl)~ριoπoυ, η 

ίκανοποιεί ιιέ φαντασΤΙλ:ό ιιό"ο τρόπο τόι' άρτιο ανΟριο-
-Ε- ' ,... ~ -" , ., 

πο .ΤΟ \' τομεα της πο ι ΤΙΑ:ης. ΟΙ γερμα νοι εχου ν σκεφ-

τεί /;κείνο πού άλλοι λαοί έχουι' κάμει. "Η Γεριιανία ήταν 

ή θεωρητική συνείδησή τους. rH άφaίρεση καί ή ,j-

περοψία τής σκέψης της συμβάδιζαν πάντα μέ τόν 

μονόπλευρο χαρακτήρα καί Τ11Ι' κατιοτερότητα τής πραγ-
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" ";ι 1 ' , -
ιιατικοτητας της. n V Α Ο/ΠΟΙ' το statLI5 qLlo του γερμα-

- - , 1. 'r ' ") )' 
νικου κρατικου συστηματος ι;κφρα'iει την θrι.οκ, .. ηριtJση 

- . ,. "" 'θ " -rOl) al1cIen regIme αυτο ιο αγκα Ι στη σαρκα ιου 

σύγχρονου κράΤΟlJς -, τό status quo τής γερμανικής 
έπιστήμης γιά τό κράτος έκφράζει τό\' άνολοκλήρωτο 

χαρακτήρα του σύγχρονου κράτους, τήν tlarr(Vltart
κότητα fOlj ίδιου rolj όργαι'lσμοϋ του. Ι §] Ήδη ιδι; άπο-
φασιστικός άντίπαλος της προηγΟIJμεvης μορφης τήι;. 

γερμανικής πoλιτιι(ιί~ σ'Η'είδησης, ή Ι(ΡΙΤΙΙ(11 τής ά

φηρημένης φιλοσοφίαι:. τού Δικαίου τελειι1J"Ι;Ι όχι στό\' 

έαυτό της άλλά σέ προβλήματα πού γιά τή λύση τους 
,., ,., , ,,. , 
υπαρχει ενα μονο μεσο: η πρακτικη». 

Στό τόσο σημαντικό τούτο κείμενο ό Μάρξ ιιάς tςηγεί 

τό λόγο γιά τόι' όποίο βλέπει τή γερμανιι(ή πολιτική 

φιλοσοφία, δηλαδή τή χεγκελιανή, στό ίδιο tπίπεδο IIέ 

τήν πολι τι κή πραγιιατοποίηση rolj σl))'Χρο\'ου λ:ράτοlJι;.. 
Τό ι(οιι,ό καί στίς δ,JΟ στοιχείο είναι ή άφαίρεση άπό 

τόν πραγματικό ανθρωπο. πού άναι(αλεί τή διαίρεση 

κράτους καί κοινωνίας τών ίδιωτών. ΤΙ?\' όποία IIέlιφε

ται στό Χί;,'λ.-ελ μί: τόση ι;πηlο\'ή στή"~ Kritik. καί ποι) 
χρησιμεlJει κατόπιι' στό νά ξεκαθαρίσει κι αύτό τό τελευ-

υΠΌνοια μιαζνακρι ουζ ερμηνεια":. τη,-:- προ cσηι.; του 

Χέγκελ από μέρους του Μάρξ. Γιατί dπό KaOa/JU i:/J-

μηνευτική άποψη δέι' εΙι'αι άλήΟεια δτι ό Χέγκελ θέλει 

νά χωρίσει τό κράτος άπό τήν Ι(Οιι'ιvι,ία rlVl' ίδι(!)τώι'. 

d Ό 'λ Ο - , ,,, , ,. vrl ετα JLa ιστα προσπα ει να τα ει'οποιησει, και γι 

αυτό άκριβώς τό λόγο tΠΙΚlJρώvει τό «σlJJIΡιβασJιό" rlV\' 
- , , ι1:' " «κοι\,ιt)\,1κωv σrριομαrΟJΙ'» JteClΤOlJPj'la ΚΟΗ'ο)\'ικη λ-αι 

πολιτική μαζί. "0 Mάρ~ γΙ1(vρίζι:ι πολ,) ι(αλά όλα αιjτά· 

dλλά ή κριτική του Οέλει ι,ά άποδείζι;ι πιό; ή ΧΙ;)'λ.~ι;λια,'ή 

λύση όχι lιόνο δέν συνει,ώι'ει καθόλου τίς δύο σφαίρες.. 

άφοιl ή «πολιτική ϋπαρςη» τώι' «κοινιοι,Ικιό\1 σΤΡUJμά-
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"t' ", , -,. , '-β'-l1ση αυτη το k"ΟΙ\'ΙJ)VΙλ,Ο στοιχl;ιο υψισταται τηια το,) 

d ' , t (J-λ - ~ - " '~ , 

λ"αί πολl) περισσόΤI;ΡΟ, τό σύγχρονο λ:ράτοι;. δηλα()ή τό 

όλοκληριο}ιένο πολιτικό λ·ράτo~. τό alJ}'XPOVO άστllι"ό 

κράτος πού, Οπ(ος. ςέρου}ιε, άφήνει κατά μέρος τίι; 

πραγματικές συιιΟήκες. τής ζιoη~ τώ,' }ιελΙVν του ;'ιά \'(! 

πραγματοποιήσει φαΙ1 ταστικά τή" «πολΙΤΙλ"ή Ππαρςή)) 

τους στή\' άφηρημέ\'η σφαίρα, στό\' «οljραι,ό) Τlί~ Ijnl:P

κοινωνΙλ"ότητας, fOV καθαρου δΙλ"αίοl} καί τής λϊιΟαρι}; 

τους παρουσίας σά\' πολιτώ,' (όλοι ϊσοι μπ.ροστά στό νό-. 

μο, άνεςάρτητα dπό τίς πραγματικές dνισότητες). Έ

νώ, dπό τήν άλλη μεριά, καί ό «συμβιβασμός» μ' έι'ιl 
μεσαιωιιικό κατάλοιπο, τά «κοινΙύνΙλ"ά στρώματα», δέι' 

παύει νά ε[ναι ή «τάση" πολλών πολιτικών κρατιόν πρός 

άΙ1τιεςισωτικές «άναμνήσεις» άκό}ιη καί στήν πολιτική 

σφαίρα. όπως άποδείχτηκε ίστορικά μέ κείνη τήι' άπο

μάκρυνση άπό τίς άκραίες άστικο-επαναστατικές Oέσε/~ 

πού κερδ ίθηκαν μέ τή γιακιοβίνll(η πολιτική, άποιιάκρυ\'-

ση πού ύπηρχε λχ. στό «φιλελεύΟερο" γαλλικό σιjνταγμα 

του 1830. πού tπα,·tφερε τή" 'Ά ν(ο Βουλή, λ"αί γl;,'ικά σέ 

όλη τήν ίστορία rotj εύρωπαϊκοϋ φιλελευθερισιιου πρί\' 

d'" - α~ -'Α -δ ' πο την κατaκτηση του ι{a ο "lKO" Ι'λ.".ογιι(ουικαι(ομα-

τοι;. Ό Χέj'κελ, λοιπόι'. tΠΙλ"vρώ,'l:1 τό παλινορΟωΤΙλ"ό 
" " , , 

κραιος μοι'αχα φαιι'ομενικα' σιηι' πραγμαιικοιηια, και 

πιό βαθιά. σΙΥλλογίζι:ται τήι' πραγματικότητα ror) arjyxpo-
, "., .', , 

νου κρατου;, που «κανει αφαιρεση απο το" πραγματικο 

ανθρωπο, δηλαδή ίκαι'οποιεί μόνο κατά τρόπο φιιι'ταστι-

κό τόν όλικό άνΟρο)πο». 
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π ' Ι - , , I~ ~ β' ΡΙύταρχικη σηι.ιασια του κειι.,ιενου ποι ' JLΟΑις ( l~α-
Τ ~ Ι ", , Ι β~ aUJlC ειναι. ,,-ΟΙΠΟ\'. να επιστρεψουμε στο προ "ημα 

τηςlΊtl μεεα tou elΙϊage, και να τουσΟΌιιε jll: τη 
βοήθεια τοϋ τελευταίου αύτου. 'Ή δεύτερη, περισσότερο 

προφανής, περιέχεται στό τέλος. έι(εί όπου άι'οίγf.ται 

στήν «κριτική» ή νέα προοπτιι(ή τής πράξης: ενας νέος 

δ ' ι ι ι ,., ., " , ., '.A~ ι PO.UOc που για την ωρα εχει ακομη μοl'Ο αρχισει, α α 

πού όδηγεί ιι-ατευθείαν στή Γερμανική ίδεολογία καί 

στήν IJλιστική άι'τίληψη τής ίστορίας. Γιά τήν ώρα δέι' 

ιιποροϋμl; νά πούμε περισσότερα γιά τό δρό}IΟ rOljfO. 

γιατί τό καΟήι(οι' μας εΙναι νά τόν διατρέςουμε. 

"Η συι'έχεια δέν είΙ1αι λιγότερο σημαΙ1τική 'γιατί ό 

Μάρξ φαίνεται νά ε[ναι ετοιμος τώρα νά ξεκαθαρίσει 

τούς λογαριασμούς του μέ τήν πρώτη «πηγή» της tjlnCI

ρίας του, τήν «κλασική γερμανική φιλοσοφία»: καί ι,ά 

όλοκληρώσει τούτο τό έργο προχωρώντας ως τήν ά

κραία του κατάληξη, τόν ούμανισμό τού Φόυερμπαχ. 

«Μπαίνει τό tρώτημα: μπορεί ή Γερμανία νά φτάσει σέ 

μιά πρακτική a la hauteur des principes. δηλαδή σέ μιάι' 
έπανάσταση, πού θά τήν άνεβάζει γχι μόνο στό έπίσημο 

έπίπεδο τών σύγχρονων tθιιών, άλλά στό άνθρώπινο 

ϋψος, πού θά εΙνaι τό άμεσο μέλλον αύτών τών tθνώι': 

f § J Τό όπλο τfiς κριτικής δέν μ.πορεί βέβαια ν' dVrlKa-

ταστήσει τήν κριτική τών όπλων, ή ύλική δύναμη πρέπει 

ν' άνατραπεί άπό ύλική δύι'αμη, όμως καί ή θεωρία Υίνε-

ται ύλική δύναμη μόλις κατακτήσει τΙς μάζες. ~H θεωρΙα 
l r " , Ι , , ' J ά δ 'ς d ε ναι ικaνη να κατaκτησει τις }ια ες }ΙΟιΓ.ιςπο ει ει α 

hominem καί άποδείχνει ad hominem, μόλις γίνει ριζο
σπαστική. ινά εΙσαι ριζοσπαστικός σημαΙνει νά πιάνεις 

τό πράγμα ιΙπό τή ρίζα. Ή ρίζα όμως γιά τόν ανθρωπο 

είναι ό ίδιος ό aνθρωπος. ~H φανερή dπόδειςη τοϋ ριζο-

σπαστισμοϋ της γερμανικής θεωρίας, έπομένως της πρα-

κτικής της ένεργητικότητας, εΙναι τό ξεκίνημά της άπό 
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, d 'θ" - θ ι Ί! τη,'ποφασιστικη.ετικη καταργηση της ~pησκεlaς. 

, - () Ι ] Ι ι, δ δ ] ι ,., ι 
κρ,τ,κη της ~ρησl(ε,ας τεΛειωνει με τη, ασκαλια ΟΤΙ ο 

"8 ί ,,, "" άθ ' αν ραιπος ε ναι το υφιστο ον για τον ν ραιπσ, J;

πομένιος }ιέ τήν κα1'ηγορική προσταγή ν
9 

άνατραπουν 

δλες οί σχέσεις, όπου ό ιiνθρωπος εΙναι ενα ταπεινι!)ιιέ

vo, lJποδουλωιι{;,'ο, έγκαταλειμ}ιένο, καταφρονεμένο όν, 
Ι , δΙ -, , - λ ι , 

σχεσι:ις ΠΟΙJΙ;Ι' jJπορουv να ειι(οιιιστοl)\' κα υτερα παρα 

μέ τήν άναφώνηση l;"ός γάλλου }ιπρός σέ μιά σχεδιαζό

μενη φορολογία έπί τιοι' σκύλιvv: Κακόμοιρα σΙ(ΙJλιάf 

Θέλουν νά σας μεταχειρίζονται σάν άι'θρώπους!» 

'Ή σημασία αύτοϋ του κειμέι'ου εΙ\'αι. δπως λέγαlιε, νά 

έπανασυι,δl;{)εί ILt τό φοϋερμπαχικό άποτέλεσμα «<ό αν

θρωπος είι'αι τό ύψιστο όν γιά τόν άνΟρωπο»), δηλa()ή μέ 

τή «θεωρητική άι'ατροπή» τού χεγκιλιαι'lσμοϋ πo,~ εΤχε 

φέρει σέ πέρας ό Φόυερμπαχ, γιά νά τό σπρώςει (ίκόμη 

πιό πέρα, ι/)ς τήι' «πρακτική άνατροπή τών σχέσεων 

όπου ό αι'Οριοπος έχει πέσει» κ.λπ. 'Ό πρακτικός, 

λοιπόι', χαρακτήρας της «άνατροπής» δέν περιορίζεται 

στή διατύπωσή της στό άλλο κείιιενο ΠΟI) διαβ(iσαμε 

προηγου}ιένΙύς, άλλά συγκεκριμενοποιείται άπό τό\' κα

θορισμό αύτου πού πρέπει νά άνατραπεί. Κι αν σκεφτού

με πώς αύτή ή ίδέα γεννήθηλ.οε στό νου τού Μάρς, τήν 

tποχή της Διατριβής, σάν ίδέα τής «πρακτικής ανα-

τροπής της φιλοσοφίας», ή διαφορά ανάμεσα στή «φι-

λοσοφία» καί τίς «σχέσεις δπου ό άνθρωπος έπεσε» 

μπορεί νά μα, δώσει τό μέτρο της πορείας πού έκανε δ 
Μ' ξ Ι ς' Δ ' • ι δ" , .. ~ρ στο ιιετα v . .. ε/πουν ακοιιηι)ο npαYJ.lara: ιιια 

,... •• .... r, ...., •• 
κριτικη των μεταιστορικιστικων oριιον της φουερμπαχι-

-, - / , χ~ , , • , θ ' - ά' , 
κη,=- «αναzpoπη~» ra α γι aυro (1 χρειαστεlκομη να 

περιμένουμε: ό Μάρξ δέν έχει παρά επαίνους γιά τό 

Φόυερμπαχ άκόμη στά Χειρόγραφα καί τήν ΙΓ Αγία 

οΙκογένεια· μιά κριτική πάντοτε μέ tςαιρετικό σεβασμό 

καί μέσα στούς κανόνες, χωρίς τούς συνηθισμένους 
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, ,,, Μ' ~ -, ~, , , ,. 
aapKΙZaJlOIJι; ΠΟιι οαρς ()ι'\' φεlαΟΤ(l\' j'l(l κα\'ε\'α. 11-

, , , r ' .,~ '\' , , 
π Uι9χε Ι )10\'0 στη &ερμανικη Ιυεοl\;ογια 1((11. φlJσΙλ:α, 

σ [l~εσεις Υ ια [οοnερμΗαχ h αι hllru (ευτ/;ροο

)'0, ό κα(}ορισιιόι;. rorj ποιέι; l:ί\'αι οί «σχl:σεΙζ» όπο,) ό 

!iι'(}ρο)ποι; ί;πεσε. Ά πό τό σηlil:ίο uιjrό, rOljro ά,,:ρι/JiiJ~· 

είΙ'llΙ τό 1((10ήκον όλη.;. τήι; διαι'οητικήι; δραστηριότηταζ 
- λ ' , δ' - Il ' Β ' - ", του (ρι οσοφου. ι(αι ει' μποροι}μι; με~αια \'α πουμε ΟΤΙ 

έχασε καΟόλου χρόι'() γι(i ι,ά τι) (ίι'αλάβει. Καί τ() nfJl!Jro 
καί πιό ούσιαστικό /Jijjill ποΙ) ί;και'ι: σΙ αι)τή I(ιόλα~ ΤΙ1\' 

Είσα}'ιι)γή ,ίται' ό έ,'τοπισιιός, ί;στω ά/(όμη γενιι(ό, ι(αί 

όχι «/;πιστηllο,'ικός». τής άποςεν(ομέι'ης τάξης. rotj 
προλεταριάτου. 

Στή σlJ\ιέχεια ό Μάρξ προσπαθεί νά έπιβεβαιώσει ΤI1\' 

πρακτll(ή σηιιασία της Οειορίας., πού ύπαινιχθήκαjl.ε πρίι', 

άvατρf.χοντας στό παΙJάδl;ιγμα τήι; Μεταρl;Ομισης, πο,> Οά 

άπόδειχιιε ότι «τό έπαναστατικό παρελΟόι' τής Γεριια

νίας ι;[,'αι πράγιιατι θειορητικό» γιατί ό ΛΟIJθηρος «έλl;υ

Οέρωσε τόν ό.νθριοπο άπό τήι' ές(ύτεριι(ή θρησl(ευτικότη

τα. κάι'οντας τή Ορησκευτικότητα έσΙύτερll(ή ύπόΟεση 

του άι'Ορώπου». 'AV αύτή δέν ήταν ή λύση του προ/Jλή
ματος, πάντως ήταν ή τοποθέτησή του· καί τώρα τό 

καθήκον παρουσιάζεται ά/(ριβώς σάν έκείι'ο τή~ άπελεlJ-
θ' ,.", t ' θ ' 

αύτό είναι καθήκον τής φιλοσοφίας. Θά φαινόταν ίσ(ος 

πώς ό Μάρς θά ςανάπεφτε τώρα στόν παλιό του ίδεολο-

γισμό, καί σέ μιά άπεριόριστη έμπιστοσΙJνη στίς χειραφε-
, δ' -, , ά 'α ,., τητικεςυνατοτητει; της φΙΛ οσοφιας."l'ΤΙ ι-τα, ο/ι(ος, 

στό σημείο αύτό είσάγει ενα,' πολι) σηjl.αΙ'ΤΙλ:ό προβληιια-
, ""'~' τισ}IΟ σχι;τικα}l αυrες τις rυι'αrοrηrι,=-: 

« Ώστόσο, ιιιά κεφαλαιώδης δυσκολία (ραίι'ι:ται \'(1 

όρθώ,'εται ένάντια σΙ. μιά ριζική γερlιανΙλ:ή !;παι'(lσταση. 

ο; έπαναστάσεις έχουν, πράγιιατι, άι'άγl(η άπό 15ι'α πα-

Οητικό στοιχείο, άπό μιά ν ύλΙΚΙ1 βάση. "Η ()ι;(ορία πρα;'-
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, , ,,., ~" , βο' , 
ματωι'εται πα\'τα σ ε\'α /ι.αο JIO"O στo,'α~ΙIO που 
Τ,. , -, - '{"""' " 

ειι'αι η πραγlιατυJση το),' α,'uγΚΙΙJ\' ΤΟΒ. tτηι' ΊrΙ;ι...ωρlα. 

δ' " , ι , - -, 
ιασταση αVUj.ιεσα σιι~ απαιιησιι~ ιηί.:. γερμαι'ικης οκε-

", , - - , 
ψης και τις απαιτησεις της γεριιανιι(ης πραγιιατικοτητα; 

άι'τιστοιχεί dfJai'E: ή ίδια διάσταση της ΚΟΙ\lΙύι,ίας τώv 
iJI('JtCVt' lιέ τό ι(ρ(iτος λ:αί lιέ τήν ίδια: Οί Οεl1Jρητικf.ς. 

ιεσι J ΑΤ :. άνά' ι;:ο Δέ\) 

αρ~ επιμενει κατοπιι' ακο}ιη σιη\' τοπο ετηση 

τού προβλήιιατος 1(Ι dναρωτιετuι: πιος ι; 11;ριιανια, 

καθυστερημέΙ'17 στό κίνημα πολιτιl\-ής χειραφέτησης, Οά 

μπορέσει «νά rJπεΡπηδήσει. μΙ ένα salto mortale, όχι 
, ,~, , άλλ' , " 

ιιονο τους υΙΙS:ΟlJζ της φ,οaγμουςa σ�)\1rLjια και τους 

μους που στη" πραγ}ιατικοτητα πρεπει \'α \'ιω ι;ι και ι'α 

έπιδιώκει ώς άπελευθέριοση άπό τούς διl\"ούς της πραγ-

μαΤΙΚΟΙJς φραγμούς: Μιά ριζική επαιιάσταση δέν ιιπορεί 

ι,ά είναι παρά ιιόνο έπανάσταση ριζικίόν ά ι'αγΚl1j Ι', ποι; 

γιά τή γέι'νησή ΤΟlJς φαίνεται νά μήν ύπάρχουι' άκριβιϋς 
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- ,. .. (1' ., , 'JJ J "δ ουτε οι πpoυπo~σεlς ουτε το καταv.v.ηr..Ο ε αφoς~). 

φειαι συμφwνα με μια φυσιογνιυμιακιη.ιη ισχυραια ε

κτιι(ή: ένός διαλεκτικισμοϋ πού ή άφαίρεσή του ΟJ1.wς 

εΙναι μόνο τυπική καί πού προσφέρει καί μΙ αιjτό τό ιιέσο, 

στό όποίο ό Μάρς άποδείχνεται τώρα περισσότερο άπό 
'd' δ' , /1λ' - , , ποτεκομη εμενος, την nptLO η του περιεχOf-ΙCVΟ'} που 

έπρεπε νά έρθει στό φώς. 'Ή Γερμανία, λέει ό Μάρς, 

«δίχως νά πάρει tνεργό μέρος σΤΟΙJς πραγμαΤΙΚΟΙJς άγώ

νες αύτής τής άνάπτυςης» τών σύγχρονων λαών, όμως 

«συμμερίστηκε τά βάσανα αύτής τής άνάπτυςης, δίχως 
, -.",,,, , ,. " 

να μοιραστει ουτε τις χαρες ουτε τη μερικη ικανοποιηση 

της. Στήν άφηρημένη δραστηριότητα άπό τό ενα μέρος 

άντιστοιχεί τό άφηρημένο βάσαι'ο άπό τό άλλο. Γι' αι)τό, 

ή Γερμανία θά βρεθεί μιάν ώραία πρωία στό tπίπεδο τής 

εύρωπαϊκής παρακμής προτοϋ νά έχει ποτέ βρεθεί στό 

tπίπεδο τής εύρωπαϊκης χειραφέτησης». 

Άπό δώ τά πιό ούσιαστικά κείμενα αύτοϋ τοϋ γρα

φτοϋ: «~H Γερμανία, αύτή ή άθλιότητα του πολιτικου 

παρόντος πού σχημάτισε ενα δικό της κόσμο, δέι' θά 

μπορέσει νά γκρεμίσει τούς ίδιαίτερους γερμανικούς 

φραγμούς, δίχως νά γκρεμίσει τόν καθολικό φραγμό τού 
~ - , ~ § 1Τι ' ι , tJ " ~ πο ιτικου παροντος. 70 ουτοπικοι'ειρο για τη 1 ερ-

μανία δέν εΙναι ή ριζική επανάσταση, δέι' εΙναι ή παναν-

θρώπινη χειραφέτηση. άλλά άντίθετα ή ιιερική, ή πολιτι-

κή μόνο tπανάσταση. ή tπανάσταση πού άφήνει όρθιου, 
, 'λ - - Σ. ' " 'ί ' τους στυ ους του σπιτιου.ε τι παV(1) στηρι7ετal JLlα /Ll'-

οτινα τμημα της κοινωνιας τωνιωτων χειρaφετει-

ταl καί φτάνει στήν καθολική κυριαρχία, πάνω στό γε-

γονός δτι μιά δρισμενη τάςη dναλαβαίνει τήν καθολική 

χειραφέτηση της κοινωνίας μέ άφετηρία τήν ίδιαίτερη 

κατάστασή της. rH τάξη αύτή άπελευθερώνει όλόκληρη 
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, "A~""·· '0 ,.,,. ... , J τη'! KOIV,V,'la, α .. οα }Ιο,'ο με τη" πρoυπo~ση οτι OλOK~ .. η-
,. , β' " ,- - , 

ρη η κο/vωvιαρισιt-εται στη" ιt·ατασταση αlJτης της τα-

t -δ Χ -δ' , ]ι , , , , :ης,η α η κατεχεΙ,Ο}ΌΌχαρη, χρηματα και μσρφαι-

., -"., , 
ση η μπορει να Τ· αποκτησει κα ταρι;σι(εια ι'. 

»Καμιά τάςη της κοινΙύι,ία..; τών ίδι(ι)τ{δι' δέι' ΙΙΠΟ

ρεί νά παίςει τούτο τόν ρόλο δίχωι; νά προι(αλέσει μιά. 
, , ο -, ", '[ 

στιγμη εν ουσιασιιοlJ μεσα της και )lεσα στη ,ιια7α. 

μιά στιγιιή όπου ή τάςη αύτή συναδελφώΙ'l;ται ι(αί συ,'

χωνεύεται μέ δλόκληρη τήι' κοινΙύ\'ία. ποΙ) οί dl'OPlt)
ποι τή μπερδεύουν jlt τήι' κοινΙύι'ία λ:αί τιί\' ά\,τ ιλαρ

βάνονται καί τήι' άι'αγΙΙΙύρίζουι' σάι' τόι' ιcαθoλιιcό άντι

πρόσωπό της" ιιιά στιγμή όπου οί άπαιτήσεις τη.; 

καί τά δικαιώματά της είναι πράγματι άπαιτήσειι; κaί 

δικαιώματα της ϊδιας τής Ι(ΟΙΙ'(ύνίας· ιιιά σΤΙ/,ιιή όπου ή 

τάςη αύτή εΙναι πραγιιατικά τό κεφάλι καί ή καρδιά τής 

κοινωι,ίας. Μόνο στό όνομα ΤΙΟΙ' καΟολικιο\' δικαι(υιιά

των τής ι(οινΙύι,ίας, μιά ίδιαίτερη τάξη ιιπορεί Ι'(1 διεκδι

κήσει γιά τό\' έαυτό της τήΙ1 καΟολιι(ή κυριαρχία. Γιά ι,ά 

κυριέψει αύτή τήι' άπελευΟεΡΙύτική θέση λ:αί, έΠΟ/IΓ.ι'(οι;. 

γιά ι'ά έ/{-μεταλλευΟεί πολιτικά όλου..; τoύ~ το/α;;.; της 

ΚΟΙΙ'ΙύΙ1ίας πρός τό συιιφέροι' τοϋ ίδιαίτεροι) ΤΟΙl[;α τηι;, 

δ!;ν άρκοϋν ιιόνο ή έπαναστατική tι'ι;ργητικότητα καί ή 

πι'ευματική αιjrοσυvείδηση. ίιά "ά συμπι;σου\' ή έπανά-

σταση ενός λαοϋ λ-α; ή χειραφέτηση μιας ίδιαίτερης 

τάξ ης τής κοl\'(ο\'ίας τα) ι' ίδι(!)τώι'. }'ιά \'(1 Πl:ιορηΟεί 

ιιιά κατάσταση σάν κατάσταση όλό,,-ληρη:: τη..:: /{·ο/-
, , " ,., l ' , ... 

\'(ονια;, πρεπε ι, α\'rιστροφα. 0/1 II ra ΚQ'JσΟlJρια τη~- h:OI-

ι'ιυι'ία~ νά atJj'Kl:t'rPlOOOIJt' σΙ. ιιιάι' αλλη τάξη, /llά ό-
, , , f ,., - .. 

ρισμει'η κατασταση \'α Ι. ι'αι η κατασταση τοl) )'1.1'11(01) 

σκανδάλου, ή tνσάρκιοση TOlj καΟολΙλ:οϋ φραΙΊιοϋ. πρέ-

πει ιιιά ξ,εχωριστή ΚΟΙΙ1ιονική σφαίρα Ι'(1 Οι;ιορείται σάι' τό 

δημόσια άναγνωρισμένο εγ"λημα όλόι(ληρης τη; κοι-

νωι'ίας. έτσι πού ή dπελευθ!;Ρlοση άπό rOlJT" τή σφαίρα 
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" ,,. ο; " J Ο' ~" 1'α φα/l'crαι σα,' η ι(α Ο ... ικη αυΤOllπεoευ~ρ(υση.la \'α 

, , 'l!:" \."... - • ~ Ο' }Ί\'ει μια τα~η η κατεςοχη\' ταςη της απε ~ευ εΡ(ΙJση; 

, " , "!t... , ... , ~ ,. ιt' ,. 

, , , ,.", -, - 'ξ 
ουσας και αι'τlτaσatηΙΣι'ης ταςης, της αστικης τα ης». 

Πρίι' Ι((l(}ΟIJίσει ποιά είι'αι αιjτή ι; «κατάσταση καταδυ

νάστευσης» ό Μάρς ξαι'αγυρίζει )'ι(! jll(i σΤΙ),Ιl1ί στί; 

γεριι.ανll({;ι; συι'Οήκες. στίς όποίει.; ι(α,'έι'α άπό τ(! «/(01-

νιο,,,κά στρώματα» ( ι(αί ό Μάρξ ιιιλάεl έδ(v ;'I(i τ(! . , " , . \' , , 
αι'αγι'(ορισμΓΛ'α «Ι(ΟI\Ίv\'lκα στρωιιατιι». jlt: r.ςαιρι:ση το 
προλεταριάτο. όπιο.; Οά δοί)jlΙ;) δέ" ιιπορεί \,ά άι'αλ(ί/Jι;ι 

τήν ι(αθολΙΙ(11 λειτουρ)'ία τιίς χειραφέτησης. «ΣΤ11 Γαλλία 

ή πλιίρης έλευΟερία Οά ΠΡΟΚIJψει άπό τήι' πραl,ιιατικ()

τητα τής βαΟιιιαίας άπελευΟέριvσης· στή Γεlηιαι,ία άπό 

τό άδ,J\'ατο jllii.; τέτιας. άπελl;vΟέριvσης». Στή Γαλλία 

«ό ρόλος έκείνου πού χειραφετεί περι,α διαδοχll(ά, ιιέ 

δραματική /(-ίι'ηση. στίι; διάφορε.; τάξεις του ,'αλλικοί) 

λαού. ι/JσΠΟlJ_ φτάι'ει τελικά στήι' τάζη ποι; πρα}'jιαΤΙVι'ει 

τήι' ΚΟΙΙ'(Ο\ΙΙλ:ή έλευΟερία, οχι πιά μΙ: βάση όρισjll:ι'ες. 

συνΟιίλ:ες πο,'; βρίσι(οι'ται l~ςlt) άπό τό" αΙ'ΟΡΟJΠΟ. λ·αί ποι) 

δ ' Ι} ,., Ι" t n ' , 
ημιουργηυηι{αι' ιοστοσο απο τη" αν~ΡΙOΠΙ1'η ΚΟΙΙ'(Οl'ια. 

, , "" .,,., , , 1\ - - ι 
aΛιA~α α\'τιστροφα οργα\'ωι'ει Ο) .. ες τις συΙ'ιJηι(ες Έης α\ι'-

Στή ι~ερμα\'ι'α. άπει'αι'τίας. lJπου ή πρακτική ζlvή είι'αι 
" ., 'ΓΙ' , r r , 

τοσο ιιη πνευ}lατιι(η οσο ιιη πρακτικη ειι'αι η πι'ι:υ}lατικη 

ζιvή. καιιιά τάξη τής κοιι'ιοι,ίας τώ\, ίδΙ(t)τiv\' δέι' νιώΟει 
τήν (lι,άγl(η οl]τι; τιίι' ίκανότητα γιά l(αΟολΙλ:ή χειραφέτη-

,., ~ " , ., , ,. ~, " 
ση, οσο αΙΊ' την anPlOXVOLH' σ αι)τα η αμεση h:ατιισταση 

~ C'''\, • ,. .,~ C' C'''\ ,~ 

της. η υΑικη τη.; αι'α)'κη. ΟΙ Ιυιες οι αΛ;υσΙυες της», 

Κι ας ερΟουμε τιορα στό βασΙλ:ό σιηlπέρασιια: «που 
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'J' "\ , "0 'δ ' - -ι;ιι'αι J.OInO\' ηετιιcηΙH'aτoτητα τηι.;. ;'ερ}ιaΙ'lκης. ΧΙΊ/'α-
, 

φετησης: 

))παντηση. σΖηlα}1ορφιυση }ιlας [α~ης 71r. ΡΙ ικες 

άλυσίδες, μιας τάξης τής κοινωι'ίας τ(ο\' ίδιιοτ(Ο". ΠΟI) 

ι'ά ιιή\' είναι τάςη τής κοιν(οι,ίας τώι' ίδι(οτ(Ζιν, ένό~ στρώ

ματος πού είναι ή διάλυση όλων τών στρ(ομάτων, μιας 
, "θ')' Ρ-' ", , σφαιρας που τα κα ΟΛικa τη;aσaνa \'(1 την λΊο'ουι' να 

εχει καΟολικό χαρακτήρα· πού δ[;ι' ζητάl;ι καμΙ(1 ίδιαίτε

ρη δικαιοσύνη. έφόσο,' έι'άι'τιά της άπι(είτιιl όχι ιιιά 

ίδιαί τερη άδικία. άλλά ή άδικία γενικά· ΠΟΙ) ιιπορεί ι,ά 

έΠ/λ:αλι:ίται όχι πιά ενα ίστορικό δικαίl'Jμα, (ίλλά ιιόνο 

τό άνθρώπι να δικαίιοιια· ποι) δέι' βρίσκεται σέ ιιονό

πλευρη άι'τί(}ι;ση ιιέ τίι; σl)\'[;πειες, άλλά σι; όλόπλευρη 

άντίΟεση μέ τί.; προϋποΟf.Πl;ις τού γερμανΙλΊJϋ κρατικού 

συστήιιατος· 111(1; σφαίρα;, τέλοι;, ΠΟI) δι:\' ιιπορεί νά 

χειραφετηΟεί ή ϊδια δίχ(')~ ι,ά χειραφετηθεί άπ' όλες τίς 

άλλες σ(ΡαϊιJε; r11; ΚΟΙΙ'l'J\'ίας καί, έτσι. ι'(! χειραφετήσει 

δλει:; τίς άλλl\.· σφαίρες Τlί~ κ:οινιυνίας· ΠOI~. κοντολογης, 

εί,'αι ή πλήρης άπώλεια τού άνΟρώπου καί jl.πορε;' /;
ποιιι:ι'(οι:;, 1'(1 ςανακερδίσι:ι τόι' έαυτό τηι; ιιόιιο ιιέ τό 

πλήρες ξανακέρδισμα τού άνΟρώπου. Αύτό τό άποτέ

λεσιια τής δι(Ιί.οσης τήι; κοινωνίας. σά\1 ίδιαίτερο στριο-

ιια. εί\'αι τό προλεταριάτο. 

» 7'ό προλεταριάτο έιιφa,'ίζεται στή Γεριιανία ιιόΙ'ΟΙ1 

δται' άρχίζει ι'ιί είσβάλλεl έκεί τό βιομηχανικό κίνημα. 

ι'ιατί τό προλι:rαριάτο διαjl.ορφώι'εται οχι (ίπό τή (ρτώ-
" '\' • 1 1 ' • " , ΧΙϊα που γεννιεται ψυσιο" oyl κα. αllΔα απο τη φτιοχεια 

at'7Jl07Zl0" ποιιυ γαει μηχανικα ΚιΖτω απο rααΡη της 
ι(οl\'υ)νίας. άλλά άπό τή ιιάζα τώι' άι,ΟρώΠ(ύΙ' ΠΟI) ΠΡΟI;Ρ-

χεταl άπό τιί γοργή διάλυσή της, ΚlJρί(ος dπό τή 

διdλlJση τοl) ιιι:σαίΟI) πτρώιιατος - νά ποιοί είναι οί 

παρά;'οι'τες Τlί~ διαιιόρ(ριοσης τοl) προλεταριάτου. μ' όλο 
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.. β a - , , .. " Τ' 
πoυα~ι"αια ιιπαl\'ου\' στι; )'ραμιιες του, οπιvς ι:ιι'αι 

'" " ~ ,.. .. .. 
αυτο\'οητο. ι(αι η ipIJaIOr..O}'lI(1/ φτιυχεια και το χριστιανο 

.. - - 5 7. .. γερμανικο oryJ(OJIU ιων coυ~oπαιΙOΙK(ΌΙ'. 

»"Ότα\' τό προλεταριάτο ΠΡΟjιηι'άει τή διάλυση της 

μέχρι τώρα παγκόσμιας τάξης πραγμάτων, έ,(φράζει 

άπλώς τό μυστικό της ίδιας του της ϋπαρξης, άφοϋ τό 

ίδιο εΙναι ή ούσιαστική διάλlJση α,jτης τη; παγκόσιιιας 

τάςης πραγjιάτιι),'. 'Ά \; τό προλεταριάτο άπαιτεί τήν 

αρνηση της άτομικης ίδιοκτησίας, άπλιος 'Jψώνει σΙ; 

Οειιελιακιί άΡΧιί τής κοι\'(,)\'ία; α,jτό ποι) 11 κοιι'(!)νία έχει 
ύψώσει σΙ; δική του άρχή. llιjτό ποι) Ιl{;σα του εΙνaι ήδη 

fl'aO)jlQ rO)jl{;\'O δίχ(ος τή διι(ιί τοι) σύjιπραςη σά\, άρι'ητι
κό dποτl;λεσjlfl τη; Ι(ΟI\'(t)\,ίας. { ... / 'Όπ(ος ή φιλοσοφία 

βρίσκει στό προλεταριάτο τά ύλικά όπλα της, έτσι καί τό 

προλεταριάτο βρίσκ-ει στιί φιλοσοφία τά πνευματικά 

όπλα του καί μόλι; ή άστραπή της σκέψης είσδύσει 

βαΟιά σΙ; roiJro τό άjιόλυι'το λαϊκ'ό έδαφος Οά πραγιιατω
Οι;ί ή χειραφέτηση τού ,'εΡjια\'οϋ σέ ανθρωπο». 

Καί τό συμπl;ρασjια: « Ή ,ιόνη πρακτική δυνατή 

άπελευθέριοση τής Γερμανίας είναι ή άπελευθέρωση σύμ

φωνα μέ τήν αποψη της θεωρίας έκ-είνης πού διακηρύσ-

σει πώς ό άνθρωπος εΤναι γιά τόν άνθρωπο τό ύπέρτατο 

όν. Στή Γερμανία. ή χειραφέτηση dπό τόν Μεσαίωνα 

εΙνaι δυνατή μόνο ώς χειραφέτηση συνάμα κι άπό τίς 
" , , - Μ ' Σ' r ' δ' επιμερους νικες κaτα τουεσaιωνα. ~η Lερμavιa J;V 

μπορεί νά συντριβεί κανένα εΙδος δουλείας δίχως νά 

εν μπορει να κανε, τηνπαναστασηιχως νρχισει την 

επανάσταση από τα θεμέλια. Ή 'Χειραφέτηση τοϋ 

γερμανοϋ εΙναι ή 'Χειραφέτηση του άνθρώπου. Τό 

κεφάλι αύτής τής χειραφέτησης εΙνaι ή φιλοσοφία, ή 

καρδιά της, τό προλεταριάτο. 'Ή φιλοσοφία δέν μπορεί 
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, , , δ" , - ~ 
να γι\ιει πραγματικοτηταιχως τη μετατροπη της φι, ο-

" , 
σοφιας σε πραγματικοτητα. 

~'θ II,t θ - "ιt r t ' Η r, 

τού νεαροϋ Μάρς ,,:aί τού έΙ1τοπισμού του δτl ή ι(οινωνική 

άποξένωση εΤνaι ταξική άποςένωση. ή όποία έχει σιlν 

ύποκείμει'ο τό προλεταριάτο. Φτάσαμε. έτσι, στήν κ·ατά

ληξη τής πορείας έκείνης, πού αρχισε στά χρόνια της 

Διατριβήι; μέ τήν άντίληψη τής «πρακτικής άνατροπης 

της φιλοσοφίας». τής όποίας γνωρίζουμε τώρα πιά ό

λόκληρη τή σύνθετη δυσκολία. Θά πρέπει. δμιος, vά 

ξαναπιάσουμε τώρα άπό τήν άρχή τά σrJμπερασjιατικά 

κείμενα αύτης της Είσαγωγης γιά μιά έξέταση πού vά 

συλλαμβάνει τόσο τίς πλευρές έκείνες πού άποτελοϋι' 

άποφασιστικό σταθμό της άνάπτυςης τού νεαρού διανοη

τη, όσο καί κείνες πού τήν περιορίζουν d.κόμη σ' ένα 

άρχικό μόνο !;πίπεδο της \ι'έας του κομμουνιστικής άντί

ληψης. 

Οί σελίδες πού διαβάσαμε άρχίζουν μέ μιά βασική 
dπ -δ ' - , - tEB .. - ξ ή ο οχη του συμπερασματος τουραικοοητ μα-

τος, δηλαδή τή διάκριση μεταςύ πολιτικής. ή «μερικης», 

χειραφέτησης, καί dvθρώπινης, καθολlκης χειραφέτη-

σης. Αύτό τό κείμενο παρουσιάζει κάτι ούσιαστικά και-
, ό 8' -" Ι νουργιο στεμα τουτο· τη σημαντικη συγκεκριμενοπο -

τη γενικη χεφαφ τηση «Gκιvwvταςπο τηικη της 

ίδιαίτερη κατάσταση», δηλαδή με τον δρο ότι δλόκληρη 

ή κοινων{α βρΙσκεταl μέσα σ- αύτήν, δηλαδή «λογου-

χάρη» ότι κατέχει «χρήμα καΙ μόρφωση» ή «μπορεί κα-

τaρέσκειa νά τ· dπoκτήσει». ~H «πολιτική» χειραφέτηση 
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'r .,., , t,., 'δ /' 
τaυΤl~εται ετσι, εστιο και}ι (να παρα ι:η,'}ια ι.Πραγ!ιa 

" ,., , , " ) , " 
που φaινετal ομως να μειωι'ει η ΤΟI)Λαχιστοι' ι'α /.tIl\' 

βάνει τή χειραφέτηση όλόκληρης τιίι; ΚΟΙΙ'(ύι'ίας. Λείπr.ι 

όμως ενας όποιοσδήποτε οίκονομικόι; χαρακτηρισμός 

αύτού τού κινήματος: στή θέση του, ό Μάρς μιλάει γιά 

«καθολικά δικαιώματα» καί «άνάγκες». 

Άκολουθεί τό διαλεκτικό μοτίβο της «σιη'λ-{;Ι'ΤΡΟ)

σης» όλων τών κουσουριώι' της κΟι ι'ιυ ,'ίας, ι(αί αι)τό 

dκριβώς φαίνεται προορισμένο νά έπιτρέψει στό Μάρς 

τόν tvτοπισμό της τάςης πού άποτελεί τήν «πέτρα τού 

σκανδάλου». "0 χαρακτήρας αύτης τής διαλεκτικης, έιι
μέρει άκόμη «θεωρησιακής», δηλαδή ίδεαλιστικός, δί,'ε

ται κυρίιος άπό τήν «άναγκαιότητά» της πού δέ,' έπιι(α

λείται }lιά βάση διαφορετική μέ τήν ίδια τήι' παρουσία της 

(<<λογοl)χάρη», Οά ήται' ή περίπτωση νά έπαναλάβουμε, 

}IΙ(l οίκο,'ομll(ή βάση), άλλά ΠΡΟΧl1JΡεί μέ }lιά arjrot'o
ιιία ποι) δέι' }lπορεί παρά νά μας κάνει ι,ά σι(εφτοϋμε τά 
~' , ~ δ' - Κ' ~ -κ" ,. Γ/ΙΙλl.Κ ι/κα σικσ σμ'1ματα ιουι;γκι; .α, πΡαγματι, η 

συι'έπεια atjrov τοι) διαλεκτικισ}lου εΙναι άκριβώς ότι τό 

ίδιο τό προλεταριάτο, δηλαδή ή σηιιαιι τι/{"ότερη κατά-

/(·τηση όλοι) τοϋ γραφτού, φαίνεται έδώ πολύ περισσότεοο 
~ δ ' " " '0 ' ~ , ΩΙΚΟ ομημενο σαι' Λογιι(η αντl εση, ΠαΡa οιαπιστ(ονε-

ται σάν προϊόν της ίδιας της dστικης κοινωνίας, όπω, 
θ" , ~f ' α γιι'l;1 στο Ύ ανιφεστο. 

Καί όμιος, τό ίδιο αύτό μοτίβο της «συγκέντρωσης» 

δέι' παραλείπει ι,ά προσφέρει άποφασιστικά θετικές πλευ-

ρές στήι' οljσία, δηλαδή στήν περιεχομενιστική dξία τού 

ζητήιιατος, σ' αύτό πού έκείνο προκαταβάλλει· llJa 
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'π ' ~ δ' " '}' τ , , δ J-lortpO που η « Ιl1J.Ι:I(ΤΙλ-οτητα)) του ~α Ε:11'αι ποι..υιαφο-
, ,. , , () ,.. f}' 

ρεrικα «χειραφι:τημι;ι'η» απο τ/.;ε(ορησιαl(ει; ΠΡΟVΠΟffC 

σε ι..;.. η α η το )IΟΤΙΓΟ τη,":- σ ικηςπσ ενωσης tη~ 

λ:ΟI\'(!Jνίαι; ΠΟl) ΠΡΟI(αλείτα.ι άπό τήι' άι'τίφαση }ιεταςι) 

παραγltJ)'ΙΚ{!) Ι' δυ{,άιιειοι' καί jιορφυjι, Ι(ΟΙΙ'(!)Ι'ΙΚΙΟ Ι' σχ{;

σευ)\'. στιί Γερμανική ιδεολογία. "VnOlJ. lιέ }ιιά λέςη, 11 
" ~ r" -,,,, , ά 'Υ , 1. 'ϊ 'δ -
'υια η ει'\'οιa της aποςι;ι'(vση;ρχι~ι;ι ι'a lΊ,Ιlφαιη~εται ε (ο 

,~ ~ " , ,....,,, ... 
ι(ιοι.α; αντεστραμμενη. σαι' η jιι:ταφΟ/Jα }lIα~ οριακης. 

σΙJ\'Οιίλ-,,-=-· στιί σιη'λ.ϊ:λ·ρηιι;,'η άι'α)'κο.ιότητα τής λ'ατάρ,'η

σιί; τη.;. ποι; δίι'εται δ/ι ιίπό τό "·(J.(}α/Jό 11 μl;ΤllφlJσΙλ:ό εί-
... • • , • ~ ~, • " ,,., τ 

"llΙ ιιια;. (ιαποςΙ;Ι'('Jση.;». αl.).(1 απο το }'l;}'OΙ'{)~ ΟΤΙ εl1'αι 

άνθρώπι νη άποςέι'(vση, δηλαδή σIJj'l\ι:ι(ριμι;ι'α ά,'τιψα

τική }ιέ τό δέο\' είναι roi1 ά"(}Ρ(VΠΟlJ: πράγιια πού βρίσκει 

τιί\' Ι;Π ι/Jι:βαίu)σιί τοl} στιl\' ΕI\,ρραση «ί;κδηλη έγι(ληlιιιτι

κότητα» όλόλ.·ληρης τής κοl\'ιο\'ίας. ΠΟI) τοι,ίζει άΚ/Jιβcvς 

ΤI1\' ήθΙλ.·ή προοπτική όλό/{-ληρης τής ά,ιάλυσηι;, άι'τι

σταΟ}ιίζο,'τας τό διαλεκτικό φορμαλισJιό της. 

Ά ι'τίΟετα. λίγο παραKάτιιJ /Jρισι(όJιαστε Jιπροστά σέ 

μιά }lεγάλη δυσ/{-ολία έΡ}lηι'είας: τί σημαίι'ει άληΟινά ή 

διάι(ριση ιιεταςύ Γαλλίας καί Γεριιαι'ία.;; Δέι' ύπάρχει 

μήπιος γαλλll(ό προλεταριάτο; Κ αί ποιός «πραγματοποιεί 

τήν /{·οlνωνική tλευθερίu» στή Γαλλία όργανώνοντας 

«όλες τίς συνθήκες τής άιιΟρώπιιιης ϋπαρξης κάτω άπό 

τήν προϋπόθεση της κοινωιιικης έλευθερίας»; Ό Μάρς 

είχε κιόλας πεί ότι «στή Γαλλία ή κάθε λαϊκή τάξη εΙναl 

ένας πολιτικός ίδεαλιστής καί νιώθει πρίν άπ' όλα όχι 
, ς , 'ς 'Δ~' , t' -σaνεΧΙύριστη τα η, αa σανκπροσιοπος τοη' ΚΟΙ-

νωνικών άναγκών γενικά. ·0 ρόλος έκείνου πού χειρα-
- -δ δ ' 'δ " , -δ' φετει περνaιa οχικα, με /Jαμarικη κινηση, στιςια-

φορες ταξεις του γαλλlκοϋ λαοϋ, ώσπου φτάνει τελικά 

στήν τάξη πού πραγματώνει τήν κοινωνlκή tλευΟερία / ... Ι 
καί όργανώνει όλες τίς συνθήκες της άνθρώπινης ύπαρ-

ςης μέ άφετηρία τήν κοινωνική έλευθερία». Τώρα, στή 
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~ Α;' , 'Γ .,,, 'ς t ' ., - '., av.v.Ia. ποια εl\'αι αυτη η τα η,κ/;ι\'η. ας που}ι/;. που εχει 
, ,,, " "') , -έ' , 

σειρα στο ιστορικο κ!\'ηιια, η τεΛος και κει ~πισης το 

προ εΊ αρια [ο.αι η συι'εχl.ια ε "(11 ακ OJ.lη πιο προ ημα

τική: στή Γερμαι'ία έπειδιι ή πρακτική ζΙύή «στερείται 

πι'εύματος" «όσο tλάχιστα πρακτική είναι ι; πι'ευματική 

ζΙύή". }'ιά νά αίσΟανΟεί ιιιά τάξ.η τήν άνάγκη τι;ς γενικής 

χειραφέτησης πρέπει νά «ύποχρειvθεί σ' αι)τό άπό τήι' 

αμεση κατάστασή της. άπό τήι' ύλική άνά}'κη. άπό τίς 

ίδιες της τίς άλυσίδες". Μόι'ο. λοιπόν. γιά τι! Γεριιανία 

iaXIJtl ή ύλική έξάρτηση χάρη στήι' όποία προβάλλει 
, , - , ",...." 

σαι' πρωταγιv,'ιστης της χειραφετησης η ταςη με τις 

ριζικές άλυσίδες, τό προλεταριάτο. Άπό τή" άνάγι'ωση 

αύτών τών κειjι{;ν(ι)ν φαίι'εται. λοιπόν. ότι ή ίδια ή έννοια 

προλεταριάτο. ιιαζί μέ τι! μακρινή προκαταβολή ένός 

«ίστορικοϋ ιjλισμοϋ" ποι) βλέπει τό ΙπανασταΤΙλ:ό προλε-
" , , .' ,,, , , 

ταριακο κιι'ηιια να γει'ι'ιεται απο μια οριακη κατασταση 

ύλικης. δηλαδή οίκονοιιικής ύποδούλωσης, γει'νήθηκαν 

στό μυαλό τοϋ Μάρς περιορισμένες στίς γερμανικές συν

θήκες· κι άκόμη. άντίθετα μέ όσα Οά πεί στή συνέ

χεια χωρίς πιά νά διαψευσΟεί. φαίνεται ότι ή προλεταρι

ακή κοl\'ωνική έπανάσταση θά γίνει κατά προτίμηση όχι 

πιά στίς πιό άι'επτυγμέι'ει; χίiJρες. άλλά στίς πιό καταπιε

σμένες. 

Μιά άπάι'τηση δέν είι'llΙ εl;κολη. γιατί τά κεί)ιενα είι'αι 

αljτό πού είι'αι, καί ιιάλιστα άρκετά καθαρά. Βέβαια. ή 
, , , ,,,, , " 

συγκελ:Ρljιε,'η λ:aτασταση )ιεσα στιι,' οποια ;'ραφει ο 

~ 5,' ιιτι ά ') )\'ετα ό Ό-

}'ας στή Γαλλία πρό;; Τ(}l)~· ,'I;fJJla"Olj;;, άπό τί;; στήλες 
- ~7l _. {} , " 

ιιιας Ηγα o-}'εΡllα\'Ιl(η~" Ι:πι Ι;(ύρησηι; προορισιιr.\'ης \'α 

συι'ει'ιοσει τίς έπα\'αστα Τ/Ι\ϊ:; δ,η'(ιιιει; τού «)'l:ρ)ιαι'/κοϋ 

κεφαλιου» λ:αί τΙ;ι; «,'(11'1. Ιλ.·Ι;'; l(ιιρδι(l~,' )ιποριί \'ά έπΓ-

δρασε ιδστε αl~τέι; οί ΠΡl!Jrες λ.Όιιιιου\'ιστικ{;ς ίδέε.; τοϋ 
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, , δ ' ; ,,,, , Ω' ,. "~ J 
ρια' καταευτερο ... ογο. ΟJl('Jς, φαινεται καυαρα η C.v.v .. tl-

- fJ ()' ')' -, , ψη ιιιαςα υτερηι;. κατr.υιrlJ\'τηριας ;Ί)UJ.iJiη~. ΠΟ,) \'f1 

" d" "ιt ' J'" -,. , , j. , cII'traIno ιην v ισιικη uι'rΙληψη rηl.:- ιπτορια'-:ο' (}φl:Ι~O

ιιενη στό )'ε)'ονόι; ΙΙτι ιιόι'ο πρί1' λίγο Λ"αιρό ό Μ(ίρς είΧ1: 

άρχίσει ιιελέτες οίλ:ο\'οιιίας ι(αί είχε π(ίρl;ι ιιιά /JrιΟ,Jτερη 

έπαφιί ΙIέ τό )'αλλικό ΟI)ΤΟΠ Ιλ:ό σοσιαλιrΤ/ιό: έτσι ποι) αιjrό 
.., " '}" ~.. Ι .." .. 

που φαινεΤl1Ι Ι.ι)'οτερο Kl1L (LJ)O 01:\' Ι: ναι τοσο η ;'l.I,JLU\'IIal 

προοπτική noIJ. πέρα (ίπ() τό διαλεΚΤΙλ:ιπlιό, Οά πμί:πl;ι 1'(i 

χρησΙJIr.lJσει στιι\' οι)σία σ(Ζ,' ιιο\'τf:λο γ/(ί τόι' το\'ιπιιό τιίι.; 

όλοl(ληρ(ι)τικι;ι;. KOΙ"(')\'ΙKΙ;~ (ίπoξ.έν(!)πη~ το,) προλετα

ριάΤΟl) «σΙ όλο τό\, κόσιι(}», σlJJιφιuι'α Ill: τό λαιιπρ() ι(λl:ί

σιjlΟ του Μανιφέστου, δπο (ίΛ"ριβιος ιί ;'ιιλλll(ιί προοπτι

κή. στή\' όποία τό έπα ,'αλαJI/Jά"ΟlJJIΙ;. ()ί;ι, ξίροιιιιι: ποι(ί 

είι'αι ή ΠΡ(ύτιη'Ιύι,ίστρια τιίςη τής ι:ίδικά λ.()I\'(ι)\'Ιλ-ιί~· 

tπαιιάστασης, κι tπίσης.. ίσ(ος. nr.pIaa(jrr.po άλ.Ί)lιη. ποιό 

r.il'aI τό θεμέλιο του αίτιίιιατος ιιιας «λ.ΊJI\'(ι)Ι'Ιλ."ιί; έλευΟΓο

ρία;», άπ ι τή στιγμή ποι) αύτή έπαφίετιιι σέ ιιι(ί άκαΟόρι

στη «ά\'άγκη" καί «αίσΟιιιια» καί. ΚLJρί(ΙJς. σι; κείνο τό\' 

«πνευμαΤΙλ."ό πλοϋτο» στό\' όποίο άντιπαραΟέτl:ται προ-
Λιιιο'" , ...., ~,~ " 

φαι'ως η «στι;ρηση πι'ευιιατος» των γεριιανωι' λ"αι ο «1)-

λικός ιςα\'α)'κασιιός» στιίι' έςέγερση. 

Αι)τά. ι(αrά τή γ\'ώJlη ιιας. είι'αι τά σηιιαντικ()τι;ρα όρια 

aljrov τού ,'ρaφτουο Άλλά θά πρέπει νά ΠΟΙJμε ότι 

λισΤΙλοής (ίι'τίληψης τι;~ ίστορίαι.;.. i"lV άπό τιίι' άποψη 

τη, γέι'εσιί~ τιz~ χρησIjII:ΙJΟΙJΙ' αιjτά τά ίδια γιά Ι'(ί δεί'ΟlΗ' 
, f)' , δ λ ' - .. , ~, 

τη συΙ'υι'τοτητιι λ-αΙlJσ,,"ο ιa της καται{τηση..; της απο 

Γ.να \'εαρό διαΙ'οητιι είλ.·οπιί:ξι χρόνω,'. λ."αί νά a,j~IjaOl)\' τή 
, θ' " , θ ' , 'j {Ι' , "')}lπα J;la ΙΙΙΙ; ,'ια τη" προππα εια το,}. στο Ι ιι 110 ΠΟ,} 

Ilό.~ τόι' δείχι'ο,)\' πολ,) πιό ι(οι'τιι,ό λ.fιί λ.-αται'οητό, κιιί 

καΟόλου aci Ι' (ϊ"εςή,'ητη "'11i fJα'JJιαΤΟIJργή έKριι~η ΙlIΙϊς 
Ilcσσιανική~ (ίΠΟλ.-άλ,Ημιις. ιιπροστά στιί ι ' όποία δl;\, ΙΙΠΟ-

ροϋιιε παρά \'ά πιστέψουια; ΤΙJφλά ή ι'ιί τιί" κοροϊδέψου-
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*'Η " , d ' δ - ,J' ιιε. αυστηρα γεvετικη JCοψη πουιaτηρουμε σ αυτη 

, J , -, - 1.1-' έ: ., -
την αναπαρασταση της σ/t-εψης του τrαρ~ εχει συνεπιος, 

Kura rη γνωμη μας, το π ΙΌνικιημα ΟΙΙ JM'-:, προσφερει 

μιά προοπτική συγκεκριμένα άνθρώπl\'η, ΠοΙ) JJ.t τή σειρά 
της έπιτρέπει τή συμμετοχή στό μαρξισμό σάν l;ργο πού 

άνανεώι'εται διαρκώς άπ' τόν καθένα καί άπομαΚΡΙJvει 
, 'δ -δ -" -, ΤΟ), ΚΙΙ' υνο τουογμaτισμοll: το χεφοτερο στοιχι:ιο που 

ιιπορεί ι,ά νεκρι[)σει τή συγκεκριμένη του ζΙύτικότητα. 

Γιά \'ά ςαναγυρίσουμε στό κείμενό μας, άκόμη μερικές 

πιό είδικές παρατηρήσεις. Στήν ίδια φράση πού άφορα 

τούς γάλλους ,jπάρχει μιά έκφραση πού ή μεστότητά της 

δέΙI Οά πρέπει ι,ά περάσει άπαρατήρητη: ή χειραφετητική 

λειτουργία φτάνει τέλος στήν τάςη «πού πραγματώνει τήν 

κοινύJι'ική έλευθερία όχι πιά μέ βάση όρισμέι'ες συνθήκες 

πού βρίσκονται έξω άπό τόν άνθρωπο καί πού δημιουρ

γήθηκαν ώστόσο άπό τήν άνθρώπινη κοινωνία. άλλά 

άντίστροφα όργανώνει» Κ.λπ. Βρίσκουμε έδώ νά προκα

ταβάλλεται ει'α άπό τά πιό ούσιαστικά μοτίβα της ίδιας 

της ύλιστικης άντίληψης της ίστορίας, όπως θά έκφρα

στεί στή Γερμανική ίδεολογία, τό μοτίβο έκείνο όπου ό 

ανθρωπος. σ' ενα όρισμένο σημείο της ίστορίας της 

παραγωγής του. χάνει τήν κατοχή τού ίδιου τού έργου 

του. πο,) προβάλλεται στόν «ούρα\,ό)) τών «νόμων», 

οίκονομικά καί \'ομικά, καθολικά καί μεταϊστορικά ίσχυ-

όντων σύμφωνα μέ τήν άστική άντίληψη, άλλά στήν 

πραγματικότητα αύτοί οί ίδιοι έργο τού άνθρώπου στό 

Ρ- fl ' , έ 'Υ' , *' , , 
Q~JLO που κφραr.;,ΟΙ)V μια συγκεΚΡ'JLενη ιστορικη κατα-

στωση οτι η κarασraση rroVV/Jronrov σ ενα συγκεκρι-
μένο Ιστορικό έπίπεδο της κοινωνικής τους ζωής δέν 

έςαρταται άπό τούς θείους ή μεταφυσικούς νόμους, άλλά 

άπό τήν ίδια τήν παραγωγική δραστηριότητα τών προη-

γουμένων' καί, τελικά, δτι δ μοναδικός δρος ύποδούλω-

56 



.' , ,. - " a-""o σης απο ΤΟ\' οποιο πρεπε! να χειραφετη ει Ο αν~ριoπoς 

~ ,- - J. ' ) ., '()' ., " f} 
ε/ναι εκε/νος της cΚJιεταΛλι:uσης αν~ρωΠθυ αΠθ ανιιρω 

ΠΌ. 

Θά σηJlειώσουμε έπίσης. στή\' παράγραφο ΠΟI) άλ·Ο

λουΟεί. τό παιχι'ίδι τώι' δρ(οι ι «τάξη» Ι\:αί «κοιν(()\,ικό 
..... ,,.., ...... , , , --

στρωμα". που ο τεΛ.ευταιος γι\'ι;ται τιορα aIH'cvt'IJJlO της 
- , (Ι)'''): _ , 

«/(:ΟΙΙ1ΙΟΙ'lλ:ης σφaφας". Is:a JΙΙJΙ; εχει ~ι;πι:ριισΤI;1 το «GlJ\'-

ταγματικό» ι,όηJlα του όρου «συμβι/Jασμός" άπό τό πι(; 
,." " - _,Υ , ~ ",. WI)lJlO επιστημοι'ικα ι;κεινο της «ταςης»: λ:αι ι;1\'αι αυτη η 
" , " ,.,,, , 
αι'τικατασταση. κατα τη γvωJlη μας. η πρωτη. εστ(!) και 

πολύ μακρι,-'ή. προκαταβολή ένός έπιστημονl,,:ου χαρα

κτήρα του νέου σοσιαλισμού του Μάρξ. πού διατηΙJείται 

άκόμη γιά τήν ώρα, δπιυς εϊδαJlε. στά όρια της «ίδεολο

γίας». Πιό κάτω γίνεται ύπαινιγμός στό γεγονός δτι τό 

προλεταριάτο άρχίζει νά γίνεται τέτιο «γιά τή Γερμανία» 

μόιιο «μέ τήν είσβολή τού βιομηχανικοϋ κι νήμα τος,,: 

πράγμα πού εΙναι σωστό μέ τόν όρο πώς δεχόμαστε ότι 

τό προλεταριάτο γίνεται τέτιο κάτω άπ' αύτές τίς συνθή

κες οχι μόνο στή Γερμανία, άλλά κι όπουδήποτε άλλου. 

"0 Μάρς δέν άναπτύσσει τίς αίτίες τής διαπίστωσής του, 
άλλά δίνει μιά δικαιολογία πού δσο κι αν είι'αι σιοστή, 

είναι όμως πολύ γενική. όπιι)ς καί κείνη της «γοργής 
() '1' - , , ']ι - , ια~υσης» της κ-οινωνιας, «και μα ιστα του μεσαΙΟI) 

στρώματος». Βρισι(όιιαστε προφαΙ'lVΙ; πολ,j μακριά άκό-

μη άπό τό συιιπέρασιια ότι τό προλεταριάτο είι'αι προϊόι' 

τη, άστικηc κοινιvνίαc:. καΟώι:. καί φορέαι:. τιvι' δπλ(υι' 
, f1" , U ' ,. β 1 ' '7 ,. 

που α την h:αταστρεΨΟlJV,IΟ υπο /ιητι""ος IΊ\'αι ο 

διαλεκτικός «συλλογισJlός» δτι τό προλεταριάτο. ζητώ\'-
, , -. - ., ' δ' , 

rας rην κα ιαργηση rη; ατοιιικη,,:- ΙΓιοl(τησιαι;.ε,' και'ιι 

άλλο άπ· τό νά ύψώι!ει σέ άρχή τής κ-οινωι,ίας αιjτό ποι) ή 

κοινωνία ύψωσε σέ άρχή του. δηλαδή του ίδιοΙ) το ι) 

προλεταριάτου. δηλαδή τήν έλλειψη Ι\:άθε ίδιοκτησίαι;. 

άκόμη καί τής ίδιοκτησίας Τύ)ν ζωτικών dl10PlVnIV(Ut' 
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δ' J(.' t ' "'ς' , , lJ\lαμεΙt) \'.1 αυτοπισης αν ε αιρεσου}ιε, φυσικa. το 

Κ ' ~ {J , -β - , ., έ; , , ~4 ' εφα\Οαιο 41.ρει τη}' αναπτυ~η του σΤΟΓανιφεστο. 

Ν θ ' θ - , 'δ ' , οτανα συγκεκρφινοποιη ει «ποια Ι ΙΌ/( ιησια" σκοπευ

ει νά καταργήσει ό κομμουνισμός: όχι τό άφηρη)ιένο 

δίκαιο πού ή άστική τάξη εχει κιόλας καταργήσει άπό τή 

στιγμή πού φτάνει στή διαδικασία της καπιταλιστικης 
, 'ά λ-' 'δ δ ' συσσα>ρευσης ΠΟ,Jποτε ει ταυτοχρονa καιια ικaσια 

άπαλλοτρίωσης τών κατώτερων, βιοτεχνικών κατηγο

ριών, κ.λπ., άλλά τήν ίδιοκτησία tκείνη πού έξαρταται ή 

ίδια άπό τόν άποκλεισμό άπ' όποιαδήποτε ίδlοκτησία. 

έπιβλημένο στόν μή άστό, στόν προλετάριο. 

rVGO γιά τήν κατάληξη, πρέπει νά σημειώσουμε τήν 

έπανειλημμένη σύνδεση μέ τό Φόυερμπαχ (Homo homi
nί deus) καί τήν άμοιβαιότητα της πραγματοποίησης της 
φιλοσοφίας καί της έξάλειψης τού προλεταριάτου. ~H 

ίδια ή έννοια τού προλεταριάτου γεννιέται, λοιπόν. στό 

Μάρς σάν μιά έννοια, μάλιστα, σάν ή φιλοσοφική ένι'οια, 

της φιλοσοφίας έκείνης πού συντέλεσε τή δική της 

πρακτική άνατροπή γιά νά γίνει έπαναστατική θειορία. 

θεωρία τού μετασχηματισμού τού κόσμου. 
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Ι. Μπροϋνο Μπάουερ, Τ6 έβραϊκ6 ζήτημα, Μπράουνσβάιγκ, 

1843. 
2. Μ προυνο Μ πάουερ, Ή Ικανότητα TlVV σημερινών έβραΙων κα' 

χριστιανών νά γίνουν tλεύθεροι. Είκοσιέ
να φύλλα ιίπό τήν -Ελβετία. Έκδόθηκε 
άπό τόν Γκεόργκ Χέρβεγκ .. Ζυρί-χη καί 
Βίντερτουρ, 1843, σ. 56-71. 

Μπροϋνο Μπάουερ.. Τ6 έβραϊκό ζήτημα, Μπράουνσβάιγκ., 

1843. 

χειραφετησηητσυν;ην αστικη, την ΠΌ ιτικη χει-
, 

ραφετηση. 

to Μπροϋνο Μπάουερ τούς άπαντα: κανένας στή 
Γερμανία δέν εΙναι πολιτικά χειραφετημένος. 'Εμείς 

t "δ δ ,,, έλ ' θ Π - θ' - ~ λ Α σι ι ιοιεν ειμαστεε1> ερο. . (ι) ς α σας απε ευ ε-

ρώσουμε; 'Εσείς οί εβραίοι είστε έγωιστές, δταν 
, - , "δ ' , , - , ε 
απαιτειτε μιαν ι ιαιτερη χειραφετηση για σας σαν-

βραίους. Σάν γερμανοί, θά επρεπε να έργάζεστε γιά 

τήν πολιτική χειραφέτηση της Γερμανίας, σάν αν-

θρωποι, γιά τήν άνθρώπινη χειραφέτηση, κι όχι νά 

νιώθετε τόν ίδιαίτερο τρόπο της δικής σας καταπίε-
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, - δ - , , 'ξ' σης και τηςικης σας ταπεινωσης σαν ε αιρεση 

, , , '\ '\' , , Ω "Α Α ' -
στον κανονα .. αΛ.Αα, ανΤΙυετα .. σαν επιρεραιωση του 

, 
κανονα. 

Ή μήπ(ι)ς οί tβραίοι άπαιτουν τήν έξίσωση μέ τούς 

xptarIat10lJt; ,)πηΛ-όoυς~ Έτσι όμως άναγνωρίζουν σάν 

εννομο τό χριστιαι'ικό Λ-ράτo~, ετσι άναγνωρίζουν τό 

σύστημα τής γενικής ύποδοί>λωσης. Γιατί δέν τοί>ς 

άρέσει ό ιδιαίτερος ζυγός τους, αν τοί)ς άρέσει ό 

γενικός ζυγός; Γιατί ό γερμανός θά πρέπει νά ένδια

φερθεί γιά τήν άπελευθέρωση του εβραίου, αν ό ε

βραίος δέν ενδιαφέρεται γιά τήν άπελευθέρωση τοϋ 

γερμανού; 

Τό χριστιανικό κράτος γνωρίζει μόνο προνόμια. ~o 

tβραίος κατέχει μέσα σέ τουτο τό κράτος τό προνό

μιο νά είναι εβραίος. Σάν έβραίος εχει δικαιώματα 

πού οί χριστιανοί δέν εχουν. Γιατί ζητάει δικαιώματα 

πού ό "ίδιος δέν εχει, άλλά πού οί χριστιανοί άπολαμ

βάνουν; 

'Όταν δ εβραίος θέλει νά χειραφετηθεί άπό τό 
, , , -", " 

χριστιανικο κρατος, απαιτει απΌ το χριστιανικο κρα-

τος νά εγκαταλείψει τή ΟρησΛ-ευτική του προκατάλη

ψη. ~o tβραίος δμως έγκαταλείπει τή δ/κι] του θρη-
, 'k 't έ' , δ ' 

μα νιωνει απσ εναν α ο αυτη την παραι τησηπσ 

τή θρησκεία; 

Τό χριστιανικό κράτος, άπό τήν "ίδια τήν ούσία τοl), 

άδυνατεί νά χειραφετήσει τόν εβραίο, άλλά - προ-

σθέτει ό Μπάουερ - ό έβραίος, άπά τήν ίδια τήν 
, , ~, ..., Ω ... flQ λ 

ουσια του, υεν μπορει να χειραφετηυει.σον Kαι~ 

τό κράτος παραμένει χριστιανικό καί ό έβραίος 

παραμένει l:βραίος, καί οί δυό θά εΙναι τόσο λίγο 

ίκανοί νά δώσουν τή χειραφέτηση δσο καί νά τή 

λάβουν. 
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ΙΙ Ι, ... , , 
ο χριστιανικο κρατος μπορει να συμπεριφερεται 

., , , ~β - , " , -
απεναντι στον ε ραιο μονο με τον τροπο του χρι-

στιανικου κρατους,η α η με τον τροπσ του προνο

μίου, έπιτρέποντας τήν άπομόνωση του εβραίου άπό 

τούς λοιποί)ς ί)πηκόους, άλλά κάνοντάς τον νά νιώ

θει τήν καταπίεση των άλλων ξέχωΡ(J)ν άπό τόν Τδιο 

σφαιρών καί άκόμα πιό εντονα, γιατί ό εβραίος βρί-

του κρατους. Μήπως σάν πολίτες; Στή Γερμανία δέν 

ύπάρχουν πολίτες. Μήπως σάν άνθρωποι; 'Εσείς δέν 

εΙστε άνθρωποι, όπως δέν εΙναι άνθρωποι ούτε έκεί-

νοι πρός τούς όποίους άπευθύνεστε. 

~o Μπάουερ εθεσε μέ νέο τρόπο τό ζήτημα της 
, - έ~ ι ά - ~ , β ~' , χειραφετησης τωνραιων,φου υπε α \Οε σε κριτικη 

""-' , θ ' ι 1c ' - βk ' ο ες τις προη γουμενεςεσεις καιυσεις του προ η-

ματος. Πώς εΙναι, ρωτάει, φτιαγμένος δ έβραίος πού 

πρόκειται νά χειραφετηθεί, καί πώς εΙναι φτιαγμένο 

τό χριστιανικό κράτος πού πρόκειται νά χειραφετή-
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Κ" -" , - ~ δ··η θ σει;αι απαντα με μια κριτικη της ιου αικ ςρη-

, '~' , () , €ι 'θ ξ' ~ σκειας, ανα "υει τηΡ'1σκεοτlκηντι εση μετα υ ι-

ου αισμου και χριοτιανιομου,ηγει την συσια του 

χριστιανικού κράτους - καί δλα τοί>τα μέ τόλμη, 

όξύνοια, πνεύμα κι έμβρίθεια καί σ' ενα στύλ όχι 

μόνο άκριβολόγο άλλά καί ρ(ι)μαλέο καί γεμάτο 

δυναμισμό. 

Πώς λοιπ6ν λι')νει ό Μπάουερ τό έβραϊκό ζήτημα; 

Ποιό είναι τό συμπέρασμά του; rH διατί)πωση ενός 
προβλήματος περικλείνει κιόλας τή λι')ση του. rH 
κριτική τοί> έβραϊκού ζητήματος είναι κιόλας ή 

άπάντηση στό εβραϊκό ζήτημα. Κι ετσι τό θέμα 

συνοψίζεται στό εξ ης: 

~Oφείλoυμε νά χειραφετηθούμε έμείς οί 'ίδιοι προ

τού μπορέσουμε νά χειραφετήσουμε άλλους. 

rH πιό πεισματική μορφή της άντίθεσης μεταξύ 

τού εβραίου καί τοί) χριστιανού είναι ή Ορησκευτική 

άντίθεση. Πώς λί)νουμε μιάν άντίθεση; Μέ τό νά τήν 

κάνουμε άδί)νατη. Πώς κάνουμε άδύνατη μιά Ορη

σι(ευΤI1(ή άντίθεση; Μέ τό νά k:αταργήσΟVJLC τή Ορη

σι(εία. ΙΟΌταν ό εβραίος καί ό χριστιανός άναγνωρί

σουν στι οί άντιτιθέμενες μεταξύ τους θρησκείες δέν 

εΙναι τίποτε άλλο παρά διaφΟΡr.ΤΙΚl:; βαθμίδει; άνάπτυ-

ξη~ τού ά"f}Ρ(VΠI"ΟlJ πι'εύματος, ότι δέν εΙναι παρά 

διαφορετικά φιδοπουκάμισα πού πέταξε από πάνω 

της ή ίστορία κι στι ό α"ΟΡΙύπος είναι τό φίδι πού ήταν 

ντυμένο μ~ αύτά, - τότε δέν θά βρίσκονται πιά σέ 

θρησκευτική σχέση, παρά, στό tξης, μόνο σέ μιά κρι

τική, έπιστημονική, σέ μιάν άνθρώπινη σχέση. eH έπι-
στήμη θά εlναι τότε ή Ι;νότητά τους. ΟΙ άντιθέσεις όμως 

στήν έπιστήμη λύνονται dπό τήν ίδια τήν έπιστήμη. 

ro γερμανός ~βραίoς προσκρούει κυρίως στην ελ-
λειψη πολιτικής χειραφέτησης γενικά καί στή δια-
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, , -, ~Ω' 
κηΡ1>γμενη χριστιανικοτητα του Kρατo»ς.στoσo~ 

, , ..t ' i - ~4 ' , $. Α .. , r ' 
κατα την uντιl\;ηψη του ~ παουερ, το tΡραικο "ητημα 

εχει μια γενικη,νε αρτητηπο τις ει ικες γερμανι

κές συνθήκες, σημασία. ΕΙναι τό ζήτημα της σχέσης 

μεταξύ θρησκείας καί κράτους, της άι'τίφασης ιιεταζι) 

ΟρησκευΤΙ1\·ι;ς προκατάληψης καί πολιτll(ής χειραφ{;τη-
~H ' ά" ο ' , , σης. χειραφετησηπο τη ρησκεια μπαινει σαν 

όρος, τόσο στόν εβραίο πού θέλει νά χειραφετηΟεί 

πολιτικά, όσο καί στό κράτος πού όφείλει νά χειρα

φετήσει αλλους καί νά χειραφετηθεί τό 'ίδιο. 

«Σωστά! - μας λένε, καί τό λέει ό ίδιος ό Ι;βραίος - δ έ

βραίος θά πρέπει νά χειραφετηθεί όχι σάν εβραίος .. όχι 
γιατί εΙναι έβραίος, όχι γιατί εχει μιά τόσο εξοχη παναν

θρώπινη άρχή τής ήθικότητας· άντίθετα, δ εβραίος Οά \,
ποχωρήσει μπροστά στόν πολίτη καί θά ε{ναι πολίτη; αν 

καί εΙναι εβραίος καί πρέπει νά μείνει εβραίος· δηλαδή 

είναι καί μένει έβραίος,άν καί εΙναι πολίτης καί ζεί μέσα σέ 

πανανθρώπινες συνθήκες: ή ~βραϊKή καί περιορισμένη 

ούσία του πάντα θά νικάει τελικά τά άνθρώπινα καί 

πολιτικά του καθήκοντα. ·Η προκατάληψη παραμένει, μ' 

δλο ποί) εχει ύπερφαλαγγιστεί άπό γενικές άρχές. Έφόσον 

δμιι>ς παραμένει, αύτή μάλλον ύπερφαλαγγίζει δλα τ" 

άλλα)). «Μόνο τεχνητά, φαινομενικά. δ εβραίος θά μπο-

ρούσε να παραμένει εβραιος μέσα στή ζωή του κράτους· ε-

πομένως, αν θά έπιθι)μοϋσε νά παραμείνει εβραίος, τι άπλή 

έπίφαση θά ήταν τό ούσιώδες καί θά νικοϋσε. δηλαδή 11 
ζιυή του ιιέσα στό κράτοι; θά ήταν μόνο έπίφαση ή μιά 

πρόσκαιρη έξαίρεση άπό τήν οί)σία καί τόν κανόνα)) (~H 

ίκανότητα τώι' σημεριι'ιϋι' t/JpailJJ\' καί χριστια\'ώι' \'ά γί\'ΟIΗ' 

tλεύθεροι. Είκοσιένα φύλλα, σ. 57). 

"Ας άκούσουμε, άπό τό άλλο μέρος, πώς προσδιο 

ρίζει δ Μπάσυερ τό εργο του κράτους: 

«~H Γαλλία -γράφει- μας ~δωσε τελευταία (Συζητήσεις 

στή Βουλή τής 26 Δεκέμβρη 1840), σχετικά μέ τό εβραϊκό 
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ζήτημα, δπ(ος "αί σχετ ι "ό μέ όλα ιό άλλα πα) ιτικά ζητή-
r..t ' , J..' - ·1 ' '\ ' s:: - θ 1 ' θ' ματα tuJtO την t..πανασταση τουουΑ.η και υω EJ .. τοεαμα 

μιας ζωής πού εΙναι έλεύθερη .. άλλά πού έκμηδενίζει τήν 
έλευθερία της μέ τόν νόμο, επομένως τή διατρανώνει 

έπίσης σάν μιά έπίφαση, ένώ άπό τό άλλο μέρος άναιρεί 

μέ τήν πράξη τόν έλεύθερο νόμο της •• ( ~EβραϊKό ζήτημα .. 
σ. 64). 
cc 'Ή γενική ελευθερία στή r αλλία δέν είναι ακόμα νό
μος, τό έβραϊκό ζήτημα tπίσης δέν έχει άκόιια λυθεί, γιατί 

ή νομική έλευθερία - τό στι σλοι οί πολίτες είναι ίσοι -

είναι περιορισμένη στή ζωή, πού τήν έξουσιάζουν καί τή 

διαμελίζουν άκόμα τά θρησκευτικά προνόμια, κι αύτή ή 

άνελευθερία της ζωής άντεπιδρα μέ τή σειρά της στόν 

νόμο καί τόν έξαναγκάζει νά θεσπίζει τή διάκριση των 

καταρχήν έλεύθερων πολιτών σέ καταπιεζόμενους καί 

καταπιεστές •• (σ. 65). 

Πότε, επομένως, θά λυνόταν γιά τή Γαλλία τό ε

βραϊκό ζήτημα: 

« 010 έβραίος λχ. θά επαυε κατανάγκη νά είναι εβραίος, αν 
δέν έπέτρεπε πιά στόν νόμο του νά τόν έμποδίζει νά 

έκπληρώσει τά καθήκοντά του πρός τό κράτος καί τούς 

συμπολίτες του, αν λχ. τό Σάββατο πήγαινε στή Βουλή κι 

~παιρνε μέρος στίς δημόσιες συζητήσεις. Κάθε Ορησκευτι-
." , ~ έ ' ό 'k -ΚΟ πΡονομιο γενικα,πομ νως και τ μονοπω ιο μιας 

προνομιούχας -Εκκλησίας, θά επρεπε νά καταργηθεί, καί 

αν μερικοί τι πολλοί τι dκομα καί ή συντριπτική πλειοψηφία 

θά tξακολουθοϋσαv νά νομίζουν πώς πρέπει 1ιά tκτελοvv 

θρησκευτικές ύποχρεώσεις, τότε θά επρεπε αύτό νά τούς 

παραχωρείται σάν καθαρά ίδιωτική ύπόθεση» (σ. 65). «Δέν 
θά ύπάρχει πιά καμιά θρησιcεία, αν πάψει νά ύπάρχει 

προνομιακή θρησκεία. • Αφαιρέστε άπό τή θρησκεία τήν 
ιiΠOKλεισΤΙKή της Ισχύ καί αύτή θά πάψει νά ύπάρχει •• 
(σ. 66). «'Ακριβώς δπως δ κύριος Μαρτέν ντύ Νόρ θεώρη-
σε τήν πρόταση νά παραλειφθεί στόν νόμο ή μνεία Υιά τή 

μέρα της Κυριακής σάν πρόταση νά διακηρυχθεί δτι δ 
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, " , " ~ " "δ δ ' χριστιανισμος επαψε να Ηπαρχει. t,IaI. με το 1 ΙΩικαι(ομα 

(καί τούτο τό δικαίωμα ε{ναι τελείως βάσιμο), ή δήλωση 
~ J.. ' ..(. , ,~, ΑΑ ~ , ~ ",. 
\:ΙΤΙ \:Ι νομος σχεΤΙΚυ με το ~αppατo οε\! ~χει πια για τον ε 

βραίο δεσμευτικό χαρακτήρα, θά ήταν ή διακήρυξη τοϋ 

τέλους τοϋ ίουδαrσμοϋ» (σ. 71) . 

.. ο Μπάουερ άπαιτεί, επομένως, άπό τό ενα μέρος, 
νά άπαρνηθεί δ έβραίος τόν ίουδαϊσμό, καί γενικό-

τερα νά άπαρνηθεί δ άνθρωπος τή θρησκεία. γιά νά 

μπορέσει νά χειραφετηθεί σάν πολίτης. 'Από τό άλ

λο μέρος, θεωρεί στι ή πολιτική κατάργηση της 

θρησκείας ίσοδυναμεί, κατά λογική συνέπεια, μέ 

τήν έξάλειψη γενικά της θρησκείας. Τό κράτος πού 

εχει σάν προϋπόθεση τή θρησκεία δέν εΙναι άκόμα 

άληθινό, πραγματικό κράτος. 

«Βέβαια, ή θρησκευτική ίδέα δίνει στό κράτος έγγυήσεις. 

Σέ ποιό δμως κράτος; Σε τί είδους Kράτo~;» (σ. 97). 

Σέ τοϋτο τό σημείο άκριβώς φανερώνεται ή jlοvό

πλευρη άντίληψη του έβραϊκου ζητήματος. 

Δέν ήταν καθόλου άρκετό νά έξετασθουν τά έρω

τήματα: Ποιός πρέπει νά χειραφετήσει; Ποιός πρέ

πει νά χειραφετηθεί; rH κριτική εΙχε νά κάνει καί μ' 
ενα τρίτο ζήτημα. Έπρεπε νά ρωτήσει: }'ιά τί λογής 

, , Π' e- , , 
χειραφετηaη προκειται;οιες συν ηκες απσρρεουν 

από την ουσία τής ζητούμενης χειραφέτησης; Μόνο 

ή κριτική της ίδιας της πολΙΤΙΚής χειραφέτησης ήταν 

ή τελειωτική κριτική του ίουδαϊκου ζητήματος καί 

ή άληθινή το\) άναγωγή ατό (γενικό πρόβληιιa τής 

έποχής». 

Κι έπειδή δ Μπάουερ δέν άνεβάζει τό ζήτημα σέ 

τούτο τό ύψος, πέφτει σέ dντιφάσεις. Θέτει όρους 

πού δέν βασίζονται στήν ούσία της πολιτικής χειρα-

φέτησης. Άνακινεί ζητήματα πού δέν έντάσσονται 

στόν κύκλο των προβλημάτων του καί λύνει προ-
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β1 ' ", δ' '!Ι, "" .ηματα ποl> αφηνουνιχως απαντηση το ερωτημα 

~, 9 ~ ~ 4' ~ , , , '!Ι '~ -του. ταν ο ~παθυερ",εει για ΈθΗς αντιπα ",ΟΗς της 

χειραφετησης των ε ραιων. « Ο σφα μα τους 11 ταν 
άπλώς ότι ί>πόθεταν πώς τό χριστιανικό κράτος εί

ναι τό μόνο άληΟινό καί ΟΤΙ δέν τό ί>πόβαλλαν στήν 

'ίδια εκείνη κριτική, μέ τήν όποία εξέταζαν τόν 

ίουδαϊσμό •• (σ. 3), εμείς βρίσκουμε δτι τό λάθος τοι> 
Μπάουερ συνίσταται στό δτι ύποβάλλει σέ κριτική 

" "'t'" JJ.O\'O το «χριστιανικο κρατος •• , οχι το «κρατος γενι-
κά.> .. δτι δέν έρευνα τή σχf.ση Ill;Τll.~') ΠΟ;.IΤIΛ-ι7;. χι;ιρα
φέτησης ι(αί ά\'()ριύπ ι\'ηι.; χl;ιρο.ιρι:τησηι.;, καί γι" αι")τό 

θέτει όρους ποί) έξηγοί)νται μΙ1νο μ '!Ι ενα ά-κριτικό 

μπέρδεμα της πολιτικής χειραφέτησης μέ τήν παν

ανθρώπινη χειραφέτηση. "'Αν ό Μπάουερ ρ(,)τάει 

τούς έβραίους: εχετε άραγε .. άπό τή δική σας άποψη .. 
τό δικαίωμα νά ζητάτε τήν πο/ιτll(tί /.ι;ιραφf:τηση~ 

εμείς θέτουμε άντίστροφα τό ερώτημα: εχει ή αποψη 

τής πολιτll(ής χειραφέτησης τό δικαίωμα νά άπαιτεί 

άπό τούς έβραίους τήν κατάργηση τοί) ίΟΙJδαϊσμοu'l 

κι άπό τούς άνθρώπους γενικά τήν κατάργηση τής 

θρησκείας; 

Τ ό εβραϊκό ζήτημα παίρνει διαφορετικι; διατι)π(ι)-
'!Ι , ~ " , ~, β' ~ ~ β .-. 

ση, ανα ογα με το κρατος οπουρισκεται ο ε ραι-

ος. Στή Γερμανία" σπου δέν ί)πάρχει πολιτικό κρά-

τος, δπου δέν ύπάρχει ενα κράτος ώς κράτος, τό ε-

βραϊκό ζ ήτημα είναι καθαρά (}J;οI'ΟΊ'lhΊ) ζ ήτημα. ~o 

εβραίος βρίσκεται σέ ()ρησκι;ι)τl":ιί άντίθεση μέ τό 

κράτος, πού άναγνωρίζει σάν βάση το\) τόν χριστια-
, Τ' , .,,; {\ ί' r * 

νισμο. +0 κρατος αυτο ειναι υεΟΛογος (/χ μ~γ).!ρ.\.ςo . 

~ 11 ' έδ - ~ , - θ 'h ' , κριτικηω ειναι κριτικη τηςεο oγιας~ κριτικη 

δίκοπη, κριτική καί της χριστιανικι;ς καί της ε-
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βραϊκής θεολογίας. 'Έτσι όμ(!)~ έξακολουθοί)με \'ά 
, , , , - θ '\ ' ,., 

κινουμαστε μεσα στη σφαιρα τηςr.ΟΛογιας" οσο 
, .. , , , 't"" 

I\fJlrI1\ll ΚΙ αν κινουμαστε μεσα σ (11)την. 

Στή Γαλλία" κράτος σl)\'ταγIΙΙΙΤ/Α:ό, τ6 εβραϊκό ζή

τημα εΙναι τό ζήτημα της συνταγματικότητας" τό 

ζήτημα τοι) lίlιιτελ()ιJ~- ιαραλ:τιίρα τιίι; ποί.IΤΙλ·ήι; 11:1/)(l-
, Γ' ~δ- ~ ~ ~" -φε~ιzση,,-:Όιατι ε (ι)ιατηρειιαι η Γπιφιισ'l μιας h'ρατι-

κης Ορησκείας - εσΤΗ) σέ μιά μορφή ποί) δέ\' λέει 

τίποτε καί ποί) άντιφ(lσκει μέ τόν εα\~τό της. στή 

μορφή μιας (}μησλ1~ία; τι}.; πλl:ιoψηφία~ - κι ετσι καί 

ή σχέση το\') εβραίο\ι μέ τι) κράτος διατηρεί τήν 

έπίφαση μιας θρησκει)τικης" θεολογικιlς άντίO~:σης. 

Μοναχά στά βορειοαμερικανικά έλεύθερα κι)άτη 

- τουλάχιστο σ' ε\'α μέρος τους - τό tβJ)αϊκό 

ζήτημα χάνει τή Οεολογική του σημασία καί γί\'εται 

ενα πραγματικά έγλ'όσ!1I0 ζήτημα. Μο\'αχά έκεί δπου 

τό πολιτικό κράτος ί>πάρχει στήν αρτια άναπτυγμέ

νη του μορφή, ή σχέση τοί) εβραίου, Ι\αί γενΙI\:<1τερα 

του θρήσκου άνθριΟπου. μέ τό πολι τι Ι\:ό κράτος, ε

πομένως ή σχέση της θρησκείας μi: τό ΚJ)άτσς, 

μπορεί νά παρουσιάζεται σ" δλη της τήν ίδιοτυπία" 

σ~ όλη της τήν καΘαρότητα. ΙΉ κριτική αι>της της 
, ,,Τ θ 7c' , '6' σχεσ'1ς nαυει να ειναιισ σγικη κριτικη, ευ ος 

μόλις τό κράτος πάψει νά συμπεριφέρεται σά\' κρά-

τος, δηλαδή ιroλΙΤΙλ"(ί, πρ6ς τή Ορησκεία. (Η κριτική 

- "~, , ζ , ,,'t ().Δ 
σημεισ αυτο') σπο\) τοητημα πα\)ει να ειναll'Ο ογι-

κό, ή κριτική τοί> Μπάουερ παύει νά είναι κριτική: 

«Af.\, IJΠlιρχει στί.;. 'Έι·(ημέιlΙ:'; Πολιτι;ίε.;. ο ,';r/; ()ρησΚι:ία του 

κράτο,);. ΟΙ')ΤΓ. άι'αγΙ'(υΙJισμέι'η ΟρησΚΓοία rli ... - πλl;ιοψηφίαι:, 0'')-
τι; (Jπεροχή έι'ό~ ()ρησλ:/;,jματο.::: πάΙ'Ιύ σ· ί;να άλλοο Τό κρά-

τος ε[ι'αι ξένο πρός όλα rά ΟΡησ/(ε,j,uατα) «(, de BeaIImont, 

Marie OU Ι· esclavage aux Erat~'-Unis ellO

., Παρίσι Ι 835, 
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σ. 2 Ι 4) rVπάρχο"v μάλιστα μερικά βορειοαμερικανικά 

κράτη δπου «τό Σι'"ιταγμα δέι' tπιβάλλει τίς θρησκι'ιιτι-
, δ ξ,' "ά - l ' ", '.1 κεςo~ασιες και τηιισκηση ιιιας Λατρειας σαι' ΟΡΟ για ΠΟnΙ-

τlκά προνόμια» (στό ίδιο, σ. 225). Κι δμως, «στίς 'ΈΙ'l1.JJI.r.

ι'ες Πολιτείες δέν πιστεύου\' πώς ειιας άΟρησκος αΙ'ΟΡΙύπος 

μπορεί νά ι; ίνα ι έ\ιτιμος άΙΙ(}ΡΙύπος» (στό ίδιο" σ. 224). 

Κ·' ήβ' 'Α ' τ • ξ' ι ωστοσοορεια . μερικη ειναι η κατε οχην 
χώρα της θρησκευτικότητας, όπως μας βεβαιώνουν 

όμόφωνα ό Μπωμόν, δ Τοκβίλ καί ό άγγλος Χάμιλ

τον. Τά βορειοαμερικανικά κράτη όμως μας χρησι

μεύουν μόνο σάν παράδειγμα. Τό ζήτημα είναι: πώς 

συμπεριφέρεται Τι πλήρης πολιτική χειραφέτηση πρός 

τή θρησκεία; "Αν άκόμα καί στή χώρα της πλήρους 

πολιτικής χειραφέτησης βρίσκουμε όχι άπλώς τήν 

ϋπαρςη άλλά τή γεμάτη άπό ζωντάνια καί ζωτικότητα 

ϋπαρξη της θρησκείας, τότε αύτό άποδείχνει ότι ή 

ϋπαρξη της θρησκείας δέν άντιφάσκει στήν τελειό

τητα του κράτους. ΈπειδΙ1 όμως ή ϋπαρξη της θρη

σκείας είναι Τι ϋπαρξη μιας άτέλειας, γι' αύτό Τι 

πηγή αύτης της άτέλειας μπορεί άκόμα ν' άναζητη

θεί μόνο στήν ούσία τοϋ ίδιου τοϋ κράτους. ttH 
θρησκεία δέν άποτελεί πιά γιά μας τήν αίτία άλλά 

μόνο τό φαινόμει'ο της εγκόσμιας στενοκεφαλιάς. Γι' 

αύτό εξηγουμε τά θρησκευτικά δεσμά των ελεύθε-

ρων πολιτών μέ τά γήινα δεσμά τους. Έμείς δέν ύ-

ποστηρίζουμε ότι οί πολίτες θά πρέπει νά έξαλεί-
, έ ό' , tty 'ζ ψουν την γ" σμια ΤΩι>ς στενοτητα.ποστηρι 01)-

τα μσνσν οτανα εχουνα ειψει τους γη ινους 

φραγμούς. 'Εμείς δέν μετατρέπουμε τά έγκόσμια ζη-

τήματα σέ θεολογικά. Μετατρέπουμε τά θεολογικά 

ζητήματα σέ έγκόσμια. ' Αφοϋ γιά άρκετά μεγάλο 
διάστημα έξηγουσαν τήν Ιστορία μέ τή δεισιδαιμο-
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, , έ.... λξ - , δ δ ' , , 
νια, τωραμεις t ηγουμε τηεισι αιμονια με την 

( , T'L' -' - ) -
ιστορια. &0 ςητημα της σχl;σης τιrς Πθrι.ΙΤΙKης χε/ρα 

, , 'θ " , - 'ξ' -φετηοης μι Ίη 7Jησκιια γινεται για μας τοητημα της 

σχ{;σης. τής πολιτι/{eής χι;ιραφέτησηι; }ll: τήν άνθριύπινη 

χειραφέτηση. 'Εμείς έπικρίνουμε τή\' άνισχυρία τού 

πολιτικου κράτους άπέναντι στή θρησκεία, μέ τό νά 
έ' , λ " , f.' .., πικρινο\)με το ΠΩ ΙΤΙΚΟ κρατος στηvγκοσ,uιa ι)ομη 

του, άνεξάρτητα άπό τήν άνισχυρία του άπέναντι στή 

θρησκεία. Στήν άντίφαση μεταξύ του Kράτo,ι~ καί 

μιας όρισμένης θρησκείας, λογουχάρη του ί()υδαϊ

σμου, έμείς άνακαλί)πτουμε τόν άνθρώπινο χαρα

κτήρα αύτης της άντίφασης, ώς άντίφασης μεταξύ 
_, , f' " , ~ 

του κρατους και ορισμενων γηινΙιΗ' στοιχει(ην, ως 

άντίφασης μεταξύ του κράτους καί της θρηπκείας 

γενικά, ώς άντίφασης μεταξύ του κράτους καί των 

προϋποθέσεών του γενικά. 

(Η πολιτική χειραφέτηση του εβραίου, τoίJ χρι

στιανου καί γενικά του θρήσκου άνθρώπου, είναι ή 

χειραφέτηση τού κράτους άπό τόν ίουδαϊσμό. τόν 

χριστιανισμό, τή θρησκεία γενικά. Τό κράτος, μέ τή 

μορφή του, μέ τόν τρόπο πού προσιδιάζει στήν 

ούσία του, χειραφετείται σάν κράτος άπό τή θρη-
, δ ... ά" 'θ' σκεια, ταν χειραφετειταιπο την ι(ρaτικη ~pηΠKεlα, 

δηλαδή όταν τό κρατος σαν κράτος δέν πρεσβεύει 

καμιά θρησκεία, δταν τό κράτος αναγνωρίζει, αντί-

θετα, τόν ~αυτό του σάν κράτος. Ή πολιτική χειραφέ-

τηση άπό τή θρησκεία δέν εΙναι ή τελειωτικ:ή. δίχως 

άντιφάσεις, χειραφέτηση άπό τή θρησκεία, γιατί ή 

πολιτική χειραφέτηση δέν εΙναι ό τελειωτικός" δί-

χως αντιφάσΕις, τρόπος της άνθρώπινης χειραφέτη-

σης. 

Τό όριο της πολιτικής χειραφέτησης φαίνεται ά-

μέσως στό γεγονός ότι τό κράτος μπορεί ν' άπελευ-
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Ο θ...",,., , δ ' ~'O, () , 'J 

ερω ει απΌ ενα φραγμο..ιχιι)ς ο αν ρ(ι)πος να ειναι 

, "~ '() " " ~ , τ 
πρα;Ίlιιτικα ε\;εΗ ερος, ΟΤΙ το κρατος μπορει \'(1 ειναι 
" ,., θ ' , r" e ' 'J ,., 

ενα 1.1 .. 1.1) l.ρυ I\Ρl1ιυ~ .. χωρις ο αν ρωπος να ειναι ενας 

l:λl:ΙJ(}I:ΡΟ; aνΟρυ)πος. ~O 'ίδιος ό Μ πάουερ τό παραδέ

χεται αύτό σι(ι)πηρά" όταν θέτει τόν άκόλουθο όρο 

γιά τήν πολιτική χειραφέτηση: 

((Κάθε θρησκευτικό προνόμιο γενικά .. επομένως καί τό 
μονοπώλιο μιας προνομιούχας έκκλ ησίας .. θά πρέπει νά 
καταργηθεί. καί αν μερικοί η πολλοί η καί ή σlΗιτριπτ/κιί 

πλl;ιοψηφίιι έξακολουθοϋν άκόμα νά νομίζουν πιύ~ έχου\' 

χρί:()~ l'(i !;κπληριί)\ΙΟΙΗ' [(1 Ορησκευτι/(ά τους καΟήκοντα .. τότε 

θά πρέπει νά τούς παραχωρηθεί αύτό σάν μιά καΟαρά 

ίδΙ('Jrικιί ιjπόΟI'ση.)" 

Τό λ:ράτο; μπορεί ετσι νά εχει χειραφετηθεί άπό 

τή θρησκεία, άκόμα κι δταν ή συ\'τριπτικιί πl'ι;ιο,μη

φία είναι θρήσκα. Καί ή συντριπτική πλειοψηφία 

δέν παύει νά είναι θρήσκα" έπειδή είναι ίΙ>IΙ'JΤΙλ"(ί 

θρήσκα. 

rH συμπεριφορά όμως τού κράτο\)ς" καί ίδιαίτερα 
της δηIIΟλ"ρατία; .. πρός τή θρησκεία δέν είναι" (όσ
τόσο. παρά ή συμπεριφορά τών (i\'OfJ(VTC(')\' .. ποί> ά-

παρτίζουν τό κράτος.. πρός τή Ορησκεία. 'Έπεται 

6τι δ άνθρωπος άπελευθερώνεται πολιτικά άπό ενα 

φραγμό" μέ τή }ι.εσολάβηση fOV λ-ρ(iΤΟΙJς, όταν. σέ 

άντίφαση μέ τόν εαυτό του, άνυψώνεται πάνω ά-πό 
.. # ",. , ι 

τοι>το τον φραγμο, με τροπο αφηΡηι.Ιf\'Ο και πl:ριορι-

σιιr.νο, μέ μερικό τρόπο. ~Έπεται άκόμα .. πώς ό αν
θρωπος.. άπελευθερωνόμενος πολιτικά, άπελευθερώ-

νεται μέ πλά;'ιο τρόπο. μέ κάποιο Ilf.ao, εστω μ" ενα 

ά,'αγλ"αίο ιιι;σο" 'Έπεται, τέλος .. δτι ό ανθρωπος. κι 

δταν άκόμα μέ τή μεσολάβηση τοϋ ιcράτoυς αύτοα-

νακηρύσσεται άθεος, δηλαδή όταν αί)τός άνακη-
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, "'θ ' , ., ξ '\ Ο'" , τ ΡΙJσσ(ι α (ο το κρατος, ε αΚΟΑΟ\> ει παντα να ειναι 

~' - θ ' ., n.- , ., ''L 
t:Jεσμιος τηςρησκειας" ακριρως γιατι αναγνωΡΙςει 

, r' , 7c' , , "β' θ το\' εαητσ του με π α γιο τροπο" μονο με ΤΤ)Ο'1 εια 

κάποιο\) μέσοι). r.H θρησκεία είναι ακριβώς ή άνα
γνώριση τοί> ανθρώπου μέ πλάγιο τρόπο: μέσι!) ένός 

Ιlι:π(ίζο\'τα. Τ ό κράτος είναι ό μεσάζιι)ν μεταξ\) το\> 

άνθρώπου καί τής έλευθερίας τού ανθρώπου. 'Όπως 

ό Χριστός είναι ό μεσάζων πού σ" αύτόν δ ανθρωπος 

αποΟέτει όλη του τή θεϊκότητα, όλα του τά (}ρησΚ/;IJ

ΤΙλϊί ()ι:σιιά. ετσι καί τό κράτος είναι ό μεσάζων" στόν 

όποίο καταθέτει όλόκληρη τήν άθεία του, όλη τήν 

(l\'ΠΡΙ;JΠ 1\'1/ άδl:σjιεΙJσία του. 

rH πoλΙΤII~:lί έξι')ψωση τοί) ανθρώπου πάνω από τή 

θρησκεία μοιράζεται όλες τίς ατέλειες καί τά πλεο

νεκτήματα της πολιτικής έξί)ψωσης γενικά. Τό κρά

τος ώς κράτος καταργεί λχ. τήν (lτομll(ή ίδιοκτησία" ό 

άνθρωπος κηρί>σσει μέ πολιτll(ό τρόπο τήν άτομική 

ίδιοκτησία καταργημένη μόλις καταργήσει τόν κτη

ματικό φόρο γιά τήν ένεργητική ή παθητική άσκη

ση του έκλογικοϋ δικαιώματος, όπως εγινε σέ πολλά 

βορειοαμερικανικά κράτη. f'O Χάιιιλτο\' ερμηνεύει 

τουτο τό γεγονός όρθότατα από πολιτική άποψη μέ 
, ., 'k θ "11 '~ ,." , ., -

τα ακο ου α: « 11 Jtt;γU ~η ιιαςα \'Ιλ"ηπr. ΤOI)~ Ιι ιοl(τητες 

κaί τόν ΧΡl1Ιll1ΤΙλ:ό πλούτο»·. Μήπως δέν καταργείται 

ίδεατά ή ατομική ίδιοκτησία" άν ό ακτήμονας γίνει 

νομοθέτης τού ίδιοκτήτη; ~O κτηματικός φόρος εί-

ναι ή τελευταία πολΙΤI1(ή μορφή αναγνώρισης της 

άτομικης ίδιοκτησίας. 
ν~' ~ 'Ί " -.,-
~Ι ομως, η ποl\;ιτικη καταργηση της ατομικης 

• ·0 Μάρξ άναφέρεται ατό βιβλίο του J. IIamiIton .. ο; a"OP(t)-
, , ήΟ ' '4 " , ε ~' [). πο/ κα; ταη στη" ,μερικη, στη γερμανικηκ οση τoυ:ι€ 

Menschen und die SiIlen ;n der Vereinigten Staaten \'on Norda-
merica. τόμος Ι. Μανχάιμ. 1834, σ. 146. 
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95: ' w , 5:' --, ά ' 
Ιυιoιcτησιας οχι μονο υεν καταργει τηνΤOμΙΙCη 

οι 5: ' ~'\ '\ ' " •• Ω' Τ ' , 
Ιυιοκτησια, Ul\;l\;a και την προυπουετει. &0 κρατοςοι 

έ" -- , δ ' μ τον τροπο του .. καταργει τιςιακρισεις κuruγιu
γης, κοιν(ο\,ικης ι(ατάστασης, ιιόρφ(οσης, tπαγγέλJιατος, 

όταν χαρακτηρίζει μή πολιτll(ές τίς διαφορές κατα

γωγής, κοινωνικής κατάστασης .. μόρφωσης καί έ

παγγέλματος, όταν, δίχως νά λαβαίνει ύπόψη αύτές 

τίς διαφορές, άνακηρύσσει τό κάθε μέλος του λαου 

Ισότιμο μέτοχο τής λαϊκής κυριαρχίας, όταν έξετάζει 

δλα τά στοιχεία τής πραγματικής ζωής του λαου 

άπό τήν κρατική σκοπιά. Μολαταυτα .. τό κράτος 

έπιτρέπει στήν άτομική ιδιοκτησία, στή μόρφιι)ση, 

στό έπάγγελμα ι'ά δροϋι' μέ τόι' δικό τους τρόπο καί 

νά έκδηλώνουν τήν Ιδιαίτερή τους ούσία, δηλαδή 

σάν άτομική ίδιοκτησία, μόρφωση, έπάγγελμα. Τό 

κράτος, όχι μόνο δέν καταργεί αύτές τίς πραγματικές 

διαφορές, άλλά άντίθετα τό ίδιο ύπάρχει μόνο μέ 

τήν προϋπόθεση ότι ύπάρχουν αύτές οί διαφορές· 

νιώθει τόν tαυτό του σάν πολιτικό κράτος καί έκδη

λώνει τόν καθολικό χαρακτήρα του μόνο σέ άντίθεση 

μέ τουτα τά στοιχεία του. Γι
9 

αύτό ό Χέγκελ όρίζει 

όρθότατα τή σχέση μεταξύ πολιτικού κράτους καί 

θρησκείας, δταν λέει. 

ccΓιά νά φτάσει τό κράτος νά ύπάρχει σάν ή αύτοσυνεί-

δητη ήθική πραγματικότητα τού πνεύματος, εΙναι άνάγκη 

νά ςεχωρίσει άπό τή μορφή της αύθεντίας καί της πίστης· 

tι διάκριση δμως; αύτή έμφανίζεται μόνο στό βαθμό πού ή 

έκκλησιαστική πλευρά φτάνει στόν έσωτερικό διχασμό 
,,, ό ά ~ , , ά" ~ 

της· μονο ~τσι τ ΙCρ τος, υψωνομενο πανωπο τις ~εx(o-

ρlστές έκκλησίες, κέρδισε καί πραγμάτωσε τήν καθολlκό-

τητα της σκέψης, θεμελιακή άρχή της μορφής του» (Χέ 

γιcελ, Φιλοσοφία τού Δικαίου, Ι η έκδοση, σ. 346). 

Βεβαίως! Μόνο ετσι ύψωνόμενο πάνω άπό τά ξε-
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χιοριστά στοιχεία, ιό ιcράτoς συγιcρoτείται σάν κα-

θολικότητα. 

τώι' ίδιωτών [ίη der bϋrgerlίcheη Gesellschaft*J, άλλά 
σάν ίδιότητες τής κοινωνίας των ίδιωτων. Έκεί 

δπου τό πολιτικό κράτος εχει φτάσει τήν άληθινά 

άναπτυγμένη μορφή του, ό άνθρωπος διάγει όχι ά

πλως στή σκέψη, στή συνείδηση, άλλά στήν πραγ

ματικότητα, στή ζιοή, μιά διπλή - μιάν έπουράνια 

καί μιά γήινη - ζωή, τή ζωή μέσα στήν πολιτικιί 

κοινότητα, δπου έκδηλώνεται σάν κο/\'ότητα, καί τή 

ζωή μέσα στήν κοινωνία τών ίδιωτών, σπο\) δρα σάν 

ίδιώτης ανOΡΙιJπoς, βλέπει τούς άλλους άνθρώπους 

σάν μέσο, ύποβιβάζει τόν έαυτό του σέ μέσο καί 

γίνεται πιόνι ξένων δυνάμεων. Τό πολιτικό κοάτος 

• ''Ο δρος biirgerIiche Gesellschaft - γαλλικά societe cίνίΙe. άγ
γλικά CiViI sociery - παρουσιάζει μιάν ίδιάζουσα δυσκολία στήν 

!:λληνική μετάφρασή του: θά μποροϋσε ν- άποδοθεί έπακριβώς. 

άπό ιcαθαρά l;τυμολΟΥική άποψη, μέ τόν δρο "άστική κοινωνία ... 
αν δέν ύπη ΡΊε τούτο τό σημασιολογικό διφορούμενο: 'στ, κή 

κοινωνία, στήν τρέ-ΧΟΗσα σημασία της. ε{ναι ή ιcεφαλαιoιcρατιιcή 
, Ιι ι δ J. ... Ιι ά ι 'ς ( ο" ΙCOινωνια, ιcoινωνια που t.πικρατει στικη τα ηsοcιete 

bourgeoise )0 συνάμα δμως σημαίνει - δπως στήν προκείμενη 

περίπτωση - τήν κοινωνία τών πραγματικών άτόμων, ώς Ιδιιt)-
τικών προσώπων μέ τούς Ιδιοτελείς σκοπούς καί συμφέοοντά 

τους σέ άντιπαράθεση μέ τό "πολιτικό ιcράτoς)) δπου δ άνθρωπος 

εΙναι τό "φανταστικό μέλος)) μιας δλότητας. Στή γαλλική καί τήν 

αγγλική γλώσσα Τι διάκριση εΙναι σαφής μεταξύ τών λέξεων CiviI 
καί citoyen (citizen). Προτιμ1;σαμε ετσι, Υιό Τ1;ν άποφυΥή συΥ-
-χύσεων, ν' άποδώσουμε στά l:λληνικά τήν burger/iche GeseIlscht1ft 
με τήν «άκομψη •• άλλά πλησιέστερη στό νοηματικό περιε'Χόμενό 
της εκφραση ccκοιv(vvία τών ίδ,ιοτών)) ο 

75 



,. " , - ~ δ - έξ' σΗμπεριιρερεται προς την ΙCOιν(ι)νια των ι ιωτωνι-
,,., ~",.,,-

σου πνευματικα, οπως Κι ο ουρανος προς τη γη. 

Β ' , ~, δ "'θ ".,,. ,,~ 
ρισκεται στην ι ια αντι εση μ αυΤ'1ν και την υ

περνικά μέ τόν ~ίδιo τρόπο, δπως ή θρησκεία ί)

περνικα τή στενότητα του γήινου κόσμου" δηλαδή 

ύποχρεωνόμενο" κι αί)τό" ν" άναγνωρίσει ξανά τήν 
, -'δ - "., " , 

κοινωνια των ι ιωτων, να την αποκαταατησει και να 

ύποταγεί σ' αύτήν. ~o άνθρωπος .. μέσα στήν πιό 
κονΤΗ'ή του πραγματικότητα, μέσα ατήν κοινωνία 

των ίδιωτων, είναι ενα γήινο όνο Έδώ .. δπου εχει γιά 
τόν εαυτό του καί γιά τούς άλλους τήν άξία πραγμα

τι κου άτόμου, εΙναι ενα ΨΙ:Ι;ΤΙλ-Ο φαι νόμενο. Ά πε

ναντίας, μέσα στό κράτος" δπου ό άνθρωπος άνα

γνωρίζεται αάν ενα όν ΠΟΙ) άνήκει στό άνθρώπινο 

εΙδος, είναι τό φανταστικό μέλος μιας πλασματικης 

άνεξέλεγκτης έξουσίας" του εχουν άρπάξει τήν πραγ

ματική άτομική του ζωή καί τόν γέμισαν μέ μιάν 

έξωπραγματική οίκουμενικότητα. 

fH σύγκρουση, στήν όποία βρίσκεται ό ανθρ(ι)

πος, σάν όπαδός μιας ίδιαίΤl:l}η~ θρησκείας" μέ τόν έ

αυτό του σάν πολίτη καί μέ ΤΟΙJς αλλους άνθρώπους 

σάν μέλ η τής ΚΟΙ νότητας, άνάγεται στήν l:j'κόσJlια 

διάσπαση μεταξί> τού πολιrΙ1\ο,j κράτους καί τιΙς 

κοιι'(οιιίας rlv\' ίδι(οτωι'. Γιά τόν άνθρωπο σάν μέλος 

αύτής τής κοινωνίας «ή ζωή μέσα στό κράτος δέν 

εΙναι παρά έπίφαση ή πρόσκαιρη έξαίρεση άπό τήν 
", " , Β'β .t. b . * " ουσια και τον κανονα».ε αια,l uourgeoIs • Ωπως 

κι ό έβραίος, μόνο τεχνητά μένει στή σφαίρα της 
r- - -, , "δ" ~. * * ' "ωης το\) κρατους, το ι ΙΟ οπως κι ο cItoycn μονο 

, , έβ ~ "b . --λ- ., ,,, ~ 
τεχνητα μενειραιος ησurgeοιs. Αυτη σμως .1 

πλαστότητα δέν εΙναι προσωπική. Είναι η πλαστότη-

* .I:'~- έ ' ., ~ ''\ - , - {S: -eero μ την εννοια του μεΑους της κοι\'ωνιας τωνοιωτων. 

•• "Εδώ μέ τήν έννοια τοί) μέλους του πολι τικοϋ κράτους. 
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- ~δ -, - , ~H δ ' τα του ι ιου το\) ΠΟ/ι ιτικου λ:ι>ατουι;ιαφορα 

" , Q - "'Ω "ϊ' τ 
αναμεσα στον υρησκο ανυρΙι)ΠΟ και τον ΠΟΛιτη ει'γαι 

~ δ ' ~ , ,., "~' 
tl ιαφΟΡα αναμεσα στον εμπορο και τον πα ιτη. 

άνάμεσα στόν γαΙ~Kτήμoνα καί τόν πολίτη .. ανάμεσα 
στό ζιvvται'ό ατοιιο καί τόν πολίτη. ~H αντίφαση 

στήν όποία βρίσκεται ό θρησκος άνθρωπος μέ τό\' 

πολιτικό ανθρωπο, είναι ή 'ίδια άντίφαση στήν (1-
ποία βρίσκεται ό bourgeois μέ τόν citoyen .. καί τό 
μέλος της κοι νωνίας τών ιδιιl)τιον μέ τήν πο).ιτ 1Ι\:ιί 

λι;ο\'τή του. 

Αύτή τή γήινη σί)γκρο\)ση στήν όποία τελικά 

άνάγεται τό έβραϊκό ζήτημα .. τή σχέση τοί) πολι τι
κου κράτους μέ τίς προϋποθέσεις τοι> .. ε'ίτε αι")τές 

είναι ύλικά στοιχεία, οπως ή ατομική ιδιοκτησία 

κτλ., ε'ίτε πνευματικά" δπως ή μόρφ(οση καί ή θρη-
, " ~, 'Ι, , , 

σκεια, τη συγκρουση αυτη αναμεσα στο ,'1:\'11\:0 aIJJI-

φf./JΟ\' καί τό ίδIΟ)ΤΙλ"() συιιψι:ρο\' , τό σχίσμα μεταξι> 
του πολιτικοί,) Kράτoυ~ καί της h·OI\'(fJ\'ia~ τιϋ\' ίδΙΙ'Jrli)\'. 

αύτές τίς έγκόσμιες άντιθέσεις, ό Μπάουερ τίς αφή

νει νά ()φίστανται, ένώ κάνει πολεμική έ\'άντια στή 

(}ρησλ1:υτ ΙλΊί τους έκφραση. 

« "Α κρι βώς ή βάση τής ΚΟIΙ'('Jι'ία~ T(7jl' ίδl('JΤΙ;)1'. ή άνάγκη 

ποίl έξασφαλ ίζει τήν ί>παρξ ή της καί KllrOl'J{Jlij1'1 ι ΤΙ;Ι' 

ά1'ΙΙ}'l\"llιότητιi της.. έκΟέτει τήν ί)παρξ ή της σέ συνεχείς 

κινδί)νο\)ς· διατηρεί μέσα της ενα στοιχείο άνασφάλειας 

καί γεννά τό διαρκώς έναλλασσόμενο έκείνο μίγμα φτώ-

χειας καί πλοι')του .. ένδειας καί εύημερίας, γεννά γενικότε-
pd τήν άστάθεια» (σ. Χ). 

"'Α ' r Π' ~ , , Π r Η ς συγκρινσυμε σ ΟΚ ~ιιpo [ο κεφα αιο « ΚΟΙ-

νωνία τ(ι)ν ίδιωτων η (σ. 8-9) notj εχει συνταχΟεί 

σι'>μφιι>να μέ τίς βασικrς γραμμές της έγελιανής φι-

λοσοφίας του Δικαίου. Τήν κοινωνία τ(ον ιδιιοτων 

στήν αντίΟεσή της μέ τό πολιτικό κράτος .. ό Μπά-
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,,, 'ζ t ά ' , ά ' ουερ την αναγνωρι ει ωςναγιcαια, γιατιναγνωρι-

~' ~, '\ ' , 
",ει αναγκαιο το ΠΟ/\;ΙΤΙΚΟ κρατος. 

ΙΗ πολιτική χειραφέτηση άποτελεί άσφαλώς με-

γάλη πρόοδο. 'Ωστόσο, δέν είναι ή τελευταία μορφή 

της άνθρώπινης χειραφέτησης γενικά, εΙναι όμως ή 

τελευταία μορφή τής άνθρώπινης χειραφέτησης μέ

σα στό μέχρι τώρα παγκόσμιο σύστημα. "Εννοείται 

πώς μιλάμε έδώ γιά πραγματική, πρακτική χειραφέ

τηση. 

ιο άνθρωπος χειραφετείται πολιτικά άπό τή θρη

σκεία, έκτοπίζοντάς την άπό τό δημόσιο Δίκαιο στό 

ίδιωτικό Δίκαιο. tH θρησκεία δέν είναι πιά τό πνεύ
μα του κράτους, οπου ό ανθρωπος - εστω καί περι

ορισμένα, ίδιόμορφα καί σέ μιάν ίδιαίτερη σφαίρα 

- συμπεριφέρεται σάν μέλος του άνθρώπινου ε!lίδους 

στήν έπικοινωνία του μέ άλλους άνθρώπους· εγινε 

τό πνευμα της κοινωνίας τών ίδιωτών, της σφαίρας 

του έγωισμου, του πολέμου όλΙύν έναντίον όλων. Δέν 

εΙναι πιά ή ούσία της κοινότητας, άλλά ή ούσία της 

διαφορας. Έγινε ή εκφραση του χωρισμού του άν

θρώπου άπό τήν κοινότητά του, άπό τόν έαυτό του 

καί άπό τούς άλλους άνθρώπους - όπως ήταν στήν 

πρωτόγονη έποχή. Είναι άκόμα μόνο ή άφηρημένη ό-

μολογία τού ίδιαίτερου παραλογισμού, τής άτομικής 

ίδιοτροπίας, της αύθαιρεσίας. Ό ατελεύτητος κατα-

κερματισμός της θρησκείας στή βόρεια 'Αμερική 

λχ. τής δίνει κιόλας έξωτερικά τή μορφή μιας καθα-

ρά άτομικης ύπόθεσης. Έχει πεταχτεί στήν κατη-
, - ,~ - , , ~~ ... 

γορια των Ιυιωτικων συμφεροντων και tιςoριστει 

, 1 ό' ά" , "7\ 1 
γελιόμαστε δμως ώς πρός τά δρια της πολιτικης 

χειραφέτησης. to διχασμός του άνθρώπου σέ δηιιό-
σιο ανθΡΙύΠΟ καί σέ ίδιώτη άνθρωπο, ή ιιετατόπιση 
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- θ ' ά' " , ,--τηςρησιcειαςπO το κρατος στην κοινωνια των 

ίδιωτων, δέν εΙναι μιά βαθμίδα, εΙναι ή τελείωση τής 
λ: - , , , tc' έ ' πα (τι ((ης χειραφετησης, που τοσοιγοπομεναις 

καταργεί τήν ΠΡf1γματική θρησκευτικότητα τοϋ άν

θρώπου, σσο λίγο καί πασκίζει νά τήν καταργήσει. 

~H διάσπαση τοϋ άνθρώπου σέ έβραίο καί σέ 

πολίτη, σέ προτεστάντη καί σέ πολίτη, σέ θρήσκο 

άνθρωπο καί σέ πολίτη - αύτή ή διάσπαση δέν 

εΙναι ενα ψέμα ένάντια στήν ίδιότητα τοϋ πολίτη, δέν 

εΙναι παράκαμψη τής πολιτικής χειραφέτησης, είναι 

ή ίδια ή πολιτική χειραφέτηση, εΙναι ό πολιτιι(ός τρό

πος χειραφέτησης άπό τή θρησκεία. Βέβαια, σ' έπο

χές όπου τό πολιτικό κράτος γεννιέται βίαια άπά 

τήν κοινωνία των ίδιωτών ώς πολιτικό κράτος, όπου 

ή άνθρώπινη αύτο-απελευθέρωση τείνει νά πραγμα

τωθεί μέ τή μορφή τής πολιτικής αύτο-απελευθέρω

σης, τό κράτος μπορεί καί όφείλει νά προχωρήσει 

μέχρι τήν κατάργηση τής θρησκείας, μέχρι τήν έκμη

δένιση της θρησκείας, άλλά μόνο μέ τόν ίδιο τρόπο 

πού προχωρεί στήν κατάργηση τής άτομικης ίδιο

κτησίας, στόν καθορισμό άνώτατου όρίου τιμών, 

στή δήμευση, στήν προοδευτική φορολογία, μέ τόν 

ίδιο τρόπο πού προχωρεί στήν κατάργηση της ζωης 

μέ τή λαιμητόιιο. Σέ στιγμές έξαιρετικης αύτοπεποί-

θησης της, 11 πολιτικη ζωή έπιζητεί νά καταπνίξει 
τήν προϋπόθεσή της, τήν κοίνωνία των ίδιωτών καί 

τά στοιχεία της, καί νά συγκροτηθεί σάν ή πραγμα-

τική - δίχως άντιφάσεις - ζωή τοϋ άνθρώπου ώς 
"δ Λ" J.:. ... " , , δ έ ει 9υς. ~υτo υμως μπορει να το πετυχει μονοιαμ -
σου μιας βΙαιης άντίθεσης πρός τίς ίδιες της βιοτι-

κές συνθηκες, μόνο κηρύσσοντας τήν έπανάσταση 

διαΡΚή. Καί γι' αύτό, τό πολιτικό δράμα τελειώνει μέ 

τήν παλινόρθωση της θρησκείας, της άτομικής ί-
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δ ", '\ - , - ,-
ιοκτησιας, ΟΑων των στοιχειων της κοινιι)νιας τ(ι)ν 

.. ~ - ",,~ ~ , , Α ''\ 
Ιυιωτων" με τη\' Ιυια αναγκαιοτητα ΠΟΗ κι u ΠΟΛεμος 

k' "." -τε ειω\'ιι με την ειρ'ινη. 

Φυσικά .. τό τέλειο χρισΤll1\'ι,,:ό κράτος δέν είναι τό 
λεγόμενο χριστ/ιι\'ι/(ό κράτος .. ποι') άναγνωρίζει τόν 

χριστιανισμό σάν βάση του, σάν κρατική θρησκεία 

καί γι' αύτό άποκλείει τίς αλλες θρησKείες~ άλλά 

είναι μάλλον τό (l()ι;ϊστll(ό κράτος .. τό δηlιοl\"ραrΙhϊ) 

κράτος .. τό κράτος ποι') έκτοπίζει τή θρησκεία άνά

μεσα στά αλλα στοιχεία της κοινΙύνίας των ίδΙΙύ

των. Τ() κράτος .. ποί> είναι άκόμα θεολόγος .. ποί) 

κηρύσσει άκόμα έπίσημα ιός σι')μβολο της πίστης 

τqυ τόν χριστιανισμό, ποί) δέν τολμάει άκόμα ν" 

αι')τοανακηρι)χΟεί σέ /(ράτοι;. - τό τέτιο κράτος δέν 

εχει άκόμα κατορθ(οσει νά έκφράσει σέ }'tίι\'η, ά\,

Ορώπι\'η μορφή .. μέσα στήν Π/Ja}'JιαΤΙλ:ότητ(i του σάν 
κράτους, τήν (i"ΟΡΙΙJΠΙ\'ΙΙ βάση τοι)" ποί> πλ ηθιορική 

της εκφραση είναι ό χριστιανισμός. Τό λεγ()μενο 

χριστιανικό κράτος είναι άπλως τό 111ί-/(ρ(ίτ(}~ .. γιατί 
δέν εΙναι ό χριστιανισμός ώς θρησκεία .. άλλά μόνο 
τό ά\'(}ριvπιι'ο φό\'το της χριστιανικής θρησκείας ποι') 

μπορεί νά πραγματωθεί σέ άληθινά άνθριοπινα δημι

OtJrY1;pata. 
Τό λεγόμενο χριστιανικό κράτος είναι ή χριστια-

νική άρνηση του κράτους .. άλλά μέ κανένα τρόπο ή 
κρατική πραγμάτωση τού χριστιανισμοί). Τό κράτος 

ποί) άναγν(ύρίζει άκόμα τόν χριστιανισμό στή μορ-

φή τής θρησκείας" δέν τόν άναγνιι)ρίζει άκόμα aTli 
, 411W' , , ~, 

μορφη το\) κραΤΟΗς.. γιατι σΗμπεριφερεται ακομα 

θ ", θ ' δ Π δ' δ' ~ ( 

ιίληΟι\'ιί πραι,/ιιΖτιοση τής άνθρώπινης βάσης της θρη-

σκείας .. γιατί έπικαλείται τή ιιιί-πρα,'ιιατικότητα καί 

τό φα\'τασΤI1~:ό σΧι71ια αΙJτου του άνΟρώπινου πυρήνα. 
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Ι ' "Ί ' , , ~ , J " 

Ο "εγομενο χριστιανικο κρατος ειναι το αΤΙ:ΑΙ:Ι; 

, ',ό 'θ' - , κρατος, και η χριστιανικηρησκεια του χρησιμευει 

, ,.~ ~' "θ' -., 'κ ' σαν ο vl\~ηρ(')ση και σαν κα αγιαση της ατε ειας 

του. Γι" αύτό, ή ·θρησκεία τού γίνεται κατανάγκη 
,., , " "'f,' 
ενα ιιεσο, και το χριστιανικο κρατος ειναι το κρατος 

της ι)ποι(ρισία..;. "γ πάρχει μεγάλη διαφορά άνάμεσα 

" "Ii ' ),' "-στην πεΡΙΠΤΙι)ση ΠΩΙ) τορτιο κρατος,\,ογιι) ΤΩ\) 

πινrιασ,l τιlςρ,Ισκειας πραγραεωνεται ργκο-

σμιο τρόπο. Τό λεγόμενο χριστιανικό κράτος, άπε-

ναντίας, συμπεριφέρεται πολιτικά πρός τή θρησκεία 

καί θρησκευτικά πρός τήν πολιτική. "'Αν έξευτελίζει 

φαινομενικά τίς κρατικές μορφές, έξίσου έξευτελίζει 

φαινομενικά καί τή θρησκεία. 
Ι:' '~ , ,., 'θ ." fi ια ναιασαφηνισουμε την αντι εση αυτη,ς 

έξ' , δ 1 - -,-
Μπάουερ, δομή πού προέκυψε από τήν αντίληψη γιά 

, , , 
το χριστιανο-γερμανικο κρατος. 

«Τελευταία - λέει ό Μπάουερ - , όρισμένοι, γιά ν' 
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ά δ 'ξ , 8δ' v,. .,,., -
ΠΩ ει Ωον το α lΗ'ατο η την a"l)παρcιιι εVΩς χριστιανΙΚΩ)) 

, ..., '\ ' " '). ... 
ιcρατoυς. μας παρεπεμψαν ΠΟΑΙ> σ"χνα στα ρητα ~Kει\'α 

- 1:"' '\' " r Ί ' ., , ~, 
του ΕυαγγεΛΙΟΗ.. που το ιτωριvο] κρατος 01.1 IIO\'(} 0::\' 

άκολουθεί. άλλά orjff. καί jlnOpci ΠΟΤ/: \,. άκοi.οιι(}ιjσι;ι. Γ.λτ(λ; 

άι' Ο{;λι;ι [σάν κράτος] ι'ά διαλυΟΓοί f.\'rι;ί.(7)~ )). (( 'Ώστόσο .. τ6 
ζήτημα δέν λύνεται τόσο εύκολα. Τί άπαιτου\' λοιπόν 

τούτα τά εύαγγελικά άποφθέγματα: Τήν ί>περφυσική αι")-

ταπάρνηση, τήν ύποταγή στήν αι')θεντία τής -Αποκάλυ

ψης, τήν άπομάκρυνση άπό τό κράτος .. τήν κατάργηση 
των έγκόσμιων σχέσεων. Μάλιστα .. δλα τουτα τά άπαιτεί 
καί τά πραγματοποιεί τό χριστιανικό κράτος. Έχει άφο

μοιώσει τό ΠVf.ιjμα rotj ΕιjuγγελίΟlJ, κα ί αν δέν τό άποδίδει 

μέ τά ίδια λόγια ποί) τό έκφράζει τό Εύαγγέλιο .. αυτό 
συμβαίνει έπειδή έκφράζει τούτο τό πνεύμα σέ κρατικές 

μορφές. δηλαδή σέ μορφές πού αν καί είναι παρμένες άπό 

τή ζιι)ή του κράτο\)ς καί άπό τούτο τόν κόσμο .. ώστόσο 
φαινομενικά ύποβαθμίζονται μέσα σέ τοί)τη τή θρησκευ

τική άνάπλαση πού όφείλο\)ν νά ί)ποστουν. Τό χριστιανι

κό κράτος εΙναι ή άπομάκρυνση άπό τό κράτος. ποί) γιά 

νά πραγματοποι ηθεί .. μεταχειρίζεται τίς κρατικές μορφές) 
(σ. 55). 

'0 Μπάουερ έξηγεί σέ συνέχεια πώς ό λαός τού 
χριστιανικοϋ κράτους δέν εΙναι παρά ενας μή-λαός .. 
δέν εχει πιά δική του θέληση,. κατέχει δμαις τήν 

αληθινη του ϋπαρξη μέσα στήν κεφαλή τού κρά-

τους, τοϋ όποίου είναι ύπήκοος, άλλά πού έξαρχής 

κι άπό τήν ίδια του τή φύση του εΙναι ξένο .. δηλαδή 
- δόΑ ", Θ' , - ή Ο δ ' , δ ' ΤΩl>ηκε απο τον ~εo και τουρ ειχιι)ς τηικη 

του σύμπραξη" πώς οί νόμοι αύτοϋ του λαοϋ δέν 

εΙναι δικό του έργο, άλλά θεϊκές 'Αποκαλ6ψεις" πώς 

ό ανώτατος αρχηγός του χρειάζεται προνομιούχους 

μεσάζοντες ανάμεσα στόν ίδιο καί τόν καθαυτό λαό .. 
τή μάζα" πώς αύτή ή ίδια ή μάζα διασπάται σ' ενα 

πλήθος ξεχωριστών κύκλων, πού σχηματίζονται καί 
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δ θ ' ά ' " , δ' ξ' ιει> υνονταιπο την τυχη, πουιακριvοvται μετα υ 

.ιt. " , , 't~, 'θ " 
τους uno τα συμφεροντα, τα ιυιαιτερα πα η ιcαι τις 

προ ηψεις τους και α αινουν ως προνσμισ την α

δεια v't άπομονώνονται οί μέν άπό τούς άλλους, κτλ. 
(σ. 56). 

~O ίδιος ό Μπάουερ λέει ώστόσο: 

« ~H κριτική't αν δέν πρόκειται νά εΙναι τίποτε άλλο παρά 

θρησκεία, δέν μπορεί νά εΙναι πολιτική, σπως καί τό 

καθάρισμα των τσουκαλιων't αν πρόκειται νά χρησιμεύει 

γιά τήν ύπόθεση της 'tΕκκλησίας't δέν μπορεί νά θεωρεί

ται θέμα πού dφορα τό νοικοκυριό)) (σ. 108). 

Στό χριστιανο-γερμανικό κράτος, όμως, ή θρη

σκεία εΙναι ενα «θέμα νοικοκυριού)), οπως καί τό 

«θέμα νοικοκυριού) εΙναι θρησκεία. Στό χριστιανο

γερμανικό κράτος ή κυριαρχία της θρησκείας είναι 

ή θρησκεία της κυριαρχίας. 

'0 χωρισμός του «πνεύματος του Εύαγγελίου)) 

άπό τό «γράμμα του Εύαγγελίου)) εΙναι μιά ά\'τιΟρη

σκευτική πράξη. Τό κράτος πού βάζει τό Εύαγγέλιο 

νά μιλάει μέ τό γράμμα τής πολιτικής - πού διαφέ

ρει άπό τό γράμμα τού ~Aγίoυ Πνεύματος - δια-

πράττει μιάν ίεροσυλία, αν οχι άπό τήν άνθρώπινη 

σκοπιά, τουλάχιστο από τή δική του, τή θρησκευτι-

κή σκοπιά. Στό κράτος πού άναγνωρίζει τόν XιJι 

στιανισμό σάν τόν ύπέρτατο κανόνα του, τή Βίβλο 

, ό Χ' θ" 't ά θ' σαν τ ναρτη του, α πρεπει νντιπαρα ετουμε 

δπως καί τά άνΟρώπινα σκουπίδια ποι) πάνω τους 

στηρίζεται, πέφτει σέ μιάν όδυνηρή - κοΙ άπό τήν 

αποψη της θρησκευτικής συνείδησηι;~ (l\'\)πέρβλητη 

- άντίφαση, δταν τό παραπέμψουμε a't έκείνα Τι.. 
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, - Ε" 'Α,' ', 9rδ " ι δΙ ρητα τουυαγγε "ιου που το ι ΙΟ «οχι μονοεν 

.. ) Q'" • ) )'" , -.. ~ θ' ακο "ου ει, αΛΛα ουτε ι(αι JI1fO/JCI " αλ.ϊ}l~oυ~lσι;ι, 

/;1\ rό~ αι, θι:λιι, σάι' ~ράrος, ι,ά διaλυΟιί όλότι:λιι». 

Καί γιατί δέν θέλει τό κράτος τήν πλήρη τοι, διάλυ

ση: Τό 'ίδιο δέν μπορεί νά δώσει άπάντηση ο\>τε στόν 

έαυτό του ούτε στούς αλλους. Μπροστά στή δικιί του 
'δ ' J. ' , Ι " rl 

σl)\'ει ηση, το tιπισημo χριστιανικο κρατος ειναι ενα 

χρέος. πού ή έκπλήρωσή του είναι άνέφικτη, καί 

μόνο ψευδόμενο στόν 'ίδιο τόν εαυτό του μπορεί νά 

βεβαιώσει τήν πραγιιαΤΙλ.-ότητα της ύπαρξής του καί 

γι' αύτό παραμένει πάντα" γιά τόν Ιδιο τι)ν εαυτό 

του, άντικείμενο άμφιβολίας, ενα άβέβαιο" προβλη

ματικό άντικείμενο. 'Η κριτική εχει επομένως πέρα 

γιά πέρα δίκιο, δταν κάνει τό κράτος πού έπικαλεί

ται τή Βίβλο νά χάνει τά λογικά του, ετσι ωστε νά 

μήν ξέρει πιά τό 'ίδιο αν είναι μιά φαι'τασίΙ'Jση ή μιά 

πραγιιατ/κ(;τητιι. ετσι ωστε ή προστυχιά τών έ)'κό

σι"ιο\, σκοπών του, πού ή θρησκεία τούς χρησιμεύει 

γιά κάλυμμα, νά πέφτει σέ μιάν άλυτη σί)γκρουση μέ 

τήν έντιμότητα τής ΟρησΚI;υτιι(ής του συνείδησης, 

γιά τήν όποία ή θρησκεία έμφανίζεται σάν ό σκοπός 

του κόσμου. Τό κράτος αύτό μπορεί νά λυτρωθεί 
άΙ' έ ' β' ,,,, όιt ι 

τής καθολικής Έκκλησίας. "Απέναντι σ' αί)τή τήν 

"Εκκλησία ποί) άνακηρύχνει τήν κοσμική έξουσία 

δικό της ύπηρετικό όργανο, τό κράτος είναι άνίσχυ-
, , ~ , έξ , , δ ' 

ρο, ανισχυρη κοσΙlIκηουσια, πουιατεινεται 

ότι είναι ή κυριαρχία του θρησκευτικοϋ πνεύματος. 

Μέσα στό λεγόμενο χριστιανικό κράτος άξία εχει 
,,, ό" () .. ~~ , ή d7. ~ , , πραγματικα σχι U\'7JlvnO':;', α α~ οτριωση του. 

Ό μοναδικός ανθρωπος πού εχει αξία, δ βασιλιάς, 

είναι !:να όν είδικά διαφορετικό άπ" όλους τούς 

άλλους άνθρώπους, κι έπιπλέον θρήσκο, πού συνδέ-
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α ",.", Θ ' Ο' έ εταιμεσα με τον 01)ρανο, με τον ~εo.Ι σχ σεις 

, - έ~ - Ι ά' , , , Ε που κυριαρχουνω ε ναι κομα σχεσεις ΤΕ/στης. 

κηωη και τηωη του ει ους,ναμεσα στηωη της 

κοινωνίας των ίδιωτών καί τήν πολιτική ζωή, εΙναι 

θρήσκα έφόσον δ ανθρωπος συμπεριφέρεται πρός 

τήν κρατική ζωή πού βρίσκεται πέρα άπό τήν πραγ-

ματική του άΤOμΙΙCότητ~, σάν πρός τήν άληθινή του 

ζωή, εΙναι θρήσκα στόν βαθμό πού ή θρησκεία εΙναι 
~~ -, - - , - ~ ~ - ή ~ ω το πνευμα της κοινωνιας των ι ιωτων, εκφρα 

ση τσυ χωρισμσυ και τηςπσμακρυνσ ης τσυν ρω-

που από τόν ανθρωπο. eH πολιτική δημοκρατία 

εΙναι χριστιανική, γιατί σ' αύτήν ό άνθρωπος - δχι 

μόνο ενας άνθρωπος, άλλά ό κάθε άνθρωπος - εχει 
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άξ , , , " r, v , 
ια σαν κιψιαρχο, σαν το ι)ψιστο ον· προκειται 

" "a Q , ά ~~' εi' ομως για τον ν ρωπο στην κα " "ιεΡΥητη,κοινω-
νητη μορφη του, για τον αν ρωπο στην τυχαια του 

ϋπαρξη, γιά τόν ανθρωπο όπως βαδίζει καί στέκεται, 

γιά τόν ανθρωπο οπως τόν εχει -χαλάσει όλόκληρη ή 

όργάνωση της κοινωνίας μας, πού εχει χάσει τόν έ

αυτό του κι εχει άποξενωθεί άπό τόν έαυτό του, πού 

εχει παραδοθεί στήν κυριαρχία άπάνθρωπων σχέ

σεων καί στοιχείων, κοντολογης γιά τόν άνθρωπο 

πού δέν εΙναι άκόμα πραγματικό ον του άνθρώπινου 

εΤδους. Αύτό πού γιά τόν χριστιανισμό είναι φαντα

στική είκόνα, όνειρο, αίτημα του λόγου - ή κυρι

αρχία του άνθρώπου, δμως του άνθρώπου σάν ξένου 

όντος, διαφορετικου άπό τόν πραγματικό άνθρωπο 

- είναι μέσα στή δημοκρατία αίσθητή πραγματι

κότητα, παρόν, έγκόσμια άρχή. 

Στήν τέλεια δημοκρατία, ή ίδια ή θρησκευτική 

καί θεολογική συνείδηση θεωρείται τόσο πιό θρη

σκευτική καί τόσο πιό θεολογική, οσο περισσότερο 

φαίνεται στι στερείται άπό πολιτική σημασία, άπό 

γήινους σκοπούς, ΟΤΙ εΙναι ύπόθεση του μΙ<1άνθρω

που πνεύματος, εκφραση της διανοητικης στενότη

τας, προϊόν τής αύθαιρεσίας καί της φαντασιοπληξί-

ας, όσο περισσότερο είναι πραγματικά μιά έξώκο-

σμη ζωή. Ό -χριστιανισμός φτάνει έδώ τήν πρακτι-

κή εκφραση του οίκουμενικου θρησκευτικου νοήμα-

τός του, γιατί συγκεντρώνει τίς ποικιλότροπες ΚΟ-

σμοαντιλήψεις τή μιά πλάι στήν άλλη - μέ τή 
, .. ...." θ ' 

μορφη του χριστιανισμου κι ακ μα περισσοτερο, 

Υιατί προβάλλει στούς άλλους όχι τήν άπαίτησ'l νά 

εΙναι χριστιανοί, άλλά μόνο τήν άπαίτηση ν' ανα-

γνωρίζουν τή θρησκεία γενικά, μιάν όποιαδήποτε 

θριισκεία' (πρβλ. τό κείμενο του Μπωμόν πού παρα-
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θ' ") rH Ο ' 'δ Α εσαμε πιο πανω .ρησκευτικη συνει ηση Κι) .. \J-

- , ) - - θ - ά 'θ ' μπα στον π "ΟΗΤΟ τηςρησκευτικηςντι εσης και 

τι;ς θρησκευτικής ποικιλομορφίας. 

"Έχουμε δείξει, έπομένως, στι ή πολιτική χειραφέ

τηση άπό τή θρησιcεία άφήνει τή θρησκεία νά ύ

φίσταται, εστω κι άν δέν είναι προνομιο\')χα Ορη-
, Ή" , t , β' ~"~' σκεια. αντιφαση στην Ωποιαρισκεται ο σπα Ως 

μιας όρισμένης θρησκείας μέ τήν ίδιότητά το\) ώς 

πολίτη είναι μόνο ;;\'α Jll:/JΟΙ; τή~ KαOoλΙKή~ r.γλ-όσιιια.; 

άι'τίφασης ιιετας,) ro,j πολιτιι(ο,j Kράτoυ~ Ι(αί ΤΙ1~ 1\'0/

\,ιο\,ίας rcV\' ίδι(!}τiV\'. rH τελείωση τού χριστιανι κοί> 
κράτους είναι τό κράτος έκείνο πού άναγνωρίζει τόν 

έαυτό του ώς κράτος καί ποί> δέν παίρνει ί)πόψη τή 

θρησκεία τών μελών του. ~H χειραφέτηση του κρά

τους άπό τή θρησκεία δέν είναι ή χειραφέτηση τού 

πραγματικού άνθρώπου άπό τή θρησκεία. 

"Εμείς λοιπόν δέν λέμε, δπως ό Μπάουερ, στοί>ς ε

βραίους: "Εσείς δέν μπορείτε νά χειραφετηθείτε πο

λιτικά δίχως νά χειραφετηθείτε ριζικά όπό τόν 10\)

δαϊσμό. "Εμείς τοί)ς λέμε άντίθετα: έπειδή μπορείτε 

νά χειραφετηθείτε πολιτικά δίχως ν" άπαρνηθείτε ό

λότελα καί δίχως άντίφαση τόν ίουδαϊσμό, γι" αί>τό ή 
" δ ~ 1.' , δ ' τ ή ι ~j , ι ια η ΠO~Ι (Ιλη χl.φαφι:τησηεν ειναι U\'lPlVTrI\',! 

χειραφέτηση. 'Αν εσείς οί έβραίοι θέλετε νά χειρα-

φετηθείτε πολιτικά, δίχως νά χειραφετηθείτε οί 'ίδιοι 

σάν άνθρωποι, αύτό σημαίνει οτι ή ήμι τέλεια καί ή 
" δ' β , " β , αντιφασηενρισκονται μονο μεσα σας,ρισκονται 

χειραφετησης.ν ειστε κ"εισμενοι μεσα σε τουτη 

τήν κατηγορία, σημαίνει στι συμμετέχετε στή γενική 

ύποταγή. 'Όπως τό κράτος ε\'εργεί σιjJLφιt)\'(l 111: τό 

Εrjαγγέλιο οταν, μ. σλο ποί) είναι κράτος, συμπεριφέ-

ρεται χριστιανικά πρός τόν εβραίο, ετσι κι ό εβραίος 
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t -, "" r, ., , t β ~ 
\'I:IJjΊΊ συιιφ(η1'ΙΙ ΙΙΙ' τη1' πο/; ΙΤΙλ."" οταν .. αν καιραιος .. 
άπαιτεί δΙKαι(ίJματα πολίτη. 

v Oμ(ιJ~ ο αν ρ(οπος .. αν και ε ραιος .. ρπορει να 
γίνει πολιτικά χειραφετημένος .. νά λάβει δικαιώματα 
πολίτη .. τότε μπορεί άραγε v" άπαιτήσει καί νά λάβει 
τά λεγόμενα δΙλ:αΙΙ'J!ΙΙΙΤΙΙ ro;j (ίΙ'ΟΡΙ!JΠΟI): "ο Μ πάουερ 
", .., 

ΤΟ αρ,'ιι:rαι α\ ,το" 

ccT6 ζήτημα είναι άν ό έβραίος σάν τέτιος. δηλαδή ό έ
βραίος ποί) ό "ίόιος άναγν(ι)ρίζει ότι είναι άναγκασμένος 

άπό Τ11ν ίδια Tli\' οι)σία τοι) νά ζεί σέ αίώνια άπομ6νιι)ση 

άπό τοι')ς άλλο\ις" ε{ναι ίκανός νά δεχτεί τά λ:α(}ολΙλ.Ίί 

δΙλ."αιι:ηιατα τοιϊ (ί"ΟΡ(lJ]CΟΙJ καί νά τά παραδεχτεί γιά τοίις 

άλλο\ις. 

)) rH ίδέα γιά τυ δικαιώματα το\ι άνΟρώπο\1 άνακαλ\')φθη
ιcε γιά τόν χριστιανικό κόσμο μιSλις τόν περασμένο ai(t>va. 
Δέν εί\'αι εμφ\)τη στόν άνθρ(ι)πο" άντίθετα καταΚΤ1,θηκε 

μόνο στόν άγ(ονα Ινάντια στίς ίστορικές παραδόσεις μέ τίς 

όποίες άνατράφηκι: ιίiς τώρα ό ανθρ(ι)πος. "Έτσι" τά άνθρώ

πινα δικαιώματα δέν εΙναι δ(ορο της φύσης" δέν είναι μιά 

προίκα της προηγοί)μενης ίστορίας" άλλά τι) επαθλο το\) 

άγώνα r.νάντια στήν τύχη της γέννησης κι ένάντια στά 

προνόμια, ποί, ή ίστορία άπό γενιά σέ γενιά άφησε κληρο-
" , ΕΙ ,. ''k. η' . νομια μεχρι τωρα.ναι το αποτε εσμα τ ς μορφι()οης και 

μπορεί \'ά τά κατέχει μόνο δποιο(, τά εχει κερδίσει κι έγινε 

αξιος γι' αύτά. 

))Μπορεί λοιπον ό fβραίος νά τά πάρει στή\' κατοχή το\): 

rΌσον καιρό εί\'αι tβραίος .. 11 περιορισμένη ο\Ίσία ποί> τόν 
κάνει έβραίο Οά πρέπει νά κερδίσει τή νίκη κατά της 

άνθρώπινης οι·)σίας πού τόν συνέδεε ύποχρειι)τικά σάν 

άνθρωπο μέ το\',ς άλλους άνθρώπους, πρέπει νά τόν άπομο-

νώσει άπό τοί,ς μή tβραίους. Μέ τοι')τη τήν άπομόνωση 

δείχνει στι ή ιδιαίτερη ούσία πού τόν κάνει έβραίο. ε{ναι ή 

άληθινή καί ϋψιστη ούσία τοι). μπρός στήν όποία ή ούσία 

τού άνθρώπου πρέπει νά ύποχωρήσει. 
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Μ ' , Uδ '.t. ' r , ~ , )) ε τον ι 10 τροπο U χριστιανος (ι)ς χριστιανος υ[\' 

μπορεί νά παραχ(ι)ρήσει άνθρώπινα δικαιώματα·· (σ. 19. 
20). 

'Ό ανΟριι)πος .. κατά τόν Μ πάΟ\Jερ .. πρέπει νά Ο\)σιά-
, , ..... , " , , 

σει το «ΠΡΟ\'ΟΙlIΟ της πιστη~) για να μπορεσει να 

λάβει τά καθολικά άνθρώπινα δικαιώματα. ''Ας ρί-

ξουμε μιά ματιά στά λεγόμενα δικαιώματα του άν

θρώποι> καί μάλιστα στά δικαιώματα το\> άνθρώπο\ι 

μέ τήν αύθεντική τους μορφή .. μέ τή μορφή ποι') εΧΟΙJ\' 
πάρει σ

9 

!;λ.ϊ:Λ'ΟIJ; ΠΟlι τ' (1 "llh-άλ,jfμα \' .. το\')ς βορειοαμε

ρικανο\'Jς καί το\'Jς γάλλους! 9Ενμέρει .. τούτα τά δι

καιώματα τοί> άνθρώπου είναι πολΙΤΙλ.-ά δικαιώματα. 

δικαιώματα πού άσκοϋνται μόνο στίς κοινωνικές 

σχέσεις μέ τούς αλλους. f'H σlJιηlι;τοχι} στήν ΚΟ/\1{)τη
τα, καί μάλιστα στήν πολΙΤΙλ-Ι; κοινότητα, στό ι(ράτo~". 

άποτελεί τό περιεχόμενό τους. 'Εμπίπτουν στήν κα

τηγορία της πoλΙΤΙKή~ l;λΙ;IJ(}[;ρία~ .. στήν κατηγορία 

των διι(αιυηιάτ(') l' το;) πολίτη .. πού μέ κανένα τρόπο. 

δπως ε"ίδαμε .. δέν προϋποθέτουν τήν άναντιφατική καί 

θετική κατάργηση της θρησκείας.. έπομένως oiJtc 
ένδεχόμενα τού ίουδαϊσμου. Μένει νά κοιτάξουμε τό 
~ϊ i ' - s: ' - , Ω' , rI . 
UAAO μερος των υικαιωματων το\) ανυρωπο\) .. τα uroIts 
de Ι' homme* στόν βαθμό ποι') ξεΧ(tlρίζΟ\JV άπό τά 

droits dtI citoyen**. 
Στή σειρά αι')τών τών δικαι(ι)μάτων βρίσκεται 11 

έλευθερία της συνείδησης, τό δικαίο)μα ν" άσκεί 

κανείς όποιαδήποτε λατρεία. Τό ΠΡΟ\'{)ΙlIΟ τι11.:' πίστη; 
οι 'ζ ,., ~ \7' - , Ι} ' 
αναγνο)ρι εται ρητα ειτε ιl)ς Ο/b:aιοηια rol, (ο' :Ρ'ΟΠΟΙΙ .. 

• " , λ' ~' - 9 i Ω ' 
ειτε ως σΗνεπεια bvος υικαιωματος .. της ε""ευυεριας. 
~ ... - ι5 ' - d fJ' , - 7. • ΙΙΙληΡ'}ζη Τ(Ο,'Ιλαιυ)ματ(,),' τΟl}" Ί}(ι)ΠΟΙ) λαι [οΙ) nO~Itll. 

• Δικαιώματα τοίι άνθρώΠΟΗ . 
•• Δικαιώματα τού πολίτη. 
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1791. άρθρο Ι ο: « Κανένας δέν πρέπει νά ένοχλείται γι ά τίς 

- "" ο ' Σ' - 1-γνωμες του, ακομα και τιςρησκειaτικcς)).το τμημα του 

Συντάγματος το\) 1791 κατοχι>ρώνεται ώς δικαίωμα το\') 

άνθρώπου: « rH έλε\)θερία στόν κάθε άνΘρωπο \,' άσκεί τή 

ΟρησλΙ:ΙJτική λατρεία πού άσπάζεται». 

Ή ~1ιακήΡ'Jςη τ(71\' δΙλ:ιιι(ομάτο)\' τοΠ ά\'ΟριVΠΟΙJ. κτλ., 1793. 
άρθρο 7, περιλαμβάνει στά δικαιώματα του άνθρώΠΟ\J: 

«τήν ελεύθερη ασκηση των λατρειών)). ΕΙναι γν(ι)στό ότι 

σέ σχέση μέ τό δικαίωμα νά διαδίδει ό καθένας δημόσια 

τίς σκέψεις καί τίς γνώμες του, νά σι,γκεντρώνεται μέ άλ

λους. \'ά άσκεί τή λατρεία του, άναφέρεται άκόμα καί τού

το: (c'H άνάγκη νά διακηρυχτούν αι')τά τά δΙλ:aιιvματιι 

προϋποθέτει εϊτε τήν παρουσία είτε τήν πρόσφατη άνά

μνηση τού δεσποτισμου)). Πρβλ. τό Σί,νταγμα τού 1795 .. 

τμήμα χιν .. άρθρο 354. 

Σύ,'ταΊ'μα τής Πε\'συί.βαι'ίαι;. άρθρο 9. παράγρ. 3: « rΌλοι 

οί άνθρ(ι)ποι ελαβαν άπά τή φύση τό άπαράγραπτο δικαίι l)

μα νά λατρεύουν τόν Παντοδύναμο σύμφωνα μέ τίς ί)

παγορει',σεις τής συνείδησής τους καί ~ανένας δέν μπορεί 

νόμιμα νά έξαναγκαστεί ν' άκολουθήσει .. νά συστήσει ή νά 
ύποστηρίξει παρά τή θέλησή το\) καμιά λατρεία ή θρη

σκευτικ6 λειτοίιργημα. Καμιά άνθρώπινη έξουσία δέν 

μπορεί, σέ καμιά περίπτωση, νά έπεμβαίνει στά ζητήματα 

συνείδησης καί νά έλέγχει τίς δυνάμεις της ψυχής)). 

Σι,\'τα,'μα rol) ΝlοιJ-Χιιμψάιρ. άρθρα 5 καί 6: "Μερικά 
άπό τά φυσικά δικαιώματα εΙναι άπό τή φΙJση τους άναφαί-

ρετα, γιατί τίποτε δέν μπορεί νά είναι ίσάξιό τους. Σ' αι')τά 

συγκαταλέγονται τά δικαιώματα τής σι)νείδησης)) (Beau-

mont. δ.π .. σ. 213. 214). 

'Δ ' ,,, ~' - ~ Ω' S:' ranO την εννοια «υικαιωματα το\) uνυρωποu)) υεν 

συνάγεται καθόλου δτι ή θρησκεία εΙναι άσυμβίβα-

στη μέ τά δικαιώματα τού ανθρώπου, αντίθετα στά 

δικαιώματα αύτά συγκαταλέγεται τώρα τό δικαίιοιια 

νά είναι κανείς Ορησι(ευόμενος μέ όποιονδήποτε τρόπο" 
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't ~ -, '\ , ... ~~, θ ' Τ' 
ν uσκει τη Λατρεια της Ιυιαιτερηςρησ"ειας ΤΟI) Ο 

npOI'OJllO της πιστης ειναι ενα ι(α Ολικοικαιαηια του 

άι'Οριόπου. 

Τά droits de Ι' homme - τά δικαιώματα τοϋ άν

θρώπου - αύτά καθεαυτά ξεχωρίζουν άπό τά droits 
du citoyen - τά δικαιώματα τοϋ πολίτη. Ποιός είναι 

ό homme πού ξεχωρίζει από τόν citoyen: Κανένας 
άλλος άπό τό μέλος τής κοινωνίας τιί'.Η' ίδιιοτών. Γιατί 

τό μέλος της κοινωνίας των ίδιωτων όνομάζεται 

«άνθρωπος), άπλώς άνθρωπος, γιατί τά δικαιώματά 

του όνομάζονται δικαιώματα τού άιιΟρώπου. πως έξη

γείται τοϋτο τό γεγονός: 'Εξηγείται άπό τή σχέση 

τοϋ πολιτικοϋ κράτους μέ τήν κοινωνία των ίδιωτων. 

άπό τήν ούσία της πολι τικης χειραφέτησης. 

Πρίν άπ' όλα διαπιστώνουμε τό γεγονός στι τά 

λεγόμενα δικαιώματα τoιJ άι'Ορώπου, τά droits de /. 
homme, σέ διάκριση άπό τά droits du citoyen, δέν 
εΙναι τίποτε άλλο παρά τά δικαιώματα του μέλους τής 

κοινωνίας τών ίδιωτών, δηλαδή τοϋ έγωιστη άνθρώ

που, του χωρισμένου άπό τόν άνθρωπο καί τήν κοι

νότητα. Τό πιό ριζοσπαστικό Σύνταγμα, τό Σύνταγμα 

τοϋ 1793, άναφέρει: 

Δ ιακήρυςη rlVl' δικαιιομάτωι' τού dι,ΟρώποlJ καί το,) πολίτη: 

"Άρθρο 2. «Τά δικαιώματα αύτά. κτλ. (τά φυσικά καί 
άπαράγραπτα δικαιώματα) εΙναι: ή ίσότητα .. ή f:λr.υ(Jερία, ή 
dσφάλεια, ή ίδιοκτησία)). 

Σέ τί συνίσταται ή έΛευθερίa: 

"Άρθρο 6. « 'Ή έλευθερία εΙναι τό δικαίωμα πού άνήκει 

στόν άνθρωπο νά κάνει καθετί πού δέν βλάφτει τά δικαιώ-

ματα του άλλου)). 

91 



, σί>μφ(J)να με 
του άνΟρώπου τού 

ι καΙ(J)μάτ(ον 

« rH έλευθερία συνίσταται στό νά μπορεί κανείς νά κά-

rH έλε\)Οερία είναι έπομέν(l)ς τό δικαίωμα νά κάνει 
καί νά άσκεί κανείς καθετί πο\'> δέν βλάφτει τόν αλλο. 

ενα φράχτη. Πρόκειται γιά τήν έλει>θερία του άνθρώ

ΠΟ\Υ ώς μονάδας άπομονωμένης καί άποτραβηγμένης 

στόν έαυτ6 τ . Γιατί ό έ αίο είναι, κατά τόν 

Mπάoυερ~ άνίκανος νά λάβει τά δικαιώματα τού άν

θρώπoυ~ «rΌσον καιρό εΙναι έβραίος, ή περιορισμέ

νη ούσία, πού τόν κάνει εβραίο, πρέπει νά κερδίσει 

τή νικη κατά της αν ρωπινης οι')σίας πο\) τον συνε εε 

ύποχρεωτικά σάν ανθρωπο μέ τούς άλλους άνθρώ

πους, πρέπει νά τόν άπομονώσει άπό τούς μή έ

αίΟΗ )). Τό δικαίω α Ο ω του άνθ ώπου στ'ν 

έλευθερία δέν βασίζεται στή σύνδεση τού άνθρώπου 

μέ τόν άνθρωπο, άλλά άντίθετα στήν άπομόνωση τού 

άνθρώπου άπό τόν ανθρ(οπο. Είναι τό διι(uίΙ'JJIU αύτης 

της απομονωσης, το ικαιιομα του πεΡΙΟΡισ.μ.c,ιΌU. του 

κ εισμένου στόν εαυτό του τόμου. 

Ή πρακτική χρήση τού δικαιώματος τού άνθρώ

που στήν έλευθερία είναι άραγε τό δικαίωμα τού 

άτομική ίδΙOKτησία~ 

tlApOpo 16 (Σύνταγμα τού 1793): (cΤό δικαίωμα της ίδιο-

άπολαμβάνει καί νά διαθέτει κατά τήι' έπlΟυμία του τά 
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ιι ο' , μ δ' , , .... t ' αγα α το'}, τα εσο α το,), τους καΡΠΩι)ς τηςργασιας ΤΟΗ 

#.... ~ , 
και της φι_εργιας ΤΟΙ))t. 

Τό δικαίωμα τού άνθρώπου στήν άτομική ίδιι>κτη

σία είναι έπομένως τό δικαίωμα ν' άπολαμβάνει καί 

νά διαθέτει τήν περιουσία του αύθαίρετα (a son gre. 
κατά τήν έπιθυμία του) καί άνεξάρτητα άπ{) τήν 

κοινιι)νία" τό δικαίωμα της ίδιωφέλεια~. 'Εκείνη ή 

άτομική έλευOερ~α, σπως έτοί>τη ή χρήση της~ άπο

τελοί)ν τή βάση της κοινωνίας των ίδιωτών. Αύτή 

κάνει τόν κάθε άνθρωπο νά βρίσκει ατόν αλλο αν

θρ(ι)πο όχι τήν πριιγILάΤ('Jση. άλλά άντίΟετα τό\' φραγ

ιιό της έλευθερίας τοι>. rΩστόσο. διακηρύσσει πρίν 

άπ' δλα τό δικαί(tlμα τοΠ άνθρώπου «\" άπολαμβάνει 

καί νά διαθέτει. κατά τιί\' έπιΟυlιία του .. τά άγαθά του, 
τά εσοδά το\), τούς καρπούς της έργασίας του καί της 

φιλεργίας το\»). 

Μένουν άκόμα τά άλλα δικαιώματα τού άνΟρώπου, 

ή ίσότητα καί ή άσφάλεια. 

f'H ίσότητα - έδώ μέ τήν πολιτική της σημασία 

- δέν είναι τίποτε άλλο άπό τήν ίσότητα της έλευθε

ρίας, δπως τήν περιγράψαμε πιό πάνω, δηλαδή: στι ό 

κάθε άνθρωπος θεωρείται σέ ίσο βαθμό σάν μιά τέτια 

αύτάρκης μονάδα. Τό Σύνταγμα τού 1795 διατυπώνει 
τόν όρισμό αύτής της ίσότητας. σύμφωνα μέ τή ση-

μασία της, ως εξής: 

"Άρθρο 3 (Σύνταγμα τού 1795): « f'H ίσότητα συνίσταται 

πβοατατευει ~τεταν τιμωρει». 

Καί ή άσφάλεια; 

'Άρθρο 8 (Σύνταγμα τού Ι 793): « f'H dσφάλεια συνίσταται 
στήν προστασία πού παρέχει tι κοινωνία στό καθένα άπό 
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τά μέλη της γιά τή διαιΡι')λαξη το11 προσιί)ποι) Τοι), τό)ν 

δ' , ~ ~δ ' ικαιωματων του και της ι ιοκτησιας τοι))). 

~H άσράλειa εΙναι ή ϋψιστη κοινωνική εννοια της 

κοινωνίας των ίδιωτών, ή εννοια της άσΤLJVΟJJίας, ή 

εννοια του στι όλόκληρη ή κοινωνία ύπάρχει μόνο 

καί μόνο γιά νά έγγυαται στό καθένα άπό τά μέλη της 

τή διαφύλαξη του προσώπου το\), των δικαιωμάτων 

του καί της ίδιοκτησίας του. Μέ τήν εννοια αύτή ό 

Χέγκελ όνομάζει τήν κοινωνία των ιδιωτών «κράτος - , , , - , 
της .α.ναγκης και της νοησης». 

Χάρη στήν εννοια τής άσφάλειας, ή κοινωνία δέν 

ύψώνεται πάνω άπό τόν έγωισμό. ~H άσφάλεια είναι 

άντίθετα τό έχέγγυο αύτου τοΠ έγωισμου. 

Συνεπώς, κανένα ~πό τ~ λεγόμ~να δικαιώματα του 

άνθρώπου δέν ξεπερνα τά δρια του έγωιστη άνθρώ
που, του άνθρώπου ώς μέλους της κοινωνίας των 

ίδιωτών, δηλαδή ώς άτόμου άποτραβηγμένου στόν 

έαυτό του, στό ίδιωτικό του συμφέρον καί στήν ίδιω

τική του αύθαιρεσία καί άπομονωμένου άπό τήν 

κοινότητα. ~o άνθρωπος δέν θεωρείται καθόλου, 

μέσα σέ τούτα τά δικαιώματα, σάν μέλος του άνθρώ-
ι 9'~ , , ή .,~ ή ~ , _ ν~ ή 

πινου ει ους απεναντιας ι ιαωη του ει ους, 

, έ ' ξ ,., k' έξ , κ:οινroνια,μφανι ετ:αι σαν ενα π αισιοroτ:ερικο 

για τά ατομα, σάν περιορισμός τής αρχικής τους 

αύτοτέλειας. ·0 μοναδικός δεσμός πού τά κρατάει έ-
νωμένα εΙναι ή φυσική άναγκαιότητα, ή άνάγκη καί 

τό Ιδιωτικό συμφέρον, ή διαφύλαξη τής ίδιοκτησίας 
, - έ - , 

τους και τoυγωιστιιcoυ τους προσωπου. 

'Αποτελεί ήδη αϊνιγμα τό πώς ενας λαός πού μόλις 

άρ-χίζει ν' άπελευθερώνεται, νά γκρεμίζει σλους τούς 

φραγμούς ανάμεσα στά διάφορα στοιχεία του, νά 

θεμελιώνει μιά πολιτική κοινότητα - πώς ενας τέτι-
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i ' δ' , (Δ ' '" ... ος Λ αοςιακηΡ1)σσει πανηγορικαια""ηρ,,ςη ΤΟ,, 

ι 79 ι \ ,~' - ).. - ~ Ω ' - ') 
ι, ι} τη υικαΗοση του tγωιστη ανυρωΠΟΗ, του απο 

, ~" 'θ' " , μονωμενο\) απο τον συναν ρωπο του και την κοινοτη

τα. Μάλιστα έπαvαλαβαίνει τοί)τη τή διακήρυξη σέ 

μιά στιγμή σπο\) μόνο ή πιό ήρωική αι~)ταπάρνηση 

μπορεί νά σώσει τό εθνος - καί γι~ αύτό είναι έπιτα

κτικό α'ί τημα -, σέ μιά στιγμή σπου ή θυσία δλ(ι)ν τω\' 
συμφερόντων της κοινα)νίας τ(ον ίδι(t)των πρέπει νά 

μπεί στήν ήμερήσια διάταξη καί ό έγ(t)ισμός νά 

τιμωρείται σάν εγκλ ημα (Δ 1(11\". TlV\' δ,κα,οηι(lτ(ο\, ΤΟΙ; 

άνθρώποι) κτλ. του 1793). 'Ακόμα πιό αινιγματικό 

γίνεται τούτο τό γεγονός, σταν βλέπουμε στι ή ζωή 

του πολίτη, ή πολlτικιΙ ΚΟΗιότητα ί)ποβιβάζεται άπό 

τοί)ς φορείς της πολιτικής χειραφέτησης σέ άπλό 

ιιέσο γιά τή διαφύλαξη αί)τών των λεγόμεν(ι)Υ δικαιω

μάτων του άνθρώπου, 6τι δηλαδή ό πολίτη.;. θεωρείται 

ύπηρέτης του έγωιστη (ι\ιΟριόπου, στι ή σφαίρα μέσα 

στήν όποία ό άνθρωπος συμπεριφέρεται σάν μέλος 

της κοινότητας [Gemeinwesen] βρίσκεται πιό χαμη
λά άπό τή σφαίρα μέσα στήν όποία συμπεριφέρεται 

σάν μερικό ον, στι τέλος δέν είναι ό άνθρωπος σάν 

citoyen, άλλά ό άνθρωπος σάν bourgeois, ποι> θεω-
- ό θ ' , ά1ι θ ' ~, θ ρειται κα αlΥΙΟ και" ινος αν ρωπος. 

ro ' 'θ λ -" τ Q δ 'λ '" « σκοπος κα ε ΠΩ ιτικης ενιι)σης ειναιιaφυ αςη 

- -", δ ' -άθ' των φυσικων και απαραγραπτωνικαιωματ(ι)ν του ν ρω-

που» (ΔιακήΡΙJξη τιο\' δικαιιυιιάτ(ο\' κτλ" του 1791, άρΟρο 2) . 
• F/- -β' ., , έ - , d θ «( ~ κυ εΡ\'ηση συγκροτειται για ναγγtJαται στον ν ρωπο 

τήν άπόλαυση τών φυσικών καί άπαράγραπτ(ον δικαιωμά

των του)) (ΔιακήΡ'Jςη 1\ τλ. τού 1793. αρΟρο Ι). 

~E " , - -ά' έθ τσι, και σrις στιγμες του νεανικουκομαν ου-

σιασμου της, πού κορυφώνεται από τή φορά τών 

γεγονότων, ή πολιτική ζωή έκδηλώνεται σάν ενα ά-
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Α" , , Τ ήζ' ~ , 
π ο Jιι:σο, πα1) σ"απος του ειναι ~ωη της κοι\'ωνιας 

- 'ί) - "Η '~ 'θ τ ., ", , των ι ιωτων. α "η εια ειναι ΟΤΙ η επαναστατικη 

πρα ηρισκεται σε καταφ(ορη αντιφαο'1 με τηειι)

ρία της. 'Ενώ λογουχάρη ή άσφάλεια κηρι')σσεται 

σάν ενα δικαίωμα τού άνθρώποι)" ή παραβίαση τοΠ 

μυστικού των έπιστολων άναγνωρίζεται άνοιχτά σάν 
, , "Ε - Q. , έ) Ο' ~ κατι κανονικο. νω (C(1ΠΙ:/Jlοριστη\,εl> ερια το,. 

Τί)που» (l.:,J\'ταΊ'Jια Το,) /793. αρορο 122) είναι έγγι)η
μένη ώς άπόροια τοΙ; δικαιώματος τοί) άνΟρώποι, 

στήν άτομική έλευθερία, ταυτόχρονα ή έλει)Οερία 

αύτή καταλι'>εται όλότελα «γιατί ή έλει)Οερία τσί> 

Τύπου δέν πρέπει νά έπιτρέπεται όταν έκΟέτει σέ 

κίνδυνο τή δημόσια έλευθερία» (Ροβεσπιέρρος ό 

νεώτερος .. Κοι\'οβουλι;υΤΙΛ:Ι} ίστορίιι Τl;~ Γαλ;'ι,,·,;.;. Ί:·πα

\'(Ισταση.;. τών Bt1chel καί Roux" τόμος 2Χ,Ι σ. 159). Μ" 
άλλα λόγια, τό δικαίωμα του άνΟρώπου στή\' έλει,Οε

ρία παύει νά ε{ναι δικαίωμα" μόλις ερχεται σ{: atJY

κρουση μέ τήν πολιτι".,} ζωή" ένώ σι')μφ(ι)\'α μέ Τ11 

θεωρία, ή πολιτική ζ(οή είναι μόνο τό έχέγγι)ο t(tlv 

δικαιωμάτων τού άνθρώπου" των δικαιιομάτ(ον τού 

άτομικού άνθρώπου, κι ετσι πρέπει νά έγκαταλείπε

ται μόλις έλθει σέ άντίφαση μέ τόν σ,,·οπ(} της, 
δ 1ι:w δ' , , δ' ." - ά (}' "Η 

πράξη όμως δέν είναι παρά ή έξαιρεση, έν(ο η θε(ορία 

εΙναι ό κανόνας. 'Αλλά κι αν άκόμα θελήσουμε νά 

θεωρήσουμε τήν έπαναστατική πράξη σάν τή σωστή 

θ , , δ' "ά ' εση στονοσμενο συσχετισμο, παραμενεικομα 

άλυτο τό α'ίνιγμα: γιατί στή συνείδηση των παραγόν-
- ~ - , δ ' ά των της πο"ιτικης χειραφετησης συσχετισμοςν-

τιστρέφεται καί ό σκοπός έμφανίζεται ώς μέσο, καί 

το μέσο ώς σκοπός. Αύτή η οπτική άπάτη της 

συνείδησής τους θά έξακολουθουσε νά είναι πάντα 

τό ίδιο α
9

ίνιγμα" αν καί, στήν περίπτωση αί,τή, ενα 
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Α ' θ ' W ψυχο .ογΙΚΟ,εωρητικο αινιγμα 

1"',9, ~' , ~ ~' θ 
ο αινιγμα ... ι>νεται με απ ... 0 τρ πο. 

~H "k' , Τ , ~ 5 ' πα ιτικrι χειραφετηση ε[ναι ταιιτοχρονα η Για

λlJση τής παλιας Koινωνίας~ πού πάν(ι) της στηρίζεται 

τό άποξενωμένο άπό τόν λαό Kράτo~" ή δεσποτι κή 

δύναμη. rH πολιτική έπανάσταση εί\'αι ή έπανάστα-
- , - "δ - Π ' ~ ό ση της κοινωνιας των ι ι(στων.οιοςταν χαρα-

κτήρας τής παλιάς κοιν(σνίας; Μιά λέξη τή χαιιακτη

ρίζει: ή φl:ΟIJδαρχία. ~H παλιά κοινιl)νία των ίδιιστων 

είχε αμεσα πολΙΤΙλ:() χαραKτήρα~ δηλαδή τά στοιχεία 

τής ζωής τού ίδιώτη - λογουχάρη ή ίδιοκτησία, ή 

oίKoγένεια~ ό τρόπος έργασίας - άνυψώνο\'ταν σέ 

στοιχεία τής κρατικής ζ(οης μέ τή μορφή τής έ~oυσί

ας τού αρχoντα~ τού κοινωνικού στρώματος καί τής 

συντεχνίας. Σ~ αύτή τή μορφή καΟ6ριζαν τή σχέση 

τού μεμον(ομένου άτόμου πρός τό Λ"ρατικό σIJ\'ολο" 

δηλαδή τήν πολΙΤΙΛΊί του κατάσταση, δηλΗδή τήν 

κατάσταση χωρισμοί. καί άποκλεισμου άπό τά αλλα 

συστατικά μέρη τής κοινωνίας. Γιατί ή όργάνωση 

έκείνης τής ζωής τοϋ λαού δέν ϋψω\'ε τήν ίδιοκτησία 

ιϊ τήν έργασία σέ κοινωνικά στoιχεία~ άλλά (ίντίθετα 

όλοκλήρωνε τόν Χ('Jρισμό τους άπό τ() κρατικό σύνο-

k "ό' έΙδ' " α και τιςργανωνε σιαιτερε.... καινωνιες μεσα 

στήν κοινωνία. Κι ετσι όμως οί λΓιιτουργίες καί οί 

συνθήκες της ζωης τής κοινωνίας τ(ον Ιδιωτών παρέ-

μεναν πάντα πολιτικές, αν καί πολιτικές μέ τή φεου-

δ ' 91 δ λ δ' ά ' λ ' ά ά" αρχικη εννοια.η α η πεκ ειαν ΤΩ τομοπο ΤΩ 

κρατικό σύνολο, μετέτρεπαν τήν ίδιtιίτερη σχέση τής 
, " "~ έδ' συντεχνιας προς το κρατικο συνο"ο σικη του 

καθολική σχέση πρός τή ζωή τού λαού, οπιος καί τή 

συγKειcριμένη του ίδιωτική δραστηριότητα καί κατά-

σταση τοϋ άτόμου σέ καθολική δραστηριότητα καί 

κατάσταση. Σάν συνέπεια αύτης τής όργάνωσης, ή 
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, ό' " , ~ , δ ~ Ο' '\ κρατικηντοτητα, οπ(ι)ς και η σι>νει ηση, ηεΛηση 

',~ , - ... ~, λ '\ 
και η υραστηριοτητα της κρατικης οvτοτητας. υηΛα-

δή ή καθολΙl\:Ι1 κρατικrl έξοοσία_ Ιμψανίζεται κατα-

νάγκη καί σά\' ίδιαίτ/:ρη ί)πόθεση ένός ξεκομμένοι) 

άπό τ6ν λαό ήγεμόνα καί τ(σν ί)πηρετών του. 

Ι'Η πολιτική έπανάσταση. ποι') άν{:τρεψε αι't,τή τή 

δ ' έξ , ,,, "θ' -εσποτικηο\)σια και \)ψ(ι)σε τις Ι)ΠΩ εσεις τοι, 

κράτο, I~ σέ ίJποΟi:σεις τοί, λαού. ποι') ()ργάνωσε τό 

πoλιτι~ό κράτος σ(ίν λ:α(}οί.Ιλ:ιί ί>πόθεση. δηλαδή σάν 

πραγματικό κράτος_ κατασι')ντριψε άναγκαστικά όλα 
, " " 

τα κοι\'(ι)νικα στρωματα" συντεχνιες, σ\ιναφια. προ-

ν()μια .. πού ήταν ίσάριΟμες έκφράσεις τού χωρισμOί'J 
τοϋ λαού άπ() τήν κοινότητά ΤΟΙι. ~H πολιτική έπα

νάσταση κατ(ίl,,'ησι: ετσι τόν πολιτικό χαρακτήρα τής 

λ:ΟΙΙ'l'J\'ίιι; τ(ϊ)\' ίδι(!}rΙ-:J\'. Θρυμμάτισε τήν κοινωνία τών 

ίδι(ι)των στά (1πλά σι,στατικά της μέρη_ άπό τό ενα 

μέρος στά ('irOJJll κι άπό τό άλλο στά ΙJλι","ά ",~αί 

ΠΙ'f.lJJιαr/κά σ τοιχεία ποί> άποτελοίιν τό περιεχόμενο 

της ζι·n;ς, ttiv ίδιιι)τική κατάσταση τών άτόμων. 

'Αποδ{:σμευσε τό πολιτικό πνεύμα πού ήταν κατά 

κάποιον τρόπο διαμελισμένο, διαλυμένο στοί)ς διά

φορους φαύλους κι')κλους τής φεουδαρχικής κοινω-
, , 'ξ 't' -." , 

νιας' το συμμα εψε απο τουτο το σΚ'ορπισμα'l το 

ελευθέρωσε από τό άνακάτεμά το\> μέ τή ζωή των 

ίδιωτών καί τό όργάνωσε σάν σφαίρα της κοινότη-

τας, τής κα(}ολιι(ή..: ύπόθεσης τοί> λαού, σάν κάτι 
~δ ' 't ξ' ά" ~δ' 1: - ~ ι εατα ανε αρτηΤΩΠΩ τα ι ιαιιερακεινα σΤΩιχεια 

στηριοτητα ιcαι οι συγκεκριμενεςιοτικες συν ηκες 

κατάντησαν νά έχουν άτομική μόνο σημασία. Δέν 

άποτελοϋσαν πιά τήν καθολική σχέση τοϋ aτόμoυ μέ 

τό κρατικό σύνολο. tH δημόσια ύπόθεση καθεαυτή 
εγινε, άντίθετα, καθολική ύπόθεση του κάθε άτόμου, 
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καί ή πολ ιτική λ (ιΤο' )ργία εγινε ή καθοΑ ική ΤΟ\1 

λειτουργία. 

στοσο, r τε ειαιση του ι εα ισμου του Kpατ:ou~ 

ήταν συνάμα ή τελείωση του ύλισμου της κοινωνίας 

τών ιδιωτών. ~H άποτίναξη του πολιτικου ζυγου ήταν 

συνάμα ή άποτίναξη τών άλυσίδων πού κρατούσαν 

δέσμιο τό έγωιστικό πνεύμα τής κοινωνίας των ίδιω-

τών. ~H πολιτική χειραφέτηση ήταν ταυτόχρονα ή 

χειραφέτηση της κοινωνίας των ίδιωτών άπό τήν 

πoλΙΤΙKή~ άπό τήν 9ίδια τήν l:πίφαση κάποιου καθολι-- , 
κο\) περιεχομενου. 

tH φεουδαρχική κοινωνία εΙχε διαλυθεί στά συ
στατικά της βάσης της: στόν αι'Ορωπο. 9Αλλά στόν 

άνθρωπο" πού ήταν πραγματικά ή βάση της, στόν 

/:γιο ιστ 'ί ('i 1'0 ριοπ ο. 
to ι'i\'OριOΠO~ αύτός, τό μέλος της κοινωνίας των 

ίδιωτών είναι τώρα ή βάση" ή προϋπόθεση του πολι

τlκοΠ κράτους. Καί σάν τ{:τιο τόν άναγνωρίζει τό 

κράτος στά δικαιώματα του άνθρώπου. 

tH έλευθερία του έγωιστή άνθρώπου καί ή άνα
γνώριση αύτης της έλευΟερίας δέν εΙναι ώστόσο 

παρά ή άναγνώριση της ζl:l.αλί\'ιυτης κίνησης των 

πνευματικών καί 6λικαιν στοιχείων πού συνιστουν τό 

περιεχόμενο τής ζωής του. 

Γι' αι)τό, ό ανθρ(ι)πος δέν άπελευθερώθηκε άπό τή 

θρησκεία - έλαβε τήν έλευθερία τής θρησκείας. Δέν 

άπελευθερώθηκε άπά τήν ίδιοκτησία - ελαβε τήν 

έλευθερία της ίδιοκτησίας. Δέν άπελευθερώθηκε άπό 

τόν έγωισμό του έπαγγέλματος έλαβε τήν έλευθε-
, - έ 'κ ρια τσυπαγγε ματσς. 

·Η συσταση το,) πολιrll(οl) ",·ράτους. καί Τι διάλυση 

τής κοινωνίας των ίδιιι>των στά άνεξάρτητα άτοιια -
πού ή άμοιβαία σχέση τους έκφράζεται στό Δίκαιο, 
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~, , ~, β' , - άθ' -οπως ιcαι η αμοι αια σχεση των ν ρωπων του 

- , ., - - έ ξ , 
κοινωνικου στρωματος η του σιναφιουκφρα οταν 

" 1c - "" "(j στο ΠΡΟ\'ΟιιΙ0 συντε οuνται σε )llΙΙ /(αι τη" ι lα 

πράξ.η. ~o άνθρωπος όμως σάν μέλος τής κοινωνίας 

τών ίδιωτών, ό μή-πολιτικός ανθρωπoς~ έμφανίζεται 

κατανάγκη ώς ό φυσΙλ:ός. άνθρωπος. Τά δΙλ-αιώιιατα 
- ι Ο' έ 'ζ ώ ' δ ' του αι' ρωπουμφανι ονταις φ\)σΙKαΙKαl(ι)ματα~ 

καθώς ή αιjτοσΙJ\,ι;ίδητη δραστηριότητα συγκεντρώνε

ται στήν πολιτικιί πράξη. ~o έI'(οιστιίς. άνθρωπος είναι 

τό παθηΤΙλ:ό., άπλως παρόι' άποτέλεσμα τής διαλυμέ

'νης κοινωνίας .. άντικείμενο τής ά}ll;σης βι;IJαιότητας.~ 
έπομένως φυσικό άντικείμενο. ~H πολιτικιί tπαι'άστα

ση διαλύει τή ζωή τού ίδιώτη στά συστατικά της μέρη~ 

δίχως νά !;παι'αστατll(οποιήσr.ι αι')τά τά συστατικά μέ

ρη ούτε νά τά ύποβάλει σέ κριτική. Συμπεριφέρεται 

πρός τήν κοινωνία των ίδιωτών~ πρός τόν κόσμο των 

άναγκων. της έργασίας, των ίδιωτικών συμφερόντων. 

του ιδιωτικου Δικαίου, σάν πρός τό Οειιι;λιο ΤΙ1~ 

ιJπαρςής τη;, σάν πρός μιά προϋπόθεση πού δέν εχει 

άλλη θεμελίωση καί γι' αύτό τόν λόγο σάν πρός τή 

φvσll(ή βάση της. Τέλος, ό άνθρωπος ώς μέλος τής 

ΚοΙ ν(ι)νίας τιί)ν ίδιωτών εχει άξία σά\' καΟαυτό άν-

θ ' 61 'δ' ά"-ρωπσς~ aaVI01llIIle σειοκρισ ηπσ τον cltoyen, 
γιατί εΙναι ό άνθρωπος στήν αίσθητή, άτομική .. ά.ιιι;ση 
ύπόστασή το\)., ένώ ό πολιτικός άνθρωπος δέν ε{ναι 

παρά ό άφηρημένος, τεzνττr6ς άνθρωπος, ό άνθρωπος 

σάν άλληγοριι(ό. ιίΟιι(ό πρόσωπο. ~o πραγματικός 

ανθΡ(ύπος άναγνωρίζεται μόνο στή μορφή του t;'(!JI-
-" r -) θ ' ." θ ' , , 

σΤΙλ~oυ ατομου, ο αιιη /\'Οζ. αν Ρ(r)πος μονσ στη μσρφη 

του άφηρr1μένου citoyen. 
~H άφηρημένη ύπόσταση τοι> πολιτικού άνθρώπου 

περιγράφεται ορθά άπό τόν Ρο\)σσώ ώς έξης: 

«'Όποιος τολμά ν
9 

άναλάβει νά όργανώσει ενα λαό. όφεί-
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, ' , θ r , "ά' , ' ξ , , , ' ,. a ' 
Α.ει να νιω ει ιιcανoς ν" "α ει, σαν να "εμε~ την a\'~ΡΙύΠ/-

, , , , 'Ω " , "Α α Α 
ι'η φΙJση, να μετατρεψει το καυε ατομο. πο\) αυΤυ καυεαι)τιι 

~ ~, , '\ ' , J.:. '\ "~' '\ ' 
ειναι ενα τεΛειο και μοναχικο υΛΟ\'. σε μερο.;. h'/ος μεγαΛ\) 

τερου όλο\), άπό τό όποίο τό άτομο τούτο θά λαβαίνει~ 

κατά κάποιον τρόπo~ τή ζωή καί τό είναι τo\)~ \'ά ύ
ποκαταστήσει τή φυσική καί άνεξάρτητη ϋπαρξη μέ μιά 

μεΡΙλ."ή Ι(αί ήΟική ί)παρξ η. Π ρέπει v" (ίφαι ρέσει ιίπό τ()" 

άι'Ορωπο τί~ δικf.ς ro,1 δ'Η'άιιι;ις YHi νά τού δωσει άλι .. ες ποίι 
νά τού είναι ξένες καί ποί) νά μή μποι)εί νά τίς Χιι ησιμο

ποιεί δίχως τή βοήθεια τών άλλ(t)ν)) «('t)ntrat .. f)ocial. Ιίν. Ι Ι 

Londres 1782. ρ. 67). 

ΚάΟι: χειραφέτηση εΙναι fπαι'α(Ρομά τού άνθι)ώπινου 

Kό~μoυ, των άνθρώπινων σχ.-έσε<f)ν σ!ό\~ ϊδι() τόν αι,-

Οριοπο. -
rH πολιτική χειραφέτηση εΙναι ή άναγ(,)γή τού 

άνθρώπου, άπό τό ενα μέρoς~ στό μέλος τή~ KOLV(J)

νίας των ίδιωτών, στό Ι;γωιστικό (lνεξάρτητο (ϊτομο, κι 

άπό τό άλλο, στόν πολίτη, στό ήθικό πρό(ίωπο. 

Μόνο όταν ό πραγματικός άτομικός ανθρωπος 

ξαναπαίρνει μέσα του τόν άφηρημένο πολίτη καί, 

σάν άτομικός άνθρωπος, στήν έμπειρική του ζωή, 

στήν άτομική του έργασία, στίς άτομικές του σχέ-

σεις, γίνεται όν πο,; άι'ήκει στό είδος του [Gattungswe-
sen], μόνο δταν ό άνθρωπος άναγνωρίζει καί όργανώ-
νει τίς «δικές του δυνάμεις» σάν κοινωνικές δυνάμεις 

~ , , 'ζ ά' , t' , "ι ετσι παυει να χωρι ει πα ταναυτο του την 

, δ' " , - ) ... ~' κοινωνικηυναμη με τη μορφη της ΠθΛιτικη;υνα 

μης - μόνο τότε όλοκληρώνεται ή άνθρώπινη χειρα-

φέ-r-ηση. 
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ΜΠDοί>νο Μπάουερ, rH ίκαν()τητa ΤΙ;1\' aqjll,/,l1,ci", i:PpαiO) ,ι 

ΚΙΙ; χρlσΤΙΙΙΙ1ΙΟΙ' \,ά )';''0')\' έλι;,j(}ιμοι (Εί-
λ"οσι(;ι'α φΙJλλu, σ" 56-71). 

11 
Κάτω άπό τούτο τόν τίτλο ό Μπάουερ έξετάζει τή 

σχέση της ίουδαϊκής καί τής χριστιαι'ικήι; θρησκείας. 

ώς σχέση καί των δύο πρός ~ήν κριτική. ~H σχέση 
• 

τους πρός τήν κριτική εΙναι, κατά τόν Μπάουερ, ή 

σχέση τους «πρός τήν ίκανότητα τού άνθρώπου νά 

γί νει έλεύθερος)). 

Τό συμπέρασμα του Μπάουερ εΙναι δτι: 

« ~o -χριστιανός ε-χει νά ξεπεράσει μόνο μιά βαθμίδα. 

συγκεκριμένα τή θρησκεία του, γιά νά καταργήσει τή 

θρησκεία γενικά)) καί tπομένως νά γίνει έλεύθερος, ένώ «ό 

tβραίος άπεναντίας πρέπει νά ξεκόψει δχι μόνο άπό τήν έ

βραϊκή ούσία του, άλλά κι άπό τήν παραπέρα έξέλιξη, τήν 

τελείωση τής θρησκείας του - άπό μιάν έξέλιξη πού του 

εμεινε ξένη)) (σ. 71). 

4rO Μπάουερ μετατρέπει ετσι έδώ τό ζήτημα τής 
χειραφέτησης των έβραίων σ' ενα καθαρά θρησκευ

τικό ζήτημα. ~H θεολογική σχολαστικότητα γύρω 

άπό τό ποιός εχει μεγαλύτερες πιθανότητες νά κερδί

σει τή μακαριότητα, ό Ι:βραίος ή ό χριστιανός, 

έπαναλαβαίνεται Ιδώ σέ μορφή σύμφωνη μέ τό πνευ-

μα τού Διαφωτισμου: ποιός από τούς δυό είναι ίκαι,ό-

τερος γιά χειραφέτηση; Πράγματι, δέν τίθεται πιά τό 

έρώτημα: ό ίουδαϊσμός ή ό χριστιανισμός κάνει τόν 

άνθρωπο έλεύθερο; άλλά άντίστροφα: τί κάνει τόν 

άνθρωπο έλεύθερο ή άρνηση του ίουδαϊσμου η ή 

άρνηση τοϋ χριστιανισμοϋ; 

(cOi έβραίοι, αν θέλουν νά γίνουν έλει'>θεροι, δέ" πρέπει νά 
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πιστέΨΟllν στόν χριστιανισμό, άλλά στόν διαλημένο 'Χρι-

στιανισμό, στή διαλυμένη θρησκεία γενικά, δηλαδή στόν 

Δ " ~"" , ιαφωτισμο, στην ΚΡΙΤΙΚη και τα πορισματα της, στην 

έλεύθερη άνθρωπιά) (σ. 70). 

Τό ζήτημα έξα·κολουθεί νά είναι τό τί θά πρέπει νά 
πιστr.ύοv,' οί έβραίοι, όμως δέν πρόκειται πιά γιά τόν 

, 9,\ '\' , , δ '\ έ ' 
χριστιανισμο, α"" α για τονιαΛ Ημ νο χριστιανισμο. 

fO Μπάουερ προβάλλει στούς έβραίους τήν άξίω
ση νά ξεκόψουν άπό τήν ούσία της χριστιανικής 

θρησκείας, μιά άξίωση πού, όπως λέει ό ίδιος, δέν 

άπορέει άπό τήν έξέλιξη της έβραϊκής ούσίας. 

'Αφοϋ στό τέλος τοϋ rΕβραϊκοϋ ζητήματος, δ Μπά

ουερ άντιλήφθηκε τόν ίουδαϊσμό μόνο σάν τή χο

ντροκομμένη θρησκευτική κριτική τοϋχριστιανισμοϋ 

καί τοϋ άπέδωσε ετσι μιά θρησκευτική «μόνο» ση

μασία, έπόμενο ήταν νά προβλέψει δτι καί ή χει

ραφέτηση των έβραίων θά μετατρεπόταν σέ μιά φιλο

σοφικο-θεολογική πράξη. 

fQ Μπάουερ παίρνει τήν Ιδεατή άφηρημένη οί)σία 

τοϋ έβραίου, τή θρησκεία του, γιά όλόκληρη τήν ούσία 

το\). Γι
9 

αύτό καί μέ τό δίκιο του συμπεραίνει: 

cc ~o tβραίος δέν δίνει τίποτε στήν άνθρωπότητα δταν άπαξ ιοί 

νά δεΊτεί Υιά τόν !αυτό του τόν περιορισμένο του νόμο, δταν ιcα-

ταργεί όλόΙCληρO τόν Ιουδαϊσμό του» (σ. 65). 

tH' ξ' έβ" -, σχεση μετα υραιων και χριστιανων γι νεται, 

, "" ή ά 'Α θ ' δ' συμφωνα με τα πιο πανω, κο_ου η: το μονα ιl(ο 

ένδιαφέρον τοϋ χριστιανοϋ γιά τή χειραφέτηση τοϋ 

έβραίου εΙναι ενα γενικά άνθρώπινσ, ενα θεΟJΡητlκό 

ένδιαφέρον. to ίουδαϊσμός εΙναι ~να ύβριστικό γε-
γονός γιά τό θρήσκο μάτι τοϋ χριστιανοϋ. Μόλις τό 

μάτι του πάψει νά εΙναι θρησκο, τό γεγονός αύτό 

παύει έπίσης νά εΙναι ύβριστικό. tH χειραφέτηση 
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- έβ' ~, θ ' δ' 1 δ Α ' -τουραιου, αυτη κα εαυτη,εν ε ναι ου .εια του 

χριστιανού. 
~ θ έβ - ~ , , ~ ~ k () 8 -~, 

ραιος, απεναντιας, για ν απε ευ ερω ει εχει 

νά διεκπεραιώσει οχι μόνο τή δική του δουλειά, άλλά 

συνάμα καί τή δουλειά του χριστιανου, τήν Κριτιι(ιί 

το,) Τετραβάγγελου καί του Βίου του Ίησοιj* κτλ. 

«Αύτό είναι δική τους ύπόθεση: αύτοί οί ίδιοι θά καθορί

σουν τήν τύχη τους· ή ίστορία δμισς δέν άφήνει νά τή\' 

κοροϊδεύουν» (σ. 71). 

~Eμείς προσπαθούμε νά σπάσουμε τή θεολογική 

διατύπωση του ζητήματος. Τό ζήτημα της ίκανότη

τας του έβραίου γιά χειραφέτηση μετατρέπεται γιά 

μας στό ζήτημα: ποιό ίδιαίτερο ι(οι\'ιο\'ικό στοιχείο 

πρέπει νά ξεπεραστεί γιά νά καταργηθεί ό ίο\>δαϊ

σμός; Γιατί ή ίκανότητα του σημερινου έβραίο\> γιά 

χειραφέτηση εΙναι ή σχέση τού ίουδαϊσμου πρός τή 

χειραφέτηση του σημερινου κόσμου. ~H σχέση αύτή 

προκύπτει κατανάγκη άπό τήν ίδιαίτερη θέση του 

ίουδαϊσμοϋ στόν σημερινό ύποδουλωμένο κόσμο. 

"'Ας κοιτάξουμε τόν πραγματικό γήινο έβραίο· όχι 

τόν σαββατιάτικο έβραίο .. δπως κάνει ό Μπάουερ .. 
άλλά τόν καΟηιιερινό έβραίο. 

''Ας ψάξουμε τό μυστικό του έβραίου Ο'ΧΙ μέσα στή 

Α , οι λλ' V , ξ , ,-
ρησιcεια το\) - α α ας 'μα ο\)με το μΗστικο της 

α ' " , λΑ -
eρησκειας μεσα στον πραγματικο toρραιο. 

οιο ε ναι το γηινοα ρο του ιου αισμου .. 
πραΙ(ΤΙh.-ή άνάγκη, τό ίδιιοτικό συιιφέρο\'. 

• "Εδώ ό Μάρξ εχει ύπόφη τά βιβλία του Β. Baucr. KI-iIik {/ιη-

e.,,.αnκe!ijΊ·hen Gejchichte tier SXIIoptikeIo. τόμοι 1-2. ,'\ειψία. Ι Η41. 

τόμος 3. Μπράοιινσβάιγκ. 1842 καί του D. Strauss, Da\" Ιι)hen 

Je\"u. τόμοι 1-2. ΤΙ ιβίγγη. 1835-1836 Στά βιβλ ία τοίΊτα. άσκείται 

κριτική στή θρησκεία όπά όριστερές χεγκελιανές θέσεις. 
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Π ,. Τ ~ έ" '\ ' - ~β' τ' οια ειναι η ΎΙCOσμια Αατρεια το\> ε ραιo\)~ +0 
J , π,. τ ~,. Ω' '1' , -
εΙIΗΟΡΙθ. ιιοιος ειναι ο γηινος υεος ΤοΙ); 1 ο X/J111IU. 

~t ~ " ~ Η ' οι"., , 
~oιπoν. χειραφετιιση απο το l.ιιΠΟΡΙΟ και 

άπό τό χρήιια .. επομένως άπό τόν πρακτικό .. πραγμα
τικό ίοι,δαϊσμό θά ήταν ή αύτοχειραφέτηση τής 
~ -
εποχης μας. 

Μιά όργάν(ι)ση της κοινωνίας πού Οά καταργοί,σε 

τίς προϋποθέσεις τού έμπορίΟΗ .. καί κατά συνέπεια τή 
δυνατότητα τοί) έμπορίοι>.. θά έκανε άδι'>νατη τήν 

ϋπαρξη τού εβραίου. ~H θρησκευτική τοι, συνείδηση 

θά διαλυόταν σάν άψυχος καπνός μέσα στόν πραγμα

τικό ζωογόνο άέρα της κοινωνίας. "Από τήν άλλη 

μεριά: σταν ό έβραίος άναγνωρίζει (δς άνίσχυρη αι")τή 

τήν πραλ"ΤΙλ:ιί του ΟΙJσία κι έργάζεται γιά τήν έξάλει

ψή της .. τότε βγαίνει έξ(t) άπό τό πλαίσιο τής μέχρι 
τώρα έξέλιξής του πρός τήν καθαρά ά\'ΟΡΙ!)ΠI1'η χι:ιι}(ι

(ρl:τηση καί στρέφεται ένάντια στήν άλΊ)αίιι πραλ"ΤΙλ"ιί 

έκφραση της άνθρώπινης αύτοαλλοτρί(!)σης. 

Έτσι .. άνακαλύπτουμε στόν ίουδαϊσμό ενα καθολι
κό σ,;,'ΧΡΟ\'Ο ά\'ΤΙΚΟI1'ιυΙ'Ιλ"ό στοιχείο .. ποι') διαμέσου 

της ίστορικης έξέλιξης" σπο\) οί εβραίοι σ\)νείργη

σαν μέ ζήλο πρός αύτή τήν κακή κατει')Ουνση .. έφτασε 
,." , ,., .,,.,,., ,., , 
ως το τωρινο του υψος., σ ενα υψος οπο\) πρεπει 

κατανάγκη νά διαλυθεί. 

'Ή χειραφέτηση τιο\' έβραί(')\'" στήν έσχατη σημασία 

της, είναι ή χειραφέτηση της άνθρωπότητας άπό τόν 
J ~"" '* /OlJaa IalLO 

• Ό Μάρξ εχει ίJπόψη τήν άπελεΙJθέρωση τοίl άνθρώποι) άπό τό 
έμπόριο. άπό τήν έξουσία τοίl χρήματος. ·Η χρήση της λέξης 

«<ίουδαίσμός •• (c(Judentum .. ) μέ τήν ε\'ν(Ηα της κερδοσκοπίας 
σι,νδέεται εδώ. γιά τόν Μάρξ. μέ τό γεγον()ς ότι στή γερμανική 

γλιοσσα ή λέξ,1 «jude •• , έ"τίJς άπ6 τιίν ΙτομολΟΥι"ιί tfl'-, Oflpuoiu 
"β'" 'δ ... .... , , w «f ραιος·., «ΙΟΙ) αιος" χρησιμοποιειται και με την εννοια 

του «τοκογλί,φος ••• «αίσχροκερδής έμπορος ••. 
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4rO έβ ..." Ά θ'" , ~ δ·· , ραιος εχει Ι(ιο .ας χειραφετη ει με ιου αικο 
, 

τροπο. 

«·0 έβραίος πού, λχ., στή Βιέννη, είναι μόνο άνεκτός" 
καθορίζει, μέ τή δύναμη τού χρήματος πού διαθέτει" τήν 

τύχη όλόκληρης της Αί>τοκρατορίας. ~o έβραίος" πού 

μπορεί νά εΙναι δίχως δικαιώματα στό πιό μικρό γερμανι-

κό κράτος, άποφασίζει γιά τίς τύχες της Εύρώπης. 'Ενώ τά 

σ(οματεία καί οΙ συντεχνίες εΙναι κλειστά στόν έβραίο" ή 

δέν τοϋ είναι άκόμα εύνοϊκά, ή τόλμη τής βιομηχανίας 

περιγελά τό πείσμα τών μεσαιωνικών θεσμών» (Μπ. Μπά

ουερ, Τό έβραϊκό ζιίτημα, σ. 114). 

Δέν πρόκειται γιά μεμονωμένο γεγονός. ιο έβραί

ος εχει χειραφε~η-σεi μέ ιουδαϊκό τρόπο, όχι μόνο 
γιατί εχει γίνει κάτοχος της δύναμης του χρήματος, 

άλλά γιατί τό χρήμα μ' αύτόν ή δίχως αύτόν εχει γίνει 

παγκόσμια δύναμη, καί τό πρακτικό πνευμα των έ

βραίων εχει γίνει τό πρακτικό πνεύμα των χριστιανι

κών λαών. Οί έβραίοι χειραφετήθηκαν τόσο. δσο οί 

χριστιανοί εχουν γίνει έβραίοι. 

« ι Ο εύσεβής καί πολιτικά έλεύθερος κάτοικος της 

Νέας Ά Υγλίας άναφέρει λόγου χάρη δ συνταγμα-

τάρχης Χάμιλτον - εΙναι [να εΙδος Λαοκόο\τα πού δέν κά-

νει τήν παραμικρή προσπάθεια ν' απελευθερωθεί άπό τά 

φίδια πού τόν περισφίγγουν. ·0 Μαμμωνας εΙναι τό είδωλό 
τους, τόν προσκυνάνε όχι μόνο μέ τά χείλια" αλλά μ' όλες 

τίς δυνάμεις τού σώματος καί τής ψυχης τους. ·Η γη δέν 

εΙναι γι' αύτούς τίποτε άλλο παρά ενα χρηματιστήριο καί 

είναι πεισμένοι δτι δέν εχουν έδώ κάτω άλλον προορισμό 

παρά νά γίνουν πλουσιότεροι άπό τούς γείτονές τους. Τό 

έμπόριο Ε-χει κυριέψει δλε<; τί<; σκέψει<; τους, ή άνταλλαγή 

άντικειμένιον άποτελεί τή μοναδική τους άναψυχή. 'Όταν 

ταξιδεύουν σηκώνουν" σάν νά λέμε, στήν πλάτη τους τήν 
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, , , ζ' 'δ' λ- " πραματεια τοl)ς και το τε lαχl τους καιεν μι ανε παρα για 

, "δι νΑ ' , "., , , 
τοκους και κερ η. . ν σε κα1tοια στιγμη χανουν α1tΟ τα 

, '~€)' ~ " , ", 
ματια τις υπο εσεις τους, αυτο γινεται μονο για να χωσουν 

τή μι)τη τους στίς .ύποθέσεις των άλλων.)ο 

'Εξάλλου ή πρακτική κυριαρχία τού ίουδαϊσμοίι 

πάνω στόν χριστιανικό κόσμο εφτασε .. στή βόρεια 
Άμερική, τή μή διφορούμενη, όμαλή εκφρασή της. 

ετσι πού τό ίδιο τό ι(ήριη'JJU του Εύαγ}'ι;λίοlJ .. ή "ίδια ή 
χριστιανική διδασκαλία εγινε ενα εΙδος τοϋ έμπορί

ου.. καί ό χρεωκοπημένος εμπορος άρχίζει μέ τό 

Εύαγγέλιο δπως κι ό εύαγγελιστής πού εχει πλουτί

σει άσχολείται μέ τό έμπόριο. 

« .. ο άνθρωπος πού βλέπετε έπικεφαλης μιας σεβαστής 

συνόδου ίεραρχών ήταν άρχικά έμποροςο όταν χρεωκόπη

σε στό έμπόριό του" έγινε κληρικός· τούτος ό άλλος ήταν 

στήν άρχή ίερέας, μόλις όμως βρέθηκε στά χέρια του ό

ρισμένο χρηματικό ποσό, παράτησε τόν άμβωνα γιά νά 

ριχτεί στό έμπόριο. Στά μάτια πολλών, τό ίερατικό λει

τούργημα ε{ναι σωστή έπαγγελματική σταδιοδρομία» (Be
aumont" Ο.π.. σ. 185, 186). 

Κατά τόν Μ πάουερ, εχουμε νά κάνουμε μέ μιάν ά-

πατηλή κατάσταση δταν ατή θειι)ρία δέν άναγνιι)ρί-

ζοvται στόν έβραίο τά πολιτικά δικαιώματα, ένώ στήν 
'ξ " , , k' δ' , ά ... πρα η αυτος κατεχει μια πε ωριαυναμη καισκει 

χο\'τρικά τήν πολιτική του έπιροή δταν αύτή τού περι-

κόβεται λια\'Ιk·ά (]uden.lrage, σ. 114). 

Ι'Η αντίφαση στήν όποία βρίσκεται Τι πρακτική 

δύναμη τού έβραίου μέ τά πολιτικά του δικαιώματα, 

είναι ή άντίφαση μεταξύ πολιτικής καί χρηματικής 
, ξ' , "Ε - ~' , ~δ ' , ε ουσιας γενικα.νω 11 πρωτη στεκει ι εατα πανω 

άπό τή δεύτερη, στήν πράξη εχει γίνει ό δούλος της. 
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ffO ~ δ·· , δ '8 1 , , ιοl) αισμοςιατηρη ηκε Πλαι στον χριστιανι-
,,, , , Q , ,-

σμο οχι μονο σανρησκευτικη κριτικη του χριστια-

-" , , έ "β π' " νισμου, οχι μονο σαννσαΡΚΟJμενη αμφι ο ια για τη 

θρησκευτική γέννηση του χριστιανισμοϋ άλλά έξί

σου καί γιατί τό πρακτικό-έβραίικο πνεύμα, γιατί 

ό ιουδαϊσμός διατηρήθηκε μέσα στήν ίδια τή χρι-
, ", λ .... έδ ... ", , 

στιανικη κοινωνια και μα ιστα πηρειι) την \Ηιιιστη 

του άνάπτυξη. ffO έβραίος, ώς ιδιαίτερο μέλος της 
κοι νωνίας τών ιδιωτών, δέν εΙνaι παρά ή ίδιαίτερη 

έκδήλα)ση του ιουδαϊσμοϋ μέσα στήν κοινωνία τών 

ιδιωτών. 

ffO ιουδαϊσμός διατηρήθηκε όχι στό πείσμα τής 

ίστορίας άλλά χάρη στήν ίστορία. 

ffH κοινωνία τών ιδιωτών γεννά συνεχώς άπό τά 

"ίδια της τά σπλάχνα τόν έβραίο. 

Ποιά ήταν ή καθαυτό βάση τής ιουδαϊκής θρη

σκείας; ffH πρακτική άνάγκη, ό έγωισμός. 
Γι' αύτό, ό μονοθεϊσμός τού έβραίου εΙναι στήν 

πραγματικότητα ό πολυθεϊσμός των πολλών αναγ

κών., ενας πολυθεϊσμός πού άκόμα καί τό άποχωρη

τήριο τό κάνει αντικείμενο τού θεϊκου νόμου. ffH 
πραΚΤΙλ:ή άνάγλ:η, ό έγιοισιιός, εΙναι ή άρχή της 1(01\'0)-
νία~ roj" ίδ,(οτώι', καί πρόβαλε καθαρά σάν τέτια, 

μόλις Τι κοινωνία των ίδιωτών ξεγέννησε πλέρια τό 

πολιτικό κράτος. ffO θεός της πραΚΤΙIi:ήι:; ά\'άγκης καί 
του άΤΟΙlικου συμφέΡΟ\1τος εΙναι τό 'ΧΡήμα. 

Χ' - Ι δ 1 ' θ' - ΊΆ' ο χρημα ε ναι φ .ογεροςεος τουσραη ., που 
μπροστά του δέν μπορεί νά σταθεί άλλος θεός. Τό 

'Χρημα έξευτελίζει όλους τούς θεούς του άνθρώπου 

κ:αί τούς μετατρέπει σέ έμπόρευμα. Τό χρήμα εΙναι 11 
dποξενωμένη άπό τόν άνθρωπο ούσία της έργασίας 

του καί τής ύπαρξής του, κι αύτή ή ξένη ούσία τόν 

έξουσιάζει, κι αύτός τήν προσκυνάει. 
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~o θ' - ~ β , W , έ' θ' rl--l εος των ε ραιων εχει γινειπιγειοςεος. 

"k"k ' ~ ~ , g' - € συνα αγματικη ειναι ο πραγματικοςεος το\) 

β' rθ 6 ' δ' i ' ~ ~ π ' ραιου.εος του εν ε ναι παρα η απατη η 

συναλλαγματι κή. 

tH άντίληψη γιά τή φι')ση .. ποι') διαμορφώθηκε 

κάτω άπό τήν κυριαρχία της άτομικης ίδιοκτησίας 
, _, "t , , 

και ΙΟΗ χρηματος, ειναι η πραγματικη περιφρονηση" 

ό πρακτικός έξευτελισμός της φύσης., ή όποία ύ

πάρχει βέβαια στήν εβραϊκή θρησκεία., άλλά μόνο 
, , 

στη φαντασια. 

Μέ τούτη τήν εννοια ό Θωμάς Μύντσερ θεωρεί 

άφόρητο τό γεγονός 

«ότι δλα τά πλάσματα έγιναν ίδιοκτησία - τά ψάρια στό 

νερό, τά πουλιά στόν άέρα, τά φυτά στή γη - ένώ καί τά 

πλάσματα θά επρεπε νά εΙναι ελεύθερα»·. 

Αί)τό ποί) στήν εβραϊκή θρησκεία βρίσκεται σέ 

άφηρημένη μορφή - ή περιφρόνηση της θεωρίας, 

της τέχνης, της ίστορίας, του άνθρώπου σάν α\~)τo

σκοπου - είναι ή πρα;ΊιαΤΙΙ(17. ένσΙΗ'ι:ίδητη αποιμιι τοί) 

Ζρηματανθρώπου., ή άρετή του. r Η 'ίδια ή σεξουαλική 

σχέση., ή σχέση άντρα καί γυναίκας κτλ." γίνεται άν

τικείμενο άγοραπωλησίας. 
"Η ' 'f)' - t β' Τ t "θ ΧlJιaΙΡΙΛ:η ε νι κοτητα το\) ε ραιο\, ειναι η ε \'ι-

, -J.' , - Ω' 
κοτητα του tιμΠOρoυ, γενικα του χρηματανυρωΠΟΗ. 

ανυποστατος νομος των ε ραιωνεν ειναι παρα 

ή θρησκευτική γελοιογραφία της άνυπόστατης ήθι-

κότητας καί τοϋ Δικαίου γενικά" των τυΠΙλ:(V,' μόνο 

* Άπ6 τόν Λίβελλο ποί, ο Θωμάς Μί,ντσερ έγραψε ένάντια στόν 
Λοίιθηρο τό 1524: « Άν(ί>τερα θεμελιωμένη άπολογία καί άπάν-

, "θ 1c ξ , , ." Β β' , τηση στην α ('Ι. κα ο ωισμε\'11 σαρκα απο τηιτεμ ερ γη. που 

, ~ ". ~ Q , , 'Λ • ι= ' ., 
μειεστραμμενο ΤΡΟΠΟ καιlOα ροχειρια στην Fiγιαραφη εχει 

μιάνει έλεει νά τή\' ταλαί πωρη χριστιανοσv"η t •• 
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'\ - ά ' , δ -. 'ζ ~, τεΑ.ετουργιωνπο τις ποιες περιστοιχι εται ο κο-

- ..t - , 
σμος του uτομικου συμφεροντος. 

~ έδ -" ( η , - , θ' ί ιαι επισης η υφιστη σχεση του αν ρωποn ε ναι 

ή Ι'ΟJLΙλ:ή σχέση., ή σχέση πρός τούς νόμους, πού 

δέν ίσχύουν γιά τόν ανθρ(ι)πο όχι γιατί είναι νόμοι 

της δικης του θέλησης. άλλά γιατί l(υριαρχοϋν καί 

γιατί ή παραβίασή τους ΤΙ,ιι(ορι;ίται. 

·0 ίουδαϊκός ίησουϊτισμός., ό ίδιος πρακτικός ίη
σουϊτισμός πού ό Μπάουερ βρίσκει στό Ταλμοί)δ" 

εΙναι ή σχέση του κόσμου τού άτομικοϋ συμφέροντος 

μέ τούς νόμους πού τόν λ:υβερι'οϋ\' καί ποί, ή πονηρή 

καταστρατήγησή τους εΙναι ή άνώτατη τέχνη αύτου 

σχι στηεαιρια, α α μονο στην πρα~η,Kpιως 

επειδή τι αλήθεια της εΙναι ή πράξη. 

·0 ίουδαϊσμός δέν μποροϋσε νά πλάσει εναν και-
νούργιο κόσμο· μποροϋσε μόνο νά τραβήξει στόν 

, λ - δ - δ ' "δ ΚΙ)Κ Ο τηςικης τουραστηριοτητας τα νεαημι-

ουργήματα καί τίς νέες σχέσεις του κόσμου, γιατί ή 
~ά' 'ή~ , ί " , πρακτικναγκη, που \:ογικη της ε ναι το ατομικο 

συμφέρον, συμπεριφέρεται παθητικά καί δέν διευρύ-

νεται καταρέσκειαν, άλλά μόνο σάν συνέπεια τής 

προοδευτικής άνάπτυξης τών κοινωνικών συνθηκών. 

ιrO ίουδαϊσμός φτάνει στό κορύφωμά του μέ τήν ό-
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'\ '\' - , - "δ - "'\'\'. 
ΑΟΚΑηρωση της Κ'οινωνιας των ι ιωτων· α"" α η 

, - .. ~ - λ'\ '\' " 
κοινωνια των Ιυιωτων υΛ;ΟΚΛηρωνεται μονο μεσα 

, "~I" '9' , στον χριοτιαι'ικο κσσμο.ν σνο κατω απο την κυριαρ

χία τοϋ χριστιανιqμου .. πού μετατρέπει δλι:ς. τίς έθνι
κές, φυσικές .. ήθικές .. θεωρητικές σχέσεις σέ ι(άτι [ό 
έςΙύΤΓιρικό γιά τόν άνθρωπο., ή κοινωνία τιον ίδιωτισν 

μπόρεσε νά χωριστεί τελειωτικά άπ() τή ζωή του 

κράτους, νά κόψει δλους τούς δεσμούς του άνθρώπου 

μέ τό εΙδος .. νά βάλει τόν έγωισμό. τήν ίδιοτελή 

άνάγκη στή θέση αύτών τών δεσμών μέ τό είδος .. νά 
μεταβάλει τόν κόσμο των άνθρώπων σ" εναν κόσμο 

κατακερματισμένων άτόμων πού στέκουν έχθρικά τό 

ενα άπέναντι στό άλλο. 

1'0 χριστιανισμός ξεπήδησε άπό τόν ίουδαϊσμό. 
Μετατράπηκε καί πάλι σέ ίουδαϊσμό. 

·0 χριστιανός ήταν άπό τήν άρχή άκόμα δ θειι)ρη
τικίζων εβραίος" επομένως" ό εβραίος είναι δ πρακτι

κός χριστιανός, καί δ πρακτικός χριστιανός ξαν(ίγι

νε εβραίος. 

·0 χριστιανισμός μόνο φαινομενικά εΙχε ξεπερά
σει τόν ίουδαϊσμό. ΤΗταν πάρα πολι'} άριστοκρατικό.;., 

πάρα πολύ πνευματικός γιά νά έξαφανίσει τή χοντρο-
, .... - , , "" ~~ , , , 

Κ'οπια της πραKΤIΙCης αναγκ:ης με τροπσ α σ απο τη 
,. ", 

μεταρσιωση της στον ουρανο. 

·0 χριστιανισμός εΙναι Τι μεταρσιωμένη σκέψη του 
ίουδαϊσμοϋ, δ ίουδαϊσμός εΙναι ή άγοραία ώφελιμι-

στική έ<ραρμογή τοΠ χριστιανισμοϋ, άλλά ή έφαρμο-

γή αύτή μπόρεσε νά γίνει καθολική μόνο άφου δ χρι

στιανισμός, σάν Ετοιμη πιά θρησκεία, εΙχε δλοκλη-

ρώσει θεωρητικά τήν αύτοαποξένωση [Selbstentfrem-
dung] τού ανθρώπου από τόν εαυτό του καί από τη 
φύση. 

Μόνο ύστερα άπ' αύτό, δ ίουδαϊσμός μπόρεσε νά 
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, , θ2' ", , 
φτασει στην κα ο \ ικη Κ1ιριαρχια και να μετατρεψει 

, '~~ ,~, Q ""~~ , τον α '" ",οτριιομενο αν ριι)πο και την α c ,οτριωμενη 
, , 't , " • , f·· Ι· 

"Όπ(ος ό άνΟριι)πος" όσο καιρό είναι Οαμπωμένος άπό 

τή θρησκεία .. ξέρει νά έξαντικειμενίζει τήν οι")σία 
, , , ~,. , ,.., ", 

του" μονο κανοντας την ενα ~1:\'O φανταστικο ον .. ετσι 
, , ", , , _" _ 't, 

και κατ(ι) απο την κυριαρχια της εγωιστικης αναγκης 

μπορει νά ένεργεί πρακτικά, νά παράγει μέ πρακτικό 

τρόπο άντικείμενα, μόνο θέτοντας τά προϊόντα καθώς 

καί τή δραστηριότητά του κάτω άπό τήν κυριαρχία 

ενός ξένου όντος" προσδίδοντάς το\'ς τή σημασία 
~ , ., ,'Ο' _, 
ενος ζενου οντος - το\) χρηματος. 

~o χριστιανικός έγωισμός της εύδαιμονίας στήν 

όλοκληρωμένη του πρακτική .. μεταβάλλεται κατανά
γκη ατόν σαρκικό έγωισμό τοϋ έβραίου, ή οίJράνια 

άνάγκη σέ έπίγεια, ό ί)ποκειμενισμός σέ άτομικό 

συμφέρον. Έμείς έξηγοί,με τήν καρτερικότητα το\) 

εβραίου όχι μέ τή θρησκεία του .. άλλά .. άντίθετα, μέ 
, 't θ' β' - {} , " την αν ραιπινηαση τηςρησκεΙ'ας το\) .. με την πρα-
", "., , 

κτικη αναγκη .. με τον εγωισμο. 
Έφόσον ή πραγματική οί)σία τοί> εβραίου μέσα 

στήν κοινωνία των ίδιωτών εχει πετύχει τήν πραγμά-
, 't, ." , ,.. , 

ιιι)ση, την επιγεια ενσαΡΚ(J)ση της σε ΟΙΚΟ1>μενικη 

• ro Μάρξ χρησιμοποιεί τοίlζ δροιις EntaIIsserung, E"n{(remdung 

ccα ς"οτριωσης... Terau ... serιIng ομως οριι;είαι ως η πρακτικη 
v .... ~~. (' ) ·Δ i)' ., ασκηση της α~ .οτριωσηςκαταστασης. ..πο ωσαμε αντισΤθΙ 

, ~,. , Ι': λ λ ", Ι· ~ · ξ , χα τοος τρεις οροιις σταηνι κα με τις, ε..,εις ε ωτερωση. 

άλλοτρίωση (ιϊ άποξένωση) καί άπαλλοτρίωση. 
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'\ ' ~ , - ~δ - δ' -, 
ΚΑιμαΚ'α. η κοινωνια των ι ιωτωνεν μπορουσε να 

, , ~A - ",- , , 
πεισει το\' Ερραιο για τον εςl'JΠΡU,'IΙΙΙfΙ":Ο l.αριι,,:τηρα 

- θ - ~, , ~ 'ξ 9 β-τηςρησ/\i;ιιτι/\η; του ουσιας που εκφρα ει ακρι ως 

μόνο στή σφαίρα των ίδεων τήν πρακτική άνάγκη. 

~Eπoμένως, τήν ούσία τού σημερινου εβραίοι) δέν τή 

βρίσκουμε στήν Πεντάτευχο ή στό Ταλμοί>δ. άλλά 
, , , ,."" , 

μεσα στην τωρινη κοινωνια. οχι σαν αφηρημενη .. 
άλλά σάν τήν ύψιστα έμπειρική οί)σία. όχι μόνο σάν 

στενότητα τοϋ εβραίου .. άλλά σάν τήν εβραίικη στε-
, - , 

νοτητα της κοινωνιας. 

Μόλις ή κοινωνία κατορθώσει νά εξαλείψει τήν 

/;ιιπι;ιριι(ιί oι~)σία τοί> ίοι,δαϊσμοί) .. τήν κερδοσκοπία 
καί τίς προϋποθέσεις της, ό έβραίος Οά γίνει κάτι Τ() 

άδ,j\'ατο, γιατί ή σι,νείδησή του δέν θά εχει πιά 

άντικείμενο, γιατί ή ί)ποκειμενική βάση τοί) ίΟΙJδαϊ

σμοί). ή πρακτική άνάγκη. θά έξανθρωπιστεί, γιατί ή 

σύγκρουση της άτομικης-αίσθησιακης ί>παρξης μέ 

τήν ϋπαρξη του άνθρώπου σάν μέλους τοί> άνθρώπι

νου είδους θά εχει καταργηθεί. 

·Η I(OI\'(t) \ '/λ-ιί χειραφέτηση του εβραίου είναι ή 

χr,ιραφf:τηση Τlί~ λ-ο/\,(,)\ιία.; ιΙπό τό\' ίουδαϊσιιό. 

Γι,άφτ 'IΚΙ άπιJ 1ό\' Μάρξ ['1\' 
ά\'οιξη τοί, Ι ~43. Δημοσιείl-

τηκε στ(,) περιοδικό [)Ι'ιιl\( h-

1844. 
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΡ/ΤΙΚΗ 

ΓΗΣ ΧΕΓΚΕΛΙΑΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 



Γιά τή Γερμανία ή κριτική της υρησκείας εχει ού

σιαστικά κλείσει, καί ή κριτική τής θρησκείας εΙναι 

ή προϋπόθεση κάθε κριτικής. 

·Η γήινη ϋπαρξη τής πλάνης εχει έκτεθεί, μετά τήν 

άνασκευή τής ούράνιάς της oratio pro aris et focis·. 
«ο άνθρωπος, πού γύρευε στή φανταστική πραγματι

κότητα του ούρανοϋ κάποιον ύπεράνθρωπο καί δέν 

βρηκε παρά τό ά\'τικαθρέφτισμα του εαυτου του, δέν 

θά εχει πιά διάθεση νά βρεί μόνο τή δική του φαινο

μενική όψη, μόνο τόν μή-άνθρωπο, έκεί όπου άναζητα 

καί πρέπει νά άναζητα τήν άληθινή του πραγματι-
, 

κοτητα. 

Τό βάθρο της άθρησκης κριτικής εΙναι: ό αι'Ορω-

πο, φτιάχι'ι;ι τή θρησκεία, ή θρησκεία δέν φτιάχνει τόν 

άνθρωπο. Κι άκόμα, ή θρησκεία εΙναι ή αι')τοσ1>νεί-
~ , ή. rg _ , Q r , ~' 
ηση και αυτοπεποι ηση του αν ρωπου που εν 

" ά' δ' , έ; v, r " εχει κομα κερ ισει τοναυτο του η που τον εχει 

ξαναχάσει. ·0 α\'ΟΡΙύπος δμως δέν εΙναι ενα άφηρη-
μένο όν .. πού μένει ζαρωμένο εξω άπό τόν κόσμο. ΙΌ 
άνθρωπος είναι ό ι(όσμος τού άνΟρώπου, τό κράτος, ή 

κοινωνία. Τό κράτος αύτό, ή κοινωνία αύτή παρά.-

• 'Απολογίας (κατά λέξη: του λόγου ύπέρ βωμών καί εστιών). 
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, θ ' ,. , ,~ -
γουν τηρησιcεια, μια aνaστρα}l}ιcνη συ\!εΙυηση του 

, , , 91'ς: Ύ ~ -, " 

κοσμου, γιατι τα Ισια ειναι ιινας α,'ασΤΡαJlJJ.εvος 1(0-

σμος.ρησκεια ε ναι ιι γενικηεωρια αυτσυ του 

κόσμου, ή έγκυκλοπαιδική του έπιστήμη. ή Λογική 

του σέ λαϊκή μορφή, τό πνευματικό του φιλότιμο. δ 

ένθουσιασμός του, ή ήΟική του καταξίωση. ή πανη

γυρική του άρτίωση, ή καθολική του βάση γιά 

παρηγοριά καί δικαίωση. Είναι ή φα\'ταστικιί πραγ)l(ί

ΤύJση της άνθρώπινης οι't)σίας, γιατί ή ά,,0ρώΠI1'η otjaia 

δέν εχει άληθινή πραγματικότητα. ~o άγώνας κατά 

της θρησκείας είναι επομένως εμμεσα ό άγώνας 

έναντίον τοϋ ι(όσμου tκείι,οlJ πού τό πνευματικό του 

αριομα εΙναι ή θρησκεία. 

~H (}ρησκεΙJτική άθλιότητα είναι ταυτόχρονα ή 

έκφραση τής πραγματικής άΟλιότητας καί ή δια)ιαρτυρία 

γιά τήν πραγματική άθλιότητα. rH θρησκεία ε{ναι ό 
άναστεναγμός του καταπιεζόμενου πλάσματος, ή καρ

διά ενός άκαρδου κόσμου. δπως εΙναι καί τό πνευμα 

μιας δίχως πνευματικότητα κατάστασης. rH θρησκεία 
είναι τό όπιο του λαου. 

~H κατάργηση της θρησκείας ώς άπατηλής εύτυχίας 

του λαου σημαίνει άπαίτηση της πραγ)ιaτικής του 
, , ~H'" - έ ' Κ -ευτυχιας. απαιτrισιι τιις γκατα ειψης των ψευ-

δαισθήσεων γιά τήν κατάστασή του εΙναι ή άπαίτηση 

τής tγκaτάλειψης μιας κaτ(ιστασης ποι) χρειάζι;ται τίς 

ψευδαισθήσεις. rH κριτική τής θρησκείας είναι έπομέ-
"ι..α ' , - λ'~ -~, , 

ν(J.>ς η ι;μl,ρυaκη κριτικη τη; λ.:οιιιοας ΤΟ)1' αακ,ΟΙ){Ο\'. πο\) 

φωτοστέφανό της εΙναι ή θρησκεία. 

rII ' ε δ' ~" rλ: 'δ ' κριτικηχει μα ησει απο την α υσι α τα 

φανταστικά ιϊνθη, όχι γιά νά έξακολουθεί ό ανθρωπος 

νά σηκώνει τήν άλυσίδα όίχ{ος φαντασιοπληξία καί 

δίχως παρηγόρια, άλλά γιά ν' άποτινάξει τήν άλυ-

σίδα καί νά μαζέψει τά ζ(ι)νΤΗ\,ά ανΟη. rH κοιτική 
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- θ ' β 'ζ , J:. θ ά ό' , , τηςρησκειαςγα ει τον uv ρωποπ την αυταπα-

" , --"" , ς: - , 
τη, ωστε να μπορει αυτος να σκεφτεται, να υρα, να 

ηλιος πού κινείται γύρ(ι) άπό τόν άνθρωπο δσον και

ρό αύτός δέν κινείται γύρω άπό τόν εαυτό του. 

'Έργο τής ίστορίας είναι επομένως - δταν θά εχει 

πιά έξαφανιστεί ό πέρα άπό τήι' άλήΟεια κόσl.ιος - v' 
άποκαταστήσει τήν άλήθεια τούτου τού κόσμου. 'Άμε

σο έργο τής φιλοσοφίαι; πού βρίσκεται στήν ί>πηρεσία 

της ίστορίας - δταν θά εχει ξεσκεπαστεί ή αγια όψη 

της άνθρώπινης αύτοαλλοτρί(J}σης - εΙναι νά ξεσκε

πάσει τήν αύτοαλλοτρίωση στίς γήινες μορφέι; της. 

'Η κριτική του ούρανου μετατρέπεται, ετσι, σέ κρι

τική της γης" ή κριτική της ()ρησι(είας σέ κριτικιι το;) 

Δ ικαίου, ή κριτιι(ή τής θεολογίας σέ κριτική τήι; πολι

τικής. 

'Η άνάλυση πού άιcoλoυθεί - μιά συμβολή σέ 

τουτο τό εργο - στρέφεται πρίν άπ" δλα όχι στό 
, .. kk ' .. ε " , , 

πραιτστυπσ α α ονα αντιτυπο" στη Υερμανικιι 

φιλοσοφια του κράτους καί του Δικαίου, γιά τόν άπλό 

λόγο ότι παίρνει γιά άφετηρία τή Γερμανία. 

V Α v θέλαμε νά ξεκινήσουμε άπό τό 1διο τό Υερμανι-
, ν' " δ' , λλ κο status qLJO εστιι) και με τον μονα ικο κατα η-

λο τρόπο, δηλαδή άρνητικά, τό άποτέλεσμα θά παρέ-
, , λ:'" , 't -Α' , , ., 

μενε ιcαι πα ι ενας αΙ'(lχρο\'ισI10ς.κομα και η αρνη-

ση του πολιτικου μας παρόντος βρίσκεται ήδη σάν 
, .", , Ι , 

σκεπασμενο απο τη σκονη γεγονος στο χρονοντου-

λαπο της ίστορίας τών σύγχρονων λαών. ''Αν άρνηθω 

τίς πουδραρισμένες κοτσίδες" μου μένουν πάλι οί 
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, δ' 'δ ~Ά' 0-' , απου ραριστες κοτσι εςν αρνη ω τις γερμανικες 

συνθήκες τού 1843 .. θά βρίσκομαι" σύμφωνα μέ τό 
γαλλικό τiμερολό γιο, μόλις στό ετος 1789" άκόμα πιό 

", , ~, ... , 
μακρια απο την εστια του παροντος. 

Βέβαια" ή γερμανική ίστορία καυχιέται γιά ενα 

κίνημα πού κανένας λαός δέν εκανε προηγούμενα 0\>
τε πρόκειται νά τό κάνει μετά. 'Έχουμε" πράγματι" 

συμμεριστεί τίς παλινορθιόσεις ποί, γνώρισαν οί σί)γ

χρονοι λαοί" δίχως όμως νά συμμεριστούμε καί τίς 

έπαναστάσεις τους. Ζήσαμε τήν παλινόρθ(οση" πρώ

τον .. γιατί άλλοι λαοί άποτόλμησαν μιάν έπανάσταση 
καί .. δεύτερο .. γιατί άλλοι λαοί ύπέστησαν μιάν άντε
πανάσταση, τή μιά φορά έπειδή οί κυβερνήτες μας 

φοβήθηκαν, καί τή δεύτερη έπειδή οί κυβερνητες μας 

δέν ενιωσαν φόβο. Έμείς μέ τοι'>ς ποιμένες μας 

έπικεφαλής .. βρεθήκαμε ώστόσο μιά μόνη φορά συν
τροφιά μέ τήν έλευθερία" τή Ιl{;ρα τι;;. ταφιι.; τη;.. 

Μιά σχολή ποί. δικαιολογεί τή σημερινή ποταπό

τητα μέ τή χτεσινή ποταπότητα" μιά σχολή ποί, 

χαρακτηρίζει άνταρσία τήν κάθε κραυγή τού δουλο

πάροικου ένάντια στό κνούτο - άρκεί τό κνούτο νά 

εΙναι γέρικο, πατροπαράδοτο, ίστορικό κνοί,το -'Ι 
, '1c ' "" ~ ~ , δ' , , 

μια σχο 'Ι" ποι> σ αυτην 11 ιστοριαειχνει μονο το 
a posterioI·i* της" δπως δ Οεός τού 'Ισραήλ στόν δοϋ-
λο του Μωυσή - ή ίσΤΟI,Ιλ:ιί Σχολιί rorj .1 Ιλ:αίοl)" θά 
εΙχε, γιά τόν λόγο αύτό" έφεύρει τή γερμανική ίστο-

ρία, αν ή ίδια δέν ήταν έφεί)ρεση της γερμανικής 

ίστορίας. Σωστός Σάυλοκ" άλλά ενας Σάιιλοκ-λακές" 
, '8 ~'β , , 'β ", ό ' για κα fct ρα κρεας που κο εται απο την καρ ια 

τσυασυ, ορκι εται στο γραρματιο του" στο ιστορικο 

" , 
του γραμματιο .. στο χριστιανογερμανικο του γραμ-
μάτιο. 
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.. Αντίστροφα, καλόκαρδοι ένθουσιώδεις τευτονο-
- ..t ' ""'\ ί\ ' " , 

μανεις unO καταγιι)γη και εr .. εΗuεροστοχαστες απο 
ια σγισμσ ανα '1 (συν τ ην ισ τορια της f .. εο ερια~ 

, "" r, , , 
μας περα απο την. ιστορια μας στα πρωτσγονα τευτο-

νικά δάση. Πώς σμ(ι)ς θά διακρινόταν ή ίστορία της 

ελευθερίας μας όπό τήν ίστορία τη; ελευθερία, το\> 
.. , .. , - 'β Ο'" 'δ' αγριογουρουνου, αν μπορει να ρε ει μονο στα αση: 

"Επιπλέον, είναι γν(ι}στό πώς ό,ΤΙ φ(ι)νάξεις μΙς στό 

δάσος" αύτό θά σο\) στείλει πίσ(ο ό άντίλαλος τοί) 

δάσους. "'Ας άφήσουμε λοιπόν ησι)χα τά τευτονικά 

πρ(ι}τοδάση! 

ΠόλεΙIΟ; στίς γερμανικές συν01ϊκες! Καί Ι\{:βαια! 

Βρίσκονται λΊίτιο (ίπ() τό !:πίπεδο τι;; ίσrΟ/Jίας" βρί

σκονται ι(άτ(') (ίπό K(ifJJ: κριτική .. άλλά παραμέ\'Ωυν άν

τικείμενο της κριτικής .. δπως κι {) εγκληματίας" ποί, 
βρίσκεται κάτ(ι) άπό τό έπίπεδο τί;ς άνθρωπιά~ .. παρα
μένει άντικείμενο το\) διΙJIΙΟlJ. Στ()\' άγώνα ενάντια σέ 

τούτες τίς συνθήκες .. ή κριτική δέν είναι ε\'α πάθος 
τοί) έγκέφαλου .. εί\'αι ό εγκέφαλος τοί> πάθο\)ς. Δέν 

είναι ενα άνατομΙi\ι) νυστέρι, εί\'αι ενα όπλο "Αντι

κείμενό της είναι () l:χΠρό.;. της .. τ()ν όποίο δέν Ηέλει ν" 
άντικρούσει, άλλιι νά έξοι'τώσ[ι. Γιατί τό πνεύμα 

.. .-. - 8 _ .. , ά - 7\- , 
αυταιν των συν ηκ-αιν εχειντικρσυστει.υτες Ka-
θεαυτές δέν άποτελσυν άντικείμενα άςια 1'ά τα σ/(έφτε-

σαι, άλλά ύπάρςι;ι.; άξιοκαταφρό\'ητες όσο και κατα-

φρονημένες. Ή i\ριτική καθεαυτή δέν χρειάίεται νά 

ξ θ
, " , - , .. , 

εκα αρισει τη σχεση της με το\)το το αντιl\ειμεvο, 

αυτο.εν παρο\:,σια εται πια σαν aυτοσκοπος παρα 

, , , .'" , '8 ,,~ μοvο σαν μεσο.ο συσιαστικ:ο πα ος της ειναι η 

ά,'αι'(Ιι(τηση, τό ούσιαστικό εργο της, 11 καrαγγr.λία. 

Θά επρεπε νά δοθεί μιά είκόνα της άμοιβαίας, 

καταθλιπτικής πίστης πού άσκοϋν σλες οί κοινωνι-
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ιcές σφαίρες, ή μιά πάνω στήν άλλη, ή γενική άδρα-

νής δυσφορία, ή στενομυαλιά πού έκφράζεται έξίσού 
" , , Ι, , 

στην αυτσαναγναιρισιι και στην αυτσπαραγναιριση, 

δλα τοϋτα κλεισμένα στό πλαίσιο ενός συστήματος 

διακυβέρνησης πού, ζώντας άπό τή συντήρηση της 

κάθε άθλιότητας, δέν είναι τ6 ίδιο παρά ή ό.Ολιότητα 
t ' , Ρ-' νσαΡΚ(ΟjLενη στην ΚΙLερνηση. 

Τί θέαμα! ~H συνεχιζόμενη στό άπειρο διαίρεση 

της κοινωνίας στίς πιό ποικιλόμορφες φυλές ποί) 

στέκουν άντιμέτωπες ή μιά στήν άλλη μέ μικροαντι

πάθειες, όχι καθαρή συνείδηση καί βάναυση μετριό

τητα καί πού άκριβώς αύτή ή άμοιβαία τους διφορού

μενη καί καχύποπτη σχέση έπιτρέπει στούς αρχοντές 

τους νά τίς μεταχειρίζονται όλες δίχως διάκριση -
αν καί μέ διαφορετικές διατυπώσεις - ώς ι(ατά 

παραχώρηση ΙJπάρςεις [konzessionierte Existenzen]. 
Καί τό ~(διo αύτό γεγονός, τό ότι δηλαδή άλλοι τίς 

έξουσιάζουν, τίς κυβερνοϋν, τίς κατέχου\', όφείλουν νά 

τό άναγνωρίζουν καί νά τό πιστεύουν σάν μιά παρα

χώρηση του ούρα,'οϋ! 'Από τήν άλλη μεριά" στέκουν 

οί ίδιοι αύτοί ήγεμόνες, πού τό μεγαλείο τους είναι 

άντίστροφα άνάλογο πρός τόν άριθμό τους! 
~H ' ι ά k -- ι - ι 8' f κριτικη ποuσχσ ειται με το\)το τοεμα ε ναι 

κριτική έκ τού συστάδη\' .. καί στή μάχη εκ τοϋ συστά-
δην σημασία δέν εχει τό αν ό άντίπαλος είναι ενας 

εύγενής" αν εΙναι ίσότιμος .. αν είναι tvδιαφr.ρ(v\, άντί-
λ ι ε " , ΙΙ ζ' πα ος· σημασιαχει να τον χτυπησειςοητημα 

εΙναι νά μή χαρίσουμε στούς γερμανούς ούτε στιγμή 
" , ι Ir "ι Α ι ι 

για αυταπατη και για υποταγη στη μοιρα.ρεπει να 

" "", 
κανουμε την πραγματικη καταπιεση ακομα πιο κατα-

πιεστική" προσθέτοντας σ" αύτήν καί τή συνείδηση 
- ι " , ", , 

της καταπιεσης· να κανουμε τη ντροπη ακομα πιο 

ντροπιαστική, κοινολογώντας την. Πρέπει νά παρα-
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, • 1.. * .... .... artIe lJonieuse της γερμανικης κοινω-

νίας. Χρειάζεται νά άναγκάσουμε τοϋτες τίς άπολι

θωμένες σχέσεις νά χορέψουν, τραγουδώντας τους 

τόν 'ίδιο τόν σκοπό τους! Πρέπει να μα ουμε στον 

λαό νά τ ο Jάιι:ι άπό τόν ίδιο τόν εαυτό του, γιά νά 

του έμπνεύσουμε Οάρρος. M~ αύτό θά ίκανοποιηθεί 

μιά άδήριτη άνάγκη του γερμανικοί> λαου· καί σί 

άνάγκες τών λαών εΙναι οί ίδιες δ άποφασιστικός 

λόγος γιά τήν ίκανοποίησή τους. 

Άκόμα καί γιά τούς σ,5γχρονους λαούς, ό άγώνας 

αύτός ένάντια στό περιορισμένο περιεχόμενο του 

γερμανικού status quo δέν στερείται άπό ένδιαφέρον, 
γιατί τό γερμανικό status quo άποτε! εί τήν dvvπόκρι
τη όλοκλήρωση τού ancien regime*~·· καί τό ancien 
,. Τ , , , ....." , 

regrme ειναι το λ:ρυφο !(ΟlJσουρι του σι γχρο\,()υ κρατους. 
~o άγώνας ένάντια στό γερμανικό πολιτικό παρόν 

εΙναι ό άγώνας ένάντια στό παρελθόν των σι)γχρονων 

λαών, καί οί άναμνήσεις αύτου του παρελθόντος 

έξακολουθουν άκόμα νά βαραίνουν πάνω σ" αύτούς 

τούς λαούς. ΕΙναι διδακτικό yts 
αύτούς νά βλέπουν τό 

του, 

KlVJJlV ια του. ραγικη στ ηκε στορια του οσ ν 

καιρό ήταν ή άπό άμνημονεύτων χρόν(ον ο\)σια του 

κόσμου, ένώ ή έλευθερία ήταν, άντίθετα, μιά προσω-

r' " . ,. ώ" , V καιρο το ancteIl t-eglI11e, ς ισχυουσα παγκο 

σμια τα η πα 

•• Tot, παλιοί) καθεστώτος, τοί) πρίν άπό τήν Έπανάσταση 

τοίι 1789 μοναρχικοί) καθεστώτος στή Γαλλία. 
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, ~ - ", ί' , .. 
γεννιοταν .. ιJπηρχε απο την π"ευρα ΤΟ1) μια "οσμοι-

, ~, , ί' r ~ " , ~ 

στορικη, οχι προσ(σπικη.. πl\ανη. ΓΙ αΗΤΟ και η 

καταρεηση το\) rtav τραγικη. 

Άπεναντίας, τό τ(ι)ρινό γερμανικό καθεστώς, ποί) 

είναι ενας άναχρονισμός'! μιά όλοφάνερη άντίφαση 

μέ γενικά ά\'αγνωρισμένα άξι(σματα'! ή μηδαμινότητα 

το\) allι·ίen 't~.~ime έκτεθειμένη στά μάτια Όλου του 

κόσμου .. φαντάζεται άκόμα πώς πιστεύει στόν εαυτό 
του καί άξιώ\'ει άπό τόν κόσμο νά φαντάζεται τό ~ίδιo. 

"Άν δμ(ι}ς πίστευε στή δική του οljσίu, Θά τήν εκρυβε 

άραγε ~άτω άπό τήν έπίφαση μιας ξένης οι')σίας καί θά 
, , , , ~ , , , 

γυρευε τη σ(οτηρια τοι) στην υποκρισια και στο 

σόφισμα; Τό σύγχρονο anl'ien I·egime δέν είναι πιά 
, f' , _ , ,γ , f' 

παρα ο Ι(('J/IΙΙ(Ος. μιας παγκοσμιας ταςης, που οι 

πραγιιοτικοί ιϊριοές. της εχουν πεθάνει. ΙΉ ίστορία εχει 

βάθος καί περνάει άπό πολλές φάσεις. στα ν πρόκει

ται νά θάψει μιά παλιά μορφή. t"H τελευταία φάση 
μιας κοσμοϊστορικής μορφης είναι ή ι(!)ιιιοδία της. 

Οί θεοί της ~Eλλάδας, πού είχαν ηδη πληγωθεί 

θανάσιμα στ6ν Προμηθέα δεσμώτη τοϋ Αίσχί)λου'1 

εμελλε γιά άλλη μιά φορά νά πεθάνουν κωμικά στούς 

Διαλόγους ΤΟ\ι Λοιικιανοϋ. Γιατί άραγε ή ίστορία 
, ε F' ~ , 'ς ~ .. θ ' πορευιταιτσι:ια ν αποχωρι ετ-αι 11 αν ρωποτητα 

xaPOlj/lf.\'ll τό παρελθόν της. Αι'\τόν τόν χαΡΟΙJJIΙ;\'Ο 

ίστορικό προορισμό διεκδικούμε γιά τίς πολιτικές 

άρχές της Γερμανίας. 

~Ωστόσo. μόλις ή σιj}'χρο\'η πολιτικο-κοινωνική 

πραγματικότητα ύποβληθεί ή ~ίδια σέ κριτική, μόλις 
s. ' f , t θ ~ , OΙi θ ' , θ ' 
ι;πομενως η κριτικη υψω ει σε αΛη ινα αν ρωπινα 

β1c ' β , ~, ξ , , , , 

quo, διαφορετικά θά εξέταζε τό άντικείμενό της σ· 
έπίπεδο ποί) βρίσκεται κάτ(υ όπό τό επίπεδο α\)τοϋ 

τοϋ άντικειμένου. 'Ένα παράδειγμα! 'Η σχέση τής 
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β , -, - Α' " , ιομηχανιας, το') "οσμου του π .ουτου γενικα, με τον 

πολιτικό κόσμο, είναι ενα κεφαλαιώδες πρόβλημα 
-, -~ , , , - , , βκ 
των νεων καιρων.ε ποια μορψ'l τουτο το προ ημα 

άρχίζει v"t άπασχo~εί τούς γερμανούς; Στή μορφή των 
προστα τευrII\:llJ" δασjιiv\', του άπαγορι:υΤΙλ.-οϊΊ συστιίιια

τος, της έο\,ικης οίκοι'οιιίας. rH τευτονομανία εχει 

μεταφερθεί άπό τόν άνθρωπο στήν ί>λη κι ετσι ενα 
" , "r, _ _, ~ 

ομορφο πρωινο οι ιπποτες μας του μπαμπακιου και οι 

ηρωές μας του σίδερου ξύπνησαν πατριώτες. Στή 

Γερμανία άρχίζουν ετσι ν' άναγνωρίζουν τήν κυριαρ

χία του μονοπώλιου μέσα στή χώρα, παραχωρώντας 

του τήν κυριαρχία στό l:ξ(οτι;ρll(ό. Στή Γερμανία" ε

πομένως, ετοιμάζονται τώρα ν' άρχίσουν μ"t έκείνο 

πού στή Γαλλία καί τήν "t Αγγλία ετοιμάζονται νά 
τελειώσουν. "Η παλιά σάπια κατάσταση .. ένάντια 

στήν όποία οί χώρες αύτές βρίσκονται σέ θεωρητική 

έξέγερση καί πού άκόμα τήν άνέχονται μόνο δπως 

άνέχεται κανείς τίς άλυσίδες, χαιρετίζεται στή Γερ

μανία σάν τό γλυκοχάραμα ενός όμορφου μέλλοντος, 

πού άκόμα δέν τολμα καλά-καλά νά περάσει άπό τήν 

πα\'ΟIJργα* θεωρία στήν πιό άνελέητη πράξη. 'Ενώ τό 

πρόβλημα στή Γαλλία καί τήν 'Αγγλία είναι: ΈΟ"lκή 

OlKO\'Oll1a ηιφιapχια τη; αΤΟJlIκη; 'ΓΙΟ/{ ιησιας παι'ιυ 
στό ί!Ο\10ς. Στή Γαλλία καί τήν "Αγγλία, επομένως, 

μπαίνει τό ζήτημα νά καταργηθεί τό μονοπώλιο, πού 

εχει προχωρήσει ώς τίς τελευταίες του συνέπειες" 

στή Γερμανία μπαίνει τό ζήτημα νά προχωρήσει τό 

μονοπώλιο ως τίς τελευταίες του συνέπειες. 'Εκεί, 
, , ~' έ~ - , ~' " προκειται για"υση,ω μο "ις προκειται για σ\:>γ-

* Αογοπαίγ\'ιο μέ τή λέξη Iίslige (Theorie) πανούργα (θεωρία) 
· , " , ι: ' ~~ , Q ή , απο το ουσιαστικοιst = ποvηρια.παινιγμος γι τ ν κι 

νηση ΠΩ") καθΩδηγΩί,σε ό Ωίκονομολόγος FriedrH'h List {)πέρ των 
πρoστατευτιιcών δασμών. 
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Ι ' , δ τ ά ' , , δ 'ξ κρουση.ο παρα ειγμα ειναιρκετο για να ει ει 

, ί ή , , Λw , 

ποια ε ναι γερμα\'ικη μορφη των συγχρονων προ 

βk' - ~ ~ ι ,~" δ' ξ ηματαιν, παις η ιστορια μας, σαν ενας α ε ιος 

νεοσύλλεκτος, είχε ως τώρα μονάχα τό καθήκον νά 

άσκείται στό νά έπαναλαβαίνει χιλιοειπωμένες ίστο

ρίες. 

Συνεπώς, άν ή συι'ολlls:ή γερμανική έξέλιξη δέν 

ξεπερνουσε τά δρια τής γε·ρμανικής πολιτικής έξέλι

ξης, ενας γερμανός θά μπορουσε νά πάρει μέρος στά 

προβλήματα του παρόντος, τό πολί)-πολύ δσο μπορεί 

νά συμμετάσχει σ' αύτά ενας ρώσος. "Αν όμως τό 

μεμονωμένο άτομο δέν δένεται άπό τούς περιορι

σμούς του εθνους, άκόμα λιγότερο άπελευθερώνεται 

όλόκληρο τό έθνος μέ τήν άπελευθέρωση ενός άτό

μου. Οί Σκύθες δέν εκαμαν ούτε βήμα πρός τόν ελ

ληνικό πολιτισμό έπειδή ή ~Eλλάδα είχε ενα σκύ

θη* άνάμεσα στούς φιλοσόφους της. 

Εύτυχως .έμείς οί γερμανοί δέν ε'ίμαστε σκύθες. 

'Όπως οί άρχαίοι λαοί ζοϋσαν τήν προϊστορία 

τους μέσα στή φαντασία, στή μΙJΟολογία, ετσι κι εμείς 

οί γερμανοί ζήσαμε τή δική μας μελλοντική ίστορία 

μέσα στή σκέψη, στή φιλοσοφία. 'Εμείς είμαστε οί 
~ " -, δΙ ,,, 

φι οσοφικοι σηγχρονοι του παροντοςιχαις να ειμα-

στε οΙ ίστορικοί του σύγχρονοι. Ή γερμανική φιλο-

σοφία είναι ή ίδεατή προέκταση της γερμανιιcής ίστο-

ρίας. 'Όταν ~πoμένως άντί Ύιά τά oeuvres incomp/eres** 
- - ~ , έ' , , 

της πραγματικ:ης ιστοριας μαςπικρινοομε τα «κατα-

λοιπα)) της ίδεατης ίστορίας, τή φιλοσοφία, τότε ή 

• ·0 Μάρξ εχει ύπόψιι του τόν φιλόσοφο Άνάχαρσι, πού ήταν 
σκ6θης τήν καταγωγή καί πού οϊ Έλληνες, σύμφωνα μέ τή 

μαρτυρΙα του Διο γένη ι\αέρτιου, συΥκατέλεξαν σΤ1'lν όμάδα των 

Ι;φτά σοφών της ·Ελλάδας . 
•• Τά dσυμπλήρωrα έργα. 
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, β' , - ζ , , 
κριτικη μαςρισκεται καταμεσις τωνητηματων για 

, , Α' h . h . * Α' , τά όποία το παρον.,εει: t at lS t e questton . l υτο 

" έ εθ ί μ δ ' , ξ , που στα προηγμ νανη ε ναι η 11 ΠΡΠΚ ιlκη ρη η με 
τίς σύγχρονες συΥθηκες τοϋ κράτους, στή Γερμανία 

δπου τέτιες συνθηκες άκόμα ούτε κάν ύπάρχουν εΙναι 

πρίν άπ' δλα κριτική ρήξη μέ τή φιλοσοφική άντανά

κλαση αύτων των συνθηκων. 

~H γερμανική φιλοσοφία τού Δικαίου καί τού ι(ράτους 

εΙναι ή μόνη γερμανική ίστορία πού βρίσκεται στό 

ίδιο έπίπεδο μέ τό Ι;πίσηιιο σύγχρονο παρόν. Γι' αύτό, 

ό γερμανικός λαός όφείλει νά ύπερνικήσει αύτή τήν 

όνειρεμένη του ίστορία μαζί μέ τίς σημερινές συνθή

κες του καί νά ύποβάλει στήν κριτική όχι μόνο αύτές 

τίς τωρινές συνθήκες, άλλά συνάμα καί τήν άφηρη

μένη συνέχισή τους. Τό μέλλον δέν μπορεί νά περιο

ριστεί ούτε στήν άμεση άρνηση τών πραγματικών 

νομικων καί κρατικών συνθηκών του ούτε στήν 

άμεση πραγμάτωση τών ίδεατών νομικών καί κρατι

κών συνθηκών του, γιατί τήν άμεση άρνηση αύτών 

τών συνθηκών τήν εχει ήδη στίς ίδεατές του συνθη

κες καί τήν άμεση πραγμάτωση των ίδεατών του 

συνθηκών τήν εχει ήδή σ'Χεδόν dφήσει πίσω κοιτά
ς , , k' F' '6 ' ό 

αξιώνει τήν αρνηση της φιλοσοφίας. 

Τό σφάλμα του δέν συνίσταται σ' αύτή τήν άξίωση 

άλλά στό ότι σταματάει σ' αύτήν χωρίς ούτε σοβαρά 

νά τήν πραγματώνει, ούτε νά μπορεί νά τήν πραγμα-
, Π ' θ Q' έ ~' ", ii τωσει.ιστευειτιακπ "ηρωσει αυτη τηνρνη-

, , λ,:' , λ: ' , 
ση, γυρνωντας τις n ατες στη φι σσσφια και μοορ-

• Νά ποιό ε[,'αι τό ζήτημα ή φράση άπ6 τ6'1 περίφημο μονό-

λΟΥΟ του v Αμλετ: ccΝά ζεί κα'lείς .., 'Ιά μή ζεί, νά ποιό ε[ναι τό 

ζήτημω)) 
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'ζ , ά "'1 ' ό μΟI)ΡΙ οντας μενασηιcωμενo το κ:εφα .. ι μερικεςρ-
, " , οι οι, 'Η 

γισμενες και κοινοτοπες φρασεις γι αυτην. στε-

νοτητα τουρι ονία {ουκ 'l ωνεται στο οτιεν 
συγκαταλέγει τή φιλοσοφία ούτε κάν στόν κύκλο της 

γεριια1'lκής. πραγματικότητας ή καί τή φαντάζεται δ

λότελα κάτι') άπό τή γερμανική πρακτική καί όπό τίς 

θεωρίες πού τήν ύπηρετοϋν. οι Αξιώνετε νά γίνει τό 

ξεκίνημα άπό πρα)'ιιατικά σπι:ριιατα ζιοης .. ξεχνάτε 

όμως πώς τό πραγματικό σπέρμα ζωης του γερμανι

κοϋ λαου εΙχε φυτρώσει ως τώρα μέσα στό ΚΡΠ1,ίο 

του. Κοντολογης: έσείς δέι' μπορείτι; νά ι(αταργήσι;τι; 

τιί φιλοσοφία δίχιος ι,ά τή μετατρέψετε σέ πραγματι-
, 

κοτητα. 

Στό 'ίδιο σφάλμα, άλλά άντιστρί:φο\'τας τούς συντε

λεστές, επεσε καί τό Οειι)ρηΤΙλ:ό πολιτικό κόμμα, πού 

δρμαται άπά τή φιλοσοφία. 

Στόν τωρινό άγώνα .. δέν εβλεπε παρά μόνο τόν 

κριτικό άγώι'α της φιλοσοφίας tι'άι'τια στό"~ γεριια,'ιι(ό 

κόσμο, καί δέν του πέρασε όπό τόν νου ότι άκόμα καί 

ή προγενέστερη φιλοσοφία άνήκει σέ τουτο τόν 

κόσμο καί ΟΤΙ εΙναι ή, ίδεατή εστω .. Glηιπλήριοσή του. 
!ιΕνώ κράτησε κριτική στάση άπέναντι στόν άντίπα

k6 ' θ " " , 6 ε ' 
του, γιατιεκινησε απο τις προυπο ι;σεις της φι οσο-

φίας καί ε'ίτε σταμάτησε στά δοσμένα πορίσματά της 

ε'ίτε παρουσίασε σάν άμεσα αίτήματα καί πορίσματα, 

αίτήματα καί πορίσματα παρμένα άπό άλλου, μ' δλο 

πού αύτά - αν ύποθέσουμε πώς εΙναι όρθά - μπο-
- , J.. '\ a - ..t 'θ ' "" -ρουν να t,ΠΙΛεχuοuν, uντι ετα, μονο με την αρ\'ηση της 

μiχρι τώρα φιλοσοφίας .. της φΙkοσοφίας ώς φιλοσο-
φίας. 'Επιφυλασσόμαστε νά δώσουμε μιά περιγραφή 

αύτου τού κόμματος. Τό βασικό του έλάττωμα μπορεί 

νά συνοψιστεί ώς έξης: πίστευε δτl ιιπορουσε νά 
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, ') " , δ' , 
μετατρεψlΊ τη φι 1.0σοφια σε πραγj,ιατικοτηταιχιvς να 

, , 
την κaτ(ψγησει. 

f'H ' - - χ , - , 
ΚΡΙΤΙΚΙΙ της γι:ρμαι'ικης ψΙ οσοφιας ιου κρα

τους καί του ΔικαίΟIJ, πού μέ τόν Χέγκελ πήρε τήν 

πιό συνεπη, τήν πιό πλοίJσια καί όριστική διατύ

πωσή της, εΙναι τόσο ή κριτική άνάλυση τού σύγ-
, , - -, " 

χρονου κρατο"ς και της συναφους μ αυτο πραγματι-

φαιρεση του πραγJJ.αr/κουν ριοπσn, 'ικ:ανσπσιει 

μέ φανταστικό μόνο τρόπο τόν ('ιρτιο άνθρωπο. Στόν 

τομέα τής πολιτικής. οί γερμανοί εχουν σκεφτεί έκεί-

νο ποί) άλλοι λαοί εΧΟΙt\, κάιιει. Ή Γερμανία ήταν ή 

Ο ' 'δ' rH" , ,λ • εl1Jρητικη συ \'/:Ι "ση τους. αφαι ρεση και 11 υπε-

μονοπ ευρο χαρακτηρα και την κατωτεροτητα της 

πρα:γματικότητάς της. "Αν λοιπόν τό .\·lαΙυ~· quo του 

γερμαι'll\"οϋ I(parII(Olj (ll)στιίιιατος εκφράζει τήν δλο-

κλήρωση του anciell I"(!,fζiIlle - αύτό τό άγκάθι στή 

σάρκα του σί>γχρονου κράτους - , τό ~'lalus quo της 
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- ~ , ", , 'ζ , 
}Ί'ρι.ιaΙ'lκης ι'πιστηιιης για το κρατος. εκ:φρα ει τον . ) )' , -, " 
αΙ'θΛθΚΛηραJΤΟ χαρακτηΡl1 του συ},χρο,'ου ιt:ραΤΟlJς, την 

, 1c ' - ~'δ - ~ -ε αττωματικοτητα του ι [ου του ΟΡΥανισμσυ τοο. 

"Ήδη ώς άποφασιστικός άντίπαλος της προηγοί)

μενης μορφής της γεριια\'Ιλ:ής πολιτικής συνείδησης, 

ή κριτική τής άφηρημένης φιλοσοφίας τοί) Δικαίου 

λ ' ~, ,,. , .. λλ ' έ f) 1 ' 
τε ειωνει οχι στον εαυτο της α α σ προ,υΛη,llατα 

πού γιά τή λύση τους ί)πάρχει ενα μόνο μέσο: ή 
, 

πρακτικη. 

Μπαίνει τό έρώτημα: μπορεί ή Γερμανία νά φτάσει 

σέ μιά πρακτική a la hatIteur dcs principes* .. δηλαδή 
σέ μιάν !;παΙ'(lσταση, ποί) θά τήν άνεβάζει όχι μόνο 

στό έπίσημο /;πίπεδο τών σύγχρονων έΟνών" άλλά στό 

άι'Ορώπιι'ο ϋψο.;, πού θά είναι τό αμεσο μέλλον αι'l)των 

τών έθνών; 

Τό οπλο τής κριτικής δέν μπορεί βέβαια ν' άντικα

ταστήσει τήν κριτική των όπλων" ή ύλική δύναμη 

πρέπει ν' άνατραπεί άπό ί>λική δί>ναμη" ομως καί ή 

θεωρία γίνεται ύλική δύναμη μόλις κατακτήσει τίς 

μάζες. rH θεωρία είναι ίκανή νά κατακτήσει τίς μάζες 
μόλις άποδείξει ad hominem**, καί άποδείχνει ad 
hominem .. μόλις γίνει ριζοσπαστική. Νά είσαι ριζο-

, , " " ", 
σπασΤΙΚ:Οζ σημαινει να πιανεις το πραγμα απο τη 

ρίζα. rH ρίζα όμως γιά τόν άνθρωπο εΙναι ό 'ίδιος δ 
άνθρωπος. Φανερή άπόδειξη τού ριζοσπαστισμου 

της γερμανικής θεωρίας .. επομένως τής πρακτικής 
έ ' Τ 'ξ' , ", τηςνεργηιικοτητας" ειναι ιοεκινημα της απο την 

άποφασιστική, ΟεΤΙλ-ή κατάργηση τής θρησκείας. ~H 
, - θ ' ~' " δ δ *,' ΙCΡΙΤΙKη τηςρησκειας τε ειωνει με τηι ασκα ια 

• Στό ϋψος τα)ν άρχων . 
•• Argumentum ad hominem - tπιχεΨ'1μα προι; rόι·liι'(}ΡΙΟΠΟ. έδώ: 
t· έ' έ ... , -πιχειρημα κομμ νο στα μ τρα της κατανοησης του σΗγκεκρι 

μένΟ\J άνθρώπο\) (άναγνώστη. άκροατη κτλ.). 
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" ,,, [} -r, " ""., α ~ 
()τι ο ιι,'~/)(oπoι;. l.ϊ\'αι το υψιστο 01' για το,' α,'~ρ(oπ(). ε-

, " , , " .... 
τroμεν<oς με την hγιτηγοριι(η προσταγη \' α,'ατραποlJl' 

"7. " ,., ~~, θ Τ~, 
(}~Ιι... ΟΙ σχι:σιις, οπο\) ο αν ρωπος ειναι (να ταπεινο)

μί:vο'l ί>ποδουλωμένο" έγκαταλειμμένο. καταφρονεμέ

νο δν'l σχέσεις πού δέν μποροί>ν νά εικονιστουν καλύ

τερα παρά μέ τήν άναφώνηση ενός γάλλου μπρός σέ 

μιά σχεδιαζόμενη φορολογία έπί των σκί)λων: Κακό-

μοιρα σκυλιά! Θέλουν νά σας μεταχειρίζονται σάν 

άνΟρώπους! 

'Ακόμα καί ίστορικά, ή θεωρητική χειραφι:τηση 

i:χει μιάν ειδικά πρακτική σημασία γιά τή Γερμανία. 

1'6 i;Π(lναστατικό παρελθόν της Γερμανίας είναι πράγ
ματι θεωρητικό, είναι ή Μεταρύθμιση. 'Όπως τότε ή 

έπανάσταση αρχισε μέσα στό μυαλό του Κ(l/.(;,'εΙJΟΙJ .. 

ετσι καί τώρα άρχίζει μέσα στό μυαλό του φιλ()σΟ(ΡΟΙJ. 

fO ΛούΟηρο; νίκησε βέβαια τή δουλεία άπ6 ε,jλ(i
/Jεια, γιατί εβαλε στή θέση της τή δουλεία άπό 

πεποίΟηση. Σί)ντριψε τήν πίστη στήν αύθεντία γιατί 

άποκατάστησε τήν αί)θεντία της πίστης. ΜεΤ(lτρεψε 

τοί>ς παπάδες σέ λαϊκούς γιατί μετάτρεψε τοι'.ς λαϊ

κούς σέ παπάδες. • Α πελε~θέρωσε τόν άνθρωπο άπό 
τήν έξωτερ!κή θρησκευτικότητα, γιατί εκανε τή θρη-

, "'=-έ ' -, {}' σKεOΤΙKOτrι τα να Υινει ησαιτερικστητα του αν ρω

που.- Χειραφέτησε τό σωμα άπό τίς άλυσίδες, γιατί 
άλυσόδεσε τήν καρδιά. 

"Αν όμως ό προτεσταντισμός δέν ήταν ή σωστή 

λί)ση. ήταν ή σωστή τοποθέτηση ιοί> προβλήματος. 

'Εκείνο πού χρειαζόταν τώρα δέν ήταν πιά ό άγώνας 
- k·· - έ ' - "ξ; ι. .' - άλ:λ:' ~ 

άγώνας το\) έναντίον τού δΙλ:Οι1 του !;σ(!)τεριι(οl1 παπα, 

της δικής του παπαδίστικη; (ΡιJσης. Κι αν ή προτε-

στάντικη μετατροπή τών γερμανών λαϊκών σέ παπά-

δες χειραφέτησε τούς λαϊκούς πάπες, δηλαδή τούς 
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, ζ' , , Α - , , 
πριγκηπες μα ι με τον κ ηρο τους, τους προνομιου-

, ~ , 11 ~ , , -
χους και φι "ισταιους, φι "οσοφικη μετατροπη των 

δ' -, , θ' θ' παπα οποιημενων γερμανων σε αν ρωπουςα χει

ραφετήσει τόν λαό. ΗΟπως δμως ή χειραφέτηση δέν 

έπρόκειτο νά σταματήσει στούς πρίγκηπες .. ετσι καί 
ή έγκοσμίΙύση τών κτημάτων δέν πρόκειται νά σταμα

τήσει μέ τήν άρπαγή τής έκκλησιαστικης πι;ρlo,)σία~ .. 

πού πρώτη ή ύποκρίτρια Πρωσία εθεσε σ' έφαρμογή. 

Τότε, ό Πόλεμος των χωρικών - τό πιό ριζοσπαστι

κό γεγονός της γερμανικής ίστορίας - ναυάγησε 

έξαιτίας της θεολογίας. Σήμερα, πού ή θεολογία ή 

ίδια εΙναι ναυαγημένη, τό πιό άνελεύθερο γεγονός 

της γερμανικης ίστορίας - τό δικό μας status quo -
θά τσακιστεί πάνω στή φιλοσοφία. Τήν παραμονή 

της μεταρύθμισης ή έπίσημη Γερμανία ήταν ό πιό 

άγόγγυστος δουλος της Ρώμης. Τή μέρα τής έπανά

στασής της εΙναι δ άγόγγυστος δοίJλος κάποιου 

μικρότερου άπό τή Ρώμη: της Πρωσίας καί της Αύ

στρίας, τών άπελέκητων γιοϋνκερς καί τών φιλι-
, 

σταιων. 

Ώστόσο, μιά κεφαλαιώδης δυσκολία φαίνεται νά 

όρθώνεται ένάντια σέ μιά ριζική γερμανική έπανά-

στασ'l. 

Οί επαναστάσεις εχουν, πράγματι, άνάγκη άπό ενα 

παθητικό στοιχείο, από μιά ύλlκή βάση. 4rH θεωρία 
πραγματώνεται πάντα σ' ενα λαό μόνο στόν βαθμό 

πού εΙναι ή πραγμάτωση τών άναγκών του. Στήν 

πελώρια διάσταση άνάμεσα στίς άπαιτήσεις της γερ-
-, "".... -

μανικης σκεψης και τις απαιτησεις της γερμανικης 

, ~ · ii ή v8 δ' πραγματικστητας αντιστσιχειραγε ι ιαιασταση 

της κοινωνίας τίί)ν ίδι(ι)τών μέ τό κράτος καί μέ τήν 

'ίδια; Οί θεωρητικές άνάγκες θά γίνουν άραγε άμεσα 

πρακτικές άνάγκες; Δέν άρκεί ή σκέψη νά τείνει πρός 
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, , 'ζ r " 
την πραγματωση· χρεια εται η πραγματικοτητα η 

94'ς: " ", 
Ιυια να τεινει προς τη σκεψη. 

ερμανια ομωςεννε ηκε tauroxpova με τα 
σύγχρονα εθνη qτίς ένδιάμεσες βαθμίδες της πολι τι

κης χειραφέτησης. Δέν εχει κάν φτάσει πρακτικά τίς 

βαθμίδες πού εχει ξεπεράσει θεωρητικά. Πώς θά 
- , r δ ' ~ ,., Ι Ι .. , 

μπορουσε να υπερπη ησει, μ ενα sa 10 morla e, οχι 

ση της.τη.νφηρημενηραστηριοτηταπσ το ενα 

μέρος, αντιστοιχεί τό αφηρημένο βάσανο από τό 

άλλο. Γι' αύτό, ή Γερμανία θά βρεθεί μιάν ώραία 

πρωία στό έπίπεδο της εύρωπαϊκης παρακμης προτού 
,,, , β θ- , έ' δ - , .. -

να εχει ποτερε ει σΤΩπιπε ο της ευρωπαικης 

χειραφέτησης. Θά μποροί)σαμε νά τή συγκρίνουμε μ' 
,., , δ ~ ~' , ξ , ά" ό ' εναν ει ω ο ατρη που μαρα ωνειπο τιςρρωστιες 

τού 'Χριστιανισμού. 

'Ά ν τώρα εξετάσουμε τίς γερμανικές ,(υβερ\'ήσι:ι~ 'Ι 

θά δοϋμε δτι οί σημερινές συνθήκες, ή κατάσταση 

τής Γερμανίας, ό χαρακτήρας τής γερμανικής παι-
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δ ' , Ά ' δ' 'Α 'θ" , ειας ιcαι, τε _Ως, ΤΩΙΚΟ τους α .. α ητο ενστικτο, τις 
σπρωχνουν να συν υα συν τα ΠΟ ιτιπιιε\'(1 t: .αττιο!ιατα 

του σύγχρονου κρατικοϋ κόσιιου - πού τά πλεονεκτή

ματά του έμείς δέν τά χαιρόμαστε - μέ τά /Jάρβαρα 

f.λαττώJιατα του ancien reJζime, πού τά άπολαύουμε 

πέρα γιά πέρα. Γι' αύτό, ή Γερμανία πρέπει νά συμ-
, n λ' , ..,'Ο, , λ ' 

μετεχειο και περισσοιερο. αν οχ. στις ογικες .. 
τουλάχιστο στίς άλογες πλευρές κι αύτων άκόμα 

τών κρατικών δομών πού βρίσκονται πέρα άπό τό 

J·tatus quo της. rΥπάρχει λχ. στόν κόσμο καμιά χώρα 

πού νά συμμερίζεται μέ τόσην άφέλεια δλες τίς 

αύταπάτες του συνταγματικού πολιτικου συστήματος 

δίχως νά συμμερίζεται [ίς πραγματικότητές του, μέ 

δση τό κάνει ή λεγόμενη συνταγματική Γερμανία; 

Ή μήπως χρειαζόταν κάποια φαεινή ίδέα της γερμα

νικης κυβέρνησης γιά νά συνδέσει τά μαρτύρια της 

λογοκρισίας μέ τά μαρτί)ρια τών γαλλικών νόμων του 

Σεπτέμβρη*, πού προϋποθέτουν τήν έλευθερία του 
Τύπου; rΌπως στό ρωμαϊκό Πάνθεον εβρισκε κανείς 

θεούς δλων τών έθνών, ετσι καί στήν r Αγία Γερμανι

κή Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία βρίσκει κανείς τά ά

μαρτήματα δλων των κρατικών μορφών. Τό στι ό 

,~KλεΚ:ΤΙKισμός αύτός θά φτάσει ενα άνυποψίαστο 

μέχρι τώρα ύψος, τό εγγυάται ίδιαίτερα ή πολιτικο-

αισθητική λιχουδιά ένός γερμανου βασιλιά**, πού σκο-
πεύει νά παίξει δλους τούς ρόλους της μοναρχίας, 

• Νόμοι τοϋ Σεπτέμβρη - άντιδραστιιcoί νόμοι πού έξέδωσε ή 
γαλλική κυβέρνηση τόν Σεπτέμβρη τοϋ 1835' περιόριζαν τά 

δικαστήρια των ένόρκων καί εΙσηγαν μέτρα ιcατά τού Τύπου. Γιά 

τόν l'ύπο. εΙδικά. προβλέπονταν αύξηση τών χρημαΤΙΙCων έγγυ-

ήσεων για τίς περιοδικές έκδόσεις, καθώς ΙCαί ποινές φυλάιcισης 

καί μεγάλα χρηματικά πρόστιμα Υιά έπιθέσεις ιcατά της ίδιο-
, , --«, ~ .. ο -

κτησιας και του υφισταμενου πο ,ΙΤΙΙCOυ κα εστωτος . 
•• του Φρειδερίκου - Γουλιέλμου του 40υ. 
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τόσο της φεουδαρχικής δσο καί τής γραφειοκρατι-
_ , _, '~ r' ,_ 

"ης, τοσο της απο "υτης οσο και της συνταγμα 

- ι -, - rI ι - δ 
τικης, τοσο της αυταρχικης οσο και τηςημοκρατι

κης, αν όχι στό πρόσωπο του λαου, άσφαλώς στό δι

κό του πρόσωπo~ αν όχι γιά τόν λαό, άσφαλώς γι' αύ

τόν τόν ίδιο. 'Ή Γεριιαι,ία. αύτή ή άθλιότητα τού πολιτι

κο,) παρόντος ΠΟI) σχηιιάτισε ει'α δικό της κόσιιο δέν 

θά μπορέσει νά γκρεμίσει τούς ίδιαίτερους γερμανι

κούς φραγμούς, δίχως νά γκρεμίσει τόν καθολικό 

φραγμό του πολι τικου παρόντος. 

Τό ούτοπικό όνειρο γιά τή Γερμανία δέν είναι ή 

ριζική έπανάσταση, δέν εΙναι ή παναν(}ρώΠI1'η χειραφέ

τηση, άλλά άντίθετα ή μερική, ή πολιτική ιιό\'ο 

έπανάσταση, ή έπανάσταση πού άφήνει δρθιους τούς 

στύλους του σπιτιου. Σέ τί πάνω στηρίζεται μιά 

μερική, μιά πολιτική μόνο έπανάσταση; Πάνω στό 

γεγονός δτι ει'α τμήμα τής κοινωΙ1ίας T(V\' ίδΙlvτώ\' 

χειραφετείται καί φτάνει στήν καΟολική κυριαρχία, 

πάνω στό γεγονός δτι μιά όρισμένη τάξη άναλαβαί

νει τήν καθολική χειραφέτηση της κοινωνίας μέ 

άφετηρία τήν ίδιαίτερη κατάστασή της. 'Ή τάξη αύτή 

άπελευθερώνει δλόκληρη τήν κοινωνία, άλλά μόνο 
ι, .., θ r' r 1c' 1c~ , β' 

με την πρσυπσ εση στι σ ΟΚ f1pη η κσινωνιαρι-

σκεται στήν κατάσταση αύτης τής τάξης, δηλαδή 

κατέχει, λογουχάρη, χριΙματα καί ιιόρφιυση 11 μπορεί 
νά τ' άποκτήσει καταρέσκειαν. 
Κ ' 'ξ - , - 'δ - δΙ ... αμια τα η της κοινωνιας των ι ιωτων εν μπορει 

νά παίξει τούτο τόν ρόλο δίχως νά προκαλέσει μιά 
, , θ - Ι , Ι Ι 'ξ 

στιγμη εν ουσιασμου μεσ α της και μεσα στη μα α, 

μιά στιγμή όπου Τι τάξη αύτή συναδελφώνεται καί 

συγχωνεύεται μέ όλόκληρη τήν κοινωνία, πού οί 

άνθρωποι τή μπερδεύουν μέ τήν κοινωνία καί τήν 

άντιλαμβάνονται καί τήν άναγνωρίζουν σάν τόν κα-
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{1 ' 'd " , 'r' r, , 
Ο.Λ.ικοντιπροσ,οπο της· μια στιγμη οπου οι απαιτη-

, ,~ , , Ύ , , 

σεις της και τα υικαιωματα της ειναι πραγματι απαι-

τrισεις καιικαιωματα της ι [ας [ης κο[νωνιας μια 

στιγμή όπου ή τάξη αύτή είναι πραγματικά τό κεφάλι 

καί ή καρδιά της κοινωνίας. Μόνο στό όνομα τών 

καθολικών δικαιωμάτων της κοινωνίας" μιά ίδιαίτερη 

τάξη μπορεί νά διεκδικήσει γιά τόν εαυτό της τήν 

άπό τούτη τή σφαίρα νά φαίνεται σάν τι καθολική 

αύτοαπελευθέρωση. Γιά νά γίνει ιιιά τάξη ή κατεξο-

χήν τάξη τής άπελευθέρωσης .. πρέπει, άντίστροφα, 

μιά άλλη τάξη νά εΙναι δλοφάνερα ή τάξη της 

καταδυνάστευσης. tH άρνητική γενική σημασία της 
~~ - , ,,- ~λ: - 'k' γα" ",ικης αριστοκρατιας και τοι> γα" ικου Κ ηρου 

καθόρισε τή θετική γενική σημασία της αμεσα γει-

τονεύουσας καί άντιτασσόμενης τάξης, της άσΤΙλ·,jι; 

τάςης. 

tΩστόσο, άπό τήν καθεμιά ξεχωριστΤ; τάξη στΤ; 
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Γερμανία λείπο"ν όχι μόνο ή συνέπεια, ή όξυδέρ-
, θ' ~ , ~" θ' ... κεια, τοαρρος .. η αΠΡOΙCατα "ηψια, πουα μπορου-

" , , ό ά '1;' σαν να ['1 στιγματισσυν σαν τ νρνητικσκπρσ

σωπο της κοινωνίας. 'Από κάθε τάξη λείπουν έξίσου 

έκείνη ή μεγαλοψυχία πού ταυτίζεται, αν "αί προσω

ρινά, μέ τήν ψυχή τοί) λαου, έκείνος ό οlστρος πού 
έ ' , rλ ' δ' r" λ ' "t:: μψυχιι)νει την υ ικηυναμη ως την ΠΩ ιτικ:η ε~o\)-

σία, έκείνη ή έπαναστατική άποκοτιά πού πετάει 

κατάμουτρα στόν άντίπαλο τά αύθάδικα λόγια: δέν 

ι;ίjlUΙ τίποτα. καί Οά ί5πρεπε νά εΙμαι τό παν. Τό κύριο 

στήριγμα τής γερμανικής fιθιιcης ΙCαί έντιμότητας, 

οχι μόνο τών άτόμων, άλλά καί των τάξεων, άποτε

λείται, άντίΟετα, άπό έκείνον τόν σεlινό tγωισjιό πού 

έκδηλώνει τή στενομυαλιά του καί τήν άφήνει νά 

έκδηλώνεται έναντίον του. Γι' αύτό .. ή σχέση άνά
μεσα στίς διάφορες σφαίρες της γερμανικής κοινω

νίας δέν είναι δραματική, άλλά έπική. eH καθεμιά 
τους άρχίζει νά άντιλαμβάνεται τόν ~αυτό της καί 

νά βολεύεται πλάι στίς αλλες μέ τίς ιδιαίτερες άπαι

τήσεις της, οχι δταν άρχίζουν νά τήν καταπιέζουν, 

άλλά όταν οί περιστάσεις άρχίζουν νά δημιουργούν 

- δίχως τή δική της σύμπραξη - ενα KOινωνΙΙCό 
" " , -" ά ' ερεισμα που πανω του να μπορει, με τη σειρ της, v 
άσκεί πίεση. 'Ακόμα καί η ήθική alίτoσυνεlδηση τής 

γερμαιιικής jιεσαίας τάςη~ στηρίζεται μόνο στή συνεί-

δηση του ότι είναι δ κοινός έκπρόσωπος της φιλι-

σταί ι "ης μετριότητας δλων τών άλλιι)ν τάξειι)ν. Γι' 

αυτό, όχι μόνο οί γερμανοί βασιλιάδες φτάνουν 

άκαιρα στόν θρόνο, άλλά καί ή κάθε σφαίρα της 

κοινωνίας των ίδιωτών δοκιμάζει τήν ηττα της προ-

του πανηγυρίσει τή νίκη της, στήνει τούς δικούς της 

φραγμούς προτου ξεπεράσει τούς φραγμούς πού της 

εχουν άντιπαρατα-χθεί, έκδτιλώνει τή στενόκαρδη 
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" -, 'έδ Α' , ουσια της προτοl> μπορεσει νακ η ωσει τη μεγα-

~' " W Έϊθ 'ή' , , ",οψυχη ουσια της, ετσι που Κ μα και ευκαιρια να· 

παι ει καποιο με γα ο ρο ο εχει παντα παρε ει 

προτοϋ άκόμα εμφανιστεί, ετσι πού ή κάθε τάξη δταν 

άρχίζει τόν άγώνα ενάντια στήν τάξη πού στέκει άπό 

πάνω της, βρίσκεται κιόλας μπλεγμένη στόν άγώνα 
, , 'ξ , , ά" Γ'" , r 

με την τα η που στεκειπο κατιι) της. ι αυΤΩ οι 

πρίγκηπες βρίσκονται σέ άγώνα μέ τόν βασιλιά, δ 

γραφειοκράτης σέ άγώνα μέ τούς εύγενείς" ό άστός 

σέ άγώνα μέ δλους αύτούς, ενώ δ προλετάριος άρχί

ζει κιόλας νά βρίσκεται σέ άγώνα μέ τόν άστό. tH 
μεσαία τάξη άκόμα δέν τολμα καλά-καλά νά έκφρά

σει άπό τή δική της άποψη τήν ίδέα της χειραφέτη

σης καί ήδη ή εξέλιξη τών κοινωνικών συνθηκών 

καθώς καί ή πρόοδος τής πολιτικής θεωρίας κηρύ

χνουν άπαρχαιωμένη ή τουλάχιστο προβληματική 

τήν ίδια αύτή άποψη. 

Στή Γαλλία άρκεί ενας νά εΙναι κάτι γιά νά θέλει 

νά εΙναι τό παν. Στή Γερμανία δέν μπορεί ενας νά 

εΙναι κάτι αν δέν παραιτηθεί άπό τά πάντα. Στή 

Γαλλία ή μερική χειραφέτηση εΙναι ή βάση της 

καθολικής χειραφέτησης. Στή Γερμανία, ή καθολική 

, f ό ά ' δ "'8 χειραφετηση ε ναιπαραιτητοςρος για την κα ε 

μερική χειραφέτηση. Στή Γαλλία ή πλήρης έλευθε-

ρία θά προκύψει άπό τήν πραγματικότητα της βαθμι-

αίας άπελευθέρωσης' στή Γερμανία άπό τό άδύνατο 

μιας τέτιας άπελευθέρωσης. Στή Γαλλία ή κάθε λαϊ-

κή τάξη εΙναι ενας πολιτll(ός ίδεαλιστής καί νιώθει 
, ά' r' 'λ" , ξ " ξ ά'λ'λ ' , πριν π ο α οχι σανεχωριστη τα η,α σαν 

έ"πρόσωπος των κοινωνικών αναγκών γενικά. '0 
ρόλος έκείνου πού χειραφετεί περνά διαδοχικά, μέ 

δραματική κίνηση, στίς διάφορες τάξεις τοϋ γαλλι-

κου λαοϋ, ώσπου φτάνει τελικά στήν τάξη πού πραγ-
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" , έΑ θ ,,, " β' δ ματωνει την κοινωνικη_ευ ερια, οχι πια μεαση-

, e- , β , Wξ ιi' , ρισμενες συν ηκες ΠΟΗρισκονται ε ωπο τον 

" θ " δ '8 ώ' ά' , αν ρωπο., και πσυιιμισυΡΥrι ηκ:ανστοσσπσ την 

άνθρώπινη κοιν.ωνία, άλλά άντίστροφα όργανώνει 

δλες τίς συνθηκες της άνθρώπινης ϋπαρξης μέ άφε

τηρία τήν κοινωνική έλευθερία. Στή Γερμανί(J .. άπε-
, ,., Q , Υ' ' Ι ' , 

ναντιας, σπο\) πρακτικη ~ωη ε ναι τοσσ μη π\'ευμα-

τική όσο μή πρακτική είναι ή πνευματική ζωή καμιά 

τάξη της κοινωνίας των ίδιωτων δέν νιώθει tJiv άνά
γκη ουτε τήν ίκανότητα γιά καθολική χειρα(~έτηση, 

δσο δέν τή σπρώχνο\)ν σ
9 

αύτό ή αΙΝ:ση κατιίστασή 

της, ή l'jλικιί της άνάγκη, οί ίδιες οί άλυσίδ::'ί της. 

που εΙναι λοιπόν ή Οετική δυνατ6τητα της'γερμα

νικης χειραφέτησης; 

-Απάι'τηση: στή ~ιαμ()ρφωση μιας τάξης μέ ριζικές 

άλυσίδες, μιας τάξης της κοινωνίας Ίών ίδιωτων, πού 

νά μήν εΙναι τάξη της κοινωνίας τ(;)ν ίδιιl)των, ενός 

στρώματος πο\Ί εΙναι ή διάλυση όλιι)ν των στρωμά

των, μιας σφαίρας πού τά καθολικu της βάσανα νά 

τήν κάνουν νά εχει καθολικό χαριικτήρα' πού δέν 

ζητάει καμιά ίδlrιίτερη δll\·αιοσύνη, έφ6σον ένάντιά της 

άσκείται όχι μιά ίδιαίτερη άδικία, άλλά ή άδικία 

γενικα' που μπορει ναπικ:α ειταιχι πια ενα ιστορι-

κο δικαίωμα, αλλά μόνο τό dvΟρώΠΙ1'Ο δικαίωμα· πού 

δέν βρίσκεται σέ μονόπλευρη άντίθεση μέ τίς συνέ-

πειες, άλλά σέ δλόπλευρη άντίθεση μέ τίς προϋποθέ-
,..., ..... .... , ...., 

σεις το" γερμανικοl> κρατικο" σι)στηματος· μιας 

σφαίρας, τέλος, πού δέν μπορεί νά χειραφετηθεί ή 

"δ δ" θ'" ~ , "λ: ' άλ:λ: ι ιαιχως να χειραφετη ει απ ο ες τις ες 

σφαίρες της κοινωνίας καί, ετσι, νά χειραφετησει 

όλες τίς αλλες σφαίρες της κοινωνίας' πού, ΙCOνΤOλO-

γης, εΙναι ή πλήρης άπώλεια τού άνθρώπου ΙCαί 

μπορεί, έπομένως, νά ξανακερδίσει τόν έαυτό της 
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, έ' ~- ζ 'δ -άθ' Α" μονο μ το π ηρεςaνaκερ ισ~ια του ν ρωπου.. υτο 

θ ά '~ - () '~ - " Τ1Εοτε "εσμα τηςια ,υσης της κοινωνιας, σαν 

ι ιαιτερο στραιμα .. ε ναι το προ crαplaro. 

Τό προλεταριάτο έμφαι'ίζεται στή Γεριl.ανία ιl.όι'οι' 

όταν dρχίζει νά είσβάλλει r.I(ci τό βιομηχανικό κίνημα, 
γιατί τό προλεταριάτο διαμορφώνεται όχι άπό τή 

, , , λ" λλ' ά' , φτωχεια που γεννιεται φυσιο O~ΊKα, α αΠΩ τη 

φτώχεια πού δημιουργείται τεχιιητά, οχι άπό τή μάζα 

των άνθρώπων πού λυ)'άει μηχανικά κάτ(!) άπό τά 

βάρη τής κοινωνίας, άλλά άπό τή μάζα τών άνθρώ

πων πού προέρχονται άπό τή ~'(}ργή διάλlJσιί της, κυ

ρίως άπό τή διάλυση του μεσαίου στρώματος - νά 

ποιοί εΙναι οί παράγοντες της διαμόρφωσης τοϋ προ

λεταριάτου, μ' όλο πού βαθμιαία μπαίνουν στίς γραμ

μές του, δπως εΙναι αύτονόητο, καί ή φυσιολογική 
, " , -- ..... 

φτωχεια και το χριστιανο-γερμανικο στρωμα των 

δουλοπάροικων. 

"Όταν τό προλεταριάτο προμηνάει τή δ/(ίλυση τής 

μέχρι τώρα παγκόσμιας τάξη.; πραγμάτιον, έκφράζει ά

πλως τό ιιυστικό της ϊδιας του της ϋπαρξ,ης .. άφοϋ τό 
ίδιο είιιαι ή οljσιαστική διάλυση αύτης της παγκόσμιας 

τάξης πραγμάτων. "Αν τό προλεταριάτο άπαιτεί τήν 
" -. - 'δ ' ~ k - ~, , 
αρι'ηοη της ατομιχης Ι 101\ τηαιιις, απ ως υψωνει σε 

θεμελιακή άρχή της κοι\ιωι'ιας αύτό πού ή κοινωνία 

εχει ίJψώσει σέ δική του άρχή, αύτό πού μέσα του 

εΙναι ήδη ένσωματωμένο δίχως τή δική του σύμπρα-

ξ , :1. "'λ - , Τ' η σαν αρνηΤΙΚΩ αΠQτε εσμα της ΚQινιι)νιαςο 

προλεταριάτο εχει, επομέν(ος, άπέναντι στόν κόσμο 
, , , ~ δ δ' ", δ ' 

που γεννιεται, το ι ιοικαιοομα που εχει Ι'ιρμα,'ο,; 

βασιλιάς dπέναντι στόν κόσμο πού εχει ήδη γίνει, 

όταν αποκαλεί τόν λαό λαό του, όπως άκριβώς 

άποκαλεί τό άλογο άλογό του. ~o βασιλιάς κηρύσ-

σοντας τόν λαό άτομική ίδιοκ:τησία του, έκφράζει ά-
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i -, , It' ιr, ό 'δ ' ί 
ΠΑ-ως το γεγονος οτι ο ατομικ: ς ι ΙOΙCτητης ε ναι 

βασιλιάς. 

μπορει να γινει πραγματικ:οτηταιχως τη μετατρσπη 

της φιλοσοφίας σέ πραγματικότητα. 

rΌταν έκπληρωθοϋν όλοι οί έσωτερικοί όροι, ή 

μέρα τη, γερι..lαΙ1ικηι: άι'άσταση, θ' άναγγελθεί μέ τό 
, 'λ -) _. 1 ' 
Λα ηιια του 1'(1 ~(1ΤΙKoυ αΛει(τορα 

F ' ~ , . ~1'~ ραφτηιa: απο τονν αρς 

στά τέλη 1)(43 Γενάρη 

Ι Χ44. Δημοσιεί>τηκε στό πε-

chc J HIHbtH:t1er Τ() Ι 844. 
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ΠολιτικΓι Ισότπτα καΙ άνθρώπινπ χειραφέτnσn : αύτός θά 

μπορούσε νά είναι ό ύπότιτλος τού έργου τούτου τού 

Μάρξ, πού θεωρείται ένα άπό τά σπμαντικότερα νεανικά 

του γραφτά. Τό πέρασμα άπό τόν καθαρό δπμοκρατικό ρι

ζοσπαστισμό στΓιν έπαναστατικΓι άντίληφη τού Ιστορικού 

ύλισμού καί τόν κομμουνισμό διαγράφεται πολύ καθαρά 

μέσα άπό τΙς σελίδες τού «'Εβραϊκού ζπτΓιματος». Τό έρ

γο, γραμμένο τό φθινόπωρο τού 1843, άποτελεί κριτική σέ 
δύο γραφτά τού Μπρούνο Μπάουερ καΙ συγκεκριμενο

ποιεί πρωτο, τΓιν άνθρώπινη χειραφέτηση αάν κοινωνικΓι 

χειραφέτπση καΙ, δεύτερο, άναλύει μέ τρόπο όλοκλπρωμέ

νο τr'ι σχέσπ μεταξύ πολιτικού κράτους καΙ κοινωνlας των 

Ιδιωτων. 'ΕπΙσης άποδεlχνει πώς Γι «πολιτικΓι» Ισότπτα τού 

δπμοκρατικού κράτους προϋποθέτει τΓιν άνισότnτα omv 
άτομικΓι ΙδιοκτησΙα, τΓιν έκπαΙδευσπ, τΓιν άπασχόλπσπ. Ή 

όνθρώπινπ χειραφέτπση πρέπει , σύμφωνα πάντοτε μέ 

τόν Μάρξ, νά όναζητnθεί ατό πεδίο τού έπαναστατικού 

μετασχηματισμού, πού είναι ή κατάργηση τού κράτους 

σάν όργάνου έξουσΙας διακεκριμένου άπό τΓιν κοινωνlα . 

~ Ετσι κάθε φιλοσοφικΓι κριτικΓι καΙ προοπτικΓι πού περιο

ρΙζεται μέσα στά πλαΙσια τΤΊς πoλΙΤΙKfις καΙ δέν άγγΙζε ι 

τr'ιν κοινων(α των Ιδιωτων δέν είναι γιά τόν Μάρξ τού 

(('Εβραϊκού ζπτΓιματος» παρά lδεολογικΓι αύταπάτπ . 


