ο Φράνσις Γουίν, ουγγραφέας και
δημοσιογράφος της εφημερίδας
«The Guardian» και του χιουμοριοτικού
εντύπου Private Eye, έχει γράψει μια
ακόμη βιογραφία {Tom Driberg), υποψήφια για το μεγάλου κύρους λογοτεχνικό
βραβείο Whitbread. Το νέο του βιβλίο,
Κάρολος Μαρξ. Η ζωή του, «αυτή
η συναρπαστική και όιασκεόαστική
βιογραφία που κατορθώνει να εξανθρωπίσει τον ιόρυτή του ιστορικού
υλισμού χωρίς να τον ισοπεδώνει»
(«The Observer»), γνώρισε μεγάλη
εκδοτική επιτυχία και ήδη κυκλοφορεί
σε δεκαπέντε χώρες. Η έρευνα για τη
συγγραφή του κράτησε τρία χρόνια και
αποκαλύπτει πολλές άγνωστες πτυχές
της ιδιωτικής ζωής του μεγάλου Γερμανού στοχαστή και επαναστάτη.

Κάρολος Μαρξ
Η ζωή του
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έντεκα πρόσωπα όλα κι όλα παραβρέθηκαν στην κηδεία του
Καρόλου Μαρξ τη 17η Μαρτίου του 1883. «Το όνομα και το έργο του θα επιβιώσουν στους αιώνες», πρόβλεψε ο Φρειδερίκος
Ένγκελς στην επικήδεια ομιλία του στο νεκροταφείο του Χαϊγκέιτ. Εκείνη την ημέρα, ακούστηκε σαν απίθανος κομπασμός·
είχε όμως δίκιο.
Η ιστορία του 20ου αιώνα είναι κληρονομιά του Μαρξ. Ο Στάλιν, ο Μάο, ο Τσε, ο Κάστρο - όλα τα είδωλα και τα τέρατα της
εποχής μας προβλήθηκαν ως κληρονόμοι του. Δεν είναι σίγουρο
πως κι εκείνος θα τους αναγνώριζε. Ακόμη και κατά τη διάρκεια
της ζωής του, ο θίασος των αυτόκλητων μαθητών του τον οδηγούσε συχνά σε απόγνωση. Ακούγοντας πως ένα καινούργιο γαλλικό κόμμα ισχυριζόταν πως ήταν μαρξιστικό, απάντησε πως,
σε αυτή την περίπτωση, «εγώ, τουλάχιστον, δεν είμαι μαρξιστής». Όπως και να 'χει, μέσα σε εκατό χρόνια από το θάνατό
του ο μισός πληθυσμός της γης κυβερνήθηκε από καθεστώτα
που διακήρυσσαν πως ο μαρξισμός ήταν η πίστη που τα καθοδηγούσε. Οι απόψεις του άλλαξαν τις σπουδές της οικονομίας,
της ιστορίας, της γεωγραφίας, της κοινωνιολογίας και της λογοτεχνίας. Από την εποχή του Ιησού Χριστού είχε να φανεί τέτοιος σκοτεινός παρίας και να εμτυνεύσει τέτοια καθολική αφοσίωση - ή να παρερμηνευτεί με τρόπο τόσο καταστροφικό.
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Καιρός να αποτινάξουμε τη μυθολογία και να ανακαλύψουμε
εκ νέου τον Κάρολο Μαρξ, τον άνθρωπο. Υπάρχουν χιλιάδες βιβλία για το μαρξισμό, σχεδόν όλα όμως έχουν γραφτεί από ακαδημαϊκούς και ζηλωτές για τους οποίους αγγίζει τα όρια της βλασφημίας να τον θεωρήσουν πρόσωπο με σάρκα και οστά ~ έναν
Πρώσο πρόσφυγα που έγινε μικροαστός τζέντλεμαν έναν οργισμένο αγκιτάτορα που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του στην πανεπιστημιακή ησυχία του αναγνωστηρίου
του Βρετανικού Μουσείου* έναν κοινωνικό και φιλόξενο οικοδεσπότη που τσακώθηκε με όλους του σχεδόν τους φίλους* έναν
αφοσιωμένο οικογενειάρχη που άφησε έγκυο την οικιακή βοηθό*
κι έναν καθόλα σοβαρό φιλόσοφο που αγαπούσε το ποτό, τα τσιγάρα και τα καλαμπούρια.
Για τη Δύση, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ήταν ο
δαιμονικός πρόξενος κάθε κακού, ο ιδρυτής μιας επίφοβης κακόβουλης λατρείας, ο άνθρωπος του οποίου η επιρροή μεγάλωνε σαν τη χιονοστιβάδα που πρέπει να αναχαιτιστεί. Σ τ η Σοβιετική Ένωση της δεκαετίας του '50, απολάμβανε το κύρος κοσμικού Θεού, με τον Λένιν στο ρόλο του Ιωάννη του Βαπτιστή
και, βεβαίως, τον ίδιο το Σύντροφο Στάλιν ως το λυτρωτή Μεσσία. Το γεγονός αυτό και μόνον ήταν αρκετό για να καταδικάσει
τον Μαρξ ως συνεργό στις σφαγές και τις εκκαθαρίσεις: αν είχε
ζήσει δε και λίγα χρόνια παραπάνω, θα είχε εμφανιστεί και κάποιος εμττνευσμένος δημοσιογράφος που θα τον είχε υποδείξει
ως τον κατεξοχήν ύποπτο για τις δολοφονίες του Τζακ του Αντεροβγάλτη. Γιατί όμως; Είναι σίγουρο πως ο ίδιος ο Μαρξ δεν ζήτησε ποτέ να συμπεριληφθεί στην Αγία Τριάδα, και τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο όνομά του θα προκαλούσαν πρώτα
πρώτα στον ίδιον αποστροφή. Τα νόθα δόγματα τα οποία ασπάστηκαν ο Στάλιν, ο Μάο κι ο Κιμ Ιλ Σουνγκ μεταχειρίστηκαν το
έργο του περίπου όπως χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι χριστιανοί
την Παλαιά Διαθήκη: το μεγαλύτερο μέρος του απλώς το αγνόησαν ή το παρέβλεψαν, και απέσπασαν ορισμένα ηχηρά συνθή-
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ματα από τα συμφραζόμενά τους («το όπιο του λαού», «δικτατορία του προλεταριάτου»), τα έφεραν τα πάνω κάτω και μετά
τα παρουσίασαν ως το θείο λόγο που δικαιολογούσε και τις πιο
απάνθρωπες βιαιότητες. Ο Κίπλινγκ, ως συνήθως, το διατύπωσε με ακρίβεια:
Όποιος έχει το Θείο Λόγο
Ν'αποκαλύψει στους Ανθρώπους
Όσο XL αν μέχρι τέλους τον υπηρετεί
Με την ψυχή, το σώμα και το νου
Όσο κι αν σταυρώνεται
Για τη διάδοση του καθημερινά
Ο Μαθητής του
Τον μόχθο του θα ματαιώσει.
Μόνο ένας ανόητος θα καθιστούσε τον Μαρξ υπεύθυνο για τα
γκούλαγκ· και αλίμονο, οι ανόητοι πάντα περισσεύουν. αΜε τον
έναν ή τον άλλον τρόπο, τα σημαντικότερα γεγονότα της εποχής μας μάς οδηγούν σε έναν και μόνον άνθρωπο -τον Κάρολο
Μαρξ», έγραφε ο Λέοπολντ Σβάρτσιλντ το 1947, στον πρόλογο
της χολερικής του βιογραφίας Ο κόκκινος Πρώσος, ((Δύσκολα θα
μπορούσε να αμφισβητηθεί πως αυτός είναι που βρίσκεται πίσω
από την ίδια την ύπαρξη της Σοβιετικής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα των σοβιετικών μεθόδων». Η ομοιότητα μεταξύ των
μεθόδων του Μαρξ και των μεθόδων του Μπάρμπα Τζο Στάλιν
ήταν προφανώς τόσο αδιαμφισβήτητη που ο Σβάρτσιλντ δεν
μπήκε καν στον κόπο να παραθέσει έστω και την παραμικρή
απόδειξη για τον τερατώδη του ισχυρισμό και αρκέστηκε να παρατηρήσει πως ((καταλαβαίνεις το δέντρο από τους καρπούς του»
- παροιμία που, όπως τόσες και τόσες, είναι λιγότερο αυταπόδεικτη απ' ό,τι φαίνεται. Θα πρέπει άραγε να κατηγορήσουμε
τους φιλοσόφους για τον εκάστοτε ακρωτηριασμό που υφίστανται εκ των υστέρων οι ιδέες τους; Αν ο Χερ Σβάρτσιλντ έβρισκε
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στον κήπο του πεσμένα μήλα καταφαγωμένα από τις σφήκες
- ή , αν ίσως, του έφερναν να φάει μια παραψημένη μηλόπιτατι θα έκανε, θα έπαιρνε ένα τσεκούρι και θα πήγαινε να αποδώσει δικαιοσύνη με συνοπτικές διαδικασίες στο ένοχο δέντρο;
Όπως οι ελαφρόμυαλοι και διψασμένοι για εξουσία οπαδοί του
θεοποίησαν τον Μαρξ, έτσι και οι επικριτές του υπέκυψαν συχνά
στο αντίστοιχο και αντίθετο σφάλμα να τον φανταστούν ως πράκτορα του Σατανά. «Υπήρχαν εποχές που ο Μαρξ έδινε την εντύπωση ανθρώπου δαιμονισμένου», γράφει κάποιος σύγχρονός μας
βιογράφος του, ο Ρόμπερτ Πέιν. « Έ β λ ε π ε τον κόσμο από το μετερίζι του διαβόλου και είχε μέσα του την πονηριά του διαβόλου.
Συχνά έδινε την εντύπωση πως ήξερε και ο ίδιος ότι υπηρετούσε τους σκοπούς του Σατανά». Η σχολή αυτή της σκέψης - τ ο
αναμορφωτήριο της σκέψης, να το πούμε καλύτερα- φτάνει στο
τερατολογικό της αποκορύφωμα με το Ήταν σατανύστής ο Κάρολος Μαρξ;^ ένα αλλόκοτο βιβλίο το οποίο εκδόθηκε το 1976
από κάποιον περίφημο και διαπρύσιο Αμερικανό ιεροκήρυκα, τον
εφημέριο Ρίτσαρντ Γούρμπραντ, συγγραφέα αλησμόνητων αριστουργημάτων, όπως το Βασανίστηκα για τον Χρίστο («πωλήσεις άνω των δύο εκατομμυρίων αντιτύπων») και το Η απάντηστ] στη Βίβλο της Μόσχας.
Σύμφωνα με τον Γούρμπραντ, ο νεαρός Κάρολος Μαρξ είχε
μυηθεί σε μια «σατανιστική εκκλησία υψίστου μυστικότητος»
την οποία έκτοτε και μέχρι το τέλος της ζωής του υπηρέτησε
με πίστη και μοχθηρία. Δεν είναι δυνατόν, βεβαίως, να βρεθεί
καμία απόδειξη, αλλά αυτό μάλλον ισχυροποιεί τ η διαίσθηση
του ταγμένου μας λαγωνικού: «Καθώς η σατανιστική αίρεσις
ήτο υψίστου μυστικότητος, μόνον ενδείξεις διαθέτουμε για τις
πιθανότητες των διασυνδέσεών του μαζί της». Ποιες είναι οι ενδείξεις; Για να τα πάρουμε με τ η σειρά, όταν ο Μαρξ ήταν φοιτητής είχε γράψει ένα έμμετρο έργο του οποίου ο τίτλος. Ούλανέμ^ είναι ούτε λίγο ούτε πολύ αναγραμματισμός του Εμμανουήλ, του βιβλικού ονόματος του Ιησού - κάτι που «ανακαλεί στη
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μνήμη μας τις αναστροφές της σατανιστικής μαύρης λειτουργίας». Εξαιρετικά ενοχοποιητικό στοιχείο* αλλά έχει και συνέχεια. «Αναρωτηθήκατε ποτέ», ρωτάει ο Γούρμπραντ, «για την
κόμμωσή του; Οι άνδρες της εποχής του είχαν συνήθως γενειάδες, ουδέποτε όμως τέτοιες γενειάδες... Ο τύπος της γενειάδος
που έτρεφε ο Μαρξ εχαρακτήριζε τους μαθητές της Ιωάννας Σάουθκοτ, μιας ιέρειας του Σατανά, η οποία θεωρούσε πως επικοινωνούσε με τον δαίμονα Σιλώχ». Στην πραγματικότητα, η
Αγγλία την οποία γνώρισε ο Μαρξ διέθετε πλήθος δασυπωγώνων ανδρών από τον παίκτη του κρίκετ Γ . Τζ. Γκρέις, έως τον
πολιτικό Λόρδο Σαλίσμπουρι. Είχαν μήπως κι αυτοί ανοιχτή επικοινωνία με τον δαίμονα Σιλώχ;
Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και το θρίαμβο κατά τα
φαινόμενα του Θεού επί του Σατανά, αναρίθμητα μεγάλα κεφάλια διακήρυξαν πως είχαμε φτάσει στο Τέλος της Ιστορίας, όπως
το όρισε αυτάρεσκα ο Φράνσις Φουκουγιάμα. Όπως πέθανε κάποτε κι ο ίδιος ο Μαρξ, έτσι τώρα πέθαινε κι ο κομμουνισμός,
και η ανατριχιαστική απειλή με την οποία επιλόγισε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο^ το πολιτικό φυλλάδιο με τ η μεγαλύτερη επιρροή όλων των εποχών, φαινόταν πια σαν ξεφτισμένο απομεινάρι της ιστορίας: «Ας τρέμουν οι κυρίαρχες τάξεις μπροστά
σε μια κομμουνιστική επανάσταση! Οι προλετάριοι δεν έχουν τίποτα να χάσουν σ' αυτήν, παρά μόνο τις αλυσίδες τους. Έχουν να
κερδίσουν έναν κόσμο ολόκληρο. Προλετάριοι ολων των χωρών
ενωθείτε!))."^ Τα μόνα δεσμά που περιβάλλουν πλέον τους καρπούς της εργατικής τάξης είναι ψεύτικα Ρόλεξ, αλλά οι προλετάριοι των ημερών μας έχουν πολλά ακόμη που δεν θα ήθελαν
να χάσουν σε καμία περίπτωση - φούρνους μικροκυμάτων, άδειες μετ' αποδοχών και δορυφορικά πιάτα. Έχουν αγοράσει εργατικές κατοικίες και μετοχές στις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις
* Το Μανιφέστο του κομμουνιστικού
Κ ό τ τ η , Εκδ. Θεμέλιο.

κόμματος^ μετάφραση Γιώργου

16

ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΟΥΙΝ

κοινής ωφελείας· όταν ο οικοδομικός τους συνεταιρισμός μετεξελίχθηκε σε τράπεζα, κατάφεραν να συγκεντρώσουν ένα μικρό
κομπόδεμα. Μ ε λίγα λόγια, είμαστε πια όλοι αστοί. Μέχρι και
το Βρετανικό Εργατικό Κόμμα προς τ η Θάτσερ λοξοκοιτάζει
πια.
Όταν άρχισα να ερευνώ τ η βιογραφία του, πολλοί φίλοι με
αντιμετώπισαν με συμπόνια και δυσπιστία. Γιατί, αναρωτήθηκαν, να κάτσει κάποιος να γράψει - κ ι ακόμη λιγότερο να διαβάσει- για μια τόσο υποτιμημένη, παρωχημένη, άκαιρη φυσιογνωμία; Παρ' όλα αυτά συνέχισα* κι όσο πιο πολύ μελετούσα
τον Μαρξ, τόσο περισσότερο καίριος μού φαινόταν. Οι σημερινοί
σοφοί και όσοι πολιτικοί κομπάζουν πως είναι δήθεν σύγχρονοι
στοχαστές αρέσκονται να χρησιμοποιούν σε κάθε ευκαιρία τη λέξη που κάνει θόρυβο στις μέρες μας, τ η λέξη «παγκοσμιοποίηση», χωρίς να αντιλαμβάνονται πως ο Μαρξ ήδη αυτό είχε στο
μυαλό του από το 1848. Η κυριαρχία των McDonald's και του
MTV που έχει εξαπλωθεί απ' άκρου σ' άκρον στον πλανήτη δεν
θα τον είχε καταπλήξει στο ελάχιστο. Έναν αιώνα πριν γεννηθεί ο Μ π ι λ Γκέιτς, ο Μαρξ είχε ήδη προβλέψει τ η μετατόπιση
της οικονομικής ισχύος από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό, χάρη
στις οικονομίες της Ασιατικής Τίγρης και την έκρηξη των πόλεων της σιλικόνης στην Αμερική της δυτικής ακτής.
Υπήρξε, εντούτοις, μια εξέλιξη την οποία δεν προβλέψαμε ούτ ε εγώ ούτε ο Μαρξ: πως δηλαδή στο τέλος της δεκαετίας του
1990, καιρό αφού οι μοδάτοι φιλελεύθεροι και οι μεταμοντέρνοι
αριστεριστές τον είχαν οριστικά διαγράψει, οι ίδιοι οι παλιοί κακοί αστοί κεφαλαιοκράτες θα τον ανακήρυσσαν μεγαλοφυία. Το
πρώτο σημάδι ετούτης της παράδοξης επανεκτίμησης εμφανίστηκε τον Οκτώβριο του 1997, όταν μια ειδική έκδοση του New
Yorker, πίστωσε τον Κάρολο Μαρξ ως τον «επόμενο μεγάλο
στοχαστή», ως έναν άνθρωπο που είχε πολλά να μας διδάξει για
την πολιτική διαφθορά, τ η δημιουργία μονοπωλίων, την αλλοτρίωση από τα μέσα παραγωγής, την ανισότητα και τις παγκό-
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σμ,ιες αγορές. «Όσο πί,ο πολύ κάθομαι στη Γουόλ Στρητ, τόσο
περισσότερο πείθομαι πως ο Μαρξ είχε δίκιο», είπε στο περιοδικό
κάποιος εύρωστος επενδυτής και τραπεζίτης. «Είμαι απόλυτα
πεπεισμένος πως η προσέγγιση του Μαρξ είναι ο καλύτερος τρόπος θεώρησης του καπιταλισμού». Έκτοτε, δεξιοί οικονομολόγοι
και δημοσιογράφοι έχουν σταθεί στην ουρά για να αποτίσουν παρόμοιους φόρους τιμής. Αγνοήστε όλες τις κομμουνιστικές ανοησίες, λένε: στην πραγματικότητα, ο Μαρξ ήταν «μαθητής του
καπιταλισμού».
Ακόμη κι αυτή η υποτιθέμενη φιλοφρόνηση σκοπό της έχει να
τον μειώσει. Ο Κάρολος Μαρξ ήταν φιλόσοφος, ιστορικός, οικονομολόγος, γλωσσολόγος, λογοτεχνικός κριτικός και επαναστάτης. Μολονότι δεν είχε κανονική «δουλειά», ήταν ένας ακάματος εργάτης: το σύνολο του έργου του, μικρό μέρος του οποίου είχε εκδοθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του, γεμίζει πενήντα
τόμους. Τόσο οι εχθροί του όσο και οι μαθητές του αρνούνται να
παραδεχτούν την πιο προφανή και συνάμα την πιο αναπάντεχη
αρετή του: πως ο μυθικός αυτός δράκος και άγιος ήτανε ανθρώπινο πλάσμα. Το κυνήγι των μαγισσών του μακαρθισμού τη δεκαετία του '50, οι πόλεμοι στο Βιετνάμ και την Κορέα, η Κρίση
των Πυραύλων στην Κούβα, οι εισβολές στην Τσεχοσλοβακία
και την Ουγγαρία, η σφαγή των φοιτητών στην πλατεία της Τιενανμέν - όλες αυτές οι ματωμένες κηλίδες στην ιστορία του 20ού
αιώνα δικαιολογήθηκαν στο όνομα του μαρξισμού ή του αντιμαρξισμού. Δεν είναι και λίγο για έναν άνθρωπο που πέρασε το
μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του στη φτώχεια, που τον
ταλαιπωρούσαν διοθήνες και πόνοι στο συκώτι, και κάποτε τον
κυνήγησε η Μητροπολιτική Αστυνομία μέσα στους δρόμους του
Λονδίνου, μετά από μια μάλλον ανοικονόμητη μπαρότσαρκα.

1
ο ξένος
Το τρένο αγκομαχά διασχίζοντας την κοιλάδα του Μοζέλα περνούν πεύκα ψηλά, πλατώματα με αμπελώνες, καθαρά χωριουδάκια κι ο κατυνός ανεβαίνει ήρεμα στο χειμωνιάτικο ουρανό.
Σ ' ένα ασφυκτικά γεμάτο βαγόνι, προορισμένο αρχικά για τ η
μεταφορά ζώων, ένας νεαρός Ισπανός αναζητά λίγο χώρο να
αναττνεύσει. Τον είχαν συλλάβει ενώ πολεμούσε στο πλευρό της
Γαλλικής Αντίστασης και τώρα μετρά τις ημέρες και τις νύχτες, καθώς ο ίδιος και οι συγκρατούμενοί του οδηγούνται δίχως
ελπίδα διαφυγής από την Κομπιέν στο ναζιστικό στρατόπεδο
θανάτου του Μπούχενβαλντ. Καθώς το τρένο σταματά σε κάποιο σταθμό, γυρίζει και κοιτά την πινακίδα: ΤΡΗΡ. Έξαφνα
ένας μικρός Γερμανός από την αποβάθρα ρίχνει μια πέτρα στα
κάγκελα πίσω από τα οποία κουρνιάζουν οι καταδικασμένοι επιβάτες.
Έτσι αρχίζει Το μεγάλο ταξίδι, το περίφημο μυθιστόρημα του
Χόρχε Σεμπρούν για το Ολοκαύτωμα, και τίποτα άλλο σε αυτή
την πορεία προς την εξολόθρευση -τίποτα, ούτε καν η σκέψη
της φρίκης που τους περιμένει στο Μπούχενβαλντ- δεν σταλάζει τόση αγωνία στην καρδιά του αφηγητή όση αυτό το παιδί
που έριξε την πέτρα.
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—Ήταν ανάγκη να συμβεί στην Τρηρ αυτό, καθόλου καλό
σημάδι, θρηνεί.
—Γιατί; ρωτάει ένας απορημένος Γάλλος. Το ξέρεις το μέρος
από παλιά;
—Όχι, δεν έχω έρθει εδώ ποτέ.
—Ήξερες τότε κάποιον ντόπιο;
—Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
Κάποιο φίλο από το σχολείο, εξηγεί. Αλλά, στην πραγματικότητα, στο μυαλό του έχει ένα παλαιότερο τέκνο της Τρηρ, ένα
εβραιόπουλο που γεννήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης
Μαΐου του 1818.

((Ευλογημένος όποιος δεν γνώρισε οικογένεια», έγραφε ο Κάρολος Μαρξ βαρυγκομώντας σε μια επιστολή του στον Φρειδερίκο Ένγκελς τον Ιούνιο του 1854. Εκείνη την εποχή ήταν τριάντα έξι ετών και είχε από καιρό αποκόψει το δικό του ομφάλιο
λώρο. Ο πατέρας του είχε πεθάνει, όπως είχαν πεθάνει και τρεις
αδερφοί του και μία από τις πέντε του αδερφές* άλλη μια αδερφή πέθανε δυο χρόνια αργότερα, και οι επιζώντες της οικογένειας δεν είχαν και πολλές σχέσεις μαζί του. Οι σχέσεις με τη
μητέρα του ήταν ψυχρές κι απόμακρες, και σε αυτό συνέβαλλε
ιδιαίτερα το γεγονός πως, εκδηλώνοντας την αδιαφορία της για
το γιο της, παρέμενε ζωντανή, στερώντας τον επαναστάτη κληρονόμο της από την κληρονομιά του.
Ο Μαρξ ήταν αστός Εβραίος σε μια πόλη όπου κυριαρχούσαν
οι καθολικοί, σε μια χώρα της οποίας η επίσημη θρησκεία ήταν
ο ευαγγελικός προτεσταντισμός. Πέθανε άθεος και άπατρις, επαγγελλόμενος σε όλη την ενήλικη ζωή του την ανατροπή της αστικής τάξης και τη διάλυση του κράτους-έθνους. Στη δική του αποξένωση από τη θρησκεία του, την τάξη του και την υπηκοότητά
του προσωποποιούσε την αλλοτρίωση, που γι' αυτόν ήταν η κατάρα την οποία επέβαλε ο καπιταλισμός στην ανθρωπότητα.
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Μπορεί ετούτος ο αξιοσέβαστος Γερμανός της μεσαίας τάξης
να δίνει την εντύπωση αλλόκοτου εκπροσώπου των καταπιεσμένων μαζών, αλλά η ιδιόμορφη περίπτωσή του δεν θα εξέπληττε τον ίδιο τον Μαρξ, που θεωρούσε πως τα άτομα αντανακλούν τον κόσμο τον οποίο κατοικούν. Η ανατροφή του τον
δίδαξε όσα χρειαζόταν να ξέρει για τη γοητευτική τυραννία της
θρησκείας και τον εξόπλισε με την απαραίτητη διδακτική ευγλωττία και την αυτοπεποίθηση για να παρακινήσει την ανθρωπότητα να απαλλαγεί από τα δεσμά της.
«Ήταν μοναδικός, απαράμιλλος παραμυθάς», αναφέρει η Ελεονόρα, η κόρη του, σε ένα από τα ελάχιστα ανέκδοτα που έχουν
φτάσει ώς τις μέρες μας από τα παιδικά χρόνια του πατέρα της.
«Έχω ακούσει τις θείες μου να λένε πως όταν ήταν μικρός τυραννούσε σε απίστευτο βαθμό τις αδερφές του. Τις πήγαινε "βόλτα" από το κτήμα των Μαρξ μέχρι την Τρηρ με όση ταχύτητα
μπορούσαν να αναπτύξουν τα άλογά του και, ακόμη χειρότερα,
επέμενε να τις βάζει να τρώνε τα "γλυκά" που έφτιαχνε με βρόμικη ζύμη κι ακόμη πιο βρόμικα χέρια. Αυτές όμως υπέμεναν
τις "βόλτες" και έτρωγαν αδιαμαρτύρητα τα "γλυκά", για τις
ιστορίες που θα τους έλεγε ο Κάρολος ως ανταμοιβή για το θάρρος τους». Τα επόμενα χρόνια -όταν πια τα παιχνιδιάρικα κοριτσάκια θα έχουν γίνει αξιοσέβαστες παντρεμένες γυναίκες- θα
είναι λιγότερο ανεκτικές με τον ιδιότροπο ομογάλακτό τους. Η
Λουίζα Μαρξ, που είχε μεταναστεύσει στη Νότια Αφρική, δειττνούσε κάποτε, σε μια επίσκεψή της στο Λονδίνο, στο σπίτι του.
«Δεν επικροτούσε καθόλου το γεγονός ότι ο αδερφός της ήταν ο
ηγέτης των σοσιαλιστών», μας μεταφέρει ένας συνδαιτυμόνας,
«και, παρουσία μου, επέμενε πως και οι δύο ανήκαν στη σεβάσμια οικογένεια ενός δικηγόρου που απολάμβανε τη συμπάθεια
των πάντων στην Τρηρ».
Οι συνειδητές προσπάθειες του Μαρξ να αποδεσμευτεί από
την επιρροή της οικογένειας, της θρησκείας, της τάξης και της
εθνικότητάς του δεν στέφθηκαν ποτέ από απόλυτη επιτυχία.
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Ακόμη και ως σεβάσμιος γκριζομάλλης παρέμενε πάντα ο άσωτος υιός, που έστελνε τ η μια πάνω στην άλλη παρακλητικές επιστολές σε πλούσιους θείους και προσπαθούσε να γίνει αρεστός
σε μακρινούς ξαδέλφους οι οποίοι υπήρχε περίπτωση να συντάξουν σύντομα τις διαθήκες τους. Όταν πέθανε δε, στη μέσα τσέπη του σακακιού του βρέθηκε μια δαγκεροτυπία του πατέρα του.
Την έβαλαν στο φέρετρό του και θάφτηκε κι αυτή στο νεκροταφείο του Χαϊγκέιτ.
Ήταν προσδεδεμένος -μολονότι ο ίδιος δεν το ή θ ε λ ε - στο
άρμα της ίδιας του της λογικής. Σ ε ένα πρώιμο σχολικό δοκίμιο, με τίτλο «Σκέψεις ενός νέου πάνω στο θέμα της επιλογής
του επαγγέλματος», ο δεκαεπτάχρονος Κάρολος Μαρξ παρατηρούσε πως αδεν μπορούμε πάντα να επιτύχουμε τ η θέση για την
οποία πιστεύουμε πως είμαστε ταγμένοι* οι σχέσεις μας μέσα
στην κοινωνία έχουν ήδη σε κάποιο βαθμό αρχίσει να εγκαθιδρύονται, πριν να είμαστε εμείς οι ίδιοι σε θέση να τις καθορίσουμε». Ο πρώτος του βιογράφος, ο Φραντς Μέρινγκ, ίσως να
υπερέβαλε όταν διέκρινε σε αυτή τ η μεμονωμένη πρόταση το
σπέρμα του μαρξισμού* είχε όμως κάποιο δίκιο. Ακόμη και στην
όψιμή του ωριμότητα ο Μαρξ επέμενε πως δεν μπορούμε να απομονώσουμε ή να δούμε αφαιρετικά τους ανθρώπους από τις κοινωνικές και οικονομικές περιστάσεις που τους έχουν διαμορφώσει - ή από τις παγερές σκιές των γεννητόρων τους. αΗ παράδοση όλων των νεκρών γενεών», έγραφε στο Η δεκάτη ογδόη
Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη^ «βαραίνει σαν βουνό στο
ττνεύμα των ζωντανών».
Ένας πρόγονός του από την πλευρά του πατέρα του, ο Γιόσουε Χ έ σ ε λ Λβοβ, είχε γίνει το 1723 ραβίνος της Τρηρ και η θέση έκτοτε είχε γίνει κάτι σαν οικογενειακή αργομισθία. Τον παππού του, τον Μέιερ Χ α λ έ β ι Μαρξ, τον διαδέχθηκε ως ραβίνος
της πόλης ο θείος του Καρόλου, ο Σαμουήλ. Στο φορτίο προστίθενται κι άλλες νεκρές γενεές από τ η μητέρα του Καρόλου, την
Εριέττα, Εβραία από τ η Δανία, στην οικογένεια της οποίας αεπί
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αιώνες οι γιοι ήταν ραβίνοι» ~ του ίδιου της του πατέρα συμπεριλαμβανομένου. Ως πρωτότοκος γιος μιας τέτοιας οικογένειας,
ο Κάρολος δεν θα είχε κατορθώσει να δραπετεύσει από τη δική
του ραβινική μοίρα, εάν δεν συνέτρεχαν αυτές οι «κοινωνικές και
οικονομικές περιστάσεις».
Στο βάρος των νεκρών γενεών θα πρέπει να προσθέσουμε και
την αποττνικτική ττνευματική παράδοση της Τρηρ, της αρχαιότερης πόλης της Ρηνανίας. Όπως σημείωνε μελαγχολικά ο Γκαίτε, μετά από μια επίσκεψή του εκεί το 1793, «Μέσα στα τείχη
της είναι γεμάτη, καλύτερα: ττνιγμένη, από εκκλησίες και παρεκκλήσια και μοναστήρια και εκκλησιαστικές σχολές και κτίρια αφιερωμένα σε ιπποτικά και θρησκευτικά τάγματα, για να
μην πούμε τίποτα για τα αβαεία, τα μοναστικά τάγματα του Αγίου Μπρούνο και τα θρησκευτικά ιδρύματα που την περιβάλλουν,
καλύτερα: την πολιορκούν». Την περίοδο, πάντως, της προσάρτησής της στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων
Πολέμων, οι κάτοικοι εκτέθηκαν σε κάποιες ιδέες ξένες με το
γερμανικό ττνεύμα, όπως την ελευθερία του Τύπου, τη συνταγματική ελευθερία και -την πιο σημαντική για την οικογένεια
Μαρξ- τη θρησκευτική ανεκτικότητα. Μολονότι η Ρηνανία επανενσωματώθηκε στην αυτοκρατορική Πρωσία από το Συμβούλιο
της Βιέννης, τρία χρόνια πριν από τη γέννηση του Μαρξ, το μεθυστικό άρωμα του γαλλικού διαφωτισμού πλανιόταν ακόμη
στην ατμόσφαιρα.
Ο πατέρας του Καρόλου, ο Χίρσελ, είχε αρκετούς αμπελώνες στον Μοζέλα και ήταν ένα μετρίως ευκατάστατο μέλος της
μορφωμένης μεσαίας τάξης. Ήταν όμως και Εβραίος. Μολονότι οι Εβραίοι της Ρηνανίας δεν κατάφεραν να χειραφετηθούν
εντελώς την εποχή της γαλλικής δεσποτείας, είχαν εντούτοις
γευτεί τόση ελευθερία, ώστε να αποζητούν πλέον περισσότερη. Όταν η Πρωσία επανέκτησε τη Ρηνανία από τον Ναπολέοντα, ο Χίρσελ απευθύνθηκε στη νέα κυβέρνηση και ζήτησε να
σταματήσουν οι νομικές διακρίσεις εναντίον του ιδίου και των
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((ομοθρήσκων του». Δίχως αποτέλεσμα* οι Εβραίοι, της Τρηρ
υπόκεινταν πλέον σε ένα πρωσικό διάταγμα του 1812, το οποίο
πρακτικά τους στερούσε το δικαίωμα να κατέχουν δημόσια αξιώματα και να ασκούν επαγγελματικές δραστηριότητες. Καθώς ο
Χίρσελ δεν ήταν διατεθειμένος να ανεχθεί τις κοινωνικές και
οικονομικές κυρώσεις που συνεπαγόταν η θέση του ως πολίτη
δευτέρας κατηγορίας, ξαναγεννήθηκε ως Ερρίκος Μαρξ, Γερμανός πατριώτης και Λουθηρανός Χριστιανός. Η ιουδαϊκή του
πίστη ήταν μάλλον εδώ και καιρό μια προγονική κακοτυχία παρά μια βαθιά και καλοριζωμένη πεποίθηση. (((Τίποτα δεν πήρα
από την οικογένειά μου», έλεγε, ((παρά, πρέπει να το ομολογήσω, την αγάπη της μητέρας μου».) Δεν είναι γνωστό πότε
ακριβώς βαπτίστηκε, αλλά σίγουρα, όταν γεννήθηκε ο Κάρολος, είχε ήδη προσηλυτιστεί: επίσημα αρχεία δείχνουν πως ο
Χίρσελ άρχισε να εργάζεται ως δικηγόρος το 1815, και το 1819
επισφράγισε το νέο κύρος που απολάμβανε η οικογένειά του,
μετακομίζοντας από το νοικιασμένο πεντάρι στο ιδιόκτητο κτήμα του κοντά στην παλαιά ρωμαϊκή πύλη της πόλης, την Πόρτα Νίγκρα.
Ίσως, βέβαια, η πιο εύλογη επιλογή γι' αυτόν τον κατ' ουσίαν
πνευματικό γάμο συμφέροντος να ήταν ο καθολικισμός: η
Εκκλησία της οποίας ήταν πλέον μέλος αριθμούσε 300 ψυχές
σε μια πόλη με πληθυσμό 11.400 ανθρώπους. Στους συγκεκριμένους πιστούς, ωστόσο, συγκαταλέγονταν μερικοί από τους
ισχυρότερους άνδρες της Τρηρ. Όπως είχε παρατηρήσει κι ένας
ιστορικός, ατο πρωσικό κράτος θεωρούσε πως, σε μια Ρηνανία
κατά κύριο λόγο ρωμαιοκαθολική και μάλλον επικίνδυνα εκγαλλισμένη, τα μέλη της καθεστηκυίας θρησκείας αντιπροσώπευαν τον στέρεο, αξιόπιστο και νομιμόφρονα πυρήνα της περιοχής».
Όχι πως ο Χίρσελ είχε μείνει απρόσβλητος από τη γαλατική
γοητεία: κατά τη διάρκεια της ναπολεόντειας κυριαρχίας, είχε
διαποτιστεί από τις ελευθέριες γαλλικές ιδέες για την πολιτι-
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κή, τ η θρησκεία, τη ζωή και την τέχνη και είχε γίνει ένας
«πραγματικός " Γ ά λ λ ο ς " του δεκάτου ογδόου αιώνα, που είχε
αποστηθίσει τον Βολταίρο και τον Ρουσό». Ήταν, εξάλλου, δραστήριο μέλος της Φιλολογικής Εταιρείας του Καζίνου της Τρηρ,
εκεί όπου μαζεύονταν οι πεφωτισμένοι πολίτες για τις πολιτικές και λογοτεχνικές τους συζητήσεις. Τον Ιανουάριο του 1834,
όταν ο Κάρολος ήταν δεκαπέντε ετών, ο Ερρίκος συμμετείχε
στη διοργάνωση ενός συμποσίου στο Καζίνο προς τιμήν των νεοεκλεγέντων «φιλελεύθερων» βουλευτών του Κοινοβουλίου της
Ρηνανίας, όπου και απεκόμισε ττνιχτά χειροκροτήματα για την
πρόποσή του στο Βασιλέα της Πρωσίας - « Σ τ η μεγαλοψυχία
του χρωστούμε όλοι τους πρώτους θεσμούς λαϊκής εκπροσώπησης. Μέσα στην άπειρή του παντοδυναμία ευδόκησε να διατάξει
τ η συγκρότηση των Διαίτων ούτως ώστε να φτάσει η αλήθεια
ως τα σκαλοπάτια του θρόνου του».
Η εκκεντρική ετούτη φιλοφρόνηση προς ένα μονάρχη ασθενικό και αντισημίτη ίσως ν' ακούγεται σαρκαστική και, κατά
πάσα πιθανότητα, έτσι την εξέλαβαν οι πιο εύθυμοι από τους
γλεντοκόπους. («Μέσα στην άπειρή του παντοδυναμία», τι άλλο να πούμε.) Αλλά ο Ερρίκος ήταν απόλυτα ειλικρινής· δεν
ήταν επαναστάτης. Εντούτοις, όσο κι αν ήταν καλά κρυμμένη
πίσω από τ η δουλοπρέπεια και τ η μετριοπάθεια, αρκούσε η
αναφορά στη «λαϊκή εκπροσώπηση» για να ανησυχήσουν οι αρχές του Βερολίνου: σε μια χώρα γεμάτη λογοκριτές και σπιούνους της αστυνομίας, η ειρωνεία είναι συχνά το μόνο όπλο των
διαφωνούντων, και οι πράκτορες του πρωσικού κράτους -μόνιμα σε εγρήγορση για κάθε είδους σκανταλιές- ήταν ειδικευμένοι να διαβλέπουν τ η σάτιρα εκεί που δεν υπήρχε. Απαγορεύτηκε στον τοπικό Τύπο να δημοσιεύσει την ομιλία. Οκτώ
ημέρες αργότερα, μετά από μία ακόμη συνέλευση της Εταιρείας του Καζίνου, όπου μέλη της τραγούδησαν τ η Μασσαλιώτιδα και άλλα επαναστατικά τραγούδια, η αστυνομία έθεσε
το κτίριο υπό αστυνομική επιτήρηση, επέπληξε τον επαρχιακό
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διοικητή που δίνει την άδειά του σε τέτοιες προδοτικές συνελεύσεις και φακέλωσε τον Ερρίκο Μαρξ ως επικίνδυνο ταραχοποιό.
Και η γυναίκα του τι έκανε όσο συνέβαιναν όλα αυτά; Είναι
πολύ πιθανόν να μην της είχε πει τα νέα. Η Εριέττα Μαρξ δεν
μοιραζόταν τις πνευματικές ανησυχίες του συζύγου της: ήταν
γυναίκα αμόρφωτη -στην πραγματικότητα μετά βίας ήξερε να
διαβάζει- και τα ενδιαφέροντά της άρχιζαν και τελείωναν στην
οικογένεια, πάνω από την οποία άπλωνε τα προστατευτικά φτερά της. Παραδεχόταν κι η ίδια πως έπασχε από «υπερβολική μητρική αγάπη» και μια από τις ελάχιστες επιστολές προς το γιο
της που έχουν σωθεί -γραμμένη την εποχή που ο Κάρολος ήταν
στο πανεπιστήμιο- δικαιολογεί απόλυτα τ η διάγνωση: «Επίτρεψέ μου, αγαπητέ μου Κάρολε, να σου επισημάνω πως δεν
πρέπει ποτέ να θεωρείς την καθαριότητα και την τάξη ως κάτι
δευτερεύον, γιατί από αυτές εξαρτώνται η υγεία και η ευδιαθεσία. Να είσαι πολύ αυστηρός και να επιμένεις να σου καθαρίζουν
συχνά και με επιμέλεια το δωμάτιό σου και μάλιστα να ορίσεις
γι' αυτή την εργασία μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας και συ ο ίδιος, αγαπητέ μου Κάρολε, να τρίβεσαι καλά μια φορά
την εβδομάδα με σφουγγάρι και σαπούνι. Πώς τα πας με τον καφέ, τον φτιάχνεις μόνος σου ή ποιο άλλο σύστημα υπάρχει; Σε
παρακαλώ, πες μου τα πάντα για το νοικοκυριό σου». Η εικόνα
αυτή της κυρίας Μαρξ ως ανθρώπου γεννημένου να ανησυχεί
επιβεβαιώνεται και από τον Ερρίκο: «Την ξέρεις τώρα τη μητέρα σου και ξέρεις πόσο αγχώδης είναι...»
Από τότε που ο Κάρολος πέταξε από τη φωλιά του, ελάχιστες
σχέσεις διατήρησε πλέον με τη μητέρα του - εκτός από τις περιπτώσεις που επιχειρούσε, σπανίως με μεγάλη επιτυχία, να
αντλήσει χρήματα από τη γριά. Χρόνια αργότερα, μετά το θάνατο της Μαίρης Μπερνς, της ερωμένης του Ένγκελς, ο Μαρξ
έστειλε στο φίλο του μια σκληρή επιστολή συλλυπητηρίων: «Με
κυνηγούν τα δίδακτρα του σχολείου, το νοίκι... Δεν θα μπορού-
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σε να είναι στη θέση της Μαίρης η μητέρα μου, που βασανίζεται έτσι κι αλλιώς από κάθε είδους φυσικές αδυναμίες και έζησε και με το παραπάνω τη ζωή της;»

Ο Κάρολος Μαρξ γεννήθηκε στο δωμάτιο του πρώτου ορόφου
του σπιτιού που βρισκόταν στον αριθμό 664 της Μπρικεργκάσε,
ένα πολύβουο πέρασμα που κατηφόριζε φιδογυριστό μέχρι τη γέφυρα πάνω από τον Μοζέλα. Ο πατέρας του είχε εκμισθώσει το
κτίριο ένα μόλις μήνα νωρίτερα και, όταν ο Κάρολος ήταν δεκαπέντε μηνών, μετακόμισε και πάλι. Παρ' όλα αυτά, τον Απρίλη του 1928, το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα αγόρασε
το γενέθλιό του σπίτι, από το οποίο ο ίδιος δεν διατηρούσε καθόλου αναμνήσεις, και έκτοτε έχει γίνει μουσείο αφιερωμένο στο
βίο και την πολιτεία του - εκτός από ένα ζοφερό διάλειμμα μεταξύ 1933 και 1945, όταν το κατέλαβαν οι Ναζί και το χρησιμοποίησαν ως αρχηγείο κάποιας κομματικής εφημερίδας. Μετά
τον πόλεμο, εστάλησαν επιστολές προς κάθε κατεύθυνση ζητώντας χρήματα για να επισκευαστούν οι ζημιές που προκάλεσαν
οι αγροίκοι καταληψίες του Χίτλερ, Μία από τις απαντήσεις, με
ημερομηνία 19 Μαρτίου 1947, προερχόταν από το διεθνή γραμματέα του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος: «Αγαπητέ Σύντροφε, με μεγάλη μου λύπη διαπιστώνω πως το Βρετανικό
Εργατικό Κόμμα δεν είναι ως οργανισμός έτοιμος να υποστηρίξει τη διεθνή επιτροπή που έχετε συστήσει για την ανακαίνιση
του σπιτιού του Καρόλου Μαρξ στην Τρεβς (το αγγλικό όνομα
της Τρηρ), καθώς οι πόροι του είναι δεσμευμένοι για τη συντήρηση ανάλογων μνημείων του Καρόλου Μαρξ στην Αγγλία.
Αδερφικά δικός σας, Ντένις Χίλεϊ». Αληθοφανής δικαιολογία:
μάταια θα αναζητήσουν οι κάτοικοι του Αονδίνου τα μνημεία αυτά για τα οποία υποτίθεται πως «δέσμευε» ο Χίλεϊ τους πόρους
του κόμματός του. Τουλάχιστον το σπίτι επιζεί ακόμη. Εκατό
μέτρα μακρύτερα είναι το μέρος όπου βρισκόταν η παλιά συνα-
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γωγή της Τρηρ, εκεί όπου λειτούργησαν τόσοι και τόσοι πρόγονοι του Μαρξ. Σήμερα το μόνο σημάδι της παρουσίας της είναι
μια πινακίδα δεμένη στο φανοστάτη της γωνίας: α Hier stand die
frühere Trierer Synagoge, die in der Pogromnacht im November
1938 durch die Nationalsozialisten zerstört wurde)). Δεν χρειάζεται μετάφραση.
Εκτός από τ η συνήθειά του να βάζει τις αδερφές του να τρώνε αχωματόπιτες», λίγα ξέρουμε για τα πρώτα παιδικά χρόνια
του Καρόλου Μαρξ. Φαίνεται πως μέχρι το 1830 είχε λάβει ιδιωτ ι κ ή εκπαίδευση και μετά πήγε στο γυμνάσιο της Τρηρ, του
οποίου ο διευθυντής, ο Χούγκο Βίτενμπαχ, ήταν φίλος του Ερρίκου Μαρξ και συνιδρυτής της Εταιρείας του Καζίνου. Μολονότι ο Κάρολος αργότερα απαρνήθηκε τους συμμαθητές του, χαρακτηρίζοντάς τους «άξεστους επαρχιώτες», οι καθηγητές ήταν
ως επί το πλείστον φιλελεύθεροι ουμανιστές που έκαναν ό,τι
περνούσε από το χέρι τους για να εκπολιτίσουν τους χωριάτες. Το
1832, μετά από ένα συλλαλητήριο στο Χάμπαχ για την προάσπιση της ελευθερίας του λόγου, η αστυνομία εισέβαλε στο σχολείο και ανακάλυψε ανατρεπτικά κείμενα -μεταξύ άλλων και
κάποιες από τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν στη διαμαρτυρία του
Χάμπαχ- τα οποία κυκλοφορούσαν μεταξύ των μαθητών. Ένας
μαθητής συνελήφθη και ο Βίτενμπαχ τέθηκε υπό αυστηρή παρακολούθηση. Δύο χρόνια αργότερα, μετά το περίφημο δείπνο
του Καζίνου, τον Ιανουάριο του 1834, οι καθηγητές των μαθηματικών και των εβραϊκών κατηγορήθηκαν για τα απεχθή
εγκλήματα του ((αθεϊσμού» και του ((υλισμού». Για να μειωθεί η
επιρροή του Βίτενμπαχ, οι αρχές διόρισαν ως συνδιευθυντή έναν
βλοσυρό αντιδραστικό, ονόματι Λόερς.
((Βρήκα τη θέση του καλού μας του Χερ Βίτενμπαχ εξαιρετικά επώδυνη», είπε ο Ερρίκος στο γιο του λίγο μετά την τ ε λ ε τ ή
διορισμού του Λόερς. ((Θα μπορούσα να είχα κλάψει για την προσβολή που έγινε σ' αυτόν τον άνθρωπο του οποίου το μόνο σφάλμα ήταν πως υπήρξε περισσότερο καλόκαρδος απ' όσο θα έπρε-
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πε. Έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να του δείξω την
υψηλή εκτίμηση που του τρέφω και, μεταξύ άλλων, του είπα πόσο αφοσιωμένος του είσαι...» Όταν όμως ο Κάρολος απέδειξε
την αφοσίωσή του, αρνούμενος να μιλήσει στον συντηρητικό παρείσακτο, κέρδισε τις πατρικές κατσάδες. αΟ Χερ Λόερς το φέρει βαρέως που δεν τον επισκέφθηκες να τον αποχαιρετήσεις»,
έγραφε ο Ερρίκος μετά την εγγραφή του Καρόλου στο Πανεπιστήμιο, το 1835. ((Εσύ κι ο Κλέμενς [κάποιος άλλος μαθητής]
ήσασταν οι μόνοι... Χρειάστηκε να καταφύγω σε ένα ξεκάθαρο
ψέμα και να του πω πως πήγαμε να τον δούμε στο σπίτι του την
ώρα που έλειπε». Αυτή είναι η αυθεντική φωνή του Ερρίκου
Μαρξ, ανθρώπου θυμωμένου και την ίδια στιγμή συνεσταλμένου, ανθρώπου δυστυχούς και υπάκουου, που έλεγε πάντα ((κάποτε πρέπει να το κάνω» εννοώντας ((τώρα δεν τολμώ», σαν την
αλεπού της παροιμίας.
Ο γιος του, πάλι, προτιμούσε να παριστάνει τον τίγρη. ((Οι
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις», έγραφε ο Κάρολος Μαρξ, προειδοποιώντας την εργατική τάξη πως δεν θα έπρεπε να περιμένει
φιλανθρωπίες από τον καπιταλισμό, ((δεν είναι ποτέ το αποτέλεσμα της αδυναμίας των ισχυρών είναι το αποτέλεσμα της
ισχύος των αδύναμων». Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως
ο ίδιος ήταν η ενσάρκωση αυτής της αρχής. Μολονότι σπάνια
τον εγκατέλειπε το πνευματικό του σθένος, το σώμα το οποίο
στήριζε όλη αυτή την τεράστια δημιουργική γονιμότητα ήταν
ένα αδύναμο από όλες τις απόψεις σκαρί. Αψηφώντας τους φυσικούς του περιορισμούς, αναζητώντας τη δύναμη που έκρυβε η
ίδια του η αδυναμία, έμοιαζε σχεδόν σαν να είχε αποφασίσει να
δοκιμάσει στον ίδιο του τον εαυτό όσα κήρυσσε για το προλεταριάτο.
Ακόμη και μέσα στο σφρίγος της νεότητας -πριν η φτώχεια,
η αϋτυνία, η κακή διατροφή, το πολύ ποτό και το συνεχές κάττνισμα πληρωθούν τα γραμμάτιά τους- ήταν άνθρωπος ασθενικός.
((Εννέα σεμινάρια μου φαίνονται μάλλον πολλά και δεν θα ήθε-
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λα να κάνεις περισσότερα από όσα αντέχει το σώμα και το μυαλό σου», συμβούλευε ο Ερρίκος Μαρξ, λιγο καιρό μετά την είσοδο του δεκαεφτάχρονου γιου του στο Πανεπιστήμιο της Βόννης, το 1835. ((Παρέχοντας αληθινά ρωμαλέα και υγιή τροφή στο
μυαλό σου, μην ξεχνάς πως σ' αυτόν τον άθλιο κόσμο το ττνεύμα
συνοδεύεται πάντα από το σώμα, το οποίο καθορίζει και την ευζωία ολόκληρης της μηχανής. Ο φιλάσθενος σοφός είναι το πιο
άτυχο πλάσμα στη γη. Μ η μελετάς λοιπόν περισσότερο από όσο
αντέχει η υγεία σου». Ο Κάρολος δεν του έδωσε σημασία, ούτε
τότε ούτε ποτέ άλλοτε: στα κατοπινά χρόνια θα δούλευε σκληρά όλο το βράδυ, παίρνοντας δυνάμεις από φτηνή μπύρα και κακής ποιότητας πούρα.
Ο νεαρός, με τη συνηθισμένη του απερίσκεπτη ειλικρίνεια,
απάντησε πως, πράγματι, η υγεία του δεν ήταν και πολύ καλή
- και ο πατέρας του στο ρόλο του Πολώνιου,* άρχισε πάλι τα
διαπρύσια κηρύγματα. ((Όταν η νεότητα αμαρτάνει επιδιδόμενη
σε απολαύσεις άμετρες ή ακόμη ακόμη και απολαύσεις αφ' εαυτών επιβλαβείς συναντά γρήγορα τις τρομερότερες τιμωρίες.
Έχουμε στα μέρη μας το θλιβερό παράδειγμα του Χερ Γκίνστερ.
Είναι αλήθεια, βέβαια, πως στην περίπτωσή του δεν υπήρχε καμία ιδιαίτερη διαστροφή, αλλά το κάττνισμα και το ποτό, μαζί με
τα ήδη αδυνατισμένα του ττνευμόνια, έφεραν την καταστροφή
και με δυσκολία θα προφτάσει ζωντανός το καλοκαίρι». Η μητέρα του, κλώσα όπως πάντα, προσέθεσε το δικό της κατάλογο
εντολών: ((Πρέπει να αποφεύγεις ό,τι θα μπορούσε να επιδεινώσει την υγεία σου, δεν πρέπει να υπερθερμαίνεσαι, να μην πίνεις
πολύ κρασί και καφέ, να μην τρως πικάντικα, να αποφεύγεις το
πιπέρι και τα μπαχαρικά. Να μην καπτνίζεις καθόλου καττνό, να
μην αργείς να κοιμηθείς το βράδυ και να ξυττνάς νωρίς. Να προσέχεις επίσης να μην κρυώσεις και, αγαπημένε μου Κάρολε, να
μη χορεύεις μέχρι να γίνεις ολότελα καλά». Η Φράου Μαρξ,
Πρόσωπο του Άμλετ, συνετός αυλικός σύμβουλος του πρίγκιπα.
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μπορούμε να το πούμε χωρίς κίνδυνο να πέσουμε έξω, δεν ήταν
ελαφρόμυαλη γυναίκα.
Λίγο μετά τα δέκατα όγδοά του γενέθλια, ο Μαρξ απαλλάχθηκε από τη στρατιωτική θητεία, εξαιτίας των αδύναμών του
ττνευμόνων, αν και είναι πολύ πιθανόν να υπερέβαλε λιγάκι την
κατάστασή του. ( Η υποψία της εξαπάτησης ενισχύεται από
ένα γράμμα του πατέρα του, ο οποίος του δίνει συμβουλές πώς
να κοροϊδέψει την επιτροπή απαλλαγών: «Αγαπητέ μου Κάρολε, αν μπορείς, φρόντισε να πάρεις τα κατάλληλα πιστοποιητικά από καλούς και γνωστούς γιατρούς εκεί πέρα και κάν' το
με ελαφρά τ η συνείδησή σου... Αλλά, για να είσαι συνεπής με
τ η συνείδησή σου, να μην καπνίζεις πολύ».) Η υποτιθέμενη
ανικανότητά του δεν έβλαψε πάντως στο ελάχιστο τις επιδόσεις του στα φοιτητικά γλεντοκόπια. Ένα επίσημο «Πιστοποιητικό Απαλλαγής» το οποίο εκδόθηκε μετά τη χρονιά που
πέρασε στο Πανεπιστήμιο της Βόννης, ενώ από τη μία εξυμνούσε τα ακαδημαϊκά του επιτεύγματα («εξαιρετική επιμέλεια και προσοχή»), από την άλλη σημείωνε πως «του επεβλήθη τιμωρία κράτησης μίας ημέρας για διατάραξη ειρήνης
εξαιτίας ταραχοποιού συμπεριφοράς και νυχτερινής μέθης...
Αργότερα, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κατοχή απαγορευμένων στην Κολωνία όπλων. Η έρευνα εκκρεμεί ακόμη.
Δεν είναι ύποπτος για συμμετοχή σε απαγορευμένες εταιρείες
φοιτητών».
Οι πανεπιστημιακές αρχές δεν γνώριζαν ούτε τη μισή αλήθεια. Είναι αλήθεια πως η Λέσχη των Ποιητών -στην οποία συμμετείχε από το πρώτο του τρίμηνο- δεν ήταν «απαγορευμένη
Εταιρεία», ούτε όμως ήταν τόσο αθώα όσο άφηνε να φανεί το
όνομά της: η ανταλλαγή απόψεων γύρω από την ποίηση και τη
ρητορική ήταν το προκάλυμμα για άλλες πιο επαναστατικές συζητήσεις. «Ο μικρός σας κύκλος με συγκινεί, όπως καλά μπορείς να το φανταστείς, πολύ περισσότερο από τις συγκεντρώσεις
στις μπυραρίες», έγραφε ο Ερρίκος Μαρξ, αναλογιζόμενος ευ-
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τυχής το γιο του να εκμεταλλεύεται τις ώρες της σχόλης του με
εμβριθείς λογοτεχνικές διαμάχες.
Βέβαια, η αλήθεια ήταν πως ούτε οι μπυραρίες ήταν άγνωστες στον Μαρξ. Ήταν αντιπρόεδρος της Λέσχης Ταβερνόβιων
της Τρηρ, μιας εταιρείας αποτελούμενης από τριάντα περίπου
συμπατριώτες του φοιτητές, των οποίων η μόνη φιλοδοξία ήταν
να μεθούν όσο συχνότερα και θορυβωδέστερα μπορούσαν: μετά
από ένα τέτοιο γλέντι βρέθηκε ο νεαρός Κάρολος υπό περιορισμό
για είκοσι τέσσερις ώρες, αν και η φυλάκιση δεν εμπόδισε τα φιλαράκια του να του φέρουν στο κρατητήριο ακόμη περισσότερο
αλκοόλ και τράπουλες για να ελαφρύνουν την ποινή του. Κατά
τη διάρκεια του 1836 ξέσπασαν πολλοί καβγάδες στις παμπ μεταξύ της συμμορίας της Τρηρ και μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης νεαρών θερμόαιμων, της Μπορούσια Κορπς, οι οποίοι ανάγκαζαν τους νεαρούς μας αλητάκους να γονατίζουν και να ορκίζονται υποταγή στην πρωσική αριστοκρατία. Ο Μαρξ αγόρασε
ένα πιστόλι για να μπορεί να προστατεύει τον εαυτό του από
ανάλογες ταπεινώσεις και όταν τον Απρίλη επισκέφθηκε την
Κολωνία, η αστυνομία ανακάλυψε το «απαγορευμένο όπλο».
Μόνο η παρακλητική επιστολή του Ερρίκου Μαρξ σε κάποιο δικαστή της Κολωνίας έπεισε τις αρχές και δεν του απήγγειλαν
κατηγορίες. Δύο μήνες αργότερα, μετά από έναν ακόμη καβγά
με την Μπορούσια Κορπς, ο Μαρξ αποδέχτηκε πρόσκληση σε
μονομαχία. Η έκβαση της αναμέτρησης μεταξύ ενός μύωπα σπασίκλα και ενός εκπαιδευμένου στρατιώτη ήταν απόλυτα προβλέψιμη, και ήταν τυχερός που τη γλίτωσε με μόνη ζημιά ένα
ελαφρύ τραύμα πάνω από το αριστερό του μάτι. «Τόσο στενά είναι λοιπόν συνυφασμένες μονομαχία και φιλοσοφία;» ρώτησε
απελπισμένος ο πατέρας του. αΜην αφήσεις την κλίση αυτή, κι
αν όχι κλίση, τρέλα της στιγμής, να ριζώσει μέσα σου. Μπορεί
στο τέλος να στερήσεις τον εαυτό σου και τους γονείς σου από τις
ευγενέστερες ελπίδες που προσφέρει η ζωή».
Ύστερα από ένα χρόνο «τρελού αφηνιάσματος στη Βόννη», ο
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Ερρίκος Μαρξ έδωσε με πολύ μεγάλη του χαρά την άδεια στο γιο
του να μεταγραφεί στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου, όπου οι εξωακαδημαϊκοί πειρασμοί θα ήταν λιγότεροι. «Δεν τίθεται ζήτημα
εδώ για ποτό, μονομαχίες και ευχάριστες συντροφικές εξόδους»,
είχε παρατηρήσει ο φιλόσοφος Λούντβιχ Φόιερμπαχ, όταν σπούδαζε στην ίδια πόλη δέκα χρόνια νωρίτερα. «Σε κανένα άλλο πανεπιστήμιο δεν μπορείς να βρεις τέτοιο πάθος για δουλειά... Συγκρινόμενα με ετούτο τον ναό της εργασίας, τα υπόλοιπα πανεπιστήμια μοιάζουν ταβερνεία». Δεν είναι παράξενο που ο Ερρίκος
ήταν τόσο πρόθυμος να υπογράψει το απαραίτητο έγγραφο που
έδινε τη συγκατάθεσή του για τη μετςικίνηση. «Όχι μόνο παραχωρώ στο γιο μου Κάρολο Μίχρξ την άδεια, ΐχλλά είναι και δική
μου επιθυμία να εισαχθεί από το επόμενο τρίμηνο στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου, προκειμένου να συνεχίσει εκεί τις νομικές
σπουδές του...»
Όλες οι ελπίδες να συγκεντρωθεί ο πεισματάρης νεαρός στις
σπουδές του χωρίς περισπασμούς διαλύθηκαν τάχιστα: ο Κάρολος Μαρξ είχε ερωτευθεί.

Ο μοναδικός συμμαθητής από την Τρηρ με τον οποίο ο Μαρξ
διατήρησε σχέσεις ως ενήλικας ήταν ο Έντγκαρ φον Βεστφάλεν, ένας αξιαγάπητος χαζούλης ντιλετάντης με επαναστατικές
κλίσεις. Η μακρόχρονή τους φιλία δεν οφειλόταν στα προσόντα
του Έντγκαρ· οφειλόταν αποκλειστικά στην αδερφή του, την
αξιέραστη Ιωάννα Βέρθα Ιουλία Τζένη φον Βεστφάλεν, γνωστή
στους πάντες ως Τζένη, η οποία έγινε η πρώτη και μοναδική
κυρία Καρόλου Μαρξ.
Ήταν μια καλλονή. Επισκεπτόμενος την πατρίδα του χρόνια
αργότερα, ο Κάρολος θα έγραφε τρελός από έρωτα στην Τζένη,
«Κάθε μέρα και σε κάθε μεριά με ρωτούνε για την επί λέξη
"ομορφότερη κοπέλα στην Τρηρ'' και τη "βασίλισσα του χορού".
Είναι τόσο ευχάριστο για έναν άντρα να ζει έτσι η γυναίκα του
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σαν "μαγεμένη πριγκιποπούλα" στη φαντασία μιας ολόκληρης
πόλης». Ίσως να φαίνεται αξιοπερίεργο που μια εικοσιδυάχρονη
πριγκίπισσα της πρωσικής άρχουσας τάξης - η κόρη του βαρόνου
Λούντβιχ φον Βεστφάλεν- ερωτεύτηκε έναν Εβραίο αστό κατεργάρη κατά τέσσερα χρόνια νεώτερό της, αντί για κάποιον ορμητικό αριστοκράτη με στολή, σιρίτια και προσωπικό εισόδημα*
αλλά η Τζένη ήταν ένα έξυττνο κορίτσι με ανοιχτό μυαλό που
έβρισκε ακαταμάχητες τις διανοητικές καυχησιολογίες του
Μαρξ. Αφού σχόλασε τον επίσημο αρραβωνιαστικό της, έναν
αξιοσέβαστο νεαρό ανθυπολοχαγό, λογοδόθηκε με τον Κάρολο
στις καλοκαιρινές διακοπές του 1836. Ήταν τόσο περήφανος που
δεν σταματούσε να κομπάζει στους γονείς του, τα νέα, όμως, κρατήθηκαν μυστικά από την οικογένεια της Τζένης για σχεδόν ένα
χρόνο.
Οι λόγοι της μακρόχρονης αυτής απόκρυψης είναι, κατ' αρχήν, προφανείς. Ο βαρόνος Λούντβιχ φον Βεστφάλεν, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Τοπικής Βασιλικής Πρωσικής Κυβέρνησης, καταγόταν από διπλή αριστοκρατική γενιά: ο πατέρας του ήταν Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου κατά τη διάρκεια
του Επταετούς Πολέμου, και η Σκωτσέζα μητέρα του, η Αν Βίσχαρτ, καταγόταν από τους Ερλ του Άργκιλ. Ένα τέτοιο γνήσιο
καθαρόαιμο δύσκολα θα ήθελε να μπλέξει η κόρη του με έναν
πληβείο, απόγονο οικογένειας από πάππου προς πάππου ραβίνων.
Αν την καλοεξετάσουμε, όμως, η μυστικοπάθεια μας μπερδεύει· γιατί ο Φον Βεστφάλεν ούτε ακατάδεχτος άνθρωπος ήταν
ούτε αντιδραστικός. Αφού έκανε έναν πρώτο συμβατικό και καθωσπρέπει γάμο που του έδωσε τέσσερα συμβατικά και καθωσπρέπει παιδιά -ένα από τα οποία, ο Φέρντιναντ, έγινε αργότερα σκληρός και καταπιεστικός υπουργός Εσωτερικών της πρωσικής κυβέρνησης-, ο βαρόνος παντρεύτηκε για δεύτερη φορά
την Καρολίνα Χόιμπελ, απλή και τίμια θυγατέρα της γερμανικής μεσαίας τάξης, που ήταν η μητέρα της Τζένης και του
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Έντγκαρ. (Η πρώτη του γυναίκα, η Λιζέτα Φελτχάιμ, είχε πεθάνει το 1807.) Καθώς δεν ήταν πια υποχρεωμένος να διαλαλεί
εν χορδαις και οργάνοις την κοινωνική του θέση, ο βαρόνος Λούντβιχ γαλήνεψε και φανέρωσε την αληθινή του φύση - ήταν άνθρωπος καλλιεργημένος, φιλελεύθερος και καλοκάγαθος. Ίσως,
ως προτεστάντης σε μια πόλη καθολική, να είχε νιώσει κι αυτός
λίγο σαν ξένος* το βέβαιο είναι πως συμπονούσε τους απόκληρους
της ζωής. Σε επίσημες αναφορές του προς το Βερολίνο, εφιστούσε την προσοχή στη «μεγάλη και ολοένα αυξανόμενη πενία» των κατώτερων τάξεων της Τρηρ, αν και δεν πρότεινε ούτε αιτία ούτε θεραπεία. Επρόκειτο για το τέλειο σχεδόν δείγμα
του καλοπροαίρετου φιλελεύθερου συντηρητικού, ο οποίος στεναχωριόταν με τις στερήσεις των φτωχών και απολάμβανε τη
δική του καλοζωία.
Στην πραγματικότητα, έμοιαζε πολύ με τον Ερρίκο Μαρξ. Οι
δύο άντρες συναντήθηκαν λίγο καιρό μετά το διορισμό του Φον
Βεστφάλεν στην Τρηρ το 1816 και ανακάλυψαν πως είχαν πολλά κοινά, την αγάπη για τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία των
Φώτων μεταξύ άλλων. Αν και ήταν και οι δυο τους αμετανόητοι
μοναρχικοί και πατριώτες, συμφωνούσαν -χαμηλοφώνως και με
τη μεγαλύτερη κοσμιότητα- πως ορισμένες ήπιες μεταρρυθμίσεις ήταν αναγκαίες για να περιοριστούν οι υπερβολές της πρωσικής απολυταρχίας. Όπως ο Ερρίκος Μαρξ, έτσι και ο Λούντβιχ
φον Βεστφάλεν έγινε μέλος της Εταιρείας του Καζίνου με συνέπεια οι ανώτεροι του στο Βερολίνο να τον αντιμετωπίζουν με
δυσπιστία και καχυποψία.
Οι σύζυγοι πάλι δεν είχαν τίποτε κοινό. Η Καρολίνα φον Βεστφάλεν ήταν οικοδέσποινα γενναιόδωρη και ττνευματώδης, άριστη διοργανώτρια ποιητικών και μουσικών βραδιών. Η Εριέττα
Μαρξ, πάλι, ήταν στενόμυαλη, δεν μπορούσε να εκφραστεί με
ευχέρεια και δεν τα πήγαινε καλά στις κοινωνικές συναναστροφές. Για τα τέκνα Μαρξ, η οικία Βεστφάλεν στη Νοϊεστράσε
ήταν ένας παράδεισος φωτός και ζωής. Η Σοφία Μαρξ και η
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Τζένη φον Βεστφάλεν ήταν στενές φιλενάδες το μεγαλύτερο
μέρος της παιδικής τους ηλικίας: όταν η πεντάχρονη Τζένη αντίκρισε για πρώτη φορά το μελλοντικό της σύζυγο, εκείνος ήταν
ακόμη μωρό στην κούνια. Η Τζένη, όπως και ο αδερφός της, που
ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος από τον Κάρολο, έπεσε γρήγορα
θύμα της γοητείας του δεσποτικού νηπίου με τα μαύρα μάτια
(«ήταν φοβερός τύραννος») και δεν ξέφυγε ποτέ.
Εντωμεταξύ, ο βαρόνος διέκρινε επίσης την πρόωρη ανάπτυξη του συντρόφου των παιδιών του. Αντίθετα με το δικό του γιο,
τον Έντγκαρ, ο υιός Μαρξ διψούσε για γνώση και διέθετε την
ανάλογη ευφυΐα για να την πιει. Έκαναν μαζί πολύωρους περιπάτους, όπου ο γέρος απήγγελλε στο νεαρό του συνοδό εκτενή
αποσπάσματα από τον Όμηρο και τον Σαίξπηρ. Τελικά, ο Μαρξ
αποστήθισε το μεγαλύτερο μέρος του Σαίξπηρ - και τον χρησιμοποίησε με τον καταλληλότερο τρόπο, διανθίζοντας τα ώριμά
του κείμενα με εύστοχες περικοπές και αναλογίες από τα θεατρικά έργα. ((Ο σεβασμός του για τον Σαίξπηρ δεν είχε όρια: είχε μελετήσει με κάθε λεπτομέρεια τα έργα του και γνώριζε ακόμη και τους λιγότερο σημαντικούς χαρακτήρες», θυμόταν ο Πολ
Λαφάργκ, ο γαμπρός του Μαρξ. «Ολόκληρη η οικογένεια έτρεφε αληθινή λατρεία για το μεγάλο Άγγλο δραματουργό* οι τρεις
του κόρες γνώριζαν πολλά έργα του απέξω. Μετά το 1848, όταν
θέλησε να τελειοποιήσει τα αγγλικά του, τα οποία μπορούσε ήδη
να διαβάσει, αναζήτησε και ταξινόμησε όλες τις πρωτότυπες εκφράσεις του Σαίξπηρ».
Αργότερα ο Μαρξ θα ξανάβρισκε αυτές τις ευτυχισμένες ώρες
με τον Βεστφάλεν, απαγγέλλοντας σκηνές από τον Σαίξπηρ
-και τον Δάντη και τον Γ κ α ί τ ε - ενώ πήγαινε με την οικογένειά
του στο Χάμπστεντ Χ ι θ για τα κυριακάτικά τους πικνίκ. «Τα
παιδιά διαβάζουν Σαίξπηρ όλη την ώρα», ανέφερε στον Ένγκελς
με απεριόριστη πατρική περηφάνια το 1856. Δώδεκα ετών η κόρη του Τζένη συνέκρινε τον παλιό του γραμματέα, τον Βίλχελμ
Πίπερ, με τον Μπένεντικτ από το Πολύ κακό για το τίποτα -
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ενώ η Λόρα, η εντεκάχρονή της αδερφή, επισήμανε πως ο Μπένεντικτ ήταν πνευματώδης ενώ ο Πίπερ σκέτος παλιάτσος και
«μάλιστα φτηνός παλιάτσος». Τόσα χρόνια εξορίας στο Λονδίνο, τα μόνα ανοίγματα που έκανε ο Μαρξ στον αγγλικό πολιτισμό, ήταν οι σπάνιές του έξοδοι για να παρακολουθήσει τους κορυφαίους σαιξπηρικούς ηθοποιούς Σαλβίνι και Ίρβινγκ. Δεν είναι τυχαίο που ένα από τα παιδιά του, η Ελεονόρα, ανέβηκε στο
σανίδι και ένα άλλο, η μικρή Τζένη, επιθυμούσε ολόψυχα να την
ακολουθήσει. Όπως σχολίασε ο καθηγητής Σ. Σ. Πράουερ, στο
σπιτικό του Μαρξ ήταν όλοι υποχρεωμένοι να ζουν «σε μια μόνιμη καταιγίδα αναφορών από την αγγλική λογοτεχνία». Υπήρχε μια περικοπή για κάθε περίσταση - για να ισοπεδώσει έναν
πολιτικό εχθρό, για να ζωντανέψει κάποιο στεγνό οικονομικό
κείμενο, για να αναδείξει ένα οικογενειακό αστείο ή για να κάνει να ακουστεί πιο γνήσιο ένα έντονο συναίσθημα. Σε μια επιστολή στη γυναίκα του, γραμμένη δεκατρία χρόνια μετά το γάμο τους, ο Μαρξ αποκάλυπτε για μια ακόμη φορά τη σταθερή
επιρροή του βαρόνου Φον Βεστφάλεν :
Εμπρός μου είστε, πελώρια σαν τη ζωή και σας σηκώνω στην
αγκαλιά μου και σας φιλώ ολόκληρη από την κορυφή μέχρι
τα νύχια και γονατίζω μπροστά σας και φωνάζω: «Κυρία, σας
αγαπώ». Και, ναι, σας αγαπώ, με μια αγάπη μεγαλύτερη από
αυτή που ένιωσε ποτέ ο Μαυριτανός της Βενετίας... Ποιος
απ' τους πολυπληθείς μου συκοφάντες και τους φιδόγλωσσούς
μου εχθρούς με κατηγόρησε ποτέ πως έχω κληθεί να αναλάβω τον ρόλο ρομαντικού πρωταγωνιστή σε δευτέροκλασάχο
θίασο; Κι όμως αυτή είναι η αλήθεια. Ας είχαν οι αχρείοι παιγνιώδη ευφυΐα, θα απεικόνιζαν στη μια πλευρά «τις παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις» και στην άλλη εμένα πεσμένο
στα πόδια σας. Από πάνω θα είχαν γράψει: «Κοίτα αυτή και
κοίτα κι εκείνη την εικόνα».
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Η τελευταία φράση, δεν θα χρειαζόταν να το πει στην Τζένη,
ήταν κλεμμένη από τον Άμλετ.
Γιατί τότε δίσταζαν τόσο ο Κάρολος κι η Τζένη να πουν στους
γονείς της για τον αρραβώνα; Ίσως ο Κάρολος πίστευε πως η
διαφορά της ηλικίας θα ήταν εις βάρος του: εκείνη την εποχή
σπάνιζαν ακόμη οι γάμοι με μεγαλύτερη τ η γυναίκα και θεωρούνταν παράβαση των νόμων της φύσης. Ίσως κιόλας φοβόντουσαν πως ο γέρος, παρά την ττνευματική του γενναιοδωρία,
θα επιχειρούσε να αποτρέψει την πολυαγαπημένη του κόρη από
το να δεσμεύσει την τύχη της με έναν λαμπρό, αλλά άστατο και
αντισυμβατικό άνθρωπο. Η ζωή με τον Μαρξ δεν θα ήταν ποτέ
ανιαρή, αλλά έδινε ελάχιστες υποσχέσεις για σταθερότητα κι ευμάρεια.

Εκτός από την Τζένη φον Βεστφάλεν, το σημαντικότερο πάθος
της νεότητας του Μαρξ ήταν ένας νεκρός φιλόσοφος, ο Γ . Β . Φ.
Χ έ γ κ ε λ . Ακολούθησε κι αυτό την πορεία τόσων και τόσων ερωτικών σχέσεων: η συνεσταλμένη επιφυλακτικότητα έδωσε τ η
θέση της στο μεθυστικό αναρίγημα του πρώτου φιλιού, κι αυτό
με τ η σειρά του, καθώς ο τρελός έρωτας έφθινε, στην απόρριψη
του αγαπημένου. Παρέμεινε όμως ευγνώμων γι' αυτήν τ η μύηση στα μυστικά της ενήλικης ζωής. Καιρό μετά την απάρνηση
του εγελιανισμού και τ η διακήρυξη της ττνευματικής του αυτονομίας, ο Μαρξ μιλούσε ακόμη με αγάπη για τον άνθρωπο που
τον είχε βγάλει από την αθωότητα. Είχε κερδίσει το προνόμιο
να μαλώνει τον Χ έ γ κ ε λ με τ η σθεναρή ειλικρίνεια του στενού
φίλου· τέτοια δικαιώματα δεν παραχωρούνται σε αγνώστους.
« Τ η μυστικιστική πλευρά της εγελιανής διαλεκτικής την έχω
επικρίνει πριν 30 σχεδόν χρόνια, την εποχή που ήταν ακόμα της
μόδας», έγραφε το 1873. αΜα τον καιρό ίσα ίσα που επεξεργαζόμουν τον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου άρεσε στους σκυθρωπούς,
τους φαντασμένους και μέτριους επιγόνους, που δίνουν σήμερα
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τον τόνο στη μορφωμένη Γερμανία, να μεταχειρίζονται τον Χ έ γ κ ε λ , όπως ο αγαθός Μόζες Μ έ ν τ ε λ σ ο ν * μεταχειριζόταν τον
Σπινόζα, τον καιρό του Λέσινγκ, δηλαδή σαν "ψόφιο σκυλί". Γ ι '
αυτό αναγνώρισα ανοιχτά τον εαυτό μου μαθητή εκείνου του μεγάλου στοχαστή και, στο κεφάλαιο για τ η θεωρία της αξίας, ερωτοτρόπησα μάλιστα πού και πού με τον τρόπο έκφρασης που τον
χαρακτηρίζει. Ο μυστικισμός από τον οποίον υποφέρει η διαλεκτική στα χέρια του Χ έ γ κ ε λ , με κανέναν τρόπο δεν αναιρεί το
γεγονός ότι πρώτος αυτός έχει εκθέσει τις μορφές εργασίας με
τρόπο καθολικό και συνειδητό». Ανάλογες φιλοφρονήσεις σε κάποιον με τον οποίον είχε διαφωνήσει ήταν, πράγματι, πολύ σπάνιες για τον Μαρξ: συνήθως, όσοι συγκρούονταν μαζί του θα
έπρεπε να περιμένουν να τους καταδικάσει στον αιώνα τον άπαντα ως κοπρόσκυλα και γαϊδούρια. Ο Χάινριχ Χάινε αποτελούσε εξαίρεση, καθώς ο Μαρξ πίστευε πως πρέπει να συγχωρούμε
στους ποιητές τις αδυναμίες τους* και φαίνεται πως είχε ανάλογο κανόνα και για τα ψεγάδια των μεγάλων φιλοσόφων. Για τους
δευτεροκλασάτους πάντως -τους ποιητάκους, τα ψωροπερήφανα μηδενικά, τους ακκιζόμενους μπουμπούνες- κανένας χαρακτηρισμός δεν ήταν αρκετός. Όταν έβλεπε να χτυπούν τον Χ έ γκελ υποδεέστεροι διανοητές, ο Μαρξ ήξερε αμέσως τίνος το
μέρος θα πάρει.
Πάνω απ' όλα, είχε πάντα μια οφειλή απέναντι στο γέρο, όπως
παραδεχόταν όλα τα κατοπινά χρόνια. Ο Χ έ γ κ ε λ χρησιμοποιούσε ριζοσπαστική μεθοδολογία για να φτάσει σε συντηρητικά συμπεράσματα. Ο Μαρξ κράτησε απλώς το διαλεκτικό πλαίσιο,
αλλά ξεσκάρταρε τις μυστικιστικές δεισιδαιμονίες - όπως κάνει αυτός που αγοράζει ένα εγκαταλελειμμένο παρεκκλήσι και
το μετατρέπει σε κατοικήσιμο, εγκόσμιο ενδιαίτημα.
* Moses Mendelssohn (l 729-1786) : Γερμανοεβραίος φιλόσοφος, κριτικός,
μεταφραστής και σχολιαστής της Βίβλου που συνέβαλε στην ενσωμάτωση των Εβραίων στη γερμανική αστική τάξη.
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Ύι είναι διαλεκτική; Όπως μπορεί να διαβεβαιώσει οποιοσδήποτε μαθητής με δυο μαγνήτες στη διάθεσή του ή, ακόμη καλύτερα, οποιοδήποτε γραφείο συνοικεσίων, τα ετερώνυμα έλκονται. Αν δεν ίσχυε αυτό, η ανθρώπινη φυλή θα είχε εξαφανιστεί.
Το θηλυκό ενώνεται με το αρσενικό, κι από τους ιδρωμένους τους
εναγκαλισμούς θα προκύψει ένα νέο πλάσμα, το οποίο, όταν έρθει η ώρα του, θα επαναλάβει τ η διαδικασία. Δεν συμβαίνει, βέβαια, πάντα, αλλά αρκετά συχνά, ώστε να εξασφαλίζεται η επιβίωση και η πρόοδος του είδους.
Η διαλεκτική επιτελεί εν πολλοίς την ίδια λειτουργία, αλλά
για το ανθρώπινο μυαλό. Η ιδέα, ξεγυμνωμένη, σφιχτοπαλεύει
με την αντίθεσή της, κι από την πάλη τους γεννιέται μια σύνθεση· αυτή με τη σειρά της θα γίνει καινούργια θέση, η οποία,
με το καλό, θα γοητευτεί από κάποιον καινούργιο δαιμονικό εραστή. Μπορεί δύο λάθη να παράγουν ένα σωστό - αλλά λίγο καιρό μετά τη γέννησή του, το σωστό αυτό θα γίνει ένα καινούργιο
λάθος το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στον ίδιο εξονυχιστικό
έλεγχο με τους προγόνους του, κι έτσι προχωράμε μπροστά. Η
ίδια η σχέση του Μαρξ με τον Χ έ γ κ ε λ είχε στοιχεία διαλεκτικής
διαδικασίας, από την οποία προέκυψε το ανώνυμο νήπιο που θα
γινόταν αργότερα ο ιστορικός υλισμός.
Απλουστεύω, βέβαια* όταν καταπιάνεσαι, όμως, με τον Χ έ γκελ, είσαι υποχρεωμένος να απλουστεύεις, ειδάλλως το μεγαλύτερο μέρος-του έργου του θα μείνει αδιαπέραστο και σκοτεινό. Λίγο μετά την άφιξή του στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου,
ο Μαρξ, δεκαοχτώ χρονών ακόμα, ειρωνεύτηκε την αδιαφάνεια
και την ασάφεια του Χ έ γ κ ε λ σε μια σειρά από επιγράμματα με
τον τίτλο «Πάνω στον Χ έ γ κ ε λ » :
Όλες OL λέξεις που διδάσκω ανάκατες σε μία ακατονόμαστη
θολούρα
Πα να νομίζει ο καθένας ό,τι διαλέξει ο ίδιος να νομίσειΔεν θα τον εμποδίσουν, άλλωστε, ποτέ αυστηροί περιορισμοί.
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Σαν μπουρμπουλήθρες στην πλημμύρα, σαν βράχια που κατρακυλούν πλαγιές,
Τέτοιες οι λέξεις και οι σκέψεις της Πολυαγαπημένης του
που μηχανεύεται ο ποιητήςΟ ίδιος μόνον καταλαβαίνει τι σκέφτεται, κι επινοεί ελεύθερα
τα αισθήματα του '
Έτσι μπορεί ο καθένας να ρουφήξει για τον εαυτό του το θρεπτικό νέκταρ της σοφίαςΤώρα τα ξέρετε όλα, γιατί σας είπα ένα σωρό από τίποτα!
Ο Μαρξ συμπεριέλαβε το ποίημα σε ένα τετράδιο στίχων «αφιερωμένο στον αγαπημένο μου πατέρα με την ευκαιρία των γενεθλίων του, ως ελάχιστη ένδειξη παντοτινής αγάπης». Ο γέρος θα
πρέπει να καταχάρηκε μαθαίνοντας πως ο γιος του δεν είχε υποκύψει στην επιδημία της εγελιανής λατρείας που είχε μολύνει
σχεδόν όλα τα ιδρύματα της χώρας. Σ ε κάποια επιστολή προς το
Βερολίνο, ο Ερρίκος προειδοποιούσε τον Κάρολο για τ η μολυσματική επιρροή των εγελιανών -«τους νέους ανηθικολόγους,
που περιπλέκουν τόσο τα λόγια τους, ώστε να μην τ' ακούν στο
τέλος ούτε οι ίδιοι* που βαπτίζουν την πλημμύρα των λέξεων
προϊόν μεγαλοφυίας μόνο και μόνο γιατί είναι κενή από ιδέες».
Κάποιος τόσο απεριόριστα φιλέρευνος και φίλερις όπως ήταν
ο Κάρολος Μαρξ δεν θα μπορούσε να αντισταθεί για πολύ καιρό. Ο Χ έ γ κ ε λ είχε την έδρα της Φιλοσοφίας στο Βερολίνο από
το 1818 μέχρι το θάνατό του το 1831, και την εποχή που ο Μαρξ
εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο, πέντε χρόνια αργότερα, οι ττνευματικοί του κληρονόμοι τσακώνονταν ακόμη για την κληρονομιά. Ο Χ έ γ κ ε λ στα νιάτα του, ιδεαλιστής καθώς ήταν, υποστήριζε τ η Γαλλική Επανάσταση, αλλά όπως τόσοι και τόσοι ριζοσπάστες -και τότε και σήμερα- όταν πια μεγάλωσε, βολεύτηκε
και γαλήνεψε, πιστεύοντας πως ο πραγματικά ώριμος άντρας
αναγνωρίζει «την αντικειμενική αναγκαιότητα και την εύλογη
δομή του κόσμου, έτσι όπως τον βρίσκει». Ο εν λόγω κόσμος - τ ο
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πρωσικό κράτος- ήταν τέλεια και τ ε λ ι κ ή εκδήλωση αυτού που
αποκαλούσε το Θείο Πνεύμα ή η Ιδέα (Geist). Αν ήταν έτσι τα
πράγματα, δεν απέμενε τίποτα προς συζήτηση για τους φιλοσόφους. Οποιαδήποτε περαιτέρω αμφισβήτηση της καθεστηκυίας
τάξης ήταν απλή ματαιότητα.
Όπως ήταν φυσικό, τα επιχειρήματά του τον είχαν καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλή στις πρωσικές αρχές, οι οποίες τα επικαλούνταν ως απόδειξη πως το σύστημα της διακυβέρνησής τους
όχι μόνο ήταν αναπόφευκτο, αλλά, επιπλέον, δεν επιδεχόταν
βελτιώσεις. «Ότι είναι πραγματικό έχει λογική συνοχή», είχε
γράψει· και καθώς το κράτος ήταν αναμφίβολα πραγματικό, με
την έννοια πως υπήρχε, τότε έπρεπε να έχει λογική συνοχή και
να είναι υπεράνω κάθε μομφής. Οι πρόμαχοι, πάλι, της ανατρεπτικότητας του πρώιμού του έργου - ο ι επονομαζόμενοι νεοεγελιανοί- προτιμούσαν να αναφέρουν το δεύτερο μέρος του περίφημου ρητού: «Ό,τι έχει λογική συνοχή είναι πραγματικό». Μια
απόλυτη μοναρχία στηριγμένη στους λογοκριτές και τ η μυστική αστυνομία ήταν προφανώς παράλογη και, κατά συνέπεια, μη
πραγματική, ήταν ένας αντικατοπτρισμός, ένα φάσμα που θα
χανόταν μόλις τολμούσε κανείς να το αγγίξει.
Ως φοιτητής στο Βερολίνο, ο Μαρξ είχε κρατημένη θέση στην
πρώτη σειρά της αρένας. Καθηγητής του στη νομολογία ήταν ο
Φρίντριχ Καρλ φον Σαβίνι, ένας λιπόσαρκος, αυστηρός αντιδραστικός, ο οποίος, μολονότι δεν ήταν ο ίδιος εγελιανός, συμφωνούσε πως η εξέλιξη του νόμου και της διακυβέρνησης μιας χώρας είναι οργανική διαδικασία που αντανακλά το χαρακτήρα και
την παράδοση του λαού της. Η κριτική της πρωσικής απολυταρχίας ισοδυναμούσε με αμφισβήτηση της ίδιας της φύσης: θα
μπορούσαμε να απαιτήσουμε εξίσου τ η μεταρρύθμιση της δομής
των καστανιών ή την κατάργηση της βροχής. Την αντίθετη άποψη εκπροσωπούσε ο χοντρούλης και εύθυμος καθηγητής του ποινικού δικαίου Έντουαρντ Γκανς, ένας ριζοσπάστης εγελιανός
που πίστευε πως οι θεσμοί δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενα
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μυστικιστικού σεβασμού αλλά να υπόκεινται σε ορθολογική κριτική.
Τον πρώτο του χρόνο στο Βερολίνο, ο Μαρξ πάλεψε να αγνοήσει τους πειρασμούς της φιλοσοφίας: υποτίθεται, στο κάτω κάτω, πως είχε έρθει να σπουδάσει νομικά. Δεν είχε ήδη, εξάλλου,
απορρίψει το διαβολικό Χέγκελ και τα έργα αυτού; Διασκέδαζε
γράφοντας λυρικούς στίχους, αλλά δεν έβγαινε τίποτε περισσότερο από «συγκεχυμένες και ατελείς εκφράσεις συναισθημάτων,
τίποτα φυσικό, τα πάντα ήταν φτιαγμένα από φεγγαρόφωτο, η
απόλυτη αντίθεση μεταξύ αυτού που είναι και αυτού που θα
έπρεπε να είναι, ρητορικές αντανακλάσεις αντί για ποιητικές
σκέψεις...» (Από τη σύγκρουση με τους άλλους, όπως είπε και
ο Γ. Μπ. Γέιτς, κάνουμε ρητορική· από τη σύγκρουση με τον
εαυτό μας κάνουμε ποίηση.) Σ τ η συνέχεια βάλθηκε να συνθέσει
μια φιλοσοφία του δικαίου -«ένα έργο τριακοσίων περίπου σελίδων»- μόνο και μόνο για να ανακαλύψει το ίδιο χάσμα μεταξύ αυτού που είναι και αυτού που θα έπρεπε να είναι: «Ό,τι μου άρεσε να αποκαλώ μεταφυσική της νομικής, ούτως ειπείν βασικές
αρχές, στοχασμούς, ορισμούς των εννοιών, [ήταν] αποκομμένο
από κάθε ισχύοντα νόμο, από κάθε ισχύουσα μορφή νόμου». Ακόμη χειρότερα, καθώς απέτυχε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πρακτικής, ένιωσε ανίκανος να συμφιλιώσει τη μορφή
του νόμου με το περιεχόμενό του. Το σφάλμα του -για το οποίο
κατηγορούσε τον Φον Σαβίνι- «οφειλόταν στην πεποίθησή μου
πως η ύλη και η μορφή μπορούν και πρέπει να αναπτυχθούν ξέχωρα η μία από την άλλη, και έτσι δεν δημιούργησα πραγματική μορφή, αλλά ένα γραφείο που γέμιζα άμμο τα συρτάρια του».
Οι κόποι του δεν πήγαν ολότελα χαμένοι. «Κατά τη διάρκεια
αυτής της εργασίας», αποκάλυψε, «απέκτησα τη συνήθεια να σημειώνω αποσπάσματα από όλα τα βιβλία που διάβαζα» - συνήθεια που δεν έχασε ποτέ. Ο κατάλογος των αναγνωσμάτων του
της περιόδου δείχνει και το εύρος των ττνευματικών του αναζητήσεων: ποιος άλλος, ενώ συνέθετε μια φιλοσοφία του δικαίου, θα
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σκεφτόταν πως άξιζε τον κόπο να μελετήσει με εμβρίθεια την
Ιστορία της Τεχγηςτου Γιόχαν Γιόακιμ Βίνκελμαν; Μετέφρασε
τ(χ Γερμα)/ίκά Tou Τάκιτου και τα Τρίστίατου Οβίδιου και «άρχισα να μαθαίνω μόνος μου αγγλικά και ιταλικά, διαβάζοντας τις
γραμματικές». Το επόμενο εξάμηνο, ενώ καταβρόχθιζε δεκάδες
τόμους αστικής δικονομίας και κανονικού δικαίου, μετέφρασε τη
Ρητορική του Αριστοτέλη, διάβασε Φραγκίσκο Βάκωνα, και «ξόδεψα κάμποσο χρόνο στον Ραϊμάρους, στο βιβλίο του οποίου για τα
καλλιτεχνικά ένστικτα των ζώων αφοσιώθηκα με αγαλλίαση».
Καλή άσκηση όλα αυτά για το μυαλό, δεν χωράει αμφιβολία*
αλλά ακόμη και τα καλλιτεχνίζοντα ζώα δεν κατόρθωσαν να σώσουν το magnum o p u s * του. Ο νεαρός Κάρολος ε γ κ α τ έ λ ε ι ψ ε
απελπισμένος τις 300 σελίδες του χειρογράφου του και στράφηκε εκ νέου «στους χορούς των Μουσών και τ η μουσική των Σατύρων». Έγραψε βιαστικά και με το βλέμμα στραμμένο στον
Τρίστραμ Σάντυ του Λόρενς Στερν ένα σύντομο «χιουμοριστικό
μυθιστόρημα», το Σκορπιός και Φήλίξ. Ήταν ένας χείμαρρος
από εκκεντρικότητες και καλαμπούρια που δεν έβγαζαν νόημα*
έχει, όμως, ένα απόσπασμα που αξίζει να το αναφέρουμε:
«Κάθε γίγαντας... κουβαλά μαζί του και ένα νάνο, κάθε ιδιοφυΐα ένα στενοκέφαλο ηλίθιο και κάθε θαλασσοταραχή τ η λάσπη, και μόλις σβήσουν οι μεν εμφανίζονται οι δε, κάθονται
στο τραπέζι και απλώνουν υπερφίαλα τα μακριά τους πόδια.
Οι πρώτοι είναι πολύ μεγάλοι για ετούτο τον κόσμο και ο
κόσμος τούς αποβάλλει. Οι άλλοι, όμως, ριζώνουν και παραμένουν, δείτε τα γεγονότα και θα το καταλάβετε, γιατί η σαμπάνια αφήνει μια παρατεταμένη και απωθητική επίγευση,
ο Καίσαρας ο ήρωας αφήνει πίσω του τον ηθοποιίσκο Οκταβιανό, ο Αυτοκράτορας Ναπολέοντας τον αστό βασιλιά Λουδοβίκο Φίλιππο...»
• Αριστούργημα.
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Κανείς από όσους έχουν γράψει μέχρι τώρα για τον Μαρξ δεν
φαίνεται να έχει προσέξει την ομοιότητα μεταξύ του αλαζονικού
αυτού χαριτολογήματος και της περίφημης εισαγωγικής παραγράφου της Δεκάτης ογδόης Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, που γράφτηκε δεκαπέντε χρόνια αργότερα:
Σημειώνει κάπου ο Χ έ γ κ ε λ πως όλα τα κοσμοϊστορικά γεγονότα και τα πρόσωπα εμφανίζονται, τρόπος του λέγειν, δύο
φορές. Ξέχασε να προσθέσει: την πρώτη φορά σαν σπουδαία
τραγωδία, τ η δεύτερη σαν άθλια φάρσα. Ο Κοσιντιέρ στη θέση του Δαντόν, ο Λουί Μπλαν στη θέση του Ροβεσπιέρου, οι
ορεινοί του 1848-1851 στη θέση των ορεινών του 1793-1795
και ο χωροφύλακας από το Λονδίνο [ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης] μ ε την πρώτη δωδεκάδα των καταχρεωμένων υπολοχαγών που τον ακολουθούσαν στη θέση του μικρόσωμου δεκανέα [ο Βοναπάρτης] με το συμβούλιο των στρατηγών του! Η
δεκάτη ογδόη Μπρυμαίρ ενός ηλιθίου με τ η δεκάτη ογδόη
Μπρυμαίρ μιας ιδιοφυΐας!
Εκτός από τη συγκεκριμένη πολυσήμαντη παράγραφο, λίγα αξίζει να κρατήσουμε από το Σκορπιός και Φήλιξ' κι ακόμη λιγότερα από το Ουλανεμ, ένα βαρυφορτωμένο έμμετρο δράμα που
στενάζει κάτω από το βάρος της επιρροής του Γκαίτε. Τελικά ο
Μαρξ αποδέχτηκε το θάνατο των λογοτεχνικών του φιλοδοξιών.
«Αίφνης, λες από κάποιο μαγικό άγγιγμα - ω ναι, και το άγγιγμα ήταν στην αρχή φύσημα του ανέμου που διέλυσε τα πάντααντίκρισα το απόμακρο βασίλειο της αληθινής ποίησης κι ήταν
σαν ένα απόμακρο νεραϊδόκαστρο κι όλα μου τα δημιουργήματα
γκρεμίστηκαν». Η ανακάλυψη του κόστισε πολλές άγρυττνες νύχτες και πολύ άγχος. «Μια αυλαία είχε πέσει, τα ιερά και τα
όσια κατακρημνίστηκαν, έπρεπε να στηθούν καινούργιοι θεοί».
Κατέρρευσε σωματικά και ο γιατρός τού συνέστησε να αποσυρθεί στην ύπαιθρο για να αναπαυτεί. Βρήκε σπίτι στο χωριουδά-
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XI Στραλάου, στις όχθες του ποταμού Σπρέε, έξω από το Βερολίνο.
Εκείνη την εποχή φαίνεται πως τα λογικά του είχαν ελαφρώς
σαλέψει. Κι ενώ πάλευε ακόμη να αγνοήσει τ η φωνή της Σειρήνας, του Χ έ γ κ ε λ (αη γκροτέσκα, κακοτράχαλη μελωδία της
δεν με γοήτευε»), έγραψε έναν εικοσιτετρασέλιδο διάλογο πάνω στη θρησκεία, τ η φύση και την ιστορία και ανακάλυψε πως
«η τελευταία μου πρόταση ήταν η αρχή του εγελιανού συστήματος». Είχε παραδοθεί στα χέρια του εχθρού. «Για μερικές ημέρες ο εκνευρισμός μου ήταν τόσος που δεν μπορούσα να σκεφτώ*
γύριζα σαν τον τρελό πάνω κάτω στον κήπο, πλάι στα βρόμικα
νερά του Σπρέε, που απλένει τις ψυχές και αραιώνει το τσάι.
(Παράθεμα από τον Χάινριχ Χάινε.) Έφτασα μέχρι το σημείο να
πάω εκδρομή για κυνήγι με το σπιτονοικοκύρη μου, να φύγω κατόπιν για το Βερολίνο και να θέλω να φιλήσω κάθε χασομέρη
που συναντούσα στο δρόμο». Ενδιαφέρον έχει πως και ο ίδιος ο
Χ έ γ κ ε λ , την περίοδο που εγκατέλειπε τα ιδανικά του και έφτανε στην «ωριμότητα», είχε υποστεί ανάλογο νευρικό κλονισμό.
Δεν είναι σύμπτωση πως και οι δυο τους έγραψαν πολλά για την
αλλοτρίωση - την αποξένωση, δηλαδή, του ανθρώπου από τον
εαυτό του και την κοινωνία. Γιατί, στο δέκατο ένατο αιώνα, η
«αλλοτρίωση» είχε και μία δεύτερη σημασία, συνώνυμη της διανοητικής διαταραχής ή της παραφροσύνης: εξάλλου, οι φρενολόγοι (ή «τρελογιατροί») ήταν γνωστοί ως «γιατροί των αλλοτριωμένων».*
Ενώ ανάρρωνε -αποκαθιστώντας την υγεία του με μακρινούς
περιπάτους, τακτικά γεύματα και ύττνο από νωρίς- διάβασε τον
Χ έ γ κ ε λ από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένας φίλος από το πανεπιστήμιο τον συνέστησε στο Ντόκτορς Κλαμπ, μια ομάδα νεοεγελιανών που συναντιόντουσαν τακτικά στο «Χίπελ Καφέ» στο
* Alienist' η μεταφορά δεν γνωρίζουμε να έχει ελληνικό αντίστοιχο.
Πρβλ., όμως, αχάνω τα λογικά μου», «είμαι εκτός εαυτού» κτλ.
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Βερολίνο για θορυβώδεις, μεθυσμένες συζητήσεις. Μεταξύ των
μελών συμπεριλαμβάνονταν ο υφηγητής θεολογίας Μπρούνο
Μπάουερ και ο ριζοσπάστης φιλόσοφος Άρνολντ Ρούγκε. Και οι
δύο θα γίνονταν ττνευματικοί συνεργάτες του Μαρξ - και λίγα
χρόνια αργότερα ορκισμένοι του εχθροί.
Τ η νύχτα της 10ης Νοεμβρίου του 1837, ο Μαρξ έγραψε μια
μακροσκελέστατη επιστολή στον πατέρα του, περιγράφοντας
τον προσηλυτισμό και τις διανοητικές αναζητήσεις που τον οδήγησαν στον Χέγκελ. «Υπάρχουν στιγμές στη ζωή του ανθρώπου», άρχιζε, «που θυμίζουν ορόσημα, ορίζουν την ολοκλήρωση
μιας περιόδου, αλλά την ίδια κιόλας στιγμή δείχνουν ξεκάθαρα
τη νέα κατεύθυνση. Τέτοιες μεταβατικές στιγμές νιώθουμε αναγκασμένοι να κοιτάξουμε το παρελθόν και το παρόν με τα αετίσια μάτια της σκέψης προκειμένου να αποκτήσουμε αντίληψη
της πραγματικής μας θέσης. Πράγματι, η ίδια η παγκόσμια ιστορία αρέσκεται να κοιτάζει προς τα πίσω και να κάνει τον απολογισμό της...»
Δεν ήταν ψεύτικη μετριοφροσύνη: στα δεκαεννιά του χρόνια,
δοκίμαζε ήδη τα ρούχα του Ανθρώπου που τον έχει τάξει το Πεπρωμένο και διαπίστωνε πως του ταίριαζαν μια χαρά. Τώρα που
ξεκινούσε το επόμενο στάδιο της ζωής του, ήθελε να αναγείρει
ένα μνημείο σε όσα είχε ζήσει μέχρις ώρας -ακαι πού να βρεθεί
τόπος πιο ιερός να το στεγάσει από την καρδιά του γονιού, του
δικαστή του πιο φιλεύσπλαχνου, του παραστάτη του πιο οικείου, του ήλιου της αγάπης που θερμαίνει με τις φλόγες του τα κατάβαθα των μόχθων μας!»
Οι περίκομψες κολακείες δεν τον βοήθησαν. Καθώς ο Ερρίκος
διάβαζε με ολοένα αυξανόμενο τρόμο την πλήρη εξιστόρηση των
διανοητικών περιπετειών του γιου του, έχανε κάθε διάθεση να
αναλάβει το ρόλο του φιλεύσπλαχνου δικαστή και του οικείου
παραστάτη. Ήταν ήδη ντροπή για την οικογένεια να περιλαμβάνει στις τάξεις της έναν εγελιανό' πόσο μάλλον που αντιλαμβανόταν πως ο μικρός χαράμιζε το χρόνο και τα ταλέντα του στη
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φιλοσοφία, αντί να κάτσει να πάρει ένα καλό πτυχίο στη νομική
και να βρει κάποια επικερδή εργασία. Δεν σκεφτόταν τους γονείς
του που υπέφεραν τόσο; Δεν υπολόγιζε το Θεό που τον ευλόγησε με τόσα υπέροχα φυσικά χαρίσματα; Και οι ευθύνες του απέναντι στη μέλλουσα σύζυγό του - «μια κοπέλα που, δεδομένων
των εξαιρετικών προσόντων της και της τάξης της, θυσιάστηκε
και εγκατέλειψε τη λαμπρή της κοινωνική Θέση και τις προοπτικές της για ένα μέλλον-αβέβαιο και θολό, προσδένοντας τον
εαυτό της στη μοίρα ενός νεότερού της άντρα»; Δεν πειράζει* ας
μην τον ένοιαζε που στεναχωριόταν η μητέρα του και υπέφερε
ο πατέρας του, δεν ένιωθε άραγε υποχρεωμένος να εξασφαλίσει
ένα μέλλον ευτυχισμένο και ευκατάστατο για την πανέμορφη
Τζένη; Και πώς, δηλαδή, θα το επιτύγχανε, καθισμένος μήπως
σε ένα δωμάτιο γεμάτο καπνούς, σκυμμένος πάνω από βιβλία
για καλλιτεχνίζοντα ζώα;
Ούτε ο Θεός δεν το θέλει!!! Αταξία, σκονισμένες περιηγήσεις
σ' όλους ανελλιπώς τους διαδρόμους της γνώσης, σκονισμένη περισυλλογή κάτω από το θολό φως της λάμπας, να τριγυρνάς αλαφιασμένος φορώντας την τήβεννο του ακαδημαϊκού με τα μαλλιά ανάκατα, αντί να ξεφαντώνεις πάνω από
ένα ποτήρι μπύρα* ακοινώνητος αναχωρητισμός κι αδιαφορία
για κάθε ευπρέπεια... Εκεί λοιπόν, στο εργαστήριο της αναίσθητης ευρυμάθειας που τίποτε δεν πρόκειται να σου ανταποδώσει, θα σαπίσουν οι καρποί που προορίζονται να δροσίσουν εσένα και την αγαπημένη σου, εκεί θα δρέψεις τη σοδειά που θα χρησιμεύσει στην εκπλήρωση των ιερών σου
υποχρεώσεων;
Το δηκτικό κατηγορητήριο - τ ο οποίο, εξάλλου, είναι και μία
εξαίρετη περιγραφή του τρόπου με τον οποίον δούλευε ο Μαρξ
σ' ολόκληρη τη ζωή του- απαγγέλθηκε τον Δεκέμβριο του 1837,
όταν ο Ερρίκος είχε ήδη αρρωστήσει σοβαρά από φυματίωση.
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Ακούγεται σαν το τελευταίο απελπισμένο ουρλιαχτό του ετοιμοθάνατου ανθρώπου, που είχε εναποθέσει όλες του τις ελπίδες
στην επόμενη γενιά - μόνο και μόνο για να τις δει να τσαλακώνονται σαν το χρησιμοποιημένο χαρτί. Παίρνοντας δυνάμεις από
τα χάπια που του είχε συνταγογραφήσει ο γιατρός του, άρχισε
να κατσαδιάζει το σπάταλο γιο. Που σπανίως απαντούσε στα
γράμματα των γονιών του* που ποτέ δεν ζητούσε να μάθει για
την υγεία τους* που είχε ξοδέψει σχεδόν 700 θάλερ* από την περιουσία του, «ενώ οι πλούσιοι ξοδεύουν λιγότερα από 500»· που
είχε καταπονήσει το μυαλό και το σώμα του κυνηγώντας θεωρίες
και ((γεννώντας τέρατα»· που δεν γύριζε ποτέ σπίτι στις πανεπιστημιακές διακοπές και αδιαφορούσε για τους αδερφούς και
τις αδερφές του. Ακόμη και την Τζένη φον Βεστφάλεν, που άλλοτε τόσο την εξυμνούσε, ο Ερρίκος Μαρξ τη θεωρούσε πλέον
παρείσακτη: ((Δεν είχαν προλάβει να τελειώσουν τα αφηνιάσματά σου στη Βόννη, δεν είχαν προλάβει να διαγραφούν οι παλιές
σου αμαρτίες -ένας Θεός ξέρει πόσες ήταν- και, προς τρόμο και
κατάπληξή μας, άρχισαν τα ανασκιρτήματα του έρωτα... Τόσο
νέος και αποξενώθηκες κιόλας από την οικογένειά σου...» Δεν είχε άδικο· αλλά το τροπάριο των παραπόνων ελάχιστες πιθανότητες είχε να τους ξαναφέρει κοντά. Οι γονείς του Καρόλου τον
εκλιπάρησαν να επισκεφθεί την Τρηρ για λίγες ημέρες στις διακοπές του Πάσχα του 1838· αρνήθηκε.
Η αλήθεια είναι πως ο Μαρξ είχε αφήσει πίσω πια την οικογένειά του. Μπορούμε να συμπεράνουμε την απόσταση που τους
χώριζε από ένα γράμμα που του έστειλε ο Ερρίκος το Μάρτιο
του 1837, όπου του πρότεινε να καλλιεργήσει τη φήμη του γράφοντας μια ηρωική ωδή: ((Θα πρέπει να υμνεί τη δόξα της Πρωσίας και να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να προσδώσει ρόλο στο
ττνεύμα της μοναρχίας... Αν την εκτελέσεις με πατριωτικό και
* Thaler: γερμανικό αργυρό νόμισμα* από την ίδια ρίζα που μας δίνει
και το δολάριο.
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γερμανικό ττνεύμα και γνήσιο συναίσθημα, μια τέτοια ωδή θα είναι από μόνη της αρκετή να θέσει τα θεμέλια για τη φήμη». Πίστευε άραγε ο γέρος πως θα είχε καμία διάθεση ο γιος του να
υμνήσει είτε τη Γερμανία είτε τη μοναρχία της; Ίσως όχι. «Μόνο να σου προτείνω μπορώ, να σε συμβουλεύσω», ομολόγησε
θλιμμένος. «Με έχεις ξεπεράσει* σ' αυτό το ζήτημα είσαι εν γένει ανώτερος από μένα, πρέπει λοιπόν να σε αφήσω να πάρεις
τις αποφάσεις όπως εσύ νομίζεις».
Ο Ερρίκος Μαρξ πέθανε σε ηλικία πενήντα εφτά ετών, στις
10 Μαΐου του 1838. Ο Κάρολος Μαρξ δεν παραβρέθηκε στην
κηδεία του. Το ταξίδι από το Βερολίνο ήταν πολύ μεγάλο, εξήγησε, και είχε σημαντικότερα πράγματα να κάνει.

2
Ο μίκρός αγριόχοιρος
Κατά τη διάρκεια των τριών ετών που πέρασε στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, ο Μαρξ βρισκόταν σπανίως στο αμφιθέατρο*
συχνά, όμως, βρισκόταν χρεωμένος. Ο θάνατος του πατέρα του
σήμανε το τέλος του τακτικού του μηνιάτικου, τον απάλλαξε,
όμως, από την άλλη, από την πατρική πίεση να ασχοληθεί με
τις νομικές σπουδές. «Θα ήταν ανόητο», τον συμβούλευσε ο
Μπρούνο Μπάουερ, ανα αφοσιωθείς σε μια πρακτική σταδιοδρομία. Η αποτελεσματικότερη πράξη είναι πλέον η θεωρία και
είμαστε απόλυτα ανίκανοι να προβλέψουμε σε ποιο βαθμό θα καταστεί κάποτε πρακτική κι αυτή». Ο στόχος των νεοεγελιανών
ήταν να διεισδύσουν στο ακαδημαϊκό κατεστημένο και να καθιερώσουν τις θεωρίες τους ως τη νέα κατεστημένη σοφία. Ο
Μαρξ άρχισε να δουλεύει το διδακτορικό το οποίο θα του άνοιγε την πόρτα για μια θέση καθηγητή και επέλεξε ως θέμα του
τη «Διαφορά της Δημοκρίτειας και Επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας».
Δεν θα μπορούσε να είχε συναντήσει λιγότερο ευνοϊκές συγκυρίες, καθώς το διδακτορικό του συνέπεσε με νέες και σαρωτικές εκκαθαρίσεις των αριστερών μαθητών του Χ έ γ κ ε λ . Ο
Έντουαρντ Γκανς, ο τελευταίος εγελιανός στη νομική σχολή.
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πέθανε απρόσμενα το 1839 και αντικαταστάθηκε από τον αυστηρό και αντιδραστικό Τζούλιους Σταλ. Ο ίδιος ο Μπάουερ
αποπέμφθηκε από το θεολογικό τομέα λίγο αργότερα και αναγκάστηκε να αναζητήσει καταφύγιο στο Πανεπιστήμιο της Βόννης. Το 1836 ακόμη, ο Μπάουερ ισχυριζόταν, με κάποια μαχητικότητα, πως η θρησκεία πρέπει να παραμένει πέρα και πάνω
από τη φιλοσοφική κριτική* τώρα διακήρυσσε απροκάλυπτα τον
αθεϊσμό του. Πίεζε τον Μαρξ να τελειώνει με τη διατριβή του και
να έρθει το συντομότερο να τον συναντήσει στη Βόννη. Κάποιος άλλος νεαρός ριζοσπάστης είχε προβλέψει πως «αν ενώσουν
τις δυνάμεις τους ο Μαρξ, ο Μπρούνο Μπάουερ και ο Φόιερμπαχ
και ιδρύσουν μια θεολογικοφιλοσοφική επιθεώρηση, το καλύτερο που θα έχει να κάνει ο Θεός είναι να παραδοθεί μαζί με όλους
Του τους Αγγέλους και να εγκαταλειφθεί στην αυτολύπησή Του,
γιατί αυτοί οι τρεις, αναμφίβολα, θα Τον πετάξουν έξω από τον
παράδεισό Του». Ευτυχώς ο Θεός είχε Πρώσους φίλους σε υψηλές θέσεις. Μετά την ανάρρηση του Φρειδερίκου Γουλιέλμου Δ'
στο θρόνο το 1840, το κυνήγι των διαφωνούντων εντάθηκε, επιβλήθηκε αυστηρή λογοκρισία σε όλες τις δημοσιεύσεις και η ακαδημαϊκή ελευθερία έσβησε.
Απομονωμένος στο αφιλόξενο Βερολίνο, ο Μαρξ έπαψε να
ασχολείται με τις πανεπιστημιακές παρακολουθήσεις. Την ημέρα καθόταν στο διαμέρισμά του, διάβαζε και έγραφε και κάττνιζε· τα απογεύματα έμπλεκε σε συζητήσεις και μεθοκοπήματα
με τις αδερφές ψυχές του Ντόκτορς Κλαμπ. Οι ημερήσιες σχεδόν συναντήσεις τους τούς βοηθούσαν να κρατούν το φρόνημά
τους ακμαίο. Αν και τα κατορθώματά του στον Επίκουρο και τον
Δημόκριτο ίσως να φαίνονταν σχετικά ανώδυνα, ήξερε πως δεν
υπήρχε περίπτωση να υποβάλει τη διατριβή του στους καθηγητές του Βερολίνου - από τη στιγμή, μάλιστα, που θα την έλεγχε εξονυχιστικά ο Φ. Β. φον Σέλινγκ, ένας βετεράνος αντιεγελιανός φιλόσοφος, τον οποίον είχαν φέρει στο Πανεπιστήμιο το
1841, κατόπιν προσωπικής διαταγής του νέου βασιλιά, προκει-
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μένου να ξεριζώσει όλες τις ανθυγιεινές επιρροές. Παρά το φαινομενικά στεγνό της θέμα, η συγκριτική μ ε λ έ τ η του Δημόκριτου και του Επίκουρου ήταν στην πραγματικότητα ένα τολμηρό και πρωτότυπο έργο, στο οποίο ο Μαρξ επιχειρούσε να αποδείξει πως η θεολογία οφείλει να υποχωρεί μπροστά στην
ανώτερη σοφία της φιλοσοφίας και πως ο σκεπτικισμός κάποτε
θα θριαμβεύσει του δόγματος. Το επιχείρημά του βρισκόταν κιόλας στην πρώτη πρώτη σελίδα, πεταμένο εκεί σαν γάντι, σαν
πρόκληση σε μονομαχία:
Όσο πάλλει έστω και μια ρανίδα αίματος μέσα στην κοσμοδαμάστρια κι απόλυτα ελεύθερη καρδιά της, η φιλοσοφία θα
φωνάζει στους εχθρούς της μαζί με τον Επίκουρο: Ασεβής δε
ουχ ο τους των πολλών θεούς αναφών, αλλά ο τας των πολλών δόξας θεοίς ττροσάτττων. * Η φιλοσοφία δεν το κρύβει. Η
ομολογία πίστεως του Προμηθέα: απλώ λόγω πάντας εχθαίρω τους θεούς"^^ είναι και η δική της ομολογία πίστεως, το
δικό της απόφθεγμα εναντίον όλων των ουράνιων και γήινων
θεών, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν ως ύψιστη θεότητα την ανθρώπινη αυτοσυνειδησία. Μ ' αυτήν ισότιμος κανείς δεν πρέπει ν α ' ν α ι . * * *
Στο πνεύμα της πολεμοχαρούς κατεργαριάς που θα χαρακτήριζε αργότερα την ύστερη πολεμική του, ο Μαρξ πρόσθεσε ένα
σύντομο παράρτημα στο οποίο ειρωνευόταν το δάσκαλό του για
την απώλεια της φιλελεύθερης πίστης του. Παραθέτοντας ένα
απόσπασμα από ένα δοκίμιο που είχε γράψει ο Σέλινγκ σαρά* Δεν είναι ασέβεια να καταστρέφεις τους θεούς του όχλου, αλλά να
αποδίδεις στους θεούς τις απόψεις του όχλου.
* * Μ ε μια λ έ ξ η μισώ όλους τους θεούς.
*** Διαφορά της Αημοκρίτειας και Επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας,
μτφρ. Π. Κονδύλη, εκδόσεις Γνώση, 1983.
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ντα χρόνια νωρίτερα -αΉρθε ο καιρός να κηρύξουμε στο καλύτερο μέρος της ανθρωπότητας την ελευθερία του μυαλού και να
πάψουμε να ανεχόμαστε όσους θρηνούν για την απώλεια των δεσμών τους»- ρωτούσε: «Όταν είχε έρθει ήδη ο καιρός το 1795,
τι συμβαίνει το 1841;»
Ο Σέλινγκ δεν είχε την ευκαιρία να απαντήσει. Αντί για το
Βερολίνο, ο Μαρξ τελικά υπέβαλε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο της Ιένας, το οποίο είχε τη φήμη πως απένειμε τους
τίτλους σπουδών χωρίς χρονοτριβή και πολλές συζητήσεις. Ήταν
υποχρεωμένος να επισυνάψει τη βεβαίωση αποχώρησης από τη
Βόννη (η οποία ανέφερε τις παρεκτροπές του με το ποτό και τα
όπλα) και μία συστατική επιστολή από το Βασιλικό Επίτροπο
των Πληρεξουσίων της Κυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, ο οποίος δεν έβρισκε «τίποτα ιδιαίτερα αρνητικό να σημειώσει από την άποψη της πειθαρχίας», εκτός «από το ότι σε
πολλές περιπτώσεις υπήρξε αντικείμενο αγωγών για χρέη». Ο
Κοσμήτορας της Φιλοσοφίας στην Ιένα, ο Δρ. Καρλ Φρίντριχ
Μπάχμαν, αποφάσισε πως αυτά τα ασήμαντα πταίσματα θα μπορούσαν να παραβλεφθούν, καθώς το δοκίμιο πάνω στον Δημόκριτο και τον Επίκουρο «μαρτυρεί ευφυΐα και διεισδυτικότητα
όσο και ευρυμάθεια, και για αυτόν το λόγο θεωρώ τον υποψήφιο
άξιο μετ' επαίνων». Στις 15 Απριλίου 1841, μόλις εννέα μέρες
αφού είχε στείλει τ η διατριβή του στην Ιένα, ο Κάρολος Μαρξ
πήρε το διδακτορικό του.
Ο Χερ Ντόκτορ Μαρξ ήταν τώρα έτοιμος να βγει στον κόσμο.
Αλλά όλον τον επόμενο χρόνο περιφερόταν άσκοπα μεταξύ Βόννης, Τρηρ και Κολωνίας, αβέβαιος προφανώς για το επόμενο βήμα του. Το διδακτορικό του ήταν αφιερωμένο στον «αγαπητό
του πατρικό φίλο Λούντβιχ φον Βεστφάλεν... ως ένδειξη υιικής
αγάπης». Το διάστημα αυτό επισκέφθηκε μάλιστα πολλές φορές
την Τρηρ, όπου αγνόησε επιδεικτικά τη μητέρα του και αφοσιώθηκε στον δεύτερο πατέρα του, τον άρρωστο βαρόνο (ο οποίος επρόκειτο να πεθάνει το 1842) και την υπομονετική Τζένη,
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της οποίας η λατρεία για το αμικρό της αγριόχοιρο» ήταν πιο
έντονη από ποτέ παρά τις παρατεταμένες απουσίες του. « Η καρδούλα μου είναι τόσο γεμάτη, τόσο ξέχειλη από έρωτα και πόθο
και διακαή προσμονή για σένα, απέραντέ μου έρωτα», του έγραφε. «Είναι βέβαιο, έτσι δεν είναι, πως θα μπορέσω να σε παντρευτώ;» Μα και βέβαια, μα και βέβαια, συμφωνούσε εκείνος,
αλλά όχι αμέσως. Ο γάμος θα έπρεπε να αναβληθεί ωσότου βρεθεί επικερδής εργασία, από τ η στιγμή που η στριμμένη η μάνα
του είχε κόψει την επιχορήγηση και του κατακρατούσε το μερίδιό του από την περιουσία του Ερρίκου Μαρξ.
Τον Ιούλιο του 1841, ο Μαρξ πήγε να μείνει με τον Μπρούνο Μπάουερ στη Βόννη, όπου οι δύο αποσυνάγωγοι πέρασαν
ένα θορυβώδες καλοκαίρι σοκάροντας την τοπική αστική τάξη
- μεθοκοπούσαν, γελούσαν στην εκκλησία, καβαλίκευαν γαϊδάρους και γυρνούσαν μέσα στην πόλη και (το ανατρεπτικότερο όλων) κυκλοφόρησαν ανώνυμα μια παρωδία με τον τίτλο
Η έσχατη σάλπιγγα της Κρίσεως εναντίον του Αθεου και Λντίχρίστου Χεγκελ. Επιφανειακά επρόκειτο για ένα ευσεβές και
μαχητικό κείμενο, γραμμένο υποτίθεται από κάποιον ζηλωτή
συντηρητικό χριστιανό, ο οποίος ή θ ε λ ε να αποδείξει πως ο Χ έ γ κ ε λ ήταν άθεος επαναστάτης· γρήγορα, όμως, έγιναν γνωστές τόσο οι πραγματικές προθέσεις του κειμένου, όσο και η
ταυτότητα των συγγραφέων του. Κάποια εγελιανή εφημερίδα,
γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα, σχολίασε πως ακόμη κι
ένας Γερμανός bauer (χωριάτης στα γερμανικά) θα καταλάβαινε το πραγματικό της νόημα. Ο Μπρούνο Μπάουερ αποπέμφθηκε από το πανεπιστήμιο και με την αποχώρησή του χάθηκε και η τελευταία ευκαιρία του Μαρξ για ακαδημαϊκή εξέλιξη.
« Σ ε λίγες ημέρες πρέπει να πάω στην Κολωνία», είπε ο Μαρξ
στο ριζοσπάστη εγελιανό φιλόσοφο Άρνολντ Ρούγκε, το Μάρτιο
του 1842, «γιατί η ατμόσφαιρα πλάι στους καθηγητές της Βόννης γίνεται αποττνικτική. Ποιος θέλει να κουβεντιάζει με ττνευ-
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ματικούς παλιάνθρωπους, με ανθρώπους που μελετούν μόνο και
μόνο για να ανακαλύπτουν καινούργια αδιέξοδα σε κάθε γωνιά
του κόσμου!» Ένα μήνα αργότερα, το ξανασκέφτηκε: «Εγκατέλειψα το σχέδιό μου να εγκατασταθώ στην Κολωνία, γιατί η ζωή
εκεί είναι πολύ θορυβώδης για τα δικά μου γούστα και η πληθώρα των καλών φίλων δεν οδηγεί κατ' ανάγκη σε καλύτερη φιλοσοφία... Κατά συνέπεια, η Βόννη παραμένει προς το παρόν ο
τόπος της κατοικίας μου* στο κάτω κάτω, θα ήταν κρίμα αν δεν
έμενε πίσω κανείς για να εκνευρίζονται μαζί του οι άγιοι τούτοι
άνθρωποι».
Ήταν δύσκολο, όμως, να αντισταθεί στα θέλγητρα της Κολωνίας* ο «θόρυβος» για τον οποίο διαμαρτυρόταν ακουγόταν σαν
απόηχος των συναντήσεων του Ντόκτορς Κλαμπ στο καφενείο
Χίπελ - με μόνη διαφορά την ποιότητα του αλκοόλ. «Πόσο χαίρομαι που είσαι ευτυχισμένος», έγραψε η Τζένη στον Κάρολο
τον Αύγουστο του 1841, «και ήπιες σαμπάνια στην Κολωνία και
υπάρχουν τόσες εγελιανές λέσχες εκεί και ονειρεύεσαι...» Η σαμπάνια φαινόταν πιο ταιριαστό λιπαντικό από την μπύρα που
προτιμούσε στο Βερολίνο: η Κολωνία ήταν η μεγαλύτερη και
ευπορότερη πόλη της Ρηνανίας και η Ρηνανία η πιο προηγμένη
επαρχία της Πρωσίας, τόσο από πολιτική όσο και από βιομηχανική άποψη. Οι τοπικοί τραπεζίτες και επιχειρηματίες είχαν αρχίσει τελευταία να διεκδικούν κάποια μορφή διακυβέρνησης που
θα εξυπηρετούσε καλύτερα μια μοντέρνα οικονομία απ' ό,τι η
ασθμαίνουσα, απαρχαιωμένη απόλυτη μοναρχία και η γραφειοκρατική καταπίεση κάτω από την οποία στέναζαν. Όπως επεσήμανε πολλές φορές κι ο ίδιος ο Μαρξ στα κατοπινά χρόνια, η
φύση της κοινωνίας υπαγορεύεται από τα μέσα παραγωγής που
διαθέτει* τώρα που ο βιομηχανικός καπιταλισμός είχε παγιωθεί,
στα μπαρ της Κολωνίας συζητούσαν πως θα έπρεπε να τον ακολουθήσουν η δημοκρατία, η ελευθεροτυπία και η ενωμένη Γερμανία. Δεν θα πρέπει να μας ξαφνιάζει, λοιπόν, που η πόλη τραβούσε σαν μαγνήτης τους αιρετικούς στοχαστές και τους μποέμ
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αντιφρονούντες οι οποίοι προσέφεραν τον πλούτο της γνώσης
τους με αντάλλαγμα τ η γνώση του πλούτου των μεγιστάνων.
Το τέκνο της ένωσης αυτής ήταν η Rheinische Zeitung^ φιλελεύθερη εφημερίδα που ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 1841 από μια
ομάδα πλούσιων βιοτεχνών και οικονομικών παραγόντων (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Κολωνίας), προκειμένου να αντιπαρατεθεί στην ανιαρή,
συντηρητική Kölnische Zeitung.
Ε κ των υστέρων, τόσο η συνεργασία του Μαρξ με την εφημερίδα όσο και η γρήγορη καταξίωσή του ως δεσπόζουσα ιδιοφυΐα της φαίνεται να υπακούει σε μια αναπόδραστη αναγκαιότητα. Μολονότι όμως ο μαρξισμός συχνά σχηματοποιείται ως
δόγμα της «ιστορικής αναγκαιότητας», ο ίδιος ο Μαρξ γνώριζε
πολύ καλά πως το ατομικό πεπρωμένο δεν είναι προκαθορισμένο - αν και είχε την τάση να υποτιμά τ η σημασία του τυχαίου και
των συμπτώσεων στη διαμόρφωση της ζωής του ανθρώπου. Κι
αν δεν είχαν διώξει τον Μπρούνο Μπάουερ από την ακαδημαϊκή κοινότητα; Κι αν ο Δρ Μαρξ είχε κατορθώσει να βρει μια πανεπιστημιακή αργομισθία αντί να αναγκαστεί - faute de mieux-*
να εκφράσει την αεικίνητη διάνοιά του μέσω της δημοσιογραφίας;
Ίσως να βοήθησε η τύχη στη διαμόρφωση της μοίρας του*
ήταν, ωστόσο, τύχη που την είχε προκαλέσει ο ίδιος. Ήταν ακόμη ένα ορόσημο που σηματοδοτούσε τα ανεξερεύνητα εδάφη που
απλώνονταν μπροστά. Ο Χ έ γ κ ε λ είχε ολοκληρώσει τον προορισμό του, και, μετά την αναχώρησή του από το Βερολίνο, ο στοχασμός του Μαρξ είχε αρχίσει να μετακινείται από τον ιδεαλισμό
στον υλισμό, από την αφαίρεση στην επικαιρότητα. «Αν κάθε
αληθινή φιλοσοφία είναι η ττνευματική πεμπτουσία της εποχής
της», έγραφε το 1842, «τότε θα φτάσει αναπόφευκτα ο καιρός
που η φιλοσοφία, όχι μόνον εσωτερικά, όσον αφορά το περιεχόΕ λ λ ε ί ψ ε ι καλυτέρου.
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μενό της, αλλά και εξωτερικά, όσον αφορά τ η μορφή της, θα έρθει σε επαφή και αλληλεπίδραση με τον πραγματικό κόσμο της
εποχής της». Περιφρονούσε πια τα νεφελώδη και θολά επιχειρήματα εκείνων των φιλελεύθερων Γερμανών που «νομίζουν πως
τιμούν την ελευθερία τοποθετώντας τ η στο έναστρο στερέωμα
της φαντασίας, αντί στο στέρεο έδαφος της πραγματικότητας».
Χάρη σ' αυτούς τους αιθεροβάμονες η ελευθερία στη Γερμανία είχε παραμείνει απλώς ένα συναισθηματικό φαντασιοκόπημα. Β έ βαια, η νέα κατεύθυνση που έπαιρνε στη ζωή του απαιτούσε εξαντλητική αυτοδιδαχή, εξαντλητική και με τις δύο έννοιες της
λέξης. Ο Μαρξ, ωστόσο, ήταν από τ η φύση του αυτοδίδακτος, με
δίψα ακόρεστη για μάθηση και δεν ήταν εύκολο να αποθαρρυνθεί.
Συνέταξε το πρώτο του δημοσιογραφικό δοκίμιο το Φεβρουάριο του 1842, κατά τ η διάρκεια της επίσκεψής του στον ετοιμοθάνατο βαρόνο Φον Βεστφάλεν στην Τρηρ, και το έστειλε στον
Άρνολντ Ρούγκε για να το συμπεριλάβει στην καινούργια του
νεοεγελιανή εφημερίδα, την Deutsche Jahrbücher. To άρθρο
ήταν μια ευφυής κριτική των πρόσφατων λογοκριτικών μέτρων
του βασιλιά Φρειδερίκου Γουλιέλμου Δ'. Ο λογοκριτής, με εύστοχη καίτοι ασυναίσθητη ειρωνεία, το απέρριψε πάραυτα. Η
ίδια η Deutsche Jahrbücher έκλεισε λίγους μήνες αργότερα με
διαταγή του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου.
Ο Μαρξ, δυσανασχετώντας για την «αιφνίδια αναβίωση της
σαξονικής λογοκρισίας», ήλπισε πως θα είχε καλύτερη τύχη στην
Κολωνία, όπου πολλοί φίλοι του είχαν ήδη βρει τ η θέση τους
στη Rheinische Zeitung. Ο εκδότης της, ο Άντολφ Ρούτενμπουργκ, ήταν ένας μεθύστακας σύντροφος από το Ντόκτορς
Κλαμπ (και γαμπρός του Μπρούνο Μπάουερ) και καθώς συνήθως ήταν πιωμένος, το βάρος της παραγωγής του φύλλου έπεφτε
κυρίως στον Μόζες Χες, έναν πλούσιο νεαρό σοσιαλιστή. Ο Χες
έγινε αργότερα ορκισμένος εχθρός του Μαρξ, όπως όλοι οι φίλοι
του άλλωστε, αλλά την περίοδο εκείνη συμπεριφερόταν ακόμη
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όλο σεβασμό στο μαχητικό νεαρό. Έγραφε στο φίλο του Μπέρτχολντ Άουερμπαχ:
Είναι ένα φαινόμενο και, παρά τα πολλά κοινά στοιχεία που
έχουν οι τομείς των ενδιαφερόντων μας, μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση. Εν ολίγοις, να ετοιμαστείς να συναντήσεις
τον μεγαλύτερο -πιθανόν τον μόνο αυθεντικό- φιλόσοφο της
τρέχουσας γενιάς. Όταν θα κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, είτε γραπτώς είτε σε κάποια αίθουσα διαλέξεων, θα
προσελκύσει την προσοχή ολόκληρης της Γερμανίας... Ο Δρ.
Μαρξ (αυτό είναι το όνομα του ειδώλου μου) είναι πολύ νέος
ακόμη - είκοσι τεσσάρων ετών το πολύ. Θα δώσει την coup
degrâce"^ στη φιλοσοφία και τη θρησκεία του Μεσαίωνα· συνδυάζει τ η βαθύτερη φιλοσοφική σοβαρότητα με το πιο δηκτικό ττνεύμα. Φαντάσου τον Ρουσό, τον Βολταίρο, τον Χόλμπαχ,
τον Λέσινγκ, τον Χάινε και τον Χ έ γ κ ε λ ενωμένους στο ίδιο
πρόσωπο - λ έ ω ενωμένους, όχι συγκεντρωμένους- και θα
έχεις τον Δρα Μαρξ.
Ο Μαρξ έκανε την ίδια εντύπωση σε όποιον τον γνώριζε εκείνη
την περίοδο. Μολονότι τα μέλη του Ντόκτορς Κλαμπ του Βερολίνου και του Κύκλου της Κολωνίας ήταν οκτώ ώς δέκα χρόνια
μεγαλύτεροι του, οι περισσότεροι του συμπεριφέρονταν λες κι ήταν
ήδη πρεσβύτερός τους. Όταν, λίγους μήνες μετά την αναχώρηση
του Μαρξ, ο Φρειδερίκος Ένγκελς έφτασε στο Βερολίνο για να
υπηρετήσει τη θητεία του, ανακάλυψε πως ο νεαρός Ρηνανός ήταν
ήδη θρύλος. Το 1842, ο Ένγκελς έγραψε ένα ποίημα που μας δίνει μια γλαφυρή περιγραφή του μελλοντικού του συνεργάτη - δεν
τον είχε γνωρίσει ακόμη και στηρίχτηκε αποκλειστικά στις γεμάτες θαυμασμό αναμνήσεις των συντρόφων του διανοούμενων:

• Χαριστική βολή.
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Ποίος είν' αυτός που με τέτοια μανία μουντάρει;
Τρανό ναι θεριό, απ την Τρηρ μελαψό παλικάρι
Λεν οδεύει με βήματα, μα με σάλτα και βιάση,
Πιλαλάει τρελά σαν ένας που πάει να πιάσει
Τ' ουρανού την απέραντη στέγη να τη φέρει στη γη.
Το μπράτσο τεντώνει πέρα ψηλά στον αιθέρα μ' οργή.
Το θυμωμένο γρόθο του σφίγγει, τον κόσμο αναστατώνει
Λες κι απ' τα μαλλιά τον τραβάνε χίλιοι δαιμόνοι.^
Ήταν πράγματι μελαψός (εξ ου και το παρατσούκλι «Μαυριτανός», που τον συνόδεψε σ' ολόκληρη τ η ζωή του) και η εντύπωση που έδινε τονιζόταν από τις πυκνές μαύρες τρίχες που ξεφύτρωναν από κάθε πόρο σχεδόν του σώματός του, τα μάγουλά του,
τα χέρια του, τα αυτιά του και τ η μύτη του.
Εύκολα παραβλέπουμε το προφανές, κι ίσως γι' αυτόν το λόγο τόσοι λίγοι από τους συγγραφείς που έχουν γράψει για τον
Μαρξ έχουν προσέξει αυτό που βγάζει μάτι: πως ήταν, όπως κι
ο Ησαύ, δασύτριχος.** Στα απομνημονεύματα, πάντως, όσων
τον είχαν γνωρίσει, επανέρχεται όλη την ώρα το δέος που τους
ενέττνεε η καταπληκτική του χαίτη. Νά τι λέει ο Γκούσταβ Μ έ βισεν, επιχειρηματίας από την Κολωνία, που είχε επενδύσει στη
Rheinische Zeitung το 1842: «Ο Κάρολος Μαρξ από την Τρηρ
ήταν ένας δυναμικός άντρας είκοσι τεσσάρων ετών, του οποίου
οι πυκνές τρίχες πετάγονταν από τα μάγουλα, τα χέρια, τ η μύτ η και τ αυτιά του. Ήταν δεσποτικός, παρορμητικός, παθιασμένος, γεμάτος απεριόριστη αυτοπεποίθηση...» Και ο ποιητής
Γκέοργκ Χ έ ρ β ε γ κ , που είχε γνωρίσει τον Μαρξ στο Παρίσι:
((Πλούσια μαύρα μαλλιά στεφάνωναν το μέτωπό του. Ήταν ο
* Η μετάφραση του ποιήματος είναι από το Καρλ Μαρξ^ των Μπορίς
Νικολαϊέβσκι και Όττο Μαίνχεν-Χέλφεν, έκδ. Ράππα, μτφρ. Φ. Φωτίου.
** Γένεσις^ Κ Ε ' 25: Εξήλθε δε ο πρωτότοκος πυρράκης, όλος ωσεί δορά δασύς.
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καταλληλότερος να διαδραματίσει το ρόλο του τελευταίου σχολαστικού φιλοσόφου». Ο Πάβελ Άνενκοφ, που συνάντησε τον
Μαρξ το 1846: «Το πρώτο που έκανε εξαιρετική εντύπωση ήταν
η εμφάνισή του. Τα σκούρα μαύρα του μαλλιά ήταν σαν θημωνιά και τα χέρια του τριχωτά... είχε την όψη ανθρώπου που άξιζε το σεβασμό και είχε τη δύναμη να τον επιβάλει». Ο Φρίντριχ
Λέσνερ: «Τα φρύδια του ήταν ανασηκωμένα και καλοσχηματισμένα, τα μαλλιά του πυκνά και μαύρα σαν κατράμι... Ο Μαρξ
ήταν γεννημένος ηγέτης του λαού». Ο Καρλ Σουρτς: «Αυτός ο
κάπως εύσωμος άντρας, με το ευρύ μέτωπο, τα κατάμαυρα μαλλιά και το μούσι, τα σκούρα αστραφτερά μάτια, προσείλκυε αμέσως τη γενική προσοχή. Απολάμβανε τη φήμη πως είχε αποκτήσει μεγάλη μόρφωση...» Ο Βίλχελμ Λίμπκνεχτ έγραφε το
1896 κι ακόμη έτρεμε στην ανάμνηση, μισόν αιώνα αργότερα,
της πρώτης, φοράς που «δέχτηκα το βλέμμα της λεοντόσχημης
εκείνης κεφαλής με την κατάμαυρη χαίτη».
Ο Μαρξ είχε επινοήσει τη φαινομενικά ατημέλητη πλούσια
τριχοφυΐα του. Τόσο αυτός όσο και ο Ένγκελς είχαν αντιληφθεί
τη δύναμη της τριχοφυΐας, όπως το απέδειξαν με ένα περιφερειακό τους σχόλιο στη μέση περίπου του λιβέλου που έγραψαν
για τον ποιητή και κριτικό Γκότφριντ Κίνκελ το 1852:
Το Λονδίνο παρείχε στον πολυτιμημένο άνδρα μία νέα, περίπλοκη αρένα για να δρέψει ακόμη περισσότερα χειροκροτήματα. Δεν δίστασε: θα γινόταν ο καινούργιος λέων της εποχής.
Έχοντας αυτό κατά νου, απείχε πρόσκαιρα από κάθε πολιτική δραστηριότητα και αποσύρθηκε στο αναχωρητήριο του σπιτιού του μέχρι να θρέψει το μούσι του, διότι δίχως μούσι κανείς προφήτης δεν επιτυγχάνει.
Για τον ίδιο λόγο, ίσως, άφησε ο Μαρξ φαβορίτες στο πανεπιστήμιο, που τις φρόντιζε με καμάρι σ' όλη του τη ζωή, μέχρι που
έγινε τόσο μαλλιαρός που θύμιζε πρόβατο. (Κάποιος Πρώσος κα-
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τάσκοπος στο Λονδίνο, στην αναφορά στα αφεντικά του στο Βερολίνο το 1852, θεώρησε σημαντικό να προσθέσει πως αδεν ξυρίζεται ποτέ του».)
Ο Φρειδερίκος Ένγκελς είχε, επίσης, αναπτύξει από νεαρή
ηλικία μια ανάλογη θεωρία για τις τρίχες του προσώπου. αΤο
προηγούμενο Σάββατο περάσαμε ένα μυστακογωγικό απόγευμα», έγραφε ο δεκαεννιάχρονος Ένγκελς στην αδερφή του τον
Οκτώβριο του 1840. «Είχα στείλει εγκύκλιο σε όλους τους νεαρούς που είχαν βγάλει μουστάκια πως ήρθε επιτέλους ο καιρός να
τρομοκρατήσουμε τους φιλισταίους* και πως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να το επιτύχουμε από το να αφήσουμε τα μουστάκια μας να μεγαλώσουν. Όποιος είχε το θάρρος να προκαλέσει τον φιλισταϊσμό και να αφήσει μουστάκι θα έπρεπε να δώσει
το παρόν. Συγκέντρωσα γρήγορα γρήγορα δώδεκα μουστάκια,
κι έτσι, στις 25 Οκτωβρίου, όταν ήδη τα μουστάκια μας θα είναι
ενός μηνός, κανονίσαμε να οργανώσουμε έναν κοινό μυστακοφόρο εορτασμό». Το πανηγύρι των πωγωνοφίλων έγινε στα υπόγεια του Δημαρχείου της Βρέμης και κατέληξε στην παρακάτω
προκλητική πρόποση:
Της τρίχας τις ευθύνες ξέχασε ετούτο το σινάφί
των φιλισταίων, και μετέρχεται το κοφτερό ξυράφι
Εμείς δεν ξυριζόμαστε, δεν είμαστε φιλισταίοι
και τα μουστάκια μας αφήνουμε ελεύθεροι κι ωραίοι.
Μολονότι αργότερα οι τρίχες επεκτάθηκαν στο πηγούνι του και
τα μάγουλά του, τα φουντωτά γένια του Ένγκελς δεν μπορούσαν
να παραβγούν το καταπληκτικό τρίχωμα του Μαρξ. Η εικόνα
του Καρόλου Μαρξ που γνωρίζουμε από τις αναρίθμητες αφίσες,
τα επαναστατικά σύμβολα και τις ηρωικές προτομές -και από
* Στο ιδιόλεκτο των Γερμανών φοιτητών της εποχής φιλισταίος αποκαλείται όποιος δεν έχει πάει στο πανεπιστήμιο, αμόρφωτος.
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την περίφημη ταφόπλακα του κοιμητηρίου του Χ α ϊ γ κ έ ι τ - θα
έχανε μεγάλο μέρος από την εικαστική της δύναμη, δίχως το
κατσαρό της φωτοστέφανο.
Ο Μαρξ δεν ήταν σπουδαίος ρήτορας -ψεύδιζε ελαφρά και η
τραχιά προφορά της Ρηνανίας οδηγούσε συχνά σε παρανοήσεις-,
αρκούσε, όμως, η άγρια χαίτη του για να εμτυνεύσει και να τρομοκρατήσει τους ακροατές του. Ο ιστορικός Καρλ Φρίντριχ Κέπεν, habitué^ του Ντόκτορς Κλαμπ, παρέλυε κάθε φορά που
βρισκόταν πλάι στον Μαρξ. «Έχω και πάλι δικές μου σκέψεις»,
έγραψε λίγο μετά την αναχώρηση του τρομακτικού του φίλου
για το Βερολίνο το 1841, «ιδέες που έχω παραγάγει (για να το
πω έτσι) μόνος μου, ενώ όλες οι προηγούμενες έρχονταν από κάποια απόσταση, από τ η Σιτσενστράσε συγκεκριμένα [όπου ζούσε ο Μαρξ]... Μπορώ να δουλέψω και πάλι και χαίρομαι που
μπορώ να περιφέρομαι ανάμεσα στους ηλίθιους, χωρίς να νιώθω
κι εγώ ένας απ' αυτούς». Αφού διάβασε ένα άρθρο του Μπρούνο Μπάουερ για την πολιτική πρακτική του χριστιανισμού, ο
Κέπεν είπε στον Μαρξ πως «υπέβαλα την άποψή του σε αστυνομική έρευνα και ζήτησα να δω το διαβατήριό της, όπου παρατήρησα πως κι αυτή ακόμη προερχόταν από τ η Σιτσενστράσε.
Βλέπεις, λοιπόν, πως είσαι σωστή αποθήκη ιδεών, ένα τέλειο
εργοστάσιο ή (για να χρησιμοποιήσω τ η βερολινέζικη αργκό)
έχεις το μυαλό του σπασίκλα».
Όταν ο Μαρξ ξεκίνησε να εργάζεται για τ η Rheinische Zeitung, οι συνάδελφοι του πρόσεξαν πως η ακαταπόνητη διανοητική του ορμητικότητα εκδηλωνόταν και ως αξιαγάπητη αφηρημάδα. Ο δημοσιογράφος Καρλ Χάιντσεν απολάμβανε τ η θέα
του Μαρξ καθισμένου σε μια ταβέρνα, να κοιτάζει μυωπικά την
εφημερίδα του πάνω από τον καφέ του «κι έπειτα ξαφνικά να
σηκώνεται, να πηγαίνει σε άλλο τραπέζι και να αναζητά εφημερίδες που δεν ήταν διαθέσιμες· ή, πάλι, να σπεύδει στο λο* θαμώνας.
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γοκριτή να διαμαρτυρηθεί για το κόψιμο κάποιου άρθρου και,
αντί για το εν λόγω άρθρο, να παραχώνει στην τσέπη του μια
άλλη εφημερίδα ή ακόμη και ένα χαρτομάντιλο και να γίνεται
καπνός».
Εξίσου ελκυστικό, για όσους διέθεταν γερά νεύρα, ήταν το κέφι του Μαρξ για γλεντοκόπια και καβγάδες. Ο Χάιντσεν περιγράφει εκείνο το απόγευμα που χρειάστηκε να οδηγήσει τον
Μαρξ σπίτι του, έπειτα από πολλά μπουκάλια κρασί.
Με το που μπήκα στο σπίτι, έκλεισε τις πόρτες, έκρυψε το
κλειδί και μου είπε περιπαικτικά, με πολύ κωμικό τρόπο, πως
ήμουν αιχμάλωτός του. Μου ζήτησε να τον ακολουθήσω στο
αναγνωστήριό του. Φτάνοντας, κάθισα στον καναπέ και περίμενα να δω τι σκάρωνε πάλι ο αθεόφοβος. Λησμόνησε αμέσως την παρουσία μου, κάθισε ιππαστί στην καρέκλα του και
σκύβοντας μπροστά, πάνω από την πλάτη της, άρχισε να
απαγγέλλει μισοθρηνητικά, μισοειρωνικά, με τραγουδιστή
φωνή: «Κακόμοιρε υπολοχαγέ, κακόμοιρε υπολοχαγέ! Κακόμοιρε υπολοχαγέ, κακόμοιρε υπολοχαγέ!» Το μοιρολόι αφορούσε κάποιον Πρώσο υπολοχαγό τον οποίον είχε «διαφθείρει» διδάσκοντάς του την εγελιανή φιλοσοφία...
Αφού μοιρολόγησε για κάποια ώρα τον υπολοχαγό, πετάχτηκε όρθιος και ανακάλυψε έξαφνα πως βρισκόμουν στο δωμάτιο. Ήρθε από πάνω μου, με άφησε να καταλάβω πως με
είχε στην εξουσία του και με μοχθηρία που θύμιζε περισσότερο καλικάντζαρο παρά κακόβουλο διάβολο, βάλθηκε να με περιλούζει με απειλές και να μου δίνει μικρά μπατσάκια. Τον
παρακάλεσα να σταματήσει, γιατί δεν θα ήταν σωστό να τον
πληρώσω με το ίδιο νόμισμα. Καθώς δεν σταματούσε, τον προειδοποίησα, σοβαρά πια, πως θα τον έβαζα στη θέση του με
έναν τρόπο που θα τον ένιωθε σίγουρα στο πετσί του και, όταν
δεν έπιασε κι αυτό, κατάλαβα πως ήμουν υποχρεωμένος να
τον πετάξω στην άλλη γωνιά του δωματίου. Μόλις σηκώθη-
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κε όρθιος, του είπα πως προσωπικά τα έβρισκα όλα αυτά βαρετά και του ζήτησα να μου ανοίξει την εξώπορτα. Ήταν η
σειρά του να θριαμβολογήσει. «Πήγαινε σπίτι, λοιπόν, άνθρωπε αδύνατε», με ειρωνεύτηκε και χαζογέλασε αυτάρεσκα.
Λες και τραγουδούσε στίχους του Φάουστ. «Κάποιος είναι φυλακισμένος μέσα...)) Τουλάχιστον, κατάλαβε πώς ένιωθα, παρόλο που η ανεπιτυχής μίμηση του Μεφιστοφελή έκανε την
κατάσταση εξαιρετικά αστεία. Στο τέλος, τον προειδοποίησα
πως αν δεν μου άνοιγε την πόρτα θα την άνοιγα μόνος μου
και θα πλήρωνε από πάνω και τ η ζημιά. Απάντησε με χλευαστικά γελάκια κι εγώ κατέβηκα κάτω, ξεχαρβάλωσα την
πόρτα και του φώναξα από το δρόμο πως θα πρέπει να κλείσει το σπίτι για να εμποδίσει τους κλέφτες να μπούνε μέσα.
Βουβός από κατάπληξη που είχα ξεφύγει από την εξουσία του,
έσκυψε από το παράθυρο και με γουρλωμένα τα μικρά του μάτια με κοίταζε σαν βρεγμένο τελώνιο.
Η συνέχεια είναι προβλέψιμη: λίγα χρόνια αργότερα, ο Μαρξ
κατήγγειλε τον Χάιντσεν ως άξεστο φιλισταίο («επίπεδο, πομπώδη, καυχησιολόγο, θρασύδειλο))) και καταδικάστηκε με τ η
σειρά του από τον αλλοτινό του αιχμάλωτο ως «αφερέγγυος εγωιστής)). Στο παιχνίδι μπήκε κι ο Ένγκελς, αποκάλεσε τον Χάιντσεν «τον πιο ανόητο άνθρωπο του αιώνα)) και απείλησε να του
κόψει τ' αυτιά* ο Χάιντσεν απάντησε πως δεν τον τρόμαζε ένας
«ελαφρόμυαλος ερασιτέχνης)). Και ούτω καθεξής. Ακόμη και το
1860, που είχε μεταναστεύσει πια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο
Χάιντσεν συνέχιζε να κρατάει κακία - περιέγραφε τον Μαρξ σε
κάποιο άρθρο του ως διασταύρωση γάτας και πιθήκου, ως σοφιστή, ένα διαλεκτικό και τίποτ' άλλο, έναν ψεύτη και δολοπλόκο, περίφημο για τη ρυπαρή κίτρινή του όψη, τα μαύρα του ανακατωμένα μαλλιά, τα μικρά του μάτια που έλαμπαν από «ένα
πνεύμα διεστραμμένης φωτιάς)), την κοντόχοντρή του μύτη, το
αφύσικα παχύ πάνω χείλος του, το κεφάλι του που υπονοούσε τα
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πάντα εκτός από ευγένεια και ιδεαλισμό, και το κορμί του που
είναι πάντα ντυμένο με βρόμικο λινό.
Συχνά ο Μαρξ είχε κατηγορηθεί ως χοντράνθρωπος του ττνεύματος, ιδίως απ' όσους είχαν νιώσει όλη τ η δύναμη του υβρεολογίου του. (Ένας εξάψαλμός του εναντίον του Καρλ Χάιντσεν, που
δημοσιεύτηκε το 1847, αριθμούσε 30 σελίδες). Αναμφίβολα απολάμβανε το ταλέντο του στη λεκτική βία. Το στυλ του, όπως
σημείωνε με θαυμασμό ένας φίλος του, ήταν ό,τι και ο stylus"^
στα χέρια των Ρωμαίων - ήταν γραφίδα για να γράφει και για να
μαχαιρώνει. «Το στυλ είναι το στιλέτο για μια καλοστοχευμένη
μαχαιριά στην καρδιά». Ο Χάιντσεν δεν θεωρούσε το στυλ του
στιλέτο αλλά ομοβροντία -από λογική, διαλεκτική, μόρφωσηπου την εξαπέλυε για να εξοντώσει όποιον δεν συμφωνούσε μαζί του μέχρι κεραίας. Η λογική του Μαρξ, έλεγε, ήταν να «χρησιμοποιεί κανόνι για να σπάσει τα τζάμια». Σ ε κάθε περίπτωση, η κατηγορία περί χοντράνθρωπου είναι αστήρικτη. Ο Μαρξ
δεν ήταν δειλός, να βασανίζει όσους δεν μπορούσαν να αντεκδικηθούν: η επιλογή των θυμάτων του αποκαλύπτει άνθρωπο θαρραλέο και ασυλλόγιστο, γι' αυτό άλλωστε πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην εξορία και την πολιτική απομόνωΔεν χρειάζεται άλλη απόδειξη* αρκεί να κοιτάξετε το πρώτο
του άρθρο για τη Rheinische Zeitung το Μάιο του 1842. Το θέμα
του ήταν οι συζητήσεις που διεξάγονταν εκείνη την εποχή στο
Επαρχιακό Κοινοβούλιο του Ρήνου για την ελευθερία του Τύπου. Η ανάλυσή του δεν άφηνε τίποτα όρθιο: όπως ήταν αναμενόμενο, κατέκρινε την καταπίεση και την έ λ λ ε ι ψ η ανεκτικότητας του πρωσικού απολυταρχισμού και των σφουγγοκολάριων
που τον περιστοίχιζαν. Αλλά δεν έμεινε εκεί: με την απελπισμένη κραυγή «Ο Θεός να με φυλάει από τους φίλους μου!», ήταν
ακόμη καυστικότερος με τους στενόμυαλους της φιλελεύθερης
Γραφίδα.
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αντιπολίτευσης. Γιατί μπορεί βέβαια οι εχθροί της ελευθεροτυπίας να παρασύρονταν από τον παθολογικό τους συναισθηματισμό ο οποίος προσέδιδε στα ασυνάρτητά τους επιχειρήματα συγκίνηση και πειθώ, αλλά αοι υπερασπιστές του Τύπου σ' αυτό
το Κοινοβούλιο δεν έχουν ως σώμα καμία πραγματική σχέση με
αυτό που υπερασπίζονται. Ποτέ τους δεν έχουν νιώσει την ελευθερία του Τύπου ως ζωτική ανάγκη. Γ ι ' αυτούς είναι εγκεφαλικό ζήτημα στο οποίο δεν συμμετέχει διόλου η καρδιά». Παραθέτοντας Γκαίτε -που είχε πει πως ο ζωγράφος πετυχαίνει μόνον έναν τύπο γυναικείας ομορφιάς, εκείνον που έχει ερωτευθεί
σ' ένα τουλάχιστον ανθρώπινο πλάσμα- ο Μαρξ ισχυριζόταν πως
η ελευθεροτυπία έχει κι αυτή την ομορφιά της και πρέπει να την
έχει αγαπήσει κανείς για να την υπερασπιστεί. Οι αποκαλούμενοι φιλελεύθεροι του Κοινοβουλίου απολάμβαναν τ η ζωή τους
και δεν είχαν στερηθεί τίποτα ακόμη και την εποχή που ο Τύπος
ήταν φιμωμένος.
Αφού έκανε πρώτα εχθρούς τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην
αντιπολίτευση, γρήγορα στράφηκε κι εναντίον των ίδιων του
των ομοδόξων. Ο Γκέοργκ Γιουνγκ, επιτυχημένος δικηγόρος της
Κολωνίας που συμμετείχε στη Rheinische Zeitung^ τον θεωρούσε «διαολεμένο επαναστάτη», ενώ πάλι οι θερμόαιμοι ριζοσπαστικοί του προσωπικού της εφημερίδας έτρεφαν μεγάλες προσδοκίες όταν ο Μαρξ διορίστηκε στη θέση του εκδότη τον Οκτώβριο
του 1842. Απογοητεύτηκαν όλοι. Την εκδοτική του πολιτική
την καθόρισε με την απάντηση που έδωσε στην Augsburger
Allgemeine Zeitung, η οποία είχε κατηγορήσει την ανταγωνίστριά της πως ερωτοτροπούσε με τον κομμουνισμό:
Η Rheinische Zeitung 8εν παραδέχεται καν πως οι κομμουνιστικές ιδέες στην παρούσα τους μορφή διαθέτουν θεωρητική
υπόσταση, και, κατά συνέπεια, εύχεται ακόμη λιγότερο την
πρακτική τους εφαρμογή, ούτε μάλιστα τ η θεωρεί εφικτή. Θα
υποβάλλει λοιπόν αυτές τις ιδέες σε μόνιμο και εξονυχιστικό
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έλεγχο... Η κριτική κείμενων όπως του Λερού,* του Κονσιντεράν** και πάνω απ' όλα της οξυδερκούς εργασίας του
Προυντόν,*** δεν μπορεί να στηριχτεί σε επιφανειακές αναλάμψεις της σκέψης, οφείλει να προκύπτει μετά από μακρά
και βαθυστόχαστη μελέτη.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως γράφοντας τα παραπάνω λοξοκοιτούσε προς το λογοκριτή - αλλά και τους μετόχους της
εφημερίδας, που ήταν όλοι τους, μέχρι ενός, αστοί καπιταλιστές.
Παρ' όλα αυτά, τα εννοούσε. Ο Μαρξ αντιπαθούσε τη μεγαλαυχία ορισμένων συναδέλφων του, όπως του Μόζες Χες και του μονίμως μεθυσμένου Ρούτενμπουργκ (ο οποίος εξακολουθούσε να
δουλεύει στο γραφείο, μολονότι η εργασία του περιοριζόταν ως
επί το πλείστον στη τοποθέτηση των σημείων στίξης). Ακόμη
περισσότερο τον εκνεύριζαν τα καραγκιοζιλίκια των νεοεγελιανών του Βερολίνου, που αποκαλούσαν πλέον τους εαυτούς τους
«Οι Ελεύθεροι» και προσπαθούσαν να φανούν αντάξιοι του ονόματός τους επικρίνοντας δίχως όρια τα πάντα -το κράτος, την
Εκκλησία, την οικογένεια- και κηρύσσοντας την απεριόριστη
ελευθεριότητα ως πολιτικό καθήκον. Τους θεωρούσε βαρετούς,
επιπόλαιους και αυτάρεσκους δημοσιολόγους. «Ετούτη την εποχή, που αποζητά σοβαρούς, ανδρείους και νηφάλιους ανθρώπους
για την επίτευξη των υψηλών μας στόχων, οφείλουμε να αποκηρύξουμε τους λεονταρισμούς και τις παλικαριές».

* Pierre Leroux (1797-1871): Γάλλος σοσιαλιστής.
** Victor Considérant (1808-1893):
Γάλλος οικονομολόγος και φιλόσοφος, διατύπωσε πρώτος το «δικαίωμα στην εργασία», βασική διεκδίκηση των Γ ά λ λ ω ν σοσιαλιστών στην επανάσταση του 1848.
*** Pierre Joseph Proudhon (1809-1865): Γάλλος σοσιαλιστής προερχόμενος από την εργατική τάξη, ο οποίος με τα έργα του TL ΕΊΝΑΙ LSLOκτ-ησία ( 1 8 4 0 ) και Φιλοσοφία της φτώχειας (1846) προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της αστικής τάξης· κοίτα και κεφ. 4.
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Τα λεγόμενά του, πάντως, έκρυβαν κάποια υποκρισία: οι συμπότες από την Κολωνία θα μπορούσαν να διαβεβαιώσουν πως
δεν υπήρξε πάντοτε ούτε σοβαρός ούτε νηφάλιος, και η ρητή
αποδοκιμασία των θεατρινίστικων ακροβατισμών ακουγόταν κάπως παράξενη από το στόμα ενός ανθρώπου ο οποίος, λίγους μήνες μόνο νωρίτερα, διέσχιζε τους δρόμους του Βερολίνου καβάλα
σ' ένα γάιδαρο. Η ανάληψη, όμως, εκδοτικών καθηκόντων βοήθησε το μυαλό του να συγκεντρωθεί με τρόπο αξιοθαύμαστο: τα
νεανικά χωρατά δεν ήταν πια αποδεκτά. Το πιο επίμονο ζιζάνιο
ήταν ο Έντουαρντ Μέιεν, ηγέτης της ασύδοτης κλίκας του Βερολίνου, ο οποίος υπέβαλλε στην εφημερίδα «στοίβες μουντζούρες, γκαστρωμένες από επανάσταση κι άδειες από ιδέες». Όσο
κυβερνήτης του σκάφους ήταν ο αδύναμος, άκριτος Ρούτενμπουργκ, ο Μέιεν και η συμμορία του θεωρούσαν τη Rheinische
Zeitung φέουδό τους. Ο νέος εκδότης ξεκαθάρισε πως δεν θα
ανεχόταν πλέον να κατακλύζεται η εφημερίδα από το σίφουνα
της λογοδιάρροιάς τους. «Το θεωρώ άπρεπο, και μάλιστα ανήθικο, να περνάμε λαθραία τα κομμουνιστικά και τα σοσιαλιστικά δόγματα, δηλαδή μια καινοφανή θεώρηση του κόσμου, μέσα
από θεατρικές κριτικές και τα σχετικά», έγραψε. «Απαιτώ η συζήτηση για τον κομμουνισμό να γίνεται με τρόπο διαφορετικό
και διεξοδικό, αν υποθέσουμε, βέβαια, πως πρέπει να τον συζητάμε».
Ο ίδιος ο Μαρξ δεν μπορούσε να συζητήσει με τόση άνεση
για τον κομμουνισμό* δεν γνώριζε απολύτως τίποτε για το ζήτημα. Χρόνια και χρόνια ακαδημαϊκών σπουδών τον είχαν διδάξει όλη τ η φιλοσοφία, τ η θεολογία και τα νομικά που θα μπορούσε να χρειαστεί, αλλά στην πολιτική και την οικονομία ήταν
ακόμη νεοπροσύλητος. «Ως εκδότης της Rheinische Zeitung))^
παραδεχόταν χρόνια αργότερα, «ήρθα, για πρώτη φορά, στη δύσκολη θέση να αναγκαστώ να συμμετάσχω σε συζητήσεις για
τα λεγόμενα υλικά θέματα».
Η πρώτη του περιπλάνηση στην ανεξερεύνητη χώρα ήταν η
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εκτενής κριτική ενός νέου νόμου για όσους έκλεβαν ξύλο από τα
ιδιωτικά δάση. Σύμφωνα με ένα παλιό έθιμο, οι χωρικοί είχαν
το δικαίωμα να μαζεύουν πεσμένα κλαδιά για καυσόξυλα· τώρα
όμως, όποιος μάζευε το παραμικρό κλωναράκι, κινδύνευε να πάει φυλακή. Το εξωφρενικότερο ήταν πως ο παραβάτης υποχρεωνόταν να πληρώσει στον ιδιοκτήτη του δάσους την αξία του ξύλου, την οποία μάλιστα καθόριζε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Ετούτη η
νομιμοποιημένη κλοπή ανάγκασε για πρώτη φορά τον Μαρξ να
σκεφτεί το ζήτημα της τάξης, της ατομικής ιδιοκτησίας και του
κράτους. Του επέτρεψε, επίσης, να ασκήσει το ταλέντο του στην
κατάρριψη ενός αστόχαστου επιχειρήματος χρησιμοποιώντας τ η
λογική του ίδιου του επιχειρήματος. Παραθέτοντας το σχόλιο
ενός ηλίθιου αντιπροσώπου στο επαρχιακό κοινοβούλιο - « Η υπεξαίρεση ξύλου είναι τόσο συχνή, ακριβώς επειδή δεν θεωρείται
κλοπή»-, ξετύλιξε όλη του τ η μαεστρία με μία υποδειγματική εις
άτοπον απαγωγή : «Αναλογικά, θα μπορούσε ο νομοθέτης να συμπεράνει: Οι μπουνιές στ' αυτιά έχουν γίνει τόσο συχνές, ακριβώς επειδή δεν θεωρούνται φόνος. Θα πρέπει λοιπόν να νομοθετηθεί:πως η μπουνιά στ' αυτιά είναι φόνος».
Το άρθρο του Μαρξ σε καμία περίπτωση δεν ήταν κομμουνιστικό. Οι απόψεις του, όμως, ήταν αρκετά ενοχλητικές και ανησύχησαν τις πρωσικές αρχές, πόσο μάλλον που η κυκλοφορία και
η φήμη της εφημερίδας μεγάλωναν μέρα με την ημέρα. « Μ η
νομίζεις πως εμείς στο Ρήνο ζούμε σε κανένα πολιτικό Ελντοράντο», έγραφε ο Μαρξ στον Άρνολντ Ρούγκε, του οποίου η
Deutsche Jahrbücher είχε δεχτεί αλλεπάλληλα πλήγματα από
τις αρχές της Δρέσδης. ((Προκειμένου να επιβιώσει μια εφημερίδα όπως η Rheinische Zeitung απαιτείται η πλέον απαρέγκλιτ η επιμονή». Το μεγαλύτερο μέρος του 1842, εντεταλμένος λογοκριτής τ η εφημερίδας ήταν ο Λάουρενς Ντόλεσαλ, ένας βραδύνους αστυνομικός, ο οποίος είχε απαγορεύσει κάποτε μια
διαφήμιση για τ η Θεία Κωμωδία τοί) Δάντη, με το σκεπτικό πως
((το θείο δεν είναι θέμα κατάλληλο για κωμωδία». Λάμβανε τα
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τυπογραφικά δοκίμια κάθε απόγευμα και διέγραφε όσα άρθρα
δεν καταλάβαινε (τα περισσότερα), ενώ ο εκδότης περνούσε πολλές ώρες προσπαθώντας να τον μεταπείσει - και οι τυπογράφοι
περίμεναν μέχρι τα βαθιά χαράματα. Ο Μαρξ συνήθιζε να μιμείται τα μυξοκλάματα του Ντόλεσαλ κάθε φορά που τον κατσάδιαζαν οι ανώτεροί του ότι του ξέφυγε κάποιο σατανικό άρθρο: «Κινδυνεύω να χάσω τη δουλειά μου!» Ο δύσμοιρος βιοπαλαιστής μάς γίνεται σχεδόν συμπαθής, καθώς οποιοσδήποτε
λογοκριτής είχε την ατυχία να αντιμετωπίσει τον Μαρξ, θα μπορούσε εύκολα να συμπεράνει πως η δουλειά του αστυνόμου δεν
ήταν ευχάριστη. Ο αριστερός δημοσιογράφος Βίλχελμ Μπλος
διηγείται μια ιστορία που δείχνει πολύ καλά τι αναγκαζόταν να
υπομένει ο Ντόλεσαλ:
Ένα βράδυ, ο λογοκριτής ήταν καλεσμένος με τη γυναίκα του
και την κόρη του, ένα κορίτσι της παντρειάς, στο μεγάλο χορό που παρέθετε ο έπαρχος. Πριν φύγει από το γραφείο του
έπρεπε να τελειώσει τη λογοκριτική του εργασία. Εκείνο όμως
ακριβώς το απόγευμα έτυχε να μη φτάσουν τα δοκίμια την καθορισμένη ώρα. Περίμενε και περίμενε ο λογοκριτής, γιατί
δεν μπορούσε να αμελήσει τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, έλα
όμως που έπρεπε να εμφανιστεί και στο χορό του έπαρχου,
όπου ένα σωρό πόρτες θα άνοιγαν για το γάμο της κόρης του.
Είχε φτάσει δέκα η ώρα, ο λογοκριτής ήταν φοβερά εκνευρισμένος, έστειλε τη γυναίκα και την κόρη του να τον περιμένουν μπροστά στην πόρτα του έπαρχου και ανέθεσε στον υπηρέτη του να πάει στην εφημερίδα να φέρει τα δοκίμια. Ο υπηρέτης επέστρεψε με την πληροφορία πως η εφημερίδα ήταν
κλειστή. Μπερδεμένος ο λογοκριτής πήρε την άμαξά του και
πήγε στο σπίτι του Μαρξ, το οποίο βρισκόταν σε κάποια απόσταση. Η ώρα είχε φτάσει σχεδόν έντεκα.
Χτύπαγε και ξαναχτύπαγε το κουδούνι μέχρι που το κεφάλι του Μαρξ ξεπρόβαλε από ένα παράθυρο του τρίτου ορόφου.

72

ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΟΥΙΝ

-Τα δοκίμια! τσίριξε από κάτω ο λογοκριτής.
—Δεν έχει δοκίμια! ούρλιαξε από πάνω ο Μαρξ.
— Τ ι πάει να πει δεν έχει;
—Δεν βγάζουμε φύλλο αύριο!
Και μ' αυτά τα λόγια, ο Μαρξ βρόντησε το παράθυρο. Ο
θυμός του λογοκριτή, μετά το χουνέρι που έπαθε, τον εμπόδισε
να βγάλει λέξη. Κατόπιν έγινε πιο ευγενικός.
Όχι πάντως και οι εργοδότες του. Ο έπαρχος που παρέθεσε το
χορό, ο αντιπρόεδρος Φον Σάπερ, παραπονέθηκε τον Οκτώβριο
πως ο τόνος της εφημερίδας γινόταν «ολοένα και πιο ασεβής»
και απαίτησε την απόλυση του Ρούτενμπουργκ (τον οποίο αδίκως θεώρησε φταίχτη) από το εκδοτικό συμβούλιο. Καθώς ο Ρούτενμπουργκ είχε έτσι κι αλλιώς προδιάθεση προς το αλκοόλ, δεν
ήταν και μεγάλη η θυσία. Ο Μαρξ έγραψε μια χαμερπή επιστολή διαβεβαιώνοντας την Αυτού Εξοχότητα πως η Rheinische
Zeitung δεν επιθυμούσε τίποτε άλλο από το να απηχεί ατις ευλογίες τις οποίες προς το παρόν το σύνολο της Γερμανίας εκφράζει στην Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα για την ανερχόμενη σταδιοδρομία του». Όπως σχολίασε πολλά χρόνια αργότερα ο Φραντς Μέρινγκ, η επιστολή επιδείκνυε «διπλωματική
σύνεση για την οποία η ζωή του συγγραφέα της δεν προσφέρει
άλλο παράδειγμα».
Η επιστολή απέτυχε να μαλακώσει τον Χερ αντιπρόεδρο, ο
οποίος στα μέσα Δεκεμβρίου συνέστησε στο υπουργείο λογοκρισίας στο Βερολίνο να μηνύσουν την εφημερίδα -και τον ανώνυμο συγγραφέα του άρθρου για την παράνομη συλλογή ξυλείαςγια «θρασεία και ασεβή κριτική των υφιστάμενων κυβερνητικών
θεσμών». Στις 21 Ιανουαρίου 1843, έφτασε από το Βερολίνο
έφιππος αγγελιαφόρος φέρνοντας μια υπουργική απόφαση με
ισχύ εφαρμογής από το Μάρτιο, η οποία ανακαλούσε την άδεια
έκδοσης της Rheinische Zeitung, Πιστοί αναγνώστες απ' όλη τη
Γερμανία -από την Κολωνία, το Ντίσελντορφ, το Άαχεν και τ η
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γενέθλια πόλη του Μαρξ, την Τ ρ η ρ - έστειλαν εκκλήσεις στο
βασιλιά ζητώντας την ανάκληση της απόφασης, δίχως, όμως,
αποτελέσματα. Διορίστηκε και δεύτερος λογοκριτής για να αποτραπεί οποιαδήποτε βρομοδουλειά τις τελευταίες εβδομάδες. « Η
εφημερίδα μας οφείλει να δίνει το παρόν στην αστυνομία για να
τ η μυρίσουν», γκρίνιαζε σ' ένα, φίλο ο Μαρξ, «κι αν τύχει κι η
αστυνομική μύτη οσμιστεί κάτι αντιχριστιανικό ή αντιπρωσικό,
δεν της δίνουν την άδεια να κυκλοφορήσει».
Καθώς δεν είχε δοθεί καμία εξήγηση για την απαγόρευση, ο
Μαρξ μπορούσε να κάνει μονάχα υποθέσεις. Μήπως πανικοβλήθηκαν οι αρχές, όταν πρόσεξαν τη μεγάλη δημοτικότητα της
εφημερίδας; Μήπως υπερασπίστηκε πολύ ανοιχτά τα άλλα θύματα της λογοκρισίας, όπως την Deutsche Jahrbücher του Ρούγκε; Ο πιθανότερος λόγος, σκέφτηκε, ήταν ένα εκτενές άρθρο
που είχε δημοσιευτεί μία μόλις εβδομάδα πριν από το διάταγμα.
Εκεί, κατηγορούσε τις αρχές πως αγνοούσαν την άθλια οικονομική κατάσταση των οινοπαραγωγών του Μοζέλα, οι οποίοι δεν
ήταν σε θέση να ανταγωνιστούν τα φτηνά, αδασμολόγητα κρασιά που εισάγονταν στην Πρωσία από άλλα γερμανικά κρατίδια.
Δεν μπορούσε να ξέρει -αν και θα χαιρόταν πολύ αν το μάθαινε- πως στα παρασκήνια δρούσαν ισχυρότερες δυνάμεις. Δεν
ήταν όποιος κι όποιος αυτός που είχε ζητήσει το κλείσιμο της
εφημερίδας από τον Πρώσο βασιλιά: ήταν ο Τσάρος Νικόλαος Α'
της Ρωσίας αυτοπροσώπως, ο στενότερος και πολυτιμότερός του
σύμμαχος, ο οποίος είχε γίνει αντικείμενο δριμύτατης κριτικής
στο φύλλο της 4ης Ιανουαρίου της Rheinische Zeitung, Στο χορό που δόθηκε στα Χειμερινά Ανάκτορα τέσσερις ημέρες αργότερα, ο Πρώσος πρεσβευτής στην Αγία Πετρούπολη αναγκάστηκε
να υποστεί το στομφώδες κήρυγμα του Τσάρου για το «όνειδος»
του φιλελεύθερου γερμανικού Τύπου. Ο πρεσβευτής έστειλε επείγον μήνυμα στο Βερολίνο, αναφέροντας ότι οι Ρώσοι δεν μπορούν να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν «λογοκριτής, εργαζόμενος για την κυβέρνηση της Υμετέρας Μεγαλειότητος, να έχει
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δώσει την έγκρισή του για τ η δημοσίευση ενός άρθρου αναλόγου φύσεως». Αυτό αρκούσε.
Μία μέρα μετά την αποχώρηση του Μαρξ από τ η θέση του
εκδότη, ένας από τους λογοκριτές της Rheinische Zeitung σημείωνε πως: «Σήμερα το κλίμα έχει αλλάξει. Είμαι πολύ ικανοποιημένος». Κι ο ίδιος ο Μαρξ ήταν πολύ ευχαριστημένος. «Είχα αρχίσει να νιώθω την ατμόσφαιρα αποττνικτική», εξομολογήθηκε στον Ρούγκε. «Άσχημο πράγμα να είσαι αναγκασμένος να
εκπληρώνεις ταπεινά καθήκοντα, ακόμη και για χάρη της ελευθερίας· να καταφέρνεις στον αντίπαλο τσιμπιές αντί να πολεμάς
με ρόπαλα. Έχω κουραστεί από την υποκρισία, την ανοησία, τις
χονδροειδείς αυθαιρεσίες και από εμάς τους ίδιους που συνέχεια
σκύβουμε τ η μέση και είμαστε αναγκασμένοι να μιλάμε με μισόλογα και υπεκφυγές, να διυλίζουμε τον κώνωπα και να καταπίνουμε την κάμηλο. Θεωρώ, λοιπόν, πως η κυβέρνηση μου έδωσε πίσω την ελευθερία μου».
Δεν είχε μέλλον στη Γερμανία και, καθώς ό,τι αγαπούσε είχε
πια σβήσει, άνθρωποι και θεσμοί - ο πατέρας του, ο βαρόνος Φον
Βεστφάλεν, η Deutsche Jahrbücher, η Rheinische Zeitung- δεν
υπήρχε, έτσι κι αλλιώς, τίποτε να τον κρατήσει στην πατρίδα
του. Σημασία είχε πως στην ηλικία των είκοσι τεσσάρων ετών, η
πέννα του τρομοκρατούσε ήδη τις εστεμμένες κεφαλές της Ευρώπης. Όταν ο Άρνολντ Ρούγκε αποφάσισε να φύγει από τ η χώρα και να στήσει μια εφημερίδα της εξορίας, την Deutsche-Französische Jahrbücher, ο Μαρξ αποδέχτηκε ενθουσιασμένος την
πρόταση να τον ακολουθήσει. Ένα μόνο εμπόδιο υπήρχε: «Είμαι
αρραβωνιασμένος και δεν μπορώ, δεν πρέπει και δεν πρόκειται να
φύγω από τ η Γερμανία δίχως την αρραβωνιαστικιά μου».

Είχαν ήδη περάσει εφτά χρόνια από τότε που είχε λογοδοθεί με
την Τζένη. Ακόμη κι ένας χοντρόπετσος όπως ο Μαρξ θα άρχιζε να νιώθει τις σουβλιές των ενοχών. «Για χάρη μου», παραδέ-
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χτηκε τον Μάρτιο του 1843, «η αρραβωνιαστικιά μου έδωσε
σκληρές μάχες, οι οποίες σχεδόν υπέσκαψαν την υγεία της, μάχες αφενός εναντίον των θεοσεβούμενων αριστοκρατών συγγενών
της, για τους οποίους "ο Κύριος ο εν τοις ουρανοίς" και ο "Κύριος ο εν τω Βερολίνω" ήταν αντικείμενα της ίδιας θρησκευτικής λατρείας, και αφετέρου εναντίον της δικής μου οικογένειας, στην οποία έχωναν τ η μύτη τους κάποιοι ιερείς και πολλοί
ακόμη εχθροί μου. Για πολλά χρόνια, λοιπόν, η αρραβωνιαστικιά μου κι εγώ είχαμε αναλωθεί σε άσκοπες και εξουθενωτικές
διαμάχες, που άνθρωποι τρεις φορές την ηλικία μας δεν έχουν
γνωρίσει στη ζωή τους». Δεν ευθύνονταν, όμως, μόνον οι άλλοι
για τις δοκιμασίες και τα μαρτύρια της πολύχρονής τους μνηστείας. Όσον καιρό ο Κάρολος έσπερνε ζιζάνια στο Βερολίνο και
υποδαύλιζε ταραχές στην Κολωνία, η Τζένη καθόταν σπίτι στην
Τρηρ κι αναρωτιόταν αν θα την αγαπάει κι αύριο. Τα γράμματά
της άφηναν συχνά να διαφανούν οι αγωνίες της - και ο Μαρξ τις
παρερμήνευε πάντα ως απόδειξη της δικής της αστάθειας. αΟι
αμφιβολίες σου αν σ' αγαπάω κι αν σου είμαι πιστή με έκαναν
κομμάτια», παραπονέθηκε το 1839. «Ω, Κάρολε, πόσο λίγο με
ξέρεις, πόσο λίγο εκτιμάς τη θέση μου και πόσο λίγο νιώθεις πού
βρίσκεται ο πόνος μου... Αν μονάχα μπορούσες για λιγάκι να γίνεις κορίτσι και, μάλιστα, ένα κορίτσι παράξενο, όπως εγώ».
Για τα κορίτσια δεν είναι το ίδιο, προσπαθούσε να του εξηγήσει. Οι γυναίκες είναι καταδικασμένες, εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος της Εύας, να μένουν παθητικές, μπορούν μονάχα να περιμένουν, να ελπίζουν, να υποφέρουν, να υπομένουν.
((Ένα κορίτσι, βέβαια, δεν μπορεί να προσφέρει σ' έναν άντρα
τίποτα περισσότερο από αγάπη και τον εαυτό της, έτσι όπως είναι, αδιαίρετος, για πάντα. Σε κανονικές συνθήκες, άλλωστε, το
κορίτσι θα πρέπει να βρίσκει την πληρότητα στην αγάπη του
άντρα, θα πρέπει μέσα στον έρωτα να λησμονεί τα πάντα». Πώς,
όμως, να λησμονήσει τα πάντα, όταν κακά προαισθήματα βούιζαν στο κεφάλι της σαν άγριες μέλισσες; ((Αγαπημένε μου, αγα-
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πημένε μου, ώστε τώρα έμπλεξες και με την πολιτική», έγραφε τον Αύγουστο του 1841, ενώ ο Μαρξ τραβολογιόταν με τον
Μπρούνο Μπάουερ στη Βόννη, α Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
Μικρέ, αγαπημένε μου Κάρολε, να θυμάσαι μόνο πως εδώ στην
πατρίδα έχεις την αγαπούλα σου που ελπίζει κι υποφέρει κι εξαρτάται απόλυτα από τη μοίρα σου».
Στην πραγματικότητα, οι πολιτικές του δραστηριότητες ήταν
το τελευταίο που την απασχολούσε: ενείχαν κινδύνους, αναμφίβολα, αλλά από την άλλη ήταν συναρπαστικές και ηρωικές. Δεν
περίμενε τίποτε λιγότερο από «τον μαύρο της αγριόχοιρο», τον
«παλιοαπατεώνα της». Το μόνο που εμπόδιζε την Τζένη να παραδοθεί στην ευτυχία ήταν ο φόβος και η αγωνία «μήπως κάποτε σβήσει η φλογερή σου αγάπη». Είχε σοβαρούς λόγους ν' ανησυχεί. Ενώ σπούδαζε στο Βερολίνο, ο Μαρξ είχε γοητευτεί από
τη φημισμένη ρομαντική ποιήτρια Μπετίνα φον Αρνίμ - η οποία
θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μητέρα του- και σε μία περίπτωση, με αναισθησία αγροίκου, έφτασε μέχρι το σημείο να τη
φέρει μαζί του στην Τρηρ για να γνωρίσει τη μέλλουσα σύζυγό
του. Η φίλη της Τζένης, η Μπέτυ Λούκας, ήταν μάρτυρας της
θλιβερής συνάντησης:
Ένα απόγευμα μπαίνω στο δωμάτιο της Τζένης βιαστικά και
δίχως να χτυπήσω και βλέπω στο μισοσκόταδο μια μικρόσωμη φιγούρα ζαρωμένη στον καναπέ, με τα πόδια ανασηκωμένα και τα χέρια στα γόνατα, να μοιάζει περισσότερο με μπόγο παρά με ανθρώπινη μορφή κι ακόμη και σήμερα, δέκα χρόνια αργότερα, καταλαβαίνω την απογοήτευσή μου, όταν εκείνο
το πλάσμα γλίστρησε από τον καναπέ και μου το συνέστησαν ως Μπετίνα φον Αρνίμ... Τα μόνα λόγια που άρθρωσε το
θαυμαστό της στόμα ήταν παράπονα για τη ζέστη. Μετά μπήκε στο δωμάτιο ο Μαρξ, κι εκείνη του ζήτησε με φωνή που
δεν έκρυβε κανένα δισταγμό να τη συνοδεύσει στο Ρεϊνγκραφενστάιν, και αυτός το έκανε, μολονότι είχε πάει ήδη εννέα
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και ο βράχος ήταν μία ώρα δρόμος. Έριξε ένα θλιμμένο βλέμμα στην αρραβωνιαστικιά του και ακολούθησε τ η διάσημη
ποιήτρια.
Πώς μπορούσε ένα κορίτσι μέτριας παιδείας να ανταγωνιστεί
τέτοιες σειρήνες; Η πνευματική δύναμη του Μαρξ έφερνε την
Τζένη σε δύσκολη θέση. Στις λαμπερές χοροεσπερίδες, περιστοιχισμένη από αριστοκρατικές μετριότητες, ήταν ττνευματώδης, ζωηρή, με εξαιρετική αυτοπεποίθηση. Μπροστά στον αγαπημένο της, αρκούσε ένα βλέμμα από τα μαύρα κι απύθμενά του
μάτια, για να βουβαθεί: «Δεν λέω λέξη από τ η νευρικότητα, το
αίμα σταματά να κυλά στις φλέβες μου και η ψυχή μου τρέμει».
Δεν χρειάζεται να πούμε πως η Τζένη ήταν τέκνο της ρομαντικής εποχής. Όπως τόσα και τόσα ανήσυχα πνεύματα της γενιάς της, διάβαζε και ξαναδιάβαζε τον Προμηθέα Λυόμενο του
Σέλλεϋ, όπου ο ήρωας αλυσοδένεται στο βράχο, επειδή προκάλεσε τους θεούς και φώτισε την ανθρωπότητα. («Ο Προμηθέας», δήλωνε ο Μαρξ στη διδακτορική του διατριβή, «είναι ο επιφανέστερος άγιος και μάρτυρας στο φιλοσοφικό ημερολόγιο».
Μια αλληγορική γελοιογραφία, που δημοσιεύτηκε αμέσως μετά την απαγόρευση της Rheinische Zeitung^ έδειχνε τον ίδιο τον
Μαρξ ως Προμηθέα, αλυσοδέσμιο σε μια τυπογραφική μηχανή,
ενώ ο πρωσικός αετός τού κατάτρωγε τα σωθικά.) Μιας και δεν
μπορούσε να παρακολουθήσει την αχαλίνωτη ορμή του Κάρολου, η Τζένη άρχισε να ονειρεύεται πως κάποτε κι αυτός θα τιθασευόταν:
Κι έτσι, καρδούλα μου, μετά το τελευταίο σου γράμμα, βασανιζόμουν από το φόβο πως θα μπλέξεις για χάρη μου πρώτα σε καβγά κι έπειτα σε μονομαχία. Μέρα νύχτα σ' έβλεπα
πληγωμένο, ματωμένο κι άρρωστο και, Κάρολε, να σου πω
την αλήθεια, δεν ήμουν ολότελα δυστυχισμένη μ' αυτήν τ η
σκέψη: γιατί σε φανταζόμουν με χρώματα ζωηρά να έχεις χά-
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σει το δεξί σου χέρι και, Κάρολε, αυτή η σκέψη μ' έφερνε σε
κατάσταση αγαλλίασης κι ευδαιμονίας. Γιατί, καρδούλα μου,
σκεφτόμουν πως έτσι θα σου γινόμουν στ' αλήθεια απαραίτητη, θα μ' είχες πάντα μαζί σου και θα μ' αγαπούσες. Και σκεφτόμουν ακόμη πως εγώ θα έγραφα όλες τις αγαπημένες σου,
τις θεϊκές σου ιδέες και θα σου ήμουν πραγματικά χρήσιμη.
Μολονότι παραδεχόταν πως η ημεροφαντασία της ακουγόταν
«αλλόκοτη», στην πραγματικότητα επρόκειτο για ένα συνηθισμένο ρομαντικό μοτίβο - ο σκοτεινός, επικίνδυνος ήρωας που
έπρεπε να σακατευτεί, να ακρωτηριαστεί, για να κερδίσει την
καρδιά μιας γυναίκας. Λίγα μόνο χρόνια αργότερα η Σαρλότ
Μπροντέ χρησιμοποίησε την ίδια ιδέα για το τέλος της Τζέιν
Έφ.
Η επιθυμία της Τζένης λίγο πολύ εκπληρώθηκε. Κατά τις
τέσσερις δεκαετίες του γάμου τους, ο Μαρξ συχνά βρισκόταν
«ματωμένος κι άρρωστος»· και, καθώς το ανεξάσκητο μάτι δεν
μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει το γραφικό του χαρακτήρα,
στηριζόταν πάνω της για τη μεταγραφή των αγαπημένων θεϊκών
ιδεών. Η αγαλλίαση, πάντως, αποδείχτηκε πιο άπιαστη στη ζωή
απ' ό,τι στα αφελή της όνειρα.
Μισός Προμηθέας, λοιπόν, και μισός κύριος Ρότσεστερ:* αν
έτσι τον έβλεπε η αρραβωνιαστικιά του που τον λάτρευε τόσο,
μπορούμε να φανταστούμε ποια ήταν η αντίδραση των πιο συμβατικών της συναναστροφών. Ο γάμος με Εβραίο αποτελούσε
από μόνος του σκάνδαλο, αλλά ο γάμος με έναν άνεργο, άφραγκο Εβραίο, που επιπλέον είχε κατορθώσει κιόλας να γίνει περιβόητος σ' ολόκληρη τ η Γερμανία ήταν άνω ποταμών. Ο Φέρντιναντ, ο αντιδραστικός ετεροθαλής αδερφός της, έκανε ό,τι
περνούσε από το χέρι του για να εμποδίσει αυτή την ένωση και
την προειδοποίησε πως ο Μαρξ ήταν ένας ακαμάτης που θα ατίΟ σκοτεινός ήρωας του μυθιστορήματος της Σαρλότ Μπροντέ.
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μαζε ολάκερη τη γενιά των Φον Βεστφάλεν. Για να αποφύγει
τα αδιάκοπα κουτσομπολιά και τα ατελείωτα κηρύγματα, η Τζένη και η μητέρα της - η οποία, παρ' όλες τις ανησυχίες της, την
υποστήριξε μέχρι τέλους- έφυγαν από την Τρηρ και πήγαν στην
λουτρόπολη του Κρόιτσναχ, πενήντα χιλιόμετρα μακριά, που
ήταν τότε της μόδας. Εκεί, τη 19η Ιουνίου του 1843, στις 10
π.μ., ο εικοσιπεντάχρονος Χερ Κάρολος Μαρξ, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, νυμφεύθηκε τ η Φρόιλαϊν Ιωάννα Βέρθα Ιουλία Τζένη
φον Βεστφάλεν, είκοσι εννέα ετών, ((ανεπάγγελτο». Οι μόνοι
προσκεκλημένοι ήταν ο Έντγκαρ, ο χαζούλης αδερφός της Τζένης, η μητέρα της και μερικοί φίλοι από την περιοχή. Δεν παρευρέθηκε κανείς από την οικογένεια του Μαρξ. Η νύφη φορούσε μεταξωτό πράσινο φόρεμα κι ένα στεφάνι ροζ τριαντάφυλλα. Το γαμήλιο δώρο της μητέρας της Τζένης ήταν μια
συλλογή κοσμημάτων και ασημικών, που είχαν χαραγμένο το
οικογενειακό οικόσημο των Άργκιλ, κληρονομιά των Σκώτων
προγόνων των Βεστφάλεν. Η βαρόνη τούς έδωσε επίσης ένα μεγάλο κουτί γεμάτο χρήματα για να τους βοηθήσει τους πρώτους
μήνες του έγγαμου βίου. Δυστυχώς όμως, ανεβαίνοντας το Ρήνο
στο ταξίδι του μέλιτος, οι νεόνυμφοι πήραν μαζί τους την κασέλα με το θησαυρό και κάθε φορά που συναντούσαν κάποιο ντόπιο φίλο τον ενθάρρυναν να πάρει όσα χρήματα χρειαζόταν. Ο
θησαυρός εξαντλήθηκε μέσα σε μια βδομάδα.
Λίγες ημέρες πριν από τη γαμήλια τελετή, κατόπιν επιμονής
της Τζένης, ο Κάρολος υπέγραψε ένα ασυνήθιστο συμβόλαιο, το
οποίο προέβλεπε πως το ζευγάρι θα είχε ((νόμιμη κοινή κυριότητα της περιουσίας» - με μοναδικό όρο πως ((κάθε σύζυγος θα
έπρεπε να αποπληρώσει με δική του ή δική της ευθύνη τις οφειλές που συμφώνησε, κληρονόμησε ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δημιούργησε πριν το γάμο». Υποθέτουμε πως ο όρος ήταν
μια προσπάθεια να εξευμενίσουν τη μητέρα της Τζένης, η οποία
είχε υπόψη της την ανικανότητα του Μαρξ με τα χρήματα. Μολονότι στη συνέχεια της ζωής τους σπανίως ο Μαρξ δεν ήταν

80

ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΟΥΙΝ

χρεωμένος, το συμβόλαιο δεν εκτελέστηκε ποτέ. Τα κατοπινά
χρόνια, τα οικογενειακά ασημικά των Άργκιλ πέρασαν μεγαλύτερο διάστημα στα χέρια των ενεχυροδανειστών παρά στα ντουλάπια της κουζίνας.
Το μεταγαμήλιο καλοκαίρι του 1843, οι νέοι κύριος και κυρία
Μαρξ το πέρασαν φιλοξενούμενοι στο σπίτι της βαρόνης στο
Κρόιτσναχ, χωρίς να ξοδέψουν τίποτα. Περίμεναν νέα από τον
Ρούγκε, πότε -και πού- θα έβλεπε το φως η καινούργια του εφημερίδα. Ήταν ένα σύντομο ειδυλλιακό διάλειμμα. Τα απογεύματα, ο Κάρολος κι η Τζένη κατέβαιναν στο ποτάμι κι άκουγαν τα
αηδόνια να τραγουδούν στο δάσος της απέναντι όχθης. Την ημέρα, ο μέλλων εκδότης της Deutsche-Französische
Jahrbücher
αποσυρόταν στο δωμάτιο της εργασίας του, διάβαζε και έγραφε
μανιασμένα.
Ο Μαρξ προτιμούσε πάντα να επεξεργάζεται τις ιδέες του στο
χαρτί, καταγράφοντας τις σκέψεις του όπως του έρχονταν στο
μυαλό, και μια σελίδα από τα τετράδια του Κρόιτσναχ που έχει
σωθεί μας δείχνει το ξετύλιγμα της διαδικασίας:
Σημείωση: Υπό τον Λουδοβίκο Ι Η ' το σύνταγμα ελέω βασιλιά (Καταστατικό επιβεβλημένο από το βασιλιά)· υπό τον
Λουδοβίκο-Φίλιππο, ο βασιλιάς ελέω συντάγματος (επιβεβλημένη βασιλεία). Γενικά, παρατηρούμε πως η μετατροπή
του υποκειμένου σε κατηγόρημα και του κατηγορήματος σε
υποκείμενο, η εναλλαγή αυτού που προσδιορίζει με αυτό που
προσδιορίζεται είναι πάντα η πιο άμεση επανάσταση. Όχι μόνο στην επαναστατική πλευρά. Ο βασιλιάς κάνει το νόμο (παλαιά μοναρχία), ο νόμος κάνει το βασιλιά (νέα μοναρχία).
Όταν ο Μαρξ αρχίζει να αυτοσχεδιάζει, παίζοντας με τις αγαπημένες του αντιφάσεις, δεν υπάρχει τρόπος να τον σταματήσεις. Μήπως άραγε η ίδια γραμματική αναστροφή που μετέτρεψε τους παλαιού τύπου μονάρχες σε μονάρχες νέου τύπου μπο-
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ρει να εξηγήσει και πού έσφαλε η γερμανική φιλοσοφία; Ο Χ έ γκελ, για παράδειγμα, υπέθεσε πως «η Ιδέα του Κράτους» ήταν
το υποκείμενο και η κοινωνία το κατηγόρημά του, ενώ η ιστορία
έδειξε πως η σχέση ήταν αντίστροφη. Αν αναποδογυρίσεις τον
Χ έ γ κ ε λ διορθώνονται όλα του τα λάθη : δεν διαμορφώνει η θρησκεία τον άνθρωπο, ο άνθρωπος διαμορφώνει τη θρησκεία* δεν
δημιουργεί το σύνταγμα το λαό, ο λαός δημιουργεί το σύνταγμα. Βάζουμε τα πάνω κάτω και όλα αποκτούν το νόημά τους.
Τα εύσημα για την ανακάλυψη αυτή αποδίδονται στο Γερμανό φιλόσοφο Λούντβιχ Φόιερμπαχ, του οποίου οι Εισαγωγικές
θέσεις για τη μεταρρύθμιση της φιλοσοφίας^ εκδόθηκαν το Μάρτιο του 1843. αΤο είναι είναι υποκείμενο, η σκέψη κατηγόρημα», ισχυριζόταν. αΗ σκέψη προκύπτει από το είναι, όχι το είναι από τη σκέψη». Ο Μαρξ επέκτεινε το λόγο του Φόιερμπαχ
από την αφαιρετική φιλοσοφία στον πραγματικό κόσμο - και πάνω απ' όλα στον κόσμο της πολιτικής, του κράτους και της κοινωνίας. Ο Φόιερμπαχ, παλιός μαθητής του Χ έ γ κ ε λ , είχε διανύσει ήδη μεγάλη απόσταση από τον ιδεαλισμό του μέντορά του
προς την κατεύθυνση του υλισμού (τον πλέον αξιομνημόνευτο
αφορισμό του τον βρίσκει ακόμη κανείς στα λεξικά αποφθεγμάτων: αΟ άνθρωπος είναι ό,τι τρώει»)* ήταν, όμως, ένας υλιστής
που κατέβαλλε προσπάθειες να παραμείνει εγκεφαλικός και να
αγνοήσει τις οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες της εποχής
και του τόπου του. Η θητεία, πάλι, του Μαρξ στη δημοσιογραφία τον είχε πείσει πως ο προορισμός των ριζοσπαστών φιλοσόφων δεν είναι να ζουν σκαρφαλωμένοι σε υπερυψωμένους στύλους σαν τους Αρχαίους Έλληνες αναχωρητές* οφείλουν να κατέβουν κάτω και να εμπλακούν στο εδώ και το τώρα.
Ο Φόιερμπαχ ήταν από τους πρώτους συγγραφείς από τους
οποίους ο Μαρξ ζήτησε συνεργασία στην
Deutsche-Französische
Jahrbücher^ μόλις έμαθε πως εξασφαλίστηκε η έκδοσή της. Στις
3 Οκτωβρίου του 1843, λίγο πριν φύγει για να συναντήσει τον
Ρούγκε στο Παρίσι, του έγραψε ζητώντας του να καταρρίψει το
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έργο του Πρώσου αυλικού φιλοσόφου Φ. Β. φον Σέλινγκ, του παλιού του ανταγωνιστή στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. «Όπως
διαπίστωσα ο ίδιος όταν ήμουν εκδότης της Rheinische Zeitung^
έχει στη διάθεσή του όλη τ η γερμανική αστυνομία. Αυτό σημαίνει πως αρκεί ένα λογοκριτικό διάταγμα για να εμποδίσει την
εμφάνιση οποιουδήποτε κειμένου εναντίον του Αγίου Σέλινγκ...
Σκέψου, όμως, να ξεμπροστιάσουμε τον Σέλινγκ στο Παρίσι, στα
μάτια του γαλλικού λογοτεχνικού κόσμου!... Περιμένω ανυπερθέτως τ η συνεργασία σου σε όποια μορφή θεωρήσεις εσύ κατάλληλη». Για να τον καλοπιάσει περισσότερο, πρόσθεσε κι ένα
θρασύ υστερόγραφο: «Μολονότι δεν σε γνωρίζει, η γυναίκα μου
σου στέλνει τα χαιρετίσματά της. Δεν θα πιστέψεις πόσες επιτυχίες έχεις στο ωραίο φύλο».
Ο Φόιερμπαχ δεν τσίμπησε. Απάντησε πως, κατά τ η γνώμη
του, θα ήταν βεβιασμένο να κινηθούν από τ η θεωρία στην πράξη, πριν η ίδια η θεωρία λειανθεί τόσο, ώστε να φτάσει στην τελειότητα. Ο Μαρξ, αντιθέτως, πίστευε πως τα δύο ήταν - ή όφειλαν να είναι- αδιαχώριστα. Στην πράξη επιτυγχάνεται η τελειότητα, και η πρακτική που χρειάζονταν περισσότερο οι φιλόσοφοι
εκείνη την εποχή ήταν η «ανελέητη κριτική σε ό,τι υπάρχει». Ο
Φόιερμπαχ είχε εμπνεύσει την κριτική στον Χ έ γ κ ε λ · τώρα ο
Φόιερμπαχ, αφού είχε εξυπηρετήσει το σκοπό του, θα γινόταν κι
αυτός με τ η σειρά του αντικείμενο κριτικής - ιδίως στις Θέσεις
για τον Φόιερμπαχ^ τις οποίες έγραψε την άνοιξη του 1845. Οι
Θέσεις για τον Φόιερμπαχ κλείνουν με τ η λακωνικότερη σύνοψη της διαφοράς μεταξύ αναχωρητών και ακτιβιστών: «Οι φιλόσοφοι το μόνο που έκαναν ήταν να ερμηνεύσουν τον κόσμο με
διάφορους τρόπους· το θέμα είναι να τον αλλάξουμε».
Σ ε αντίθεση με άλλους στοχαστές τους οποίους ο Μαρξ είχε
μασήσει για να τους φτύσει στη συνέχεια, ο Φόιερμπαχ κέρδισε
τ η σταθερή του ευγνωμοσύνη. «Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία
να σε διαβεβαιώσω για το μεγάλο σεβασμό -και αν μου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω τ η λ έ ξ η - για την αγάπη που σου έχω».
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έγραψε στον Φόιερμπαχ το 1844. «Παρείχες -δεν γνωρίζω αν
είχες την πρόθεση - τα φιλοσοφικά θεμέλια στο σοσιαλισμό... Η
ενότητα του ανθρώπου με τον άνθρωπο, η οποία στηρίζεται στις
πραγματικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, η έννοια των ανθρωπίνων ειδών, την οποία κατέβασες από τα ουράνια της αφαίρεσης στην πραγματική γη, τι άλλο είναι αυτό από την ίδια την
έννοια της κοινωνίας!»
Τις τελευταίες εβδομάδες στο Κρόιτσναχ ο Μαρξ έγραψε δύο
σημαντικά δοκίμια, τα οποία θα δημοσιεύονταν αργότερα στην
Deutsche-Französische
Jahrbücher. To πρώτο, το «Εβραϊκό ζήτημα» αναφέρεται από τους αγιογράφους του Μαρξ, εάν αναφέρεται καν, μόνο en passant"^ Έχει παράσχει, όμως, ισχυρά όπλα
στους εχθρούς του.
Ήταν άραγε ο Μαρξ Εβραίος που μισούσε τον εαυτό του; Μολονότι ουδέποτε απαρνήθηκε την εβραϊκή του καταγωγή, ουδέποτε, από την άλλη, της απέδωσε ιδιαίτερη σημασία - αντίθετα με την κόρη του την Ελεονόρα, η οποία πληροφόρησε κάποτ ε περήφανη μια ομάδα εργατών του Ηστ Εντ του Λονδίνου πως
ήταν «Εβραία». Στην ύστερη αλληλογραφία του με τον Ένγκελς,
στόλιζε με άγρια χαρά τους εχθρούς του αντισημιτικές προσβολές: ο Γερμανός σοσιαλιστής Φερντινάντ Λασάλ, συχνό θύμα
του, περιγραφόταν εκ περιτροπής ως Γιντ, Β ί λ ι Εφραίμ, Ίζζυ και
Εβραίος Νέγρος. «Μου είναι πλέον προφανές -όπως μαρτυρούν
το σχήμα της κεφαλής του και ο τρόπος με τον οποίο φυτρώνουν
τα μαλλιά του- πως κατάγεται από τους νέγρους που συνόδεψαν τον Μωυσή στην έξοδό του από την Αίγυπτο, εκτός πια κι
αν η μάνα του ή η πατρογονική γιαγιά του πλάγιασε με κάποιο
νέγρο», έγραφε ο Μαρξ το 1862, συζητώντας το πάντα συναρπαστικό ζήτημα των προγόνων του Λασάλ. « Τ ι να σου πω, το
μείγμα νεγρικότητας και γερμανικότητας, από τ η μια πλευρά,
και η βασική νεγροειδής του γενιά, από την άλλη, πρέπει ανα* Εν παρόδω.
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πόφευκτα να δίνουν ένα ιδιόμορφο προϊόν. Η φορτικότητα του
τύπου είναι εξίσου νέγρικη».
Μερικά αποσπάσματα από το «Εβραϊκό ζήτημα» αναδίδουν
το ίδιο ταγκό άρωμα αν βγουν από τα συμφραζόμενά τους, κάτι
που γίνεται συνήθως:
Ποιο είναι το εγκόσμιο βάθρο του ιουδαϊσμού; Η πρακτική
ανάγκη, το ιδιωτικό συμφέρον.
Ποια είναι η εγκόσμια λατρεία του Εβραίου; Το εμπόριο.
Ποιος είναι ο εγκόσμιος Θεός του; Το χρήμα...
Έτσι, διακρίνουμε στον ιουδαϊσμό ένα καθολικό σύγχρονο
αντικοινωνικό στοιχείο, που με την ιστορική ανάπτυξη, για
την οποία οι Εβραίοι εργάστηκαν με ζήλο, έχει φτάσει σήμερα στο ζενίθ του, σε ένα ύψος όπου πρέπει κατ' ανάγκη να
διαλυθεί.
Η χειραφέτηση των Εβραίων είναι, σε τελευταία ανάλυση,
η χειραφέτηση της ανθρωπότητας από τον ιουδαϊσμό.
Οι κριτικοί που διαβλέπουν στα λόγια του Μαρξ μία πρόγευση
του Mein Kampf παραβλέπουν ένα ουσιώδες σημείο: παρά την
αδέξια φρασεολογία και την αναπαραγωγή των στερεοτύπων, το
δοκίμιο είχε γραφτεί στην πραγματικότητα για να υπερασπιστεί
τους Εβραίους. Απαντούσε στον Μπρούνο Μπάουερ, ο οποίος
ισχυριζόταν πως οι Εβραίοι δεν θα έπρεπε να αποκτήσουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα και πολιτικές ελευθερίες μέχρι να βαπτισθούν χριστιανοί. Μολονότι (ή ίσως επειδή) ο Μπάουερ ήταν
δεδηλωμένος άθεος, πίστευε πως ο χριστιανισμός ήταν πολιτισμικά πιο εξελιγμένος από τον ιουδαϊσμό και γι' αυτόν το λόγο
ένα βήμα πλησιέστερα στη χαρμόσυνη απολύτρωση που θα ακολουθούσε την αναπόφευκτη καταστροφή όλων των θρησκειών όπως ο νεκροθάφτης θεωρεί πιο πιθανή πελάτισσά του την τρεκλίζουσα χήρα από τ η Μις Γιανγκ.
Η θέση του Μπάουερ έδινε επιχειρήματα στην επίσημη μι-
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σαλλοδοξία και τον συνέδεε με τους ηλιθιοδέστερους συντηρητικούς της Πρωσίας· ο Μαρξ την ανασκεύασε με παραδειγματική βιαιότητα. Είναι αλήθεια, βέβαια, πως ο Μαρξ φαινόταν να
αποδέχεται την καρικατούρα των Εβραίων ως αθεράπευτων σπαγκοραμμένων - αλλά τότε όλος ο κόσμος πίστευε το ίδιο. ( Η
γερμανική λέξη Judentum, σύμφωνα με την κοινή χρήση της
εκείνη την εποχή, ήταν συνώνυμο του «εμπορίου»). Το πιο σημαντικό είναι πως δεν τους κατηγορούσε για τίποτα, ούτε είχε τίποτα να τους προσάψει: αφού τους ήταν απαγορευμένο να συμμετέχουν στους πολιτικούς θεσμούς, τι πιο φυσικό από το να
ασκούν τ η μόνη εξουσία που τους επιτρεπόταν, να βγάζουν, δηλαδή, χρήματα; Τα χρήματα και η θρησκεία έχουν αποξενώσει
εξίσου την ανθρωπότητα από τον εαυτό της και, κατά συνέπεια,
αη χειραφέτηση των Εβραίων είναι, σε τελευταία ανάλυση, η
χειραφέτηση της ανθρωπότητας από τον ιουδαϊσμό».
Από τον ιουδαϊσμό, σημειώστε, όχι από τους Εβραίους. Στο
τέλος, η ανθρωπότητα θα απελευθερωθεί από την τυραννία των
θρησκειών, του χριστιανισμού συμπεριλαμβανομένου, αλλά, εντωμεταξύ, είναι παράλογο και σκληρό να αρνούμαστε στους
Εβραίους την ίδια θέση με οποιονδήποτε άλλο πολίτη. Η προσήλωση του Μαρξ στην ισοπολιτεία επιβεβαιώνεται και από μια
επιστολή που έστειλε το Μάρτιο του 1843, από την Κολωνία
στον Άρνολντ Ρούγκε: αΜόλις δέχτηκα την επίσκεψη του αρχηγού της εδώ εβραϊκής κοινότητας, ο οποίος μου ζήτησε να συντάξω μια έκκληση προς το Επαρχιακό Κοινοβούλιο, για χάρη
των Εβραίων. Όσο κι αν αντιπαθώ την εβραϊκή πίστη, η θέση
του Μπάουερ μου φαίνεται πολύ αφηρημένη. Το ζήτημα είναι
να καταφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πλήγματα στο χριστιανικό καθεστώς και να το διαποτίσουμε λάθρα με καθετί το
ορθολογικό». Η θέση του Μαρξ επιβεβαιώνεται και από το δεύτερο σημαντικό έργο που έγραψε το καλοκαίρι του 1843, μετά
το μήνα του μέλιτος: πρόκειται για το FLOC μία κρίτίχη της Εγελιανης Φιλοσοφίας του Κράτους χαι του Δίκαιου, το οποίο συ-

86

ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΟΥΙΝ

μπλήρωσε λίγους μήνες αργότερα στο Παρίσι και το δημοσίευσε την άνοιξη του 1844.
Όσο άγνωστο παραμένει το άρθρο για τον ιουδαϊσμό, τόσο
διάσημη είναι η ΚριτίΧΎ) της Εγελίανής Φιλοσοφίας^ μολονότι ο
τίτλος του δοκιμίου είναι οικείος μονάχα στους μυημένους. Πολλοί που δεν έχουν διαβάσει ούτε μια γραμμή του Μαρξ, παραθέτουν το επίγραμμα για τ η θρησκεία που είναι το όπιο του λαού. Είναι μια από τις πιο δυνατές του μεταφορές - υποθέτουμε
πως την έχει εμπνευστεί από τον «Πόλεμο του οπίου» ανάμεσα
στους Βρετανούς και τους Κινέζους μεταξύ 1839 και 1842. Πόσοι όμως απ' αυτούς που παπαγαλίζουν τα λόγια καταλαβαίνουν
τ η σημασία τους; Χάρη στους αυτόκλητους ερμηνευτές της Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι οικειοποιήθηκαν τ η φράση προκειμένου να δικαιολογήσουν τις προγραφές των οπαδών της παλαιάς πίστης, το απόφθεγμα χρησιμοποιείται συνήθως για να δηλώσει πως η θρησκεία είναι ένα ναρκωτικό που διοχετεύουν οι
διεστραμμένοι ηγεμόνες στις μάζες, με σκοπό να τις κρατήσουν
σε κατάσταση αποχαυνωμένης, απαθούς ευπείθειας.
Η θέση του Μαρξ ήταν πιο περίπλοκη και αντιμετώπιζε τ η
θρησκεία με περισσότερη κατανόηση. Μολονότι επέμενε πως «η
κριτική της θρησκείας είναι το προαπαιτούμενο κάθε κριτικής»,*
καταλάβαινε τη θρησκευτική ενόρμηση των ανθρώπων. Οι φτωχοί κι οι εξαθλιωμένοι, που δεν περιμένουν καμιά χαρά σ' αυτόν τον
κόσμο, έχουν τουλάχιστον την επιλογή να παρηγορηθούν με την
υπόσχεση μιας καλύτερης ζωής στον άλλο* κι αν το κράτος δεν
ακούει τις κραυγές και τα παρακαλετά τους, γιατί να μην αποταθούν σε μια υψηλότερη αρχή που υπόσχεται πως καμία προσευχή
δεν θα μείνει δίχως απάντηση; Μπορεί η θρησκεία να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καταπίεση, είναι, ωστόσο, και ένα
* Τα αποσπάσματα από την Κριτιχ-η της Εγελιανης
Φιλοσοφίας του
Κράτους και του Δικαίου είναι από τ η μετάφραση του Μ π ά μ π η Λυκούδη, εκδ. Παπαζήση, 1978.
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καταφύγιο για τους καταπιεσμένους. « Η θρησκευτική καχεξία είναι, κατά ένα μέρος, η έκφραση της πραγματικής καχεξίας και,
κατά ένα άλλο, η διαμαρτυρία ενάντια στην πραγματική καχεξία.
Η θρησκεία είναι ο στεναγμός του καταπιεζόμενου πλάσματος, η
θαλπωρή ενός άκαρδου κόσμου, είναι το ττνεύμα ενός κόσμου απ'
όπου το πΛ/εύμα έχει λείψει. Η θρησκεία είναι το όπιο του λαού».
Το απόσπασμα τα λέει όλα. Αλλού στο δοκίμιό του, όμως, η
λεκτική του δεξιοτεχνία εκφυλίζεται συχνά σε αυτάρεσκες λεξικές ακροβασίες - ή, για να είμαστε πιο αυστηροί, σε καθαρή
επιδειξιομανία. Ορίστε τι λέει για τον Μαρτίνο Λούθηρο και τ η
Γερμανική Μεταρρύθμιση:
Ο Λούθηρος εξουδετέρωσε τ η δουλεία από ευλάβεια, αντικαθιστώντας τ η με τ η δουλεία από πεποίθηση. Τσάκισε την πίστη στην εξουσία αποκαθιστώντας την εξουσία της πίστης.
Μετάτρεψε τους παπάδες σε λαϊκούς μετατρέποντας τους λαϊκούς σε παπάδες. Απελευθέρωσε τον Άνθρωπο από την εξωτερική θρησκευτικότητα κάνοντάς τ η θρησκευτική συνείδηση του ανθρώπου. Απάλλαξε το σώμα από τις αλυσίδες αλυσοδένοντας την καρδιά.
Και για τ η διαφορά μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας:
Σ τ η Γαλλία, αρκεί να είσαι κάτι για να θέλεις να γίνεις το
παν. Σ τ η Γερμανία πρέπει να μην είσαι τίποτα για να μην
πρέπει να απαρνηθείς το παν. Σ τ η Γαλλία, η μερική χειραφέτηση είναι η βάση της καθολικής χειραφέτησης. Σ τ η Γερμανία, η καθολική χειραφέτηση είναι η conditio sine qua non
κάθε μερικής χειραφέτησης.
Περνούν έτσι μερικές παράγραφοι λαμπρών πυροτεχνημάτων κι
αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε πως τα ρητορικά σχήματα είναι ο
σκοπός μάλλον παρά τα μέσα του.
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Από την άλλη, θα ήταν άστοχο να παραβλέψουμε τις υφολογικές επιλογές του Μαρξ. Τα μειονεκτήματά του είναι την ίδια
στιγμή και οι αρετές του, εκδηλώσεις ενός ττνεύματος εθισμένου
στο παράδοξο και τις αναστροφές, τις αντιθέσεις και τα χιαστά
σχήματα. Καμιά φορά ο διαλεκτικός του ζήλος παρήγαγε κενή
ρητορική, συχνά ωστόσο οδηγούσε σε αξιοθαύμαστες και αυθεντικές ενδοσκοπήσεις. Δεν θεωρούσε τίποτε δεδομένο, αναποδογύριζε τα πάντα - συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας. Πώς
θα μπορούσαν να κατέβουν οι ισχυροί από το θρόνο τους και να
εξυμνηθούν οι ταπεινοί; Στην κριτική του Χ έ γ κ ε λ διατυπώνει
για πρώτη φορά την απάντησή του: απαιτείται «μια τάξη με ριζικές αλυσίδες, μια τάξη της κοινωνίας των ιδιωτών που να μην
είναι τάξη της κοινωνίας των ιδιωτών, ενός κοινωνικού στρώματος που θα είναι η διάλυση όλων των στρωμάτων... Η διάλυση
αυτή της κοινωνίας, πραγματωμένη σε μία επιμέρους τάξη, είναι το προλεταριάτο». Η τελευταία λέξη ακούστηκε σαν την
βροντή του κεραυνού στο έρημο λιβάδι. Ούτε η Γερμανία ούτε η
Γαλλία είχαν ακόμη προλεταριάτο αντάξιο του ονόματός του,
δεν έχει σημασία: ερχόταν καταιγίδα.
Η θεωρία του Μαρξ για την πάλη των τάξεων επρόκειτο να
τελειοποιηθεί και να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια - μ ε κυριότερο παράδειγμα το Κομμουνιστικό Μανιφέστο- αλλά οι βασικές
της γραμμές ήταν ήδη ευδιάκριτες: αΚάθε τάξη, αμέσως μόλις
αρχίσει την πάλη με την τάξη που βρίσκεται πάνω απ' αυτήν,
έχει κιόλας εμπλακεί στην πάλη με την τάξη που βρίσκεται κάτω απ' αυτήν. Οι ηγεμόνες βρίσκονται σε πάλη με τη βασιλεία,
ο γραφειοκράτης με την αριστοκρατία, ο αστός με όλους αυτούς,
ενώ ο προλετάριος αρχίζει ήδη την πάλη με τους αστούς». Η κάθε τάξη λοιπόν μεταβιβάζει στην επόμενη την ευθύνη να χειραφετηθεί, μέχρι να επιτευχθεί επιτέλους η παγκόσμια απελευθέρωση. Σ τ η Γαλλία, η αστική τάξη είχε ανατρέψει την αριστοκρατία και τον κλήρο, και στον ορίζοντα φαινόταν ήδη η επόμενη
εξέγερση. Ακόμη και στην ακλόνητη γηραιά Πρωσία δεν θα
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μπορούσε η μεσαιωνική κυβέρνηση να διατηρεί επ' άπειρον τη
βασιλεία της. Με έναν αποχαιρετιστήριο χλευασμό της τευτονικής αποτελεσματικότητας - « Η Γερμανία, που πηγαίνει στο
βάθος των πραγμάτων, δεν μπορεί να επαναστατήσει χωρίς να
κάνει επανάσταση συθέμελα»- έφυγε για το Παρίσι. Ένιωθε
πως ήταν το μόνο μέρος στον κόσμο, στο οποίο θα έπρεπε να
βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. «Όταν όλες οι εσωτερικές προϋποθέσεις θα έχουν πληρωθεί, η μέρα της γερμανικής ανάστασης
θα αναγγελθεί από το λάλημα του γαλλικού κόκορα».

3
Ο βασιλιάς που έτρωγε χορτάρι
((Στο Παρίσι λοιπόν, στο παλαιό πανεπιστήμιο της φιλοσοφίας
και την καινούργια πρωτεύουσα του καινούργιου κόσμου!» έγραψε ο Μαρξ στον Ρούγκε το Σεπτέμβριο του 1873. ((Είτε ευοδώσουν είτε όχι τα σχέδιά μου, σε κάθε περίπτωση θα είμαι στο
Παρίσι προς το τέλος αυτού του μήνα, καθώς η περιρρέουσα
ατμόσφαιρα στη Γερμανία σε κάνει να αισθάνεσαι σαν δουλοπάροικος και δεν βλέπω εδώ κανένα περιθώριο για ελεύθερη δραστηριότητα». Οι επαναστάσεις του 1789 και του 1830 είχαν καταστήσει τη γαλλική πρωτεύουσα φυσικό σημείο συνάντησης.
Ήταν μια πόλη συνωμοτών και ποιητών και λιβελογράφων, γεμάτη αιρετικά τάγματα, κοσμικά σαλόνια και μυστικές εταιρείες - ((το κεντρικό νευρικό σύστημα της ευρωπαϊκής ιστορίας,
που στέλνει ηλεκτρικές εκκενώσεις και γαλβανίζει ολόκληρο
τον κόσμο». Οι πιο γνωστοί πολιτικοί στοχαστές της εποχής
ήταν Γάλλοι: ο μυστικιστής χριστιανός σοσιαλιστής Πιερ Λερού, οι ουτοπικοί κομμουνιστές Βικτόρ Κονσιντεράν και Ετιέν
Καμπέ, ο φιλελεύθερος ρήτορας και ποιητής Αλφόνσος Λαμαρτίνος (και για να μνημονεύσουμε το πλήρες όνομά του σε όλο του
το μεγαλείο: ο Αλφόνσος Μαρί Λουί ντε Πρατ ντε Λαμαρτίνος).
Και πάνω απ' όλους ο Πιερ Ζοζέφ Προυντόν, ελευθεριακός αναρ-
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χικός, ο οποίος το 1840 είχε γνωρίσει απότομα τ η φήμη με το
βιβλίο του Τί είναι η ιδιοκτησία; - ερώτημα στο οποίο έδινε τ η
λιτή του απάντηση από την πρώτη πρώτη σελίδα: «η ιδιοκτησία είναι κλοπή». Εν ευθέτω χρόνω ο Μαρξ θα ποδοπατούσε και
θα ξεκοίλιαζε όλους αυτούς τους ταυρομάχους της πολιτικής με κατεξοχήν θύμα του τον Προυντόν, του οποίου το magnum
opus πάνω στη «φιλοσοφία της φτώχειας» θα προκαλούσε την
ξεκαρδιστική απάντηση του Μαρξ με τ η Φτώχεια της Φιλοσοφίας. Προς το παρόν πάντως, ο νεοαφιχθείς Μαρξ περιοριζόταν
να ακούει και να μαθαίνει.
Στα καφενεία έπαιζε τα βράδια η μουσική και ο αέρας μύριζε
επανάσταση. Η «αστική μοναρχία» του Λουδοβίκου Φίλιππου
παρέπαιε και φαινόταν πως σύντομα μία ακόμη ηλεκτρική εκκένωση υψηλής τάσης θα διαπερνούσε την Ευρώπη. «Ο αστός
Βασιλιάς έχει χάσει το κύρος του στον κόσμο και αυτό φαίνεται
από τις πολυάριθμες απόπειρες να δολοφονηθεί ετούτος ο καταπιεστικός και αυταρχικός πρίγκιπας», ανέφερε ο Ρούγκε. «Μια
μέρα, ενώ περνούσε από μπροστά μου, καλά κρυμμένος μέσα
στην άμαξά του, με ουσάρους εμπρός και πίσω και δεξιά κι αριστερά, παρατήρησα προς μεγάλη μου έκπληξη πως οι ιππείς που
τον συνόδευαν είχαν τα όπλα τους έτοιμα να πυροβολήσουν στο
ψαχνό, κι όχι με τον συνηθισμένο τους, επιδεικτικό, τρόπο στον
αέρα. Έτσι γυρίζει στους δρόμους, καβάλα στις ενοχές του!» Ο
Ρούγκε, ο Μαρξ και ο ποιητής Γκέοργκ Χέρβεγκ - η τριανδρία
που διεύθυνε την Deutsche-Französische
Jahrbücherέφτασε
στο Παρίσι το φθινόπωρο του 1843. Ο Ρούγκε ταξίδεψε από τ η
Δρέσδη μέσα σε ένα «μεγάλο λεωφορείο», συνοδευόμενος από
τ η γυναίκα του, ένα σμάρι παιδιών και ένα μεγάλο μοσχαρίσιο
μπούτι. Εμττνευσμένος από τον Σαρλ Φουριέ πρότεινε να ζήσουν
μαζί τα τρία ζευγάρια σε «κοινόβιο» ή κοινότητα, όπου οι γυναίκες θα αναλάμβαναν εκ περιτροπής τα ψώνια, το μαγείρεμα και
το ράψιμο. « Η Φράου Χέρβεγκ κατάλαβε αμέσως τι επρόκειτο να
συμβεί», θυμόταν χρόνια αργότερα ο Μαρσέλ, ο γιος της. «Πώς
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θα ήταν δυνατόν να συνεννοηθούν η Φράου Ρούγκε, η ευγενική,
μικροκαμωμένη κυρία από τη Σαξονία, με την πάνέξυττνη κι ακόμη πιο φιλόδοξη Φράου Μαρξ, της οποίας οι γνώσεις ξεπερνούσαν κατά πολύ τις δικές της; Πώς θα ήταν δυνατόν η Φράου Χέρβεγκ, που ήταν νιόπαντρη και η νεότερη από τις τρεις τους, να
βρει ελκυστική την κοινή αυτή ζωή;» Ο Γκέοργκ και η Έμμα
Χέρβεγκ αγαπούσαν την πολυτέλεια - και καθώς ο πατέρας της
ήταν ένας πλούσιος τραπεζίτης, είχαν τα μέσα για να την απολαύσουν. Αρνήθηκαν την πρόσκληση του Ρούγκε. Ο Κάρολος,
όμως, κι η Τζένη (που ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος) αποφάσισαν να δοκιμάσουν. Μετακόμισαν στο διαμέρισμα των Ρούγκε,
στον αριθμό 23 της οδού Βανό, πλάι στα γραφεία της Jahrbücher,
Οι πειραματισμοί στον πατριαρχικό κομμουνισμό κράτησαν
για δεκαπέντε μέρες. Έπειτα, οι Μαρξ τα μάζεψαν και μεταφέρθηκαν στο δικό τους διαμέρισμα, λίγο πιο κάτω στον ίδιο
δρόμο. Ο Ρούγκε ήταν ένας σχολαστικός, πουριτανός σπιτόγατος και δεν μπορούσε να ανεχτεί τις ανοργάνωτες και παρορμητικές συνήθειες του συνεκδότη του: Ο Μαρξ, διαμαρτυρόταν,
αδεν ολοκληρώνει τίποτα, τα αφήνει όλα στη μέση και βουτάει
με καινούργιο ενθουσιασμό, σε μια ατελείωτη θάλασσα από βιβλία... Έ χ ε ι αρρωστήσει από την πολλή δουλειά και δεν ξάπλωσε καθόλου για τρεις, μπορεί και τέσσερις, νύχτες στη σειρά...» Σοκαρισμένος από τον τρόπο που εργαζόταν ο Μαρξ,
σκανδαλίστηκε ακόμη περισσότερο από τον τρόπο που ξεκουραζόταν και διασκέδαζε. « Η γυναίκα του τού έκανε δώρο για τα
γενέθλιά του ένα καμουτσίκι που της κόστισε 100 φράγκα»,
έγραφε λίγους μήνες αργότερα, «και ο κακομοίρης ούτε ιππασία
γνωρίζει ούτε άλογο έχει. Ό,τι βλέπει θέλει να το έχει - μια
άμαξα, ρούχα της μόδας, ένα παρτέρι με λουλούδια, καινούργια
έπιπλα από την Έκθεση, το φεγγάρι, αν γινόταν». Ως κατάλογος αγορών ακούγεται μάλλον απίθανος: τον Μαρξ δεν τον ενδιέφεραν οι πολυτέλειες και οι ελαφρότητες. Κι αν επιθυμούσε
τέτοια πράγματα, τα ήθελε για λογαριασμό της Τζένης, που τα
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λάτρευε. Οι πρώτοι μήνες στο Παρίσι ήταν η πρώτη και μοναδική περίοδος στη ζωή της που μπορούσε να κάνει τα κέφια της,
καθώς ο μισθός του Καρλ είχε αυξηθεί κατά 1.000 θάλερ, από
μια δωρεά που είχαν στείλει από την Κολωνία παλαιοί μέτοχοι
της Rheinische Zeitung. Ήθελε, εξάλλου, να γλεντήσει η γυναίκα του μια τελευταία φορά, πριν την καταβάλουν και την περιορίσουν οι απαιτήσεις της μητρότητας. Την πρωτομαγιά του
1844 γέννησε ένα κοριτσάκι, την Τζένη - η οποία αναφέρεται
συχνότερα με το υποκοριστικό «Τζένηχεν». Τα μαύρα της μάτια
και τα ατίθασά της μαλλιά την έκαναν να μοιάζει με μικρογραφία του Καρόλου.
Οι νέοι γονείς, παρά την προίκα, βρίσκονταν σε απελπιστική
κατάσταση και ήταν εντελώς ανίκανοι να αναλάβουν τις ευθύνες
του μωρού, κι έτσι, τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, αποφάσισαν
να φύγουν οι δύο Τζένες και να περάσουν κάποιους μήνες κοντά
στη βαρόνη Φον Βεστφάλεν στην Τρηρ, για να μάθουν τα μυστικά της μητρότητας. αΗ κουκλίτσα μου ταλαιπωρήθηκε, το
δύσμοιρο, κι αρρώστησε με το ταξίδι», έγραψε η Τζένη στον Κάρολο στις 21 Ιουνίου, «και, όπως αποδείχτηκε, δεν υπέφερε μονάχα από δυσκοιλιότητα, αλλά και από υπερτροφία. Χρειάστηκε να καλέσουμε το χοντρογούρουνο (τον Ρόμπερτ Σλάιχερ, τον
οικογενειακό γιατρό), ο οποίος αποφάσισε πως θα έπρεπε οπωσδήποτε να προσλάβουμε παραμάνα, γιατί με την έτοιμη τροφή
δεν θα γινόταν γρήγορα καλά... Δεν ήταν εύκολο να της σώσουμε τ η ζωή, τώρα όμως έχει σχεδόν διαφύγει κάθε κίνδυνο». Ακόμη καλύτερα, η παραμάνα δέχτηκε να έρθει στο Παρίσι μαζί
τους. Παρ' όλη την ευτυχία της (αόλο μου το είναι εκφράζει ικανοποίηση και πληρότητα») δεν μπορούσε να αποδιώξει τα παλιά της κακά προαισθήματα. «Πολυαγαπημένε μου, ανησυχώ
ιδιαίτερα για το μέλλον μας... Καθησύχασέ με, αν μπορείς, πάνω α αυτό το ζήτημα. Γίνεται από παντού λόγος για το σταθερό εισόδημα». Το σταθερό εισόδημα ήταν μια αναγκαιότητα της
ζωής που διέφευγε πάντα από τον Μαρξ.
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Η δουλειά του στο Παρίσι, η οποία υποσχόταν αρχικά οικονομική ασφάλεια, αποδείχτηκε στη συνέχεια πιο προσωρινή και
από την προηγούμενή του εκδοτική περιπέτεια. Πριν γίνει ανεπανόρθωτη η σύγκρουση με τον Ρούγκε, πρόλαβε να βγει ένα
μόνο τεύχος της Deutsche-Französische
Jahrbücher και με δυσκολία εκπλήρωσε τις διασυνοριακές υποσχέσεις που έδινε ο τίτλος της. Αν και η Γαλλία είχε απόθεμα συγγραφέων, κανείς δεν
ήταν διατεθειμένος να συνεισφέρει στο έντυπο. Για να καλύψει
το κενό, ο Μαρξ συμπεριέλαβε τα δοκίμιά του πάνω στο εβραϊκό ζήτημα και τον Χ έ γ κ ε λ καθώς και μια επεξεργασμένη μορφή της αλληλογραφίας του με τον Ρούγκε τα δυο τελευταία χρόνια. Η μόνη μη γερμανική φωνή που ακουγόταν ανήκε σ' έναν
εξόριστο Ρώσο αναρχοκομμουνιστή, τον Μιχαήλ Μπακούνιν. αΟ
Μαρξ εκείνη την εποχή ήταν πιο προχωρημένος από μένα», θυμόταν. ((Μολονότι, νεώτερος από μένα, ήταν ήδη άθεος, καλά
ενημερωμένος υλιστής και συνειδητοποιημένος σοσιαλιστής...
Αποζητούσα τ η συζήτηση μαζί του, η οποία ήταν πάντα διδακτική και πνευματώδης, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που
την ενέττνεε το ποταπότερο μίσος, κάτι το οποίο -αλίμονο!- συνέβαινε πολύ συχνά. Δεν αναπτύχθηκε, πάντως, ουδέποτε μεταξύ μας ειλικρινής οικειότητα - δεν το επέτρεπαν οι ιδιοσυγκρασίες μας. Μ ε αποκαλούσε συναισθηματικό υλιστή - και είχε δίκιο* τον αποκαλούσα ματαιόδοξο, δόλιο και πανούργο και
είχα δίκιο κι εγώ».
Παρά τα εμφανή του μειονεκτήματα, το πρώτο και μοναδικό
φύλλο της Jahrbücher^ είχε και έναν συνεργάτη διεθνούς εμβέλειας - το ρομαντικό ποιητή Χάινριχ Χάινε,* τον οποίο ο Μαρξ
λάτρευε από την παιδική του ήδη ηλικία και είχε αρχίσει να τον
* Heinrich Heine (1797-1856): Γερμανός λυρικός ποιητής, εκπρόσωπος
του Ρομαντισμού, που έτυχε μεγαλύτερης αναγνώρισης στο εξωτερικό
παρά στην ίδια του τ η χώρα, τόσο εξαιτίας της εβραϊκής του καταγωγής
όσο και των πολιτικών του θέσεων.
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συναναστρέφεται λίγο μετά την άφιξή του στο Παρίσι. Ο Χάινε
ήταν ένα λεπτεπίλεπτο πλάσμα, που υπέφερε και ξέσπαγε σε
κλάματα με την παραμικρή κριτική· ο Μαρξ ήταν ένας ανηλεής κριτικός παροιμιώδους αναισθησίας. Για μια φορά, όμως, άφησε κατά μέρους τις εικονοκλαστικές του τάσεις, ως ένδειξη σεβασμού προς τον ιδιοφυή ήρωα της λογοτεχνίας. Ο Χάινε έγινε
τακτικός επισκέπτης του διαμερίσματος των Μαρξ στην οδό Βανό, διάβαζε μεγαλοφώνως αποσπάσματα από ημιτελή έργα και
ζητούσε τη γνώμη και τις διορθώσεις του νεαρού εκδότη. Μια
φορά, φτάνοντας στο σπίτι, βρίσκει τον Κάρολο και την Τζένη
κάτωχρους από ανησυχία για τη μικρή Τζένηχεν. Υπέφερε από
κράμπες σε όλο της το σώμα και βρισκόταν - ή έτσι πίστευαν οι
γονείς τ η ς - στα πρόθυρα του θανάτου. Ο Χάινε πήρε αμέσως
την κατάσταση στα χέρια του, λέγοντας πως ατο παιδί χρειαζόταν να κάνει αμέσως μπάνιο». Κι έτσι σώθηκε η ζωή της μικρής
Τζένηχεν.
Ο Χάινε δεν ήταν κομμουνιστής, όχι πάντως με τη σημασία
που έδινε ο Μαρξ στη λέξη. Ανέφερε συχνά την ιστορία του βασιλιά της Βαβυλώνας που είχε πιστέψει πως έγινε Θεός, μέχρι
που κατακρημνίστηκε από το θρόνο του και άρχισε να σέρνεται
σαν το ζώο στο χώμα και να τρώει χορτάρι: «Θα βρείτε την ιστορία στο περίφημο και λαμπρό Βιβλίο του Δανιήλ. Το συστήνω για
τη διαπαιδαγώγηση του καλού μου φίλου του Ρούγκε κι επίσης
στον ακόμη πιο πεισματάρη φίλο μου τον Μαρξ κι επίσης στους
κυρίους Φόιερμπαχ, Ντάουμερ, Μπρούνο Μπάουερ, Χένγκστενμπεργκ και όλα τα υπόλοιπα μέλη που απαρτίζουν τη λέσχη
των άθεων αυτοανακηρυχθέντων Θεών». Περίμενε τη νίκη της
εργατικής τάξης με τρόμο, φοβούμενος πως η τέχνη και η ομορφιά δεν θα είχαν θέση στο νέο κόσμο. «Οι κατά το μάλλον ή
ήττον παράνομοι ηγέτες των Γερμανών κομμουνιστών είναι
σπουδαίοι κάτοχοι της λογικής φιλοσοφίας και οι πιο ισχυροί ανάμεσά τους προέρχονται από την εγελιανή σχολή», έγραφε το
1845, αναφερόμενος στον Μαρξ. «Οι επιστήμονες αυτοί της επα-
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νάστασης και οι αμείλικτοι και αποφασισμένοι μαθητές τους είναι οι μόνοι στη Γερμανία που έχουν κάποια ζωή μέσα τους και
το μέλλον τούς ανήκει, φοβάμαι». Λίγο πριν το θάνατο του, το
1865, κατέγραψε τις τελευταίες του επιθυμίες και στη διαθήκη
του ζητούσε συγχώρεση από το Θεό, αν έγραψε ποτέ κάτι ((ανήθικο». Ο Μαρξ παρέβλεψε το ολίσθημα του Χάινε προς την ευσέβεια - εάν είχε διαπράξει οποιοσδήποτε άλλος το ίδιο αμάρτημα θα είχε προκαλέσει τους πιο άγριους χλευασμούς του. Όπως
έχει γράψει η Ελεονόρα Μαρξ ((αγαπούσε τόσο τον ποιητή, όσο
και το έργο του και αντιμετώπιζε την πολιτική του αδυναμία όσο
πιο γενναιόδωρα μπορούσε. Οι ποιητές, εξηγούσε, είναι ζώα παράξενα και πρέπει να τους επιτρέπουμε να ακολουθούν το δικό
τους δρόμο. Δεν πρέπει να τους κρίνουμε με τα μέτρα που κρίνουμε τους κανονικούς ή ακόμη και τους εξαιρετικούς ανθρώπους».
Μπορεί η Jahrbücher να ήταν οικονομική καταστροφή, έχαιρε όμως μεγάλης εκτίμησης, και ένας από τους λόγους ήταν οι
σατιρικές ωδές του Χάινριχ Χάινε για τον Βασιλιά Λουδοβίκο
της Βαυαρίας. Εκατοντάδες φύλλα που στάλθηκαν στη Γερμανία κατασχέθηκαν από την αστυνομία, που είχε ειδοποιηθεί από
την πρωσική κυβέρνηση πως το περιεχόμενο της εφημερίδας συνιστούσε παρακίνηση σε εσχάτη προδοσία. Εκδόθηκε ένταλμα
να συλληφθούν αμέσως ο Μαρξ, ο Ρούγκε και ο Χάινε έτσι και
επιχειρούσαν να επιστρέψουν στη γ η των πατέρων τους. Στην
Λυστρία, ο Μέτερνιχ απείλησε με ((αυστηρές ποινές» όποιον βιβλιοπώλη συλλαμβανόταν να έχει στα ράφια του ((αυτό το κατάπτυστο και αηδιαστικό» έντυπο.
Ο Άρνολντ Ρούγκε φοβήθηκε και άφησε τον Μαρξ στα κρύα
του λουτρού, αναστέλλοντας την έκδοση και αρνούμενος να του
καταβάλει το μισθό που είχαν συμφωνήσει. Ορισμένοι ιστορικοί
έχουν ισχυριστεί πως η φιλονικία δεν θα είχε φτάσει στα άκρα
((εάν, εδώ και λίγο καιρό, δεν είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται
μεταξύ τους άλλες προσωπικές διαφορές γύρω από θεμελιώδη
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ζητήματα αρχών». Στην πραγματικότητα, το κατεξοχήν «θεμελιώδες ζήτημα αρχών» ήταν ένας γελοίος καβγάς για την ερωτική ζωή του συναδέλφου τους Γκέοργκ Χέρβεγκ, ο οποίος είχε
απατήσει ήδη τ η γυναίκα του και είχε συνάψει σχέσεις με την
κόμισσα Μαρί ντ' Αγκού, παλαιά ερωμένη του συνθέτη Λιστ και
μητέρα του κοριτσιού, που αργότερα θα γινόταν η Κόζιμα Βάγκνερ. «Ο τρόπος ζωής του Χέρβεγκ και η οκνηρία του με εξόργισαν», έγραψε ο Ρουγκε στη μητέρα του. «Τον αποκάλεσα πολλές φορές και με ζέση παλιάνθρωπο και του δήλωσα πως όταν
παντρεύεται ο άντρας οφείλει να γνωρίζει τι κάνει. Ο Μαρξ δεν
είπε τίποτα, κι όταν ο Χέρβεγκ σηκώθηκε να φύγει, τον χαιρέτησε με ιδιαίτερα φιλικό τρόπο. Το επόμενο πρωί μού έγραψε
πως ο Χέρβεγκ είναι ιδιοφυΐα και έχει λαμπρό μέλλον. Θύμωσε
που τον είχα αποκαλέσει παλιάνθρωπο και μου δήλωσε πως οι
απόψεις μου για το γάμο είναι φιλισταϊκές και απάνθρωπες.
Έκτοτε δεν έχουμε ξαναϊδωθεί».
Αν και ο Μαρξ ξεσπάθωνε συχνά, και μάλιστα με την πουριτανική αγριότητα ενός Σαβοναρόλα, εναντίον της ασυδοσίας και
της ελευθεριότητας -πιθανόν για να αντικρούσει τις κατηγορίες
πως ο κομμουνισμός ήταν συνώνυμος του ελεύθερου, κοινού έρωτ α - , ο ίδιος διασκέδαζε και ίσως ζήλευε κάπως παρακολουθώντας τις ερωτικές παρεκτροπές των φίλων του. Η Τζένη πάντως
τον φοβόταν. «Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής»,
έγραφε από την Τρηρ τον Αύγουστο του 1844, δύο μήνες αφού είχε αφήσει τον άντρα της μόνο στο Παρίσι. « Η πραγματική απειλή της απιστίας, οι πειρασμοί και οι αντιπερισπασμοί της πρωτεύουσας - είναι όλα τούτα δυνάμεις κι εντάσεις που ο αντίκτυπός τους πάνω μου είναι ισχυρότερος από οτιδήποτε άλλο». Δεν
χρειαζόταν ν' ανησυχεί. Μεταξύ των πειρασμών και των αντιπερισπασμών του Παρισιού, το θρόισμα του φουστανιού μιας κόμισσας δεν μπορούσε στο ελάχιστο να ανταγωνιστεί τον αχό της
πολιτικής. Το καλοκαίρι του 1844, ο Μαρξ αποδέχτηκε την προσφορά να συνεργαστεί με τ η Vorwärts!, μια κομμουνιστική εφη-
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μερίδα που έβγαινε δύο φορές την εβδομάδα. Τ η χορηγούσε ο
συνθέτης Μέγιερμπεερ, και την εποχή εκείνη εκδότης της ήταν
ο Καρλ Λούντβιχ Μπερνάις, ο οποίος είχε συνεργαστεί και με
την Deutsche-Französische
Jahrbücher.
Η Vorwärts! ήταν η μοναδική αλογόκριτη γερμανόφωνη εφημερίδα των ριζοσπαστών σ' ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελούσε καταφύγιο ολόκληρης της παλιοπαρέας των προσφύγων
ποιητών και μαχητικών διανοουμένων, όπως ο Χάινε, ο Χέρβεγκ,
ο Μπακούνιν και ο Άρνολντ Ρούγκε. Μια φορά την εβδομάδα
μαζεύονταν στο γραφείο του πρώτου ορόφου στη γωνία της οδού
Μουλέν και της οδού Νεβ Ν τ ε Πετί και συζητούσαν την εκδοτική πολιτική τους. Προήδρευε ο Μπερνάις και ο υπεύθυνος της
έκδοσης Χάινριχ Μπέρνσταϊν, ο οποίος θυμάται:
Άλλοι κάθονταν στο κρεβάτι ή στα μπαούλα, άλλοι στέκονταν όρθιοι και βημάτιζαν πάνω κάτω. Κάττνιζαν όλοι τους
σαν τσιμινιέρες και επιχειρηματολογούσαν με μεγάλο πάθος
κι έξαψη. Ήταν αδύνατον ν' ανοίξουμε τα παράθυρα, γιατί θα
μαζευόταν αμέσως, στο δρόμο από κάτω, το πλήθος για να δει
πού οφειλόταν όλη αυτή η βίαιη οχλοβοή, κι έτσι, γρήγορα,
το δωμάτιο πλημμύριζε από ένα στρώμα καττνού τόσο παχύ
που, αν κάποιος έμπαινε εκείνη τ η στιγμή, θα ήταν αδύνατον
να αναγνωρίσει τους παρόντες. Στο τέλος, ακόμη κι εμείς οι
ίδιοι δεν μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε ο ένας τον άλλον.
Μάλλον έχει δίκιο, δεν θα αναγνώριζαν ο ένας τον άλλον: γιατί αν παρευρίσκονταν ταυτόχρονα ο Μαρξ και ο Ρούγκε, η ((βίαιη οχλοβοή» θα εκφυλιζόταν πολύ γρήγορα σε γρονθοκοπήματα.
Οι δυο εχθροί συνέχισαν τ η βεντέτα τους διά του Τύπου. Τον
Ιούλιο του 1844, υπογράφοντας απλώς ως ((Ένας Πρώσος», ο
Ρούγκε έγραψε ένα εκτενές άρθρο στη Vorwärts! για το βίαιο
τρόπο με τον οποίο ο Πρώσος βασιλιάς κατέστειλε την εξέγερ-
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ση των Σιλεσιανών υφαντών, που είχαν σπάσει τις μηχανές που
απειλούσαν να τους πάρουν τις δουλειές τους. Ο Ρούγκε θεωρούσε πως ο ξεσηκωμός τους δεν επρόκειτο να έχει συνέπειες,
καθώς έλειπε στη Γερμανία η αναγκαία «πολιτική συνείδηση»
για να μεταστοιχειωθεί η μεμονωμένη πράξη ανυπακοής σε κανονική επανάσταση.
Απαντώντας ο Μαρξ, δέκα ημέρες αργότερα, ισχυρίστηκε πως
το λίπασμα των επαναστάσεων δεν ήταν η απολιτική συνείδηση» αλλά η ταξική συνείδηση, την οποία οι Σιλεσιανοί είχαν και
με το παραπάνω. Ο Ρούγκε (ή ο «υποτιθέμενος Πρώσος», όπως
τον αποκαλούσε ο Μαρξ) πίστευε πως δίχως πολιτική ψυχή δεν
ήταν δυνατή η κοινωνική επανάσταση· ο Μαρξ απέρριπτε αυτή
την «ανόητη επινόηση», θεωρώντας πως οι επαναστάσεις είναι
κοινωνικές και πολιτικές ταυτόχρονα στο βαθμό που καταλύουν
την παλαιά κοινωνία και ανατρέπουν την παλαιά εξουσία. Ακόμη κι αν η επανάσταση ξεσπάσει σε μία μεμονωμένη βιομηχανική μονάδα, όπως στην περίπτωση των Σιλεσιανών υφαντών,
απειλεί εξίσου ολόκληρο το κράτος, διότι «αντιπροσωπεύει τ η
διαμαρτυρία του ανθρώπου ενάντια στην απάνθρωπη ζωή του».
Πολύ αισιόδοξη άποψη. Η μόνη επιρροή που άσκησε ο ξεσηκωμός ήταν πως στάθηκε η πηγή της έμττνευσης ενός από τα γνωστότερα ποιήματα του Χάινε, της «Ωδής στους Σιλεσιανούς υφαντές», το οποίο δημοσιεύθηκε στο ίδιο τεύχος της Vorwärts!.
«Το γερμανικό προλεταριάτο είναι ο θεωρητικός του ευρωπαϊκού προλεταριάτου, όπως και το αγγλικό προλεταριάτο είναι
ο οικονομολόγος του και το γαλλικό προλεταριάτο ο πολιτικός
του», έγραφε ο Μαρξ στην απάντησή του στον Ρούγκε, μια πρώτ η διατύπωση της ύστερης δήλωσης του Ένγκελς πως ο ίδιος ο
μαρξισμός ήταν υβρίδιο των τριών συγγενών αυτών τομέων. Ο εικοσιεξάχρονος Μαρξ είχε ήδη εμβαπτιστεί στη γερμανική φιλοσοφία και στο γαλλικό σοσιαλισμό* απέμενε να μυήσει το εαυτό
του στην άχαρη επιστήμη. Όλο το καλοκαίρι του 1844, διάβασε
συστηματικά το κύριο σώμα της βρετανικής πολιτικής οικονο-
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μιας -Άνταμ Σμ^θ,* Ντέφιντ Ρικάρντο,** Τζέιμς Μ ι λ * * * - και,
όσο οι μελέτες του προχωρούσαν, κατέγραφε τα σχόλιά του. Οι
σημειώσεις του, που εκτείνονται σε 50.000 λέξεις, δεν ανακαλύφθηκαν παρά το 1930, όταν τις δημοσίευσε ο Σοβιετικός πανεπιστημιακός Νταβίντ Ριαζάνοφ με το τίτλο Οικονομικά και
Φιλοσοφικά Χειρόγραφα. Είναι πια ευρύτερα γνωστές ως τα Παρισινά χειρόγραφα.

Συχνά απορρίπτουν το έργο του Μαρξ, λέγοντας πως η σκέψη
του είναι «ακατέργαστο δόγμα». Πρόκειται ως επί το πλείστον
για ανθρώπους που δεν παρέχουν καμία ένδειξη πως τον έχουν
διαβάσει. Θα ήταν πιθανόν χρήσιμη άσκηση να αναγκαστούν οι
αυτοσχέδιοι τούτοι κριτικοί -μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο νυν Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μ π λ ε ρ - να διαβάσουν τα Παρισινά χειρόγραφα, τα οποία αποκαλύπτουν τα έργα ενός μυαλού αδιάκοπα διερευνητικού, διεισδυτικού και απροκατάληπτου.
Το πρώτο χειρόγραφο αρχίζει με μια απλή δήλωση: «Οι μισθοί καθορίζονται από την ανελέητη πάλη μεταξύ του καπιταλιστή και του εργάτη. Ο καπιταλιστής νικά αναπόφευκτα. Ο κα* Adam Smith (1723-1790):
Σκώτος φιλόσοφος και οικονομολόγος·
το έργο του Έρευνες πάνω στη φύσ-η και τις αιτίες του πλούτου των εθνών
(1776) αποτελεί την πρώτη μ ε γ ά λ η πραγματεία του φιλελεύθερου καπιταλισμού.
** David Ricardo (1772-1823):
Βρετανός οικονομολόγος· η επιρροή
του έργου του Αρχές πολιτικής οικονομίας (1817) ήταν σημαντική στους
θεωρητικούς τόσο του νεοφιλελευθερισμού όσο και του επιστημονικού
σοσιαλισμού.
*** James Mill (1773-1836): Σκώτος φιλόσοφος, ιστορικός και οικονομολόγος που θεώρησε πως ο φιλοσοφικός στοχασμός έχει ανάγκη μια
επιστημονική βάση και μια ανθρωπιστική προσέγγιση στην π ο λ ι τ ι κ ή
και την οικονομία.
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πιταλιστής μπορεί να ζήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
χωρίς τον εργάτη, παρά ο εργάτης χωρίς τον καπιταλιστή». Από
την προκείμενη αυτή προκύπτουν όλες οι υπόλοιπες. Ο εργάτης
έχει γίνει ένα ακόμη εμπόρευμα που αναζητά τον αγοραστή του*
και οι νόμοι αυτής της αγοράς δεν καθορίζονται από τους πωλητές. Ό,τι και να γίνει, ο εργάτης θα χάσει. Όταν ελαττώνεται ο
κοινωνικός πλούτος, ο εργάτης υποφέρει περισσότερο. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ευημερεί η κοινωνία; «Αυτή είναι η μόνη ευνοϊκή συνθήκη για τον εργάτη. Εδώ, ο ανταγωνισμός μετατίθεται μεταξύ των καπιταλιστών. Η ζήτηση εργατών υπερβαίνει
την προσφορά. Αλλά...»
Πράγματι, αλλά. Το κεφάλαιο δεν είναι τίποτε περισσότερο
από τους συσσωρευμένους καρπούς της εργασίας, και, κατά συνέπεια, το κεφάλαιο και τα εισοδήματα μιας χώρας αυξάνονται
μόνο όταν ((όλο και μεγαλύτερο μέρος των αγαθών που παράγει
ο εργάτης αφαιρούνται από τον ίδιον τον εργάτη, όταν η ίδια του
η εργασία τον αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο ως αλλότρια
ιδιοκτησία, και τα μέσα της ύπαρξης και της δραστηριότητάς
του συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο στα χέρια του καπιταλιστή» - σαν μια έξυττνη κλώσα (αν υπήρχε τέτοιο απίθανο
πλάσμα) η οποία θα αποκτούσε μεγαλύτερη συνείδηση της αδυναμίας της κάθε φορά που θα βρισκόταν στη γόνιμή της περίοδο και μόλις γεννούσε τα αυγά της θα της τα έπαιρναν ζεστά απ'
το κοτέτσι.
Επιπλέον σε μια ευημερούσα κοινωνία θα υπήρχε αυξανόμενη συσσώρευση κεφαλαίου και εντονότερος ανταγωνισμός. ((Οι
μεγάλοι καπιταλιστές καταστρέφουν τους μικρούς, και μια μερίδα των άλλοτε καπιταλιστών βουλιάζει στην τάξη των εργατών, η οποία, καθώς αυξάνεται έτσι ο πληθυσμός της, υποφέρει
από περαιτέρω μείωση των μισθών της και εξαρτάται ακόμη περισσότερο από την παλάμη των μεγάλων καπιταλιστών. Καθώς
ο αριθμός των καπιταλιστών έχει μειωθεί, ελάχιστος ανταγωνισμός υπάρχει πια για τους εργάτες και, καθώς ο αριθμός των ερ-
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γατών έχει αυξηθεί, ο ανταγωνισμός μεταξύ τους έχει πια καταστεί σημαντικότερος από ποτέ, αφύσικος και βίαιος».
Έτσι, καταλήγει ο Μαρξ, ακόμη και στις ευμενέστερες οικονομικές συνθήκες, η μοναδική συνέπεια για τον εργάτη είναι «υπερεργασία και πρώιμος θάνατος, υποβάθμιση σε μηχανή, υποδούλωση στο κεφάλαιο». Ο καταμερισμός της εργασίας τον καθιστά
ακόμη πιο εξαρτημένο, γιατί πια οι εργάτες δεν ανταγωνίζονται
μόνο μεταξύ τους αλλά και με τις μηχανές. αΚαθώς ο εργάτης
έχει υποβαθμιστεί σε μηχανή, η μηχανή μπορεί να τεθεί απέναντι του ως ισότιμος ανταγωνιστής». Τελικά, η συσσώρευση του
κεφαλαίου επιτρέπει στη βιομηχανία να κατασκευάζει ολοένα μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντων. Αυτό οδηγεί στην υπερπαραγωγή
και έχει ως αποτέλεσμα είτε να βγαίνει μεγάλος αριθμός εργατών
στην ανεργία είτε να μειώνονται οι μισθοί τους σε εξευτελιστικά
επίπεδα, α Αυτές», κατέληγε ο Μαρξ με μαύρη ειρωνεία, «είναι οι
συνέπειες εκείνης της κατάστασης της κοινωνίας που είναι και η
πιο ευνοϊκή για τον εργάτη, δηλ. της κατάστασης του αυξανόμενου πλούτου. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, θα έρθει η ώρα που η αύξηση θα φτάσει στην κορύφωσή της. Ποια θα είναι η θέση του εργάτη τότε;». Δεν θα εκπλαγείτε με την απάντηση: άθλια.
Ο καπιταλιστής έχει όλα τα πλεονεκτήματα με το μέρος του.
Ο μεγαλοβιομήχανος μπορεί να κλωσά τα προϊόντα του εργοστασίου του μέχρι να επωάσουν αξιοπρεπείς τιμές, ενώ το μοναδικό προϊόν του εργάτη - ο ιδρώτας του προσώπου του- χάνει
εντελώς την αξία του εάν δεν πωλείται ανά πάσα στιγμή. Ο χαμένος μόχθος μιας ημέρας είναι άχρηστος στην αγορά σαν χθεσινή εφημερίδα και δεν μπορεί να αναπληρωθεί ποτέ. « Η εργασία είναι ζωή κι αν η ζωή δεν ανταλλάσσεται κάθε μέρα με φαγητό, υποφέρει και σύντομα σβήνει». Η εργασία, σε αντίθεση
με άλλα εμπορεύματα, δεν μπορεί ούτε να συσσωρευτεί ούτε να
αποταμιευτεί - όχι πάντως από τον εργάτη. Ο εργοδότης είναι
πιο τυχερός, γιατί το κεφάλαιο είναι «εναποθηκευμένη εργασία»
και έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής στα ράφια.
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Η μόνη άμυνα ενάντια στον καπιταλισμό είναι ο ανταγωνισμός, ο οποίος ανεβάζει τους μισθούς και κατεβάζει τις τιμές. Γι'
αυτόν, όμως, ακριβώς το λόγο, οι μεγάλοι καπιταλιστές θα προσπαθούν πάντα να ματαιώσουν ή να υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητα. Έτσι όπως οι παλαιοί γαιοκτήμονες της φεουδαρχίας ήλεγχαν το μονοπώλιο της γης -για την οποία η ζήτηση
ήταν σχεδόν απεριόριστη και η προσφορά πεπερασμένη-, έτσι
και η νέα γενιά βιομηχάνων επεδίωκε το μονοπώλιο της παραγωγής. Κατά συνέπεια, θα ήταν ανόητο να συμπεράνει κανείς,
όπως το είχε πράξει ο Άνταμ Σμιθ, πως το συμφέρον του γαιοκτήμονα ή του καπιταλιστή είναι ταυτόσημο με το συμφέρον της
κοινωνίας. αΥπό τη δεσποτεία της ατομικής ιδιοκτησίας, το συμφέρον του κάθε ιδιώτη από την κοινωνία είναι αντιστρόφως ανάλογο με το συμφέρον της κοινωνίας από τον ιδιώτη, όπως το συμφέρον του δανειοδότη από τον σπάταλο δεν ταυτίζεται καθόλου
με το συμφέρον του σπάταλου».
Ο Μαρξ έτρεφε βαθύ, αν και κριτικό, σεβασμό για τον Σμιθ
και τον Ρικάρντο. Όπως και με τον Χέγκελ, χρησιμοποιούσε τα
ίδια τους τα λόγια και την ίδια τους τη λογική για να εκθέσει τις
αδυναμίες της θεωρίας τους. Και η προφανέστερη αδυναμία ήταν
η ακόλουθη: αΗ πολιτική οικονομία απορρέει από το γεγονός
της ατομικής ιδιοκτησίας. Δεν την εξηγεί». Οι κλασικοί οικονομολόγοι θεωρούσαν την ατομική ιδιοκτησία ως την πρωταρχική ανθρώπινη κατάσταση, με τον ίδιο τρόπο που οι θεολόγοι
εξηγούσαν την ύπαρξη του κακού ανάγοντάς τ η στην πρώτη
ανυπακοή του ανθρώπου και στον καρπό εκείνου του απαγορευμένου δέντρου που η μοιραία του γεύση έφερε το θάνατο στον
κόσμο.
Η ατομική ιδιοκτησία, ωστόσο, δεν είναι από καμία άποψη
παγιωμένη και αμετάβλητη αξία. Ήδη, χάρη στη Βιομηχανική
Επανάσταση, η εξουσία είχε μεταφερθεί από τους φεουδάρχες
γαιοκτήμονες σε συλλογικότερους άρχοντες: η αριστοκρατία του
χρήματος είχε πάρει τη θέση της αριστοκρατίας της γης. «Αρνού-
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μαστέ να συνταχθούμε με τα συναισθηματικά δάκρυα που χύνει
ο ρομαντισμός γι' αυτήν την εξέλιξη», σχολίασε αυστηρά ο Μαρξ.
Οι φεουδάρχες ήταν ανεπαρκείς μπούφοι που δεν έκαναν καμία
προσπάθεια να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος από
την ιδιοκτησία τους: καθόντουσαν μόνο και απολάμβαναν τ η
((ρομαντική δόξα» της ευγενούς τους αδιαφορίας. Ευχής έργο θα
ήταν να καταρριφθεί επιτέλους ο αφελής αυτός μύθος και ((η ρίζα της έγγειας ιδιοκτησίας - τ ο αποκρουστικό ατομικό συμφέρον- να βγει στην επιφάνεια και να εκδηλωθεί στην πιο κυνική
του μορφή». Περιορίζοντας τις μεγάλες γαιοκτησίες σε απλά
εμπορεύματα χωρίς κανέναν αρκαδικό μυστικισμό, ο καπιταλισμός ήταν τουλάχιστον διαφανής ως προς τις προθέσεις του. Η
μεσαιωνική ρήση nulle terre sans seigneur (να μην υπάρχει γ η
χωρίς αφέντη) έδωσε τ η θέση της σε μια χυδαιότερη αλλά τίμια,
τουλάχιστον, παραδοχή: l'argent n'a pas de maître (τα χρήματα
δεν έχουν αφέντη).
Υπό το ζυγό της τελευταίας αυτής τυραννίας, σχεδόν οι πάντες
και τα πάντα ((καθίστανται αντικείμενα». Ο εργάτης αφιερώνει
τ η ζωή του στην παραγωγή αντικειμένων που δεν κατέχει και
δεν ελέγχει. Η εργασία του γίνεται, έτσι, ένα ξεχωριστό, εξωτερικό πλάσμα που ((υπάρχει έξω από αυτόν, ανεξάρτητα από
αυτόν και αλλότριο ως προς αυτόν και το οποίο αρχίζει να του
αντιπαρατίθεται ως αυτόνομη δύναμη* η ζωή που είχε εμφυσήσει άλλοτε στο αντικείμενο του αντιπαρατίθεται τώρα ως εχθρική και αλλότρια». Κανείς από τους μελετητές ή τους κριτικούς
του Μαρξ δεν έχει προσέξει τον προφανή παραλληλισμό με τον
Φρανκεστάιν της Μαίρης Σέλλεϋ, την ιστορία ενός τέρατος που
στρέφεται εναντίον του δημιουργού του. (Δεδομένης της γοητείας που ασκούσε στον Μαρξ ο προμηθεϊκός θρύλος, ας σημειώσουμε και τον υπότιτλο του μυθιστορήματος: Ένας σύγχρονος
Προμηθέας), Ύο 1863, ενώ υπέφερε από μια οξεία κρίση διοθηνών, περιέγραψε ένα ιδιαίτερα επώδυνο σπυρί ως ((δεύτερο
Φρανκεστάιν στην πλάτη μου». ((Μου φάνηκε πολύ καλό θέμα
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για διήγημα», έγραψε στον Ένγκελς. ((Από μπροστά, ο άνθρωπος που τέρπει τον ένδον άνθρωπο με πόρτο, κόκκινο κρασί, μπύρα και τεράστιες ποσότητες κρέατος. Από μπροστά, ο κοιλιόδουλος. Αλλά από πίσω, στην πλάτη του, ο έξω άνθρωπος, μια
καταραμένη διοθήνη. Εάν ο διάβολος κλείσει συμφωνία με κάποιον άνθρωπο να του παρέχει μόνιμα, αλλά υπό αυτούς τους
όρους, εξαίσιο φαγητό, εγώ λέω να πάει στο διάβολο ο διάβολος». Ο Μαρξ μίλησε για τον πυώδη δαιμονάκο στην κόρη του
την Ελεονόρα, που εκείνη την εποχή ήταν οκτώ ετών. ((Μα είναι η ίδια σου η σάρκα!», του επισήμανε εκείνη.
Η έννοια της αλλοτρίωσης του εγώ είχε εντυπωθεί στα παιδιά του Μαρξ από την τρυφερή τους ηλικία, κυρίως εξαιτίας των
παραμυθιών που επινοούσε για να τα διασκεδάσει. ((Από τα πολλά υπέροχα παραμύθια που μου είχε πει, το πιο θαυμαστό, το πιο
απολαυστικό ήταν ο "Χανς Ρέκλε"», έγραφε η Ελεονόρα σε κάποιες αναμνήσεις της:
Συνέχιζε για μήνες και μήνες* ήταν μια ολόκληρη σειρά από
ιστορίες... Ο ίδιος ο Χανς Ρέκλε ήταν ένας μάγος σαν του
Χόφμαν, που είχε μαγαζί με παιχνίδια και βρισκόταν πάντα με
τις τσέπες αδειανές. Το μαγαζί του ήταν γεμάτο με τα πιο
θαυμαστά αντικείμενα - ξύλινους άντρες και ξύλινες γυναίκες, γίγαντες και νάνους, βασιλιάδες και βασίλισσες, εργάτες
και αφέντες, ζώα και πουλιά, αναρίθμητα σαν τα ζωντανά που
έβαλε ο Νώε στην Κιβωτό του, τραπέζια και καρέκλες, κασέλες, κουτιά όλων των ειδών και των μεγεθών. Και μολονότι ήταν μάγος, δεν μπορούσε να πληρώσει τα χρέη του ούτε
στο διάβολο ούτε στο χασάπη, κι ήταν λοιπόν -παρά τη θέλησή του- μόνιμα υποχρεωμένος να πουλά τα παιχνίδια του
στο διάβολο. Τα παιχνίδια του περνούσαν από πολλές θαυμαστές περιπέτειες, που τελείωναν πάντα με την επιστροφή τους
στο μαγαζί του Χανς Ρέκλε.
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Εύκολη κατάληξη για τα παραμύθια. Ο εργάτης, όμως, πώς θα
μπορούσε να επανακτήσει τους καρπούς της εργασίας του, δίχως
να καταφύγει στη μαγεία; Για τον Χέγκελ, η αλλοτρίωση ήταν
απλώς ένα δεδομένο της ζωής, η σκιά που πέφτει ανάμεσα στη
σύλληψη και τη δημιουργία, ανάμεσα στον πόθο και τις ωδίνες
του τοκετού. Από τη στιγμή που η ιδέα γίνεται αντικείμενο - ε ί τ ε μηχανή είτε βιβλίο- «εξωτερικεύεται» και χωρίζει από τον
παραγωγό της. Η αποξένωση είναι η αναπόφευκτη κατάληξη
της εργασίας.
Για τον Μαρξ, η αλλοτριωμένη εργασία δεν είναι αιώνιο και
αναπόδραστο πρόβλημα της ανθρώπινης συνείδησης, αλλά συνέπεια μιας συγκεκριμένης μορφής οικονομικής και κοινωνικής
οργάνωσης. Η μητέρα, για παράδειγμα, δεν αποξενώνεται αυτόματα από το μωρό της, τη στιγμή που αυτό βγαίνει από τη μήτρα, μολονότι ο τοκετός είναι αναμφίβολα ένα καλό παράδειγμα
του τρόπου με τον οποίο εννοεί ο Χέγκελ την «εξωτερίκευση».
Σίγουρα, όμως, η ίδια μητέρα θα ένιωθε πολύ αλλοτριωμένη,
εάν, κάθε φορά που έφερνε στον κόσμο ένα παιδί, κάποιος όψιμος Ηρώδης αποσπούσε το νήπιο από την αγκαλιά της. Αυτή
είναι, λίγο πολύ, η καθημερινή μοίρα των εργατών, να παράγουν
διαρκώς πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να κρατήσουν. Δεν
είναι παράξενο που νιώθουν κατώτεροι από ανθρώπινα πλάσματα. «Ετούτο έχει ως αποτέλεσμα», παρατήρησε ο Μαρξ, σε ένα
χαρακτηριστικό του παραδοξολόγημα, «πως ο άνθρωπος (ο εργάτης) νιώθει πως δρα ελεύθερα μόνον στις κατεξοχήν ζωικές
του λειτουργίες -όταν τρώει, όταν πίνει και όταν αναπαράγεται
ή το πολύ πολύ όταν μένει στο σπίτι του ή περιποιείται τον εαυτό του- ενώ στις ανθρώπινές του λειτουργίες δεν είναι τίποτε
περισσότερο από ζώο».
Ποια ήταν η εναλλακτική λύση; Την εποχή που έγραψε τα
Παρισινά χειρόγραφα, το 1844, ο Μαρξ είχε ήδη αναπτύξει την
εξαιρετική ευχέρεια να εντοπίζει τα δομικά σφάλματα της κοινωνίας -την υγρασία στα υπόγεια, τη σαπισμένη ξυλοδομή, τα
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δοκάρια που δεν μπορούσαν να βαστήξουν άλλο το βάρος που είχε τοποθετηθεί πάνω τους- και να εξηγεί για ποιο λόγο ήταν
αναγκαία η άμεση επιστράτευση της μπουλντόζας. Είχε ταλέντο, αναμφίβολα, ως επιστάτης και κατεδαφιστής, αλλά ακόμη
δεν είχε πλάσει το δικό του αρχιτεκτονικό όραμα: « Η κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας είναι... η πλήρης χειραφέτηση όλων
των ανθρώπινων αισθήσεων και γνωρισμάτων», έγραψε. «Μόνο
ξεδιπλώνοντας αντικειμενικά τον πλούτο της ανθρώπινης φύσης
μπορεί να καλλιεργηθεί ή να δημιουργηθεί ο πλούτος της υποκειμενικής ανθρώπινης ευαισθησίας - το μουσικό αυτί, το καθαρό βλέμμα στην ωραιότητα της μορφής, κοντολογίς, των αισθήσεων που μπορούν να επιτύχουν την ανθρώπινη ανάταση». Μόνο ο κομμουνισμός θα μπορούσε να σταματήσει τ η σύγκρουση
του ανθρώπου με τ η φύση, του ανθρώπου με τον άνθρωπο. «Είναι η λύση στον γρίφο της ιστορίας», ανήγγειλε μεγαλόστομα,
«και έχει επίγνωση πως είναι η λύση».
Ίσως να ήταν κι έτσι* αλλά τι ακριβώς ήταν; Ο Μαρξ δεν
μπορούσε να στηριχτεί στον ασαφή του ανθρωπισμό και προτίμησε να πει τι δεν ήταν. Η λύση στο γρίφο της ιστορίας δεν βρισκόταν ούτε στις μικροαστικές κοινοτοπίες του Προυντόν («στα
κηρύγματά του για την οικογένεια, τ η συζυγική αγάπη και τις
ανάλογες τετριμμένες ιδέες») ούτε στις χίμαιρες των εγκαλιταριστών, όπως ο Φουριέ και ο Μπαμπέφ,* που -παρακινημένοι
από «το φθόνο και την επιθυμία να χαμηλώσουν το επίπεδο»-

* Charles Fourier (1772-1837): Γάλλος φιλόσοφος και οικονομολόγος·
γιος ενός πλούσιου εμπόρου, έχασε την περιουσία του και, αφού ασχολήθηκε με διάφορα επαγγέλματα, αφοσιώθηκε στην ανάπτυξη ενός σχεδίου οικονομικής μεταρρύθμισης. François-Noël Babeuf ο επονομαζόμενος
Γράκχος (1760-1797): Γάλλος επαναστάτης* μετά την ενάτη Θερμιδώρ
ίδρυσε την εφημερίδα Le tribune du peuple όπου εξέθεσε τις κομμουνιστικές του θεωρίες. Το 1796 προσπάθησε με τους οπαδούς του να ανατρέψει το Διοικητήριο, συνελήφθη και εκτελέστηκε.
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δεν θα καταργούσαν την ιδιοκτησία, αλλά απλώς θα την ανακατένειμαν. Η φανταστική τους Εδέμ ήταν «μια κοινότητα εργασίας και ισότητας των μισθών^ που θα πληρώνονταν από το
κοινοτικό κεφάλαιο, ήταν η κοινότητα ως καθολικός καπιταλιστής». Η υλική κατοχή θα εξακολουθούσε να είναι ο σκοπός της
ύπαρξης, και η μόνη διαφορά θα ήταν πως όλοι οι άνθρωποι
-ακόμα και οι παλαιοί καπιταλιστές- θα περιορίζονταν στην κατηγορία του ((εργάτη». Και τι θα συνέβαινε με τις γυναίκες; Καθώς ο γάμος ήταν κι ο ίδιος ένα είδος αποκλειστικής ατομικής
ιδιοκτησίας, πιθανόν αυτοί οι άξεστοι κομμουνιστές να είχαν την
πρόθεση ((να τις οδηγήσουν από το γάμο στη γενικευμένη πορνεία» - να γίνουν, δηλαδή, ιδιοκτησία των πάντων. Ο Μαρξ ανατρίχιαζε στη σκέψη αυτής της ((κτηνώδους» προοπτικής.
Καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο η προσπάθεια κοινής ζωής με
τον Χερ και τ η Φράου Ρούγκε ήταν τόσο αποτυχημένη. Όσο κι
αν ειρωνευόταν τα αστικά ήθη και τις αστικές συνήθειες, ο Μαρξ
ήταν κατά βάθος ένας κατεξοχήν αστός πατριάρχης. Όταν έπινε κι αλληλογραφούσε με άντρες φίλους του, δεν λάτρευε τίποτ ε περισσότερο από τα βρόμικα αστεία και τα γαργαλιστικά σεξουαλικά σκάνδαλα. Αντίθετα, στις γυναίκες συμπεριφερόταν
με τόση ιπποτική προστατευτικότητα που θα τον ζήλευε κάθε βικτοριανός πάτερ φαμίλιας. ((Ως πατέρας και σύζυγος, ο Μαρξ,
παρ' όλον τον άγριο κι ανήσυχό του χαρακτήρα, είναι ο ευγενέστερος και ηπιότερος άνθρωπος», παρατηρούσε έκπληκτος ένας
κατάσκοπος της αστυνομίας τ η δεκαετία του 1850. Ο Γερμανός
σοσιαλιστής Βίλχελμ Λίμπκνεχτ, σύντροφός του σε πάμπολλες
μπαρότσαρκες, έβρισκε τ η σεμνοτυφία του Μαρξ συγκινητική
και κάπως κωμική. ((Μολονότι στις πολιτικές και οικονομικές
συζητήσεις δεν μασούσε τα λόγια του και χρησιμοποιούσε συχνά πρόστυχες εκφράσεις, όταν παρευρίσκονταν γυναίκες και
παιδιά, η γλώσσα του ήταν τόσο αβρή κι εκλεπτυσμένη που ακόμη και μια Αγγλίδα γκουβερνάντα δεν θα έβρισκε λόγους να παραπονεθεί. Αν, σε ανάλογες περιστάσεις, η συζήτηση στρεφό-
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ταν σε λεπτά ζητήματα, τον έπιανε εκνευρισμός και κοκκίνιζε
σαν δεκαεξάχρονη παρθένα».
Τον Αύγουστο του 1844, ενώ η Τζένη βρισκόταν ακόμη με
παρατεταμένη άδεια μητρότητος στην Τρηρ κι ο Κάρολος πάλευε με τα οικονομικά του τετράδια στο διαμέρισμά τους στην
οδό Βανό, πέρασε από το Παρίσι, καθ' οδόν από την Αγγλία προς
τ η Γερμανία, ο εικοσιτριάχρονος Φρειδερίκος Ένγκελς. Μολονότι οι δύο άντρες είχαν συναντηθεί άλλη μια φορά -όταν ο
Ένγκελς είχε επισκεφθεί τα γραφεία της Rheinische Zeitung
στις 16 Νοεμβρίου του 1842-, η πρώτη τους γνωριμία ήταν ψυχρή και δεν είχε αφήσει σε κανέναν ιδιαίτερες αναμνήσεις: ο μεν
Ένγκελς ήταν επιφυλακτικός απέναντι στον ορμητικό νεαρό εκδότη που λυσσομανούσε αλες κι απ' τα μαλλιά τον τραβάνε χίλιοι δαιμόνοί)), όπως τον είχε προειδοποιήσει ο Μπρούνο Μπάουερ· ο δε Μαρξ ήταν εξίσου καχύποπτος, πιστεύοντας πως αφού
ο Ένγκελς έμενε στο Βερολίνο, θα ήταν πιθανότατα συνεργός
στις Ελεύθερες Εγελιανές τρέλες των αδερφών Μπρούνο και
Έντγκαρ Μπάουερ. Ο Έ ν γ κ ε λ ς επανόρθωσε λίγο αργότερα,
όταν μετακόμισε από το Βερολίνο στο Μάντσεστερ και, έτσι, του
επετράπη να γράψει κάποια άρθρα για τ η Rheinische Zeitung,
Αλλά το πραγματικό ενδιαφέρον του Μαρξ το κίνησαν δύο άρθρα που υπέβαλε ο Ένγκελς στην Deutsche-Französische
Jahrbücher: το πρώτο ήταν κριτική του έργου του Τόμας Καρλάιλ
Παρόν χαι παρελθόν, και το δεύτερο μια εκτεταμένη Κριτιχ-η
της Πολιτικής Οικονομίας^ την οποία ο Μαρξ περιέγραψε ως έργο ιδιοφυίας. Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί: μολονότι ο Μαρξ
είχε ήδη αποφασίσει πως ο αφηρημένος ιδεαλισμός ήταν αερολογήματα και πως τ η μηχανή της ιστορίας την οδηγούσαν οι οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις, οι πρακτικές του γνώσεις
για τον καπιταλισμό ήταν μηδενικές. Είχε απορροφηθεί τόσο
από τη διαλεκτική του πάλη με τους Γερμανούς φιλοσόφους, που
δεν είχε προσέξει την κατάσταση της Αγγλίας - της πρώτης
βιομηχανοποιημένης χώρας, του λίκνου του προλεταριάτου. Ο
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Ένγκελς, από το προνομιακό σημείο στο οποίο βρισκόταν, τους
βαμβακόμυλους του Λανκασάιρ, ήταν σε θέση να τον διαφωτίσει.
Την εποχή, λοιπόν, που ανανέωσαν τ η γνωριμία τους, τον Αύγουστο του 1844, η στάση του Μαρξ είχε αλλάξει και από δυσπιστία είχε γίνει περιέργεια ανάμικτη με σεβασμό. Μετά από
λίγα ποτηράκια στο Καφέ ντε λα Ρεζάνς -παλιό στέκι του Βολταίρου και του Ντιντερό- τον κάλεσε στην οδό Βανό να συνεχίσουν την κουβέντα. Η συζήτηση κράτησε δέκα έντονες μέρες,
καταναλώθηκαν σεβαστές ποσότητες λαδιού της λάμπας και
κόκκινου κρασιού, και στο τέλος ορκίστηκαν ο ένας στον άλλον
αιώνια φιλία.
Παραδόξως, κανείς από τους δυο τους δεν έχει γράψει τίποτε
για τον επικό τους διάλογο. Η αναφορά του Ένγκελς, σ' έναν
πρόλογο γραμμένο πάνω από σαράντα χρόνια αργότερα, περιορίζεται σε μια όλη κι όλη φράση: αΌταν επισκέφθηκα τον Μαρξ
στο Παρίσι, το καλοκαίρι του 1844, η απόλυτη συμφωνία μας σε
όλα τα θεωρητικά πεδία έγινε αμέσως εμφανής και η κοινή εργασία μας χρονολογείται από τότε» C'est tout : * δύσκολα θα μαντεύαμε από τ η λιτή αυτή σύνοψη πως η στάση του Ένγκελς
στο Παρίσι θα μπορούσε κάλλιστα να περιγραφεί ως οι δέκα μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο.

Οι πρόγονοι του Φρειδερίκου Ένγκελς ζούσαν στο Βούπερταλ
πάνω από δύο αιώνες. Ασχολούνταν με τ η γεωργία και, αργότερα, στράφηκαν στο επικερδέστερο υφασματεμπόριο. Ο πατέρας
του, Φρειδερίκος Ένγκελς κι αυτός, διαφοροποίησε και επέκτεινε
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ιδρύοντας βαμβακόμυλους στο Μάντσεστερ (το 1837) και στο Μπάρμεν και το
Ενγκελσκίρχεν (το 1841), συνεταιριζόμενος με τους δύο αδερφούς Έρμεν.
* Αυτό είναι όλο.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΑΡΞ

111

Ο Φρειδερίκος ο νεώτερος γεννήθηκε στις 28 Νοεμβρίου του
1820. Μεγάλωσε σε ευσεβές και εργατικό οικογενειακό περιβάλλον. Την άτεγκτη ορθοδοξία αλάφρυνε κάπως η χαρούμενη
ιδιοσυγκρασία της μητέρας του, της Ελίζας, που είχε τόσο έντονη αίσθηση του χιούμορ που «ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία
γελούσε καμιά φορά μέχρι να τρέξουν τα δάκρυα στα μάγουλά
της». Ο πατέρας του, από την άλλη, ήταν πολύ αυστηρότερος
χαρακτήρας και επέβλεπε με αγωνία το μεγαλύτερο γιο του μήπως και παρεκκλίνει από τον ίσιο δρόμο. αΟ Φρειδερίκος έφερε
στο σπίτι μέτριους ελέγχους την προηγούμενη εβδομάδα», έγραψε στην Ελίζα στις 27 Αυγούστου του 1835. «Καθώς ξέρεις, οι
τρόποι του έχουν βελτιωθεί. Παρ' όλες, όμως, τις αυστηρές ποινές που του επιβλήθηκαν στο παρελθόν, δεν φαίνεται να έχει διδαχτεί τη σιωπηλή υπακοή, ούτε καν από το φόβο της τιμωρίας.
Σήμερα, εξοργίστηκα και πάλι, ανακαλύπτοντας στο γραφείο
του ένα βρομερό βιβλίο, ένα μυθιστόρημα του δεκάτου τρίτου αιώνα, που είχε πάρει από κάποια δανειστική βιβλιοθήκη. Ο Θεός να τον φυλάει, γιατί συχνά με προβληματίζει ο γιος μας, που
δίνει, κατά τα άλλα, τόσες υποσχέσεις». Προφανώς ο Θεός δεν
πρόσεχε εκείνη την ώρα: ο νεαρός Ένγκελς γρήγορα προχώρησε σε πολύ πιο επικίνδυνα «βρομερά βιβλία».
Σ' ένα μόνο σημείο εκπλήρωσε τις πατρικές προσδοκίες: μπήκε στην οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς πάντως ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Στον τελευταίο σχολικό του έλεγχο, στη γιορτή του
Αγίου Μιχαήλ το 1837, ο καθηγητής του σημείωνε πως ο νεαρός Φρειδερίκος «πίστευε ο ίδιος πως η κλίση του» ήταν οι επιχειρήσεις «ως εξωτερική του σταδιοδρομία». Εσωτερικά, κυοφορούσε ήδη άλλα σχέδια. Χρειαζόταν όμως ένα εισόδημα, και
μια δουλειά στους Έρμεν και Ένγκελς θα ήταν χρήσιμη αργομισθία που θα του εξασφάλιζε οικονομική άνεση και πολύ ελεύθερο χρόνο.
Μπήκε ως μαθητευόμενος στη Βρέμη, όπου ο πατέρας του
τού βρήκε μια θέση άμισθου υπαλλήλου στην εξαγωγική επι-
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χείρηση του Χάί,νριχ Λιούπολντ. «Πολύ καλός τύπος, πάρα πολύ καλός, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο», έλεγε ο Ένγκελς
για το αφεντικό του. Σ ε μια επιστολή στους παλιούς του φίλους
από το σχολείο Φρίντριχ και Β ί λ χ ε λ μ Γκρέμπερ, με ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου 1838, ζητά συγγνώμη που δεν γράφει περισσότερα αγιατί απέναντι μου κάθεται ο κύριος Λυκειάρχης».
Απ' ό,τι φαίνεται, ωστόσο, από την επόμενη παράγραφο ο Λέοπολντ δεν απαιτούσε και τόσο πολλή δουλειά:
Συγγνώμη που κάνω τόσο άσχημα γράμματα, έχω τρία μπουκάλια μπύρα στην κοιλιά μου - ζ ή τ ω ! - και δεν μπορώ να γράψω περισσότερα γιατί πρέπει να φύγω αμέσως για το ταχυδρομείο. Το ρολόι σημαίνει ήδη τρεισήμισι και τα γράμματα
πρέπει να έχουν ταχυδρομηθεί μέχρι τις τέσσερις. Θεούλη μου,
τι φασαρία, με τ η μία το καταλαβαίνεις πως κυλάει η μπύρα
μέσα μου... Τι αξιοθρήνητη κατάσταση! Ο γέρος, ο κύριος Λυκειάρχης δηλαδή, μόλις βγήκε κι εγώ είμαι τελείως μπερδεμένος και δεν ξέρω πια τι γράφω. Μέσα στο κεφάλι μου τριβελίζουν ένα σωρό θόρυβοι.
Πράγματι. Όταν δεν εκπλήρωνε τα ελάχιστά του καθήκοντα στο
γραφείο ή δεν έγραφε μεθυσμένα γράμματα μετά το φαγητό ή
δεν ξάπλωνε σε μια αιώρα μελετώντας το ταβάνι μέσα από τους
πυκνούς καττνούς του πούρου του ή δεν χαζολογούσε με τ' άλογο στα προάστια της Βρέμης, ο Ένγκελς άκουγε ήδη τους εγκεφαλικούς του θορύβους. Συνέθεσε χορωδιακή μουσική - κ λ ε μ μ έ νη ως επί το πλείστον από παλαιούς ύμνους- και δοκίμασε τις
δυνάμεις του στην ποίηση. Ένα ποίημά του, «Ο Βεδουίνος», έγινε δεκτό για δημοσίευση στην Bremisches
Conversationsblatt,
το Σεπτέμβριο του 1838. Αξίζει να το αναφέρουμε, όχι μόνο γιατί είναι το πρώτο του δημοσιευμένο έργο, αλλά και γιατί τον
φέρνει για πρώτη φορά σε επαφή με τ η λογοκρισία των αστών
εκδοτών.
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Έτσι όπως το είχε γράψει ο Ένγκελς, το ποίημα άρχιζε θρηνώντας που είχαν αρπάξει από τους Βεδουίνους -«τους περήφανους κι ελεύθερους γιους της ερήμου»- την περηφάνια και την
ελευθερία τους και τους γυρνούσαν από έκθεση σε έκθεση για να
διασκεδάζουν οι τουρίστες. Τελείωνε με μια συγκινητική ιαχή:
Γυρίστε σπίτι σας, εξωτικοί μας ξένοι!
Είναι τα ρούχα σας από έρημο υφαντά
Με τα παρισινά κοστούμια μας δεν είναι ταιριαστά
Το τραγούδι σας με τα λόγια μας δεν δένει!
Η ιδέα, εξηγούσε χρόνια αργότερα, ήταν να «αντιπαραθέσει τους
Βεδουίνους, ακόμη και στην παρούσα τους κατάσταση, με το κοινό, που ήταν ξένο μ' αυτούς τους ανθρώπους». Στο δημοσιευμένο κείμενο, όμως, οι στίχοι του Ένγκελς είχαν αντικατασταθεί
από μια καινούργια τ ε λ ι κ ή στροφή, που την είχε γράψει ο εκδότης, δίχως την άδεια του συγγραφέα:
Των χρημάτων ακούει το κουδούνισμα το τίμιο σόι
Κι όχι της Φύσης την πρωτόγονη φωνη.
Τα μάτια τους κενά, στέκονται παράμερα βωβοί,
Πλην ενός που τραγουδά της πατρίδας κάποιο μοιρολόι.
Έτσι, η οργισμένη προτροπή του Ένγκελς κατάντησε σκέτη μελαγχολία, ένα κακοδιάθετο ανασήκωμα των ώμων. Καταλαβαίνουμε γιατί δυσαρεστήθηκε ο Ένγκελς: με τον ακατέργαστό του
τρόπο, είχε ήδη κατανοήσει πως οικονομικές προσταγές διαμορφώνουν την κοινωνία, μα ο εκδότης του δεν τον άφηνε ούτε
να κατονομάσει ούτε να καταδικάσει τους φταίχτες. «Μου ήταν
πλέον ξεκάθαρο», συμπέρανε μετά το ατυχές του ξεκίνημα, «πως
με τις ομοιοκαταληξίες μου δεν κατάφερνα τίποτα».
Τα λογοτεχνικά του ενδιαφέροντα άρχισαν να στρέφονται προς
την πολιτική και την πρόζα. Αγόρασε μια τοπική μπροσούρα με
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τίτλο Jacob Grimm über seiner Entlassung^ η οποία περιέγραφε
την απόλυση από το πανεπιστήμιο του Γκέτιγνκεν εφτά φιλελεύθερων καθηγητών που είχαν τολμήσει να διαμαρτυρηθούν
ενάντια στο καταπιεστικό καθεστώς του Ερνέστου Αύγουστου,
του νέου βασιλιά του Ανόβερου. «Είναι εξαιρετικά καλό κείμενο,
γραμμένο με σπάνια δύναμη». Διάβασε εφτά ολόκληρες μπροσούρες για την ((Υπόθεση της Κολωνίας» - την άρνηση, το 1837,
του Αρχιεπίσκοπου της Κολωνίας να υπακούσει στον βασιλιά της
Πρωσίας. ((Διάβασα πράγματα εδώ και ήρθα σε επαφή με εκφράσεις -εξασκούμαι πολύ καλά, ιδίως στη λογοτεχνία- που δεν
θα επέτρεπαν σε κανέναν να τις τυπώσει στην πατρίδα μας, φιλελεύθερες ιδέες κλπ... πραγματικά υπέροχα». Σ ε ένα γράμμα
του, νοτισμένο στην μπύρα, στους αδερφούς Γκρέμπερ, αποκαλεί τον Ερνέστο Αύγουστο ((ο γέρικος τράγος του Ανόβερου».
Οι ((προοδευτικές» φωνές που ακούγονταν περισσότερο εκείνη την εποχή ήταν των Νέων Γερμανών, μιας ομάδας συγγραφέων, μαθητών του Χάινε, που υποστήριζαν την ελευθερία του
λόγου, τ η χειραφέτηση των γυναικών, το τέλος της θρησκευτικής τυραννίας και την κατάργηση της κληρονομικής αριστοκρατίας. ((Ποιος μπορεί να τους φέρει αντιρρήσεις;» ρώταγε μισοειρωνικά. Ο εύκολος, ασαφής φιλελευθερισμός τους τον εκνεύριζε, αλλά, καθώς δεν υπήρχε άλλη πιο αυστηρή και πιο
αναλυτική πρόταση, δεν είχε πού να στραφεί. ((Και τι να κάνω
τώρα, ο κακομοίρης; Να βγάλω τα μάτια μου στο διάβασμα; Δεν
μου πολυαρέσει. Να γίνω νομιμόφρων; Να με πάρει ο διάβολος
αν κάνω κάτι τέτοιο». Έτσι, faute de mieux, έγινε κι αυτός Νέος Γερμανός. ((Δεν κοιμάμαι τα βράδια, γιατί με βασανίζουν οι
ιδέες του αιώνα. Όταν πάω στο ταχυδρομείο και κοιτώ τους πρωσικούς θυρεούς, το ττνεύμα της ελευθερίας μού γεμίζει τα σωθικά. Κάθε φορά που διαβάζω εφημερίδα κυνηγώ υπαινιγμούς
ελευθερίας. Διεισδύουν στα ποιήματά μου και κοροϊδεύουν τους
σκοταδιστές που κρύβονται κάτω από τις κουκούλες των καλόγερων και τις ερμίνες των δικαστών».
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Στο σπίτι του, στη Βρέμη, οι γονείς του δεν ήξεραν τίποτε
για το δημοκρατικό πυρετό που σιγόκαιγε το γιο τους: έκανε τα
πάντα για να τους κρατήσει στο σκοτάδι και τότε και πολλά χρόνια αργότερα. Ήταν μεσήλικας, με τον Μαρξ περίμεναν χαρούμενοι την επικείμενη κρίση του καπιταλισμού, κι όμως, στις επισκέψεις του Φρειδερίκου του πρεσβύτερου στο Μάντσεστερ,
αναλάμβανε το ρόλο του φιλότιμου κληρονόμου που μπορείς να
του εμπιστευτείς την οικογενειακή περιουσία. Μ ε τον ίδιο τρόπο που, όταν πήγαινε για ιππασία με την Κυνηγετική Λέσχη
του Τσεσάιρ, ήταν ικανός να περνάει για συντηρητικός επιχειρηματίας της περιοχής. Ο κομμουνισμός του, η αθεΐα του, η ερωτική του ελευθεριότητα: όλα ανήκαν στην παράλληλη ζωή του.
Για τους υποψιασμένους, η πραγματική γνώμη του Ένγκελς
για τους γονείς του και το περιβάλλον τους ήταν προφανείς ήδη
από το Μάρτιο του 1869, όταν συνέγραψε μια λαμπρή επίθεση
εναντίον των αυτάρεσκων, ματαιόδοξων αστών του Μπάρμεν
και του Έλμπερφελντ για την Telegraph für Deutschland^ μια
εφημερίδα των Νέων Γερμανών. Ο δεκαοκτάχρονος συγγραφέας κρύφτηκε πίσω από το ψευδώνυμο ((Φρειδερίκος Όσβαλντ»
- αναγκαία προφύλαξη, καθώς τα άρθρα του δεν ήταν τίποτε λιγότερο από δημοσιογραφική πατροκτονία. Στους ((κατηφείς δρόμους» του Έλμπερφελντ, ανέφερε, οι παμπ ήταν όλες ασφυκτικά γεμάτες τα βράδια του Σαββάτου και της Κυριακής:
κι όταν κλείνουν, γύρω στις έντεκα, οι μεθυσμένοι ξεχύνονται
σαν πλημμύρα στους δρόμους και, κατά κανόνα, πέφτουν και
κοιμούνται στα χαντάκια του δρόμου για να γιατρευτούν από
το δηλητήριό τους... Οι λόγοι γι' αυτήν την κατάσταση είναι
απόλυτα ξεκάθαροι. Πρώτα και κύρια, η δουλειά στο εργοστάσιο είναι ο μεγάλος υπεύθυνος. Η δουλειά σε χαμηλοτάβανα δωμάτια όπου οι άνθρωποι αναττνέουν περισσότερη καττνιά και καρβουνόσκονη από οξυγόνο -και στην πλειονότητα
των περιπτώσεων αρχίζουν ήδη από την ηλικία των έξι ετών-
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τους στερεί αναπόφευκτα κάθε δύναμη και χαρά για τ η ζωή.
Οι υφαντές, που έχουν ατομικούς αργαλειούς στα σπίτια τους,
κάθονται σκυμμένοι πάνω τους, από το πρωί ως τ η νύχτα και
αφυδατώνουν το νωτιαίο τους μυελό μπροστά σε μια ζεστή ξυλόσομπα. Όσοι δεν γίνονται λεία του μυστικισμού καταστρέφονται από τ η μέθη.
Όπως δείχνει η αναφορά στο μυστικισμό, ο Ένγκελς είχε ήδη
αναγνωρίσει τ η θρησκεία ως το δεξί χέρι της εκμετάλλευσης και
της υποκρισίας: «Γιατί είναι γεγονός πως χειρότερα απ' όλους
μεταχειρίζονται τους εργάτες τους οι θεοσεβούμενοι εργοστασιάρχες* μετέρχονται όλα τα πιθανά μέσα για να μειώσουν τους
μισθούς των εργατών, με το πρόσχημα πως έτσι τους στερούν
τ η δυνατότητα να πάνε να μεθύσουν, κι όμως, όταν έρχεται η
ώρα της εκλογής των ιερέων, είναι οι πρώτοι που δωροδοκούν
τους ανθρώπους τους». Κατονόμαζε μάλιστα και μερικούς απ'
αυτούς τους κλαψιάρηδες φαρισαίους, μολονότι παρέβλεψε να
αναφέρει το δικό του πατέρα.
Οι «Επιστολές από το Έλμπερφελντ» δημιούργησαν σκάνδαλο. «Χα, χα, χα!» έγραφε στον Φρίντριχ Γκρέμπερ, έναν από
τους ελάχιστους που είχε κάνει κοινωνούς του μυστικού του. «Ξέρεις ποιος έγραψε το άρθρο στην Telegraph; Ο συγγραφέας είναι ο ίδιος που γράφει αυτές εδώ τις αράδες, αλλά σε συμβουλεύω να μην πεις τίποτε. Θα μπλέξω πολύ άσχημα».
Την άνοιξη του 1841, ο Ένγκελς άφηνε το Μπρέμεν για να
υπηρετήσει τ η θητεία του στο Βερολίνο και κατατάχθηκε στο
Βασιλικό Πυροβολικό. Η επιλογή του Βερολίνου, της πρωτεύουσας του νέου εγελιανισμού, δεν ήταν τυχαία: παρότι η στρατιωτική του στολή τού παρείχε ένα προκάλυμμα ευπρέπειας και καθησύχαζε τους γονείς του, ξόδευε κάθε λεπτό του ελεύθερού του
χρόνου βυθισμένος στη ριζοσπαστική θεολογία και τ η δημοσιογραφία. Το ίδιο κόλπο έκανε και το φθινόπωρο του 1842, όταν
τον έστειλαν στο παράρτημα του Μάντσεστερ της Έρμεν και
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Ένγκελς: ενώ έδι,νε την εντύπωση ότι εκπαιδευόταν στην οικογενειακή επιχείρηση, όπως όφειλε ένας υπάκουος κληρονόμος,
βρήκε την ευκαιρία να διερευνήσει τις ανθρώπινες συνέπειες του
καπιταλισμού. Το Μάντσεστερ ήταν η πόλη που είχε γεννήσει
τη Λίγκα κατά του νόμου του αραβόσιτου, το κέντρο της Γενικής
Απεργίας του 1842, μια πόλη που έβριθε από χαρτιστές, οουενίτ ε ς * και βιομηχανικούς αγκιτάτορες κάθε είδους. Πού αλλού θα
είχε την ευκαιρία να μελετήσει καλύτερα τ η φύση του τέρατος;
Το πρωί ήταν ένας ήσυχος κι εργατικός νεαρός μάνατζερ του
Εμπορίου βάμβακος* όταν έπεφτε το βράδυ, άλλαζε πλευρά και
εξερευνούσε την terra incognita'^'^ του προλεταριακού Λανκασάιρ προκειμένου να συλλέξει στοιχεία κι εντυπώσεις για το
πρώιμό του αριστούργημα, την Κατάσταση της εργατικής τάξης
στην Αγγλία (ΐ845). Μ ε τ η συνοδεία συχνά της καινούργιας του
ερωμένης, μιας κοκκινομάλλας Ιρλανδής εργάτριας που λεγόταν Μαίρη Μπερνς, περιφερόταν σε φτωχογειτονιές που ελάχιστοι άνθρωποι της τάξης του είχαν ποτέ αντικρίσει. Ορίστε, για
παράδειγμα, μια εικόνα της «Μικρής Ιρλανδίας», της περιοχής
του Μάντσεστερ νοτιοδυτικά της Όξφορντ Ρόουντ:
Όγκοι απόβλητων, εντοσθίων και βρομιάς που σου προκαλεί
ναυτία στοιβάζονται παντού πλάι στα στάσιμα νερά* η ατμόσφαιρα είναι δηλητηριασμένη από τις αναθυμιάσεις τους, βαριά και μαυρισμένη απ' την κατυνιά δεκάδων υψικαμίνων. Γύρω συρρέουν ορδές από ρακένδυτες γυναίκες και παιδιά βρό* Robert Owen (1771-1858): Βρετανός μεταρρυθμιστής και σοσιαλιστής, εφάρμοσε με επιτυχία ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων στην ιδιόκ τ η τ ή του υφαντουργία το οποίο απέβλεπε στη βελτίωση των συνθηκών
ζωής των εργατών του. Προσπάθησε να ιδρύσει στην Αμερική μία κομμουνιστική αποικία αλλά απέτυχε. Οι κομμουνιστικές και ουτοπικές του
ιδέες συνεισέφεραν στην ανάπτυξη του χαρτιστικού κινήματος.
* * Άγνωστη χώρα.
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μικα σαν τα γουρούνια που πολλαπλασιάζονται κοντά στους
βούρκους και τους σωρούς των σκουπιδιών. Κοντολογίς, όλη
αυτή η παραγκούπολη παρέχει ένα θέαμα τόσο αποκρουστικό και μισητό που δύσκολα βρίσκεις αντίστοιχό του ακόμη και
στο χειρότερο αγρόκτημα στις όχθες του ποταμού Ιρκ. Η φυλή που ζει σ' αυτές τις ερειπωμένες παράγκες, πίσω από σπασμένα παράθυρα, μπαλωμένα με μουσαμάδες, πίσω από ξεχαρβαλωμένες πόρτες και σαπισμένα κουφώματα ή, πάλι, σε
σκοτεινά, υγρά υπόγεια, μέσα σε ανείπωτη βρομιά και δυσωδία, επίτηδες θα έλεγε κανείς μαντρωμένοι μέσα σε τούτη
την ατμόσφαιρα, η φυλή αυτή, λοιπόν, πρέπει στ' αλήθεια να
έχει φτάσει τη χαμηλότερη στάθμη της ανθρώπινης υπόστασης. Αυτή είναι η εντύπωση και η γραμμή της σκέψης που
επιβάλλει η εξωτερική όψη αυτής της περιοχής σε όποιον τη
βλέπει. Μα τι να σκεφτεί κιόλας όταν ακούει πως σε καθένα
από αυτά τα μαντριά, που περιέχουν το πολύ δύο δωμάτια, μια
σοφίτα κι ίσως ένα υπόγειο, ζούνε κατά μέσον όρο είκοσι ανθρώπινες ψυχές;
Το βιβλίο χρωστούσε τη δύναμη και το βάθος του στον επιδέξιο
τρόπο με τον οποίο ο Ένγκελς ύφαινε (στο κάτω κάτω, από τα
υφάσματα προερχόταν) παρατηρήσεις από πρώτο χέρι με πληροφορίες από κοινοβουλευτικές επιτροπές, υπηρεσίες υγείας και
αντίγραφα του Χάνσαρντ.* Μπορεί το βρετανικό κράτος να μην
είχε κάνει τίποτε για να βελτιώσει τη μοίρα των εργατών, αλλά
είχε συλλέξει όγκους δεδομένων για τη φρίκη της βιομηχανικής
ζωής, που ήταν στη διάθεση όποιου νοιαζόταν να τα αναζητήσει
σε κάποιο σκονισμένο ράφι. Ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες
του παρείχαν οι ανταποκρίσεις των εφημερίδων, ιδίως από δίκες
των ποινικών δικαστηρίων. « Τ η Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 1844»,
σημείωσε ο Ένγκελς:
* Επίσημη έκθεση των εργασιών του βρετανικού κοινοβουλίου.
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έφεραν στον ανακριτή δυο αγόρια τα οποία πεινούσαν τόσο
πολύ που είχαν κλέψει από ένα κατάστημα ένα μισοψημένο
μοσχαρίσιο μπούτι και το είχαν καταβροχθίσει την ίδια κιόλας στιγμή. Ο ανακριτής ένιωσε υποχρεωμένος να διερευνήσει βαθύτερα την υπόθεση και έμαθε τις ακόλουθες λεπτομέρειες από τον αστυνόμο. Η μητέρα των δυο αγοριών ήταν χήρα ενός πρώην στρατιώτη που είχε καταταχτεί στο σώμα της
αστυνομίας. Η χήρα τα έβγαζε δύσκολα πέρα μετά το θάνατο του άντρα της... Όταν ο αστυνομικός πήγε στο σπίτι της,
τ η βρήκε μαζί με έξι από τα παιδιά της, κυριολεκτικά κουλουριασμένους όλους μαζί σ' ένα μικρό τυφλό δωμάτιο, που
δεν είχε άλλη επίπλωση εκτός από δυο παλιές ψάθινες καρέκλες, χωρίς τα καθίσματά τους, ένα μικρό τραπέζι με δύο πόδια κουτσουρεμένα, ένα σπασμένο φλιτζάνι κι ένα μικρό πιάτο. Στο τζάκι μόλις που τρεμόπαιζε μια σπίθα και σε μια γωνία βρίσκονταν μαζεμένα κουρέλια, τόσα μόνο όσα χωρούν
στην ποδιά μιας γυναίκας, τα οποία χρησίμευαν σε ολόκληρη
την οικογένεια για κρεβάτι.
Ο Ένγκελς ανακάλυψε έκπληκτος πόσα ενοχοποιητικά στοιχεία
τού παρείχαν τα όργανα της αγγλικής αστικής τάξης. Αφού ανέφερε πολλές ανατριχιαστικές περιπτώσεις αρρώστιας και πείνας, που είχαν δημοσιευτεί στην αστική Manchester Guardian^
κατέληξε αναφωνώντας: «Απολαμβάνω τις μαρτυρίες των αντιπάλων μου». Αρκεί να μελετήσει κανείς τα παραθέματα από τις
κυβερνητικές Γαλάζιες Βίβλους* και την Economist στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου για να διαπιστώσει πόσα είχε διδαχθεί ο
Κάρολος Μαρξ από αυτή την τεχνική.
Ο Μαρξ και ο Ένγκελς συμπλήρωναν τέλεια ο ένας τον άλλον. Καθώς δεν είχε πάει στο πανεπιστήμιο, ο Ένγκελς δεν μπορούσε να συναγωνιστεί την ευρυμάθεια του Μαρξ, διέθετε, όμως.
* Κοινοβουλευτικές αναφορές.
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ανεκτίμητη γνώση από πρώτο χέρι του καπιταλιστικού μηχανισμού. Η «απόλυτη συμφωνία τους σε όλα τα θεωρητικά πεδία»
δεν συμπεριλάμβανε τις συνήθειες και το ύφος του καθενός. Θα
λέγαμε σχεδόν πως οι δύο χαρακτήρες ήταν η Θέσις και η Αντίθεσις προσωποποιημένες. Ο γραφικός χαρακτήρας του Μαρξ
ήταν άτσαλος και δυσανάγνωστος, τα κείμενά του ήταν γεμάτα
μουντζούρες και διορθώσεις, λες κι η κάθε κηλίδα στο χαρτί ήταν
μάρτυρας της προσπάθειας που κατέβαλλε για να γράψει* ο
Ένγκελς έγραφε καθαρά, κομψά, σαν επιχειρηματίας. Ο Μαρξ
ήταν ζαρωμένος και μελαψός, ένας Εβραίος ταλαιπωρημένος
από την αυτοεπιτίμηση* ο Ένγκελς ήταν ψηλός και όμορφος και
συχνά άφηνε να διαφανεί μια υποψία άρειου κομπασμού* ο Μαρξ
έζησε στο χάος και τη φτώχεια* ο Ένγκελς ήταν ένας δραστήριος και αποτελεσματικός εργάτης που κατάφερε να συνδυάσει
την πλήρη απασχόληση στην οικογενειακή επιχείρηση με μια
αξιοθαύμαστη παραγωγή βιβλίων, επιστολών και δημοσιογραφικών κειμένων - και επιπλέον να γράψει και πολλά άρθρα για
λογαριασμό του Μαρξ. Κι όμως, έβρισκε πάντα το χρόνο να απολαμβάνει τις ανέσεις της αστικής ζωής: είχε άλογα στους στάβλους του, πολύ κρασί στα κελάρια του και ερωμένες στα υττνοδωμάτιά του. Όλα αυτά τα χρόνια που ο Μαρξ βυθιζόταν στην
αθλιότητα, που απέφευγε τους πιστωτές του και πάλευε να κρατήσει την οικογένειά του ζωντανή, ο άτεκνος Ένγκελς γευόταν
τις ανέμελες ηδονές της ζωής του ευκατάστατου εργένη.
Παρά τα πλεονεκτήματά του, ο Ένγκελς γνώριζε πως από
τους δυο συντρόφους δεν θα είχε ποτέ αυτός το πάνω χέρι. Υπολειπόταν εξαρχής του Μαρξ και είχε αποδεχτεί ως ιστορικό του
καθήκον να υποστηρίζει και να επιχορηγεί τον άπορο σοφό χωρίς πολλές διαμαρτυρίες και ζήλιες - και μάλιστα, για να το πούμε κι αυτό, χωρίς να περιμένει την αναγνώριση αυτής της προσφοράς. «Δεν μπορώ καθόλου να καταλάβω», έγραφε το 1881,
σχεδόν σαράντα χρόνια μετά από εκείνη την πρώτη συνάντηση,
«πώς είναι δυνατόν να φθονεί κανείς την ιδιοφυΐα* είναι κάτι τό-
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σο εξαιρετικό, ώστε εμείς που δεν τη διαθέτουμε, να γνωρίζουμε από μιας αρχής πως δεν θα κατορθώσουμε ποτέ να την προσεγγίσουμε* αλλά για να τη φθονεί κανείς πρέπει να είναι μικρόμυαλος σε τέτοιο βαθμό που να τον φοβάσαι». Η φιλία του
Μαρξ και η θριαμβευτική κορύφωση του έργου του ήταν αρκετή επιβράβευση.
Δεν είχαν μυστικά ο ένας από τον άλλον, δεν είχαν ταμπού:
αν τύχαινε κι έβγαζε ο Μαρξ μια τεράστια διοθήνη στο πέος του,
δεν δίσταζε να παράσχει πλήρεις περιγραφές του γεγονότος. Η
ογκωδέστατη αλληλογραφία τους είναι μια παιχνιδιάρικη σαλάτα από ιστορία και κουτσομπολιά, πολιτική οικονομία και σχολικά βρομόλογα, υψηλά ιδανικά και ταπεινές λεπτομέρειες της
προσωπικής ζωής. Για να πάρουμε ένα λίγο πολύ τυχαίο παράδειγμα, στην ίδια επιστολή στον Ένγκελς με ημερομηνία 23
Μαρτίου 1853, ο Μαρξ συζητά την ταχεία άνοδο των βρετανικών
εξαγωγών στις τουρκικές κτήσεις, τη θέση του Ντισραέλι* στο
Συντηρητικό κόμμα, την κατάθεση στη Βουλή των Κοινοτήτων
του Νομοσχεδίου για τις εφεδρείες του καναδικού κλήρου, τις βιαιοπραγίες εναντίον των προσφύγων από τη βρετανική αστυνομία, τις δραστηριότητες των Γερμανών κομμουνιστών στη Νέα
Υόρκη, μια προσπάθεια του εκδότη του Μαρξ να τον εξαπατήσει, την κατάσταση στην Ουγγαρία - και τις φήμες για τα αέρια της αυτοκράτειρας Ευγενίας: «Ο άγγελος αυτός υποφέρει,
κατά τα φαινόμενα, από μια εξαιρετικά άκομψη πάθηση. Είναι
εθισμένη με πάθος στο κλάσιμο και της είναι αδύνατον, ακόμη
κι όταν βρίσκεται με συντροφιά, να το καταττνίξει. Κάποια εποχή, για να γιατρευτεί είχε βρει καταφύγιο στην ιππασία. Αλλά
τώρα που ο Βοναπάρτης της το απαγόρευσε, «αερίζεται» κατά
βούληση. Είναι μόνο ένας θόρυβος, ένα σιγανό μουρμουρητό, αλ* Benjamin Disraeli (1804-1881):
Βρετανός πολιτικός και συγγραφέας
εβραϊκής καταγωγής, διατέλεσε πρωθυπουργός της Αγγλίας και ήταν
αρχιτέκτονας της αναβίωσης του βρετανικού ιμπεριαλισμού.
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λά, καθώς ξέρεις, οι Γάλλοι είναι ευαίσθητοι στο παραμικρό θρόισμα του ανέμου».
Ως ανέστιοι κοσμοπολίτες, είχαν διαμορφώσει μάλιστα και τη
δική τους ιδιωτική γλώσσα, ένα παράξενο ιδίωμα από αγγλογαλλολατινογερμανικά αλαμπουρνέζικα. Όλα τα υπόλοιπα παραθέματα σ' αυτό το βιβλίο έχουν προσαρμοστεί για να απαλλάξουμε τους αναγνώστες από το άγχος να αποκρυπτογραφήσουν
τον κώδικα του Μαρξ, μια σύντομη πρόταση, ωστόσο, θα σας
δώσει μια ιδέα της εκφραστικής κι ακατανόητης σύνταξής του:
((Diese excessive technicality of ancient law zeigt Jurisprudenz as
feather of the same bird, als d. religiösen Formalitäten ζ. Β.
Augurius etc. od. d.. Hokus Pokus des medicine man der savages».
Ο Ένγκελς έμαθε με τον καιρό να βγάζει νόημα από αυτές τις
ασυναρτησίες· κατόρθωσε, μάλιστα, πράγμα ακόμα πιο εντυπωσιακό, να διαβάζει το γραφικό χαρακτήρα του Μαρξ. Ήταν ο μόνος, μαζί με την Τζένη βέβαια. Εκτός, όμως, από αυτούς τους
δύο στενούς συνεργάτες του, λίγοι έχουν καταφέρει να τα βγάλουν πέρα χωρίς να τραβάνε τα μαλλιά τους. Μετά το θάνατο
του Μαρξ, ο Ένγκελς αναγκάστηκε να παραδώσει εκτενή σεμινάρια παλαιογραφίας στους Γερμανούς Σοσιαλδημοκράτες που
ήθελαν να οργανώσουν τα ανέκδοτα χειρόγραφα του μεγάλου ανδρός.
Ο Ένγκελς χρησίμευε στον Μαρξ ως υποκατάστατο της μητέρας - του έστελνε χαρτζιλίκι, νοιαζόταν για την υγεία του και
του υπενθύμιζε διαρκώς να μην παραμελεί τις μελέτες του. Ήδη
στην παλαιότερη σωζόμενη επιστολή του, που είναι γραμμένη
τον Οκτώβριο του 1844, πίεζε τον Μαρξ να τελειώνει με τα πολιτικά και οικονομικά του χειρόγραφα: «Φρόντισε ώστε το υλικό που έχεις συγκεντρώσει να βγει σύντομα στον κόσμο. Ήγγικεν η ώρα, μά το Θεό!». Και πάλι στις 20 Ιανουαρίου του 1845:
«Προσπάθησε να τελειώνεις με το βιβλίο της πολιτικής οικονομίας* δεν πειράζει κι αν υπάρχουν πολλά σημεία για τα οποία
δεν είσαι ικανοποιημένος ούτε εσύ ο ίδιος* τα πνεύματα είναι
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ώριμα και στη βράση κολλάει το σίδερο... Προσπάθησε, λοιπόν,
να το τελειώσεις προ/ τον Απρίλιο, κάνε ό,τι κάνω κι εγώ, καθόρισε μια ημερομηνία μέχρι την οποία θα έχεις οριστικά τελειώσει και βεβαιώσου πως θα φύγει γρήγορα για το ταχυδρομείο».
Ατυχία. Ο Μαρξ αποπλανήθηκε από τον ίδιο τον Ένγκελς, ο
οποίος έκανε το λάθος να του προτείνει να συνεργαστούν σ' ένα
φυλλάδιο, με τον τίτλο Κριτιχ-η της κριτικής κριτικής, όπου θα
κατακεραύνωνε τον Μπρούνο Μπάουερ και όλο το θίασο των παλιάτσων του. Του τόνισε με έμφαση πως το κείμενο δεν θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο από σαράντα σελίδες, καθώς «βρίσκω
όλες αυτές τις θεωρητικές σαχλαμάρες όλο και πιο πληκτικές
και εκνευρίζομαι από κάθε λέξη που ξοδεύεται γύρω από το ζήτημα του "ανθρώπου", από κάθε αράδα που χρειάζεται να διαβαστεί και να γραφτεί εναντίον της θεολογίας και της αφαίρεσης...»
Ο Ένγκελς έγραψε στα γρήγορα τις είκοσι σελίδες που του
αναλογούσαν ενώ βρισκόταν ακόμη στο διαμέρισμα της οδού Βανό κι ύστερα επέστρεψε στην πατρίδα του, στη Ρηνανία. αΔεν
απόρησε καθόλου», όταν έμαθε πολλούς μήνες αργότερα πως το
φυλλάδιο είχε γίνει πια ένα παραφουσκωμένο τερατούργημα που
αριθμούσε πάνω από 300 σελίδες και είχε ξαναβαφτιστεί Η αγία
οικογένεια, «Θα φανεί παράξενο, εάν κρατήσεις το όνομά μου
στη σελίδα του τίτλου», επισήμανε. «Πρακτικά η συμβολή μου
ήταν μηδαμινή». Δεν ήταν, ωστόσο, αυτός ο μόνος λόγος που
ήθελε να αφαιρεθεί το όνομά του. « Η Κριτική κριτική δεν έχει
φτάσει ακόμη», είπε στον Μαρξ, το Φεβρουάριο του 1845. «Ο
καινούργιος του τίτλος, Η αγία οικογένεια, θα με βάλει μάλλον
σε μπελάδες με τον ευσεβή και ήδη αρκετά εξαγριωμένο συγγενή μου, αν κι εσύ, βέβαια, δεν θα μπορούσες να το γνωρίζεις».
Ο θυμωμένος συγγενής δεν ήταν, βέβαια, άλλος από το μισαλλόδοξο και δεσποτικό πατέρα του, που είχε αρχίσει να φοβάται
για τ η χριστιανική ψυχή του γιου του. «Κάθε φορά που παίρνω
γράμμα, το μυρίζει πρώτα μέσα κι έξω, πριν φτάσει στα χέρια
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μου», γκρίνιαζε. αΔεν μπορώ να φάω, να πιω, να κοιμηθώ, να
κλάσω, χωρίς ν' αντιμετωπίσω την ίδια καταραμένη έκφραση με
τον αμνό του Θεού». Μια μέρα, ο Ένγκελς επέστρεψε τρεκλίζοντας σπίτι του στις δύο η ώρα το πρωί και ο καχύποπτος πατριάρχης τον ρώτησε αν τον είχαν συλλάβει. «Κάθε άλλο», απάντησε καθησυχαστικά ο Ένγκελς: απλώς συζητούσε περί κομμουνισμού με τον Μόζες Χες. α Μ ε τον Χες!» τσίριξε ο πατέρας
του. ((Για όνομα του Θεού! Συντροφιές είναι αυτές!»
Πού να ήξερε την αλήθεια. ((Το μόνο που απομένει τώρα είναι να ανακαλύψει ο γέρος μου την ύπαρξη της Κριτικής κριτικής και είναι ικανός να με πετάξει έξω από το σπίτι. Και πάνω
απ' όλα είναι ο μόνιμος εκνευρισμός μου, όταν βλέπω πως τίποτ ε δεν μπορεί να γίνει μ' αυτούς τους ανθρώπους, πως είναι βέβαιο πια πως τα φριχτά τους φαντασιοκοπήματα τους βασανίζουν
και τους ταλαιπωρούν με τ η θέληση τους και πως δεν μπορείς να
τους διδάξεις ούτε τις πιο τετριμμένες αρχές δικαιοσύνης».
Η Αγία Οικογένεια ή η Κριτική της κριτικής κριτικής: εναντίον του Μπρούνο Μπάουερ και των ομοίων του εκδόθηκε στη
Φρανκφούρτη την άνοιξη του 1845. Κοιτάζοντας το βιβλίο πάνω
από είκοσι χρόνια αργότερα, ο Μαρξ ανακάλυψε προς μεγάλη
του ευχαρίστηση πως ((δεν χρειάζεται να ντρεπόμαστε για το έργο, αν και τώρα πια η λατρεία του Φόιερμπαχ σου κάνει μάλλον
κωμική εντύπωση». Λίγοι αναγνώστες συμμερίστηκαν την ικανοποίησή του. Την εποχή που ο Μαρξ άρχισε να γράφει το περιφρονητικό του έπος, οι αδερφοί Μπρούνο, Έντγκαρ και
Έγκμπερτ Μπάουερ - η αγία οικογένεια του τίτλου- είχαν ήδη
ξεπέσει από τον στρατευμένο αθεϊσμό και τον κομμουνισμό σε
απλά καραγκιοζιλίκια, όπως οι ντανταϊστές και οι φουτουριστές
τ η δεκαετία του '30. Το μόνο που άξιζαν ήταν ένα μπατσάκι, όχι
ένα καταιγιστικό βομβαρδισμό. Ποιος πυροβολεί μια μύγα με το
δίκαννο;
Το πολυβόλο του Μαρξ πέτυχε κι άλλους στόχους που ούτε
κι αυτοί άξιζαν περισσότερο την προσοχή του. Το βιβλίο περιεί-
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χε πολλά κεφάλαια γεμάτα ύβρεις εναντίον του Ευγένιου Συ,
ενός συγγραφέα λαϊκών αισθηματικών μυθιστορημάτων που είχε διαπράξει ένα και μόνο σφάλμα: τον είχε εξυμνήσει ο Μπρούνο Μπάουερ στην Allgemeine Literatur-Zeitung,
Μπορεί πράγματι ο Συ να ήταν τόσο κακός όσο άφηνε να εννοηθεί ο Μαρξ, αλλά η τιμωρία ήταν δυσανάλογη ως προς το έγκλημα: με
σημερινούς όρους θα ήταν σαν να έγραφε ο καθηγητής Τζορτζ
Στάινερ ένα μείζον έργο για να κατακεραυνώσει τις Γέφυρες του
Μάντίσον. Ακόμη κι ο Ένγκελς αναγκάστηκε να παραδεχτεί
πως ο Μαρξ σπαταλούσε τις δυνάμεις του. ((Είναι πολύ μεγάλο», έγραψε. ((Η ύψιστη περιφρόνηση που τρέφουμε εμείς οι δύο
για τ η Literatur-Zeitung
βρίσκεται σε οφθαλμοφανή αντίφαση
με τα είκοσι δύο τυπογραφικά [352 σελίδες] που της αφιερώνουμε. Επιπροσθέτως, το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής είναι
διαισθητικό, αφηρημένο και γενικευτικό και δεν θα γίνει κατανοητό από το ευρύ κοινό ούτε θα έχει γενικότερο ενδιαφέρον.
Κατά τα άλλα, το βιβλίο είναι υπέροχα γραμμένο».
Ή , όπως είχε πει κι ο διακριτικός παπάς, όταν ο επίσκοπός
του του είχε σερβίρει ένα χαλασμένο αυγό: ((Όχι, Κύριε! Μερικά μέρη του είναι εξαιρετικά!»

4
To ποντίκι στη σοφίτα
Αν ο Μαρξ είχε περιοριστεί στο ξεμπρόστιασμα σκοτεινών εγελιανών και δευτεροκλασάτων μυθιστοριογράφων, ίσως να τον είχαν αφήσει στην ησυχία του. Δεν μπορούσε όμως να αντισταθεί
στον πειρασμό να προκαλέσει ένα μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο θεριό. Το καλοκαίρι του 1844, αφού επιβίωσε από μια απόπειρα δολοφονίας και πριν αναχωρήσει για διακοπές, ο βασιλιάς
Φρειδερίκος Γουλιέλμος Δ ' της Πρωσίας απηύθυνε το ακόλουθο
σύντομο ευχαριστήριο μήνυμα προς τους πιστούς του υπηκόους:
«Δεν μπορώ να εγκαταλείψω τ η Γ η των πατέρων μας, έστω και
για σύντομο μόνο χρονικό διάστημα, δίχως να εκφράσω δημοσίως τα ειλικρινή μου ευχαριστήρια, στο όνομά Μου και στο όνομα της Βασιλίσσης, τα οποία Μας συγκίνησαν βαθύτατα». Ο
Μαρξ βρήκε την ανακοίνωση ξεκαρδιστική - και το είπε, con
briOj σε ένα άρθρο στη Vorwärts!. Η διατύπωση του βασιλιά,
έγραψε, φαίνεται να υπονοεί πως το βασιλικό στέρνο συγκινείται
από το βασιλικό όνομα:
Εάν, έκπληκτος κανείς από αυτήν την απροσδόκητη κίνηση,
αναλογιστεί τι έχει διαβάσει, θα καταλάβει πως η αναφορική
πρόταση τα οποία μας συγκίνησαν βαθύτατα δεν συνδέεται
με τα ονόματα αλλά με τα ευχαριστήρια^ που βρίσκονται πιο
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μακριά μέσα στο κείμενο... Η δυσκολία οφείλεται στο συνδυασμό τριών ιδεών: ΐ ) πως ο Βασιλιάς εγκαταλείπει τ η γ η
των πατέρων του, 2) πως την εγκαταλείπει για σύντομο μόνο χρονικό διάστημα, 3) πως αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το λαό. Η υπερβολικά συμπυκνωμένη εκφορά αυτών των ιδεών δίνει την εντύπωση πως ο Βασιλιάς εκφράζει
τα ευχαριστηριά του μόνο και μόνο επειδή εγκαταλείπει την
πατρίδα του...
Αν ο Μαρξ νόμιζε πως θα μπορούσε να γλιτώσει απ' αυτό το
έγκλημα καθοσιώσεως, είχε ξεχάσει πως οι μονάρχες έχουν κι
αυτοί τ η δική τους μασονική αλληλεγγύη. Στις 7 Ιανουαρίου
1845, κατά τ η διάρκεια ακρόασης από το βασιλιά Λουδοβίκο Φίλιππο, ο Πρώσος απεσταλμένος Αλεξάντερ φον Χούμπολντ του
ενεχείρισε δύο αντικείμενα - ένα πολύτιμο πορσελάνινο βάζο
και μια επιστολή από τον Φρειδερίκο Γουλιέλμο Δ', ο οποίος
διαμαρτυρόταν για τις εξωφρενικές προσβολές και τους λίβελους
που δημοσίευσε η Vorwärts!. Ο Λουδοβίκος Φίλιππος συμφώνησε πως, πράγματι, υπήρχαν περισσοί Γερμανοί φιλόσοφοι στο
Παρίσι: δύο εβδομάδες αργότερα, το περιοδικό έκλεισε και ο
υπουργός εσωτερικών Φρανσουά Γκιζό διέταξε την απέλαση του
Μαρξ από τ η Γαλλία.
Και τώρα πού; Ο μόνος βασιλιάς στην ηπειρωτική Ευρώπη
που δεχόταν ακόμη πρόσφυγες ήταν ο Λεοπόλδος Α' του Βελγίου, μολονότι ζητούσε κι αυτός έγγραφη υπόσχεση καλής συμπεριφοράς. (((Προκειμένου να αποκομίσω άδεια παραμονής στο
Βέλγιο δέχομαι να δεσμευθώ, στο λόγο της τιμής μου, να μη δημοσιεύσω στο Βέλγιο κανένα έργο σχετικά με την τρέχουσα πολιτική. [υπογραφή] Δρ. Κάρολος Μαρξ».) Η Τζένη παρέμεινε
στο Παρίσι για λίγες ημέρες προκειμένου να πουλήσει τα έπιπλα
και τα λινά τους, ενώ ο Μαρξ έφυγε συντροφιά με τον Χάινριχ
Μπίργκερς, έναν νεαρό δημοσιογράφο της Vorwärts!^ που εγκατέλειπε τ η χώρα αηδιασμένος από την ((τιμωρία που επιβλήθη-
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κε στον άνθρωπο που ήταν φίλος μου και αξιόπιστος οδηγός των
σπουδών μου». Καθώς η διθέσια άμαξά τους διέσχιζε την Πικαρδία, ο Μπίργκερς προσπαθούσε ματαίως να ανεβάσει το ηθικό του μέντορά του με μελωδίες γερμανικών τραγουδιών του
κρασιού.
Ένας καλός ύπνος ήταν πιο δυναμωτικός. Το επόμενο πρωί,
ο Μαρξ αδημονούσε κιόλας να περάσει στη δράση, λέγοντας
στον Μπίργκερς να βιαστεί με το πρωινό γιατί «πρέπει να φύγουμε και να συναντήσουμε σήμερα τον Φράιλγκραθ». Ο Φέρντιναντ Φράιλγκραθ, αυλικός σχεδόν ποιητής του Φρειδερίκου
Γουλιέλμου Δ', είχε καταφύγει στο Βέλγιο λίγες εβδομάδες νωρίτερα, προκειμένου να αποφύγει τ η σύλληψη μετά τ η δημοσίευση μιας προδοτικής Ομολογίας Πίστεως, Τακτικός στόχος κάποτε της παλιάς Rheinische Zeitung^ είχε κερδίσει τ η στιγμιαία
άφεση των αμαρτιών του από τ η στιγμή που προσηλυτίστηκε
στην αντιπρωσική υπόθεση. Άλλες νέες αφίξεις από τ η ριζοσπαστική διασπορά συμπεριλάμβαναν τον Μόζες Χες, τον Καρλ
Χάιντσεν, τον Ελβετό ριζοσπάστη Σεμπάστιαν Σέιλερ, τον τέως
αξιωματικό του πυροβολικού Γιόζεφ Βαϊντεμάγιερ (ο οποίος επρόκειτο να γίνει φίλος για την υπόλοιπη ζωή του), μια δράκα Πολωνών σοσιαλιστών - και, το σημαντικότερο, τον Φρειδερίκο
Ένγκελς, που δεν χρειαζόταν πολλή προσπάθεια για να πειστεί
να αποδράσει από το ασφυκτικό κτήμα του Μπάρμεν και να ακολουθήσει τον Μαρξ στην εξορία. Ήρθε και ο αδερφός της Τζένης, ο Έντγκαρ φον Βεστφάλεν, το αξιαγάπητο αν και έκλυτο
κουταβάκι της οικογένειας.
Μέχρι να έρθουν να τον βρουν η γυναίκα του και η κόρη του,
ο Μαρξ είχε ήδη επιστρέψει στην παλιά του ρουτίνα - διάβασμα, γράψιμο, ποτό και δολοπλοκίες. «Ήμασταν θεότρελοι», θυμόταν ο Βαϊντεμάγιερ. Περνούσαν ατελείωτα πρωινά στα καφενεία και ακόμη πιο ατελείωτα βράδια χαρτοπαίζοντας και αμπελοφιλοσοφώντας. Για μια φορά, ακόμη και τα οικονομικά της
οικογένειας ήταν πιστωτικά: δύο μέρες πριν φύγει από το Παρίσι,
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Ο Μαρξ είχε λάβει, από έναν εκδότη στο Ντάρμσταντ προκαταβολή 1.500 φράγκων για την εμβρυακή του εργασία στην πολιτική οικονομία, και ένας έρανος που διενήργησε ο Ένγκελς είχε προσθέσει άλλα 1.000 φράγκα στο κομπόδεμα, ως επί το
πλείστον από υποστηρικτές στη Γερμανία. Ο Ένγκελς, επίσης,
του παραχώρησε τα έσοδα από το βιβλίο του Η Κατάσταση της
εργατικής τάξης στην Αγγλία, ώστε «να μην έχουν τα κοπρόGXukoL αυτή την ικανοποίηση τουλάχιστον, να δουν την αχρειότητά τους να σου προκαλεί οικονομικά προβλήματα». Πρόσθετε,
όμως, διορατικά, «φοβούμαι πως στο τέλος θα κακοπάθεις και
στο Βέλγιο, και δεν θα έχεις άλλη επιλογή από την Αγγλία».
Η Τζένη, έγκυος και πάλι, προσπαθούσε να κρύψει την απογοήτευσή της που εγκατέλειψε τα μαγαζιά και τα σαλόνια του
Παρισιού για τις βαρετές Βρυξέλλες, αλλά η μητέρα της ανησύχησε τόσο για την τελευταία αναστάτωση του νοικοκυριού που
έστειλε την υπηρέτριά της από την Τρηρ, την Έλεν Ντέμουθ, ως
μόνιμο δάνειο. Η εικοσιπεντάχρονη Έ λ ε ν , η οποία πέρασε την
υπόλοιπή της ζωή κρατώντας ενωμένο το νοικοκυριό των Μαρξ
μέσα από αναρίθμητες κρίσεις και σκαμπανεβάσματα, ήταν μια
μικρόσωμη, χαριτωμένη γυναίκα, στρογγυλοπρόσωπη, γαλανομάτα και πάντα άψογα καθαρή και περιποιημένη, ακόμη κι όταν
περιστοιχιζόταν από τ η λέρα. Η αποτελεσματικότητά της στο
νοικοκυριό ήταν παροιμιώδης και ακατάβλητη. Το 1922 ακόμη,
μια Αγγλίδα που είχε επισκεφθεί, κοριτσάκι, τους Μαρξ θυμόταν
την υπέροχη μαγειρική της Έλεν. «Οι τάρτες της με μαρμελάδα είναι ακόμη και σήμερα μια γλυκιά και μόνιμη ανάμνηση».
Όχι πως ήταν κανένα πειθήνιο σκλαβάκι: περιφρουρούσε τους
νέους της εργοδότες με αγριάδα τίγρης κι όσοι επισκέπτες τύχαινε να ξεπεράσουν τα όρια της φιλοξενίας θα έπρεπε να περιμένουν πολύ αυστηρές γρατσουνιές.
Τους δύο πρώτους μήνες ο Μαρξ και η οικογένειά του στεγάστηκαν σε δωμάτια ξενοδοχείων και σε σπίτια φίλων. Μόλις
πάντως βρήκαν ένα μόνιμο ενδιαίτημα - έ ν α μικρό σπίτι με κή-
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πο στον αριθμό 5 της οδού Αλιάνς, στα ανατολικά όρια της πόλης-, η Τζένη έφυγε με την κόρη της και την υπηρέτρια για καλοκαιρινές διακοπές στην κατοικία της βαρόνης Φον Βεστφάλεν στη Γερμανία, αφήνοντας στον Κάρολο την ευθύνη να κάνει
κατοικήσιμο το μέρος. αΤο σπιτάκι θα είναι αρκετό», έγραφε η
Τζένη από την Τρηρ. Ένα δωμάτιο θα έμενε άδειο για τ η γέννα, αλλά «μόλις τελειώσω τ η σημαντική δουλειά που έχω να κάνω στο πάνω πάτωμα, θα μετακομίσω ξανά στο ισόγειο. Εσύ τότ ε θα κοιμάσαι στο δωμάτιο που είναι τώρα το γραφείο σου και
θα κατασκηνώσεις στο τεράστιο σαλόνι - δεν νομίζω να υπάρξουν
προβλήματα. Οι φωνές των παιδιών από το ισόγειο δεν θα ακούγονται καθόλου και εσύ δεν θα ενοχλείσαι στον πρώτο όροφο,
εγώ θα έρχομαι να σε βρίσκω, όταν ησυχάζουν τα πράγματα... Τι
υπέροχη αποικία απόρων θα φτιάξουμε στις Βρυξέλλες!» Στις
26 Σεπτεμβρίου, 15 μόλις ημέρες μετά το ταξίδι της επιστροφής
από την Τρηρ, η Τζένη πρόσθεσε στην αποικία καινούργιο μέλος, φέρνοντας στον κόσμο μια ακόμη κόρη, τ η Λόρα.
Ο Μαρξ είχε υποσχεθεί στις βελγικές αρχές να μη δημοσιεύσει τίποτα για ζητήματα τρέχουσας πολιτικής, αλλά θεώρησε
πως ήταν μέρος των δικαιωμάτων του να συμμετέχει στην πολιτική και να συνεχίσει τις σπουδές του στην οικονομική ιστορία.
Εξ ου και οι προσκλήσεις στον Ένγκελς, ο οποίος ήταν πλέον
ένας απαραίτητος υπολοχαγός. Το καλοκαίρι του 1845, οι δύο
άντρες πραγματοποίησαν επίσκεψη έξι εβδομάδων στην Αγγλία,
για να επωφεληθούν από τις πλούσιες σε υλικό βιβλιοθήκες του
Μάντσεστερ και του Λονδίνου, αλλά και για να συναντήσουν
τους ηγέτες των χαρτιστών, του πρώτου εργατικού κινήματος
στον κόσμο. Μ ε την επιστροφή τους, ο Ένγκελς νοίκιασε σπίτι
δίπλα στους Μαρξ και βάλθηκε να οργανώσει τα σοσιαλιστικά
ναυάγια των Βρυξελλών σε μια παρόμοια πολιτική δύναμη.
Προείχε όμως το μικρό ζήτημα του βιβλίου του Μαρξ. Το
ερευνητικό ταξίδι στη Βρετανία και οι ατελείωτες ώρες που είχε περάσει στη δημοτική βιβλιοθήκη των Βρυξελλών, θα πρέπει
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να αναπτέρωσαν τις ελπίδες του εκδότη του, του Καρλ Λέσκε,
ο οποίος περίμενε την Κριτική της Οικονομίας και της Πολιτικής ώς το τέλος του καλοκαιριού. Αλλά ο Μαρξ είχε ήδη βάλει
στην άκρη το χειρόγραφο, χωρίς να έχει γράψει τίποτε περισσότερο από τον πίνακα των περιεχομένων. «Μου φάνηκε πολύ σημαντικό», εξηγούσε στον Λέσκε, ανα προτάξω της θετικής διαπραγμάτευσης ένα πολεμικό κομμάτι εναντίον της γερμανικής
φιλοσοφίας και του γερμανικού σοσιαλισμού μέχρι τις ημέρες
μας. Το κρίνω αναγκαίο προκειμένου να ετοιμάσω το κοινό για
την άποψη την οποία υιοθετώ στην Οικονομία μου, η οποία είναι διαμετρικά αντίθετη με τ η γερμανική σχολή, τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος... Αν παραστεί ανάγκη, θα μπορούσα να προσκομίσω πολυάριθμες επιστολές που έχω λάβει από
τ η Γερμανία και τ η Γαλλία ως απόδειξη πως η εργασία αυτή
αναμένεται με τ η μεγαλύτερη αδημονία από το κοινό».
Όχι και τόσο: το «πολεμικό κομμάτι», Η γερμανική ιδεολογία^ δεν βρήκε εκδότη μέχρι το 1932. Η μόνη δημόσια απαίτηση για το έργο προερχόταν από τον ίδιο τον Μαρξ, τον οποίον οι
νεοεγελιανοί γελοιογραφούσαν πια ως αστόχαστο μαθητή του
Λούντβιχ Φόιερμπαχ. Αυτό τον έκανε έξω φρενών: η απομυθοποίηση του Χ έ γ κ ε λ από τον Φόιερμπαχ υπήρξε πράγματι μια
στιγμή αποκάλυψης, όπως η πρώτη ματιά του Κητς στον Ό μ η ρο του Τσάπμαν,* αλλά ο Μαρξ είχε καταλήξει εδώ και καιρό
πως η κριτική το μόνο που είχε κάνει ήταν να αντικαταστήσει
ένα μύθο με έναν άλλο μύθο. Ο Φόιερμπαχ, ο άνθρωπος που έφερε τον Χ έ γ κ ε λ τα πάνω κάτω, τύχαινε τώρα της ίδιας μεταχείρισης - ή όπως το έθετε ο Μαρξ αενός ξεκαθαρίσματος λογαριασμών».
* George Chapman (1559;-1664): Άγγλος ποιητής και δραματουργός· η
μετάφρασή του τού Ομήρου ήταν για καιρό η στερεότυπη α γ γ λ ι κ ή μετάφραση των επών και ενέττνευσε στον Τζον Κ η τ ς το σονέτο " O n F i r s t
Looking into Chapman's H o m e r " (1815).
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Η άσκησή του στη φιλοσοφική λογιστική άρχισε την άνοιξη
του 1845, όταν κάθισε να καταγράψει τα σύντομα σημειώματα
που είναι πλέον γνωστά ως Θέσεις για τον Φόιερμπαχ, «Το βασικό μειονέκτημα όλου του προγενέστερου υλισμού (του Φόιερμπαχ συμπεριλαμβανομένου) είναι πως τα πράγματα, η πραγματικότητα, η αισθητηριακή πρόσληψη, συλλαμβάνονται μόνον
υπό τη μορφή του αντικείμενου ή της ενατένισης^ αλλά όχι ως αισθητηριακή ανθρώπινη δραστηριότητα^ ως πρακτική)), Ο Φόιερμπαχ είχε εκθέσει τις κοσμικές βάσεις της θρησκείας, αλλά στη
συνέχεια επέτρεψε και στο κοσμικό βασίλειο να ανυψωθεί σε μια
ακόμη νεφελοκοκκυγία. «Το ερώτημα εάν η αντικειμενική αλήθεια μπορεί να αποδοθεί ως κατηγόρημα της ανθρώπινης σκέψης», επιχειρηματολογούσε ο Μαρξ, «δεν είναι ερώτημα που
ανήκει στον τομέα της θεωρίας αλλά είναι πρακτικόερώτ-ημα,,.
Όλη η κοινωνική ζωή είναι κατ' ουσίαν πρακτική,,. Οι φιλόσοφοι το μόνο που ixavcc^ είναι να ερμηνεύσουν τον κόσμο με ποικίλους τρόπους· το ζήτημα είναι να τον αλλάξουμε)), Η θεωρία
χωρίς πρακτική ήταν μια μορφή σχολαστικού αυνανισμού - αρκετά ευχάριστη μεν, ολότελα άγονη δε και δίχως συνέπειες.
Όπως και να χει, ο Μαρξ και ο Ένγκελς κατόρθωσαν να περάσουν το χειμώνα του 1845-1846 θεωρητικολογώντας ασύστολα
ενόσω συνέτασσαν τ η Γερμανική ιδεολογία τους.
Το βιβλίο ξεκινά με μια από τις γενικεύσεις του Μαρξ που είχαν σκοπό να τραβήξουν την προσοχή: «Οι άνθρωποι μέχρι σήμερα έχουν διαμορφώσει εσφαλμένες ιδέες για τον εαυτό τους, γι'
αυτό που είναι και γι' αυτό που θα έπρεπε να είναι». Ακολουθεί
ένα ακόμη αγαπημένο κόλπο, η προκλητική παραβολή:
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα παλικάρι που πίστευε πως
οι άνθρωποι πνίγονταν στο νερό μόνο και μόνο γιατί διακατέχονταν από την ιδέα της βαρύτητας. Αν κατόρθωναν να βγάλουν αυτή την ιδέα από το κεφάλι τους, ανακαλύπτοντας, ας
πούμε, πως ήταν μια δεισιδαιμονική, μια θρησκευτική σύλ-
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ληψη, θα ήταν πλέον απολύτως ασφαλείς απέναντι σε κάθε
κίνδυνο που θα προερχόταν από το νερό. Όλη τ η ζωή του πολέμησε ενάντια στην ψευδαίσθηση της βαρύτητας, για τις βλαβερές συνέπειες της οποίας όλες οι στατιστικές τού παρείχαν
νέες και χειροπιαστές ενδείξεις. Το παλικάρι αυτό είναι ο τύπος των νέων επαναστατών φιλοσόφων της Γερμανίας.
Ετούτοι οι στοχαστές επιτελούσαν εργασίες προβάτων με την
αυταπάτη πως ήταν λύκοι, των οποίων τα ανούσια βελάσματα
((μιμούνται απλώς σε φιλοσοφική μορφή τις αντιλήψεις της γερμανικής μεσαίας τάξης».
Ένα από τα πρόβατα ήταν και ο ίδιος ο Φόιερμπαχ, του οποίου η σύλληψη του κόσμου ((περιοριζόταν αφενός σε απλή ενατένισή του και αφετέρου σε απλό συναίσθημα». Απέτυχε, κατά συνέπεια, να παρατηρήσει πως ακόμη και τα απλούστερα φυσικά
αντικείμενα είναι στην πραγματικότητα προϊόντα της ιστορικής
συγκυρίας. Για παράδειγμα: ((Η κερασιά, όπως όλα σχεδόν τα
καρποφόρα δέντρα, μεταφυτεύτηκε, όπως όλοι ξέρουμε, λίγους
αιώνες μόνο πριν στο περιβάλλον μας, για εμπορικούς λόγους,
και, κατά συνέπεια, μόνο εξαιτίας της δράσης μιας ορισμένης
κοινωνίας σε μια ορισμένη εποχή κατέστη "αισθητηριακή βεβαιότητα"». Για τον Φόιερμπαχ, η κερασιά ήταν απλώς εκεί, φιλεύσπλαχνο δώρο της φύσης.
Παραδόξως, μολονότι αρχική πρόθεση του βιβλίου ήταν να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς με τον Φόιερμπαχ, ο τελευταίος
δεν αξιώθηκε παραπάνω από δύο σύντομα κεφάλαια. Ο Μπρούνο Μπάουερ - ο ((Άγιος Μπάουερ»- ξεπετάχτηκε με την ίδια ταχύτητα. Τριακόσιες όμως δυσανάγνωστες σελίδες ήταν αφιερωμένες στις τρέλες του Μαξ Στίρνερ, ενός αναρχικού νεοεγελιανού συγγραφέα, ο οποίος υποστήριζε πως ο ηρωικός εγωισμός
και ο ηδονισμός θα απελευθέρωνε τα άτομα από τ η φαντασιακή
τους καταπίεση. Μολονότι τα υπαρξιστικά πιστεύω του Στίρνερ
άξιζαν να τεθούν προς συζήτηση, ένα γρήγορο μαχαίρωμα θα εί-
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χε κάνει τ η δουλειά πιο αποτελεσματικά από το λεξιλάγνο σαρκασμό του Μαρξ - ο οποίος, κατά ειρωνεία της τύχης, έμοιαζε
κι ο ίδιος με ζωντανό παράδειγμα του τρυφηλού εγωισμού που
πρέσβευε ο Στίρνερ.
Παρά τις μακρηγορίες της, πάντως, η Γερμανική
ιδεολογία
συνιστά έναν εξαιρετικά αποκαλυπτικό απολογισμό όσων είχε
μάθει ο εικοσιεπτάχρονος Μαρξ από τις φιλοσοφικές και πολιτικές του περιπέτειες. Έχοντας απορρίψει το Θεό, τον Χ έ γ κ ε λ
και τον Φόιερμπαχ γρήγορα γρήγορα τον ένα μετά τον άλλον,
ήταν τώρα μαζί με τον Ένγκελς έτοιμοι για τα αποκαλυπτήρια
του δικού τους σχήματος πρακτικής θεωρίας ή θεωρητικής πρακτικής - που είναι αλλιώς γνωστή ως ιστορικός υλισμός. «Οι
προκείμενες από τις οποίες ξεκινάμε», ανήγγειλαν, «δεν είναι
αυθαίρετες, ούτε δόγματα, αλλά αληθινές προκείμενες από τις
οποίες αφαίρεση μπορεί να γίνει μονάχα στη φαντασία. Πρόκειται για αληθινούς ανθρώπους, για τις δραστηριότητές τους και
τις υλικές συνθήκες της ζωής τους... Οι προκείμενες αυτές, λοιπόν, μπορούν να επιβεβαιωθούν με καθαρά εμπειρικό τρόπο».
Εκεί που ο Φόιερμπαχ είχε υποστηρίξει πως είμαστε ό,τι τρώμε,
ο Μαρξ και ο Ένγκελς επέμεναν πως είμαστε ό,τι παράγουμε και όπως το παράγουμε. «Ο καταμερισμός της εργασίας στο εσωτερικό ενός έθνους οδηγεί αρχικά στο διαχωρισμό της βιομηχανικής και της εμπορικής από την αγροτική εργασία και, κατά
συνέπεια, στη διάκριση της πόλης από την ύπαιθρο και στη σύγκρουση των συμφερόντων τους. Η περαιτέρω ανάπτυξή του
οδηγεί στο διαχωρισμό της εμπορικής από τ η βιομηχανική εργασία...» Και ούτω καθεξής. Οι ποικίλες αυτές διακρίσεις του
καταμερισμού της εργασίας αντανακλούσαν την εξέλιξη της ιδιοκτησίας - από την πρωτόγονη φυλετική ιδιοκτησία στην αρχαία
κοινοτική και κρατική ιδιοκτησία, και από εκεί στη φεουδαλική
και κτηματική ιδιοκτησία και στη συνέχεια στην αστική ιδιοκτησία. « Η κοινωνική δομή και το κράτος εξελίσσονται αδιάκοπα εκτός της διαδικασίας της ζωής των εκάστοτε ατόμων... Δεν
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είναι η συνείδηση που καθορίζει τ η ζωή, αλλά η ζωή που καθορίζει τ η συνείδηση». Η δουλεία δεν θα μπορούσε να είχε καταργηθεί χωρίς την ατμομηχανή ή το εκκοκκιστήριο, όπως και η
δουλοπαροικία δεν θα μπορούσε να είχε καταργηθεί χωρίς τις
βελτιώσεις στις αγροτικές καλλιέργειες και, γενικά, «δεν μπορούν να απελευθερωθούν οι άνθρωποι όσο δεν έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν τροφή και νερό, στέγαση και ρουχισμό σε
επαρκή ποιότητα και ποσότητα».
Μ ε τι θα μοιάζει η απελευθέρωση αυτή; Αν και ο νεοϋλισμός
του Μαρξ και του Ένγκελς παρουσιαζόταν ως η άρνηση του ιδεαλισμού, το όραμά τους για τον παράδεισο αποδείχτηκε βουκολικό ειδύλλιο - παραδόξως ειρωνικό δεδομένης της αποστροφής
του Μαρξ για τη ζωή της υπαίθρου, την οποία περιέγραφε συνήθως ως «αγροτική ηλιθιότητα». Υπό τον παρόντα καταμερισμό εργασίας, σημείωναν, ο κάθε άνθρωπος είναι παγιδευμένος
σε μια αποκλειστική σφαίρα δραστηριότητας:
Είναι κυνηγός, ψαράς, βοσκός ή κριτικός και πρέπει να παραμείνει τέτοιος αν δεν θέλει να χάσει τα μέσα του βιοπορισμού
του· ενώ, στην κομμουνιστική κοινωνία, όπου κανείς δεν έχει
μία αποκλειστική σφαίρα δραστηριότητας, αλλά μπορεί ο καθένας να επιδοθεί σε όποιον κλάδο επιθυμεί, είναι η κοινωνία
εκείνη που ρυθμίζει τ η γενική παραγωγή και μου επιτρέπει,
κατά συνέπεια, να κάνω ένα πράγμα σήμερα και το άλλο αύριο, να κυνηγώ το πρωί, να ψαρεύω το απομεσήμερο, να εκτρέφω κοπάδια το βράδυ, να κρίνω, όσο μου επιτρέπει το μυαλό
μου, χωρίς να γίνομαι ποτέ κυνηγός, ψαράς, βοσκός ή κριτικός.
Μάλλον εξουθενωτική Νιρβάνα, θα πουν ορισμένοι. Σίγουρα
άρεσε στον Ένγκελς το κυνήγι και η κριτική, αναριγούσε όμως
η καρδιά του στην υπόσχεση της επιδόρπιας εκτροφής βοοειδών;
Ο μαρξιστικός παράδεισος ανέκυψε με τρόπο μάλλον παρορμητικό στην ατελείωτη διατριβή εναντίον του Στίρνερ, ο οποίος
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υποστήριζε πως ο καταμερισμός της εργασίας ήταν εφαρμόσιμος μόνο στις δραστηριότητες εκείνες τις οποίες μπορούσε να
φέρει εις πέρας οποιοσδήποτε επαρκώς εκπαιδευμένος άνθρωπος
- το ζύμωμα ή το άλεσμα, για παράδειγμα. Κανείς, ισχυριζόταν,
δεν θα μπορούσε να είχε κάνει τη δουλειά του Ραφαήλ στη θέση του. Ατυχές παράδειγμα: ο Ραφαήλ είχε ομάδες βοηθών και
μαθητών στη διάθεσή του για να ολοκληρώσει τις τοιχογραφίες
του, όπως δεν δυσκολεύτηκαν να επισημάνουν ο Μαρξ και ο
Ένγκελς. Εξάλλου, οι κομμουνιστές δεν πίστευαν πως θα έπρεπε να παράγει ο καθένας τη δουλειά του Ραφαήλ, αλλά μόνον
πως ο ενδεχόμενος Ραφαήλ θα έπρεπε να είχε τη δυνατότητα να
αναπτυχθεί ανεμπόδιστα.
Ο Σάντσο [ο Στίρνερ δηλαδή] φαντάζεται πως ο Ραφαήλ παρήγαγε τους πίνακές του ανεξάρτητα από τον καταμερισμό
της εργασίας που υπήρχε στη Ρώμη της εποχής του. Εάν συνέκρινε τον Ραφαήλ με τον Λεονάρδο ντα Βίντσι ή τον Τισιανό, θα έβλεπε πόσο εξαρτώνταν τα έργα τέχνης του Ραφαήλ από την άνθηση της Ρώμης εκείνης της εποχής, άνθηση
η οποία ήταν το αποτέλεσμα της επιρροής της Φλωρεντίας,
ενώ, από την άλλη, τα έργα του Λεονάρδο εξαρτώνταν από
την κατάσταση πραγμάτων της Φλωρεντίας, και τα έργα του
Τισιανού, σε κατοπινή περίοδο, εξαρτώνταν από την ολότελα
διαφορετική ανάπτυξη της Βενετίας. Ο Ραφαήλ, όπως και
όλοι οι καλλιτέχνες, καθοριζόταν από όσες τεχνικές προόδους
είχαν γίνει στην τέχνη πριν από αυτόν, από την οργάνωση της
κοινωνίας και από τον καταμερισμό της εργασίας... Σε μια
κοινωνία κομμουνιστική δεν υπάρχουν ζωγράφοι, μόνο άνθρωποι οι οποίοι μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων καταπιάνονται και με τη ζωγραφική.
Δραστηριοτήτων, μάλλον, όπως το κυνήγι, το ψάρεμα και η κουρά των προβάτων. Η απορία ποιος θα καθαρίζει τις τουαλέτες ή
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θα φτυαριζει το κάρβουνο ούτε τέθηκε ούτε απαντήθηκε. Ένας
εξυττνάκιας Γερμανός κάποτε επιχείρησε να τον αιφνιδιάσει και
αναρωτήθηκε μεγαλοφώνως ποιος θα κάνει το λούστρο στην κομμουνιστική κοινωνία. αΕσύ», απάντησε αγενώς ο Μαρξ. Ένας
φίλος, άλλοτε, υπέδειξε πως ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί τον Μαρξ να ζει σε μια κοινωνία όπου όλοι θα είναι ίσοι και
να είναι ευχαριστημένος. «Ούτε κι εγώ», συμφώνησε. αΘα έρθει ο καιρός, αλλά μέχρι τότε θα έχουμε φύγει απ' αυτόν τον κόσμο».
Από την εποχή της καθυστερημένης δημοσίευσής της στον
αιώνα μας, έχουν διατυπωθεί εξωφρενικοί ισχυρισμοί για τη Γερμανική ιδεολογία^ που την παρουσιάζουν τάχα ως «περιεκτική
έκθεση» της σύλληψης του Μαρξ για την ιστορία. Ο ίδιος ο
Μαρξ ήταν περισσότερο ρεαλιστής όσον αφορά τα όριά της.
«Εγκαταλείψαμε το χειρόγραφο στην τρωκτική κριτική των ποντικών», έγραφε, «και μάλιστα με μεγάλη προθυμία, καθώς είχαμε επιτύχει το βασικό μας στόχο - να ξεκαθαρίσουμε τ η θέση
μας». Πράγματι, οι κουρελιασμένες σελίδες του διασωθέντος
χειρογράφου μοιάζουν να έχουν ροκανιστεί στα περιθώριά τους
από μικρά ποντικάκια, πιθανόν από κάποια μη αναδομημένη
εγελιανή τάση.
Έχοντας ξεδιαλύνει τ η θεωρία κατά το δοκούν, ο Μαρξ και ο
Ένγκελς μεταπήδησαν γρήγορα στην πρακτική - «για να προσεταιριστούμε το ευρωπαϊκό και, κατά πρώτον, το γερμανικό
προλεταριάτο». Και πού θα έβρισκαν το γερμανικό προλεταριάτο; Στο Παρίσι, το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες, βέβαια.
Η παλαιότερη οργάνωση εξόριστων Γερμανών κομμουνιστών,
η Λίγκα των Παρανόμων, είχε ιδρυθεί στο Παρίσι το 1834. Τα
μέλη της ήταν ως επί το πλείστον διανοούμενοι της μεσαίας τάξης - « τ α πλέον υπνοκέφαλα στοιχεία», όπως τους αποκαλούσε
ο Έ ν γ κ ε λ ς - οι οποίοι έτσι κι αλλιώς αποκοιμήθηκαν σύντομα
όλοι μαζί. Η παράνομη Λίγκα των Δικαίων, που αποσχίστηκε
από τ η Λίγκα των Παρανόμων το 1836, ήταν συνολικά μια πιο
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ζωντανή οργάνωση στην οποία συμμετείχαν αυτοδίδακτοι τεχνίτες και περνούσαν τα ευχάριστά τους απογεύματα σχεδιάζοντας πραξικοπήματα και συνομωσίες. Οι πολιτικές τους απόψεις, πάντως, μετά βίας συμπυκνώνονταν σε κάτι παραπάνω
από ένα θολό εξισωτισμό που προερχόταν από τον ουτοπιστή
του δέκατου όγδοου αιώνα Γκράκχους Μπαμπέφ. Μετά τ η
συμμετοχή τους στην κακοσχεδιασμένη εξέγερση του 1839 πολλοί ηγέτες της Λίγκας διέφυγαν στο Λονδίνο, όπου έφτιαξαν
την αξιοσέβαστο στο άκουσμα «Εκπαιδευτική Ένωση Γερμανών εργατών» ως προκάλυμμα για τ η μυστική τους εταιρεία. Οι
πιο σημαντικές φυσιογνωμίες ανάμεσά τους ήταν ο Καρλ Σάπερ, ένας γεροδεμένος στοιχειοθέτης και ενίοτε δασονόμος, ο
οποίος είχε κερδίσει τα επαναστατικά του γαλόνια κατά τ η διάρκεια μιας εφόδου σε κάποιο αστυνομικό τμήμα της Φρανκφούρτης το 1833· ο Χάινριχ Μπάουερ, ένας μικρόσωμος και τυνευματώδης μπαλωματής από τ η Φραγκονία* και ο Γιόζεφ Μολ,
ρολογάς από την Κολωνία, άνθρωπος μεσαίου αναστήματος, αλλά μεγάλου φυσικού σθένους. «Πόσο συχνά», έγραφε ο Ένγκελς, «αυτός και ο Σάπερ δεν υπερασπίστηκαν ηρωικά την είσοδο κάποιας αίθουσας ενάντια σε εκατοντάδες αντιφρονούντες
που έσπρωχναν για να μπούνε μέσα!» (Ηρωικός μέχρι τέλους,
ο Μολ έπεσε νεκρός από σφαίρα σε κάποιο πεδίο μάχης στη
Γερμανία, κατά τ η διάρκεια της εξέγερσης του Μπάντεν το
1849.)
Ο Ένγκελς γνωρίστηκε με την τριανδρία κατά τ η διάρκεια
της επίσκεψής του στο Λονδίνο το 1843. Ήταν οι πρώτοι επαναστάτες της εργατικής τάξης που συναντούσε στη ζωή του, και
το κύρος που διέθεταν ως «αληθινοί άντρες» αντιστάθμισε στα
μάτια του εύπιστου νεαρού αστού τ η ρηχότητα και την αφέλεια
της ιδεολογίας τους. Εξάλλου, ήταν αναμφίβολα αποτελεσματικοί, είχαν ξαναχτίσει τ η Λίγκα των Δικαίων ως μια επιτυχημένη εταιρεία στο Λονδίνο και είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστηρικτών στην Ελβετία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Εκεί όπου
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οί συνεταιρισμοί των εργατών απαγορεύονταν απο το νομο, οι
«στοές» τους μεταμφιέζονταν σε χορωδιακούς ομίλους ή σε γυμναστικά σωματεία.

Μολονότι οι συνωμότες ετούτοι εξακολουθούσαν να θεωρούν το
Παρίσι την πόλη μητέρα των επαναστάσεων, δεν αντιμετώπιζαν πλέον τ η γαλλική φιλοσοφία με το παλαιό δέος και τον ίδιο
σεβασμό. Γιατί η Λίγκα είχε πλέον το δικό της θεωρητικό, τον
ειδικευμένο ράφτη Β ί λ χ ε λ μ Βάιτλινγκ, που το βιβλίο του Η ανθρωπότητα εται όπως είναι χαι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι είχε εκδοθεί από τ η Λίγκα το 1838.
Ο Βάιτλινγκ, νόθος γιος μιας Γερμανίδας πλύστρας, είχε την
ευσεβή, ταλαιπωρημένη όψη του βασανισμένου προφήτη. Θα
ένιωθε σαν στο σπίτι του μεταξύ των περιπλανώμενων ιεροκηρύκων του Μεσαίωνα ή στις κομμουνιστικές χιλιαστικές αιρέσεις που άνθιζαν την εποχή του αγγλικού εμφυλίου πολέμου, λίγα κοινά είχε όμως με τους στοχαστές και τους αγκιτάτορες της
επανάστασης του δεκάτου ενάτου αιώνα. Το πιστεύω του ήταν
ένα σπιτικό κοκτέιλ φτιαγμένο από την Αποκάλυψη του Ιωάννη και την Ομιλία του Όρους των Ελαιών: ήταν λιγωτικό σαν
κήρυγμα του κατηχητικού και άφηνε μια επίγευση από φωτιά
και θειάφι. Όταν δεν προειδοποιούσε για την έλευση του επικείμενου Αρμαγεδδώνα, πολυλογούσε ευχάριστα για την επιστροφή στην Εδέμ, σε μια Αρκαδία που δεν θα γνώριζε το μίσος
και το φθόνο. Ήταν σαν να είχε ξεπεζέψει ένας από τους Τέσσερις Καβαλάρηδες της Αποκάλυψης για να κεραυνοβολήσει μια
περαστική γάτα.
Κ ι όμως κανείς δεν αρνιόταν τ η δύναμη της επαγγελίας του.
«Ο σεβασμός που έχαιρε στους κύκλους μας ήταν απεριόριστος»,
έγραφε ο Φρίντριχ Λέσνερ, ένας άλλος κομμουνιστής ράφτης.
«Ήταν το είδωλο των οπαδών του». Και καθώς είχε περιπλανηθεί σ' ολόκληρη την Ευρώπη, οι εν λόγω οπαδοί συνιστούσαν
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μια εντυπωσιακή πολυεθνική ταξιαρχία. Μετά την αποτυχία της
γαλλικής εξέγερσης του 1839, είχε καταφύγει στην Ελβετία, κι
εκεί οργάνωσε παρακλάδια της Λίγκας των Δικαίων στη Γενεύη
και τ η Ζυρίχη, τα οποία σιγά σιγά έστρεψαν πάνω του την προσοχή των ελβετικών αρχών. Ερευνώντας το κατάλυμά του, η
αστυνομία βρήκε κι άλλα ενοχοποιητικά στοιχεία της κακίας του
- ένα αυτοβιογραφικό χειρόγραφο. Το ευαγγέλιο ενός φτωχού
αμαρτωλούς στο οποίο παρομοίαζε τον εαυτό του με τον Ιησού
Χριστό που ως ενδεής παρίας είχε σταυρωθεί κι αυτός επειδή
διαμαρτυρήθηκε ενάντια στην αδικία. Η απερισκεψία του τού
στοίχισε έξι μήνες φυλακή για βλασφημία και στη συνέχεια εκτοπίστηκε στη Γερμανία - όπου, λίγο αργότερα, τον συνέλαβαν
και πάλι, αυτήν τη φορά για λιποταξία από το στρατό. Το 1844,
όταν έφτασε στο Λονδίνο, ο τριανταεξάχρονος ράφτης ήταν ήδη
θρυλική μορφή και στα αφυπνιστικά του κηρύγματα συνέρεαν
πλήθη εκπατρισμένων Γερμανών σοσιαλιστών και Άγγλων χαρτιστών. Σ ' ένα αγαπημένο του θεατρικό κόλπο, έσκιζε το μπατζάκι του κομψού παντελονιού του (καθώς ήταν ράφτης ο ίδιος,
φορούσε πάντα καλοραμμένα κοστούμια) και απεκάλυπτε τις
μελανιασμένες ουλές που είχαν αφήσει στη σάρκα του οι αλυσίδες των δεσμοφυλάκων του.
Δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε κάποιον να συγκινεί λιγότερο τον Μαρξ από αυτόν τον κενόδοξο ουτοπιστή ονειροπόλο,
του οποίου το πολιτικό πρόγραμμα συνοψιζόταν στον ξεκαρδιστικό πρόλογο του βιβλίου του Εχέγγυα αρμονίας χαι ελευθερίας:
«Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι σαν τα πετεινά του ουρανού* θέλουμε σαν κι αυτά να διασχίζουμε τη ζωή ορμητικοί, ξέγνοιαστοι
σε πτήση ευφρόσυνη κι αρμονία γλυκιά». Ο καλύτερος τρόπος
για να επιτύχουμε την απογείωση, πρότεινε ο Βάιτλινγκ, είναι
να συγκεντρώσουμε ένα στρατό από 40.000 αποφασισμένους κλέφτες και διαρρήκτες - οι οποίος παρακινημένοι από το φλογερό
τους μένος ενάντια στην ατομική ιδιοκτησία, θα κατεβάσουν τους
ισχυρούς από τους θρόνους τους και θα μας οδηγήσουν σε μια νέα
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εποχή ειρήνης και χαράς. «Οι εγκληματίες είναι προϊόν της παρούσας μορφής της κοινωνίας», έγραφε, «και στον κομμουνισμό θα
πάψουν να είναι εγκληματίες». Στον επίγειο παράδεισο του Βάιτλινγκ θα έπαιρναν όλοι τα ίδια ρούχα (αναμφίβολα σχεδιασμένα
από τον ίδιο), κι όσοι επιθυμούσαν να φορέσουν κάτι άλλο, θα
έπρεπε να δουλέψουν υπερωρίες για να το αποκτήσουν. Η σίτιση θα γινόταν σε κοινοτικές καντίνες, αν και έμενε ακόμη να
αποφασιστούν η διανομή του συσσιτίου και ο τρόπος εστίασης.
(«Απίθανοι τύποι αυτοί οι ράφτες», σχολίαζε ο Ένγκελς μετά τη
συνάντησή του με κάποιους οπαδούς του Βάιτλινγκ. «Συζητούσαν
πρόσφατα με απόλυτη σοβαρότητα για το πρόβλημα που θέτουν
τα μαχαιροπήρουνα».) Όταν οι άνθρωποι θα έφταναν τα πενήντα, θα αποσύρονταν από το εργατικό δυναμικό και θα αποστέλλονταν σε μια αποικία συνταξιούχων - ένα είδος κομμουνιστικού
Ήστμπουρν,* αν και μάλλον χωρίς τις λέσχες.
Μπορούμε να ακούσουμε σχεδόν τον Μαρξ να καγχάζει και
να ειρωνεύεται όλες αυτές τις σαχλαμάρες. Δίσταζε όμως να τις
καταδικάσει δημοσίως. Μολονότι το 1844 είχε διακηρύξει με
πατριωτική υπερβολή πως το «γερμανικό προλεταριάτο είναι ο
θεωρητικός του ευρωπαϊκού προλεταριάτου», η αλήθεια είναι
πως μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1840 είχε γνωρίσει πολύ
λίγους Γερμανούς εργάτες. («Με τι ασχολείται το προλεταριάτο δεν το γνωρίζουμε και η αλήθεια είναι πως δύσκολα θα μπορούσαμε να το μάθουμε», του υπενθύμιζε ο Ένγκελς το Μάρτιο
του 1845). Στην αρχή, λοιπόν, η αντίδρασή του στην εμφάνιση
ενός πραγματικού στοχαστή της εργατικής τάξης από την πατρίδα του, ήταν η ίδια μ' αυτή του Δρος Τζόνσον** όταν είδε ένα
σκύλο να περπατά στα πισινά του πόδια: δεν το κάνει καλά, αλ* Eastbourne : γνωστό καταφύγιο συνταξιούχων στο Ανατολικό Σάσεξ.
** SamuelJohnson
(1709-1784): Άγγλος κριτικός, βιογράφος, δοκιμιογράφος, ποιητής και λεξικογράφος, που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μορφές των γραμμάτων του 18ου αιώνα.
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λά εκπλήσσεται κανείς που μπορεί και το κάνει - και, κατά συνέπεια, ανταμείβει την παράσταση του κόπρου με υπερβολικούς
ύμνους. «Πού στην αστική τάξη -συμπεριλαμβανομένων των φιλοσόφων της και των μορφωμένων της συγγραφέων- μπορείς
να βρεις τέτοιο βιβλίο για τ η χειραφέτηση της αστικής τάξης
-την πολιτική χειραφέτηση- όπως το έργο του Βάιτλινγκ Εχέγγυα Αρμονίας και ελευθερίας;)) αναρωτιόταν ο Μαρξ. αΑρκεί να
συγκρίνετε την ασήμαντη, λιπόψυχη μετριότητα της γερμανικής πολιτικής φιλολογίας μ' ετούτο το φλογερό και λαμπρό λογοτεχνικό πρωτόλειο των Γερμανών εργατών, αρκεί να συγκρίνετε αυτά τα γιγάντια παιδικά παπούτσια του προλεταριάτου με
τα νανοειδή, φθαρμένα πολιτικά παπούτσια της γερμανικής αστικής τάξης, και δεν θα μπορέσετε παρά να διαβλέψετε πως η γερμανική Σταχτοπούτα θα αποκτήσει σύντομα την κορμοστασιά
αθλητή...»
Η περιπλανώμενη Σταχτοπούτα δεν πήγε τελικά στο χορό,
ούτε με κρυστάλλινα γοβάκια ούτε με αθλητικά παπούτσια. Μολονότι οι κύριοι Σάπερ, Μπάουερ και Μολ παρέθεσαν μια γενναιόδωρη δεξίωση όταν κατέφθασε στο Λονδίνο το 1845, κατέληξαν γρήγορα πως οι απόψεις του παραήταν εκκεντρικές. Απογοητεύτηκε πολύ από την απροθυμία τους να επενδύσουν στα
ποικίλα ιδιοφυή του σχέδια - τ η δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας γλώσσας, την εφεύρεση μιας μηχανής που θα φτιάχνει γυναικεία ψάθινα καπέλα- και εκνευρίστηκε ακόμη περισσότερο
όταν αρνήθηκαν να τον εκλέξουν πρόεδρο της ένωσής τους. Στις
αρχές του 1846 ξανάφυγε να δοκιμάσει τ η τύχη του στις Βρυξέλλες.
((Αν σου πω τι λογής ζωή περνάμε εδώ, θα ξαφνιαστείς σίγουρα με τους κομμουνιστές», έγραφε ο Γιόζεφ Βαϊντεμάγιερ
στην αρραβωνιαστικιά του το Φεβρουάριο. ((Το αποκορύφωμα
της τρέλας ήταν όταν ο Μαρξ, ο Βάιτλινγκ, ο κουνιάδος του
Μαρξ κι εγώ μείναμε ξύττνιοι όλο το βράδυ παίζοντας. Ο Βάιτλινγκ κουράστηκε πρώτος. Ο Μαρξ κι εγώ κοιμηθήκαμε στον
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καναπέ και περάσαμε όλη την υπόλοιπη ημέρα, συντροφιά με
τη γυναίκα του και τον κουνιάδο του, τεμπελιάζοντας με τον πιο
ανεκτίμητο τρόπο. Νωρίς το πρωί πήγαμε σε μια ταβέρνα, έπειτα πήγαμε με το τρένο στο Βιλεβόρντε, ένα όμορφο μέρος εδώ
κοντά, όπου φάγαμε το μεσημεριανό μας και γυρίσαμε όσο πιο
εύθυμοι μπορούσαμε με το τελευταίο τρένο». Θα παρατηρήσατε πως μετά την πρώιμή του απόσυρση, ο Βάιτλινγκ δεν έπαιξε κανένα ρόλο στις διασκεδάσεις της επόμενης ημέρας: το φωτοστέφανο της αγιοσύνης του τον καθιστούσε αταίριαστη συντροφιά, ιδίως για αστούς διανοούμενους. Όπως έγραψε κι ο
Ένγκελς: αΉταν τώρα ο μεγάλος άντρας, ο προφήτης, που πήγαινε από χώρα σε χώρα κουβαλώντας στην τσέπη του τη συνταγή για την πραγματοποίηση ενός στιγμιαίου επίγειου παραδείσου και φοβόταν πως ήταν όλοι βαλτοί για να του την κλέψουν».
Ο Χάινριχ Χάινε προσβλήθηκε, όταν συνάντησε τον Βάιτλινγκ, από ατην απόλυτη έλλειψη σεβασμού αυτού του τύπου
ενόσω συζητούσε μαζί μου. Δεν έβγαλε το καπέλο του και, ενώ
στεκόμουν μπροστά του, παρέμεινε καθιστός και είχε φέρει το
δεξί του γόνατο με τη βοήθεια του δεξιού του χεριού στο ύψος
του μάγουλού του και έξυνε ασταμάτητα την υψωμένη του γάμπα με το αριστερό του χέρι, ακριβώς πάνω από τον αστράγαλο».
Θυμηθείτε το παλιό κόλπο με το μπατζάκι και τις ουλές της φυλακής* ακόμη κι αυτό όμως άφησε τον Χάινε ασυγκίνητο. «Ομολογώ πως αναπήδησα από φρίκη όταν ο ράφτης Βάιτλινγκ μού
είπε γι' αυτές τις αλυσίδες. Εγώ, που κάποτε στο Μίνστερ ασπάστηκα με φλεγόμενα χείλη το λείψανο του ράφτη Ιωάννη του
Λέιντεν -τις αλυσίδες που φόρεσε, τις τανάλιες με τις οποίες
βασανίστηκε, που φυλάγονται στο δημαρχείο του Μίνστερ-, εγώ
που ύμνησα και λάτρεψα το νεκρό ράφτη, ένιωθα τώρα ακατανίκητη αποστροφή για το ζωντανό ράφτη, τον Βίλχελμ Βάιτλινγκ, μολονότι ήταν και οι δύο απόστολοι και μάρτυρες της ίδιας
υπόθεσης».
Ο Μαρξ και ο Ένγκελς ένιωθαν την ίδια αηδία, ιδίως όταν ο

144

ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΟΥΙΝ

Βάιτλινγκ άρχισε να τους προσφωνεί «νεαροί αγαπητοί μου φίλοι», αλλά έκαναν τα πάντα για να το κρύψουν, αν μη τι άλλο
από σεβασμό για την προλεταριακή του καταγωγή και τα πολλά χρόνια του διωγμού του. Στις αρχές του 1846 τον προσκάλεσαν να γίνει μέλος της νεοσύστατης Κομμουνιστικής Επιτροπής
Αλληλογραφίας στις Βρυξέλλες, της οποίας ο σκοπός θα ήταν
να διατηρήσει «μόνιμη ανταλλαγή επιστολών» με τη Λίγκα των
Δικαίων και τις υπόλοιπες αδελφές οργανώσεις στη Δυτική Ευρώπη. Καθώς η επιτροπή ήταν ο πρωτόπλαστος Αδάμ από τον
οποίο προέκυψαν όλα τα μετέπειτα κομμουνιστικά κόμματα, αξίζει τον κόπο να απαριθμήσουμε τα δεκαοκτώ ιδρυτικά μέλη που
την υπέγραψαν: Κάρολος Μαρξ, Φρειδερίκος Ένγκελς, Τζένη
Μαρξ, Έντγκαρ φον Βεστφάλεν, Φέρντιναντ Φράιλγκραθ, Γιόζεφ Βαϊντεμάγιερ, Μόζες Χες, Χέρμαν Κρίγκε, Βίλχελμ Βάιτλινγκ, Έρνεστ Ντρόνκε, Αούις Χάιλμπεργκ, Γκέοργκ Βιρθ, Σεμπάστιαν Σέιλερ, Φιλίπ Ζιγκό, Βίλχελμ Βολφ, Φέρντιναντ
Βολφ, Καρλ Βαλάου, Στέφαν Μπορν. Όπως και οι περισσότερες από τις διαδόχους της του εικοστού αιώνα, η κομμουνιστική
αυτή κυψέλη επιβεβαίωνε την εξουσία της κυνηγώντας όποιον
ήταν ύποπτος για απόκλιση από την επίσημη ορθότητα* αναπόφευκτα, ο Βάιτλινγκ επελέγη ως το πρώτο θύμα προς θυσία.
Η ευκαιρία για την τελετουργική του ταπείνωση ήταν μια συνάντηση το απόγευμα της 30ής Μαρτίου του 1846, την οποία
παρακολούθησαν έξι μέλη συν ένας εξωτερικός παρατηρητής, ο
Πάβελ Άνενκοφ, ένας νεαρός Ρώσος «αισθητικός τουρίστας»,
που είχε κάνει την εμφάνισή του τον τελευταίο καιρό στις Βρυξέλλες με μια συστατική επιστολή από κάποιον παλιό παρισινό
φίλο του Μαρξ. Αν και ο Άνενκοφ δεν ήταν σοσιαλιστής, γοητεύτηκε από το χαρακτήρα του οικοδεσπότη του:
Ο Μαρξ ήταν ο τύπος του ανθρώπου που είναι φτιαγμένος από
ενέργεια, θέληση και αδιασάλευτη πεποίθηση. Η εμφάνισή
του ήταν όσο πιο αξιοπρόσεκτη γίνεται. Είχε μια χαίτη από
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μαύρα μαλλιά και μαλλιαρά χέρια και το παλτό του ήταν κακοκουμπωμένο· έδειχνε όμως άνθρωπος που έχει το δικαίωμα και την εξουσία να ζητά από τους άλλους το σεβασμό, όπως
κι αν εμφανιζόταν μπροστά τους, ό,τι κι αν έκανε... Μιλούσε
πάντοτε με επιτακτικές λέξεις που δεν επιδέχονταν αντίρρηση και γίνονταν ακόμη πιο κοφτερές από την επώδυνη σχεδόν
εντύπωση του τόνου που διέτρεχε το καθετί που έλεγε. Εξέφραζε την ακλόνητη πεποίθηση πως η αποστολή του ήταν να
κυριαρχήσει στα μυαλά των ανθρώπων και να τους επιβάλει
τους νόμους του. Στεκόταν εμπρός μου ένας δημοκρατικός δικτάτορας με σάρκα και οστά.
Ο ξανθούλης Βάιτλινγκ, από την άλλη, έμοιαζε περισσότερο με
εμπορικό αντιπρόσωπο της επαρχίας παρά με ήρωα της εργατικής τάξης.
Μετά τις συστάσεις, μαζεύτηκαν όλοι γύρω από το μικρό πράσινο τραπέζι στο σαλόνι των Μαρξ για να συζητήσουν τη στρατηγική της επανάστασης. Ο Ένγκελς, ψηλός, ευθυτενής, αξιοσέβαστος, μίλησε για την ανάγκη να συμφωνήσουν σε ένα και
μοναδικό δόγμα προς όφελος εκείνων των εργατών που δεν διέθεταν το χρόνο ούτε την ευκαιρία να μελετήσουν θεωρία. Πριν,
όμως, προλάβει να τελειώσει, ο Μαρξ έτρωγε τα νύχια του για
καβγά. «Πες μας, Βάιτλινγκ», διέκοψε, κεραυνοβολώντας τον
με το βλέμμα του στην άλλη πλευρά του τραπεζιού, «εσύ που τόσο θόρυβο έκανες στη Γερμανία με τα κηρύγματά σου: σε ποιες
βάσεις στηρίζεις τη θεωρία σου και σε ποιες σκοπεύεις να τη
στηρίξεις στο μέλλον;»
Ο Βάιτλινγκ, που δεν περίμενε τίποτε περισσότερο από ένα
απόγευμα φιλελεύθερων κοινοτοπιών, ξαφνιάστηκε με τούτη την
αιφνίδια πρόκληση. Ξεχύθηκε σ' ένα μακρόσυρτο, βροντερό μονόλογο, με συχνές παύσεις για να διορθώσει ή να επαναλάβει κάτι που είχε πει, εξηγώντας πως σκοπός του δεν ήταν να δημιουργήσει νέες οικονομικές θεωρίες, αλλά να υιοθετήσει όσες ήταν
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«καταλληλότερες». Ο Μαρξ κινήθηκε για να δώσει το τελειωτικό χτύπημα. Να ξεσηκώνεις τους εργάτες, δίχως να τους προσφέρεις ούτε επιστημονικές απόψεις ούτε δημιουργικά δόγματα, είπε, «είναι ισοδύναμο με μάταιο και ανέντιμο κήρυγμα που
προϋποθέτει από τη μια έναν εμττνευσμένο προφήτη και από την
άλλη χάσκοντες ηλίθιους».
Τα χλομά μάγουλα του Βάιτλινγκ κοκκίνισαν. Με τρεμάμενη φωνή διαμαρτυρήθηκε πως δεν είναι δυνατόν να συμπεριφέρονται κατ' αυτόν τον τρόπο στον άνθρωπο που συνένωσε εκατοντάδες κόσμο κάτω από το ίδιο λάβαρο στο όνομα της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Παρηγόρησε τον εαυτό του
αναλογιζόμενος τις αναρίθμητες ευχαριστήριες επιστολές που
είχε δεχτεί, και με τη σκέψη πως ίσως η «ταπεινή του δουλειά
με την αξίνα να είχε περισσότερο βάρος για την κοινή υπόθεση
από την κριτική και την ανάλυση των δογμάτων από την πολυθρόνα, μακριά από τον κόσμο και τους βασανισμένους και δυστυχείς ανθρώπους. Η προσπάθειά του να παίξει το χαρτί του
προλετάριου ξεπέρασε τα όρια αντοχής του Μαρξ. Πετάχτηκε
από τη θέση του, χτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι με τόση δύναμη που η λάμπα πάνω του τρεμόπαιξε και κουδούνισε, και ούρλιαξε: « Η άγνοια δεν βοήθησε ποτέ κανέναν!» Η συνάντηση
αναβλήθηκε μέσα σε φωνές. «Καθώς ο Μαρξ βημάτιζε πάνω κάτω στο δωμάτιο, ασυνήθιστα εκνευρισμένος και θυμωμένος»,
αναφέρει ο Άνενκοφ, «πήγα και τον χαιρέτησα βιαστικά, χαιρέτησα και τους συνομιλητές του και επέστρεψα σπίτι, κατάπληκτος με όσα είχα δει και είχα ακούσει». Κανείς από όσους γνώριζαν καλά τον Μαρξ δεν θα είχε εκπλαγεί: καθ' όλη τη διάρκεια
της ζωής του, το θεωρούσε αναγκαίο και ευχάριστο να ξεσκεπάζει τους ψεύτικους θεούς και τους υποτιθέμενους μεσσίες του
κομμουνιστικού κινήματος.
Παραδόξως, ο Βάιτλινγκ συνέχισε να επισκέπτεται το σπίτι
του Μαρξ για λίγες εβδομάδες ακόμη και το Μάιο ήταν παρών
σε μία ακόμη παράσταση δίκης. Ο κατηγορούμενος, ερήμην κα-
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ταδικασθείς ετούτη τ η φορά, ήταν ο νεαρός σπουδαστής Χέρμαν
Κρίγκε από τη Βεστφαλία, που είχε προσφάτως μεταναστεύσει
στη Νέα Υόρκη για να εκδώσει μια γερμανόφωνη εφημερίδα.
Σ τ η συγκέντρωση της 11ης Μαΐου ψηφίστηκε η ακόλουθη ανακοίνωση, με μόνο μειοψηφούντα τον Βάιτλινγκ:
1. Η γραμμή που ακολουθεί ο εκδότης της Volks-Tribun δεν
είναι κομμουνιστική.
2. Η υποστήριξη της γραμμής του είναι παιδιάστικα πομπώδης και ε κ θ έ τ ε ι στο μεγαλύτερο βαθμό το Κομμουνιστικό
Κόμμα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, από τ η
στιγμή μάλιστα που θεωρείται ο εκπρόσωπος του γερμανικού
κομμουνισμού στη Νέα Υόρκη.
3. Ο φανταστικός συναισθηματισμός τον οποίον διαδίδει ο
Κριγκ στη Νέα Υόρκη υπό το όνομα του ((κομμουνισμού» θα
έχει αναπόφευκτα ιδιαίτερα επιβλαβείς συνέπειες στο ηθικό
των εργατών, εάν τον υιοθετήσουν.
Για να υποστηρίξουν το κατηγορητήριό τους, ο Μαρξ και ο
Ένγκελς συνέγραψαν μία ((Εγκύκλιο ενάντια στον Κρίγκε» και
χλεύαζαν το γλυκερό συναισθηματισμό της εφημερίδας του, της
Volks-Tribun, η οποία περιέγραφε τις γυναίκες ως ((πύρινα μάτια της ανθρωπότητας», ((αληθινές ιέρειες του έρωτα», ((αγαπημένες αδερφές» που το ιερό καθήκον τους ήταν να οδηγήσουν
τους άντρες στο ((βασίλειο της ευδαιμονίας». Τι είναι η γυναίκα,
αναρωτιόταν σ' ένα κύριο άρθρο ο Κρίγκε, ((δίχως τον άντρα που
αγαπάει, τον άντρα που περιβάλλει με την τρεμάμενη ψυχή
της;» Ο Μαρξ και ο Ένγκελς είπαν πως ετούτα τα ηδυπαθή σαλιαρίσματα ((παρουσιάζουν τον κομμουνισμό ως το ερωτοχτυπημένο αντίθετο του εγωισμού και υποβιβάζουν ένα επαναστατικό
κίνημα παγκόσμιας και ιστορικής σημασίας στις λίγες λέξεις:
αγάπη-μίσος, κομμουνισμός-εγωισμός... Αφήνουμε τον Κρίγκε
να αναλογιστεί μόνος του τα επακόλουθα που θα έχει αναπό-
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φευκτα στα νεύρα αμφότερων των φύλων όλη αυτή η ερωτομανία και τ η μαζική υστερία και την αναιμία που θα προκαλέσει
«

rv /

»»

στις παρσενες ».
Τα αρχικά, λοιπόν, δεκαοκτώ μέλη συρρικνώθηκαν σε δεκάξι - και σύντομα θα γίνονταν δεκαπέντε, καθώς ο Μόζες Χες
παραιτήθηκε πριν προλάβουν να τον διαγράψουν. Καθώς η φήμ η του Μαρξ ως «δημοκρατικού δικτάτορα» θέριευε, ήταν ολοένα και πιο δύσκολο να στρατευτούν νέα μέλη για τον αλληλογραφικό του κύκλο. Το Μάιο, ενώ ξεπροβόδιζε τον Βάιτλινγκ
και τον Κρίγκε, προσκάλεσε τον Πιερ-Ζοζέφ Προυντόν να ενωθεί μαζί τους. α'Οσον αφορά τ η Γαλλία, πιστεύουμε όλοι πως δεν
θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο ανταποκριτή από εσένα.
Όπως θα ξέρεις, οι Άγγλοι και οι Γερμανοί σε έχουν μέχρι τώρα σε μεγαλύτερη εκτίμηση απ' ό,τι οι ίδιοι σου οι συμπατριώτες... Απάντησέ μας σύντομα και μείνε βέβαιος για την ειλικρινή φιλία του ειλικρινέστατα δικού σου Καρόλου Μαρξ». Οι ομολογίες σεβασμού και φιλίας και η διαβεβαίωση πως το έργο της
επιτροπής ήταν η πολιτισμένη «ανταλλαγή απόψεων» υπονομεύονταν από το προχειρογραμμένο υστερόγραφο του Μαρξ:
«Υ.Γ. Πρέπει να σου καταγγείλω τον κύριο Γκριν από το Παρίσι. Ο κύριος αυτός δεν είναι τίποτε παραπάνω από κομπογιαννίτης, ένα είδος τσαρλατάνου, που εμπορεύεται τις νέες ιδέες.
Επιδιώκει να κρύψει την άγνοιά του πίσω από πομπώδεις κι
επηρμένες φράσεις, αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να γελοιοποιεί τον εαυτό του με όλες αυτές τις ασυναρτησίες,,. Στο βιβλίο του για τους "Γάλλους Σοσιαλιστές", έχει το θράσος να περιγράφει τον εαυτό του ως δάσκαλο του Προυντόν... Να το προσέχεις αυτό το παράσιτο».
Αλίμονο! Στην πραγματικότητα, ο Προυντόν αγαπούσε τον
Καρλ Γκριν, ένα γνωστό διαφημιστή του «Αληθινού Σοσιαλισμού», και θεώρησε την προειδοποίηση κακόπιστη και απεχθή.
«Ο Γκριν είναι εξόριστος, δεν διαθέτει περιουσία, έχει γυναίκα
και δυο παιδιά να ζήσει και το μόνο τΟυ πρόσοδο είναι η πένα
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του. Tl άλλο να του ευχηθείς να εκμεταλλευτεί για να βγάλει
το ψωμί του, αν όχι τις σύγχρονες ιδέες;... Δεν βλέπω τίποτε άλλο εδώ εκτός από δυστυχία και έσχατη ανάγκη και τον συγχωρώ τον άνθρωπο». Η μνησικακία του Μαρξ ανησυχούσε τον
Προυντόν περισσότερο από την άκακη ματαιοδοξία του Γκριν.
((Ας συνεργαστούμε, αν το επιθυμείς, προσπαθώντας να ανακαλύψουμε τους νόμους της κοινωνίας», πρότεινε.
Αλλά, για όνομα του Θεού, αφού κατακρημνίσουμε όλους τους
εκ των προτέρων δογματισμούς, μην προσπαθήσουμε κι εμείς
με τ η σειρά μας να σταλάξουμε κάποιο καινούργιο δόγμα στο
λαό... Χειροκροτώ με όλη μου την καρδιά την ιδέα σου να
φέρουμε στον καθαρό αέρα όλες τις απόψεις. Ας έχουμε αξιοπρεπείς και ειλικρινείς αντιπαραθέσεις. Ας δώσουμε στο λαό
ένα παράδειγμα καλλιεργημένης και διορατικής ανεκτικότητας. Επειδή είμαστε όμως οι επικεφαλείς του κινήματος,
ας μη γίνουμε κιόλας οι ηγέτες μιας νέας μισαλλοδοξίας...
Ας μη θεωρήσουμε ποτέ κάποιο ερώτημα εξαντλημένο, κι αν
τύχει κάποτε κι έχουμε εξαντλήσει και το τελευταίο μας επιχείρημα, ας ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, αν παραστεί
ανάγκη, με ευγλωττία και ειρωνεία. Μ ε αυτές τις συνθήκες
θα μπω στην ένωσή σας με όλη μου την καρδιά. Ειδάλλως όχι!
Ο Μαρξ δεν θα μπορούσε να αφήσει τέτοια απόρριψη να μείνει
ατιμώρητη - όπως είχε διαβλέψει και ο Προυντόν προς το τέλος
της επιστολής του: ((Εδώ, αγαπητέ μου φιλόσοφε, βρίσκομαι
προς το παρόν εκτός, βέβαια, και αν κάνω λάθος και μου δοθεί
έτσι η ευκαιρία να δεχτώ ένα καλό ξυλοφόρτωμα από σένα, κάτι στο οποίο υποτάσσομαι με όλη μου την καρδιά...» Η ευκαιρία
για το καταχέριασμα εμφανίστηκε λίγους μόλις μήνες αργότερα,
όταν ο Προυντόν εξέδωσε το δίτομο έργο του Η φίλοσοφία της
φτώχειας, Ο Μαρξ ανταπέδωσε με έναν εκατοντασέλιδο φιλιπ-
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πικό τιτλοφορούμενο Η φτώχεια της φιλοσοφίας^ που εκδόθηκε
ταυτόχρονα στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 1847
και γελοιοποιούσε το Γαλάτη γκουρού για την απύθμενη του
άγνοια. Έγραφε στον πρόλογο:
Ο κύριος Προυντόν έχει την ατυχία να τον παρεξηγούν στην
Ευρώπη με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Σ τ η Γαλλία έχει το
δικαίωμα να είναι κακός οικονομολόγος, γιατί έχει τ η φήμη
πως είναι καλός Γερμανός φιλόσοφος. Σ τ η Γερμανία, πάλι,
έχει το δικαίωμα να είναι κακός φιλόσοφος, γιατί έχει τ η φήμη πως είναι εκ των ικανοτέρων Γάλλων οικονομολόγων. Καθώς είμαστε ταυτοχρόνως Γερμανοί και οικονομολόγοι, επιθυμούμε να διαμαρτυρηθούμε γι' αυτό το διπλό λάθος. Ο αναγνώστης θα καταλάβει πως σ' αυτή την άχαρη εργασία, θα
χρειαστεί συχνά να αφήσουμε την κριτική του κυρίου Προυντόν, προκειμένου να κρίνουμε τ η γερμανική φιλοσοφία και
την ίδια στιγμή να κάνουμε μερικά σχόλια στην πολιτική οικονομία.
Αν και οι ad hominem επιθέσεις κατά του Προυντόν είναι αρκετά διασκεδαστικές, τα ασχόλια» στην οικονομία και τ η φιλοσοφία είναι αυτά που δίνουν στο βιβλίο τ η διαχρονική του αξία. Ενώ
η Γερμανική ιδεολογία βρίσκεται ακόμη κλεισμένη στο πατάρι
με τις ορδές των ποντικών, Η φτώχεια της φιλοσοφίας είναι το
πρώτο δημοσιευμένο έργο στο οποίο ο Μαρξ διατυπώνει την υλιστική του άποψη για την ιστορία. Οι οικονομικές κατηγορίες,
όπως ο «καταμερισμός της εργασίας», ήταν, ισχυριζόταν ο Μαρξ,
μόνο η θεωρητική και μεταβατική έκφραση των πραγματικών
συνθηκών παραγωγής. Αλλά ο Προυντόν -αντιστρέφοντας τα
πράγματα ως πραγματικός φιλόσοφος που ή τ α ν - πίστευε πως
αυτές οι πραγματικές συνθήκες ήταν η ενσάρκωση άχρονων οικονομικών νόμων, αρχή από την οποία οδηγήθηκε στο συμπέρασμα πως ο καταμερισμός της εργασίας ήταν αιώνιο και ανα-
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πόφευκτο στοιχείο της ζωής. Ο Μαρξ κατέρριψε αυτήν τ η χαώδη λογική με μια παράγραφο που έμεινε δικαίως διάσημη:
Ο κύριος Προυντόν ο οικονομολόγος καταλαβαίνει πολύ καλά
πως οι άνθρωποι κατασκευάζουν ρούχα, λινά και μεταξωτά
υλικά μέσα σε ορισμένες σχέσεις παραγωγής. Αυτό όμως που
δεν έχει καταλάβει είναι πως οι ορισμένες αυτές κοινωνικές
σχέσεις είναι εξίσου παραγόμενες από τους ανθρώπους όσο και
το λινό, το μετάξι, κτλ. Οι κοινωνικές σχέσεις είναι στενά
συνδεδεμένες με τις παραγωγικές δυνάμεις. Αποκτώντας νέες παραγωγικές δυνάμεις, οι άνθρωποι αλλάζουν τον τρόπο
με τον οποίο παράγουν και αλλάζοντας τον τρόπο με τον
οποίο παράγουν, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουν το ψωμί τους, αλλάζουν και όλες τις κοινωνικές τους σχέσεις. Ο χειροκίνητος μύλος μάς δίνει μια κοινωνία με φεουδάρχη άρχοντα* ο ατμοκίνητος μύλος μια κοινωνία με καπιταλιστή βιομήχανο.
Στο ανελέητο μάτι του Μαρξ, το σοσιαλιστικό μανιφέστο του
Προυντόν φαινόταν ως απρόθυμη αποδοχή της καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων. Οι εργάτες δεν θα έπρεπε να οργανωθούν για να
ζητήσουν υψηλότερους μισθούς, προειδοποιούσε ο Προυντόν, γιατί οι ίδιοι θα πλήρωναν το λογαριασμό με τ η μορφή υψηλότερων
τιμών. Ούτε θα υπήρχε κέρδος από τ η βίαιη επανάσταση. Εντέλει, δεν είναι σαφές τ ι ακριβώς επαγγελόταν, πέρα από μια
απροσδιόριστη εμπιστοσύνη στη ((θεία πρόνοια».
Πότε, αναρωτιόταν ο Μαρξ, είχε αποτελέσματα η πειθήνια
συμμόρφωση; Στην τελευταία σελίδα της Φτώχειας της φιλοσοφίας^ η αγανάκτηση που σιγόβραζε σ' ολόκληρο το βιβλίο άρχισε επιτέλους να κοχλάζει:
Ο ανταγωνισμός μεταξύ του προλεταριάτου και της αστικής
τάξης είναι πάλη μεταξύ δύο τάξεων, πάλη της οποίας η ύψι-
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στη έκφραση είναι η καθολική επανάσταση. Θα έπρεπε, άραγε, να προκαλεί την παραμικρή έκπληξη το γεγονός πως μια
κοινωνία θεμελιωμένη στην αντιπαράθεση των τάξεων, δεν
μπορεί να περιμένει άλλη λύση στο δράμα παρά τη σύγκρουση σώμα με σώμα τ η στιγμή που οι βίαιες αντιφάσεις της κορυφώνονται;
Μ η λ έ τ ε πως τα κοινωνικά κινήματα αποκλείουν τα πολιτικά κινήματα. Δεν υπάρχει κοινωνικό κίνημα που να μην είναι ταυτόχρονα πολιτικό.
Μόνον όταν φτάσουν σε τέτοιο σημείο οι συνθήκες, ώστε να
μην υπάρχουν πια τάξεις και ανταγωνισμός μεταξύ των τάξεων, οι κοινωνικές εξελίξεις θα πάψουν να είναι και πολιτικές
εξελίξεις. Μέχρι τότε, μέχρι την παραμονή του γενικού ανασχηματισμού κάθε πτυχής της κοινωνίας, η τελευταία λέξη
θα είναι: «Πόλεμος ή θάνατος, ματοβαμμένη πάλη ή εξόντωση. Έτσι αιωνίως τίθεται το ερώτημα». (Γεωργία Σάνδη).
Ο Προυντόν δεν απάντησε δημοσίως στη Φτώχεια της φιλοσοφίας^ αλλά το αντίτυπο του βιβλίου που διάβασε είναι γεμάτο σε
κάθε σελίδα σχεδόν με οργισμένες σημειώσεις στο περιθώριο ((Παράλογο!)), ((Ψέμα)), ((Λογοκλοπή)) ((Φληναφήματα)), ((Απροκάλυπτη δυσφήμιση)), και ((Στην πραγματικότητα, ο Μαρξ ζηλεύει)). Μία καταχώρηση σε κάποιο από τα σημειωματάριά του
περιγράφει τον Μαρξ ως ((το σκουλήκι του σοσιαλισμού)).
Η Κομμουνιστική Επιτροπή Αλληλογραφίας έπρεπε να βρει
κάποιον άλλο να την εκπροσωπεί στο Παρίσι. Τον Αύγουστο του
1846 μετακόμισε στο Παρίσι ο Ένγκελς για να αναγνωρίσει το
έδαφος. ((Η υπόθεσή μας θα προχωρήσει πολύ εδώ)), ανέφερε,
αφού μίλησε με τον Άουγκουστ Χέρμαν Έβερμπεκ, έναν τοπικό
η γ έ τ η της Λίγκας των Δικαίων. ((Ό,τι απομένει εδώ από τους
οπαδούς του Βάιτλινγκ, μια μικρή κλίκα ραφτών, όπου να 'ναι
θα εξοβελιστεί... Από την άλλη, λένε πως εδώ έχουν δύναμη οι
επιπλοποιοί και οι βυρσοδέψες)). Ο Έβερμπεχείχε βρει τέσσερις-
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πέντε αρκετά αξιόπιστους ώστε να μυηθούν στο δίκτυο αλληλογραφίας. (Ήταν δύσκολο να αποβάλουν τ η λογική πως όλοι οι
επαναστάτες έπρεπε να είναι εργατοτεχνίτες: τον ίδιο εκείνο
μήνα η παρισινή Journal des Economistes περιέγραφε τον Μαρξ
ως ((παπουτσή)) με κλίση στις ((αφαιρετικές διατυπώσεις)).)
Λίγες εβδομάδες αργότερα, αφού παρακολούθησε κάμποσες
συγκεντρώσεις της Λίγκας, ο Ένγκελς φάνηκε να χάνει το κέφι
του. Ο Έβερμπεκ, καίτοι άνθρωπος αξιαγάπητος και καλοπροαίρετος, ήταν φοβερά πληκτικός και ειδικευόταν σε σχολαστικές συζητήσεις για την ((αληθινή αξία)) και διαλέξεις για την
ετυμολογία των αρχαίων γερμανικών. Λκόμη χειρότερα, τόσο ο
ίδιος όσο και τα μέλη του θεωρούσαν τις ποιητικές εξάρσεις του
Προυντόν και του Γκριν θείο λόγο. ((Είναι ντροπή να χρειάζεται
ν' αντιμάχεται κανείς τέτοιες βαρβαρικές ανοησίες. Υπομονή,
όμως, δεν θα αφήσω τους φίλους μας ήσυχους μέχρι να πετάξω
έξω τον Γκριν και να ξαραχνιάσω τα μυαλά τους)).
Ξεκίνησε την εκστρατεία στα μέσα Οκτωβρίου προκαλώντας
συζήτηση στη Λίγκα για τα υπέρ και τα κατά του κομμουνισμού,
αναγκάζοντας, έτσι, τους Παρισινούς εργατοτεχνίτες να αποφασίσουν κατά πόσον ήταν ρητά κομμουνιστές ή απλώς ((ήθελαν το
καλό της ανθρωπότητας)), όπως προτιμούσαν ο Γκριν και οι οπαδοί του. Ο Ένγκελς τους προειδοποίησε πως αν τον καταψήφιζαν
δεν ((θα έδινε δεκάρα πια γι' αυτούς)) και δεν θα ξαναπήγαινε στις
συγκεντρώσεις τους. ((Με υπομονή και λίγη τρομοκρατία)), είπε
στον Μαρξ, ((βγήκα θριαμβευτής με τη μεγάλη πλειοψηφία πίσω μου)). Ο κύριος μαθητής του Γκριν, κάποιος γέρος ξυλουργός
ονόματι Άιζερμαν, ντροπιάστηκε τόσο από το λεκτικό σφυροκόπημα του Ένγκελς που δεν ξαναπάτησε το πόδι του ποτέ.
Οι θορυβώδεις αυτές συναντήσεις τράβηξαν γρήγορα την προσοχή του Γκαμπριέλ Ντελεσέρ, του αρχηγού της γαλλικής αστυνομίας. Όταν ο Ένγκελς πληροφορήθηκε πως υπήρχε το ενδεχόμενο να εκδοθούν εντάλματα απέλασης εναντίον του ίδιου και
του Έβερμπεχ, αποφάσισε να απόσχει από τ η Λίγκα μέχρι να
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καταλαγιάσει ο αχός. «Είμαι καταϋποχρεωμένος στον κύριο Ντελεσέρ για μερικές θαυμάσιες συναναστροφές με grisettes^ και
για πολλές στιγμές απόλαυσης», εξομολογήθηκε τσαχπίνικα,
ακαθώς ήθελα να επωφεληθώ από τούτες τις ημέρες και τις νύχτες που ίσως να είναι οι τελευταίες μου στο Παρίσι». Αφού ικανοποίησε τις σαρκικές του επιθυμίες, πέρασε μια βδομάδα στη
Σαρσέλ, στο σπίτι του Λούντβιχ φον Μπερνάις, του παλιού εκδότη του Μαρξ στο Vorwärts!, αλλά βρήκε την ατμόσφαιρα εξαιρετικά δύσοσμη: « Η μπόχα είναι σαν από πέντε χιλιάδες ανήλιαστα πουπουλένια στρώματα πολλαπλασιασμένη από την
έκλυση αναρίθμητων πορδών - οι συνέπειες της αυστριακής μαγειρικής των λαχανικών». Συνέγραψε επίσης ένα σατιρικό λίβελο, «που έβριθε από αισχρά αστεία» για τη Λόλα Μόντεθ, την
Ισπανίδα χορεύτρια που η επιρροή της στο βασιλιά Λουδοβίκο
της Βαυαρίας ήταν αιτία να διασκεδάζουν συχνά σκανδαλισμένοι τόσο ο Ένγκελς όσο κι ο Μαρξ. Το χειρόγραφο δεν το δέχτηκε κανείς εκδότης κι έκτοτε έχει χαθεί.
Μπορούμε να καταλάβουμε απ' όλες αυτές τις divertissements'^'^ πως έλειπαν στον Ένγκελς τα πνευματικά κίνητρα.
«Αν σου είναι δυνατόν, έλα εδώ κάποια στιγμή τον Απρίλιο»,
παρακάλεσε τον Μαρξ τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου:
Μέχρι τις 7 Απριλίου θα έχω μετακομίσει -δεν ξέρω ακόμη
πού- και μέχρι τότε υπολογίζω να έχω και λίγα χρήματα.
Έτσι, για λίγο καιρό θα περάσουμε περίφημα, σπαταλώντας τα
χρήματά μας από ταβέρνα σε ταβέρνα... Αν είχα ένα εισόδημα 5.000 φράγκων, δεν θα έκανα τίποτε άλλο από το να δουλεύω και να διασκεδάζω με γυναίκες έως ότου διαλυθώ. Αν
δεν υπήρχαν οι Γαλλίδες, δεν θα άξιζε να ζεις. Όσο, όμως,
υπάρχουν οι μοδιστρούλες, η ζωή είναι ωραία! Αλλά αυτό δεν
* Μοδιστρούλες.
* * Διασκεδάσεις.
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σε εμποδίζει πού και πού να θες να συζητήσεις ένα αξιοπρεπές
, ζήτημα ή να απολαύσεις τη ζωή κάπως πιο εκλεπτυσμένα και
τίποτε από τα δύο δεν είναι δυνατόν να γίνει με κανέναν από
όλους αυτούς που συναναστρέφομαι. Πρέπει να έρθεις.
Πιθανόν το πολύ κρασί να είχε κλουβιάνει το μυαλό του Ένγκελς.
Τρεις μήνες πριν από αυτή την επιστολή, η Τζένη Μαρξ είχε
γεννήσει τον πρώτο της γιο, τον Έντγκαρ, ένα αδερφάκι για τη
δίχρονη Τζένηχεν και τη Λόρα, που τότε ήταν ενός έτους. Ο
Μαρξ είχε να θρέψει μια εξαντλημένη γυναίκα, τρία μικρά παιδιά και την υπηρέτρια, πώς θα μπορούσε να σηκωθεί και να πάει για μπαρότσαρκες στο Παρίσι; Άνεργος και στην πραγματικότητα ανεπάγγελτος, δεν μπορούσε να πληρώσει καν τα ναύλα
του για μια σημαντικότερη εκδρομή, στο Λονδίνο, όπου η Λίγκα
των Δικαίων είχε συγκαλέσει μια διάσκεψη, προκειμένου να
συγχωνευτεί με τον αλληλογραφικό κύκλο των Βρυξελλών.
Δεν επρόκειτο τόσο για συγχώνευση όσο για ανάληψη της
εξουσίας. Ο Μαρξ είχε αρνηθεί να ενώσει τις δυνάμεις του με
τους Λονδρέζους -τον Σάπερ, τον Μπάουερ, τον Μ ο λ - εάν δεν
αναδιοργανώνονταν και δεν προσλάμβαναν τη μορφή Κομμουνιστικής Λίγκας, απαρνούμενοι τις ανόητες ευλάβειες με τις
οποίες είχε συνδέσει η Λίγκα των Δικαίων το όνομά της. Τώρα
ήταν έτοιμοι να ικανοποιήσουν τα αιτήματά του. Ο Προυντόν, ο
Γκριν και ο Βάιτλινγκ κατηγορήθηκαν τελετουργικά ως «εχθροί
του κομμουνισμού» και το παλιό σύνθημα της Λίγκας, που τόσο
το αντιπαθούσε ο Μαρξ -«Όλοι οι άνθρωποι είναι αδέρφια»αντικαταστάθηκε από το προστακτικό «Εργάτες όλων των χωρών, Ενωθείτε!»
Δύο μήνες μετά την εναρκτήρια συνάντηση της Κομμουνιστικής Λίγκας στο Λονδίνο, η επιτροπή αλληλογραφίας των Βρυξελλών μετεξελίχθηκε σε κλάδο (ή «κοινότητα») της Λίγκας,
με πρόεδρο τον Μαρξ. Με τους νέους κανονισμούς, η κάθε κοινότητα θα έπρεπε να αποτελείται το λιγότερο από τρία μέλη και
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το περισσότερο από δώδεκα, κάθε ένα από τα οποία θα έπρεπε
να ((δώσει το λόγο της τιμής του πως θα εργαζόταν πιστά τηρώντας κάθε μυστικότητα». Στο κάτω κάτω επρόκειτο για παράνομη οργάνωση. Ο Μαρξ, ωστόσο, ακολουθώντας το παράδειγμα του Λονδίνου, ίδρυσε και μια δεύτερη Ένωση Εργατών,
πιο ανοιχτή και λιγότερο πολιτικά προσανατολισμένη, που φιλοξενούσε πολιτικές συζητήσεις κοινοβουλευτικού σχεδόν χαρακτήρα, καθώς και ((τραγούδια, απαγγελίες, θεατρικές παραστάσεις και τα παρόμοια». Τις πρώτες δύο εβδομάδες εγγράφηκαν πάνω από 100 εργάτες. ((Όσο ασήμαντη κι αν φαίνεται»,
έγραψε ο Μαρξ στον Γκέοργκ Χέρβεγκ, ((η συμμετοχή στα κοινά είναι απείρως ανανεωτική».
Στο συνέδριο του Ιουνίου στο Λονδίνο, τις θέσεις του εκπροσώπησε ένας άλλος Γερμανός κομμουνιστής από τις Βρυξέλλες,
ο Βίλχελμ Βολφ, καθώς και ο αντιπρόσωπος του παρισινού κλάδου της Λίγκας, κάποιος Φ. Ένγκελς, ο οποίος είχε καταφθάσει
με μια πρόχειρη διακήρυξη αρχών για τη νέα Κομμουνιστική Λίγκα. Μολονότι δεν υιοθετήθηκε επισήμως, το κείμενο στάλθηκε σε κοινότητες παντού στην Ευρώπη ((προκειμένου να γίνει
αντικείμενο σοβαρού και ώριμου προβληματισμού». Όπως εξηγούσε μια εγκύκλιος από τα κεντρικά: ((Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε από τη μία τον προκατασκευασμένο κομμουνισμό που
θα είχε άποψη επί παντός του επιστητού, και από την άλλη τον
άσκοπο και άνευρο συναισθηματισμό των δακρύβρεχτων, συγκινησιακών κομμουνιστών [δηλαδή των ουτοπιστών όπως ο Βάιτλινγκ]... Ελπίζουμε πως η Κεντρική Αρχή θα λάβει από σας πολλές προτάσεις για προσθήκες και αναθεωρήσεις, και θα απευθυνθούμε σ' εσάς και πάλι για να συζητήσουμε με ιδιαίτερη
θέρμη το σχέδιο αυτό». Κανείς δεν παρέλαβε την πρόσκληση με
μεγαλύτερη θέρμη από τον Μαρξ, ο οποίος μέσα σε ένα χρόνο
μεταμόρφωσε το εμβρυακό πιστεύω του Ένγκελς σε ένα από τα
βιβλία με τη μεγαλύτερη επιρροή που εκδόθηκαν ποτέ.

5
To φοβερό τελώνιο
Μπορεί το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος να είναι
η πλέον πολυδιαβασμένη πολιτική διακήρυξη στην ανθρώπινη
ιστορία, αλλά είναι και η πλέον παραπειστικά τιτλοφορημένη:
τέτοιο κόμμα δεν υπήρχε. Ούτε, για να το πούμε κι αυτό, το είχαν συλλάβει εξαρχής οι συγγραφείς του ως μανιφέστο. Αυτό
που ήθελαν τα μέλη της Κομμουνιστικής Λίγκας το 1847 ήταν
μια «ομολογία πίστεως» και, από ένα πρώιμο προσχέδιο που είχε γράψει ο Ένγκελς τον Ιούνιο του 1847, φαίνεται πως ήταν
ακόμη προσκολλημένοι στις τελετές μύησης στις οποίες αρέσκονταν οι γαλλικές περιθωριακές αιρέσεις:
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Είσαι Κομμουνιστής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ποιος είναι ο στόχος των Κομμουνιστών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Να οργανώσουν την κοινωνία με τέτοιον τρόπο
ώστε κάθε μέλος της να μπορεί να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει όλες τις δεξιότητες και τις δυνάμεις του μέσα σε
πλήρη ελευθερία και δίχως, γι' αυτόν το λόγο, να παραβαίνει
τις θεμελιώδεις συνθήκες αυτής της κοινωνίας.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Πώς επιθυμείτε να επιτύχετε αυτόν το στόχο;

158

ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΟΥΙΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με την εξάλειψη της προσωπικής ιδιοκτησίας
και την αντικατάστασή της από την κοινότητα (community)
της ιδιοκτησίας.
Και ούτω καθεξής για εφτά σελίδες, οι οποίες έφταναν στην κορύφωσή τους στην Ερώτηση 22 (Απορρίπτουν οι κομμουνιστές
τις υπάρχουσες θρησκείες;)· η σωστή απάντηση ήταν πως ο κομμουνισμός «καθιστά όλες τις υπάρχουσες θρησκείες επιφανειακές
και τις αναπληρώνει». Σήμερα, βρισκόμαστε στην πλεονεκτική
θέση να μας θυμίζει η εξουθενωτική αυτή άσκηση με τις ερωταπαντήσεις το σκετς των Μόντι Πάιθονς, όπου ο Μαρξ εμφανίζεται σ' ένα τηλεπαιχνίδι με οικοδεσπότη τον Έρικ Άιντλ:
ΑΪΝΤΛ: Η ανάπτυξη του βιομηχανικού προλεταριάτου από
ποια άλλη ανάπτυξη εξαρτάται;
ΜΑΡΞ: Από την ανάπτυξη της βιομηχανικής αστικής τάξης.
ΑΐΝΤΑ: Ναι. Πράγματι. Το βρήκες, Κάρολε! Έκανες το πρώτο βήμα για να κερδίσεις τη σαλονοτραπεζαρία! Και τώρα,
Κάρολε, δεύτερη ερώτηση. Η πάλη τάξης με άλλη τάξη τι
πάλη είναι;
ΜΑΡΞ: Πολιτική πάλη.
ΑΐΝΤΑ: Πολύ καλά! Μια τελευταία ερώτηση και η όμορφη
αυτή μη υλιστική σαλονοτραπεζαρία θα γίνει δική σου. Έτοιμος, Κάρολε; Είσαι πολύ καλός παίκτης. Η τελευταία σου
ερώτηση: Ποιος πήρε το Κύπελλο Αγγλίας το 1949;
ΜΑΡΞ: Ε, ε, ο έλεγχος των μέσων παραγωγής από τους εργάτες; Η... η πάλη του προλεταριάτου των πόλεων;
ΑΐΝΤΑ: Όχι, όχι, η Γουλβερχάμπτον Γουόντερερς, που νίκησε τη Λέστερ 3-1.
ΜΑΡΞ: Γαμώτο!
Η κατήχηση του Ένγκελς ίσως να ήταν κατάλληλη για μια μυστική εταιρεία όπως η παλιά Λίγκα των Παρανόμων ή η Λίγκα
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των Δικαίων - όμως ο Κάρολος Μαρξ ήθελε να σώσει τ η νέα
Κομμουνιστική Λίγκα από αυτήν τ η λαθρόβια, συνωμοτική παράδοση. Γιατί, ρωτούσε, να κρύβουν οι κομμουνιστές τις απόψεις
και τις προθέσεις τους;
Ο Ένγκελς συμμορφώθηκε και παραδέχτηκε πως «από τ η
στιγμή που πρέπει να αφηγηθούμε μια συγκεκριμένη ποσότητα
ιστορίας, η μορφή που υιοθέτησα μέχρι τώρα είναι μάλλον αταίριαστη». Επιστρέφοντας τον Οκτώβριο στο Παρίσι, μετά από
μια παρατεταμένη παραμονή στις Βρυξέλλες, ανακάλυψε πως
ο Μόζες Χες είχε ετοιμάσει το προσχέδιο μιας άλλης «Ομολογίας», η οποία έζεε ουτοπισμό και αναφερόταν ελάχιστα στο προλεταριάτο. Σ ε μια συγκέντρωση της τοπικής Κομμουνιστικής
Λίγκας, ο Ένγκελς γελοιοποίησε γραμμή προς γραμμή αυτό το
κείμενο ~ «και δεν είχα φτάσει ούτε μέχρι τ η μέση, όταν οι παλιόφιλοι δήλωσαν satisfaitsyy,"^ όπως ανέφερε θριαμβολογώντας
στον Μαρξ, που βρισκόταν στις Βρυξέλλες. «Χωρίς να μου φέρουν καμία αντίρρηση, κατόρθωσα να μου εμπιστευτούν τ η σύνταξη μιας νέας ομολογίας, η οποία θα συζητηθεί στον τομέα
την επόμενη Παρασκευή και θα αποσταλεί στη συνέχεια στο
Λονδίνο πίσω από την πλάτη των υπολοίπων κοινοτήτων. Φυσικά, δεν πρέπει να μάθει κανείς για όλα αυτά, ειδάλλως θα χάσουμε όλοι τ η θέση μας και θα γίνει μεγάλος σαματάς».
Μέσα σε λίγες μέρες ο Ένγκελς είχε τελειώσει τ η νέα του
εκδοχή· έμοιαζε λιγότερο με ομολογία πίστεως και περισσότερο
με γραπτό εξετάσεων και περιείχε μια μακρά ιστορική ανασκόπηση της καταγωγής και της ανάπτυξης του προλεταριάτου, καθώς και «ένα σωρό δευτερεύοντα ζητήματα». Ήταν όμως γραμμένο και πάλι στο ύφος των ερωταπαντήσεων της πρώτης μορφής του. («Τι είναι ο κομμουνισμός; Απάντηση: Κομμουνισμός
είναι η θεωρία των συνθηκών για τ η χειραφέτηση του προλεταριάτου. Τι είναι το προλεταριάτο; Απάντηση: Προλεταριάτο εί* Ικανοποιημένοι.
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ναι εκείνη η κοινωνική τάξη η οποία προσπορίζεται τα προς το
ζην αποκλειστικά και μόνον από την πώληση του μόχθου της...»)
«Σκέψου λίγο την Ομολογία Πίστεως», έγραφε στον Μαρξ στις
23 Νοεμβρίου του 1847. «Νομίζω πως καλύτερα θα κάναμε να
εγκαταλείπαμε την κατηχητική μορφή και να το αποκαλέσουμε
Κομμουνιστικό Μανιφέστο)), Πέντε ημέρες αργότερα, καθ' οδόν
προς το Λονδίνο για το δεύτερο συνέδριο της Κομμουνιστικής
Λίγκας, οι δύο άντρες συναντήθηκαν στην Οστάνδη.
Ο τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου ήταν το αρχηγείο της Εκπαιδευτικής Ένωσης Γερμανών Εργατών, πάνω από την παμπ
«Το Κόκκινο Λιοντάρι» στην Γκρέιτ Γουίντμιλ Στριτ στο Σόχο'
η ένταση των συζητήσεων φαίνεται από το γεγονός πως συνεχίστηκαν για δέκα ημέρες - με σποραδικές επισκέψεις στον πρώτο όροφο για επείγουσες ανατροφοδοτήσεις. Λίγα αρχεία της εποχής έχουν σωθεί, αλλά, χρόνια αργότερα, ο Φρίντριχ Λέσνερ,
εμποροράφτης από το Αμβούργο που ζούσε στο Λονδίνο από το
1847, περιέγραφε στα απομνημονεύματά του την επιβλητική παρουσία του Μαρξ:
Ο Μαρξ ήταν γεννημένος ηγέτης του λαού. Ο λόγος του ήταν
σύντομος, πειστικός και ο ειρμός της σκέψης του δεν άφηνε
περιθώρια να φέρεις αντιρρήσεις. Ποτέ δεν έ λ ε γ ε περιττές
λέξεις· κάθε φράση του ήταν και μια σκέψη και κάθε σκέψη
κι ένας απαραίτητος κρίκος στην αλυσίδα της επιχειρηματολογίας του. Ο Μαρξ δεν θύμιζε σε τίποτα άνθρωπο ονειροπαρμένο. Όσο περισσότερο καταλάβαινα τ η διαφορά μεταξύ
του κομμουνισμού της εποχής του Βάιτλινγκ και της εποχής
του Κομμουνιστικού Μανιφέστου^ τόσο καθαρότερα αντιλαμβανόμουν πως ο Μαρξ αντιπροσώπευε την ίδια την ενηλικίωση της σοσιαλιστικής σκέψης.
Στο τέλος του δεκαήμερου μαραθώνιου ο Μαρξ και ο Ένγκελς
τούς είχαν πάρει όλους με το μέρος τους. Το συνέδριο του Ιουνίου,
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στο οποίο δεν είχε παρευρεθεί ο Μαρξ, είχε διακηρύξει απλώς
πως η Λίγκα, «διαδίδοντας τ η θεωρία της κοινοκτημοσύνης και
αποβλέποντας στην ταχύτερη δυνατή πρακτική εφαρμογή της,
στοχεύει στη χειραφέτηση της ανθρωπότητας». Οι κανόνες που
υιοθέτησε το δεύτερο συνέδριο ήταν μαχητικότεροι και σαφέστεροι: ((Στόχος της Λίγκας είναι η ανατροπή της αστικής τάξης,
η κυριαρχία του προλεταριάτου, η εξάλειψη της παλιάς αστικής
κοινωνίας που επιβιώνει από την εποχή του ανταγωνισμού των
τάξεων και η ίδρυση μιας νέας κοινωνίας, χωρίς τάξεις και χωρίς
ατομική ιδιοκτησία». Οι σύνεδροι αποδέχτηκαν ομόφωνα αυτές
τις βασικές αρχές και ανέθεσαν στον Μαρξ και τον Ένγκελς να
συντάξουν το συντομότερο ένα μανιφέστο που θα συνόψιζε τ η
νέα θεωρία.
Ο Μαρξ δεν έδειχνε να βιάζεται να κάνει τ η δουλειά. Μ ε την
επιστροφή του στις Βρυξέλλες στα μέσα Δεκεμβρίου, έδωσε κάποιες διαλέξεις πάνω στην πολιτική οικονομία στην Ένωση Γερμανών Εργατών, διατυπώνοντας την άποψη πως το κεφάλαιο
δεν είναι άψυχο αντικείμενο, αλλά ((κοινωνική σχέση». Έγραψε αρκετά άρθρα για την Deutsche-Brüsseler-Zeitung,
υπερασπιζόμενος τους κομμουνιστές και προεξοφλώντας με αγαλλίαση την επικείμενη επα'^άαταο'η της Γαλλίας. Έδωσε μια πολύωρη διάλεξη για το ελεύθερο εμπόριο. Στην πρωτοχρονιάτικη
γιορτή που διοργάνωσε η Ένωση Εργατών έκανε πρόποση στο
Βέλγιο - ((εκφράζοντας με όλες μου τις δυνάμεις την εκτίμηση
για τα πλεονεκτήματα ενός φιλελεύθερου συντάγματος, για τα
πλεονεκτήματα μιας χώρας όπου επικρατεί η ελευθερία του διαλέγεσθαι, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, όπου ο ανθρωπιστικός σπόρος μπορεί να φυτρώσει για το καλό ολόκληρης της Ευρώπης». (Δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως σε δύο μόλις μήνες θα κατήγγελλε τ η ((δίχως προηγούμενο ωμότητα» και την
((αντιδραστική μανία» του προρρηθέντος φιλελεύθερου παραδείσου· η βελγική κυβέρνηση τον είχε διατάξει να εγκαταλείψει
τ η χώρα μέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες.) Λπό τις 17 ώς τις 23 Ια-

162

ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΟΥΙΝ

νουαριου επισκέφθηκε το Γκεντ για να ιδρύσει την τοπική κλαδική της Δημοκρατικής Ένωσης.
Οι περισσότεροι συγγραφείς θα αναγνωρίσουν τα συμπτώματα: αδιάκοπη αναβλητικότητα, αναζήτηση των περισπασμών,
επιθυμία να κάνεις οτιδήποτε άλλο πλην της εργασίας που έχεις
αναλάβει. Παρομοίως, οι περισσότεροι εκδότες θα κατανοήσουν
την ολοένα αυξανόμενη ανυπομονησία των ηγετών της Κομμουνιστικής Λίγκας του Λονδίνου, που στις 24 Ιανουαρίου του
1848 του επέδωσαν το τελεσίγραφο:
Η Κεντρική Επιτροπή αναθέτει στην τοπική επιτροπή των
Βρυξελλών να επικοινωνήσει με τον Πολίτη Μαρξ και να του
πει πως εάν το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος,
του οποίου τη συγγραφή ανέλαβε στο πρόσφατο συνέδριο, δεν
φτάσει στο Λονδίνο την 1η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους,
θα χρειαστεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα εναντίον του. Στην
περίπτωση που ο Πολίτης Μαρξ δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, η Κεντρική Επιτροπή θα απαιτήσει την άμεση
επιστροφή των εγγράφων που έχουν τεθεί στη διάθεσή του.
Ο Μαρξ έδινε συνήθως τον καλύτερό του εαυτό όταν είχε να αντιμετωπίσει προθεσμίες, και η τελευταία αυτή φαίνεται πως έκανε τ η δουλειά της. Αν και όλες οι σύγχρονες εκδόσεις του Μανιφεστου φέρουν τα ονόματα του Μαρξ και του Ένγκελς - κ α ι
αναμφίβολα, οι ιδέες του Ένγκελς άσκησαν κάποια επιρροή-,
το κείμενο που έφτασε τελικά στο Λονδίνο στις αρχές Φεβρουαρίου είχε γραφτεί μόνο από τον Μαρξ, στο γραφείο του, στον
αριθμό 42 της οδού Ορλεάν, νύχτα μέσα στους πυκνούς καττνούς
του πούρου, με το συγγραφέα του να μουντζουρώνει και να σκίζει χαρτιά μανιασμένος.
Λέει κάπου ο Κίρκεγκορ πως τη ζωή πρέπει να τη ζούμε προς
τα μπρος, μπορούμε όμως να την καταλάβουμε μόνο κοιτώντας
προς τα πίσω. Το ίδιο ισχύει για τις εποχές και τις ιστορικές πε-
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ριόδους: ίσως να μη γίνεται αντιληπτή η πραγματικότητα μιας
συγκεκριμένης περιόδου, παρά μόνον όταν πλησιάζει στο τέλος
της. Ή, όπως έγραψε ο Χ έ γ κ ε λ στη Φιλοσοφία του δίκαιου^ «η
κουκουβάγια της Αθηνάς απλώνει τα φτερά της μόνο όταν πια
πέφτει το σούρουπο». Καθώς ο Μαρξ έγραφε το Κομμουνιστικό
Μανιφέστο^ τον Ιανουάριο του 1848, φανταζόταν πως έβλεπε για
μια ακόμη φορά τ η σοφή κουκουβάγια να ετοιμάζεται να σηκωθεί στον αέρα: η σύντομη αλλά λαμπρή περίοδος του αστικού
καπιταλισμού είχε υπηρετήσει το μεταβατικό της σκοπό και σύντομα επρόκειτο να θαφτεί κάτω από το βάρος των ίδιων της
των αντιφάσεων. Οδηγώντας εφεξής μεμονωμένους εργάτες στα
εργοστάσια και τις μονάδες παραγωγής, η σύγχρονη βιομηχανία
είχε δημιουργήσει τις συνθήκες ακριβώς μέσα στις οποίες το προλεταριάτο θα συνασπιστεί και θα συνενωθεί σε κυρίαρχη δύναμη.
((Η αστική τάξη παράγει πρώτ' απ' όλα τους ίδιους της τους νεκροθάφτες», έγραφε με ικανοποίηση στο τέλος του πρώτου μέρους του μανιφέστου. « Η πτώση της και η νίκη του προλεταριάτου είναι και τα δύο αναπόφευκτα».
Ίσως κιόλας επειδή πίστευε πως προετοίμαζε έναν επικήδειο,
ένιωθε την άνεση να είναι γενναιόδωρος με τον νικημένο του
εχθρό. Όσοι δεν έχουν διαβάσει ποτέ Μαρξ και τον ξέρουν μόνον ως τον αιμοδιψή μπαμπούλα, που στο όνομά του ο καπιταλισμός αναριγά και τρέμει, ανακαλύπτουν έκπληκτοι συχνά τους
αφειδείς του ύμνους στην αστική τάξη. Δεν ήταν άνθρωπος που
θα υποτιμούσε τα κατορθώματα του αντιπάλου:
Η αστική τάξη έπαιξε στην ιστορία έναν εξαιρετικά επαναστατικό ρόλο. Παντού όπου πήρε την εξουσία, κατέστρεψε
όλες τις φεουδαρχικές, πατριαρχικές και ειδυλλιακές σχέσεις.
Έσπασε αλύπητα όλους τους πολυποίκιλους φεουδαρχικούς
δεσμούς, που συνέδεαν τον άνθρωπο με τους φυσικούς ανώτερούς του και δεν άφησε κανέναν άλλο δεσμό μεταξύ των
ανθρώπων, παρά το γυμνό συμφέρον και την άψυχη απληρω-
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μή της μετρητοίς». Έττνιξε στα παγωμένα νερά του εγωιστικού υπολογισμού το ιερό δέος της ευλαβικής έκστασης, του
ιπποτικού ενθουσιασμού και της μικροαστικής μελαγχολίας.
Μετέτρεψε την προσωπική αξιοπρέπεια σε ανταλλακτική
αξία, και στη θέση των αμέτρητων ελευθεριών, που αποκτήθηκαν έντιμα και εξασφαλίστηκαν γραπτώς, έβαλε μόνο την
ασυνείδητη ελευθερία του εμπορίου. Με δυο λόγια, στη θέση
της καλυμμένης με θρησκευτικές και πολιτικές αυταπάτες
εκμετάλλευσης, τοποθέτησε την απροκάλυπτη, την ξεδιάντροπη, την άμεση, τη σκληρή εκμετάλλευση...
Η αστική τάξη φανέρωσε ότι η κτηνώδης εκδήλωση δύναμης, που εξαιτίας της η αντίδραση θαυμάζει τόσο πολύ το
Μεσαίωνα, βρήκε το πιο ταιριαστό της συμπλήρωμα στη νωθρή τεμπελιά. Πρώτη αυτή απέδειξε τι μπορεί να καταφέρει
η ανθρώπινη δραστηριότητα. Δημιούργησε τελείως διαφορετικά θαύματα από τις πυραμίδες της Αιγύπτου, τα ρωμαϊκά
υδραγωγεία και τους γοτθικούς καθεδρικούς ναούς κι έκανε
τελείως διαφορετικές εκστρατείες από τις μεταναστεύσεις
των λαών και τις σταυροφορίες.
Κάποιος σύγχρονος κριτικός έχει περιγράψει το μανιφέστο ως
((λυρικό πανηγυρικό των αστικών πεπραγμένων». Και, κατά κάποιον τρόπο, αυτό είναι: ο Μαρξ εξυμνούσε τον καπιταλισμό ως
προσωρινό φαινόμενο, ως τον προάγγελο της αληθινής επανάστασης. Ό,τι θεώρησε, όμως, ως επιθανάτιους σπασμούς αποδείχτηκε πως ήταν τελικά οι ωδίνες του τοκετού. Τα σημάδια
που παρερμήνευσε -τα ουρλιαχτά, τα άκρα που τινάσσονταν, τα
αιματοβαμμένα σεντόνια- είναι σήμερα ακόμη πιο εμφανή από
ό,τι ήταν στην εποχή του, μολονότι σπανίως του αναγνωρίζουν
πως εκείνος πρώτος τα διέγνωσε. ((Με την εκμετάλλευση της
παγκόσμιας αγοράς, η αστική τάξη έχει διαμορφώσει πανομοιότυπα την παραγωγή και την κατανάλωση σε όλες τις χώρες»,
επεσήμανε. ((Στη θέση των παλαιών αναγκών που ικανοποιού-
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νταν από εγχώρια προϊόντα, εμφανίζονται νέες ανάγκες, που για
την ικανοποίησή τους απαιτούνται προϊόντα από τις πιο απομακρυσμένες χώρες και τα πιο διαφορετικά κλίματα». Αν έχετε παρατηρήσει το τμήμα των λαχανικών και των φρούτων στα σούπερ μάρκετ - μ ε τα στοιβαγμένα μάνγκο, τα αβοκάντο και τις
εκτός εποχής φράουλες- θα αντιλαμβάνεστε τι εννοεί.
Κι ενώ η αστική τάξη εισάγει εξωτικά προϊόντα, επιβαρύνει
όλους τους υπόλοιπους με τα δικά της προϊόντα, τις δικές της
γεύσεις και τις δικές της συνήθειες: αΜε λίγα λόγια, κατασκευάζει έναν κόσμο καθ' ομοίωσή της». Για να δείτε πόσο δίκιο έχει, αρκεί να επισκεφθείτε το Πεκίνο - την πρωτεύουσα
μιας κομμουνιστικής, ομολογουμένως, χώρας: το κέντρο της πόλης μοιάζει με την κεντρική λεωφόρο οποιασδήποτε πόλης των
Η.Π.Α.· παραταγμένα McDonald's, Kentucky F r i e d Chicken,
Haagen-Dazs και Pizza Hut στη σειρά κι από δίπλα παραρτήματα της Chase Manhattan και της Citibank για να κατατεθούν
τα κέρδη.
«Και όπως στην υλική, έτσι και στην πνευματική παραγωγ ή » , συνέχιζε το Μανιφέστο, «Τα ττνευματικά προϊόντα του κάθε έθνους γίνονται κοινό κτήμα... Μ ε την ταχύτατη βελτίωση
όλων των εργαλείων παραγωγής και την απεριόριστη διευκόλυνση των επικοινωνιών, η αστική τάξη τραβά βίαια στον πολιτισμό όλα τα έθνη, ακόμη και τα πιο βάρβαρα». Μπορεί να έχει
κανείς βάσιμες ενστάσεις, να πει πως ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ,
ο Τζον Γκρίσαμ και το non-stop του MTV δεν συνιστούν «πολιτισμό», αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί την ουσία της παρατήρησής του. Κατάλαβε επίσης πως ο ρυθμός των τεχνολογικών αλλαγών θα γινόταν ακόμη πιο φρενήρης, δημιουργώντας ένα είδος μόνιμης επανάστασης όπου κάθε λογισμικό παλαιότερο από
δύο χρόνια είναι ήδη παρωχημένο. « Η αστική τάξη δεν μπορεί
να υπάρξει δίχως να επαναστατικοποιήσει τα μέσα παραγωγής
και, συνεπώς, τις σχέσεις παραγωγής και μαζί με αυτές... όλες
τις κοινωνικές σχέσεις... Μόνιμη επαναστατικοποίηση της πα-
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ραγωγής, αδιάκοπη διατάραξη όλων των κοινωνικών συνθηκών,
μόνιμη αβεβαιότητα και αναταραχή διακρίνουν την αστική κοινωνία από όλες τις προγενέστερες. Όλες οι καθορισμένες, παγιωμένες σχέσεις, με τις αρχαίες και αξιοσέβαστές τους προκαταλήψεις και απόψεις, παραμερίζονται και όσες διαμορφώνονται
καινούργιες απαρχαιώνονται πριν προλάβουν να απολιθωθούν.
Ό,τι είναι στέρεο, λιώνει στον αέρα...»
Το 1998, στην εκατοστή πεντηκοστή επέτειο του Μανιφέστου^ πολυάριθμοι ακαδημαϊκοί και πολιτικοί βρήκαν την ευκαιρία και έβγαλαν δίχως κανένα μέτρο τ η χολή τους ενάντια
στη βραδύνοια του γερο-Μαρξ. Ένας Βρετανός διανοούμενος, ο
λόρδος Σκιντέλσκι, έγραψε χλευάζοντας πως ο Μαρξ «απέτυχε
παταγωδώς» προβλέποντας άμεση επανάσταση - και, κατά συνέπεια, δεν υπήρχε λόγος να επανεκτιμηθεί το έργο του. Η επανάσταση, όμως, πράγματι ξέσπασε λίγες μόνο ημέρες μετά τ η
δημοσίευση του Μα^φεατου^ πρώτα στο Παρίσι κι έπειτα, με
την ταχύτητα της πυρκαγιάς όταν φυσάει ο άνεμος, στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ευρώπης. Κατασβέστηκε όμως
εξίσου γρήγορα, και άρχισε η μακρά θριαμβευτική βασιλεία της
αστικής τάξης. Η αισιοδοξία του Μαρξ ήταν, ως προς το συγκεκριμένο θέμα, άκαιρη· ο τρόπος που θεώρησε, όμως, την καθολική αγορά ήταν μεταφυσικά σχεδόν προφητικός.
Πώς τα κατάφερε να κάνει τόσο λάθος και να έχει την ίδια
κιόλας στιγμή τόσο δίκιο; Ο Μαρξ, όταν έχει διορατική διάθεση, σκέφτεται καμιά φορά σαν τον σκακιστή που διαβλέπει τ η
θανάσιμη παγίδα που μπορεί να στήσει στο μαύρο βασιλιά έξι
κινήσεις μπροστά - δίχως να προσέχει, όλη αυτή την ώρα, πως
ο αντίπαλός του μπορεί να του κάνει ματ πολύ νωρίτερα. Αν ο άλλος παίκτης κάνει λάθος, οι υπολογισμοί του Μαρξ θα επιβραβευτούν. Ακόμη όμως κι αν χάσει, θα έχει τη δυνατότητα να ισχυριστεί πως, αν η μονομαχία διαρκούσε λίγα μόνο λεπτά περισσότερο, θα είχε δικαιωθεί.
Έχουμε δει τέτοιους σκακιστές -ιδιοφυής στρατηγική, επι-

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΑΡΞ

167

σφαλής τακτική- και ο Μαρξ ήταν ένας από αυτούς. Ανίκητος
στην ντάμα, του έλειπε ωστόσο η επιδέξια υπομονή που απαιτείται για τις άπειρες πολυπλοκότητες της σκακιέρας. Το στυλ
του ήταν θορυβώδες, εριστικό, οξύθυμο. Τα πρώτα χρόνια της
δεκαετίας του 1850, λίγο μετά την άφιξή του στο Λονδίνο, πολλά απογεύματα κατέληξαν σε θύελλες θυμού γιατί κάποιος άλλος Γερμανός εξόριστος του είχε στριμώξει το βασιλιά. «Μια
μέρα», θυμόταν ο Βίλχελμ Λίμπκνεχτ, αο Μαρξ μάς ανακοίνωσε θριαμβολογώντας πως είχε ανακαλύψει μια καινούργια κίνηση με την οποία θα μας κατατρόπωνε. Δεχτήκαμε την πρόκληση. Και πράγματι, μας νίκησε τον έναν κατόπιν του άλλου.
Όσο περνούσε, όμως, η ώρα, η ήττα μάς δίδαξε τ η νίκη και κατόρθωσα να του κάνω ματ. Ήταν αργά πια, και μου ζήτησε βλοσυρά να παίξουμε τ η ρεβάνς την άλλη μέρα το πρωί στο σπίτι
του».
Στις 11 π.μ. την επόμενη μέρα, ο Λίμπκνεχτ παρουσιάστηκε
όπως είχαν συμφωνήσει στα διαμερίσματα του Μαρξ στην Ντιν
Στριτ, όπου ανακάλυψε πως ο μεγάλος άντρας είχε περάσει ξάγρυττνος όλο το βράδυ, βελτιώνοντας και τελειοποιώντας τη ανέα
κίνησή» του. Για μια ακόμη φορά, στην αρχή, η κίνηση φαινόταν
να λειτουργεί και ο Μαρξ γιόρτασε τ η νίκη του, παραγγέλνοντας ποτά και σάντουιτς. Τότε όμως η πάλη άρχισε για τα καλά: όλο το απόγευμα και το βράδυ, οι δύο άντρες κάθονταν βλοσυρά ο ένας απέναντι στον άλλο πάνω από το ασπρόμαυρο πεδίο μάχης, μέχρις ότου, τα μεσάνυχτα, ο Λίμπκνεχτ κατάφερε
να κάνει ματ στον αντίπαλό του δύο συνεχόμενες φορές. Ο Μαρξ
ήταν διατεθειμένος να συνεχίσει μέχρι τα ξημερώματα, αλλά η
αποφασιστική οικονόμος του, η Έλεν Ντέμουθ, είχε βαρεθεί πια.
«Τώρα», διέταξε τους θολωμένους πια αντιπάλους, «θα σταματήσετε!»
Νωρίς την επόμενη ημέρα, ο Λίμπκνεχτ ξύττνησε από χτυπήματα στην πόρτα. Ήταν η Έλεν, που του έφερνε μήνυμα: « Η
κυρία Μαρξ σάς θερμοπαρακαλεί να μην παίξετε σήμερα το από-
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γεύμα σκάκι με τον Μαυριτανό* - όταν χάνει γίνεται πολύ δυσάρεστος».
Ο Λίμπκνεχτ δεν ξανάπαιξε σκάκι με τον Μαρξ* η περιγραφή όμως της τεχνικής του Μαρξ που μας έχει αφήσει-αό,τι του
έλειπε σε τεχνική, προσπαθούσε να το αναπληρώσει με ζήλο, ορμητικότητα στην επίθεση και αιφνιδιασμό»- μπορεί κάλλιστα
να εφαρμοστεί και στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Βασιλιάδες,
βασίλισσες, αξιωματικοί και ίπποι, όλοι αργά ή γρήγορα θα αναγκάζονταν να υποταχθούν, να νικηθούν από την απόλυτη αποφασιστικότητα των αντιπάλων τους. Όπως και η «καινούργια
κίνηση», για την οποία ήταν τόσο περήφανος, το μανιφέστο ήταν
ένα όπλο εκδίκησης ενάντια στους αυτάρεσκους και ανώτερούς
του αντιπάλους, ένα όπλο που το είχε σμιλέψει και του είχε δώσει μορφή κατά τ η διάρκεια ολονυκτιών άγρυπνης και σκυθρωπής οργής. Οι δυσφημιστές του σήμερα, αυτάρεσκοι όπως και
τότε, ξαστοχούν λοιπόν. Οποιοδήποτε κείμενο του 1840 περιλαμβάνει αποσπάσματα που σήμερα φαίνονται παλαιικά και ξεπερασμένα* το ίδιο θα λέγαμε και για ένα σωρό προεκλογικά
προγράμματα κομμάτων ή κύρια άρθρα εφημερίδων που δημοσιεύτηκαν ένα ή δύο μόλις χρόνια πριν. Ποτέ δεν είχε την πρόθεση να γράψει ένα καθαγιασμένο, άχρονο κείμενο, αν και γενιές
και γενιές μαθητών του στη συνέχεια το αντιμετώπισαν ως τέτοιο. Η πρώτη κιόλας παράγραφός του - μ ε τις αναφορές στον
Μέτερνιχ, τον Γκιζό και τον Τσάρο- ακριβώς αυτό τονίζει: πως
πρόκειται για προϊόν με ημερομηνία λήξεως, πως έχει γραφτεί σε
κάποια συγκεκριμένη στιγμή και για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, δίχως καμία υστεροβουλία αιωνιότητας.
Εάν υπάρχει κάτι πραγματικά αξιοπρόσεχτο στο μανιφέστο, είναι που και σήμερα ακόμη κατορθώνει έστω και στο ελάχιστο να
παραμένει επίκαιρο. Πρόσφατα, σε κάποιο βιβλιοπωλείο του Λον* Κοίτα το Υστερόγραφο 3 για τ η μόνη σωζόμενη καταγραφή παρτίδας
σκακιού του Μαρξ.
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δίνου, μέτρησα ούτε λίγο ούτε πολύ εννέα αγγλικές εκδόσεις. Ακόμη και ο Κάρολος Μαρξ, που δεν υπέφερε ποτέ από ψεύτικη σεμνότητα, με δυσκολία θα μπορούσε να φανταστεί πως η μικρή του
προκήρυξη θα ήταν ακόμη μπεστ σέλερ στο τέλος της χιλιετίας.

Η αλησμόνητη πρώτη πρόταση του Κομμουνιστικού
Μανιφέστου έχει τη δύναμη του κεραυνού. «Ένα φοβερό τελώνιο πλανιέται στην Ευρώπη...». Έτσι τουλάχιστον εμφανίστηκε στην
πρώτη αγγλική έκδοση, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The
Red Republican το 1850, στη μετάφραση της Έλεν Μακφάρλεϊν, μιας χαρτίστριας φεμινίστριας, που γνώριζε τον Μαρξ και
τον Ένγκελς και την οποία θαύμαζαν και οι δύο. Δυστυχώς, όμως,
το φοβερό τελώνιο δεν έ μ ε λ λ ε να επικρατήσει. Η εκδοχή που
ξέρουμε όλοι σήμερα είναι της μετάφρασης του Σάμιουελ Μουρ,
που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1888 και ανατυπώθηκε έκτοτε αναρίθμητες φορές: «Ένα φάντασμα στοιχειώνει την Ευρώπη - το
φάντασμα του κομμουνισμού. Όλες οι δυνάμεις της γερασμένης
Ευρώπης ενώθηκαν σε ιερή συμμαχία ενάντια σ' αυτό το φάντασμα: ο Πάπας και ο Τσάρος, ο Μέτερνιχ και ο Γκιζό, Γάλλοι ριζοσπάστες και Γερμανοί αξιωματικοί».
Δεν είχε προλάβει να στεγνώσει ακόμη το μελάνι και η εναρκτήρια αυτή ομοβροντία του Μαρξ ήταν ήδη παρωχημένη. Η
πρώτη γερμανική έκδοση του Μανιφέστου είχε στοιχειοθετηθεί
από την Εκπαιδευτική Ένωση Εργατών του Λονδίνου (χρησιμοποιώντας τη νέα γοτθική γραμματοσειρά που είχαν μόλις αγοράσει), στάλθηκε σ' έναν τυπογράφο κοντά στην οδό Λίβερπουλ
από τον πρόθυμο νεαρό Φρίντριχ Λέσνερ και δημοσιεύθηκε στις
24 Φεβρουαρίου 1848 ή κάπου εκεί κοντά. «Είχαμε μεθύσει από
τον ενθουσιασμό μας», θυμόταν ο Λέσνερ. Μέχρι να παραλάβουν
τα αντίτυπα -δεμένα με το κατάλληλο κίτρινο χαρούμενο χαρτ ί - είχαν ήδη φτάσει τα νέα από τ η Γαλλία πως η επανάσταση
είχε αρχίσει, είχαν ξεσπάσει συγκρούσεις και είχαν στηθεί οδο-
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φράγματα στους δρόμους του Παρισιού. Ο Φρανσουά Γκιζό, ο
άνθρωπος που είχε υπογράψει το 1845 τ η διαταγή απέλασης του
Μαρξ, απαλλάχτηκε των πρωθυπουργικών καθηκόντων του στις
23 Φεβρουάριου- ο βασιλιάς Λουδοβίκος Φίλιππος παραιτήθηκε
την επόμενη ημέρα με το θρόνο του κυριολεκτικά στις φλόγες.
Το άλλο bête noir ^ του Μαρξ, ο Αυστριακός καγκελάριος Μ έ τερνιχ, ανατράπηκε μέσα σε τρεις εβδομάδες. Στις 18 Μαρτίου
οι φασαρίες έφτασαν στο Βερολίνο.
Ο γαλατικός πετεινός είχε λαλήσει κι η Ευρώπη ολόκληρη
είχε ξυττνήσει ξαφνικά. « Η εποχή μας, η εποχή της δημοκρατίας, ξημερώνει», έγραψε ο Ένγκελς σε ένα εκστασιασμένο τηλεγράφημα που δημοσιεύτηκε στη Deutsche-Brüsseler
Zeitung.
«Οι φλόγες του Κεραμεικού και του Παλαί Ρουαγιάλ είναι η αυγ ή του προλεταριάτου. Παντού τώρα θα καταρρεύσει η κυριαρχία της αστικής τάξης και θα διαλυθεί εις τα εξ ων συνετέθη. Η
Γερμανία, ελπίζουμε, θα ακολουθήσει. Ή τώρα θα βγει από την
αθλιότητά της ή ποτέ...» Η Γερμανία - ή καλύτερα ο Βασιλιάς
της Πρωσίας- είχε άλλες απόψεις. Οι κατάσκοποί του στο Β έ λ γιο παρακολουθούσαν την Deutsche-Brüsseler
Zeitung με ολοένα αυξανόμενη φρίκη :
Η επιβλαβής αυτή εφημερίδα [ανέφερε ένας αστυνομικός πράκτορας] ασκεί αναμφίβολα την πλέον φθοροποιό επιρροή στο
ακαλλιέργητο κοινό στο οποίο απευθύνεται. Η ελκυστική θεωρία του καταμερισμού του πλούτου διαδίδεται στους βιομηχανικούς εργάτες και τους μεροκαματιάρηδες ως ένα τάχα εγγενές δικαίωμά τους και τους διαποτίζει με βαθύ μίσος ενάντια
στους άρχοντες και την υπόλοιπη κοινωνία. Εάν ανάλογες
δραστηριότητες επιτύχουν να υπονομεύσουν τ η θρησκεία και
το σεβασμό για τους νόμους και να κατορθώσουν να μολύνουν
σε μεγάλο βαθμό τ η χαμηλότερη τάξη του λαού, θα επικραΜαύρο πρόβατο.
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τήσουν ζοφερές αντιλήψεις για τ η γ η των πατέρων μας και
τον πολιτισμό.
Από τον Απρίλιο ήδη του 1847, ο Πρώσος πρεσβευτής είχε ζητήσει την απαγόρευση της εμπρηστικής φυλλάδας, η οποία κεπετίθετο στην κυβέρνηση της Αυτού Υψηλότητος με βαναυσότητα και αποκρουστική χυδαιότητα». Δεν πάρθηκαν μέτρα. Μ ε
την ανακήρυξη όμως της Γ α λ λ ι κ ή ς Δημοκρατίας, η βελγική
αστυνομία πανικοβλήθηκε. Αργά το απόγευμα της 3ης Μαρτίου
1848, ο Μαρξ έλαβε μια βασιλική απόφαση υπογεγραμμένη από
το βασιλιά Λεοπόλδο Α' του Βελγίου, η οποία τον καλούσε να
εγκαταλείψει τ η χώρα μέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες και να μην
επιστρέψει ποτέ.
Τύχη αγαθή, σχεδίαζε ήδη την αναχώρησή του. Η δράση ήταν
στο Παρίσι και ο Φερντινάν Φλοκόν, εκδότης της La Réforme
και μέλος πλέον της προσωρινής κυβέρνησης της Γαλλίας, του
είχε μόλις στείλει μια συντροφική πρόσκληση. αΤι μαλάκας κι
αυτός ο Φλοκόν!» είχε γράψει ο Ένγκελς, τέσσερις μόνο μήνες
νωρίτερα, απορρίπτοντάς τον ως χοντροκέφαλο «που βλέπει τα
πάντα με τα μάτια ενός τριτοκλασάτου Παρισινού υπαλλήλου
μιας τεταρτοκλασάτης παρισινής τράπεζας». Ακόμη κι αν ο Φλοκόν γνώριζε την περιφρόνηση που ένιωθαν γι' αυτόν ο Μαρξ κι
ο Ένγκελς, το μήνυμά του δεν άφηνε τίποτα να φανεί:
Καλέ και πιστέ Μαρξ,
Η γ η της Γαλλικής Δημοκρατίας είναι καταφύγιο και άσυλο για όλους τους φίλους της ελευθερίας.
Η τυραννία σε εξόρισε, τώρα η ελεύθερη Γαλλία ανοίγει
τις πόρτες της σ' εσένα και σε όσους αγωνίζονται για την ιερή υπόθεση, την αδελφοποίηση όλων των λαών της γης.
Ο Μαρξ δεν χρειαζόταν περισσότερη ενθάρρυνση για να φτιάξει
τις βαλίτσες του - κ ι αυτό ακριβώς έκανε το υπόλοιπο απόγευμα.
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Σ τ η 1 μ.μ., όμως, εισέβαλλαν δέκα αστυνομικοί στο σπίτι του,
τον έσυραν σ' ένα κελί του δημαρχείου και τον κλειδαμπάρωσαν
παρέα μ' ένα «μανιασμένο παράφρονα», που πέρασε όλο το βράδυ προσπαθώντας να του δώσει μια μπουνιά στη μύτη. Επισήμως, η αιτία για την κράτησή του ήταν πως το «διαβατήριό του
δεν ήταν εντάξει», μολονότι είχε δείξει σ' αυτούς που είχαν έρθει να τον συλλάβουν, ούτε λίγο ούτε πολύ, τρία διαβατήρια που
ήταν όλα σωστά σφραγισμένα και υπογεγραμμένα, καθώς και
τη διαταγή απέλασης με την υπογραφή του Βασιλιά. Εντούτοις,
ίσως να μην ήταν απλή ιδιοτροπία οι υποψίες της αστυνομίας.
Στα μέσα Φεβρουαρίου, η μητέρα του τού είχε στείλει καθυστερημένα το τεράστιο ποσό των 6.000 χρυσών φράγκων, το μερίδιό του από την κληρονομιά του γερο-Ερρίκου Μαρξ, και το μεγαλύτερο μέρος του αναπάντεχου αυτού δώρου διοχετεύτηκε για
ανατρεπτικούς σκοπούς. Όπως αναφέρει ο Ντέιβιντ Μακ Λέλαν, ένας από τους πρόσφατους βιογράφους του Μαρξ, «η αστυνομία τον υποπτευόταν (δεν υπήρχαν αποδείξεις) πως το χρησιμοποιούσε για να χρηματοδοτήσει το επαναστατικό κίνημα».
Στην πραγματικότητα υπάρχουν απτές αποδείξεις - και μάλιστα από την ίδια την Τζένη Μαρξ. αΟι Γερμανοί εργάτες [στις
Βρυξέλλες] αποφάσισαν να εξοπλιστούν», παραδέχτηκε. ((Προμηθεύτηκαν στιλέτα, πιστόλια, κτλ. Ο Κάρολος τους έδινε με
όλη του την καρδιά χρήματα, γιατί είχε μόλις λάβει μια κληρονομιά. Η κυβέρνηση διέβλεπε σε όλα αυτά συνομωσία και εγκληματικά σχέδια: ο Μαρξ παίρνει χρήματα κι αγοράζει όπλα, πρέπει λοιπόν να τον ξεφορτωθούμε».
Το ύφος της προσβεβλημένης αθωότητας δεν δικαιολογείται
από την εξομολόγησή της: εάν οι αρχές κατόρθωναν να συνδέσουν τον άντρα της με το οπλοστάσιο των ((στιλέτων, των πιστολιών κτλ.», θα βρισκόταν πολύ άσχημα μπλεγμένος. Έσπευσε να πει θορυβημένη τα νέα της σύλληψής του σ' έναν αριστερό δικηγόρο, αφήνοντας τα παιδιά στη φύλαξη της Έλεν.
Επιστρέφοντας στο σπίτι τις πρώτες πρωινές ώρες, βρήκε στην
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πόρτα της σκοπιά έναν αστυνομικό, που της είπε, ευγενέστατα,
πως, εάν ήθελε να μιλήσει στον Μεσιέ Μαρξ, θα ήταν ευτυχής
να τη συνοδεύσει. Μόλις, όμως, έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα,
συνέλαβαν την Τζένη για «αλητεία» - μ ε τη δικαιολογία, προφανώς, πως δεν είχε τα χαρτιά της μαζί τ η ς - και την πέταξαν σ'
ένα σκοτεινό κελί μαζί με «πόρνες της χαμηλότερης στάθμης».
Όταν η Τζένη παρουσιάστηκε την επόμενη μέρα στο δικαστήριο, ο πρόεδρος της έδρας εξέφρασε σαρκάζοντας την έκπληξή του πώς η αστυνομία δεν συνέλαβε και τα μωρά της για να γλιτώσει από το διπλό κόπο. Απελευθερώθηκαν κι οι δυο μαζί, δίχως
να τους απαγγελθούν κατηγορίες, στις τρεις η ώρα το απόγευμα έχοντας μόλις δύο ώρες στη διάθεσή τους να τακτοποιήσουν τα
πράγματά τους, να μαζέψουν τα παιδιά και να προλάβουν το τρένο για το Παρίσι. Η Τζένη πούλησε βιαστικά κάποια από τα υπάρχοντά τους, αλλά αναγκάστηκε να αφήσει τα οικογενειακά ασημικά και τα καλύτερά της λινά στη φύλαξη ενός φίλου βιβλιοπώλη. Στη συνέχεια, η οικογένεια Μαρξ υποχρεώθηκε να ταξιδέψει
μέχρι τα σύνορα του Βελγίου με αστυνομική συνοδεία, για να πάρουν, πιθανόν, μια τελευταία γεύση της βελγικής φιλοξενίας.
Ο Κάρολος και η Τζένη ήταν ήδη εξουθενωμένοι από τη νύχτα που πέρασαν στη φυλακή, και το ταξίδι του ξενιτεμού τούς
εξόντωσε ολοκληρωτικά. Δεν υπήρχαν κενά καθίσματα και με
δυσκολία βρήκαν θέση να σταθούν όρθιοι, καθώς σχεδόν όλος ο
διαθέσιμος χώρος είχε επιταχθεί από τα βελγικά στρατεύματα
που κατευθύνονταν νότια για να φυλάξουν τα σύνορα από την
εξάπλωση της επαναστατικής επιδημίας. Στο γαλλικό τμήμα
του ταξιδιού, από τη Βαλανσιέν και μετά, οι επιβάτες αναγκάστηκαν να κατέβουν από το τρένο και να συνεχίσουν με άμαξες,
καθώς λουδίτες* αμαξάδες, επωφελούμενοι από την αναμπου* Λουδίσμός: επαναστατικό εργατικό κίνημα των αρχών του 19ου αι.
που είχε στόχο την καταστροφή των μηχανών τις οποίες θεωρούσε και τότ ε υπεύθυνες για την ανεργία.
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μπούλα, είχαν ξεριζώσει τις ράγες και είχαν καταστρέψει τις μηχανές που τους έπαιρναν το ψωμί τους.
Φτάνοντας στο Παρίσι στις 5 Μαρτίου, ο Μαρξ βρήκε τους
δρόμους καλυμμένους από ένα παχύ στρώμα σπασμένων γυαλιών και ξεθεμελιωμένων λίθων. Λες κι ήθελε να αναπληρώσει
το χαμένο χρόνο, ρίχτηκε στον αγώνα χωρίς καθυστέρηση. Την
αμέσως επόμενη ημέρα ενημέρωσε την Κομμουνιστική Λίγκα
του Λονδίνου πως το Επιτελείο είχε μεταφερθεί στο Παρίσι* στις
9 Μαρτίου η Λίγκα ενέκρινε ομόφωνα την πρότασή του να φοράνε όλα τα μέλη της στο παλτό τους μια «κορδέλα κόκκινη στο
χρώμα του αίματος». Καθώς η Λίγκα ήταν ακόμη ημιπαράνομος μηχανισμός, ίδρυσε τον Όμιλο Γερμανών Εργατών η επιτροπή του ανακοινώθηκε στην εφημερίδα La Réforme και είχε
ως εξής: αΧ. Μπάουερ, υποδηματοποιός* Χέρμαν, επιπλοποιός*
Γ. Μολ, ωρολογοποιός* Βαλάου, τυπογράφος* Σαρλ Μαρξ* Σαρλ
Σάπερ». Ο Καρλ Σάπερ ήταν στοιχειοθέτης στο επάγγελμα* τι
σόι τεχνίτης ισχυρίστηκε πως ήταν ο Μαρξ; ((Ταραχοποιός»
ίσως.
Έτσι τον έβλεπαν σίγουρα ορισμένοι συνεξόριστοί του - ιδίως
ο παλαιός του συνάδελφος Γκέοργκ Χέρβεγκ και ο απόστρατος
αξιωματικός του πρωσικού στρατού Άνταλμπερτ φον Μπόρνστεντ, οι οποίοι είχαν συλλάβει την τρελή, ρομαντική ιδέα να
σχηματίσουν μια ((Γερμανική Λεγεώνα» που θα προέλαυνε θριαμβευτικά μέχρι την πατρίδα τους και θα την απελευθέρωνε. Έπειτα, θα εισέβαλλαν στη Ρωσία. ((Ω, για μια μόνον ημέρα, τόλμησέ το!» ήταν το σύνθημά τους για την επιστράτευση. Καθώς η
προσωρινή κυβέρνηση της Γαλλίας το μόνο που ήθελε ήταν να
ξεφορτωθεί τις δύο αυτές δονκιχωτικές φυσιογνωμίες, πρόσφερε
δωρεάν εισιτήρια και μεροκάματο πενήντα σεντίμ για κάθε εθελοντή.
Ο Μαρξ κατηγόρησε τον Χέρβεγκ και τον Μπόρνστεντ πως
((συμπεριφέρονται σαν παλιάνθρωποι» και απέρριψε το σχέδιό
τους ως αλαζονική περιπέτεια καταδικασμένη στην ατίμωση.
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Είχε δίκιο: το ρεμπέτ-ασκέρ του Χέρβεγκ, που δεν αριθμούσε
κατά πάσα πιθανότητα πάνω από χίλιες ψυχές, ξεκίνησε για τ η
Γερμανία την Πρωταπριλιά και, όπως είναι λογικό, διαλύθηκε
με το που διέσχισε τα σύνορα.
Η άποψη του Μαρξ ήταν πως η γερμανική επανάσταση δεν
χρειαζόταν ένα τάγμα ποιητών και καθηγητών να κραδαίνουν
μεταχειρισμένες ξιφολόγχες, αλλά αδιάκοπη υποκίνηση και προπαγάνδα. Μόλις ο Ένγκελς έφτασε στο Παρίσι, στις 21 Μαρτίου, έγραψαν ένα πολιτικό φυλλάδιο με τον τίτλο «Αιτήματα του
Κομμουνιστικού κόμματος στη Γερμανία», το οποίο ανατυπώθηκε σύντομα στις δημοκρατικές εφημερίδες του Βερολίνου, της
Τρηρ και του Ντίσελντορφ. Κάποιος σύγχρονος κριτικός έχει
ισχυριστεί πως αυτό το πρόγραμμα των δεκαεπτά σημείων «ήταν
έτσι υπολογισμένο, ώστε να προκαλέσει δέος στην αστική τάξη».
Κάθε άλλο: καθώς η Γερμανία δεν διέθετε εργατική τάξη αντάξια του ονόματός της, ο Μαρξ αντιλήφθηκε πως το πρώτο βήμα
της εκστρατείας του θα έπρεπε να είναι η αστική επανάσταση.
Αν τα συγκρίνουμε με ό,τι συνήθιζε, τα «αιτήματα» ήταν απροσδόκητα μετριοπαθή. Συμπεριλάμβαναν μόνον τα τέσσερα από
τα δέκα σημεία του Κομμου\/ίστίκού Μανιφέστου - προοδευτική φορολογία, δωρεάν εκπαίδευση, συγκέντρωση των μέσων μεταφοράς στα χέρια του κράτους και δημιουργία εθνικής τράπεζας.
Ο Μαρξ, προκειμένου να τονίσει τις προθέσεις του, πρόσθεσε
πως η κρατική τράπεζα θα αντικαθιστούσε όλα τα μεταλλικά
νομίσματα με χαρτονομίσματα, καθιστώντας έτσι φτηνότερα τα
παγκόσμια συναλλαγματικά μέσα και απελευθερώνοντας το χρυσό και το ασήμι για το διεθνές εμπόριο. «Το μέτρο αυτό», έγραφε, «είναι απαραίτητο προκειμένου να δεσμευτούν τα συμφέροντα της συντηρητικής αστικής τάξης στην υπόθεση της επανάστασης».
Υπήρχαν κι άλλοι αξιοσημείωτοι συμβιβασμοί. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο είχε διακηρύξει την «κατάργηση του κληρονομικού δικαιώματος» (αν και η διακήρυξη δεν είχε φέρει σε δύ-
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σκόλη θέση τον Μαρξ όταν αποδέχτηκε την πατρική κληρονομιά των 6.000 φράγκων)· τα «Αιτήματα» υποδείκνυαν απλώς
πως τα κληρονομικά δικαιώματα θα έπρεπε να περιοριστούν.
Εκεί που το Μανιφέστο πρότεινε «την απαλλοτρίωση της γαιοκτησίας», στα «Αιτήματα» η απαλλοτρίωση περιοριζόταν «στις
πριγκιπικές και τις υπόλοιπες φεουδαλικές γαιοκτησίες». Έφτασε μέχρι το σημείο να κολακέψει τους χωρικούς και τους μικροϊδιοκτήτες γης - γ ι α τους οποίους στις κατ' ιδίαν συζητήσεις
μιλούσε με περιφρόνηση- προσφέροντάς τους κρατικές υποθήκες, δωρεάν νομικές συμβουλές και την κατάργηση της δεκάτης και των υπόλοιπων φεουδαλικών υποχρεώσεων. Για να φανεί πόσο μετριοπαθή ήταν τα «Αιτήματα του Κομμουνιστικού
Κόμματος», αρκεί να επισημάνουμε πως πολλά από αυτά - μ ε ταξύ άλλων η καθολική ψηφοφορία, η καταβολή μισθών στους
κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και η εξέλιξη της Γερμανίας σε
«ενιαία αδιαίρετη δημοκρατία»- έχουν γίνει έκτοτε αποδεκτά
από κυβερνήσεις των οποίων οι καπιταλιστικές πεποιθήσεις είναι υπεράνω πάσης αμφισβήτησης.
Καλά τα χαϊδολογήματα προς τους χωρικούς και τους μικροαστούς, αλλά προς το παρόν για τον Μαρξ προείχε η αφύπνιση
της συνείδησης των τευτονικών μαζών. Τ έ λ η Μαρτίου και αρχές Απριλίου, οι οπαδοί της Κομμουνιστικής Λίγκας στο Παρίσι έφυγαν για τ η Γερμανία, πηγαίνοντας ως επί το πλείστον ο
καθένας στην πόλη του, προκειμένου να ξεκινήσουν τις διαδικασίες επιμόρφωσης και οργάνωσης. Ο Καρλ Σάπερ πήγε στο
Νασάου, ο Βίλχελμ Βολφ στο Μπρεσλάου. « Η Αίγκα διαλύθηκε* βρίσκεται παντού και πουθενά», έγραψε ο Στέφαν Μπορν,
ένας επαναστάτης στοιχειοθέτης που εγκαταστάθηκε στο Βερολίνο. (Ο Μπορν, που το αληθινό του όνομα ήταν το απολαυστικότατο Σίμον Μπούτερμιλχ, απαρνήθηκε αργότερα τον κομμουνισμό και έγινε δάσκαλος σ' ένα σχολείο στην Ελβετία).
Το αγαπημένο όπλο του Μαρξ, όπως συνέβαινε συχνά, ήταν
η δημοσιογραφία. «Μια νέα εφημερίδα πρόκειται να εκδοθεί
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στην Κολωνία», ανήγγειλε. αΘα ονομάζεται Neue Rheinische
Zeitung xoLi εκδότης της θα είναι ο Χερ Κάρολος Μαρξ». Υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι για την επιλογή του τόπου έκδοσης.
Γνώριζε καλά την Κολωνία, πρωτεύουσα της Ρηνανίας, από την
προηγούμενή του θητεία εκεί ως εκδότης της πρώτης Rheinische
Zeitung. Διατηρούσε ακόμη φιλικές σχέσεις με μερικούς από
τους παλιούς μετόχους και περίμενε πως θα υποστήριζαν και την
καινούργια του εξόρμηση. Ίσως καθοριστικότερο ρόλο στην απόφασή του να έπαιξε το γεγονός πως στην Κολωνία ίσχυε ακόμη
ο Ναπολεόντειος Κώδικας -κληροδότημα από την εποχή της
γαλλικής κατοχής-, ο οποίος επέτρεπε σε κάποιο βαθμό την
ελευθερία του Τύπου.
Οι Μαρξ έφυγαν από το Παρίσι την πρώτη εβδομάδα του
Απριλίου του 1848,« συνοδευόμενοι από τον Ένγκελς και τον
Ερνστ Ντρόνκε, έναν εικοσιεξάχρονο ριζοσπάστη Γερμανό που
είχε ήδη στο ενεργητικό του ένα μυθιστόρημα, μια ποινή κάθειρξης και μια παράτολμη απόδραση. Μετά από μια σύντομη
στάση στο Μάιντζ, οι δρόμοι τους χώρισαν ο Ένγκελς πήγε στο
Βούπερταλ για να πείσει τον πατέρα του και τους φίλους του να
επενδύσουν στη νέα εφημερίδα* ο Ντρόνκε α ένα θείο του στο
Κόμπλεντζ· η Τζένη με τα παιδιά στην Τρηρ, όπου σκόπευαν
να μείνουν λίγες εβδομάδες με τ η μητέρα της, μέχρι να πάρει ο
Κάρολος την άδεια παραμονής.
Μόλις ο Κάρολος έφτασε στη Κολωνία έπραξε αμέσως τα δέοντα: ζήτησε από τις αστυνομικές αρχές να του επιστρέψουν την
πρωσική υπηκοότητα, η οποία του είχε αφαιρεθεί το 1845. Ισχυρίστηκε πως επιθυμούσε να εγκατασταθεί εκεί με την οικογένειά του προκειμένου να συγγράψει ένα βιβλίο αγία την οικονομία», αποσιωπώντας διακριτικά το σχέδιό του για την έκδοση
λαϊκής καθημερινής εφημερίδας. Έτσι κι αλλιώς, οι αρχές απέρριψαν την αίτησή του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της
απέλασής του εάν παραγινόταν ενοχλητικός.
Ούτε ο Ένγκελς είχε καλύτερη τύχη* όλες του οι προσπάθειες
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έπεσαν στο κενό. ((Υπάρχουν ελάχιστες προοπτικές για τις καταραμένες τις μετοχές», έγραφε από το Μπάρμεν στις 25 Απριλίου. ((Το γεγονός είναι πως, au fond,ακόμη
κι οι ριζοσπάστες
αστοί εδώ μας αντιμετωπίζουν ως τους κύριους μελλοντικούς
τους εχθρούς και δεν έχουν την παραμικρή πρόθεση να βάλουν
στα χέρια μας όπλα, τα οποία σύντομα θα στραφούν εναντίον
τους». Δίκιο είχαν, γιατί αυτή ακριβώς ήταν η πρόθεση του
Μαρξ. ((Ούτε πρόκειται να βγει τίποτε καλό από το γέρο μου»,
συνέχιζε ο Ένγκελς. ((Για κάθε χίλια θάλερ που θα μας δίνει, θα
μας φιλεύει και χίλιες οβίδες γεμάτες ατσάλι». Στο τέλος, για να
εξασφαλιστεί η έκδοση της εφημερίδας την 1η Ιουνίου του 1848,
χρειάστηκε να βάλει ο Μαρξ χέρι σε ό,τι απέμενε από τ η δική
του κληρονομιά. Στην αρχή, είχε οριστεί ημερομηνία έκδοσης η
1η Ιουλίου, αλλά η ((αναζωογονημένη θρασύτητα των αντιδραστικών» τον έπεισε πως δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο. (((Οι αναγνώστες μας πρέπει να μας συγχωρήσουν», έγραφε στο εναρκτήριο φύλλο, ((εάν ετούτες τις πρώτες ημέρες δεν μπορέσουμε
να προσφέρουμε την πλούσια ποικιλία των ειδήσεων και των
ανταποκρίσεων τις οποίες θα έπρεπε να μας εξασφαλίζουν οι πολυπληθείς μας σύνδεσμοι. Σ ε λίγες ημέρες θα είμαστε σε θέση
να ικανοποιήσουμε όλες τις απαιτήσεις».)
Τον έλεγχο στην εκδοτική ομάδα είχαν παλαιά μέλη της Κομμουνιστικής Λίγκας, μεταξύ άλλων ο επαναστατικός ποιητής
Γκέοργκ Βιρθ, ο Ερνστ Ντρόνκε και οι δημοσιογράφοι Φέρντιναντ Βολφ και Βίλχελμ Βολφ. (Για να μην μπερδεύουν τους δύο
Βολφ, που δεν είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους, τους είχαν
δώσει τα παρωνύμια ((Κόκκινος Βολφ» και ((Λούπους»,** αντιστοίχως. Όπως όμως παραδεχόταν και ο Ένγκελς, η εφημερίδα
ήταν κατ' ουσίαν ((απλώς η δικτατορία του Μαρξ». Σύμφωνα με
τον Στέφαν Μπορν, ο οποίος είχε επισκεφθεί τα γραφεία λίγους
* Κατά βάθος.
* * Λύκος στα λατινικά, όπως εξάλλου και το Wolff στα γερμανικά.
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μήνες αργότερα, ακόμη και οι πιο πιστοί υπήκοοι του τυράννου
δυσκολεύονταν καμιά φορά να τα βγάλουν πέρα με τ η χαοτική
του αυταρχικότητα. αΤα πιο πικρόχολα παράπονα για τον Μαρξ
προέρχονταν από τον Ένγκελς. "Δεν είναι δημοσιογράφος", έλεγε, " κ ι ούτε πρόκειται ποτέ να γίνει. Χρονοτριβεί για μια ολόκληρη ημέρα πάνω από κάποιο κύριο άρθρο που σε κάποιον άλλο θα έπαιρνε δύο ώρες να το τελειώσει, λες κι ασχολείται με
κανένα βαθύ φιλοσοφικό πρόβλημα. Αλλάζει και ψειρίζει και αλλάζει τις αλλαγές και, ας είναι καλά η μόνιμή του τελειομανία,
δεν είναι έτοιμος ποτέ εγκαίρως". Για τον Ένγκελς ήταν πραγματική ανακούφιση να μπορεί από καιρό σε καιρό να ξεσπάει για
όσα τον ενοχλούσαν». Αν και δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Μαρξ
ήταν άνθρωπος συστηματικός στην αθέτηση των προθεσμιών, ο
Μπορν μάλλον υπερβάλλει. Η Neue Rheinische Zeitung εκδιδόταν καθημερινά και συχνά συνοδευόταν από ένα ογκώδες συμπλήρωμα που περιλάμβανε τις ειδήσεις και τα θέματα που δεν
χωρούσαν στο κύριο τμήμα* σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις έκανε και δεύτερη απογευματινή έκδοση. Αν ο εκδότης
ήταν έστω και στο ελάχιστο τόσο αμελής όσο υπονοεί ο Μπορν,
το φύλλο δεν θα έφτανε καν μέχρι το τυπογραφείο.
Ενώ ο υπόλοιπος ((δημοκρατικός» τύπος της Γερμανίας αναλισκόταν σε μακροσκελείς θεωρητικές αναλύσεις, η Neue Rheinische Zeitung έριχνε το βάρος της στην ενημέρωση. Ο Μαρξ
πίστευε πως, εάν ξεδιάλεγε κατάλληλα τα γεγονότα ώστε να
εξυπηρετούν τους σκοπούς του, θα κατάφερνε περισσότερα από
όλους μαζί τους ακαδημαϊκούς φιλελεύθερους που ξόδευαν τις
μέρες τους σκεπτόμενοι και συσκεπτόμενοι γύρω από το νόημα
της δημοκρατίας. Επιπλέον, παρακολουθούσε από κοντά τις δραστηριότητες των χαρτιστών στη Βρετανία και των όψιμων ιακωβίνων στη Γαλλία, ελπίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο να αντιληφθούν οι αναγνώστες του την αναγκαιότητα του ανταγωνισμού μεταξύ της αστικής και της εργατικής τάξης - ο ίδιος δεν
τολμούσε να διατυπώσει ρητά την άποψή του. (Το πρώτο πράγ-
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μα που έκανε φτάνοντας στη Κολωνία ήταν να γραφτεί συνδρομητής σε τρεις αγγλικές εφημερίδες, στην Times, στην Telegraph, και στην Economist)
Συχνά κάνουν λόγο για την «τρελή χρονιά)) που πέρασε ο
Μαρξ κατά τ η διάρκεια των δώδεκα μηνών της παραμονής του
στην Κολωνία, το 1848 και το 1849. Και έχουν δίκιο, καθώς το
μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιόδου θα πρέπει να το πέρασε
μαινόμενος - και πάνω απ' όλα θυμωμένος με τον ίδιο του τον
εαυτό, καθώς προσπαθούσε να συνδυάσει δύο ολότελα ασυμβίβαστες τάσεις του. Το δίλημμα είναι προφανές για οποιονδήποτ ε έχει μελετήσει το Κομμουνίστικό Μανιφέστο: Ενώ ισχυρίζεται πως «οποτεδήποτε η αστική τάξη παρουσιάζεται επαναστατική, το κομμουνιστικό κόμμα αγωνίζεται μαζί της ενάντια στην
απόλυτη μοναρχία)), δύο αράδες παρακάτω γράφει πως «το κομμουνιστικό κόμμα δεν παραλείπει να δημιουργεί στους εργάτες
μία όσο το δυνατόν καθαρότερη αντίληψη της εχθρικής αντίθεσης ανάμεσα στην αστική τάξη και το προλεταριάτο)). Αχ, αυτή
η μεσαία αστική τάξη με το προλεταριάτο, μαζί δεν κάνουνε και
χώρια δεν μπορούνε.
Οι φιλελεύθεροι αστοί, συμπεριλαμβανομένων και πολλών
από τους μετόχους του, υποστήριζαν δύο δημοκρατικούς θεσμούς
που είχαν διαμορφωθεί μετά τις εξεγέρσεις του Μαρτίου, τ η Γερμανική Εθνοσυνέλευση στη Φρανκφούρτη και την Πρωσική
Εθνοσυνέλευση στο Βερολίνο. Αν ήθελε να βεβαιώσει τους ανήσυχους νοικοκυραίους αναγνώστες του για τις καλές του προθέσεις, το καλύτερο που θα είχε να κάνει ο εκδότης θα ήταν να
αναγνωρίσει στις νηπιακές αυτές εθνοσυνελεύσεις το ελαφρυντικό των αμφιβολιών, για έναν δυο μήνες τουλάχιστον. Αλλά
τον Μαρξ τον είχε καταλάβει η αδημονία: το πρώτο πρώτο φύλλο περιείχε ένα δηκτικότατο και ανελέητο απολογισμό των πεπραγμένων της Εθνοσυνέλευσης της Φρανκφούρτης, γραμμένο
από τον Ένγκελς.
«Για ένα δεκαπενθήμερο η Γερμανία διέθετε Συντακτική
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Εθνοσυνέλευση, ε κ λ ε γ μ έ ν η από το γερμανικό λαό στο σύνολό
του», ανέφερε. « Η πρώτη πράξη της Εθνοσυνέλευσης θα έπρεπε να είναι η ρητή και δημόσια διακήρυξη της κυριαρχίας του
γερμανικού λαού. Η δεύτερη πράξη της θα έπρεπε να είναι ο σχεδιασμός γερμανικού Συντάγματος βασισμένου στην κυριαρχία του
λαού». Αντί γι' αυτό, οι ααιρετοί φιλισταίοι» - ο ι περισσότεροι
από τους οποίους ήταν δικηγόροι και δάσκαλοι- είχαν χάσει τον
καιρό τους με ανέες τροποποιήσεις και νέες παρεκβάσεις... σχοινοτενείς λόγους και ατελείωτη σύγχυση». Όποτε έφταναν στο
σημείο να πρέπει να λάβουν αποφάσεις, οι αντιπρόσωποι μετέθεταν τη συζήτηση και διέκοπταν για φαγητό. Πολλοί επιχειρηματίες που είχαν τοποθετήσει χρήματα στην εφημερίδα απέσυραν αμέσως την υποστήριξή τους. «Μας κόστισε τους μισούς
μετόχους μας», εξομολογήθηκε ο Ένγκελς. Αφού, λοιπόν, συγκρούστηκε πρώτα με τους μετριοπαθείς, ο Μαρξ άρχισε να καβγαδίζει με τον πιο δημοφιλή σοσιαλιστή της πόλης, τον Αντρέα
Γκόττσαλκ, ο οποίος, εκτός από πρόεδρος της νεοσυσταθείσας
Ένωσης των Εργατών της Κολωνίας, ήταν και ηγετική φυσιογνωμία του τοπικού κλάδου της Κομμουνιστικής Λίγκας.
Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε ή να δικαιολογήσουμε τ η σφοδρή εχθρότητα που αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο αντρών - αν
και μάλλον η ζηλοφθονία έβαλε κι εδώ το χεράκι της. Όπως είχε δείξει και σε άλλες περιπτώσεις, ο Μαρξ αντιπαθούσε τις οργανώσεις και τους φορείς που δεν μπορούσε να ελέγξει* κι ο Γκόττσαλκ, γιατρός που ήταν πολύ αγαπητός εξαιτίας της προσφοράς
του στους φτωχούς, είχε πολύ περισσότερους ακόλουθους από τον
οξύθυμο εκδότη. Η Neue Rheinische Zeitung πουλούσε 5.000
αντίτυπα, τεράστια κυκλοφορία για τα δεδομένα της εποχής* μα
η Ένωση των Εργατών της Κολωνίας του Γκόττσαλκ έφτασε τα
8.000 μέλη μέσα σε λίγες εβδομάδες από τ η δημιουργία της.
Ο Μαρξ καταδίκασε τον Γκόττσαλκ ως αιρετικό αριστεριστή,
που, ιδρύοντας μια ομάδα πίεσης απευθυνόμενη αποκλειστικά
στην εργατική τάξη κι, ακόμη χειρότερα, ζητώντας το μπουκο-
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τάζ των εκλογών για τις Εθνοσυνελεύσεις του Βερολίνου και της
Φρανκφούρτης, είχε θέσει σε κίνδυνο το αενιαίο μέτωπο» της
αστικής τάξης και του προλεταριάτου. Ίσως ορισμένοι να σκεφτούν πως η κριτική του ήταν σκέτη υποκρισία. Μήπως δεν είχε σπεύσει και ο ίδιος να σαρκάσει την Εθνοσυνέλευση ως σφηκοφωλιά σχολαστικών αργόσχολων; Έφτασε δε μέχρι του σημείου να καταγγείλει, διαστρέφοντας την πραγματικότητα, πως
ο Γκόττσαλκ ήταν έτοιμος να δεχτεί μια περιορισμένης μορφής
συνταγματική μοναρχία αντί για άμεση δημοκρατία. Και να σκεφτεί κανείς πως ο ίδιος ο Μαρξ είχε διακηρύξει στο κύριο άρθρο
της Της Ιουνίου πως: «Δεν έχουμε το ουτοπικό αίτημα να ζητήσουμε την ανακήρυξη από τώρα ενιαίας αδιαίρετης γερμανικής
δημοκρατίας».
Ο κακομοίρης ο Γκόττσαλκ βρέθηκε την ίδια στιγμή κατηγορούμενος και για ατολμία και για υπερβάλλοντα ζήλο* δεν είναι, λοιπόν, παράξενο που λίγες εβδομάδες μετά τ η θορυβώδη
άφιξη του Μαρξ στη Γερμανία, παραιτήθηκε από την Κομμουνιστική Λίγκα. Ακόμη κι όταν ο Γκόττσαλκ και ο φίλος του Φρίντριχ Άνεκε συνελήφθησαν στις αρχές του Ιουλίου με την κατηγορία της υποκίνησης σε στάση, η Neue Rheinische Zeitung 8εν
ασχολήθηκε, παραδόξως, πολύ θερμά με το θέμα. «Επιφυλασσόμαστε να εκφέρουμε την κρίση μας, καθώς μας λείπουν ακόμη πληροφορίες για τ η σύλληψή τους και τον τρόπο με τον οποίο
αυτή πραγματοποιήθηκε», σχολίαζε ο Μαρξ στο κύριο άρθρο της
4ης Ιουλίου. «Οι εργάτες έχουν αρκετή αντίληψη, ώστε να μην
παρασυρθούν και να μη δημιουργήσουν επεισόδια». Το φύλλο
της επόμενης ημέρας περιείχε μια διεκπεραιωτική ανταπόκριση, που επικεντρωνόταν στον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίστηκαν τον Άνεκε οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν: κατηγορούσε τον εισαγγελέα, τον Χερ Χέκερ, πως έφτασε στο σπίτι μισή ώρα μετά την αστυνομία, ώστε να δώσει στα όργανά της την
ευκαιρία να κακοποιήσουν τον ύποπτο και να τρομοκρατήσουν
τ η γυναίκα του. «Ο Χερ Χέκερ απάντησε πως δεν είχε εντολές
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για τη διάπραξη βιαιοπραγιών», σημείωνε σαρκαστικά ο Μαρξ.
«Λες κι ο Χερ Χέκερ θα μπορούσε να διατάξει βιαιοπραγίες!»
Για τον άτυχο Γκόττσαλκ, πάντως, ούτε λέξη.
Ο Γκόττσαλκ έμεινε στη φυλακή τους επόμενους πέντε μήνες περιμένοντας τη δίκη του. Κάποιος κυνικός ίσως να σκεφτόταν πως η απουσία του αντιπάλου του από το προσκήνιο δεν
δυσαρέστησε ιδιαίτερα τον Μαρξ, καθώς είχε πια την ευκαιρία
να επιβάλει τη δική του πολιτική εξουσία και να συνενώσει τις
αντιμαχόμενες φράξιες. Αλλά ο Μαρξ δεν ήταν συμφιλιωτής από
τη φύση του. Ο Καρλ Σουρτς, φοιτητής από τη Βόννη, είχε την
ευκαιρία να δει τον Μαρξ εν δράσει, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης των Δημοκρατών της Κολωνίας τον Αύγουστο του
1848:
Δεν θα 'ταν πάνω από τριάντα χρονών εκείνη την εποχή και
τον αναγνώριζαν ήδη όλοι ως τον αδιαμφισβήτητο επικεφαλής της ανώτατης σοσιαλιστικής σχολής... Δεν είχα ξαναδεί
άνθρωπο με τόσο προκλητική και ανυπόφορη συμπεριφορά.
Δεν έκανε καν την τιμή ν' ακούσει έστω και με κάποια συγκατάβαση όσες απόψεις διέφεραν από τη δική του. Αντιμετώπιζε όποιον του έφερνε αντιρρήσεις με κατάπτυστη περιφρόνηση* απαντούσε σε όποιο επιχείρημα δεν του άρεσε είτε
καγχάζοντας για την απύθμενη άγνοια αυτού που τόλμησε να
το εκφέρει, είτε με υβριστικές συκοφαντίες για τα κίνητρά
του. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη δηκτική απαξίωση με την
οποία πρόφερε τη λέξη ααστός»· και ως ααστό» - μ ε άλλα λόγια, ως μισητό παράδειγμα του βαθύτερου πνευματικού και
ηθικού εκφυλισμού- κατήγγειλλε όποιον είχε την αποκοτιά να
φέρει αντιρρήσεις στην άποψή του... Ήταν προφανές πως όχι
μόνον δεν είχε καταφέρει να κερδίσει οπαδούς, αλλά είχε απωθήσει και όσους κάτω από άλλες συνθήκες θα είχαν πειστεί
από τα λόγια του.
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Θα πρέπει να επισημάνουμε, βέβαια, πως τα παραπάνω γράφτηκαν πάνω από πενήντα χρόνια αργότερα, όταν πια ο Σουρτς
είχε μεταναστεύσει στην Αμερική και είχε γίνει ένας αξιοσέβαστος κρατικός λειτουργός, γερουσιαστής και Υπουργός Εσωτερικών. Αλλά, έστω κι έτσι, φαίνονται απόλυτα ακριβή. Εδώ ο
Μαρξ σπάνια κατάφερνε να διατηρήσει καλές σχέσεις ακόμη και
με τους στενότερούς του συντρόφους, θα ήταν παράλογο να περιμένουμε πως θα μπορούσε να φέρει τ η γαλήνη σε έναν ήδη
σπαρασσόμενο συνασπισμό φιλελεύθερων αριστεριστών, χωρικών και εργατών. Στις ομιλίες και τα άρθρα του επέμενε πως η
Γερμανία έπρεπε να αποκτήσει δημοκρατική κυβέρνηση συναποτελούμενη από «τα πιο ετερογενή στοιχεία» κι όχι μια δικτατορία ιδιοφυών κομμουνιστών όπως ο ίδιος* η σφοδρότητα, όμως,
με την οποία διατύπωνε τις απόψεις του -προσβάλλοντας και
σαρκάζοντας όποιον τολμούσε να διαφωνήσει- έδειχνε πως ήταν
άνθρωπος που δεν μπορούσε να αναγνωρίσει την πολυφωνία ακόμη κι αν του τη σέρβιραν σε ασημένιο δίσκο με γαρνιτούρα σαλάτα εποχής.
Οι αρχές της Πρωσίας δεν ξεγελάστηκαν ούτε στιγμή από τη
λεοντή του άκακου μεταρρυθμιστή που είχε ρίξει στους ώμους
του. Ήδη από τον Απρίλιο, ο επιθεωρητής Χίνερμουντ της αστυνομίας της Κολωνίας είχε προειδοποιήσει τους ανωτέρους του
για τον «πολιτικά αναξιόπιστο Δρα Μαρξ» κι όταν η Neue Rheinische Zeitung δ-ημοσίευοε την καυστική περιγραφή της σύλληψης του Άνεκε, εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία που τους δόθηκε.
Στις 7 Ιουλίου, ο Μαρξ σύρθηκε στον ανακριτή με την κατηγορία της «προσβολής ή λιβελογραφίας κατά του Αρχιεισαγγελέα»,
ενώ την ίδια στιγμή οι αστυφύλακες αναστάτωναν το γραφείο
του, αναζητώντας οποιοδήποτε κομμάτι χαρτί που θα βοηθούσε
να εντοπιστεί ο ανώνυμος συγγραφέας του επίμαχου άρθρου. Δύο
εβδομάδες αργότερα οδηγήθηκε πάλι στον ανακριτή για περαιτέρω ανακρίσεις, ενώ τον Αύγουστο, οι συνάδελφοι του Ντρόνκε και Ένγκελς κλήθηκαν ως μάρτυρες. Στις 6 Σεπτεμβρίου, η
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Neue Rheinische Zeitung α'^εφερε μια νέα, ανησυχητική, εξέλιξη: ((Χθες, ο ένας εκ των εκδοτών μας, ο Φρειδερίκος Ένγκελς,
κλήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστή που διενεργεί τις
ανακρίσεις για την έρευνα εναντίον του Μαρξ και των συνεργών
του, όχι όμως ως μάρτυρας, αλλά ως συγκατηγορούμενος».
Η ταλαιπωρία του ((Μαρξ και των ομοίων του» ούτε τους αποθάρρυνε ούτε τους έκανε να σιωπήσουν αντιθέτως, τους έκανε
πιο παράτολμους. ((Αν χαρακτηρίζει κάτι τ η Ρηνανία», έλεγε ο
Ένγκελς σε μια συνάντηση των Δημοκρατών της Κολωνίας, ((είναι το μίσος για την υπαλληλοκρατία της Πρωσίας και το σκληροπυρηνικό πρωσισμό· ελπίζουμε αυτή η στάση να διαρκέσει».
Όπως θα το είχε διαπιστώσει, η υπαλληλοκρατία της Πρωσίας
δεν έδινε δεκάρα για το μίσος της Ρηνανίας. Ο στρατός, ιδίως,
φαινόταν εντελώς εκτός ελέγχου, υπονομεύοντας σε κάθε ευκαιρία την επονομαζόμενη ((Κυβέρνηση δράσης», που είχε σχηματιστεί δύο μήνες μόνο νωρίτερα. Τον Αύγουστο, η πρωσική
Εθνοσυνέλευση στο Βερολίνο απαίτησε να απολυθούν όλοι οι
αξιωματικοί του στρατού που δεν ήταν διατεθειμένοι να αποδεχτούν το νέο συνταγματικό σύστημα. Ο Υπουργός Πολέμου δεν
έδωσε καμία σημασία και, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι εκπρόσωποι
της Αριστεράς και του Κέντρου κατέθεσαν πρόταση μομφής, η
κυβέρνηση δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης και έπεσε.
Ο Μαρξ έτυχε εκείνη τ η στιγμή να βρίσκεται στο Βερολίνο,
επιστρέφοντας από τ η Βιέννη, όπου είχε πάει για να συγκεντρώσει χρήματα. ((Ξέσπασαν απερίγραπτοι πανηγυρισμοί, μόλις τα νέα της ήττας της κυβέρνησης έγιναν γνωστά στο συγκεντρωμένο πλήθος», έγραφε στον Ένγκελς, που βρισκόταν
στην Κολωνία και διεύθυνε την εφημερίδα κατά την απουσία
του. ((Χιλιάδες λαού ενώθηκαν στην πομπή και το πλήθος, υπό
τ η συνοδεία αναρίθμητων ζητωκραυγών, απλώθηκε σ' ολόκληρη την Πλατεία της Όπερας. Ποτέ άλλοτε αυτή η πόλη δεν είχε δει τέτοια έκφραση χαράς».
Πύρρειος η νίκη. Παρασυρμένος από την ευφορία του πλή-

186

ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΟΥΙΝ

θους, ο Μαρξ υπέθεσε, κάπως αστόχαστα, πως θα σχηματιζόταν
κεντροαριστερή κυβέρνηση. Λίγο να το είχε σκεφτεί παραπάνω,
θα είχε καταλάβει πως ο Βασιλιάς της Πρωσίας δεν θα ανεχόταν
ποτέ τέτοια προσβολή. Όπως ήταν αναμενόμενο, μέχρι να επιστρέψει ο Μαρξ στην Κολωνία, η αντεπανάσταση είχε αρχίσει.
Αψηφώντας τ η βούληση των λαϊκών εκπροσώπων στο Βερολίνο, ο Βασιλιάς άρχισε να συνθέτει το νέο υπουργικό συμβούλιο,
που το αποτελούσαν αντιδραστικοί γραφειοκράτες και αξιωματικοί του στρατού. «Το Στέμμα και η Εθνοσυνέλευση αντιπαρατίθενται», έγραφε ο Μαρξ στις 14 Σεπτεμβρίου. «Είναι πιθανόν
τ η λύση να τ η δώσουν τα όπλα. Η πλευρά που θα έχει το μεγαλύτερο θάρρος και την περισσότερη επιμονή, αυτή θα νικήσει».
Ηρωικός βαυκαλισμός, βέβαια: η γενναιότητα έχει ελάχιστη
δύναμη μπροστά στην απόλυτη ισχύ της κρατικής καταστολής.
Λίγο μετά τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου, η αστυνομία
της Κολωνίας συνέλαβε πολλούς η γ έ τ ε ς της νεοσυσταθείσας
Επιτροπής Δημόσιας Ασφαλείας και μεταξύ των συλληφθέντων
ήταν και ο Καρλ Σάπερ με τον Χέρμαν Μπέκερ* ο Ένγκελς είχε φροντίσει να εξαφανιστεί, ειδάλλως θα τον έπιαναν κι αυτόν.
Την ώρα του γεύματος, ο Μαρξ συγκάλεσε μαζική συγκέντρωση στην παλαιά αγορά και προειδοποίησε τους εργαζόμενους να
μην αντιδράσουν στις «αστυνομικές προκλήσεις» στήνοντας οδοφράγματα. Δεν είχαν ωριμάσει ακόμη οι συνθήκες για οδομαΧ^εζ·
Ο χρόνος, όμως, όπως το κυδώνι και το αβοκάντο, έχουν τ η
συνήθεια να σαπίζουν πριν ωριμάσουν. Στις 25 Σεπτεμβρίου κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος στην Κολωνία και ο στρατιωτικός
διοικητής απαγόρευσε αμέσως την κυκλοφορία της Neue Rheinische Zeitung. Ο Μαρξ απέστειλε ένα φυλλάδιο στους συνδρομητές, εξηγώντας πως «η πένα αναγκάστηκε να υποταχτεί στο
ξίφος», υποσχέθηκε, όμως, πως η εφημερίδα πριν περάσει πολύς
καιρός θα ξαναβγεί «σε μεγαλύτερο μέγεθος».
Μ ε πολλούς δημοσιογράφους ήδη φυλακισμένους και τους με-
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τόχους να αρνούνται να χρηματοδοτήσουν μια εφημερίδα που βρισκόταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, η υπόσχεση του Μαρξ
ακουγόταν παράταιρα αισιόδοξη - πόσο μάλλον που ο πλέον πολύτιμος συνεργάτης του, ο Ένγκελς, μόλις πληροφορήθηκε πως
η αστυνομία τον κυνηγούσε, την κοπάνησε και, ύστερα από ένα
σύντομο διάλειμμα στο Μπάρμεν για να πει τα νέα στους κατατρομοκρατημένους του γονείς, είχε βρει καταφύγιο στο άσυλο
του Βελγίου. Η ανταγωνίστρια Kölnische Zeitung, πατριωτική
και νομοταγής όπως πάντα, δημοσίευσε το ένταλμα για τ η σύλληψή του:
Όνομα: Φρειδερίκος Ένγκελς' επάγγελμα: έμπορος· τόπος
γέννησης και κατοικίας: Μ π ά ρ μ ε ν θρήσκευμα: Ευαγγελικός· ηλικία: 27 ε τ ώ ν ύψος: 1.73 μ. χρώμα μαλλιών και φρυδιών: σκούρο ξανθό· πρόσωπο: κανονικό* χρώμα οφθαλμών:
γκρι· μύτη και στόμα: κανονικές αναλογίες· δόντια: σε καλή
κατάσταση· γενειάδα: καστανή· γνάθος και πρόσωπο: ωοειδή· όψη: υγιής· σώμα: λεπτό.
Υπέροχη διαφήμιση για τον επαναστατικό τρόπο ζωής. Ο ιδιοκτήτης αυτής της υγιούς όψεως και της καλοσχηματισμένης μύτης έφτασε στις Βρυξέλλες στις 5 Οκτωβρίου, συνοδευόμενος
από τον Ερνστ Ντρόνκε· δεν πρόλαβαν, όμως, οι δύο πρόσφυγες
να γευματίσουν στο ξενοδοχείο τους και ένα απόσπασμα εθελοντών αστυνομικών τούς έσυρε στις φυλακές των Πετί-Καρμ, εκμεταλλευόμενο στο έπακρο τον παλαιό εκείνο νόμο περί «αλητείας», που είχε αποδειχτεί τόσο αποτελεσματικός στην περίπτωση της Τζένης Μαρξ. Δύο ώρες αργότερα ο Ένγκελς και ο
Ντρόνκε οδηγήθηκαν με σφραγισμένη άμαξα στο σταθμό του
τρένου και πήραν, συνοδευόμενοι μέχρι τα σύνορα, το επόμενο
τρένο για το Παρίσι.
Στις 12 Οκτωβρίου, όταν επανακυκλοφόρησε η Neue Rheinische Zeitung με την άρση του στρατιωτικού νόμου, ο Μαρξ έγρα-
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ψε ένα οργισμένο άρθρο για τ η «βίαια μεταχείριση» των φίλων
του. «Απ' όλα αυτά έγινε ξεκάθαρο πως η βελγική κυβέρνηση
μαθαίνει όλο και περισσότερο να αναγνωρίζει τ η θέση της», σχολίασε:
Οι Βέλγοι γίνονται σταδιακά οι αστυνόμοι όλων των γειτόνων τους και η ήσυχη και καθυποταγμένη τους συμπεριφορά
τούς γεμίζει χαρά. Εντούτοις, υπάρχει κάτι γελοίο με τους καλούς Βέλγους αστυνομικούς. Ακόμη και η σοβαρή Times αναγνώρισε με περισσή ειρωνεία τον πόθο των Βέλγων να γίνουν
με κάθε τίμημα αρεστοί. Πρόσφατα, συμβούλευσαν το βελγικό έθνος, μιας και είχε ξεφορτωθεί όλες τις [εργατικές] λέσχες, να μεταμορφωθεί σε μία και μοναδική τεράστια λέσχη
με μότο ''Ne risquez ηβηΓ."^ Δεν χρειάζεται να πούμε πως ο
επίσημος βελγικός Τύπος, μέσα σε όλον τον κρετινισμό του,
αναδημοσίευσε το κολακευτικό αυτό άρθρο και το καλωσόρισε ασμένως.
Ο αγώνας για τη σωτηρία της νηπιακής Γερμανικής Δημοκρατίας κορυφωνόταν με επαναστατικούς ξεσηκωμούς στη Βιέννη
και οδομαχίες στο Βερολίνο. Μόλις είχε εκλεγεί ο Μαρξ πρόεδρος της Ένωσης Εργατών της Κολωνίας, στις 22 Οκτωβρίου,
και ο εκδότης της εφημερίδας της Ένωσης καταδικάστηκε σε
ένα μήνα φυλάκιση για δυσφήμηση του Χερ Χέκερ. Ο εκδικητικός δημόσιος κατήγορος, ενθαρρυμένος από αυτή τ η μικρή νίκη κατά των βασανιστών του, έστησε καινούργιες δίκες ενάντια
στο Μαρξ, ισχυριζόμενος πως οι λόγοι του ισοδυναμούσαν με
«εσχάτη προδοσία». Έφτασε μάλιστα σε τέτοια σημεία παραλογισμού, ώστε να ξεκινήσει ανακρίσεις για λιβελογραφία, εξαιτίας ενός άρθρου στη Neue Rheinische Zeitung με την υπογραφή Χέκερ. Το άρθρο ήταν ένας ολόψυχος ύμνος προς το γερμαΜ η διακινδυνεύετε τίποτα.
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νικό λαό και το είχε γράψει ο δημοκράτης Φρίντριχ Χέκερ, ο
οποίος έφευγε για να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή στην Αμερική. Δεν έχει σημασία, ο Τορκεμάδα τσέπης της Κολωνίας ισχυρίστηκε πως οι αναγνώστες θα υπέθεταν ότι το άρθρο απηχούσε τις δικές του απόψεις. Όπως αναρωτήθηκε σαρκαστικά κι ο
Μαρξ, μήπως ο ενάγων νομίζει πράγματι πως «η εφημερίδα αυτή με την επινοητική της μοχθηρία, υπέγραψε τη διακήρυξή της
"Χέκερ", ώστε να πείσει το γερμανικό λαό πως ο Χέκερ, ο εισαγγελέας, μεταναστεύει στη Νέα Υόρκη, πως ο Χέκερ, ο εισαγγελέας, ευαγγελίζεται τη γερμανική δημοκρατία, πως ο Χέκερ,
ο εισαγγελέας, τιμωρεί επίσημα τις ευσεβείς επαναστατικές του
επιθυμίες;» Μάλλον όχι: ήταν όμως ακόμη μια ευκαιρία για να
κυνηγήσει και να παρενοχλήσει τους εχθρούς του γερμανικού
κράτους.
Ο Ένγκελς, πάλι, αντί να επισπεύσει την επιστροφή στη γη
των προγόνων του και να αναζητήσει τη λύση όλων αυτών των
δραμάτων, που κυμαίνονταν από την τραγωδία ώς τη φάρσα, προτίμησε απλώς να τα λησμονήσει. Αφού έμεινε για λίγες μέρες
στο Παρίσι, ξεκίνησε μόνος μια παράξενη και φιδογυριστή περιπλάνηση στη γαλλική επαρχία, με γενική κατεύθυνση προς την
Ελβετία και πολλές ευχάριστες παρακάμψεις κατά μήκος της
διαδρομής. Όπως το παραδέχτηκε κι ο ίδιος «δεν εγκαταλείπει
κανείς εύκολα τη Γαλλία». Μπορεί οι σύντροφοι του στην Κολωνία να πάλευαν για τη ζωή και την ελευθερία τους, αλλά δεν
βιαζόταν να πάει να τους συναντήσει. Μήπως είχε χάσει το κουράγιο του;
Το ανέκδοτο ακόμη ημερολόγιο που κράταγε ο Ένγκελς κατά τη διάρκεια της μηνιαίας του Οδύσσειας αναφέρει σποραδικά
μόνο την κρίση που ταλάνιζε την ίδια περίοδο τη Γερμανία. Είναι γραμμένο με το θαυμασμό και την απορία του πρωτάρη ταξιδιώτη. «Ποια χώρα στην Ευρώπη μπορεί να παραβγεί με τη
Γαλλία στην αφθονία, στην ποικιλία των δώρων της φύσης και
των προϊόντων της γης της, στην παγκοσμιότητά της;» αναφω-
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νεί. ((Και τι κρασί ήταν αυτό! Πόση διαφορά από το Μπορντό
στη Βουργουνδία, από τη Βουργουνδία στο πλούσιο Σεν Ζορζ,
το Λινέλ και το Φροντινιάν του νότου και από κει στην αφρισμένη Καμπανία!» Κατά τα φαινόμενα, ήταν μισομεθυσμένος
όλη την ώρα - ιδίως στην Οσέρ, όπου έφτασε εγκαίρως για να
γιορτάσει τη νέα σοδειά της Βουργουνδίας. αΟ τρύγος του 1848
ήταν τόσο πλούσιος που δεν βρέθηκαν αρκετά βαρέλια για να
χωρέσουν όλο το κρασί. Και κρασί μάλιστα αρίστης ποιότητας καλύτερο από του '46, για να μην πω καλύτερο κι από του '34».
Το κρασί δεν ήταν το μόνο που τον μέθυσε. ((Σε κάθε μου βήμα, συναντώ τις ευθυμότερες συντροφιές, τα γλυκύτερα αμπέλια και τα ομορφότερα κορίτσια». Μετά από αυτή την εμπεριστατωμένη και διεξοδική έρευνα, κατέληξε στο συμπέρασμα πως
προτιμούσε τις ((φρεσκοπλυμένες, καλοχτενισμένες, μικροκαμωμένες» γυναίκες της Βουργουνδίας από τις ((γήινες» και ((ατημέλητες» συμπατριώτισσές τους που ζούσαν μεταξύ του Σηκουάνα και του Λίγηρα. ((Δεν θα δυσκολευτείτε, λοιπόν, να το πιστέψετε πως πέρασα περισσότερο χρόνο ξαπλωμένος στο γρασίδι
με τους οινοπώλες και τις κόρες τους, τρώγοντας σταφύλια, πίνοντας κρασί, κουβεντιάζοντας και γελώντας, απ' ό,τι ανεβοκατεβαίνοντας στους λόφους».
Καταλαβαίνουμε γιατί κράτησε τόσο πολύ το ταξίδι - και γιατί ήταν απένταρος, όταν έφτασε επιτέλους στην Ελβετία. Απηύθυνε εκκλήσεις τόσο στον πατέρα του όσο και στον Μαρξ να του
στείλουν χρήματα και, καθώς δεν είχε νέα τους, έγραψε ξανά
στην Κολωνία ρωτώντας εκνευρισμένος εάν ο εκδότης του τον είχε αποκηρύξει επειδή έμεινε ταπί. ((Αγαπητέ Ένγκελς», απάντησε ο Μαρξ. ((Μένω έκπληκτος πραγματικά που δεν έχεις λάβει ακόμη τα χρήματα που σου έστειλα. Εγώ ο ίδιος (και όχι το
τμήμα διεκπεραίωσης) σου έστειλα 61 θάλερ, κύριος οίδε εδώ
και πόσον καιρό... Πώς μπόρεσες να φανταστείς πως θα σε άφηνα άφραγκο; Θα είσαι πάντα φίλος και άνθρωπος εμπιστοσύνης
και ελπίζω να παραμείνω κι εγώ δικός σου, Κ. Μαρξ». Πρόσθε-
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σε χι ένα εύθυμο, μαχητικό υστερόγραφο: αΟ γέρος σου είναι
γουρούνι και θα πρέπει να του γράψουμε ένα αγενέστατο γράμμα». Σύντομα, όμως, αντιλήφθηκε πως ίσως αυτή να μην ήταν η
κατάλληλη τεχνική για τη συγκέντρωση πόρων. αΒρήκα μια
αλάνθαστη τεχνική για να απομυζήσουμε χρήματα από το γέρο
σου, τώρα που δεν έχουμε μία», έγραφε, αφού το ξανασκέφτηκε,
στις 29 Νοεμβρίου. «Γράψε μου ένα παρακλητικό γράμμα (όσο
πιο απλό γίνεται) όπου θα εξιστορείς όλες τις αναποδιές της τύχης, αλλά με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορώ να το δείξω στη μητέρα σου. Ο γέρος έχει αρχίσει να φοβάται». Ο Μπίλι Μπάντερ,*
ας το υπενθυμίσουμε, χρησιμοποιούσε με παρόμοιο τρόπο τη μητρική συμπόνια, όταν προσπαθούσε να εκμαιεύσει ταχυδρομικές
επιταγές από τον πατέρα του, ούτε κι αυτός, όμως, πετύχαινε
περισσότερα από τον Μαρξ και τον Ένγκελς.
Μέχρι να φτάσουν τα Χριστούγεννα, ο Ένγκελς είχε βαρεθεί
την ((άσωτη ζωή» και ((το τεμπελίκι σε ξένους τόπους». Σε μια
επιστολή από τη Βέρνη, επικαλέστηκε καινούργια τερατώδη δικαιολογία για να εξηγήσει την απουσία του: ((Εάν πειστώ πως
δεν θα με συλλάβουν για να με ανακρίνουν, θα έρθω αμέσως.
Μετά μπορούν, αν θέλουν, να με πάρουν να με δικάσουν σε δέκα χιλιάδες δικαστήρια, όταν, όμως, σε συλλαμβάνουν για ανάκριση δεν σου επιτρέπουν να καπνίζεις, και δεν θα μπορούσα να
ανεχτώ τέτοια ταλαιπωρία».
Αφού τον διαβεβαίωσαν πως δεν θα χρειαζόταν να θυσιάσει
τα πούρα του για την κοινή υπόθεση, ο Ένγκελς επέστρεψε στη
Γερμανία τον Ιανουάριο - όπου ανακάλυψε πως η επανάσταση
είχε απλώς τελειώσει. Είχε σχηματιστεί καινούργια κυβέρνηση
υπό την προεδρία του Κόμη του Βραδεμβούργου, νόθου γιου του
Φρειδερίκου Γουλιέλμου Β ' , και ο Βασιλιάς είχε διαλύσει την
πρωσική Εθνοσυνέλευση. ((Η αστική τάξη δεν κούνησε το δαχτυλάκι της· επέτρεψαν απλώς στο λαό να πολεμήσει για λο* Πρόσωπο των αγγλικών κόμικς.
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γαριασμό τους», μουρμούριζε ο Μαρξ στη Neue
Rheinische
Zeitung χαι παραδεχόταν πως το όραμά του για μια μεγάλη συμμαχία μεταξύ των εργατών και των μεσαίων τάξεων ήταν μόνο
μια χίμαιρα. Η πρωσική πανωλεθρία απέδειξε πως επανάσταση
της αστικής τάξης ήταν αδύνατη στη Γερμανία* τώρα πια δεν
θα αρκούσε τίποτα λιγότερο από τ η δημοκρατική εξέγερση.
Αλλά η εργατική τάξη της Γερμανίας δεν θα ανασυντασσόταν
για δράση χωρίς ενθάρρυνση από το εξωτερικό - ιδίως από τ η
Γαλλία. Αφού αναλογίστηκε τα διδάγματα της προηγούμενης
χρονιάς, δημοσίευσε ένα αναθεωρημένο επαναστατικό μενού την
1η Ιανουαρίου του 1849:
Η ανατροπή της αστικής τάξης στη Γαλλία, ο θρίαμβος της
γαλλικής εργατικής τάξης, η χειραφέτηση της εργατικής τάξης εν γένει, αυτή είναι λοιπόν η κραυγή ολόκληρης της ευρωπαϊκής απελευθέρωσης.
Η Αγγλία^ όμως, η χώρα που μετατρέπει έθνη ολόκληρα
σε προλετάριους, που παίρνει ολόκληρο τον κόσμο στην τεράστια αγκαλιά της... η Αγγλία φαίνεται πως είναι ο βράχος
από τον οποίο αναχαιτίζεται το επαναστατικό κύμα, η χώρα
όπου η νέα κοινωνία κατατυνίγεται εν τ η γενέσει της ακόμη.
Κάθε κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία ήταν καταδικασμένη
να προσκρούσει στη βιομηχανική και εμπορική δύναμη της αγγλικής μεσαίας τάξης και αμόνο ένας παγκόσμιος πόλεμος μπορεί να ανατρέψει την Παλαιά Αγγλία, όπως μόνο ένας Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να διαμορφώσει για τους χαρτιστές, το
κόμμα των οργανωμένων Άγγλων εργατών, τις συνθήκες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να εξεγερθούν με επιτυχία εναντίον
των γιγαντιαίων τους καταπιεστών». Το περιστασιακό παιχνίδι
της διερεύνησης των διαδοχικών συνεπειών - τ ο οποίο πάνω από
έναν αιώνα αργότερα θα γινόταν γνωστό ως η θεωρία του ντόμινο- οδήγησε σε ένα αναπόφευκτο και εσχατολογικό συμπέ-
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ρασμα: αΟ κατάλογος των περιεχομένων για το 1849 περιλαμβάνει: Επαναστατική εξέγερση της γαλλικής εργατικής τάξης,
παγκόσμιος πόλεμος)).
Και μετά; Κατά τ η διάρκεια του 1848, όπου και όποτε η εργατική τάξη τόλμησε να σηκώσει το κεφάλι της πάνω από τα
οδοφράγματα συντρίφτηκε ολοκληρωτικά - σ τ η Γαλλία, την
Πρωσία, την Αυστρία και μάλιστα στην ίδια την Αγγλία, όπου η
μαζική διαδήλωση στο Κένινγκτον, στο Νότιο Λονδίνο, σήμανε
και το τέλος της χαρτιστικής απειλής. Μ ε το ταλέντο του, όμως,
στο παράδοξο και τ η λογική αντιστροφή, ο Μαρξ μπορούσε να
διακρίνει τους εν δυνάμει θριάμβους που κρύβει κάθε καταστροφή, τις αργυρές αναλαμπές πίσω από κάθε σύννεφο, πως και την
πιο αποτρόπαια νύχτα την ακολουθεί η αυγή. Τι σημασία είχε
αν πέτυχαν οι αντεπαναστάσεις; Η επιτυχία τους, σαν το σπιρούνιασμα στο άλογο, θα κέντριζε τους εργάτες και την επόμενη φορά θα προέλαυναν με μεγαλύτερη ορμή. Είχε εμπιστοσύνη στην παλιά τακτική του réculer pour mieux sauter."^
Όπως αποδείχτηκε, όμως, το 1849 ήταν απλώς το θλιβερό
υστερόγραφο του 1848. Ένα μήνα μετά την έκδοση του μηνύματος για το Νέο Έτος, ο Μαρξ και ο Ένγκελς δικάστηκαν με
τ η γνωστή πια κατηγορία της προσβολής του δημοσίου κατηγόρου. Η αγόρευση του Μαρξ από το εδώλιο του κατηγορουμένου διήρκεσε σχεδόν μία ώρα. Αποδομώντας τα άρθρα 222 και
367 του ναπολεόντειου ποινικού κώδικα μέχρι που δεν απέμεινε
παρά μια χούφτα σκόνη, απέδειξε τι σπουδαίο μυαλό είχε χάσει
η νομική επιστήμη όταν αρνήθηκε να ακολουθήσει τ η σταδιοδρομία του πατέρα του. Η διάλεξή του στο σώμα των ενόρκων
είχε ως θέμα τ η σημαντική, καίτοι σχολαστική, διάκριση μεταξύ καθύβρισης και συκοφαντίας* ισχυρίστηκε πως ο εισαγγελέας οφείλει να αποδείξει όχι μόνον την καθύβριση αλλά και την
πρόθεση καθύβρισης, καθώς το άρθρο 367 επιτρέπει στο δημο* Κάνω ένα βήμα προς τα πίσω για να εφορμήσω καλύτερα.
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σιογράφο να δημοσιοποιεί τα ((γεγονότα», ακόμη κι αν αυτά συνιστούν προσβολή. Ερμηνεύοντας το άρθρο 222 (το οποίο απαγόρευε την καθύβριση των δημόσιων αξιωματούχων), επισήμανε πως ο ποινικός κώδικας, σε αντίθεση με τον πρωσικό νόμο, δεν
συμπεριλαμβάνει το έγκλημα καθοσιώσεως και, καθώς ο βασιλιάς της Πρωσίας δεν ήταν αξιωματούχος, δεν μπορούσε να τύχει της προστασίας ούτε του άρθρου 222. ((Πώς μου επιτρέπεται
να καθυβρίζω το Βασιλιά και δεν μου επιτρέπεται να καθυβρίζω
το δημόσιο κατήγορο;»
Ο Μαρξ ανέπτυξε τον υπερασπιστικό του λόγο ήρεμα και χρησιμοποιώντας όλους τους δικανικούς κανόνες, αποφεύγοντας τα
συνηθισμένα του τεχνάσματα και τα πολλά στολίδια, στην κατακλείδα, όμως, της αγόρευσής του επικαλέστηκε, επιτέλους,
την πολιτική συνείδηση των δικαστών:
Προτιμώ να παρακολουθώ τα μεγάλα γεγονότα του κόσμου, να
αναλύω το ρου της ιστορίας, παρά να καταγίνομαι με τους κατά τόπους άρχοντες, με την αστυνομία και τους εισαγγελικούς
δικαστές. Όσο, όμως, σημαντικό κι αν θεωρούν οι κύριοι αυτοί στις ημεροφαντασίες τους τον εαυτό τους, δεν είναι τίποτα^ απολύτως τίποτα^ μπροστά στις γιγάντιες μάχες του καιρού που διανύουμε. Πιστεύω πως κάνουμε αληθινή θυσία, αποφασίζοντας να χαραμίσουμε μια λόγχη αναμετρώμενοι με
τέτοιους αντιπάλους. Πάνω απ' όλα, όμως, είναι καθήκον του
Τύπου να προτάσσει τα στήθη του και να μιλά επ' ονόματι
των καταπιασμένων της γειτονιάς του... Το πρώτο καθήκον
του Τύπου σήμερα είναι να υπονομεύσει όλα τα θεμέλια της
υφιστάμενης πολιτικής κατάστασης πραγμάτων.
Ξανακάθισε καταχειροκροτούμενος από το πλήθος που είχε γεμίσει την αίθουσα του δικαστηρίου: ο Μαρξ και ο Ένγκελς είχαν
κερδίσει την αθώωσή τους. Δεν τους δόθηκε, όμως, ο χρόνος να
το γιορτάσουν. Την επομένη, στις 8 Φεβρουαρίου, ο Μαρξ βρι-
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σκόταν πίσω στο εδώλιο με δύο συναδέλφους του της Περιφερειακής Επιτροπής Δημοκρατών του Ρήνου, κατηγορούμενος αυτήν τ η φορά για «παρακίνηση σε εξέγερση».
Η δίωξη ξεκίνησε μετά τις ταραχές του Νοεμβρίου του 1848,
όταν μέλη της Πρωσικής Εθνοσυνέλευσης -που στη συνέχεια
εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την αίθουσα συνεδριάσεων
υπό την απειλή των όπλων του κυβερνητικού στρατού- νομοθέτησαν πως σε περίπτωση διαμαρτυρίας του φορολογούμενου, η
συλλογή του φόρου θα αναστελλόταν. Σ ε μια διακήρυξη με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 1848, η επιτροπή του Μαρξ δήλωσε πως
«παντού και με κάθε τρόπο πρέπει να προβάλλεται αντίσταση»
στη διά της βίας συλλογή των φόρων και πρότειναν να οργανωθεί λαϊκός στρατός «για να απωθήσει τον εχθρό». Καθώς η διακήρυξή τους συνιστούσε αναμφίβολα παρακίνηση σε εξέγερση,
όπως παραδέχτηκε και ο Μαρξ στο δικαστήριο, το θέμα ήταν
«κατά πόσο οι κατηγορούμενοι νομιμοποιούνταν από την απόφαση της Εθνοσυνέλευσης σχετικά με την άρνηση πληρωμής
φόρων να απευθύνουν με τέτοιον τρόπο κάλεσμα αντίστασης κατά της κρατικής εξουσίας [και] να οργανώσουν ένοπλα σώματα
εναντίον των δυνάμεων του κράτους». Ύστερα από σύντομη συζήτηση οι ένορκοι αποφάσισαν ομόφωνα πως ο Μαρξ είχε συμπεριφερθεί με απόλυτη συνταγματική νομιμότητα. Όπως έγραψε και η Deutsche Londoner Zeitung^ ένα φιλελεύθερο εβδομαδιαίο φύλλο για τους Γερμανούς πρόσφυγες του Λονδίνου:
((Στις μέρες μας, η κυβέρνηση δεν έχει καθόλου τύχη με τους
ενόρκους». Η κυβέρνηση, όμως, είχε κι άλλα όπλα στο οπλοστάσιό της. Ο υποδιοικητής της φρουράς του Ρήνου, που έφερνε το ατυχές όνομα συνταγματάρχης Φρειδερίκος Ένγκελς πληροφόρησε τον Oberpräsident"^ της Ρηνανίας πως ο Μαρξ ((τώρα
που αθωώθηκε από το δικαστήριο γίνεται όλο και θρασύτερος
και μου φαίνεται πως ήρθε η ώρα να εκτοπιστεί αυτός ο άνθρω* Πρωθυπουργός.
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πος, γιατί ένα είναι βέβαιο, δεν υπάρχει λόγος να κρατάμε ανάμεσά μας έναν αλλοδαπό τον οποίο δεν ανεχόμαστε πια, έτσι
που σπιλώνει τα πάντα με τη φαρμακερή του γλώσσα, λες και
δεν έχουμε ντόπιες οχιές που κάνουν τ η δουλειά τους με το παραπάνω».
Ενώ ο συνταγματάρχης Ένγκελς περίμενε την απάντηση, δύο
αξιωματικοί του από τον Όγδοο Λόχο Πεζικού αποφάσισαν να
αναλάβουν μόνοι τους δράση, εμπιστευόμενοι την ιδιωτική πρωτοβουλία στα ζητήματα εκφοβισμού. Επισκέφθηκαν λοιπόν το
σπίτι του Μαρξ το απόγευμα της 2ας Μαρτίου και απαίτησαν
να μάθουν ποιος είχε γράψει ένα πρόσφατο άρθρο στη Neue
Rheinische Zeitung για τ η διαφθορά στο στρατό, το οποίο είχε
προσβάλει σοβαρότατα «ολόκληρο τον 8ο λόχο». Ο εκδότης τούς
επεσήμανε πως το εν λόγω άρθρο ήταν στην πραγματικότητα
ξένη καταχώρηση για την οποία δεν έφερε καμία ευθύνη. Οι ένστολοι επισκέπτες του, με το χέρι στη λαβή του ξίφους, τον προειδοποίησαν πως εάν αρνηθεί να κατονομάσει το συγγραφέα «κάποιο κακό θα γίνει». Αντί για άλλη απάντηση, ο Μαρξ τους επέστησε την προσοχή στη λαβή ενός πιστολιού που πρόβαλλε από
την τσέπη της ρόμπας του. Οι δύο άντρες έφυγαν αμέσως.
«Θα πρέπει να έχει χαλαρώσει πολύ η πειθαρχία», έγραψε ο
Μαρξ στο συνταγματάρχη Ένγκελς, «και κάθε έννοια νόμου και
τάξης να έχει χαθεί, εάν, ωσάν να επρόκειτο για καμία συμμορία
ληστών, στέλνει ο κάθε λόχος εκπροσώπους του σε έναν ιδιώτη
πολίτη και προσπαθεί με απειλές να αποσπάσει τ η μία ή την
άλλη ομολογία από το στόμα του... Σας παρακαλώ θερμά, κύριε, να διενεργήσετε έρευνες για το επεισόδιο και να μου δώσετ ε εξηγήσεις γι' αυτή την άνευ προηγουμένου αυθαιρεσία. Θα
λυπηθώ πολύ, εάν αναγκαστώ να καταφύγω στη δημοσιοποίηση
του γεγονότος». Η πένα του Μαρξ ήταν αποτελεσματικότερη
απειλή από τα ξίφη των αξιωματικών. Ο άθλιος διοικητής τον
διαβεβαίωσε πως οι άντρες είχαν επιπληχθεί και ευχαρίστησε τ η
Neue Rheinische Zeitung για τ η διακριτικότητά της και την
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αποσιώπηση του επεισοδίου. Μεγαλόψυχος στη νίκη, ο Μαρξ
είπε στο συνταγματάρχη πως η σιωπή της εφημερίδας αποδεικνύει ((πόσο εκτιμά το δεσπόζον ττνεύμα αναταραχής».
Αληθοφανής ιστορία. Αν και συχνά αριστεριστές σαν τον Δρα
Γκόττσαλκ (ο οποίος είχε βγει πια από τ η φυλακή) επέκριναν
τον Μαρξ για έ λ λ ε ι ψ η μαχητικότητας, όσα δημοσίευε ήταν αρκετά προκλητικά -και συμπεριλάμβαναν και σκληρούς σαρκασμούς για τον ((γραφειοκρατικοφεουδαρχικοστρατιωτικό δεσποτισμό» που επέβαλλε ο Βασιλιάς και ο αριστοκράτης νέος του
Υπουργός Εσωτερικών, βαρόνος Φον Μαντόιφελ. ((Οι κυβερνήσεις προετοιμάζονται ανοιχτά πια για coups d'état"^ τα οποία
έχουν στόχο να συμπληρώσουν την αντεπανάσταση», πρόβλεψε
στις 12 Μαρτίου. ((Κατά συνέπεια, ο λαός θα ήταν απόλυτα δικαιολογημένος να προετοιμάζεται να στασιάσει». Πρόσθεσε,
όμως, πως ο λαός δεν θα έπρεπε παρασυρθεί από ((την άτεχνα
στημένη παγίδα» - γιατί πίστευε πως σύντομα θα παρουσιάζονταν πολύ καλύτερες ευκαιρίες. Στις 8 Μαΐου, αφού στη Δρέσδη και το Παλατινάτο ξέσπασαν εξεγέρσεις και έγιναν μάχες
ατάκτων, η Neue Rheinische Zeitung έφερε τα χαρμόσυνα νέα
πως ((η επανάσταση όλο και πλησιάζει».
((Πολλοί είχαν αναρωτηθεί», έγραψε ο Ένγκελς πολλά χρόνια
αργότερα, ((πώς ήταν δυνατόν να συνεχίζουμε τόσο απερίσπαστοι τις δραστηριότητές μας, ενώ βρισκόμασταν μέσα σ' ένα
πρωσικό οχυρό πρώτης τάξεως, αντιμέτωποι με μια φρουρά 8.000
ανδρών, απέναντι ακριβώς από το φρουραρχείο* διαθέταμε, όμως,
φυλαγμένες στο γραφείο του εκδότη, οκτώ καραμπίνες με ξιφολόγχη και 250 γεμισμένα φυσίγγια και τις κόκκινες ιακωβίνικες
κάπες των στοιχειοθετών, κι έτσι, οι αξιωματικοί θεωρούσαν πως
το σπίτι μας ήταν κι αυτό σαν οχυρό και δεν θα μπορούσαν να το
πάρουν χωρίς καμιά προσπάθεια». Το οχυρό παραδόθηκε, βέβαια, χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός. Στις 16 Μαΐου, οι
* Πραξικοπήματα.
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πρωσικές αρχές μήνυσαν το μισό εκδοτικό προσωπικό και κίνησαν τις διαδικασίες για να εκτοπιστεί το άλλο μισό - όσοι δεν
ήταν Πρώσοι, μεταξύ των άλλων και ο Μαρξ. Δεν μπορούσε να
γίνει τίποτε άλλο. Στο τελευταίο φύλλο, τυπωμένο προκλητικά
με φωτεινό κόκκινο μελάνι, οι εκδότες ανακοίνωναν πως «η τ ε λευταία μας λέξη παντού και πάντοτε θα είναι: χειραφέτηση της
εργατικής τάζηςίη Ο Μαρξ και οι δημοσιογράφοι του εγκατέλειψαν στη συνέχεια το κτίριο, κρατώντας σφιχτά στα χέρια τους
τα όπλα και τις αποσκευές τους, ενώ έπαιζε η ορχήστρα και η
κόκκινη σημαία ανέμιζε περήφανα στη στέγη.
Ο Μαρξ ρευστοποίησε τα πάντα -ακόμη και την εκτυπωτική
μηχανή της εφημερίδας που του ανήκε προσωπικά και την επίπλωση του σπιτιού του- και κατάφερε να εξοφλήσει τα χρέη του.
Τα οικογενειακά ασημικά της Τζένης βρίσκονταν στο ενεχυροδανειστήριο, αυτήν τ η φορά στη Φρανκφούρτη, ενώ η ίδια με τα
παιδιά έφυγαν και πάλι και πήγαν να μείνουν στη μητέρα της
στην Τρηρ. Ο Μαρξ κι ο Ένγκελς κίνησαν για τ η Φρανκφούρτη, ευελπιστώντας να πείσουν τους αριστερούς βουλευτές της
Εθνοσυνέλευσης να υποστηρίξουν τα ανυπότακτα στρατεύματα
της νοτιοδυτικής Γερμανίας, που συνέχιζαν να πολεμάνε για τον
καλό σκοπό υπέρ της «προσωρινής κυβέρνησης» του Μπάντεν
και του Παλατινάτου. Κανείς δεν τους έδωσε προσοχή κι έτσι,
την άλλη μέρα, ταξίδεψαν στο Μπάντεν και πίεσαν τον επαναστατικό στρατό να βαδίσει απρόσκλητος προς τ η Φρανκφούρτη.
Οι εκκλήσεις τους αγνοήθηκαν και πάλι, αν και είχαν μια φιλική συνάντηση με τον Βίλιχ, τον παλιό τους συνάδελφο, ο οποίος
διοικούσε πλέον μια ομάδα ανταρτών. Ο Ένγκελς, ισόβιος σπουδαστής της στρατιωτικής τακτικής, δεν μπόρεσε ν' αντισταθεί
στον πειρασμό να φορέσει τ η στολή και να συμμετάσχει σε αληθινό πόλεμο. Κατατάχθηκε ως εθελοντής και γρήγορα έγινε
υπαρχηγός του Βίλιχ* διηύθυνε παράλληλα επιχειρήσεις και εκστρατείες και τις επόμενες εβδομάδες πολέμησε σε τέσσερις
αψιμαχίες και τις έχασε και τις τέσσερις. Η σημαντικότερή του
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ανακάλυψη, είπε στην Τζένη Μαρξ, ήταν πως «τη στιγμή της
μάχης η πολυθρύλητη ανδρεία είναι η πιο αναμενόμενη αρετή
που μπορεί κανείς να διαθέτει. Οι σφαίρες που σφυρίζουν είναι
ζήτημα επουσιώδες». Δεν συνάντησε πολλές περιπτώσεις δειλίας, αλλά κάμποσες «γενναίας ηλιθιότητας».
Ο Μαρξ που δεν διέθετε ούτε την κλίση ούτε τ η φυσική κατάσταση για στρατιώτης, αντιλήφθηκε πως δεν είχε τίποτε άλλο να κάνει στη Γερμανία. Αρχές Ιουνίου αναχώρησε για το Παρίσι, ταξιδεύοντας με πλαστό διαβατήριο και συστήθηκε στους
Γάλλους ως επίσημος απεσταλμένος της επαναστατικής κυβέρνησης του Παλατινάτου. Τ η στιγμή, πάντως, που έφτασε, το
Παρίσι υπέφερε από τις φιλοβασιλικές αντιδράσεις και μια επιδημία χολέρας. «Παρ' όλα αυτά», έγραφε ευδιάθετα στον Ένγκελς στις 7 Ιουνίου, «ποτέ ώς τώρα η κολοσσιαία έκρηξη του
επαναστατικού ηφαιστείου δεν ήταν τόσο κοντά, όσο σήμερα στο
Παρίσι... Συναναστρέφομαι ολόκληρο το επαναστατικό κόμμα
και μέσα σε λίγες μέρες όλες οι επαναστατικές εφημερίδες θα
βρίσκονται στη διάθεσή μου».
Μέσα σε λίγες μέρες δεν υπήρχαν επαναστατικές εφημερίδες για να βρεθούν στη διάθεσή του. Όταν η φατρία των Ορεινών στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση απηύθυνε προσκλητήριο για
μαζική διαδήλωση στις 13 Ιουνίου, τα κυβερνητικά στρατεύματα απλώς έδιωξαν με τις ξιφολόγχες τον κόσμο από το δρόμο και
συνέλαβαν τους υποκινητές. Αυτό ήταν το τέλος των επαναστάσεων που άρχισαν το 1848: όταν ο γαλατικός κόκορας τόλμησε να λαλήσει και να κορδωθεί, του στρίψαν το λαρύγγι.
Η Τζένη, έγκυος στο τέταρτό τους παιδί, συνάντησε τον
άντρα της στο Παρίσι στις αρχές Ιουλίου: «Εάν η γυναίκα μου
δεν βρισκόταν σε état par trop intéressant^^ θα έφευγα ευχαρίστως από το Παρίσι μόλις μου το επέτρεπαν τα οικονομικά μου»,
έγραψε στον Ένγκελς. Αλλά δεν ήταν στο χέρι του. Οι θριαμΣ ε ενδιαφέρουσα.
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βευτές αντιδραστικοί είχαν ξεχυθεί στο κυνήγι των αλλοδαπών
επαναστατών και τους έδιωχναν τον έναν μετά τον άλλον από
την πρωτεύουσα που είχε ξαναβρεί την ηρεμία της. Το ηλιόλουστο πρωινό της 19ης Μαρτίου, ένας αστυνόμος εμφανίστηκε
στην πόρτα του Μαρξ στην οδό Λιλ 45 και παρέδωσε το επίσημο ένταλμα το οποίο εξόριζε τον Μαρξ στο département^^ του
Μορμπιγιάν στη Βρετάνη. Το περίεργο ήταν που δεν είχε εξοριστεί νωρίτερα: φαίνεται πως η αστυνομία δεν μπορούσε για
πολλές βδομάδες να τον εντοπίσει, ίσως γιατί είχε λάβει την
προφύλαξη να νοικιάσει το σπίτι του με το ψευδώνυμο «κύριος
Ραμπόζ».
Κατόρθωσε να καθυστερήσει το αναπόφευκτο απευθυνόμενος
στον Υπουργό Εσωτερικών. Στις 16 Αυγούστου, ο επιθεωρητής
των Παρισίων τον ενημέρωσε πως το ένταλμα είχε επιβεβαιωθεί, αν και δινόταν η άδεια στην Τζένη να κάτσει ακόμη ένα μήνα. Ο Μαρξ περιέγραψε το Μορμπιγιάν ως τα «σκαλοπάτια του
Ποντάιν της Βρετάνης», ένας βάλτος μολυσμένος από την ελονοσία που θα σκότωνε αναμφίβολα τον ίδιο και την οικογένειά
του, έτσι άθλια που ήταν η υγεία όλων τους. «Δεν χρειάζεται να
σου πω», έγραψε στον Ένγκελς, «πως δεν πρόκειται να δώσω
τ η συγκατάθεσή μου σ' αυτή την καλυμμένη απόπειρα κατά της
ζωής μου. Φεύγω, λοιπόν, από τ η Γαλλία». Δεν τον δέχονταν
ούτε η Γερμανία ούτε το Βέλγιο, και η Ελβετία αρνήθηκε την αίτησή του για χορήγηση διαβατηρίου - όχι πως έτσι κι αλλιώς
ήθελε να ζήσει ο ίδιος σ' αυτή την «ποντικοπαγίδα». Κι έτσι
στράφηκε στο τελευταίο καταφύγιο των άστεγων επαναστατών.
Όταν το Ε/Γ Πόλη της Βουλόνης σάλπαρε για το Ντόβερ στις
27 Αυγούστου του 1849, ο καπετάνιος ενημέρωσε το Αρχηγείο
«για όλους τους αλλοδαπούς που αυτήν τ η στιγμή επιβαίνουν
στο σκάφος μου», έτσι όπως επέβαλλε ο νόμος: ήταν ένας Έλληνας ηθοποιός, ένας Γάλλος ευγενής, ένας Πολωνός καθηγητής
Επαρχία.
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και κάποιος Κάρολος Μαρξ που είχε δηλώσει ως επάγγελμά του
((Δρ».
((Πρέπει να έρθεις αμέσως στο Λονδίνο)), έγραψε ο Μαρξ στον
Ένγκελς, που ανάρρωνε από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις,
πίνοντας και κυνηγώντας γυναίκες στη Λοζάνη. ((Στηρίζομαι
απόλυτα οτον ερχομό σου. Δεν μπορείς να μείνεις στην Ελβετία.
Στο Λονδίνο θα στρωθούμε αμέσως στη δουλειά)).

ο

μεγαλόσαυροζ

Το τελευταίο καταφύγιο του Μαρξ ήταν η μεγαλύτερη και πλουσιότερη μητρόπολη του κόσμου. Το Λονδίνο υπήρξε το πρώτο πολεοδομικό συγκρότημα που ο πληθυσμός του έφτασε το ένα εκατομμύριο ψυχές. Ήταν ένα απόστημα που πρηζόταν αδιάκοπα,
χωρίς ποτέ να σπάσει. Όταν ο δημοσιογράφος Χένρι Μέιχιου πέταξε με αερόστατο πάνω από την πόλη, ελπίζοντας να συλλάβει
το μέγεθός της, διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να διακρίνει «πού
άρχιζε και πού τελείωνε η τερατώδης πολιτεία, γιατί τα κτίρια,
όχι μόνον εκτείνονται προς κάθε πλευρά του ορίζοντα, αλλά χάνονται προς το βάθος... εκεί που οι οικοδομές μοιάζουν να γίνονται
ένα με τον ουρανό». Οι απογραφές δείχνουν πως μεταξύ του 1841
και του 1851 εγκαταστάθηκαν στην πρωτεύουσα 300.000 νέοι
κάτοικοι - μεταξύ των οποίων και εκατοντάδες πρόσφυγες, που,
όπως και τον Μαρξ, τους είχε τραβήξει η φήμη πως το Λονδίνο
ήταν καταφύγιο για τους πολιτικούς απόκληρους.
Αυτή όμως η αυπερπόλις πολυτελείας» ήταν εξίσου και το
υγρό, λυγρό τέρας που ξεπροβάλλει από τις πρώτες παραγράφους του Bleak House,το
οποίο γράφτηκε τρία χρόνια μετά την
άφιξη του Μαρξ:
Το ζοφερό σπίτι, μυθιστόρημα του Καρόλου Ντίκενς.
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Αδυσώπητος καιρός του Νοεμβρίου. Στους δρόμους τόση λάσπη που θα 'λεγες πως μόλις τραβήχτηκαν τα νερά από το
πρόσωπο της γης και δεν θα ξαφνιαζόσουν αν συναντούσες
ένα μεγαλόσαυρο, σαράντα μέτρα μακρύ, να ανηφορίζει αργά
και κουρασμένα, ίδια ελεφάντινη σαύρα, το Χόλμπορν Χ ι λ . Ο
καττνός από τις καμινάδες έχει κατέβει χαμηλά, στάζει με την
ψιλή μαύρη βροχή, ανάμικτος με κομμάτια άκαυτης τύρφης
• μεγάλα σαν κανονικές νιφάδες - θρηνεί ίσως κι αυτός για το
θάνατο του ήλιου.
Πίσω από τα λουσάτα σαλόνια του Μεϊφέαρ και του Πικαντίλι,
ξεδιπλωνόταν μια ανοικονόμητη κι αχαρτογράφητη πολιτεία, γεμάτη παράγκες, οίκους ανοχής και μαυρισμένες απ' την καττνιά
βιομηχανίες. «Λες και τα σπλάχνα του σύμπαντος κι η παλίρροια του ανθρώπινου μόχθου κυλάνε καθημερινά μια έξω και μια
πάλι μέσα της με τέτοια βία που νιώθεις το δέος να καταλαμβάνει όλες σου τις αισθήσεις», έγραφε ο Τόμας Κ α ρ λ ά ι λ * στον
αδερφό του. «Ω, και να έβλεπε ο πατέρας μας το Χόλμπορν μέσα στην ομίχλη! με τ η μαύρη αιθάλη να πλανάται βλοσυρή πάνω του, παρόμοια με ρευστή μελάνη· κι άμαξες και καρότσες και
πρόβατα και βόδια κι αγριεμένοι άνθρωποι να τρέχουν πάνω κάτω, μουγκανίζοντας, τσιρίζοντας, με σαματά που σου τρυπάει τ '
αυτιά, λες κι αποτρελάθηκε ολόκληρη η γ η » . Οι ασθένειες ήταν
κοινός τόπος - διόλου παράξενο αν σκεφτεί κανείς πως το αποχετευτικό δίκτυο έριχνε τα λύματά του στον Τάμεση, ο οποίος
παρείχε το μεγαλύτερο μέρος του πόσιμου νερού. Ένα μόλις μήνα πριν έρθει ο Μαρξ στο Λονδίνο κι ενώ η πόλη μαστιζόταν από
ακόμη μία επιδημία χολέρας, η Times δημοσίευσε στη στήλη αλληλογραφίας την ακόλουθη έκκληση για βοήθεια:
* Thomas Carlyle (1795-1881): Βρετανός ιστορικός και φιλόσοφος, επηρεασμένος από τους Γερμανούς συγγραφείς, είναι διάσημος για την Ιστορία της Γαλλίχ-ής Επανάστασης (1837).
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Μα το Θεό, εκληπαpoύμαL και ζητάμαι την προστασία και την
δίναμή σας. Ζούμε, Μα το Θεό, σε άγρια κατάσταση, και το
Λονδίνο δεν ξέρι τίποτες για μας κι οι πλούσιοι και οι μεγάλι
δεν νοιάζονται. Ζούμε μέσα στη |3ρώμα και τη λέρα. Δεν έχουμαι καμπινέδες, σκουμπιδοντεκέδες, αποχέτεφση, καθόλου
νερό κι ούτε μια αποχέτεφση κι ένα βόθρο σε ολόκληρη την
περιοχή. Τα λέμε στην Ετερία Βοθρολιμάτων στην Γκρικ
Στριτ, στην πλατία του Σόχο, αλλά είναι πλούσιοι και δινατοί
άνθρωποι εκεί, δεν μας δίνουν σιμασία. Βρομάει καΐ ζαίχνει
απέσια. Υποφέρουμε όλοι μας και πολοί είναι άρωστοι κι αν
έρθει η Χωλέρα, ο Κύριος να μας βοϊθίσει.
Σε μερικούς τομείς της πόλης, ένα στα τρία παιδιά πέθαινε πριν
τα πρώτα του γενέθλια.
Τα θαύματα και τα τερατουργήματα του βικτοριανού Λονδίνου,
που τόση έκπληξη προκαλούσαν στους ξένους επισκέπτες, ήταν
αόρατα για τον Μαρξ. Γιατί μπορεί να είχε ταλέντο στην καταγραφή και την ανάλυση των κοινωνικών συνθηκών, αλλά παραδόξως λησμονούσε συχνά το άμεσό του περιβάλλον: αντίθετα με
τον Ντίκενς, που βουτούσε ο ίδιος στη λάσπη για να ανασύρει
ζωντανές παρατηρήσεις από πρώτο χέρι, προτιμούσε να βασίζεται για την ενημέρωσή του στις εφημερίδες και τις βασιλικές
επιτροπές. Και δεν επέδειξε το παραμικρό ενδιαφέρον για τις
συνήθειες και τις προτιμήσεις των καινούργιων του συμπατριωτών - τον τρόπο που ντύνονταν, τα παιχνίδια τους, τα λαϊκά τους
τραγούδια. Είναι αλήθεια πως τον Ιούλιο του 1850 «αναψοκοκκίνισε κι ενθουσιάστηκε» βλέποντας τη μικρογραφία μιας μηχανής ηλεκτρικού σιδηροδρόμου σε κάποια βιτρίνα της Ρίτζεντ
Στριτ, αλλά και πάλι οι οικονομικές επιπτώσεις είναι που τον
συνεπήραν και όχι η γοητεία της καινοτομίας. «Λύθηκε το πρόβλημα - κανείς δεν μπορεί να πει ποιες θα είναι οι συνέπειες»,
είπε στους φίλους του που κοιτούσαν όλοι μαζί με ανοιχτό το στόμα τη βιτρίνα και εξήγησε πως όπως ο βασιλιάς Ατμός μετα-
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μόρφωσε τον κόσμο κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, έτσι
τώρα και ο ηλεκτρικός σπινθήρας θα είναι η απαρχή μιας καινούργιας επανάστασης. αΗ πολιτική επανάσταση θα ακολουθήσει υποχρεωτικά τα βήματα της οικονομικής επανάστασης, γιατί η πρώτη είναι η έκφραση μονάχα της δεύτερης». Είναι μάλλον απίθανο να είχε σταματήσει και κάποιος άλλος από τους
διερχόμενους της Ρίτζεντ Στριτ για να αναλογιστεί τις πολιτικές
επιπτώσεις αυτού του σιδερένιου Δούρειου ίππου* για τον Μαρξ,
πάντως, ήταν το μόνο που είχε σημασία. Ακόμη και το μεγαλόσαυρο του Ντίκενς να είχε συναντήσει μέσα στη λάσπη του Χόλμπορν Χ ι λ , ζήτημα είναι αν θα του είχε ρίξει δεύτερη ματιά.
Μόνο στην εργασία μπορούσε να βασιστεί για να ξεφεύγει από
την αθλιότητα της κατάστασής του. Δεν έκανε διάλειμμα για να
εγκλιματιστεί και ξεκίνησε αμέσως την οργάνωση ενός νέου αρχηγείου της Κομμουνιστικής Λίγκας στα γραφεία της Εκπαιδευτικής Εταιρείας των Γερμανών Εργατών, μιας από τις πολλές πολιτικές ομάδες της επαναστατικής διασποράς. Στα μέσα
Σεπτεμβρίου, επίσης, εξελέγη μέλος μιας Επιτροπής Βοήθειας
των Γερμανών Προσφύγων. «Βρίσκομαι τώρα σε μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση», έγραφε στον Φέρντιναντ Φράιλγκραθ
στις 5 Σεπτεμβρίου του 1849, μια βδομάδα σχεδόν μετά την άφιξή του στην Αγγλία. αΗ γυναίκα μου βρίσκεται σε κατάσταση
προχωρημένης εγκυμοσύνης, είναι υποχρεωμένη να φύγει από
το Παρίσι στις 15 και δεν ξέρω πώς θα εξασφαλίσω τα απαραίτητα χρήματα για το ταξίδι της και την εγκατάστασή της εδώ.
Από την άλλη, υπάρχουν εξαιρετικές προοπτικές εδώ και είναι
πιθανόν να ξεκινήσω την έκδοση μιας μηνιαίας επιθεώρησης...»
Λίγοι πρόσφυγες χρειάζονταν περισσότερη βοήθεια απ' ό,τι οι
Μαρξ. Η Τζένη έφτασε στο Λονδίνο στις 15 Σεπτεμβρίου, άρρωστη κι εξαντλημένη, με τα «τρία φτωχά, κυνηγημένα, μικρά
μου παιδιά». Η μικρή Τζένη είχε γεννηθεί στη Γαλλία, η Λόρα
και ο Έντγκαρ στο Βέλγιο, και οι επιδόσεις της οικογένειας στην
περιηγητική τεκνογονία συνεχίστηκαν και με το δεύτερό τους
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γιο, που ήρθε στον κόσμο στις 5 Νοεμβρίου του 1849, υπό τον ήχο
των πυροτεχνημάτων και των βεγγαλικών, καθώς εκείνη την
ημέρα οι Λονδρέζοι ζούσαν τον ετήσιο εορτασμό της αποτυχίας
του Γκουίντο (Γκάι) Φοκς να ανατινάξει το κοινοβούλιο το 1605.
Το αγόρι ονομάστηκε Χάινριχ Γκουίντο, προς τιμήν του μεγάλου
συνωμότη, και σχεδόν αμέσως πήρε το παρατσούκλι αΦόκσι»
(που αργότερα μετατράπηκε επί το γερμανικότερο σε «Φόκσεν»).
Ο Μαρξ λάτρευε τα παρατσούκλια και τα ψευδώνυμα. Καμιά
φορά, βέβαια, τα ψευδώνυμα δίνονταν για πολιτικούς λόγους:
έτσι, ενώ κρυβόταν στο Παρίσι, είχε υιοθετήσει το κωμικό προσωπείο του «κυρίου Ραμπόζ». Ακόμη και στο φιλελεύθερο Λονδίνο, που δεν χρειαζόταν να καλύπτει ιδιαίτερα τα ίχνη του, υπέγραφε ενίοτε τις επιστολές τους ως «Α. Ουίλιαμς», προκειμένου
να αποφεύγει τους σπιούνους που παραμόνευαν στα ταχυδρομεία.
Τα περισσότερα όμως παρωνύμια, με τα οποία φίλευε τόσο απλόχερα φίλους και συγγενείς, ήταν απλά και μόνο μία ακόμη ιδιοτροπία του. Στον Ένγκελς, το στρατιώτη της πολυθρόνας, απευθυνόταν με τον κατά φαντασίαν βαθμό του «Στρατηγού». Η οικονόμος Έλεν Ντέμουθ ήταν η «Λένχεν» ή, ενίοτε, η « Ν ι μ » . Η
Τζένηχεν απολάμβανε τον τίτλο, αν όχι και τις τιμές, της «Κούι
Κούι, αυτοκράτειρας της Κίνας», ενώ η Λόρα έγινε η «Κακαντού» και η «Χότεντοτ». Ο Μαρξ ήταν γνωστός στους οικείους
του ως «Μαυριτανός» και προέτρεπε τα παιδιά του να τον αποκαλούν «γερο-Νικ» και «Τσάρλι». Παραδόξως, το ασφαλέστερο
σημάδι περιφρόνησης ήταν να σε αποκαλεί ο Μαρξ με το χριστιανικό σου όνομα: ο ποιητής Κίνκελ, αντιήρωας του λίβελου
του Μαρξ Μεγάλοι Άντρες της Εξορίας, αναφερόταν πάντα ως
«Γκότφριντ».
«Ξέρεις πως η γυναίκα μου έκανε τον κόσμο κατά έναν πολίτ η πλουσιότερο;» έγραφε ο Μαρξ στον Γιόζεφ Βαϊντεμάγιερ στη
Φρανκφούρτη, λίγο καιρό μετά την έλευση του Φόκσι. Το εύθυμο ύφος συγκάλυπτε μια φοβερή διαπίστωση : πώς στο καλό θα
έβρισκε τα χρήματα να θρέψει τέσσερα παιδιά και μια γυναίκα
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ακόμη λεχώνα; Όπως ο κύριος Μικάουμπερ, είχε πείσει τον εαυτό του πως σύντομα κάτι θα συνέβαινε. Τον Οκτώβριο μετακόμισε σε ένα σπίτι στην Άντερσον Στριτ, στο Τσέλσι, από τις πιο
ακριβές γειτονιές τότε όπως και τώρα, με ενοίκιο 6 λίρες το μήνα, ποσό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι του επέτρεπαν τα οικονομικά του.
Ίσως κάποιος άλλος άφραγκος και ξεριζωμένος πρόσφυγας σε
μια ξένη γη να χρειαζόταν στο πλάι του όλους του τους φίλους*
όχι όμως κι ο Μαρξ. Τον μόνο σύμμαχο που είχε ανάγκη ήταν ο
Ένγκελς - ο οποίος, πιστός όπως πάντα, μετακόμισε στο Λονδίνο, ζωσμένος για τη μάχη ενάντια στους αυτομόλους και τους
προδότες. Σε μια συνάντηση στη Εκπαιδευτική Εταιρεία των
Γερμανών Εργατών, έξι ημέρες αργότερα, άλλαξε το όνομα της
επιτροπής βοήθειας προς τους πρόσφυγες για να τη διακρίνει από
μια ανταγωνιστική ομάδα που είχαν ιδρύσει κάποιοι γλυκανάλατοι ((φιλελεύθεροι», όπως ο Γκούσταβ φον Στρούβε, ο Καρλ
Χάιντσεν και ο καινούργιος οικογενειακός γιατρός των Μαρξ, ο
Λούις Μπάουερ. Ο Μαρξ ενημέρωσε με αυστηρή τυπικότητα
τον Δρα Μπάουερ πως ((δεδομένων των εχθρικών σχέσεων των
δύο εταιρειών στις οποίες ανήκουμε -δεδομένων των απροκάλυπτων επιθέσεών σας στην επιτροπή προσφύγων εδώ και στους
φίλους και τους συναδέλφους μου- οφείλουμε να διακόψουμε τις
κοινωνικές μας επαφές... Χθες βράδυ, παρουσία της συζύγου μου,
δεν μου φάνηκε πρέπον να εκφράσω την άποψή μου για τη σύγκρουσή μας. Επιτρέψτε μου να σας εκφράσω την απεριόριστη
ευγνωμοσύνη για τχς ιατρικές σας υπηρεσίες και, σας παρακαλώ, στείλτε μου την εκκαθάριση του λογαριασμού μας». Εντούτοις, όταν πια έφτασε ο λογαριασμός, ο Μαρξ κατηγόρησε το
γιατρό πως επιχείρησε να τον εκμεταλλευτεί και αρνήθηκε να
πληρώσει.
Γύρω στα Χριστούγεννα, ο Ένγκελς ήταν πια σε θέση να αναφέρει σε κάποιο Γερμανό σύντροφο, πως ((σε γενικές γραμμές, οι
υποθέσεις μας εδώ βαίνουν κατ' ευχήν. Ο Στρούβε και ο Χάιντσεν
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δολοπλοκούν με όλες τους τις δυνάμεις εναντίον της Εταιρείας
Εργατών και εναντίων μας, χωρίς όμως επιτυχία. Αυτοί οι δυο
μαζί, καθώς και κάποιοι μεμψίμοιροι με χλιαρά πιστεύω που διώχτηκαν από την εταιρεία μας, σύστησαν μια ε π ί λ ε κ τ η λέσχη
όπου ο Χάιντσεν επιδεικνύει τους θρήνους του για τις βλαβερές
απόψεις του κομμουνισμού». Όταν η Times περιέγραψε τον Χάιντσεν ως «απαστράπτον φως του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος», ο Ένγκελς έστειλε μια κατηγορηματική διάψευση στη Northern Star^ μια εφημερίδα των χαρτιστών: «Ο
Χερ Χάιντσεν ουδέποτε υπήρξε απαστράπτον φως του εν λόγω
κόμματος και, αντιθέτως, από το 1842 ακόμη, αντιμαχόταν, αν
και χωρίς επιτυχία, οτιδήποτε είχε σχέση με το σοσιαλισμό και
τον κομμουνισμό». Σαν τον παλιό καλό καιρό στις Βρυξέλλες
και το Παρίσι - ένα σωστό πανηγύρι δολοπλοκιών, ξεκαθαρίσματος λογαριασμών και μάχης για την πρωτοκαθεδρία. Στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Εταιρείας στην Γκρέιτ Γουίντμιλ
Στριτ στο Σόχο, ο Μαρξ ανέλαβε την εκπαίδευση των νεοφερμένων και την εφαρμογή του νόμου.
Ο Βίλχελμ Λίμπκνεχτ, που έφτασε στο Λονδίνο το 1850, μας
άφησε μια ζωντανή περιγραφή των εκφοβιστικών μεθόδων με
τις οποίες ο Μαρξ εξασφάλιζε την κυριαρχία του. Σ ε ένα πικνίκ
της Εταιρείας, λίγο καιρό μετά την άφιξή του, ο « P è r e * Μαρξ»
τον πήρε παράμερα και άρχισε να εξετάζει διεξοδικά το σχήμα
του κρανίου του. Καθώς δεν έβρισκε καμία προφανή ανωμαλία,
τον κάλεσε την επομένη στα «ιδιωτικά του διαμερίσματα» στην
Γκρέιτ Γουίντμιλ Στριτ, για μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα:
Δεν είχα ιδέα τι ήταν τα ιδιωτικά διαμερίσματα και διαισθανόμουν πως τις «κύριες» εξετάσεις δεν τις είχα ακόμη περάσει, αλλά ακολούθησα γεμάτος εμπιστοσύνη. Ο Μαρξ, που
μου είχε φανεί εξίσου συμπαθητικός όσο και την προηγούμε* Πατέρας.
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νη ημέρα, είχε το χάρισμα να εμττνέει εμπιστοσύνη. Με έπιασε από το μπράτσο και με οδήγησε στα ιδιωτικά διαμερίσματα* με άλλα λόγια, στο σαλόνι, όπου ο οικοδεσπότης - ή μήπως επρόκειτο για οικοδέσποινα;- δεχόταν τους επισκέπτες
τους. Εκεί βρισκόταν ο Ένγκελς, που είχε ήδη προμηθευτεί
ένα τσίγκινο ποτήρι γεμάτο μαύρη μπύρα και με υποδέχτηκε
με καλόκαρδα αστεία... Το τεράστιο μαονένιο τραπέζι, τα
αστραφτερά ποτήρια, ο αφρός της μπύρας, η προοπτική μιας
αυθεντικής αγγλικής μπριζόλας με τα συμπαρομαρτούντα, οι
μακριές, πήλινες πίπες που σε καλούσαν να τις καπνίσεις,
ήταν όλα τόσο άνετα και θύμιζαν την εικόνα που έχουμε από
τις αγγλικές εικονογραφήσεις του αΜποζ». Αντί για όλα αυτά, όμως, με περίμεναν εξετάσεις.
Οι εξεταστές είχαν διαβάσει τα μαθήματά τους. Ο Μαρξ αναφέρθηκε σε ένα άρθρο που είχε γράψει ο Λίμπκνεχτ το 1848 για
κάποια γερμανική εφημερίδα και τον κατηγόρησε για «φαρισαϊσμό» και «νοτιογερμανική συναισθηματολογική ασάφεια». Ο
υποψήφιος, αφού απολογήθηκε επί μακρόν, ζητώντας επιείκεια,
τελικά συγχωρήθηκε. Η δοκιμασία του, όμως, δεν είχε τελειώσει: ο μόνιμος φρενολόγος των Κομμουνιστών, ο Καρλ Πφέντερ,
κλήθηκε στη συνέχεια για περαιτέρω εξετάσεις του κρανιακού
περιγράμματος του Λίμπκνεχτ. «Το κρανίο μου, λοιπόν, εξετάστηκε επισήμως από τον Καρλ Πφέντερ και δεν ανιχνεύτηκε τίποτα που θα μπορούσε να εμποδίσει την αποδοχή μου στα Άδυτα των Αδύτων της Κομμουνιστικής Λίγκας. Οι εξετάσεις, όμως,
δεν είχαν τελειώσει...» Ο Μαρξ, που ήταν μόνο πέντε ή έξι χρόνια μεγαλύτερος από τους «νεαρούς» σαν τον Βίλχελμ Λίμπκνεχτ,
τους ρωτούσε λες κι ήταν καθηγητής που εξέταζε μια τάξη αργόστροφων τελειόφοιτων του λυκείου, χρησιμοποιώντας τις κολοσσιαίες του γνώσεις και την εκπληκτική του μνήμη ως όργανα βασανισμού. «Πόσο χαιρόταν όταν ανάγκαζε κάποιον "μαθητάκο" να παρεκκλίνει σε ολισθηρό έδαφος και να του δώσει την
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ευκαιρία να αποδείξει στον ατυχή την ανεπάρκεια των πανεπιστημίων μας και της ακαδημαϊκής παιδείας».
Αναμφίβολα, ο Μαρξ ήταν παροιμιώδης επιδειξιομανής και
σαδιστής πνευματικός τρομοκράτης. Αλλά ήταν και εμπνευσμένος δάσκαλος, που δίδασκε στους νεαρούς πρόσφυγες ισπανικά, ελληνικά, λατινικά, φιλοσοφία και πολιτική οικονομία.
«Και πόσο υπομονετικός ήταν όταν δίδασκε, αυτός που σε άλλες
περιπτώσεις ήταν τόσο θυελλώδης και τόσο ανυπόμονος». Από
το Νοέμβριο του 1849, άρχισε να παραδίδει μια σειρά διαλέξεων
με τον τίτλο «Τι είναι η ιδιοκτησία της αστικής τάξης;», η οποία
μάζεψε μέγα πλήθος στον πρώτο όροφο της Γκρέιτ Γουίντμιλ
Στριτ. «Διατύπωνε μια πρόταση -όσο το δυνατόν πιο σύντομηκαι μετά την εξηγούσε διεξοδικότατα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφύγει όσες εκφράσεις θα ήταν ακατανόητες στους εργάτες», θυμάται ο Λίμπκνεχτ. «Έπειτα, ζητούσε από το ακροατήριό του να του θέσουν ερωτήσεις. Αν κανείς
δεν ρωτούσε, άρχιζε να εξετάζει τους εργάτες και το έκανε με
τόση παιδαγωγική δεξιότητα που δεν του ξέφευγε το παραμικρό κενό και η παραμικρή παρανόηση... Επιπλέον, χρησιμοποιούσε και έναν μαυροπίνακα όπου ανέγραφε τα ρητά του - μεταξύ άλλων και αυτά που τόσο καλά γνωρίζουμε όλοι μας από τις
πρώτες σελίδες του Κεφαλαίου)),
Οι κάτοικοι της Γκρέιτ Γουίντμιλ Στριτ είχαν φορτωμένο πρόγραμμα. Τις Κυριακές διοργανώνονταν σεμινάρια ιστορίας, γεωγραφίας και αστρονομίας, τα οποία ακολουθούσαν «ερωτήσεις
γύρω από την παρούσα θέση των εργατών και τ η στάση τους
απέναντι στην αστική τάξη». Το μεγαλύτερο μέρος της Δευτέρας και της Τρίτης το καταλάμβαναν συζητήσεις γύρω από τον
κομμουνισμό, αλλά, αργότερα μέσα στην εβδομάδα, το ωρολόγιο
πρόγραμμα συμπεριλάμβανε ωδική, ξένες γλώσσες, ιχνογραφία,
ακόμη και μαθήματα χορού. Το απόγευμα του Σαββάτου ήταν
αφιερωμένο στη «μουσική, την απαγγελία και την ανάγνωση ενδιαφερόντων άρθρων από εφημερίδες». Στις ελεύθερές του ώρες
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Ο Μαρξ κατηφόριζε μέχρι τ η Ράθμπορν Πλέις, ακριβώς πίσω
από την Όξφορντ Στριτ, όπου μια ομάδα Γάλλων προσφύγων είχαν ανοίξει ένα σαλόνι στο οποίο μπορούσες να εξασκηθείς στην
ξιφασκία. Σύμφωνα με τον Λίμπκνεχτ, η τεχνική του Μαρξ συνίστατο σε κοφτά χτυπήματα και απότομα ξεπετάγματα* ήταν
πρωτόγονη, αλλά αποτελεσματική. αΌ,τι του έλειπε σε τεχνική το αναπλήρωνε με την επιθετικότητά του. Κι αν δεν ήσουν
ψύχραιμος, ήταν πολύ εύκολο να σε αιφνιδιάσει».
Τα ίδια έκανε και με την παντοδύναμη πένα: όταν δεν κράδαινε το σπαθί του, ετοιμαζόταν να ξιφουλκήσει με μια καινούργια εφημερίδα με την οποία θα κάρφωνε και θα μακέλευε τους
φιλισταίους. Στις αρχές του 1850, έκανε την εμφάνισή της στο
γερμανικό Τύπο η ακόλουθη μικρή αγγελία: αΗ Neue Rheinische Zeitungy Politisch-ökonomische Revue, με εκδότη τον Κάρολο Μαρξ, θα κάνει την εμφάνισή της τον Ιανουάριο του 1850...
Η επιθεώρηση θα εκδίδεται σε μηνιαία βάση, θα έχει τουλάχιστον πέντε τυπογραφικά φύλλα και η αξία της συνδρομής θα είναι 24 αργυρά γκρόσεν* το τρίμηνο». Ο οικονομικός διευθυντής
επρόκειτο να είναι ο Κόνραντ Σραμ, άλλος ένας ανέμελος Γερμανός επαναστάτης, που είχε έρθει στο Λονδίνο λίγους μήνες
νωρίτερα.
Οι φιλοδοξίες του Μαρξ για την επιθεώρηση ήταν μεγαλεπήβολες και ηρωικές. «Λίγες αμφιβολίες έχω πως μέχρι να εμφανιστεί το τρίτο, ίσως ακόμη και το δεύτερο, μηνιαίο τεύχος θα
έχει ξεσπάσει παγκόσμια πυρκαγιά», πρόβλεπε. Εντωμεταξύ,
εκκρεμούσε ακόμη το μικρό αλλά κουραστικό πρόβλημα της χρηματοδότησης. Πεπεισμένος πως αχρήματα υπάρχουν μόνο στην
Αμερική», ο Μαρξ αποφάσισε να στείλει τον Κόνραντ Σραμ σε
υπερατλαντική περιοδεία για εξεύρεση κεφαλαίων - μέχρι που
καθυστερημένα κατάλαβε πως ένα τέτοιο μακρόχρονο ταξίδι θα
ήταν πιο ακριβό από τα χρήματα που θα συγκέντρωνε.
* Μικρής αξίας γερμανικό νόμισμα.
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Η νέα εφημερίδα παρέπαιε για πέντε τεύχη, πριν εκττνεύσει
οριστικά. Η γρουσουζιά την είχε χτυπήσει από την αρχή. Η έκδοση του πρώτου τεύχους αναβλήθηκε, γιατί ο Μαρξ ήταν άρρωστος δύο βδομάδες· η αδυναμία των στοιχειοθετών να αποκρυπτογραφήσουν τα ορνιθοσκαλίσματά του προκάλεσε περαιτέρω καθυστερήσεις· τσακωνόταν συνεχώς με τον τυπογράφο
και το διανομέα, γιατί τους υποπτευόταν πως είχαν συμμαχήσει
με τους λογοκριτές. Είναι θαύμα μόνο και μόνο που κατάφερε
να βγάλει κι αυτά τα πέντε τεύχη.
Υπήρχαν πολλά καλά πράγματα στην Επιθεώρηση - κυρίως
μια μακρά σειρά άρθρων, όπου ο Μαρξ επιστράτευσε όλη του τ η
διαλεκτική ευφυΐα για να αντικρούσει την παγιωμένη άποψη
πως η γαλλική επανάσταση του 1848 είχε αποτύχει. «Δεν ήταν
η επανάσταση που υπέκυψε σ' αυτές τις αδυναμίες. Ήταν τα παραδοσιακά προεπαναστατικά προσαρτήματα, τα αποτελέσματα
των κοινωνικών σχέσεων οι οποίες δεν είχαν φτάσει ακόμη στο
σημείο του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των τάξεων...» Η επιτυχία θα ήταν συγκαλυμμένη καταστροφή: μόνο με συνεχείς
αποτυχίες το επαναστατικό κόμμα θα απελευθερωθεί από τις
πλάνες και τους καιροσκόπους ηγέτες του. « Μ ε μια λέξη: η επανάσταση προόδευσε, προχώρησε μπροστά, όχι εξαιτίας τάχα κάποιων κωμικοτραγικών επιτευγμάτων, αλλά, αντίθετα, επειδή
δημιουργήθηκε μια ισχυρή, ενωμένη αντεπανάσταση». Αφού
απέδειξε την αντιφατική αυτή θέση για δική του ικανοποίηση
(αΗ επανάσταση είναι νεκρή! Ζητω η επανάσταση!))), συζ-ητ-ησε κατόπιν τη θεαματική νίκη του Λουδοβίκου Ναπολέοντα στις
προεδρικές εκλογές του Δεκεμβρίου του 1848. Γιατί οι Γάλλοι
ψήφισαν σε τέτοια συντριπτικά ποσοστά μια εξωφρενική καρικατούρα - ((αδέξια πανούργο, δόλια αφελή, βλακωδώς μεγαλοπρεπή, μια καλά υπολογισμένη δεισιδαιμονία, μια αξιολύπητη
γκάφα, έναν έξυττνα ηλίθιο αναχρονισμό, μια κοσμοϊστορική φαρσοκωμωδία, ένα ακρυπτογράφητο ιερογλυφικό; Απλό: ετούτος
ο νεαρός Βοναπάρτης ήταν τόσο κενός που επέτρεψε σε κάθε
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κατηγορία και σε κάθε τάξη να τον επινοήσει από την αρχή. Για
τους χωρικούς, ήταν ο εχθρός των πλουσίων για το προλεταριάτο, αντιπροσώπευε την ανατροπή της αστικής δημοκρατίας·
στην haute^ αστική τάξη, πρόσφερε την ελπίδα της βασιλικής
παλιννόστησης· στο στρατό υποσχέθηκε πόλεμο. Έτσι, ο πιο
απλοϊκός άνθρωπος στη Γαλλία απέκτησε την πιο σύνθετη σημασία: ((Επειδή ακριβώς δεν είναι τίποτα, μπορεί να σημαίνει τα
πάντα».
Παρ' όλη την παρρησία και την ευφυΐα της, η Επιθεώρηση
δεν κατάφερε να συγκεντρώσει συνδρομητές. Όπως έχει επισημάνει ο Ε. Χ . Καρ, ((το σύνολο ήταν διακριτικά καρυκευμένο με καυστικές επιθέσεις ενάντια στους υπόλοιπους Γερμανούς
πρόσφυγες στο Λονδίνο, που ήταν και σχεδόν οι μόνοι ενδεχόμενοι αναγνώστες της εφημερίδας». Το Μάιο του 1850, η Τζένη Μαρξ έγραψε ικετευτικά στον Βαϊντεμάγιερ, ο οποίος βρισκόταν στη Φρανκφούρτη: ((Σε εκλιπαρώ, στείλε το συντομότερο όσα χρήματα έχουν βγει ή βγαίνουν από την Επιθεώρηση.
Τα έχουμε απόλυτη ανάγκη». Ο ίδιος ο Μαρξ αντιμετώπιζε
στωικά την αποτυχία ενός σχεδίου στο οποίο είχε επενδύσει τόσες ελπίδες και τόση ενεργητικότητα. Όπως σημείωνε με θαυμασμό η Τζένη, ούτε στις ((τρομακτικότερες στιγμές» -που
ήταν πάμπολλες κατά τ η διάρκεια του 1850- δεν έχασε την καλή του διάθεση και την ακλόνητή του εμπιστοσύνη στο μέλλον.
((Μην προσβληθείς, σε παρακαλώ, από τις ταραγμένες επιστολές της γυναίκας μου», καθησύχαζε ο Μαρξ τον Βαϊντεμάγιερ.
((Θηλάζει ακόμη το παιδί της και η κατάστασή μας εδώ είναι τόσο άχαρη που συγχωρούνται κάποια ξεσπάσματα ανυπομονησίας».
Η καλοδιατυπωμένη αυτή περίληψη μετά βίας άφηνε να διαφανεί η αληθινή φρίκη του αγώνα τους να επιβιώσουν. Σ ' ένα μακρύ και σπαραξικάρδιο γράμμα που έγραψε η Τζένη Μαρξ το
Υψηλή.
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Μάιο του 1850, υπάρχει μια σκηνή που θα μπορούσε να είναι κατευθείαν βγαλμένη από μυθιστόρημα του Ντίκενς:
Άσε με να σου περιγράψω, ακριβώς όπως ήταν, μια μέρα της
ζωής μας και θα αντιληφθείς πως λίγοι πρόσφυγες είναι πιθανόν να είχαν παρόμοιες εμπειρίες. Καθώς οι παραμάνες εδώ
είναι πέρα από κάθε λογική ακριβές, αποφάσισα να ταΐσω η
ίδια το παιδί μου, παραβλέποντας τους φριχτούς πόνους στο
στήθος και την πλάτη μου. Το κακόμοιρο το αγγελούδι, όμως,
θήλασε με το γάλα μου τόσες αγωνίες και ανομολόγητη θλίψη, που άρχισε κιόλας να υποφέρει και να πονά μέρα νύχτα.
Από τότε που ήρθε στον κόσμο δεν κοιμήθηκε ούτε ένα βράδυ ολόκληρο - δύο, το πολύ τρεις ώρες κάθε φορά. Επιπλέον,
πρόσφατα, άρχισαν να το συγκλονίζουν σπασμοί και μετεωρίζεται το κακόμοιρο μονίμως μεταξύ ζωής και θανάτου. Μέσα στον πόνο του, ρουφούσε τόσο δυνατά που μου πλήγωσε το
στήθος· η πληγή είναι ανοιχτή και συχνά στο μικρό του τρεμουλιαστό στοματάκι χύνεται αίμα. Καθόμουν έτσι μια μέρα,
όταν ήρθε έξαφνα η σπιτονοικοκυρά μας, στην οποία είχαμε
πληρώσει, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πάνω από 250 ραϊχστάλερς. Είχαμε συμφωνήσει με συμβόλαιο να πληρώσουμε
αργότερα τα υπόλοιπα, όχι σ' αυτήν, αλλά στο δικό της σπιτονοικοκύρη, που της είχε από παλαιότερα κάνει συντηρητική κατάσχεση· τώρα, όμως, αρνιόταν την ύπαρξη του συμβολαίου, ζητούσε τις 5 λίρες που της χρωστούσαμε ακόμη και
καθώς δεν είχαμε τα χρήματα να την πληρώσουμε αμέσως...
μπήκαν στο σπίτι δυο δικαστικοί κλητήρες και κατάσχεσαν
τη μικρή μου περιουσία - κρεβάτια, ασπρόρουχα, ρούχα, τα
πάντα, ακόμα και του δύσμοιρου του βρέφους μου την κούνια
και τα καλύτερα παιχνίδια των κοριτσιών, που έβαλαν τα
κλάματα. Απείλησαν πως σε δύο ώρες θα έρθουν να πάρουν
και τα υπόλοιπα και θα μ' αφήσουν να κοιμάμαι στα σανίδια
με τα παιδιά μου να τρέμουν απ' το κρύο και το στήθος μου
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πληγιασμένο. Ο φίλος μας ο Σραμ ξεκίνησε αμέσως να πάει
στην πόλη για να βρει βοήθεια. Πήδηξε σε μια άμαξα, τα άλογα φοβήθηκαν, πετάχτηκε έξω για να γλιτώσει και μας τον
έφεραν πίσω στο σπίτι καταματωμένο, ενώ εγώ θρηνούσα συντροφιά με τα κακόμοιρα παιδιά μου, που έτρεμαν ολόκληΤην επομένη αναγκαστήκαμε να αφήσουμε το σπίτι, έκανε κρύο, είχε υγρασία και συννεφιά και ο άντρας μου έφυγε να
βρει σπίτι να μείνουμε* με το που έλεγε πως είχαμε τέσσερα
παιδιά, κανείς δεν ήθελε να μας πάρει. Τελικά, μας προσέτρεξε ένας φίλος, πληρώσαμε και πούλησα βιαστικά τα κρεβάτια μου για να ξοφλήσω τους φαρμακοποιούς, τους φουρνάρηδες, τους χασάπηδες και το γαλατά, που, μετά την ιστορία
με τους κλητήρες, άρχισαν να φοβούνται και με πολιόρκησαν
κραδαίνοντας τους λογαριασμούς τους. Είχαν βγάλει τα κρεβάτια που πούλησα στο πεζοδρόμιο, τα φόρτωσαν σ' ένα αμαξάκι - και μετά τι; Ο ήλιος είχε δύσει από ώρα, ο αγγλικός νόμος το απαγορεύει, ο σπιτονοικοκύρης έχει φέρει αστυνομικούς για να μας εκφοβίσει, λέει πως μπορεί να πήραμε μαζί με
τα δικά μας πράγματα και δικά του, λέει πως θέλουμε να την
κοπανήσουμε και να φύγουμε στο εξωτερικό. Σε λιγότερο από
πέντε λεπτά είχαν μαζευτεί έξω από την πόρτα μας να χαζέψουν διακόσιοι τριακόσιοι άνθρωποι, όλα τα κατακάθια του
Τσέλσι. Ξαναβάζω μέσα τα κρεβάτια* ο αγοραστής τους δεν
θα μπορεί να τα πάρει πριν από αύριο το πρωί, μετά την ανατολή του ήλιου* κατάφερα έτσι, πουλώντας ό,τι είχαμε και δεν
είχαμε, να πληρώσω και το τελευταίο φαρδίνι που χρωστούσαμε. Μετακόμισα με τις αγαπούλες μου στα δυο μικρά δωμάτια όπου μένουμε προς το παρόν στο Γερμανικό Ξενοδοχείο, στον αριθμό 1 της Λέστερ Στριτ, στην Πλατεία Λέστερ,
όπου τουλάχιστον, έχουμε ένα ανθρώπινο κατάλυμα για 5,10
λίρες την εβδομάδα.
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Λίγες εβδομάδες αργότερα, ol Μαρξ βρήκαν προσωρινό καταφύγιο στο σπίτι ενός Εβραίου εμπόρου δαντέλας στον αριθμό 64
της Ντιν Στριτ, στο Σόχο, όπου πέρασαν ένα άθλιο καλοκαίρι,
παραπαίοντας στα όρια της φτώχειας. Η Τζένη ήταν και πάλι
έγκυος και άρρωστη σε μόνιμη βάση. Τον Αύγουστο, τα πράγματα ήταν τόσο άσχημα που αναγκάστηκε να πάει στην Ολλανδία και να πέσει στα πόδια του Λίον Φίλιπς, θείου του Κάρολου
από την πλευρά της μητέρας του, και να ζητήσει τη βοήθειά του.
Τζάμπα κόπος: ο Φίλιπς, πλούσιος Ολλανδός επιχειρηματίας (η
επιχείρηση που φέρνει το όνομά του ανθεί μέχρι τις μέρες μας,
εμπορευόμενη κάθε είδους ηλεκτρικές συσκευές, από τηλεοράσεις μέχρι τοστιέρες) αήταν πολύ αρνητικά διατεθειμένος εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων που είχε η επανάσταση στις
επιχειρήσεις του» και της πρόσφερε μόνο ένα συγγενικό φιλί κι
ένα δωράκι για τον μικρό Φόκσι. Τον προειδοποίησε πως, αν δεν
τους έσωζε, θα αναγκάζονταν να μεταναστεύσουν στην Αμερική και ο Φίλιπς απάντησε πως την έβρισκε εξαιρετική ιδέα.
((Φοβούμαι, αγαπημένε μου Κάρολε, πως έρχομαι να σε συναντήσω με τα χέρια αδειανά, απογοητευμένη, συντετριμμένη και
βασανισμένη από το φόβο του θανάτου», του έγραψε η Τζένη.
((Α, να 'ξερες πόσο αδημονώ να σας δω, εσένα και τα μικρά. Δεν
μπορώ να γράψω για τα παιδιά, τα μάτια μου αρχίζουν να τρέμουν...»
Πολλοί επαναστάτες στο Αονδίνο ήταν χειροτέχνες - στοιχειοθέτες, μπαλωματήδες, ωρολογοποιοί. Άλλοι κέρδιζαν λίγες
λίρες διδάσκοντας αγγλικά ή γερμανικά. Ο Μαρξ, πάλι, ήταν
εκ γενετής ακατάλληλος για οποιαδήποτε κανονική δουλειά.
Σκέφτηκε προς στιγμήν τη μετανάστευση, αλλά ανακάλυψε πως
τα εισιτήρια για το ταξίδι ήταν ((διαολεμένα ακριβά»· αν γνώριζε πως υπήρχαν επιχορηγήσεις για το πέρασμα στην Αμερική,
ίσως να είχε πάρει το επόμενο καράβι. Όπως συνήθως, την κατάσταση έσωσε ο Ένγκελς, ο οποίος θυσίασε τις δημοσιογραφικές του φιλοδοξίες στο Αονδίνο και πήγε να δουλέψει στην
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Έρμεν και Ένγκελς, την υφαντουργική εταιρεία του πατέρα του,
στο γραφείο του Μάντσεστερ. Έμεινε εκεί σχεδόν είκοσι χρόνια. «Πολύ μας έχεις λείψει, και στον άντρα μου και σ' εμάς τους
υπόλοιπους, και πολλές φορές λέμε τι καλά που θα ήταν να σε
βλέπαμε», του έγραψε η Τζένη, λίγο μετά την αναχώρησή του,
το Δεκέμβριο του 1850. «Χαίρομαι, όμως, που έφυγες και είσαι
καλά και θα γίνεις σύντομα ένας μεγάλος άρχοντας των υφασμάτων».
Δεν είχε καμία όρεξη να γίνει μεγάλος άρχοντας των υφασμάτων και θεωρούσε το αχυδαίο εμπόριο» κάτι σαν κολαστήριο που θα έπρεπε να το υπομείνει. Αν και σύντομα υιοθέτησε
την εμφάνιση επιχειρηματία του Λανκασάιρ -γράφτηκε στις πιο
κλειστές λέσχες, γέμισε το κελάρι του σαμπάνια, πήγαινε για
κυνήγι αλεπούς με την κυνηγετική λέσχη του Τσεσάιρ-, δεν ξέχασε ποτέ πως ο κύριος στόχος του ήταν να στηρίζει τον ιδιοφυή
και άφραγκο φίλο του. Δρούσε σαν μυστικός πράκτορας πίσω
από τις γραμμές του εχθρού, στέλνοντας εμπιστευτικές πληροφορίες για το εμπόριο βάμβακος, πραγματογνωμοσύνες για την
κατάσταση των διεθνών αγορών και -το πιο σημαντικό- τακτικές επιχορηγήσεις σε χαρτονομίσματα μικρής αξίας, τα οποία
υπεξαιρούσε από το ισχνό χρηματοκιβώτιο του γραφείου του ή
τα σούφρωνε, γεμάτος ενοχές, από τον τραπεζικό λογαριασμό
της εταιρείας. (Για να αποφύγει τις κλοπές στα ταχυδρομεία, τα
έσκιζε στα δύο και ταχυδρομούσε το κάθε κομμάτι σε ξεχωριστό
φάκελο.) Φαίνεται πόσο χαλαρή ήταν η διεύθυνση της εταιρείας από το γεγονός πως ούτε ο πατέρας του, ούτε ο Πίτερ Έρμεν,
ο συνέταιρός του στο Μάντσεστερ, αντιλήφθηκαν ποτέ να λείπει το παραμικρό.
Εντούτοις, ο Ένγκελς πρόσεχε να μην κινήσει τις υποψίες
τους, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε καμιά φορά πως θα άφηνε την οικογένεια Μαρξ χωρίς λεφτά. «Σου γράφω σήμερα για να σου πω
πως δεν είμαι, δυστυχώς, ακόμη σε θέση να σου στείλω τις 2 λίρες που σου έχω υποσχεθεί», έγραφε το Νοέμβριο. «Έφυγε ο
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Έρμεν για λίγες μέρες και, καθώς δεν υπάρχει διαπιστευμένος
πληρεξούσιος στην τράπεζα, δεν είμαστε σε θέση να εισπράττουμε τα εμβάσματα. Έτσι, είμαστε υποχρεωμένοι να αρκούμαστε στις ελάχιστες πληρωμές που τυχαίνει να μπαίνουν στα ταμεία μας. Το συνολικό ποσό αυτήν τ η στιγμή στο χρηματοκιβώτιο είναι περίπου 4 λίρες και καταλαβαίνεις πως θα χρειαστεί
να περιμένεις». Όταν ο πατέρας του, λίγους μήνες αργότερα,
επισκέφθηκε τα γραφεία του Μάντσεστερ, ο Ένγκελς διαπραγματεύτηκε μαζί του ένα επίδομα «εξόδων και θεαμάτων» 200
λιρών το χρόνο. « Μ ε τέτοιο μισθό δεν θα έχουμε προβλήματα κι
αν δεν έχουμε καβγάδες πριν τον επόμενο ισολογισμό και η επιχείρηση εδώ ευημερεί, θα έχει να πληρώσει έναν ολότελα διαφορετικό λογαριασμό - φέτος μόνο, να φανταστείς, θα υπερβώ
κατά πολύ τις 200 λίρες», έδωσε αναφορά. «Οι δουλειές πάνε
καλά και είναι δυο φορές πιο πλούσιος απ' ό,τι ήταν το 1837,
οπότε κι εγώ δεν θα έχω ανώφελους ενδοιασμούς». Ο Ένγκελς
ο πρεσβύτερος, όμως, το ξανασκέφτηκε και αποφάσισε πως ο
Φρειδερίκος ξόδευε πολλά χρήματα και πως θα έπρεπε να τα
βγάλει πέρα με 150 λίρες. Μολονότι ο άσωτος υιός εκνευρίστηκε μ' αυτήν τ η «γελοία περικοπή», δεν περιόρισε υπερβολικά τ η
γενναιοδωρία του. Το 1853 είχε φτάσει στο σημείο να κομπάζει
πως «πέρσι, δόξα τω Θεώ, ρούφηξα τα μισά από τα κέρδη του
γέρου εδώ». Ήταν μάλιστα σε θέση να συντηρεί δύο κατοικίες:
στην πρώτη, μια κομψή μονοκατοικία, δεχόταν την τοπική αριστοκρατία και τους κάθε είδους κοσμικούς, ενώ στη δεύτερη, οργάνωσε ένα ménage à i r o i s * με την ερωμένη του τ η Μαίρη
Μπερνς και την αδερφή της τ η Λίζυ.

Στις 15 Ιουνίου του 1850, λίγο πριν φύγει ο Ένγκελς για τ η μακρόχρονη εξορία του στα βόρεια, η Spectator του Λονδίνου δη* Νοικοκυριό των τριών, τριπρόσωπη ερωτική σχέση.
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μοσίευσε μια επιστολή από τους κκ. αΚάρολο Μαρξ» και «Φρειδ.
Ένγκελς» του αριθμού 64 της Ντιν Στριτ στο Σόχο. «Αλήθεια,
κύριε, δεν θα μας περνούσε ποτέ από το μυαλό πως στη χώρα
αυτή υπάρχουν τόσοι κατάσκοποι της αστυνομίας όσους είχαμε
την καλή τύχη να συναντήσουμε στο σύντομο διάστημα της μίας
εβδομάδας», έγραφαν. «Αρκεί να σας επισημάνουμε ότι οι εξώθυρες των σπιτιών όπου ζούμε παρακολουθούνται στενά από άτομα με κάτι παραπάνω από ύποπτη όψη, ανθρώπους που δεν διστάζουν να βγάλουν τα σημειωματάριά τους και να καταγράψουν
ψυχραιμότατα όποιον μπαίνει και όποιον βγαίνει από το σπίτι*
δεν τολμούμε να κάνουμε ούτε βήμα χωρίς να μας ακολουθήσουν, όπου κι αν πηγαίνουμε. Δεν τολμούμε να μπούμε στο λεωφορείο ή στο καφενείο χωρίς κάποιος από αυτούς τους άγνωστους φίλους να μας τιμήσει με τ η συντροφιά του».
Δικαίως, θα περιμέναμε να σκεφτούν οι αναγνώστες της
Spectator^ καθώς οι συγγραφείς παρουσίαζαν με κάθε υπερηφάνεια τους εαυτούς τους ως επαναστάτες που εγκατέλειψαν τ η
γενέθλια γη. Ο Μαρξ κι ο Ένγκελς, όμως, πρόλαβαν τις αντιρρήσεις τους επικαλούμενοι έξυττνα την αγγλική ματαιοδοξία και
τ η γερμανοφοβία: αποκάλυψαν πως στις προηγούμενες χώρες
όπου είχαν ζητήσει άσυλο - τ η Γαλλία, το Βέλγιο και την Ελβετ ί α - στάθηκε αδύνατο να ξεφύγουν από τ η σατανική ισχύ του
Πρώσου βασιλιά. «Αν χρησιμοποιήσει και πάλι τις επιρροές του
και αναγκαστούμε να εγκαταλείψουμε το τελευταίο αυτό καταφύγιο που μας έχει απομείνει στην Ευρώπη, δεν θα έχει τότε κάθε δίκιο η Πρωσία να νιώσει ο αφέντης του κόσμου... Πιστεύουμε, κύριε, πως, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν έχουμε άλλη
επιλογή από το να δημοσιοποιήσουμε αυτή την υπόθεση. Πιστεύουμε πως ο αγγλικός λαός ενδιαφέρεται για οτιδήποτε θα
μπορούσε κατά το μάλλον ή ήττον να πλήξει την παλαιόθεν
εδραιωμένη φήμη της Αγγλίας ως του ασφαλέστερου ασύλου για
τους πρόσφυγες όλων των παρατάξεων και όλων των χωρών».
Παρ' όλο τον εύθυμο τόνο, ο Μαρξ χρειαζόταν απελπισμένα να
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εξασφαλίσει πως η γηραιά Αλβιόνα δεν θα τον απογοήτευε. Μετά από μια πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας του βασιλιά Φρειδερίκου Γουλιέλμου Δ', ο Πρώσος Υπουργός Εσωτερικών είχε
εντείνει την εκστρατεία του ενάντια στους «πολιτικούς εξωμότες», στέλνοντας πολιτικούς κατασκόπους και agents provocateurs'^ στις πρωτεύουσες της Ευρώπης - και πιο συγκεκριμένα
στο Λονδίνο, και ακόμα πιο συγκεκριμένα στην Ντιν Στριτ στο
Σόχο. Δεν είναι παράξενο: ο Υπουργός Εσωτερικών δεν ήταν άλλος από τον αντιδραστικό ετεροθαλή αδερφό της Τζένης, τον
Φέρντιναντ φον Βεστφάλεν. Έχοντας αποτύχει εφτά χρόνια νωρίτερα να εμποδίσει τον Μαρξ να μπει στην οικογένειά του, ήθελε τώρα να πάρει εκδίκηση.
Στην επιστολή στη Spectator ο Μαρξ ισχυριζόταν πως δεκαπέντε μέρες πριν πυροβοληθεί ο βασιλιάς Φρειδερίκος Γουλιέλμος «πρόσωπα για τα οποία έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε
πως ήταν πράκτορες είτε της πρωσικής κυβέρνησης είτε των
Ακραίων Βασιλοφρόνων εμφανίστηκαν μπροστά μας και, σχεδόν
απροκάλυπτα, μας ενέπλεξαν σε συνομωσίες για την οργάνωση
βασιλοκτονίας στο Βερολίνο και αλλού. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε πως τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατάφεραν στο ελάχιστο
να μας ξεγελάσουν». Ο σκοπός τους, εξήγησε, ήταν να πείσουν
τις βρετανικές αρχές να «απομακρύνουν από τούτη τ η χώρα τους
υποτιθέμενους αρχηγούς της υποτιθέμενης συνομωσίας». Μ ε ταξύ των αγνώστου ταυτότητας πρακτόρων ήταν και ο Βίλχελμ
Στίμπερ, που αργότερα θα γινόταν αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Βίσμαρκ. Στο Λονδίνο, είχε έρθει την άνοιξη του
1850, μεταμφιεσμένος σε δημοσιογράφο με το όνομα Σ μ ι τ . Ο
Στίμπερ είχε οδηγίες να παρακολουθεί στενά τον Κάρολο Μαρξ
και αφού κατάφερε να διεισδύσει στο αρχηγείο των κομμουνιστών στον αριθμό 20 της Γουίντμιλ Στριτ, έστειλε ένα επείγον
τηλεγράφημα επιβεβαιώνοντας όλες τις υποψίες του Φον Β ε * Προβοκάτορες.
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στφάλεν για τον φαύλο γαμπρό του. «Διδάσκουν και συζητούν
επισήμως τη δολοφονία πριγκίπων», ανέφερε:
Παρευρέθηκα προχθές σε μια συγκέντρωση στην οποία προήδρευαν ο Βολφ και ο Μαρξ και άκουσα έναν από τους ομιλητές να διακηρύσσει πως «Ούτε η Μοσχαροκεφαλή (η βασίλισσα Βικτορία) πρόκειται να ξεφύγει από το πεπρωμένο της.
Το αγγλικό ατσάλι είναι το καλύτερο του κόσμου, τα τσεκούρια εδώ είναι εξαιρετικά κοφτερά και όλα τα εστεμμένα
κεφάλια τα περιμένει η γκιλοτίνα». Αποφασίζουν, δηλαδή.
Γερμανοί τη δολοφονία της βασίλισσας της Αγγλίας λίγες εκατοντάδες μέτρα από το παλάτι του Μπάκιγχαμ... Πριν το τέλος της συγκέντρωσης, ο Μαρξ είπε στο ακροατήριο πως μπορεί να είναι απόλυτα ήσυχοι, οι άντρες τους βρίσκονται όλοι
στις θέσεις τους. Η ώρα της δράσης πλησίαζε και έχουν ληφθεί όλα τα αλάνθαστα μέτρα ώστε να μη γλιτώσει κανείς
από τους Ευρωπαίους εστεμμένους εκτελεστές.
Κάποιος παλαιότερος βιογράφος του Μαρξ είχε ισχυριστεί πως
«η αναφορά αυτή είναι απροσδόκητα πειστική». Στην πραγματικότητα, είναι πρόδηλα παράλογη - όπως είχε παραδεχτεί και
η βρετανική κυβέρνηση της εποχής. Μολονότι το πρωσικό
Υπουργείο Εσωτερικών προώθησε το τηλεγράφημα στο Λονδίνο, ο λόρδος Πάλμερστον το καταχώρησε στο αρχείο του Φόρεϊν Όφις, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα. Απ' όσα μπορούμε να
ξέρουμε, δεν μπήκε καν στον κόπο να ενημερώσει τη Σκότλαντ Γιάρντ. Όταν ο Αυστριακός πρεσβευτής στο Αονδίνο παραπονέθηκε στον υφυπουργό εσωτερικών Σερ Τζορτζ Γκρέι πως ο
Μαρξ και οι συνοδοιπόροι του στην Κομμουνιστική Λίγκα σχεδιάζουν βασιλοκτονίες, ανταμείφθηκε με μια σύντομη, αγέρωχη
διάλεξη πάνω στη φύση της φιλελεύθερης δημοκρατίας: «Σύμφωνα με τους νόμους μας, η απλή συζήτηση περί βασιλοκτονίας,
όσο δεν αφορά τη βασίλισσα Βικτορία και όσο δεν υπάρχει συ-
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γκεκριμένο σχέδιο, δεν συνιστά επαρκή αιτιολογία για τη σύλληψη των συνωμοτών». Μια συνωμοσία για τη δολοφονία της
βασίλισσας Βικτορίας ανήκε ακριβώς στο είδος των άσκοπων
παλικαρισμών που απεχθανόταν ο Μαρξ. Περιφρονούσε τους
επαναστάτες εκείνους που προτιμούσαν τις εντυπωσιακές ενέργειες από την ανιαρή αλλά αναγκαία διαδικασία της προετοιμασίας για την οικονομική κρίση που θα επίσπευδε τη νίκη του
προλεταριάτου. Άλλωστε, το πείσμα του σ' αυτό το σημείο διέλυσε και την Κομμουνιστική Λίγκα του Λονδίνου, καθώς τα πιο
ανυπόμονα μέλη της επιτροπής είχαν αρχίσει να εκνευρίζονται με
την ανυποχώρητη θέση του να περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία.
Λρχηγέτης των δυσανασχετούντων ήταν ο Αύγουστος Βίλιχ,
ο παλαιός στρατιωτικός διοικητής του Ένγκελς από την εκστρατεία στο Μπάντεν το '49, ο οποίος είχε κατορθώσει να γίνει ιδιαίτερα ενοχλητικός από την πρώτη στιγμή που έγινε μέλος της γερμανικής διασποράς της Αγγλίας. «Ερχόταν να με επισκεφθεί», έγραφε πολλά χρόνια αργότερα η Τζένη Μαρξ, «γιατί
ήθελε να ανακαλύψει το σκουλήκι που ζει σε κάθε γάμο και να
το βγάλει στο φως». Τα πάντα πάνω του τα είχε υπολογίσει έτσι
ώστε να ενοχλούν τον Μαρξ - το ύφος που έπαιρνε και την κομπορρημοσύνη του, τα φανταχτερά του ρούχα και το θορυβώδη
τρόπο με τον οποίον αποζητούσε την προσοχή. Το καλοκαίρι του
1850 κατηγορούσε πια ανοιχτά το σύζυγο της Τζένης ως «αντιδραστικό». Ο Μαρξ, που δεν άφηνε να πάει χαμένη καμιά ευκαιρία για λοιδορίες, πλειοδότησε χαρακτηρίζοντάς τον «αμόρφωτο, κερατωμένο χαϊβάνι». Κατά τη διάρκεια μιας εκρηκτικής
συνάντησης της κεντρικής επιτροπής της Λίγκας, την 1η Σεπτεμβρίου, ο Βίλιχ κάλεσε τον Μαρξ σε μονομαχία.
Καθώς ο Βίλιχ ήταν δεινός σκοπευτής που πετύχαινε τον άσσο μπαστούνι στα είκοσι βήματα, ο Μαρξ, λογικά σκεπτόμενος,
αρνήθηκε την πρόκληση* ο Κόνραντ Σραμ, όμως, ο πρόθυμος
υπολοχαγός του, που δεν είχε ξαναπιάσει πιστόλι στα χέρια του.
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σήκωσε αμέσως το γάντι και έφυγε με τον Β ί λ ι χ για την Αντβέρπ - ο ι μονομαχίες ήταν παράνομες στη Βρετανία- για να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους. Ο Κάρολος και η Τζένη φοβόντουσαν τα χειρότερα, ιδίως από τ η στιγμή που έμαθαν πως ο
Β ί λ ι χ θα έπαιρνε τον Εμμανουέλ Μπαρτελεμί ως μάρτυρά του.
Ο Μπαρτελεμί, ένας σωματώδης μαχαιροβγάλτης με θολό μάτι, είχε καταδικαστεί στα δεκαεφτά του για τ η δολοφονία ενός
αστυνομικού και στον ώμο του φαινόταν ακόμη το ανεξίτηλο χάραγμα που έφεραν οι κατάδικοι. Είχε καταφύγει στο Λονδίνο λίγες εβδομάδες νωρίτερα, μετά τ η δραπέτευσή του από τις γαλλικές φυλακές και τον είχαν ακούσει να λ έ ε ι πως atraitres))^
όπως ο Μαρξ και οι κολλητοί του θα έπρεπε να πεθάνουν. Δεδομένης της επιδεξιότητάς του στο πιστόλι και το σπαθί, που
είχε ήδη την ευκαιρία να την επιδείξει στο Ράθμποουν Πλέις, η
απειλή δεν ήταν λόγια του αέρα.
Τι ελπίδες είχε ο τολμηρός, αλλά αδύναμος Σραμ ενάντια στην
πείρα του Β ί λ ι χ και του Μπαρτελεμί; Την καθορισμένη ημέρα,
ο Μαρξ και η Τζένη κάθονταν δυστυχείς στο διαμέρισμά τους,
παρέα με τον Βίλχελμ Λίμπκνεχτ, μετρώντας τα λεπτά που απέμεναν μέχρι να πεθάνει ο σύντροφός τους. Το επόμενο απόγευμα εμφανίστηκε ο Μπαρτελεμί αυτοπροσώπως στην πόρτα τους
και με ερεβώδη φωνή τούς ανήγγειλε πως ο α Schramm a une
balle à la i ê i e » . * * Υποκλίθηκε άτσαλα και έφυγε χωρίς να πει
άλλη λέξη.
((Θεωρήσαμε, βέβαια, τον Σραμ χαμένο», έγραψε ο Λίμπκνεχτ. ((Την επόμενη μέρα, εκεί που καθόμασταν και μιλούσαμε στεναχωρημένοι γι' αυτόν, ανοίγει η πόρτα και νά σου ο Σραμ,
με το κεφάλι τυλιγμένο στους επιδέσμους να γελάει χαρούμενα,
ο μοιρολογημένος. Μας εξιστορεί πως το τραύμα του ήταν επιπόλαιο, αλλά είχε λιποθυμήσει και όταν ξαναβρήκε τις αισθή* Προδότες.
* * Ο Σραμ έχει μια σφαίρα στο κεφάλι.

224

ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΟΥΙΝ

σεις του, ήταν μόνος στην ακρογιαλιά με το μάρτυρά του και το
γιατρό τουυ. Ο Βίλιχ και ο Μπαρτελεμί είχαν υποθέσει πως το
τραύμα ήταν θανάσιμο και είχαν πάρει το επόμενο καράβι από
την Οστάνδη.
Έτσι τελείωσε το όνειρο του Μαρξ να διοικήσει την Κομμουνιστική Λίγκα από το Λονδίνο. Στην τελευταία της συνάθροιση, στις 15 Σεπτεμβρίου 1850, πρότεινε να μεταφερθεί η Κεντρική Επιτροπή στην Κολωνία, γιατί οι φιλονικούντες Άγγλοι
καθοδηγητές δεν μπορούσαν να αναλάβουν πια τις ευθύνες της
ηγεσίας. Δίκιο είχε - αν εξαιρέσει κανείς πως οι κομμουνιστές
της Κολωνίας είχαν κι αυτοί τα δικά τους προβλήματα. Η πρωσική κυβέρνηση είχε εντείνει το κυνήγι των υπονομευτών μετά
την απόπειρα δολοφονίας του βασιλιά Φρειδερίκου Γουλιέλμου
Δ' και, από το καλοκαίρι του 1851, και τα έντεκα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Κολωνίας ήταν στη φυλακή περιμένοντας να δικαστούν με την κατηγορία της συνομωσίας. Ο κακομοίρης ο Μαρξ, που αδημονούσε να αποσυρθεί από την Κομμουνιστική Λίγκα, αναγκάστηκε να ασχοληθεί και πάλι με τις
υποθέσεις της καθώς άρχισε να ενεργεί παρασκηνιακά και να
διαμαρτύρεται για χάρη των Γερμανών «συνωμοτών». Δεν ήταν
απλώς αλτρουισμός: προς μεγάλο του θυμό, ο εισαγγελέας τον είχε υποδείξει ως το διαβολικό μυαλό πίσω από τα αιμοχαρή σχέδια και τα πραξικοπήματα για τα οποία κατηγορούνταν οι συλληφθέντες. Εργαζόταν νυχθημερόν, συστήνοντας επιτροπές υπεράσπισης, συγκεντρώνοντας χρήματα, γράφοντας επιστολές
διαμαρτυρίας στις εφημερίδες. «Στο σπίτι μας, έχει στηθεί πια
ένα πλήρες γραφείο», έλεγε η Τζένη σ' ένα φίλο. «Δυο τρεις
γράφουν, άλλοι τρέχουν για θελήματα, άλλοι με χίλια βάσανα
μαζεύουν δεκαρούλες ώστε οι συγγραφείς να συνεχίσουν να ζούνε για να αποδείξουν πως ο παλιός κόσμος της υπαλληλοκρατίας
είναι ένοχος του πιο εξωφρενικού σκανδάλου. Κι από καιρού εις
καιρόν τα τρία μου χαρούμενα παιδιά τραγουδάνε και σφυρίζουν
και ο μπαμπάς τους τα μαλώνει θυμωμένος. Τι σαματάς!»
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Εφτά από τους έντεκα συλληφθέντες φυλακίστηκαν. Η Κομμουνιστική Λίγκα πέθανε και έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια
μέχρι να ενταχθεί ο Μαρξ σε άλλη οργάνωση. Κουρασμένος,
όπως ήταν αναμενόμενο, από Επιτροπές, Εταιρείες και Λίγκες,
που απαιτούσαν τόσα πολλά και επιτύγχαναν τόσο λίγα, αποσύρθηκε στο αναγνωστήριο του Βρετανικού Μουσείου, δέκα λεπτά δρόμο από την Ντιν Στριτ, και αφοσιώθηκε στη συγγραφή
μιας κατανοητής, συστηματικής εξήγησης της πολιτικής οικονομίας - επρόκειτο για το μνημειώδες εγχείρημα που τελικά θα
έπαιρνε τ η μορφή του Κεφαλαίου,

Στα τέλη του 1850 - μ ε τ ά από έξι άθλιους μήνες στον αριθμό 64
της Ντιν Σ τ ρ ι τ - ο Κάρολος κι η Τζένη Μαρξ βρήκαν μονιμότερη στέγη εκατό μέτρα πιο κάτω στον ίδιο δρόμο, δύο δωμάτια
στον πρώτο όροφο του αριθμού 28. Το κτίριο σήμερα φιλοξενεί
ένα ακριβό εστιατόριο το οποίο διευθύνει ο περίφημος σεφ Μάρκο-Πιερ Γουάιτ* μια μικρή μπλε πλακέτα στην πρόσοψη, αναρτ η μ έ ν η από το συχωρεμένο Συμβούλιο του Μείζονος Λονδίνου,
μας υπενθυμίζει πως αΟ Κάρολος Μαρξ (1818-1883) έζησε εδώ
από το 1851 έως το 1856». Είναι το μόνο επίσημο μνημείο της
τριαντατετράχρονης διαμονής του στην Αγγλία, σε μια χώρα που
ποτέ δεν έχει αποφασίσει εάν θα πρέπει να νιώθει περηφάνια ή
ντροπή για τη σχέση της με τον πατέρα της προλεταριακής επανάστασης. Όπως θα περίμενε κανείς, οι ημερομηνίες στην πλακέτα είναι ανακριβείς.
Η τρομερή χρονιά είχε σχεδόν τελειώσει, πριν φύγει, όμως,
οριστικά, επεφύλασσε ακόμη λ ί γ η σκληρότητα για την οικογένεια Μαρξ. Δυο βδομάδες πριν μετακομίσουν στην Ντιν Στριτ
28, ο μικρός τους τρομοκράτης, ο Χάινριχ Γκουίντο «Φόκσι» πέθανε έξαφνα, έπειτα από μια κρίση σπασμών. ((Λίγα λεπτά πριν,
γελούσε κι αστειευόταν», είπε ο Μαρξ στον Ένγκελς. ((Καταλαβαίνεις σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Η απουσία σου αυ-
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τήν τ η συγκεκριμένη στιγμή μάς κάνει όλους να νιώθουμε πολύ
μόνοι». Η Τζένη ήταν χαμένη σε μια ((επικίνδυνη κατάσταση
υπερέντασης και εξουθένωσης», ενώ ο Κάρολος εξέφραζε τον
πόνο του με το χαρακτηριστικό του τρόπο, κατηγορώντας την
απιστία των συντρόφων του. Αυτή τ η φορά ο κύριος στόχος ήταν
ο Κόνραντ Σραμ, ο παλαιός εκείνος Χότσπουρ,* που είχε βάλει,
πριν από λίγες μόλις εβδομάδες, τ η ζωή του σε κίνδυνο για να
σώσει την τιμή του Μαρξ.
((Για δύο ολόκληρες ημέρες, τ η 19η και την 20η Νοεμβρίου,
δεν εμφανίστηκε στο σπίτι μας», έγραφε οργισμένος ο Μαρξ,
((κι έπειτα ήρθε για μια στιγμή κι εξαφανίστηκε πάλι, αφού έκανε μια δυο βλακώδεις παρατηρήσεις. Είχε προσφερθεί να μας συνοδεύσει την ημέρα της κηδείας* κατέφθασε ένα δυο λεπτά πριν
την καθορισμένη ώρα, δεν είπε λέξη για την κηδεία, αντιθέτως,
είπε στη γυναίκα μου πως έπρεπε να φύγει αμέσως για να μην
αργήσει στο τραπέζι που είχε κανονίσει με τον αδερφό του». Ο
Σραμ, λοιπόν, πήρε τ η θέση του στον ολοένα και μακρύτερο κατάλογο των προδοτών. Ο Ρούντολφ Σραμ, ο αδερφός του Κόνραντ, συμπεριλαμβανόταν ήδη, καθώς είχε κάποτε την αυθάδεια
να οργανώσει συγκέντρωση των Γερμανών του Λονδίνου, δίχως
να προσκαλέσει συνεργάτες του Μαρξ και του Ένγκελς.
Ένας άλλος απόβλητος ήταν ο Έντουαρντ φον Μίλερ-Τέλερινγκ, τέως ανταποκριτής της Neue Rheinische Zeitung, ο οποίος
ήταν γνωστός ως ((πρώτης τάξεως καβγατζής», αλλά είχε βρει
το δάσκαλό του, όταν προσπάθησε να τσακωθεί με τον Μαρξ.
Όπως συνέβαινε συχνά με αυτές τις αλληλοκτόνες βεντέτες, η
αρχική αιτία πολέμου ήταν γελοία και ασήμαντη. Ο Τέλερινγκ
είχε ζητήσει την τελευταία στιγμή από τον Ένγκελς να του βρει
εισιτήριο για το χορό της Εκπαιδευτικής Εταιρείας των Γερμανών Εργατών ο Ένγκελς του εξήγησε πως ήταν πολύ αργά πια
* Πρόσωπο του Σαίξπηρ που εμφανίζεται στον Ριχάρδο JB'xai στον Ερρίκο Λ'^ πρότυπο του ανυπόμονου και παράτολμου στρατιώτη.
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και δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να επισημάνει πως ο Τέλερινγκ ουδέποτε είχε παρευρεθεί στις συναντήσεις της εταιρείας
ούτε είχε έρθει ποτέ να πάρει την κάρτα μέλους του -«και την
προηγούμενη κιόλας ημέρα ένα άτομο που βρισκόταν στην ίδια
κατάσταση αποπέμφθηκε από την εταιρεία». Η «επιτροπή τιμής» της Εταιρείας κατάλαβε τον υπαινιγμό και, υπό την προεδρεία του Βίλιχ, αφαίρεσε την ιδιότητα του μέλους από τον Τέλερινγκ. Εκείνος ανταπάντησε μ' έναν καταιγισμό δυσφημιστικών επιθέσεων εναντίον της κλίκας των Μαρξ-Ένγκελς - ή,
όπως την αποκαλούσαν συχνά πια, εναντίον του Κόμματος του
Μαρξ.
Σ ' εκείνο το σημείο αναμείχθηκε στη διαμάχη ο ηγέτης του
κόμματος. «Για την επιστολή που έγραψες χθες στην Κοινωνία
των Εργατών, σε προκαλώ να μονομαχήσουμε, αν είσαι ακόμη
κατάλληλος να δώσεις ικανοποίηση», άστραψε και βρόντηξε ο
Μαρξ. « Σ ε περιμένω σε ένα διαφορετικό πεδίο να σου τραβήξω
το υποκριτικό προσωπείο του επαναστατικού φανατισμού πίσω
από το οποίο κατάφερες μέχρι τώρα με τόση δεξιότητα να καλύψεις τα ποταπά σου συμφέροντα, το φθόνο σου, την αγιάτρευτή σου ματαιοδοξία και τη θυμωμένη σου δυσαρέσκεια επειδή ο
κόσμος δεν αναγνωρίζει τη μεγάλη σου ιδιοφυΐα - έλλειψη αναγνώρισης που ξεκίνησε με την αποτυχία σου στις εξετάσεις». Ο
Μαρξ είχε ενθαρρύνει τις δημοσιογραφικές φιλοδοξίες του Τέλερινγκ και τον είχε συστήσει στην Εταιρεία· κι ο Μαρξ θα καταδίκαζε τώρα τον ανάξιο υπηρέτη στο πυρ το εξώτερον. Μετά
από μια τελευταία αντεπίθεση -ένα λίβελο γεμάτο υστερικές
αντισημιτικές ύβρεις- ο Τέλερινγκ μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και κανείς δεν ξανάκουσε να γίνεται λόγος για το
πρόσωπό του.
Ο Μαρξ απολάμβανε τις συγκρούσεις και ήταν πάντα έτοιμος να αντιδράσει στις προσβολές, πραγματικές ή φανταστικές.
Ο Τέλερινγκ και ο Ρούντολφ Σραμ ήταν «αυτοί οι αχρείοι»· οι
ηγέτες της Δημοκρατικής Ένωσης -μιας ομάδας ανταγωνιστι-
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κής στην Εκπαιδευτική Εταιρεία των Γερμανών Εργατών- ήταν
«αγύρτες και απατεώνες»· μια άλλη ομάδα, πάλι, νεοαφιχθέντων
προσφύγων ήταν «το καινοφανές σμάρι των δημοκρατικών αλιτηριων». Αν όλοι αυτοί οι αχρείοι και οι αλιτήριοι ήταν τόσο ανάξιοι λόγου, αναρωτιόμαστε, για ποιο λόγο να μην τους αγνοήσει;
Κάποτε τύπωσε ένα λίβελο εναντίον του κάποιος άσημος Ελβετός πολιτικός ονόματι Καρλ Φογκτ* υπήρχε άραγε λόγος να συνθέσει μια πολεμική διακοσίων σελίδων - τ ο Χερ Φογκτ- για να
απαντήσει; Ο Μαρξ δεν ήταν ο μόνος που δεν συμπαθούσε τον
ματαιόδοξο και καυχησιολόγο επαναστάτη ποιητή Γκότφριντ
Κίνκελ, κανείς, όμως, δεν είχε θεωρήσει αναγκαίο να υποβάλει
τις ασυναρτησίες του Κίνκελ στις εκατό πυκνογραμμένες σελίδες πτνευματώδους ειρωνείας, που δημοσίευσε με το σαρκαστικό
τίτλο Μεγάλοι άντρες της εξορίας. Κάθε φορά που καλοπροαίρετοι άνθρωποι του επεσήμαιναν πως το λιοντάρι δεν χάνει τον
καιρό του παλεύοντας με ζωύφια, ο Μαρξ απαντούσε πως το ανελέητο ξεμπρόστιασμα των ουτοπιστών τσαρλατάνων ήταν επαναστατικό του καθήκον. «Σκοπός μας οφείλει να είναι η κριτική
που δεν εξαιρεί κανένα, που κατευθύνεται περισσότερο ενάντια
στους αυτόκλητους φίλους μας παρά ενάντια στους δεδηλωμένους εχθρούς μας».
Εξάλλου, ευχαριστιόταν με το άθλημα. Αρκεί να διαβάσει κανείς ορισμένα από τα επεισοδιακά πορτρέτα που έχει σκιαγραφήσει στους Μεγάλους άντρες της εξορίας για να καταλάβει με
πόση ευχαρίστηση τους περνούσε γενεές δεκατέσσερις. Τον Ρούντολφ Σραμ: «Έναν ταραχοποιό, μεγάλαυχο και εξαιρετικά μπερδεμένο μικρό ανθρωπάκι, το οποίο είχε για προμετωπίδα της ζωής του το απόφθεγμα από τον Ανεφίό του Ραμώ: * "Κάλιο να 'μαι
θρασύς φαφλατάς παρά να μην είμαι τίποτα"». Τον Γκούσταβ
Στρούβε: « Μ ε την πρώτη ματιά στην όψη του που μοιάζει με
κακοκατεργασμένο πετσί, στα γουρλωτά του μάτια με την ύπου* Le neveu de Rameau,
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λη, ηλίθια έκφρασή τους, στη θαμπή λάμψη της φαλάκρας του
και στα μισοσλάβικα, μισομογγόλικα χαρακτηριστικά του, καταλαβαίνεις πως έχεις απέναντι σου έναν ασυνήθιστο άνθρωπο».
Τον Άρνολντ Ρούγκε: αΔεν μπορείς να πεις πως ο ευγενής αυτός
άνθρωπος κολάκευε τον εαυτό του με το αξιοπρόσεκτο ευγενές
του παρουσιαστικό* οι φίλοι του στο Παρίσι συνηθίζουν να συνοψίζουν τα πομερανικά, σλαβικά του χαρακτηριστικά με τ η λέξη
"κουναβόφατσα"... Ο Ρούγκε έχει για τ η γερμανική επανάσταση τ η σημασία που έχουν και οι πινακίδες που βλέπει κανείς σε
μερικούς δρόμους: Επιτρέπεται το ουρείν».
Αυτές οι άγριες ιερεμιάδες, αντί να μαλακώνουν την οργή του,
την τροφοδοτούσαν ακόμη περισσότερο. Ο ηφαιστειώδης θυμός
που ξέσπαγε πάνω από τα κεφάλια των άσημων και των πληκτικών ανθρώπων που απόκλιναν από τις θέσεις του πήγαζε από
το ίδιο πυρετώδες πάθος που έκαιγε στα δοκίμιά του για τον καπιταλισμό και τις αντιφάσεις του. Ο Μαρξ είχε ανάγκη να κρατά τον εαυτό του σε κατάσταση κοχλάζουσας μανίας - εναντίον
των ατελείωτων οικιακών δυστυχιών που τον πολιορκούσαν, της
άθλιας υγείας του ή των ανόητων που τολμούσαν να αμφισβητούν την ανώτερη σοφία του. Ενώ έγραφε το Κεφαλαίο ορκίστηκε πως οι αστοί θα είχαν σοβαρούς λόγους να θυμούνται τις
διοθήνες που του προκαλούσαν τόσο πόνο και κρατούσαν το θυμικό του σε εγρήγορση. Οι διάφοροι Φογκτ και Κίνκελ εξυπηρετούσαν τον ίδιο σκοπό.
Λες κι οι ίδιες οι συνθήκες της ζωής του είχαν σχεδιαστεί επίτηδες έτσι για να τον εμποδίσουν όχι μόνο να επαναπαυτεί αλλά και ν' αναπαυτεί. Τα έπιπλα ήταν σπασμένα, ξεφτισμένα,
φθαρμένα και ένας πόντος σκόνης κάλυπτε τα πάντα. Σ τ η μέση του μπροστινού σαλονιού, που έβλεπε στην Ντιν Στριτ, είχε
ένα μεγάλο τραπέζι στρωμένο με μουσαμά, στο οποίο απλώνονταν τα χειρόγραφα του Μαρξ, εφημερίδες και βιβλία, ανάκατα
με τα παιχνίδια των παιδιών, κουρέλια και ρετάλια από το κουτί ραπτικής της γυναίκας του, πολλά φλιτζάνια με σπασμένα χε-
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ρούλια, μαχαίρια, πιρούνια, φωτιστικά, ένα μελανοδοχείο, ένα
ποτήρι, ολλανδέζικες πήλινες πίπες και ένα παχύ στρώμα στάχτης. Ακόμη και το να βρεις κάπου να κάτσεις εγκυμονούσε κινδύνους. «Εδώ μια καρέκλα είχε τρία πόδια, σε μια άλλη τα παιδιά έπαιζαν με τα κουζινικά τους - και ήταν συμπτωματικά η
καρέκλα που είχε τέσσερα πόδια», ανέφερε ένας επισκέπτης.
((Την προσφέρουν στον καλεσμένο, αλλά δεν σκουπίζουν τη μαγειρική των παιδιών* κι αν κάτσεις κινδυνεύεις να σου στοιχίσει
το παντελόνι σου».
Ένας από τους λίγους Πρώσους κατασκόπους που έγινε δεκτός στο ντουμανιασμένο σπήλαιο σοκαρίστηκε από τις χαοτικές
συνήθειες του Μαρξ:
Ζει αληθινά μποέμικη ζωή. Να πλένει, να περιποιείται ή να
αλλάζει τα ρούχα του είναι πράγματα που κάνει σπανίως και
του αρέσει να μεθά. Αν και συχνά μένει στείρος μέρες ολόκληρες, αν έχει πολλή δουλειά μπορεί να εργάζεται μέρα νύχτα με ακαταπόνητη αντοχή. Δεν έχει σταθερές ώρες που πηγαίνει στο κρεβάτι ή ξυττνά. Συχνά μένει ξάγρυττνος όλο το
βράδυ κι έπειτα στη μέση της ημέρας ξαπλώνει με τα ρούχα
του στον καναπέ και κοιμάται μέχρι τ απόγευμα, δίχως να
ενοχλείται από όλον τον κόσμο που μπαινοβγαίνει.
Η απροθυμία του Μαρξ να πέσει για ύττνο φαίνεται ιδιαίτερα λογική, καθώς ολόκληρο το νοικοκυριό του -συμπεριλαμβανομένης
της οικονόμου, της Έλεν "Αένχεν" Ντέμουθ- κοιμόταν σ' ένα
μικρό δωμάτιο στο πίσω μέρος του κτιρίου. Πώς κατάφερναν ο
Κάρολος και η Τζένη να βρουν χρόνο ή να μείνουν μόνοι τους για
να τεκνοποιήσουν παραμένει μυστήριο* υποθέτουμε πως δοκίμαζαν την τύχη τους, όταν η Λένχεν έβγαζε βόλτα τα παιδιά.
Μ ε την Τζένη άρρωστη και τον Κάρολο βυθισμένο στα προβλήματά του, όλη η ευθύνη για τη διατήρηση κάποιας προσομοίωσης οικιακής τάξης έπεφτε στους ώμους της υπηρέτριας.
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((Ω, να 'ξερες πόσο σας έχω επιθυμήσει εσένα και τα μικρούλια»,
έγραψε η Τζένη στον Κάρολο, την εποχή της άκαρπης εκστρατείας στην Ολλανδία το 1850. «Ξέρω πως εσύ κι η Λένχεν θα
τα φροντίζετε. Χωρίς τη Λένχεν δεν θα μπορούσα να ηρεμήσω
εδώ».
Πράγματι η Λένχεν είχε αναλάβει όλα τα συνηθισμένα καθήκοντα της Τζένης - ακόμη κι αυτά της συζυγικής κλίνης.
Εννέα μήνες αργότερα, στις 23 Ιουνίου 1851, γέννησε ένα αγοράκι. Στο πιστοποιητικό γεννήσεως του νεαρού Χένρι Φρέντερικ
Ντέμουθ, αργότερα γνωστού ως Φρέντι, το κενό για το όνομα
και το επάγγελμα του πατέρα έμεινε ασυμπλήρωτο. Λίγο καιρό
αργότερα το παιδί δόθηκε σε θετούς γονείς, πιθανόν ένα ζευγάρι της εργατικής τάξης στο Ανατολικό Λονδίνο ονόματι Λιούις.
(Έχουμε μόνον αποχρώσες ενδείξεις: ο γιος της Λένχεν άλλαξε
το όνομά του σε Φρέντερικ Λιούις Ντέμουθ και πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή του στην πολίχνη του Χάκνεϊ. Έγινε ειδικευμένος τορναδόρος σε πολλά εργοστάσια του Ηστ Εντ, πιστός
υποστηρικτής της Συγχωνευμένης Ένωσης Μηχανικών και ιδρυτικό μέλος του Εργατικού Κόμματος του Χάκνεϊ. Οι συνάδελφοί του τον θυμούνται ως ήσυχο άνθρωπο που δεν μιλούσε ποτέ
για την οικογένειά του* πέθανε στις 28 Ιανουαρίου του 1929.)
Καθώς ο Φρέντι γεννήθηκε στο μικρό πίσω δωμάτιο της Ντιν
Στριτ 28 -και η πρησμένη κοιλιά της Λένχεν ήταν εμφανέστατη τις τελευταίες εβδομάδες-, η μαγική κατά τα φαινόμενα σύλληψη δεν θα μπορούσε να μείνει κρυφή από την Τζένη. Μολονότι ταράχτηκε και θύμωσε πολύ, συμφώνησε πως ένα τέτοιο
νέο θα έβαζε θανάσιμα όπλα στα χέρια των εχθρών του. Έτσι
ξεκίνησε μια από τις πρώτες και πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις
συγκάλυψης που οργανώθηκαν ποτέ για το καλό της κομμουνιστικής υπόθεσης. Πολλές φήμες κυκλοφορούσαν πώς ο Μαρξ
ήταν πατέρας ενός νόθου τέκνου, αλλά η πρώτη δημόσια αναφορά για τον αληθινό πατέρα του Φρέντι δεν εμφανίστηκε παρά
το 1962, όταν ο Γερμανός ιστορικός Βέρνερ Μπλούμενμπεργκ
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δημοσίευσε ένα έγγραφο που βρέθηκε στο τεράστιο μαρξιστικό
αρχείο του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνικής Ιστορίας στο
Άμστερνταμ. Είναι μια επιστολή γραμμένη στις 2 Σεπτεμβρίου
1898 από τ η Λουίζ Φραϊμπέργκερ, φίλης της Έλεν Ντέμουθ και
οικονόμου του Ένγκελς:
Γνωρίζω από τον ίδιο το στρατηγό [Ένγκελς] πως ο Φρέντι
Ντέμουθ είναι γιος του Μαρξ. Η Τούσι [η Ελεονόρα, η νεότερη κόρη του Μαρξ] με αποπήρε και γι' αυτό κι εγώ ρώτησα τον γέρο ευθέως. Ο Στρατηγός εξεπλάγη που η Τούσι επέμενε τόσο πεισματικά στην άποψή της. Και μου είπε πως, αν
παραστεί ανάγκη, να διαψεύσω κατηγορηματικά το κουτσομπολιό πως είχε απαρνηθεί το γιο του. Θα θυμάσαι που σου το
είχα πει καιρό πριν από το θάνατο του Στρατηγού.
Προσέτι, ο Στρατηγός επιβεβαίωσε εκ νέου το γεγονός πως
ο Φρέντερικ Ντέμουθ ήταν ο γιος του Καρόλου Μαρξ και της
Έλεν Ντέμουθ λίγες ημέρες πριν πεθάνει σε μια δήλωση που
έκανε στον κύριο Μουρ [Σάμιουελ Μουρ, ο μεταφραστής του
Κομμουνιστικού Μανιφέστου και του Κεφαλαίου]^ ο οποίος
πήγε στην Τούσι στο Όρπινγκτον και της το είπε. Η Τούσι
συνέχισε να υποστηρίζει πως ο Στρατηγός έλεγε ψέματα και
πως πάντα παραδεχόταν πως αυτός ήταν ο πατέρας του παιδιού. Ο Μουρ ήρθε πίσω από το Όρπινγκτον και ξαναρώτησε επίμονα το Στρατηγό. Ο γέρος όμως δεν άλλαζε κεραία
από τ η δήλωσή του και είπε στον Μουρ: « Η Τούσι έχει για είδωλο τον πατέρα της».
Την Κυριακή, μια μέρα, δηλαδή, πριν πεθάνει, ο Στρατηγός της το έγραψε χαρτί και καλαμάρι και η Τούσι ήρθε τόσο αναστατωμένη που ξέχασε το μίσος της για μένα και έγειρε κι έκλαψε πικρά στους ώμους μου.
Ο Στρατηγός μας έδωσε την... άδειά του να χρησιμοποιήσουμε την πληροφορία μόνο εάν τον κατηγορούσαν πως κακομεταχειρίστηκε τον Φρέντι. Είπε πως δεν θα ή θ ε λ ε να
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αμαυρωθεί το όνομά του, καθώς μάλιστα το ψέμα δεν ωφελούσε πια κανέναν. Είχε πάρει το μέρος του Μαρξ, για να τον
σώσει από μια σοβαρή οικογενειακή σύγκρουση. Εκτός από
μας και τον κύριο Μουρ και τα παιδιά του κυρίου Μαρξ (έχω
την εντύπωση πως η Λόρα γνώριζε την ιστορία, μολονότι ίσως
να μην την είχε ακούσει σωστά), οι μόνοι που ήξεραν πως ο
Μαρξ είχε γιο ήταν ο Λέσνερ και ο Πφέντερ. Μετά τη δημοσίευση των επιστολών του Φρέντι, ο Λέσνερ μου είπε: «Βέβαια, ο Φρέντι είναι ο αδερφός της Τούσι, το γνωρίζουμε όλοι,
αλλά ποτέ δεν θα μάθουμε πού μεγάλωσε το παιδί».
Είναι αστείο πόσο μοιάζει ο Φρέντι στον Μαρξ και έτσι
όπως είναι χαρακτηριστικά εβραϊκό το πρόσωπό του και τα
πυκνά μαύρα του μαλλιά, μόνο η τυφλή προκατάληψη θα
έβλεπε ομοιότητες με το Στρατηγό. Έχω δει την επιστολή
που είχε γράψει ο Μαρξ στον Ένγκελς στο Μάντσεστερ εκείνη την εποχή (δεν είχε έρθει, βέβαια, ακόμη στο Λονδίνο ο
Στρατηγός)· πιστεύω, όμως, πως ο Στρατηγός έχει καταστρέψει αυτή την επιστολή, όπως και τόσες άλλες που είχαν
ανταλλάξει.
Αυτά είναι όσα γνωρίζω για το ζήτημα. Ο Φρέντι δεν έμαθε ποτέ, ούτε από τη μητέρα του ούτε από το Στρατηγό, ποιος ήταν ο πραγματικός του πατέρας...
Ξαναδιαβάζω τώρα τις λίγες γραμμές που μου έγραψες για
το ζήτημα. Ο Μαρξ είχε πάντα υπόψη του πως υπήρχε το ενδεχόμενο του διαζυγίου, εξαιτίας της νοσηρής ζήλιας της γυναίκας του. Δεν αγαπούσε το γιο του και το σκάνδαλο θα ήταν
τεράστιο, αν τολμούσε να κάνει οτιδήποτε γι' αυτόν.
Από την εποχή που το έγγραφο αυτό δημοσιοποιήθηκε το 1962,
οι περισσότεροι μελετητές του Μαρξ το έχουν αποδεχτεί ως
αδιάσειστη απόδειξη της απιστίας του Μαρξ. Υπάρχουν, εντούτοις, ένας δυο σκεπτικιστές. Η Ίβον Καπ, η βιογράφος της Ελεονόρας Μαρξ, έχει περιγράψει την επιστολή της Φραϊμπέργκερ
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ως «φαντασιοκόπημα)) το οποίο ((υπολείπεται αξιοπιστίας σε
πολλά σημεία»· ωστόσο, παραδέχεται πως ((δεν υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες πως [ο Φρέντι] ήταν γιος του Μαρξ. Ο καθηγητής Τέρελ Κάρβερ, συγγραφέας μιας βιογραφίας του Ένγκελς,
προχωρά περισσότερο. Αρνείται να πιστέψει πως είτε ο Μαρξ
είτε ο Ένγκελς θα μπορούσε να είναι πατέρας του Φρεντ Ντέμουθ και απορρίπτει την επιστολή ως πλαστογραφημένη -((πιθανόν από πράκτορες των Ναζί που ήθελαν να σπιλώσουν το σοσιαλισμό». Επισημαίνει πως το αντίτυπο που βρίσκεται στα αρχεία του Άμστερνταμ είναι δακτυλογραφημένο αντίγραφο
άγνωστης προέλευσης και πως το πρωτότυπο (εάν υπήρξε) δεν
έχει βρεθεί ποτέ.
Σίγουρα, ορισμένοι από τους ισχυρισμούς της επιστολής αντίκεινται στη λογική και τον κοινό νου. Πάρτε για παράδειγμα
την επιστολή που υποτίθεται πως είχε στείλει ο Μαρξ στον
Ένγκελς την εποχή της γέννησης και την οποία ισχυρίζεται πως
είχε δει η Λουίζ Φραϊμπέργκερ. Η Φραϊμπέργκερ γεννήθηκε το
1860 και μπήκε στη δούλεψη του Ένγκελς το 1890* κατά συνέπεια, ο Ένγκελς θα πρέπει να είχε κρατήσει το έγγραφο στο αρχείο του για πολλές δεκαετίες. Γιατί, λοιπόν, να μπει στον κόπο να το διαφυλάξει κι έπειτα να καταστρέψει τη μόνη απόδειξη
που θα μπορούσε ((να διαψεύσει κατηγορηματικά το κουτσομπολιό πως είχε απαρνηθεί το γιο του»;
Υπάρχει ακόμη και μία εμφανής ψυχολογική αντίφαση. Όταν
η Τζένη Μαρξ ανακάλυψε πως η υπηρέτρια κι ο άντρας της τα
είχαν φτιάξει πίσω από την πλάτη της - κ ι ενώ ήταν κι η ίδια
έγκυος- λογικά θα έπρεπε να αποπέμψει την προδότρια Λένχεν
από το σπίτι της ή τουλάχιστον να την αντιμετωπίζει με ψυχρότητα και επιφυλακτικότητα. Κι όμως, οι δύο γυναίκες παρέμειναν αγαπημένες για όλη την υπόλοιπη ζωή τους. ((Η έρευνα
στη ζωή και τις σχέσεις του Φρέντερικ Ντέμουθ δεν πρόσφερε
τίποτε αναφορικά με την ταυτότητα του πατέρα του και ακόμη
και ο υποτιθέμενος ισχυρισμός του Ένγκελς πως είχε κατά κά-
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ποιον τρόπο αποδεχτεί την πατρότητα δεν στηρίζεται από άλλα
στοιχεία», καταλήγει ο καθηγητής Κάρβερ. «Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως η αλληλογραφία και τα απομνημονεύματα που έχουν φτάσει μέχρι τις μέρες μας δεν παρέχουν καμία
αδιάσειστη απόδειξη της ιστορίας της Λουίζ Φραϊμπέργκερ».
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Μολονότι τα χαρτιά του Μαρξ και του
Ένγκελς ξεκαθαρίστηκαν προσεκτικά από τους διαχειριστές των
καταλοίπων τους, που δεν ήθελαν να εκθέσουν ή να προσβάλλουν τους μεγάλους γέροντες του κομμουνισμού, κάποια εύγλωττα σπαράγματα έχουν επιβιώσει. Το πρώτο είναι μια επιστολή της Ελεονόρας Μαρξ προς την αδερφή της Λόρα, με ημερομηνία 17 Μαΐου 1882, η οποία δείχνει πως οι κόρες του Μαρξ
είχαν δεχτεί την ιστορία της πατρότητας του Ένγκελς: « Η συμπεριφορά του Φρέντι ήταν αξιοθαύμαστη από κάθε άποψη και
ο θυμός του Ένγκελς εναντίον του ήταν εξίσου άδικος όσο και
ακατανόητος. Κανείς από μας, υποθέτω, δεν θα ήθελε να συναντήσει το παρελθόν του με σάρκα και οστά. Ξέρω πως κάθε φορά που συναντώ τον Φρέντι νιώθω ενοχές, πως δεν του φέρθηκα σωστά. Τι ζωή κι αυτός ο άνθρωπος! Τον ακούω να την εξιστορεί και αισθάνομαι θλίψη και ντροττή». Δέκα χρόνια αργότερα,
στις 26 Ιουλίου 1892, η Ελεονόρα επιστρέφει στο ίδιο θέμα:
((Ίσως να φταίει που είμαι πολύ "συναισθηματική" - αλλά νιώθω χωρίς τη θέληση μου πως ο Φρέντι σ' ολόκληρη τ η ζωή του
ήταν θύμα μιας μεγάλης αδικίας. Δεν είναι αξιοθαύμαστο ότι,
όταν αποφασίζουμε να κοιτάξουμε θαρρετά τα πράγματα κατά
πρόσωπο, διαπιστώνουμε πόσο σπάνια εφαρμόζουμε όλα εκείνα
τα ωραία που διακηρύσσουμε - για τους άλλους;» Τπό το πρίσμα
της παλαιότερής της επιστολής, η ειρωνεία της στοχεύει ξεκάθαρα τον Ένγκελς.
Τόσο ο Κάρολος Μαρξ όσο και η Τζένη άφησαν ελάχιστες μα
αποκαλυπτικές ενδείξεις για την αλήθεια. Το αυτοβιογραφικό
δοκίμιο της Τζένης ((Σύντομο σχεδίασμα μιας ζωής γεμάτης γεγονότα», γραμμένο το 1865, περιλαμβάνει μια παράξενη παρεν-
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θετική αποκάλυψη: «Νωρίς το καλοκαίρι του 1851, συνέβη ένα
γεγονός, το οποίο δεν θα ήθελα να εξιστορήσω εδώ με λεπτομέρειες, μολονότι εξαιτίας του τόσο οι προσωπικές μας όσο και
οι υπόλοιπες έγνοιες μας πολλαπλασιάστηκαν». Το εν λόγω γεγονός δεν μπορεί να είναι άλλο από την άφιξη του Φρέντι. Αν η
Έλεν είχε μείνει έγκυος από κάποιον άλλον εραστή, γιατί να είχε προκαλέσει το παιδί τέτοιο μακροχρόνιο και προσωπικό καημό στην Τζένη;
Ακόμη πιο παράδοξη είναι μια επιστολή που έγραψε ο Μαρξ
στον Ένγκελς στις 31 Μαρτίου του 1851, όταν η Έλεν ήταν έξι
μηνών έγκυος. Μετά από μια επική γκρίνια για τα χρέη του,
τους πιστωτές του και τ η σφιχτοχέρα μητέρα του, ο Μαρξ πρόσθετε: «Θα παραδεχτείς κι εσύ πως την έχω πατήσει μια χαρά
και βρίσκομαι βυθισμένος μέχρι το λαιμό στην ανόητη αστική
λάσπη... Τελικά, όμως, για να δώσω στην όλη υπόθεση μια κωμικοτραγική τροπή, υπάρχει επιπροσθέτως ένα mystère^ το
οποίο θα σου αποκαλύψω τώρα σε très peu demots.'^'^ Ωστόσο,
μόλις με διέκοψαν και πρέπει να πάω να φροντίσω τ η γυναίκα
μου. Τα υπόλοιπα, στα οποία εμφανίζεσαι κι εσύ, στην επόμενη». Μέχρι την επόμενη επιστολή, δύο ημέρες αργότερα, είχε
αλλάξει άποψη. «Δεν σου γράφω για το mystère^ καθώς coûte
que c o û i e * * * πρέπει έτσι κι αλλιώς να έρθω να σε δω προς τα
τέλη Απριλίου. Πρέπει να φύγω από εδώ για μια εβδομάδα».
Ποιο να ήταν το mystère αν όχι η εγκυμοσύνη της Έ λ ε ν ; Η
σεμνότυφη προσφυγή στους γαλλικούς ευφημισμούς το αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία, καθώς αυτή ήταν η συνηθισμένη γλώσσα που χρησιμοποιούσε, όταν τον έπιαναν οι γυναικολογικές του ντροπές. (Κάθε φορά που ήταν έγκυος η Τζένη,
έγραφε στον Ένγκελς πως βρισκόταν σε aun état par trop inté* Μυστήριο.
* * Πολύ λίγες λέξεις.
Μ ε οποιοδήποτε κόστος.
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ressant))). Η απροθυμία του να δώσει γραπτώς περισσότερες λεπτομέρειες εξηγείται επαρκώς λίγο πιο κάτω στην ίδια επιστολή: ((Η γυναίκα μου, αλίμονο, γέννησε κορίτσι και όχι garçon.
Και, το χειρότερο απ' όλα, η υγεία της είναι σε άσχημη κατάσταση». Ποια από τις δύο ήταν σε «άσχημη κατάσταση», η Φράου Μαρξ ή η καινούργια της κόρη, η Φραντζίσκα; Πιθανότατα
κι οι δυο. Ξέρουμε από τα απομνημονεύματα της Τζένης πως
νωρίς το καλοκαίρι του 1851 είχε πέσει σε κατάθλιψη και η επιστολή του Μαρξ της 31ης Μαρτίου το επιβεβαιώνει: « Η γυναίκα μου έπεσε στο κρεβάτι στις 28 Μαρτίου. Μολονότι είχε εύκολη λοχεία, είναι τώρα πολύ άρρωστη στο κρεβάτι και η αιτία
είναι οικογενειακή μάλλον, παρά φυσική». Μέχρι τον Αύγουστο,
με δύο λεχώνες να μοιράζονται το συνωστισμένο σπίτι της Ντιν
Στριτ, οι υπόλοιποι πρόσφυγες είχαν αρχίσει να κουτσομπολεύουν
το γερο-πατέρα Μαρξ. «Οι συγκυρίες τώρα δεν είναι καθόλου
ευνοϊκές για μένα», εξομολογήθηκε στο φίλο του τον Βαϊντεμάγιερ. «Αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα για λίγο καιρό ακόμη, η
γυναίκα μου θα καταρρεύσει. Οι μόνιμες έγνοιες, οι μικροί καθημερινοί αγώνες την κατατρώγουν και πάνω απ' όλα είναι οι
αχρειότητες των αντιπάλων μου, που με χτυπούν περισσότερο
απ' όσο είχαν τολμήσει να το κάνουν μέχρι τώρα επί της ουσίας,
που επιδιώκουν να πάρουν εκδίκηση για την ανικανότητά τους
αφήνοντας υπονοούμενα για την πολιτική μου ευπρέπεια και διασπείροντας τις πλέον ακατονόμαστες αθλιότητες για μένα. Ο
Βίλιχ, ο Σάπερ, ο Ρούγκε και αναρίθμητα ακόμη δημοκρατικά
ανθρωπάρια δεν ασχολούνται πλέον με τίποτε άλλο». Ο Ρούντολφ Σραμ, ο αδερφός του μονομάχου Σραμ, ψιθύριζε σε γνωστούς του πως «όποια κατάληξη κι αν έχει η επανάσταση, ο
Μαρξ είναι p e r d u » . *
«Εγώ, βέβαια, θα γελούσα με όλη αυτή τ η βρομοδουλειά»,
έγραψε ο Μαρξ. «Ούτε για μια στιγμή δεν θα επέτρεπα να επη= Χαμένος.
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ρεάσει τη δουλειά μου, αλλά, όπως καταλαβαίνεις, η γυναίκα μου,
που η υγεία της είναι σε άσχημη κατάσταση και από το πρωί μέχρι το βράδυ βρίσκεται στην πιο δυσάρεστη κατάσταση οικογενειακής αμηχανίας, και το νευρικό της σύστημα είναι εξασθενημένο, δεν αναζωογονείται από τις αναθυμιάσεις που την υποχρεώνουν να εισττνέει καθημερινά οι ρυπαροί δημοκρατικοί κώλοι και
οι ηλίθιες φήμες τους. Η αδιακρισία ορισμένων ατόμων είναι ενίοτε κολοσσιαία». Τι να ήταν όλα αυτά, εκτός από τη σύλληψη του
μικρού Φρέντι Ντέμουθ; Αξίζει να σημειώσουμε πως στην πραγματικότητα ο Μαρξ δεν διαψεύδει τις «ακατονόμαστες» φήμες,
μόνον εξοργίζεται με την αδιακρισία όσων τις διαδίδουν.
Δεν θα μπορούσαν να πάνε χειρότερα τα πράγματα* κι όμως
πήγαν. Το Πάσχα του 1852, λίγο καιρό μετά τα πρώτα της γενέθλια, η Φραντζίσκα έπαθε σοβαρή βρογχίτιδα. Στις 14 Απριλίου, ο Μαρξ έγραψε ένα βιαστικό και σύντομο γράμμα στον
Ένγκελς: «Αγαπημένε μου Φρειδερίκε, Μόνο δυο γραμμές για
να σε πληροφορήσω πως το μικρό μας παιδάκι πέθανε σήμερα το
πρωί στη μία παρά τέταρτο». Η ψυχρή αυτή αναγγελία δεν αφήνει να διαφανεί η αγωνία και η απόγνωση που είχαν κυριεύσει
το σπιτικό των Μαρξ. Πρέπει να στραφούμε στο «Σύντομο σχεδίασμα μιας ζωής γεμάτη γεγονότα» της Τζένης. «Υπέφερε φριχτά. Όταν ξεψύχησε, αφήσαμε το μικρό της κορμάκι στο πίσω
δωμάτιο, πήγαμε στο μπροστινό δωμάτιο και στρώσαμε να κοιμηθούμε στο πάτωμα. Τα τρία ζωντανά μας παιδιά ξαπλώσανε
στο πλάι μας και κλάψαμε όλοι μας για το μικρό άγγελο που το
πελιδνό, άψυχο κορμάκι του κειτόταν στο διπλανό δωμάτιο».
Στην αρχή, οι Μαρξ δεν είχαν τα χρήματα για να πληρώσουν ούτε το γραφείο τελετών, ένας Γάλλος γείτονάς τους, όμως, στην
Ντιν Στριτ τους λυπήθηκε και τους δάνεισε δύο λίρες. «Χρησιμοποιήσαμε τα χρήματα για να πληρώσουμε το φέρετρο μέσα
στο οποίο κοιμάται πια το παιδάκι μου εν ειρήνη. Ήρθε στον κόσμο δίχως κούνια και για πολύ καιρό της αρνήθηκαν την τελευταία της κατοικία».
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Ο Μαρξ βρισκόταν στο Λονδίνο λίγο περισσότερο από δύο
χρόνια κι ήδη είχε χάσει δυο αγαπημένα του πρόσωπα. Ο
Ένγκελς διέγνωσε την πιθανή αιτία: «Μακάρι να υπήρχαν τα
μέσα», θρηνούσε στη συλλυπητήρια επιστολή του, ανα μετακομίσεις εσύ κι η οικογένειά σου σε πιο υγιεινή γειτονιά και πιο
ευρύχωρη κατοικία!». Δεν ξέρουμε αν η ένδεια σκότωσε πράγματι τη Φραντζίσκα· το βέβαιο είναι πως με κάποιον τρόπο ενεπλάκη στον ενταφιασμό της. Τις αμέσως προηγούμενες εβδομάδες, δηλαδή, ο Μαρξ ήλπιζε να σταθεροποιήσει τα οικονομικά του με δωρεές από Αμερικανούς συμπαθούντες, ανήμερα όμως
της κηδείας, ο Βαϊντεμάγιερ, που ζούσε πια στη Νέα Υόρκη, του
έγραψε πως δεν υπήρχαν πολλές πιθανότητες σωτηρίας από αυτή την πηγή. «Καταλαβαίνεις τι δυσάρεστη εντύπωση έκανε
εδώ το γράμμα του Βαϊντεμάγιερ, ιδίως στη γυναίκα μου», είπε
στον Ένγκελς. «Εδώ και δύο χρόνια βλέπει πως με ό,τι καταπιάνομαι καταλήγει τελικά στην αποτυχία».

7
OL πεινασμένοι

λύκοι

Κάποιο πρωινό του Απριλίου του 1853, ένας φούρναρης έκανε
την εμφάνισή του στο κατώφλι του αριθμού 28 της Ντιν Στριτ.
Απείλησε πως αν δεν εξοφληθούν οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν
πρόκειται να παραδώσει άλλο ψωμί. Τον υποδέχτηκε ο Έντγκαρ
Μαρξ, ένα εξάχρονο αγοράκι με φουσκωτά μάγουλα που ήξερε
ήδη το πεζοδρόμιο σαν χίλιους Άρτφουλ Ντόντζερ.* Ο Έντγκαρ
ήταν τόσο μικρόσωμος που, από νήπιο ακόμη, του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι αΜους» («Μύγα»), το οποίο αργότερα εξελίχθηκε σε «Συνταγματάρχη Μους» προς τιμήν του στρατηγικού του πνεύματος.
—Είναι σπίτι ο κύριος Μαρξ; ρώτησε ο άντρας.
. —Μπα, λείπει, απάντησε το χαμίνι κι αρπάζοντας τρεις φραντζόλες χάθηκε σαν το σίφουνα στις σκάλες.
Ο πατέρας του Μους καμάρωνε το γιο του, ήξερε όμως πως
δεν ήταν δυνατόν να ξεγελά πάντα τόσο εύκολα τους πιστωτές
του. Όσα χρόνια οι Μαρξ έμειναν στο Σόχο ζούσαν υπό καθεστώς πολιορκίας: λεροί κατάσκοποι από την Πρωσία έκοβαν
βόλτες έξω από το σπίτι, κρατώντας σημειώσεις ποιος έβγαινε
* Μικρός πορτοφολάς, ήρωας του Όλίβερ Τουίστ του Καρόλου Ντίκενς.
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και ποιος έμπαινε, και την ίδια στιγμή θυμωμένοι χασάπηδες
και φουρνάρηδες και δικαστικοί κλητήρες χτυπούσαν δυνατά την
πόρτα.
Οι επιστολές του στον Ένγκελς είναι μια αδιάκοπη λιτανεία
αθλιότητας και πόνου: αΜια εβδομάδα πριν έφτασα στο ευχάριστο σημείο να μην μπορώ να βγω από το σπίτι γιατί τα πανωφόρια μου είναι στο ενεχυροδανειστήριο και να μην μπορώ να
φάω κρέας γιατί κανείς δεν μου κάνει πια πίστωση. Ασημαντότητες θα πεις, φοβάμαι όμως πως μια μέρα θα ξεσπάσει σκάνδαλο» (27 Φεβρουαρίου 1852). αΗ γυναίκα μου είναι άρρωστη. Η
μικρή Τζένη είναι άρρωστη. Η Λένχεν πάσχει από κάποιου είδους νευρικό πυρετό. Δεν θα μπορούσα και δεν μπορώ να φωνάξω γιατρό, γιατί δεν έχω τα χρήματα να αγοράσω φάρμακα. Τις
τελευταίες εννιά δέκα μέρες ταΐζω την οικογένεια αποκλειστικά με ψωμί και πατάτες, αλλά πολύ αμφιβάλλω εάν θα καταφέρω να τις εξασφαλίσω και σήμερα... Πώς θα ξεφύγω, η ζωή
μου έχει γίνει κόλαση» (8 Σεπτεμβρίου 1852). «Οι συμφορές μας
κορυφώθηκαν πια» (21 Ιανουαρίου 1853). αΤις τελευταίες δέκα
ημέρες δεν υπάρχει δεκάρα στο σπίτι» (8 Οκτωβρίου 1853). «Αυτήν τη στιγμή στον ενεχυροδανειστή μονάχα οφείλω το εικοσιπέντε τοις εκατό [του οικογενειακού εισοδήματος] και, γενικά,
δεν μπορώ ποτέ να βάλω μια τάξη στη ζωή μας εξαιτίας των
υπερημεριών... Το φριχτότερο όλων είναι η πλήρης απουσία χρημάτων -πέρα από το γεγονός πως οι οικογενειακές ανάγκες δεν
παύουν ποτέ-, καθώς το Σόχο είναι πρόσφορη συνοικία για τη
χολέρα, η φτωχολογιά τα τινάζει εδώ κι εκεί (π.χ. κατά μέσον
όρο, στη Μπρόαντ Στριτ κάθε σπίτι μετρά τρεις νεκρούς) και η
καλύτερη άμυνα ενάντια σ' αυτό το κτήνος είναι ο «επισιτισμός»
( ι 3 Σεπτεμβρίου 1854). «Ενώ εγώ βρισκόμουν εδώ πάνω και σου
έγραφα την προηγούμενη επιστολή, η γυναίκα μου ήταν κάτω,
πολιορκημένη από πεινασμένους λύκους που χρησιμοποιούσαν
όλοι το πρόσχημα των "δύσκολων καιρών" για να της μαυρίσουν
την καρδιά για χρήματα τα οποία δεν είχε» (8 Δεκεμβρίου 1857).
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((Μόλις έλαβα την τρίτη xat τελευταία προειδοποίηση από τον
καταραμένο το φοροεισπράκτορα και με προειδοποιεί πως εάν
δεν τον έχω πληρώσει μέχρι τ η Δευτέρα θα φέρουν κλητήρα να
δημεύσει τα υπάρχοντά μου τ η Δευτέρα το απόγευμα. Αν είναι
δυνατόν, λοιπόν, στείλε μου λίγες λίρες...» ( ΐ 8 Δεκεμβρίου 1857).
Οι ((λίγες λίρες» κατέληξαν να συνιστούν στο τέλος κανονική,
και γενναία μάλιστα, επιχορήγηση. Ακόμη και το 1851, που ήταν
από τις φτωχότερες χρονιές που πέρασε ο Μαρξ, έλαβε από τον
Ένγκελς και άλλους υποστηρικτές του 150 λίρες - ποσό με το
οποίο μια φτωχή οικογένεια της μεσαίας τάξης μπορούσε να ζήσει με κάποια άνεση. Εκείνο το φθινόπωρο, η New York Daily
Tribune^ που ήταν η εφημερίδα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις
στον κόσμο, τον προσέλαβε ως ανταποκριτή της για την Ευρώπη. Έδινε τακτικά δύο άρθρα την εβδομάδα για 2 λίρες το κομμάτι. Αν και τα έσοδά του από την Tribune μειώθηκαν κάπως
μετά το 1854, την ίδια εκείνη περίοδο έβγαζε 50 λίρες το χρόνο
από τις συνεργασίες του με τ η Neue Oder-Zeitung του Μπρεσλάου. Κοντολογίς, από το 1852 και εξής είχε ένα εισόδημα τουλάχιστον 200 λιρών. Το ετήσιο ενοίκιο για την Ντιν Στριτ ήταν
22 λίρες μόνο. Γιατί λοιπόν τα οικονομικά του βρίσκονταν πάντα
στο χείλος του γκρεμού;
Εάν ο Μαρξ ήταν πράγματι ο ανέμελος μποέμ που περιγράφουν οι αστυνομικές αναφορές της εποχής, δεν θα αντιμετώπιζε
δυσκολίες. Ανήκε, όμως, στην τάξη των φτωχών ευγενών που
δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις αστικές τους συνήθειες. Το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 1850 δεν είχε χρήματα ούτε
για να ταΐσει τα παιδιά του* κι όμως, επέμενε να διατηρεί γραμματέα, το νεαρό Γερμανό φιλόλογο Β ί λ χ ε λ μ Πίπερ, παρόλο που
η Τζένη Μαρξ ήταν πρόθυμη να αναλάβει τα καθήκοντά του.
Ο Πίπερ, τον οποίο η Τζένη περιέγραφε ως ((ατημέλητο κουφιοκεφαλάκη», είχε το σπάνιο χάρισμα να είναι ταυτόχρονα άνθρωπος επιπόλαιος και δογματικός. Επιπλέον ήταν αδιάκριτος,
άξεστος, υπερβολικός καυχησιάρης και ακόρεστος ερωτομανής.
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Κάποιες επισκέπτριες στο σπίτι των Μαρξ έφτασαν μέχρι το
σημείο να βάλουν τα κλάματα από τους χοντροκομμένους πολιτικούς δεκάρικούς του ή από την αναίσχυντη σεξουαλική επιθετικότητά του. Θεωρούσε πως ήταν αο Μπάιρον κι ο Λάιμττνιτς
μαζί». Όσον αφορά δε τα καθήκοντά του, ήταν εντελώς άχρηστος
ως γραμματέας. Η βασική του υποχρέωση ήταν να μεταγράφει
και να μεταφράζει τα άρθρα του Μαρξ για τις εφημερίδες, αλλά
οι μεταφράσεις του είχαν τόσα λάθη, που πολλές φορές ο Ένγκελς διορθώνοντάς τες στην ουσία τις ξανάγραφε. Όπως και να
'χει, από την άνοιξη του 1853 και μετά, ο Μαρξ ένιωθε αρκετή
αυτοπεποίθηση ώστε να γράφει απευθείας στα αγγλικά. «Δεν
μπορώ να καταλάβω τι τον χρειάζεσαι», γκρίνιαζε ο Ένγκελς.
Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, ο Πίπερ νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο για δεκαπέντε ημέρες· ο μικρός πίνακας στην άκρη του
κρεβατιού του έκανε σε όλους γνωστή την καταισχύνη του:
« Β ί λ χ ε λ μ Πίπερ, σύφιλη δευτέρου σταδίου». Μολονότι υποσχέθηκε να είναι επιλεκτικότερος στο μέλλον, οι περιπέτειές του
συνεχίστηκαν και πριν περάσει πολύς καιρός ξαναβρέθηκε στο
νοσοκομείο.
Μια μέρα στην Ντιν Στριτ έφτασε ένα γράμμα με παραλήπτη τον Πίπερ. Ο αποστολέας τού ζητούσε να συναντηθούν και
ο γραφικός χαρακτήρας ανήκε σε γυναικείο χέρι. Καθώς η υπογραφή δεν του έλεγε τίποτα, το έδειξε στην Τζένη Μαρξ, που
αμέσως αναγνώρισε την παλιά τους παραμάνα, «μια χοντρή
Ιρλανδέζα παλιογυναίκα». Ο Κάρολος κι η Τζένη τον πείραζαν
γι' αυτήν την τελευταία του θαυμάστρια, μα, όπως παρατήρησε
ο Μαρξ, ((ήταν συνεπής στα ραντεβού του με την αγελάδα». Λίγες εβδομάδες αργότερα εξεδήλωσε τον απέραντό του έρωτα για
την κόρη ενός μανάβη από το Νότιο Λονδίνο, την οποία ο Μαρξ
περιέγραφε ως σπερματσέτο με πράσινα γυαλιά -((το πρόσωπό
της ήταν καταπράσινο, πράσινο περισσότερο σαν την οξείδωση
του χαλκού παρά σαν λαχανικό, πράσινο μέχρι τ η ρίζα, δίχως
ίχνος κρέατος και σάρκας». Αποκαλύφθηκε πως η βασική του
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επιδίωξη ήταν να πείσει τον πατέρα της να του δανείσει είκοσι
λίρες· όπως, όμως, όλα του τα σχέδια, ναυάγησε κι αυτό: ο μανάβης δεν πείστηκε να του δώσει δεκάρα τσακιστή και η ξεμυαλισμένη κόρη πήγε στην Ντιν Στριτ ζητώντας του να το σκάσουν οι δυο τους εκείνη κιόλας τ η στιγμή.
Καμιά φορά ο Πίπερ εξαφανιζόταν για εβδομάδες, άλλοτε κυνηγώντα^ς τον ποδόγυρο, άλλοτε ξεκινώντας μια νέα σταδιοδρομία -ως δημοσιογράφος, ως επιμελητής εκδόσεων, υπάλληλος
στο Σίτυ, πωλητής φωτιστικών, δάσκαλος σε σχολείο- τα όνειρα, όμως, που έκανε για έρωτα και χρήματα, ποτέ δεν έβγαιναν
αληθινά· κι έτσι επέστρεφε στην Ντιν Στριτ σε μαύρα χάλια, ζητώντας καταφύγιο και βοήθεια. «Αλίμονο, ο Πίπερ μού ξαναφορτώθηκε στην πλάτη», στέναζε το 1854 ο Μαρξ· «έζησε δυο
εβδομάδες με μια πόρνη, την οποία περιγράφει ως un bijou^"^ και
τώρα γύρισε στο σπίτι ίδιος με πεινασμένο βυζανιάρικο γουρούνι που ψάχνει λίγο γάλα. Ξόδεψε είκοσι λίρες σε δυο βδομάδες
και είναι αδειανές κι οι δυο του τσέπες. Μ ε τέτοιον καιρό δεν
θα άντεχα στη σκέψη πως γυρνάει άστεγος από το πρωί ώς το
βράδυ κι από το βράδυ ώς το πρωί. Κι επιπλέον δεν σ' αφήνει να
δουλέψεις». Οι στενάχωρες συνθήκες στο διαμέρισμα υποχρέωναν τον Μαρξ να μοιράζεται το κρεβάτι του με τον Πίπερ. Το
χειρότερο ήταν πάντως πως ο Πίπερ έπαιζε με το ζόρι στον Μαρξ
την καινούργια μουσική του Ριχάρδου Βάγκνερ - « τ η μουσική
του μέλλοντος»-, που ο Μαρξ την έβρισκε φριχτή.
Το 1857, ο Πίπερ ανακοίνωσε πως του πρόσφεραν τη θέση του
καθηγητή των γερμανικών σε ένα ιδιωτικό σχολείο στο Μπόγκνορ, ελπίζοντας, προφανώς, πως ο Μαρξ θα τον πίεζε να μείνει
αντιπροτείνοντάς του πιο συμφέροντες όρους. Τελικά η μπλόφα
του δεν έπιασε και τ η θέση του κατέλαβε, δίχως προβλήματα, η
Τζένη. «Αποκαλύφθηκε πως "οι ανειλημμένες του υποχρεώσεις"
ήταν αποκύημα της φαντασίας του», έγραψε ο Μαρξ, ξεχνώντας
* Ένα κόσμημα, αξιολάτρευτη.
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να προσθέσει πως είχε χάψει κι αυτός το παραμύθι. ((Η γυναίκα
μου αντεπεξέρχεται πλήρως στα καθήκοντα της γραμματέως,
δίχως τα προβλήματα που δημιουργούσε ο ευγενής εκείνος νεαρός... Δεν τον χρειάζομαι καθόλου». Γιατί του πήρε τόσον καιρό
να το καταλάβει, αφού η Τζένη είχε ήδη δώσει δείγμα των προσόντων της, όσες φορές ο Μαρξ ήταν άρρωστος κι ο Πίπερ έλειπε στις πόρνες; Ο αφερέγγυος παραγιός του τον εκνεύριζε εδώ
και χρόνια και, όταν δεν ήταν μπροστά, τον αποκαλούσε ελαφρόμυαλο καραγκιόζη και ηλίθιο. αΟ συνδυασμός ερασιτεχνισμού και πλήξης, ανίας και σχολαστικισμού τον έκανε ακόμη
πιο αχώνευτο. Κι όπως συμβαίνει συχνά με τέτοια παλικάρια,
πίσω από τον φαινομενικά εύθυμό του χαρακτήρα, κρύβονταν
νεύρα και κυκλοθυμίες και η μελαγχολία που προκαλεί η συνεχής μέθη».
Από την πρώτη κιόλας στιγμή, λοιπόν, ήταν προφανές πως η
πρόσληψη του Πίπερ ήταν άσκοπη υπερβολή* ο Μαρξ, όμως, θεωρούσε απαράδεκτο για έναν κύριο της δικής του θέσης να μη
διατηρεί έμπιστο γραμματέα - όπως και να μην πηγαίνει διακοπές στη θάλασσα, να μην κάνουν μαθήματα πιάνου τα παιδιά
του και να μην τηρεί όλα τα προσχήματα του καθωσπρεπισμού.
Όσο αδειανές κι αν ήταν οι τσέπες του, αρνιόταν να αποδεχτεί
τον αυποπρολεταριακό» τρόπο ζωής, όπως τον αποκαλούσε.
Πράγματα που άλλοι πρόσφυγες τα θεωρούσαν πολυτέλειες, για
τον Μαρξ ήταν τα «απολύτως αναγκαία», ενώ την ίδια στιγμή
άλλες πιο επιτακτικές ανάγκες, όπως να πληρωθεί ο μπακάλης,
τις αντιπαρερχόταν ως προαιρετικά έκτακτα έξοδα.
Οι ανεστραμμένες του προτεραιότητες είναι προφανείς σε μια
επιστολή που έστειλε στον Ένγκελς τον Ιούνιο του 1854, την
εποχή που η Τζένη ανάρρωνε από κάποια ασθένεια και ο Δρ.
Φρόιντ, ο παθολόγος της, διαμαρτυρόταν για τους απλήρωτους
ιατρικούς λογαριασμούς. «Βρίσκομαι σε δεινή θέση», έγραφε ο
Μαρξ, εξηγώντας πως οι αποδοχές του τριμήνου του είχαν αγγίξει κόκκινο, «καθώς χρειάστηκε να πληρώσω 12 λίρες για οι-
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κιακά έξοδα, ενώ το σύνολο των εσόδων μου μειώθηκε σημαντικά επειδή πολλά άρθρα δεν πρόλαβα να τα ολοκληρώσω* οι λογαριασμοί του γιατρού, εξάλλου, απορρόφησαν ένα μεγάλο μέρος
του προϋπολογισμού». Εντούτοις, το σπαραξικάρδιο ύφος της έκκλησης υπονομευόταν από την αμέσως επόμενη πρόταση: η Τζένη, τα παιδιά και η οικονόμος επρόκειτο να περάσουν δύο εβδομάδες σε μια έπαυλη στο Έντμοντον - κι ίσως μετά τ η διαμονή
τους εκεί ανα της έχει κάνει τόσο καλό ο αέρας της υπαίθρου,
ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει το ταξίδι για την Τρηρ».
Αν ο Μαρξ δεν είχε τα χρήματα για να πληρώσει το γιατρό του,
ίσως να διερωτήθηκε ο Ένγκελς, πού στο καλό θα τα έβρισκε
για να πληρώσει το ναύλο για τ η Γερμανία; Σίγουρα την ίδια
απορία θα είχαν και οι καταταλαιπωρημένοι πιστωτές του, όταν
έμαθαν πως η Τζένη εφοδιάστηκε με ολοκαίνουργια ρούχα για το
ταξίδι. Ο Μαρξ έκανε πως δεν κατάλαβε την αγανάκτησή τους,
επιμένοντας πως η θυγατέρα ενός Γερμανού βαρόνου «ποτέ δεν
θα μπορούσε να πάει στην Τρηρ με κουρελιασμένα φορέματα».
Ήταν περήφανος που είχε παντρευτεί μια σχεδόν αριστοκράτισσα. Έτσι εξηγούνται και τα επισκεπτήρια που της είχε τυπώσει («Κυρία Τζένη Μαρξ, iîée* βαρόνη ντε Βεστφάλεν»), τα
οποία συχνά πυκνά επεδείκνυε ελπίζοντας να εντυπωσιάσει τους
εμπόρους και τους Τόρι. « Η θάλασσα κάνει πολύ καλό στη γυναίκα μου», σημείωνε μετά από κάποιες διακοπές της Τζένης.
«Στο Ραμσγκέιτ γνώρισε εκλεπτυσμένες και, horribile dictu,
έξυττνες Αγγλίδες. Μετά από τόσα χρόνια που οι συντροφιές της,
εάν τις είχε και αυτές, ήταν κατώτερες του επιπέδου της, η συναναστροφή με ανθρώπους του είδους της φαίνεται πως την ευχαρίστησε». Η Τζένη είχε λιγοστές ανάλογες ευκαιρίες και ο
Μαρξ βασανιζόταν από τύψεις για την ελεεινή ζωή που είχε επιβάλει στην παλιά πριγκίπισσα της κοινωνίας της Τρηρ. Συνέβη
δε κάποτε κάτι που τους υπενθύμισε με τον ταπεινωτικότερο
Γεννηθείσα.
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τρόπο πόσο χαμηλά είχαν πέσει: πηγαίνοντας στο ενεχυροδανειστήριο τα ασημικά των Άργκιλ, τον συνέλαβε η αστυνομία,
υποπτευόμενη -και δικαίως- πως ένας λερός Γερμανός πρόσφυγας δεν θα ήταν δυνατόν να έχει αποκτήσει με νόμιμα μέσα
τέτοια οικογενειακά κειμήλια. Ο Μαρξ πέρασε ένα βράδυ στη
φυλακή και, τελικά, η Τζένη κατάφερε να τους πείσει για τα
αριστοκρατικά της διαπιστευτήρια.
Αφού δεν είχε τα μέσα να εξασφαλίσει στη γυναίκα του τον
τρόπο ζωής που ταίριαζε σε «ανθρώπους του είδους της», μπορούσε τουλάχιστον να αγωνιστεί για να προσφέρει το καλύτερο
στα παιδιά του. Τα κορίτσια έπρεπε, βέβαια, να καλοπαντρευτούν και για να προσελκύσουν τον κατάλληλο τύπο μνηστήρα
χρειάζονταν φορέματα δεξιώσεων, μαθήματα χορού και όλα τα
υπόλοιπα κοινωνικά προνόμια που μπορούν να αγοράσουν τα χρήματα, ακόμη κι αν αυτά τα χρήματα έπρεπε να τα κάνει τράκα
από κάποιον άλλον. Ο Ένγκελς, συνηθισμένος από παλιά να
αναλαμβάνει το ρόλο του κάποιου άλλου, δεν αμφισβήτησε ποτέ την πεποίθηση του φίλου του πως, προκειμένου να μη χάσεις
την τάξη σου, αξίζει να ζεις καλύτερα απ' όσο σου επιτρέπουν οι
δυνατότητές σου και πως η πολυέξοδη επίδειξη λεπτού γούστου
θα απέδιδε μακροπρόθεσμα τα μερίσματά της. ((Αν ήταν στο χέρι μου, στα παλιά μου τα παπούτσια αν θα ζούσα στο Γουαϊττσάπελ ή όχι», ισχυριζόταν ο Μαρξ, αλλά ((δεν είναι καθόλου κατάλληλο για να μεγαλώνεις κορίτσια». Οι κόρες του Μαρξ, στην
εφηβεία τους παρακολούθησαν ένα ((σεμινάριο για κυρίες» που
στοίχιζε 8 λίρες το τέταρτο και εκτός απ' αυτό έκαναν ιδιαίτερα
μαθήματα γαλλικών, ιταλικών, ζωγραφικής και μουσικής. ((Είναι αλήθεια πως το σπίτι είναι πέρα από τις δυνάμεις μου», παραδέχτηκε στον Ένγκελς το 1865, μετά τη μετακόμισή του σε
μια έπαυλη στο βόρειο Λονδίνο. ((Μα είναι ο μόνος τρόπος για να
καταξιωθούν κοινωνικά τα παιδιά, προκειμένου να εξασφαλίσουν
το μέλλον τους... Πιστεύω πως κι εσύ ο ίδιος θα είσαι της γνώμης πως, ακόμη κι από καθαρά εμπορική σκοπιά αν το δεις, η
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διαχείριση ενός καθαρά προλεταριακού νοικοκυριού δεν θα ήταν
κατάλληλη δεδομένων των περιστάσεων, μολονότι δεν θα πείραζε αν ήμασταν μόνοι μας εγώ κι η γυναίκα μου ή αν τα κορίτσια ήταν αγόρια».
Ούτε κι ο ίδιος ο Ένγκελς δεν μπορούσε να καλύψει τα έξοδα της προετοιμασίας μιας ολόκληρης αγέλης από υποψήφιες
ντεμπιτάντ. Αφού σούφρωσε και ξανασούφρωσε τα φρύδια του,
αποφάσισε πως η ελπίδα σωτηρίας του Μαρξ βρισκόταν στο να
πάρει δάνειο από την Εταιρεία Λαϊκής Ασφαλιστικής Πρόνοιας:
((Μολονότι έστυψα το μυαλό μου δεν βρήκα άλλη μέθοδο για να
μαζέψουμε χρήματα στην Αγγλία. Μου φαίνεται πως ήρθε η ώρα
να δραστηριοποιηθείς για το ζήτημά σου...» Η προφανής μέθοδος -να πάει να βρει δουλειά- προφανώς δεν πέρασε καν από το
δήθεν επιχειρηματικό μυαλό του, αν και σε άλλες περιπτώσεις
έσπευδε να την προτείνει ως πανάκεια στους συντρόφους της
εξορίας. ((Μακάρι κάποιοι απ' τους παλιόφιλους στο Λονδίνο να
μπορούσαν να τακτοποιηθούν σε μια λίγο πολύ σταθερή δουλειά», είπε κάποτε στον Μαρξ, δίχως καμιά πρόθεση ειρωνείας,
((γιατί έχουν αρχίσει να εθίζονται στο χασομέρι».
Στα τριάντα τέσσερα χρόνια που έζησε στο Λονδίνο, υπήρξαν
μόνο δύο περιπτώσεις που ο Μαρξ αναζήτησε επικερδή εργασία. Σε μια επιστολή του 1852 στον Γιόζεφ Βαϊντεμάγιερ, που
ζούσε τότε στη Νέα Υόρκη, μαθαίνουμε ((για μια ολοκαίνουργια
εφεύρεση, ένα στιλβωτικό βερνίκι» για το οποίο του είχε πάρει
τα μυαλά ο νέος του κολλητός φίλος ο Συνταγματάρχης Μπάνγκια, ένας μυστηριώδης Ούγγρος πρόσφυγας που αποδείχτηκε
αργότερα μυστικός πράκτορας των μισών εστεμμένων της Ευρώπης. Ο Βαϊντεμάγιερ θα νοίκιαζε, υποτίθεται, ένα περίπτερο
στη Διεθνή Βιομηχανική Έκθεση στη Νέα Υόρκη και οι πελάτες θα θαμπώνονταν τόσο από την εφεύρεση ((που μεμιάς θα σου
γεμίσει τις τσέπες χρήματα» - και, βέβαια, θα αποφέρει ένα καλό ποσό στους συνεργάτες και υποστηρικτές της στο Λονδίνο.
((Γράψε μου αμέσως με κάθε λεπτομέρεια για τα έξοδα στα οποία
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θα προβείς εφεξής», τον συμβούλευσε ο Μαρξ. Δεν ξανακούστηκε
ποτέ τίποτε γι αυτό το μαγικό βερνίκι, που φαίνεται πως είχε
την ίδια μοίρα με το ιδιοφυές μαραφέτι του Βάιτλινγκ που κατασκεύαζε γυναικεία ψάθινα καπέλα. Δέκα χρόνια αργότερα, κάποια περίοδο που τα χρέη του τον έττνιγαν περισσότερο από συνήθως, ο Μαρξ έκανε απελπισμένος αίτηση να προσληφθεί ως
υπάλληλος των σιδηροδρόμων, αλλά τον απέρριψαν εξαιτίας του
δυσανάγνωστού του γραφικού χαρακτήρα.
Χωρίς τον ευεργέτη του, έγραφε ο Μαρξ, αθα είχα εδώ και
καιρό αναγκαστεί να μπλεχτώ στο "εμπόριο"». Μπορεί ν' ακούσει σχεδόν κανείς το επιφώνημα της αηδίας που αναδύεται από
τα εισαγωγικά. Ευτυχώς, χάρη στη γενναιοδωρία του Ένγκελς,
είχε τ η δυνατότητα να περνά τις περισσότερες μέρες του στο
Βρετανικό Μουσείο και να ανακεφαλαιώνει την από καιρό παραμελημένη μ ε λ έ τ η του για την οικονομία. Μετά τ η διάλυση
της Κομμουνιστικής Λίγκας το 1852, δεν είχε άλλες πολιτικές
αγγαρείες να του αποσπούν την προσοχή και ασχολήθηκε με τις
απαιτήσεις της Tribune της Νέας Υόρκης, μεταβιβάζοντας το
μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς στον Ένγκελς. αΠρέπει να με
βοηθήσεις, τώρα που είμαι τόσο απασχολημένος με την πολιτική
οικονομία», παρακάλεσε στις 14 Αυγούστου του 1851. «Γράψε
μια σειρά άρθρων για τ η Γερμανία, από το 1848 μέχρι σήμερα.
Πνευματώδη και ασυγκράτητα». Έτσι, η πρώτη μείζων σειρά
άρθρων με την υπογραφή του Μαρξ στην Tribune - « Ε π α ν ά σταση και αντεπανάσταση στην Γερμανία», δημοσιευμένα σε
δεκαεννιά τεύχη μεταξύ του Οκτωβρίου του 1851 και του Οκτωβρίου του 1852- είναι στην πραγματικότητα εξ ολοκλήρου γραμμένη από τον Ένγκελς. Το Δεκέμβριο του 1852 δημοσιεύτηκε
ανώνυμο ένα κύριο άρθρο της εφημερίδας για τις εξελίξεις του
ρωσοτουρκικού πολέμου το οποίο φανέρωνε τόση εξειδικευμένη
γνώση της στρατιωτικής τακτικής, που τα κουτσομπολιά της
Νέας Υόρκης το απέδωσαν σ' έναν περίφημο Αμερικανό στρατιώτη της εποχής, το στρατηγό Γουίνφιλντ Σκοτ. Ο εκδότης, ο
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Τσαρλς Ντάνα, σε μια επιστολή του στην Τζένη Μαρξ, παραθέτει αυτές τις φήμες ως απόδειξη της ιδιοφυΐας του άντρα της
- δίχως να μαντεύει πως για μια ακόμη φορά ο συγγραφέας ήταν
ο «Στρατηγός» Ένγκελς, πεζικάριος κάποτε στην εκστρατεία
του Παλατινάτου.
((Είναι αλήθεια πως ο Ένγκελς έχει πολλή δουλειά», παραδεχόταν ο Μαρξ, ((αλλά, καθώς είναι μια κανονική ομιλούσα
εγκυκλοπαίδεια, είναι ικανός, μεθυσμένος ή νηφάλιος, να δουλέψει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, γράφει γρήγορα και είναι
πολύ εύστροφος». Μολονότι ο Ένγκελς αναλάμβανε το επιπλέον φορτίο με μεγάλη του χαρά, στην πραγματικότητα η δουλειά
του στο εργοστάσιο βάμβακος τον εξαντλούσε τόσο πολύ, που
δεν ήταν δυνατόν να γράφει τα πάντα. Ούτε ο ίδιος ο Μαρξ επιθυμούσε κάτι τέτοιο: η τεράστια αναγνωσιμότητα της Tribune
και η μεγάλη επιρροή που ασκούσε -μονάχα η εβδομαδιαία της
έκδοση πουλούσε πάνω από 200.000 αντίτυπα- ήταν ακατανίκητο θέλγητρο για κάποιον συνηθισμένο να απευθύνεται σε
ακροατήρια των λίγων δεκάδων στον πρώτο όροφο κάποιας λονδρέζικης παμπ. Καμιά φορά έστελνε στο Μάντσεστερ ένα πρόχειρο σχεδίασμα το οποίο έπαιρνε και ανέπτυσσε ο Ένγκελς· άλλοτε πάλι -ας πούμε όταν η' εφημερίδα ήθελε κάτι για τον πόλεμο ή για το ((ανατολικό ζ ή τ η μ α » - ο συγγραφέας-φάντασμα
έπρεπε να κάνει όλη τ η δουλειά μονάχος του, καθώς ο Μαρξ
((δεν είχε ιδέα» για τέτοια θέματα.
Ακόμη κι έτσι, ο Μαρξ πιστώνεται πιθανότατα τα μισά τουλάχιστον από τα 500 περίπου άρθρα που υπέβαλε στην Tribune:
Στις πιο κουρασμένες του στιγμές, λησμονούσε την παλιά δημοσιογραφική εντολή να καθηλώνεις τον αναγνώστη από τις
πρώτες κιόλας γραμμές (((Οι κοινοβουλευτικές συζητήσεις της
εβδομάδας παρουσίασαν μικρό ενδιαφέρον», είναι η πρώτη αναπόδεικτη πρόταση της ανταπόκρισης του Μαρτίου 1853), αλλά
τα περισσότερα σχόλια, ιδίως όσα αφορούσαν την πολιτική της
Βρετανίας, φέρουν πάνω τους τα ίχνη της μελάνης εκεί που τ '
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ακούμπησε με τα δάχτυλά του. Ορίστε, για παράδειγμα, ένας
απολογισμός των εκλογών του 1852: αΟι μέρες εκλογών είναι
παραδοσιακά στη Βρετανία βακχικές εορτές μεθυσμένης κραιπάλης, παραδοσιακές χρηματιστηριακές διαπραγματεύσεις για
την απαξίωση της πολιτικής συνείδησης, η ώρα της πλουσιότερης σοδειάς για τους Τελώνες... Είναι σατουρνάλια, με την αρχαία ρωμαϊκή έννοια της λέξης. Τότε γινόταν δούλος ο αφέντης
κι ο δούλος γινόταν αφέντης. Κι αν γίνει έστω για μια μέρα αφέντης ο δούλος, τότε την ημέρα εκείνη θα κυριαρχήσει η βαναυσότητα». Οι παρατηρήσεις του για τη βίαιη ανταρσία των Σεπόι, ιθαγενών στρατιωτών του αγγλοϊνδικού στρατού, είναι ακόμη καλύτερες: «Υπάρχει κάτι στην ανθρώπινη ιστορία που
μοιάζει με αντεκδίκηση* κι είναι κανόνας της ιστορικής αντεκδίκησης να σφυρηλατείται το όπλο της όχι απ' αυτόν που έχει
δεχτεί την προσβολή, αλλά απ' αυτόν που έχει προσβάλει. Το
πρώτο πλήγμα στη γαλλική μοναρχία προήλθε από τους ευγενείς, όχι από τους χωρικούς. Η ινδική εξέγερση δεν ξεκινά με
τους Ρίοτ, που οι Βρετανοί τους βασάνισαν, τους ατίμασαν, τους
ξεγύμνωσαν, αλλά με τους Σεπόι, που οι ίδιοι Βρετανοί τούς
έντυσαν, τους τάισαν, τους χαϊδολόγησαν, τους κανάκεψαν».
Έκπληξη προκαλεί - ή μάλλον έκπληξη δυσάρεστη σε βαθμό δυσφορίας- που καμιά από τις δημοσιογραφικές του μπηχτές
δεν βρήκε τη θέση της σε κάποιο λεξικό αποφθεγμάτων. Αλήθεια, παλούκωσε ποτέ κανείς πιο θανάσιμα τον Πάλμερστον;*
«Δεν στοχεύει στην ουσία, αλλά στην απλή επίφαση της επιτυχίας. Αν δεν μπορεί να κάνει τίποτε, θα σκαρφιστεί το οτιδήποτε. Όπου δεν τολμά να επέμβει, εκεί χώνει τη μύτη του. Δεν είναι ικανός να τα βάλει με τον ισχυρό εχθρό, αυτοσχεδιάζει, λοιπόν, έναν αδύναμο... Στα μάτια του, η κίνηση της ιστορίας δεν
* Henry Temple Palmerston (1784-1865): υπουργός εξωτερικών και πρωθυπουργός· προσπάθησε όχι πάντα με επιτυχία να περιορίσει την επιρροή της Ρωσίας και της Γαλλίας στην Ευρώπη.
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είναι τίποτε άλλο από μια αναψυχή, επινοημένη ειδικά για την
προσωπική ικανοποίηση του ευγενούς υποκόμη Πάλμερστον του
Πάλμερστον». Και τι να πούμε για το επόμενο, σχετικά με τον
άθλιο και χαμερπή λόρδο Τζον Ράσελ; «Κανείς άλλος άνθρωπος δεν επιβεβαίωσε σε τέτοιο βαθμό την αλήθεια του βιβλικού
αξιώματος πως δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να προσθέσει πόντο στο φυσικό του ύψος. Η γενιά του, οι διασυνδέσεις
του και οι κοινωνικές συγκυρίες τον τοποθέτησαν σε ένα πελώριο βάθρο, κι όμως, παραμένει πάντα το ίδιο ανθρωπάριο - ένας
κακόβουλος και παραμορφωμένος νάνος στην κορυφή μιας πυραμίδας».
Αν δεν είχε άλλες πιεστικές δουλειές να τον περιμένουν, ο
Μαρξ θα συνέχιζε έτσι επ' άπειρον και θα είχε γίνει διάσημος
ως ο δηκτικότερος και μαχητικότερος δημοσιογράφος του αιώνα.
Πίσω από την πλάτη του, όμως, άκουγε πάντα την ίδια επίμονη φωνή της συνείδησής του να ψιθυρίζει: iiC'est magnifique,
mais ce n'est pas la guerre))."^ Από τον Απρίλιο του 1851 ήδη, ο
Μαρξ ισχυριζόταν πως «έχω σημειώσει τόσες προόδους που μέσα σε πέντε εβδομάδες θα έχω τελειώσει ολόκληρο το οικονομικό σκέλος. Κι αφού το τελειώσω, θα ολοκληρώσω την πολιτική οικονομία στο σπίτι και θα καταπιαστώ με έναν άλλο γνωστικό κλάδο στο Βρετανικό Μουσείο». Τους επόμενους δύο
μήνες καθόταν τις περισσότερες ημέρες στο αναγνωστήριο από
τις εννέα το πρωί ώς τις επτά το απόγευμα. «Ο Μαρξ ζει πολύ
αποτραβηγμένη ζωή», ανέφερε ο Βίλχελμ Πίπερ, αοι μόνοι του
φίλοι είναι ο Τζον Στιούαρτ Μ ι λ και ο Λόιντ [ο οικονομολόγος
Σάμιουελ Τζόουνς Λόιντ] και κάθε φορά που πάει κάποιος να τον
δει γίνεται δεκτός με οικονομικές κατηγορίες αντί για χαιρετισμούς».
Αλλά ακόμη δεν είχε τελειώσει ο ηράκλειος άθλος που είχε
επιβάλει στον εαυτό του. «Το υλικό στο οποίο δουλεύω είναι τόΕίναι υπέροχο, αλλά δεν είναι αυτός ο πόλεμος.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΑΡΞ

253

σο περίπλοκο, το αναθεματισμένο, που όσο και ν' αγωνίζομαι,
θα χρειαστώ ακόμη έξι με οκτώ βδομάδες για να τελειώσω», είπε στον Βαϊντεμάγιερ τον Ιούνιο. «Επιπλέον, υφίσταμαι συνεχείς περισπασμούς, πρακτικού τύπου, αναπόφευκτους στις άθλιες
συνθήκες μέσα στις οποίες φυτοζωούμε εδώ. Αλλά παρ' όλα αυτά, παρ' όλα αυτά, το πράγμα πλησιάζει σύντομα προς την ολοκλήρωσή του. Έρχεται κάποια στιγμή η ώρα που αναγκάζεσαι να
τα παρατήσεις».
Η φράση του δείχνει κωμική έ λ λ ε ι ψ η αυτογνωσίας. Ο Μαρξ
«παρατούσε» με απερίσκεπτη απάθεια παλαιούς φίλους και πολιτικές ενώσεις, αλλά δεν άφηνε με την ίδια ευκολία τ η δουλειά
του - αυτ-ήν τ η δουλειά του ιδίως, αυτή την απέραντη επιτομή
στατιστικής και ιστορίας και φιλοσοφίας που θα αποκάλυπτε επιτέλους όλα τα επαίσχυντα μυστικά του καπιταλισμού. Όσο περισσότερο δούλευε και μελετούσε, τόσο απομακρυνόταν το ενδεχόμενο να τελειώσει ποτέ το βιβλίο: όπως και με το ατέλειωτο
«Κλειδί πασών των μυθολογιών» του Κάζαμπον στο μυθιστόρημα Στα μέσα του Μαρτίου, πάντα ανοίγονταν νέοι δρόμοι να ακολουθήσει, δυσνόητες έρευνες να διεξαγάγει. (Όπως φαίνεται, ο
Μαρξ λάτρευε τα μυθιστορήματα της Τζορτζ Έ λ ι ο τ . * «Λοιπόν
ο φίλος μας ο Ντάκινς είναι ένα είδος Φήλιξ Χολτ, μείον την επιτήδευση του ανδρός και συν τ η γνώση», έγραφε στην κόρη του
το 1869, αφού είχε επισκεφθεί το γεωλόγο Τζ. Ρ. Ντάκινς. «Δεν
άντεξα, βέβαια, στον πειρασμό να τον πειράξω λιγάκι και τον
προειδοποίησα να αποφύγει κάθε συνάντηση με την κυρία Έλιοτ
για να μην τον καταστήσει παρευθύς λογοτεχνική της κυριότητα»).
«Το βασικό», τον συμβούλευσε ο Ένγκελς το Νοέμβριο του
* Mary Ann Evans Eliot (1819-1880): υπογράφοντας με το αντρικό προσωπείο του G e o r g e Eliot, η συγγραφέας υπήρξε μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του βικτοριανού ρεαλιστικού μυθιστορήματος. Ο Φήλιξ Χολτ και ο Κάζαμπον ήταν ήρωες των μυθιστορημάτων της.
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1851, αείναι να ξαναμπείς στο δημόσιο στίβο με ένα μεγάλο βιβλίο... Είναι απαραίτητο να διαλύσεις τα ξόρκια που έχει πλέξει
η παρατεταμένη σου απουσία από τ η γερμανική βιβλιαγορά».
Αλλά για τα επόμενα τέσσερα χρόνια το σχέδιο έμεινε στο ράφι, θύμα των ασυνεχών περισπασμών» - πολλοί από τους οποίους, θα προσθέταμε εμείς, ήταν αποκλειστικά δική του επινόηση. Αμέσως μετά το γαλλικό coup* του Δεκεμβρίου του 1851,
άρχισε να γράφει τ η Αεχάτη ογδόη Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου
Βοναπάρτη^ κατά παραγγελία της αμερικανικής εβδομαδιαίας
επιθεώρησης Die Revolution^ που είχε ιδρύσει ο φίλος του Γιόζεφ Βαϊντεμάγιερ: μπορεί τα σημαντικά βιβλία να τον περίμεναν
να τα γράψει, αλλά δεν είχε χάσει τίποτα από το λιβελογραφικό
του μπρίο.
Αλίμονο, δεν τον είχαν εγκαταλείψει ούτε τα αμφισβητήσιμα
ταλέντα του. Την άνοιξη του 1852, ο Μαρξ σπατάλησε πολλούς
μήνες συνθέτοντας τους Μεγάλους άντρες της εξορίας^ τ η φλύαρη σάτιρά του πάνω στους «αξιότιμους ηλίθιους» και τους ((δημοκράτες αλιτήριους» της σοσιαλιστικής διασποράς. Ο αρχιαπατεώνας της πινακοθήκης των κατεργάρηδων ήταν ο Γκότφριντ Κίνκελ, ένας περιστασιακός ποιητής και ενίοτε πολιτικός
κρατούμενος, που εκείνη την εποχή έχαιρε μεγάλων τιμών από
τις σπουδαίες οικοδέσποινες του Αονδίνου, όπως τ η βαρόνη Φον
Μπρίνινγκ, cAâieiaine** ενός ευχάριστου σαλονιού στο Σεν Τζονς
Γουντ. Ο Μαρξ πέρασε ολόκληρο τον Ιούνιο στο Μάντσεστερ
με τον Ένγκελς καρυκεύοντας το κείμενο με ολοένα και πιο περίτεχνες ύβρεις ενάντια στον Κίνκελ και τους υπόλοιπους αλιτήριους. ((Η διαδικασία συντήρησης αυτών των αλίπαστων»,
έγραψε, ((μας κάνει να γελάμε μέχρι δακρύων». Ευτυχώς για την
υστεροφημία του, αυτή η folie à deux"^"^^ παρέμεινε προσωπικό
* Πραξικόπημα.
* * Πυργοδέσποινα.
* * * Τρέλα για δύο.
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αστείο. Όταν ο Μαρξ εμπιστεύτηκε το χειρόγραφο στο Συνταγματάρχη Μπάνγκια, για να βρει Γερμανό εκδότη, ο προδότης το πούλησε παρευθύς στην πρωσική αστυνομία. Το κείμενο
διέλαθε για έναν αιώνα σχεδόν και, αν το διαβάσει κανείς σήμερα, δικαίως θα θεωρήσει πως δεν ήταν και καμιά σημαντική
απώλεια.
Δεν είχε τελειώσει, όμως, με τα αλίπαστα. Τον Ιούλιο έφτασαν στ' αυτιά του φήμες πως ο Κίνκελ, κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας στην Αμερική για την ανεύρεση πόρων, είχε πει σε κάποιο ακροατήριο στο Σινσινάτι πως αο Μαρξ κι ο Ένγκελς δεν
είναι επαναστάτες, είναι ένα ζευγάρι παλιάνθρωποι που οι εργάτες στο Λονδίνο τούς έχουν πετάξει με τις κλωτσιές έξω από
τις παμπ της πόλης». Ο Μαρξ τον προκάλεσε να αρνηθεί την
ιστορία: «Περιμένω την απάντησή σας με το ταχυδρομείο. Η
σιωπή σας θα θεωρηθεί παραδοχή». Ο Κίνκελ απάντησε πως,
από τ η στιγμή που ο Μαρξ του είχε επιτεθεί στη Neue Rheinische Zeitung^ το 1850, ενώ βρισκόταν ακόμη φυλακισμένος στη
Γερμανία, «επιθυμώ να μην έχω πια καμιά σχέση μαζί σας».
Εάν θεωρείτε πως μπορείτε... να παράσχετε αποδείξεις πως
αναληθώς είπα ή δημοσίευσα οτιδήποτε επιζήμιο για την τιμή σας ή την τιμή του κυρίου Ένγκελς, τότε θα πρέπει να σας
υποδείξω, όπως θα υπεδείκνυα σε οιονδήποτε με τον οποίον
δεν διατηρώ ούτε προσωπικές ούτε πολιτικές επαφές, τ η συνήθη οδό η οποία προσφέρεται σε όποιον νιώθει προσβεβλημένος ή συκοφαντημένος. Εάν δεν πρόκειται για την οδό αυτή, δεν θέλω να έχω καμία σχέση πλέον μαζί σας.
Ο Μαρξ είχε τσαντιστεί. Η πρόκλησή του δεν είχε γίνει αποδεκτή. ( « Μ ε πόση ψυχραιμία απορρίπτουν ό,τι, έστω κι από μακριά, μυρίζει μονομαχία και τα σχετικά»). Δεν υπήρχε περίπτωση προσαγωγής σε δίκη, καθώς δύσκολα ένα βρετανικό δικαστήριο θα αποφαινόταν για μια προσβολή που έγινε στο Σινσινάτι.
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Υποθέτοντας πως ο Κινκελ θα αγνοούσε οποιαδήποτε επιστολή
έφερε σφραγίδα ταχυδρομείου του Λονδίνου, ο Μαρξ σκαρφίστηκε ένα περίπλοκο τέχνασμα. Έπεισε το χαρτιστή ηγέτη Έρνεστ Τζόουνς να γράψει τ η διεύθυνση του Κίνκελ σ' ένα φάκελο
(μάντεψε πως τα δικά του κλωθογυριστά ορνιθοσκαλίσματα θα
γίνονταν αμέσως αντιληπτά) και μετά ζήτησε από τον Βίλχελμ
Βολφ να τον ταχυδρομήσει από το Ουίνδσορ. Το εσώκλειστο
billet-doux,"^ γραμμένο σε χρωματιστό χαρτί, με σχεδιάκια μη
με λησμόνει και τριαντάφυλλα, έβριθε από τα τρυφερά γλυκόλογα που επιδαψίλευε ο Μαρξ στους εχθρούς του. Αποκαλύπτοντας πως είχε πλέον στη διάθεσή του ένορκες καταθέσεις από
μάρτυρες στο Σινσινάτι, ο Μαρξ άστραφτε και βρόνταγε πως «η
επιστολή σας -και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο την
προκάλεσα- παράσχει μια νέα και αδιάψευστη απόδειξη πως ο
επονομαζόμενος Κίνκελ είναι ένας ιερωμένος που η ποταπότητά του συναγωνίζεται μονάχα τ η δειλία του».
Ο Μαρξ ένιωσε πολύ περήφανος για την παιδιάστικη κόντρα.
«Το καλύτερο μέρος του αστείου», καμάρωνε, «θα το καταλάβει
ο Κίνκελ αργότερα, όταν βγει το πρώτο τεύχος των Μεγάλων
αντρών της εξορίας. Δηλαδή, λίγο πριν την τρομακτική επίθεση
ενάντια στον Γκότφριντ, έδωσα στον εαυτό μου την χαρά να του
εκτοξεύσω ευθείες και προσωπικές προσβολές, ενώ την ίδια στιγμή δικαιολογούσα τ η στάση μου στα μάτια των άξεστων προσφύγων. Γ ι ' αυτόν τον σκοπό χρειαζόμουν κάτι "εγγράφως" από
τον Γιόχαν κτλ. Τώρα, όσον αφορά σημαντικότερα ζητήματα...»
Τα «σημαντικότερα ζητήματα» ήταν τελικά τα καινούργια
αδελφοκτόνα καβγαδάκια που προκάλεσε η έναρξη, τον Οκτώβριο του 1852, της από καιρό αναβεβλημένης δίκης των Κομμουνιστών της Κολωνίας. Καθώς τα κατεξοχήν ενοχοποιητικά
πειστήρια της δίκης ήταν πρακτικά και αναφορές που υποστήριζαν την ένοπλη εξέγερση και τα οποία, υποτίθεται, είχαν υπεΡαβασάκι.
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ξαιρεθεί από την Κομμουνιστική Λίγκα του Λονδίνου, ο Μαρξ
πέρασε το καλοκαίρι και το φθινόπωρο συλλέγοντας ένορκες βεβαιώσεις πως τα έγγραφα ήταν πλαστογραφημένα. Όταν τ ε λείωσε η δίκη, ένιωσε υποχρεωμένος να γράψει ένα άρθρο για να
υπερασπίσει τον εαυτό του από τις συκοφαντίες εναντίον της
«ομάδας του Μαρξ» που είχαν ακουστεί στην αίθουσα του δικαστηρίου της Κολωνίας - και παρεμπιπτόντως για να καταφέρει
ένα πλήγμα στη φράξια της Κομμουνιστικής Λίγκας των ΒίλιχΣάπερ. Λναπόφευκτα, το άρθρο μεγάλωσε τόσο που στο τέλος
έγινε ολόκληρο βιβλίο, το Αποκαλύψεις σχετικά με την Κομμουνιστική Αίκη της Κολωνίας^ το οποίο, εξίσου αναπόφευκτα,
καταγγέλθηκε από τον Άουγκουστ Βίλιχ. Τότε κι ο Μαρξ έγραψε στα γρήγορα ακόμη ένα φυλλάδιο, τον Ιππότη της αριστοκρατικής συνείδησης, τσαλαπατώντας την «υπερφίαλη έπαρση»
και τους «απροκάλυπτους υπαινιγμούς» του παλαιού του συντρόφου. Και ούτω καθεξής, και ούτω καθεξής...
Μ ε ασυνήθιστη διακριτικότητα, παρέλειψε ένα γεγονός που
θα έβλαπτε ανεπανόρθωτα τ η φήμη του χαμερπούς ιππότη. Το
1852, ο Β ί λ ι χ είχε βρει δωρεάν στέγη στο σπίτι της βαρόνης Φον
Μπρίνινγκ στο βόρειο Λονδίνο και, σύμφωνα με μια ιστορία που
διηγήθηκε ο Μαρξ στον Ένγκελς, «η βαρόνη διασκέδαζε φλερτάροντας μ' αυτόν το γερο-τράγο, όπως και με τους υπόλοιπους
τέως υπολοχαγούς. Μια μέρα, το αίμα ανεβαίνει στο κεφάλι του
ασκητή μας, επιχειρεί μια χονδροειδώς χονδροπρεπή επίθεση
στη madame, και παίρνει πόδι με éciai* από το σπίτι. Τέρμα οι
αγάπες! Τέρμα το τζαμπατζιλίκι!» Μ ε το όνομά του στο Λονδίνο αμαυρωμένο, ο Β ί λ ι χ μετανάστευσε στην Λμερική, όπου πολέμησε με μεγάλο θάρρος στον Εμφύλιο Πόλεμο. Λκόμη κι ο
Μαρξ αναγκάστηκε να παραδεχτεί, πολλά χρόνια αργότερα, πως
ο γερο-τράγος είχε, εν μέρει τουλάχιστον, εξιλεωθεί.
Γιατί, είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναρωτήσουμε, σπαταλού* Μεγαλοπρεπώς.
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σε ο Μαρξ τα ταλέντα του με τούτες τις εκκεντρικές βεντέτες;
Μια εξήγηση είναι πως το χάος που επικρατούσε στο σπιτικό
του ήταν αποθαρρυντικό για μεγαλύτερες ή επωφελέστερες εργασίες. («Το μόνο που μπορείς να κάνεις», βαρυγκομούσε, «είναι
να παράγεις μικρά βουναλάκια κοπριάς»). Ίσως, πάλι, να μην
τον είχε εγκαταλείψει ολότελα το παλιό σαράκι της μονομαχίας
από τα φοιτητικά του χρόνια. Όταν η γερμανική εφημερίδα του
Λονδίνου How Do You Do? υπαινίχθηκε πως τα είχε κάνει πλακάκια με το γαμπρό του, τον Φέρντιναντ φον Βεστφάλεν, το φοβερό και καταπιεστικό υπουργό εσωτερικών, ο Μαρξ έτρεξε αμέσως στα γραφεία της εφημερίδας και προκάλεσε τον εκδότη σε
μονομαχία. Ο τρομοκρατημένος καλαμαράς δημοσίευσε παρευθύς τ η συγγνώμη του. Τον Οκτώβριο του 1852 χρησιμοποίησε
την ίδια απειλή ενάντια στον βαρόνο Φον Μπρίνινγκ, που τον
κατηγορούσε πως είχε διαδώσει τ η φήμη πως η κομψευόμενη
βαρόνη ήταν Ρωσίδα κατάσκοπος. Ο Μαρξ πρότεινε να συναντηθούν για να αποδείξει την αθωότητά του - ακι αν οι εξηγήσεις μου δεν κριθούν επαρκείς, θα είμαι έτοιμος να σας δώσω την
εθιμική μεταξύ κυρίων ικανοποίηση». Τελικά, η διαμάχη τακτοποιήθηκε χωρίς αιματοχυσίες, με μια απλή και τυπική ανταλλαγή επιστολών. Νά, όμως, που ένα μήνα αργότερα ξανάρχισε
τα ίδια, αυτήν τη φορά στέλνοντας ένα χολερικό μήνυμα στον
αριστερό ιστορικό Καρλ Έντουαρντ Φέζε, ο οποίος αναπαρήγε
«απρεπή» και «αναιδή» κουτσομπολιά στη Δρέσδη γύρω από το
λίβελο του Μαρξ Μεγάλοι άντρες της εξορίας, «Εάν η επιστολή αυτή σας έχει προσβάλει», κατέληγε μετά από πολυάριθμες
παραγράφους ζουμερών ύβρεων, «δεν έχετε παρά να έρθετε στο
Λονδίνο· γνωρίζετε πού κατοικώ και μπορείτε να είστε βέβαιος
πως θα με βρείτε πάντα έτοιμο να σας δώσω την ικανοποίηση
που συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις».
Οι μόνοι άνθρωποι που υπήρχε πιθανότητα να ικανοποιηθούν
από τον κανιβαλικό του κομμουνισμό ήταν οι πρωσικές αρχές: οι
βεντέτες του Μαρξ εναντίον ανθρώπων όπως ο Β ί λ ι χ ήταν πο-
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λύ αποτελεσματικότερες από τις προσπάθειες που κατέβαλλαν
τα δικά τους σαΐνια της αστυνομίας να τους υπονομεύσουν και
να τους παγιδεύσουν. Μολονότι είχε κι ο ίδιος υπόψη του πως
έτσι παρείχε βοήθεια στον αντίπαλο, ο Μαρξ ισχυριζόταν πως οι
συνωμότες που χτυπούσε ήταν οι αληθινοί επικίνδυνοι εχθροί του
σοσιαλισμού: οι θέσεις τους για την άμεση επανάσταση ηχούσαν σαν το τραγούδι των σειρήνων που θα μπορούσε να παρασύρει τους σοσιαλιστές σε πρώιμες και ολέθριες κινήσεις εντυπωσιασμού. Οι ψεύτικοι Μεσσίες, αν δεν τους αποκάλυπτε κανείς,
ήταν πολύ ελκυστικότεροι στις μάζες απ' ό,τι οι ιδιόρρυθμοι μονάρχες. Οι ad hominem'^ λίβελοι και οι απειλές για πιστολίδια
την αυγή ήταν, λοιπόν, ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις και
όχι απλές εκδηλώσεις μιας θιγμένης και πληγωμένης περηφάνιας - ή, εν πάση περιπτώσει, έτσι είχε πείσει τον εαυτό του.
«Είμαι», έλεγε, «στρατευμένος σε μάχη μέχρι θανάτου με τους
αγύρτες φιλελεύθερους». Το πιο θανάσιμο όπλο ενάντια σε όλους
αυτούς τους άνανδρους θα ήταν ένα ολοκληρωμένο αντίτυπο του
magnum opus του, το οποίο θα αποδείκνυε μια και καλή για ποιο
λόγο δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να επιτύχουν οι επαναστάτες
αν δεν διάβαζαν πρώτα τα οικονομολογικά τους μαθήματα. «Τα
δημοκρατικά κουτορνίθια, στα οποία η έμπνευση έρχεται " ε κ
των άνωθεν", δεν θα χρειαστεί, βέβαια, να υποβάλουν τον εαυτό τους σ' αυτή την άσκηση», σάρκαζε. «Γιατί άραγε αυτοί οι
άνθρωποι που γεννήθηκαν κάτω από τυχερό αστέρι, να κουράσουν το κεφάλι τους με οικονομική και ιστορική ύλη; Μα είναι
όλα τόσο εύκολα^ όπως συνήθιζε να μου λέει ο ανδρείος εκείνος
Βίλιχ. Τόσο εύκολα για τα κλούβια μυαλά!»
Οι εχθροί του Μαρξ, και τότε και στη συνέχεια, απέδιδαν την
αντιπάθειά του για τον Β ί λ ι χ και τους υπόλοιπους «μεγάλους
άντρες της εξορίας» σε απλή ζηλοφθονία. Μετά την αποτυχία
των επαναστάσεων του 1848, πολλοί από τους ήρωες της ένδοΠροσωπικοί.
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ξης ήττας είχαν έρθει στο Λονδίνο στεφανωμένοι στρατιωτικά
μετάλλια και ρομαντική αίγλη - άντρες όπως ο Ματσίνι από
την Ιταλία, ο Λουί Μπλαν από τ η Γαλλία, ο Κόσουθ από την
Ουγγαρία, ο Κίνκελ από τ η Γερμανία. Οι οικοδέσποινες της καλής κοινωνίας συναγωνίζονταν να κερδίσουν την προσοχή τους*
πλουσιοπάροχα συμπόσια διοργανώθηκαν προς τιμήν τους* παράγγειλαν να τους φιλοτεχνήσουν τα πορτρέτα. Ο Γκότφριντ
Κίνκελ, που είχε καταφύγει στην Αγγλία μετά από μια παράτολμη απόδραση από τις φυλακές του Σπαντάου, εξυμνήθηκε
από τον Ντίκενς στο μυθιστόρημά του Household Words. Σ τ η
συνέχεια παρέδωσε μια σειρά διαλέξεων πάνω στο δράμα και τ η
λογοτεχνία όπου τα εισιτήρια πωλήθηκαν στην απίστευτη τιμή
της μίας γκινέας το κεφάλι. Όπως σχολίασε κι ο Μαρξ, αδεν διστάζει να τρέξει όπου τον καλέσουν, να διαφημίσει τον εαυτό
του, να γίνει αγύρτης και φορτικός, δεν απαξιώνει τίποτε· σε
αντάλλαγμα, πάντως, παίρνει την ανταμοιβή του. Ο Γκότφριντ
θαυμάζει τον εαυτό του να λάμπει στον καθρέφτη της ίδιας του
της φήμης και στο γιγάντιο καθρέφτη του Κρύσταλ Πάλας του
κόσμου». Ο Μαρξ, αν και εγκλωβισμένος στη φτώχεια, στην
αφάνεια, στην πείνα σχεδόν, ποτέ δεν φθόνησε τη réclamé^ ολω^
αυτών των αυτάρεσκων δήθεν απελευθερωτών του κόσμου. Παρέθετε συχνά το ρητό του Δάντη, Seguiil tuo corso, e lascia dir
legenti - πορεύσου το δρόμο σου και άσε τον κόσμο να λέει. Κάτι που ζήλευε στον Άγγλο πρωτοπόρο του συνεργατισμού Ρόμπερτ Όουεν είναι πως κάθε φορά που μια ιδέα του γινόταν δημοφιλής, εκείνος θα έ λ ε γ ε αμέσως κάτι εξωφρενικό για να ξαναγίνει και πάλι αντιδημοφιλής.
«Σιχαινόταν τους καλλιεπείς ανθρώπους, κι ουαί κι αλίμονο
σ' όποιον άρχιζε τις αερολογίες», παρατηρούσε ο Λίμπκνεχτ.
((Προσπαθούσε, σ εμάς τους "νεαρούς", να μας εντυπώσει την
ανάγκη της λογικής σκέψης και της σαφήνειας στην έκφραση
Φήμη.
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και μας πίεζε να μελετούμε... Ενώ οι υπόλοιποι πρόσφυγες σχεδίαζαν καθημερινά την παγκόσμια επανάσταση, και μέρα με την
ημέρα, νύχτα με τη νύχτα, δηλητηριάζονταν με το σύνθημα "Αύριο θ' αρχίσει!", που είχε πάνω τους την επήρεια του οπίου, εμείς,
" η κιτρινιάρικη συμμορία", "οι αρχιλήσταρχοι", "τα κατακάθια
της ανθρωπότητας", ξημεροβραδιαζόμασταν στο Βρετανικό
Μουσείο, προσπαθούσαμε να μορφωθούμε και να ετοιμάσουμε
τα όπλα και τα πυρομαχικά μας για το μελλοντικό πόλεμο». Η
αγαπημένη του ιστορία για τους κινδύνους της αυταρέσκειας
αφορούσε τον Λουί Μπλαν, έναν εξαιρετικά κοντό και πολύ ματαιόδοξο άνθρωπο, ο οποίος πολύ νωρίς ένα πρωί έκανε την εμφάνισή του στο κατώφλι της Ντιν Στριτ, όπου η Λένχεν τον παρακάλεσε να περιμένει στο μπροστινό σαλόνι, μέχρι να ντυθεί ο
Μαρξ. Ο Κάρολος κι η Τζένη, που κρυφοκόιτούσαν από την ενδιάμεση πόρτα, η οποία είχε μείνει επίτηδες μισάνοιχτη, αναγκάστηκαν να δαγκώσουν τα χείλη τους για να μη βάλουν τα γέλια: ο μεγάλος ιστορικός και πολιτικός, το τέως μέλος της προσωρινής κυβέρνησης της Γαλλίας, κορδωνόταν μπροστά σ' έναν
παλιό καθρέφτη στη γωνία, θαύμαζε τον εαυτό του και χοροπηδούσε σαν θεοπάλαβος. 'Υστερα από ένα δυο λεπτά διασκέδασης,
ο Μαρξ έβηξε για να αναγγείλει την παρουσία του. Ο κομψευάμενος δημαγωγός παράτησε τις ναρκισσιστικές του απολαύσεις
στον καθρέφτη και «έσπευσε να πάρει, στο μέτρο που του ήταν
δυνατόν, ένα φυσικό ύφος».
Μέχρι οι εργάτες να «εμποτιστούν πνευματικά» με τις σοσιαλιστικές ιδέες -μέσα από την εκπαίδευση και όχι από τις ρητορείες, από την πολιτική οργάνωση και όχι από την ωραιοπάθεια- το χειροκρότημα του πλήθους δεν είχε αξία. Και από πού
θα άρχιζε καλύτερα ο αγώνας; Η Αγγλία δεν ήταν μόνον το λίκνο του καπιταλισμού αλλά και ο γενέθλιος τόπος του Χαρτισμού. Ενώ οι σύντροφοί του της εξορίας επαναπαύονταν στις μυστικές εταιρείες και τα σαλόνια, οι ντόπιοι είχαν ήδη στρατολογήσει έναν τεράστιο στρατό προλεταριακής αντίστασης. «Οι
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Άγγλοι εργάτες είναι οι πρωτότοκοι της σύγχρονης βιομηχανίας», δήλωνε ο Μαρξ. «Δεν θα είναι, λοιπόν, τα στερνοπαίδια
στη βοήθεια που θα προσφέρουν στην κοινωνική επανάσταση
που θα προκύψει από αυτήν τ η βιομηχανία».

Ο Χαρτισμός είχε πάρει το όνομά του από τ η Χάρτα των Ανθρώπων του Μαΐου του 1838, που διατύπωνε έξι θεμελιώδη αιτήματα: καθολική αντρική ψηφοφορία* μυστικά ψηφοδέλτια* ετήσια κοινοβούλια* μισθό για τους βουλευτές* κατάργηση της προϋπόθεσης ιδιοκτησίας για τους βουλευτές* παραγραφή των
ληξιπρόθεσμων δανείων. Μολονότι οι χαρτιστές ταλαιπωρούνταν από μόνιμες διαμάχες μεταξύ των υποστηρικτών της βίαιης εξέγερσης και όσων επένδυαν στην αξία της «ηθικής δύναμης», δεν έπαυαν το μεγαλύτερο μέρος της επόμενης δεκαετίας
να συνιστούν μια ενδεχόμενη απειλή για την καθεστηκυία τάξη.
Η Northern Star^ μια από τις εφημερίδες τους, πωλούσε πάνω
από 3Ö.000 αντίτυπα, και, καθώς τα περισσότερα από αυτά αγοράζονταν στις παμπ και τις βιομηχανίες, η πραγματική της αναγνωσιμότητα ήταν πολύ σημαντικότερη. Πολλές φορές είχαν
δώσει μάχες εκ παρατάξεως με την αστυνομία: οι πιο αξιομνημόνευτες είναι αυτές του Μπέρμιγχαμ και του Μονμαουθσάιρ,
μετά από τις οποίες πολλοί ηγέτες τους φυλακίστηκαν ή εκτοπίστηκαν. Μια αίτηση των χαρτιστών που παρουσιάστηκε στο
Κοινοβούλιο το 1842 - κ α ι , όπως ήταν αναμενόμενο, απορρίφθηκε- έφερε 3.317.702 υπογραφές και το μήκος της ήταν πάνω από έξι μίλια. Εκείνο το καλοκαίρι μια γενική απεργία υποστήριξης προς τους χαρτιστές παρέλυσε για δυο εβδομάδες την
Κεντρική και τ η Βόρεια Αγγλία και μέρος της Ουαλίας.
Τον Απρίλιο του 1848, ενώ τα anciens régimes"^ της Ευρώπης
τρέκλιζαν και κατέρρεαν, οι χαρτιστές ανακοίνωσαν πως θα συ* Παλαιά καθεστώτα.
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γκεντρώνονταν στο Κένινγκτον Κόμον, λίγο νοτιότερα του Τάμεση, και θα βάδιζαν προς το Κοινοβούλιο. Τα νέα προκάλεσαν
τόσο πανικό στις τάξεις της κυβέρνησης, που ανακλήθηκε στα
όπλα αυτοπροσώπως ο Δούκας του Ουέλινγκτον, ο θριαμβευτής
του Βατερλό, για να εμποδίσει τους διαδηλωτές να διασχίσουν
το ποτάμι. Ήταν η τελευταία πολεμική κραυγή του Χαρτισμού.
Τελικά, τρία χρόνια αργότερα, συνέρευσαν πράγματι τα πλήθη
στο κέντρο της πόλης - είχαν, όμως, μαζευτεί για τ η Διεθνή
Έ κ θ ε σ η στο Χάιντ Παρκ. Η Αγγλία με το βιομηχανικό της
πλούτο, την ελαστική της μεσαία τάξη και την πανταχού παρούσα αστυνομία της είχε κατορθώσει προφανώς να διαλύσει την
επαναστατική θύελλα πολύ αποτελεσματικότερα από τους ηπειρωτικούς της γείτονες. Ακόμη κι έτσι, όμως, κάποιος αδιόρατος
ριζοσπαστισμός συνέχιζε να υποφώσκει. Το βιβλίο του Χένρι
Μέιχιου Η εργατικτ) τάξ-η χαι οι φτωχοί του Λονδίνου, που εκδόθηκε το 1851, ανέφερε πως αοι τεχνίτες είναι σχεδόν μέχρι
ενός βαμμένοι κόκκινοι προλετάριοι και τρέφουν βίαιες απόψεις».
Ο Κάρολος Μαρξ δεν είχε πολύ χρόνο για τον η γ έ τ η των χαρτιστών, τον Φέργκους Ο' Κόνορ, έναν ιδιοφυή και ολοένα και
περισσότερο παράφρονα Ιρλανδό δημαγωγό. Μεγαλύτερη εντύπωση του είχαν κάνει οι δυο υπαρχηγοί του Ο' Κόνορ, ο Τζορτζ
Τζούλιαν Χάρνεϊ και ο Έρνεστ Τζόουνς, με τους οποίους είχε συναντηθεί για λίγο κατά τ η διάρκεια της πρώτης του επίσκεψης
στην Αγγλία το 1845. Τ η χρονιά εκείνη, ο Ένγκελς είχε γράψει
μια σειρά άρθρων γύρω από τ η Γερμανία για τ η Northern Star
του Χάρνεϊ και, λίγο αργότερα, τον είχε καλέσει να συμμετάσχει
στο δίκτυο αλληλογραφίας των κομμουνιστών. Τόσο ο Χάρνεϊ
όσο και ο Τζόουνς είχαν παρευρεθεί στο δεύτερο συνέδριο της
Κομμουνιστικής Λίγκας το Νοέμβριο του 1847, εκεί που είχε ζητηθεί από τον Μαρξ και τον Ένγκελς να συνθέσουν το μανιφέστο τους.
Ο Χάρνεϊ είχε ανησυχήσει με την καλπάζουσα αισιοδοξία
ετούτων των Γερμανών επαναστατών και προσπάθησε απελπι-
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σμένα να τους τραβήξει λίγο τα λουριά. « Η πρόβλεψή σας πως
θα επιτύχουμε τη Χάρτα κατά τ η διάρκεια του τρέχοντος έτους
και την κατάργηση της ιδιωτικής περιουσίας μέσα στα επόμενα
τρια είναι βέβαιο πως ουδέποτε θα πραγματοποιηθεί», προειδοποιούσε τον Ένγκελς το 1846. «Το σώμα του αγγλικού λαού, χωρίς να έχει γίνει ένας δουλοπρεπής λαός, έχει γίνει ένας λαός ιδιαίτερα φιλειρηνικός... Οργανωμένες συγκρούσεις, σαν αυτές που
βλέπουμε στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία,
δεν μπορούν να συμβούν σ' αυτήν τ η χώρα. Θα ήταν μάταιο και
ανόητο σχέδιο η οργάνωση και η συνομωσία για επανάσταση σ'
αυτήν τ η χώρα». Ο Ένγκελς αγνόησε τις προειδοποιητικές συμβουλές του. Αμέσως μετά το συλλαλητήριο του Κένινγκτον Κόμον, τον Απρίλιο του 1848, είπε στον κομμουνιστή γαμπρό του,
τον Εμίλ Μπλανκ, πως «όταν οι χαρτιστές κάνουν την αρχή, εκπλήξεις περιμένουν την αγγλική αστική τάξη. Το συλλαλητήριο
ήταν απλή παρέλαση. Σ ε δύο μήνες, ο φίλος μου ο Τζ. Τζούλιαν
Χάρνεϊ... θα βρίσκεται στη θέση του Πάλμερστον. Πάω στοίχημα δύο πέννες κι όποιο άλλο ποσό τραβά η ψυχή σου». Δύο μήνες αργότερα - κ α ι δύο χρόνια αργότερα- ο Πάλμερστον ήταν
ακόμη υπουργός εξωτερικών.
Τι πήγε στραβά; Την 1η Ιανουαρίου του 1849, ο Μαρξ έκανε
για τ η Neue Rheinische Zeitung την επισκόπηση των αποτυχημένων επαναστάσεων του 1848 και προέβλεπε για τη χρονιά που
βρισκόταν μπροστά τους: « Η Αγγλία, η χώρα που μετατρέπει
έθνη ολόκληρα σε προλετάριους, που παίρνει ολόκληρο τον κόσμο στην τεράστια αγκαλιά της, που κατέβαλε τα έξοδα για την
Ευρωπαϊκή Παλινόρθωση, η χώρα όπου οι ταξικές αντιφάσεις
έχουν προσλάβει την πλέον οξεία και επονείδιστή μορφή, η
Αγγλία φαίνεται πως είναι ο βράχος από τον οποίον αναχαιτίζεται το επαναστατικό κύμα, η χώρα όπου η νέα κοινωνία καταττνίγεται εν τη γενέσει της ακόμη». Η Αγγλία δέσποζε στην παγκόσμια αγορά και η αστική τάξη δέσποζε στην Αγγλία. «Μόνο
όταν οι χαρτιστές τεθούν επικεφαλής της αγγλικής κυβέρνησης.
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η κοινωνική επανάσταση θα περάσει από τη σφαίρα της ουτοπίας στη σφαίρα της πραγματικότητας».
Κοντολογίς, το μέλλον της παγκόσμιας επανάστασης εξαρτιόταν από τον Χάρνεϊ και τους συναδέλφους του - βαριά καθήκοντα τους ανέθετε ο Μαρξ, παρότι, βέβαια, τιμούσε και με το
παραπάνω την ανδρεία τους. Παρά τις προβλέψεις του, ωστόσο,
είχαν ήδη αρχίσει να διαλύονται σε φράξιες και διασπαστικές
ομάδες. Ο Τζορτζ Τζούλιαν Χάρνεϋ, με την παρότρυνση του
Μαρξ και του Ένγκελς, έκοψε τους δεσμούς του με τον Ο' Κόνορ το 1849 και ίδρυσε μια σειρά βραχύβιων καίτοι μαχητικών
εφημερίδων - την Democratic Review^ τ η Red Republican (το
μεγαλύτερο κατόρθωμα της οποίας στους έξι μόνον μήνες της
ύπαρξής της ήταν η δημοσίευση της πρώτης αγγλικής μετάφρασης του Κομμουνιστικού Μανιφέστου) και τ η Friend of the
People,
Εντούτοις, ο Μαρξ και ο Ένγκελς είχαν αρχίσει να απαυδούν:
ο Χάρνεϊ έθετε κι ο ίδιος σε εφαρμογή ό,τι διακήρυττε για την
«αδελφότητα των ανθρώπων» - μια έκφραση που σιχαινόταν ο
Μαρξ, καθώς υπήρχαν πάμπολλοι άνθρωποι των οποίων δεν θα
ήθελε με κανέναν τρόπο να γίνει αδερφός. Ο συμβιβαστικός Χάρνεϊ μοίραζε αφειδώς την πολιτική του εύνοια, επικροτούσε τους
απαλιανθρώπους και τους εχθρούς» που είχε ο Μαρξ στις τάξεις
των Ευρωπαίων δημοκρατών -τον Ματσίνι, τον Λεντρί-Ρολέν,
τον Λουί Μπλαν, τον Ρούγκε, τον Σ ά π ε ρ - και με κάποιον τρόπο κατόρθωσε να διατηρήσει καλές σχέσεις με όλες τις παρατάξεις, όταν διαλύθηκε η Κομμουνιστική Λίγκα. Ο Μαρξ δεν
τον θεωρούσε ανόητο, αλλά πίστευε πως εντυπωσιαζόταν εύκολα - «εντυπωσιάζεται, δηλαδή, από τα τρανταχτά ονόματα, στη
σκιά των οποίων νιώθει να συγκινείται και να τιμάται». Στην
ιδιωτική του αλληλογραφία με τον Ένγκελς, ο Μαρξ έδινε στον
εύπιστο υποστηρικτή των πάντων το παρατσούκλι «Πολίτης Ζήτω» - ή κιόλας «Ο αγαπητός μας», ειρωνική αναφορά στη Μαίρη Χάρνεϊ, τη γυναίκα του, που τον αγαπούσε και τον φρόντιζε
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με τρόπο αποπνιχτικό. ((Είμαι fatigué"^ από τις δημόσιες ανοησίες που χρησιμοποιεί ο Χάρνεϊ για να μπουκώνει τους petits
grands hommes))
διαμαρτυρόταν στον Ένγκελς το Φεβρουάριο του 1851.
Κι όμως, η ιδεολογική τρικυμία εν κρανίω του Χάρνεϊ είχε
ένα πλεονέκτημα: άφηνε για μια ακόμη φορά τον Μαρξ χωρίς νόμιμους συμμάχους. ((Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τ η δημόσια, γνήσια απομόνωση στην οποία έχουμε πια βρεθεί εμείς οι
δυο, εσύ κι εγώ», έγραψε στον Ένγκελς. ((Ταιριάζει απόλυτα με
τ η στάση και τις αρχές μας. Τελείωσαν όλα πια και το σύστημα
των αμοιβαίων παραχωρήσεων, ημίμετρων που γίνονται ανεκτά
μόνο για χάρη της ευπρέπειας, και η υποχρέωση να υπομένουμε
το μερτικό μας στη δημόσια γελοιοποίηση μαζί με όλους αυτούς
τους βλάκες... Δεν βλέπω σχεδόν κανέναν πια εδώ (στο Λονδίνο), εκτός από τον Πίπερ και ζω σε πλήρη απόσυρση».
Ο Ένγκελς συμφώνησε ολόψυχα:
Θεωρώ την ανοησία και την έλλειψη τακτ εκ μέρους του Χάρνεϊ το πιο εκνευριστικό απ' όλα. Αλλά au fond θα μου περάσει γρήγορα. Επιτέλους, έχουμε ξανά την ευκαιρία -για πρώτ η φορά μετά από χρόνια- να δείξουμε πως δεν έχουμε ανάγ κ η ούτε τ η δημοσιότητα, ούτε την υποστήριξη κανενός
κόμματος της χώρας και πως η θέση μας είναι εντελώς ανεξάρτητη από τέτοιες γελοίες ασημαντότητες. Από δω και πέρα μόνο στον εαυτό μας έχουμε να δώσουμε λογαριασμό κι
όταν έρθει πια ο καιρός που οι κύριοι αυτοί θα έχουν την ανάγ κ η μας, θα είμαστε σε θέση να υπαγορεύσουμε τους δικούς
μας όρους. Μέχρι τότε θα βρούμε τουλάχιστον την ησυχία
μας... Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι σαν κι εμάς, που αποφεύγουν τα δημόσια αξιώματα σαν την πανούκλα, να χωρέσουν
* Κουρασμένος.
* * Μικρούς μεγάλους άντρες.
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σε ((κόμματα»; Και τι δουλειά έχουμε εμείς, που φτύνουμε τη
δημοσιότητα, που δεν ξέρουμε πού να κρυφτούμε αν τύχει και
δούμε σημάδια πως η δημοτικότητά μας αυξάνεται, με το
((κόμμα», δηλαδή με ένα κοπάδι ηλιθίων που ορκίζεται στο
όνομά μας μόνο και μόνο γιατί νομίζει πως είμαστε ίδιοι κι
όμοιοί τους; Αλήθεια, δεν νομίζω πως είναι και μεγάλη απώλεια αν δεν θεωρούν πια πως ((εκφράζουμε με σωστό και κατάλληλο τρόπο» αυτά τα απαίδευτα κοπρόσκυλα με τα οποία
μας είχαν συλλήβδην συγκαταλέξει τα τελευταία χρόνια.
Όπως είχε πει και κάποιος άλλος Μαρξ, δεν καταδέχονταν καμιά λέσχη που θα τους δεχόταν ως μέλος της: ((ανελέητη κριτική των πάντων», αυτή είχε γίνει πια η πολιτική τους. ((Τι τίμημα μπορεί να έχουν όλα τα κουτσομπολιά που ο όχλος των προσφύγων συσσωρεύει εναντίον σου», ρώτησε ο Ένγκελς, ((όταν
εσύ τους απαντάς με την πολιτική σου οικονομία;»
Η ανώτερή τους περιφρόνηση για τα κουτσομπολιά ήταν εξαιρετικά διπρόσωπη: ο Μαρξ και ο Ένγκελς ένιωθαν ακόρεστη
δίψα για κάθε είδους φήμη που κυκλοφορούσε στις τάξεις των
προσφύγων και σ' όλη την υπόλοιπη ζωή τους δεν έχαναν ευκαιρία να διασκεδάσουν ή να εξοργίσουν ο ένας τον άλλον, ανταλλάσσοντας διαδόσεις. Το Φεβρουάριο του 1851, η γυναικουλίστική τους αγανάκτηση κατέκτησε νέες κορυφές, όταν ο Χάρνεϊ
βοήθησε στη διοργάνωση ενός συμποσίου στο Λονδίνο με τιμώμενο προσκεκλημένο τον Λουί Μπλαν. Ο Κόνραντ Σραμ και ο
Βίλχελμ Πίπερ, δύο από τους ελάχιστους εναπομείναντες συμμάχους του Μαρξ μεταξύ των εκπατρισμένων του Λονδίνου, είχαν πάει να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συμποσίου και
το μόνο που είχαν καταφέρει ήταν να τους πετάξουν έξω από την
αίθουσα, να τους κατηγορήσουν ως κατάσκοπους και στο τέλος
να τους προπηλακίσει ένα πλήθος 200 ανθρώπων που συμπεριλάμβανε και πολλά μέλη της ψευδώνυμης, όπως φάνηκε, οργάνωσης του Χάρνεϊ ((Αλληλέγγυοι Δημοκράτες». Ο Σραμ κάλεσε
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σε βοήθειά του έναν από τους επιμελητές της διοργάνωσης, τον
Λάντολφ· μάταια όμως. Και τότε, όπως ενημέρωσε ο Μαρξ τον
Ένγκελς, «ποιος κατέφθασε; μα ποιος άλλος, ο Αγαπητός μας*
αντί να παρέμβει δραστικά, ψέλλισε κάτι, πως τάχα γνωρίζει αυτούς τους ανθρώπους κι έτοιμος ήταν να αρχίσει τις εξηγήσεις
επί των εξηγήσεων. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια». Ο Ένγκελς πρότεινε πως ο Πίπερ και ο Σραμ θα έπρεπε να πάρουν το αίμα τους
πίσω δίνοντας μια μπουνιά στον Λάντολφ. Ο Μαρξ, όπως ήταν
αναμενόμενο, πίστευε πως τίποτε λιγότερο από μια μονομαχία
δεν θα παρείχε την απαιτούμενη ικανοποίηση - κι αν αυπάρχει
κάποιος που θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις αυτός είναι ο μικρός
Σκωτσέζος, ο Ζήτω, ο Τζορτζ Τζούλιαν Χάρνεϊ και κανείς άλλος,
και ας είναι τότε ο Χάρνεϊ που θα αρχίσει να εξασκείται στη σκοποβολή».
Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Μαρξ κι ο Ένγκελς ανέφεραν τον Πολίτη Ζήτω μόνο για να τον θέσουν ως στόχο των
αστείων τους. Παρ' όλα αυτά διατήρησαν τις φιλικές τους σχέσεις με τον Έρνεστ Τζόουνς, που δεν είχε παρευρεθεί στο διαβόητο συμπόσιο. Καθώς ο Τζόουνς είχε περάσει τα παιδικά του
χρόνια στη Γερμανία θεωρήθηκε «αντιάγγλος» - η ύψιστη φιλοφρόνηση που μπορούσαν να επιδαψιλεύσουν σε έναν Βρετανό
πολίτη. (Το 1846, ενώ διένυαν την πρώτη περίοδο του ειδυλλίου τους με τον Τζόουνς, ρ Ένγκελς τον είχε περιγράψει ως «Γάλλο μάλλον παρά Άγγλο»). Ο Μαρξ συνεργάστηκε με το περιοδικό του Τζόουνς, το People's Paper^ και σε άρθρα του σε άλλα
έντυπα συνέχιζε να εξυμνεί την επιμονή των χαρτιστών για τ η
διεύρυνση του δικαιώματος ψήφου. « Μ ε τ ά τα πειράματα που
υπονόμευσαν την καθολική ψηφοφορία στη Γαλλία το 1848, οι
Ηπειρωτικοί τείνουν να υποτιμούν τ η σημασία και το νόημα της
Αγγλικής Χάρτας», έγραψε στη Neue Oder-Zeitung, «Παραβλέπουν το γεγονός πως τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Γαλλίας είναι χωρικοί και το ένα τρίτο περίπου κάτοικοι της πόλης,
ενώ στην Αγγλία πάνω από τα δύο τρίτα μένουν στις πόλεις και
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λιγότερο από το ένα τρίτο στην ύπαιθρο. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα της καθολικής ψηφοφορίας στην Αγγλία πρέπει να
είναι αντιστρόφως ανάλογα των αποτελεσμάτων της Γαλλίας,
όπως είναι αντιστρόφως ανάλογες οι πόλεις και η ύπαιθρος στις
δύο χώρες». Σ τ η Γαλλία, η καθολική ψηφοφορία ήταν πολιτικό
αίτημα το οποίο υποστήριζαν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό
όλοι οι «μορφωμένοι». Σ τ η Βρετανία, ήταν κοινωνικό ζήτημα το
οποίο οριοθετούσε τ η διάκριση μεταξύ αριστοκρατίας και αστικής τάξης από τ η μια πλευρά και «του λαού» από την άλλη.
Στην Αγγλία, η καθολική ψηφοφορία είχε ζυμωθεί μέσα στη διαδικασία της «ιστορικής εξέλιξης», πριν γίνει σύνθημα των μαζών στη Γαλλία, το σύνθημα είχε προηγηθεί, χωρίς προγενέστερη κυοφορία του. Για μια ακόμη φορά συναντούμε την παράδοξη και διφορούμενη στάση του Μαρξ απέναντι στην υιοθετημένη
του πατρίδα. Σ ε αντίθεση με τους γείτονές της που μαστίζονταν
από τους αγρότες, η Αγγλία είχε μεγάλο και καλλιεργημένο μητροπολιτικό προλεταριάτο: ήταν, συνεπώς, πιο προχωρημένη,
έτοιμη για την επανάσταση. Διέθετε, ωστόσο, από την άλλη,
αστική τάξη με απεριόριστη αυτοπεποίθηση, το βράχο από τον
οποίο αναχαιτίζονταν τα επαναστατικά κύματα. Έπειθε καμιά
φορά τον εαυτό του πως ο πολιτικός κατακλυσμός της Βρετανίας ήταν όχι μόνο αναπόφευκτος, αλλά και άμεσα επικείμενος·
άλλοτε, πάλι, ο στενοκέφαλος συντηρητισμός των κατοίκων τον
εξόργιζε και τον έφερνε σε απόγνωση. Τι άλλο να περιμένει κανείς; Ο Μαρξ, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στοχαστή
της γενιάς του, ήταν γνώστης του παράδοξου και της αντίφασης
- καθώς ήταν αυτές ακριβώς οι αντιφάσεις που εγγυούνταν το
θάνατο του καπιταλισμού.
«Υπάρχει ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός, χαρακτηριστικό του
δέκατου ένατου αιώνα μας, ένα γεγονός που κανένα κόμμα δεν
τολμά να αρνηθεί», έλεγε τον Απρίλιο του 1856, σε ένα δείττνο
στο Λονδίνο για τον εορτασμό της τέταρτης επετείου του People's Paper. «Από τ η μία, έκαναν την εμφάνισή τους βιομηχανι-
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κές και επιστημονικές δυνάμεις που καμιά άλλη εποχή της
προηγούμενης ανθρώπινης ιστορίας δεν είχε καν διανοηθεί. Από
την άλλη, υπάρχουν συμπτώματα παρακμής, που ξεπερνούν κατά πολύ τ η φρίκη που είχε καταγραφεί την ύστερη εποχή της
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στην εποχή μας, τα πάντα φαίνονται
σαν να κυοφορούν το αντίθετο τους». Οι μηχανές, που ήταν ευλογημένες με τ η δύναμη να περιορίζουν τον ανθρώπινο μόχθο
και να τον βοηθούν να καρποφορήσει, έφεραν την πείνα και την
υπερεργασία. Οι νέες πηγές πλούτου, από κάποια αντίστροφη
αλχημεία, είχαν γίνει πηγές ένδειας. Και η Βρετανία - η πιο
πλούσια και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία στον κόσμο- ήταν
επίσης η κοινωνία που είχε ωριμάσει περισσότερο για την καταστροφή της. « Η Ιστορία είναι ο δικαστής, και το προλεταριάτο ο εκτελεστής των αποφάσεών της».
Ακόμη και το κοινό ενός δείπνου Άγγλων ιακωβίνων, καρδαμωμένο από τα «εκλεκτότερα κρέατα και εποχιακά εδέσματα»,
θα ανασήκωσε απορημένο τα φρύδια του ακούγοντας την εσχατολογική ρητορεία του. Μα ήταν ποτέ δυνατόν η Αγγλία - τ ο
οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο του κόσμου, ο ομφαλός της
μεγαλύτερης αυτοκρατορίας που είχε περάσει από προσώπου
γης, η πάλλουσα καρδιά του καπιταλισμού- να είναι τόσο εύθραυστη κι ασθενική; Για τον Μαρξ, το παράδοξο ήταν φαινομενικό και όχι πραγματικό. Επρόκειτο για μια «παλιά και ιστορικά αποδεδειγμένη αρχή»: οι παρωχημένες ιστορικές δυνάμεις
ενεργοποιούν όλη τους την ισχύ πριν τον τελικό επιθανάτιό τους
ρόγχο, είναι, λοιπόν, πιο ευάλωτες τ η στιγμή ακριβώς που φαίνονται πιο επίφοβες. «Αυτή είναι σήμερα η αγγλική ολιγαρχία».
Υπήρχε, άραγε, μεταξύ των ακροατών του κανείς που να θυμόταν τον επιφυλακτικότερο τόνο που είχε ο Μαρξ στο δοκίμιο
για τον εμφύλιο πόλεμο της Γαλλίας, κείμενο γραμμένο για τ η
Neue Rheinische Zeitung το 1850; « Η πρωταρχική διαδικασία
συμβαίνει πάντα στην Αγγλία: αυτή είναι ο δημιουργός του αστικού σύμπαντος». Όσο όμως η Αγγλία ζει στην τρυφηλότητα της
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αστικής ευμάρειας, αδεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για αληθινή επανάσταση... Μια νέα επανάσταση είναι δυνατή μόνον ως
συνέπεια μιας νέας κρίσης».
Έκτοτε περίμενε ανυπόμονος την έλευση της κρίσης - αποκρυπτογραφούσε τις γραφές, επισκοπούσε τους οιωνούς. «Εκτός
κι αν συμβεί κάτι αντίξοο τις επόμενες έξι εβδομάδες, η φετινή
σοδειά του μπαμπακιού θα φτάσει τα 6.000.000 μπάλες», τον
πληροφόρησε ο Ένγκελς τον Ιούλιο του 1851. «Εάν η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ της αγοράς συμπέσει μ' αυτήν τη γιγαντιαία σοδειά, οι
εξελίξεις θα είναι πράγματι πολύ ευχάριστες. Ο Πίτερ Έρμεν
μόνο και μόνο στην ιδέα λερώνει τα σώβρακά του και αυτός ο
μικρός βάτραχος των δέντρων είναι ένα πολύ καλό βαρόμετρο».
Η πτώση της υφαντουργικής βιομηχανίας θα έθετε επίσης τέλος
στο τακτικό επίδομα που έπαιρνε ο Μαρξ από το ταπεινό ταμείο
της Έρμεν και Ένγκελς, ήταν, όμως, ένα τίμημα που άξιζε τον
κόπο να το καταβάλει προκειμένου να εξολοθρευτούν οι μικροί
βάτραχοι των δέντρων. Τα σάλια του έτρεχαν μπροστά «στην
πολύ ευχάριστη προοπτική μιας εμπορικής κρίσης». Έφτασε πάντως ο Σεπτέμβριος κι ακόμη δεν είχαν φανεί σημάδια της. Αντίθετα, η ανακάλυψη χρυσού στην Αυστραλία έφερε στην επιφάνεια το ενδεχόμενο να ανοιχτούν νέες αγορές και να επεκταθεί το
διεθνές εμπόριο και οι διεθνείς πιστώσεις, όπως είχε συμβεί με
τον πυρετό του χρυσού στην Καλιφόρνια το 1848. α Ας ελπίσουμε πως η ιστορία με το χρυσό στην Αυστραλία δεν θα επηρεάσει
την εμπορική κρίση», έγραφε εκνευρισμένος ο Ένγκελς. Παρηγορούσε τον εαυτό του με τη σκέψη πως ακόμη κι αν η επιτυχία
του νοτίου ημισφαιρίου κατάφερνε να διασώσει τον καπιταλισμό,
τουλάχιστον σε ένα σημείο δεν θα είχαν κάνει λάθος: « Σ ε έξι
μήνες ο ατμοκίνητος περίπλους του κόσμου θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι προβλέψεις μας σχετικά με την υπεροχή του Ειρηνικού Ωκεανού θα έχουν επαληθευτεί πολύ γρηγορότερα απ'
ό,τι θα μπορούσαμε να είχαμε φανταστεί». Η Αυστραλία -αυτές
«οι ηνωμένες πολιτείες εκτοπισμένων φονιάδων, διαρρηκτών.
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βιαστών και πορτοφολάδων»- θα εξέπληττε τότε τον κόσμο δείχνοντας τι θαύματα μπορεί να επιτελέσει ένα έθνος αλιτήριων
χωρίς προσωπείο. «Θα κατατροπώσουν την κοιλάδα της Καλιφόρνιας». Τέλος πάντων, η ζήτηση βάμβακος του Λανκασάιρ κατρακυλούσε όλο και πιο ευχάριστα και σύντομα «θα έχουμε τέτοιο πλεόνασμα παραγωγής που θα ζεστάνει ακόμα και τα φυλλοκάρδια σου».
Ένα μήνα αργότερα είχαμε κι άλλο ένα καρδιοθερμαντικό
δελτίο από τον Δούρειο Ίππο που είχε εγκαταστήσει ο Μαρξ
στην ακρόπολη του καπιταλισμού. «Το εμπόριο σιδήρου έχει παραλύσει εντελώς και δύο από τις κύριες χρηματοδοτικές του τράπεζες -οι τράπεζες του Νιούπορτ- έχουν χρεοκοπήσει... Υπάρχει η προοπτική, αν όχι η βεβαιότητα, πως οι σπασμοί στην Ευρώπη την επόμενη άνοιξη θα συμπέσουν με μια όμορφη
καινούργια κρίση. Ούτε η Αυστραλία φαίνεται ικανή να κάνει
πολλά πράγματα· από την Καλιφόρνια και μετά, η ιστορία με
την ανακάλυψη του χρυσού έχει παλιώσει κι ο κόσμος την έχει
βαρεθεί...» Δύο μέρες μετά τα Χριστούγεννα του 1851, ο Μαρξ
έστειλε ένα ευδιάθετο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα στον ποιητή
Φέρντιναντ Φράιλγκραθ: «Απ' όσα μου λέει ο Ένγκελς, οι έμποροι της πόλης μοιράζονται πια την άποψή μας πως η κρίση, που
είχε τεθεί υπό έλεγχο εξαιτίας ένα σωρό παραγόντων (συμπεριλαμβανομένων π.χ., των ψεύτικων παροχών των πολιτικών, της
περυσινής υψηλής τιμής του βάμβακος κλπ.), θα πρέπει να ξεσπάσει το αργότερο μέχρι το επόμενο φθινόπωρο». Η πτώση της
κυβέρνησης των Γουίγκ υπό τον Ράσελ το Φεβρουάριο του 1852
και η ανάληψη της εξουσίας από τους Τόρι με πρωθυπουργό τον
λόρδο Ντέρμπι ήταν πολύ πιθανό να επιταχύνουν την έλευση
της χαρμόσυνης ημέρας. «Το κίνημά μας στην Αγγλία θα προοδεύσει μόνο με τους Τόρι», εξήγησε ο Μαρξ. «Οι Γουίγκ συμφιλιώνουν και νανουρίζουν όλο τον κόσμο. Κι από πάνω είναι η
εμπορική κρίση που πλησιάζει μέρα με την ημέρα και τα πρώτα της συμπτώματα εκρήγνυνται καθημερινά στα χέρια όλων.
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Les choses marchent^ Ίσως το ελεύθερο εμπόριο και η πτώση
της τιμής του βάμβακος να κρατούσαν μέχρι το φθινόπωρο την
αγγλική οικονομία στην επιφάνεια, αλλά αμέσως μετά θα άρχιζε το πανηγύρι.
Ο Ένγκελς δεν ήταν και τόσο σίγουρος. Μολονότι, «σύμφωνα με όλους τους κανόνες», η κρίση ήταν υποχρεωμένη να ξεσπάσει μέχρι το τέλος του 1852, οι εύρωστες αγορές των Ινδιών
και οι χαμηλές τιμές των πρώτων υλών άλλα έδειχναν. «Μπαίνεις σχεδόν στον πειρασμό να προβλέψεις πως η παρούσα περίοδος ευμάρειας θα είναι εξαιρετικά μακροχρόνια. Εν πάση περιπτώσει είναι πολύ πιθανόν η κατάσταση να μείνει ίδια μέχρι
την άνοιξη». Και έτσι έγινε* κι ίσως ο Μαρξ να μην απογοητεύτηκε εντελώς. «Μπορεί η επανάσταση να έρθει νωρίτερα απ'
ό,τι θα θέλαμε», έγραφε τον Αύγουστο, βλέποντας να σημειώνονται αλλεπάλληλες πτωχεύσεις και τ η σοδειά να βρίσκεται
κάτω από το μέσο όρο. «Τίποτε δεν θα είναι χειρότερο από το να
χρειαστεί να προμηθεύσουν το ψωμί οι επαναστάτες». Εδώ, τον
παρέσυρε η ίδια του η εκρηκτική λογική: αν η επανάσταση ήταν
συνυφασμένη με την οικονομική καταστροφή, τότε θα κληρονομούσε αναπόφευκτα έναν κόσμο χωρίς ψωμί. Παρ' όλα αυτά, τα
επόμενα δύο χρόνια συνέχιζε να νιώθει την ευχάριστη βεβαιότητα πως οι κακές στιγμές σύντομα θα έρχονταν. «Τέτοια που είναι η κατάσταση της χειμερινής σοδειάς, είμαι πεπεισμένος πως
η κρίση είναι αναπόφευκτη» (Ιανουάριος 1853). «Οι παρούσες
συνθήκες... κατά την άποψή μου θα οδηγήσουν σύντομα σε σεισμούς» (Μάρτιος 1853). aLes choses marchent
marveilleuseineiît.** H κόλαση ολόκληρη θα ξεχυθεί στους δρόμους της Γαλλίας, όταν σκάσει η οικονομική φούσκα» (Σεπτέμβριος 1853).
Καθώς η τ ε λ ι κ ή οικονομική κρίση δεν ερχόταν, ο Μαρξ άρχισε να αναρωτιέται μήπως αρκούσε κάποια άλλη σπίθα για να
* Τα πράγματα πηγαίνουν καλά.
* * Τα πράγματα πηγαίνουν θαυμάσια.
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ξεκινήσει το παρανάλωμα. Ο πόλεμος της Κριμαίας ισως; «Δεν
πρέπει να ξεχνούμε πως υπάρχει και έκτη δύναμη στην Ευρώπη», έγραψε στη New York Daily Tribune ατις 2 Φεβρουαρίου
του 1854, αη οποία σε δεδομένες στιγμές διακηρύσσει την υπεροχή της σε σχέση με τις πέντε αποκαλούμενες " Μ ε γ ά λ ε ς " Δυνάμεις και τις αναγκάζει να τρέμουν, και τις πέντε. Η δύναμη αυτή είναι η επανάσταση... Ένα νεύμα χρειάζεται μονάχα κι η έκτη
αυτή και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δύναμη θα βγει στο προσκήνιο, ντυμένη την αστραφτερή της πανοπλία, κρατώντας στο χέρι το σπαθί της, όπως η Αθηνά από το κεφάλι του Ολύμπιου. Το
νεύμα αυτό θα το κάνει ο επικείμενος ευρωπαϊκός πόλεμος...»
Πού τέτοια τύχη. Λησμονώντας, προφανώς, την επιμονή του
πως η επανάσταση ήταν δυνατή μόνο ως συνέπεια της οικονομικής διάλυσης, επισκοπούσε τον ορίζοντα για κάποιο άλλο μαύρο σύννεφο. Στις 24 Ιουνίου του 1855, οι χαρτιστές διοργάνωσαν
συλλαλητήριο στο Χάιντ Παρκ για να διαμαρτυρηθούν εναντίον
του νέου νομοσχεδίου για τις κυριακάτικες εμπορικές συναλλαγές, που ήθελε να απαγορεύσει το άνοιγμα των παμπ και το τύπωμα των εφημερίδων το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, που έκαναν την ιππασία τους κατά μήκος του Ρότεν Ρόου, χρειάστηκε
να περάσουν ανάμεσα από σειρές διαδηλωτών που τους προπηλάκιζαν πολλοί ξεπέζεψαν, τα μάζεψαν κι έφυγαν. «Ήμασταν
από την αρχή μέχρι το τέλος θεατές», έγραψε ο Μαρξ στη Neue
Oder-Zeitung^ ακαι δεν θα υπερβάλλαμε εάν λέγαμε πως 7j αγγλίΧΎ) επανάσταση άρχισε χθες στο Χάιντ Παρκ)).
Μια παρόμοια συγκέντρωση την επόμενη βδομάδα μάζεψε
ακόμη περισσότερο κόσμο - και προκάλεσε μια ακόμη ενθουσιώδη ανταπόκριση του Μαρξ στη Neue Oder-Zeitung. «Αμέσως
οι χωροφύλακες πετάχτηκαν από την ενέδρα που είχαν στήσει,
έβγαλαν τα κλομπ από τις τσέπες τους κι άρχισαν να χτυπούν τα
κεφάλια των ανθρώπων, μέχρι που έτρεξε άφθονο το αίμα, αποσπούσαν με τ η βία άτομα εδώ κι εκεί από το πλήθος (συνολικά
συνελήφθησαν 104) και τους έσερναν στις αυτοσχέδιες φυλα-
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κές». Ο χαρακτήρας της σκηνής, ωστόσο, ήταν αρκετά διαφορετικός από τον αυτοσχέδιο ταξικό πόλεμο της προηγούμενης
εβδομάδας:
Την περασμένη Κυριακή, στο πλήθος αντιπαρατάχθηκε η
αστική τάξη ως άτομα. Τ η φορά αυτή εμφανίστηκε ως κρατική εξουσία, νόμος, κλομπ. Τ η φορά αυτή η αντίσταση σήμαινε εξέγερση και ο Άγγλος πρέπει να προκαλείται για πολύ
καιρό πριν αποφασίσει να εξεγερθεί. Έτσι, οι αντιδιαδηλωτές
αρκέστηκαν, ως επί το πλείστον, σε γιουχαίσματα, αποδοκιμασίες και σφυρίγματα ενάντια στις αστυνομικές κλούβες, σε
μεμονωμένες και άτονες προσπάθειες να απελευθερώσουν τους
συλληφθέντες, πάνω απ' όλα, όμως, σε παθητική αντίσταση
μένοντας φλεγματικά στις θέσεις τους.
Έτσι, λοιπόν, εφτά μόλις ημέρες μετά τον τολμηρό παιάνα του
Μαρξ, ξεθύμανε «η αγγλική επανάσταση»· κι αυτό εξαιτίας του
αιδήμονος σεβασμού που τρέφουν οι ντόπιοι στη θεσμική εξουσία της μεγαλειότητός της. Σε μια σκηνή των Γκίλμπερτ και
Σάλιβαν, οι αιμοδιψείς πειρατές της Πεντζάντσε έχουν αιχμαλωτίσει μια διμοιρία αστυνομικών, τους έχουν ρίξει μπρούμυτα
και στέκονται από πάνω τους με γυμνά σπαθιά. «Σας διατάζουμε, καταθέστε τα όπλα», φωνάζει ένας αξιωματικός, έτσι όπως
είναι ξαπλωμένος, «στο όνομα του Στέμματος!». Ο βασιλιάς των
πειρατών δεν μπορεί να μην υπακούσει: «Τα όπλα καταθέτουμε,
με ταπεινό το βλέμμα/παρά τα κρίματά μας, λατρεύουμε το
Στέμμα».
Σε όλη την υπόλοιπη ζωή του, η στάση του Μαρξ απέναντι
στο αγγλικό προλεταριάτο παλινδρομούσε μεταξύ σεβασμού και
περιφρόνησης. Τον Ιανουάριο του 1862, ανέφερε την υποστήριξη που παρείχαν οι Άγγλοι εργάτες στους Βόρειους κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου ως «μια νέα, υπέροχη απόδειξη της ακατάβλητης τελειότητας των αγγλικών λαϊ-

276

ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΟΥΙΝ

κών μαζών, της τελειότητας αυτής που είναι το μυστικό της αγγλικής μεγαλοσύνης». Όταν, όμως, οι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές σταμάτησαν τα συλλαλητήρια στο Χάιντ Παρκ τον Ιούλιο του 1866, απελπίστηκε με τη μετριοπάθειά τους. «Ο Άγγλος,
βέβαια, χρειάζεται πρώτα επαναστατική διαπαιδαγώγηση»,
έγραψε στον Ένγκελς. «Εάν τα συλλαλητήρια -και πάλι αμφίβολο είναι- είχαν χρησιμοποιηθεί επιθετικά και αμυντικά ενάντια
στην αστυνομία κι αν είχαν ξυλοκοπήσει είκοσι από αυτούς τους
τελευταίους, τότε θα αναγκαζόταν να "παρέμβει" ο στρατός αντί
να κάνει παρελάσεις πάνω κάτω. Και τότε θα διασκεδάζαμε λιγάκι. Ένα πράγμα είναι βέβαιο, πως αυτά τα χοντροκέφαλα
Αγγλάκια, που φαίνεται πως τα μυαλοδοχεία τους είναι κατασκευασμένα ειδικά για τα ρόπαλα της αστυνομίας, δεν πρόκειται να πάνε πουθενά χωρίς μια πραγματική, αιματοβαμμένη συμπλοκή με τις δυνάμεις της τάξης». Παραδεχόταν, πάντως, πως
δεν υπήρχαν πολλές πιθανότητες για σοβαρές μάχες: οι εργάτες ήταν «δουλοπρεπείς», «σκέτα πρόβατα» και αθεράπευτα εξασθενημένοι από την «αστική μόλυνση».
Η αρρώστια αυτή είχε πολλά, μα εύγλωττα συμπτώματα. Ο
ιστορικός Κιθ Τόμας είχε ισχυριστεί πως «η ενασχόληση με την
κηπουρική, όπως και η ενασχόληση με τα κατοικίδια ζώα, το
ψάρεμα και άλλα χόμπι... μας βοηθά να εξηγήσουμε τη σχετική
έλλειψη ριζοσπαστικών και πολιτικών ενορμήσεων στις τάξεις
του βρετανικού προλεταριάτου». Έτσι, κατά το δέκατο ένατο
αιώνα, ενώ ήταν δημοφιλή τα μικρά οικόπεδα, σπάνιζαν τα μεγάλα οικοδομικά συγκροτήματα - «θα είχαν στερήσει τους εργάτες από τους κήπους τους που τους θεωρούσαν αναγκαίους».
Για κάθε εργάτη που ξεσηκωνόταν στο Χάιντ Παρκ, υπήρχαν
δεκάδες άλλοι που ήθελαν μόνο να βγάζουν βόλτα το σκύλο τους
και να περιποιούνται τα παρτέρια τους.
Ακόμη κι ο Έρνεστ Τζόουνς, ο ηγέτης των χαρτιστών τον
οποίο θαύμαζε περισσότερο ο Μαρξ, αποδείχτηκε γρήγορα πως
δεν ήταν τίποτε άλλο από ένας λιμοκοντόρος της μεσαίας τά-
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ξης: είχε αρχίσει πια vol υποστηρίζει τη συμμαχία των χαρτιστών
με τους ριζοσπάστες αστούς. « Η ιστορία με τον Τζόουνς είναι
πολύ αηδιαστική», έγραφε ο Ένγκελς, αφού τον είχε ακούσει να
προσφωνεί μια συγκέντρωση στο Μάντσεστερ. «Είσαι αναγκασμένος σχεδόν να πιστέψεις πως το αγγλικό προλεταριακό κίνημα στην παλαιά χαρτιστική του μορφή οφείλει να χαθεί εντελώς, πριν μπορέσει να αναπτυχθεί σε μια νέα, βιώσιμη μορφή».
Και τι μορφή μπορούσε να ήταν αυτή; Ο Ένγκελς προέβλεπε
μελαγχολικά πως αστην πραγματικότητα, το αγγλικό προλεταριάτο γίνεται όλο και πιο αστικό, κι έτσι αυτό εδώ το έθνος, το
πιο αστικό απ' όλα, φαίνεται πως ως ύστατο στόχο του έχει να
αποκτήσει αστική αριστοκρατία και αστικό προλεταριάτο παράλληλα με την αστική του τάξη». Κι έτσι συνέβη: στη σημερινή Αγγλία κυριλέ τύποι κι εργάτες ψωνίζουν αντάμα το φαγητό
τους από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και βλέπουν ταυτόχρονα την
κλήρωση του Εθνικού Λαχείου το Σάββατο το βράδυ. Αν επέστρεφαν τα φαντάσματα του Μαρξ και του Ένγκελς, θα πρόσεχαν το πιο παράδοξο οξύμωρο απ' όλα, μια αστική μοναρχία με
νεαρούς πρίγκιπες που φοράνε καπελάκια του μπέιζμπολ, τρώνε Big Mac και κάνουν διακοπές στην Eurodisney. Στο Χάιντ
Παρκ δε, εκεί όπου άλλοτε χαρτιστές χλεύαζαν αστούς και ο Κάρολος Μαρξ νόμιζε πως η επανάσταση είχε αρχίσει, σημειώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του 1997 η μεγαλύτερη μαζική συνάθροιση που έχει μείνει ζωντανή στη μνήμη ~ για την κηδεία της
Νταϊάνας, πριγκίπισσας της Ουαλίας.
Η τ ε λ ι κ ή ετυμηγορία του Μαρξ για την υιοθετημένη του πατρίδα βρίσκεται σε μια επιστολή που έγραψε, λίγο πριν το θάνατό
του, το 1883. Αφού ειρωνεύτηκε τους «κακόμοιρους Άγγλους
αστούς που στενάζουν καθώς αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες "ευθίνες",* προκειμένου να υπηρετήσουν την ιστορική τους
* Responsabiîities,
αντί για responsibilities,
ability: δεξιότητα, ευφυΐα.

ορθογραφικό λάθος, αλλά
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αποστολή, ενώ ταυτόχρονα διαμαρτύρονται μάταια εναντίον της»,
κατέληγε με μια κραυγή απελπισίας: αΝα πάνε στο διάβολο οι
Βρετανοί!»

Η αποστασία του Έρνεστ Τζόουνς και η συστράτευσή του με
τους φιλελεύθερους των μεσαίων τάξεων τού στοίχισαν την πιο
σοβαρή τιμωρία που μπορούσαν να επιφυλάξουν σε κάποιον ο
Μαρξ κι ο Ένγκελς: τον χαρακτήρισαν ακαιροσκόπο». Λίγα χρόνια αργότερα επέβαλαν την ίδια ποινή στον Φερντινάντ Λασάλ
για την πρότασή του να συνασπιστούν οι Πρώσοι εργάτες κι ευγενείς εναντίον της βιομηχανικής αστικής τάξης. Κι ενώ άστραφτε και βρόνταγε εναντίον όλων αυτών των κυνικών γάμων συμφέροντος, ο ίδιος ο Μαρξ συνήπτε καιροσκοπικές συνεργασίες
με διάφορους αλλόκοτους τύπους.
Ο πιο αλλόκοτος απ' όλους ήταν ο Ντέιβιντ Ούρκχαρτ, ένας
εκκεντρικός Σκωτσέζος αριστοκράτης και ενίοτε βουλευτής των
Τόρι, που το όνομά του επιζεί ακόμη, αν επιζεί, γιατί ήταν ο άνθρωπος που εισήγαγε τα χαμάμ στην Αγγλία. «Για τους περισσότερους οπαδούς του, ο Ούρκχαρτ ήταν μέχρι το τέλος της ζωής του ο Μπέης, ο Αφέντης, ο Προφήτης, σχεδόν ο «απεσταλμένος του Θεού», θυμόταν ένας μαθητής του. «Για τη μικρή του
κόρη, όταν ονειρευόταν τον πατέρα της, δεν ήταν παράξενο ν'
αλλάζει η μορφή του, κατά τον παράδοξο τρόπο των ονείρων, σε
Χριστό. " Σ τ ' αλήθεια, είναι το ίδιο, μητέρα, έτσι δεν είναι;" ρώτησε». Για λιγότερο σεβάσμιους παρατηρητές ήταν ένας δύστροπος γέρος που θύμιζε θαλάσσιο ελέφαντα, με ένα μουστάκι
που έγερνε μονόπαντα, μια γραβάτα που έγερνε μονόπαντα και
απόψεις που έγερναν υπερβολικά μονόπαντα. «Δεν υπάρχει τέχνη που να έχω ασκήσει με τόση επιμέλεια όσο η ικανότητα να
κάνω τους ανθρώπους να με μισούν», κόμπαζε ο Ούρκχαρτ.
«Απομακρύνει την απάθεια. Εξωθεί τους ανθρώπους στο λόγο.
Και τότε έχεις τις λέξεις τους στη διάθεσή σου να τις αρπάξεις.
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να τους τις ρίξεις πίσω και να τους κατατροπώσεις». Πολλές εξέχουσες προσωπικότητες της μέσης βικτοριανής εποχής υπήρξαν
μάρτυρες της επιτυχίας αυτής της τεχνικής: δεν του έλειπαν οι
εχθροί.
Ο Ούρκχαρτ είχε γεννηθεί το 1805 και είχε σπουδάσει στη
Γαλλία, την Ελβετία και την Ισπανία. Ανακάλυψε τ η μεγάλη
του εμμονή με την Ανατολή στα εικοσιένα του χρόνια, όταν -κατόπιν προτροπής του Τζέρεμι Μπένταμ, ενός θαυμαστή τ ο υ ξεκίνησε να πάρει μέρος στον ελληνικό πόλεμο της ανεξαρτησίας και τραυματίστηκε σοβαρά στην πολιορκία της Χίου. Τράβηξε τότε την προσοχή του Σερ Χέρμπερτ Τέιλορ, ιδιωτικού
γραμματέα του Γουλιέλμου Δ ' και στάλθηκε σε μυστικές διπλωματικές αποστολές στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί άλλαξε
απότομα τις πεποιθήσεις του. αΟ τύπος αυτός πήγε στην Ελλάδα ως φιλέλληνας και αφού πολεμούσε τους Τούρκους τρία χρόνια, ταξίδεψε στην Τουρκία και εκστασιάστηκε με τους ίδιους
ακριβώς τους Τούρκους», έγραφε ο Μαρξ το Μάρτιο του 1853,
σαρκάζοντας το βιβλίο του Ούρκχαρτ Η Τουρκία xat οι πόροι
τ-ης.
Ενθουσιάζεται με το Ισλάμ, ακολουθώντας την αρχή «αν δεν
ήμουν καλβινιστής, μόνο μωαμεθανός θα μπορούσα να είμαι».
Οι Τούρκοι, ιδίως οι Τούρκοι της ακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι το τελειότερο έθνος του κόσμου από κάθε
άποψη. Η τουρκική γλώσσα είναι η τελειότερη και μελωδικότερη του κόσμου... Εάν ένας Ευρωπαίος τύχει κακής μεταχείρισης στην Τουρκία, το σφάλμα είναι αποκλειστικά δικό
του* ο Τούρκος σου δεν μισεί ούτε τ η θρησκεία του Φράγκου,
ούτε το χαρακτήρα του, μισεί μονάχα τα στενά του παντελόνια. Συνίσταται ιδιαίτερα η μίμηση της τουρκικής αρχιτεκτονικής, του τουρκικού πρωτοκόλλου, κτλ. Και στον ίδιο το συγγραφέα συνέβη πολλές φορές να τον κλωτσήσουν οι Τούρκοι
στα οπίσθια, αλλά ήταν αποκλειστικά δικό του το σφάλμα...
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Κοντολογίς, μόνον ο Τούρκος είναι τζέντλεμαν και μόνο στην
Τουρκία υπάρχει ελευθερία.
Οι οικοδεσπότες του Ούρκχαρτ είχαν θαμπωθεί από το φανταχτερό του φιλοτουρκισμό. «Οι Τούρκοι επίσημοι έδειχναν τόση
εμπιστοσύνη στον Ούρκχαρτ», σύμφωνα με το Λεξικό Εθνίχώ)^
Βιογραφιών, άπου τον ενημέρωναν αμέσως για κάθε επικοινωνία
που είχε μαζί τους ο Ρώσος πρεσβευτής. Ο λόρδος Πάλμερστον,
πάντως, θορυβήθηκε... και έγραψε στον πρεσβευτή, το Λόρδο
Πόνσονμπι να τον απομακρύνει αμέσως από την Κωνσταντινούπολη, διότι αποτελούσε κίνδυνο για την ειρήνη στην Ευρώπη».
Ίσως και να είχε δίκιο. Οι εμπαθείς θέσεις του Ούρκχαρτ -υπέρ
της Τουρκίας, κατά της Ρωσίας- τον είχαν φέρει σε διάσταση
με τ η βρετανική πολιτική και τον είχαν πείσει πως η κυβέρνηση της ίδιας του της χώρας είχε αλωθεί από σκοτεινές δυνάμεις.
Τελικά, κατέληξε πως ο υπουργός εξωτερικών, ο λόρδος Πάλμερστον, ήταν μυστικός πράκτορας των Ρώσων. Επιστρέφοντας
στη Βρετανία ίδρυσε μερικές εφημερίδες και ένα εθνικό δίκτυο
από «επιτροπές εξωτερικών υποθέσεων», για να διαδώσει τ η
θρασεία θεωρία συνομωσίας που είχε επινοήσει. Όταν μπήκε στο
Κοινοβούλιο το 1847, εξαπέλυσε έναν καταιγισμό ομιλιών απαιτώντας τ η διεξαγωγή άμεσης έρευνας για τ η συμπεριφορά του
υπουργείου εξωτερικών, «που θα απέβλεπε στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον του αξιότιμου Χένρι Τζον Τεμπλ, υποκόμη
Πάλμερστον».
Μολονότι στην ουσία ήταν ένας ρομαντικός αντιδραστικός,
κατάφερε να πείσει ορισμένους ριζοσπάστες πως βρισκόταν
πράγματι στο πλευρό τους - μιλώντας δήθεν υπέρ των καταπιεσμένων εργατών και εναντίων των δόλιων και διεφθαρμένων
αφεντικών τους. Αν και οι πιο επαναστάτες στις τάξεις των χαρτιστών τον κατήγγειλαν ως κατάσκοπο των Τόρι, εκτιμώντας
πως η σταυροφορία του εναντίον του λόρδου Πάλμερστον ήταν
σκέτη απάτη, υπήρξαν κι άλλοι που εκθείασαν την αποκάλυψη
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((του πλήγματος που έχει δεχτεί η εργατική τάξη και το κεφάλαιο αυτής της χώρας από την επέκταση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και τη σχεδόν παγκόσμια εξάπλωση της ρωσικής επιρροής, η οποία στοχεύει αποκλειστικά στην καταστροφή του βρετανικού εμπορίου».
Όλα αυτά έδεναν αρμονικά με το μίσος και τη δυσπιστία του
ίδιου του Μαρξ απέναντι στην Τσαρική Ρωσία. ((Συνεπαρμένος,
αλλά όχι πεπεισμένος» από τους ισχυρισμούς του Ούρκχαρτ,
στρώθηκε στη δουλειά με τ η χαρακτηριστική του επιμέλεια,
εντρυφώντας σε παλιά τεύχη του Hansard και των διπλωματικών Γαλάζιων Βίβλων προκειμένου να εντοπίσει αποδείξεις.
Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πρόοδό του παρατηρώντας
τις αλλαγές στο ύφος των επιστολών που έστελνε στον Ένγκελς.
Την άνοιξη του 1853 ειρωνευόταν τον Ούρκχαρτ ως τον ((τρελό
βουλευτή που καταγγέλλει τον Πάλμερστον πως πληρώνεται
από τ η Ρωσία». Το καλοκαίρι του ίδιου έτους, έδειχνε ήδη περισσότερο σεβασμό: ((Στην Advertiser^ τέσσερις επιστολές του
Ντ. Ούρκχαρτ γύρω από το ανατολικό ζήτημα, παρά τις ασάφειες και τις εκκεντρικότητές τους, περιείχαν πολλά ενδιαφέροντα σημεία». Πριν τελειώσει το φθινόπωρο, ο προσηλυτισμός
στον ουρκχαρτισμό -αν όχι και στον ίδιο τον Ούρκχαρτ- είχε συντελεστεί. ((Έχω καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα μ' αυτόν το
μονομανή τον Ούρκχαρτ: πως για πολλές δεκαετίες ο Πάλμερστον πληρώνεται από τους Ρώσους», έγραφε στις 2 Νοεμβρίου.
((Χαίρομαι που μου έδωσε η τύχη την ευκαιρία να κοιτάξω καλύτερα την εξωτερική πολιτική - τ η διπλωματική- των τελευταίων είκοσι χρόνων. Έχουμε αμελήσει αυτόν τον τομέα και πρέπει να ξέρεις κάθε φορά με ποιον έχεις να κάνεις».
Ο πρώτος καρπός των ερευνών του ήταν μια σειρά άρθρων για
τ η New York Tribune στα τέλη του 1853, όπου περιέγραφε τις
παράνομες ((διασυνδέσεις» του Πάλμερστον με τ η ρωσική κυβέρνηση. Ο Ούρκχαρτ, όπως ήταν λογικό, κατευχαριστήθηκε
και, στις αρχές του 1854, κανόνισε να συναντηθεί με το συγγρα-
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φέα, όπου του απέδωσε την μεγαλύτερη φιλοφρόνηση που διέθετ ε το λεξιλόγιό του, λέγοντας πως «τα άρθρα διαβάζονται λες και
τα έχει γράψει Τούρκος». Ο Μαρξ του επεσήμανε δυσαρεστημένος πως στην πραγματικότητα είναι Γερμανός επαναστάτης.
((Είναι τελείως μανιακός», ανέφερε ο Μαρξ λίγο μετά την παράξενη αυτή συνάντηση:
Είναι πλήρως πεπεισμένος πως μια μέρα θα γίνει πρωθυπουργός της Αγγλίας. Όταν θα καταπιέζονται οι πάντες, θα
έρθει η Αγγλία να τον βρει και θα του πει. Σώσε μας Ούρκχαρτ! Και τότε θα τ η σώσει. Όταν μιλάει, ιδίως αν κάποιος
του φέρει αντιρρήσεις, τον πιάνει παροξυσμός,., Η πιο κωμική ιδέα αυτού του τύπου είναι η εξής: πως η Ρωσία κυβερνά
τον κόσμο, επειδή διαθέτει ένα ειδικό πλεόνασμα μυαλού. Για
να τα βγάλεις πέρα μαζί της, πρέπει να διαθέτεις το μυαλό
ενός Ούρκχαρτ, κι αν έχεις την ατυχία να μην είσαι ο ίδιος ο
Ούρκχαρτ, τότε οφείλεις, τουλάχιστον, να γίνεις ουρκχαρτικός, να πιστεύεις, δηλαδή, ό,τι πιστεύει ο Ούρκχαρτ, τ η ((μεταφυσική» του, την ((πολιτική του οικονομία», κτλ. Οφείλεις
να έχεις πάει στην ((Ανατολή» ή, τουλάχιστον, να έχεις διαποτιστεί από το τουρκικό ((ττνεύμα», κτλ.
Όταν κάποια από τα άρθρα του στην Tribune για τον Πάλμερστον ανατυπώθηκαν ως φυλλάδια, ο Μαρξ ανακάλυψε έντρομος
πως στην ίδια σειρά δημοσιεύονταν και πολεμικά κείμενα του
Ούρκχαρτ - και απαγόρευσε αμέσως την κυκλοφορία τους. ((Δεν
επιθυμώ να συγκαταλέγομαι στους οπαδούς αυτού του κυρίου»,
εξήγησε στον Φερντινάντ Λασάλ, ((με τον οποίον ένα μόνο κοινό έχω, τουτέστιν τις απόψεις μου για τον Πάλμερστον, αλλά
με τον οποίο σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα είμαι διαμετρικά
αντίθετος».
Μετά απ' αυτά, θα συμπέραινε κανείς πως οποιεσδήποτε περαιτέρω προσφορές ή προτάσεις από τον μανιακό θα απορρίπτο-
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νταν με ένα κοφτό α'Υπαγε οπίσω μου, Σατανά!». Ο Μαρξ, όμως,
δεν ήταν σε θέση να κρατήσει για καιρό την ίδια ενάρετη στάση: τον πίεζαν ανυπόμονοι πιστωτές και, το καλοκαίρι του 1856,
δυσκολεύτηκε να αντισταθεί στην παραγγελία να γράψει μια σειρά άρθρων για την εφημερίδα Free Press^ που έβγαζε ο Ούρκχαρτ στο Σέφιλντ. «Οι καταραμένοι οι ουρκχαρτικοί έχουν αρχίσει να γίνονται φορτικοί», γκρίνιαξε. «Οικονομικά είναι καλό.
Δεν ξέρω, ωστόσο, εάν πρέπει, πολιτικά^ να μπλέξω τόσο με αυτούς τους τύπους». Τα άρθρα του ήταν εντυπωσιοθηρικά, ταιριαστά με το πνεύμα της εφημερίδας: ισχυριζόταν πως είχε ανακαλύψει στα διπλωματικά χειρόγραφα του Βρετανικού Μουσείου, «ορισμένα έγγραφα που χρονολογούνται από το τέλος του
δεκάτου εβδόμου αιώνα ώς την εποχή του Μεγάλου Πέτρου και
τα οποία αποκαλύπτουν τ η μυστική και μόνιμη συνεργασία των
κυβερνήσεων του Λονδίνου και της Αγίας Πετρούπολης». Το πιο
ανησυχητικό: όλη αυτή την περίοδο, ο στόχος της Ρωσίας δεν
ήταν άλλος από την κατάκτηση του κόσμου. «Γιατί αυτή είναι
η πολιτική του Μεγάλου Πέτρου, καθώς και της σύγχρονης Ρωσίας, όποιες αλλαγές ονόματος, έδρας και χαρακτήρα μπορεί να
υπέστησαν οι εχθρικές δυνάμεις. Πράγματι, ο Μεγάλος Πέτρος
είναι ο επινοητής της πολιτικής της σύγχρονης Ρωσίας, αυτό,
όμως, το κατάφερε στερώντας από την παλιά μοσχοβίτικη μέθοδο τον τοπικό της χαρακτήρα και τις τυχαίες προσμείξεις της,
διυλίζοντάς τ η σε μια αφηρημένη μορφή, γενικεύοντας το σκοπό της και ανυψώνοντας το αντικείμενό της από την υπέρβαση
ορισμένων ορίων εξουσίας στη φιλοδοξία για απεριόριστη εξουσία».
Υπάρχει ένα προφανές κενό στη θεωρία πως η Βρετανία και
η Ρωσία τα είχαν κάνει πλακάκια τα τελευταία εκατόν πενήντα
χρόνια: ο πόλεμος της Κριμαίας. Ο Ούρκχαρτ και ο Μαρξ είχαν
έτοιμη τ7)^^απάντηση. Ο πόλεμος ήταν ένα πανούργο τέχνασμα
για να μην πάρουν μυρωδιά τα λαγωνικά τ η διεφθαρμένη συμμαχία του Πάλμερστον με τ η Ρωσία* και η Βρετανία είχε επί-
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τηδες διεξαγάγει τον πόλεμο όσο πιο ανίκανα μπορούσε. Για το
φανατικό οπαδό των θεωριών συνομωσίας τα πάντα εξηγούνται
και όσα γεγονότα δεν ταιριάζουν με το σχέδιο είναι απλώς αποδείξεις της διαβολικής πανουργίας του θύματός του.
Ίσως ο ίδιος ο Μαρξ να είχε πείσει τον εαυτό του, λίγοι, ωστόσο, ακολούθησαν το παράδειγμά του. Οι φιλιππικοί του εναντίον
του Πάλμερστον και της Ρωσίας επανεκδόθηκαν το 1899 από
την κόρη του την Ελεονόρα με τη μορφή δύο φυλλαδίων, Η κρυφή διπλωματική ιστορία του 18ου αιώνα και Η ιστορία της ζωής
του λόρδου Πάλμερστον - αν και κάποιες προκλητικές παράγραφοι είχαν σιωπηρά απαλειφθεί. Το μεγαλύτερο μέρος του εικοστού αιώνα τα δύο φυλλάδια παρέμειναν εξαντλημένα και σε
μεγάλο βαθμό λησμονημένα. Το Ινστιτούτο Μαρξισμού-Λενινισμού της Μόσχας δεν τα συμπεριέλαβε στα, εξαντλητικά κατά
τα άλλα. Άπαντα^ ίσως γιατί οι Σοβιετικοί εκδότες δεν ήθελαν
να παραδεχτούν πως ο ιθύνων νους της Ρωσικής Επανάστασης
ήταν στην πραγματικότητα ένας θερμοκέφαλος ρωσοφοβικός.
Επιπλέον, οι αγιογράφοι του Μαρξ στη Δύση απέφευγαν να επισημάνουν τον ντροπιαστικό συνεταιρισμό του επαναστάτη με τον
αντιδραστικό. Ένα εντελώς τυπικό παράδειγμα είναι Η ζωή και
η διδασκαλία του Καρόλου Μαρξ του Τζον Λιούις, που εκδόθηκε το 1965* όσο και να ψάξει ο φιλοπερίεργος αναγνώστης στο
κείμενο αναφορές στον Ντέιβιντ Ούρκχαρτ ή στη συμβολή του
Μαρξ στην παρανοϊκή του σταυροφορία δεν θα βρει το παραμικρό.
Ο ίδιος ο Ούρκχαρτ αργότερα έστρεψε την προσοχή του σε
άλλες, εξίσου δονκιχωτικές υποθέσεις. Πιστός καίτοι ανορθόδοξος ρωμαιοκαθολικός, πέρασε πολλά χρόνια ζητώντας από τον
Πάπα Πίο Θ' την παλινόρθωση του Κανονικού Νόμου, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να προσηλυτίσει τον κόσμο στην αξία του
χαμάμ. («Πήρε το μάτι σου σε κάποια από τις Guardian που μου
έστειλες το άρθρο στο οποίο ο Ντέιβιντ Ούρκχαρτ εμφανίζεται
ως παιδοκτόνος;» έγραψε ο Μαρξ στον Ένγκελς το 1858. αΟ
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ανόητος πήγε το μωρό του, που ήταν δεκατριών μηνών, στο χαμάμ και, όπως ήταν αναμενόμενο, η ζέστη προκάλεσε στο παιδί εγκεφαλική υπεραιμία που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατό του.
Η ανάκριση διήρκεσε τρεις ημέρες και ο Ούρκχαρτ γλίτωσε παρά τρίχα την κατηγορία της ανθρωποκτονίας».) Ένας επισκέπτης είχε περιγράψει το σπίτι του Ούρκχαρτ στο Ρικμανσγουόρθ,
στο Χερτφοντσάιρ, ως «ανατολίτικο παλάτι, με χαμάμ... που η
πολυτέλειά του δεν υπολειπόταν κανενός αναλόγου της Κωνσταντινούπολης». Μια θεραπεία σ' αυτή την περίκομψη αίθουσα εφίδρωσης ίσως να είχε κάνει πολύ καλό στις διοθήνες του
Μαρξ, αλλά απ' όσο γνωρίζουμε δεν είχε ποτέ την ευχαρίστηση
να την επισκεφθεί.

8
Ο -ήρωας στη ράχη του αλόγου
Λίγο πριν το ξημέρωμα της 16ης Ιανουαρίου του 1855, η Τζένη
Μαρξ γέννησε ακόμη μια κόρη, την Ελεονόρα. Ο πατέρας δεν
ενθουσιάστηκε και τόσο. ((Δυστυχής εξαιτίας του φύλου par excellence))^'^ είπε στον Ένγκελς. ((Αν ήταν αγόρι, όλα ωραία και
καλά». Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, είχε αναγγείλει την έλευση
της Φραντζίσκας με τον ίδιο δύσθυμο τρόπο. Εύκολο θα ήταν να
συμπεράνουμε πως ο Μαρξ δεν έτρεφε για τις κόρες του ιδιαίτερα θερμά αισθήματα· εύκολο, αλλά ανακριβές. Τα ίδια τους τα
γράμματα και οι αυτοβιογραφικές τους σημειώσεις μαρτυρούν
πως ο ((Μαυριτανός» ήταν πατέρας που λάτρευε τα παιδιά του
και τους ενέπνεε απεριόριστο σεβασμό. Αντίθετα με πολλούς
άντρες της γενιάς του, αντιμετώπιζε τα κορίτσια ως έξυττνες μελλοντικές ενήλικες. Στην Ελεονόρα, όπως και στις αδερφές της
πριν απ' αυτήν, διάβασε ολόκληρο τον Όμηρο, τον Σαίξπηρ, το
Τραγούδι των Νιμπελούνγκεν^ την Γκούντρουν^ τον Δον Κιχώτη, τις Χίλιες και μια νύχτες και πολλά ακόμη. Στα έκτα της
γενέθλια, της χάρισε το πρώτο της μυθιστόρημα, τον Απλό Πήτερ, τον οποίον σύντομα ακολούθησαν τα άπαντα του Μάριατ,
* Κατ' εξοχήν.
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του Κούπερ και του Ουόλτερ Σκοτ. Θέματα που για άλλες οικογένειες της βικτοριανής εποχής θα ήταν ταμπού devant les enfants"^ - ο αθεϊσμός, ο σοσιαλισμός- όχι μόνον επιτρέπονταν, αλλά ενθάρρυνε τα παιδιά του να τα συζητούν. Είχε πάει κάποτε η
οικογένεια να ακούσει τ η χορωδιακή λειτουργία σε μια ρωμαιοκαθολική εκκλησία, η Ελεονόρα ήταν γύρω στα πέντε και εξομολογήθηκε πως ένιωσε «κάποιες θρησκευτικές ενοχές». Ο πατέρας της τότε «ξεκαθάρισε τα πράγματα», εξηγώντας υπομονετικά την ιστορία του ξυλουργού που τον σκότωσαν οι πλούσιοι.
«Πολλά μπορούμε να συγχωρήσουμε στο χριστιανισμό», της είπε, «μόνο και μόνο γιατί μας έμαθε να λατρεύουμε τα παιδιά».

Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να εκλάβουμε την επιφυλακτικότητα του Μαρξ απέναντι στο «ατυχές» φύλο του νεογέννητου
παιδιού του ως απόδειξη μισογυνισμού ή πατρικής ψυχρότητας.
Αντιλαμβανόταν απλώς τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα:
τα κορίτσια της μεσαίας τάξης δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν
τα προς το ζην ούτε να συντηρηθούν μόνα τους και η Ελεονόρα
θα ήταν ένα ακόμη οικονομικό βάρος στα ήδη βεβαρημένα δημοσιονομικά της οικογένειας.
Αλλά κι έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία πως το αγαπημένο παιδί ήταν ο Έντγκαρ - ο σκανταλιάρης, στρογγυλοπρόσωπος συνταγματάρχης Μους. Το ασθενικό παιδάκι είχε ένα τεράστιο κεφάλι στους αδύναμούς τους ώμους, αλλά ήταν ανεξάντλητη πηγ ή αστείων και ευθυμίας. Όταν οι γονείς του έχαναν το κουράγιο
τους, τους έφτιαχνε τ η διάθεση τραγουδώντας ανόητα τραγουδάκια -αλλά και τ η Μασσαλιώτιδα μεταξύ άλλων- με όλη τ η
δύναμη της φωνής του και με απίστευτο πάθος. Ο γραμματέας
του Μαρξ, ο Βίλχελμ Πίπερ, δώρισε στο μικρό έναν ακριβό ταξιδιωτικό σάκο για τα πέμπτα του γενέθλια. Μετάνιωσε, όμως, για
Μπροστά στα παιδιά.
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το παρορμητικό δώρο και απείλησε να το πάρει πίσω. αΤο έκρυψα καλά, Μαυριτανέ)), εξομολογήθηκε ο Μους στον μπαμπά του,
«κι αν το ζητήσει ο Πίπερ θα πω πως το έδωσα σ' ένα φτωχό)).
Ο Μαρξ λάτρευε τον κατεργαράκο, ήταν «ένας φίλος πιο αγαπητός σε μένα προσωπικά από οποιονδήποτε άλλον)). Την ιεραρχία την επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Μαρξ σε μια επιστολή στον
Ένγκελς στις 3 Μαρτίου 1855, στην οποία απαριθμεί τις διάφορες ασθένειες που είχαν μετατρέψει το διαμέρισμά τους σε επαρχιακό νοσοκομείο: ο Έντγκαρ είχε αρρωστήσει από κάποιου τύπου γαστρικό πυρετό* ο ίδιος ο Μαρξ είχε καθηλωθεί στο κρεβάτι
με φριχτό βήχα* η Τζένη είχε βγάλει μια επώδυνη και ενοχλητική παρωνυχίδα* η μικρή Ελεονόρα είχε εξασθενήσει σε σημείο
να κινδυνεύει η υγεία της και κάθε μέρα αδυνάτιζε όλο και περισσότερο. «Αυτή)), είπε για την αρρώστια του Έντγκαρ, «είναι
η χειρότερη απ' όλες)). Απρόσμενη κρίση, καθώς φαινόταν να
απειλείται η ίδια η ζωή της Ελεονόρας, ενώ ο Έντγκαρ μέσα σε
λίγες μέρες σημείωνε «ταχείες προόδους προς την ανάρρωση)).
Η αναστολή, όμως, ήταν απελπιστικά σύντομη. Προς τα τέλη του Μαρτίου, η κατάσταση του Έντγκαρ άρχισε να επιδεινώνεται, ο γιατρός διέγνωσε φυματίωση και προειδοποίησε πως
δεν υπήρχαν ελπίδες ανάρρωσης. «Μολονότι η καρδιά μου έχει
ματώσει και το κεφάλι μου πάει να σπάσει, πρέπει, βέβαια να
κρατήσω την αυτοκυριαρχία μου)), έγραψε ο Μαρξ. «Κατά τ η
διάρκεια της ασθένειας, το παιδί δεν πρόδωσε ούτε για μια στιγμή τον αληθινό, ευδιάθετο και συνάμα ανεξάρτητο εαυτό του)). Ο
Έντγκαρ πέθανε στα χέρια του πατέρα του, λίγο μετά τις έξι το
πρωί της 6ης Απριλίου. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή, η πιο σκυθρωπή ημέρα του χριστιανικού ημερολογίου, και το θάνατο του
παιδιού συνόδευσαν οι πένθιμες κωδωνοκρουσίες. Ο Βίλχελμ Λίμπκνεχτ έφτασε λίγο αργότερα και βρήκε την Τζένη να σιγοκλαίει
πάνω από το πτώμα, ενώ η Λόρα και η Τζένηχεν είχαν κρεμαστεί από τη φούστα της, λες κι ήθελαν να προστατευτούν από το
τυνεύμα του κακού που τους είχε κλέψει τους αδερφούς και την
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αδερφή τους. Ο Μαρξ αγριεμένος, εκτός εαυτού σχεδόν, απωθούσε βίαια κάθε έκφραση συλλυπητηρίων.
Η κηδεία έγινε δυο μέρες αργότερα στο Γουάιτφιλντ Ταμπερνάκλ στην Τότεναμ Κορτ Ρόουντ, όπου ήδη αναπαύονταν
ο Φόκσι και η Φραντζίσκα. Όση ώρα πήγαιναν με την άμαξα
στο κοιμητήριο, ο Λίμπκνεχτ χάιδευε το μέτωπο του Μαρξ και
προσπαθούσε, βλακωδώς μάλλον, να του υπενθυμίσει πόσοι άνθρωποι τον αγαπούσαν ακόμη - η γυναίκα του, οι κόρες τους, οι
φίλοι του. αΔεν μπορείς να φέρεις πίσω το παιδί μου!», ούρλιαξε ο Μαρξ, βυθίζοντας το κεφάλι του στα χέρια του. Την ώρα
που παράχωναν το φέρετρο στο χώμα, ο Μαρξ έκανε ένα βήμα
μπροστά και για μια στιγμή οι παρευρισκόμενοι φοβήθηκαν μήπως ήθελε να το ακολουθήσει στο λάκκο. Ο Λίμπκνεχτ άπλωσε
το χέρι του να τον κρατήσει, προληπτικά.
Ο Μαρξ με δυσκολία πείστηκε να επιστρέψει στην Ντιν
Στριτ, που του φαινόταν αβάσταχτα άδεια δίχως τον αυλικό της
γελωτοποιό. «Είχα ήδη το μερίδιο μου στην κακοτυχία», είπε
στον Ένγκελς, αμόλις τώρα, όμως, καταλαβαίνω ποια είναι η
αληθινή δυστυχία. Νιώθω συντετριμμένος». Για πολλές μέρες
στη συνέχεια ήταν ααρκετά τυχερός» και υπέφερε από πονοκεφάλους τόσο δυνατούς που δεν μπορούσε ούτε να σκεφτεί ούτε να
ακούσει ούτε να δει. Ένα από τα λίγα πράγματα που τον στήριζαν ακόμη ήταν η φιλία του Ένγκελς, που προσκάλεσε τον Κάρολο και την Τζένη να περάσουν λίγες μέρες μαζί του στο Μάντσεστερ και να αλλάξουν παραστάσεις από το καταραμένο διαμέρισμα του Σόχο. (Χρόνια αργότερα, καιρό αφότου είχε
μετακομίσει από τη συνοικία, ο Μαρξ έλεγε πως «η περιοχή γύρω από την πλατεία του Σόχο προκαλεί ακόμη ρίγη στη ραχοκοκαλιά μου, αν τύχει και βρίσκομαι εκεί κοντά»). Μόλις, όμως,
επέστρεψαν στο Λονδίνο, τα παλαιά σημάδια της παρουσίας του
Έντγκαρ -τα βιβλία του, τα παιχνίδια του- τον βύθισαν σε ακόμη μεγαλύτερη θλίψη. «Ο Βάκωνας λέει πως οι πραγματικά σημαντικοί άνθρωποι έχουν τόσες σχέσεις με τη φύση και τον κό-
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σμο, τόσα πολλά ενδιαφέροντα, που ξεπερνούν εύκολα την οποιαδήποτε απώλεια», έγραφε στον Φερντινάντ Λασάλ, τρεις μήνες
αργότερα. αΕγώ δεν είμαι απ' αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους. Ο θάνατος του παιδιού μου με έχει συνθλίψει μέχρι τα κατάβαθα της ψυχής μου και νιώθω την απώλεια τόσο οξεία όσο
και την πρώτη ημέρα. Η δύστυχη η γυναίκα μου είναι κι αυτή συντετριμμένη».
Από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο, η οικογένεια κατέλυσε
στο Κάμπεργουελ, προάστιο στα νότια του Λονδίνου, όπου ο Γερμανός πρόσφυγας Πέτερ Ίμαντ τούς πρόσφερε το διαμέρισμά
του για όσον καιρό θα έλειπε στη Σκωτία. Μολονότι χαίρονταν
που απέφευγαν την Ντιν Στριτ, ο βασικός λόγος για την αλλαγ ή της διεύθυνσης ήταν οι πιστωτές που είχαν αρχίσει και πάλι
να τους περικυκλώνουν ~ ιδίως ο εκδικητικός Δρ. Φρόιντ, που
τους απειλούσε τώρα να τους κυνηγήσει δικαστικώς για τους
απλήρωτους ιατρικούς λογαριασμούς. Γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν ο Φρόιντ τους ανακάλυψε, ο Μαρξ χρειάστηκε να οργανώσει ακόμη μια απόδραση - την οποία είχε εμπνευστεί, ή
έτσι τουλάχιστον ισχυρίστηκε, από την εσπευσμένη τακτική υποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων την προηγούμενη εβδομάδα από το νότιο άκρο της Σεβαστούπολης, μετά την ήττα τους
από το γαλλικό στρατό στη Μάχη της Τσέρναγια. ((Αναγκάστηκα λόγω force supérieure"^ να εγκαταλείψω τ η νότια πλευρά χωρίς, πάντως, να τα τινάξω όλα πίσω μου», ενημέρωσε τον
Ένγκελς σε μια ανταπόκριση από το πεδίο της μάχης. ((Πράγματι, το στρατόπεδό μου θα παραμείνει ήσυχα ήσυχα εδώ, όπου
σκοπεύω να επιστρέψω σε μια βδομάδα περίπου. Μ ε άλλα λόγια, είμαι υποχρεωμένος να αποσυρθώ στο Μάντσεστερ για λίγες ημέρες και θα βρίσκομαι εκεί αύριο το απόγευμα. Θα χρειαστεί να παραμείνω εκεί ινκόγκνιτο, γι' αυτό μην ενημερώσεις
κανέναν για την παρουσία μου».
*Ανωτέρας βίας.
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Δύο μέρες αφότου ο Ένγκελς διάβασε αυτό το γράμμα, έστειλε στη New York Daily Tribune ένα μεγάλο άρθρο με θέμα τις
«Προοπτικές της Κριμαίας» - μ ε το όνομα του Μαρξ, όπως συνήθως- στο οποίο δικαιολογούσε τ η φαινομενικά άσκοπη υποχώρηση των Ρώσων από τ η νότια Σεβαστούπολη. αΗ αντίσταση υπό καθεστώς πολιορκίας μακροπρόθεσμα καταβάλλει από
μόνη της το ηθικό», ισχυριζόταν. «Συνεπάγεται κακουχίες, ανάγ κ η ανάπαυσης, αρρώστιες και την παρουσία, όχι εκείνου του
άμεσου κινδύνου, που οξύνει τις αισθήσεις, αλλά ενός κινδύνου
χρόνιου, που στο τέλος αποχαυνώνει το μυαλό... Δεν είναι παράξενο που κάποια στιγμή το στράτευμα θα χάσει το ηθικό του* είναι παράξενο που δεν το έχει χάσει εδώ και πολύ καιρό». Δύσκολα θα πιστεύαμε πως ο Ένγκελς συνέταξε αυτή την απολογία της ρωσικής τακτικής, δίχως να στρέψει, έστω και στο
ελάχιστο το βλέμμα του στον κουρασμένο και πολιορκημένο του
φίλο.
Την άνοιξη του 1855, μεταξύ της γέννησης της Ελεονόρας και
του θανάτου του Μους, υπήρξε ένα οικογενειακό νέο που γέμισε τον Μαρξ ανόθευτη χαρά. «Χθες πληροφορηθήκαμε ένα ΕΥΤΥΧΕΣΤΑΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ», έγραψε στις 8 Μαρτίου. «Το θάνατο
του θείου της γυναίκας μου, σε ηλικία 90 ετών». Δεν έτρεφε κανένα ιδιαίτερο μένος εναντίον του Χάινριχ Γκέοργκ φον Β ε στφάλεν, ενός ακίνδυνου δικηγόρου και ιστορικού, εκτός από το
γεγονός πως η μακροβιότητα του γέρου είχε καθυστερήσει την
αναδιανομή της σημαντικής του περιουσίας. Εδώ και λίγα χρόνια η οικογένεια Μαρξ αποκαλούσε τον ακατάβλητο θείο «κληρονομοχαλαστή». Η κληρονομιά της Τζένης, γύρω στις 100 λίρες, έφτασε στο τέλος του χρόνου και το καλοκαίρι του 1856 έλαβε άλλες 120 λίρες. Είχε πεθάνει η μητέρα της. Σ ' αυτή την
περίπτωση, ο Μαρξ είχε τ η διακριτικότητα να μην εκφράσει
ανοιχτά τ η χαρά του, από τη στιγμή μάλιστα που η Τζένη είχε
παρασταθεί στο προσκεφάλι της ετοιμοθάνατης μητέρας της κατά τ η διάρκεια των τελευταίων της ημερών. «Δείχνει πολύ στε-
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ναχωρημένη από το θάνατο της γριάς», παρατήρησε μ' έναν τόνο ελαφράς έκπληξης.
Οι δύο αναπάντεχες κληρονομιές τού εξασφάλισαν τον τρόπο
να δραπετεύσει από την «παλιότρυπα» του Σόχο. Αφού όργωσε
τους δρόμους για δυο εβδομάδες, αναζητώντας πιο υγιεινή κατοικία, κατέληξε σε ένα τετραώροφο μη επιπλωμένο σπίτι στον
αριθμό 9 της Γκράφτον Τέρας, στην Κέντις Τάουν, όχι μακριά
από το Χάμπστεντ Χιθ. Το ετήσιο μίσθωμα των 36 λιρών ήταν
φθηνό για το Βόρειο Λονδίνο - ίσως γιατί, όπως εξήγησε ο Μαρξ
στον Ένγκελς, η συγκεκριμένη απόληξη του Χάμπστεντ Χιθ
παραμένει «κάπως ανολοκλήρωτη». Κάτι παραπάνω από κάπως: ο δρόμος ούτε πλακοστρωμένος ήταν ούτε φωτισμένος και
το σπίτι γειτόνευε με τεράστια και λασπωμένα κτίρια. Η περιοχή ήταν λιβάδια μέχρι τη δεκαετία του 1840, αλλά ο ερχομός
του σιδηρόδρομου μετέτρεψε τα αγροτικά περίχωρα του Λονδίνου σε προαστιακή ζώνη και οι κερδοσκόποι είχαν βρει την ευκαιρία να κατασκευάσουν κάθε είδους έργα για τους κατοίκους
που εργάζονταν και πηγαινοέρχονταν καθημερινά στο κέντρο
της πόλης. Όπως συμβαίνει και σήμερα με τις «κατοικίες των
στελεχών επιχειρήσεων» σε προάστια που βρίσκονται ακόμη πιο
χαμένα στη μέση του πουθενά, το αρχιτεκτονικό στυλ ήταν ένα
επιδειξιομανές υβρίδιο φανταχτερών στολισμάτων - αγκωνάρια
μαζί με λαξευμένες πέτρες, τοξωτά παράθυρα και ροκοκό μπαλκόνια.
Το Μητροπολιτικό Γραφείο Κτιρίων είχε χαρακτηρίσει επίσημα το σπίτι «τρίτης τάξης». Δεν είχε σημασία, ο Μαρξ το έβρισκε «πολύ όμορφο». Η Τζένη ενθουσιάστηκε που ξαναγεύτηκε
τις λησμονημένες χαρές των οικιακών ανέσεων και προσέλαβε
τη Μάριαν Κρεζ, ετεροθαλή αδελφή της Έλεν Ντέμουθ, για να
τη βοηθάει στις βαριές δουλειές. «Συγκρινόμενη με τις τρύπες
όπου ζήσαμε στο παρελθόν, είναι πράγματι πριγκιπική κατοικία», είπε σ' ένα φίλο, «και μολονότι καταφέραμε να το επιπλώσουμε ολόκληρο με κάτι παραπάνω από 40 λίρες (να το επι-
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πλώσουν κατά κύριο λόγο με μεταχειρισμένα σκουπίδια), την
πρώτη μέρα στο ζεστό μας σαλονάκι ένιωσα σχεδόν αρχόντισσα». Αφού εξόφλησε τα λινά και τα ασημικά της στου «Θείου»
-στο ενεχυροδανειστήριο- έστρωσε χαρούμενη τα δαμασκηνά
της τραπεζομάντιλα για το δείττνο. Υπήρξαν και πιο προσωπικοί εορτασμοί: λίγες εβδομάδες μετά την άφιξή τους στη Γκρά• φτον Τέρας, η Τζένη ανακάλυψε πως ήταν έγκυος για έβδομη
φορά.
Τα τρία παιδιά λάτρεψαν τη νέα μεσοαστική ζωή τους. Η Τζένηχεν και η Λόρα, που ήταν τώρα δώδεκα και έντεκα αντιστοίχως, γράφτηκαν στο Παρθεναγωγείο του Νότιου Χάμπστεντ και
σύντομα άρχισαν να κερδίζουν βραβεία σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα. Η δίχρονη Ελεονόρα - μ ε το παρατσούκλι Τούσι για να
κάνει ομοιοκαταληξία με το pussy-"^ ανέλαβε από μόνη της καθήκοντα μικροσκοπικής châtelaine^ ανοίγοντας τις πόρτες σε
όποιο παιδάκι ήθελε να τους επισκεφθεί. Όταν είχε καλό καιρό,
έπινε το τσάι της καθισμένη στο κεφαλόσκαλο της εξώθυρας και
μετά από κάθε μπουκιά πεταγόταν για να ενωθεί με τα υπόλοιπα παιδιά που έπαιζαν στο δρόμο. Η φήμη της ήταν τόση που
πολλοί γείτονες αναφέρονταν στην οικογένεια Μαρξ αποκαλώντας τους απλώς «οι Τούσηδες».
Ακόμη και ο κηπάκος στο πίσω μέρος του σπιτιού, αν και δεν
ήταν μεγαλύτερος από μερικά τετραγωνικά μέτρα γεμάτα γρασίδι και χαλίκι, ήταν μια απολαυστικότατη καινοτομία. Μια από
τις πρωιμότερες παιδικές αναμνήσεις της Ελεονόρας ήταν ο
Μαρξ να την κουβαλάει στους ώμους του γύρω από τον κήπο της
Γκράφτον Τέρας και να της βάζει κρινάκια στις μελαχρινές της
μπούκλες.
Ο Μαυριτανός ήταν ομολογουμένως θεσπέσιο άλογο. Τα πρώτα χρόνια -δεν τα θυμάμαι, αλλά έχω ακούσει να μιλάνε γι'
* Γατούλα στην κοινή του σημασία.
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αυτά- οι αδερφές μου και ο μικρός μου αδερφός -πέθανε αμέσως μετά τη γέννησή μου και ο θάνατός του ήταν ένας πόνος
που οι γονείς μου δεν ξεπέρασαν ποτέ- «έζευαν» τον Μαυριτανό στις καρέκλες, στις οποίες στη συνέχεια «επέβαιναν»
και ο Μαυριτανός τις τραβούσε. Προσωπικά -ίσως επειδή δεν
είχα συνομήλικα αδέρφια- προτιμούσα τον Μαυριτανό ως άλογο ιππασίας. Καθισμένη στους ώμους του, να βαστιέμαι γερά
από τη χαίτη του, η οποία εκείνη την εποχή ήταν μαύρη κι
εδώ κι εκεί γκριζάριζε μονάχα, είχα κάνει υπέροχες βόλτες
γύρω από το μικρό μας κήπο και στα χωράφια -τώρα πια
έχουν χτιστεί- που περιέβαλλαν το σπίτι μας.
Τις Κυριακές η οικογένεια Μαρξ κι όποιος φίλος τούς είχε επισκεφθεί πήγαιναν στο κοντινό Χάμπστεντ Χιθ για πικνίκ, το
οποίο συχνά ήταν και το μόνο θρεπτικό γεύμα της εβδομάδας.
Παρόλο τον ισχνό προϋπολογισμό, η Λένχεν συνήθως κατάφερνε ως διά μαγείας να εξασφαλίζει ένα μεγάλο κομμάτι μοσχαρίσιο κρέας, ψωμί, τυρί, γαρίδες και οστρακοειδή αγορασμένα από
πλανόδιους πωλητές και φλασκιά με μπύρα τα οποία προμηθευόταν από την παμπ της γειτονιάς, το «Κάστρο του Τζακ Στρόου». Μετά το φαγητό τα παιδιά έπαιζαν κρυφτό στους ασπαλάθους, ενώ οι μεγάλοι έριχναν έναν υττνάκο ή διάβαζαν τις κυριακάτικες εφημερίδες - πολύ συχνά, όμως, όπως συμβαίνει με
τις οικογενειακές εξόδους, οι τσιρίδες των παιδιών θα ανάγκαζαν
τον βαριεστημένο μπαμπά να εγκαταλείψει την επιδόρπιά του
χαύνωση. «Για να δούμε ποιος θα κατεβάσει τα περισσότερα»,
άρχισαν να ουρλιάζουν οι κόρες μια μέρα, δείχνοντας μια καστανιά φορτωμένη ώριμα κάστανα, και για τις επόμενες δύο ώρες
ο Μαρξ βομβάρδιζε αδιάκοπα το δέντρο με πέτρες, μέχρι που
ξεγυμνώθηκε εντελώς από τους καρπούς του. Για μια εβδομάδα
στη συνέχεια ήταν αδύνατον να κουνήσει το δεξί του χέρι.
Καμιά φορά περιπλανιόνταν ακόμη πιο μακριά, έφταναν στα
καταπράσινα λιβάδια και τους λόφους πίσω από το Χαϊγκέιτ ανα-

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΑΡΞ

295

ζητώντας μη με λησμονεί και υακίνθους κι αγνοώντας μονίμως τις
πινακίδες που απαγόρευαν τη διέλευση. Ο Βίλχελμ Λίμπκνεχτ,
που συμμετείχε σε πολλές τέτοιες εξορμήσεις, έμενε έκπληκτος
με τα ανοιξιάτικα λουλούδια που φύτρωναν στο υγρό αγγλικό
κλίμα. «Σταθήκαμε στο ευωδιαστό μας λιβάδι με τους ασφόδελους και κοιτάξαμε πέρα τον κόσμο», έγραψε, «την κραταιά,
ατέρμονη πόλη του κόσμου να απλώνεται απέραντη μπροστά
μας, τυλιγμένη στο άσχημο μυστήριο της ομίχλης». Στο δρόμο
για το σπίτι, ο Μαρξ κι οι κόρες του ερμήνευαν παραδοσιακά
γερμανικά τραγούδια και νέγρικα σπιρίτσουαλς ή απήγγελλαν
εκτενή αποσπάσματα από τον Σαίξπηρ και τον Δάντη. «Πιστεύαμε πως ζούσαμε πράγματι στο μαγεμένο πύργο», αναστέναζε η Τζένη. Η μαγεία, όμως, εξαρτάται από τις οικονομικές ταχυδακτυλουργίες. Εκείνη ακριβώς την εποχή, ο Μαρξ άρχισε να
διασκεδάζει τη μικρή Ελεονόρα με τις ιστορίες του Χανς Ρέκλε,
του μάγου που δεν είχε χρήματα και «δεν μπορούσε ποτέ να εξοφλήσει ούτε το διάβολο ούτε το χασάπη και αναγκαζόταν -αντίθετα με τη θέλησή του- να πουλάει τα παιχνίδια του στο διάβολο». Ήταν ό,τι έπρεπε. Η κληρονομιά της Τζένης είχε εξανεμιστεί πληρώνοντας τα χρέη τους και στήνοντας το σπιτικό
τους. Ένα ένα, τα καινούργια τους έπιπλα και τα πολύτιμα παλιά λινά πήραν την άγουσα για το ενεχυροδανειστήριο.
«Τα σύννεφα που έχουν αρχίσει να μαζεύονται πάνω από την
αγορά χρήματος είναι πολύ βαριά», έγραφε ο Ένγκελς την ίδια
εβδομάδα κιόλας που μετακόμισαν στην Γκράφτον Τέρας. «Αυτήν τη φορά θα έρθει η μέρα της οργής που τέτοια δεν θα έχει
ξαναζήσει ο κόσμος: θα καταρρεύσει ολόκληρη η ευρωπαϊκή βιομηχανία, θα κλείσουν οι αγορές (προς τις Ινδίες ήδη δεν εξάγεται τίποτα πια), οι εύπορες τάξεις θα καταστραφούν, η αστική
τάξη θα χρεοκοπήσει εντελώς, θα επικρατήσει παντού ο πόλεμος και η ασωτία. Πιστεύω προσωπικά πως όλα αυτά θα έχουν
συντελεστεί μέσα στο 1857, και, όταν άκουσα πως αγόραζες πάλι έπιπλα, είπα αμέσως πως το πράγμα είναι σίγουρο και προ-
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σφέρθηκα να στοιχηματίσω. Σ ε χαιρετώ για σήμερα* εγκάρδιους
χαιρετισμούς στη γυναίκα και τα παιδιά σου...» Το αστείο, δεδομένων των συνθηκών, έδειχνε μάλλον έ λ λ ε ι ψ η τακτ. Ο Μαρξ
δεν είχε καλά καλά προλάβει να εγκατασταθεί στο μαγικό του
πύργο και συνειδητοποίησε τρομοκρατημένος πως δεν υπήρχαν
τα χρήματα για το νοίκι. ((Νά με, λοιπόν», έγραψε τον Ιανουάριο του 1857 στον Ένγκελς, «χωρίς προοπτικές και με ολοένα
αυξανόμενες οικιακές ανάγκες να έχω εξοκείλει σ' ένα σπίτι στο
οποίο επένδυσα τα ελάχιστα μετρητά που διέθετα* εδώ δεν μπορούμε, όπως στην Ντιν Στριτ, να τα βολεύουμε μέρα με την ημέρα. Δεν ξέρω καθόλου τι να κάνω, βρίσκομαι σε ακόμη πιο απελπιστική κατάσταση απ' ό,τι πέντε χρόνια πριν. Νόμιζα πως είχα
δοκιμάσει το κατακάθι της ζωής. Mais ηοη!"^ Και το χειρότερο
είναι πως δεν πρόκειται για μια απλή περαστική κρίση. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα καταφέρω να ξεμπερδέψω».
Ο Ένγκελς έμεινε εμβρόντητος: αΠίστευα πως όλα πήγαιναν
επιτέλους υπέροχα καλά - εσύ σ' ένα αξιοπρεπές σπίτι και η κατάσταση απολύτως τακτοποιημένη, κι ορίστε που τα πάντα τίθενται υπό αμφισβήτηση...» Υποσχέθηκε να στέλνει 5 λίρες το
μήνα, και επιπλέον εφάπαξ ποσά όποτε τα χρειάζονταν. «Δεν
πειράζει ακόμη κι αν πρόκειται να αντιμετωπίσω την επόμενη οικονομική χρονιά με χρέη. Μακάρι να μου είχες πει γι' αυτή την
κατάσταση νωρίτερα». Γιατί, όπως εξομολογήθηκε γεμάτος τύψεις, είχε αγοράσει ένα θαυμάσιο καινούργιο κυνηγετικό άλογο
με το δώρο των Χριστουγέννων του πατέρα του. «Είμαι εξοργισμένος που εγώ εδώ συντηρώ άλογο κι εσύ με την οικογένειά
σου έχετε αφεθεί στην τύχη σας».
Πιο πολύ από όλους την κακοτυχία την ένιωσε η Τζένη Μαρξ.
Ο άντρας της αποσυρόταν στο μελετητήριό του, όπου τα βιβλία
και οι εφημερίδες έφτιαχναν ένα αδιαπέραστο ανάχωμα* τα κορίτσια είχαν τον παραμυθητικό περισπασμό των καινούργιων τους
Αλλά όχι.
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φίλων και το φορτωμένο σχολικό τους πρόγραμμα. Η Τζένη,
όμως, ήταν αβοήθητη. Της έλειπαν οι μακρινοί της περίπατοι
στους πολύβουους δρόμους του Γουέστ Εντ, οι συναντήσεις, οι
λέσχες, οι παμπ, οι συζητήσεις με τους Γερμανούς συντρόφους
που μοιράζονταν τ η δυστυχία της εξορίας:
Το ελκυστικό μας σπιτάκι, μολονότι έμοιαζε με παλάτι συγκρινόμενο με τα μέρη όπου είχαμε ζήσει πριν, δεν είχε εύκολη πρόσβαση. Δεν υπήρχε βατός δρόμος, κτίρια απλώνονταν παντού, έπρεπε να παρακάμπτεις συνέχεια σωρούς σκουπιδιών και, όταν ο καιρός ήταν βροχερός, το λασπωμένο
κόκκινο χώμα κολλούσε σε στρώματα πάνω στις μπότες σου
και οι επισκέπτες έφταναν στο σπίτι μας μετά από κοπιαστικό αγώνα και με τα πόδια βαριά. Κι ήταν τόσο σκοτεινά στις
αφιλόξενες εκείνες περιοχές που αντί να παλεύουν με το σκοτάδι, τα σκουπίδια, τ η λάσπη και τις συσσωρευμένες πέτρες
προτιμούσαν να περνούν τα απογεύματά τους πλάι σε μια ζεστή φωτιά. Δεν ήταν καθόλου καλά εκείνο το χειμώνα και
ήμασταν μονίμως περιτριγυρισμένοι από στοίβες ιατρικά φιαλίδια...
Στις 7 Ιουλίου το νέο της μωρό πέθανε αμέσως μετά τ η γέννα,
δεν είχε όμως κουράγιο ούτε να το θρηνήσει. αΗ κάθε μέρα»,
ανακάλυψε, αείναι σαν όλες τις άλλες...». Η μόνη της σχέση με
τον κόσμο πέρα από τον αριθμό 9 της Γκράφτον Τέρας ήταν να
αντιγράφει τα άρθρα που έστελνε δύο φορές την εβδομάδα ο Κάρολος στην Daily Tribune. Μετά κόπηκε κι αυτός ο δεσμός. Ο
Μαρξ διαπίστωσε πως η εφημερίδα χρησιμοποιούσε όλο και λιγότερο τις συνεργασίες του -και βέβαια πληρωνόταν μόνο για
ό,τι δημοσιευόταν- και κατέβηκε σε απεργία. «Είναι στ' αλήθεια αηδιαστικό πως ένας άνθρωπος είναι καταδικασμένος να
θεωρήσει ευλογία που τον προσέλαβε στο σκάφος του ένας τέτοιος πωλητής στυπόχαρτου», ξέσπασε οργισμένος. Ένιωσε σαν
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άπορος στο πτωχοκομείο, που μαζεύει κόκαλα για να φάει λίγη
σούπα.
Η απειλή του να μεταφέρει την εμπιστοσύνη του σε κάποια
άλλη εφημερίδα έπιασε τόπο - αλλά μέχρις ενός σημείου. Ο
Τσαρλς Ντάνα, εκδότης της Tribune^ είπε πως στο μέλλον θα
πληρώνει μία στήλη την εβδομάδα, ανεξάρτητα από το εάν δημοσιευόταν ή όχι. ((Στην πραγματικότητα με κόβουν κατά το
ήμισυ», διαμαρτυρήθηκε ο Μαρξ. ((Αλλά θα συμφωνήσω και πρέπει να συμφωνήσω». Ο Ντάνα, για να τον κατευνάσει, πρόσθεσε πως συνέθετε μια Νέα Αμερικανική Εγκυκλοπαίδεια και αναρωτιόταν εάν ο Μαρξ θα ήθελε να συγγράψει τα λήμματα για
τους μεγάλους στρατηγούς και την ιστορία των πολέμων. Αν και
ήταν μια δουλειά διεκπεραιωτική, ένα μεροδούλι του πιο βαρετού είδους, ο Μαρξ δεν ήταν σε θέση να αρνηθεί την πληρωμή
των 2 δολαρίων την εβδομάδα.
Ο αυτόκλητος Στρατηγός Ένγκελς ανέλαβε με μεγάλη του
χαρά το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας -θα του έδινε, είπε, κάτι να κάνει τα απογεύματα- και στρώθηκε αμέσως να βγάλει το
πρώτο μέρος της δουλειάς: Abensberg^ Actium, Adjutant (υπασπιστής), Alma, Ammunition (πυρομαχικά). Army (στρατός).
Artillery (πυροβολικό)... Τότε όμως μια κρίση αδενοπάθειας τον
έριξε στο κρεβάτι. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι ήταν πρακτικά
hors de combat"^ αναπαυόμενος σε αναρρωτήριο του Λανκασάιρ
που έφερε το ταιριαστό όνομα Βατερλό. Η ασθένεια του Ένγκελς
δημιούργησε στον Μαρξ το ενοχλητικό πρόβλημα να χρειαστεί
να εξηγήσει στον Ντάνα τους λόγους για τους οποίους καθυστερούσαν οι παραδόσεις των κειμένων. ((Τι να του πω;» κλαιγόταν. ((Δεν μπορώ να δηλώσω πως αρρώστησα από τη στιγμή που
συνεχίζω να στέλνω τα άρθρα μου στην Tribune, Πολύ αμήχανη
περίπτωση». Κέρδισε χρόνο ισχυριζόμενος πως ένα δέμα με χειρόγραφα χάθηκε στο ταχυδρομείο.
* Εκτός μάχης.
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Η εξέγερση των Σ ε π ό ι * ενάντια στη βρετανική κυριαρχία
πρόσθεσε νέα προβλήματα, καθώς η Tribune περίμενε λογικά
εκτενείς αναλύσεις από τον Ένγκελς, τον ειδικό της. Ευτυχώς ο
Μαρξ είχε μάθει αρκετούς επιδέξιους ελιγμούς από το μακαρίτη
τον Μους και κατάφερε να καλύψει τα νώτα του φίλου του.
«Όσον αφορά την υπόθεση του Δελχί», εκμυστηρεύτηκε στον
Ένγκελς, «μου φαίνεται πως οι Άγγλοι πρέπει να αρχίσουν την
υποχώρησή τους μόλις μπει για τα καλά η εποχή των βροχών.
Καθώς προς το παρόν είμαι υποχρεωμένος να σε αντικαθιστώ ως
πολεμικός ανταποκριτής της Tribune, ανέλαβα την υποχρέωση
να το διατυπώσω σε ολοκληρωμένη πρόταση... Πιθανόν να γίνω
ρεζίλι. Αλλά σε ανάλογες περιπτώσεις μπορείς πάντα να ξεφύγεις με λ ί γ η διαλεκτική. Διατύπωσα, βέβαια, την πρόταση αυτ ή με τέτοιο τρόπο, ώστε η οποιαδήποτε εξέλιξη στο τέλος να
με δικαιώνει». Το Σεπτέμβριο ο Ένγκελς ένιωσε καλύτερα και
ξανάπιασε την Εγκυκλοπαίδεια' από τ η νήσο Γουάιτ, όπου βρισκόταν το νέο αναρρωτήριό του, προέκυψε ένας σωστός καταιγισμός άρθρων -Battle (μάχη). Battery (πυροβολαρχία), Blücher
και πολλά ακόμη. Κατά την επίσκεψή του στην Υερσέη τον
Οκτώβριο, μπήκε στο επόμενο γράμμα της αλφαβήτου, αρχίζοντας με το Cannon (κανόνι). Πόσο μακριά άραγε ακόμη ήταν τα
Campaign (εκστρατεία) και Cavalry (ιππικό);
Εντούτοις, αυτή η έκρηξη παραγωγικότητας διακόπηκε από
τα πιο θριαμβευτικά νέα που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί:
ο διεθνής οικονομικός κατακλυσμός είχε επιτέλους φτάσει. Η
κρίση άρχισε με την τραπεζική κατάρρευση της Νέας Υόρκης
και, στη συνέχεια, εξαπλώθηκε στην Αυστρία, τ η Γερμανία, τ η
Γαλλία και την Αγγλία σαν καλπάζουσα Αποκάλυψη. Στα μέσα Νοεμβρίου, ο Ένγκελς γύρισε τρέχοντας στο Μάντσεστερ
για να μη χάσει το πανηγύρι - οι τιμές έπεφταν κατακόρυφα.
* Στρατιωτικά σώματα στην Ινδία αποτελούμενα από γηγενείς στρατιώτες.
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επιχειρήσεις χρεοκοπούσαν καθημερινά, ο πανικός είχε απλωθεί παντού. « Η γενική εικόνα του Εμπορίου [βάμβακος] εδώ είναι απολαυστική)), είπε στον Μαρξ. «Οι κύριοι εδώ είναι εντελώς
εξοργισμένοι με την αιφνίδια και ανεξήγητη καλή μου διάθεση)).
Κάποιος εργοστασιάρχης είχε πουλήσει ήδη όλα τα άλογα και
τα κυνηγόσκυλά του. «Δεκαπέντε μέρες ακόμη, και ο χορός θα
έχει ανάψει για τα καλά)).
Θα προέκυπτε άραγε αμέσως η επανάσταση; Αμφέβαλλε: οι
εργάτες ήταν αναπόφευκτα αποχαυνωμένοι μετά από μια τόσο
μεγάλη περίοδο ευημερίας. Κι αυτό καλό ήταν, όμως, καθώς έτσι
οι μελλοντικοί ηγέτες των μαζών θα είχαν το χρόνο να προετοιμαστούν για τις συμπλοκές. Σύμφωνα με την οπτική του Ένγκελς, ο ίδιος θα διοικούσε τον εξεγερμένο στρατό -συνθλίβοντας
την αστική αντίσταση με ταχύτατες προελάσεις του ιππικού
στους δρόμους του Μάντσεστερ και του Βερολίνου-, ενώ ο Μαρξ
θα ήταν επικεφαλής της πολιτικής πλευράς της εκστρατείας,
μυώντας το προλεταριάτο στα μυστήρια της πολιτικής οικονομίας. ((Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου)), ανακοίνωσε ο Ένγκελς
δένοντας τα σπιρούνια του. ((Θα προσδώσει ευθύς αμέσως πρακτικότερη διάσταση στις στρατιωτικές μου σπουδές. Θα καταπιαστώ χωρίς χρονοτριβή με την υφιστάμενη οργάνωση και τη
στοιχειώδη τακτική του πρωσικού, του αυστριακού, του βαυαρικού και του γαλλικού στρατού και, πέρα απ' αυτό, θα βελτιώσω
τις γνώσεις μου στην ιππασία, πηγαίνοντας, για παράδειγμα, στο
κυνήγι της αλεπούς, που είναι και το καλύτερο σχολείο)). Τα μέλη της κυνηγετικής λέσχης του Τσεσάιρ δεν θα μπορούσαν να
φανταστούν, την ώρα που έπιναν ένα τελευταίο ποτηράκι πριν
ανεβούν στο άλογο, πως ο γοητευτικός κύριος Ένγκελς με τον
στιλττνό καινούργιο του επιβήτορα προετοιμαζόταν κρυφίως να
γίνει ο Ναπολέοντας της βορειοδυτικής Αγγλίας. Σοβαρολογούσε όμως: ((Στο κάτω κάτω θέλουμε να διδάξουμε ένα δυο πραγματάκια στο πρωσικό ιππικό, όταν, με το καλό, επιστρέψουμε
στη Γερμανία. Οι κύριοι αυτοί θα δυσκολευτούν να τα βγάλουν
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πέρα μαζί μου, γιατί έχω εξασκηθεί και βελτιώνομαι μέρα με την
ημέρα... Μόλις τώρα έχω αρχίσει να εξοικειώνομαι με τα προβλήματα της ιππασίας σε ανώμαλο έδαφος· είναι εξαιρετικά πολύπλοκη υπόθεση». Το ιππικό, πίστευε, ήταν η «υλική βάση»
κάθε στρατιωτικής επιτυχίας. Γιατί οι στενόμυαλοι Γάλλοι αστοί
έβλεπαν το φουκαρά τον Λουδοβίκο Βοναπάρτη ως ήρωα; «Γιατί κάθεται κομψά πάνω στ' άλογο». Το τελευταίο σχόλιο θα πρέπει να πλήγωσε τον Μαρξ, του οποίου η αδεξιότητα πάνω στη
σέλλα -που την επιδείκνυε στις κυριακάτικες γαϊδουροκαβαλαρίες στο Χαμπστεντ Χ ι θ - είχε γίνει πια οικογενειακό αστείο.
Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, το προπονητικό πρόγραμμα του
Έ ν γ κ ε λ ς είχε μετατρέψει τον αρρωστιάρη βαμβακέμπορο σε
αχτύπητο καβαλάρη. «Το Σάββατο πήγα για κυνήγι αλεπούς εφτά ώρες στη σέλλα», σημείωσε άναυδος την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς. «Κάτι τέτοια με κρατούν για μέρες σε κατάσταση δαιμονικής ευθυμίας· δεν έχω γνωρίσει μεγαλύτερη ηδονή.
Απ' όλη την ομάδα, είδα δύο μόνο καλύτερους ιππείς από μένα,
αλλά κι αυτοί είχαν καλύτερο εξοπλισμό. Η ιππασία έχει βελτιώσει σημαντικά την υγεία μου. Τουλάχιστον είκοσι σύντροφοι
μου πέσανε από τ' άλογά τους ή αναγκάστηκαν να ξεπεζέψουν,
δύο άλογα εξαντλήθηκαν, μία αλεπού σκοτώθηκε (ήμουν παρών
ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ)... Και τώρα. Καλή Πρωτοχρονιά για την οικογένειά σου και για το έτος της πάλης 1858».
Ο Μαρξ, που δεν είχε πειστεί πως τούτα τα σουλατσαρίσματα εξυπηρετούσαν κάποιον ανώτερο σκοπό, αναρωτιόταν πώς
στην ευχή θα κατόρθωνε να κερδίσει λίγα δολάρια παραπάνω
από την Εγκυκλοπαίδεια, αν ο συσσυγγραφέας του υπερπηδούσε φράχτες και χαντάκια. Είχε βυθιστεί στα χρέη κι οι πεινασμένοι λύκοι απειλούσαν και πάλι να του γκρεμίσουν το σπίτι.
«Προσπαθώ να μη σου θίγω το ζήτημα, γιατί το τελευταίο που
θα ήθελα να κάνω θα ήταν να σου ασκήσω οποιαδήποτε πίεση
που θα είχε ενδεχομένως δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία σου»,
άφησε ευγενικά τον υπαινιγμό. «Υποθέτω, όμως, πως, αν κάθε
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δυο τρεις μέρες έγραφες και λίγο, θα έβαζες ένα χαλινό στα γλέντια σου». Ο Ένγκελς αρνήθηκε: πώς ήταν ποτέ δυνατόν να διαβάσει και να γράψει, όταν το κεφάλι του έσφυζε και βούιζε από
χίλια δυο οράματα «γενικευμένης συντριβής»; Ο Μαρξ κατάλαβε. Παρά τις διαμαρτυρίες του πως έπρεπε να βγάλει το ψωμί
του, είχε μολυνθεί κι αυτός από το μελοδραματικό ττνεύμα των
καιρών. Αν το πεπρωμένο τον είχε μοιράνει να γίνει ο θεωρητικός ηγέτης της επανάστασης, ας γίνει το θέλημά του. Κατά τ η
διάρκεια του μακριού χειμώνα του 1857-1858, εξοπλισμένος «με
απλή λεμονάδα στο ένα χέρι, αλλά τεράστιες ποσότητες καττνού
στο άλλο», καθόταν στο γραφείο του κάθε βράδυ μέχρι τις τέσσερις το πρωί, αντιπαραβάλλοντας τις παλιές του οικονομολογικές σημειώσεις, «ώστε να έχω τουλάχιστον το περίγραμμα έτοιμο πριν από το déluge. *
Αλλά ο κατακλυσμός δεν ήρθε ποτέ: τα σκοτεινά σύννεφα της
καταιγίδας δεν έριξαν τίποτε χειρότερο από ένα αραιό ψιλόβροχο. Ο Μαρξ, όμως, συνέχιζε να χτίζει την κιβωτό του, πεπεισμένος πως το κύμα που θα κατέττνιγε τα πάντα θα ερχόταν αργά ή γρήγορα. Όταν η σχολική αριθμητική αποδείχτηκε ανεπαρκής για να επιλύσει τις περίπλοκες οικονομικές εξισώσεις,
άρχισε ταχύρυθμα επαναληπτικά μαθήματα στην άλγεβρα. Όπως
εξήγησε «για το καλό του κοινού, είναι απολύτως απαραίτητο να
εξετάσω διεξοδικά το ζήτημα». Πολύ διεξοδικά, πράγματι: οι
νυχτερινές του σημειώσεις γέμισαν πάνω από 800 χειρόγραφες
σελίδες. Δεν τις είχε δει κανείς, μέχρι το 1939, όταν το Ινστιτούτο Μαρξ-Ένγκελς της Μόσχας τις ανέσυρε από τα αρχεία
του, ενώ διαθέσιμες στο ευρύ κοινό έγιναν με τ η γερμανική έκδοση του 1953, υπό τον τίτλο Grundrisse der Kritik der Politischen Oekonomie («Περίγραμμα Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας»). Η πρώτη αγγλική μετάφραση έγινε μόλις το 1971.
Το «Περίγραμμα», όπως είναι πια ευρύτερα γνωστό, είναι ένα
Κατακλυσμός.
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αποσπασματικό και συχνά ασυνάρτητο βιβλίο, που ο ίδιος ο
Μαρξ το έχει περιγράψει ως πραγματικό συνονθύλευμα. Αποτελεί, όμως, το χαμένο κρίκο που συνδέει τα Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα (1844) με τον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου
(1867) και διαλύει τ η συχνή παρεξήγηση πως μεταξύ της σκέψης του Νεαρού και του Πρεσβύτερου Μαρξ μεσολάβησε κάποια «ριζική ρήξη». Το κρασί ωριμάζει και βελτιώνεται μέσα στο
μπουκάλι, παραμένει, όμως, πάντα κρασί. Εκτενή τμήματα του
βιβλίου που πραγματεύονται την αποξένωση, τ η διαλεκτική και
τ η σημασία του χρήματος συνεχίζουν τ η σκέψη του από εκεί που
την άφησε με τα «Παρισινά χειρόγραφα». Η πιο χτυπητή διαφορά ήταν πως τώρα ανακάτευε φιλοσοφία και οικονομολογία,
ενώ πριν τα πραγματευόταν ως δύο διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. ( Μ ε τα λόγια του Λασάλ ήταν «ένας Χ έ γ κ ε λ που έγινε οικονομολόγος, ένας Ρικάρντο που έγινε σοσιαλιστής»). Σ ε
άλλα σημεία πάλι, η ανάλυση της εργατικής δύναμης και της
υπεραξίας προαναγγέλλει την πληρέστερη έκθεση των ανάλογων θεωριών στο Κεφάλαιο.
Στην πρώτη σελίδα προτείνει πως η υλική παραγωγή -«άτομα που παράγουν μέσα στην κοινωνία»- θα πρέπει να είναι το θεμέλιο κάθε σοβαρής έρευνας της οικονομικής ιστορίας. «Το άτομο και ο μεμονωμένος κυνηγός ή ψαράς που συνιστούν την αφετηρία σύμφωνα με τον Σ μ ι θ ή τον Ρικάρντο ανήκουν στις
ανούσιες ψευδαισθήσεις του δεκάτου ογδόου αιώνα». Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά ζώα και η πεποίθηση πως η «παραγωγή» ξεκινά με μοναχικούς πρωτοπόρους που δρουν ανεξάρτητα ο ένας
από τον άλλο είναι «τόσο παράλογη όσο και η ιδέα πως η γλώσσα αναπτύχθηκε χωρίς ανθρώπους να ζουν μαζί και να μιλάνε ο
ένας στον άλλον». Τα υποκεφάλαια της εισαγωγής - « Η Γενική
Σχέση της Παραγωγής με τ η Διανομή, Συναλλαγή και Κατανάλωση», « Η μέθοδος της Πολιτικής Οικονομίας»- δίνουν την
εντύπωση πως πρόκειται για μια εργασία αυστηρά σχηματική. Ο
Μαρξ όμως δεν είναι ικανός να μείνει πιστός σ' ένα πρόγραμμα
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μέχρι τέλους και γρήγορα άρχισε να περιπλανιέται σε γραφικές
λοξοδρομήσεις και παρεκβάσεις. Στις σημειώσεις του για τη σχέση μεταξύ παραγωγής και γενικής ανάπτυξης της κοινωνίας σε
μια δεδομένη στιγμή, σταματά αιφνίδια και αρχίζει ν' αναρωτιέται για τη σταθερή στο χρόνο έλξη που μας ασκούν τα πολιτιστικά δημιουργήματα. Γιατί λέει προσδίδουμε ακόμη αξία στον
Παρθενώνα ή την Οδύσσεια^ μολονότι η μυθολογία από την οποία
προκύπτουν μας είναι πλέον ολότελα ξένη;
Είναι δυνατόν σήμερα, στην εποχή των αυτόματων μηχανών,
των σιδηροδρόμων, των ατμομηχανών και των ηλεκτρικών
τηλεγράφων, να δούμε τ η φύση και τις κοινωνικές σχέσεις με
τον τρόπο ο οποίος έδωσε μορφή στην ελληνική φαντασία και
την ελληνική τέχνη; Τι δύναμη έχει ο Ήφαιστος ενάντια στη
Ρότζερς & Σία; Ο Δίας ενάντια στο αλεξικέραυνο... Είναι συμβατή άραγε η Ιλίάδα με τον Τύπο, ακόμη και με τις τυπογραφικές μηχανές; Το τραγούδι και η απαγγελία και οι μούσες δεν πεθαίνουν με την εμφάνιση της τυπογραφικής πλάκας,
δεν εξαφανίζονται λοιπόν όλες οι προϋποθέσεις της επικής
ποίησης;
Προφανώς όχι: ο Μαρξ έγραφε λίγα χρόνια αφού χρίστηκε δαφνοστεφής ποιητής ο Άλφρεντ Τένισον, ο «Οδυσσέας» του οποίου είχε γίνει ένα από τα δημοφιλέστερα ποιήματα της εποχής.
Γιατί, άραγε, η αισθητική της αρχαίας Ελλάδας παρέμενε όχι
μόνο πηγή ευχαρίστησης αλλά και σταθερή αξία και πρότυπο
από την οποία εμπνέονταν πολλοί βικτοριανοί καλλιτέχνες και
συγγραφείς.
Εξαιρετική ερώτηση - αλλά η σύντομη απάντηση που της
έδινε ο Μαρξ ελάχιστα στεκόταν στο ύψος της. Μολονότι κανένας άντρας δεν μπορεί να ξαναγίνει παιδί, έγραφε, «δεν απολαμβάνει μήπως γι' αυτόν το λόγο εξίσου τους αθώους τρόπους
των παιδιών και δεν θα πρέπει να αγωνίζεται να αναπαράγει την
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αλήθεια τους σε ανώτερο επίπεδο;» Μ ε τον ίδιο τρόπο, «γιατί η
παιδική ηλικία της ανθρώπινης κοινωνίας, τότε που έφτασε στην
πιο όμορφη της ανάπτυξη, να μην ασκεί αιώνια γοητεία ως μια
εποχή που δεν πρόκειται πια ποτέ να επιστρέψει;». Ίσως να είχε στο μυαλό του τα δικά του παιχνίδια, τις μακριές γαϊδούρες
και τα βαρελάκια με τα κορίτσια στο Χάμπστεντ Χιθ: μέσα στο
τριανταεννιάχρονο κορμί του, που ολοένα φθειρόταν και κατέρρεε, κρυβόταν ένας έφηβος που αγωνιζόταν να βγει στην επιφάνεια. Καμιά φορά, ενώ έβλεπε τα παιδιά να τρέχουν και να φωνάζουν, ευχόταν να μπορούσε κι αυτός να κάνει κωλοτούμπες και
σκοινάκι, να καθαρίσει το μυαλό του από όλο το συσσωρευμένο
βόρβορο και τ η συσσωρευμένη δυστυχία.
Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος απ' όλους ήταν αυτό που αποκαλούσε η «οικονομολογική μαλακία». Από το 1845 ήδη ισχυριζόταν πως είχε σχεδόν τελειώσει την πραγματεία του πάνω στην
πολιτική οικονομία* τα επόμενα χρόνια επανέλαβε και εξωράισε
τόσες φορές αυτό το ψέμα, που οι προσμονές των φίλων του είχαν κορυφωθεί σε απίστευτο βαθμό. Συμπέραιναν πως, κρίνοντας από το χρόνο που του πήρε, θα έπρεπε πράγματι να είναι
ένα εκρηκτικό magnum opus που θα διέλυε τα αβάσιμα θεμέλια
του καπιταλισμού -τους νεφελοσκεπείς πύργους, τα μεγαλοπρεπή ανάκτορα, τους αλαζονικούς ναούς, τον ίδιο το μεγάλο κόσμο- αφήνοντας πίσω του αποκαΐδια. Τα τακτικά δελτία από το
Λονδίνο στο Μάντσεστερ τροφοδοτούσαν την ψευδαίσθηση της
εκθαμβωτικής προόδου. «Συνέτριψα τ η θεωρία του κέρδους που
εισηγούνταν μέχρι σήμερα», έγραφε θριαμβολογώντας στον
Ένγκελς τον Ιανουάριο του 1858. Στην πραγματικότητα, το μόνο που είχε να επιδείξει για τις ατελείωτες ημέρες που είχε περάσει στο Βρετανικό Μουσείο και τις ακόμη πιο ατελείωτες νύχτες στο γραφείο του ήταν κλυδωνιζόμενες στοίβες από σημειωματάρια που ήταν αδύνατον να δημοσιευτούν, σημειωματάρια
γεμάτα ανάκατες μουντζούρες.
Η άφιξη αργότερα τον ίδιο μήνα του νέου βιβλίου του Φερ-

306

ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΟΥΙΝ

ντινάντ Λασάλ πάνω στη φιλοσοφία του Ηράκλειτου -ένα ογκώδες τούβλο σε δύο τόμους- τον έκανε να συνειδητοποιήσει ακόμη περισσότερο την ανικανότητά του να παραδώσει τους καρπούς της σκέψης του. Πού βρήκε το χρόνο ο Λασάλ, ο αυτοανακηρυχθείς ηγέτης του γερμανικού σοσιαλισμού, να ολοκληρώσει
ένα τόσο μεγάλο θεωρητικό έργο; Ο Μαρξ τα βρήκε με την ένοχη συνείδησή του υποτιμώντας το κατόρθωμα του Λασάλ* βεβαίωσε τον Ένγκελς πως το βιβλίο για τον Ηράκλειτο ήταν αένα
πολύ ανόητο κατασκεύασμα». Ναι, έδειχνε απίστευτες γνώσεις
- αλλά ((εάν διαθέτει κάποιος το χρόνο και τα χρήματα και εάν,
όπως ο κύριος Λασάλ, μπορεί να έχει την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Βόννης adiiöiiuin* στο σπίτι του, είναι αρκετά εύκολο να συνθέσει ένα τέτοιο συνονθύλευμα παραθεμάτων. Καταλαβαίνεις αμέσως τι φοβερή εικόνα έχει για τον εαυτό του...
Κάθε δύο λέξεις και μια γκάφα, αλλά διατυπωμένη με αξιοζήλευτη έπαρση».
Ο Λασάλ ήταν εφτά χρόνια νεότερος του Μαρξ και, μολονότι
είχαν πολλά κοινά -ήταν και οι δύο Γερμανοεβραίοι, απογαλακτισμένοι και οι δύο από τον Χάινε και τον Χέγκελ, με αδυναμία στις αριστοκρατικές γυναίκες-, η αντίθεση στις περιουσίες
τους ήταν εξαιρετικά έντονη. Ο Λασάλ, ενώ ήταν ακόμη φοιτητής φιλοσοφίας, είχε ζωστεί τα άρματα προς χάριν της κόμισσας
Φον Χάτσφελντ, η οποία είχε καταθέσει μια πολυσυζητημένη
στην εποχή αίτηση διαζυγίου. Η κόμισσα δεν πληρούσε ακριβώς τις προϋποθέσεις για να γίνει ηρωίδα του σοσιαλιστικού κινήματος, αλλά για τον φιλόδοξο και επιδειξιομανή νεαρό η κατάστασή της αποδείκνυε την αρπακτική μοχθηρία της ανώτερης τάξης: ο Κόμης, λοιπόν, είχε κλέψει την προίκα της γυναίκας
του και με την ισχύουσα γερμανική νομοθεσία η κόμισσα είχε
ελάχιστες ελπίδες να την ανακτήσει. Ο Λασάλ παρενέβη ορμητικά στην υπόθεση επιδεικνύοντας εξαίρετη αδιαφορία για τις
Κατά βούληση.
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νομικές αβρότητες -δωροδόκησε μάρτυρες, υπέκλεψε έγγραφαμέχρι που, δέκα χρόνια και πάμπολλες μηνύσεις αργότερα, ο
εξουθενωμένος σύζυγος επέστρεψε τη λεία του. Το μερίδιο του
Λασάλ απ' ό,τι είχε απομείνει από την περιουσία τον εξασφάλισε για την υπόλοιπή ζωή του: εγκαταστάθηκε σε μια μεγαλοπρεπή βερολινέζικη έπαυλη* την επίπλωσε με τα πιο εξωτικά
και ακριβά έπιπλα* το θεωρείο του στην όπερα ήταν δίπλα στο
θεωρείο του βασιλιά, τέτοια μεγαλεία. Μέχρι και ο Βίσμαρκ τον
επισκέφθηκε για να του αποτίσει φόρο τιμής: ο καγκελάριος ήταν
σε θέση να αναγνωρίσει έναν άνθρωπο ταγμένο από το Πεπρωμένο, όπως και ο ίδιος.
Όπως ήταν αναμενόμενο, ορισμένοι από τους εργάτες τους
οποίους ο Λασάλ ισχυριζόταν πως εκπροσωπούσε δυσπιστούσαν
για τις προθέσεις του - και προβληματίζονταν για την υποστήριξη που του παρείχε ο Μαρξ. Την άνοιξη του 1856, οι κομμουνιστές του Ντίσελντορφ έστειλαν αγγελιαφόρο στο Λονδίνο, κάποιον Γκούσταβ Λέβι, ελπίζοντας να τον πείσουν να διακόψει τις
σχέσεις του: για μια ολόκληρη εβδομάδα ο Λέβι διασκέδαζε τον
οικοδεσπότη του με ιστορίες για την απατεωνίστικη κατεργαριά
και τις δικτατορικές φιλοδοξίες του Λασάλ. αΟ ίδιος [ο Λασάλ]
έχει μάλλον ολότελα διαφορετική γνώμη για τον εαυτό του από
τ η γνώμη που έχουμε εμείς γι' αυτόν», έγραψε ο Μαρξ στον
Ένγκελς αμέσως μετά. «Όλη η ιστορία μού έκανε έντονη εντύπωση, όπως και στον Φράιλγκραθ, όσο κι αν ήμουν προκατειλημμένος υπέρ του Λασάλ και δύσπιστος στα κουτσομπολιά των
εργατών. Είπα στον Λέβι, βέβαια, πως ήταν πολύ δύσκολο να
καταλήξω σε συμπεράσματα βασιζόμενος μονάχα σε μία αναφορά, η οποία δεν παρέθετε παρά τη μία πλευρά».
Δεν ήταν πολύ συνηθισμένο να απαλλάσσει κάποιον ο Μαρξ
λόγω αμφιβολιών ο Λασάλ, όμως, δεν ήταν απλώς κάποιος. Η
παλικαριά κι ο ενθουσιασμός του είχαν εντυπωσιάσει πολύ τον
Μαρξ την πρώτη φορά που συναντήθηκαν στη Γερμανία κατά
τη διάρκεια της επανάστασης του '48 και, μολονότι η φιλία τους
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εφεξής ήταν αποκλειστικά επιστολική, δεν είχε ακούσει τίποτα
που να τον κάνει να αλλάξει γνώμη. Ίσως να ήταν αλήθεια, όπως
είχε προειδοποιήσει ο Λέβι, πως ο Λασάλ ήταν ένας τύραννος εν
αναμονή, ένας επικίνδυνος μεγαλομανής, που θα πρόδιδε με μεγάλη ευκολία τους εργάτες και θα συμμαχούσε με τον πρωσικό
απολυταρχισμό, επιζητώντας διακαώς την εξουσία* αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, πάντως, δεν το είχε αναφέρει ποτέ στις επιστολές του. Ακόμη και στο αποκορύφωμα της δόξας του, είχε μείνει
πιστός στον άπορό του φίλο του Λονδίνου - εξυμνούσε τις απόψεις του, τον ενθάρρυνε να συνεχίσει το βιβλίο του, του έστελνε
περιστασιακά δωρεές. Μπορείς να απαρνηθείς τέτοιο γενναιόδωρο ευεργέτη, μόνο και μόνο για τα κουτσομπολιά των εργατών;
Η μόνη συμβουλή του Μαρξ στον Λέβι και τους κομμουνιστές
του Ντίσελντορφ ήταν να «συνεχίσουν να τον παρακολουθούν με
προσοχή, αλλά να αποφύγουν τη δημόσια αντιπαράθεση».
Την άνοιξη, όμως, του 1858, είχε έναν ακόμη λόγο να αποφύγει «τη δημόσια αντιπαράθεση», καθώς ο Λασάλ προσφέρθηκε
να μεσολαβήσει για να κλείσει συμβόλαιο με έναν Βερολινέζο
εκδότη, τον Φραντς Ντούνκερ (που η γυναίκα του ήταν συμπτωματικά η ερωμένη του Λασάλ). Ενώ στην ιδιωτική του αλληλογραφία με τον Ένγκελς ο Μαρξ χλεύαζε το βιβλίο για τον
Ηράκλειτο, στο συγγραφέα του παρέδιδε μια ολότελα διαφορετική ετυμηγορία: «Διάβασα προσεκτικά τον Ηράκλειτό σου. Θεωρώ ιδιοφυή τον τρόπο με τον οποίο ανασυνέθεσες το σύστημα
από τα σκόρπια αποσπάσματα και εντυπωσιάστηκα εξίσου από
την ενάργεια της πολεμικής σου... Ειρήσθω εν παρόδω, δεν μπορώ να καταλάβω πού βρήκες το χρόνο, μεταξύ των υπόλοιπών
σου εργασιών να αποκτήσεις τόση ελληνική φιλολογία». Λφού
υπέβαλε, λοιπόν, τα ανειλικρινή του σέβη, συνέχισε περιγράφοντας τη δομή του δικού του αριστουργήματος.
Η εργασία που με απασχολεί επί του παρόντος είναι μια Κριτική των Οικονομικών Κατηγοριών ή, αν προτιμάς, μια κρι-
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τική έκθεση του συστήματος της αστικής οικονομίας... Το σύνολο διακρίνεται σε έξι βιβλία: 1. Περί Κεφαλαίου (περιέχει
μερικά εισαγωγικά κεφάλαια). 2. Περί εγγείου ιδιοκτησίας. 3.
Περί μισθωτής εργασίας. 4. Περί κράτους. 5. Διεθνές Εμπόριο. 6. Παγκόσμια αγορά.
Ο Μαρξ ήθελε να εκδοθεί σε συνέχειες. Ο πρώτος τόμος -περί
κεφαλαίου, ανταγωνισμού και εμπορικής πίστης- θα ήταν έτοιμος για το τυπογραφείο το Μάιο, ο δεύτερος μέσα σε λίγους μήνες, κ.ο.κ.
Πολύ σκληρές προθεσμίες* κι όπως συνέβαινε συχνά όταν πιεζόταν να παραδώσει τα καλούδια του, το σώμα του εξεγέρθηκε.
((Είμαι τόσο άρρωστος με τις κρίσεις της χολής μου, που ούτε να
σκεφτώ είμαι ικανός ούτε να διαβάσω ούτε να γράψω ούτε να
κάνω το παραμικρό», έγραφε στον Ένγκελς στις 2 Απριλίου. ((Η
αδιαθεσία μου είναι καταστροφική γιατί δεν μπορώ ν' αρχίσω να
δουλεύω στο πράγμα για τον Ντούνκερ μέχρι να γίνω καλύτερα
και να ξανακερδίσουν τα δάχτυλά μου το σφρίγος και τη ρώμη
τους». Τον υπόλοιπο μήνα δεν ήταν καθόλου σε θέση να δουλέψει. ((Ποτέ στο παρελθόν δεν είχα υποφέρει από τέτοια ηπατικά προβλήματα και κάποια στιγμή φοβήθηκα πως μπορεί να
ήταν σκλήρωση του ήπατος... Αν κάτσω να γράψω για δυο ώρες
συνεχόμενες, στη συνέχεια αναγκάζομαι να μείνω στο κρεβάτι
για δυο μέρες συνεχόμενες».
Οικείοι οι θρήνοι. ((Αλίμονο, είμαστε συνηθισμένοι πια σε παρόμοιες δικαιολογίες για το γεγονός ότι δεν ολοκληρώνει την εργασία του!», σχολίαζε ο Ένγκελς πολλά χρόνια αργότερα, ξαναδιαβάζοντας παλιές επιστολές του Μαρξ. ((Κάθε φορά που η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεπε να συνεχίσει, η κατάσταση τον βασάνιζε ττνευματικά, και το μόνο που ήθελε ήταν να
εφεύρει κάποια θεωρητική δικαιολογία γιατί δεν θα έπρεπε να
την ολοκληρώσει». Ο Ένγκελς υπονοεί πως η υγεία του υπονόμευε την εργασία του, αλλά εξίσου θα μπορούσε να ισχυριστεί
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κανείς πως η σγεσ-η αιτίου-αιτιατού ήταν αντίστροφη. Αν και οι
ασθένειες του Μαρξ όλα αυτά τα χρόνια ήταν πραγματικές,
υπήρχε αναμφίβολα και κάποια ψυχοσωματική επιρροή. Όπως
παραδεχόταν κι ο ίδιος, αη αρρώστια μου γεννιέται πάντα στο
μυαλό μου».
Το καλοκαίρι του 1851, την εποχή που ξεκινούσε την τακτική του στήλη στη New York Daily Tribune^ αρρώστησε αμέσως
και παρακάλεσε τον Ένγκελς να αναλάβει τ η δουλειά. Λίγους
μήνες αργότερα, όταν του ζήτησαν συνεργασία για την εφημερίδα του Βαϊντεμάγιερ Die Revolution έπεσε στο κρεβάτι για μια
βδομάδα. Το καλοκαίρι του 1857, όταν η φτώχεια τον εξανάγκασε να πάρει τ η χαμαλοδουλειά στην Αμερικάνικη
Εγκυκλοπαίδεια, έμεινε τρεις βδομάδες εκτός δράσης εξαιτίας προβλημάτων με το συκώτι του. Τώρα που ο Λασάλ και ο Ντούνκερ του
ζητούσαν το οικονομολογικό του χειρόγραφο, όποιος ήξερε τον
Μαρξ θα έπρεπε να υποθέσει τα αποτελέσματα. Η Τζένη, για
παράδειγμα, δεν απόρησε καθόλου με τις αιφνίδιες ενοχλήσεις
στη χολή του. Τον Απρίλιο του 1858, μια εποχή που ο ίδιος ο
Μαρξ ήταν τόσο άρρωστος που δεν μπορούσε να γράψει ούτε μια
επιστολή, είπε στον Ένγκελς πως η «επιδείνωση της κατάστασής του αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη διανοητική του ανησυχία και την έξαψή του, οι οποίες τώρα, μετά τ η σύναψη του
συμβολαίου με τον εκδότη είναι, βέβαια, μεγαλύτερες από ποτέ
και μεγαλώνουν καθημερινά, καθώς του είναι αδύνατον να ολοκληρώσει την υποχρέωσή του». Αίγο καιρό αργότερα, πέρασε
μια βδομάδα στο Μάντσεστερ, όπου ο Ένγκελς του συνταγογράφησε το αγαπημένο του γιατρικό: τ η ζωηρή ιππασία. «Ο
Μαυριτανός ήταν σήμερα έξω για δύο ώρες στ' άλογο», αποκάλυψε ο Ένγκελς στην Τζένη στο ιατρικό του δελτίο, «και νιώθει
τόσο καλά που γύρισε κι έπιασε ενθουσιασμένος το χειρόγραφο». Μόλις, όμως, ξανακάθισε στο γραφείο του στην Γκράφτον
Τέρας, επανεμφανίστηκαν όλα τα παλιά άγχη.
Ο Μαρξ ήταν αδιόρθωτο νευρόσπαστο, εκεί που καθόταν πε-
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ταγόταν όρθιος για να συλλάβει ένα ακόμη σπάραγμα απόδειξης, ή βημάτιζε συνοφρυωμένος πάνω κάτω στο γραφείο του αναζητώντας μια καλύτερη διατύπωση για το επιχείρημά του. (Μια
λωρίδα στο χαλί μεταξύ της πόρτας και του παραθύρου ξέφτισε
από τα αδιάκοπα πηγαινέλα, και διακρίνεται τόσο καθαρά όσο κι
ένα αυλάκι στη μέση του λιβαδιού.) Παλαιότερα, το 1846, όταν
αη οικονομολογική μαλακία» είχε ήδη καθυστερήσει να φτάσει
σε κάποιον άλλον εκδότη, είχε εξηγήσει τη χρονοτριβή ως εξής:
((Καθώς το κάθε άλλο παρά τελειωμένο χειρόγραφο του πρώτου
τόμου του βιβλίου μου στέκεται ανενεργό τόσο καιρό, δεν θα το
δώσω να τυπωθεί, εάν δεν το αναθεωρήσω σε μερικά σημεία, τόσο σε ζητήματα ουσίας, όσο και σε ζητήματα ύφους. Θεωρώ αυτονόητο πως ο συγγραφέας που εργάζεται διαρκώς δεν μπορεί
στο τέλος του εξαμήνου να τυπώσει λέξη προς λέξη όσα έγραψε
έξι μήνες νωρίτερα». Πολλοί συγγραφείς γνωρίζουν το σύνδρομο - ο τρόμος μπροστά στην επικείμενη καθέλκυση του πλοίου,
η ακαταμάχητη ανάγκη να περάσεις ένα ακόμη στρώμα μπογιά
ή να καρφώσεις λίγες πρόκες παραπάνω. Τότε, το καλοκαίρι του
1846, πίστευε πως θα του έπαιρνε λίγους μόνο μήνες για να δώσει τις τελευταίες πινελιές: ((Η αναθεωρημένη εκδοχή του πρώτου τόμου θα είναι έτοιμη για δημοσίευση στα τέλη Νοεμβρίου.
Ο δεύτερος τόμος, ιστορικής μάλλον κατεύθυνσης, θα μπορέσει
να ακολουθήσει αμέσως μετά».
Πάνω από δέκα χρόνια αργότερα, η μεγάλη κιβωτός του Μαρξ
ήταν ακόμη στον ταρσανά. ((Να σου πω τώρα σε ποιο σημείο
βρίσκεται η πολιτική μου οικονομία», έγραψε στον Λασάλ το
Φεβρουάριο του 1858. ((Πράγματι, εδώ και λίγους μήνες δουλεύω
στα τελικά στάδια. Προχωρώ, όμως, πολύ αργά, γιατί έτσι είναι, κάθε φορά που εκθέτεις ζητήματα στα οποία έχεις αφιερώσει χρόνια μελέτης, αρχίζουν αμέσως να αποκαλύπτουν νέες
όψεις και απαιτούν περαιτέρω στοχασμό». Όσο υπήρχε έστω και
μια πηγή που δεν είχε συμβουλευτεί, μια πραγματεία που δεν
είχε διαβάσει -πάντα υπάρχουν- δεν μπορούσε να προχωρήσει.
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Και, βέβαια, υπήρχε χι ο ατελείωτος αγώνας ενάντια σε όλους
τους υπόλοιπους προαιώνιους εχθρούς της επαγγελίας - την αρρώστια, τη φτώχεια και τα οικογενειακά καθήκοντα. Η Ελεονόρα κόλλησε κοκίτη* η Τζένη ήταν ένα ανευρικό ερείπιο»· ο
χασάπης, ο ενεχυροδανειστής και ο δοσατζής φώναζαν για τα λεφτά τους. Όπως αστειευόταν πικρόχολα κι ο Μαρξ: αΔεν νομίζω πως έχει ξαναγράψει κανείς για "χρήματα" και να τα έχει τόση ανάγκη». Παγιδευμένος σ' ένα τέλμα εκνευρισμών, δεν έγραψε σχεδόν τίποτε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κατά τα
τέλη Σεπτεμβρίου ισχυρίστηκε πως θα είχε έτοιμο το χειρόγραφο σε ((δύο εβδομάδες», ένα μήνα, όμως, αργότερα παραδέχτηκε πως ((θα περάσουν εβδομάδες μέχρι να είμαι σε θέση να το
στείλω». Τα πάντα φαίνονταν να συνωμοτούν εναντίον του: η
διεθνής οικονομική κρίση, την οποία περίμενε με τόση χαρά, ξεθύμανε πολύ νωρίτερα απ' ό,τι περίμενε και η ((πολύ κακή διάθεση» του Μαρξ μ' αυτήν την τροπή των γεγονότων είχε τον
αναμενόμενο φυσικό της αντίκτυπο - ((τον πιο τρομακτικό πονόδοντο και έλκη παντού στο στόμα μου».
Κατά τα μέσα Νοεμβρίου, έξι μήνες αφού είχε εκττνεύσει η
προθεσμία, ο Βερολινέζος εκδότης άρχισε να διερωτάται αν τελικά το βιβλίο δεν ήταν κάτι παραπάνω από χίμαιρα. Ο Μαρξ,
με ηρωικό θράσος, εξήγησε στον Λασάλ πως η αναβολή έναν
και μόνον λόγο είχε ((τη δέσμευσή του να του δώσει (στον Ντούνκερ) το καλύτερο για τα λεφτά που πλήρωνε». Και γιατί αυτό;
Το μόνο που με απασχολούσε ήταν η μορφή. Στην περίπτωσή μου, όμως, φαίνεται πως το ύφος και της παραμικρής πρότασης πρέπει να χρωματίζεται από ηπατικά προβλήματα. Και
έχω ένα διττό λόγο για να μην επιτρέψω σ' αυτή την εργασία
να αλλοιωθεί από ιατρικές παρεμβολές:
1. Είναι το προϊόν δεκαπέντε ετών έρευνας, των καλύτερων, δηλαδή, χρόνων της ζωής μου.
2. Πραγματεύεται για πρώτη φορά με επιστημονικό τρόπο
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μια σημαντική θεώρηση των κοινωνικών σχέσεων. Οφείλω,
λοιπόν, στο Κόμμα να μην την αλλοιώσω με το είδος εκείνο
του δύσκαμπτου, ξύλινου ύφους που χαρακτηρίζει το δυσλειτουργικό συκώτι...
Θα έχω τελειώσει σε τέσσερις εβδομάδες από σήμερα κι
ας άρχισα μόλις το πραγματικό γράψιμο.
Μόλις το άρχισε! Ο Λασάλ και ο Ντούνκερ θα πρέπει να ένιωσαν πραγματικό σοκ, πόσο μάλλον που από το Φεβρουάριο τους
είχε πει πως το κείμενο βρισκόταν στα ατελικά του στάδια». Δεν
πειράζει, εάν το έργο ήταν τόσο βαρυσήμαντο και βαθυστόχαστο όσο υποστήριζε ο Μαρξ, άξιζε αναμφίβολα τον κόπο η αναμονή.
Καθώς πλησίαζαν τα Χριστούγεννα, το σπίτι της Γκράφτον
Τέρας έμοιαζε πιο Θλιμμένο από ποτέ. Η Τζένη δεν είχε το χρόνο να οργανώσει γιορτή για τα παιδιά, καθώς όλη την ημέρα
ήταν απασχολημένη με το χειρόγραφο του Κάρολου, όταν, βέβαια, δεν έτρεχε στο ενεχυροδανειστήριο και δεν απαντούσε στα
απειλητικά γράμματα των πιστωτών, που έφταναν σε καθημερινή σχεδόν βάση. « Η γυναίκα μου έχει δίκιο όταν λέει πως, μετά από όλη τη misère"^ που αναγκάστηκε να περάσει, το μόνο
που θα καταφέρει η επανάσταση θα είναι να επιδεινώσει τα
πράγματα και να της δώσει την ικανοποίηση να δει για άλλη μια
φορά τους αγύρτες να γιορτάζουν εκεί τις νίκες τους», παρατήρησε ο Μαρξ. «Έτσι είναι οι γυναίκες».
Στα τέλη Ιανουαρίου το βιβλίο ήταν έτοιμο να φύγει - δεν είχε φαρδίνι όμως για τα έξοδα αποστολής και ασφάλισής του. Αφού
ο Ένγκελς ξηλώθηκε τις αναγκαίες δύο λίρες, αποζημιώθηκε με
μια τρομακτική και ανεπανάληπτη εξομολόγηση: αΤο χειρόγραφο αριθμεί δώδεκα τυπογραφικά φύλλα [192 σελίδες], τρία τεύχη δηλαδή, και, μην εκπλαγείς, μολονότι επιγράφεται "Το Κεφά* Δυστυχία.
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λαιο Γενικά", τα τεύχη δεν περιέχουν τίποτα σχετικό με το θέμα του κεφαλαίου». Πιθανόν ο Ένγκελς να είχε υποψιαστεί πως
κάτι πήγαινε στραβά: ο Μαρξ, αντίθετα με τις συνήθειές του, είχε αρνηθεί να του δείξει την πρόοδο του έργου. Ακόμη κι έτσι,
μετά από τόσα χρόνια κομπασμών επρόκειτο για επώδυνη απογοήτευση. Ώδινεν και ώδινεν το βουνό και τελικά γέννησε ένα γελοίο ποντικάκι. Το μισό του λεπτού τόμου ήταν κάτι παραπάνω
από μία κριτική σύνοψη άλλων οικονομολογικών θεωριών και το
μόνο τμήμα που είχε κάποιο ενδιαφέρον ήταν ο αυτοβιογραφικός
πρόλογος, ο οποίος περιέγραφε με ποιον τρόπο κατέληξε στο συμπέρασμα πως «η ανατομία της πολιτισμένης κοινωνίας θα πρέπει να αναζητηθεί στην πολιτική οικονομία», διαβάζοντας Χ έ γκελ και αρθρογραφώντας στη Rheinische Zeitung.
To γενικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα και το οποίο, από
τ η στιγμή που το κατανόησα, χρησίμευσε ως μίτος των μελετών μου, μπορεί συνοπτικά να διατυπωθεί ως εξής. Κατά
τ η διάρκεια της κοινωνικής παραγωγής της ζωής τους, οι άνθρωποι εισάγονται σε καθορισμένες σχέσεις, οι οποίες είναι
αναπόφευκτες και ανεξάρτητες από τ η βούλησή τους, σχέσεις
παραγωγής οι οποίες αντιστοιχούν στην ανάπτυξη των υλικών παραγωγικών τους δυνάμεων. Το τελικό άθροισμα των
σχέσεων αυτών συνιστά την οικονομική δομή της κοινωνίας,
το πραγματικό θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται το νομικό
και πολιτικό εποικοδόμημα και στο οποίο αντιστοιχούν καθορισμένες μορφές κοινωνικής συνείδησης. Ο τρόπος παραγωγής της υλικής ζωής καθορίζει εν γένει την κοινωνική, πολιτική και διανοητική διαδικασία. Δεν καθορίζει τον τρόπο της
ύπαρξης των ανθρώπων η συνείδησή τους, αλλά, αντίθετα, ο
κοινωνικός τρόπος ύπαρξής τους καθορίζει τ η συνείδησή τους.
Σ ε κάποιο συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης οι «υλικές σχέσεις»
αυτές καθίστανται περιοριστικές σε βαθμό ανυπόφορο και τότε
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αρχίζει μια εποχή κοινωνικής επανάστασης, κατά τ η διάρκεια
της οποίας ολόκληρο το πελώριο εποικοδόμημα της συνείδησης
-νομικό, πολιτικό, θρησκευτικό, αισθητικό- λιώνει σαν νιφάδα
χιονιού στο ηλιόλουστο χειμωνιάτικο πρωινό. Το ίδιο συνέβη με
όλες τις προγενέστερες μορφές παραγωγής, από την ασιατική
έως τ η φεουδαλική, το ίδιο θα συμβεί αναπόφευκτα και με τ η
σύγχρονη αστική τυραννία. Υπήρχε, όμως, μία διαφορά: αΟι αστικές σχέσεις παραγωγής είναι η λιγότερο ανταγωνιστική μορφή
της κοινωνικής διαδικασίας παραγωγής - όχι ανταγωνιστικής
με την έννοια του ατομικού ανταγωνισμού, αλλά του ανταγωνισμού που προκύπτει από τις κοινωνικές συνθήκες ζωής των ατόμ ω ν την ίδια στιγμή, οι παραγωγικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στη μήτρα της αστικής κοινωνίας δημιουργούν τις υλικές
συνθήκες για την επίλυση του εν λόγω ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη κοινωνική διαμόρφωση φέρνει την προϊστορία της ανθρώπινης κοινωνίας σε ένα τέλος».
Πιθανόν ορισμένοι να πούνε πως το «διά ταύτα» είναι κάπως
εκκεντρικό. Οι λίγες αυτοί παράγραφοι έχουν παραγάγει μια ολόκληρη βιομηχανία διαφωνιών, στην οποία μαρξιστές φιλόσοφοι
διαπληκτίζονται μεταξύ τους για την ακριβή σημασία των όρων
«βάση και εποικοδόμημα», ενώ οι σκεπτικιστές διερωτώνται για
ποιο λόγο ο βικτοριανός καπιταλισμός πρέπει αναγκαστικά να
είναι η τελευταία μορφή ανταγωνιστικής παραγωγής πριν από τη
δημιουργία της κομμουνιστικής νιρβάνα. Δεν θα ήταν εξίσου δυνατόν να μεταλλαχθεί απλώς η αστική κοινωνία σε μια οξύτερη,
αν όχι πιο εκλεπτυσμένη, εκδοχή του εαυτού της, με περιπλοκότερα όργανα βασανισμού και πειστικότερες δικαιολογίες για
την ηγεμονία της;
Η Συμβολή στψ Κριτιχη της Πολίτικης Οικονομίας, όπως
την αποκαλούσε ο Μαρξ, πρόσφερε, λοιπόν, πλούσια ορεκτικά,
λίγα όμως για να ικανοποιήσουν την πείνα των θαυμαστών του.
Καθώς πλησίαζε η μέρα της έκδοσης, άρχισε μια φοβερή παράσταση υπερβολικών προβλέψεων, δηλώνοντας πως το βιβλίο θα
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μεταφραζόταν και θα θαυμαζόταν σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο. Το σώμα του, όμως, γνώριζε καλύτερα: στα μέσα του Ιουλίου του 1859, λίγο μετά τ η άφιξη στο Λονδίνο των ολοκληρωμένων αντιτύπων, «καταβλήθηκε από κάποιο είδος χολέρας εξαιτίας της ζέστης και έκανε εμετό από το πρωί ως το βράδυ».
Τίποτε το παράξενο. Η αντίδραση των φίλων του, όταν πήραν
επιτέλους στο χέρι τους το από καιρό υπεσχημένο opus, ήταν η
ταραχή. Ο Βίλχελμ Λίμπκνεχτ είπε πως «ποτέ ένα βιβλίο δεν
με είχε απογοητεύσει τόσο».
Δεν έγινε καμία διαφήμιση και πήρε ελάχιστες κριτικές: η
εκρηκτική βόμβα αποδείχτηκε μια ανώδυνη τρακατρούκα. αΟι
κρυφές ελπίδες που τρέφαμε εδώ και καιρό για το βιβλίο του Καρόλου εκμηδενίστηκαν όλες από τ η γερμανική συνομωσία της
σιωπής», διαμαρτυρόταν η Τζένη προς το τέλος του χρόνου, «εξανεμίστηκαν από ένα δυο άθλια φιλολογικά άρθρα επιπέδου επιφυλλίδας, που αρκέστηκαν στον πρόλογο και αγνόησαν τα περιεχόμενα του βιβλίου. Ίσως το δεύτερο τεύχος να ξεκουνήσει
τους τεμπέληδες από το λήθαργό τους...» Α, μάλιστα, το δεύτερο τεύχος - το οποίο θα έπρεπε να κυκλοφορήσει λίγους μήνες μετά το πρώτο, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του συγγραφέα
του. Τώρα διόρθωνε ελαφρά το χρονοδιάγραμμα, θέτοντας το Δεκέμβριο του 1859 ως το «τελικό όριο» για την ολοκλήρωση της
διατριβής του πάνω στο κεφάλαιο, η οποία είχε παραλειφθεί με
τόσο εκκεντρικό τρόπο από την Κριτιχ-η. Οι γνώστες των εργασιακών συνηθειών του Μαρξ θα είχαν προβλέψει πως δεν ήταν
και τόσο πιθανό να μείνει πιστός στο σχέδιό του - και, όπως ήταν
αναμενόμενο, για τον επόμενο χρόνο τα οικονομολογικά του τετράδια παρέμεναν κλειστά πάνω στο γραφείο του, καθώς ο ίδιος
διασκέδαζε με μια θεαματική, άσκοπη βεντέτα εναντίον του
Καρλ Φογκτ, καθηγητή φυσικών επιστημών στο πανεπιστήμιο
της Βέρνης.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΑΡΞ

317

Το παράλογο αυτό ιντερλούδιο άρχισε με μια τυχαία παρατήρηση που έκανε ο ριζοσπάστης συγγραφέας Καρλ Μπλιντ, που
μοιραζόταν με τον Μαρξ το βήμα του ομιλητή κατά τη διάρκεια
ενός αντιρωσικού συλλαλητηρίου το οποίο είχαν διοργανώσει οι
ουρκχαρτιστές το Μάιο του 1859. Όποτε συναντιόντουσαν δύο ή
τρεις Γερμανοί σοσιαλιστές, μπορούσες να στοιχηματίσεις, δίχως κίνδυνο να χάσεις τα λεφτά σου, πως πολύ σύντομα θα άρχιζαν να ανταλλάσσουν συκοφαντίες και κουτσομπολιά για απόντες συντρόφους της εξορίας και σ' αυτή την περίπτωση ο Μπλιντ ανέφερε τυχαία πως ο Καρλ Φογκτ -τέως φιλελεύθερο μέλος
του Κοινοβουλίου της Φρανκφούρτης και εξόριστος πια στην
Ε λ β ε τ ί α - δεχόταν παράνομη χρηματοδότηση από τον Ναπολέοντα Γ ' .
Καθώς ο Φογκτ είχε γράψει πρόσφατα ένα πολιτικό φυλλάδιο
το οποίο υποστήριζε τον Βοναπάρτη, ο Μαρξ θεώρησε το ειδησάριο αρκετά ενδιαφέρον και το μετέφερε στο δημοσιογράφο
Έλαρντ Μπίσκαμπ, που το δημοσίευσε στην καινούργια του
εβδομαδιαία εφημερίδα για τους πρόσφυγες στο Λονδίνο, Das
Volk, Εντωμεταξύ, ο Μπλιντ έγραψε ανώνυμα μια μπροσούρα
επαναλαμβάνοντας την κατηγορία και η Augsburg Allgemeine
Zeitung^ μια αξιόπιστη γερμανική εφημερίδα, την αναδημοσίευσε. Ο Φογκτ, υποθέτοντας λανθασμένα πως συγγραφέας της
ήταν ο Μαρξ, κλήτευσε την εφημερίδα για συκοφαντική δυσφήμιση - ενώ ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για όλον αυτόν
το σαματά, ο Μπλιντ, φοβήθηκε και αρνήθηκε να καταθέσει,
ισχυριζόμενος πως δεν είχε καμία σχέση με την μπροσούρα. Μολονότι η υπόθεση κηρύχθηκε άκυρη εξαιτίας κάποιας δικονομικής λεπτομέρειας, ο Φογκτ ισχυρίστηκε πως ηθικά είχε νικήσει,
καθώς δεν στάθηκε δυνατόν να αποδείξει η υπεράσπιση τους
ισχυρισμούς της. (Λίγα χρόνια αργότερα, έγγραφα που ανακαλύφθηκαν στα γαλλικά αρχεία έδειξαν πως πράγματι ο Βοναπάρτης τον επιχορηγούσε με μυστικά κονδύλια.)
Η ιστορία θα είχε λήξει εδώ, εάν ο Φογκτ δεν αποφάσιζε να
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διατρανώσει την επιτυχία του σε ένα μικρό βιβλίο με τίτλο Mein
Prozess gegen die Allgemeine Zeitung ( « H μήνυσή μου εναντίον
της Allgemeine Zeitung))), όπου κατήγγειλε τον Μαρξ ως αγύρτ η της επανάστασης ο οποίος είχε διαγράψει τους εργάτες και
συναγελαζόταν με την αριστοκρατία. Επιπλέον, τον κατεδείκνυε
ως ηγέτη της ((Συμμορίας του θειαφιού», που εκβίαζε Γερμανούς
κομμουνιστές απειλώντας να αποκαλύψει την ταυτότητα τους,
εάν δεν της κατέβαλαν χρήματα για να εξαγοράσουν τη σιωπή
της. Στις πολλές σελίδες που στήριζαν τους ισχυρισμούς του συμπεριλαμβανόταν και μία ιδιαίτερα ενοχοποιητική επιστολή του
Γκούσταβ Τέχοφ, παλαιού υπολοχαγού στην εκστρατεία του
Μπάντεν, ο οποίος περιέγραφε κάποια συνάντηση της Κομμουνιστικής Λίγκας, λίγο μετά την άφιξη του στο Λονδίνο το 1850:
Πρώτα ήπιαμε πόρτο, έπειτα κλαρέτ (κόκκινο μπορντό, δηλαδή) κι έπειτα σαμπάνια. Μετά το κόκκινο κρασί [ο Μαρξ]
ήταν εντελώς μεθυσμένος. Λυτό ακριβώς ήθελα κι εγώ, γιατί έτσι θα άνοιγε ευκολότερα την καρδιά του απ' ό,τι πιθανόν
κάτω από άλλες συνθήκες. Βεβαιώθηκα για πολλά πράγματα τα οποία, αλλιώς, θα είχαν μείνει απλές υποθέσεις. Παρά
την κατάστασή του, ο Μαρξ είχε μέχρι το τέλος τον έλεγχο
της συζήτησης.
Έδινε την εντύπωση όχι μόνο της σπάνιας διανοητικής υπεροχής, αλλά και μιας εκθαμβωτικής προσωπικότητας. Λν διέθετε καρδιά ανάλογη της διάνοιάς του κι αγάπη ανάλογη του
μίσους του, θα έπεφτα και στη φωτιά για χάρη του κι ας είχε
υπαινιχθεί κάποιες στιγμές την πλήρη περιφρόνησή του προς
το πρόσωπό μου, την οποία στο τέλος εκδήλωσε ανοιχτά. Είναι ο πρώτος και ο μόνος ανάμεσά μας για τον οποίον θα πίστευα πως έχει ηγετικές ικανότητες και τ η δυνατότητα να
μη χάνεται σε ασήμαντα πράγματα ενώ ασχολείται με τα σημαντικά.
Έχοντας στο μυαλό μου τις επιδιώξεις μας, λυπάμαι που ο

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΑΡΞ

319

άνθρωπος αυτός με τ η λεπτή διάνοια δεν διαθέτει ψυχική ευγένεια. Είμαι πεπεισμένος πως η πλέον επικίνδυνη προσωπική φιλοδοξία έχει καταφάγει μέσα του την καλοσύνη. Περιγελά τους ανόητους που παπαγαλίζουν την προλεταριακή
του κατήχηση, όπως περιγελά και τους κομμουνιστές του είδους του Β ί λ ι χ και την αστική τάξη. Οι μόνοι άνθρωποι που
σέβεται είναι οι αριστοκράτες, οι αυθεντικοί αριστοκράτες που
έχουν επίγνωση του εαυτού τους. Για να τους στερήσει την
εξουσία, χρειάζεται κάποια πηγή εξουσίας, την οποία μπορεί
να βρει μονάχα στο προλεταριάτο. Έτσι, προσάρμοσε το σύστημά του σ' αυτούς. Παρά τις διαβεβαιώσεις του για το αντίθετο, κι ίσως εξαιτίας αυτών, έφυγα με την εντύπωση πως η
απόκτηση προσωπικής ισχύος ήταν ο στόχος όλων του των
προσπαθειών.
Ο Ένγκελς και όλοι οι παλαιοί του συνεργάτες, παρά τα
πολλά εξαίρετα ταλέντα τους, είναι όλοι κατά πολύ κατώτεροί του, κι αν τύχει και προς στιγμήν να το λησμονήσουν θα
τους βάλει στη θέση τους με αναισχυντία αντάξια ενός Ναπολέοντα.
Μολονότι πολλοί σύγχρονοι κριτικοί, ακολουθώντας το παράδειγμα του Καρλ Φογκτ, βρήκαν αυτή την εικόνα απολύ πειστική», πρόκειται στην πραγματικότητα για μια δυσφημιστική καρικατούρα. Ο Μαρξ ήταν αναμφίβολα συζυγικά περήφανος για
την έμφυτη αριστοκρατικότητα της Τζένης, αλλά δεν υπάρχει
καμία απόδειξη πως θαύμαζε την αριστοκρατία καθαυτή ως τάξη. Περισσότερο σεβόταν την αστική τάξη, όπως απέδειξε και
στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο^ με το λυρικό του πανηγυρικό
των προοδευτικών καπιταλιστικών επιτευγμάτων. Και η προσωπογραφία του Ένγκελς ως δειλού υφισταμένου είναι εξίσου
καταγέλαστη. Όπως και να 'χει, η περιγραφή του δυναστικού
ύφους του Μαρξ ήταν τόσο αληθοφανής, που πράγματι αμαύρωσε την εικόνα του.

320

ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΟΥΙΝ

Το βιβλίο του Φογκτ έγινε αμέσως μεγάλη επιτυχία στη Γερμανία, μολονότι ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν αντίτυπά του στο
Λονδίνο. Για μερικές εβδομάδες, ο Μαρξ ήταν αναγκασμένος να
βασίζεται σε φήμες για τις «τρομερές χυδαιότητες» και τις «παράλογες συκοφαντίες» που περικλείονταν στις σελίδες του. «Είναι αυτονόητο», προειδοποίησε τον Ένγκελς, «πως κράτησα όλη
αυτή την ελεεινή υπόθεση κρυφή από τη γυναίκα μου». Την ανακάλυψε μόνη της αρκετά γρήγορα. Στα τέλη του Ιανουαρίου του
1860 η National-Zeitung του Βερολίνου δημοσίευσε δύο μακροσκελή άρθρα βασισμένα στις κατηγορίες του Φογκτ, επιβεβαιώνοντας, έτσι, την υποψία του Μαρξ πως ήθελε να τον «παραστήσει ως ασήμαντο και παλιάνθρωπο αστό»· ξεκίνησε πάραυτα διαδικασίες για να υποβάλει μήνυση για συκοφαντική
δυσφήμιση εναντίον της εφημερίδας. Όταν το ίδιο το βιβλίο
έφτασε, στις 13 Φεβρουαρίου του 1860, το βρήκε «τίποτε άλλο
από σκατά, ολοκάθαρη σαχλαμάρα».
Η υπεράσπιση της τιμής του θα του κόστιζε αρκετά. Μόνο τα
ταχυδρομικά τέλη ανέρχονταν σε πολλές λίρες, καθώς απέστειλε δεκάδες επιστολές σε παλαιούς συντρόφους -κάποιους από
τους οποίους είχε να δει από το 1848- καλώντας τους να καταθέσουν ως μάρτυρες για το χαρακτήρα του. Επιπλέον, υπήρχε και
η αμοιβή ύψους 15 θάλερ (2,10 λίρες) του Βερολινέζου δικηγόρου
Γ. Μ. Βέμπερ, συν την πληρωμή στον «μπάσταρδο τον Τσίμερμαν», έναν αξιωματούχο της αυστριακής πρεσβείας, που είχε γνωμοδοτήσει για την επαγγελματική επάρκεια του Βέμπερ. «Θα
κατάλαβες από τα παραπάνω», είπε στον Ένγκελς «πως είμαι
πια ταπί». Δανείστηκε μάλιστα και μια λίρα από το φούρναρη εξαιρετικά ειρωνική χειρονομία από έναν άνθρωπο που ήθελε να
αντικρούσει τις κατηγορίες πως ζει εις βάρος των εργατών.
Η δίκη στο Βερολίνο ίσως να του είχε κοστίσει λιγότερο εάν,
αντί να καταθέσει προσωπική μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, είχε χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Βασιλικού Δημόσιου Κατήγορου της Πρωσίας* αμφέβαλλε, όμως, εάν αυτοί οι κύ-
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ριοι θα «επεδείκνυαν ιδιαίτερο ζήλο στην υπεράσπιση της τιμής
του ονόματος μου». Δίκιο είχε: ο δικηγόρος του είχε προσπαθήσει, εν αγνοία του Μαρξ, να ακολουθήσει και αυτή την οδό και
είχε λάβει ως απάντηση πως η υπόθεση δεν εξυπηρετούσε κανένα δημόσιο συμφέρον. Συνέχισε ασκώντας αγωγή αλλά απορρίφθηκε κι αυτή (την 5η Ιουνίου I860), με το σκεπτικό πως τα
άρθρα της National-Zeitung «δεν υπερέβαιναν τα όρια της νόμιμης κριτικής» και δεν είχαν «καμία πρόθεση να προσβάλουν».
(«Σαν τον Τούρκο που έκοψε το κεφάλι του Έλληνα, αλλά δεν
είχε την πρόθεση να τον θίξει», μουρμούριζε ο Μαρξ.)
Πολύ καλά λοιπόν: θα έβρισκε κάποιον τρόπο να πάρει την
εκδίκησή του. Η μόνη έκπληξη είναι πως δεν κάλεσε τον Φογκτ
σε μονομαχία: πιθανόν να τον απέτρεψε το κόστος των εισιτηρίων για την Ελβετία, ίσως απλώς να είχε αρχίσει να βαραίνει
με την ηλικία. Κλείστηκε στο μελετητήριό του και συνέθεσε
μια εκρηκτική αντεπίθεση που ξεπερνούσε κατά πολύ, τόσο σε
έκταση όσο και σε αγριότητα, το λίβελο στον οποίον υποτίθεται
πως απαντούσε. «Οφθαλμός αντί οφθαλμού, με αντίποινα περνάει η ζωή!», σιγοτραγουδούσε εύθυμα ενώ ξεθύμαινε το θυμό
του για παραπάνω από 300 σελίδες. Τ η μια στιγμή ο Φογκτ ήταν
ένας Κικέρωνας ευκαιρίας, την άλλη ένας Φάλσταφ δίχως ίχνος
χιούμορ. Ήταν ένας γελωτοποιός, ένας αερολόγος, ένας βοηθός
σερβιτόρου με ιδρωμένα χέρια, ένας σκύλος που τον ανεβάζουν
στη σκηνή για να διασκεδάσει το κοινό με τα γαβγίσματά του.
Κυρίως, όμως, ήταν ένας ασβός - «ο οποίος ένα μόνον τρόπο έχει
για να αμυνθεί τις στιγμές του ύστατου κινδύνου : την προσβλητική του οσμή».
Σ ε όποιον είχε βοηθήσει ή υποκινήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον απαίσιο Φογκτ επεφύλασσε την ίδια μεταχείριση. Πολλοί κουβάδες σκατολογικών προσβολών προορίζονταν για μια
εφημερίδα του Λονδίνου που είχε ανατυπώσει τα άρθρα της
National-Zeitung:
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Μ ε τ η βοήθεια ενός πολύπλοκου συστήματος κρυφών υδραυλικών εγκαταστάσεων, οι λουτροκαμπινέδες του Λονδίνου
αδειάζουν τα φυσικά τους απόβλητα στον Τάμεση. Μ ε τον
ίδιο τρόπο η πρωτεύουσα του κόσμου εμέσσει τα κοινωνικά
της απόβλητα μέσω ενός συστήματος φτερών χήνας και τα
ξεβράζει σε έναν τεράστιο χάρτινο cloaca"^ - την Daily Telegraph,,, Στην είσοδο του οχετού είναι γραμμένες οι ακόλουθες
λέξεις με χρώματα σκοτεινά: Hic quisquam faxit oletum!, ή
όπως τόσο ποιητικά το μετέφρασε ο Βύρωνας, «Ταξιδιώτη,
στάσου και - κατούρα!»
Όταν βρισκόταν ο Μαρξ σε ανάλογη διάθεση δεν τον σταματούσε τίποτα - δεν έδειχνε κανένα έλεος. Ο Γιόζεφ Μόζες Λέβυ, ο εκδότης της Telegraphy υποβλήθηκε σε πολλές σελίδες
καταιγιστικών και αντισημιτικών ειρωνειών, επειδή είχε αλλάξει την ορθογράφηση του ονόματός του από την αρχική της μορφή «Λεβί».
Ο Λέβυ είναι αποφασισμένος να γίνει Αγγλοσάξονας. Κατά
συνέπεια, επιτίθεται, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, στην
αντιαγγλική πολιτική του κυρίου Ντισραέλι, γιατί ο Ντισραέλι, ατο ασιατικό μυστήριο», αντίθετα με την Telegraphy δεν
είναι Αγγλοσάξονας στην καταγωγή. Τι κέρδος, όμως, περιμένει ο Λέβυ με τις επιθέσεις του ενάντια στον ΝτΊσραέλι
και με την αντικατάσταση ενός αϊ» με «Υ», όταν η Μητέρα
Φύση έχει εγγράψει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την καταγωγ ή του στο κέντρο ακριβώς του προσώπου του; Η μύτη του
μυστηριώδους ξένου του Σλοκενμπέργκιους (δες τον Τρίστραμ
Σάντυ), που είχε πάρει το καλύτερο δείγμα απ' όλα τα ακρωτήρια των μυτών, ήταν αξιοπερίεργο για εννέα μονάχα ημέρες
στο Στρασβούργο, ενώ η μύτη του Λέβυ είναι αντικείμενο συ* Ο υπόνομος της Ρώμης.
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ζητήσεων για ολόκληρο το χρόνο στην πόλη του Λονδίνου...
Πράγματι, το μεγαλύτερο ταλέντο της μύτης του Λέβυ είναι
η ικανότητά της να διεγείρεται από την αποφορά, να την οσμίζεται από εκατοντάδες μίλια μακριά και να την προσελκύει.
Κατά συνέπεια, η μύτη του Λέβυ χρησιμεύει στην Daily Telegraph ως προβοσκίδα, κεραία, φάρος και τηλεγραφόξυλο.
Εύστοχα σχόλια από έναν άνθρωπο του οποίου οι ραβίνοι πρόγονοι ονομάζονταν επίσης Λεβί, όνομα που εγκατέλειψαν προκειμένου να αφομοιωθούν από την πρωσική κοινωνία.
Κανείς εκδότης στη Γερμανία δεν θα τολμούσε να αγγίξει το
βιβλίο, οπότε ο Μαρξ τύπωσε το Χερ Φογκτ μετά από έρανο για
να καλυφθούν τα έξοδα παραγωγής: ο Λασάλ και η κόμισσα Φον
Χάτσφελντ έδωσαν 12 λίρες και άλλες 12 λίρες προήλθαν από
τον οινέμπορο Σίγκισμουντ Μπορχάιμ, έναν παλιό σύμμαχο από
την εξέγερση του '48· ο Ένγκελς έστειλε ένα τάλιρο. Όποιος
διαβάζει το βιβλίο σήμερα νιώθει πως όλοι αυτοί οι καλοθελητές θα είχαν παράσχει χρησιμότερη υπηρεσία, εάν τον είχαν αποτρέψει από το να χάσει τόσο χρόνο μ' αυτή την ανοησία* προφανώς, όμως, η τρέλα ήταν μεταδοτική. Ο Ένγκελς εξύμνησε το
Χερ Φογκτ ως «το καλύτερο πολεμικό έργο που έχεις γράψει
ποτέ», ανώτερο ακόμη και από τη Δεκάτη ογδόη Μπρυμαίρ του
Λουδοβίκου Βοναπάρτη- η Τζένη, που είχε μεταγράψει το χειρόγραφο, το βρήκε πηγή «ανεξάντλητης, αγαλλίασης και απόλαυσης». Ως συνήθως, ο Μαρξ περίμενε να προκαλέσει αίσθηση
και να γίνει το αποκλειστικό θέμα συζητήσεων στη Γερμανία,
αν όχι σ' ολόκληρη την Ευρώπη* ως συνήθως απογοητεύτηκε.
Ο Χερ Φογκτ έκανε την είσοδό του στη σκηνή την 1η Δεκεμβρίου 1860 με τόσους παιάνες και χειροκροτήματα όσο και η Κριτική Οικονομία,
Παρηγορήθηκε με τον παραδοσιακό τρόπο. « Η συγκυρία που
με βοήθησε ιδιαίτερα ήταν το γεγονός πως είχα ένα φριχτό πονόδοντο», έγραψε στον Ένγκελς την εβδομάδα που εκδόθηκε το
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βιβλίο. «Προχθές εχανσ. εξαγωγή. Ενώ ο τύπος (Γκάμπριελ τον
λ έ ν ε ) μου έβγαλε τ η ρίζα προκαλώντας μου έντονους πόνους,
πήγε κι άφησε μέσα στα ούλα μια σκλήθρα δοντιού. Και τώρα
πονάω σ' όλο μου το πρόσωπο κι έχω πρηστεί κι ο λαιμός μου
έχει μισοκλείσει. Η φυσική πίεση συμβάλλει κατά πολύ στην
ακύρωση της σκέψης και επηρεάζει, κατά συνέπεια, τ η δυνατότητα αφαιρετικού στοχασμού, γιατί, όπως λέει ο Χ έ γ κ ε λ , η καθαρή σκέψη, το καθαρό είναι και η ανυπαρξία είναι ένα και το
αυτό».
Είχε ανάγκη ετούτο το διανοητικό αναισθητικό περισσότερο
από ποτέ. Δεν ήταν τόσο η απογοήτευσή του από την αποτυχία
του Χερ Φογκτ' όσο, κυρίως, ότι νάρκωνε έτσι τον πόνο του για
την κατάσταση της γυναίκας του, η οποία, δύο εβδομάδες νωρίτερα, είχε προσβληθεί από ευλογιά. Ενώ ο Κάρολος και η Έλεν
περιέθαλπαν την ανήμπορη, τα κορίτσια πήγαν να μείνουν για
ένα μήνα στο σπίτι των Λίμπκνεχτ - αν και καμιά φορά έρχονταν
και στέκονταν θλιμμένα στο παράθυρο για να μπορεί να τα βλέπει από το κρεβάτι του πόνου. «Τα κακόμοιρα τα παιδιά είναι
τρομοκρατημένα», είπε ο Μαρξ στον Ένγκελς. Ο γιατρός, ο δρ.
Άλεν, είπε πως, αν δεν είχε εμβολιαστεί δύο φορές, η Τζένη δεν
θα είχε διαφύγει τον κίνδυνο και η ίδια αφηγούμενη την περιπέτειά της σε μια επιστολή στη Λουίζα Βαϊντεμάγιερ επιβεβαιώνει την αβεβαιότητα της κατάστασής της:
Ώρα με την ώρα αρρώσταινα και περισσότερο, και η ευλογιά
έπαιρνε τρομακτικές διαστάσεις. Υπέφερα πολύ, πάρα πολύ.
Φριχτοί πόνοι μού έκαιγαν το πρόσωπο, αδυνατούσα να κοιμηθώ και με είχε καταλάβει θανάσιμη αγωνία για τον Κάρολο, που με νοσήλευε με απέραντη τρυφερότητα, και στο τέλος έχασα όλες μου τις εξωτερικές δυνάμεις, ενώ η εσωτερική δύναμη - η συνείδηση- παρέμεινε ανέφελη μέχρι τέλους.
Όλο αυτό το διάστημα, ξάπλωνα πλάι στο ανοιχτό παράθυρο
για να με φυσάει ο κρύος αέρας του Νοεμβρίου. Και συνέχεια
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η φωτιά της κόλασης στο τζάκι και πάγος στα φλεγόμενά μου
χείλη, ανάμεσα στα οποία κάθε λίγο στάλαζαν δυο σταγόνες
κόκκινο κρασί. Με δυσκολία κατάπινα, ακόμη περισσότερο
εξασθένησε η ακοή μου και δεν γνώριζα εάν θα παρέμενα τυλιγμένη από την αιώνια νύχτα.
Όταν επέτρεψαν επιτέλους στα τρία παιδιά να επιστρέψουν στο
σπίτι, την παραμονή των Χριστουγέννων, έβαλαν τα κλάματα
στη θέα της πολυαγαπημένης τους μητέρας. Πέντε εβδομάδες
νωρίτερα ήταν μια καλοδιατηρημένη γυναίκα σαράντα έξι ετών,
δίχως μια άσπρη τρίχα στα μαλλιά της, η οποία καμάρωνε πως
((δεν έδειχνα και τόσο άσχημη πλάι στις ανθισμένες κόρες μου».
Τώρα το πρόσωπό της είχε παραμορφωθεί από τις ουλές και είχε πάρει μια βαθυκόκκινη απόχρωση. Έβλεπε τον εαυτό της σαν
ρινόκερο, σαν ιπποπόταμο ((που η θέση του είναι στο ζωολογικό
κήπο μάλλον, παρά ανάμεσα στις τάξεις της καυκάσιας φυλής».
Εντωμεταξύ, ο σύζυγός της, αγχωμένος κι εξαντλημένος, υπέφερε για μια ακόμη φορά τα μύρια βάσανα από το συκώτι του* κι
έπειτα υπήρχε και το πρόβλημα της πληρωμής των γενναίων ιατρικών λογαριασμών, καθώς, μάλιστα, δεν ήταν σε θέση να εργαστεί για πάνω από ένα μήνα. Η μόνη ευχαρίστηση που πήραν στα κατά τα άλλα δυστυχισμένα Χριστούγεννα ήταν το δώρο του Ένγκελς, μερικά μπουκάλια πόρτο, που η Τζένη τα
θεώρησε εξαιρετικά αποτελεσματικό φάρμακο. Αλλά κι αυτή η
μικρή απόλαυση απαγορεύτηκε στον Κάρολο, στον οποίον ο γιατρός είχε επιβάλει αυστηρή δίαιτα με λεμονάδα και καστορέλαιο. ((Βασανίζομαι σαν τον Ιώβ», αναστέναξε, ((αν και δεν φοβάμαι τόσο το Θεό».

Σύμφωνα με τους νόμους της αεροδυναμικής η χρυσόμυγα δεν
θα μπορούσε να ξαναπετάξει. Ο Μαρξ, όμως, είχε το ταλέντο να
αψηφά τη βαρύτητα: ακριβώς τη στιγμή που φαινόταν βέβαιο
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πως θα συντριβεί κάτω από το βάρος των συμφορών που τον είχαν πλήξει, έφτασαν νέα από τ η Γερμανία που τον κράτησαν για
μια ακόμη φορά στον αέρα: ο νέος βασιλιάς της Πρωσίας, ο Γουλιέλμος Α', για να εορτάσει τ η σ τ έ ψ η του κήρυξε την αμνήστευση των πολιτικών προσφύγων και αναπτέρωσε τις ελπίδες
του Μαρξ να ξανακερδίσει την από χρόνια χαμένη του υπηκοότητα* μια βδομάδα αργότερα, ο Λασάλ πρότεινε στον Μαρξ και
τον Ένγκελς να επιστρέψουν στην πατρίδα για να εκδώσουν ένα
νέο «όργανο του κόμματος», στα πρότυπα της Neue Rheinische
Zeitung.
Μολονότι ο Μαρξ δεν πίστεψε στο σχέδιο, υποθέτοντας πως
«η θάλασσα δεν έχει ακόμη φουσκώσει αρκετά για να σηκώσει
το καράβι μας», μπήκε εντούτοις στον πειρασμό - κυρίως όταν
έμαθε πως η εφημερίδα θα υποστηριζόταν με 30.000 θάλερ από
την περιουσία της κόμισσας Φον Χάτσφελντ. Τώρα που η New
York Daily Tribune τον είχε κατά το μάλλον ή ήττον εγκαταλείψει εξαιτίας του Αμερικανικού Εμφυλίου, χρειαζόταν κάποιο
τακτικό εισόδημα πιο επιτακτικά από ποτέ. Εξάλλου, άξιζε τον
κόπο νά διερευνήσει επιτόπου την πρόταση του Λασάλ. Ξεκίνησε για τ η Γερμανία στα τ έ λ η Φεβρουαρίου και ταξίδεψε με πλαστό διαβατήριο και χρήματα που δανείστηκε από τον Λασάλ.
Στο δρόμο έκανε μια στάση στην Ολλανδία, όπου απομύζησε
από τον πλούσιο θείο του Λίον Φίλιπς 160 λίρες ως προκαταβολή της κληρονομιάς που θα του όφειλε από τ η διαθήκη της
Εριέττας Μαρξ, όταν θα σωνόταν επιτέλους το καντήλι της γριάς
μέγαιρας.
Ο Λασάλ και η κόμισσα παρείχαν βασιλική φιλοξενία στον
Μαρξ, κατά τ η διάρκεια του μήνα που έμεινε στο Βερολίνο αποδεικνύοντας πόσο λίγο κατανοούσαν το χαρακτήρα του, γιατί το τελευταίο πράγμα που θέλει ένας αντιμοναρχικός είναι να
του φέρνονται βασιλικά. Ένα απόγευμα τον πήγαν να δει κάποια καινούργια κωμωδία, γεμάτη πρωσικές μεγαλαυχίες, η
οποία τον αηδίασε. Το επόμενο βράδυ βρισκόταν στην όπερα.
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αναγκασμένος να υπομείνει τρεις ώρες μπαλέτο («θανάσιμα βαρετό»), καθισμένος σ' ένα ιδιωτικό θεωρείο λίγα μέτρα μακριά
από το βασιλιά Γουλιέλμο αυτοπροσώπως. Σ ε κάποιο δείπνο
προς τιμήν του, στο οποίο παρευρισκόταν όλος ο εσμός των βερολινέζικων διασημοτήτων, καθηλώθηκε πλάι στην εκδότρια λογοτεχνικών έργων Λουντμίλα Άσινγκ («το πιο άσχημο πλάσμα
που είδα στη ζωή μου»), η οποία τον φλέρταρε καθ' όλη τ η διάρκεια του φαγητού -«χαμογελούσε και ακκιζόταν δίχως σταματημό, μιλούσε με ποιητική πρόζα, προσπαθούσε διαρκώς να πει
κάτι εξαιρετικό, προσποιούνταν ψεύτικο ενθουσιασμό και έφτυνε τον ακροατή κάθε φορά που έπεφτε σε έκσταση».
Μετά από ένα μήνα βασανιστικής φιλοξενίας του Λασάλ, ο
Μαρξ είχε αρχίσει να πεθαίνει από την πλήξη. «Μου φέρονται
σαν να είμαι κανένα λιοντάρι και με περιφέρουν σε ένα σωρό
επαγγελματίες "ευφυολόγους", άντρες και γυναίκες», έγραψε
στον Γερμανό ποιητή Καρλ Σ ί μ π ε λ , που ήταν φίλος του Ένγκελς. «Είναι φριχτά». Ο μόνος λόγος που παρέτεινε τ η δοκιμασία ήταν η αίτηση υπηκοότητας την οποία είχε προωθήσει
προσωπικώς ο Λασάλ στον αρχηγό της πρωσικής αστυνομίας.
Η απάντηση ήρθε τον Απρίλιο. Καθώς ο Μαρξ είχε απαρνηθεί
οικειοθελώς το 1845 τα δικαιώματα του Πρώσου υπηκόου, το
Συμβούλιο της Αστυνομίας «μόνον ως αλλοδαπό μπορούσε να
τον αντιμετωπίσει». Κατά συνέπεια, δεν δικαιούνταν τ η βασιλική αμνηστία.
Η κόμισσα τον παρακάλεσε να μείνει για ακόμη περισσότερα
δείττνα και divertissements: «Αυτό είναι το ευχαριστώ σας λοιπόν
για όλη τ η φιλία που σας δείξαμε», τον μάλωσε, «να φύγετε από
το Βερολίνο, μόλις σας το επιτρέψουν οι υποθέσεις σας;» Δεν
μπορούσε, όμως, να ανεχτεί το μέρος περισσότερο: όπου κι αν
πήγαινε, η πλειονότητα ήταν ένστολοι άντρες και φλογερές διανοούμενες και ένιωθε εξαιρετικά αμήχανα. Η Γερμανία, αποφάσισε, ήταν όμορφη χώρα, αρκεί να μη ζεις εκεί. «Αν είχα πλήρη
ελευθερία και αν, αντιθέτως, δεν με ενοχλούσε κάτι που μπορείς
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να ονομάσεις "πολιτική συνείδηση", δεν θα άφηνα ποτέ την
Αγγλία, πόσο μάλλον για να πάω στην Πρωσία, και ακόμη περισσότερο σ' αυτό το φριχτό Βερολίνο». Η Τζένη, επίσης, ήταν
κατηγορηματικά αντίθετη σε οποιοδήποτε καινούργιο ξερίζωμα. Την εποχή που έλειπε ο άντρας της, είχε εξομολογηθεί στον
Ένγκελς πως ακι εγώ η ίδια ελάχιστη νοσταλγία τρέφω για τ η
γ η των πατέρων μας, για την "αγαπημένη", τ η λατρεμένη, την
πιστή Γερμανία, τ η mater dolorosa των ποιητών - κι όσο για τα
κορίτσια! Η ιδέα να εγκαταλείψουν τ η χώρα του ακριβού τους
Σαίξπηρ τούς φέρνει αποστροφή· έχουν γίνει Αγγλιδούλες μέχρι
το μεδούλι και έχουν κολλήσει στο έδαφος της Αγγλίας σαν τις
πεταλίδες». Εξάλλου, δεν είχε καμία όρεξη να δει τα κοριτσάκια
της να παρασέρνονται από τον ελαφρόμυαλο, χρυσοστόλιστο «κύκλο της Χάτσφελντ».
Ο ίδιος ο Μαρξ συμπαθούσε μάλλον την κόμισσα -«είναι μια
ξεχωριστή κυρία, καθόλου διανοούμενη,* μεγάλης φυσικής ευφυΐας, πολύ ζωντανή, με έντονο ενδιαφέρον για το επαναστατικό κίνημα, και με ένα αριστοκρατικό laissez aller^^ πολύ ανώτερο από τους βαθυστόχαστους μορφασμούς των κατ' επάγγελμα "έξυπνων γυναικών")) -παρόλο που το μακιγιάζ της ήταν
παραφορτωμένο προκειμένου να κρύψει τις φθορές του χρόνου
και της παρακμής. Για τον Μαρξ, το καθοριστικό επιχείρημα
για να μην εργαστεί στο Βερολίνο ήταν η απροθυμία του να συνεργαστεί ή να γειτονεύσει με τον Φερντινάντ Αασάλ. Δέκα χρόνια και περισσότερο που αλληλογραφούσαν τακτικά, δεν είχε κατορθώσει να διαβλέψει τ η ματαιοδοξία του ανδρός, τη μεγαλαυχία του και τ η μεγαλομανία του, που βρισκόταν ακόμη στα
σπάργανα* ένας μήνας όμως κάτω από την ίδια στέγη ήταν αρ* Στο κείμενο «καθόλου γαλάζια κάλτσα». Το 1750 ιδρύθηκε η «Εταιρεία της Γαλάζιας κάλτσας», λέσχη φιλολογικών ενδιαφερόντων της
οποίας πολλά μέλη φορούσαν γαλάζιες κάλτσες.
* * Ανεμελιά.
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κετός για να καταλάβει για ποιο λόγο οι κομμουνιστές του Ντίσελντορφ είχαν προσπαθήσει να του ανοίξουν τα μάτια. Στις επιστολές του προς τον Ένγκελς, αποκαλεί τον Λασάλ με τα παρωνύμια «Λάζαρο», ((Βαρόνο Ίζυ» και ((Εβραίο Νέγρο». Ο τελευταίος χαρακτηρισμός ξεκίνησε από μια ιδιοτροπία του Μαρξ:
μολονότι ο Λασάλ ήταν μαυριδερός -όπως κι ο Μαρξ-, δεν είχε
Νέγρους προγόνους. Το αστείο όμως ειπώθηκε τόσες φορές, που
στο τέλος ο Μαρξ πίστεψε πως κατά βάθος ήταν αλήθεια: ((Μου
είναι πλέον προφανές -όπως μαρτυρούν το σχήμα του κεφαλιού
του και ο τρόπος με τον οποίο φυτρώνουν τα μαλλιά του- πως
κατάγεται από τους νέγρους που συνόδεψαν τον Μωυσή στην
έξοδό του από την Αίγυπτο, εκτός πια κι αν η μάνα του ή η πατρογονική γιαγιά του πλάγιασε με κάποιο νέγρο», έγραψε. ((Τι
να σου πω, το μείγμα νεγρικότητας και γερμανικότητας, από τ η
μια πλευρά, και η βασική νεγροειδής του γενιά, από την άλλη,
πρέπει αναπόφευκτα να δίνουν ένα ιδιόμορφο προϊόν. Η φορτικότητα του τύπου είναι εξίσου νέγρικη». Όσο για τα σχόλιά του
για την εκπληκτική μύτη του κυρίου Λέβυ, εκδότη της Daily
Telegraph, υποθέτουμε πως εκείνη την εποχή θα ακούγονταν ως
αστεία.
Το ταξίδι στη Γερμανία δεν πήγε ολότελα χαμένο: πριν φύγει από τη χώρα ο Μαρξ πέρασε δύο μέρες στην Τρηρ με τη μητέρα του, που αποζημίωσε τ η σπάνια επίδειξη υιικού ενδιαφέροντος, ακυρώνοντας αρκετά από τα παλιά του χρέη. Έτσι, επέστρεψε στο Λονδίνο στις 29 Απριλίου με τις τσέπες του γεμάτες
μετρητά, 160 λίρες από το θείο Λίον, και σχισμένες συναλλαγματικές. Στα μέσα Ιουνίου, ωστόσο, προσέτρεξε και πάλι στη
βοήθεια του Ένγκελς. ((Δεν θα σου φανεί παράξενο ότι ξόδεψα
κιόλας ό,τι έφερα από τ η Γερμανία», έγραψε, ((καθώς, πέρα από
τα χρέη που οφείλονται στο ταξίδι, εδώ και τέσσερις περίπου μήνες δεν έχω βάλει δραχμή στην τσέπη μου, ενώ μόνο το σχολείο
κι ο γιατρός έφαγαν σχεδόν 40 λίρες». Επέστρεψε σύντομα στην
παλιά καθημερινότητα των τεχνασμάτων και των μέτρων εκτά-
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κτου ανάγκης. Ο σπιτονοικοκύρης έφευγε άπρακτος κάθε φορά
που ερχόταν να εισπράξει το νοίκι, γιατί η Τζένη του έλεγε πως
ο Κάρολος λείπει για δουλειές - ενώ στην πραγματικότητα λούφαζε στο γραφείο του πρώτου ορόφου. Όλο και περισσότερα οικιακά σκεύη έπαιρναν το δρόμο για το ενεχυροδανειστήριο, ως
και τα ρούχα των παιδιών «οι μπότες και τα παπούτσια τους». Το
χειμώνα του 1861-62 η Τζένηχεν ήταν συνέχεια άρρωστη: ο
Μαρξ συμπέρανε πως στα δεκαεφτά της χρόνια είναι «ήδη αρκετά μεγάλη, ώστε να καταλαβαίνει όλη τη δυσκολία και το όνειδος της κατάστασής μας και νομίζω πως ετούτος είναι ο κύριος
λόγος της φυσικής της αδιαθεσίας». Ο Ένγκελς του έστειλε αμέσως το δυναμωτικό του οποίου μόνος αυτός κατείχε τη συνταγή :
οκτώ μπουκάλια κόκκινο κρασί, τέσσερα λευκό κρασί του Ρήνου και δυο μπουκάλια τσέρι. Το δυναμωτικό τής έφτιαξε το κέφι, δεν είχε, όμως, καμία επίδραση στο αδύναμο και απισχνασμένο της σώμα.
Η ατμόσφαιρα στο σπιτικό των Μαρξ έγινε ακόμη πιο στενάχωρη το καλοκαίρι του 1862, την περίοδο που όλο το υπόλοιπο Λονδίνο ήταν ντυμένο στα γιορτινά του για τη δεύτερη Μεγάλη Έκθεση, το πανηγύρι της περηφάνιας και των επιτευγμάτων της μέσης βικτοριανής εποχής. «Δεν περνάει μέρα που να
μην εύχεται η γυναίκα μου να βρισκόταν ασφαλής στον τάφο μαζί με τα παιδιά της, και δεν την κατηγορώ, γιατί οι ταπεινώσεις,
τα μαρτύρια και τα βάσανα που αναγκάζεται να υποστεί όποιος
βρίσκεται στην κατάστασή μας είναι πράγματι απερίγραπτα»,
έγραφε. «Και λυπάμαι περισσότερο τα άτυχα τα παιδιά που όλα
αυτά συμβαίνουν την περίοδο της Έκθεσης, όταν όλοι τους οι φίλοι διασκεδάζουν, ενώ τα ίδια τρέμουν μήπως και έρθει κάποιος
και τα δει και καταλάβει σε τι αθλιότητα μέσα ζουν... Κανείς
δεν έρχεται να με δει και χαίρομαι πολύ γι' αυτό».
Βιάστηκε να μιλήσει. Τρεις εβδομάδες αργότερα έκανε την
εμφάνισή του στο κατώφλι των Μαρξ ο «Βαρόνος Ίζυ» Λασάλ
αυτοπροσώπως, που είχε έρθει στην πόλη για να επιθεωρήσει τα
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βιομηχανικά θαύματα που εκτίθονταν στο Χάιντ Παρκ. Δεν θα
μπορούσε να βρει ατυχέστερη στιγμή ούτε να γίνει φορτικότερος·
ο Μαρξ, όμως, ένιωσε πως το καθήκον του ήταν να ανταποδώσει τ η φιλοξενία που είχε δεχτεί -και είχε απολαύσει- την προηγούμενη χρονιά στο Βερολίνο. Οτιδήποτε δεν ήταν καρφωμένο
ή μανταλωμένο στους τοίχους έφυγε για το ενεχυροδανειστήριο,
ενώ ο Λασάλ έπαιζε το ρόλο του επισκέπτη από την κόλαση:
έτρωγε κι έπινε σαν λιμασμένος και κόμπαζε για τα αναρίθμητα ταλέντα και τις φιλοδοξίες του. Μολονότι γνώριζε πως το εισόδημα του Μαρξ από τ η New York Daily Tribune είχε στερέψει,
συμπεριφέρθηκε με εξαιρετική αναισθησία απέναντι στα βάσανα της οικογένειας: καυχήθηκε λες και δεν ήταν τίποτε πως έχασε 100 λίρες σε μια ασυλλόγιστη επένδυση στο χρηματιστήριο
και ξόδευε πάνω από μία λίρα την ημέρα σε άμαξες και πούρα
χωρίς να προσφέρει ούτε πέννα στους οικοδεσπότες του. Αντιθέτως, είχε το θράσος να ρωτήσει τον Κάρολο και την Τζένη αν
θα τους πείραζε να παραχωρήσουν τ η μία από τις έφηβες κόρες
τους ως «συνοδό» στη la Χάτσφελντ - με άλλα λόγια ως υπηρέτρια επί των τιμών.
«Ο τύπος με έκανε να χάσω το χρόνο μου», σημείωνε ο Μαρξ
την τρίτη εβδομάδα της δοκιμασίας, «και, άκουσον άκουσον, ο
βλάκας επέμενε πως, μιας και δεν είχα καμιά "συγκεκριμένη
δουλειά" προς το παρόν, παρά μόνο θεωρητικής τάξεως ενασχολήσεις, το καλύτερο που θα είχα να κάνω θα ήταν να σπαταλήσω το χρόνο μου μαζί του!». Ολόκληρη η οικογένεια ήταν υποχρεωμένη να συνοδεύει τον Λασάλ στις περιηγήσεις του στα
αξιοθέατα του Λονδίνου -και ακόμη μακρύτερα, στο Ουίνδσορ
και το Βιρτζίνια Γουότερ- και να ακούει τους ατελείωτους ξιπασμένους του μονολόγους.
Κοιτάζοντας τ η Σ τ ή λ η της Ροζέτας στο Βρετανικό Μουσείο,
γύρισε στον Μαρξ και τον ρώτησε. « Τ ι λες; Να διαθέσω έξι μήνες για να γίνω αιγυπτιολόγος;» Αν ο Μαρξ δεν είχε εξοργιστεί
τόσο με τον τρόπο που «αυτός ο νεόπλουτος επιδείκνυε το πορ-
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τοφόλι του», θα διασκέδαζε με την κατάσταση. «Από την τελευταία φορά που τον είδα, πριν από ένα χρόνο, τα έχει χάσει»,
είπε στον Ένγκελς. «Όχι μόνον είναι αδιαμφισβήτητα ο μεγαλύτερος λόγιος, ο εμβριθέστερος στοχαστής, ο περιφανέστερος
επιστήμων και ούτω καθεξής, αλλά, επιπροσθέτως, έχει γίνει
Δον Ζουάν και επαναστάτης Καρδινάλιος Ρισελιέ αντάμα. Πρόσθεσε στα παραπάνω την ακατάσχετη πολυλογία με την ψιλή
παράτονη φωνή του, τις παράταιρες θεατρινίστικες χειρονομίες
του, το δογματικό ύφος!» Μια μέρα ο Λασάλ αποκάλυψε το
«επτασφράγιστο μυστικό» πως οι Ιταλοί απελευθερωτές Ματσίνι και Γκαριμπάλντι, καθώς και η κυβέρνηση της Πρωσίας,
ήταν στην πραγματικότητα πιόνια που τα καθοδηγούσε το χέρι
του. Ο Κάρολος κι η Τζένη δεν μπόρεσαν να κρατηθούν άλλο
και άρχισαν να τον δουλεύουν για τις ναπολεόντειες ημεροφαντασίες του, με αποτέλεσμα ο Γερμανός Μεσσίας να χάσει την
ψυχραιμία του και να βάλει τις φωνές πως ο Μαρξ παραήταν
«αφαιρετικός» για να καταλάβει τις αληθινές συνθήκες της πολιτικής. Όταν ο Λασάλ πήγε για ύπνο, ο Μαρξ κρύφτηκε στο
γραφείο του και έγραψε μια ακόμη επιστολή κοροϊδεύοντας τα
«νεγροειδή χαρακτηριστικά» του φιλοξενούμενού του.
Η Τζένη αντιμετώπισε την εισβολή του Λασάλ περισσότερο
με χιούμορ παρά με μοχθηρία:
Είχε συντριβεί σχεδόν υπό το βάρος της φήμης που είχε αποκτήσει ως λόγιος, στοχαστής, ποιητής και πολιτικός. Το δάφνινο στεφάνι ήταν δροσερό ακόμη στο αμβροσιανό* του κεφάλι, πάνω από τα ολύμπιά του φρύδια, ή μάλλον πάνω στα
τραχιά, φουντωτά νέγρικα μαλλιά του. Είχε μόλις τελειώσει
θριαμβευτικά την ιταλική του εκστρατεία -οι μεγάλοι άν* Από την Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη, βιβλιοθήκη πλούσια σε σπάνια βιβλία και πολύτιμα χειρόγραφα, η οποία ιδρύθηκε το 1609 στο Μιλάνο
από τον καρδινάλιο Φρεντερίκ Μπορομέ.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΑΡΞ

333

θρωποι της δράσης μηχανεύονταν ένα νέο πολιτικό c o u p - *
και στην ψυχή του μαινονταν σφοδρές μάχες. Απέμεναν επιστημονικά πεδία που δεν είχε εξερευνήσει! Η αιγυπτιολογία
ήταν ακόμη στέρφα γη: «Να καταπλήξω άραγε τον κόσμο ως
αιγυπτιολόγος ή μήπως να επιδείξω την πολυσχιδή μου προσωπικότητα ως άνθρωπος της δράσης, ως πολιτικός, ως αγωνιστής, ως στρατιώτης;» Υπέροχο δίλημμα. Ταλαντευόταν
ανάμεσα στις σκέψεις και τα συναισθήματα της καρδιάς του
και συχνά εξέφραζε την εσωτερική του πάλη σε στεντόρειους
τόνους. Γλίστραγε στα δωμάτιά μας σαν να πετούσε με τα
φτερά του ανέμου και ρητόρευε τόσο δυνατά, χειρονομούσε
και ύψωνε την φωνή του σε τέτοιους τόνους που οι γείτονές
μας τρόμαζαν από τις φοβερές κραυγές και ρωτούσαν τι ακριβώς συνέβαινε; Μα ήταν η εσωτερική πάλη του «μεγάλου»
αυτού ανθρώπου που ξέσπαγε με στριγκές και παράφωνες
κραυγές.
Μόνον όταν έφευγε πια, στις 4 Αυγούστου, αναγνώρισε τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονταν οι Μαρξ - δεν θα μπορούσε
να κάνει κι αλλιώς, καθώς ο σπιτονοικοκύρης και ένα αγανακτισμένο πλήθος πιστωτών είχαν επιλέξει την κατάλληλη στιγμή να χτυπήσουν την πόρτα, απειλώντας με φωνές πως εάν δεν
τους εξοφλούσε θα του έστελναν τους δικαστικούς κλητήρες.
Ακόμη και τότε η γενναιοδωρία του ήταν περιορισμένη. Πρόσφερε στον Μαρξ 15 λίρες, ως βραχυπρόθεσμο, όμως, δάνειο και
μόνον υπό τον όρο πως ο Ένγκελς θα έδινε την υπόσχεσή του
πως θα έμπαινε ως τριτεγγυητής.
Τους επόμενους δύο μήνες, ο Λασάλ έκανε τόση φασαρία για
τη μικρή αυτή συναλλαγή -επιμένοντας στα «υπογεγραμμένα
γραμμάτια» του Ένγκελς και παζαρεύοντας την ημερομηνία αποπληρωμής-, που στο τέλος ο Μαρξ μετάνιωσε που είχε δανειστεί
* Κόλπο.
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τα χρήματα. Εντούτοις, αφού αντάλλαξαν πλήθος κακόπιστων
επιστολών, ο Μαρξ του ζήτησε συγκαλυμμένα συγγνώμη: αΘα
χωρίσουμε οριστικά λοιπόν, εξαιτίας κάτι τέτοιου;... Πιστεύω
πως, παρ' όλα αυτά, η παλιά μας σχέση θα συνεχίσει ανέφελη».
Ήταν ένας άνθρωπος που καθόταν πάνω σ' ένα βαρέλι με μπαρούτη, ένας απελπισμένος φουκαράς που τίποτε άλλο δεν θα
ήθελε από το να τινάξει τα μυαλά του στον αέρα: δεν ήταν αρκετά αυτά για να δικαιολογήσουν την αστόχαστή του αγνωμοσύνη;
Ο Λασάλ δεν απάντησε ποτέ. Μολονότι χρέωσε τ η διακοπή
της φιλίας τους σε «οικονομικούς λόγους», αργά ή γρήγορα οι
πολιτικές διαφορές των δύο ανδρών θα είχαν οδηγήσει στη ρήξη μεταξύ τους. Ο Λασάλ έτρεφε έναν παλαιοεγελιανό σεβασμό
στην ισχύ του πρωσικού κράτους, και στην παρούσα φάση πρέσβευε τ η συμμαχία μεταξύ των Junker, της παλαιάς άρχουσας
τάξης (την οποία εκπροσωπούσε ο Βίσμαρκ) και του νέου βιομηχανικού προλεταριάτου (το οποίο, φυσικά, εκπροσωπούσε ο
ίδιος) προκειμένου να παρεμποδιστούν οι πολιτικές βλέψεις της
ανερχόμενης φιλελεύθερης αστικής τάξης. Τον Ιούνιο του 1863,
δύο εβδομάδες αφού ίδρυσε την Γενική Ένωση Γερμανών Εργατών, ο Λασάλ έστειλε επιστολή στον Σιδηρούν Καγκελάριο, στην
οποία καυχιόταν για την απόλυτη εξουσία που ασκούσε στα μέλη του. «Πιθανόν να πρέπει να με φθονείτε! Ωστόσο, η μικρή αυτ ή εικόνα θα σας πείσει ολότελα για μια αλήθεια: πως η εργατική τάξη κλίνει ενστικτωδώς προς τ η δικτατορία, εάν πειστεί
πως η επιβολή της θα γίνει για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της, και πως, παρ' όλα τα δημοκρατικά της συναισθήματα
- ή ίσως από αυτά ακριβώς ορμώμενη- έχει την τάση να βλέπει
στο Στέμμα το φυσικό φορέα της σοσιαλιστικής δικτατορίας, σε
αντίθεση με τον εγωισμό της αστικής κοινωνίας». ( Η επιστολή
διαψεύδει τον ισχυρισμό ενός από τους βιογράφους του Μαρξ,
του Φριτς Τζ. Ράντατζ, πως «ουδέποτε συνέβη η περιβόητη "συνομωσία" με τον Βίσμαρκ»). Οι εργάτες δεν χρειάζονταν μο-
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ναρχια καμωμένη από την αστική τάξη, όπως αυτή του Λουδοβίκου Φίλιππου στη Γαλλία, αλλά «μια μοναρχία που παραμένει
έτσι όπως ζυμώθηκε από την πρωταρχική της ζύμη, στηριγμένη στη λαβή του ξίφους...».
Διερωτάται κανείς αν ο Πρώσος Βασιλιάς κολακεύτηκε από
την παράξενη αυτή εικόνα μιας φραντζόλας ψωμί που κραδαίνει
το σπαθί της. Μάλλον όχι: παρά την ενθουσιώδη εκδήλωση υποταγής, ο Λασάλ οραματιζόταν στην πραγματικότητα μια ηγετική τριανδρία, που θα την αποτελούσαν ο βασιλιάς Γουλιέλμος,
ο Βίσμαρκ και ο ίδιος, και υπολόγιζε πως, όταν πια η δύναμη
των μεσαίων τάξεων θα είχε περιοριστεί, θα κατόρθωνε να ξεφορτωθεί τους δύο συνεργάτες του. Το δικτατορικό του σχήμα,
που έχει ορθώς περιγραφεί ως «κοινωνικός καισαρισμός», ήταν
ένα ανάθεμα κατά του Μαρξ - και ανάθεμα μάλιστα ιδιαίτερα
εκνευριστικό καθώς μεγάλο του μέρος ήταν «ξεδιάντροπη λογοκλοπή» από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο^ το οποίο είχε εξωραΐσει έτσι ώστε να εξυπηρετεί τους δικούς του αντιδραστικούς
σκοπούς. Ήταν ο Άρχοντας, ο Σωτήρας, ο Ήρωας στη Ράχη του
Αλόγου. Είκοσι χρονών ήταν μόνο, και στο «Πολεμικό Μανιφέστο ενάντια στον Κόσμο» ο μελοδραματικός του εγωισμός ήταν
ήδη ασυγκράτητος: «Όλα τα μέσα κι εγώ είμαστε ένα* τίποτε,
επειδή ήταν τάχα καθαγιασμένο, δεν το απέφυγα γι' αυτόν το
λόγο· κι έχω κερδίσει το δίκαιο του τίγρη, το δίκαιο σε κομμάτια να ξεσχίζω... Όσο έχω εξουσία στο μυαλό ενός ανθρώπου, θα
την καταχρώμαι δίχως έλεος... Από την κορυφή μέχρι τα νύχια
είμαι μονάχα Βούληση». Αν δεν είχε υπάρξει, θα τον είχε επινοήσει ο Νίτσε.
Αυτό ήταν το πνεύμα μέσα στο οποίο έζησε - και πέθανε. Το
1864, του πήρε τα μυαλά μια νεαρή καλλονή με μαλλιά σαν να
τα είχε ζωγραφίσει ο Τισιανός. Το όνομά της ήταν Έ λ ε ν φον
Ντένικς και ήταν αρραβωνιασμένη με κάποιον Γιάνκο φον Ράκοβιτς, πρίγκιπα από τ η Βλαχία. Ο εξοργισμένος μνηστήρας
προκάλεσε σε μονομαχία τον Υπερήρωα και τον πυροβόλησε θα-
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νάσιμα στο στομάχι. Οι μαρτυρίες λένε πως ο Λασάλ δεν σήκωσε καν το πιστόλι του και χαμογελούσε αινιγματικά όσην ώρα
ο αντίζηλος του τον στόχευε. Είχε άραγε πιστέψει πως ήταν
άτρωτος; Ή μήπως είχε αποφασίσει πως ένας θάνατος ρομαντικός και πρόωρος θα του εξασφάλιζε την αιώνια υστεροφημία; Η
ιστορία καλύφθηκε από πυκνό μυστήριο. Όπως σχολίασε και ο
Ένγκελς: «Κάτι τέτοιο μόνον στον Λασάλ θα μπορούσε να συμβεί, με το αλλόκοτο και ολότελα ιδιότυπό του κράμα επιπολαιότητας και συναισθηματισμού, εβραϊκότητας και ιπποτισμού».
Τα νέα αναστάτωσαν τον Μαρξ περισσότερο απ' όσο περίμενε.
Ό,τι άλλο κι αν είχε κάνει ο Λασάλ, ήταν αο εχθρός των εχθρών
μας», ένας από την παλιά φρουρά των quarante-huitards,"^
«Ο
Θεός μόνον το ξέρει, οι τάξεις μας αποψιλώνονται σταθερά, και
δεν φαίνονται οι ενισχύσεις στον ορίζοντα». Παρηγόρησε την κόμισσα Φον Χάτσφελντ λέγοντας πως «τουλάχιστον πέθανε νέος,
την ώρα του θριάμβου, ίδιος Αχιλλέας».
Γενναιόδωρος φόρος τιμής δεδομένων των συνθηκών. Δύο χρόνια νωρίτερα, ο Μαρξ είχε φτάσει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας
φιλοξενώντας τον Λασάλ στο σπίτι της Γκράφτον Τέρας* ο Λασάλ τον ξεπλήρωσε με ιδιοτροπίες, δυσπιστίες και, στο τέλος,
με σιωπή. Από εκείνη την επίσκεψη κι έπειτα - κ α ι εν μέρει
εξαιτίας της, υποψιαζόταν ο Μαρξ- τα οικονομικά της οικογένειας πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Τον Αύγουστο του
1862, λίγες ημέρες μετά την αναχώρηση του Λασάλ, ο Μαρξ ταξίδεψε στο Ζαλτμπόμελ, ελπίζοντας να συνάψει κι άλλο δάνειο
με τον Λίον Φίλιπς* ο θείος του, όμως, έλειπε. Πήγε, λοιπόν,
στην Τρηρ, αλλά η μητέρα του αρνήθηκε να του δώσει το παραμικρό. Τα Χριστούγεννα του ίδιου χρόνου, η Τζένη Μαρξ προσπάθησε να επιστρατεύσει τ η γοητεία της για να πείσει τον κύριο Αμπαρμπανέλ, ένα Γάλλο τραπεζίτη, οικογενειακό γνωστό,
να τους δανείσει. Τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά. Το
' Σαρανταοκτάρηδων.
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πλοίο που τη μετέφερε στη Βουλώνη κόντεψε να βυθιστεί στην
καταιγίδα* το τρένο για το σπίτι του Αμπαρμπανέλ είχε δύο ώρες
καθυστέρηση* κι όταν με τα πολλά έφτασε, ανακάλυψε πως ο
τραπεζίτης είχε μόλις πάθει εγκεφαλικό και κειτόταν ανήμπορος και παραλυμένος στο κρεβάτι. Επιστρέφοντας με άδεια χέρια στο Λονδίνο, υπέφερε ακόμη μεγαλύτερες ταλαιπωρίες: το
λεωφορείο με το οποίο ταξίδευε ανατράπηκε κι έπειτα η άμαξά
της στο Λονδίνο συγκρούστηκε με κάποιο άλλο όχημα κι έχασε
τον έναν της τροχό. Πήγε στην Γκράφτον Τέρας με τα πόδια,
συνοδευόμενη από δύο αγόρια που της μετέφεραν τις βαλίτσες
κι εκεί πληροφορήθηκε πως η Μάριαν Κρεζ, η ετεροθαλής αδερφή της Έλεν Ντέμουθ είχε πεθάνει από ανακοπή δύο ώρες νωρίτερα. Φανταστείτε τη σκηνή: η μία υπηρέτρια πεθαμένη στο
μπροστινό δωμάτιο, η άλλη να ουρλιάζει από τον πόνο, η σύζυγος λασπωμένη κι εξαντλημένη κι ο σπιτονοικοκύρης να αναρωτιέται πού στα κομμάτια θα βρει 7,10 λίρες μετρητά για να
πληρώσει τους νεκροθάφτες. Ο Μαρξ βρήκε καταφύγιο στον
κλαυσίγελο, συγγράφοντας την κωμικοτραγική τοιχογραφία:
«Εξαίσια χριστουγεννιάτικη παράσταση για τα φτωχά παιδιά».
Για μια φορά, ωστόσο, η γκροτέσκα ατυχία δεν είχε τις γνωστές ολέθριες συνέπειες στην υγεία και την παραγωγικότητά
του. Οι χλευασμοί του Λασάλ για τη «θεωρία» ήταν το κέντρισμα που χρειαζόταν για να ολοκληρώσει το βιβλίο που είχε διακοπεί εξαιτίας της διαμάχης με τον Φογκτ. «Μακάρι να ήξερα
πώς να ξεκινήσω κάποια, οποιαδήποτε, δουλειά!» έγραψε στον
Ένγκελς, σε μια στιγμή κατάθλιψης, λίγο μετά το ταξίδι του
Λασάλ στο Λονδίνο. «Οι θεωρίες, αγαπητέ μου φίλε, είναι γερασμένες και μόνο οι δουλειές δίνουν ζωντάνια. Δυστυχώς, το
κατάλαβα πολύ αργά». Εκείνη την εποχή περίπου υπέβαλε αίτηση να προσληφθεί ως γραφέας στην εταιρεία σιδηροδρόμων μα
την απέρριψαν εξαιτίας του κακού του γραφικού χαρακτήρα. Δεν
πειράζει: όσο θα υπήρχε η Τζένη για να μετατρέπει τα ορνιθοσκαλίσματά του σε γραφή αναγνωρίσιμη από το στοιχειοθέτη.
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θα μπορούσε να θέτει την πέννα του στην υπηρεσία κάποιου καλού σκοπού. Μ ε λίγες μόνο δημοσιογραφικές παραγγελίες να
τον απασχολούν, ξεκίνησε να συγγράφει την επόμενη συνέχεια
της κριτικής του οικονομίας.

((Από μια παράδοξη και όχι στερούμενης σημασίας συγκυρία, η
χώρα στην οποία ο Κάρολος Μαρξ είναι λιγότερο γνωστός είναι
η χώρα στην οποία έζησε κι εργάστηκε τα τελευταία τριάντα
χρόνια», έγραψε ο οικονομολόγος Τζον Ρέι, στην Contemporary
Review^ δυο χρόνια πριν από το θάνατο του Μαρξ. ((Ο λόγος του
έχει διαδοθεί σε ολόκληρη τ η γ η και σε μερικές περιοχές προκάλεσε αντηχήσεις που οι κυβερνήσεις ούτε να ζήσουν τις άφησαν ούτε ολότελα να πεθάνουν εδώ, όμως, στον ίδιο τον τόπο
που προφέρθηκε, ο ήχος του μετά βίας ακούστηκε. Όταν ο Ένγκελς έστειλε μια λεπτομερή ανάλυση του Κεφαλαίου στη φιλελεύθερη Fortnightly Review το 1869, η επιτροπή έκδοσης του
την επέστρεψε συνοδευόμενη από ένα σύντομο σημείωμα που
εξηγούσε πως ήταν ((πολύ επιστημονική για τον Άγγλο αναγνώστη του περιοδικού». Λίγα χρόνια αργότερα, σε μια διάλεξη
που έδωσε κάποιος Άγγλος οικονομολόγος με θέμα την ((αρμονία των συμφερόντων», ένας σοσιαλιστής από το ακροατήριο αμφισβήτησε την άκριτη παραδοχή πως όλες οι κοινωνικές τάξεις
έχουν κοινά συμφέροντα, στηρίζοντας τ η θέση του με αναφορές
από το Κεφάλαιο. ((Δεν γνωρίζω τέτοιο βιβλίο», ανταπάντησε ο
ομιλητής.
Κανένα σχεδόν σημαντικό έργο του Μαρξ δεν μεταφράστηκε στα αγγλικά ενόσω ζούσε και ακόμη και η αξιοσημείωτη εξαίρεση του Κομμουνιστικού Μανιφέστου ήταν διαθέσιμη μόνο
στους ευάριθμους εκείνους χαρτιστές που, το Νοέμβριο του 1850,
ήταν συνδρομητές στη Red Republican του Τζορτζ Τζούλιαν
Χάρνεϊ. Δέκα μήνες αργότερα, ωστόσο, ένα αντίτυπο του έργου
έφτασε όψιμα στην Times, που έσπευσε να επιστήσει την προ-
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σοχή των αναγνωστών της αστα φθηνά δημοσιεύματα που περιέχουν απόψεις του πλέον έκφυλου και αναρχικού χαρακτήρα...
στα οποία η θρησκεία και η ηθική διαστρέφονται και λοιδωρούνται, και κάθε κανόνας συμπεριφοράς που έχει καθαγιαστεί από
την εμπειρία και πάνω του στηρίζεται η ίδια η ύπαρξη της κοινωνίας γίνεται αντικείμενο της πιο απροκάλυπτης επίθεσης».
Ακολουθούσαν δύο αποσπάσματα από το Μανιφέστο - δίχως να
παρατίθεται η πηγή τους, καθώς η Times αδεν είχε ως βασικότερό της μέλημα να συμβάλλει στη διάδοση των εν λόγω ιδεών
κατονομάζοντας τους συγγραφείς ή τα έργα από τα οποία είχαν
σταχυολογηθεί». Ο πολιτικός των Τόρι Τζον Ουίλσον Κρόκερ
επιχείρησε να διατηρήσει ζωντανή την απειλή του κόκκινου φόβου αποστέλλοντας ένα ανατριχιαστικό κατηγορητήριο εναντίον
της «Επαναστατικής Λογοτεχνίας» (συνοδευόμενο από τα ίδια
αποσπάσματα του Μανιφέστου) στην Quarterly Review του Σεπτεμβρίου 1851. Κανείς άλλος όμως δεν έδειξε διατεθειμένος
να τον μιμηθεί. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο χάθηκε από την
Αγγλία, μέχρι το 1888, πέντε χρόνια μετά το θάνατο του συγγραφέα του, όταν ο Σάμιουελ Μουρ εξέδωσε τ η νέα του μετάφραση.
Μπορεί ο Τζον Ρέι να θεωρούσε «παράξενο» που οι Άγγλοι
δεν έδωσαν καμία προσοχή στην παρουσία του γερο-τυφλοπόντικα που έσκαβε τα λαγούμια του στο κέντρο του Λονδίνου, αλλά, στην πραγματικότητα, η στάση τους ήταν απόλυτα δικαιολογημένη. Πού να τον μάθουν; Μετά τον τσακωμό του με το ριζοσπάστη Χάρνεϊ και τον εκκεντρικό Ούρκχαρτ, ο Μαρξ έχασε
την επαφή του με τους Άγγλους εργάτες και διανοούμενους. Η
δημοσιογραφική του εργασία, με την οποία έτρεφε την οικογένειά του, δημοσιευόταν στη New York Tribune. Για το βρετανικό κοινό ήταν απλώς αόρατος, καθώς τα πρωινά του τα περνούσε στο μουσείο και τα απογεύματά του με τ η συντροφιά συμπατριωτών του από τ η Γερμανία. Το Μάιο του 1869 γράφτηκε στη
Βασιλική Εταιρεία για την ενθάρρυνση των Τεχνών, της Βιοτε-
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χνίας και του Εμπορίου, που είχε γίνει διάσημη για τη συμμετοχή
της στις Μεγάλες Εκθέσεις του 1851 και του 1862* δεν υπάρχουν, εντούτοις, αποδείξεις πως παρακολούθησε διαλέξεις ή χρησιμοποίησε τ η βιβλιοθήκη της. Πιθανόν η εμπειρία του από την
aConversazione))^ την καλοκαιρινή γιορτή της Εταιρείας, την 1η
Ιουλίου του 1869, στο Μουσείο του Νότιου Κέσινγκτον, να τον
έβγαλε εκτός μάχης. Η Τζένηχεν, η συνοδός του εκείνο το απόγευμα, έστειλε πλήρη αναφορά στον Ένγκελς:
Από όλες τις πληκτικές ενασχολήσεις η conversazione είναι
σίγουρα η πληκτικότερη. Μα τι ταλέντο που έχουν οι Άγγλοι
στην επινόηση μελαγχολικών διασκεδάσεων! Φαντάσου ένα
πλήθος 7.000 ατόμων περίπου, ντυμένων με ολόσωστα απογευματινά ενδύματα, στριμωγμένων τόσο κοντά ο ένας στον
άλλον, που ούτε να κουνηθούν μπορούσαν ούτε να καθίσουν
στις καρέκλες και απόμερα λίγες ατάραχες μεγαλοκυράδες
που έμοιαζαν έξω από τα νερά τους... Όπου κι αν γύρναγες
το μάτι σου, έβλεπες μετάξια, σατέν, μπροκάρ και δαντέλες,
κι όλα αυτά πάνω στις πιο άσχημες κλώσες - σε γυναίκες χυδαίες, με χαρακτηριστικά άξεστα και μάτια θολά, άλλες κοντές και παχουλές, άλλες ψηλές και ξερακιανές. Από την πολυσυζητημένη ομορφιά της αγγλικής αριστοκρατίας ούτε
ίχνος. Είδαμε φευγαλέα μόνο δύο όμορφες κοπέλες. Μεταξύ
των αντρών υπήρχε μια χούφτα ενδιαφέροντα πρόσωπα, οι κάτοχοι των οποίων ήταν κατά πάσα πιθανότητα καλλιτέχνες,
αλλά η μεγάλη πλειονότητα ήταν σαχλές «σπανομαρίες» και
παχύσαρκοι πάστορες.
Ο πατέρας της καταπολέμησε την πλήξη κουτσοπίνοντας και
χαχανίζοντας επιδεικτικά με το σημείωμα που μοίρασαν σε όλους
τους επισκέπτες. Επιγραφόταν «Πολιορκία των διακεκριμένων
προσώπων» και ζητούσε από τους παρευρισκόμενους να αφήσουν
να περάσουν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και οι υπόλοι-
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πες εξοχότητες δίχως να παρενοχληθούν, σαν να ήταν «απλοί
ιδιώτες». Όπως ορκίστηκε η Τζένηχεν «δεν πρόκειται να μας
ξαναδούν και δεύτερη φορά».
Οι επαφές του Μαρξ με τους ιθαγενείς ήταν σκέτη καταστροφή· ιδίως αν είχε πιει δυο ποτηράκια παραπάνω. Ένα βράδυ, βγήκε με τον Έντγκαρ Μπάουερ και τον Βίλχελμ Λίμπκνεχτ
για μπαρότσαρκα κατά μήκος της Τότεναμ Κορτ Ρόουντ, σκοπεύοντας να πιουν από ένα τουλάχιστον ποτήρι μπύρα σε κάθε
παμπ που θα συναντούσαν μεταξύ της Όξφορντ Στριτ και της
Χάμπστεντ Ρόουντ. Καθώς στο δρόμο στεγάζονταν ούτε λίγο
ούτε πολύ δεκαοκτώ παμπ, μέχρι να πιάσουν την τελευταία τους
σκάλα ο Μαρξ ήταν ήδη σκνίπα. Μια ομάδα Οντφέλοους,* που
κάθονταν ήσυχοι και απολάμβαναν το φαγητό τους, βρέθηκαν
στο στόχαστρο της μεθυσμένης τριάδας
Είχαμε βαρεθεί προς το παρόν την αζυθοπεριήγησή μας» και
προκειμένου να ηρεμήσουμε κάπως το αίμα μας που έβραζε,
βαλθήκαμε να περπατούμε με ταχύ βήμα, μέχρι που ο
Έντγκαρ Μπάουερ σκόνταψε σε κάτι στοιβαγμένα αγκωνάρια στην άκρη του δρόμου. «Ζήτω, έχω μια ιδέα!» και εις ανάμνησιν της εποχής που κάναμε τις τρελές φοιτητικές μας φάρσες, άρπαξε μια πέτρα και μπαμ! μπουμ! ένα γκαζοφάναρο
έγινε θρύψαλα. Η ανοησία είναι μεταδοτική -ο Μαρξ κι εγώ
δεν μείναμε πίσω και σπάσαμε τέσσερις πέντε φανοστάτες-,
ήταν πιθανόν δύο η ώρα το πρωί και οι δρόμοι ήταν έρημοι...
Ο θόρυβος, ωστόσο, τράβηξε την προσοχή ενός αστυνομικού,
που χωρίς να το πολυσκεφτεί έδωσε γρήγορα γρήγορα το σινιάλο στους συναδέλφους του. Αμέσως ακούστηκαν από παντού αστυνομικά σφυρίγματα. Η θέση μας ήταν κρίσιμη. Ευτυχώς, το αντιληφθήκαμε αμέσως* και ευτυχώς, γνωρίζαμε
τα κατατόπια. Το βάλαμε στα πόδια με δυο τρεις αστυνομι* Oddfellows:

μ έ λ η αγγλικής εταιρείας αντίστοιχης με τ η μασονία.
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κούς στο κατόπι μας, σε κάποια απόσταση μακριά μας. Ο
Μαρξ επέδειξε ευλυγισία για την οποία δεν τον είχα ικανό.
Και αφού το κυνηγητό κράτησε κάποια λεπτά, κατορθώσαμε
να στρίψουμε σ' έναν παράδρομο, φτάσαμε σε μια αλάνα -μια
πίσω αυλή ανάμεσα σε δύο δρόμους- κι από κει βγήκαμε πίσω από τους αστυνομικούς, που έχασαν τα ίχνη μας. Ήμασταν πια ασφαλείς. Δεν μας είχαν δει και φτάσαμε στα σπίτια μας χωρίς άλλες περιπέτειες.
Περιδιαβαίνοντας τους δρόμους του Λονδίνου, ο Μαρξ σταματούσε συχνά για να χαϊδέψει τα μαλλιά ενός αλητάκου ή ενός
μικρού ζητιάνου που καθόταν μπροστά σε μια πόρτα και να γλιστρήσει μισή πέννα στα μικρά του χεράκια. Η εμπειρία του,
ωστόσο, τον είχε διδάξει πως οι ενήλικες Βρετανοί δεν ήταν και
τόσο φιλικοί με τους ξένους που μιλούσαν τα αγγλικά με προφορά. Μια μέρα, ανεβαίνοντας με το λεωφορείο την Τότεναμ
Κορτ Ρόουντ παρέα με τον Λίμπκνεχτ, είδαν κόσμο μαζεμένο
έξω από ένα κακόγουστο και φανταχτερό ταβερνείο και άκουσαν μια διαπεραστική γυναικεία φωνή να τσιρίζει «Φόνος! Φόνος!». Μολονότι ο Λίμπκνεχτ προσπάθησε να τον συγκρατήσει,
ο Μαρξ πετάχτηκε έξω από το λεωφορείο και άνοιξε δρόμο ανάμεσα στο πλήθος. Αλίμονο, η γυναίκα ήταν απλώς μια μεθυσμένη που απολάμβανε ένα θορυβώδη καβγά με τον άντρα της*
η εμφάνιση επί σκηνής του Μαρξ συμφιλίωσε αυτόματα το ζευγάρι, το οποίο έστρεψε το θυμό του ενάντια στον ξένο που πήγε
να χώσει τη μύτη του στις δουλειές των άλλων. «Το πλήθος άρχισε να κλείνει γύρω μας», θυμόταν ο Λίμπκνεχτ, «και η συμπεριφορά του γινόταν όλο και πιο επιθετική ενάντια στους "καταραμένους ξένους"». Η γυναίκα ιδίως άρχισε να εκμαίνεται εναντίον του Μαρξ και όλη της την προσοχή την είχε τραβήξει πάνω
της η αστραφτερή μαύρη του γενειάδα. Επιχείρησα να καταλαγιάσω την καταιγίδα - μάταια όμως. Αν δεν είχαν εμφανιστεί
εγκαίρως δυο χεροδύναμοι αστυνόμοι, θα είχαμε πληρώσει ακρι-
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βά τ η φιλανθρωπική προσπάθειά μας να μεσολαβήσουμε στον
καβγά». Ύστερα απ' αυτό, παρατήρησε ο Λίμπκνεχτ, ο Μαρξ
ήταν ((λίγο πιο προσεχτικός» στις σχέσεις του με το προλεταριάτο του Λονδίνου.
Όχι πως τον ένοιαζε. Όπως έχει επισημάνει ο ιστορικός Κερκ
Γουίλις, ((το 1860 ο Μαρξ δεν ενδιαφερόταν να αποκτήσει
Άγγλους μαθητές ή προπαγανδιστές, γιατί προετοίμαζε ένα άλλο, πολύ πιο σημαντικό σχέδιο - την καταστροφή σε ττνευματικό επίπεδο της κλασικής πολιτικής οικονομίας». Τα επόμενα
τέσσερα χρόνια βρήκε και πάλι καταφύγιο στην ανωνυμία του
αναγνωστηρίου του Βρετανικού Μουσείου, απεργαζόμενος την
τελειωτική επίθεση ενάντια στον καπιταλισμό. ((Και εγώ ο ίδιος,
παρεμπιπτόντως, δουλεύω πολύ σκληρά και, παράξενο πράγμα,
η φαιά μου ουσία λειτουργεί καλύτερα μέσα σ' όλη αυτή την περιρρέουσα misère απ' ό,τι τόσα χρόνια τώρα», είπε στον Ένγκελς
τον Ιούνιο του 1862, προσθέτοντας πως είχαν προκύψει ((μια δυο
ευχάριστες και ανέλπιστες καινοτομίες» στην ανάλυσή του. Μεταξύ του 1861 και του 1863 γέμισε περισσότερες από 1.500 σελίδες. ((Όλο και τον φουσκώνω τον τόμο», εξήγησε, ((γιατί αυτοί οι Γερμανοί απατεώνες εκτιμούν την αξία ενός βιβλίου μόνο
με τα κυβικά του».
Τα θεωρητικά προβλήματα, που άλλοτε τον κατέβαλλαν,
ήταν τώρα τόσο ξεκάθαρα και τόσο μεθυστικά όσο ένα ποτήρι
τζιν. Ας πάρουμε το ζήτημα των ενοικίων των γεωργικών εκτάσεων - ή όπως προτιμούσε να το αποκαλεί ο ίδιος ((αυτό το πρόβλημα με τα κωλοενοίκια». ((Έτρεφα για πολύ καιρό δισταγμούς
ως προς την απόλυτη ορθότητα της θεωρίας του Ρικάρντο και
είχα επί μακρόν εξαπατηθεί». Ο Ρικάρντο είχε μπερδέψει απλώς
την αξία με την τιμή κόστους. Στην Αγγλία της μέσης βικτοριανής εποχής, η τιμή των γεωργικών προϊόντων ήταν υψηλότερη από την πραγματική τους αξία (με άλλα λόγια, από τον
χρόνο εργασίας που ενσωμάτωναν) και ο γαιοκτήμονας ενθυλάκωνε τ η διαφορά με τ η μορφή υψηλότερου ενοικίου. Στον σο-
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σιαλισμό, ωστόσο, το πλεόνασμα ανακατανέμεται προς όφελος
των εργατών. Έτσι, ακόμη χι αν η αγοραία αξία των προϊόντων
παρέμενε η ίδια, η αξία των αγαθών - ο «κοινωνικός τους χαρακτήρας»- θα άλλαζε ριζικά.
Ήταν τόσο ευχαριστημένος με την πρόοδό του που μερικές
φορές παρασυρόταν από την αισιοδοξία του - όπως τότε που κάποιος γιατρός από το Ανόβερο, ο Λούντβιχ Κούγκελμαν, του
έγραψε, προς τα τέλη του 1862, ρωτώντας τον πότε να περιμένει τ η συνέχεια της Συμβολής στην Κριτιχ-η της Πολίτικής Οικονομίας. «Το θερμό ενδιαφέρον που επιδείξατε εσείς και οι φίλοι σας για την κριτική μου στην πολιτική οικονομία με γέμισε
χαρά», απάντησε δίχως χρονοτριβή ο Μαρξ. αΤο δεύτερο μέρος
έχει επιτέλους τελειώσει, με άλλα λόγια, αν εξαιρέσετε την αντιγραφή και το τελικό λουστράρισμα είναι έτοιμο να φύγει για τύπωμα». Ολοκλήρωνε την επιστολή του με την πρόταση ανα μου
γράφετε τακτικά για την κατάσταση στην πατρίδα». Άρχισε έτσι
μια φιλική αλληλογραφία που κράτησε πάνω από δέκα χρόνια,
μέχρι που μια μέρα ο Μαρξ αποφάσισε ξαφνικά πως δεν ήθελε
πια καμία σχέση μ' «αυτόν τον σχολαστικό φιλισταίο».
Και βέβαια κάθε άλλο παρά τελειωμένο ήταν το χειρόγραφο:
ο ξυλουργός είχε πολύ δουλειά ακόμη να κάνει πριν το «τελικό
λουστράρισμα». Ακόμη κι έτσι, όμως, αυτή ήταν η ακατέργαστη ξυλεία από την οποία έφτιαξε το κολοσσιαίο μπαρόκ αριστούργημα που τελικά ολοκληρώθηκε το 1867. Είχε εγκαταλείψει πια τον δύσκαμπτο τίτλο εργασίας - Συμβολή στην Κριτική
της Πολιτικής Οικονομίας, Τόμος Β\ Υπάρχει κάποια ανάστροφη λογική που θέλει τα μεγάλα βιβλία να αξίζουν μικρούς
τίτλους. Κι έτσι, όπως αποκάλυψε για πρώτη φορά στο ίδιο εκείνο γράμμα στον Κούγκελμαν, «θα εμφανιστεί αυτόνομα με τον
τίτλο Κεφάλαιο,

9
Ta μπουλντόγκ και -η ύαινα
Η Τζένη Μαρξ δεν μοιράστηκε ποτέ απόλυτα τη συμπάθεια του
άντρα της για τον Φρειδερίκο Ένγκελς. Του χρωστούσε ευγνωμοσύνη, βέβαια, για τ η γενναιοδωρία του και εκτιμούσε την
ττνευματική συντροφιά και την ενθάρρυνση που παρείχε στον Κάρολο. Τ η συγκινούσε το ενδιαφέρον που έδειχνε για τα παιδιά,
τα οποία λάτρευαν το ((Στρατηγό» και τον είχαν σαν θείο τους.
Αλλά, για την Τζένη, παρέμεινε πάντα ο κύριος Ένγκελς. Από
πολλές απόψεις ήταν γυναίκα χωρίς προκαταλήψεις, προσδοκούσε τ η βίαιη επανάσταση και την ανατροπή της αστικής τάξης, από την άλλη όμως διέθετε αρκετή αστική ευπρέπεια -αν
όχι καθωσπρεπισμό-, και η ιδέα πως ένας άντρας και μια γυναίκα ζουν μαζί εκτός των δεσμών του γάμου τη σκανδάλιζε, πόσο μάλλον που η εν λόγω γυναίκα ήταν μια αγράμματη ((φαμπρικού».
Ο Ένγκελς γνωρίστηκε με τ η Μαίρη Μπερνς στην πρώτη
του επίσκεψη στο Μάντσεστερ το 1842, ενώ συνέλεγε υλικό για
την Κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία^ και γρήγορα έγιναν εραστές. Αν και κοπέλα απαίδευτη, η ζωηρή κοκκινομάλλα που διέθετε όλα τα χαρακτηριστικά της προλεταρια-
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κής ιρλανδικής της καταγωγής, δίδαξε στον Ένγκελς τουλάχιστον τόσα όσα διδάχτηκε απ' αυτόν. Όπως συνέβη και με την
αδελφή της τ η Λύντια, με την οποία αργότερα έστησαν ένα
ménage à trois^ θαύμαζε «την παθιασμένη της αγάπη για την τάξη της, η οποία ήταν έμφυτη [και] για μένα πολυτιμότερη και
μου παραστάθηκε περισσότερο απ' όσο θα μπορούσαν ποτέ να
μου παρασταθούν οι αισθητιστικές ασημαντότητες και οι σοφολογιοτατισμοί των ((πεπαιδευμένων» και ((συναισθηματικών» θυγατέρων της αστικής τάξης».
Η σχέση τους ανανεώθηκε το 1845, όταν ήρθαν στην πόλη ο
Ένγκελς κι ο Μαρξ* έπειτα της πλήρωσε τα εισιτήρια να πάει
να μείνει για λίγο μαζί του στις Βρυξέλλες. Όταν πια συμβιβάστηκε με τ η χυδαία ζωή του εμπόρου στο Μάντσεστερ, ο Ένγκελς την εγκατέστησε σε μια μικρή μονοκατοικία πλάι στη δική του και στα τέλη πια του 1850 ζούσαν μαζί. Στις σπάνιες περιπτώσεις που η Τζένη Μαρξ αναγκαζόταν να αποδεχθεί την
ύπαρξη της Μαίρης, έκανε λόγο στον Ένγκελς για τ η ((γυναίκα
σου», μολονότι η σχέση τους ουδέποτε επισημοποιήθηκε. Η προσθήκη της Λύντια (Λίζυ) στο νοικοκυριό ήταν ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα για τις πουριτανικές ευαισθησίες της Φράου Μαρξ.
Αλλά του Ένγκελς δεν του καιγότανε καρφάκι.
Η αφοσίωσή του στη Μαίρη Μπερνς προκάλεσε και τ η μοναδική froideur* στην ειδάλλως θερμή και αδιατάραχτη συνεργασία του με τον Μαρξ. Μολονότι ο Μαρξ δεν είχε καμία αντίρρηση για την ανορθόδοξη σύνθεση του νοικοκυριού του φίλου του
(στην πραγματικότητα τον ερέθιζε εξ αντανακλάσεως), από σεβασμό προς την Τζένη φρόντιζε να υποτιμά τ η σημασία των
αδερφών Μπερνς - μέχρι την ημέρα που έλαβε το ακόλουθο σύντομο, φριχτό σημείωμα από τον Ένγκελς, με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 1863:

* Ψυχρότητα.
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Αγαπημένε μου Μαυριτανέ,
Πέθανε η Μαίρη. Χθες το βράδυ πλάγιασε νωρίς χι όταν η
Λίζυ θέλησε να πάει να κοιμηθεί, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, τ η
βρήκε νεκρή. Πολύ αιφνίδια. Ανακοπή ή εγκεφαλικό. Δεν μου
το είπαν παρά σήμερα το πρωί' τ η Δευτέρα το απόγευμα ήταν
ακόμη πολύ καλά. Απλώς δεν μπορώ να εκφράσω τι νιώθω.
Το κακόμοιρο το κορίτσι με αγαπούσε με όλη του την καρδιά
Δικός σου
Φ.Ε.
Ο Μαρξ απάντησε την επόμενη ημέρα: «Τα νέα για το θάνατο
της Μαίρης δεν με εξέπληξαν περισσότερο απ' όσο με συγκλόνισαν. Ήταν τόσο καλόψυχη, ευφυής και στενά δ ε μ έ ν η μαζί
σου». Μέχρις εδώ καλά* αλλά η σύντομη αυτή εισαγωγή δεν
ήταν παρά το πρόσχημα για την εξιστόρηση των δικών του συμφορών. «Μόνο ο διάβολος είναι σε θέση να γνωρίζει για ποιο λόγο κατατρέχει όλους στον κύκλο μας η κακοτυχία. Δεν ξέρω πια
κι εγώ πού να στραφώ για βοήθεια...» Οι προσπάθειες να συλλέξει χρήματα από τ η Γαλλία και τ η Γερμανία είχαν αποτύχει,
κανείς δεν του επέτρεπε να ψωνίσει με πίστωση, τον κυνηγούσαν τα δίδακτρα και το ενοίκιο, δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί
για να δουλέψει. Αφού έγραψε πολλά ακόμη σ' αυτό το ύφος,
θυμήθηκε για ποιο λόγο έστελνε το γράμμα. «Είναι τρομερά
εγωιστικό από μέρους μου να σου μιλώ γι' αυτά τα horreurs"^ σε
μια τέτοια στιγμή», παραδέχτηκε. «Πρόκειται, όμως, για ένα
φάρμακο ομοιοπαθητικό. Η μια δυστυχία σε αποσπά από την
άλλη. Και στο κάτω κάτω, τι άλλο θα μπορούσα να κάνω;» Ε,
θα μπορούσε, ας πούμε, να δώσει τα συλλυπητήριά του με κάποιον πιο διακριτικό τρόπο. Αλλά θα πρέπει να του αναγνωρίσουμε πως η συγκυρία ήταν ιδιαίτερα δυσχερής και ο ίδιος δεν
βρισκόταν στην καλύτερη διάθεση για να προσφέρει παραμυΦρικτά πράγματα.
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θίες: τα παιδιά είχαν να πάνε στο σχολείο από τα Χριστούγεννα,
εν μέρει διότι ο λογαριασμός για το προηγούμενο τρίμηνο είχε
μείνει απλήρωτος, αλλά και επειδή τα μόνα ευπαρουσίαστα ρούχα και παπούτσια τους είχαν δοθεί ενέχυρο. Αλλά κι οι δυο λέξεις συμπαράστασης που έγραψε είχαν να κάνουν περισσότερο
με τα δικά του προβλήματα παρά με την απώλεια του Ένγκελς:
«Δεν θα μπορούσε να είναι στη θέση της Μαίρης η μητέρα μου
που βασανίζεται έτσι κι αλλιώς από κάθε είδους φυσικές αδυναμίες και έζησε και με το παραπάνω τη ζωή της; Βλέπεις τι περίεργες σκέψεις περνούνε από το μυαλό των "πολιτισμένων ανθρώπων" υπό την πίεση ορισμένων συγκυριών. S a i u i » . *
Ο Ένγκελς διάβασε την επιστολή με οργή και κατάπληξη.
Πώς τολμούσε ο Μαρξ να μιλάει για χρήματα σε μια ανάλογη
στιγμή - όταν μάλιστα γνώριζε πως κι ο ίδιος ο Ένγκελς στενευόταν τον τελευταίο καιρό που οι τιμές του βαμβακιού είχαν
κατρακυλήσει; Για πέντε μέρες κράτησε τη σιωπή του και μετά έστειλε ένα ψυχρό ευχαριστήριο. Οι επιστολές του άρχιζαν
συνήθως με το χαιρετισμό «Αγαπητέ μου Μαυριτανέ», αλλά οι
οικειότητες δεν ταίριαζαν στις περιστάσεις:
Αγαπητέ Μαρξ,
Θα συμφωνήσεις πως, αυτήν τη φορά, η δυστυχία που με
έπληξε και ο παγερός τρόπος με τον οποίον την αντιμετώπισες κατέστησαν αντικειμενικά αδύνατη την ταχύτερη ανταπόκριση στην επιστολή σου. Όλοι οι φίλοι μου, ακόμη και φαρισαίοι τους οποίους συναναστρέφομαι, επέδειξαν σε αυτή την
περίσταση, που πέρα από κάθε αμφιβολία με συγκλόνισε βαθύτατα, συμπαράσταση και φιλία την οποία δεν θα μπορούσα
ποτέ να φανταστώ. Εσύ νόμισες πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για να δηλώσεις την ανωτερότητα του «ανεπηρέαστου από
πάθη τρόπου σκέψης» σου. Ας είναι, λοιπόν!
* Γ ε ι α σου.
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Αυτήν τη φορά ο τρόπος σκέψης του Μαρξ δεν ήταν καθόλου
ανεπηρέαστος από τα πάθη. Για τις επόμενες τρεις εβδομάδες
από τ η μια και την άλλη πλευρά του τραπεζιού της κουζίνας
στην Γκράφτον Τέρας εκτοξεύονταν πικρόχολες αντεγκλήσεις:
η Τζένη κατηγορούσε τον Κάρολο που δεν είχε ενημερώσει τον
Ένγκελς νωρίτερα για την άθλια κατάστασή τους κι ο Κάρολος
την κατηγορούσε πως είχε την εντύπωση πως μια ζωή θα μπορούσαν να βασίζονται στις επιχορηγήσεις από το Μάντσεστερ.
(((Η φτωχή γυναίκα αναγκάστηκε να υποφέρει για κάτι για το
οποίο ήταν αθώα, γιατί οι γυναίκες έχουν το συνήθειο να ζητούν
το ακατόρθωτο», έλεγε μετά ο Μαρξ δίχως ίχνος ιπποτισμού.
«Παράξενα πλάσματα οι γυναίκες, ακόμη κι αυτές που έχουν το
χάρισμα της μεγάλης εξυττνάδας».) Μετά από εκτενείς συζητήσεις, αποφάσισαν να πάει ο Μαρξ στο πτωχευτικό δικαστήριο να
δηλωθεί ως αφερέγγυος. Η Τζένηχεν και η Λόρα θα έβρισκαν
δουλειά ως γκουβερνάντες, η Λένχεν θα έμπαινε υπηρεσία κάπου αλλού και η μικρή Τούσι με τους γονείς τους θα μετακόμιζαν στον Πρότυπο Ξενώνα της Πόλεως του Λονδίνου, κάποιου
ιδρύματος της εποχής για τους άπορους.
Είχε πράγματι αυτή την πρόθεση ή μήπως το μαρτύριο που
επέβαλλε στον εαυτό του δεν ήταν παρά ένα τέχνασμα για να
κερδίσει τη συμπόνια του Ένγκελς; Δύσκολη η απάντηση. Δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία, όμως, για την ειλικρίνεια της μεταμέλειάς του:
Ήταν μεγάλο λάθος από μέρους μου να σου γράψω εκείνο το
γράμμα και το μετάνιωσα με το που έφυγε από τα χέρια μου.
Ό,τι συνέβη, όμως, δεν οφειλόταν σε απονιά. Όπως θα σου
το βεβαιώσουν και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου, όταν
έφτασε το γράμμα σου (πρωί πρωί) ταράχτηκα λες κι είχε πεθάνει το πιο κοντινό κι αγαπημένο μου πρόσωπο. Όταν πια
σου έγραψα το απόγευμα, το έκανα υπό την πίεση των πλέων ακραίων περιστάσεων. Ο σπιτονοικοκύρης είχε φέρει δι-
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καστικό κλητήρα στο σπίτι, ο χασάπης είχε διαμαρτυρήσει
κάποιο λογαριασμό, το κάρβουνο και οι προμήθειες είχαν σωθεί και η μικρή Τζένη είχε αρρωστήσει. Σε αυτές τις περιστάσεις, εν γένει, το μόνο μου καταφύγιο είναι ο κυνισμός.
Μολονότι κι εδώ η αυτοεπιτίμηση περιείχε μια γερή δόση αυτοοικτιρμού, πρόκειται για τη μοναδική ειλικρινή συγγνώμη που
ζήτησε ο Μαρξ στη ζωή του.
Ο Ένγκελς, με τη συνηθισμένη του γενναιοδωρία, εκτίμησε
αμέσως τη μετάνοια του Μαρξ. «Αγαπημένε μου Μαυριτανέ»,
έγραψε ξαναπιάνοντας τον παλιό στοργικό χαιρετισμό:
Σε ευχαριστώ για την ευθύτητά σου. Αντιλαμβάνεσαι τώρα κι
ο ίδιος την εντύπωση που μου έκανε το προτελευταίο σου
γράμμα. Δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με μια γυναίκα για χρόνια, δίχως να συγκινηθεί μέχρι τα κατάβαθα της καρδιάς του
από το θάνατό της. Ένιωσα λες κι έθαβα μαζί της το τελευταίο απομεινάρι της νεότητάς μου. Όταν έφτασε το γράμμα
σου, δεν την είχαμε θάψει ακόμη. Σ' το λέω, το γράμμα σου
μου έγινε εμμονή για μια ολόκληρη εβδομάδα* δεν μπορούσα
να το βγάλω από το μυαλό μου. Δεν πειράζει. Το τελευταίο
σου γράμμα αναπλήρωσε το κενό και χαίρομαι που μαζί με τη
Μαίρη δεν έχασα και τον παλιότερο και τον καλύτερό μου φίλο.
Ποτέ ξανά δεν ανέφεραν τη διάστασή τους: χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Ένγκελς βάλθηκε να σώσει την οικογένεια Μαρξ από τη
χρεοκοπία. Καθώς δεν μπορούσε να δανειστεί χρήματα, σούφρωσε απλώς μια επιταγή 100 λιρών από τα εισερχόμενα της
Έρμεν και Ένγκελς την οποία, στη συνέχεια, οπισθογράφησε
προς όφελος του Μαρξ: «Εξαιρετικά παράτολμη κίνηση από μέρους μου», το αναγνώρισε, «αλλά πρέπει να το διακινδυνεύσουμε». Λίγους μήνες αργότερα ακολούθησαν άλλες 250 λίρες, που
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βοήθησαν τον Μαρξ να βγάλει το καλοκαίρι - ήταν ό,τι έπρεπε,
καθώς είχε μολυνθεί από διοθήνες και του ήταν αδύνατον να δουλέψει.
Το Νοέμβριο έφτασε ένα τηλεγράφημα από την Τρηρ ανακοινώνοντας το θάνατο της Εριέττας Μαρξ στην ηλικία των
εβδομήντα πέντε ετών. Είχε προβλέψει το τέλος της με ύποπτη
ακρίβεια - 4 μ.μ. της 30ής Νοεμβρίου, την ώρα και την ημέρα
ακριβώς της πεντηκοστής επετείου του γάμου τ η ς - ουδείς, όμως,
διερωτήθη αν η γριά έβαλε ένα χεράκι για το πέρασμά της στην
αιωνιότητα. Το μόνο σχόλιο του Καρόλου, ακούγοντας τα νέα,
ήταν προβλέψιμα ατάραχο: « Η μοίρα θέλησε να πάρει ένα μέλος της οικογένειάς μας. Εγώ είχα ήδη το ένα πόδι στον τάφο.
Καθώς τα πράγματα πήραν αυτή την τροπή, υποθέτω πως είμαι
πιο χρήσιμος απ' τη μητέρα μου». Ο Ένγκελς έστειλε ένα δεκάλιρο για το ταξίδι στην Τρηρ, αλλά δεν είπε ούτε μια λέξη συλλυπητηρίων: γνώριζε καλά τον Μαρξ και ήξερε πως η έκφραση
ψεύτικης στεναχώριας θα ήταν προσβλητικότερη από τη σιωπή.
Η εκτέλεση της διαθήκης κράτησε μήνες, κι όταν πια αφαιρέθηκαν όλες οι προκαταβολές και τα δάνεια που είχε δώσει ο
θείος Λίον, απέμειναν στον Μαρξ κάτι περισσότερο από 100 λίρες. Δεν πειράζει· ήταν αρκετά για να το γλεντήσουν. Ο Μαρξ
περιφρονούσε την οικονομική σύνεση των αστών και έθετε σε
εφαρμογή τη διδασκαλία του: όταν δεν υπήρχε ρευστό στο σπίτι, επιβίωνε με κάθε είδους τρόπο κι ας γινόταν ρεζίλι, αλλού με
τα ψέματα, αλλού με τις ταχυδακτυλουργίες* όποτε, όμως, έπεφταν στα χέρια του λίγα χρήματα τα ξόδευε αλόγιστα, δίχως καμιά σκέψη για το αύριο. Η οικογένεια Μαρξ μετακόμισε στην
Γκράφτον Τέρας το 1856, μετά τη μικρή κληρονομιά που πήρε
η Τζένη από την Καρολίνα φον Βεστφάλεν, αν και θα πρέπει να
είχαν επίγνωση πως το σπίτι ήταν πάνω από τις δυνάμεις τους.
Τώρα επαναλάμβαναν την ίδια τρέλα. Το Μάρτιο του 1864, με
το που έφτασε η πρώτη δόση του κληροδοτήματος της Εριέττας, νοίκιασαν για τρία χρόνια μια ευρύχωρη ανεξάρτητη μονο-
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κατοικία στο 1 της Μοντένα Βίλας, στο Μέιτλαντ Παρκ. Η νέα
τους διεύθυνση ήταν 200 περίπου μέτρα από την Γκράφτον Τέρας, αλλά τα δύο σπίτια τα χώριζε ένας ολόκληρος κόσμος σε
στυλ και κοινωνικό κύρος - ήταν εκείνο το είδος της κατοικίας
που προτιμούσαν οι ευκατάστατοι γιατροί και οι δικηγόροι, μεγάλος κήπος, «αξιολάτρευτο θερμοκήπιο», και αρκετός χώρος,
ώστε κάθε κορίτσι να έχει το δικό του δωμάτιο. Ο Μαρξ επίταξε ένα δωμάτιο στον πρώτο όροφο με θέα στο πάρκο για το μελετητήριό του.
Το ετήσιο ενοίκιο της Μοντένα Βίλας ήταν 65 λίρες, το διπλάσιο σχεδόν από όσα έδιναν στην Γκράφτον Τέρας. Είναι μυστήριο πού περίμενε να βρει τα χρήματα ο Μαρξ για να πληρώσει όλη αυτή την πολυτέλεια: όπως συνέβαινε συχνά, η τύχη του,
ανάλογη ενός Μικάουμπερ, δικαιώθηκε. Στις 9 Μαΐου του 1864,
ο Βίλχελμ «Λούπους» Βολφ πέθανε από μηνιγγίτιδα κληροδοτώντας ((όλα μου τα βιβλία, τα έπιπλα και τα υπάρχοντα, τα οφειλόμενα προς εμένα χρέη και μετρητά και το καθαρό υπόλοιπο
κληρονομιάς, καθώς και όλη την κτηματική περιουσία και όση
έχω τ η νομή αυτής, την οποία θα κατέχω ή θα διαθέτω νομίμως
κατά τ η στιγμή του θανάτου μου ή την οποία δυνάμει αυτής της
διαθήκης μπορώ να αποδείξω πως βρίσκεται στη διάθεσή μου
στον και προς χρήσιν του προαναφερομένου Καρόλου Μαρξ». Ο
Βολφ ήταν από τους ελάχιστους συναγωνιστές της δεκαετίας
του '40 που η αφοσίωσή του στον Μαρξ και τον Ένγκελς ήταν
αταλάντευτη. Είχε δουλέψει μαζί τους στις Βρυξέλλες στην
Κομμουνιστική Επιτροπή Αλληλογραφίας, στο Παρίσι στην επανάσταση του 1848 και στην Κολωνία, όταν ο Μαρξ εξέδιδε τ η
Neue Rheinische Zeitung, Από το 1853 ζούσε αποτραβηγμένος
στο Μάντσεστερ, κερδίζοντας τα προς το ζην ως καθηγητής ξένων γλωσσών και εξαρτώμενος σε μεγάλο βαθμό από τον Ένγκελς για την πολιτική του ενημέρωση. ((Δεν νομίζω να υπήρχε
άλλος στο Μάντσεστερ που να τον αγαπούσαν όλοι έτσι όπως
αγαπούσαν το φτωχό μας φίλο», έγραψε ο Μαρξ στην Τζένη,

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΑΡΞ

353

μετά την επικήδεια ομιλία, κατά τ η διάρκεια της οποίας κατέρρευσε πολλές φορές.
Ως εκτελεστές της διαθήκης, ο Μαρξ και ο Ένγκελς ανακάλυψαν κατάπληκτοι πως ο ταπεινός γερο-Λούπους είχε μαζέψει
μια μικρή περιουσία με τ η δουλειά του και την αποταμίευση.
Αφού αφαιρέθηκαν τα έξοδα της κηδείας, ο φόρος κληρονομιάς,
ένα χρέος 100 λιρών προς τον Ένγκελς και άλλες 100 λίρες για
το γιατρό του Βολφ, κάποιον Λούις Μπόρτσαρντ -προς μεγάλη
ενόχληση του Μαρξ, ο οποίος θεωρούσε το «στομφώδη μαστροχαλαστή)) υπεύθυνο για το θάνατο του φίλου του- απέμεινε ένα
υπόλοιπο 820 λιρών για το δικαιούχο του κληροδοτήματος. Ποσό κατά πολύ μεγαλύτερο από όσα κέρδισε ποτέ ο Μαρξ γράφοντας και το οποίο εξηγεί για ποιο λόγο ο πρώτος τόμος του
Κεφαλαίου (ο οποίος κυκλοφόρησε τρία χρόνια αργότερα) αφιερώνεται «στον αλησμόνητο φίλο μου Β ί λ χ ε λ μ Βολφ, τον ατρόμητο, πιστό, ευγενικό πρωταγωνιστή της εργατικής τάξης», παρά στον προφανέστερο και πιο άξιο υποψήφιο, τον Φρειδερίκο
Ένγκελς.
Οι Μαρξ δεν άργησαν να ξοδέψουν το ανέλπιστό τους εισόδημα. Η Τζένη αγόρασε καινούργια έπιπλα και διακόσμησε από
την αρχή το σπίτι, εξηγώντας πως «θεώρησα σωστότερο να τα
επενδύσω σε αυτή τη χρήση, παρά να τα κατασπαταλήσω δεξιά
κι αριστερά σε ασημαντότητες». Αγόρασαν κατοικίδια για τα
παιδιά (τρία σκυλιά, δύο γάτες και δύο πουλιά) στα οποία έδωσαν ονόματα από τα αγαπημένα τερψιλαρύγγια του Κάρολου,
Ουίσκι και Τόντι* μεταξύ άλλων. Τον Ιούλιο πήρε την οικογένεια και πήγαν διακοπές στο Ραμσγκέιτ για τρεις εβδομάδες, αν
και η εμφάνιση μιας κακοήθους διοθήνης ακριβώς πάνω από το
πέος τού χάλασε τη διασκέδαση και τον ανάγκασε να μείνει καθηλωμένος στο κρεβάτι κατσούφης και μισάνθρωπος. «Ο φαρισαίος σου ξεφαντώνει εδώ και κάνει τον άρχοντα, όπως το ίδιο
Ζεστό γκρογκ, είδος αλκοολούχου αφεψήματος.
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κάνουν, σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, και το καλύτερο του ήμίσυ και τα θηλυκά του τέκνα», σημείωσε κοιτώντας ζηλόφθονα
έξω από το παράθυρο την παραλία. «Είναι θλιβερό σχεδόν να
βλέπεις το σεβάσμιο Ωκεανό, τον πανάρχαιο Τιτάνα, να αναγκάζεται να υπομένει τους νάνους που διασκεδάζουν με τα κύματά του, να τον βλέπεις να καταντά διασκεδαστής». Τα σπυριά
είχαν αντικαταστήσει τους δικαστικούς κλητήρες ως βασική πηγή του εκνευρισμού του. Ως επί το πλείστον, πάντως, τα αντιπαρερχόταν με την ίδια ανέμελη περιφρόνηση. Το φθινόπωρο
παρέθεσε μεγάλο χορό στη Μοντένα Βίλας για την Τζένηχεν
και τη Λόρα, που είχαν περάσει πολλά χρόνια της ζωής τους αρνούμενες τις προσκλήσεις για τα πάρτι από φόβο μήπως δεν ήταν
σε θέση να τις ανταποδώσουν. Πενήντα φίλοι τους διασκέδασαν
μέχρι τις τέσσερις τα ξημερώματα και περίσσεψε τόσο φαγητό
που την άλλη μέρα επέτρεψαν στη μικρή Τούσι να καλέσει τα
παιδιά της γειτονιάς για ένα αυτοσχέδιο τσάι.
Γράφοντας στον Λίον Φίλιπς το καλοκαίρι του 1864, ο Μαρξ
αποκάλυψε μια ακόμη πιο εντυπωσιακή πτυχή του νέου ευκατάστατου τρόπου της ζωής του:
Εδώ και κάποιο καιρό, κάτι που δεν θα σε καταπλήξει και λίγο, έχω επενδύσει εν μέρει σε αμερικανικά κεφάλαια, αλλά,
κυρίως, σε αγγλικές μετοχές, οι οποίες φέτος φυτρώνουν σαν
τα μανιτάρια (προς όφελος κάθε πιθανής και απίθανης ανώνυμης εταιρείας), πιέζονται μέχρι να ανέβουν σε παράλογα
επίπεδα και στη συνέχεια, ως επί το πλείστον, καταρρέουν.
Κέρδισα έτσι πάνω από 400 λίρες και, τώρα που η πολυπλοκότητα της πολιτικής κατάστασης αφήνει ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, θα ξαναρχίσω. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που απαιτεί λίγο χρόνο και σου επιτρέπει, διατρέχοντας κάποιο μικρό κίνδυνο, να απαλλάξεις τον εχθρό από
τα χρήματά του.
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Καθώς δεν υπάρχουν έγγραφα στοιχεία των χρηματιστηριακών
του πράξεων, ορισμένοι ακαδημαϊκοί έχουν υποθέσει πως ο Μαρξ
απλώς επινόησε την ιστορία για να εντυπωσιάσει τον επιχειρηματία θείο του. Μπορεί, όμως, να είναι και αλήθεια. Σίγουρα παρακολουθούσε από κοντά τις τιμές των μετοχών και, ενώ ενοχλούσε διαρκώς τον Ένγκελς για την επόμενη δόση του κληροδοτήματος του Λούπους, ανέφερε πως «μακάρι να είχα τα
χρήματα πριν από δέκα ημέρες, θα είχα σκίσει στο Χρηματιστήριο εδώ. Έχει ξανάρθει η εποχή που με εξυττνάδα και λίγα
χρήματα, μπορείς να βγάλεις χρήματα στο Λονδίνο».
Κερδοσκοπούσε στο Χρηματιστήριο, παρέθετε δείττνα και χοροεσπερίδες, έκανε βόλτα τα σκυλιά στο πάρκο: ο Μαρξ διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο να γίνει αξιοσέβαστος. Μια μέρα έφτασε
ένα περίεργο χαρτί, ανακοινώνοντας πως, εν αγνοία του, τον εξέλεξαν στη δημοτική αργομισθία του αΦύλακα του Σκευοφυλακίου του Αγίου Παγκρατίου». Ο Ένγκελς το βρήκε πολύ διασκεδαστικό: aSalut ο connetable de Saint Pancrace!))"^ Τώρα θα
πρέπει να αγοράσεις αντάξια φορεσιά: κόκκινο νυχτικό, άσπρο
σκούφο, παντόφλες μέχρι τις φτέρνες, άσπρα σώβρακα, μακριά
πήλινη πίπα και ένα ποτήρι για τ η μαύρη μπύρα». Αλλά ο Μαρξ
σαμποτάρισε την ορκωμοσία, παραθέτοντας τ η συμβουλή ενός
Ιρλανδού γείτονά του να ατούς πω πως είμαι ξένος και να μου
κλάσουνε τ' αρχίδια».
Μετά τ η διάσπαση της Κομμουνιστικής Λίγκας είχε αποφασίσει να μείνει ανένταχτος, απορρίπτοντας συστηματικά τις προτάσεις των επιτροπών και των κομμάτων που ήθελαν να τον
στρατολογήσουν. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την αυθεντική απομόνωση από τα δημόσια πράγματα στην οποία εμείς οι
δύο, εσύ κι εγώ, βρισκόμαστε πια», είχε πει στον Ένγκελς ήδη
από το Φεβρουάριο του 1851 και χρειαζόταν κάτι περισσότερο
από τους φιλισταίους του Αγίου Παγκρατίου για να ξυττνήσει από
* Γεια σου, ω φύλακα του Αγίου Παγκρατίου.
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τη μακρόχρονή του νάρκη. Εντούτοις, μετά από 13 χρόνια «αυθεντικής απομόνωσης)) (τα οποία πάντως δεν πέρασαν σε απόλυτη τάξη και ασφάλεια) ο Μαρξ ένιωθε έτοιμος να επιστρέψει.
Η πρώτη ένδειξη πως η διάθεσή του είχε αλλάξει φάνηκε με
την ενθουσιώδη αντίδρασή του, όταν πληροφορήθηκε την πολωνική εξέγερση κατά της τσαρικής καταπίεσης το 1863. «Τι
σκέφτεσαι για την πολωνική υπόθεση;)) ρώτησε τον Ένγκελς
στις 13 Φεβρουαρίου. «Ένα πράγμα είναι σίγουρο, πως η εποχή
της επανάστασης άρχισε πάλι για τα καλά στην Ευρώπη)). Τέσσερις ημέρες αργότερα αποφάσισε πως η επέμβαση της Πρωσίας κατά των Πολωνών στασιαστών, για λογαριασμό του Τσάρου, «μας επιβάλλει να μιλήσουμε)). Σ' εκείνο το στάδιο ακόμη,
σκεπτόταν απλώς ένα φυλλάδιο ή κάποιο μανιφέστο - και πράγματι δημοσίευσε μια σύντομη «Διακήρυξη για την Πολωνία)) το
Νοέμβριο. Δεν μπορούσε να φανταστεί πως μέσα σε δώδεκα μήνες θα ήταν εκ των πραγμάτων ο ηγέτης του πρώτου μαζικού
κινήματος της διεθνούς εργατικής τάξης.
Η ενήλικη ζωή του Μαρξ έμοιαζε με την παλίρροια: μια
έβγαινε μπροστά και μια αποτραβιόταν και την αφρισμένη πλημμυρίδα ακολουθούσε κάθε φορά ο βρυχηθμός της άμπωτης. Σε
μεγάλο βαθμό δεν ήταν ο ίδιος που αποφάσιζε πότε θα συμμετάσχει στα κοινά και πότε θα απομονωθεί* τη στάση του την
υπαγόρευε το τυχαίο και οι περιστάσεις, οι αρρώστιες, οι εξορίες, οι οικογενειακές καταστροφές, οι πολιτικές αντιξοότητες,
οι καθημαγμένες φιλίες. Μπορούμε, ωστόσο, να τη δούμε και
ως συνειδητή προσπάθεια να συμφιλιώσει τις απαιτήσεις της
θεωρίας με τις ανάγκες της πρακτικής, την κατά μόνας περισυλλογή με την κοινωνική στράτευση. Όπως πολλοί συγγραφείς, ήταν κι αυτός ένας αγελαίος ερημίτης, αποζητούσε λίγη
μοναξιά για να δουλέψει χωρίς περισπασμούς και την ίδια κιόλας
στιγμή λαχταρούσε τα ερεθίσματα που του παρείχαν η δράση
και οι δημόσιες αντιπαραθέσεις. Και το δίλημμα το ένιωθε οξύτερο από τους περισσότερους ομοτέχνους του, καθώς η αποξέ-
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νωση των ατόμων από την κοινωνία ήταν μια δομική εμμονή του
έργου του.
Σ ε μια σχολική έκθεση του 1835, που ξεχείλιζε από την άκοπη
αυτοπεποίθηση του δεκαεφτάχρονου που έχει μόλις αγοράσει το
πρώτο του ξυραφάκι, απάλειφε το πρόβλημα βιαστικά λες κι ήτανε εφηβικό χνούδι. αΟ κύριος οδηγός που θα πρέπει να μας δείχνει το δρόμο στην επιλογή του επαγγέλματος είναι το καλό της
ανθρωπότητας και η δική μας τελείωση», έγραφε. «Δεν θα πρέπει
να νομίσουμε πως τα δύο αυτά συμφέροντα συγκρούονται». Γιατί
όχι; Γιατί η ανθρώπινη φύση συντίθεται με τέτοιον τρόπο ώστε
τα άτομα φτάνουν στο αποκορύφωμα της τελειότητας, όταν αφοσιώνονται στους άλλους. Όποιος δουλεύει μόνο για τον εαυτό του
((ενδέχεται να γίνει διάσημος άνθρωπος των γραμμάτων, μεγάλος
σοφός, εξαίρετος ποιητής, αλλά ποτέ δεν θα γίνει τέλειος, πραγματικά μεγάλος άνθρωπος». Η ιστορία στέφει μόνο όσους τίμησαν τους εαυτούς τους προσφέροντας στη φυλή τους και αη ίδια η
θρησκεία μάς διδάσκει πως το ιδεατό ον, το οποίο όλοι αγωνιζόμαστε να αντιγράψουμε θυσιάστηκε για το καλό της ανθρωπότητας... Ποιος θα τολμήσει να εκμηδενίσει τέτοια επιχειρήματα;»
Ο ίδιος ο Μαρξ, όπως αποδείχτηκε. Αφού αντιλήφθηκε πως η
θρησκεία δεν ήταν γιατρικό για την αλλοτρίωση, αλλά ναρκωτικό για τον πόνο, αναγκάστηκε να αποζητήσει αλλού την ολότητα - πρώτα στη μεγάλη ενοποιητική αυτοσυνειδησία της εγελιανής φιλοσοφίας κι έπειτα στον ιστορικό υλισμό. Δεν υπήρχε,
ωστόσο, διαφυγή από την παλαιά θεολογική διαμάχη σχετικά
με την προτεραιότητα της πίστης ή των έργων: προσλάμβανε
απλώς τώρα μια εκκοσμικευμένη μορφή, είτε ως θεωρία εναντίον πρακτικής είτε ως λέξεις εναντίον πράξεων. ((Οι φιλόσοφοι
απλώς ερμήνευσαν τον κόσμο με διάφορους τρόπους* το ζήτημα
είναι να τον αλλάξουμε))^ δήλωσε το 1845, λες και καταργούσε
τον καταμερισμό της εργασίας με ένα χτύπημα της πέννας του:
στο μέλλον ο καθένας θα είναι ταυτόχρονα φιλόσοφος και στρατιώτης, όπως κι όλοι μας το πρωί θα βόσκουμε τα πρόβατά μας.
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το απομεσήμερο θα ζωγραφίζουμε και το απόγευμα θα πηγαίνουμε για ψάρεμα. Ξαναμμένος από την υπαρξιστική φλόγα της
εποχής, ο Μαρξ δεν έδειχνε καθόλου υπομονή με τη νοοτροπία
των ελεφάντινων πύργων. Σ ' ένα ελάχιστα γνωστό άρθρο του
1847, σάρκαζε το Βέλγο δημοσιογράφο Άντολφ Μπαρτέλς, που
είχε φοβηθεί από τις δραστηριότητες των Βέλγων πολιτικών
προσφύγων στις Βρυξέλλες:
Ο κύριος Άντολφ Μπαρτέλς ισχυρίζεται πως η δημόσια ζωή
έχει τελειώσει γι' αυτόν. Πράγματι, έχει αποσυρθεί στον ιδιωτικό βίο και δεν εννοεί να τον αφήσει* κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο δημόσιο γεγονός, περιορίζεται να ξεστομίζει διαμαρτυρίες και να διακηρύσσει μεγαλοφώνως πως πιστεύει ότι
είναι ο κύριος του εαυτού του, πως η κίνηση έγινε δίχως τη
δική του συμμετοχή, του κυρίου Μπαρτέλς, παρά τη δική του
συμμετοχή, του κυρίου Μπαρτέλς, και πως έχει το δικαίωμα
να της αρνηθεί την υπέρτατή του ευλογία. Θα συμφωνήσετε
πως είναι κι αυτός ένας τρόπος να συμμετέχεις στα κοινά, ίδιος
με οποιονδήποτε άλλον, και πως με όλες αυτές τις δηλώσεις,
τις διακηρύξεις και τις διαμαρτυρίες, ο δημόσιος άντρας κρύβεται πίσω από το ταπεινό παρουσιαστικό του ιδιώτη. Έτσι,
αποκαλύπτεται η παραμελημένη και παρεξηγημένη ιδιοφυΐα.
Εντούτοις, μέσα σε λίγα χρόνια, ο Μαρξ κατέληξε στο συμπέρασμα πως μια παρεξηγημένη ιδιοφυΐα, όπως ο ίδιος, έχει κάθε
δικαίωμα να συμμετέχει στη δημόσια ζωή αναπέμποντας διαμαρτυρίες και διακηρύξεις από την απομόνωση του γραφείου του.
Κάθε πράγμα στον καιρό του: καιρός του σπείρειν, καιρός του
θερίζειν καιρός του πολέμου, καιρός της ειρήνης. Ή, για να ανακατέψουμε τις παραπομπές, γιατί να μιμείσαι την κίνηση της
τίγρης, όταν ο αχός του πολέμου έχει καταλαγιάσει;
Έτσι εξηγείται η εντυπωσιακή αντίθεση μεταξύ της χλευαστικής επίθεσης εναντίον του Μπαρτέλς και του αυτοβιογραφι-
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κού προλόγου στη Συμβολή στψ Κρίτική της Πολιτικής Οικονομίας (1859), όπου εξομολογείται πως το κλείσιμο της Rheinische
Zeitung το 1843 του έδωσε την ευκαιρία που περίμενε από καιρό ανα αποσυρθεί από τ η δημόσια σκηνή στο αναγνωστήριό του»,
στο οποίο «εγκαταστάθηκα εφεξής με μεγάλη μου χαρά». Τον
πρόλογο αυτό τον έγραψε κατά τ η διάρκεια μιας πολύ μεγαλύτερης περιόδου απόσυρσης από τα δημόσια πράγματα. Μολονότι, οι γερμανικές εφημερίδες τον μάλωναν συχνά για την αδράνειά του, δεν έδειχνε και μεγάλη διάθεση να διακόψει την αποχή του. Το 1857, του έγραψε μια ομάδα επαναστατών από τ η
Νέα Υόρκη εκλιπαρώντας τον να αναβιώσει την παλαιά Κομμουνιστική Λίγκα· του πήρε πάνω από ένα χρόνο να απαντήσει,
αλλά και στην απάντησή του το μόνο που επεσήμανε ήταν πως
«από το 1852 δεν διατηρώ ουδεμία σχέση με οργανώσεις και είμαι απολύτως πεπεισμένος πως οι θεωρητικές μου σπουδές είναι
πολύ χρησιμότερες για την εργατική τάξη απ' ό,τι η ανάμειξή
μου σε οργανώσεις που έχουν πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο τους
στην Ευρώπη». Όπως είχε πει και στον Φέρντιναντ Φράιλγκραθ
το Φεβρουάριο του 1860, «εκεί που εσύ είσαι ποιητής, εγώ είμαι
κριτικός, και για μένα οι εμπειρίες του 1849-1852 ήταν αρκετές.
Η "Λίγκα", όπως και η société des saisons στο Παρίσι και εκατοντάδες άλλες εταιρείες ήταν απλώς επεισόδια στην ιστορία
ενός κόμματος που βλασταίνει παντού φυσικά στο χώμα της σύγχρονης κοινωνίας». Η βιολογική αυτή μεταφορά είναι η καταλληλότερη μεταφορά για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε στο φως
τέσσερα χρόνια αργότερα η Διεθνής Ένωση Εργατών.
Λκούγεται σχεδόν οξύμωρο το γεγονός ότι μια οργάνωση που
διεκδικούσε το όνομα της «Διεθνούς» ξεκίνησε από την Λγγλία,
όπου ο νησιωτικός απομονωτισμός ήταν για πολύ καιρό όχι μόνο
γεωγραφική σύμπτωση, αλλά, κυρίως, τρόπος ζωής, και όπου γενεές και γενεές μαθητών είχαν μάθει να τραγουδούν τους στίχους
του Σαίξπηρ για το νησί των βασιλέων, την άλλη αυτή Εδέμ:
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Ετούτο το πετράδι δεμένο με θάλασσα αργυρή,
Που απλώνεται ολόγυρα του ίδια τείχος,
Σαν τάφρος που περικλείει το κάστρο,
Ενάντια στο φθόνο λιγότερο ευτυχισμένων τόπων
Το ευλογημένο τούτο χώμα, ετούτη η γη, ετούτο το βασίλειο,
ετούτη η Αγγλία,..
Όταν OL Άγγλοι μιλούν για την «Ευρώπη» ή για την «Ήπειρο»
δεν συμπεριλαμβάνουν τ η δική τους χώρα: αναφέρονται στο
Εξωτερικό, σ' αυτόν τον αλλόκοτο και άγριο τόπο όπου οι ιθαγενείς σού κατουρούν τα παπούτσια και τρώνε σκόρδο στο κρεβάτι. Ενδέχεται, βέβαια, ο Άγγλος να επισκεφθεί το Εξωτερικό -και, ευκαιρίας δοθείσης, να δημιουργήσει τ η μεγαλύτερη
αυτοκρατορία που γνώρισε ποτέ η γ η - , αλλά ο σκοπός των
εξορμήσεων του, ε ί τ ε για βικτοριανούς διπλωμάτες με κανονιοφόρους πρόκειται, είτε για σύγχρονους χούλιγκαν του ποδοσφαίρου, είναι να υπενθυμίσει στον κύριο Αλλοδαπό πως παραμένει πάντα παιδί μιας κατώτερης γενιάς. Στο κάτω κάτω, ποιο
άλλο έθνος μπορεί να περηφανευτεί πως αναδύθηκε από το γαλάζιο πέλαγος με εντολή των ουρανών; Ο χιουμορίστας του δεκάτου ενάτου αιώνα Ντούγκλας Τζέρολντ, συνεργάτης του περιοδικού Punchy αναλόγου επιπέδου αστεία έκανε, όταν έγραφε
πως «το μόνο κοινό που υπάρχει μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας
είναι... η θάλασσα». Τέτοιες κρυάδες είναι και σήμερα ένα από
τα βασικά πρωτοσέλιδα θέματα των αγγλικών ταμπλόιντ.
Αρκεί η σκέψη της Αγγλίας για να μεταμορφωθούν ακόμη και
έξυπνοι άνθρωποι σε παραληρούντες κενολόγους. «Επιστρέφοντας στην Αγγλία από οποιαδήποτε ξένη χώρα, έχεις αμέσως την αίσθηση πως αναπνέεις διαφορετικό αέρα», έγραφε ο
Τζορτζ Όργουελ σ' ένα διάσημο και υπερεκτιμημένο δοκίμιο.
«Από τα πρώτα ήδη λεπτά, δεκάδες μικρά πράγματα συνωμοτούν για να σου δώσουν αυτή την εντύπωση. Η μπύρα είναι πιο
πικρή, τα νομίσματα βαρύτερα, το γρασίδι πιο πράσινο...» Κα-
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κόμοιρο Εξωτερικό: ούτε ένα αξιοπρεπές λιβάδι δεν ξέρεις να
φτιάχνεις.
Πλάι σ' αυτή την ιστορία της μεγαλαυχίας και της ξενοφοβίας, υπάρχει, ωστόσο, και μια άλλη παράδοση - διακριτικότερη, βέβαια, μα εξίσου σταθερή στο χρόνο: η παράδοση του αγγλικού διεθνισμού, ιδίως στους κόλπους του συνδικαλιστικού κινήματος. Σκεφτείτε την εκστρατεία ενάντια στο απαρτχάιντ της
Νότιας Αφρικής ή την άρνηση των συνδικαλιστών να παράγουν
προϊόντα για τη χιλιανή δικτατορία στη δεκαετία του '70: σε
πολλές περιπτώσεις, μια μερίδα, τουλάχιστον. Βρετανών εργατών είχε την αυθόρμητη διάθεση να επιδείξει ενστικτώδη αλληλεγγύη προς τους καταπιεσμένους. Όπως είχε πει κι ο χαρτιστής Τζορτζ Τζούλιαν Χάρνεϊ, το 1847, την περίοδο της πορτογαλικής εξέγερσης: αΟ κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει πως
τα εξωτερικά ζητήματα τον αφορούν εξίσου με τις εσωτερικές
υποθέσεις· πως ένα χτύπημα ενάντια στην Ελευθερία στον Τάγο συνιστά προσβολή στους φίλους της Ελευθερίας στον Τάμεση· πως η επιτυχία του δημοκρατικού κινήματος στη Γαλλία θα
είναι η καταδίκη της Τυραννίας σε όλες τις χώρες· και πως ο
θρίαμβος των Άγγλων δημοκρατών χαρτιστών θα σημάνει τη λύτρωση εκατομμυρίων ανθρώπων σ' ολόκληρη την Ευρώπη». Η
άρχουσα ελίτ της εποχής υπέθεσε, με κάποια ευκολία, πως ετούτοι οι φίλοι της Ελευθερίας στον Τάμεση υπήρχαν μόνο στη φαντασία του Χάρνεϊ. Για ποιον άλλο λόγο, εξάλλου, η Αγγλία παρέμεινε αμόλυντη από την επαναστατική επιδημία που είχε πλήξει την υπόλοιπη Ευρώπη το 1848; Η εταιρεία Αλληλέγγυων
Δημοκρατών που είχε οργανώσει ο Χάρνεϊ -και στης οποίας τα
μέλη συμπεριλαμβάνονταν πολιτικοί πρόσφυγες από τη Γαλλία,
τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Σκανδιναβία- διοργάνωνε συγκεντρώσεις και συζητούσε τα συγκλονιστικά γεγονότα που συντάρασσαν την Ηπειρωτική Ευρώπη· οι απλοί, όμως. Βρετανοί
εργάτες ενδιαφέρονταν για τον αγώνα που διεξαγόταν σε μακρινές χώρες για τις οποίες δεν γνώριζαν τίποτα;
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Την απάντηση μας την παρέχει το εκπληκτικό «επεισόδιο του
Χανάου», το 1850 - τ ο οποίο από ευτυχή σύμπτωση, συνέβη
πράγματι δίπλα στον Τάμεση. Ο στρατάρχης βαρόνος Φον Χα~
νάου ήταν ένας βάναυσος Αυστριακός διοικητής, γνωστός ως αη
Ταινα», ο οποίος, την περίοδο που κατέττνιγε τις εξεγέρσεις στην
Ιταλία και την Ουγγαρία, είχε κερδίσει με το σπαθί του το παρωνύμιο, βασανίζοντας φυλακισμένους και μαστιγώνοντας γυναίκες. Τον Αύγουστο του 1850, σε μια ανάπαυλα των εξουθενωτικών του καθηκόντων, αποφάσισε να κάνει σύντομες διακοπές
στο Λονδίνο. Στα αξιοθέατα που είχε κανονίσει να επισκεφθεί
συμπεριλαμβανόταν και το ζυθοποιείο των Μπάρκλεϊ και Πέρκινς, στη νότια όχθη του ποταμού. Μολονότι ο Τζορτζ Τζούλιαν
Χάρνεϊ είχε ενθαρρύνει όλους τους φίλους της Ελευθερίας να διαδηλώσουν ενάντια στην επίσκεψη, δεν πολυπίστευε πως οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας είχαν περιθώρια επιτυχίας - και εξεπλάγη και ο ίδιος με όσα συνέβησαν στη συνέχεια. Μόλις η Ύαινα μπήκε στο ζυθοποιείο μια ομάδα καραγωγέων του έριξε μια
μπάλα σανό στο κεφάλι και τον περιέλουσε με κοπριά. Εκείνος
πετάχτηκε έξω στο δρόμο όπου τον περίμεναν μαουνιέρηδες και
καρβουνιάρηδες που τον πήραν στο κυνήγι, σχίζοντάς του τα ρούχα, ξεριζώνοντάς του μεγάλες τούφες από τα μουστάκια και φωνάζοντας ((Κάτω ο Αυστριακός χασάπης!». Ο Χανάου προσπάθησε να κρυφτεί σ' ένα σκουπιδοτενεκέ στην ταβέρνα Τζορτζ
στην όχθη του ποταμού, αλλά σύντομα τον εντόπισαν και τον
περιέλουσαν ξανά με ακαθαρσίες. Μέχρι να φτάσει η αστυνομία
στην παμπ και να τον περάσει με ασφάλεια στην αντίπερα όχθη,
ο καταλερωμένος και ταπεινωμένος χασάπης δεν ήταν σε θέση
πια να συνεχίσει τις διακοπές του. Μέσα σε λίγες ώρες, ένα καινούργιο τραγούδι ακουγόταν στους δρόμους του Σαουθγουόρκ:
Δίώξτε τον, δίώξτε τον απ'τη δική μας την όχθη του Τάμεση
Στείλτε τον στους Τόρι και στις κυράδες τους που ζουν με άνεση
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Να σουλατσάρει στο Γουέστ Εντ, να πίνει το τσάι του με ολί-
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Και κάθε φορά που θ' ακούει ο χασάπης αΤζορτζΙν» όπου φύγει φύγει
Η Red Republican^ η εφημερίδα του Χάρνεϊ, θεώρησε το ξεβράκωμα του Χανάου ως απόδειξη ατής προόδου που έχουν σημειώσει οι εργατικές τάξεις στο ζήτημα της πολιτικής, απόδειξη της αδιάφθορής τους αγάπης για τ η δικαιοσύνη και του έντονου μίσους που τρέφουν για την τυραννία και τ η βαναυσότητα».
Στην εορταστική συγκέντρωση στο Φάρινγκτον Χολ, στην οποία
μίλησε ο Ένγκελς, δήλωσαν συμμετοχή τόσοι πολλοί, που αναγκάστηκαν να αρνηθούν την είσοδο σε εκατοντάδες άτομα. Έλαβαν συγχαρητήριες επιστολές από ενώσεις εργατών από το Παρίσι και τ η Νέα Υόρκη. Ακόμη κι ο Πάλμερστον διασκέδασε στα
κρυφά, θεωρώντας πως ο Στρατάρχης θα βελτιωνόταν μόνον εάν
έπινε μια γερή γουλιά από το δικό του γιατρικό. Οι συντηρητικές εφημερίδες, πάντως, όπως η Quarterly Review^ δεν βρήκαν
τίποτε το αστείο: οι σκηνές εξέγερσης που εκτυλίχθηκαν στις
όχθες του Τάμεση ήταν μια ανησυχητική αένδειξη διείσδυσης
της ξένης επιρροής ακόμη και στους δικούς μας ανθρώπους» - η
ξένη επιρροή ήταν ο καθιερωμένος ευφημισμός στα μέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα για το θανάσιμο ιό του σοσιαλισμού.
Δεν χρειαζόταν να ανησυχεί η Quarterly Review όχι ακόμη
τουλάχιστον. Για τα επόμενα δέκα χρόνια, το ττνεύμα της Όχθης
παρέμενε αόρατο, καθώς οι ελάχιστες σοσιαλιστικές ομάδες στη
Βρετανία - η Κομμουνιστική Λίγκα, οι Χαρτιστές, οι Αλληλέγγυοι Δημοκράτες- είτε απεβίωσαν είτε αποκοιμήθηκαν. Μόνον
το 1860 το προλεταριάτο άρχισε να ξυπνά από τ η μακρόχρονή
του νάρκη. Όπως έχει παρατηρήσει ο ιστορικός Έρικ Χομπσμπάουμ, η αναγέννηση εκδηλώθηκε ως «περίεργο αμάλγαμα πολιτικής και βιομηχανικής δράσης, ριζοσπαστικών ιδεολογιών
πολλών ειδών, από τ η δημοκρατική μέχρι την αναρχική, ταξικών
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αγώνων, ταξικών συμμαχιών και κυβερνητικών και καπιταλιστικών παραχωρήσεων. Μα πάνω απ' όλα ήταν διεθνής^ όχι
τόσο με την έννοια ότι, όπως και η αναγέννηση του φιλελευθερισμού, συνέβη ταυτόχρονα σε περισσότερες χώρες, αλλά επειδή ήταν σύμφυτη με τ η διεθνή αλληλεγγύη των εργατικών τάξεων».
Το Συμβούλιο Συνδικάτων του Λονδίνου, που είχε ιδρυθεί το
1860, βρισκόταν πίσω από ένα μεγάλο μέρος όλης αυτής της δραστηριότητας. Συγκάλεσε συλλαλητήριο για την υποδοχή του
Ιταλού απελευθερωτή Τζουζέπε Γκαριμπάλντι (το οποίο συγκέντρωσε ένα πλήθος 50.000 ανθρώπων περίπου), και το Μάρτιο του 1862 οργάνωσε μια δημόσια συγκέντρωση συμπαράστασης στον αγώνα του Αβραάμ Λίνκολν ενάντια στη δουλεία. Ο
Μαρξ πραγματοποίησε μ' αυτή την ευκαιρία μία από τις σπάνιες καθόδους του στην πόλη και παρατήρησε προς μεγάλη του
ικανοποίηση πως «οι εργαζόμενοι μιλάνε πράγματι πολύ καλά,
δίχως ίχνος αστικής ρητορικής». Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε, ωστόσο, την ασύνειδη προσφορά του Ναπολέοντα Γ ' , ο
οποίος πλήρωσε τα έξοδα μιας αντιπροσωπείας Γάλλων εργατών για να επισκεφθούν την Έκθεση του 1862, κι έτσι τους έδωσε, δίχως να το γνωρίζει, την ευκαιρία να συναντηθούν με ανθρώπους, όπως ο Τζορτζ Όντζερ, γραμματέας του Συμβουλίου
Συνδικάτων. Τον Ιούλιο του 1863, πολλοί από τους Γάλλους
αντιπροσώπους επέστρεψαν στο Λονδίνο για το συλλαλητήριο
συμπαράστασης στην πολωνική εξέγερση και ο Όντζερ συνέγραψε μία «Έκκληση προς τους Εργάτες της Γαλλίας από τους
Εργάτες της Αγγλίας», προτείνοντας να δώσουν τυπική μορφή
στην αλληλεγγύη που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο όχθες
της Μάγχης. Συγκάλεσαν νέα συνάντηση -αυτήν τη φορά στο
σπηλαιώδες Σεν Μάρτιν Χολ, στο Κόβεντ Γκάρντεν, στις 28
Σεπτεμβρίου 1864- και αποφάσισαν να χρίσουν τη νέα τους ένωση Διεθνή Ένωση Εργατών.
Προσέξτε τον τίτλο: προκειμένου να γίνουν κάτι παραπάνω
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από μια απλή αγγλογαλλι,κή συνεργασία, ήταν υποχρεωμένοι να
συστρατεύσουν σημαίνοντα πρόσωπα από τρίτες χώρες. Γι' αυτόν το λόγο, ένα πρωινό του Σεπτεμβρίου του 1864, κάποιος νεαρός Γάλλος ονόματι Βικτόρ Λε Λουμπέζ χτύπησε την πόρτα του
αριθμού 1 της Μοντένα Βίλας και ρώτησε εάν ο Κάρολος Μαρξ
είχε να προτείνει κάποιον να μιλήσει εξ ονόματι των «Γερμανών
εργατών». Ο αστικός τρόπος ζωής του Μαρξ συνιστούσε, βεβαίως, κώλυμα εκλογιμότητας* πρότεινε, έτσι, τον πρόσφυγα ράφτη Γιόχαν Γκέοργκ Εκάριους, παλαιό σύμμαχο από την Κομμουνιστική Λίγκα. Διερωτάται κανείς πώς ο Λε Λουμπέζ κι ο
Όντζερ δεν είχαν σκεφτεί μόνοι τους τον Εκάριους, μιας και τον
γνώριζαν ήδη καλά από τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο Συνδικάτων του Λονδίνου. Πιθανόν η οικειότητα να είχε θρέψει την
περιφρόνηση· συνέβαινε συχνά με τον Εκάριους: οι αδέξιοι τρόποι του και η έλλειψη χιούμορ που τον χαρακτήριζε προκαλούσαν την εχθρότητα σε όσους εργάζονταν μαζί του και ίσως οι εκπρόσωποι της Ένωσης να ήλπιζαν πως ο Μαρξ θα επιστράτευε
κάποιον πιο εμπνευσμένο ρήτορα για ένα τόσο σημαντικό συμβούλιο.
Λξίζει εδώ να κάνουμε μια παύση και να αναρωτηθούμε τι μας
διδάσκει για το χαρακτήρα του Μαρξ το γεγονός ότι είχε αναλάβει το ρόλο του προστάτη του Εκάριους. Σύμφωνα με ένα θρύλο που τον αναπαράγουν ακαταπόνητα οι επικριτές του, ο Μαρξ
ήταν ένας αδιόρθωτος σνομπ και απεχθανόταν τους σοσιαλιστές
που προέρχονταν από την εργατική τάξη: τους θεωρούσε απαίδευτους, ηλίθιους, ανθρώπους που τους είχαν φουσκώσει τα μυαλά ιδέες που δεν ταίριαζαν με την κοινωνική τους θέση. Ο βιογράφος Ρόμπερτ Πέιν, για παράδειγμα, αναφέρεται στην «περιφρόνηση που έτρεφε ο Μαρξ για την ανθρωπότητα και ιδίως για
το τμήμα της εκείνο που αποκαλούσε ο ίδιος προλεταριάτο».
Ακόμη κι ένας σοβαρός μελετητής του Μαρξ, όπως ο καθηγητής Σλόμο Λβινέρι, γράφει ότι «υπάρχουν πολλά στοιχεία που
αποδεικνύουν πως ο Μαρξ δεν ήταν πεπεισμένος για την ικα-
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νότητα του προλεταριάτου να συλλάβει και να πραγματώσει τους
στόχους του δίχως εξωτερική ττνευματική βοήθεια. Η άποψη αυτ ή του Μαρξ συνάδει με την παρατήρησή του πως οι επαναστάσεις δεν αρχίζουν ποτέ από τις "μάζες" αλλά γεννιούνται στα
πλαίσια ομάδων της ελίτ». Πού υπάρχουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του Μαρξ; Ψάχνει
κανείς τα έργα του Μαρξ -και τις υποσημειώσεις του Αβινέριεις μάτην. Ο Αβινέρι επικαλείται, βέβαια, «τον προσβλητικό τρόπο» με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στον Β ί λ χ ε λ μ Βάιτλινγκ:
εντούτοις, όπως έχουμε δει, ο Μαρξ ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρος με τον Βάιτλινγκ* ισχυριζόταν πως δεν θα έπρεπε να είμαστε τόσο σκληροί με ένα φτωχό ράφτη που υπέφερε τα πάνδεινα εξαιτίας των πεποιθήσεών του. Εξάλλου, τ η ρήξη τους δεν
την προκάλεσε η δήθεν απαξίωση προς κάποιον κοινωνικά υποδεέστερο, αλλά το γεγονός πως ο Μαρξ είχε απηυδήσει πια με
τις πολιτικές και θρησκευτικές πλάνες ενός ανυπόφορου εγωμανούς. Εάν ο Βάιτλινγκ ήταν διανοούμενος της μεσαίας τάξης,
ο Μαρξ θα του είχε φερθεί πολύ σκαιότερα.
Και φτάνουμε στο δεύτερο αποδεικτικό παράδειγμα του Αβινέρι. ((Μέχρι κι ένας από τους πιο πιστούς του μαθητές, ο Τζορτζ
Εκάριους, επίσης ράφτης στο επάγγελμα, γεύτηκε μια γερή δόση άδικης καταφρόνιας από το δάσκαλο και καθοδηγητή του».
Για μια ακόμη φορά δεν αναφέρονται πηγές: προφανώς η αφ'
υψηλού περιφρόνηση του Μαρξ προς τους ράφτες, τους μπαλωματήδες και τα υπόλοιπα ζωύφια είναι τόσο γνωστή παγκοσμίως
που δεν χρειάζεται επαλήθευση.
Η αλήθεια είναι ακριβώς η αντίθετη. Ο ίδιος ο Μαρξ έδωσε
για πρώτη φορά στον Εκάριους την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις του, δημοσιεύοντας τ η μ ε λ έ τ η του ((Η δουλειά του ράφτη
στο Λονδίνο» στη βραχύβια εφημερίδα του Αονδίνου NRZRevue.
((Ο συγγραφέας ετούτου του άρθρου», πληροφορούσε ο Μαρξ τους
αναγνώστες, ((είναι κι ο ίδιος εργάτης σ' ένα ραφτάδικο του Λονδίνου. Ρωτούμε τη γερμανική αστική τάξη, πόσους συγγραφείς
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διαθέτει ικανούς να συλλάβουν την αληθινή κίνηση με παρόμοιο
τρόπο;... Ο αναγνώστης θα προσέξει πως, αντί για τη συναισθηματική, ηθικολογική και ψυχολογική κριτική που χρησιμοποίησαν ενάντια στις υφιστάμενες συνθήκες ο Βάιτλινγκ και άλλοι εργάτες που καταπιάστηκαν με το γράψιμο, εδώ αντιπαρατίθεται στην αστική κοινωνία και την κίνησή της, μια σύλληψη
καθαρά υλιστική και εξ ολοκλήρου ελεύθερη».
Κανένα ίχνος περιφρόνησης, άδικης ή δίκαιης. Τις μαύρες
ημέρες του 1850, ο Μαρξ συμπαραστάθηκε και στήριξε τον Εκάριους, βοηθώντας τον να δημοσιεύσει τα άρθρα του σε γερμανόφωνες εφημερίδες του εξωτερικού με την ελπίδα να τον σώσει
από το μαγγανοπήγαδο της ραπτικής, πέντε το πρωί με οκτώ
το απόγευμα. «Αν πρόκειται να έρθουν χρήματα, προτείνω να
πάρει πρώτος μερικά ο Εκάριους για να μη χρειάζεται να περνάει
ράβοντας όλη του την ημέρα», συμβούλευσε ένα σύντροφο δημοσιογράφο στην Ουάσινγκτον. «Φρόντισε να πάρει κάτί^ αν είναι δυνατόν». Όσο δύσκολα κι αν ήταν τα οικονομικά του, επέμενε να προηγηθεί ο Εκάριους.
Όταν ο Εκάριους αρρώστησε με φυματίωση, το Φεβρουάριο
του 1859, ο Μαρξ σχολίασε πως «είναι η τραγικότερη εμπειρία
μου εδώ στο Λονδίνο». Λίγους μήνες αργότερα σημείωσε μελαγχολικά πως ο Εκάριους «συνθλίβεται στο κάτεργό του» και
ζήτησε από τον Ένγκελς να στείλει λίγα μπουκάλια πόρτο στον
κακομοίρη για να τον κρατήσουν όρθιο. Το 1860, εξαναγκασμένος από την κλονισμένη του υγεία να εγκαταλείψει προσωρινά τη
ραπτική, νοίκιασε σπίτι με έξοδα του Μαρξ, ο οποίος, επιπλέον,
του βρήκε μόνιμη δουλειά στον αμερικανικό Τύπο με πληρωμή
3 δολάρια το άρθρο. Όταν, κατά τη διάρκεια της επιδημίας κόκκινου πυρετού το 1862, πέθαναν τρία παιδιά του Εκάριους, ο
Μαρξ, χτυπημένος κι ο ίδιος από τη φτώχεια, οργάνωσε έρανο
για να εξασφαλισθούν τα έξοδα της κηδείας. Τέλος, όταν τον κάλεσαν να υποδείξει έναν ομιλητή για την ιστορική δημόσια συγκέντρωση του Σεπτεμβρίου του 1864, επέλεξε ξανά τον παλιό
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του φίλο. Ο Εκάριους έδωσε «εξαιρετική παράσταση», ανέφερε
κατόπιν ο Μαρξ στον Ένγκελς, προσθέτοντας πως κι ο ίδιος παρέμεινε με μεγάλη του χαρά βωβό πρόσωπο στην εξέδρα. Κ ι
όμως, ακόμη και σήμερα, πολλοί συγγραφείς εξακολουθούν να
επαναλαμβάνουν την παλιά ασυναρτησία πως τάχα ο Μαρξ υποτιμούσε και περιφρονούσε τους φτωχούς ράφτες.
Στην πραγματικότητα, ήταν ακριβώς η παρουσία τόσων αυθεντικών εργατών -και η παράλληλη ανανεωτική απουσία των
φτιασιδωμένων λιμοκοντόρων της μεσαίας τάξης- που τον προσείλκυσε στο εναρκτήριο συλλαλητήριο της Διεθνούς και «με
έπεισε να παραβλέψω το συνηθισμένο μου κανόνα να αρνούμαι
ανάλογες προσκλήσεις». Μολονότι προσήλθε στο Σεν Μάρτιν
Χολ ως σιωπηλός παρατηρητής, μέχρι το τέλος της βραδιάς είχε συνεπιλεγεί για το Γενικό Συμβούλιο.
Εδώ φαίνεται να υπάρχει ένα μικρό παράδοξο. Ο ίδιος ο Μαρξ
ήταν αναμφίβολα αστός διανοούμενος. Συμμετέχοντας στο Συμβούλιο δεν κινδύνευε άραγε να αλλοιώσει την προλεταριακή
αγνότητα που τόσο θαύμαζε; Για να απαντήσουμε στην ερώτηση είμαστε αναγκασμένοι να εξετάσουμε από πιο κοντά τ η σύνθεση της Διεθνούς. Το Γενικό Συμβούλιο το αποτελούσαν δύο
Γερμανοί (ο Μαρξ και ο Εκάριους), δύο Ιταλοί, τρεις Γάλλοι και
είκοσι εφτά Άγγλοι - όλοι σχεδόν προερχόμενοι από την εργατική τάξη. Μπερδεμένο mélange:^ Άγγλοι συνδικαλιστές που
το μόνο τους μέλημα ήταν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και δεν νοιάζονταν καθόλου για τ η σοσιαλιστική επανάσταση* Γάλλοι Προυντονιστές που ονειρεύονταν την ουτοπία
και αντιπαθούσαν τους συνδικαλιστές* και επιπλέον, κάποιοι δημοκρατικοί, μαθητές του Μ α τ σ ί ν ι * * και αγωνιστές της πολωνικής ελευθερίας. Διαφωνούσαν για τα πάντα σχεδόν - και κυρίως
* Μείγμα.
** Giuseppe Mazzini
ναστάτης.

(1805 η 1808-1872):

Ιταλός πατριώτης και επα-
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για το ρόλο που θα ανέθεταν, αν ανέθεταν, στην πεφωτισμένη
μεσαία τάξη στους κόλπους της Διεθνούς. Σ ε μια επιστολή στον
Ένγκελς, δύο χρόνια μετά την ίδρυση της Διεθνούς, ο Μαρξ ανέφερε μια τυπική ημέρα συγκρούσεων:
Για να δώσουν ένα μάθημα στους Γάλλους κυρίους -που ήθελαν κατ' αρχάς να αποκλείσουν τους πάντες εκτός από τους
travailleurs manuels"^ από τ η δυνατότητα να γίνουν μέλη της
Διεθνούς Ένωσης ή, τουλάχιστον, να τους στερήσουν το δικαίωμα εκλογής στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του συνεδρίου- οι Άγγλοι πρότειναν εμένα χθες ως
Πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου. Δήλωσα πως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να αποδεχτώ κάτι τέτοιο και αντιπρότεινα τον Όντζερ [τον Άγγλο συνδικαλιστή η γ έ τ η ] , ο
οποίος επανεξελέγη πράγματι, αν και ορισμένοι ψήφισαν εμένα παρά τ η δήλωσή μου.
Τα πρακτικά της συνέλευσης αναφέρουν πως ο Μαρξ «ένιωθε
πως δεν είχε τη δυνατότητα, γιατί ο ίδιος ήταν εργάτης του ττνεύματος κι όχι χειρώνακτας»· δεν είναι, ωστόσο, τόσο απλό. (Πιθανόν η επιθυμία του να συνεχίσει το γράψιμο του Κεφαλαίου να
τον είχε επηρεάσει περισσότερο.) Λίγα χρόνια αργότερα, όταν
κάποιος γιατρός, ονόματι Σέξτον, υπέβαλε αίτηση να γίνει μέλος,
άρχισαν πάλι οι συνηθισμένες γκρίνιες «κατά πόσο θα ήταν ευκταίο να προστεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες στο Συμβούλιο»*
εντούτοις, σύμφωνα με τα πρακτικά, «ο πολίτης Μαρξ πιστεύει
πως, όσο η συντριπτική πλειονότητα του Συμβουλίου αποτελείται από εργάτες, δεν υπάρχει κανένας φόβος από την αποδοχή
ελεύθερων επαγγελματιών». Το 1872, όταν παρουσιάστηκαν
προβλήματα με διάφορες εκκεντρικές αμερικανικές φράξιες που
ενσωματώνονταν στη Διεθνή, ο ίδιος ο Μαρξ πρότεινε - μ ε επι* Χειρώνακτες.
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τυχία- y.0LVE\f0L καινούργιο παράρτημα να μη γίνεται αποδεκτό,
εάν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών του δεν ήταν εργάτες.
Κοντολογίς, ο Μαρξ, ενώ αποδεχόταν πως οι περισσότεροι
αξιωματούχοι και τα μέλη της Διεθνούς θα έπρεπε να προέρχονται από την εργατική τάξη, ο ίδιος δεν είχε κανένα πρόβλημα
που του έλειπαν τα προλεταριακά διαπιστευτήρια: άνθρωποι
όπως αυτός είχαν πολλά να προσφέρουν στην ένωση, όσο τουλάχιστον δεν αναλάμβαναν αξιώματα και δεν αποζητούσαν να
βγουν στο προσκήνιο. Ο Ένγκελς ακολούθησε αυτό το παράδειγμα, αν και βέβαια, καθώς ο ίδιος ήταν πλούσιος καπιταλιστής, είχε κάθε λόγο να μη θέλει να επιβάλει τις απόψεις του.
Αφού πούλησε το μερίδιό του στην οικογενειακή επιχείρηση και
μετακόμισε στο Λονδίνο το 1870, δέχτηκε τελικά σχεδόν αμέσως
μια θέση στο Γενικό Συμβούλιο, αλλά αρνήθηκε το αξίωμα του
ταμία. αΟ πολίτης Ένγκελς αντέτεινε πως σε οποιαδήποτε θέση που σχετίζεται με τα οικονομικά θα πρέπει να διορίζονται μονάχα εργάτες», αναφέρουν τα πρακτικά. αΟ πολίτης Μαρξ δεν
θεώρησε πως οι αντιρρήσεις του ευσταθούσαν: ένας παλιός έμπορος ήταν ο καλύτερος για το αξίωμα». Ο Ένγκελς επέμεινε στην
άρνησή του -και ίσως να είχε δίκιο. Όπως επισήμανε και ο μαρξιστής στοχαστής Χαλ Ντράπερ, σε μια εργατική ένωση η διαχείριση των οικονομικών ήταν η λεπτότερη εργασία, καθώς, κάθε φορά που παρουσιάζονταν πολιτικές συγκρούσεις, οι κατηγορίες για δημοσιονομικές παρατυπίες ήταν στην ημερήσια
διάταξη· κι ένας επιχειρηματίας από το Μάντσεστερ που εμφανίστηκε την τελευταία στιγμή θα ήταν πρόσφορος στόχος για
τους ((Γάλλους κυρίους», που θα ήθελαν να δημιουργήσουν προβλήματα.
Μπορεί ο Μαρξ να προτιμούσε να δουλεύει από τα παρασκήνια, αλλά κι έτσι δούλευε πολύ σκληρά: δίχως τις προσπάθειές
του, το πιο πιθανόν ήταν η Διεθνής να είχε διαλυθεί μέσα σ' ένα
χρόνο. Το Συμβούλιο συγκεντρωνόταν μια φορά την εβδομάδα
στο άθλιο αρχηγείο του στην Γκρικ Στριτ, στο Σόχο - στην ίδια
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περιοχή όπου, ακρφώς έναν αιώνα αργότερα, λειτουργούσε το
νυχτερινό κέντρο «Εστάμπλισμεντ» (Κατεστημένο) με σατιρικούς καλλιτέχνες, όπως ο Λένι Μπρους και ο Πίτερ Κουκ, που
χρησιμοποιούσαν εντελώς διαφορετικές τεχνικές για να υπονομεύσουν τη δεσπόζουσα ορθοδοξία. Τα πρακτικά δείχνουν πως
αναλάμβανε προθυμότατα το δικό του μερίδιο στη χαμαλοδουλειά. («Οι Πολίτες Φοξ, Μαρξ και Κρέμερ εξουσιοδοτήθηκαν
να παρευρεθούν στην Εταιρεία Συνθετών... Ο Πολίτης Μαρξ πρότεινε, και ο Πολίτης Κρέμερ υποστήριξε την πρότασή του, να ευχαριστήσει το Γενικό Συμβούλιο τον Πολίτη Κόταμ για τη γενναιόδωρή του προσφορά... Ο Πολίτης Μαρξ ανακοίνωσε πως οι
εταιρείες της Βασιλείας και της Ζυρίχης εγγράφηκαν στην Ένωση... Ο Πολίτης Μαρξ ανέφερε πως παρέλαβε τρεις λίρες από
τη Γερμανία από κάρτες μελών τις οποίες απέδωσε στο Γραμματέα των Οικονομικών...») Από την αρχή ήταν φανερή η επιρροή που ασκούσε. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της
πρώτης συνέλευσης του Συμβουλίου, στις 5 Οκτωβρίου 1864, ήταν
η πρόταση του Μαρξ να διοριστεί στη θέση του γραμματέα ο Ουίλιαμ Ράνταλ Κρέμερ του Συμβουλίου Συνδικάτων του Λονδίνου.
(«Ο κύριος Κρέμερ εξελέγη παμψηφεί».) Αργότερα το ίδιο απόγευμα ο Μαρξ εξελέγη σε μια υποεπιτροπή που είχε ως στόχο τη
θέσπιση των κανονισμών και των αρχών της νέας Ένωσης.
Καλά μέχρις εδώ. Στη συνέχεια, όμως, ο Μαρξ αρρώστησε κι
έτσι έχασε τις επόμενες δύο συνελεύσεις. Από το κρεβάτι του
πόνου τον σήκωσε μια κατεπείγουσα επιστολή του Εκάριους στις
18 Οκτωβρίου, που τον προειδοποιούσε πως αν δεν ερχόταν το
ίδιο εκείνο απόγευμα στο Γενικό Συμβούλιο, υπήρχε ο φόβος να
υιοθετηθεί εν τη απουσία του μια κενή και συγκεχυμένη προγραμματική δήλωση στόχων. Ο Μαρξ έσπευσε στην Γκρικ
Στριτ, όπου άκουσε εμβρόντητος το αστέρι τον Λε Λουμπέζ να
διαβάζει «ένα φριχτά κοινότοπο, κακογραμμένο και αδούλευτο
προοίμιο, το οποίο διατεινόταν πως ήταν δήλωση αρχών πίσω δε
από μια κρούστα φτιαγμένη από τα πλέον ανούσια σπαράγματα
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γαλλικού σοσιαλισμού αναδυόταν συνέχεια η μορφή του Ματσίνι». Μετά από εκτενείς συζητήσεις, ο Εκάριους πρότεινε να γυρίσει η άνοστη σούπα πίσω στην επιτροπή για περαιτέρω επεξεργασία, αποσείοντας πονηρά κάθε υποψία πως ετοίμαζε κάποιο κόλπο με τ η διαβεβαίωση πως τα «αισθήματά του» θα
παρέμεναν αναλλοίωτα.
Ήταν η ευκαιρία που αποζητούσε ο Μαρξ. Παίρνοντας την
πιο αθώα του έκφραση, πρότεινε να συναντηθεί η υποεπιτροπή
δύο ημέρες αργότερα στο σπίτι του, που θα ήταν πιο άνετα (και
θα διέθετε καλύτερα εξοπλισμένη κάβα) από το στενάχωρο δωματιάκι της Γκρικ Στριτ. Όταν μαζεύτηκε η ομάδα στο σπίτι
του, ο Μαρξ ξεκίνησε μια ατελείωτη συζήτηση για τους κανονισμούς με αποτέλεσμα στη μία η ώρα το πρωί να μην έχουν αρχίσει να «επιμελούνται» ούτε το προοίμιο. Πώς θα προλάβαιναν
να το είχαν έτοιμο για την επόμενη συγκέντρωση του Γενικού
Συμβουλίου που είχε οριστεί πέντε ημέρες αργότερα; Δίχως να
μπορούν να συγκρατήσουν τα χασμουρητά τους, οι αποκαμωμένοι του συνάδελφοι αποδέχτηκαν με ευγνωμοσύνη την προσφορά του Μαρξ να προσπαθήσει να συντάξει κάτι μόνος του. Άφησαν τα προσχέδια στα χέρια του και έφυγαν για τα κρεβάτια τους.
((Καταλάβαινα πως θα μου ήταν αδύνατο να βγάλω άκρη από
αυτό το υλικό», είπε στον Ένγκελς. ((Προκειμένου να δικαιολογήσω τον εξαιρετικά περίεργο τρόπο με τον οποίον είχα την πρόθεση να καταγράψω τα αισθήματα που είχαν ήδη "εκφραστεί",
έγραψα μια Έκκληση προς τις εργατικές τάξεις (η οποία δεν
συμπεριλαμβανόταν στο αρχικό σχέδιο: κάτι σαν επισκόπηση
των περιπετειών της εργατικής τάξης από το 1845)· με το πρόσχημα πως όλα τα απαραίτητα γεγονότα περιέχονταν ήδη στην
((Έκκληση» και δεν υπήρχε λόγος να επαναλαμβάνουμε το κάθε πράγμα τρεις φορές, έσβησα ολόκληρο το προοίμιο, πέταξα
την déclaration des principes"^ και, τελικά, αντικατέστησα τους
Διακήρυξη αρχών.
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σαράντα κανόνες με δέκα». Για να καλοπιάσει τα ευσεβή και λιγότερο επαναστατικά μέλη, πρόσθεσε κάποιες αναφορές στην
αλήθεια, την ηθική, το καθήκον και τ η δικαιοσύνη και απέφυγε
τα πολεμοχαρή ρητορικά ξεσπάσματα με τα οποία είχε διανθίσει
το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Όπως εξήγησε και στον Ένγκελς: αΘα πάρει καιρό ακόμη μέχρι να ξαναγεννηθεί η στιγμή
εκείνη που θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε και πάλι την
παλιά τολμηρή γλώσσα. Πρέπει να είμαστε fortiterin re, suavier
in modoï). To οποίο, σε ελεύθερη μετάφραση από τα λατινικά,
σημαίνει: «όσο πιο σκληρά φέρεσαι, τόσο πιο γλυκά να μιλάς».
Παρά τα χρόνια της απομόνωσής του, ο Μαρξ δεν είχε χάσει
τίποτε από την παλιά δικανική του πανουργία. Σ τ η συνάντηση
της 1ης Νοεμβρίου, το Γενικό Συμβούλιο δέχτηκε, εν μέρει κατόπιν δικής του υπόδειξης, κάποια καινούργια μέλη. Ήταν ο
Καρλ Πφέντερ, ο βετεράνος της Κομμουνιστικής Λίγκας που είχε κάποτε εξετάσει τις ικανότητες του Β ί λ χ ε λ μ Λίμπκνεχτ* ο
Χέρμαν Γιουνγκ, Ελβετός ωρολογοποιός· ο Ευγένιος Ντιπόν,
Γάλλος κατασκευαστής μουσικών οργάνων και ο Φρίντριχ Λέσνερ, ο ράφτης που είχε πάει το Κομμουνιστικό Μανιφέστο στους
τυπογράφους το 1848. Ήταν όλοι τους πιστοί ακόλουθοι του
Μαρξ - και είχε ανάγκη κάθε δυνατή υποστήριξη, γιατί ορισμένοι από τους Άγγλους μέλη δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένοι με το καινούργιο του κείμενο. Σύμφωνα με τα πρακτικά,
μια από τις ηπιότερες υποδείξεις τους ήταν πως «θα πρέπει να
δοθούν εξηγήσεις (με τ η μορφή υποσημείωσης) για τους όρους
"άνθρακας" και "άζωτο"». (Ο Μαρξ δεν το θεώρησε απαραίτητο: ((Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε στον αναγνώστη», σχολίασε βαριεστημένα στην υποσημείωση, ((πως, εκτός από τα
στοιχεία του νερού και ορισμένες ανόργανες ουσίες, ο άνθρακας
και το άζωτο συνιστούν τις πρώτες ύλες της ανθρώπινης τροφής»). Οι ενστάσεις του Ουίλιαμ Γόρλεϊ, ενός τυπογράφου, ήταν
πιο επιθετικές: στην προηγούμενη συνάντηση,είχε κάνει σαφείς
τις απόψεις του, διαμαρτυρόμενος για τ η δήλωση πως ((ο καπι-
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ταλιστής αντιτίθεται στον εργάτη»· αυτήν τ η φορά η ρεφορμιστική συνείδησή του είχε προσβληθεί από την περιγραφή των
καπιταλιστών ως «εμπόρων του κέρδους». Μ ε έντεκα ψήφους
υπέρ και δέκα κατά, το Συμβούλιο αποφάσισε να απαλειφθεί η
εμπρηστική λέξη. Έτσι, η έκκληση εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η ομόθυμη αποδοχή αυτής της «ανασκόπησης των περιπετειών της εργατικής τάξης» είναι ένας φόρος τιμής στην ικανότητα του Μαρξ να καταλαβαίνει τα όριά του. Η εποχή δεν ευνοούσε τις επαναστατικές προβλέψεις, δεν υπήρχαν πια τελώνια να δρασκελίζουν απ' άκρη σ' άκρη την Ευρώπη - αν και ο
Μαρξ έβαλε τα δυνατά του για να ανατριχιάσει τους αναγνώστες του, περιγράφοντας τ η βρετανική βιομηχανία ως βρικόλακα που επιβιώνει ρουφώντας το αίμα των παιδιών. Ως επί το πλείστον, άφησε τα γεγονότα να μιλήσουν από μόνα τους, αρταίνοντας το κείμενο με επίσημες στατιστικές αντιγραμμένες από το
Κεφάλαίό του που βρισκόταν ακόμη στα σκαριά. Σκοπός του
ήταν να δικαιολογήσει τον ισχυρισμό του πως «η δυστυχία των
εργατικών τάξεων δεν έχει μειωθεί από το 1848 έως το 1864».
Αλλά, όπως πάντα, η προσπάθειά του να φανταστεί μια εναλλακτική λύση ήταν γλυκιά και άμορφη σαν ένα πιάτο κρέμα σοκολάτα: «Έτσι όπως συνέβη με την εργασία των δούλων, έτσι
όπως συνέβη με την εργασία των δουλοπάροικων, έτσι και η μισθωμένη εργασία είναι μεταβατική και κατώτερη μορφή, προορισμένη να εξαφανιστεί, όταν η συνεταιριστική εργασία αδράξει
τα σύνεργά της με πρόθυμο χέρι, αποφασισμένο μυαλό και πρόσχαρη καρδιά».
Η έκκληση κατέληγε με τις λέξεις «Προλετάριοι όλων των
χωρών. Ενωθείτε!»· η εξίσου οικεία φράση που τους προέτρεπε
να σπάσουν τις αλυσίδες τους είχε παραλειφθεί για λόγους τακτικής. Ακόμη κι έτσι, όμως, αναρωτιέται κανείς αν οι συνάδελφοι του έλεγξαν προσεκτικά το κείμενο πριν το εγκρίνουν.
«Οι κάτοχοι της γης και οι κάτοχοι του κεφαλαίου θα χρησιμοποιούν πάντα τα πολιτικά τους προνόμια για την υπεράσπιση και
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τ η διαιώνιση των οικονομικών τους μονοπωλίων», ανήγγειλε
στις τελευταίες σελίδες. « Η κατάκτηση πολιτικής εξουσίας έχει
καταστεί, κατά συνέπεια, το μεγάλο καθήκον των εργατικών
τάξεων». Η έννοια της πολιτικής εξουσίας ήταν μαύρο πανί για
πολλούς από τους Άγγλους αντιπροσώπους στο Γενικό Συμβούλιο που πίστευαν πως το μέγιστο καθήκον των εργατικών τάξεων ήταν να οργανωθούν σε συνδικάτα για να διαπραγματευτούν
καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας, αφήνοντας την πολιτική στα μέλη του Κοινοβουλίου. Αυτή ήταν αναμφίβολα η θέση του μόνιμα μετριοπαθούς γενικού γραμματέα Ουίλιαμ Ράνταλ Κρέμερ, που αργότερα έγινε φιλελεύθερος βουλευτής και
τελείωσε τ η σταδιοδρομία του ως ιππότης του στέμματος. Το
γεγονός πως ακόμη κι αυτός υπερψήφισε την έκκληση μας λέει
πολλά για την πειθώ του Μαρξ. Όπως το γνώριζαν ήδη τα παλιά μέλη της Κομμουνιστικής Λίγκας, ο Πφέντερ ή ο Λέσνερ, η
επιβλητική παρουσία του Μαρξ - τ α μαύρα του μάτια, το κοφτερό του μυαλό, η εξαιρετική του αναλυτική ευχέρεια- θα δέσποζε πάντα σε οποιαδήποτε επιτροπή. Δεν είχε περάσει καλά καλά ένας μήνας από τότε που στεκόταν σιωπηλός στο Σεν Μάρτιν Χολ και ήδη είχε αναλάβει τα ηνία.
Αλλά η απλή δύναμη της προσωπικότητας δεν ήταν αρκετή
για να καταττνίξει τις έριδες και τις εχθρότητες που αναπόφευκτα χαρακτήριζαν ένα τέτοιο αλλοπρόσαλλο υβρίδιο, όπως ήταν
η Διεθνής. Ακόμη και το μικρό γαλλικό παράρτημα του Γενικού
Συμβουλίου είχε διασπαστεί σε δύο ομάδες που ήταν αδύνατο να
συμφιλιωθούν μεταξύ τους: στους δημοκρατικούς και τους προυντονικούς. Οι δημοκρατικοί, που τους εκπροσωπούσε ο Λε Λουμπέζ, ήταν ως επί το πλείστον ριζοσπάστες της μεσαίας τάξης,
ένθερμοι οπαδοί του τριπτύχου liberté, égalité, fraternités"^ που
αδιαφορούσαν για τα επιχειρήματα περί βιομηχανίας και ιδιο* Ελευθερία,
στασης.

ισότητα, αδελφοσύνη, το σύνθημα της Γ α λ λ ι κ ή ς Επανά-
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κτησιας. Οι ένθερμοι οπαδοί του Προυντόν, με ηγέτη το χαράκτη Ανρί Λουί Τολέν, θεωρούσαν πως οι δημοκρατίες και οι κυβερνήσεις ήταν συγκεντρωτικές τυραννίες, εχθρικές προς τα συμφέροντα των μικροκαταστηματαρχών και των τεχνιτών για τους
οποίους αγωνίζονταν οι ίδιοι* το μόνο που επεδίωκαν ήταν ένα δίκτυο κοινοτήτων αλληλοβοήθειας και συνεταιρισμών σε μικρή
κλίμακα. Το 1866 εντάχθηκε στο Γενικό Συμβούλιο ένας ακόμη
προυντονιστής, ο νεαρός φοιτητής της ιατρικής Πολ Λαφάργκ,
που θα γινόταν αργότερα σύζυγος της Λόρας Μαρξ. Η πρώτη του
συνάντηση με το μελλοντικό του πεθερό δεν έδινε τις καλύτερες υποσχέσεις. αΜου τη δίνει αυτό το κωλόπαιδο ο Λαφάργκ με
τον προυντονισμό του», διαμαρτυρήθηκε ο Μαρξ στη Λόρα, «και
δεν πρόκειται να ησυχάσει αν δεν του αστράψω μια ηχηρή μπαστουνιά». Μετά από κάποιο από τα πολλά λογύδρια που συνήθιζε
να βγάζει ο Λαφάργκ, διακηρύσσοντας πως τα έθνη και οι εθνικότητες είναι λόγια του αέρα, ο Μαρξ έκανε τους Άγγλους συναδέλφους του να γελάσουν επισημαίνοντας πως «ο φίλος μας ο
Λαφάργκ, όπως και κάποιοι άλλοι που έχουν καταργήσει τις εθνικότητες, μας μίλησε στα "γαλλικά", σε μια γλώσσα, δηλαδή,
που τα εννέα δέκατα του ακροατηρίου δεν καταλαβαίνουν». Πρόσθεσε δε πονηρά πως ο νεαρός ζηλωτής αρνούμενος την ύπαρξη
των εθνικοτήτων αέδινε την εντύπωση πως ασυνείδητα εννοούσε την απορρόφησή τους από το πρότυπο γαλλικό έθνος».
Οι ατρόμητοι Άγγλοι συνδικαλιστές διασκέδαζαν μ' αυτά τα
γαλατικά καβγαδάκια, χωρίς να τους δίνουν μεγάλη σημασία*
έμειναν, όμως, κυριολεκτικά με ανοιχτό το στόμα, όταν άκουσαν ότι οι Γερμανοί και οι Γάλλοι θεωρούσαν τον μεγάλο Ματσίνι -ηρωική μορφή στο Λονδίνο- έναν επηρμένο ηλίθιο που
το πάθος του για την εθνική απελευθέρωση είχε πάρει τη θέση
της οφειλόμενης εγρήγορσης ως προς τον κεντρικό ρόλο που
έπαιζε η έννοια της τάξης. «Βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση»,
παραδέχτηκε ο Μαρξ, μετά από μία ακόμη συνεδρία στην Γκρικ
Στριτ γεμάτη αντεγκλήσεις, «γιατί πρέπει κανείς να αντιπαρα-
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τεθεί στον χαζό φιλοϊταλισμό των Άγγλων από τη μι,α, και στην
εσφαλμένη πολεμική των Γάλλων, από την άλλη».
Έπαιρναν χρόνο όλα αυτά. Σ ε μια επιστολή στον Ένγκελς, το
Μάρτιο του 1865, περιέγραφε τ η δουλειά μιας τυπικής εβδομάδας. Το απόγευμα της Τρίτης ήταν αφιερωμένο στο Γενικό Συμβούλιο, όπου ο Τολέν και ο Λε Λουμπέζ διαπληκτίζονταν μέχρι
τα μεσάνυχτα* στη συνέχεια, χρειάστηκε να πάει σε μια κοντινή
πάμπ και να υπογράψει 200 κάρτες μέλους. Την επομένη, παρευρέθηκε σε μια συνάντηση στο Σεν Μάρτιν Χολ, όπου εορτάστηκε η επέτειος της πολωνικής εξέγερσης. Το Σάββατο και τη
Δευτέρα είχε συναντήσεις υποεπιτροπών με θέμα το «γαλλικό
ζήτημα», που μαίνονταν και οι δύο μέχρι τ η μία το πρωί. Και
φτάσαμε αισίως και πάλι στην Τρίτη, όπου μια ακόμη θυελλώδης συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου αάφησε ιδίως τους Άγγλους
με την εντύπωση ότι οι Γάλλοι χρειάζονται στ' αλήθεια έναν Βοναπάρτη!» Και στα μεσοδιαστήματα όλων αυτών των συναντήσεων απηγαινοέρχονταν κάθε λογής άνθρωποι» σχετικά με το
συνέδριο που θα γινόταν την επόμενη εβδομάδα και αφορούσε
κάποιες τοπικές εκλογές. « Τ ι χάσιμο χρόνου!» γκρίνιαξε.
Το ίδιο πίστευε κι ο Ένγκελς. Μετά το θάνατο του Μαρξ είπε πως αη ζωή του Μαυριτανού χωρίς τ η Διεθνή θα ήταν διαμαντένιο δαχτυλίδι με το διαμάντι του χαμένο»* στην αρχή,
ωστόσο, δεν μπορούσε να καταλάβει για ποιο λόγο ο φίλος του
υπέφερε οικειοθελώς τόσες ώρες σε μουντά δωμάτια στο Σόχο,
ενώ θα μπορούσε να κάθεται στο γραφείο του στο Χάμπστεντ
γράφοντας το Κεφάλαιο, «Είχα πάντα την κρυφή ελπίδα πως η
αφελής fraternité της Διεθνούς Ένωσης δεν θα κρατούσε για
καιρό», σχολίασε αστόχαστα το 1865, μετά από έναν ακόμη αγώνα ενδοκτόνων τσακωμών μεταξύ των Γάλλων. «Θα περάσει
ακόμη από πολλές τέτοιες φάσεις και θα αναλώσει πολύ από το
χρόνο σου». Μέχρι που αποσύρθηκε στο Λονδίνο το 1870, ο
Ένγκελς δεν συμμετείχε καθόλου στην ένωση.
Το 1865 πια, ο Μαρξ ήταν εκ των πραγμάτων ο ηγέτης της
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Διεθνούς, αν και ο επίσημος του τίτλος ήταν ((ανταποκριτής
γραμματέας της Γερμανίας». Ακόμη κι αυτό το όνομα ήταν παραπλανητικό: ο θάνατος του Λασάλ τον είχε αφήσει με μονάχα
δύο φίλους σ' ολόκληρη τ η Γερμανία -τον Βίλχελμ Λίμπκνεχτ
και το γυναικολόγο Λούντβιχ Κούγκελμαν- και το μεγαλύτερο
μέρος των ((ανταποκρίσεών» του το αποτελούσαν αστεϊσμοί για
την υποτιθέμενη ομοφυλοφιλία του Γιόχαν Μπάπτιστ φον Σβάιτσερ, του διαδόχου του Λασάλ, και κάποιες απορριπτικές παρατηρήσεις για την αποκρουστική έ λ λ ε ι ψ η πολιτικού υπόβαθρου
της τευτονικής φυλής. ((Αυτή την εποχή, δεν έχω τίποτε VOL χάνω στην Πρωσία», έγραφε στον δρα Κούγκελμαν. ((Προτιμώ χίλιες φορές τ η δραστηριοποίησή μου εδώ μέσω της "Διεθνούς
ένωσης". Οι επιπτώσεις της στο αγγλικό προλεταριάτο είναι
άμεσες και ιδιαίτερα βαρύνουσες. Τώρα, ανακινούμε το Θέμα
της Καθολικής Ψηφοφορίας, το οποίο, φυσικά, έχει ολότελα διαφορετική σημασία εδώ απ' ό,τι στην Πρωσία».
Η επέκταση του δικαιώματος ψήφου ήταν το κυρίαρχο κοινοβουλευτικό ζήτημα της στιγμής - αν και θα πρέπει να προσθέσουμε πως οι διάφορες μεταρρυθμιστικές προτάσεις που κατέθεταν οι Τόρι και οι Γουίγκ προς τα μέσα της δεκαετίας του
1860 οφείλονταν λιγότερο σε υψηλές αρχές και περισσότερο σε
ανταγωνισμούς για κομματικούς λόγους. Οι συζητήσεις που διαδέχονταν η μία την άλλη αφορούσαν τα εκλογικά δικαιώματα
άλλοτε ((όσων κατείχαν γαίες βάσει παλαιών φεουδαλικών αρχείων», άλλοτε ((όσων ήταν υπόχρεοι δημοτικού τέλους 6 λιρών»
και άλλοτε ((όσων κατέβαλλαν μίσθωμα 50 λιρών κατόπιν προφορικής συμφωνίας» και σήμερα μας φαίνονται τόσο μακρινές κι
ακατανόητες όσο και το ζήτημα του Σλέσβιχ-Χολστάιν.* Παρ'
* Schleswig-Holstein : βορειοδυτικό κρατίδιο της Γερμανίας, περιοχή κάποτε διεκδικούμενη από την Πρωσία, τ η Δανία, τ η Σουηδία και την Αυστρία, που κατά το δέκατο ένατο αιώνα στάθηκε αφορμή διετούς πολέμου (1848-1850) μεταξύ Πρωσίας και Δανίας.
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όλες αυτές τις συντεχνιακές διαμάχες, πάντως, γύρω από τα κάθε λογής προνόμια και τις διευρύνσεις του εκλογικού σώματος,
σε ένα πράγμα ομονοούσαν όλοι οι Λόρδοι και οι Βουλευτές:
έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει κάποιος όρος ως προς την έγγειο
ιδιοκτησία, ώστε να εμποδιστούν οι άπλυτοι να αποκτήσουν λόγο στα ζητήματα του έθνους. αΑυτό που φοβάμαι», έγραφε ο
Ουόλτερ Μπάγκχοτ στο έργο του Το αγγλικό σύνταγμα^ «είναι
πως αμφότερα τα πολιτικά μας κόμματα θα αποζητήσουν την
υποστήριξη του εργαζόμενου* πως αμφότερα θα του υποσχεθούν
πως θα πράξουν κατά τ η βούλησή του...». Ακόμη και η Ένωση
Εθνικής Μεταρρύθμισης, μια ριζοσπαστική υποτίθεται ομάδα
πίεσης, το μόνο που επιθυμούσε ήταν να επιτύχει τ η διεύρυνση
ψήφου στους ιδιοκτήτες κατοικιών και τους ενοικιαστές που είχαν υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών.
Την άνοιξη του 1865, μετά από μια συνεδρίαση στο ασφυκτικά γεμάτο Σεν Μάρτιν Χολ, ιδρύθηκε η Μεταρρυθμιστική Λίγκα για να διεκδικήσει την καθολική αντρική ψηφοφορία. (Το ενδεχόμενο είτε να θέλουν είτε να μπορούν να ψηφίσουν και οι γυναίκες ήταν πολύ προχωρημένο για να αξίζει έστω και την
ελάχιστη προσοχή τους.) Ο Μαρξ και οι συνάδελφοί του από τ η
Διεθνή ανέλαβαν νέα καθήκοντα: « Η ηγεσία βρίσκεται στα χέρια μας», αποκάλυψε θριαμβολογώντας στον Ένγκελς. Για όλο
τον επόμενο χρόνο και κάτι, θα ριχτεί με κέφι στη σταυροφορία,
ενώ παράλληλα θα τον απασχολεί η Διεθνής, το χειρόγραφο του
Κεφαλαίου, οι απαιτήσεις της οικογένειας και των πιστωτών του
- δίχως να παραλείψουμε τις διοθήνες που βλάσταιναν στα οπίσθιά του, περισσότερες από ποτέ. Τις πετσόκοβε με ένα κοφτερό στιλέτο και παρακολουθούσε με διεστραμμένη ικανοποίηση
το άρρωστο αίμα να ραντίζει το χαλί. Τύχαινε για πολλές συνεχόμενες νύχτες να πέσει καταπονημένος για ύττνο στις τέσσερις
η ώρα το πρωί* ένιωθε τότε «βασανισμένος σαν να βρίσκεται
στην κόλαση» και ευχόταν να μην είχε βγει ποτέ από τη νάρκη
του.
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Άξιζαν τον κόπο τόσα νυχτέρια; Είχε πείσει τον εαυτό του
πως άξιζαν. «Αν πετύχουμε να επανηλεκτρίσουμε το πολιτικό
κίνημα της αγγλικής εργατικής τάξης», έγραψε, όταν ξεκίνησε
η Μεταρρυθμιστική Λίγκα, «η Ένωσή μας θα έχει ήδη επιτελέσει για την ευρωπαϊκή εργατική τάξη, και μάλιστα αθόρυβα,
περισσότερα απ' όσα θα μπορούσε να είχε κάνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Όλες οι ελπίδες να πετύχουμε είναι δικές μας».
Κάθε άλλο. Οι μεταρρυθμιστές ηγέτες των συνδικάτων, όπως ο
Κρέμερ και ο Όντζερ, έκαναν γρήγορα συμβιβασμούς και αποφάσισαν πως θα ήταν πολύ ευχαριστημένοι αν επιτύγχαναν δικαίωμα ψήφου για τους ιδιοκτήτες κατοικιών, αφήνοντας κατά
μέρος τις διεκδικήσεις για μία ψήφο κατ' άνδρα. Και αυτό κατόρθωσαν πάνω κάτω. Το καλοκαίρι του 1867, το Κοινοβούλιο
ενέκρινε το μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο του Ντισραέλι, που κατέβαζε τα όρια ιδιοκτησίας για τους ψηφοφόρους της επαρχίας
και διεύρυνε το δικαίωμα ψήφου σε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικίας των αστικών κέντρων - διπλασιάζοντας, έτσι, το εκλογικό σώμα. Η μεγάλη πλειονότητα, ωστόσο, του εργατικού πληθυσμού παρέμεινε δίχως ψήφο όπως και πριν.
Ούτε και η Διεθνής φάνηκε αντάξια των υπερβολών του
Μαρξ. Στην αρχή, σημείωσε κάποιες επιτυχίες. Κατάφερε, κυρίως, να σαμποτάρει τις προσπάθειες των Άγγλων εργοδοτών να
προσλάβουν ξένους εργάτες ως απεργοσπάστες και η φήμη που
κέρδισε έπεισε πολλές μικρές ενώσεις εργατοτεχνιτών να προσχωρήσουν στις τάξεις της - μεταξύ όλων αυτών των ομάδων
βρίσκουμε και μερικά απίθανα σωματεία, όπως, ας πούμε, τους
Συγχωνευμένους Υποδηματοποιούς του Ντάρλινγκτον, την Εταιρία των Πόρτα Πόρτα Βαρελάδων, τους Ερμαροποιούς του Γουέστ Εντ, τους Καθ' Ημέραν Εργαζόμενους Βιβλιοδέτες, τους Ειδικευμένους Άγγλους Κομμωτές, την Εταιρία Υφαντών Ελαστικού Νήματος και τους Κατασκευαστές Πούρων. Αλλά τα
μεγάλα βιομηχανικά συνδικάτα κράτησαν τις αποστάσεις τους.
Ο Ουίλιαμ Άλεν μάλιστα, ο γενικός γραμματέας της Συγχω-
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νευμένης Εταιρείας Μηχανικών, αρνήθηκε να συναντήσει την
αντιπροσωπεία της Διεθνούς. Ακόμη πιο επώδυνη ήταν η αποτυχία να εγγράψουν ως μέλος το Συμβούλιο Συνδικάτων του Λονδίνου, μολονότι ο γραμματέας του, ο Τζορτζ Όντζερ, ήταν και
πρόεδρος της Διεθνούς. Όταν συγκλήθηκε το πρώτο πανευρωπαϊκό Συνέδριο στη Γενεύη, το καλοκαίρι του 1866, ο συνολικός
αριθμός των μελών των συνεργαζομένων εταιρειών ήταν 25.173,
καθόλου αμελητέος, αλλά σε καμιά περίπτωση απόδειξη πως το
αγγλικό προλεταριάτο είχε «επανηλεκτριστεί». Αν ήθελε η Διεθνής να διευρυνθεί περισσότερο, θα έπρεπε να φανεί αντάξια του
ονόματός της και να ανοίξει τους ορίζοντές της πολύ μακρύτερα
από τους Συγχωνευμένους Υποδηματοποιούς του Ντάρλινγκτον.
Ο ίδιος Μαρξ έχασε το Συνέδριο της Γενεύης, αλλά ακόμη κι
έτσι κατάφερε να δεσπόσει στις εργασίες του. Όταν οι Γάλλοι
προυντονιστές εξέδωσαν την καλοσχεδιασμένη διαμαρτυρία τους
εναντίον των σοσιαλιστών της μεσαίας τάξης («όσοι έχουν το
καθήκον να αντιπροσωπεύουν τις ομάδες της εργατικής τάξης
θα πρέπει να είναι εργάτες»), ο Ουίλιαμ Ράνταλ Κρέμερ υπερασπίστηκε τις επιδόσεις των ελάχιστων μελών του Συμβουλίου
που δεν ήταν χειρώνακτες. «Μεταξύ αυτών των μελών θα αναφέρω ένα μόνον, τον Πολίτη Μαρξ, ο οποίος έχει αφιερώσει τη
ζωή του στο θρίαμβο των εργατικών τάξεων». Στην συνέχεια,
τη σκυτάλη πήρε ο Τζέιμς Κάρτερ εκ μέρους των Ειδικευμένων
Κομμωτών:
Μόλις αναφέρθηκε ο Πολίτης Μαρξ· έχει καταλάβει πλήρως
τη σημασία αυτού του πρώτου συνεδρίου, όπου θα πρέπει να
υπάρχουν αντιπρόσωποι μόνο από τις εργατικές τάξεις* γι' αυτό αρνήθηκε τη θέση του αντιπροσώπου που του προσφέρθηκε στο Γενικό Συμβούλιο. Αυτός, όμως, δεν είναι λόγος να
εμποδίσουμε αυτόν ή οποιονδήποτε άλλο να έρθει μαζί μας*
αντίθετα, άνθρωποι που αφιερώνουν ολόψυχα τ η ζωή τους
στην υπόθεση του προλεταριάτου είναι πολύ σπάνιοι και δεν
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πρέπει να τους αποδιώχνουμε. Η μεσαία τάξη θριάμβευσε μόνον όταν κατάφερε, πλούσια και δυνατή όπως ήταν στους αριθμούς, να συμμαχήσει με τους ανθρώπους της επιστήμης.
Μετά την κατάθεση του κουρέα ακόμη και ο ηγέτης των προυντονιστών, ο Ανρί Τολέν, ένιωσε υποχρεωμένος να συγχαρεί τον
απόντα ήρωα. «Ευχαριστώ, ως εργάτης, τον Πολίτη Μαρξ που
δεν αποδέχτηκε τ η θέση του αντιπροσώπου που του προσφέρθηκε. Πράττοντας κατ' αυτόν τον τρόπο, ο Πολίτης Μαρξ έδειξε πως τα συνέδρια των εργατών πρέπει να αποτελούνται αποκλειστικά από χειρώνακτες εργάτες». Ο Πολίτης Μαρξ δεν είχε καμία πρόθεση να δείξει οτιδήποτε και δεν υπάρχουν
αποδείξεις πως έμεινε μακριά από τ η Γενεύη μόνο και μόνο για
να μην προσβάλει τις προλεταριακές ευαισθησίες. Πιθανότερη
είναι η εξήγηση πως δεν ήθελε να υπομείνει τις πληκτικές αγορεύσεις των Γάλλων υπέρμαχων του αποκλεισμού, ενώ θα μπορούσε να εξασφαλίσει λίγες ημέρες απερίσπαστης εργασίας για
το Κεφάλαιο.
Έναν χρόνο νωρίτερα είχε πει στον Ένγκελς πως το πρώτο
σχεδίασμα χρειαζόταν ακόμη μερικές «τελευταίες πινελιές», τις
οποίες υποτίθεται πως θα ολοκλήρωνε μέχρι το Σεπτέμβρη του
1865. «Αυτήν τ η στιγμή δουλεύω σαν το άλογο». Οι φίλοι του
είχαν ακούσει πολλές ανάλογες ελπιδοφόρες προβλέψεις όλα αυτά τα χρόνια* τώρα, όμως, φαινόταν πως πράγματι βρισκόταν
στα τελευταία μέτρα του ιπποδρομίου - ακόμη κι αν το γέρικο
άλογο προχωρούσε μάλλον με χωλό τριποδισμό παρά καλπάζοντας με όλες του τις δυνάμεις. Το καλοκαίρι του 1865 έκανε εμετό κάθε μέρα («εξαιτίας του ζεστού καιρού και των συνεπακόλουθων κρίσεων χολής») και μια αιφνίδια πλημμυρίδα απρόσκλητων επισκεπτών τον αποσπούσε ακόμη περισσότερο από
την εργασία του. Ο Έντγκαρ φον Βεστφάλεν, ο αγαθούλης αδερφός της Τζένης, ήρθε και έμεινε έξι μήνες, πίνοντας το κρασί
της κάβας και «συλλογιζόμενος τις ανάγκες του στομαχιού του
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από το πρωί μέχρι το βράδυ»· στους υπόλοιπους επισκέπτες συμπεριλαμβάνονταν ο γαμπρός του Μαρξ από τ η Νότια Αφρική,
μια ανιψιά από το Μάαστριχτ και η οικογένεια Φράιλγκραθ.
Ήταν το τίμημα που πλήρωνε για τ η μετακόμισή του σε ένα
σπίτι με επιπλέον δωμάτια, τίμημα, ωστόσο, που με δυσκολία
μπορούσε να αναλάβει: «Έζησα για δύο μήνες αποκλειστικά με
το ενεχυροδανειστήριο», έγραψε δυσφορώντας. «Μια ουρά πιστωτών χτυπούσε την πόρτα μου και γίνονταν μέρα με την ημέρα και πιο ανυπόφοροι». Κι όμως, μολονότι βρισκόταν στο μάτι
του κυκλώνα, το αριστούργημά του ήταν κοντά στην ολοκλήρωσή του. Προς τα τέλη του 1865, το χειρόγραφο του Κεφαλαίου
αριθμούσε 1.200 σελίδες, ένα μπαρόκ συνονθύλευμα από μελανοκηλίδες, διαγραφές και ορνιθοσκαλίσματα. Την Πρωτοχρονιά
του 1866 κάθισε να το καθαρογράψει και να λειάνει το ύφος ~
«να γλείψω το βρέφος για να το καθαρίσω μετά τις ωδίνες του τοκετού». Τότε, όμως, επέστρεψαν κι οι διοθήνες. Κατόπιν εντολών του γιατρού, εξορίστηκε στο Μαργκέιτ για ένα μήνα όπου
το μόνο που έκανε ήταν να κολυμπά στη θάλασσα, να πίνει αρσενικό τρεις φορές την ημέρα και να λυπάται τον εαυτό του. «Θα
μπορούσα να τραγουδήσω κι εγώ σαν το Μυλωνά της Ν τ η : *
"Δεν νοιάζομαι για κανένα και κανείς δεν νοιάζεται για μένα"».
Στο τέλος της θαλασσοθεραπείας του οι διοθήνες είχαν φύγει,
αλλά είχαν αντικατασταθεί από ρευματισμούς και πονόδοντο.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ξαναεμφανίστηκαν και τα
παλιά του ηπατικά προβλήματα για ένα ανκόρ. Ακόμη και τις
ημέρες που ήταν σε θέση να δουλέψει, όλο και κάποια καινούργια ατυχία θα προέκυπτε, όπως τότε που ο χαρτοπώλης του αρνήθηκε να του δώσει χαρτί αν δεν πληρωνόταν πρώτα για την τελευταία ανεξόφλητη παράδοση.
Σ ε μια εξαιρετική επίδειξη κακού συγχρονισμού ο Πολ Λα* Παλιό λαϊκό αγγλικό τραγούδι, του οποίου η μελωδία είναι γνωστότερη
από την αμερικανική του εκδοχή, ως Yankee Doodle.
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φάργκ διάλεξε αυτήν ακριβώς την ακατάλληλη στιγμή για να
ζητήσει το χέρι της εικοσάχρονης Λόρας Μαρξ. Ο κρεολός φοιτητής της Ιατρικής που είχε συναντήσει τον Μαρξ στη Διεθνή,
είχε μεταθέσει το ενδιαφέρον του στην πρασινομάτα κόρη του
γέρου και είχε αρχίσει να την πολιορκεί με έναν τρόπο που ο Κάρολος θεωρούσε ιδιαίτερα απρεπή. Έτσι κι αλλιώς, ο Λαφάργκ
ήταν ύποπτος, όχι μόνο για προυντονιστικές τάσεις, αλλά και
για τη γαλλο-ισπανο-ινδιανο-αφρικανική του καταγωγή, που στα
μάτια του μελλοντικού του πεθερού υπονοούσε μια κάποια γενετική επιπολαιότητα. Μόλις κατάφερε να εξασφαλίσει χαρτί,
ο Μαρξ απηύθυνε στο μνηστήρα με τον υπερβάλλοντα ζήλο μια
επιστολή για την οποία θα ήταν περήφανος οποιοσδήποτε βικτοριανός οικογενειάρχης.
Αγαπητέ μου Λαφάργκ,
Επίτρεψέ μου να σου επισημάνω τα ακόλουθα:
1. Αν επιθυμείς να συνεχίσεις τις σχέσεις σου με την κόρη
μου, θα πρέπει να ξεχάσεις τον τρόπο με τον οποίον τη «φλερτάρεις». Γνωρίζεις πολύ καλά πως δεν έχει υπάρξει επίσημη
δέσμευση και, επομένως, τίποτε δεν έχει αποφασιστεί οριστικά. Αλλά, και στην περίπτωση που είχε αρραβωνιαστεί μαζί σου με όλο το τυπικό, δεν θα πρέπει να ξεχνάς πως ο αρραβώνας είναι ένα μακροχρόνιο ζήτημα. Η επίδειξη υπερβολικής οικειότητας είναι ιδιαίτερα άκοσμη, καθώς μάλιστα οι
δύο εραστές θα διαμένουν στο ίδιο μέρος για μια αναγκαστικά παρατεταμένη περίοδο αυστηρού ελέγχου και εξαγνισμού... Κατά τ η γνώμη μου, η αληθινή αγάπη εκφράζεται
στην εγκράτεια, την ταπεινότητα, τη συστολή ακόμη ακόμη,
που νιώθει ο εραστής μπροστά στο αντικείμενο της λατρείας
του και σίγουρα όχι αφήνοντας αχαλίνωτα τα πάθη μας και
προβαίνοντας σε πρώιμες εκδηλώσεις οικειότητας. Εάν δε θελήσεις να επικαλεστείς προς υπεράσπισή σου το κρεολικό σου
ταμπεραμέντο, είναι καθήκον μου να επενθέσω την υγιή μου
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λογική μεταξύ του ταμπεραμέντου σου και της κόρης μου.
Εάν δεν είσαι, ικανός παρουσία της να την αγαπάς με έναν
τρόπο που αρμόζει στο γεωγραφικό πλάτος του Λονδίνου, θα
πρέπει να παραιτηθείς από την ιδέα να την αγαπάς κι από
απόσταση.
Στην πραγματικότητα, την ορμητικότητα αυτή -και σχεδόν όλα
τα υπόλοιπα- την απέδιδε στο «κρεολικό ταμπεραμέντο» ο
Μαρξ και όχι ο Λαφάργκ. Χρόνια αργότερα, το 1882, ο Μαρξ
επανερχόταν στο ίδιο θέμα, λέγοντας στον Ένγκελς πως αο Λαφάργκ έχει όλα τα ψεγάδια που εθιμικά συναντάς στη νέγρικη
φυλή - καμία αίσθηση της ντροπής, εννοώ ντροπή μήπως γελοιοποιηθείς».
Πριν δώσει τη συγκατάθεσή του για το γάμο, ο Μαρξ απαίτησε πλήρη απόδοση λογαριασμού για τις προοπτικές του νεαρού. ((Γνωρίζεις πως θυσίασα όλη μου την περιουσία για χάρη
της επαναστατικής πάλης», έγραψε στον Λαφάργκ. ((Δεν το μετανιώνω. Το αντίθετο. Εάν θα έπρεπε να ζήσω τη ζωή μου από
την αρχή, το ίδιο θα έκανα. Δεν θα παντρευόμουν, ωστόσο. Όσο
περνάει από το χέρι μου, θα ήθελα να γλιτώσω την κόρη μου από
τους υφάλους πάνω στους οποίους τσακίστηκε η ζωή της μητέρας της... Πρέπει να έχεις επιτύχει κάτι στη ζωή σου, πριν αρχίσεις να σκέφτεσαι το γάμο και απαιτείται μακρά περίοδο ελέγχου για σένα και τη Λόρα». Όχι και τόσο μακρά, όπως αποδείχτηκε: ο αρραβώνας της Λόρας Μαρξ με τον Πολ Λαφάργκ
αναγγέλθηκε το Σεπτέμβριο του 1866, ένα μήνα μόνο μετά την
αποστολή της παραπάνω επιστολής, και παντρεύτηκαν στην αίθουσα μητρώου του Αγίου Παγκρατίου στις 2 Λπριλίου του 1868.
Ο πατέρας της, χωρίς πολύ ρομαντισμό, περιέγραψε την ένωση
τους ως ((μεγάλη ανακούφιση για ολόκληρη την οικογένεια, γιατί ο Λαφάργκ ζούσε σχεδόν μαζί μας, πράγμα που αύξανε αισθητά τα έξοδα». Στο γαμήλιο γεύμα ο Ένγκελς έκανε τόση
πλάκα στη νύφη που η Λόρα έβαλε τα κλάματα.
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Η Λόρα, που δεν διέθετε τη ζωηράδα της Τζένηχεν και της
Ελεονόρας, δεν ήθελε ποτέ να είναι το κέντρο της προσοχής.
(«Καθώς έχω τη συνήθεια να μένω στο παρασκήνιο, καταφέρνω
εύκολα να με παραβλέπουν και να με ξεχνούν».) Απ' όλα τα κορίτσια του Μαρξ ήταν αυτή πιθανόν που έμοιαζε περισσότερο
στην Τζένη Μαρξ: ενώ οι αδερφές της ονειρεύονταν σταδιοδρομίες στο θέατρο, η μόνη φιλοδοξία της Λόρας ήταν να γίνει καλή σύζυγος. Το πρώτο της παιδί, ο Τσαρλς Ετιέν (με το παρατσούκλι ((Σναπς») γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1869, εννέα
μήνες ακριβώς μετά το γάμο και στα επόμενα δύο χρόνια, τον
ακολούθησαν μια κόρη και ένας ακόμη γιος. Όλα τους πέθαναν
παιδιά. Δεν υπήρχε διαφυγή, όπως φαίνεται, από τους υφάλους
στους οποίους τσακίστηκε η ζωή της μητέρας της. « Σ ε όλους
αυτούς τους αγώνες, εμείς οι γυναίκες επωμιζόμαστε το βαρύτερο φορτίο», έγραψε η Τζένη Μαρξ μετά το θάνατο των εγγονιών της, «γιατί είναι το πιο ασήμαντο φορτίο. Οι άντρες αντλούν
δύναμη από την πάλη τους με τον εξωτερικό κόσμο και παίρνουν
θάρρος αντικρίζοντας τους εχθρούς, όσο πολλοί κι αν είναι. Εμείς
μένουμε στο σπίτι να καρικώνουμε κάλτσες».

10
ο μαλλιαρός άγριος
Πάνε χρόνια που έχει γκρεμιστεί το σπίτι στον αριθμό 1 της Μοντένα Βίλας, αλλά ο Πολ Λαφάργκ μάς έχει αφήσει μια γλαφυρή περιγραφή του χαώδους άντρου του πρώτου ορόφου, εκεί όπου
δούλευε ο Μαρξ. Οι απανταχού ακατάστατοι συγγραφείς ας παρηγορηθούν:
Απέναντι από το παράθυρο και από τη μια και την άλλη πλευρά του τζακιού στοιχίζονταν βιβλιοθήκες γεμάτες βιβλία και
φορτωμένες μέχρι το ταβάνι εφημερίδες και χειρόγραφα. Απέναντι από το τζάκι και από τη μια πλευρά του παραθύρου είχε δυο τραπέζια με στοίβες χαρτιά, βιβλία και εφημερίδες πάνω τους· στο μέσο του δωματίου, εκεί που έπεφτε καλύτερα το
φως, στεκόταν ένα μικρό, απέριττο γραφείο (ενενήντα επί
εξήντα εκατοστά) και μια ξύλινη πολυθρόνα* ανάμεσα στο
γραφείο και τη βιβλιοθήκη είχε ένα δερμάτινο καναπέ, όπου
ο Μαρξ ξάπλωνε καμιά φορά για έναν υπνάκο. Στο μάρμαρο
του τζακιού, κι άλλα βιβλία, πούρα, σπίρτα, καττνόκουτα, πρες
παπιέ και φωτογραφίες των θυγατέρων και της γυναίκας του
Μαρξ, του Βίλχελμ Βολφ και του Φρειδερίκου Ένγκελς...
Δεν επέτρεπε ποτέ και σε κανέναν να βάλει τα βιβλία του
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σε τάξη - ή μάλλον σε αταξία. Η αταξία τους ήταν μόνο φαινομενική και τα πάντα βρίσκονταν στη θέση τους, έτσι ώστε
να μπορεί να απλώσει το χέρι του στο βιβλίο ή το σημειωματάριο που χρειαζόταν. Ακόμη κι ενόσω συζητούσε, σταματούσε συχνά για να δείξει στο βιβλίο το παράθεμα ή το σχήμα στο οποίο είχε μόλις αναφερθεί. Αυτός και το γραφείο του
ήταν ένα: τα βιβλία και τα χαρτιά εκεί μέσα ήταν υπό τον
πλήρη έλεγχό του, λες κι ήταν τα ίδια του τα μέλη.
Η περιγραφή του Λαφάργκ είναι σχεδόν παρόμοια με την αναφορά που είχε συντάξει δώδεκα χρόνια νωρίτερα ένας Πρώσος
κατάσκοπος της αστυνομίας, όταν περιέγραφε το ακατάστατο
μπροστινό δωμάτιο της Ντιν Στριτ, στο Σόχο -«χειρόγραφα, βιβλία και εφημερίδες, τα παιχνίδια των παιδιών, κουρέλια και ρετάλια από το κουτί ραπτικής της γυναίκας του, πολλά φλιτζάνια
με σπασμένα χερούλια, μαχαίρια, πιρούνια, φωτιστικά, ένα μελανοδοχείο, ένα ποτήρι, ολλανδικές πήλινες πίπες, στάχτη από
τον καττνό του- με μια λέξη άνω κάτω». Οι εργασιακές του συνήθειες δεν είχαν αλλάξει στο ελάχιστο: χρησιμοποιούσε ακόμη
εκατοντάδες σπίρτα για να ξανανάψει τις πίπες και τα πούρα
που τα είχε ξεχάσει και είχαν σβήσει. «Το Κεφάλαιο)^^ είχε πει
στον Λαφάργκ, «δεν πρόκειται να μου πληρώσει ούτε καν τα
πούρα που κάττνισα για να το γράψω».
Η οικονομική του δυσχέρεια δεν του επέτρεπε να προμηθεύεται αξιοπρεπή πούρα Αβάνας και στάθηκε κάποτε η αιτία να
εμπνευστεί ένα περίεργο σχέδιο που του στοίχισε περισσότερο
απ' όσα κατάφερε να εξοικονομήσει. Είδε έναν καττνοπώλη, δηλαδή, στο Χόλμπορν, ο οποίος με το σύνθημα «όσο καττνίζετε,
τόσο κερδίζετε», πουλούσε πούρα φθηνότερα και χειρότερα ακόμη κι από τα στούκας που κάπνιζε μέχρι τότε. Αλλάζοντας μάρκα, είπε στους φίλους του, θα εξοικονομούσε ένα σελίνι και έξι
πένες στο πακέτο και, κατά συνέπεια, αν κατόρθωνε να καττνίσει περισσότερα, ίσως να έφτανε η μέρα που θα μπορούσε να ζή-
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σει με τις «οικονομίες» του την οικογένειά του. Έθεσε δε τ η θεωρία του σε εφαρμογή με τόσο ττνευμονοκτόνο ενθουσιασμό που,
στο τέλος, χρειάστηκε να επέμβει ο οικογενειακός γιατρός και να
διατάξει τον ασθμαίνοντα ασθενή του να βρει κάποιον άλλον τρόπο να πλουτίσει.
Κατά τ η διάρκεια του χειμώνα του 1866-67, ο Μαρξ ταλαιπωρήθηκε από τις συνηθισμένες του ασθένειες. Ούτε κι αυτές,
όμως, κατάφερναν πια να κάμψουν την αποφασιστικότητά του.
Ο πρώτος τόμος του Κεφαλαίου έπρεπε να τελειώσει. Τις τελευταίες σελίδες τις έγραψε όρθιος στο γραφείο του, καθώς οι
γλουτοί του είχαν γεμίσει διοθήνες και δεν μπορούσε να καθίσει
από τον πόνο. (Το αρσενικό, το συνηθισμένο σε αυτές τις περιπτώσεις αναισθητικό, «μου θολώνει το μυαλό και είχα ανάγκη
όλη μου τ η διαύγεια».) Το έμπειρο μάτι του Ένγκελς εντόπισε
αμέσως ορισμένα χωρία του βιβλίου όπου «οι διοθήνες είχαν αφήσει το σημάδι τους» κι ο Μαρξ συμφώνησε πως ο πυρετός στα
αχαμνά του πιθανόν να προσέδωσε στο κείμενο κάποια πελιδνή
απόχρωση. «Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να θυμάται η αστική
τάξη τις διοθήνες μου μέχρι να πεθάνει», άφησε την κατάρα του.
«Τι γουρούνια!»
Μετά από είκοσι χρόνια επώασης, πάντως, το αυγό εκκολάφθηκε. «Είχα αποφασίσει να μη σου γράψω, μέχρι να είμαι σε
θέση να σου αναγγείλω την ολοκλήρωση του βιβλίου», είπε στον
Ένγκελς στις 2 Απριλίου του 1867, «κάτι το οποίο ισχύει πια».
Μια βδομάδα αργότερα ξεκίνησε για το Αμβούργο να παραδώσει το χειρόγραφο στον Μάισνερ, τον εκδότη, αφού, βέβαια,
έ σ τ ε ι λ ε πρώτα το απαραίτητο παρακλητικό γράμμα στον
Ένγκελς, προκειμένου να ανακτήσει τα ρούχα και το ρολόι του
από τον ενεχυροδανειστή. «Στην παρούσα κατάσταση, δύσκολα
θα μπορούσα να αφήσω τη οικογένειά μου και να φύγω, καθώς είμαστε 55/35 s o u * και οι πιστωτές μας γίνονται όλο και πιο ξε*

'ιΆφραγκοι.
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διάντροπο^ κάθε μέρα που περνάει Τέλος, πρ^ν το ξεχάσω, τα
χρήματα που είχα για τις σαμπάνιες της Λόρας εξεμέτρησαν τα
προς το ζην. Τώρα πρέπει να της εξασφαλίσω κόκκινο κρασί, και
μάλιστα τέτοιας ποιότητας που δεν μου επιτρέπουν τα οικονομικά μου. Voilà la situation)).'^ Όπως πάντα, ο Ένγκελς αποδείχτηκε στο ύψος της situation: πάραυτα εστάλησαν στο Λονδίνο εφτά πεντόλιρα.
Αφού απαλλάχτηκε τόσο από τις διοθήνες όσο και από το Κεφάλαιο του, ο Μαρξ έφυγε από την Αγγλία νιώθοντας «ρωμαλέος και λαίμαργος σαν 500 γουρούνια»: ακόμη κι ένα φριχτό θαλασσοδαρμένο ταξίδι πενήντα δύο ωρών, δεν στάθηκε αρκετό
για να χαλάσει την καλή του διάθεση. « Μ ε όλον αυτόν το συρφετό να υποφέρει από ναυτίες και να καταρρέει δεξιά κι αριστερά μας, το ταξίδι θα είχε καταντήσει ennuyant^"^^ εάν ένας πυρήνας δεν είχε βαστήξει μέχρι τέλους», ανέφερε. Ο πυρήνας συμπεριλάμβανε έναν αγελαδέμπορο από το Λονδίνο («έναν
αληθινό Τζον Μπουλ, βοοειδή από κάθε άποψη»), ένα Γερμανό
εξερευνητή, που είχε περάσει δεκαπέντε χρόνια οργώνοντας το
ανατολικό Περού, και μία ευσεβεστάτη γηραιά κυρία με προφορά του Ανόβερου. « Τ ι κρατούσε το όμορφο αυτό πλάσμα τόσο
γοητευμένο κοντά μας, παρά τις αντίξοες συνθήκες; Γιατί δεν
αποσυρόταν στις γυναικείες καμπίνες; Μα ο αγριάνθρωπός μας
ο Γερμανός μάς έτερπε περιγράφοντάς μας με χρώματα ζωηρά τα
σεξουαλικά αίσχη των αγρίων».
Ο Μαρξ παρέδωσε το πολύτιμο φορτίο του στον Μάισνερ, που
το έστειλε αμέσως για στοιχειοθέτηση, με προοπτική να εκδοθεί προς τα τέλη Μαΐου. Τον επόμενο μήνα, ο συγγραφέας, που
πετούσε πια στα σύννεφα, έμεινε στο σπίτι του Δρος Λούντβιχ
Κούγκελμαν στο Ανόβερο, ώστε να βρίσκεται κοντά και να ελέγχει τα τυπογραφικά δοκίμια. «Ο Κούγκελμαν είναι γιατρός με* Να πώς έχουν τα πράγματα.
* * Πληκτικό.
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γάλης περιωπής στην ειδικότητά του, η οποία είναι η γυναικολογία», έγραψε στον Ένγκελς. «Κατά δεύτερον, είναι φανατικός υποστηρικτής (και για τα δικά μου γούστα εξαιρετικά βεστφαλιανός στον τρόπο που εκδηλώνει το θαυμασμό του) των
ιδεών μας και εμάς των δύο προσωπικά. Καμιά φορά με κάνει
και βαριέμαι με τον ενθουσιασμό του...» Μολονότι οι δύο άντρες
δεν είχαν συναντηθεί στο παρελθόν, ο Κούγκελμαν έστελνε εδώ
και χρόνια γράμματα στο είδωλό του. Διέθετε, μάλιστα, περισσότερα έργα του Μαρξ και του Ένγκελς στη συλλογή του, απ'
ό,τι οι ίδιοι οι συγγραφείς τους: κατά τ η διαμονή του στο σπίτι
του, ο Μαρξ ξαναδιάβασε την Αγία Οικογένεια^ που είχε να τ η
δει από τότε που το δικό του αντίτυπο είχε παραπέσει κάπου,
λίγο μετά την έκδοσή της.
Παρ' όλη την αποττνικτική λατρεία με την οποία τον περιέβαλλε, ο Μαρξ έγραψε πως «ο Κούγκελμαν καταλαβαίνει και
είναι, στ' αλήθεια, εξαίρετος άνθρωπος, ανεπηρέαστος από ενδοιασμούς, ικανός να κάνει θυσίες και, το πιο σημαντικό απ' όλα,
πεπεισμένος. Έχει μια εξαιρετική, νεαρή γυναίκα [τη Γερτρούδη] και μια οκτάχρονη κόρη [τη Φραντζίσκα] που είναι γλυκύτατη». Ο Μαρξ τούς κόλλησε αμέσως παρατσούκλια, αναμφίβολο σημάδι αποδοχής: η κυρία Κ. έγινε η «κυρία Κόμισσα»,
εξαιτίας της κοινωνικής της χάρης και της επιμονής της στους
καλούς τρόπους, ενώ ο σύζυγός της αναγορεύτηκε σε « Β έ ν ζ ε λ » ,
παίρνοντας το όνομα δύο παλιών Βοημών αρχόντων, που ήταν
περίφημοι κι οι δύο για τους εντελώς αντίθετους λόγους. «Ο πατέρας μου μιλούσε έξω από τα δόντια με τους ανθρώπους που
συμπαθούσε κι αντιπαθούσε», θυμόταν η Φραντζίσκα Κούγκελμαν, «κι ο Μαρξ τον αποκαλούσε ο καλός ή ο κακός Βένζελ,
ανάλογα με τ η συμπεριφορά του». Αν ο γιατρός άρχιζε να συζητά πολιτικά μπροστά στη Φραντζίσκα ή την κυρία Κόμισσα, ο
Μαρξ του έλεγε να σωπάσει: «Δεν είναι αυτά για τις νεαρές κυρίες, θα τα συζητήσουμε αργότερα». Αντιθέτως, ο παιχνιδιάρης
σοφός διασκέδαζε την οικοδέσποινά του με αστεία, λογοτεχνικά
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ανέκδοτα και παραδοσιακά τραγούδια. Η μόνη φορά που έχασε
την αυτοκυριαρχία του ήταν όταν τον ρώτησε κάποιος επισκέπτης ποιος θα γυαλίζει τα παπούτσια στον κομμουνισμό. «Εσύ»,
απάντησε θυμωμένα ο Μαρξ. Η Φράου Κούγκελμαν έσωσε γρήγορα την κατάσταση με ένα πείραγμα, σχολιάζοντας πως δεν
μπορούσε να φανταστεί τον Χερ Μαρξ να ζει σε μια κοινωνία
που θα ήταν πραγματικά όλοι ίσοι, γιατί τα γούστα κι οι συνήθειες του ήταν εντελώς αριστοκρατικά. «Ούτε κι εγώ», συμφώνησε τότε ο Μαρξ. «Θα έρθει ο καιρός, αλλά μέχρι τότε θα έχουμε φύγει απ' αυτόν τον κόσμο». Κολακεύτηκε πολύ, όταν οι Κούγκελμαν τού επεσήμαναν την ομοιότητά του με μια προτομή του
Δία που είχαν στο διάδρομο - η ρωμαλέα κεφαλή, η πλούσια κόμη, τα ολύμπια φρύδια, η αυταρχική και συνάμα ευγενική φυσιογνωμία.
Δεν ήταν οι μόνοι που κατά τ η διάρκεια της παραμονής του
στο Ανόβερο του επιδαψίλευσαν ανάλογες τιμές. « Η υπόληψη
την οποία χαίρουμε εμείς οι δυο στη Γερμανία», έγραψε στον
Ένγκελς, «ιδίως μεταξύ των "μορφωμένων" αξιωματούχων είναι ολότελα διαφορετικής τάξης από αυτήν που φανταζόμασταν.
Έτσι, π.χ., ο διευθυντής του εδώ στατιστικού γραφείου, ο Μέρκελ, με επισκέφθηκε και μου είπε πως για χρόνια μελετούσε
άσκοπα τα οικονομικά προβλήματα κι εγώ του ξεκαθάρισα άπαξ
και διά παντός το ζήτημα». Τον κάλεσε για δείπνο ο επικεφαλής της τοπικής εταιρείας σιδηροδρόμων και τον ευχαρίστησε
εκ βάθους καρδίας για «την τ ι μ ή που του έκανε να αποδεχθεί
την πρόσκληση». Ακόμη πιο κολακευτική ήταν η άφιξη ενός
απεσταλμένου του Βίσμαρκ, ο οποίος ευχόταν να χρησιμοποιήσει «εσάς και τα πολλά σας ταλέντα για το συμφέρον του γερμανικού λαού». Ο Ρούντολφ φον Μπένιγκσεν, πρόεδρος του δεξιού Εθνικού Φιλελεύθερου Κόμματος, ήρθε προσωπικά για να
του υποβάλει τα σέβη του.
Δεν είναι παράξενο που ο Μαρξ ήταν τόσο εύθυμος. Η υγεία
του ήταν εξαιρετική, ούτε ένας καλόγερος δεν τολμούσε να δει-

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΑΡΞ

393

ξει. το άσχημο του πρόσωπο, κι ακόμη και τα προβλήματα με το
συκώτι του είχαν χαθεί, παρά τις κρασοκατανύξεις κάθε βράδυ
στα δείπνα που τον είχαν καλεσμένο. Οι άγρυπνες νύχτες της
αρρώστιας, της αθλιότητας και της σκοτεινιάς είχαν πεταχτεί
στους σκουπιδοτενεκέδες της ιστορίας. «Είχα πάντα την αίσθηση», έγραψε ο Ένγκελς στις 27 Απριλίου, «πως αυτό το καταραμένο βιβλίο, το οποίο κυοφορούσες τόσον καιρό, ήταν η πηγή
όλων σου των ατυχιών και πως ποτέ δεν θα μπορούσες, ποτέ δεν
επρόκειτο να λυτρωθείς αν δεν το έβγαζες από πάνω σου». Μια
καθυστέρηση στο τυπογραφείο είχε ως συνέπεια να μη λάβει τα
δοκίμια παρά στις 5 Μαΐου, την ημέρα των τεσσαρακοστών ένατων γενεθλίων του* ακόμη κι αυτή η ανωμαλία, πάντως, που σε
άλλες συνθήκες θα είχε προκαλέσει το ξέσπασμα της οργής του
για μια δυο μέρες, δεν στάθηκε ικανή να σκιάσει τη λαμπρή του
διάθεση. «Ελπίζω, και μέσα μου το πιστεύω, πως στο διάστημα
ενός χρόνου θα είμαι φτιαγμένος», προέβλεψε, «φτιαγμένος, με
την έννοια πως θα είμαι σε θέση να διορθώσω εκ θεμελίων την
οικονομική μου κατάσταση και να σταθώ, τουλάχιστον, ξανά στα
δικά μου πόδια». Ξανά; Δεν υπήρξε ούτε στιγμή στην ενήλικη
ζωή του που να μη χρειάστηκε ο Μαρξ κάποιον να τον συνδράμει. Όπως παραδέχτηκε σε μια επιστολή του στον Ένγκελς,
«Χωρίς εσένα δεν θα είχα ποτέ καταφέρει να ολοκληρώσω την
εργασία μου και σε διαβεβαιώ πως βάραινε πάντα σαν εφιάλτης
στη συνείδησή μου το γεγονός πως άφηνες τις εξαίρετές σου ικανότητες να σπαταλιούνται και να σκουριάζουν στο εμπόριο, κυρίως για τ η δική μου χάρη και, σαν να μην έφτανε αυτό, ήσουν
επιπλέον αναγκασμένος να μοιράζεσαι μαζί μου όλες μου τις
petites misères,"^ Λίγες μόνον προτάσεις αργότερα, πάντως, το
άγχος και η κόπωση ξαναρχίζουν τ η μεμψίμοιρή τους χορωδία.
Ο εκδότης που περιμένει την παράδοση του δεύτερου και του
τρίτου τόμου πριν το τέλος της χρονιάς* οι πιστωτές στο Λονδί* Ασήμαντες δυστυχίες.
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νο που τον περιμένουν να επιστρέψει για να του ορμήσουν σαν αρπακτικά* «κι έπειτα τα βάσανα της οικογενειακής ζωής, οι συγκρούσεις στο σπίτι, η μόνιμη στεναχώρια, αντί να στρωθώ στην
δουλειά ανανεωμένος και απαλλαγμένος από τις φροντίδες».
Τα βάσανα ενός Λονδρέζου της μεσαίας τάξης δεν είναι ακριβώς τα ίδια με τα βάσανα ενός πραγματικού απόκληρου. Το πρώτο πράγμα που ζήτησε από τον Ένγκελς επιστρέφοντας στο Λονδίνο ήταν να του στείλει πολλά κιβώτια κόκκινο κρασί και κρασί του Ρήνου, καθώς «τα παιδιά μου είναι υποχρεωμένα να
καλέσουν κάποιες κοπέλες για χορό στις 2 Απριλίου, γιατί ολόκληρο το χρόνο δεν είχαν τ η δυνατότητα να καλέσουν κανέναν,
ούτε να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις και κινδυνεύουν να χάσουν την επαφή με την τάξη τους». Εκεί που κάποτε πάλευε να
βρει λίγες πένες να αγοράσει ψωμί κι εφημερίδες, τώρα είχε τις
οικογενειακές ανάγκες ενός κατοίκου των προαστίων που αγχώνεται πώς θα κρατήσει τα προσχήματα. «Θύμωσε πάρα πολύ», όταν έμαθε πως ο ποιητής Φράιλγκραθ, ο οποίος είχε χάσει
τ η διευθυντική του θέση στο λονδρέζικο παράρτημα κάποιας ελβετικής τράπεζας, ζούσε, και μάλιστα μεγάλη ζωή, με τις εισπράξεις από τις δωρεές που είχαν συγκεντρώσει για χάρη του
θαυμαστές από τ η Βρετανία, την Αμερική και τ η Γερμανία. Η
καλύτερη θεραπεία για το θυμό ήταν να στείλει τα παιδιά του
για καλοκαιρινές διακοπές στη Βουργουνδία (χρηματοδοτημένες από τον Ένγκελς, βέβαια), ώστε να μπορεί να δουλεύει, χωρίς περισπασμούς, στη διόρθωση των τυπογραφικών δοκιμίων
του Κεφαλαίου. Από τα πρώτα προφορικά σχόλια που είχε ακούσει απ' όσους είχαν ήδη δει μέρη της εργασίας του, ήλπιζε πως
το επόμενο πρωί μετά τη δημοσίευσή της το όνομα κι η φήμη του
θα αντηχούσαν σ' ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Γιόχαν Γκέοργκ
Εκάριους είπε σε φίλους του πως «ο Προφήτης αυτοπροσώπως
εκδίδει πλέον την πεμπτουσία κάθε σοφίας».
Μετά από εβδομάδες αναθεωρήσεων και διορθώσεων, ο Μαρξ
τελείωσε το τελευταίο δοκίμιο του πρώτου τόμου τις πρωινές
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ώρες της 16ης Αυγούστου. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να
στείλει ένα συγκινητικό ευχαριστήριο σημείωμα στο χορηγό του.
((Λοιπόν, ο τόμος αυτός τελείωσε. Μόνο σε σενατο χρωστώ που
τα κατάφερα! Χωρίς την αυτοθυσία σου για μένα δεν θα είχα ποτέ βρει το κουράγιο για την τεράστια εργασία που απαίτησαν οι
τρεις τόμοι. Σ ε φιλώ, γεμάτος ευχαριστίες... Salut^ αγαπημένε
μου, πολύτιμε φίλε».

Έναν αιώνα ακριβώς μετά την έκδοσή του Κεφαλαίου^ ο Βρετανός Πρωθυπουργός Χάρολντ Ουίλσον καυχήθηκε πως δεν το
είχε διαβάσει ποτέ. ((Έφτασα μέχρι τ η δεύτερη μόνο σελίδα εκεί που η υποσημείωση είναι σχεδόν μια ολόκληρη σελίδα.
Ένιωσα πως δύο σελίδες κυρίως κειμένου και μία σελίδα υποσημειώσεων ήταν ήδη πάρα πολύ». Ο Ουίλσον είχε πτυχίο στην
πολιτική, τ η φιλοσοφία και την οικονομία, υπέθετε, όμως, πως,
ομολογώντας την άγνοιά του, θα κέρδιζε τ η συμπάθεια των μορφωμένων αστών της μεσαίας τάξης - οι οποίοι, ιδίως στη Βρετανία και την Αμερική, περηφανεύονται, συχνά με κάπως διεστραμμένο τρόπο, για την άρνησή τους να ασχοληθούν με τον
Μαρξ. Εδώ στηρίζεται, εξάλλου, και το αλλοπρόσαλλο, κυκλικό επιχείρημα που ακούει κανείς από ανθρώπους που δεν έχουν
καν την περιέργεια να φτάσουν μέχρι τ η δεύτερη σελίδα. ((Το
Κεφάλαιο είναι σκέτη μπούρδα». Και πού το ξέρετε πως είναι
μπούρδα; ((Γιατί δεν αξίζει τον κόπο να το διαβάσεις».
Η ένσταση του φιλοσόφου Καρλ Πόπερ στο βιβλίο είναι κάπως πιο εκλεπτυσμένη: δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε αν
πράγματι ο Μαρξ έγραφε ανοησίες ή όχι, γιατί οι ((σιδερένιοι νόμοι» της κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης δεν είναι τίποτε άλλο
από ιστορικές προφητείες, οι οποίες δεν επιδέχονται ανάλυση
των προϋποθέσεών τους, είναι τόσο ασαφείς και φευγαλέες όσο
και τα τετράστιχα του Νοστράδαμου. Αντίθετα με τις καθαυτό
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επιστημονικές υποθέσεις, δεν μπορούν ούτε να αποδειχτούν ούτε -ο κρίσιμος ποπεριανός έλεγχος- να διαψευσθούν. «Οι τυπικές προβλέψεις της επιστήμης υπάγονται σε προϋποθέσεις»,
ισχυρίζεται ο Πόπερ. «Αποφαίνονται πως ορισμένες αλλαγές (ας
πούμε η θερμοκρασία του νερού σε ένα δοχείο) συνοδεύονται αναγκαστικά από συνακόλουθες αλλαγές (ας πούμε, το βράσιμο του
νερού)». Στην πραγματικότητα, θα ήταν εύκολο να υποβάλει κανείς τις οικονομολογικές αποφάνσεις του Μαρξ σε αντίστοιχο
πειραματικό έλεγχο, μελετώντας τι συνέβη στην πράξη τον τελευταίο αιώνα. Καθώς ο καπιταλισμός θα ωριμάζει, πρόβλεψε, θα
συναντούμε περιοδικές υφέσεις, ολοένα εντεινόμενη εξάρτηση
από την τεχνολογία και το γιγάντωμα τεράστιων, μονοπωλιακών σχεδόν, συνεταιρισμών, οι οποίοι θα απλώνουν τα τεράστια
κολλώδη τους πλοκάμια α ολόκληρο τον κόσμο, αναζητώντας
καινούργιες αγορές προς εκμετάλλευση. Αν τίποτε απ' αυτά δεν
είχε συμβεί, θα ήμασταν αναγκασμένοι να παραδεχτούμε πως ο
γερο-Μαρξ παραληρούσε. Μα οι διαρκείς εναλλαγές άνθησης
και χρεοκοπίας που γνώρισαν οι δυτικές οικονομίες στον εικοστό αιώνα ή η παγκόσμια δεσποτεία της Microsoft του Μπιλ
Γκέιτς, άλλα δείχνουν.
Α, μάλιστα, λένε οι κριτικοί, μα τι έχετε να μας πείτε για την
άποψη του Μαρξ περί «προοδευτικής εξαθλίωσης» του προλεταριάτου; Μήπως δεν προεξοφλούσε πως ο διογκούμενος πλούτος του καπιταλισμού θα επιτυγχανόταν με την απόλυτη συρρίκνωση των μισθών και του επιπέδου ζωής των εργατών; Κοιτάξτε τις εργατικές τάξεις σήμερα, δείτε τα αυτοκίνητα και τις
δορυφορικές τους κεραίες: δεν είναι και πολύ εξαθλιωμένοι, έτσι;
Ο οικονομολόγος Πολ Σάμιουελσον είχε δηλώσει πως θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε ολόκληρο το œuvre* του Μαρξ, δίχως
μεγάλες συνέπειες, γιατί «απλώς ουδέποτε συνέβη» η αποπτώχυνση των εργατών - καθώς δε τα συγγράμματα του Σάμιουελ* Έργο.
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σον ήταν το κοινό άχθος γενεών και γενεών φοιτητών τόσο στη
Βρετανία όσο και στην Αγγλία, η άποψή του έχει προσλάβει το
κύρος της εξ αποκαλύψεως σοφίας. Πρόκειται, όμως, για μύθο
που βασίζεται στην παρανάγνωση του «γενικού νόμου της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης» στο εικοστό πέμπτο κεφάλαιο
του πρώτου τόμου. « Η έσχατη εξαθλίωση [παουπερισμός]», γράφει, «αποτελεί όρο της καπιταλιστικής παραγωγής και της καπιταλιστικής ανάπτυξης του πλούτου. Αποτελεί μέρος των μη
παραγωγικών εξόδων της καπιταλιστικής παραγωγής: το κεφάλαιο, όμως, γνωρίζει πώς να αποδεσμεύεται από αυτά και να
τα μεταθέτει από τις δικές του πλάτες στις πλάτες της εργατικής και της μικρής μεσαίας τάξης». Στα συμφραζόμενα, εντούτοις, του παραθέματος, ο Μαρξ δεν αναφέρεται στην εξαθλίωση
ολόκληρου του προλεταριάτου, αλλά στο «έσχατο κατακάθι» της
κοινωνίας - τους άνεργους, τους εξαθλιωμένους, τους άρρωστους,
τους γέρους, τις χήρες και τα ορφανά. Αυτοί είναι τα «μη παραγωγικά έξοδα» που πρέπει να πληρώσουν ο εργαζόμενος πληθυσμός και η μικρή μεσαία τάξη. Μπορεί να αρνηθεί κανείς πως η
λούμπεν αυτή τάξη υφίσταται ακόμη; Κάποιος άλλος Εβραίος
απόκληρος είχε πει κάποτε πως «τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετ ε μεθ' εαυτών», δεν έχει βρεθεί, όμως, οικονομολόγος ακόμη
που να υποστηρίξει πως τα διδάγματα του Ιησού απαξιώνονται
επειδή τάχα πρόβλεψε την αιώνια εξαθλίωση.
Αυτό που πράγματι πρόβλεψε ο Μαρξ είναι πως στο καπιταλιστικό καθεστώς θα υπάρξει σχετική -και όχι απόλυτη- συρρίκνωση των μισθών. Είναι αυταπόδεικτα σωστό: ελάχιστες επιχειρήσεις -για να μην πούμε καμία- που απολαμβάνουν είκοσι
τοις εκατό άνοδο της υπεραξίας τους μοιράζονται αυτόματα τ η
λεία τους με τους εργαζόμενους υπό τ η μορφή μιας είκοσι τοις
εκατό αύξησης στους μισθούς τους. Η εργατική δύναμη, λοιπόν,
χάνει ολοένα έδαφος σε σχέση με το κεφάλαιο, όσους φούρνους
μικροκυμάτων κι αν μπορούν να αγοράσουν οι εργαζόμενοι. «Και
το αποτέλεσμα είναι πως όσο συσσωρεύεται το κεφάλαιο η κα-
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τάσταση του εργάτη, ανεξάρτητα από την αμοιβή του, επιδεινώνεται».*
Όπως και ο αντίστοιχος ορισμός του Χριστού, ο ορισμός που
έδωσε ο Μαρξ στην φτώχεια δεν ήταν μόνο οικονομικός: ήταν
εξίσου ττνευματικός. Τι έχει να κερδίσει ο άνθρωπος αν κερδίσει
ολόκληρο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του; Ή, όπως έγραψε
ο Μαρξ στο Κεφάλαιο, τα μέσα με τα οποία ο καπιταλισμός αυξάνει την παραγωγικότητα
αφήνουν μισό άνθρωπο τον εργάτη, τον υποβιβάζουν σε εξάρτημα της μηχανής, καταστρέφουν το περιεχόμενο της εργασίας του και την καθιστούν σωστό μαρτύριο* τον αποξενώνουν από τις τυνευματικές διαστάσεις της διαδικασίας της εργασίας στον ίδιο βαθμό που και η επιστήμη ενσωματώνεται
σ' αυτήν ως ανεξάρτητη δύναμη* παραμορφώνουν τις συνθήκες της εργασίας του, τον υποτάσσουν κατά τ η διάρκεια της
διαδικασίας της εργασίας στον πιο μισητό κι απαίσιο δεσποτισμό* μετατρέπουν όλο το χρόνο της ζωής του σε χρόνο εργασίας, ρίχνουν τ η γυναίκα του και το παιδί του στους τροχούς
του Τ ζ ά γ κ ε ρ ν α τ * * του κεφαλαίου... Επομένως, η συσσώρευση του πλούτου στον έναν πόλο είναι ταυτόχρονα συσσώρευση δυστυχίας, βασάνου από την εργασία, δουλείας, αμάθειας, αποκτήνωσης και ηθικής κατάπτωσης στον άλλον πόλο».
Απομονωμένη η τελευταία φράση, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως
ακόμη μία πρόβλεψη της απόλυτης οικονομικής αποπτώχυνσης
των εργατών, μόνο ένας ανόητος όμως - ή ένας καθηγητής οι* Τα πλαγιογράμματα είναι δικά μου. (Σ.τ.σ.)
* * Στις λιτανείες του θεού Βισνού-Τζάγκερνατ στην πόλη Πουρί των
Ινδιών, οι πιστοί ρίχνονται στους τροχούς της άμαξας που φέρει το άγαλμα του θεού για να βρουν καθαγιασμένο θάνατο.
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κονομίας- θα συνέχιζε να υποστηρίζει την άποψη αυτή αφού διάβαζε τ η βροντερή καταγγελία που προηγήθηκε.
«Θα πρέπει να έχουμε κατά νου», παραδέχεται ο Λέζεκ Κολακόφσκι, σημαίνων νεκρολόγος του Μαρξ, «πως η υλική εξαθλίωση δεν είναι αναγκαία προκείμενη ούτε της ανάλυσης του
Μαρξ για τον εξανδραποδισμό που επιφέρει η μισθωτή εργασία,
ούτε της πρόβλεψής του για την αναπόδραστη ερείπωση της κεφαλαιοκρατίας». Έτσι είναι. Κι όμως, λίγο αργότερα ο Κολακόφσκι λησμονεί την ίδια του τ η συμβουλή και βάζει ακόμη ένα
κεφάλι τυρί στην παλαιά ποντικοπαγίδα του Καρλ Πόπερ. «Ως
ερμηνεία των οικονομικών φαινομένων», προειδοποιεί, «η θεωρία της αξίας του Μαρξ δεν ικανοποιεί τις συνήθεις απαιτήσεις
μιας επιστημονικής υπόθεσης, ιδίως δε την απαίτηση της διαψευσιμότητας». Ναι, και βέβαια δεν τις ικανοποιεί: δεν υπάρχει
βάμμα ηλιοτροπίου, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ή λογισμικό που
να μπορεί να εντοπίσει την παρουσία της «αλλοτρίωσης» και της
«ηθικής κατάπτωσης»· δεν είναι μετρήσιμα μεγέθη.
Το Κεφάλαιο δεν είναι ακριβώς επιστημονική υπόθεση έρευνας, ούτε καν οικονομολογική πραγματεία, μολονότι οι ζηλωτές
και των δύο πλευρών επιμένουν να το θεωρούν ως τέτοια. Ο ίδιος
ο συγγραφέας ήταν αρκετά ξεκάθαρος ως προς τις προθέσεις του.
«Τώρα, όσον αφορά την εργασία μου, θα σου πω όλη την αλήθεια», έγραψε ο Μαρξ στον Ένγκελς στις 31 Ιουλίου 1865. «Απομένει να γραφτούν ακόμη τρία κεφάλαια για την ολοκλήρωση
του θεωρητικού μέρους... Μέχρι, όμως, να αποκτήσω τ η συνολική εικόνα του έργου, δεν θα μπορέσω να συγκεντρωθώ και να
τα βγάλω από μέσα μου. Χίλιες αδυναμίες έχουν τα γραπτά μου,
μα το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι πως συνθέτουν ένα καλλιτεχνικό όλον...» Μια βδομάδα αργότερα, σε άλλη επιστολή,
αναφέρεται στο βιβλίο ως «έργο τέχνης» και επικαλείται τις
«καλλιτεχνικές αναζητήσεις» ως το λόγο που καθυστέρησε να
παραδώσει το χειρόγραφο.
Αν ο Μαρξ, αντί για έργο τέχνης, ήθελε να παραγάγει ένα
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τυπικό, καθαρό κείμενο κλασικής οικονομίας, θα μπορούσε να
το είχε κάνει. Το έκανε: δύο διαλέξεις που παρέδωσε τον Ιούνιο
του 1865, και οι οποίες εκδόθηκαν αργότερα με τον τίτλο Αξία,
Τιμή, Κέρδος^^ μας δίνουν μια μεστή, διαυγή σύνοψη των συμπερασμάτων του :
Επειδή οι αξίες ανταλλαγής των εμπορευμάτων είναι μονάχα
κοινωνικές λειτουργίες αυτών των πραγμάτων και δεν έχουν
τίποτα να κάνουν με τις φυσικές ιδιότητες, πρέπει πρώτα να
ρωτήσουμε: ποια είναι η κοινωνική ουσία όλων των εμπορευμάτων; Είναι η εργασία. Για να παραχθεί ένα εμπόρευμα, ένα
ορισμένο ποσό εργασίας πρέπει να καταναλωθεί πάνω του ή
να ξοδευτεί σ' αυτό. Και λέγω όχι μόνον εργασίας^ αλλά κοινωνίχ-ης εργασίας. Ένας άνθρωπος που παράγει ένα είδος για
την άμεσό του χρήση, για να καταναλώσει ο ίδιος, δημιουργεί
ένα ττροίον, αλλά όχι ένα εμπόρευμα,,. Ένα προϊόν έχει αξία
γιατί είναι αποκρυστάλλωση κοινωνικής εργασίας,,, Η τίμτ)^
όταν την παίρνουμε από μόνη της, δεν είναι τίποτε άλλο από
τ η χρηματική έκφραση της αξίας,,, Ό,τι πουλάει ο εργάτης
δεν είναι απ' ευθείας η εργασία του^ αλλά η δυναμή του προς
εργασία^ την προσωρινή διάθεση της οποίας μεταβιβάζει στον
καπιταλιστή... Υποθέσατε τώρα ότι το μέσο ποσό των ειδών
της πρώτης ανάγκης που χρειάζεται κάθε μέρα ένας εργάτης
απαιτεί έξι ωρών μέση εργασία του. Υποθέσατε, ακόμη, ότι οι
έξι ώρες μέσης εργασίας πραγματοποιούνται επίσης σε μια
ποσότητα χρυσού ίση με τρεις δραχμές. Τότε οι τρεις δραχμές
θα είναι η τιμή ή η χρηματική έκφραση της καθημερινής αξίας
* Στην ελληνική βιβλιογραφία το κείμενο είναι γνωστότερο ως Μισθός,
Τιμή και Κέρδος' έτσι αποδίδεται ο τίτλος στην έκδοση, τουλάχιστον,
της Σύγχρονης Εποχής [1998]· ως Αξία, Τιμή, Κέρδος το έργο έχει εκδοθεί το 1945 από τις εκδόσεις Καινούργια Εποχή, αγνώστου, πλην εξαίρετου, μεταφραστή.
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της δύναμης εργασίας αυτού του εργάτη... Αγοράζοντας την
καθημεpLvή ή βδομαδιάτικη αξία της δύναμης εργασίας ενός
εργάτη, ο καπιταλιστής αποκτά, λοιπόν, το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτήν τη δύναμη εργασίας καθ' όλη τψ ημέρα ή τη
βδομάδα,.. Ο καπιταλιστής προκαταβάλλοντας τρεις δραχμές, θα πραγματοποιήσει, επομένως, αξία έξι δραχμών γιατί,
προκαταβάλλοντας αξία, στην οποία είναι αποκρυσταλλωμένες έξι ώρες εργασίας, θα πάρει ως αντάλλαγμα αξία στην
οποία είναι αποκρυσταλλωμένες δώδεκα ώρες εργασίας. Επαναλαμβάνοντας την ίδια ενέργεια κάθε μέρα, ο καπιταλιστής
θα προκαταβάλλει κάθε μέρα τρεις δραχμές και θα τσεπώνει
κάθε μέρα έξι δραχμές, εκ των οποίων οι μισές θα πάνε για
πληρωμή νέου μεροκάματου και οι άλλες μισές θα σχηματίσουν υπεραξία^ για την οποία ο καπιταλιστής δεν πληρώνει
αντιστάθμισμα. Πάνω σ' αυτού του είδους την ανταλλαγή μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας στηρίζεται η καπιταλιστική παραγωγή ή το μισθωτό σύστημα, ανταλλαγή η οποία θα έχει
διαρκώς ως αποτέλεσμα να αναπαράγει τον εργάτη ως εργάτ η και τον καπιταλιστή ως καπιταλιστή.
Δεν έχουν τόση σημασία οι αρετές της οικονομολογικής ανάλυσης του Μαρξ· σημασία έχει πως το κείμενο μπορεί ένα έξυττνο
παιδί να το καταλάβει: ούτε περίπλοκες μεταφορές και μεταφυσική, ούτε παραπειστικές παρεκβάσεις ή φιλοσοφικές μεγαλοστομίες, κανένα λογοτεχνικό στολίδι. Γιατί, λοιπόν, το Κεφάλαιο^ που πραγματεύεται το ίδιο ζήτημα ακριβώς, είναι τόσο ριζικά διαφορετικό ως προς το ύφος του; Έχασε άραγε ξαφνικά ο
Μαρξ το ταλέντο του να μιλά κατανοητά; Όχι βέβαια: την εποχή που παρέδιδε τις διαλέξεις ολοκλήρωνε και τον πρώτο τόμο
του Κεφαλαίου. Την απάντηση θα πρέπει να την αναζητήσουμε
σε ένα από τα ελάχιστα αναλογικά σγ^ματα που επέτρεψε να
παρεισφρήσουν στο Αξία, Τιμή, Κέρδος^ στο σημείο εκείνο που
εξηγεί πως το κέρδος δεν προκύπτει από την πώληση των εμπο-
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ρευμάτων πάνω από την «πραγματική» τους αξία -όπως θα υπέθετε κανείς- αλλά, ακριβώς, από την πώληση στην «πραγματική)) τους αξία. «Ίσως ετούτο να ακούγεται παράδοξο και αντίθετο από τα δεδομένα της καθημερινής παρατήρησης)), έγραψε.
«Αλλά είναι εξίσου παράδοξο πως η Γ η γυρίζει γύρω από τον
ήλιο και πως το νερό συντίθεται από δύο εξαιρετικά εύφλεκτα
αέρια. Η επιστημονική αλήθεια φαντάζει παράδοξη πάντα, αν
κριθεί με τα μέτρα της καθημερινής εμπειρίας, η οποία αντιλαμβάνεται την απατηλή μόνον όψη των πραγμάτων)).
Ακούγεται σαν πρόσκληση να κρίνουμε το αριστούργημά του
με κριτήρια επιστημονικά. Αφουγκραστείτε, όμως, καλύτερα:
τα πυρά του τα συγκεντρώνει η «απατηλή όψη των πραγμάτων)),
ένα ζήτημα που δεν μπορεί να διερευνηθεί στα πλαίσια κάποιου
από τους γνωστούς επιστημονικούς κλάδους, της πολιτικής οικονομίας αίφνης, της ανθρωπολογίας ή της ιστορίας. Όπως επισημαίνει ο Μαρξ: « Σ ε πρώτη άποψη το εμπόρευμα φαντάζει
αντικείμενο πολύ ευτελές και εύκολα κατανοήσιμο. Η ανάλυσή
του δείχνει πως στην πραγματικότητα είναι αντικείμενο πολύ
παράδοξο, γεμάτο μεταφυσικές αποχρώσεις και θεολογικές λεπτολογίες)). Θαύμαζε την αντικειμενική, ανεπηρέαστη από συναισθηματισμούς μεθοδολογία του Ρικάρντο και του Άνταμ Σμιθ:
και πράγματι, οι όψεις του Κεφαλαίου που γελοιοποιούνται συχνότερα στις ημέρες μας -όπως, ας πούμε, η εργασιακή θεωρία
της αξίας- είναι όσες έλκουν την καταγωγή τους από τους κλασικούς οικονομολόγους και θεωρούνταν στην εποχή τους αδιαμφισβήτητη ορθοδοξία. Ωστόσο, πίστευε πως παρ' όλα τα επιτεύγματά της «η αστική επιστήμη της οικονομίας έχει φτάσει
στα ανυπέρβλητα όριά της)). Οι εμπειρικές μετρήσεις ποτέ δεν
θα μπορέσουν να καταστήσουν ποσοτικό μέγεθος το ανθρώπινο
κόστος της εκμετάλλευσης και της αποξένωσης.
Στο Βρετανικό Μουσείο ο Μαρξ είχε ανακαλύψει μια φλέβα
πληροφοριών για την καπιταλιστική πρακτική -κυβερνητικές
Γαλάζιες Βίβλους, στατιστικούς πίνακες, αναφορές επιθεωρη-
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τών εργοστασίων και αστιάτρων- τις οποίες χρησιμοποιούσε για
την ίδια αντικαπιταλιστική ψυχρολουσία που τις είχε χρησιμοποιήσει και ο Ένγκελς στην Κατάσταση της Εργατικής Τάζης
στην Αγγλία, Αλλά υπήρχε και μια δεύτερη π η γ ή άντλησης
πληροφοριών, που περνά συχνά απαρατήρητη: η λογοτεχνική
μυθοπλασία. Συζητώντας τις επιπτώσεις των μηχανών στο εργατικό δυναμικό, επικαλείται την απογραφή του 1861 για να δείξει πως ο αριθμός των εργατών που απασχολούνταν στις εκμηχανισμένες βιομηχανίες, όπως τα υφαντουργεία και οι χαλυβουργίες, είναι χαμηλότερος από τους οικιακούς υπηρέτες. (αΤι
θαυμάσιο αποτέλεσμα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης της
μηχανής!»). Πώς να αποσείσουν οι καπιταλιστές τις ευθύνες τους
για τα ανθρώπινα θύματα της τεχνολογικής προόδου; Ο Μαρξ,
αφήνοντας κατά μέρος τους αριθμούς των απογραφών, στρέφεται
στην απολογία του Μπιλ Σάικς από τον Όλφερ Τουίστ του Ντίκενς: ((Κύριοι ένορκοι, δεν υπάρχει αμφιβολία πως το λαρύγγι
αυτού του παραγγελιοδόχου έχει κοπεί. Δεν φταίω εγώ, όμως,
φταίει το μαχαίρι», εξηγούσε ο Σάικς. ((Θα πρέπει άραγε, εξαιτίας αυτής της προσωρινής αναποδιάς να καταργήσουμε τ η χρήση των μαχαιριών;... Αν καταργήσετε τα μαχαίρια, θα μας γυρίσετε πίσω στα βάθη της βαρβαρότητας».
Μεγαλύτερη, λοιπόν, χρηστική αξία και πραγματικό όφελος
έχει να προσφέρει το Κεφάλαιο αν διαβαστεί ως έργο της φαντασίας: ως βικτοριανό μελόδραμα ή ως ογκώδες γοτθικό μυθιστόρημα που οι ήρωες του υποδουλώνονται και καταστρέφονται
από το τέρας που δημιούργησαν (((Το κεφάλαιο το οποίο έρχεται στον κόσμο καλυμμένο λάσπη απ' την κορφή μέχρι τα νύχια,
στάζοντας από κάθε πόρο αίμα»)· ή κιόλας ως σατιρική ουτοπία, σαν τ η χώρα των Χούχνουχμς του Σουίφτ, όπου κάθε προοπτική είναι ευχάριστη και μόνο ο άνθρωπος είναι κακός. Στην
καπιταλιστική κοινωνία, σύμφωνα με την άποψη του Μαρξ,
όπως και στον αλογίσιο ψευτοπαράδεισο του Σουίφτ, η πλαστή
Εδέμ δημιουργείται από τ η μετατροπή των ανθρώπων σε ανή-
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μπορους, εκπεπτωκότες Γιαχού.* Ό,τι είναι στέρεο λιώνει στον
αέρα, είχε γράψει στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο- τώρα, στο
Κεφάλαιο^ ό,τι είναι αληθινά ανθρώπινο ψύχεται και αποκρυσταλλώνεται σε απρόσωπες υλικές δυνάμεις, την ίδια στιγμή
που τα νεκρά αντικείμενα αποκτούν απειλητική ζωή και σφρίγος. Τα χρήματα, που κάποτε δεν ήταν τίποτε περισσότερο από
την έκφραση μιας αξίας -ένα είδος lingua franca στην οποία συνεννοούνταν τα εμπορεύματα μεταξύ τους- καθίστανται αφ' εαυτών αξία.
Στον απλούστερο δυνατό κόσμο, η ανταλλακτική αξία δεν
υφίσταται: οι άνθρωποι παράγουν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους - έ ν α αρνίσιο μπούτι, μια φραντζόλα ψωμί, ένα κ ε ρ ί και ανταλλάσσουν τα αγαθά τους μόνον εάν υπάρχει πλεόνασμα
σε σχέση με τις προσωπικές τους ανάγκες. 'Υστερα, όμως, ήρθε ο χασάπης, ο φούρναρης και ο κηροποιός, κατεργάρηδες κι
οι τρεις τους. Για να αγοράσουμε τα δελεαστικά τους προϊόντα
γινόμαστε μισθωτοί εργάτες* αντί να ζούμε από την εργασία
μας, εργαζόμαστε για τ η ζωή μας. Σταδιακά, δίχως, όμως, σταματημό, παγιδευόμαστε στο κοινωνικό πλέγμα των εμπορευμάτων και των μισθών, των τιμών και του κέρδους, σε μια φανταστική χώρα όπου τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Κοιτάξτε την πρώτη πρώτη πρόταση του πρώτου πρώτου κεφαλαίου
του Κεφαλαίου: «Ο πλούτος των κοινωνιών εκείνων όπου κυριαρχεί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής παίρνει τ η μορφή
της "τεράστιας συνάθροισης εμπορευμάτων"· το κάθε ξεχωριστό εμπόρευμα παίρνει τ η μορφή της στοιχειωδέστερης έκφανσής του». Για τον υποψιασμένο αναγνώστη, το πρώτο που κάνει εντύπωση είναι η επιλογή του ρήματος - το οποίο επαναλαμβάνεται για εμφαντικούς λόγους: απαίρνει τη μορφή..,».
Μολονότι ο λόγος εδώ είναι λιγότερο δραματικός από τ η φρά* Yahoo : το επινοημένο όνομα που δίνει ο Σουίφτ στους αποκτηνωμένους
ανθρώπους της κοινωνίας των Αλόγων στα Ταξίδια του Γκάλιβερ.
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ση που ανοίγει το Κομμουνιστικό Μανιφέστο εξυπηρετεί παρόμοιους σκοπούς: όπως μας υπενθυμίζει συχνά πυκνά στις 1.000
σελίδες που ακολουθούν, μπαίνουμε σ' έναν κόσμο φασμάτων
και οπτασιών.
Η ανταλλακτική αξία φαίνεται σαν κάτι το τυχαίο και το καθαρά σχετικό... Ας δούμε τώρα το καθαρό υπόλοιπο των προϊόντων της εργασίας. Σ ε κάθε περίπτωση, δεν απομένει τίποτ ε παρά η ίδια φασματική αντικειμενικότητα... Και τούτο
οδήγησε στην επικράτηση ενός αναστυλωμένου μερκαντιλικού συστήματος το οποίο δεν βλέπει τίποτε άλλο στην αξία
παρά κοινωνική μορφή, ή μάλλον το άυλο φάντασμα αυτής
της μορφής... Η διάκριση μεταξύ υψηλής και απλής εργασίας,
«εξειδικευμένης εργασίας» και «ανειδίκευτης εργασίας», οφείλεται εν μέρει σε καθαρή ψευδαίσθηση,,. Αντί να μας αποκαλύπτουν [οι πολιτικοί οικονομολόγοι] τις καπιταλιστικές σχέσεις, μας δείχνουν την οπτασία μιας σχέσης...*
Η αποκάλυψη της διαφοράς μεταξύ της ηρωικής εμφάνισης και
της άδοξης πραγματικότητας - τ ο ξεγύμνωμα του ευγενικού ιππότη από το μασκάρεμά του για να φανεί ο κοντόχοντρος ανθρωπάκος που κρύβεται μέσα στην πανοπλία- είναι, βέβαια, μια
κλασική μέθοδος της κωμωδίας.
Οι παραδοξότητες που συναντούμε στο Κεφάλαιο και στις
οποίες τόσο πρόθυμα στηρίζονται όσοι θέλουν να καταγγείλουν
τον Μαρξ ως τάχα εκκεντρικό, αντανακλούν τον παραλογισμό
του θέματος, όχι του συγγραφέα. Τούτο είναι προφανές ήδη από
την αρχή, όπου ο Μαρξ επιδίδεται σε μια αχαλίνωτη και όλο και
σουρεαλιστικότερη ανάλυση των σχετικών αξιών ενός σακακιού
και 20 μέτρων πανιού.

* Τα πλαγιογράμματα είναι δικά μου. (Σ.τ.σ.)
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Η ραπτική, όμως, που φτιάχνει το σακάκι είναι συγκεκριμένη εργασία διαφορετικού είδους από την ύφανση που φτιάχνει
το πανί. Εξισώνοντας τη ραπτική με την ύφανση, την ανάγουμε ουσιαστικά σε αυτό που είναι πραγματικά ίδιο και στις
δύο εργασίες, στο κοινό τους χαρακτηριστικό πως είναι και οι
δύο ανθρώπινες εργασίες... Αλλά, το ίδιο το σακάκι, η φυσική όψη του σακακιού-εμπορεύματος, είναι απλώς αξία χρήσης. Το σακάκι αυτό καθαυτό εκφράζει τόση αξία όσο και το
πρώτο τυχαίο δείγμα πανιού. Ετούτο αποδεικνύει μονάχα πως
το σακάκι, στο εσωτερικό της αξιακής σχέσης του με το πανί, έχει μεγαλύτερη σημασία απ' ό,τι στο εξωτερικό αυτής της
σχέσης, έτσι όπως μερικοί άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη σημασία, όταν φορούν μια στολή με χρυσά γαλόνια, παρά όταν τη
βγάζουν.
Ο παιγνιώδης συσχετισμός θα έπρεπε να μας προειδοποιήσει
πως διαβάζουμε μια ιστορία για αγρίους. Όσο προχωρά ο Μαρξ,
τόσο γίνονται εμφανέστερες οι προθέσεις του :
Παρ' όλη την κομβιομένη όψη του σακακιού, το πανί αναγνωρίζει σ' αυτό [το σακάκι], τη θεσπέσια αδερφή ψυχή της αξίας.
Εντούτοις, το σακάκι δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει αξία στα
μάτια του πανιού, δίχως η αξία, για το πανί, να προσλαμβάνει
ταυτόχρονα τη μορφή του σακακιού. Ένα άτομο Α, για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι αη αυτού μεγαλειότης σας» για
ένα άτομο Β, δίχως η μεγαλειότητα να προσλαμβάνει στα μάτια του Α τη φυσική μορφή του Α, και γι' αυτόν εξάλλου το λόγο κάθε νέος «πατέρας του λαού» αλλάζει τα χαρακτηριστικά
του προσώπου του, τα μαλλιά του και πολλά ακόμη πράγματα από τον προηγούμενο... Ως αξία χρήσης, το πανί είναι σωματικά διαφορετικό από το σακάκι* ως αξία, είναι παρόμοιο με
το σακάκι και, κατά συνέπεια, μοιάζει με το σακάκι.
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Και τότε, τ η στιγμή που το κεφάλι του αναγνώστη αρχίζει να
γυρίζει ανεξέλεγκτα, ο Μαρξ φτάνει στο αποκορύφωμα:
Έτσι, το πανί αποκτά μορφή αξίας διαφορετική από τ η φυσική του μορφή. Η αξιακή του οντότητα εκδηλώνεται στην ισομορφία του με το σακάκι, όπως ακριβώς και η προβατίσια φύση του χριστιανού φαίνεται από την ομοιότητά του με τον
Αμνό του Κυρίου.
Εκτός πια κι αν είχε τυπώσει τ η σελίδα ανάποδα και μάλιστα με
πράσινο μελάνι, ο Μαρξ δεν θα μπορούσε να μας είχε δώσει καλύτερο σημάδι πως ξεκινούμε για μια πικαρέσκα οδύσσεια στο
βασίλειο του υψιπετούς παραλόγου. Αναλογίζεται κανείς τις τελευταίες αράδες από τον αγαπημένο στον Μαρξ Τρίστραμ Σάντυ:
—Θ-έ μου! είπε η μητέρα μου, μα τι ιστορία είναι πάλι και
τούτη;
ΠΡΑΣΣΕΙΝΑΛΟΓΙΣΙΑ, είπε ο Γιόρικ - Και μια απ' τις καλύτερες που άκουσα ποτέ μου.*
Τα χρόνια της νεότητάς του, όταν ο Αόρενς Στερν τον είχε συνεπάρει για πρώτη φορά, ο Μαρξ είχε προσπαθήσει να γράψει το
δικό του παραληρηματικό μυθιστόρημα. Σχεδόν τριάντα χρόνια
αργότερα βρήκε επιτέλους το δικό του θέμα και το δικό του
ύφος. Ο Στερν, σύμφωνα με το βιογράφο του, τον Τόμας Γιόσλοφ, «ήρθε σε ρήξη με τ η σύγχρονή του συγγραφική παράδοση: το μυθιστόρημά του δεν ήταν μυθιστόρημα περισσότερο απ'
ό,τι ήταν δοκίμιο ή φιλοσοφικό βιβλίο ή απομνημονεύματα ή σάτιρα ηθών κατά τα πρότυπα των λιβελογράφων. Έγραφε όπως
* L a u r e n c e Stern, Tristram
λιφατίδη.

Shandy^ εκδ. Gutenberg, μτφρ. Έ φ η Καλ-
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μιλούσε, όπως σκεφτόταν το βιβλίο του ήταν χαλαρό και ασύνδετο στη δομή του, γεμάτο αλλόκοτες και δυσνόητες παραδοξότητες...» Το ίδιο θα λέγαμε για τον Μαρξ και την εποποιία
του. Όπως ο Τρίστραμ Σάντυ, έτσι και το Κεφάλαιο, βρίθει φιλοσοφικών συστημάτων και συλλογισμών, παραδοξολογημάτων
και μεταφυσικής, θεωριών και υποθέσεων, σκοτεινών επεξηγήσεων και εκκεντρικών ανοησιών. Ένα από τα αστεία που επανέρχονται στο βιβλίο αφορά τον κύριο Παραδόπιστο, έναν ασαφή εμβρυακό καπιταλιστή. «Προκειμένου να αποκομίσει αξία
από την κατανάλωση ενός εμπορεύματος, ο φίλος μας ο Παραδόπιστος πρέπει να σταθεί τυχερός και να βρει στη σφαίρα της
κυκλοφορίας, στην αγορά, ένα εμπόρευμα του οποίου η αξία χρήσης θα διαθέτει την ιδιότυπη ιδιότητα να είναι πηγή αξίας...
και, κατά συνέπεια, δημιούργημα αξίας». Ο τυχερός κύριος Παραδόπιστος βρίσκει ένα τέτοιο προϊόν στην εργατική δύναμη, η
οποία έχει τ η μοναδική ικανότητα να πολλαπλασιάζει την ίδια
της την αξία.
Για να τιμήσει όπως της αξίζει την ταραγμένη λογική του καπιταλισμού, ο Μαρξ διαποτίζει, μουσκεύει σχεδόν, το κείμενό
του με ειρωνεία - ειρωνεία, που έχει διαφύγει προσώρας από
όλους σχεδόν τους αναγνώστες του για πάνω από έναν αιώνα.
Μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις είναι ο Αμερικανός λογοτεχνικός κριτικός Έντμουντ Ουίλσον, ο οποίος χαιρέτισε τον Μαρξ
ως «σίγουρα τον μεγαλύτερο είρωνα από την εποχή του Σουίφτ». Είναι τόσο εξωφρενική η τιμή που του περιποιεί που χρειάζεται οπωσδήποτε αποδείξεις* ας παραθέσουμε, λοιπόν, ένα
απόσπασμα από τις Θεωρίες Υπεραξίας, το επονομαζόμενο τέταρτο κεφάλαιο του Κεφαλαίου:
Π Α Ρ Ε Κ Β Α Σ Η : Π Ε Ρ Ι ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο φιλόσοφος παράγει ιδέες, ο ποιητής ποιήματα, ο πάστορας
κηρύγματα, ο καθηγητής συγγράμματα και ούτω καθεξής. Ο
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εγκληματίας παράγει εγκλήματα. Αν προσέξουμε καλύτερα
πώς σχετίζεται, αυτός ο τελευταίος κλάδος παραγωγής με το
κοινωνικό σύνολο, θα απαλλαγούμε από πολλές προκαταλήψεις. Ο εγκληματίας δεν παράγει μόνον εγκλήματα, αλλά και
το ποινικό δίκαιο και τον καθηγητή που διδάσκει ποινικό δίκαιο και, συνάμα, το αναπόφευκτο σύγγραμμα με το οποίο ο
ίδιος καθηγητής ρίχνει στην αγορά τις παραδόσεις του εν είδει «εμπορεύματος»... Πέραν τούτου, ο εγκληματίας παράγει
ολόκληρη την αστυνομία και την ποινική δικονομία, κλητήρες,
δικαστές, δήμιους, ένορκους και λοιπά* όλοι αυτοί οι διαφορετικοί επαγγελματικοί κλάδοι που αποτελούν ισάριθμες κατηγορίες του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας, αναπτύσσουν διάφορες ικανότητες του ανθρώπινου πνεύματος,
φτιάχνουν νέες ανάγκες αλλά και νέους τρόπους για την ικανοποίησή τους. Και μόνο τα βασανιστήρια έγιναν αφορμή για
τις ευφυέστερες μηχανικές εφευρέσεις, ενώ πλήθος τίμιοι χειρώνακτες απασχολούνται στην παραγωγή των σχετικών εργαλείων. Ο εγκληματίας παράγει μια εντύπωση, εν μέρει ηθική,
εν μέρει τραγική, αναλόγως, κι έτσι προσφέρει μια «υπηρεσία» στη διακίνηση των ηθικών και αισθητικών συγκινήσεων
του κοινού. Δεν παράγει μόνο συγγράμματα ποινικού δικαίου,
ούτε απλώς τους ποινικούς κώδικες και τους νομοθέτες, παράγει και τέχνη, ωραία λογοτεχνία, μυθιστορήματα, ακόμη
και τραγωδίες, όπως η Ενοχή του Μίλνερ και οι Ληστές του
Σίλερ, αλλά και ο Οιδίπους και ο Ριχάρδος Γ\., Οι επενέργειες του εγκληματία στην εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων θα μπορούσαν να αποδειχθούν ώς την τελευταία λεπτομέρεια. Οι κλειδαριές θα είχαν αποκτήσει τη σημερινή τους
αρτιότητα, αν δεν υπήρχαν κλέφτες; Η νομισματοκοπία θα
έφτανε στην τωρινή της τελειότητα, αν δεν υπήρχαν παραχαράκτες;... Ας αφήσουμε, όμως, τ η σφαίρα του ιδιωτικού
εγκλήματος: χωρίς εθνικό έγκλημα θα μπορούσε να υπάρξει
παγκόσμια αγορά; Θα υπήρχαν έθνη; Άραγε το δέντρο της
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Αμαρτίας δεν είναι, ταυτόχρονα, και δέντρο της Γνώσης, από
την εποχή του Αδάμ ώς σήμερα;*
Αντέχει στη σύγκριση με τη σεμνή πρόταση του Σουίφτ να φάνε οι λιμοκτονούντες φτωχοί τα πλεονάζοντα παιδιά τους, προκειμένου να εξαλειφθεί η εξαθλίωση από την Ιρλανδία. (Αξίζει
να αναφέρουμε παρενθετικά πως το 1870 ο Μαρξ αγόρασε μια
δεκατετράτομη έκδοση των απάντων του Σουίφτ στην τιμή ευκαιρίας των τεσσάρων σελινιών και έξι πενών.) Όπως παρατηρεί δικαίως ο Ουίλσον, ο σκοπός των θεωρητικών αφαιρέσεων
του Μαρξ - ο χορός των εμπορευμάτων, οι παλαβές σταυροβελονιές της λογικής- είναι κατά κύριο λόγο η ειρωνεία, καθώς
μάλιστα οι αφαιρέσεις αντιπαρατάσσονται με τις ζοφερές, τεκμηριωμένες εικονογραφήσεις της δυστυχίας και της βρομιάς που
προκαλούν στην πράξη οι καπιταλιστικοί νόμοι. «Το νόημα αυτών των λεκτικών σχημάτων, με την απρόσωπη διατύπωση και
το τόσο επιστημονικοφανές ύφος που τους προσδίδει ο Μαρξ,
δεν είναι άλλο, όπως φροντίζει να μας το υπενθυμίζει δήθεν τυχαία από καιρού εις καιρόν, από τα χρήματα που παρακρατούνται από τις τσέπες των εργατών, από τον ιδρώτα που απομυζείται απ' τα κορμιά τους, από τις φυσικές χαρές που στερούνται
από την ψυχή τους», συνεχίζει ο Ουίλσον. «Ανταγωνιζόμενος
τους παντίτ** της οικονομίας, ο Μαρξ έγραψε ένα είδος παρωδίας...»
Στο τέλος, ωστόσο, ακόμη κι ο Έντμουντ Ουίλσον χάνει το
νόημα: λίγες σελίδες αφού έχει ανυψώσει τον Μαρξ στο πάνθεον των σατιρικών μεγαλοφυϊών, μαζί με τον Σουίφτ, εκφράζει
* Στο συγκεκριμένο απόσπασμα έχει χρησιμοποιηθεί η μετάφραση της
Τζένης Μαστοράκη, που έχει εκδοθεί στα ελληνικά ως αυτόνομο φυλλάδιο με τον τίτλο «Εγκώμιο του εγκλήματος» από τις εκδόσεις Άγρα το

1982.

* * Ινδοί σοφοί, χιουμ. σοφολογιότατοι.
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την αντίθεσή του αστην ωμότητα του ψυχολογικού κινήτρου που
υποφώσκει στην κοσμοθεωρία του Μαρξ» και διαμαρτύρεται πως
η θεωρία που προτάσσεται στο Κεφάλαιο είναι «απλώς, όπως η
διαλεκτική, το δημιούργημα του μεταφυσικού που δεν εκχώρησε ποτέ τα δικαιώματά του στον οικονομολόγο». Η συγκεκριμένη μομφή δεν διαθέτει καν την αρετή της πρωτοτυπίας. Ορισμένοι Γερμανοί κριτικοί της πρώτης έκδοσης κατηγόρησαν τον
Μαρξ για «εγελιανή σοφιστεία», κατηγορία για την οποία δήλωσε ευχαρίστως ένοχος. Όπως τους υπενθύμισε στον επίλογο
της δεύτερης γερμανικής έκδοσης, που κυκλοφόρησε το 1873,
« τ η μυστικιστική πλευρά της εγελιανής διαλεκτικής την έχω
επικρίνει πριν τριάντα σχεδόν χρόνια, την εποχή που ήταν ακόμα της μόδας. Μα τον καιρό ίσα ίσα που επεξεργαζόμουν τον
πρώτο τόμο του Κεφαλαίου άρεσε στους σκυθρωπούς, τους φαντασμένους και μέτριους επιγόνους που δίνουν σήμερα τον τόνο
στη μορφωμένη Γερμανία, να μεταχειρίζονται τον Χέγκελ... σαν
"ψόφιο σκυλί". Γ ι ' αυτό αναγνώρισα ανοιχτά τον εαυτό μου μαθητή εκείνου του μεγάλου στοχαστή και στο κεφάλαιο για τ η
θεωρία της αξίας, ερωτοτρόπησα μάλιστα πού και πού με τον
τρόπο έκφρασης που τον χαρακτηρίζει».
Τα διαλεκτικά ερωτοκοπήματα που τόσο προσέβαλαν τον
Ουίλσον είναι η άλλη όψη της ειρωνείας που ο ίδιος είχε νωρίτερα
εξυμνήσει: και οι δύο τεχνικές καταλύουν την επιφανειακή πραγματικότητα και αποκαλύπτουν την κρυμμένη αλήθεια. «Οι αχυρόστομοι αναμασητές της χυδαίας γερμανικής οικονομίας γκρίνιαξαν για το ύφος του βιβλίου μου», έγραψε ο Μαρξ το 1873.
«Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τις λογοτεχνικές διαδρομές του
Κεφαλαίου καλύτερα από μένα τον ίδιο». Σ ε άλλες χώρες, όμως,
οι κριτικοί, ακόμη κι όσοι στάθηκαν εχθρικοί απέναντι στη θεωρία, αναγνώρισαν τις στιλιστικές του αρετές. Η Saturday Review^ επιθεώρηση του Λονδίνου, σχολίασε πως «ενδεχομένως οι
απόψεις του συγγραφέα να είναι τόσο επιζήμιες όσο εμείς τις θεωρούμε, κανείς, όμως, δεν μπορεί να αρνηθεί την αληθοφάνεια
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της λογικής του, το σφρίγος της ρητορικής του και τ η γοητεία
με την οποία διαποτίζει τα στεγνότερα προβλήματα της πολιτικής οικονομίας». Η Contemporary Review^ ενώ ειρωνευόταν με
πατριωτικό τόνο τ η γερμανική οικονομολογία (αδεν υποψιαζόμαστε πως ο Κάρολος Μαρξ έχει κάτι να μας διδάξει»), την ίδια
στιγμή συνέχαιρε το συγγραφέα επειδή δεν είχε λησμονήσει ατα
ανθρώπινα συμφέροντα - τα "συμφέροντα της πείνας και της δίψας" που βρίσκονται πίσω από την επιστήμη». Ιδιαίτερα ευνοϊκό ήταν ένα σημείωμα της St Petersbourg Journal^ το οποίο εξυμνούσε την «ασυνήθιστη ζωντάνια» της πρόζας του. αΑπό αυτήν
την άποψη», πρόσθετε, «ο συγγραφέας δεν μοιάζει κατ' ουδένα
τρόπο... στην πλειονότητα των Γερμανών στοχαστών, οι οποίοι...
γράφουν τα βιβλία τους σε μια τόσο στεγνή και σκοτεινή γλώσσα που τα κεφάλια των κανονικών θνητών συνθλίβονται από το
βάρος της».
Παρά τ η χάρη και τ η γοητεία του, ο πρώτος τόμος του Κεφαλαίου ήταν απαγορευτικός για τα κεφάλια πολλών κανονικών
θνητών το έργο τους δε δυσκολευόταν ακόμη περισσότερο από
την απόφαση του Μαρξ να προτάξει τα ερμητικότερα κεφάλαια
στην αρχή του βιβλίου. «Κάθε αρχή και δύσκολη, αυτό ισχύει για
όλες τις επιστήμες», εξηγούσε στον πρόλογο. « Γ ι ' αυτόν το λόγο, τ η μεγαλύτερη δυσκολία θα την παρουσιάσει η κατανόηση
του πρώτου κεφαλαίου, ιδιαίτερα του μέρους εκείνου που περιέχει την ανάλυση του εμπορεύματος. Έχω εκλαϊκεύσει, όσο ήταν
αυτό δυνατόν, τα αποσπάσματα εκείνα που αφορούν την ουσία
της αξίας και το μέγεθος της αξίας». Η μορφή της αξίας, καθησυχάζει τους αναγνώστες, είναι αυτή καθαυτή απλή: « Κ ι όμως,
το ανθρώπινο πνεύμα μάταια μοχθούσε πάνω από 2.000 χρόνια
να την εξιχνιάσει... Μ ε την εξαίρεση, λοιπόν, του μέρους που
αφορά τ η μορφή της αξίας, δεν μπορεί να κατηγορηθεί το βιβλίο
πως είναι δυσνόητο. Προϋποθέτω, φυσικά, αναγνώστες που θέλουν να μάθουν κάτι καινούργιο και, επομένως, να σκεφτούν κι
οι ίδιοι».
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Φιλόδοξη προϋπόθεση, όπως αποδείχτηκε. Ενώ το βιβλίο βρισκόταν στο στοιχειοθέτη, ο Ένγκελς τον συμβούλευσε πως θα
ήταν «σοβαρό λάθος» να μη διευκρινίσει τα αφηρημένα επιχειρήματα και του πρότεινε να τα χωρίσει σε μικρότερα τμήματα με
τ η δική του επικεφαλίδα το καθένα. «Θα έμοιαζε λίγο με σχολικό βιβλίο, αλλά μια πολυπληθής τάξη αναγνωστών θα το βρει
αφάνταστα ευκολότερο. Ο populus^^ ακόμα και οι διανοητές, δεν
είναι καθόλου πια συνηθισμένοι σ' αυτόν τον τρόπο σκέψης, και
χρειάζεται να τους διευκολύνεις όσο περισσότερο μπορείς». Ο
Μαρξ επέφερε κάποιες αλλαγές, ήταν, όμως, απλώς μερεμέτια
στο περιθώριο. «Μα πώς είναι δυνατόν να αφήσεις την εξωτερική δομή στην παρούσα της μορφή!» ρώτησε ο Ένγκελς, απελπισμένος κάπως αφού εξέτασε τα τελικά δοκίμια. «Το τέταρτο
κεφάλαιο αριθμεί 200 σελίδες σχεδόν κι έχει τέσσερα μόνο υποκεφάλαια... Επιπλέον, το νήμα της σκέψης διακόπτεται συνέχεια από επεξηγήσεις και το σημείο που πρέπει να επεξηγηθεί
δεν επαναλαμβάνεται ποτέ μετά την επεξήγηση, με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να βυθίζεται αμέσως μετά την επεξήγηση
ενός σημείου στην έκθεση του επομένου. Είναι απίστευτα κουραστικό και, επιπλέον, προκαλεί σύγχυση». Ωστόσο, προσέθεσε αδύναμα, «όλα αυτά δεν σημαίνουν τίποτε».
Ακόμη και μερικοί μαθητές του που τον λάτρευαν αναγκάστηκαν να περάσουν νύχτες αγρύττνιας, προσπαθώντας να βγάλουν νόημα από τα πρώτα σκοτεινά κεφάλαια. « Σ ε παρακαλώ, αν
έχεις την καλοσύνη, πες στη γυναίκα σου», έγραψε στον Λούντβιχ Κούγκελμαν, «πως τα κεφάλαια για την "Εργάσιμη Η μ έ ρα", τ η "Συνεργασία, τον Καταμερισμό της Εργασίας και τ η
Μηχανική Παραγωγή", και, τέλος, για την "Πρωταρχική Συσσώρευση", είναι τα πλέον άμεσα αναγνώσιμα. Θα χρειαστεί να
της εξηγήσεις την ορολογία που δεν καταλαβαίνει. Αν υπάρξουν
κι άλλα σημεία που έχει απορίες, θα χαρώ να βοηθήσω». Όταν
* Ο απλός λαός.
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Ο Ουιλιαμ Μόρις, ο μεγάλος Άγγλος σοσιαλιστής, διάβασε, χρόνια αργότερα, το Κεφάλαιο, δήλωσε πως: «υπέφερα από αγωνίες εγκ'εφαλικής σύγχυσης...Τέλος πάντων, διάβασα ό,τι μπορούσα και ελπίζω πως κάποια πληροφορία θα μου έχει μείνει από
την ανάγνωση». Η σιωπή που ακολούθησε την έκδοση του Κεφαλαίου οφείλεται περισσότερο στο γεγονός πως ο κόσμος απλώς
δεν κατάλαβε, παρά στις πολιτικές προκαταλήψεις. « Η σιωπή
γύρω από το βιβλίο μου μού έχει κλονίσει τα νεύρα», έγραψε στον
Ένγκελς τον Οκτώβριο, αποκαλύπτοντας πως οι αϋττνίες είχαν
αρχίσει και πάλι να τον ταλαιπωρούν. αΟι αρρώστιες μου γεννιούνται πάντα στο μυαλό μου». Ο Ένγκελς προσπάθησε να προκαλέσει κάποια, ταραχή υποβάλλοντας ψευδώνυμες εχθρικές κριτικές στο γερμανικό αστικό τύπο, ενώ, παράλληλα, παρότρυνε
τους υπόλοιπους φίλους του Μαρξ να κάνουν το ίδιο. «Το βασικό είναι να συζητιέται το βιβλίο ξανά και ξανά, με οποιονδήποτ ε τρόπο», είπε στον Κούγκελμαν. «Και καθώς ο Μαρξ δεν είναι σ' αυτό το ζήτημα αυτόβουλος και επιπλέον ντρέπεται σαν το
κοριτσάκι, εναπόκειται σ' εμάς τους υπόλοιπους να δούμε τι θα
κάνουμε... Μ ε τα λόγια του παλιόφιλού μας του Ιησού Χριστού,
πρέπει να είμαστε αθώοι σαν τις περιστερές και πονηροί σαν φίδια». Ο Δρ. Κούγκελμαν έκανε ό,τι μπορούσε κι έστειλε πρόθυμος άρθρα σε μια δυο τοπικές εφημερίδες του Ανόβερου* δεν
βοήθησε και πολύ, καθώς κι ο ίδιος ελάχιστα καταλάβαινε το βιβλίο. «Κάθε μέρα που περνάει, ο Κούγκελμαν γίνεται όλο και
πιο ελαφρόμυαλος», παραπονιόταν ο Ένγκελς. Η Τζένη Μαρξ
ήταν πιο μεγαλόψυχη: ο μαθητής από το Ανόβερο μπορεί να
ήταν κούτσουρο απελέκητο, είχε ωστόσο καλές προθέσεις. Σ τ ε ναχωρημένη από την καθολική αδιαφορία για το magnum opus
του συζύγου της και ανήσυχη για την επιδεινούμενη υγεία του,
ένιωθε ευγνωμοσύνη για την παραμικρή κίνηση υποστήριξης.
«Λίγα βιβλία αναμφίβολα έχουν γραφτεί σε δυσκολότερες συνθήκες», είπε, «και είμαι σίγουρη πως θα μπορούσα να γράψω τη
μυστική του ιστορία, που θα εξιστορούσε τα πολλά, απίστευτα
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πολλά, άρρητα βάσανα και τις αγωνίες και τις ταλαιπωρίες. Αν
οι εργάτες είχαν ιδέα πόσες θυσίες απαιτήθηκαν για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο γράφτηκε μόνο γι' αυτούς και για
δικό τους όφελος, τότε ίσως να έδειχναν λίγο παραπάνω ενδιαφέρον».
Δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα του 1867, ενώ ο Κάρολος είχε καθηλωθεί στον καναπέ από διοθηνική αγωνία, η Τζένη βρισκόταν στην κουζίνα ετοιμάζοντας χαρούμενη την εορταστική
πουτίγκα -ξεδιάλεγε τις σταφίδες, ψιλόκοβε τα αμύγδαλα, ξεφλούδιζε τα πορτοκάλια, ετοίμαζε την μπόλια, χτυπούσε τα αυγά και το αλεύρι- όταν μια φωνή ακούστηκε από την κορυφή
της σκάλας: «Έφτασε ένα υπέροχο άγαλμα». Ήταν η προτομή
του Δία των Κούγκελμαν την είχαν στείλει, ελαφρά ταλαιπωρημένη από το ταξίδι, ως χριστουγεννιάτικο δώρο. «Δεν έχεις
ιδέα τι χαρά και έκπληξη ήταν αυτή που μας χαρίσατε», έγραψε στον Δόκτορα. «Τις θερμότερες ευχαριστίες μου σε σένα προσωπικά για το μεγάλο ενδιαφέρον και τις άοκνες προσπάθειές
σου προς όφελος του βιβλίου του Καρόλου». Ο τύπος επιδοκιμασίας που επέλεξαν οι περισσότεροι Γερμανοί, πρόσθεσε πικρόχολα, ήταν «η βαθύτατη και απόλυτη σιωπή».
Τους τρεις πρώτους μήνες του 1868, ήταν αδύνατο να δουλέψει ο Μαρξ. Δεν μπορούσε να πάει με τα πόδια στο Μουσείο,
γιατί η διοθήνη στο εσωτερικό των μηρών του τριβόταν στο παντελόνι* αν πάλι έκανε να καθίσει στο γραφείο του, η διοθήνη
στον πισινό του τον ανάγκαζε σύντομα να τραβηχτεί στον καναπέ και να πλαγιάσει στο πλάι* και γράφοντας, η διοθήνη κάτω
από την ωμοπλάτη του έπαιρνε την επώδυνή της εκδίκηση. Ακόμη και οι επιστολές του στον Ένγκελς έγιναν πολύ συντομότερες. «Όλη την προηγούμενη εβδομάδα είχα έρπη ζωστήρα που
μάτωνε συνέχεια* ήταν ιδιαίτερα επίμονος και πώς να ξεχάσω
όλο αυτό το κακό κάτω από τη δεξιά μου μασχάλη», ανέφερε
στις 23 Μαρτίου. «Γενικά, ωστόσο, νιώθω πολύ καλύτερα...»
Όχι για πολύ: την αμέσως επόμενη ημέρα, ενώ διάβαζε κάποιο
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βιβλίο, «κάτι σαν μαύρο πέπλο σκοτείνιασε τα μάτια μου. Επιπλέον είχα φοβερό πονοκέφαλο και στηθάγχη». Ας μην είχε να
ετοιμάσει τους επόμενους «δύο αναθεματισμένους τόμους» του
Κεφαλαίου και να βρει έναν Άγγλο εκδότη, και θα μετακόμιζε
παρευθύς στην Ελβετία. Τα έξοδα διαβίωσης της οικογένειας
Μαρξ στην Αγγλία κυμαίνονταν μεταξύ 400 και 500 λιρών, αλλά στη Γενεύη, φανταζόταν, αρκούσαν γύρω στις 200 λίρες για
να τα βολέψουν με αρκετή άνεση.
Ο μόνος λόγος που έμενε στο Λονδίνο ήταν τα δύο ιδρύματα
στα οποία περνούσε τον περισσότερο χρόνο του - το Βρετανικό
Μουσείο και η Διεθνής Ένωση Εργατών. Ίσως, όμως, να τον
απασχολούσε και κάτι άλλο: η Γενεύη ήταν πια η έδρα του Μιχαήλ Μπακούνιν, στο πρόσωπο του οποίου ο Μαρξ είχε από παλιά αναγνωρίσει τον άνθρωπο που συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες να διαλύσει κάποτε τ η Διεθνή.

11
ο κατεργάρ-ης ελέφαντας
Ο Μιχαήλ Μπακούνιν ήταν ένας μαλλιαρός Ρώσος γίγαντας, το
ίδιο το αρχέτυπο του φλογερού επαναστάτη, όλο ορμή και πάθος και θέληση. Λέγεται πως ο Ριχάρδος Βάγκνερ, συμπολεμιστής του στην εξέγερση της Δρέσδης το 1849, έπλασε το χαρακτήρα του Ζίγκφριντ βασισμένος στον Μπακούνιν* η παρουσία
του, επίσης, έχει αφήσει τα ίχνη της στους Δαιμονισμένους του
Ντοστογιέφσκι. Είναι φυσικό μια τέτοια φυσιογνωμία να τ η συνοδεύουν λογιών λογιών θρύλοι, πολλούς από τους οποίους τους
έπλασε ο ίδιος. Μια ιστορία, ας πούμε, λέει πως, κατά τ η διάρκεια μιας εξέγερσης στην Ιταλία, ο ατρόμητος κολοσσός βγήκε
από ένα πολιορκημένο σπίτι και διέσχισε τις γραμμές των στρατιωτών: κανείς δεν τόλμησε νά τον αγγίξει. Περιπλανήθηκε τον
κόσμο ισχυριζόμενος πως είναι ο ηγέτης μιας εξεγερμένης Διεθνούς Αδελφότητας, που, τις περισσότερες φορές, δεν ήταν παρά μια χούφτα μεθυσμένων σε κάποια παμπ. Ενθουσιαζόταν σαν
μικρό παιδί με τα παραφερνάλια των συνομωσιών - κρυπτογραφημένα σημειώματα, συνθήματα, συμπαθητική μελάνη. Ο Μαρξ
τον αποκαλούσε ο Ρώσος ιεροφάντης, αλλά ο Ένγκελς αντιπρότεινε το επίθετο ελέφαντας ως ακριβέστερο: γιγαντιαία κορμοστασιά, ανοικονόμητη περπατησιά, και πάνω απ' όλα η συνή-
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θεια να ποδοπατά ό,τι στεκόταν στο διάβα του, νά ποιος ήταν ο
Μπακούνιν.
Περιγράφουν συχνά τον Μπακούνιν ως τον Πατέρα του Σύγχρονου Αναρχισμού (ο κύριος του αντίπαλος για τον τίτλο είναι
ο Προυντόν)· δεν άφησε, ωστόσο, πίσω του κανένα μεγάλο θεωρητικό κείμενο. Η μόνη του κληρονομιά είναι η ιδέα πως το
κράτος είναι κακό και πρέπει να καταστραφεί. Τα κομμουνιστικά κράτη δεν είναι καλύτερα από τα καπιταλιστικά: η εξουσία
θα είναι πάντα συγκεντρωμένη στα χέρια των ολίγων και, ακόμη κι αν διαχειρίζονται το κράτος οι αεργάτες», σύντομα θα γίνουν κι αυτοί δεσποτικοί και διεφθαρμένοι σαν τους τυράννους
που ανέτρεψαν. Πρότεινε, λοιπόν, ένα είδος ομοσπονδιακής
αναρχίας όπου η εξουσία θα είναι τόσο διεσπαρμένη, ώστε κανείς
δεν θα μπορεί να την καταχραστεί.
Ή έτσι θέλουν να μας πείσουν οι μαθητές του. Είναι απίστευτο
πόσοι είναι: όσο ζούσε ήταν στρατηγός δίχως στρατό και Μωάμεθ δίχως Κοράνι, αλλά στον εικοστό αιώνα απέκτησε μια ολόκληρη λεγεώνα από θαυμαστές -πολλοί δε δεν ήταν στο ελάχιστο επαναστάτες ή αναρχικοί-, που τον αναγνώρισαν ως τον μόνο άνθρωπο που διέβλεψε πως οι ιδέες του Μαρξ θα οδηγούσαν
αναπόφευκτα στα γκούλαγκ. Μονίμως συγκρίνουν τους δύο
άντρες και πάντα για να απαξιώσουν τον Μαρξ. αΗ πάλη μεταξύ τους συνιστά τον ίδιον τον πυρήνα όλων των συζητήσεων για
την ιστορία του εργατικού κινήματος ώς τις μέρες μας», γράφει
ο Γερμανός μαρξολόγος καθηγητής Φριτς Ράντατζ. αΔεν υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε την απάντηση... Μαρξ και Μπακούνιν = Στάλιν και Τρότσκι». Ο Άγγλος ιστορικός Ε. Χ. Καρ αντιπαραβάλλει τον Μπακούνιν και τον Μαρξ αως τον άνθρωπο των
γενναιόδωρων, ανεξέλεγκτων ενορμήσεων, και τον άνθρωπο που
τα συναισθήματά του υποτάσσονταν τόσο στο ττνεύμα του ώστε
οι επιπόλαιοι παρατηρητές να μην πιστεύουν καν πως υπάρχουν... τον άνθρωπο που διέθετε μαγνητική προσωπική γοητεία
και τον άνθρωπο που προκαλούσε αποστροφή και φόβο με την
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ψυχρότητά του». Ο Καρ παραδέχεται, βέβαια, ότι ο Μπακούνιν
ήταν συχνά απερίσκεπτος και ασυνάρτητος άνθρωπος. Αλλά
ακόμη και τα μειονεκτήματά του γίνονται αρετές, όταν μπουν
πλάι στην παγερή, απάνθρωπη πειθαρχία της αφυδατωμένης
υπολογιστικής μηχανής του Μαρξ.
Σύμφωνα με τον Αϊζάια Μπερλίν, αο Μπακούνιν διέφερε από
τον Μαρξ, όσο διαφέρει η ποίηση από την πρόζα». Υπονοεί προφανώς πως ο Μπακούνιν ήταν ένα ελεύθερο λυρικό μυαλό, ενώ
ο Μαρξ ένας μπουνταλάς που δεν μπορούσε να απαλλαγεί από
την κυριολεξία. Δεν πρόκειται παρά για μια λίγο πιο λόγια διατύπωση της παλιάς χονδροειδούς εξίσωσης με τον Τρότσκι και
τον Στάλιν: ο ανθρώπινος ελευθεριακός από τ η μια, ο άσπλαχνος αυταρχικός από την άλλη. Είναι ένας μύθος που συντηρείται επειδή διαθέτει κάποια σπέρματα αλήθειας. Πράγματι, ο
Μπακούνιν ήταν ένα πλάσμα φτιαγμένο από αγνά συναισθήματα που απαξίωνε το λεπτολόγο ορθολογισμό και την εμμονή στη
λεπτομέρεια του Μαρξ. Πράγματι, αδιαφορούσε για τους σύνθετους μηχανισμούς του κεφαλαίου και, πράγματι, η στάση του
έβρισκε το αντίστοιχό της ή το αντίβαρό της στην περιφρόνηση
που έτρεφε ο Μαρξ για την απάτη με τα μακριά μαύρα παλτά και
τα στιλέτα. Από κει και πέρα, όμως, σχεδόν όσα λέγονται γι' αυτήν τ η μάχη των γιγάντων είναι ασυναρτησίες.
Συναντήθηκαν στο Παρίσι το 1844 κι έπειτα στις Βρυξέλλες,
λίγο πριν από τις επαναστάσεις του 1848, σε μια εποχή που ο
Μπακούνιν ήταν ακόμη περισσότερο κομμουνιστής παρά αναρχικός. Μολονότι ήταν τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος από τον
Μαρξ, παραδεχόταν την ανώτερη μόρφωση του νεαρού («εκείνη την εποχή δεν ήξερα σχεδόν τίποτε από πολιτική οικονομία»)
και μάντευε πως οι ασύμβατές τους ιδιοσυγκρασίες δεν θα επέτρεπαν ποτέ «την ειλικρινή οικειότητα». Εκείνο το καλοκαίρι η
Neue Rheinische Zeitung του Μαρξ είχε αναπαραγάγει ένα κουτσομπολιό από το Παρίσι, που αποδιδόταν στη Γεωργία Σάνδη,
πως ο Μπακούνιν ήταν τάχα πράκτορας του Τσάρου: η προθυ-
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μια του Μαρξ να διαδώσει τη φήμη οφείλεται πιθανόν στην ενστικτώδη του δυσπιστία απέναντι στη Ρωσία και τους Ρώσους.
Πάντως, με μεγάλη του χαρά δημοσίευσε την επιστολή της Γεωργίας Σάνδη, η οποία διέψευδε πως είχε πει ποτέ κάτι τέτοιο,
και πρόσθεσε ένα σύντομο σημείωμα του εκδότη ζητώντας συγγνώμη για το λάθος. Δύο εβδομάδες αργότερα, οι δυο άντρες συναντήθηκαν τυχαία στο Βερολίνο. «Ξέρεις», αποκάλυψε με μελοδραματικό ύφος ο Μαρξ, «είμαι επικεφαλής τώρα μιας κομμουνιστικής μυστικής εταιρείας, τόσο πειθαρχημένης που αν πω
σε κάποιο μέλος της "Πήγαινε σκότωσε τον Μπακούνιν", θα σε
σκοτώσει». Η πηγή, ωστόσο, αυτού του διαλόγου είναι ο ίδιος ο
Μπακούνιν, ένας αδιόρθωτος μυθομανής, και δεν είμαστε αναγκασμένοι να τον πιστέψουμε. Αν ο Μαρξ τον είχε πράγματι
απειλήσει, θα του ξαναμιλούσε ποτέ ο θερμοκέφαλος Ρώσος;
Τα έφερε έτσι η ζωή που δεν ξανασυναντήθηκαν για δεκάξι
χρόνια, η αποξένωσή τους, όμως, ήταν μόνο γεωγραφική. Μετά
τις περιπέτειές του με τον Ριχάρδο Βάγκνερ το 1849, ο Μπακούνιν πέρασε τα επόμενα οκτώ χρόνια ως περιπλανώμενος φυλακισμένος στη Δρέσδη, την Πράγα και την Αγία Πετρούπολη.
Το 1857, μετά το θάνατο του Τσάρου Νικόλαου, η ποινή του μετατράπηκε σε «διά βίου εξορία» στη Σιβηρία. Τέσσερα χρόνια
αργότερα δραπέτευσε ανεβαίνοντας ως λαθρεπιβάτης σ' ένα
πλοίο για το Σαν Φραντσίσκο, απ' όπου επέστρεψε μέσω Νέας
Υόρκης στην Ευρώπη.
Όπως είχε συμβεί και με τον Αασάλ, ο Μαρξ μπορούσε να
αναγνωρίσει το μεγαλείο του αντιπάλου, όσο κι αν απεχθανόταν
το ύφος και τις επιλογές του. Ο Ένγκελς το έθεσε πολύ καλά
το 1849, όταν καταδίκασε δημοσίως το σχέδιο του Μπακούνιν
για τη δημιουργία ενός πανσλαβικού έθνους: «Ο Μπακούνιν είναι φίλος μας. Αυτό δεν θα μας αποτρέψει από το να κρίνουμε
το φυλλάδιό του». Ούτε από το να ειρωνευτούν τις συνήθειές
του. Ο Μπακούνιν, όπως κι ο Αασάλ, επανέρχεται ως κωμική
φιγούρα στην αλληλογραφία του Μαρξ και του Ένγκελς. «Ο
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Μπακούνιν έχει γίνει τέρας, ένας τεράστιος όγκος σάρκας και
λίπους και μετά βίας περπατάει πια», έγραψε εύθυμα ο Μαρξ το
1863. ((Το επιστέγασμα όλων: είναι σεξουαλικά διεστραμμένος
και ζηλεύει τη δεκαεφτάχρονη Πολωνέζα που τον παντρεύτηκε
στη Σιβηρία εξαιτίας του μαρτυρίου του. Προς το παρόν, είναι
στη Σουηδία και κλωσάει "επαναστάσεις" με τους Φιλανδούς».
Την εποχή που τα έγραφε αυτά, ο Μαρξ είχε να δει το τέρας από
το 1848, αλλά ανανέωσαν τη γνωριμία τους το φθινόπωρο του
1864, όταν ο Μπακούνιν έκανε μια στάση στο Λονδίνο, καθ' οδόν
από τη Σουηδία στην Ιταλία, για να ράψει μερικά κοστούμια στο
σοσιαλιστή ράφτη Φρίντριχ Λέσνερ.
Ορισμένοι ιστορικοί έχουν ισχυριστεί πως ο Μαρξ μισούσε
ανέκαθεν τον Μπακούνιν, τα γεγονότα, όμως, αποδεικνύουν το
αντίθετο. Κατ' αρχήν, τη συνάντησή τους την επεδίωξε ο Μαρξ,
που είχε μάθει από τον Λέσνερ (μέλη κι οι δύο του Γενικού Συμβουλίου της Διεθνούς) πως ο Μπακούνιν βρισκόταν στην πόλη.
Γιατί να αναζητήσει έναν άνθρωπο που απεχθανόταν; Η επιστολή του Μαρξ στον Ένγκελς την επόμενη ημέρα επιβεβαιώνει πως το συναπάντημά τους ήταν συντροφικότατο. ((Πρέπει να
παραδεχτώ πως τον κατασυμπάθησα, περισσότερο από παλιά...
Στο σύνολο, είναι από τους λίγους ανθρώπους που ύστερα από
δεκάξι χρόνια έχει πάει μπροστά κι όχι πίσω». Σε ένα διαχυτικότατο μήνυμα από τη Φλωρεντία, λίγες εβδομάδες αργότερα,
ο Μπακούνιν προσφωνούσε τον Μαρξ ((πολυαγαπημένε μου φίλε», εξυμνούσε την Εναρκτήρια Έκκληση του Μαρξ για τη Διεθνή και τον παρακαλούσε να του στείλει μια υπογεγραμμένη φωτογραφία.
Στη συζήτησή τους στο Λονδίνο, ο Μπακούνιν είπε πως είχε
εγκαταλείψει πια τ η νεανική του εμμονή με τις συνομωσίες και
τις μυστικές εταιρείες: από εδώ και στο εξής, ορκίστηκε, θα
ασχοληθεί μόνο με το ευρύτερο ((σοσιαλιστικό κίνημα», δηλαδή
με τη Διεθνή. Όταν, όμως, έφτασε στην Ιταλία ξανάνιωσε τα
παλιά του επαναστατικά σκιρτήματα - αυτήν τη φορά είχε νέο
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συνεργό και μαικήνα, την πλούσια Ρωσίδα πριγκίπισσα Ομπολένσκι, η οποία βρήκε προφανώς ακαταμάχητο το χοντρό και ξεδοντιάρη γίγαντα. Για τα επόμενα τρία περίπου χρόνια, δεν είχε καμία επαφή με τη Διεθνή.
Το 1867, η πριγκίπισσα και ο αυλικός της αναρχικός μετακόμισαν στην Ελβετία, όπου σύντομα ο Μπακούνιν παρατήρησε
πως η Διεθνής είχε αρχίσει να επιβάλλεται ως σημαντική δύναμη. Προσπαθώντας να κερδίσει το χαμένο χρόνο, αποφάσισε να
αλώσει την οργάνωση για λογαριασμό του και συνέλαβε αυτό
που ο βιογράφος του Ε. Χ . Καρ αποκαλεί «τολμηρό σχέδιο».
Τολμηρό και συνάμα ολότελα παράλογο. Κάθισε κι έγραψε, με
το δικό του πάντα ύφος, στη Διεθνή των εργατών μια επιστολή
ως αρχηγός της «Διεθνούς Συμμαχίας της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας» -το τελευταίο από τα ηχηρά και ολιγομελή του γκρουπούσκουλα- όπου, ούτε λίγο ούτε πολύ, πρότεινε να συγχωνευτούν οι δύο οργανώσεις, και μάλιστα να συγχωνευτούν επί ίσοις
όροις. Έτσι, εκ των πραγμάτων, θα γινόταν πρόεδρος από κοινού
της νέας οργάνωσης. Ήταν επόμενο ο Μαρξ και οι συνάδελψοί
του να προσπεράσουν την πρότασή του: μέσω των συνεργαζόμενων ενώσεων και σωματείων, αντιπροσώπευαν δεκάδες χιλιάδες εργάτες, ενώ το σύνολο των μελών της «Διεθνούς Συμμαχίας» του Μπακούνιν δεν πρέπει να ήταν παραπάνω από είκοσι. Αφού αποκρούστηκε η κατά μέτωπον επίθεσή του, ο
Μπακούνιν αποφάσισε να εισχωρήσει ακροποδητί από την πίσω
πόρτα. Ενημέρωσε το Γενικό Συμβούλιο πως η Διεθνής Συμμαχία διαλύθηκε. Αλλά το νέο του σχήμα, μια απλή «Συμμαχία»
για τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία, επιθυμούσε να γίνει κανονικό, ταπεινό μέλος της Διεθνούς των εργατών, όπως οποιαδήποτε άλλη οργάνωση. Ο Μαρξ δεν έβλεπε τίποτε κακό c αυτό και
συνέστησε να τον δεχτούν.
Όσοι περιγράφουν τον Μπακούνιν ως ηρωικό αντίπαλο των
συγκεντρωτικών δομών εξουσίας και των άκαμπτων ιεραρχιών
δυσκολεύονται να εξηγήσουν τ η μεταγενέστερη συμπεριφορά
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του - κι ίσως αυτός να είναι ο λόγος που δεν την αναφέρουν καν.
Στο πρώτο και μοναδικό συνέδριο της Διεθνούς στο οποίο παραβρέθηκε (στη Βασίλεια το 1869), πρότεινε «την κατασκευή του
διεθνούς κράτους των εκατομμυρίων των εργατών, ένα κράτος
το οποίο θα αναλάβει να συστήσει η Διεθνής» - ξεχνώντας προσωρινά πως τα «κράτη» κάθε είδους ήταν ανάθεμα για οποιονδήποτε πραγματικό αναρχικό όπως αυτός. Σ ε μια άλλη συζήτηση, πρότεινε την ενδυνάμωση της εξουσίας του Γενικού Συμβουλίου να θέτει βέτο στις νέες υποψηφιότητες και να αποβάλλει
υφιστάμενα μέλη. Δεν υπάρχει τίποτε το παράξενο: όπως παραδέχεται ο Καρ, «η φιλοδοξία του Μπακούνιν σ' αυτό το στάδιο
ήταν να καταλάβει το Γενικό Συμβούλιο, όχι να το καταστρέψει». Όσο εξετάζει κανείς αυτή την υπόθεση καλύτερα, τόσο περισσότερο καταλαβαίνει πως η κατοπινή του μανία ενάντια στο
Γενικό Συμβούλιο δεν οφειλόταν τόσο στην υψηλόφρονα αποστροφή του προς την εξουσία όσο στην πικρία του που απέτυχε
να αποκτήσει τον έλεγχό του.
Στα παρασκήνια, μηχανορραφούσε ως συνήθως. Η συζήτηση με έναν από τους πιστούς του ακόλουθους, τον Σαρλ Περόν,
είναι ένα τέλειο παράδειγμα του modus operandi του Μπακούνιν:
Ο Μπακούνιν τον διαβεβαίωσε πως η Διεθνής ήταν μια εξαίρετη οργάνωση, αλλά υπήρχε και μια καλύτερη, στην οποία
ο Περόν θα έπρεπε να ενταχθεί - η Συμμαχία. Ο Περόν συμφώνησε. Έπειτα, ο Μπακούνιν του είπε πως, ακόμη και στη
Συμμαχία, είναι πιθανόν να υπάρχουν ορισμένοι που δεν είναι
αυθεντικοί επαναστάτες και είναι βάρος στις δραστηριότητές
της. Επομένως, θα ήταν καλό να δημιουργηθεί στα μετόπισθεν της Συμμαχίας μια ομάδα που θα επονομαζόταν «η Διεθνής Αδελφότητα». Ο Περόν συμφώνησε και πάλι. Όταν ξανασυναντήθηκαν λίγες ημέρες αργότερα, ο Μπακούνιν του είπε πως η «Διεθνής Αδελφότητα» ήταν τόσο διευρυμένη ως
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οργάνωση, που έπρεπε από πίσω της να υπάρξει ένα Διευθυντήριο ή ένα Γραφείο αποτελούμενο από τρία πρόσωπα - και
ο Περόν όφειλε να είναι το ένα. Ο Περόν γέλασε και γι' ακόμη μια φορά συμφώνησε.
Τάδε έφη ο μέγας συνήγορος της λαϊκής εξουσίας.
Στο συνέδριο της Βασιλείας το 1869, συμφωνήθηκε να ξανασυναντηθούν οι αντιπρόσωποι ένα χρόνο αργότερα στο Παρίσι.
Το σχέδιο, όμως, αναβλήθηκε, επειδή εντωμεταξύ ξέσπασε ο
γαλλοπρωσικός πόλεμος τον Ιούλιο του 1870 - μια τελευταία
απελπισμένη προσπάθεια του Ναπολέοντα Γ ' να σώσει την παραπαίουσα Δεύτερη Αυτοκρατορία του, προκαλώντας τον πανίσχυρο Βίσμαρκ. Η Διεθνής προετοιμαζόταν από καιρό γι' αυτήν
τ η στιγμή. Στο συνέδριο του 1868 στις Βρυξέλλες, είχε εγκριθεί
ένα ψήφισμα το οποίο καλούσε σε γενική απεργία τη στιγμή που
θα ξεσπούσε ο πόλεμος - μολονότι ο Μαρξ είχε απορρίψει την
ιδέα ως «βελγική ασυναρτησία», με το επιχείρημα πως η εργατική τάξη «δεν είναι ακόμη επαρκώς οργανωμένη ώστε να γείρει την πλάστιγγα προς το μέρος της». Το μόνο που θα κατόρθωνε, πίστευε, ήταν να εκδώσει «κάποια στομφώδη μεγαλοστομία, ανάλογη των περιστάσεων, γεμάτη υψιπετείς φράσεις» πως
τάχα ο πόλεμος μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας θα ήταν καταστροφικός και για τις δύο χώρες και για την Ευρώπη στο σύνολο της.
Κι αυτό έκανε, όπως έπρεπε. Στις 23 Ιουλίου του 1870, τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, το Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε τ η Διακήρυξη που είχε γράψει ο Μαρξ. Προέβλεπε με μεγάλη ικανοποίηση (και πολύ σωστά) την ήττα του
παλιού του bêtenoire^ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη. Προειδοποιούσε, ωστόσο, πως εάν οι Γερμανοί εργάτες επέτρεπαν να απολέσει ο πόλεμος τον «αυστηρά αμυντικό του χαρακτήρα» και να
εκφυλιστεί σε επίθεση ενάντια στο γαλλικό λαό, τότε η νίκη θα
ήταν εξίσου καταστροφική με την ήττα. Ευτυχώς, είχαν γνώση
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OL γερμανικές εργατικές τάξεις και δεν θα επέτρεπαν ποτέ ανάλογη εξέλιξη :
Όποια τροπή κι αν πάρει ο φριχτός επικείμενος πόλεμος, η
συμμαχία των εργατικών τάξεων όλων των χωρών στο τέλος
θα σκοτώσει τον πόλεμο. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενώ η επίσημη Γαλλία και η επίσημη Γερμανία έχουν
ξεχυθεί σε μια αδελφοκτόνο σύγκρουση, οι εργάτες της Γαλλίας και της Γερμανίας ανταλλάσσουν μηνύματα ειρήνης και
καλής θέλησης* το σπουδαίο αυτό γεγονός, δίχως προηγούμενο στην ιστορία του παρελθόντος, ανοίγει την προοπτική
για ένα λαμπρότερο μέλλον. Αποδεικνύει πως, σε αντίθεση
με την παλαιά κοινωνία, τη γεμάτη οικονομική αθλιότητα και
πολιτικά παραληρήματα, μια νέα κοινωνία αναβρύζει, της
οποίας ο Διεθνής νόμος θα είναι η Ειρηνη^ γιατί ο φυσικός της
νομοθέτης θα είναι ο ίδιος παντού - η ΕργασίαΙ Και ο Πρωτοπόρος της νέας κοινωνίας είναι η Διεθνής Ένωση Εργατών.
Πολύ εμττνευσμένο. Ο Τζον Στιούαρτ Μ ι λ έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα, δηλώνοντας απολύ ικανοποιημένος με τ η Διακήρυξη. Ούτε λέξη της δεν ήταν άκαιρη* δεν θα μπορούσε να είχε
γραφεί με λιγότερες λέξεις». Εντούτοις, ενώ ο Μαρξ επισήμως
έμενε ουδέτερος, κατ' ιδίαν δεν μπορούσε να αντισταθεί στον
πειρασμό να προσμετρά τις πιθανότητες και να υπολογίζει ποια
έκβαση θα εξυπηρετούσε καλύτερα τους στόχους του.
Ήδη από το Φεβρουάριο του 1859, είχε γράψει στον Λασάλ
πως ένας πόλεμος μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας αθα είχε σοβαρές και, μακροπρόθεσμα, επαναστατικές συνέπειες. Στην αρχή, όμως, θα παράσχει αντερείσματα στο βοναπαρτισμό στη Γαλλία, θα οδηγήσει σε οπισθοδρόμηση το διεθνές κίνημα στην
Αγγλία και τη Ρωσία, θα συνεγείρει εκ νέου τα ταπεινότερα εθνικιστικά πάθη στη Γερμανία, και, επομένως, θα έχει σε πρώτο
χρόνο, κατά τ η γνώμη μου, τις χειρότερες αντεπαναστατικές
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επιπτώσεις)). Έντεκα χρόνια αργότερα, το παιχνίδι των συνεπειών τού είχε γίνει έμμονη ιδέα. «Εδώ και τέσσερις ημέρες μου
είναι εντελώς αδύνατο να κοιμηθώ, εξαιτίας των ρευματισμών
μου)), είπε στον Ένγκελς τον Αύγουστο του 1870, «και σκοτώνω
την ώρα μου με φαντασιοκοπήματα για το Παρίσι κτλ.)). Ένα
απ' αυτά τα χρονοβόρα φαντασιοκοπήματα ήταν πως οι δύο πλευρές θα συντριβούν εναλλάξ και, έτσι, θα εξασθενήσουν τόσο ο
Βοναπάρτης όσο και ο Βίσμαρκ. Έπειτα, οι Γερμανοί θα νικήσουν στο τέλος. «Εύχομαι αυτή την έκβαση, διότι η ολοκληρωτική ήττα του Βοναπάρτη έχει πολλές πιθανότητες να προκαλέσει Επανάσταση στη Γαλλία, ενώ η ολοκληρωτική ήττα της
Γερμανίας, το μόνο που θα κάνει είναι να παρατείνει την υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων για δέκα ακόμη χρόνια)).
Ούτε η σύζυγος ούτε ο καλύτερος φίλος του Μαρξ είχαν ανάγκη από τέτοιες περίπλοκες δικαιολογίες για να πάρουν θέση. Η
Τζένη πίστευε πως η Γαλλία χρειαζόταν ένα καλό ξυλοφόρτωμα που είχε την αναίδεια να προσπαθήσει να εξαγάγει την «κουλτούγα)) της στο ιερό έδαφος της Γερμανίας. «Όλοι οι Γάλλοι,
ακόμη κι αυτοί οι ευάριθμοι καλοί, έχουν ένα στοιχείο σωβινισμού σε κάποια απόμακρη γωνιά του μυαλού τους)), έγραψε στον
Ένγκελς. «Θα πρέπει να τους το ξεπετάξουμε)). Ο Ένγκελς, που
πέρασε επικερδώς τον πόλεμο ξεπετώντας στρατιωτικές αναλύσεις για την Pall Mall Gazette^ ένιωσε επίσης το κάλεσμα της αταβιστικής φιλοπατρίας. « Η εμπιστοσύνη μου στα πολεμικά κατορθώματα των Γερμανών μεγαλώνει μέρα με την ημέρα)), έγραψε ενθουσιασμένος. «Όλα δείχνουν πως έχουμε κερδίσει την
πρώτη σοβαρή σύρραξη)). Όταν πια θα συντριβόταν ο Βοναπάρτης, οι υπήκοοί του που υπέφεραν από καιρό θα είχαν επιτέλους
την ευκαιρία να αναλάβουν για λογαριασμό τους την εξουσία.
Είχαν, όμως, οι Παριζιάνοι τα μέσα ή τους ηγέτες για να πραγματοποιήσουν την επανάσταση, ενώ την ίδια στιγμή αντιστέκονταν στον πρωσικό στρατό; Ετούτη η απορία, περισσότερο από
οποιαδήποτε άλλη, βασάνιζε τον Μαρξ τα άγρυττνά του βράδια.
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«Δεν πρέπει να κρύβουμε πως τα είκοσι χρόνια της βοναπαρτικής φάρσας έχουν ρίξει το ηθικό των Γάλλων», έγραψε στον
Ένγκελς. «Δύσκολα θα δίναμε δίκιο σε όποιον υπολογίζει ακόμη στον επαναστατικό τους ηρωισμό. Εσύ τι λ ε ς ; » Μέχρι να
απαντήσει ο Ένγκελς, ο Βοναπάρτης παραδόθηκε στο Σεντάν
και στο Παρίσι εγκαθιδρύθηκε νέο καθεστώς - η Τρίτη Δημοκρατία.
Αν έχεις την υπομονή να περιμένεις πλάι στο ποτάμι, θα δεις
τα πτώματα των εχθρών σου να τα παρασέρνει το νερό. Η ανάρρηση στο θρόνο του ασήμαντου Ναπολέοντα είχε προκαλέσει
πριν από είκοσι χρόνια τ η Αεχάτη ογδόη Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη- τώρα ο Μαρξ είχε την ευχαρίστηση να γράψει
τον επικήδειο. Στις 9 Σεπτεμβρίου, η Διεθνής εξέδωσε και Δεύτερη Διακήρυξη για τον πόλεμο, η οποία άρχιζε με τη μάλλον αυτάρεσκη διαβεβαίωση πως «δεν διαψευσθήκαμε ως προς τ η διάρκεια ζωής της Δεύτερης Αυτοκρατορίας». Αλίμονο, συνέχιζε ο
Μαρξ, «δεν είχαμε άδικο ούτε ως προς την εκτίμησή μας πως ο
γερμανικός πόλεμος "θα απολέσει τον αυστηρά αμυντικό του χαρακτήρα και θα εκφυλιστεί σε πόλεμο εναντίον του γαλλικού
λαού"». Όποιος ανατρέξει στην Πρώτη Διακήρυξη θα παρατηρήσει πως στην πραγματικότητα αυτή η πιθανότητα είχε αποκλειστεί και ο Μαρξ επέμενε πως ο ηρωικός γερμανικός λαός
θα απέτρεπε ανάλογες εξελίξεις. Ο καθαρά «αμυντικός» χαρακτήρας της σύγκρουσης είχε τελειώσει με την κατάληψη του
Σεντάν και, τώρα που οι Γερμανοί απαιτούσαν την προσάρτηση
της Αλσατίας και της Αορένης, ο Μαρξ ξανάγραφε την ιστορία
για να απαλείψει ό,τι θα τον έφερνε σε δύσκολη θέση.
Ας μην είμαστε αυστηροί με τον γερο-Μαρξ. Ο προγενέστερος φόρος τιμής στην τευτονική αυτοσυγκράτηση ήταν ένας
θρίαμβος της ελπίδας επί της εμπειρίας, εκτός, όμως, από αυτή
την αξιοσημείωτη εξαίρεση η οιωνοσκοπία του ήταν απολύτως
ακριβής. Ναι, η υπεροπλία και η υπεροψία της επιτυχίας είχαν
οδηγήσει τ η Γερμανία να επιδιώξει το διαμελισμό της Γαλλίας*
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και τι έγινε; Σ τ η Δεύτερη Διακήρυξη προειδοποιούσε πως η Γερμανία είτε αθα γίνει το συνειδητό όργανο του ρωσικού επεκτατισμού είτε, μετά από μια μικρή ανάπαυλα, θα ετοιμαστεί και
πάλι για έναν καινούργιο "αμυντικό" πόλεμο, που δεν θα είναι
πια ένας από αυτούς τους νεότευκτους "τοπικούς" πολέμους, αλλά φυλετικός πόλεμος - πόλεμος ενάντια στη συμμαχία των σλαβικών και των ρομανικών φύλων». Η επιστολή του στον οργανωτή της Διεθνούς στην Αμερική Φρίντριχ Άντολφ Ζόργκε, ήταν
πιο διορατική: «Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι Πρώσοι κόπανοι είναι πως ο τωρινός πόλεμος οδηγεί... αναπόφευκτα σε πόλεμο μεταξύ της Γερμανίας και της Ρωσίας. Κι ετούτος ο πόλεμος Ν° 2 θα δράσει ως καταλύτης για τ η σοσιαλιστική επανάσταση στη Ρωσία». Ο Μαρξ δεν έζησε για να δει το δράμα του
1917, αλλά δεν θα είχε εκπλαγεί στο ελάχιστο. Καμιά φορά
έβλεπε ακόμη μακρύτερα:
Αν πρόκειται τα στρατιωτικά συμφέροντα να θέσουν τα όρια,
τότε οι διεκδικήσεις δεν θα έχουν τελειωμό, γιατί τα στρατιωτικά σύνορα είναι κατ' ανάγκη λανθασμένα σύνορα και δεν
βελτιώνονται παρά με την προσάρτηση καινούργιων εδαφών
και επιπλέον, δεν είναι δυνατόν να χαραχτούν οριστικά και δίκαια, γιατί τα επιβάλλει πάντα ο κατακτητής στον κατακτημένο και φέρουν, επομένως, μέσα τους το σπέρμα καινούργιων πολέμων.
Όσοι παραθέτουν τις περιστασιακές λανθασμένες εκτιμήσεις του
Μαρξ ως απόδειξη της ιστορικής του μυωπίας, ας μας πουν κάποιον άλλο στοχαστή της μέσης βικτοριανής εποχής που προέβλεψε με τόση ακρίβεια την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ.
Η Δεύτερη Διακήρυξη του Μαρξ καλωσόρισε μεν τη νέα Γαλλική Δημοκρατία (''Vive la République Γ "^y, εξέφραζε, ωστόσο.
Ζήτω η Δημοκρατία.
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πολλές επιφυλάξεις: «Ετούτη η Δημοκρατία δεν ανέτρεψε το
θρόνο, αλλά πήρε τ η θέση του που είχε μείνει κενή», σημείωνε.
((Η ανακήρυξή της δεν ήταν αποτέλεσμα κοινωνικών κατακτήσεων, αλλά ένα εθνικό μέτρο άμυνας». Η προσωρινή κυβέρνηση
ήταν ένας ασταθής συνασπισμός βασιλοφρόνων οπαδών της δυναστείας της Ορλεάνης και δημοκρατικών, βοναπαρτικών και
ιακωβίνων, η οποία μπορεί να άνοιγε απλώς το δρόμο για τ η βασιλική παλιννόστηση. αΚάθε προσπάθεια ανατροπής της καινούργιας κυβέρνησης, στις σημερινές συνθήκες κρίσης, όπου ο
εχθρός βρίσκεται σχεδόν προ των πυλών του Παρισιού, θα ήταν
καθαρή τρέλα».
Οι καθαρές τρέλες ήταν, βεβαίως, η αγαπημένη ενασχόληση
του Μιχαήλ Μπακούνιν, που παρακολουθούσε τα νέα της Γαλλίας από τη βίλα του στην Ελβετία. Όταν άκουσε για την εξέγερση της Λυόν αμέσως μετά την ήττα στο Σεντάν, έσπευσε
επιτόπου, κατέλυσε στο Δημαρχείο και αυτοανακηρύχθηκε αρχηγός της «Επιτροπής της Γαλλικής Σωτηρίας». Από το μπαλκόνι του Δημαρχείου κήρυξε την Κατάλυση του Κράτους και πρόσθεσε πως όποιος διαφωνεί μαζί του θα εκτελείται (Πολύ ελευθεριακό αυτό). Το κράτος, με τ η μορφή μιας διμοιρίας της
Εθνοφρουράς, μπήκε αμέσως στο κτίριο από μια πόρτα που είχε
μείνει αφύλακτη και εξανάγκασε τον Μεσσία της Λυόν να επιστρέψει στις ασφαλείς ακτές της Λίμνης της Γενεύης.
Οι νουθεσίες του Μαρξ να μην ανατραπεί η κυβέρνηση δεν
έπιασαν περισσότερο τόπο από την κενόδοξη κωμωδία του Μπακούνιν. Ο Αδόλφος Θιέρσος, ένας βετεράνος φιλελεύθερος δικηγόρος, τοποθετήθηκε πρόεδρος της Τρίτης Δημοκρατίας και σύντομα άρχισε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Πρωσία επ'
ονόματι της κατ' ευφημισμόν αποκαλούμενης «Κυβέρνησης Εθνικής Αμύνης». Η οργή των Παριζιάνων για την παράδοση της
Γαλλίας διπλασιάστηκε, όταν ο Θιέρσος ανακοίνωσε πως όλα
τα δάνεια και οι οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτών, που είχαν παγώσει κατά τ η διάρκεια της πολιορκίας, θα έπρεπε να
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εξοφληθούν πάραυτα, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι πολεμικές επανορθώσεις. Στις 18 Μαρτίου του 1871, το εξαγριωμένο πλήθος ξεχύθηκε στους δρόμους, υποστηριζόμενο από την
Εθνοφρουρά της πόλης, που είχε αρνηθεί να υπακούσει στη διαταγή παράδοσης των όπλων. Ο Θιέρσος και οι οπαδοί του στρατοπέδευσαν στις Βερσαλλίες, αφήνοντας το Παρίσι στα χέρια
των πολιτών.
Για μια ακόμη φορά ο γαλατικός κόκορας είχε λαλήσει. Οι
ηγέτες της Ευρώπης στην αρχή έκαναν τους κουφούς, περιμένοντας πιθανόν πως τα κακαρίσματα θα σταματούσαν αν δεν
τους έδιναν σημασία. Όταν η τακτική αυτή απέτυχε, πανικοβλήθηκαν. Ήταν χάρμα οφθαλμών. Η Times το\> Λονδίνου εξαπέλυσε μύδρους εναντίον ααυτής της επικίνδυνης αντίληψης περί Δημοκρατίας, αυτής της συνομωσίας ενάντια στον πολιτισμό
στην ίδια την αποκαλούμενη πρωτεύουσά του». Μέχρι κι ο Κάρολος Μαρξ, έγραψαν, είχε τρομοκρατηθεί τόσο από την εξέγερση που έστειλε στα γαλλικά στελέχη της Διεθνούς ένα αυστηρό μήνυμα καλώντας τους να υπαναχωρήσουν. Η εφημερίδα αναγκάστηκε να δημοσιεύσει τ η διάψευση του Μαρξ, ο
οποίος αποκάλυψε πως η υποτιθέμενη επιστολή ήταν μια «αναιδέστατη πλαστογραφία». (αΝα μην πιστεύεις λέξη απ' όσα διαβάζεις στον αστικό Τύπο για τα εσωτερικά γεγονότα του Παρισιού», συμβούλευσε τον Λίμπκνεχτ στη Γερμανία. «Είναι όλα
ψέματα κι απάτη. Ποτέ άλλοτε η φιδίσια μοχθηρία των γραφιάδων του αστικού τύπου δεν ξεδιπλώθηκε έτσι σ' όλο της το
μεγαλείο».)
Ο ενθουσιασμός του Μαρξ για τα «εσωτερικά γεγονότα» του
Παρισιού μετριάστηκε μόνο από το φόβο του πως οι επαναστάτες ήταν πολύ τίμιοι και η τιμιότητα δεν θα τους έβγαινε σε καλό. Αντί να προελάσουν ευθύς για τις Βερσαλλίες και να τελειώνουν με τον Θιέρσο και την άθλια ομάδα του, έχασαν «πολύτιμη ώρα», διοργανώνοντας πανδημοτικές εκλογές για την
Κομμούνα. Διαφωνούσε επίσης με την απόφασή τους να επιτρέ-
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ψουν στην Εθνική Τράπεζα να συνεχίσει τις δραστηριότητές της:
εάν ήταν υπεύθυνος ο Μαρξ, θα είχε λεηλατήσει παρευθύς τα
υπόγειά της. Δεν έχει σημασία* ήταν ευτυχία που είχε ξημερώσει εκείνη η μέρα. αΤι ανθεκτικότητα, τι ιστορική πρωτοβουλία, τι δυνάμεις αυτοθυσίας που κρύβουν μέσα τους αυτοί οι Παριζιάνοι!» αναφώνησε. «Μετά από έξι μήνες λιμού και ερείπωσης, εξαιτίας μάλλον της εσωτερικής καταλήστευσης παρά του
εξωτερικού εχθρού, εξεγείρονται, ξεχνώντας τις πρωσικές ξιφολόγχες λες και δεν είχε γίνει ποτέ πόλεμος μεταξύ της Γαλλίας
και της Γερμανίας, λες κι ο εχθρός δεν βρίσκεται ακόμη έξω από
τις πύλες του Παρισιού! Η ιστορία δεν έχει να επιδείξει άλλο τέτοιο παράδειγμα μεγαλείου».
Από τους ενενήντα δύο Κομμουνάρους που εξελέγησαν με
λαϊκή ψηφοφορία στις 28 Μαρτίου, οι δεκαεφτά ήταν μέλη της
Διεθνούς. Το Γενικό Συμβούλιο συγκάλεσε συνέλευση στο Λονδίνο, την ίδια κιόλας ημέρα, και αποφάσισε ομοφώνως να γράψει ο Μαρξ το σχεδίασμα μιας νέας «Διακήρυξης προς το Λαό
του Παρισιού». Δεν υπήρξε άμεση συνέχεια. Τους δύο μήνες ζωής
της Κομμούνας, η Διεθνής δεν έκανε ούτε μία δημόσια δήλωση.
Όταν στις 30 Μαΐου ο Μαρξ παρέδωσε πια την πενηντασέλιδη Διακήρυξη, το κείμενο ακούστηκε περισσότερο ως επιτάφιος: τα στρατεύματα του Θιέρσου είχαν ανακαταλάβει την πόλη τρεις μέρες νωρίτερα και τα λιθόστρωτα του Παρισιού είχαν
βαφτεί κόκκινα από το αίμα 20.000 δολοφονημένων Κομμουνάρων.
Προς τι η καθυστέρηση; Οι βιογράφοι του την αποδίδουν συνήθως στην «προσωπική αμφιθυμία του απέναντι στην Κομμούνα». Είναι βέβαιο πως τον βασάνιζε ο φόβος μήπως η Κομμούνα
αποτύχει, αλλά άλλο πράγμα η ανησυχία και άλλο η αμφιθυμία.
Το βασικό λόγο για την καθυστέρηση τον γνωρίζουμε καλά πια:
το μεγαλύτερο μέρος του Απριλίου και του Μαΐου υπέφερε από
βρογχίτιδα και ηπατικά προβλήματα που του απαγόρευσαν να
παρασταθεί στις συνελεύσεις του Γενικού Συμβουλίου* επιπλέ-
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ον, συγκέντρωνε τα απαραίτητα στοιχεία για το μεγαλειώδη πενηντασέλιδο φόρο τιμής στην ιστορική παριζιάνικη levée en
masse,^ « Η παρούσα κατάσταση κάνει τον πολυαγαπημένο μας
Μαυριτανό να υποφέρει», έγραφε η Τζένη, η κόρη του, στα μέσα Απριλίου, ακαι δεν υπάρχει αμφιβολία πως η ασθένειά του
εκεί κυρίως οφείλεται. Πολλοί φίλοι μας είναι στην Κομμούνα)).
Ένας ήταν ο Σαρλ Λονγκέ, εκδότης της καθημερινής Journal
Officiel, ο οποίος, μετά την πτώση της Κομμούνας, μετακόμισε
στο Λονδίνο και παντρεύτηκε την Τζένηχεν το 1872. Ένας άλλος Κομμουνάρος, ο Προσπέρ Ολιβιέ Λισαγκαρέ, αρραβωνιάστηκε αργότερα στα κρυφά με την Ελεονόρα Μαρξ, αλλά, τελικά, ο αρραβώνας διαλύθηκε. Ο Πολ και η Λόρα Λαφάργκ είχαν
αποδράσει από το Παρίσι, λίγο πριν οι Πρώσοι αρχίσουν να το
πολιορκούν, και εργάζονταν για το καλό της Κομμούνας από το
άντρο τους στο Μπορντό.
Σαν να μην έφταναν οι ασθένειές του, ο Μαρξ έπρεπε ν' αγωνιστεί κι ενάντια στην εμμονική του τελειομανία: είτε επρόκειτο για το Κεφάλαιο είτε για κάποιο μικρό φυλλάδιο, δίσταζε να
τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε ζήτημα, εάν προηγουμένως δεν είχε σταχυολογήσει και δεν είχε κοσκινίσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Τις εβδομάδες της Κομμούνας απέστειλε δεκάδες γράμματα σε συντρόφους σ' ολόκληρη την Ευρώπη, ζητώντας τους
επίμονα να τον προμηθεύσουν με έγγραφα και αποκόμματα από
τον τύπο. Κρίνοντας από ορισμένα λιβελογραφικά αποσπάσματα της πολυαναμενόμενης Διακήρυξής του - η οποία δημοσιεύθηκε με τον τίτλο Ο Εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία- η έρευνά
του συμπεριλάμβανε και ενδελεχή μ ε λ έ τ η των κουτσομπολίστικων στηλών των εφημερίδων. Στις δύο πρώτες σελίδες γευόμαστε ήδη το ακόλουθο πορτρέτο του υπουργού εξωτερικών του
Θιέρσου: «Ο Ζιλ Φαβρ, που είχε παλλακίδα τ η σύζυγο ενός μεθύστακα κατοίκου του Αλγερίου, κατόρθωσε, με τολμηρότατες
Μαζική εξέγερση.
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πλαστογραφίες που συνεχίζονταν χρόνια ολόκληρα, να ιδιοποιηθεί στο όνομα των νόθων παιδιών του μια μεγάλη κληρονομιά
που τον έκανε πλούσιο». Ο υπουργός οικονομικών Ερνέστ Πικάρ χαρακτηρίζεται ως «ο Τζο Μίλερ της κυβέρνησης Εθνικής
Αμύνης»· ο Τζο Μίλερ ήταν κωμικός του μιούζικ χολ. Καθώς οι
γνώσεις του Μαρξ για την αγγλική λαϊκή κουλτούρα ήταν σχεδόν μηδενικές, υποθέτουμε πως την παρομοίωση του την συνέστησαν οι κόρες του που είχαν μανία με το θέατρο. Το υπόλοιπο, όμως, κατηγορητήριο είναι καθαρός Μαρξ και κάθε νέο στοιχείο της δικογραφίας παρατίθεται με νομική δεξιοτεχνία. Ο
Πικάρ, μαθαίνουμε, «είναι αδερφός κάποιου Αρτούρ Πικάρ, που
τον έδιωξαν σαν απατεώνα από το χρηματιστήριο του Παρισιού
(βλέπε σχετικά την έκθεση της διεύθυνσης της Αστυνομίας της
13ης Ιουλίου 1867) και καταδικάστηκε, ύστερα από δική του
ομολογία, για κλοπή 300.000 φράγκων, όταν ήταν διευθυντής
σ' ένα από τα υποκαταστήματα της Société Générale στην οδό
Παλέστρο αρ. 5 (βλέπε σχετικά την έκθεση της διεύθυνσης της
Αστυνομίας της 11ης Δεκεμβρίου 1868). Αυτόν τον Αρτούρ Πικάρ, ο Ερνέστ Πικάρ τον διόρισε αρχισυντάκτη της εφημερίδας
του L'Electeur Libre.,.)) Μπορεί οι Κομμουνάροι να μην είχαν
αγγίξει τα υπόγεια της τράπεζας, σίγουρα, όμως, είχαν απολαύσει το γιουρούσι στα αστυνομικά αρχεία.
Αφού μας συνέστησε τους δευτερεύοντες ρόλους, ο Μαρξ, τώρα, προχωρά στον ίδιο τον Θιέρσο - «τον τερατώδη νάνο»:
Μάστορας στις μικρές κρατικές παλιανθρωπιές, δεξιοτέχνης
στην επιορκία και την προδοσία, ειδικευμένος σε όλα τα ποταπά στρατηγήματα, τα ύπουλα κόλπα και τις πρόστυχες απιστίες της κοινοβουλευτικής κομματικής πάλης, πάντα έτοιμος όταν ήταν διωγμένος από την εξουσία ν' ανάψει μια επανάσταση, για να την ττνίξει στο αίμα μόλις έρθει στην εξουσία,
γεμάτος από ταξικές προλήψεις αντί για ιδέες, από ματαιοδοξία αντί για καρδιά, με μια ιδιωτική ζωή τόσο άτιμη, όσο σι-
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χαμερή είναι, η δημόσια ζωή του - δεν μπορούσε να μην αυξάνει τη βδελυρότητα των πράξεών του με το γελοίο κομπασμό του, ακόμη και τώρα που παίζει το ρόλο του Γάλλου Σύλλα.
Έπειτα ο Μαρξ διατρέχει όσα προηγήθηκαν της Κομμούνας.
Όχι, δεν ήταν ανταρσία ενάντια στη νόμιμη κυβέρνηση, ήταν
μια γενναία προσπάθεια να σωθεί η Τρίτη Δημοκρατία από την
αντισυνταγματική προσπάθεια του Θιέρσου να αφοπλιστεί η
Εθνοφρουρά και να αφήσει ανυπεράσπιστο το Παρίσι. Προσθέτει
περήφανος πως η λαϊκή επανάσταση της 18ης Μαρτίου ήταν
«απαλλαγμένη από τις πράξεις βίας, από τις οποίες είναι γεμάτες οι επαναστάσεις, και ακόμη περισσότερο οι αντεπαναστάσεις, των "ανώτερων τάξεων"».
Και φέρνει ως παράδειγμα των ανώτερων τάξεων τον ίδιο τον
πρόεδρο και πάλι, δίχως να απαλλάσσει τους αναγνώστες του
από καμιά λεπτομέρεια:
Ο Θιέρσος άρχισε τη δεύτερη εκστρατεία του ενάντια στο Παρίσι στις αρχές του Απρίλη. Την πρώτη συνοδεία από Παρισινούς αιχμαλώτους που έφτασε στις Βερσαλλίες τη μεταχειρίστηκε με μια αγριότητα που προκαλεί την αγανάκτηση. Ο
Ερνέστ Πικάρ, με τα χέρια του στις τσέπες του παντελονιού
του, έκοβε βόλτες χλευάζοντάς τους και οι κυρίες Θιέρσου και
Φαβρ, περιτριγυρισμένες από τις κυρίες επί των τιμών (;) χειροκροτούσαν από το μπαλκόνι τις αισχρότητες του όχλου των
Βερσαλλιών. Τους αιχμάλωτους στρατιώτες του τακτικού
γαλλικού στρατού τούς τουφέκισαν εν ψυχρώ* τον γενναίο μας
φίλο, το στρατηγό Ντιβάλ, τον χύτη, τον τουφέκισαν χωρίς
να τον περάσουν από δίκη* ο Γκαλιφέ, ο ζιγκολό της ίδιας του
της γυναίκας, που ήταν πασίγνωστη για τις ξεδιάντροπες επιδείξεις του σώματός της στα όργια της Δεύτερης Αυτοκρατορίας, καυχιόταν σε μια προκήρυξή του ότι αυτός ο ίδιος διέ-
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ταξε να δολοφονηθούν οι άντρες ενός μικρού αποσπάσματος
της Εθνοφρουράς... Με τη φουσκωμένη ματαιοδοξία ενός κοινοβουλευτικού ανθρωπάριου που του επιτράπηκε να παίξει
το ρόλο του Ταμερλάνου, [ο Θιέρσος] αρνήθηκε στους ανθρώπους που εξεγέρθηκαν ενάντια στη μικρότητά του κάθε
δικαίωμα πολιτισμένου πολέμου, ακόμη και το δικαίωμα της
ουδετερότητας των νοσηλευτικών σταθμών. Όπως το είχε
προβλέψει ο Βολταίρος, δεν υπάρχει πλάσμα πιο απαίσιο από
τη μαϊμού εκείνη που, για λίγο καιρό, της έδωσαν τη δυνατότητα να εξωτερικεύσει τα ένστικτα της τίγρης που κρύβει μέσα της.
Πριν μπουχτίσουμε από το αίμα και τη βία, ο Μαρξ αλλάζει δεξιοτεχνικά τον τόνο του κειμένου. Σταματά και αναλογίζεται τα
διδάγματα της Κομμούνας. Παραθέτει τη διακήρυξη της κεντρικής επιτροπής της 18ης Μαρτίου, η οποία καυχιόταν πως οι προλετάριοι του Παρισιού έγιναν «κύριοι της τύχης τους και πήραν
στα χέρια τους την κυβερνητική εξουσία». Αφελής αυταπάτη,
ισχυρίζεται. Η εργατική τάξη δεν μπορεί απλώς «να ιδιοποιηθεί
την έτοιμη κρατική μηχανή και να τη βάλει σε κίνηση για τους
δικούς της σκοπούς»: είναι σαν να προσπαθείς να παίξεις μια σονάτα για πιάνο σε μια μικρή φλογέρα. Ευτυχώς η Κομμούνα το
αντιλήφθηκε γρήγορα και απαλλάχτηκε από την πολιτική αστυνομία, αντικατέστησε τον τακτικό στρατό με τον εξοπλισμένο
λαό, αποκαθήλωσε την Εκκλησία, απελευθέρωσε τα σχολεία από
τη διαπλοκή των καρδιναλίων και των πολιτικών και καθιέρωσε
τις εκλογές για όλους τους δημόσιους λειτουργούς -των δικαστών
συμπεριλαμβανομένων- έτσι ώστε να καταστούν «υπεύθυνοι και
ανακλητοί». Το σύνταγμα της Κομμούνας απέδωσε στην κοινωνία όλες εκείνες τις δυνάμεις που μέχρι τότε απομυζούσε το κράτος και η μεταμόρφωση ήταν άμεσα ορατή: «Θαυμάσια, στ' αλήθεια, η αλλαγή που είχε επιφέρει στο Παρίσι η Κομμούνα... Δεν
ήταν πια το Παρίσι τόπος συνάντησης για Βρετανούς τσιφλικά-
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δες, Ιρλανδούς αμπσεντίζ,"^ Αμερικανούς πρώην δουλοκτήτες και
νεόπλουτους, Ρώσους πρώην φεουδάρχες και βογιάρους της Βλαχίας. Δεν εξέθεταν πλέον πτώματα για αναγνώριση στα νεκροτομεία, δεν γίνονταν πια νυχτερινές διαρρήξεις και σταμάτησαν
ολότελα οι κλοπές. Για πρώτη φορά από τις μέρες του Φεβρουαρίου του 1848, οι δρόμοι του Παρισιού ήταν πάλι πραγματικά
ασφαλείς, κι αυτό χωρίς κανενός είδους αστυνόμευση».
Όχι για πολύ καιρό ακόμη. Όπως επισημαίνει ο Μαρξ, ο Θιέρσος θα έπρεπε να αποφασίσει: εάν η Κομμούνα ήταν έργο λίγων
«σφετεριστών» που κράτησαν ομήρους για δύο μήνες τους πολίτες του Παρισιού, τότε γιατί τα κυνηγόσκυλα των Βερσαλλιών
δολοφόνησαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους για να κατατυνίξουν
την επανάσταση; Αφήνοντας έναν τελευταίο βρυχηθμό ιερής
αγανάκτησης για την κυβερνητική βαναυσότητα, τελειώνει με
την υπόσχεση πως το πνεύμα της Κομμούνας δεν πρόκειται να
κατασταλεί ποτέ, ούτε στη Γαλλία ούτε οπουδήποτε αλλού:
Το έδαφος πάνω στο οποίο βλασταίνει είναι η ίδια η σύγχρονη κοινωνία. Δεν μπορεί να ξεριζωθεί όσο αίμα κι αν χυθεί.
Για να την ξεριζώσουν οι κυβερνήσεις θα πρέπει πρώτα να ξεριζώσουν την τυραννία του κεφαλαίου πάνω στην εργασία δηλαδή τους ίδιους τους όρους της παρασιτικής ύπαρξής τους.
Το Παρίσι των εργατών με την Κομμούνα του θα γιορτάζεται πάντα ως ο δοξασμένος προάγγελος της νέας κοινωνίας.
Τους μάρτυρές του τους έχει κλείσει μέσα στη μεγάλη της
καρδιά η εργατική τάξη. Τους εξολοθρευτές του τους έχει καρφώσει ήδη η ιστορία στον αιώνιο πάσσαλο της ατίμωσης απ'
όπου δεν θα τους σώσουν ούτε όλοι οι παπάδες τους με τις
προσευχές τους.

* Absentees: μονίμως απόντες* ο όρος αναφερόταν στους Ιρλανδούς μεγαλογαιοκτήμονές που δεν επισκέπτονταν ποτέ τα κτήματά τους.
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Ο Εμφύλιος Πόλεμος στη Γαλλία ήταν από τα μεθυστικότερα
φυλλάδια του Μαρξ -πολύ βαρύ για τον Μπέντζαμιν Λούκραφτ
και τον Τζορτζ Όντζερ, που παραιτήθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο μόλις εγκρίθηκε το κείμενο, διαμαρτυρόμενοι πως η Διεθνής δεν είχε κανένα λόγο να αναμειγνύεται στην πολιτική. (Στη
συνέχεια, προσπάθησαν να ικανοποιήσουν τις ταπεινές τους φιλοδοξίες μέσω του παλιού καλού μη πολιτικού Φιλελεύθερου
Κόμματος). Οι δύο πρώτες εκδόσεις του βιβλίου, 3.000 αντίτυπα συνολικά, πουλήθηκαν μέσα σε δεκαπέντε ημέρες* σύντομα
ακολούθησαν η γερμανική και η γαλλική έκδοση. Ίσως το εντυπωσιακότερο επίτευγμα του Μαρξ να ήταν πως κατόρθωσε να
κάνει τις αντιμαχόμενες παρατάξεις της Αριστεράς να σταματήσουν για λίγο τους σκυλοκαβγάδες τους. « Η γαλλική μετάφραση του Εμφυλίου Πολέμου επέδρασε άριστα στους πρόσφυγες», έγραψε η κόρη του η Τζένη, «γιατί ικανοποίησε εξίσου
όλες τις πλευρές - τους Μπλανκιστές, τους Προυντονιστές και
τους Κομμουνιστές».
Επέδρασε εξίσου άριστα και στην κακή φήμη του Μαρξ και
της Ένωσής του. Όσοι υποστηρίζουν την καθεστηκυία τάξη πιστεύουν πως οι απλοί άνθρωποι δεν διαθέτουν ούτε τη δύναμη ούτ ε τ η βούληση να της αντιταχθούν, κι έτσι, μετά την παραμικρή
πράξη ανυπακοής κι αντίστασης επιχειρούν να εντοπίσουν το
κρυμμένο χέρι -άλλοτε τον έναν ιθύνοντα νου, άλλοτε «την ολιγομελή ομάδα των γνωστών αγνώστων»- το οποίο κινεί τα νήματα. (Το μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι Ο Μυστικός Αντίπαλος^ δημοσιευμένο το 1922, αποτελεί εξαίρετο δείγμα ετούτης
της παρανοϊκής τάσης: οι ατρόμητοι ντετέκτιβ Τόμι και Τάπενς
ερευνούν ένα αιφνίδιο κύμα απεργιακών ταραχών στις βιομηχανίες. «Πίσω από τις εργατικές κινητοποιήσεις», μαθαίνουν κάποια στιγμή, «βρίσκονται οι μπολσεβίκοι, αλλά πίσω και από
τους μπολσεβίκους βρίσκεται αυτός». Ο κακός που κατηύθυνε
από τα παρασκήνια τις σκέψεις και τις πράξεις ολόκληρης της
ρώσικης επανάστασης αποδεικνύεται πως είναι Άγγλος, ο κύ-
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ριος Μπράουν.) Οι βικτοριανοί πρόγονοι του Τόμι και της Τάπενς
δεν χρειαζόταν να ψάξουν μακριά για να ανακαλύψουν την
εγκληματική δύναμη πίσω από την Κομμούνα του Παρισιού. Οι
αποδείξεις ήταν εκεί, φαρδιά πλατιά στην τελευταία σελίδα του
Εμφυλίου Πολέμου στη Γαλλία. «Το αστυνομικά χρωματισμένο
αστικό μυαλό φαντάζεται φυσικά τ η Διεθνή Ένωση Εργατών
σαν μια μυστική συνομωσία, που η κεντρική της αρχή διατάζει
από καιρό σε καιρό εξεγέρσεις σε διάφορες χώρες», σημείωνε
σαρκαστικά ο Μαρξ. «Στην πραγματικότητα, όμως, η Ένωσή
μας είναι απλώς ο διεθνής δεσμός που συνδέει τους πιο προοδευμένους εργάτες στις διάφορες χώρες του πολιτισμένου κόσμου. Οπουδήποτε, με οποιαδήποτε μορφή και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες παίρνει κάποια υπόσταση ο ταξικός αγώνας,
είναι φυσικό να βρίσκονται στις πρώτες γραμμές μέλη της Ένωσής μας».
Μολονότι μερικά μέλη της είχαν εκλεγεί στην Κομμούνα, η
ίδια η Διεθνής τους δύο μήνες των ταραχών δεν είπε και δεν έκανε τίποτε. Είχε αναθέσει, βέβαια, στον Μαρξ να συνθέσει τ η Διακήρυξη, αλλά και πάλι το κείμενο τυπώθηκε πολύ αργά και δεν
επηρέασε τις εξελίξεις. Εντούτοις, ο υπερβολικός ισχυρισμός πως
η Ένωση βρισκόταν «στις πρώτες γραμμές του ταξικού αγώνα»
ήταν αρκετός για να σημάνει συναγερμός σ' ολόκληρη την ήπειρο. Ο Ζιλ Φαβρ, που είχε πλέον ανακτήσει τ η θέση του υπουργού εξωτερικών, ζήτησε από όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
να κηρύξουν παρευθύς παράνομη τ η Διεθνή. Κάποια γ α λ λ ι κ ή
εφημερίδα κατονόμασε τον Μαρξ ως «τον ανώτατο άρχοντα»
των συνωμοτών και ισχυρίστηκε πως είχε «οργανώσει» την εξέγερση της 18ης Φεβρουαρίου από το ορμητήριό του στο Λονδίνο. Λεγόταν πως η Διεθνής διέθετε εφτά εκατομμύρια μέλη, που
περίμεναν τις διαταγές του Μαρξ για να ξεσηκωθούν. Ο μεγάλος Ματσίνι, ρομαντικός ήρωας του δημοκρατικού εθνικισμού,
άδραξε την ευκαιρία για να τακτοποιήσει παλιούς λογαριασμούς*
ενημέρωσε τον ιταλικό και το βρετανικό Τύπο πως ο Μαρξ εί-
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ναι «άνθρωπος αυταρχικού χαρακτήρα* φθονεί την επιρροή των
ά λ λ ω ν καμιά ειλικρινής θρησκευτική ή φιλοσοφική πίστη δεν
οδηγεί τις σκέψεις του* διαθέτει, φοβούμαι, στη φύση του περισσότερα στοιχεία οργής παρά αγάπης».
Κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πανικοβλήθηκαν. Η Ισπανία συμφώνησε να απελάσει τους Κομμουνάρους πρόσφυγες και
ο Γερμανός πρεσβευτής στο Λονδίνο πίεσε τον λόρδο Γκράνβιλ,
υπουργό εξωτερικών της Αγγλίας, να μεταχειριστεί τον Μαρξ
ως κοινό εγκληματία εξαιτίας των εξωφρενικών «απειλών του
ενάντια στη ζωή και την ιδιοκτησία». Ο Γκράνβιλ συμβουλεύτ η κ ε τον Πρωθυπουργό και τ η Βασίλισσα και απάντησε πως
«δεν θεωρούμε πως οι ακραίες σοσιαλιστικές θέσεις έχουν οποιαδήποτε επιρροή στους εργάτες της χώρας μας» και πως «δεν
γνωρίζουμε ο αγγλικός κλάδος της Ένωσης να έχει λάβει πρακτικές αποφάσεις σχετικές με ξένες χώρες». Εξάλλου, δεν μπορείς να συλλάβεις έναν άνθρωπο που δεν έχει παραβεί κανένα
νόμο.
Ο λόρδος Αμπερντέαρ, υπουργός εσωτερικών, δεχόταν συνεχώς πιέσεις να λάβει μέτρα εναντίον του Μαρξ και της Διεθνούς·
στις οχλήσεις πρωτοστατούσε ο θορυβώδης συντηρητικός βουλευτής Αλεξάντερ Μπέιλι-Κοχρέιν. Ο Αμπερντέαρ, πριν λάβει
θέση, ζήτησε από τον ιδιαίτερο γραμματέα του να του προμηθεύσει αντίγραφα της υποτιθέμενης εμπρηστικής φιλολογίας της
Διεθνούς. Ο Μαρξ συνεργάστηκε ολόθερμα: στις 12 Ιουλίου
έστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών ένα δέμα χαρτιά που περιλάμβαναν την Εναρκτήρια Διακήρυξη, τον Προσωρινό Κανονισμό
και ένα αντίτυπο του Εμφυλίου Πολέμου στη Γαλλία, Όταν το
έμαθε ο Μπακούνιν, κατηγόρησε τον Μαρξ ως «διαβολέα και
ύπουλο κατάσκοπο της αστυνομίας», μια μομφή που έκτοτε επαναλάμβανε περιοδικά. Ο Ρόμπερτ Πέιν, πρόσφατος βιογράφος
του Μαρξ, συμπεραίνει πως «η κατηγορία του Μπακούνιν κρύβει κάποια αλήθεια».
Γιατί άραγε να μην πασχίσει ο Μαρξ να αντικρούσει τις ανοη-
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σίες που θα είχαν γίνει αλλιώς πιστευτές από τ η βρετανική κυβέρνηση; Αντίθετα με τον Μπακούνιν, δεν είχε χρόνο για παράνομες συνομωσίες. Η Διεθνής ήταν συνεταιρισμός σύννομων
συνδικάτων και δεν υπήρχε λόγος να συμπεριφέρεται σαν να
υπήρχε κάποιο μυστικό κρυμμένο στην ντουλάπα. Πίστευε στη
δημόσια διαφάνεια και δικαιώθηκε, όταν ο Αμπερντέαρ μελέτησε τα έγγραφα και είπε στο Κοινοβούλιο πως ο Μαρξ και οι οπαδοί του ήταν ανώδυνοι δυσαρεστημένοι και .το μόνο που χρειάζονταν ήταν «κάποια θρησκευτική διδασκαλία» για να έρθουν
στον ίσιο δρόμο. Η Times δεν πείστηκε και εξέφρασε φόβους
πως οι καλοί Άγγλοι συνδικαλιστές που δεν ήθελαν τίποτε άλλο ααπό ένα τίμιο μεροκάματο για την τίμια εργασία τους» θα
διαφθείρονταν από τις «αλλόκοτες θεωρίες» που ήρθαν από το
εξωτερικό.
Χάρη στο φυλλάδιο του Μαρξ, οι βρετανικές εφημερίδες γνώριζαν τα πάντα πια για τον εσωτερικό εχθρό. «Από τα λίγα που
είδαμε και ακούσαμε ανοιχτά για την επιρροή της "Διεθνούς",
συμπεράναμε πως αυτή ήταν η πραγματική κινητήρια δύναμη,
της οποίας το κρυφό χέρι οδηγούσε, με ισχύ ακατανόητη κι επίφοβη, τ η μηχανή ολόκληρη της Επανάστασης», ανέφερε το
Fraser's Magazine το"^ Ιούνιο του 1871. Κάποιο καθολικό περιοδικό, το Tablet^ προειδοποιούσε τους αναγνώστες του για τ η
διαβολική σημασία ενός βδελυρού βιβλιοπωλείου στο κεντρικό
Λονδίνο. «Θα αποτολμούσαμε να βάλουμε το ταπεινό αυτό μαγαζάκι πάνω από παλάτια και μνημεία. Γιατί είναι το στρατηγείο
μιας εταιρείας της οποίας τις εντολές υπακούν αναρίθμητες χιλιάδες άνθρωποι από τ η Μόσχα μέχρι τ η Μαδρίτη, στο Νέο Κόσμο όσο και στον Παλιό, μιας εταιρείας της οποίας οι μαθητές
διεξήγαγαν ήδη απεγνωσμένο πόλεμο εναντίον μιας κυβέρνησης και οι διακηρύξεις της απειλούν να ανοίξουν πόλεμο εναντίον
όλων των κυβερνήσεων του κόσμου - της δυσοίωνης, της πανταχού παρούσας Διεθνούς Ένωσης Εργατών». Ένα κύριο άρθρο
της Spectator^ ενώ εξυμνούσε το ύφος της πρόζας του Μαρξ
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(«ρωμαλέο σαν του Γκόμπετ»), θεωρούσε πως η Διακήρυξη ήταν
«ίσως το πιο σημαντικό και το πιο δυσοίωνο πολιτικό σημάδι
των καιρών». Ακόμη κι η Pall Mall Gazette, της οποίας ήταν πολύτιμος συνεργάτης ο Ένγκελς στη διάρκεια του γαλλοπρωσικού
πολέμου, συνταυτίστηκε με το κυνήγι των μαγισσών και περιέγραψε τον Μαρξ ως «εκ γενετής Ισραηλίτη» ο οποίος είχε θέσει
τον εαυτό του επικεφαλής «μιας τεράστιας συνομωσίας με αντικείμενο τ η δημιουργία του πολιτικού κομμουνισμού».
Μετά από χρόνια στην αφάνεια, ο Μαρξ ξύπνησε ένα πρωί
και ανακάλυψε πως ήταν διαβόητος σε ολόκληρη τ η χώρα. «Είναι αλήθεια και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο γραμματέας του σώματος, αυτός που έχει αναλάβει τ η διοίκησή του, να
μιλά και να γράφει επ' ονόματί του, είναι ένας κακόβουλος, ισχυρογνώμων και έκλυτος Γερμανός, που ακούει στο όνομα Κάρολος Μαρξ», ανέφερε η Quarterly Review. «Είναι αλήθεια, επίσης,
πως πολλοί Άγγλοι συνάδελφοί του έχουν σιχαθεί τη βία του και
αντιστέκονται στη δεσποτική του συμπεριφορά και αρνούνται να
συρθούν στη λάσπη και το αίμα, που γι' αυτόν δεν έχουν τίποτε
το απωθητικό». Στην αρχή κολακευόταν από το ξεφώνημα.
«Έχω την τιμή να είμαι αυτήν τ η στιγμή ο πλέον συκοφαντημένος και απειλούμενος άνθρωπος στο Λονδίνο», καυχήθηκε στο
Γερμανό του φίλο Λούντβιχ Κούγκελμαν. « Μ ε τ ά από είκοσι
χλιαρά χρόνια ειδυλλίων στα παρασκήνια, μου κάνει στ' αλήθεια
πολύ καλό. Η κυβερνητική φυλλάδα - η Observer- με απειλεί
με μηνύσεις. Ας τολμήσουν! Δεν δίνω δεκάρα για τούτους τους
παλιάνθρωπους!» Σύντομα, ωστόσο, η ανέμελη προκλητικότητα έδωσε τ η θέση της στην πληγωμένη περηφάνια, καθώς καθημερινά σχεδόν δημοσιεύονταν στον Τύπο κάθε λογής ψέματα
και ανακρίβειες. Όταν προσφέρθηκε η Τζένη να βοηθήσει απαιτώντας για λογαριασμό του από το εβδομαδιαίο περιοδικό Public
Opinion να ζητήσει συγγνώμη, της έδωσε οδηγίες να βάλει στο
φάκελο το παλιό της επισκεπτήριο («Κυρία Τζένη Μαρξ, née
βαρόνη φον Βεστφάλεν»), επειδή «θα γεμίσει στα σίγουρα φόβο
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αυτούς τους Τόρι». Ως επί το πλείστον, πάντως, προτιμούσε λιγότερο υπαινικτικές μορφές αντεπίθεσης. «Αν το φύλλο σας συνεχίσει να διαδίδει τέτοια ψέματα, θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον του», προειδοποίησε τον εκδότη της L'International^ μιας
γαλλικής εφημερίδας του Λονδίνου που είχε ισχυριστεί πως «ξεμωραμένοι» Ευρωπαίοι εργάτες χρεοκοπούσαν προκειμένου να
παράσχουν στον Μαρξ «κάθε επιθυμητή άνεση για να ζει ευχάριστη ζωή στο Λονδίνο». Καινούργιοι λίβελοι στην Pall Mall
Gazette, προκάλεσαν νέες αντεπιθέσεις:
Κύριε,
Από την ανταπόκρισή σας από τ η Γαλλία στο χθεσινό φύλλο της εφημερίδας σας, έμαθα πως ενώ φανταζόμουν πως ζούσα στο Λονδίνο, είχα, στην πραγματικότητα, συλληφθεί στην
Ολλανδία, κατόπιν απαίτησης των Βίσμαρκ-Φαβρ. Ίσως,
όμως, αυτή να μην είναι παρά μία μόνον από τις αναρίθμητες
συναρπαστικές ιστορίες που τους δύο τελευταίους μήνες δεν
έχει κουραστεί να κατασκευάζει η γαλλοπρωσική αστυνομία,
να δημοσιεύει ο Τύπος των Βερσαλλιών και να αναπαράγει ο
Τύπος της υπόλοιπης Ευρώπης.
Έχω την τιμή, κύριε, να διατελώ
Ταπεινά δικός Σας,
Κάρολος Μαρξ
Μοντένα Βίλας, 1, Μέιτλαντ Παρκ.
Η Pall Mall Gazette ανταπάντησε κατηγορώντας τον Μαρξ για
συκοφάντηση του Γάλλου πολιτικού Ζιλ Φαβρ και ο ταπεινός
αλληλογράφος από τ η Μοντένα Βίλας ξανάπιασε το στυλογράφο του. ((Σας ονομάζω εσάς συκοφάντη», είπε στον εκδότη Φρέντερικ Γκρίνγουντ. ((Δεν είναι δικό μου λάθος που η άγνοιά σας
συναγωνίζεται την αλαζονεία σας. Αν ζούσαμε στην Ηπειρωτική Ευρώπη, θα σας καλούσα να λογαριαστούμε με άλλον τρόπο.
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Ταπεινά δικός σας, Κάρολος Μαρξ». Για τους Άγγλους αναγνώστες, βέβαια, η δημοσίευση μιας τέτοιας επιστολής επιβεβαίωνε απλώς τους χειρότερούς τους φόβους για το Γερμανό μαχαιροβγάλτη.
Στα μέσα Ιουλίου, ο ανταποκριτής της νεοϋορκέζικης World
ταξίδεψε μέχρι τ η Μοντένα Βίλας για να επισκεφθεί το δράκο
στο λημέρι του. Η πρώτη έκπληξη ήταν πως το περιβάλλον και
το παρουσιαστικό του Μαρξ αντιστοιχούσαν σ' έναν ευκατάστατο άνδρα της μεσαίας τάξης - ίσως σ' έναν επιτυχημένο χρηματιστή.
Ήταν η άνεση προσωποποιημένη, το διαμέρισμα ενός ανθρώπου με καλό γούστο και αγαθές προθέσεις, δίχως ωστόσο
ο χώρος να διαθέτει κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο, χαρακτηριστικό του ιδιοκτήτη του. Ένα όμορφο λεύκωμα με τοπία του Ρήνου στο τραπέζι παρείχε κάποιες ενδείξεις για την εθνικότητά του. Έσκυψα και κοίταξα προσεκτικά στο βάζο πάνω στο
τραπεζάκι μήπως έκρυβε καμιά βόμβα. Μύρισα να δω αν μυρίζει πετρέλαιο, αλλά το άρωμα ήταν το άρωμα των τριαντάφυλλων. Βυθίστηκα στο κάθισμά μου και περίμενα κακοδιάθετος για τα χειρότερα.
Μπήκε και με χαιρέτησε εγκάρδια και καθόμαστε ο ένας
απέναντι στον άλλον. Μάλιστα, βρίσκομαι tête à tête με την
ίδια την ενσαρκωμένη επανάσταση, με τον αληθινό ιδρυτή
και ιθύνοντα νου της Διεθνούς Ένωσης, με το συγγραφέα της
διακήρυξης που προειδοποιούσε το κεφάλαιο πως, αν τολμούσε να τα βάλει με την εργατιά, θα γκρεμιζότανε το σπίτι
του συθέμελα - με μια λέξη με τον απολογητή της Κομμούνας του Παρισιού. Θυμάστε την προτομή του Σωκράτη, του
ανθρώπου που προτίμησε να πεθάνει από το να ομολογήσει
πίστη στους θεούς της εποχής; Καλύψτε με πέπλο το πάνω
μέρος του προσώπου και θα λέγατε πως ο άνθρωπος απέναντί
σας έχει γεννηθεί για να γίνει ο επίτροπος της ενορίας σας.
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Αποκαλύψτε το βασικό του χαρακτηριστικό, τα τεράστια φρύδια, και θα καταλάβετε αμέσως πως έχετε να κάνετε με την
πλέον θαυμαστή απ' όλες τις δυνάμεις της εποχής: έναν ονειροπόλο που σκέφτεται, έναν στοχαστή που ονειροπολεί.
Η ίδια η συνέντευξη μετά βίας έφτανε στο ύψος της επιτηδευμένης σκηνοθεσίας. Ήταν ο Μαρξ ο σκιώδης άνθρωπος των παρασκηνίων που κινούσε τα νήματα της Διεθνούς; «Αγαπητέ κύριε, δεν υπάρχει κανένα μυστήριο να διαλευκάνω», κάγχασε ο
Μαρξ, αεκτός πιθανόν από το μυστήριο της ανθρώπινης βλακείας όσων αγνοούν μονίμως το γεγονός πως η Ένωσή μας είναι δημόσια και πως τυπώνουμε πληρέστατες αναφορές των συνεδριάσεών μας για όποιον ενδιαφέρεται να τις διαβάσει. Μπορείτ ε να αγοράσετε τους κανονισμούς μας για μια πέννα, κι αν
θελήσετε κιόλας να ξοδέψετε ένα ολόκληρο σελίνι για να προμηθευτείτε τα φυλλάδιά μας θα μάθετε για μας όσα σχεδόν ξέρουμε κι εμείς για τον εαυτό μας». Ο Αμερικανός εκπρόσωπος
του Τύπου δεν πείστηκε. Ναι, βέβαια, η Διεθνής μπορεί να είναι
ένωση αυθεντικών εργατών, τι μας λέει, όμως, πως οι ίδιοι οι εργάτες δεν είναι απλώς όργανα στα χέρια μιας σκοτεινής ιδιοφυΐας μεταμφιεσμένης σε αξιοσέβαστο αστό του βορειοδυτικού
Αονδίνου; αΔεν υπάρχουν αποδείξεις», απάντησε κοφτά ο Μαρξ.
Ήταν αναγκασμένος να αντικρούει συνεχώς τις σκανδαλοθηρικές φήμες που κυκλοφορούσαν σ' ολόκληρη την Ευρώπη και
πέρα απ' αυτήν και τώρα πια είχε αρχίσει να κουράζεται. Μια
γαλλική εφημερίδα, η L'Avenir Liberal^ έγραψε πως πέθανε*
κατόπιν, διάβασε τον επικήδειό του στην νεοϋορκέζικη Worlds η
οποία εξυμνούσε «έναν από τους πιο αφοσιωμένους, πιο ατρόμητους, πιο ανιδιοτελείς υπερασπιστές όλων των καταπιεσμένων τάξεων, όλων των καταπιεσμένων λαών». Πιθανότατα κολακευτική η διατύπωση - αλλά και μια ανεπιθύμητη υπενθύμιση του θανάτου, πόσω μάλλον που πράγματι αντιμετώπιζε
προβλήματα υγείας. Στα μέσα Αυγούστου, ο γιατρός του διέγνω-
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σε «υπερκόπωση» και συνέστησε δύο εβδομάδες ανάπαυσης και
θαλασσινού αέρα. αΔεν έφερα μαζί μου το φάρμακο για το συκώτι», έγραφε ο Μαρξ στον Ένγκελς από το ξενοδοχείο Γκλομπ
στο Μπράιτον, «αλλά ο αέρας μού κάνει πολύ καλό». Αμέλησε
να προσθέσει πως έβρεχε διαρκώς και είχε αρπάξει ένα φριχτό
κρύωμα.
Η κακή του φήμη τον συνόδευε παντού. Λίγο μετά την άφιξή του στο Μπράιτον, αντιλήφθηκε στη γωνία του δρόμου να
παραμονεύει ένας τύπος και αναγνώρισε στο πρόσωπό του τον
ηλίθιο κατάσκοπο που συχνά τον παρακολουθούσε με τον
Ένγκελς στο Λονδίνο. Πέρασαν κάποιες μέρες, κι ο Μαρξ που
δεν άντεχε άλλο να έχει κάποιον συνέχεια στο κατόπι του, σταμάτησε στη μέση του δρόμου, γύρισε απότομα και στύλωσε απειλητικά το βλέμμα του στο διώκτη του. Ο καταδότης χαμήλωσε
δειλιάζοντας το καπέλο του, προσπέρασε με βιαστικά βήματα
και δεν ξαναφάνηκε ποτέ.
Αν γνώριζαν την αλήθεια, τα λαγωνικά μας θα είχαν γλιτώσει πολλές φθαρμένες σόλες. Ο αναρίθμητος, πειθαρχημένος
επαναστατικός στρατός του Μαρξ υπήρχε μόνο στο μυαλό των
ευφάνταστων πολιτικών και εκδοτών. Όταν πια η Κομμούνα συνετρίβη, άρχισε και η Διεθνής με τη σειρά της να αποσυντίθεται. Το γαλλικό παράρτημα κηρύχθηκε εκτός νόμου, και τα μέλη του είτε δολοφονήθηκαν είτε εκτοπίστηκαν στη μακρινή Νέα
Καληδονία* οι ηγέτες των αγγλικών συνδικάτων έπεσαν στην
αγκαλιά του Φιλελεύθερου Κόμματος του Γλάδστωνος* και πολλές αμερικανικές παραφυάδες αλώθηκαν από τους μικροαστούς
μαθητές των αλλόκοτων αδερφών Βικτόρια Γούντχολ και Τενεσί Κλάφλιν, που κήρυτταν τον πνευματισμό, τη νεκρομαντεία,
τον ελεύθερο έρωτα, την αποχή από το αλκοόλ και την Παγκόσμια Γλώσσα. ( Η Γούντχολ που χρησιμοποιούσε τα αδιαμφισβήτητα θέλγητρά της για να αντλεί σημαντικά χρηματικά ποσά από το μεγιστάνα Κορνήλιο Βάντερμπιλτ, είχε ξεκινήσει τη
σταδιοδρομία της ως πωλήτρια οφιελαίου σε επιδείξεις πλανό-
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διων γιατρών. Είχε επωφεληθεί από την πολιτική ανοιχτών θυρών του Μαρξ, ο οποίος υποστήριζε πως αρκούσε να προσυπογράψει κανείς τη διακήρυξη αρχών της Ένωσης για να γίνει δεκτός ως μέλος της* ακόμη, όμως, κι η δική του υπομονή εξαντλήθηκε, όταν η Γούντχολ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να
διεκδικήσει την αμερικανική προεδρία ως κοινή υποψήφιος της
Διεθνούς Ένωσης Εργατών και της Εθνικής Εταιρείας Πνευματιστών.) Κατά τη διάρκεια της απουσίας του στη θάλασσα, εξελέγησαν στο Γενικό Συμβούλιο πολλοί Παρισινοί πρόσφυγες του
Λονδίνου, καθώς, όμως, οι περισσότεροι ήταν Προυντονικοί αερολόγοι, άρχισαν και πάλι οι παλιοί ενδοπαραταξιακοί σκυλοκαβγάδες.
Και, βέβαια, υπήρχε πάντα η απειλή του Μιχαήλ Μπακούνιν,
που παραμόνευε την πληγωμένη και αποκαμωμένη Διεθνή με το
βλέμμα που παρακολουθεί η ύαινα το γεύμα της. Στην παρούσα
φάση, περισσότερο αδίστακτος από ποτέ, μηχανορραφούσε με το
καινούργιο του πρωτοπαλίκαρο, τον Σεργκέι Νετσάγιεφ, ένα διαταραγμένο Ρώσο αναρχοτρομοκράτη, που είχε έρθει στην Ελβετία
το 1869. Ο Μπακούνιν, δεξιοτέχνης τερατολόγος κι ο ίδιος, είχε
ενθουσιαστεί τόσο με τις καυχησιολογίες του Νετσάγιεφ πως είχε δήθεν οργανώσει ένα δίκτυο επαναστατικών πυρήνων σ' ολόκληρη τη Ρωσία όσο και με τη δραματική περιγραφή της απόδρασής του από το Οχυρό Πέτρου και Παύλου στην Αγία Πετρούπολη. Μολονότι οι περισσότερες ιστορίες του Νετσάγιεφ
ήταν σκέτα παραμύθια, η δίψα του για βία ήταν ολότελα αληθινή: πριν το σκάσει από τη Ρωσία είχε δολοφονήσει ένα συμφοιτητή του, χωρίς άλλο λόγο παρά μόνον για να αποδείξει πως ήταν
ικανός να το κάνει. Από τότε που άρχισε να συνεργάζεται με τον
Μπακούνιν, είχε δημοσιεύσει πολλά εμπρηστικά άρθρα και διακηρύξεις, χρησιμοποιώντας το όνομα της «Διεθνούς», στα οποία
απειλούσε για την επικείμενη μέρα της κρίσεως.
Τα φερέφωνα των μπακουνιστών κατάφεραν να διαλύσουν την
Ελβετική Γαλλόφωνη Συνομοσπονδία, το Ελβετικό τμήμα της
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Διεθνούς, και να προκαλέσουν απίστευτη σύγχυση - κατά κύριο
λόγο γιατί και οι δύο φράξιες συνέχισαν να εκδίδουν ανακοινώσεις στο όνομα της Συνομοσπονδίας. Το αρχηγείο του Λονδίνου,
προκειμένου να διευθετήσει τη σύγκρουση, συγκάλεσε μια έκτακτη διάσκεψη το Σεπτέμβριο του 1871, η οποία πραγματοποιήθηκε στην παμπ Μπλου Ποστς, κοντά στην Τότεναμ Κορτ Ρόουντ. ((Ήταν κουραστική δουλειά», έγραφε ο Μαρξ στη γυναίκα του, που, σοφά πράττοντας, είχε αποτραβηχτεί στο
Ραμσγκέιτ, όσον καιρό κρατούσε η διάσκεψη. ((Είχαμε πρωινές
και απογευματινές συνεδριάσεις, στα μεσοδιαστήματα συνεδριάσεις της επιτροπής, ακρόαση μαρτύρων, αναφορές να συντάξουμε και όλα τα σχετικά. Αλλά κάναμε περισσότερα απ' όσα
είχαμε κάνει σε όλα τα προηγούμενα συνέδρια μαζί, γιατί δεν
είχαμε απέναντι μας κοινό για να στήνουμε ανόητες ρητορικές
κωμωδίες».
Ο Μαρξ, που έδινε πάντοτε καλές παραστάσεις στις παμπ,
κυριάρχησε στις εργασίες της διάσκεψης. Επεσήμανε πως, μολονότι ο Μπακούνιν είχε υποσχεθεί να διαλύσει την αποκαλούμενη Συμμαχία της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, προκειμένου
να γίνει δεκτός στη Διεθνή, ((ουδέποτε η Συμμαχία είχε διαλυθεί* διατηρούσε πάντα κάποιας μορφής οργάνωση». Ο Μπακούνιν δεν καταδικάστηκε ευθέως, αλλά οι εκπρόσωποι ενέκριναν
ένα ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο ο Νετσάγιεφ, που ουδέποτε
είχε υπάρξει μέλος ή πράκτορας της Διεθνούς ((είχε χρησιμοποιήσει με δόλιους σκοπούς το όνομα της Διεθνούς Ένωσης Εργατών, προκειμένου να εξαπατήσει τα θύματά του στη Ρωσία».
Επιπλέον, διατάχτηκαν οι μπακουνιστές να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το όνομα της Γαλλόφωνης Ελβετικής Συνομοσπονδίας* για να χρυσώσουν το χάπι, τους επέτρεψαν να σχηματίσουν
ένα ανεξάρτητο ελβετικό παράρτημα το οποίο έμεινε γνωστό ως
Ιουράσια Συνομοσπονδία.
Ο Μπακούνιν τ η γλίτωσε φθηνά. Γνώριζε, ωστόσο, πως ο
Μαρξ προετοιμαζόταν για την τελική αναμέτρηση: ήταν προ-
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φανές πως η Διεθνής δεν ήταν αρκετά μεγάλη για να χωρέσει
και τους δυο τους. Λίγο καιρό μετά τη συνδιάσκεψη του Λονδίνου, η νέα Ιουράσια Συνομοσπονδία οργάνωσε δικό της συνέδριο
στην ελβετική πόλη Σονβιλιέ, όπου άναψαν τα αίματα ενάντια
στον «μη αντιπροσωπευτικό» χαρακτήρα της συνδιάσκεψης του
Λονδίνου. Αλήθεια ήταν: στο Μπλου Ποστς παρευρίσκονταν δεκατρία μέλη του Γενικού Συμβουλίου και δέκα μόνο αντιπρόσωποι από τον υπόλοιπο κόσμο - δύο από την Ελβετία (και οι δύο
αντιμπακουνιστές), ένας από τη Γαλλία και ένας από την Ισπανία και έξι ολόκληροι από το Βέλγιο. Η συγκέντρωση του Σονβιλιέ, ωστόσο, ήταν ακόμη λιγότερο αντιπροσωπευτική: δεκαέξι αντιπρόσωποι και όλοι τους μπακουνιστές. Ετοίμασαν μια
εγκύκλιο την οποία απέστειλαν στους κλάδους της Διεθνούς σε
ολόκληρη την Ευρώπη: «Εάν υπάρχει κάποιο αδιαμφισβήτητο
γεγονός, το οποίο χίλιες φορές το έχει επιβεβαιώσει η εμπειρία,
είναι η διαφθορά που προκαλεί η εξουσία στους εντεταλμένους
φορείς της... Οι αρμοδιότητες των μελών του Γενικού Συμβουλίου έχουν καταντήσει να γίνονται αντιληπτές ως ιδιωτική περιουσία ορισμένων μόνον ατόμων... Θεωρούν οι ίδιοι τον εαυτό
τους ως κάποιο είδος κυβέρνησης· και ήταν φυσικό επακόλουθο
να θεωρούν και τις δικές τους απόψεις ως το επίσημο, το μόνο
επιτρεπόμενο δόγμα της Ένωσης, ενώ οι αποκλίνουσες απόψεις
που εξέφραζαν άλλες ομάδες δεν τους φαίνονταν νομιμοποιημένη έκφραση γνώμης αντάξιας της δικής τους αλλά κανονική αίρεση». Η μόνη θεραπεία για τον καλπάζοντα αυταρχισμό, έλεγαν, ήταν να απογυμνωθεί το Γενικό Συμβούλιο από τις εξουσίες του και να απομείνει ένα απλό «γραμματοκιβώτιο».
Τους επόμενους μήνες ο Μπακούνιν βομβάρδισε μέλη της Διεθνούς στην Ισπανία και την Ιταλία με εγκυκλίους, τη μια πιο
υστερική και ασυνάρτητη από την άλλη, στις οποίες παρουσίαζε τον εαυτό του ως το θύμα «μιας τρομερής συνωμοσίας των
Γερμανών και των Ρώσων Εβραίων», που ήταν «φανατικά αφοσιωμένοι στο μεσσία και δικτάτορά τους τον Μαρξ». Μόνον η
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«λατινική φυλή», πρόσθετε κολακευτικά, μπορούσε να αποτρέψει τα μυστικά σχέδια των Εβραίων για παγκόσμια κυριαρχία.
Ολόκληρος αυτός ο κόσμος των Εβραίων, που συνιστά μια και
μοναδική αίρεση εκμεταλλευτών, ένα ανθρώπινο είδος που
ρουφά το αίμα, ένα συλλογικό παράσιτο, αδηφάγο, που απλώνει την οργάνωσή του όχι μόνο πέρα από τα σύνορα των κρατών αλλά ακόμη και πέρα από τις διαφορές των πολιτικών
απόψεων - αυτός ο κόσμος είναι προς το παρόν, σε μεγάλο
μέρος του τουλάχιστον, στη διάθεση του Μαρξ από τη μια και
των Ρότσιλντ από την άλλη. Γνωρίζω πως οι Ρότσιλντ, όσο κι
αν είναι και οφείλουν να είναι αντιδραστικοί, τρέφουν υψηλή
εκτίμηση για τις αρετές του κομμουνιστή Μαρξ* και πως κι
ο κομμουνιστής Μαρξ με την σειρά του νιώθει, από ενστικτώδη έλξη κι από θαυμασμό ανάκατο με σεβασμό, να τον
μαγνητίζει η οικονομική ιδιοφυΐα του Ρότσιλντ. Τους ένωσε
η εβραϊκή αλληλεγγύη, αυτή η πανίσχυρη αλληλεγγύη που
διατηρήθηκε σε ολόκληρη την ιστορία.
Τα ρυπαρά παραληρήματα του Μπακούνιν ήταν, αν μη τι άλλο,
ειλικρινή. Το 1869 είχε γράψει έναν εκτενή λίβελο εναντίον των
Εβραίων (που είναι «απογυμνωμένοι από κάθε αίσθημα ηθικής
και προσωπικής αξιοπρέπειας») στον οποίον κατονόμαζε πέντε
μόνον εξαιρέσεις στον κανόνα: τον Ιησού Χριστό, τον Απόστολο
Παύλο, τον Σπινόζα, τον Λασάλ και τον Μαρξ, Όταν κάποιος
φίλος του τον ρώτησε γιατί παραχωρούσε άφεση αμαρτιών στον
Μαρξ, ο Μπακούνιν του εξήγησε πως ήθελε να αποσπάσει την
προσοχή του εχθρού: «Είναι πολύ πιθανόν, και πολύ σύντομα μάλιστα, να ξεκινήσω πόλεμο εναντίον του... Υπάρχει, όμως, καιρός για τα πάντα και η ώρα της πάλης δεν έχει ακόμη σημάνει».
Τώρα που ξεκίνησε η πάλη, δεν χρειαζόταν πια να κρύβει τα
αληθινά του αισθήματα.
Εδώ πρέπει να κάνουμε μια σημαντική διάκριση. Μέχρι το
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Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι λαϊκοί συγγραφείς, όπως η
Αγκάθα Κρίστι, έβαζαν καμιά φορά στα βιβλία τους αντισημιτικά σχόλια της κακιάς ώρας («Εβραίος είναι, βέβαια, αλλά πολύ
καλός εβραίος»)· κανείς, ωστόσο, δεν κατηγόρησε ποτέ την Κρίστι πως ήθελε να μαντρώσει έξι εκατομμύρια Εβραίους και να
τους σφάξει. Παρομοίως, το στερεότυπο του «σπαγκοραμμένου
Εβραίου» ήταν παγκόσμιο σχεδόν τον δέκατο ένατο αιώνα: το
χρησιμοποίησε κι ο ίδιος ο Μαρξ στο πρώιμο δοκίμιό του Πα το
Εβραϊκό ζήτημα. Ο Μπακούνιν, όμως, έστρεφε τους διεστραμμένους του λίβελους εναντίον των «εξ αίματος Εβραίων», ανεξάρτητα από τις πραγματικές τους θρησκευτικές πεποιθήσεις,
τις επιχειρηματικές τους πρακτικές, την κοινωνική τάξη και την
πολιτική τους ιδεολογία. Εκεί όπου ο Μαρξ ισχυριζόταν πως η
χειραφέτηση της ανθρωπότητας θα απελευθέρωνε τους Εβραίους
από την τυραννία του ιουδαϊσμού, ο Μπακούνιν το μόνο που επιθυμούσε ήταν να τους εξολοθρεύσει. «Ο κόσμος μισεί τους Εβραίους σε όλες τις χώρες», έγραφε σε μια εγκύκλιο επιστολή που
είχε στείλει στο παράρτημα της Διεθνούς στην Μπολόνια. αΤους
μισεί τόσο πολύ, που κάθε λαϊκή επανάσταση συνοδεύεται κι
από σφαγές Εβραίων: φυσική συνέπεια...»
Καταλαβαίνουμε πολύ καλά για ποιο λόγο το Γενικό Συμβούλιο θέλησε να τηρήσει τις αποστάσεις του από ετούτα τα
στομφώδη σαλπίσματα για γενοκτονία, ιδίως σε μια εποχή που
όλοι 01 εκδότες της Ευρώπης αναζητούσαν λάσπη για να ρίξουν
στη Διεθνή Ένωση Εργατών. Τον Ιούνιο του 1872, το Συμβούλιο εξέδωσε ένα φυλλάδιο, γραμμένο από τον Μαρξ, το Πλασματικά ρήγματα της Διεθνούς, όπου κάθε σελίδα του συνέβαλλε στη διάψευση του τίτλου του και στην επιβεβαίωση πως πράγματι υπήρχε ένα ρήγμα μεγάλο σαν το κανάλι της Μάγχης: « Η
Διεθνής περνά τ η σοβαρότερη κρίση από την εποχή της ίδρυσής
της». Ο Μπακούνιν κατηγορήθηκε πως υποκινούσε «φυλετικό
πόλεμο» και οργάνωνε μυστικές εταιρείες ως μέρος του αναρχικού σχεδίου του να καταστρέψει το εργατικό κίνημα.
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Ο Μπακούνιν ανταπάντησε απαιτώντας τ η σύγκληση κανονικού συνεδρίου, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα οριστικά. Καθώς είχε να γίνει συνέδριο από το 1869 -κατ' αρχάς, εξαιτίας του γαλλοπρωσικού πολέμου και, κατά δεύτερο λόγο, εξαιτίας του διωγμού που είχε εξαπολύσει η αστυνομία μετά τα
γεγονότα της Παρισινής Κομμούνας- το Γενικό Συμβούλιο δεν
μπορούσε να αρνηθεί. Ανακοίνωσε επίσημα πως στις 2 Σεπτεμβρίου του 1872 θα ξεκινούσαν οι εργασίες της πλήρους συνεδρίας
της Ένωσης. Ο Μπακούνιν βρήκε την ευκαιρία να ξαναρχίσει
τις φωνές και τις διαμαρτυρίες: ήθελε να γίνει το συνέδριο στο
δικό του γήπεδο, στη Γενεύη, το Γενικό Συμβούλιο, όμως, του
επεσήμανε πως η Ελβετία ήταν ήδη ο τόπος διοργάνωσης των
τριών από τα τέσσερα συνέδρια της Διεθνούς και πως εν πάση
περιπτώσει ουκ εν τω πολλώ το ευ. Ο Μπακούνιν αποφάσισε να
μποϋκοτάρει συνολικά το γεγονός, ενώ από την άλλη δασκάλεψε τους οπαδούς του ανα στείλουν τους αντιπροσώπους τους στη
Χάγη, αλλά με σαφείς και κατηγορ-ηματίχες εντολές να αποχωρήσουν από το συνέδριο, μόλις η πλειοψηφία αποφανθεί πως
ακολουθεί τ η γραμμή του Μαρξ σε οποιοδήποτε ζήτημα».
Μετά από αυτές τις προκαταρκτικές αψιμαχίες, το συνέδριο
της Χάγης άρχισε τις εργασίες του στην Κονκόρντια Χ ο λ * (δεν
θα μπορούσαν να είχαν βρει πιο αταίριαστο όνομα) μέσα σε ττνεύμα συνωμοτικού πυρετού. Συμμετείχαν εξήντα πέντε αντιπρόσωποι και πολλοί περισσότεροι δημοσιογράφοι, κατάσκοποι και
περίεργοι, που είχαν έρθει να δουν τους επικίνδυνους επαναστάτες λες κι ήταν λιοντάρια στο κλουβί τους. Μια βελγική εφημερίδα μετέφερε στους αναγνώστες της τ η θλιβερή είδηση πως ο
Δρ Μαρξ, ο νονός της τρομοκρατίας και του χάους, έμοιαζε με
«ευγενή της επαρχίας». Ο φιλελεύθερος Ολλανδός δημοσιογράφος Σ. Μ . Ν. Κάλις σημείωσε πως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο
Μαρξ είχε συγγενείς στο Άμστερνταμ: «Αν αληθεύουν, τότε η οι* Αίθουσα Ομονοίας.
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κογένειά του δεν θα χρειαστεί να ανησυχήσει πώς θα τον συστήσει στην καλή κοινωνία ή θα τον πάει για τσάι στο Zoo Café.
Μ ε το γκρίζο του κοστούμι, η εντύπωση που κάνει είναι ακριβώς
comme il faut Όποιος δεν τον γνωρίζει και δεν είχε ποτέ καμία
σχέση με τον εφιάλτη της φοβερής Διεθνούς θα νόμιζε πως είναι
τουρίστας που βγήκε να περπατήσει στην πόλη». Ακόμη κι έτσι,
όμως, οι κοσμηματοπώλες κατέβασαν τα ρολά στα καταστήματά τους από το φόβο μήπως οι κομμουνιστές σπάσουν τις βιτρίνες και λεηλατήσουν τα τζοβαϊρικά τους. Μια τοπική εφημερίδα, η Haagen Dagblaad^ συμβούλευσε τις γυναίκες και τα παιδιά
να μην ξεμυτίσουν από τα σπίτια τους.
Προς απογοήτευση και απορία των πρακτόρων της αστυνομίας και των δημοσιογράφων, το συνέδριο συνέχισε τις εργασίες
του κεκλεισμένων των θυρών και τα διαπιστευτήρια των αντιπροσώπων πέρασαν από εξονυχιστικό έλεγχο. Ένας κατάσκοπος από το Βερολίνο έγραψε αποθαρρημένος στα αφεντικά του
πως «δεν επιτρέπεται στο κοινό να ρίξει ούτε μια ματιά στο ισόγειο όπου γίνονται οι συνεδριάσεις, όσο για να προσπαθήσουμε να
αφουγκραστούμε από κάποιο ανοιχτό παράθυρο μια λέξη απ' όσα
διαμείβονται στο εσωτερικό, ούτε κουβέντα». Ο αντιπρόσωπος
της Times κατάφερε ν' ακουμπήσει το αυτί του στην κλειδαρότρυπα, αλλά το μόνο που άκουσε ήταν ατο κουδούνι του Προέδρου, να αντηχεί κάθε λίγο πάνω από μια καταιγίδα οργισμένων
φωνών». Οι δημηγορίες ήταν πράγματι οργισμένες και ατελείωτες: για πέντε ημέρες οι αντιμαχόμενες παρατάξεις επιχειρούσαν να εξοβελίσουν η μία την άλλη αμφισβητώντας τα διαπιστευτήρια όλων σχεδόν των αντιπάλων τους. Όταν επεσήμανε
κάποιος πως ο Μάλτμαν Μπάρι, που παρευρισκόταν ως εκπρόσωπος των Γερμανών εργατών του Σικάγου, ήταν στην πραγματικότητα Τόρι από το Λονδίνο κι «όχι αναγνωρισμένος ηγέτης
των Άγγλων εργατών», ο Μαρξ απάντησε πως δεν ήταν τούτο
δα και κανένα σοβαρό όνειδος αφού «όλοι σχεδόν οι αναγνωρισμένοι ηγέτες των Άγγλων εργατών ήταν ξεπουλημένοι στον
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Γλάδστωνα» - με τέτοιες παρατηρήσεις δεν είχε, βέβαια, και
πολλές ελπίδες να πάρει με το μέρος του τους υπόλοιπους
Άγγλους αντιπροσώπους. Μπορούσε, τουλάχιστον, να βασίζεται
στους Γερμανούς και τους Γάλλους: στην αντιπροσωπεία των
τελευταίων συμπεριλαμβανόταν ο αρραβωνιαστικός της Τζένηχεν, ο Σαρλ Λονγκέ, ενώ ο Πολ Λαφάργκ, ο γαμπρός του, είχε
κατορθώσει να χωθεί τεχνηέντως στην αντιπροσωπεία των Ισπανών, που κατά τα άλλα την αποτελούσαν αποκλειστικά οπαδοί
του Μπακούνιν.
Στο τέλος του τριήμερου μαραθωνίου ήταν πια φανερό πως οι
αναρχικοί είχαν υπερκεραστεί κατά κράτος. Κάποιοι αντιπρόσωποι που δεν μπορούσαν να μένουν άλλο μακριά από τις δουλειές τους επέστρεψαν στην πατρίδα τους, χωρίς να περιμένουν
τις ουσιαστικές συζητήσεις και τις ψηφοφορίες· άλλοι, πάλι, την
κοπάνησαν προς άγραν πιο ενδιαφερόντων συνεδρίων στους τοπικούς οίκους ανοχής.
«Επιτέλους νά και μια πραγματική συνεδρία της Διεθνούς»,
ανέφερε η εφημερίδα Le Français^ όταν άνοιξαν οι πόρτες για
το κοινό, το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου, αμε ένα πλήθος δέκα φορές περισσότερο απ' όσους μπορούσε να φιλοξενήσει η αίθουσα, με χειροκροτήματα, με διακοπές των ομιλητών, σπρωξίματα, διαγκωνισμούς, φωνές και κραυγές, προσωπικές επιθέσεις
και εξαιρετικά ριζοσπαστικές κι ωστόσο στο έπακρον αλληλοσυγκρουόμενες τοποθετήσεις, με αντεγκλήσεις, καταγγελίες,
διαμαρτυρίες, επαναφορές στην τάξη και, στο τέλος, με τ η λήξη των εργασιών -αν και όχι της συζήτησης- που επιβλήθηκε εκ
των πραγμάτων πια στις δέκα η ώρα, μέσα σε τροπική ζέστη
και άφατη σύγχυση». Μολονότι προσπαθούσε να περνά απαρατήρητος και καθόταν διακριτικά πίσω από τον Ένγκελς, κανείς
δεν αμφέβαλλε πως ο ευγενής της επαρχίας ήταν ο πραγματικός
άρχοντας της παράστασης. Στην πρώτη πρώτη κιόλας συζήτηση, με θέμα την ενίσχυση των εξουσιών του Γενικού Συμβουλίου, ένας αντιπρόσωπος από τ η Νέα Υόρκη ισχυρίστηκε πως η
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Διεθνής χρειαζόταν έναν ιθύνοντα νου «με πολύ μυαλό μέσα στο
κεφάλι του». Η αίθουσα ξέσπασε σε γέλια και όλα τα μάτια
στράφηκαν στον Μαρξ. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με τριάντα δύο
ψήφους υπέρ, έξι κατά και δεκαέξι αποχές.
Όταν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, ο Ένγκελς σηκώθηκε
αιφνίδια από την καρέκλα του και ζήτησε την άδεια «να κάνει
μια ανακοίνωση στο συνέδριο». Δεδομένης της εμφανέστατης
έλλειψης ενότητας της Διεθνούς και του απομακρυσμένου ενδεχομένου συμφιλίωσης των Γάλλων με τους Ισπανούς και των
Άγγλων με τους Γερμανούς, ο υποφαινόμενος και ο Μαρξ επιθυμούσαν να προτείνουν τ η μεταφορά της έδρας του Γενικού
Συμβουλίου στη Νέα Τόρκη.
Οι αντιπρόσωποι δεν πίστευαν στ' αυτιά τους και για ένα δύο
λεπτά παρέμειναν μουδιασμένοι και σιωπηλοί. Όπως έγραψε κι
ένας Άγγλος παρατηρητής: «Επρόκειτο για coup d*état και κοιτούσε ο καθένας τον διπλανό του να δει αν θα λυθούν τα μάγια».
Τρ λίκνο του νέου επαναστατικού κινήματος ήταν η Ευρώπη,
όπως είχαν αποδείξει οι Γάλλοι Κομμουνάροι λιγότερο από ένα
χρόνο νωρίτερα: ήταν δυνατόν να θηλάσει, να εκπαιδεύσει η Διεθνής το μωρό της από την άλλη άκρη του Ατλαντικού Ωκεανού;
Ο φόρος τιμής που απέτισε ο Ένγκελς στην ανώτερη «ικανότητα και το ζήλο» των οργανωμένων εργατών των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έπεισε κανέναν, γιατί ήταν σε όλους γνωστό πως τα
δύο τελευταία χρόνια το αμερικανικό παράρτημα της Διεθνούς
ήταν απασχολημένο στον αγώνα ενάντια στη Βικτόρια Γούντχολ
και την απατεωνίστικη αίρεσή της. Αλήθεια ήταν, βέβαια, πως
ένα Γενικό Συμβούλιο αμιγώς αμερικανικό δεν θα ταλανιζόταν
από τις ίδιες διαμάχες μεταξύ προυντονιστών, μπλανκιστών και
κομμουνιστών από την άλλη, όμως, θα έχανε το πανίσχυρο μυαλό του Καρόλου Μαρξ. Πολλοί ορκισμένοι εχθροί του υπερψήφισαν την πρόταση γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όπως και πολλοί
σύμμαχοι του αναγκάστηκαν να την καταψηφίσουν. « Η προσωπική του εποπτεία και καθοδήγηση είναι απολύτως ουσιώδεις».
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ισχυρίστηκε κάποιος αποθαρρημένος μαρξιστής. Κάποιος άλλος
είπε πως θα μπορούσαν να μεταφέρουν το αρχηγείο στο φεγγάρι, αντί για τ η Νέα Υόρκη, το ίδιο θα έκανε. Στο τέλος, χάρη
στην ομόθυμη ψήφο των αναρχικών, ο Μαρξ κι ο Ένγκελς έκαναν το δικό τους: είκοσι έξι ψήφους υπέρ, είκοσι τρεις κατά και
έξι αποχές.
Εξορίζοντας τ η Διεθνή στην Αμερική, ο Μαρξ την καταδίκασε εσκεμμένα σε θάνατο. αΤο άστρο της Κομμούνας μεσουράνησε ήδη, αν και το μεσουράνημά του δεν ήταν δα και τόσο ψηλό», σχολίασε η Spectator ατις 14 Σεπτεμβρίου, «κι εκτός κι αν
ξανανατείλει στη Ρωσία, δεν πρόκειται ποτέ να το δούμε και
πάλι τόσο ψηλά». Γιατί, λοιπόν, το έκανε; Οι μαρξιστές λόγιοι
αντιμετωπίζουν συχνά την ερώτηση σαν να ήταν κάποιος άλυτος
γρίφος* δεν υπάρχει, όμως, κανένα μεγάλο μυστήριο: απλώς είχε κουραστεί να προσπαθεί να κρατά ενωμένες τις αντιπαλόμενες παρατάξεις. Ένας δυο σύντροφοι είχαν ήδη γίνει κοινωνοί
του μυστικού. αΈχω εξαντληθεί από τ η δουλειά», έγραφε σ' ένα
Ρώσο φίλο του τρεις μήνες πριν το συνέδριο, «και, στην πραγματικότητα, έχω απορροφηθεί τόσο από τις θεωρητικές μου μελέτες, που μετά το Σεπτέμβρη θα αποσυρθώ από την εμπορική
υπόθεση [κωδική έκφραση για το Γενικό Συμβούλιο], η οποία,
αυτήν τ η στιγμή, βαραίνει στους δικούς μου ώμους κατά κύριο λόγο και η οποία, όπως γνωρίζεις, έχει παρακλάδια σε ολόκληρο
τον κόσμο. Μηδέν άγαν, ωστόσο, κι εγώ δεν μπορώ άλλο - γ ι α
κάποιο διάστημα τουλάχιστον- να συνταιριάζω δύο ενασχολήσεις τόσο διαφορετικής φύσης η μία από την άλλη». Σ ε μια επιστολή στο Βέλγο σοσιαλιστή Σεζάρ ντε Πέπε, με ημερομηνία
28 Μαΐου 1872, ακουγόταν ακόμη πιο χαρούμενος για την επικείμενη αποστράτευσή του: «Δεν βλέπω την ώρα να φτάσουμε
στο συνέδριο. Θα είναι το τέλος της σκλαβιάς μου. Μετά απ' αυτό θα είμαι ελεύθερος άνθρωπος και πάλι* δεν πρόκειται να αποδεχτώ ξανά διοικητικά καθήκοντα...» Ο Μαρξ το γνώριζε πως
δίχως τ η δική του παρουσία στα ηνία της οργάνωσης, το Γενικό
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Συμβούλι.0 αργά ή γρήγορα θα διαλυόταν και γνώριζε, επίσης,
πως υπήρχε το σοβαρό ενδεχόμενο η διάλυσή του να προξενήσει
μεγάλες ζημιές στο κομμουνιστικό κίνημα. Καλύτερα να γλίτωνε μια και καλή το πληγωμένο θεριό από τα βάσανά του.
Μετά την απόφαση για τ η μεταφορά στη Νέα Υόρκη, οι παρεπόμενες συζητήσεις στο συνέδριο της Χάγης θα αποκλιμάκωναν αναπόφευκτα την ένταση. Ο Μαρξ, ωστόσο, είχε ετοιμάσει ένα τελευταίο coup de théâtre"^ πριν εγκαταλείψει τη σκηνή.
Δύο εβδομάδες πριν το ταξίδι στην Ολλανδία, είχε εξασφαλίσει
ένα έγγραφο από την Αγία Πετρούπολη, το οποίο, κατά τα φαινόμενα, απεδείκνυε πως ο Μιχαήλ Μπακούνιν ήταν μανιακός
δολοφόνος. Το έφερε στο συνέδριο και πυροδότησε ένα σωστό
πανηγύρι της ματαιοδοξίας.
Λίγο νωρίτερα, το χειμώνα του 1869, ο Μπακούνιν, άφραγκος
ως συνήθως, είχε λάβει 300 ρούβλια από κάποιον εκδοτικό πράκτορα, ονόματι Λιουμπάβιν, για να μεταφράσει το Κεφάλαιο στα
ρωσικά. Δύσκολα θα μπορούσαμε να φανταστούμε κάποιον λιγότερο κατάλληλο γι' αυτό το έργο: πέρα από το γεγονός πως η
ασυνέπειά του ήταν παροιμιώδης, δεν θα έκανε ποτέ το παραμικρό για να λαμπρύνει τη φήμη του Μαρξ. Ο Λιουμπάβιν, ωστόσο, δεν ήξερε προφανώς τίποτε για όλα αυτά και, ύστερα από λίγους μήνες, έστειλε στον Μπακούνιν μια ευγενική επιστολή όπου
του υπενθύμιζε το χειρόγραφο που του χρωστούσε. Αντί για άλλη απάντηση, έλαβε το Φεβρουάριο του 1870 ένα απειλητικό σημείωμα από το λυσσασμένο σκυλί του Μπακούνιν, τον Σεργκέι
Νετσάγιεφ, ο οποίος ισχυριζόταν πως δρούσε επ' ονόματι ενός
μυστικού αγραφείου» επαναστατών δολοφόνων. Ο Νετσάγιεφ,
αφού πρώτα κατήγγειλε τον Λιουμπάβιν ως παράσιτο και εκβιαστή που αποζητούσε να εμποδίσει τον Μπακούνιν «να εργαστεί
για την ύψιστα σημαντική υπόθεση του ρωσικού λαού», προσδένοντάς τον στο φιλολογικό μαγκανοπήγαδο, στη συνέχεια διέΘεατρινισμό.
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τάσσε τον εκδότη να σχίσει το συμβόλαιο και να αφήσει τον
Μπακούνιν να κρατήσει τα χρήματα - ειδάλλως:
Αναγνωρίζοντας με ποιους έχετε εμπλακεί, θα κάνετε, κατά
συνέπεια, ό,τι περνάει από το χέρι σας για να αποφύγετε το δυσάρεστο ενδεχόμενο να χρειαστεί να απευθυνθούμε σ' εσάς
για δεύτερη φορά με εναν κατά πολύ λιγότερο
πολιτισμένο
τρόπο... Είμαστε πάντα εξαιρετικά συνεπείς και έχουμε υπολογίσει την ακριβή ημέρα που θα λάβετε αυτή την επιστολή.
Εσείς, με τη σειρά σας, οφείλετε να επιδείξετε ανάλογη συνέπεια στην αποδοχή των ως άνω αιτημάτων μας, ώστε να μη
χρειαστεί να βρεθούμε στη δύσκολη θέση να καταφύγουμε σε
ακραία μέτρα τα οποία θα είναι κατά τι αυστηρότερα... Εξαρτάται από εσάς και μόνον εάν οι σχέσεις μας θα γίνουν περισσότερο φιλικές και εάν θα δημιουργηθεί μεταξύ μας αμοιβαία
κατανόηση ή εάν οι σχέσεις μας θα προσλάβουν πιο δυσάρεστη τροπή.
Μετά τιμής, κύριε, ειλικρινά δικός σας...
Και για να δώσει ένα δείγμα των «ακραίων μέτρων» που είχε
στο μυαλό του, ο Νετσάγιεφ καλλώπισε το χαρτί αλληλογραφίας με ένα έμβλημα το οποίο περιείχε ένα πιστόλι, ένα τσεκούρι και ένα στιλέτο.
Δεν είναι μια τακτική που θα συνιστούσαμε σ' ένα συγγραφέα
που έχει καθυστερήσει την παράδοση του βιβλίου του. Αργότερα,
ο Μπακούνιν ισχυρίστηκε πως δεν είχε ενημερωθεί για την επιστολή καθώς κι ότι δεν γνώριζε πως ο Νετσάγιεφ ήταν καταζητούμενος για τ η δολοφονία του φοιτητή στην Αγία Πετρούπολη:
μόλις ανακάλυψε τ η φριχτή αλήθεια, την άνοιξη του 1870, απαρνήθηκε αμέσως τον αιμοδιψή συνεργό του. Έκτοτε, οι ιστορικοί
και οι βιογράφοι του αποδέχτηκαν τ η δήλωση αθωότητάς του,
δεν είναι όμως και τούτη πιο αξιόπιστη απ' όλα τ' άλλα που είχε
κατά καιρούς πει αυτός ο παγκοσμίου κλάσεως τερατολόγος.

458

ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΟΥΙΝ

Η αλήθεια βρίσκεται, στα αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης
του Παρισιού, όπου το 1966, ο καθηγητής Μάικλ Κονφίνο, ανακάλυψε μια εκτενή επιστολή του Μπακούνιν προς τον Νετσάγιεφ με ημερομηνία 2 Ιουνίου 1870 - με άλλα λόγια αφού ο πατέρας της αναρχίας υποτίθεται πως είχε αποκληρώσει τον εγκληματία γιο του. Δεν τον αποκήρυσσε, κάθε άλλο* αντίθετα, του
πρότεινε να συνεχίσουν να συνωμοτούν και να μηχανορραφούν
παρέα, με τ η μόνη αίρεση να γίνει πιο επιλεκτικός «ο Μικρός»
στην επιλογή των θυμάτων του. « Σ ' έναν απλό νόμο», έγραφε,
«πρέπει να βασίζονται οι δραστηριότητές μας: αλήθεια, τιμιότητα, αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των Αδερφών και απέναντι σε όποιον είναι ικανός να γίνει και επιθυμείς κι εσύ να γίνει Αδερφός· ψέματα, μηχανουργίες, παραπλάνηση, κι αν χρειαστεί, βία απέναντι στους εχθρούς». Έτσι, λοιπόν, αποκήρυξε
δήθεν ο Μπακούνιν τον αγκαγκστερισμό».
Όσο για τ η δεύτερη ενοχοποιητική επιστολή, εκείνη που
έγραψε ο Νετσάγιεφ στον άτυχο Λιουμπάβιν, είχε τα επιθυμητά
αποτελέσματα όταν την παρουσίασε ο Μαρξ στους αντιπροσώπους στη Χάγη. Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου, με πλειοψηφία είκοσι εφτά ψήφων έναντι εφτά, αποφάσισαν να διαγράψουν τον Μπακούνιν από την Ένωση.
Μετά τη μετεγκατάστασή της στη Νέα Υόρκη, η Διεθνής άρχισε γρήγορα να παρακμάζει και, τελικά, διαλύθηκε το 1876. Ο
Μιχαήλ Μπακούνιν πέθανε την ίδια εκείνη χρονιά. Ο Νετσάγιεφ, ο αγαπημένος του Μικρός, το φθινόπωρο του 1872, απελάθηκε από την Ελβετία στη Ρωσία καταδικασμένος για φόνο
και εκτοπίστηκε στο Οχυρό Αγίου Πέτρου και Παύλου - όπου,
ύστερα από δέκα χρόνια εγκλεισμού σε ένα υγρό μπουντρούμι
πέθανε σε ηλικία τριάντα πέντε ετών. Ο Μαρξ έζησε παραπάνω κι απ' τους δυο τους.

12
Ο ξυρισμένος σκαντζόχοιρος
Το παράδοξο, η ειρωνεία και η αντίφαση, τα ζωοποιά ττνεύματα
του έργου του Μαρξ, ήταν επίσης και η σκανδαλιάρικη τριάδα
που διαμόρφωσε την ίδια του τη ζωή. Θα επικροτούσε, φανταζόμαστε, το προκλητικό απόφθεγμα του Ραλφ Γουάλντο Έμερσον: « Η ανόητη συνέπεια είναι ο δαίμονας των μικρόνοων ανθρώπων, τη λατρεύουν οι ασήμαντοι πολιτικοί, φιλόσοφοι και
θρησκευόμενοι. Μια μεγάλη ψυχή δεν έχει καμία σχέση με τη
συνέπεια».
Δεν είναι παράξενο, λοιπόν, που ένας άνθρωπος ο οποίος πενόταν σ' όλη του την επαγγελματική σταδιοδρομία, ένιωσε επιτέλους κάποια οικονομική ασφάλεια, όταν σταμάτησε να παλεύει
για την επιβίωση. Το καλοκαίρι του 1870, ο Ένγκελς πούλησε α
έναν από τους αδερφούς Έρμεν το μερίδιό του στην οικογενειακή επιχείρηση και με το αντίτιμο μπόρεσε να εγγυηθεί στον άπορο φίλο του ένα ετήσιο εισόδημα 350 λιρών. « Η υπερβολική σου
καλοσύνη με έχει συγκλονίσει», του έγραψε άναυδος ο Μαρξ.
Για είκοσι χρόνια, ο Ένγκελς ήταν ο τροφοδότης μιας ολόκληρης
φυλής από προστατευόμενα μέλη -των αδερφών Μπερνς, της
οικογενείας Μαρξ, της Έλεν Ντέμουθ-, ενώ εκ παραλλήλου
έγραφε και συμμετείχε ενεργά στην πολιτική υπόθεση. Ούτε
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μια φορά δεν είχε διαμαρτυρηθεί. Όπως είχε πει κι η Τζένη
Μαρξ, «Είναι πάντα υγιής, σφριγηλός, χαρούμενος και ευδιάθετος και πίνει την μπύρα του μέχρι την τελευταία γουλιά (ιδίως
αν είναι βιεννέζικη)». Συνοδευόμενος από τη Λίζυ Μπερνς και
την αγαθούλα ανιψιά της, τ η Μαίρη Έλεν (την αΠάμπς) -ακόμη ένα αδέσποτο που το είχε λάβει υπό την προστασία του- ο
Ένγκελς μετακόμισε στο Λονδίνο και κατέλυσε σ' ένα όμορφο
σπίτι στο κέντρο της πόλης, στον αριθμό 122 της Ρίτζεντ Παρκ
Ρόουντ.
Δεν ήταν όλες οι ειρωνείες του πεπρωμένου τόσο αθώες. Από
την εποχή των συγκρούσεων στη Διεθνή, ο Μαρξ έπασχε από
έντονη αλλεργία στους Γάλλους σοσιαλιστές· τώρα, η μοίρα τού
φόρτωνε δύο τέτοιους εκνευριστικούς τύπους ως γαμπρούς. Στις
2 Οκτωβρίου 1872, δύο εβδομάδες μετά το συνέδριο της Χάγης,
η Τζένηχεν παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον Σαρλ Λονγκέ
στην αίθουσα τελετών του Αγίου Παγκρατίου.
Η μητέρα της νύφης, που δεν συμμεριζόταν πάντοτε τις προκαταλήψεις του Καρόλου, προσυπέγραφε δίχως δισταγμό την
απέχθειά του για τους Γάλλους. Τα πάντα σχεδόν πάνω τους της
σήκωναν όρθια την τρίχα - η hauteur τους, η élan τους, το savoir
faire τους, οι idées fixes τους, τα grandes passions τους και πιθανότατα κι ένα ακόμη je ne sais quoL"^ «Ο Αονγκέ είναι πολύ
ταλαντούχος άνθρωπος», έγραφε στον Αίμπκνεχτ όταν ανακοινώθηκαν οι αρραβώνες, «και καλός, ειλικρινής και τίμιος... Από
την άλλη, δεν μπορώ να δω το γάμο τους δίχως μεγάλη δυσφορία και, στ' αλήθεια, θα προτιμούσα η επιλογή της Τζένης να
στρεφόταν (για παράδειγμα) σε κάποιον Άγγλο ή σε κάποιον
Γερμανό, αντί για τον Γάλλο, που διαθέτει βέβαια όλα τα γοητευτικά προσόντα των ομοεθνών του, αλλά δεν έχει απαλλαγεί
από τις ιδιοτυπίες και τις αδυναμίες τους».
* ...έπαρση... ορμητικότητα... τεχνογνωσία... έμμονες ιδέες... μεγάλα
πάθη... δεν ξέρω τι.
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Όπως αναμενόταν, ο Λονγκέ αποδείχτηκε ένας μονίμως σκυθρωπός, εγωιστής και απειλητικός αγριάνθρωπος, που καταδίκασε τη γυναίκα του στον τροχό της αδιάκοπης φασίνας. «Μολονότι δουλεύω σαν τον νέγρο», είπε στην αδερφή της την Ελεονόρα, «μου φωνάζει συνέχεια και το κάθε λεπτό που βρίσκεται
στο σπίτι γκρινιάζει». Το μόνο που παρηγορούσε τον Κάρολο
Μαρξ γι' αυτόν τον άθλιο γάμο ήταν ο ερχομός των εγγονών
-πέντε αγόρια, από τα οποία το ένα πέθανε σε μικρή ηλικία- και
το γεγονός πως ο Λονγκέ ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου είχε σταθερό εισόδημα που εξασφάλιζε τροφή και στέγη στην Τζένηχεν. (Δύο χρόνια πριν το γάμο, όταν τα οικονομικά της οικογένειας Μαρξ είχαν πέσει για μια ακόμη φορά σε ένα
κολασμένο ναδίρ, είχε αναγκαστεί να ψάξει δουλειά ως γκουβερνάντα.)
Λντιθέτως, ο σύζυγος της Λόρας ήταν απελπιστική περίπτωση. Ο Πολ Λαφάργκ εγκατέλειψε τις ιατρικές του φιλοδοξίες,
επειδή ο θάνατος των τριών παιδιών τους τον έκανε να χάσει την
εμπιστοσύνη του στους γιατρούς· έτσι, ξεκίνησε να σταδιοδρομήσει στις επιχειρήσεις, αγοράζοντας τα δικαιώματα μιας «νέας
μεθόδου» φωτογραφικής εγχάραξης. Την απίθανη αυτή επιχείρηση υπονόμευσαν από την αρχή οι συνεχείς του διαμάχες με το
συνέταιρό του, τον Κομμουνάρο πρόσφυγα Μπενζαμέν Κονστάν
Λε Μουσί, και, προκειμένου να σώσει την τιμή της οικογένειας,
ο Μαρξ ένιωσε υποχρεωμένος να εξαγοράσει το αγκάθι του Λαφάργκ (δεν χρειάζεται να προσθέσουμε πως τον χρηματοδότησε
ο καλός μας ο Ένγκελς). Έπειτα, όμως, άρχισε κι ο ίδιος ο Μαρξ
τις έριδες με τον Μουσί. Για να γλιτώσει την ντροπή και τα έξοδα μιας δίκης προτίμησε την ιδιωτική επιδιαιτησία της υπόθεσης και την ανέθεσε στον αριστερό δικηγόρο Φρέντερικ Χάρισον.
Στα απομνημονεύματά του, ο τελευταίος θυμάται:
Πριν καταθέσουν ο καθένας τα έγγραφά του, τους ζήτησα,
όπως όφειλα, να ορκιστούν στη Βίβλο όπως απαιτούσε τότε ο
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νόμος για την έγκυρη μαρτυρική κατάθεση. Έφριξαν κι οι δύο.
Ο Κάρολος Μαρξ διαμαρτυρήθηκε πως δεν επρόκειτο ποτέ
να επιτρέψει στον εαυτό του να εξευτελιστεί τόσο. Ο Μουσί
είπε πως δεν θα δώσει το δικαίωμα σε κανέναν άνθρωπο να
τον κατηγορήσει για μια τέτοια ευτελή πράξη. Για μισή ώρα
τσακώνονταν και διαμαρτύρονταν, αρνούμενος ο καθένας να
ορκιστεί πρώτος παρουσία του άλλου. Στο τέλος, πέτυχα έναν
συμβιβασμό: οι δύο μάρτυρες θα «έθεταν τα χέρια τους στο
βιβλίο» ταυτόχρονα, χωρίς να πούνε λέξη. Μου έδιναν κι οι
δύο την εντύπωση πως είχαν αρχίσει να συρρικνώνονται μόνο
και μόνο γιατί είχαν αγγίξει το ιερό βιβλίο, όπως ο Μεφιστοφελής στην Όπερα, που συρρικνώνεται όταν αντικρίζει τον
Σταυρό. Όταν εξέθεσαν την επιχειρηματολογία τους, νίκησε
ο πανούργος Μουσί, γιατί ο Κάρολος Μαρξ παράδερνε μέσα
στην πιο απίστευτη σύγχυση.
Η πανωλεθρία ισχυροποίησε την πεποίθηση του Μαρξ πως πίσω από «τις γαλλικές τους φιοριτούρες», οι Παριζιάνοι σοσιαλιστές ήταν όλοι τους ψεύτες και απατεώνες. Ο Μουσί βρήκε αμέσως τη θέση του στον ιδιωτικό ζωολογικό κήπο των αλητήριων,
καταδικασμένος ως καταχραστής απου εξαπάτησε εμένα και
άλλους και μας απέσπασε σημαντικά χρηματικά ποσά, καταφεύγοντας στη συνέχεια σε αποτρόπαιες συκοφαντίες προκειμένου να εξωραΐσει το χαρακτήρα του και να παρουσιάσει τον
εαυτό του ως έναν αθώο που κανείς δεν έχει εκτιμήσει την όμορφή του ψυχή». Σύντομα, ωστόσο, η οργή του Μαρξ στράφηκε
εναντίον του Λαφάργκ, του ακαμάτη μπουνταλά που τον είχε
εμπλέξει σ' αυτή την ταλαιπωρία. Εκτός από τις προσωπικές
τους «ιδιοτυπίες και αδυναμίες», τόσο ο Λαφάργκ όσο κι ο Λονγκέ ήταν πολιτικοί κουφιοκεφαλάκηδες που αρνούνταν να λάβουν υπόψη τους τα αναρίθμητα κηρύγματα και τις διδασκαλίες
του απελπισμένου πεθερού τους. «Ο Λονγκέ, ο τελευταίος οπαδός του Προυντόν, κι ο Λαφάργκ, ο τελευταίος οπαδός του Μπα-
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κούνιν!» παραπονέθηκε στον Ένγκελς. «Να πάνε κι οι δυο τους
στο διάολο».
Ατυχία, βέβαια, να χάσει δυο κόρες από Γάλλους· να χάσει,
όμως, και τρίτη θα ήταν αδιανόητη απρονοησία. Μπορούμε να
φανταστούμε, λοιπόν, τον τρόμο που τον κατέλαβε, όταν η Ελεονόρα ερωτεύτηκε τον ορμητικό Ιππολύτ Προσπέρ Ολιβιέ Λισαγκαρέ, που ήταν τότε τριάντα τεσσάρων ετών και είχε ακριβώς τα διπλάσιά της χρόνια. Η ατυχία του Λισαγκαρέ ήταν ότι
έφτασε στη Μοντένα Βίλας την εποχή ακριβώς που είχαν ξεσπάσει οι γαλατικοί πόλεμοι ενάντια στον Λαφάργκ και τον Λονγκέ· κάτω από άλλες περιστάσεις, θα είχε γίνει αποδεκτός. αΜε
μία εξαίρεση, όλα τα βιβλία για την Κομμούνα που εμφανίστηκαν μετά τα γεγονότα είναι απλά σκουπίδια. Η μόνη εξαίρεση
σ' αυτόν το γενικό κανόνα είναι το έργο του Λισαγκαρέ», έλεγε
η Τζένηχεν στους Κούγκελμαν το 1871, απηχώντας προφανώς
τ η γνώμη του πατέρα της. Όταν μάλιστα, λίγα χρόνια αργότερα, ο Λισαγκαρέ εξέδωσε μια συμπληρωμένη Ιστορία της Κομμούνας, ο Μαρξ βοήθησε την Ελεονόρα να προετοιμάσει την αγγλική μετάφραση του έργου. Δεν είχε σημασία* ο κύριος αυτός
ήταν πέραν πάσης παρεξηγήσεως Γάλλος: οι περιποιημένες του
αφέλειες, το υπεροπτικό και αυτάρεσκο χαμόγελό του, η ανέμελη επιδεικτικότητά του, τα πάντα πάνω του πρόδιδαν έναν ευμετάβλητο ατομικιστή, και ήταν δικό του καθήκον να αποδείξει
πως θα μπορούσε να γίνει υπεύθυνος σύζυγος. αΔεν του ζήτησα
τίποτε», έγραψε ο Μαρξ στον Ένγκελς, «παρά μόνον να παράσχει αντί για λόγια αποδείξεις πως ήταν καλύτερος από τ η φήμη του και πως υπήρχαν σοβαροί λόγοι να τον εμπιστευθούμε...
Μ ε ενοχλεί πάνω απ' όλα που πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός
και παραχωρητικός, εξαιτίας του παιδιού».
Δε ήταν και τόσο: απαγόρευε για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην «Τούσι» να βλέπει τον «Λίσα», ενώ, από την άλλη, η
Τζένη Μαρξ που ήταν πραγματικά προσεκτική και παραχωρητική τούς βοηθούσε στα κρυφά τους συναπαντήματα. Το μόνο
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που έκαναν οι βιαστικές τους συναντήσεις ήταν να επιδεινώνουν
τον πόνο του χωρισμού. Το Μάιο του 1873, η Ελεονόρα δέχτηκε τη θέση της διδασκάλισσας σε κάποια σεμινάρια κυριών στο
Μπράιτον, ελπίζοντας να ξεφύγει από την επαχθή επιτήρηση
του Μαρξ (κι ίσως κι από την οικονομική της εξάρτηση)· το Σεπτέμβριο είχε επιστρέψει σε κατάσταση νευρικού κλονισμού. Αν
αναγκαζόταν να διαλέξει μεταξύ του πατέρα της και του εραστή
της, δεν θα μπορούσε να υπερνικήσει τ η βαρυτική έλξη της θυγατρικής αφοσίωσης - γιατί, όμως, να αναγκαζόταν να διαλέξει; Ένα γράμμα που άφησε στο γραφείο του λίγους μήνες αργότερα αποκαλύπτει τόσο την αγωνία της όσο και την αμείωτή
υπακοή της:
Πολυαγαπημένε μου Μαυριτανέ,
Θα σου ζητήσω κάτι, αλλά πρώτα θέλω να μου υποσχεθείς
πως δεν θα θυμώσεις πολύ. Θέλω να μάθω, αγαπημένε μου
Μαυριτανέ, πότε θα μπορέσω να ξαναδώ τον Λ. Είναι τόσο
σκληρό να μην τον ξαναδώ ττοτέ. Προσπαθώ όσο μπορώ να
κάνω υπομονή, αλλά είναι τόσο δύσκολο και δεν νομίζω πως
θα τα καταφέρω για καιρό ακόμα. Δεν περιμένω να πεις πως
μπορεί να έρθει εδώ. Δεν θα έπρεπε καν να επιθυμούσα κάτι
τέτοιο, αλλά δεν γίνεται κάπου κάπου να πηγαίνουμε μια βόλτα μαζί;
Όταν ήμουν τόσο άρρωστη στο Μπράιτον (μια περίοδο που
λιποθυμούσα δυο και τρεις φορές την ημέρα), ο Λ. ερχόταν
και μ' έβλεπε και κάθε φορά μ' άφηνε πιο δυνατή και πιο ευτυχισμένη* και πιο ικανή ν' αντέξω το βαρύ φορτίο που κουβαλώ στους ώμους μου. [Ο Μαρξ δεν γνώριζε απολύτως τίποτα γι' αυτές τις επισκέψεις.] Έχει περάσει τόσος καιρός
από τότε που τον είδα για τελευταία φορά και έχω αρχίσει να
νιώθω πολύ δυστυχισμένη παρ' όλες τις προσπάθειές μου να
διατηρήσω το κέφι μου, γιατί έχω προσπαθήσει πολύ να είμαι χαρούμενη και ευδιάθετη. Δεν μπορώ άλλο...
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Κι έτσι όμως, πολυαγαπημένε μου Μαυριτανέ, ακόμη κι
αν δεν μπορώ να τον δω τώρα, όρισε μου εσύ πότε θα είναι δυνατόν. Θα έχω κάτι να περιμένω, κι αν ο χρόνος δεν είναι τόσο απροσδιόριστος, ίσως να μην είναι τόσο κουραστικό να περιμένω.
Πολυαγαπημένε μου Μαυριτανέ, σε παρακαλώ μη μου θυμώσεις, αλλά να με συγχωρέσεις που ήμουν τόσο εγωίστρια
και σε ενόχλησα και πάλι
Η Τούσι σου
Ο Μαρξ αρνήθηκε να υποχωρήσει.
Η Ελεονόρα προσπάθησε να ξεχαστεί κρατώντας τον εαυτό
της απασχολημένο όλη την ώρα, όπως έκανε κι ο πατέρας της.
Παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής με κάποια κυρία Βέζιν,
ελπίζοντας να πραγματοποιήσει τα παιδικά της όνειρα και να
ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού· συμμετείχε στη Νιου Σαίξπηρ
Σοσάιτι και στην Μπράουνινγκ Σοσάιτι, δύο από τις πολλές ομάδες που είχε ιδρύσει ο σοσιαλιστής δάσκαλος Φρέντερικ Τζέιμς
Φάρνιβαλ· όπως κι ο Μαρξ πριν απ' αυτήν, ανακάλυψε το ζεστό
άσυλο του Βρετανικού Μουσείου, όταν ανέλαβε έρευνες και μεταφράσεις για λογαριασμό του Φάρνιβαλ. (Την εποχή που δούλευε στο αναγνωστήριο γνωρίστηκε μ' ένα νεαρό Ιρλανδό που
μόλις είχε έρθει στην Αγγλία. Λεγόταν Τζορτζ Μπέρναρ Σω και
θα γινόταν στενός της φίλος.) Χρόνια αργότερα, μετά από μια
απαγγελία που έκανε στην ετήσια συνάντηση της Μπράουνιγκ
Σοσάιτι, το 1882, έγραψε όλο ενθουσιασμό στην Τζένηχεν:
Η αίθουσα ήταν κατάμεστη - και καθώς παρευρίσκονταν κάθε είδους αάνθρωποι των γραμμάτων» και άλλοι «κοσμικοί»
ένιωθα παράλογα νευρική, αλλά συνέχισα και ήμουν έξοχη.
Η κυρία Σάδερλαντ Ορ (η αδερφή του Φρέντερικ Λέιτον, του
προέδρου της Βασιλικής Ακαδημίας) θέλει να με πάει να γνω-
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ρίσω τον Μπράουνινγκ και να του απαγγείλω τα ίδια του τα
ποιήματα! Μου ζήτησαν να πάω απόψε στη συνεστίαση της
κυρίας Ουάιλντ όπου θα γίνεται το «έλα να δεις». Είναι η μη~
τέρα εκείνου του πολύ ψευδού και άσχημου νεαρού του Όσκαρ
Ουάιλντ, που γίνεται περίγελος στην Αμερική. Μια κι ο γιος
δεν έχει επιστρέψει και η μητέρα είναι καλή μπορεί να πάω...
Τι ωραίο πράγμα που είναι ο ενθουσιασμός!
Τα θαυμαστικά, το δέος με το οποίο παραθέτει τα ονόματα των
.«κοσμικών» είναι αντάξια του καλύτερου κοσμικογράφου.
Μολονότι με τον ενθουσιασμό χάρηκε και παρηγορήθηκε λιγάκι, δεν μπόρεσε να βγει από το impasse^ του Λισαγκαρέ. Ό,τι
στεναχωρούσε περισσότερο την Ελεονόρα ήταν πως η Τζένη,
που δεν την είχε καταλάβει ποτέ, ήταν τόσο γλυκιά και συμπονετική μαζί της, ενώ ο πολυαγαπημένος Μαρξ παρέβλεπε τη θυσία της - μολονότι «ήταν τόσο παρόμοια η φύση μας». Όπως είχαν παρατηρήσει πολλοί επισκέπτες, εκτός όλων των άλλων, οι
δυο τους έμοιαζαν σαν δυο σταγόνες νερό: ευρύ και χαμηλό μέτωπο πάνω από λαμπερά μαύρα μάτια και προτεταμένη μύτη.
Ζωγραφίστε μούσι σε μια φωτογραφία της Ελεονόρας και έχετε
την εικόνα του νεαρού Μαρξ. «Δυστυχώς κληρονόμησα μόνο τ η
μύτη του», αστειευόταν, «και όχι την ιδιοφυΐα του». Συγκρίνοντας τις κόρες του, ο Μαρξ παραδεχόταν πως «η Τζένη μού μοιάζει περισσότερο, αλλά η Τούσι είναι εγώ». Ακολουθώντας το
παράδειγμά του, επιδίωξε να ηρεμήσει τα νεύρα της καπνίζοντας το ένα τσιγάρο πάνω στ' άλλο, μια συνήθεια κοινή στους
λογοτεχνίζοντες κυρίους, αλλά σπάνια και σκανδαλώδης για μια
μορφωμένη κοπέλα της βικτοριανής εποχής, που βρισκόταν ακόμη στην εφηβεία της.
Ακόμη και οι αρρώστιες τους συντονίστηκαν. Η κατάθλιψη
της Τούσι εκδηλώθηκε με πονοκεφάλους, αϋττνίες, προβλήματα
* Αδιέξοδο.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΑΡΞ

467

χολής και όλα τα άλλα συμπτώματα (πλην των διοθηνών) που
ήξερε τόσο καλά ο Μαρξ. αΑυτό που δεν θα καταλάβουν ούτε ο
Μπαμπάς ούτε οι γιατροί ούτε κανείς άλλος», διαμαρτυρήθηκε,
αείναι πως πάνω απ' όλα με ταλαιπωρούν έγνοιες που απασχολούν το μυαλό μου» - παράξενο που διέφυγε αυτή η λεπτομέρεια από τον άνθρωπο που είχε παραδεχτεί κάποτε κι ο ίδιος πως
((01 αρρώστιες μου γεννιούνται πάντα στο μυαλό μου». Το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 1870, αυτό το ζευγάρι ασθμαινόντων ημιανάπηρων έσερνε τα πόδια του σε ιαματικές πηγές
σε ολόκληρη την Ευρώπη αναζητώντας θεραπεία* κατά πώς φαίνεται όμως, μάλλον ο ένας αρρώσταινε τον άλλον. Τον Αύγουστο
του 1873, την περίοδο που η Τούσι είχε τις κρίσεις λιποθυμίας
στο Μπράιτον, ο Μαρξ έγραψε σ' ένα σύντροφό του στην Αγία
Πετρούπολη : ((Υποφέρω βαριά εδώ και μήνες και για κάποιο διάστημα βρέθηκα επικίνδυνα άρρωστος, συνέπεια υπερκόπωσης.
Το κεφάλι μου είχε προσβληθεί τόσο πολύ που από τη μια στιγμή στην άλλη υπήρχε ο κίνδυνος παραλυτικού επεισοδίου...» Δύο
εβδομάδες αργότερα, πίνοντας μια κουταλιά ξύδι βατόμουρο, πιστεύοντας πως θα του έκανε καλό, έπαθε μια φοβερή κρίση σοκ:
((Το πρόσωπο μου πάνιασε κτλ. Ένα δευτερόλεπτο ακόμη και
θα είχα αποχαιρετήσει αυτήν τη ζωή». Μετά την επιστροφή της
Τούσι στο Αονδίνο άρχισε να σκέφτεται ((το σοβαρό ενδεχόμενο
να υποκύψω σε μια αποπληξία». Στην αρχή ο γιατρός του νόμισε πως είχε πάθει εγκεφαλικό, αλλά στη συνέχεια η διάγνωση
έκλινε προς την νευρική εξάντληση. Στις 24 Νοεμβρίου, προς
μεγάλη ανακούφιση της Τζένης Μαρξ, πατέρας και κόρη έφυγαν
από το Λονδίνο για τις ιαματικές πηγές του Χαρογκέιτ.
Οι δυο τους απήλαυσαν τρεις εβδομάδες ξεκούρασης και μεταλλικών λουτρών, καίτοι ο Μαρξ δεν χαρίστηκε στο βασανισμένο του μυαλό και διάβασε Σαιντ-Μπεβ, ένα συγγραφέα που
πάντα αντιπαθούσε. ((Ο άνδρας είναι τόσο διάσημος στη Γαλλία», έγραψε στον Ένγκελς, ((για ένα και μόνο λόγο, επειδή από
κάθε άποψη είναι η κλασσικότερη ενσάρκωση της γαλλικής

468

ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΟΥΙΝ

vanité.,.'^ καμαρώνει ντυμένος τη ρομαντική του φορεσιά και τις
φρεσκοαρωματισμένες του φράσεις». Δεν ήταν το ιδανικό βιβλίο
για να αποσπάσει το μυαλό του από τον άλλον καμαρωτό Γάλλο για τον οποίον βαριαναστέναζε η κόρη του. Ήταν, όμως, αρκετά ευδιάθετος, και δεν έχασε το κέφι του ούτε όταν η επιστροφή του στη Μοντένα Βίλας συνοδεύτηκε από ένα ξέσπασμα των διοθηνών του και μια πλημμύρα κουτσομπολιών στις
εφημερίδες για την υγεία του. «Εγώ ο ίδιος επιτρέπω από καιρού εις καιρόν στις αγγλικές εφημερίδες να ανακοινώνουν το θάνατό μου μη δίνοντας σημεία ζωής», είπε. «Δεν δίνω ούτε ένα
φαρδίνι για τον κόσμο κι αν οι περιστασιακές περιπέτειες της
υγείας μου διογκώνονται, έχω τουλάχιστον το κέρδος να γλιτώνω από όλα τα αιτήματα (θεωρητικά και άλλα) που μου απευθύνουν άγνωστοί μου άνθρωποι από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα».
Στον γυρισμό από το Χαρογκέιτ, έμεινε μια μέρα στο Μάντσεστερ, όπου τον εξέτασε ο φίλος του Ένγκελς, Δρ Έντουαρντ Γκάμπερτ. Διέγνωσε «σχετική επιμήκυνση του ήπατος», για
την οποία η μόνη γνωστή θεραπεία ήταν ένα ταξίδι στην παραδοσιακή βοημική λουτρόπολη του Κάρλσμπαντ. Καθώς το ταξίδι σήμαινε πως θα έπρεπε να διασχίσει τ η Γερμανία, όπου πιθανόν να συλλαμβανόταν ως ανατροπέας, ο Μαρξ πίστευε πως
η μετάβασή του στο Κάρλσμπαντ θα ήταν αδύνατη. Τότε του
ήρθε μια ιδέα: οι πολιτικοί πρόσφυγες που είχαν ζήσει στην
Αγγλία πάνω από ένα χρόνο είχαν δικαίωμα να λάβουν τον τίτλο
του Βρετανού πολίτη και, κατά συνέπεια, την πλήρη προστασία
της Αυτής Βρετανικής Μεγαλειότητος από τους συνοριακούς
φρουρούς. Αφού υπέβαλε αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών,
συνοδευόμενη από τις ένορκες βεβαιώσεις των γειτόνων του στο
Χάμπστεντ πως ήταν «καλός χαρακτήρας», έφυγε μαζί με την
Ελεονόρα για τ η Γερμανία στις 15 Αυγούστου του 1874, πεπει* Ματαιοδοξία.
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σμένος πως το πιστοποιητικό ιθαγένειας θα έφτανε στα χέρια
του μέσα σε λίγες ημέρες. Ωστόσο, στις 26 Αυγούστου, ο Υπουργός Εσωτερικών έγραψε στο δικηγόρο του και τον ενημέρωσε
πως η αίτηση του είχε απορριφθεί. Δεν δόθηκαν εξηγήσεις· μια
εμπιστευτική επιστολή, όμως, που έστειλε η Σκότλαντ Γιάρντ
στο υπουργείο εσωτερικών στις 17 Αυγούστου και η οποία βρίσκεται τώρα στα Δημόσια Αρχεία τα αποκαλύπτει όλα:
Κάρολος Μαρξ - Ιθαγένεια.
Σχετικά με τον ως άνω λαμβάνω την τιμή να αναφέρω πως
πρόκειται για τον περιβόητο Γερμανό υποκινητή, τον επικεφαλής της Διεθνούς Εταιρείας και τον υπερασπιστή των κομμουνιστικών αρχών. Δεν ήταν πιστός στο Βασιλιά του και την
Πατρίδα του.
Οι εγγυητές κκ. αΣέτον», αΜάθεσον», «Μάνινγκ» και
αΆντκοκ» είναι όλοι Βρετανοί υπήκοοι εκ γενετής και σεβαστοί νοικοκύρηδες. Οι δηλώσεις που έκαναν σε σχέση με το
χρόνο που γνώρισαν τον αιτούντα είναι όλες σωστές.
Β. Ράιμερς, Αοχίας
Φ.Γουίλιαμσον, Επιθεωρητής
Τελικά, ο Μαρξ έφτασε στο Κάρλσμπαντ χωρίς να χρειαστεί τ η
βοήθεια της Βασίλισσας Βικτορίας και των πληρεξουσίων της ίσως γιατί συνοδευόταν από την Ελεονόρα, εκ γενετής Βρετανίδα
υπήκοο. Παρέμεινε, ωστόσο, επιφυλακτικός και στο Ξενοδοχείο
Γερμανία κατέλυσε ως «Κύριος Κάρολος Μαρξ, ιδιώτης», ελπίζοντας πως κανείς δεν θα υπέθετε την ταυτότητά του. Μολονότι η τοπική αστυνομία κατάλαβε αμέσως την παραλλαγή, μετά
από ένα μήνα συνεχούς παρακολούθησης αναγκάστηκαν να παραδεχτούν πως «δεν έδινε λαβή για υποψίες» - διόλου παράξενο, καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεπε να εξυφαίνει επαναστάσεις με τους παραπληγικούς νοσηλευόμενους
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και τους γιατρούς τους. «Ζούμε και οι δύο σε αυστηρή συμφωνία
με τους κανονισμούς», έγραψε στον Ένγκελς. «Πηγαίνουμε στις
αντίστοιχες πηγές μας στις έξι κάθε πρωί, όπου πρέπει να πίνω
έξι ποτήρια. Μεταξύ δύο ποτηριών πρέπει να μεσολαβεί διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών όπου περπατάς πάνω κάτω. Μετά το
τελευταίο ποτήρι, περπάτημα μιας ώρας, και στο τέλος, καφές.
Τα βράδια, άλλο ένα παγωμένο ποτήρι πριν το κρεβάτι». Τα
απογεύματα εξερευνούσαν τους δασώδεις γρανιτένιους πρόποδες του Σλόσμπεργκ και οι υπόλοιποι ασθενείς σκανδαλίστηκαν
από το θέαμα της Ελεονόρας, η οποία κάττνιζε το ένα πάνω στ'
άλλο τα τσιγάρα της.
Οι βουτιές στα μεταλλικά νερά μπορεί να έκαναν θαύματα
στο συκώτι του Μαρξ, αλλά τα νεύρα του έγιναν σμπαράλια και την κατάσταση δεν την βοήθησε η άφιξη του Λούντβιχ και
της Γερτρούδης Κούγκελμαν, που εγκαταστάθηκαν στο διπλανό δωμάτιο. Τον τελευταίο καιρό είχε αρχίσει να εκνευρίζεται
όλο και περισσότερο από την ευήθεια και την αδιακρισία τούτου
του αυτόκλητου μαθητή· τώρα, μέσα από τους λεπτούς τοίχους
του ξενοδοχείου, η φασαρία που έκανε ο Κούγκελμαν μαλώνοντας τη γυναίκα του τον κρατούσε ξύττνιο. « Η υπομονή μου τελικά εξαντλήθηκε, όταν μου επέβαλε τις οικογενειακές του σκηνές», έδωσε την αναφορά του ο Μαρξ. «Το γεγονός είναι πως αυτός ο αρχισχολαστικός, ο τυπολάτρης αστός φιλισταίος πίστευε
πως η γυναίκα του ήταν ανίκανη να τον καταλάβει, να κατανοήσει τη φαουστική του φύση και τις προσδοκίες της για μια
καθολικότερη και υψηλότερη εικόνα του κόσμου και βασανίζει τη
γυναίκα, που είναι από κάθε άποψη ανώτερή του, με τον αποκρουστικότερο τρόπο». Μετακόμισε σε ψηλότερο όροφο και δεν
ξαναμίλησε στον Δρα Κούγκελμαν.
Θα περίμενε κανείς πως ο Μαρξ θα είχε βαρεθεί θανάσιμα τη
ρηχή, στενόμυαλη κοινότητα των λουτροπόλεων, σύντομα, όμως,
έγινε ένθερμος οπαδός τους. Το 1875 και το 1876 ξαναπήγε στο
Κάρλσμπαντ* έπειτα, όταν οι καινούργιοι αντισοσιαλιστικοί νό-
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μοι της Γερμανίας κατέστησαν το ταξίδι εξαιρετικά επικίνδυνο,
έστρεψε την προτίμησή του στη Νήσο του Γουάιτ, την ανυπέρβλητη αστική γούρνα της βασίλισσας Βικτορίας και του λόρδου
Τένισον. Κάθε φορά που πήγαινε, οι υπόλοιποι ένοικοι ανακάλυπταν προς μεγάλη τους έκπληξη πως ο τρομακτικός κομμουνιστής μπαμπούλας ήταν στην πραγματικότητα η ψυχή της γιορτής. Όταν είχε πάει στο Κάρλσμπαντ το 1875, μια βιεννέζικη
εφημερίδα τον είχε περιγράψει ως το δημοφιλέστερο παραμυθά
της πόλης:
Είχε εύκαιρη πάντα τ η motjuste^"^ την εντυπωσιακή παρομοίωση, το αιφνίδιο διαφωτιστικό αστείο. Αν μοιραζόσουν τ η
συναναστροφή του συνοδευόμενος από μια γυναίκα με λαμπρό
τϋνεύμα - οι γυναίκες και τα παιδιά είναι οι καλύτεροι agents
provocateurs^"^ στις συζητήσεις και, επειδή εκτιμούν το γενικό μόνο σε συνάρτηση με το προσωπικό, προσκαλούν διαρκώς το συνομιλητή τους να κάτσει πλάι τους κάτω από τ η φιλόξενη κληματαριά των προσωπικών σχέσεων- ο Μαρξ θα σε
φίλευε και με τα δυο του χέρια τον πλούσιο και τακτοποιημένο θησαυρό των προσωπικών του αναμνήσεων. Σ ' αυτές τις
περιπτώσεις προτιμά να οδηγεί τα βήματά του στις παλιές
εκείνες ημέρες που ο ρομαντισμός κελαηδούσε το τελευταίο
του ελεύθερο τραγούδι στο δάσος... όταν ο Χάινε τού έφερνε
στο γραφείο του τα ποιήματά του με το μελάνι ακόμη νωπό.
Η ίδια εφημερίδα παρατηρούσε εύστοχα πως ο «Μαρξ είναι τώρα εξήντα τριών ετών»· στην πραγματικότητα ήταν πενήντα
εφτά. Τρία χρόνια αργότερα, ένας δημοσιογράφος από τη Chicago
Tribune που του πήρε συνέντευξη σημείωνε πως «θα πρέπει να
είναι πάνω από εβδομήντα». Μολονότι, όταν του το επέτρεπαν
* Κατάλληλη λέξη.
* * Προβοκάτορες, συνδαυλιστές.
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OL γιατροί του, δούλευε ακόμη τους δύο επόμενους τόμους του
Κεφαλαίου, έμοιαζε να έχει αποδεχτεί σιωπηρά την ήττα και να
περιορίζεται πια σε ανώδυνες ανεκδοτολογίες. Του ήταν αρκετό
να παρατηρεί και να αναπολεί. Τα χρόνια της παθιασμένης στράτευσης -φυλλάδια και διακηρύξεις, συνελεύσεις και τακτικοί
ε λ ι γ μ ο ί - είχαν περάσει οριστικά.

Μ ε τις δυο μεγαλύτερές του κόρες παντρεμένες κι εγκατεστημένες αλλού στο Χάμπστεντ, η έπαυλη στη Μέιτλαντ Παρκ Ρόουντ ήταν πια πολύ μεγάλη για τις ανάγκες του συρρικνωμένου
του ménage,"^ Το Μάρτιο του 1875, τα εναπομείναντα μέλη του
σπιτικού - ο Κάρολος, η Τζένη, η Ελεονόρα, η Έ λ ε ν - μετακόμισαν εκατό μέτρα πιο κάτω στον ίδιο δρόμο, στον αριθμό 44,
σε μια μονοκατοικία με τέσσερα δωμάτια και κήπο. Το σπίτι
ήταν λίγο μικρότερο και πολύ φθηνότερο. Εκεί έμεινε όλα τα
υπόλοιπα χρόνια της ζωής του.
Καθώς γερνούσε, οι συνήθειες του Μαρξ γίνονταν όλο και πιο
τακτικές και μετρημένες. Δεν είχε πια τις αντοχές για μπαρότσαρκες στην Τότεναμ Κορτ Ρόουντ, για επικές παρτίδες σκάκι και ολονυχτίες στο γραφείο του. Ξυπνούσε σε συμβατικές
ώρες, διάβαζε την Times με το πρόγευμα, όπως οποιοσδήποτε
κύριος της μεσαίας τάξης, κι έπειτα αποσυρόταν στο γραφείο
του για το υπόλοιπο της ημέρας. Το σούρουπο φορούσε το μαύρο του μανδύα και το μαλακό τσόχινό του καπέλο (μοιάζοντας,
όπως έλεγε η Ελεονόρα, «για όλο τον κόσμο με την επιτομή του
συνωμότη») και περιφερόταν στους δρόμους του Λονδίνου για
καμιά ωρίτσα. Δεν έβλεπε καλά πια: συχνά, επιστρέφοντας από
αυτές τις εκδρομές του, έμπαινε κατά λάθος σε γειτονικές αυλές
και καταλάβαινε το λάθος του, μόνον όταν ανακάλυπτε πως το
κλειδί δεν ταίριαζε στην κλειδαριά.
* Νοικοκυριού.
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Οι Κυριακές ήταν αφιερωμένες στην οικογένεια: ψητό για το
γεύμα (μαγειρεμένο στην εντέλεια από την Έλεν) κι έπειτα μακρινοί περίπατοι μέχρι το Χιθ με τη Λόρα, την Τζένηχεν και
τους γιους τους. Ο Άουγκουστ Μπέμπελ, ένας από τους ιδρυτές
της Γερμανικής Σοσιαλδημοκρατίας, «εξεπλάγη ευχάριστα όταν
είδε με τι θέρμη και τρυφερότητα ο Μαρξ, τον οποίον περιέγραφαν παντού εκείνη την εποχή ως το χειρότερο μισάνθρωπο,
έπαιζε με τα εγγόνια του και τι αγάπη τού έδειχναν κι αυτά».
Όταν ήταν δεκαοκτώ μηνών, ο μικρός Έντγκαρ Λονγκέ δάγκωσε μια ωμή νεφραμιά που την πήρε για σοκολάτα - και συνέχισε να τη μασά παρά το λάθος του. Ο Μαρξ βάφτισε αμέσως
τον μπόμπιρα αΒολφ», αν και αργότερα μετονομάστηκε σε «Κύριος Τσάι», εξαιτίας της ακόρεστης δίψας του.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός από την Κυριακή, οι επισκέψεις δεν ενθαρρύνονταν, καθώς, όμως, ο γιατρός του Μαρξ
(και η γυναίκα του, βέβαια) του απαγόρευαν να δουλεύει τα βράδια, στο δείττνο υποδυόταν το ρόλο του χαρούμενου οικοδεσπότη
που μοίραζε κρασί κι ανέκδοτα σ' όσους προσκυνητές έρχονταν
να γνωρίσουν τον μεγάλο άντρα. «Ήταν προσηνής», θυμόταν ο
Ρώσος επαναστάτης Νικολάι Μοροζόφ. «Δεν είδα ούτε τη βαριά
διάθεση ούτε την ακαταδεξία για την οποία μου είχε μιλήσει κάποιος».
Όποιος επισκεπτόταν τη Μέιτλαντ Παρκ Ρόουντ έκανε την
ίδια απρόσμενη ανακάλυψη: πίσω από τη λιονταρίσια του χαίτη
κρυβόταν ένα παιχνιδιάρικο γατάκι που γουργούριζε. «Μιλούσε
με το ήρεμο, αμερόληπτο ύφος ενός πατριάρχη, το εντελώς αντίθετο της εικόνας που είχα σχηματίσει γι' αυτόν», θυμόταν ο Γερμανός δημοσιογράφος Έντουαρντ Μπέρνσταϊν. «Από περιγραφές που, πρέπει να το ομολογήσω, προέρχονταν από τους εχθρούς
του, περίμενα να συναντήσω ένα δύσθυμο και πολύ ευέξαπτο γέρο κύριο· κι είδα απέναντί μου έναν ασπρομάλλη άνθρωπο που
τα γελαστά του μάτια μιλούσαν για τη φιλία κι οι λέξεις του περιείχαν πολλή ηρεμία. Όταν, λίγες ημέρες αργότερα, εξέφρασα
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στον Ένγκελς την έκπληξη μου που ο Μαρξ ήταν τόσο διαφορετικός από τις προσδοκίες μου, με διαβεβαίωσε: αΤι να σου πω,
ο Μαρξ πάντως μπορεί να γίνει απίστευτα θυελλώδης».
Ένας άλλος Γερμανός σοσιαλιστής, ο Καρλ Κάουτσκι, κατέφθάσε στη Μέιτλαντ Παρκ Ρόουντ σε κατάθλιψη σχεδόν από
το άγχος, μετά από όλες αυτές τις ιστορίες που είχε ακούσει για
τις εκρήξεις του. Φοβόταν μήπως γελοιοποιηθεί, όπως ο νεαρός
Χάινριχ Χάινε - ο οποίος, όταν πήγε να συναντήσει τον Γκαίτε,
βρέθηκε σε τόση αμηχανία που δεν βρήκε για τίποτε καλύτερο
να μιλήσει από τα πεντανόστιμα γλυκά δαμάσκηνα που βρίσκεις
στο δρόμο από την Ιένα για τ η Βαϊμάρη. Ο Μαρξ, όμως, δεν
ήταν στο ελάχιστο απόμακρος κι ακατάδεκτος όπως ο γέροντας
Γκαίτε: υποδέχτηκε τον Κάουτσκι μ' ένα φιλικό χαμόγελο και
τον ρώτησε αν μοιάζει στη μητέρα του, τ η δημοφιλή μυθιστοριογράφο Μίνα Κάουτσκι. Καθόλου, απάντησε εύθυμα ο Κάουτσκι - δίχως να μαντεύει πως ο Μαρξ, που είχε αντιπαθήσει αυτόματα το φαντασμένο νεαρό, συνέχαιρε σιωπηλά τη Φράου Κάουτσκι για την καλή της τύχη. «Όποια γνώμη κι αν σχημάτισε
για μένα ο Μαρξ», έγραφε ο Κάουτσκι πολλά χρόνια αργότερα,
((δεν έδειξε σε καμία στιγμή το παραμικρό σημάδι κακής διάθεσης. Τον άφησα πολύ ικανοποιημένο». Ο Μαρξ πίστευε κατ'
ιδίαν πως ο Καρλ Κάουτσκι ήταν μια ((στενόμυαλη μετριότητα», αλλά η ανεκτικότητά του αποδεικνύει πόσο είχε γλυκάνει
πια ο Βροντήσιος Δίας.
Δεν έμπαινε πια στον κόπο να ανασκευάζει τους λίβελους και
να διορθώνει τις ανακρίβειες των εχθρών του. ((Αν επρόκειτο να
διαψεύδω ό,τι λέγεται και γράφεται για μένα», είπε σε έναν Αμερικανό που του έπαιρνε συνέντευξη το 1879, ((θα χρειαζόμουν μια
στρατιά από γραμματείς». Αγνόησε μεγαλόψυχα μια μεροληπτική ((βιογραφία» που έβγαλε κάποιος εκδότης στο Χάαρλεμ.
((Δεν απαντώ σε αμελητέα τσιμπήματα», εξήγησε όταν μια ολλανδική εφημερίδα τον κάλεσε να κρίνει αυτό το χοντροκομμένο πορτρέτο του. ((Στα νεότερά μου χρόνια χτυπούσα κι εγώ
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σκληρά, αλλά η σοφία έρχεται, με την ηλικία ή, τουλάχιστον, μαθαίνεις να μην ξοδεύεις άδικα τις δυνάμεις σου». Η ηλικία, επίσης, φέρνει και την κοινωνική καταξίωση: ακόμη και οι Άγγλοι
που επί τριάντα χρόνια αγνοούσαν τον γίγαντα που βρισκόταν
ανάμεσά τους (όταν δεν τον δυσφημούσαν ως δολοφόνο), τώρα
άρχισαν να επιδεικνύουν κάποια περιέργεια και σεβασμό. Το
1879, ένα τόσο σπουδαίο πρόσωπο όπως η πριγκίπισσα Βικτορία του Στέμματος, θυγατέρα της Αγγλίδας βασίλισσας και μέλλουσα σύζυγος του Γερμανού αυτοκράτορα Φρειδερίκου Γουλιέλμου, ρώτησε έναν πρεσβύτη φιλελεύθερο πολιτικό τι ήξερε
γι' αυτόν τον τύπο, τον Μαρξ. Ο Σερ Μαουντστιούαρτ Έλφινστοουν Γκραντ Νταφ, μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων, δήλωσε άγνοια, μα υποσχέθηκε να καλέσει για δείττνο τον «Κόκκινο τρομοκράτη δόκτορα» και να της απαντήσει.
Αν κρίνουμε από την επιστολή του Σερ Μαουντστιούαρτ
στην πριγκίπισσα, ο Μαρξ καθ' όλη τ η διάρκεια της τρίωρης
συνάντησής τους στην περίκομψη τραπεζαρία του Ντεβονσάιρ
Κλαμπ του Σεν Τζέιμς, επέδειξε την καλύτερή του συμπεριφορά:
Είναι ένας κοντός, μικρόσωμος άνθρωπος με γκρίζα μαλλιά
και γενειάδα, η οποία έρχεται σε περίεργη αντίθεση με το
μουστάκι του που διατηρεί ακόμη το μαύρο του χρώμα. Το
πρόσωπό του είναι μάλλον στρογγυλό, το μέτωπό του καλοσχηματισμένο και γεμάτο - το βλέμμα του είναι σκληρό, μα
η συνολική του έκφραση είναι ευχάριστη και σε καμία περίπτωση η έκφραση του ανθρώπου εκείνου που έχει τη συνήθεια να τρώει τα μωρά στην κούνια τους, η εικόνα, ούτως ειπείν, που έχει διαμορφώσει η Αστυνομία για το πρόσωπό του.
Ο τρόπος της ομιλίας του φανερώνει έναν ενημερωμένο
-καλύτερα, μορφωμένο- άνθρωπο που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη συγκριτική γραμματική, η οποία τον έχει οδηγήσει
στη μελέτη της παλαιοσλαβικής και σε άλλες παρωχημένες
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σπουδές, και συχνά διανθίζεται από παλαιικές εκφράσεις και
ίχνη ψυχρού χιούμορ.
Αφού εξάντλησε τις συνομιλιακές δυνατότητες που προσφέρει η
παλαιοσλαβική γραμματική, ο Μαρξ στράφηκε στην πολιτική.
Περίμενε μια «μεγάλη και όχι πολύ μακρινή χρεοκοπία» της Ρωσίας, που θα ξεκινούσε με μεταρρυθμίσεις από πάνω και θα κορυφωνόταν με την κατάρρευση του τσαρισμού* έπειτα, θα ακολουθούσε η εξέγερση ενάντια στο «υφιστάμενο στρατοκρατικό
σύστημα της Γερμανίας». Όταν ο Γκραντ Νταφ αντέτεινε πως
οι ηγέτες της Ευρώπης μπορεί να απέτρεπαν την επανάσταση,
συμφωνώντας να μειώσουν τις εξοπλιστικές δαπάνες και να ελαφρύνουν, έτσι, το οικονομικό φορτίο που βάραινε το λαό, ο Μαρξ
τον διαβεβαίωσε πως «κάθε είδους φόβοι και ζηλοφθονίες» καθιστούσαν ανέφικτη αυτή την προοπτική. «Το φορτίο θα μεγαλώνει και θα γίνεται όλο και βαρύτερο, καθώς θα προοδεύει η
επιστήμη», διέβλεψε, «γιατί οι βελτιώσεις στην τέχνη της καταστροφής θα ακολουθούν το ρυθμό της επιστημονικής προόδου
και κάθε χρόνο που περνάει θα χρειάζεται να δεσμεύονται όλο
και περισσότερα χρήματα στις πολυδάπανες πολεμικές μηχανές». Πολύ καλά, συμφώνησε ο Γκραντ Νταφ, αλλά ακόμη κι
αν επισυμβεί μια επανάσταση, δεν θα υλοποιήσει κατ' ανάγκη
όλα τα όνειρα και τα σχέδια των κομμουνιστών. «Έχετε αναμφίβολα δίκαιο», απάντησε ο Μαρξ, «όλες οι σπουδαίες κινήσεις,
όμως, είναι αργές. Θα είναι απλώς ένα βήμα εμπρός για να επιτευχθούν καλύτερα πράγματα απ' ό,τι πέτυχε η δική σας Επανάσταση του 1688». Διάνα!
Μολονότι δεν γνώριζε πως τα σχόλιά του θα καταγράφονταν
χαρτί και καλαμάρι, ο Μαρξ διέθετε αρκετή σύνεση και κοινό
νου, ώστε να αποφεύγει τις μικρές παγίδες που του έστηνε ο ανακριτής του. Όπως είπε και ο Σερ Μαουντστιούαρτ στην πριγκίπισσα:
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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κάρολος Μαρξ αναφέρθηκε πολλές φορές στην Αυτοκρατορική σας Υψηλότητα και
στον Πρίγκιπα του Στέμματος και, αναλλοίωτα κάθε φορά,
με το δέοντα σεβασμό και την προσήκουσα κοσμιότητα. Ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες των διακεκριμένων προσώπων για τα οποία ουδόλως μίλησε με σεβασμό, δεν υπήρχε
κανένα ίχνος πικρίας ή επιθετικότητας στα λόγια του - δριμεία και καταλυτική κριτική ναι, αλλά τίποτα από τον τόνο
ενός Μαρά.
Για όλα εκείνα τα φριχτά πράγματα που είναι συναρτημένα με τ η Διεθνή, μίλησε όπως θα είχε μιλήσει και οποιοσδήποτε αξιοσέβαστος άνθρωπος...
Συνολικά, η εντύπωση που μου έκανε ο Μαρξ, εκτός του
γεγονότος πως οι απόψεις του βρίσκονται στον αντίθετο πόλο από τις δικές μου, δεν ήταν καθόλου δυσμενής και ευχαρίστως θα τον συναντούσα ξανά. Δεν θα είναι αυτός, ανεξάρτητα εάν ο ίδιος το επιθυμεί ή όχι, που θα αναποδογυρίσει τον κόσμο.
Κι ο ίδιος ο Μαρξ αυτό φοβόταν τις στιγμές που τον κυρίευε η
μελαγχολία. Στο μυθιστόρημα Το άγνωστο αριστούργημα του
Μπαλζάκ ανακάλυψε την πλήρη περιγραφή του άγχους που τον
κατέτρωγε. Είναι η ιστορία ενός ιδιοφυούς καλλιτέχνη, τόσο εμμονικά τελειομανή που περνά χρόνια και χρόνια δουλεύοντας και
βελτιώνοντας την προσωπογραφία μιας εταίρας έτσι ώστε να επιτύχει την «πλήρη αναπαράσταση της πραγματικότητας». Όταν
δείχνει το αριστούργημά του στους φίλους του, το μόνο που αντικρίζουν εκείνοι είναι ένα άμορφο συνονθύλευμα από χρώματα και
ακανόνιστες γραμμές: «Τίποτα! Τίποτα! Ύστερα από δέκα χρόνια δουλειάς...» Ρίχνει τον άχρηστο πίνακα στις φλόγες - « σ τ η
φωτιά του Προμηθέα»- και την ίδια κιόλας νύχτα πεθαίνει.
Το άγνωστο αριστούργημα του Μαρξ είχε, ωστόσο, έναν τουλάχιστον διάσημο αναγνώστη που αναγνώρισε την αξία του - ή
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έτσι τουλάχιστον νόμιζε ο Μαρξ. Τον Οκτώβριο του 1873, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία της δεύτερης γερμανικής έκδοσης του Κεφαλαίου^ έλαβε την ακόλουθη επιστολή:
Ντάουν, Μπέκεγχαμ, Κεντ
Αγαπητέ Κύριε,
Σας ευχαριστώ για τ η μεγάλη τιμή που μου κάνατε, αποστέλλοντάς μου το σπουδαίο σας έργο για το Κεφάλαιο' και
θα ευχόμουν ολόψυχα να ήμουν πιο άξιος να το παραλάβω, αν
μονάχα γνώριζα περισσότερα γύρω από το βαθύ και σημαντικό θέμα της πολιτικής οικονομίας. Μολονότι, οι σπουδές μας
ήταν τόσο διαφορετικές, πιστεύω πως και οι δύο επιθυμούμε
ειλικρινώς τη διεύρυνση της Γνώσης, η οποία μακροπρόθεσμα
θα συμβάλει στη ευτυχία της Ανθρωπότητας.
Παραμένω, αγαπητέ κύριε.
Πιστά δικός σας,
Κάρολος Δαρβίνος
Ο Μαρξ κι ο Δαρβίνος ήταν οι δύο επαναστάτες στοχαστές του
δεκάτου ενάτου αιώνα με τ η μεγαλύτερη επιρροή* και καθώς,
στο μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής τους, ζούσαν σε απόσταση είκοσι μιλίων ο ένας από τον άλλον και είχαν πολλούς
κοινούς γνωστούς, είναι δύσκολο να αντισταθούμε στον πειρασμό να αναζητήσουμε το χαμένο κρίκο που τους συνδέει. Ήδη
την ώρα που το φέρετρο του Μαρξ κατέβαινε στο χώμα στο νεκροταφείο του Χαϊγκέιτ, ο Ένγκελς επιχειρούσε το συσχετισμό.
((Έτσι όπως ο Δαρβίνος ανακάλυψε το νόμο της εξέλιξης της φύσης», δήλωσε, ((έτσι και ο Μαρξ ανακάλυψε το νόμο της εξέλιξης στην ανθρώπινη ιστορία». Στην μικρή ομάδα που ακολούθησε τον νεκρό συμπεριλαμβανόταν και ο Καθηγητής Έντουιν
Ρέι Λάνκεστερ, στενός φίλος τόσο του Μαρξ όσο και του Δαρβίνου, ο οποίος προφανώς δεν είχε καμία αντίρρηση για το επική-
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δειο πάντρεμα του πατέρα της εξέλιξης με τον πατέρα της επανάστασης. Ο μόνος που θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί, ο ίδιος ο
Μαρξ, δεν ήταν σε θέση να το κάνει.
Η πρώτη του αντίδραση στην Καταγωγή των ειδών του Δαρβίνου, η οποία εκδόθηκε το 1860, φαίνεται να δικαιολογεί τ η μεταθανάτια κρίση του Ένγκελς. «Μολονότι πραγματεύεται το θέμα του με το ακατέργαστο αγγλικό ύφος», έγραφε το Δεκέμβριο
του 1860, ααπό τ η δική μας σκοπιά, αυτό είναι το βιβλίο που περιέχει τ η βάση της φυσικής ιστορίας». Ένα μήνα αργότερα, είπε στον Λασάλ πως «το βιβλίο του Δαρβίνου είναι πολύ σημαντικό και μου επιτρέπει να βασίσω στη φυσική επιστήμη την πάλη των τάξεων στην ιστορία». Ο αρχικός του ενθουσιασμός,
εντούτοις, τα επόμενα χρόνια μεταβλήθηκε και αμβλύνθηκε:
μπορεί η «πάλη για την επιβίωση» του Δαρβίνου να έβρισκε
εφαρμογή στην πανίδα και τ η χλωρίδα, αλλά ως ερμηνευτικό
σχήμα της ανθρώπινης κοινωνίας οδηγούσε στο μαλθουσιανό φαντασιοκόπημα πως η κινητήρια δύναμη της πολιτικής οικονομίας είναι ο υπερπληθυσμός.
Η απέχθεια του Μαρξ για τον Μάλθους τον οδήγησε να καταφύγει στην ακόμη πιο αλλοπρόσαλλη θεωρία την οποία είχε
διατυπώσει ο Γάλλος φυσιοδίφης Πιερ Τρεμό το 1865. Στο βιβλίο
του Origine et Transformations de l'homme et des autres êtres
(«Καταγωγή και μεταμορφώσεις του ανθρώπου και των άλλων
ειδών»), ο Τρεμό υποστήριζε πως η εξέλιξη καθοριζόταν από γεωλογικές και χημικές αλλαγές στο έδαφος. Στην εποχή της, η
άποψη του Τρεμό συγκέντρωσε ελάχιστο ενδιαφέρον και σήμερα έχει λησμονηθεί εντελώς, για λίγες, όμως, εβδομάδες ο Μαρξ
δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτε άλλο. «Αντιπροσωπεύει μια ιδιαίτερα σημαίνουσα πρόοδο σε σχέση με τον Δαρβίνο», έγραψε.
«Μόνο εδώ μπορεί να βρουν τ η βάση τους στη φύση ορισμένα
ζητήματα, όπως η εθνικότητα κλπ.». Η «επιφανειακή διαμόρφωση» του ρωσικού τοπίου «εκταρτάρισε» και «εκμογγόλισε»
τους Σλάβους, και στον κονιορτό των εκτάσεων της Αφρικής
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πρέπει να αναζητηθεί το μυστικό του «πώς ο κοινός νεγροειδής
τύπος είναι απλώς ο εκφυλισμός ενός πολύ υψηλότερου προγόνου του». Ο Ένγκελς, που τις σπάνιες φορές που είχε ασκήσει
κριτική στον Μαρξ είχε διατυπώσει τ η γνώμη του ήπια και με
σεβασμό, τούτη τ η φορά δεν μπήκε καν στον κόπο να κρύψει
την εκτίμησή του πως ο παλιόφιλός του είχε ξεμωραθεί. Λίγο
αργότερα, ο Τρεμό αποκαθηλώθηκε από το μαρξιστικό πάνθεον
και ο Δαρβίνος αποκαταστάθηκε. Στην έκδοση του 1873 του Κεφαλαίου^ που του την είχε στείλει με την αφιέρωση «στον κύριο
Κάρολο Δαρβίνο εκ μέρους ενός ειλικρινούς του θαυμαστή», περιλαμβανόταν και μια υποσημείωση στην οποία μνημονευόταν
η Καταγωγή των ειδών ως το βιβλίο που «σημάδεψε την εποχή
του».
Η ιστορία της συνεργασίας Μαρξ-Δαρβίνου θα τελείωνε εδώ,
εάν δεν υπήρχε ακόμη μια επιστολή, η οποία ανακαλύφθηκε πριν
από εβδομήντα χρόνια και έχει έκτοτε παραπλανήσει αναρίθμητους μ ε λ ε τ η τ έ ς του έργου του Μαρξ. Έ χ ε ι ημερομηνία 13
Οκτωβρίου 1880:
Ντάουν, Μπέκεγχαμ, Κεντ
Αγαπητέ κύριε.
Σας είμαι υπόχρεος για την ευγενική σας επιστολή και για
το Συνημμένο. - Δεν χρειάζεται να συγκατατεθώ στη δημοσίευση, σε οιαδήποτε μορφή, των παρατηρήσεών σας για το
έργο μου και θα ήταν γελοίο να δώσω τ η συγκατάθεσή μου
σε κάτι που δεν τ η χρειάζεται. Θα προτιμούσα να μην ήταν
αφιερωμένο σε μένα το Μέρος ή ο Τόμος (καίτοι σας ευχαριστώ για την τιμή που είχατε σκοπό να μου κάνετε) γιατί κάτι τέτοιο προϋποθέτει σε κάποιο βαθμό την έγκρισή μου εν
γένει για την έκδοση, για την οποία δεν γνωρίζω απολύτως
τίποτα. - Επιπλέον, μολονότι είμαι ένθερμος υποστηρικτής
της ελευθερίας του λόγου σε όλα τα ζητήματα, μου φαίνεται
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(δικαίως ή αδίκως) πως οι ασυγκάλυπτες θέσεις ενάντια στο
χριστιανισμό και την πίστη στο Θεό έχουν ελάχιστα αποτελέσματα στο κοινό· και η ελευθερία της σκέψης επιτυγχάνεται καλύτερα μ' εκείνη τ η σταδιακή διαφώτιση του ττνεύματος
των ανθρώπων που προκύπτει από την πρόοδο της επιστήμης. Γ ι ' αυτόν το λόγο, ήταν πάντοτε πρώτο μου μέλημα να
αποφεύγω να γράφω για τ η θρησκεία και έχω αφοσιωθεί στην
επιστήμη. Ίσως, όμως, κιόλας να εξαναγκάστηκα να το κάνω,
δίχως να το καταλαβαίνω και ο ίδιος, από τον πόνο που θα
προκαλούσα σε ορισμένα μέλη της οικογένειάς μου, αν με οιονδήποτε τρόπο συνεπικουρούσα σε ευθείες επιθέσεις ενάντια
στη θρησκεία. - Λυπάμαι που δεν είμαι σε θέση να ανταποκριθώ στο αίτημά σας, είμαι, όμως, γέρος και δεν με βαστούν
οι δυνάμεις μου και (όπως το γνωρίζω από την εμπειρία μου)
με κουράζει πολύ να διαβάζω τυπογραφικά δοκίμια.Παραμένω, αγαπητέ κύριε.
Πιστά δικός σας
Καρ. Δαρβίνος.
Αυτή η επιστολή δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1931 στη σοβιετική εφημερίδα Υπό την αιγίδα του Μαρξισμού. Η εφημερίδα διατύπωσε την υπόθεση πως το ((Συνημμένο» θα πρέπει να
ήταν δύο κεφάλαια από την αγγλική έκδοση του Κεφαλαίου που
πραγματεύονταν τ η θεωρία της εξέλιξης. Καθαρή ανοησία, βεβαίως, γιατί το βιβλίο δεν μεταφράστηκε στα αγγλικά παρά το
1886, τρία χρόνια μετά το θάνατο του Μαρξ.
Ο Αϊζάια Μπερλίν απλώς επέτεινε τ η σύγχυση. Στην πολύ
σημαντική του μ ε λ έ τ η για τον Κάρολο Μαρξ που κυκλοφόρησε
το 1939, ισχυρίστηκε πως ήταν η πρωτότυπη γερμανική έκδοση
του Κεφαλαίου που ήθελε ο Μαρξ να αφιερώσει στον Δαρβίνο,
((τον οποίον θαύμαζε πνευματικά περισσότερο απ' όλους τους
συγχρόνους του». Σύμφωνα με τον Μπερλίν, ((ο Δαρβίνος απο-
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ποιήθηκε την τιμή με μια ευγενικά, προσεκτικά διατυπωμένη
επιστολή, λέγοντας πως προς μεγάλη του θλίψη δεν γνωρίζει
την οικονομική επιστήμη, πρόσφερε, όμως, στο συγγραφέα τις
καλύτερές του ευχές για την επίτευξη του κοινού, όπως υπέθετ ε , στόχου τους - την πρόοδο της ανθρώπινης γνώσης». Ο
Μπερλίν κατάφερε έτσι να συγχωνεύσει τις δύο επιστολές σε
μία, ενώ, από την άλλη, παρέβλεψε εντελώς το γεγονός πως το
Κεφάλαιο - μ ε την αφιέρωση στον Βίλχελμ Β ο λ φ - πρωτοεμφανίστηκε το 1867, δεκατρία ολόκληρα χρόνια, πριν κάνει, υποτίθεται, ο Μαρξ «την τιμή» στον Δαρβίνο.
Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλοι οι συγγραφείς που
έγραψαν για τον Μαρξ (και πολλοί από αυτούς που έγραψαν για
τον Δαρβίνο) έχουν αποδεχτεί το θρύλο της αποποιημένης αφιέρωσης, και στο μόνο σημείο στο οποίο διαφωνούν είναι η έκδοση του έργου την οποία αφορά. «Σίγουρα ο Μαρξ ήθελε να αφιερώσει στον Δαρβίνο το δεύτερο τόμο του Κεφαλαίου», έγραψε ο
Ντέιβιντ Μακ Λέλαν στη βιογραφία του, που κυκλοφόρησε το
1973, και η απόφανσή του περιέχεται και στην πρόσφατη έκδοση του έργου του σε βιβλίο τσέπης (1995). Η θεωρία του δεν είναι πιο αληθοφανής από την αντίστοιχη του Μπερλίν: Ο Δεύτερος Τόμος συμπιλήθηκε μετά το θάνατο του Μαρξ από τον Ένγκελς και περιείχε διάφορα χειρόγραφα και σημειώσεις. Δεν θα
μπορούσε ο Μαρξ να ζητήσει από τον Δαρβίνο να ((διαβάσει τα
τυπογραφικά δοκίμια» το 1880, γιατί τέτοια δοκίμια δεν υπήρχαν. Εξάλλου, η εισαγωγή του Ένγκελς στο δεύτερο τόμο επιβεβαιώνει πως ((το δεύτερο και το τρίτο βιβλίο του Κεφαλαίου
επρόκειτο να αφιερωθούν, όπως επανειλημμένα είχε δηλώσει ο
Μαρξ, στη γυναίκα του».
Τίποτα δεν ακούγεται αληθινό σ' αυτήν ((τη δεύτερη προς
Μαρξ επιστολή». Γιατί να δυσφορήσει ο Δαρβίνος με τις ((επιθέσεις ενάντια στη θρησκεία», εάν του είχαν στείλει ένα έργο
πολιτικής οικονομίας; Κι όμως κανείς δεν είχε διερωτηθεί μέχρι
το 1967, όταν ο καθηγητής Σλόμο Αβινέρι ισχυρίστηκε στο πε-
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ριοδικό Encounter πως οι επιφυλάξεις που διατηρούσε ο Μαρξ
για την εφαρμογή της θεωρίας του δαρβινισμού στο πολιτικό πεδίο καθιστούσαν «αδιανόητη» την επιδίωξη του μεγάλου κομμουνιστή να επιτύχει το ατυπωθήτω» του μεγάλου εξελικτικιστή. Και τότε πώς εξηγείται η επιστολή του 1880; « Η δήθεν
αφιέρωση που θα έκανε ο Μαρξ στον Δαρβίνο», πρότεινε, μάλλον άτονα, «είναι προφανώς σκέτη παρανόηση».
Η Μάργκαρετ Φέι, νεαρή φοιτήτρια τότε στο Πανεπιστήμιο
της Καλιφόρνιας, διάβασε τυχαία το άρθρο στο Encounter και η
εφεκτικότητα -τα συμπεράσμοίτα μάλλον- του Αβινέρι της έβαλαν ψύλλους στ' αυτιά. «Κάτι μ' έτρωγε και μ' οδηγούσε σε επανειλημμένα και άσκοπα ταξίδια στη Βιβλιοθήκη Βιολογίας»,
έγραψε. «Γυρνούσα όλη μέρα ανάμεσα στα ράφια και εντρυφούσα σε βιογραφίες του Δαρβίνου και μαρξιστικές ερμηνείες της
θεωρίας της εξέλιξης για να δω μήπως, στο κάτω κάτω, υπήρχε
κάποια πολιτική διάσταση στο έργο του Δαρβίνου που μου είχε
διαφύγει». Αντί για την πολιτική διάσταση του Δαρβίνου και
μάλλον συμπτωματικά, ανακάλυψε ένα λεπτό βιβλιαράκι που
λεγόταν Ο Δαρβίνος του μαθητή. Το περιεχόμενο ήταν ασήμαντο, μια δασκαλίστικη έκθεση μόνο της θεωρίας της εξέλιξης.
Την προσοχή της, όμως, τράβηξε η ημερομηνία έκδοσης, 1881,
και το όνομα του συγγραφέα - Έντουαρντ Μπ. Άβελινγκ, ο άνθρωπος που θα γινόταν αργότερα εραστής της Ελεονόρας Μαρξ.
Κι αν η δεύτερη επιστολή του Δαρβίνου δεν απευθυνόταν καν
στον Μαρξ, αλλά είχε παραλήπτη της τον Άβελινγκ;
Σ ε μια στιγμή έμπνευσης, η Μάργκαρετ Φέι έλυσε το μυστήριο που είχαν αποφύγει να αντιμετωπίσουν ο Αϊζάια Μπερλίν και αναρίθμητοι άλλοι καθηγητές για πάνω από έναν αιώνα.
Ο Δαρβίνος του μαθητή ήταν ο δεύτερος τόμος μιας σειράς, της
«Διεθνούς βιβλιοθήκης της Επιστήμης και της Ελεύθερης Σκέψης», που επιμελούνταν οι μαχητικοί αθεϊστές Άννι Μπέσαντ
και Τσαρλς Μπράντλαφ. Εξ ου και η αναφορά του Δαρβίνου στο
«Μέρος ή τον Τόμο» ενός γενικότερου έργου για το οποίο δεν
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γνώριζε τίποτα, εξ ου και η άρνησή του να συνδεθεί με αθέσεις
ενάντια στο χριστιανισμό και την πίστη στο Θεό». Το προαίσθημα της Φέι επιβεβαιώθηκε από την ανακάλυψη ανάμεσα στα
χαρτιά του Δαρβίνου στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Κέιμπριτζ μιας επιστολής του Έντουαρντ Άβελινγκ, με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 1880, επισυνημμένης σε δείγματα κεφαλαίων του Aapßtwü του μαθητή. Αφού ζητούσε «την επιφανή υποστήριξη της συγκατάθεσής σας», ο Άβελινγκ πρόσθετε πως «έχω
την πρόθεση, την οποία υποβάλλω στην έγκρισή σας, να τιμήσω το έργο μου και εμένα τον ίδιο αφιερώνοντάς το σ' εσάς».
Η μόνη απορία που απέμενε αδιευκρίνιστη -πώς κατέληξε
μια επιστολή προς τον Άβελινγκ στο αρχείο του Μ α ρ ξ - απαντήθηκε εύκολα. Το 1895 η Ελεονόρα Μαρξ και ο Έντουαρντ
Άβελινγκ άρχισαν να ξεδιαλέγουν τις επιστολές και τα χειρόγραφα του πατέρα της, που είχαν περιέλθει στην κατοχή τους
μετά το θάνατο του Ένγκελς. Δύο χρόνια αργότερα, ο Άβελινγκ
έγραψε ένα άρθρο στο οποίο συνέκρινε τους δύο ήρωές του, παρέθετε την επιστολή του 1873 και ανέφερε πως και ο ίδιος είχε
αλληλογραφήσει με τον Δαρβίνο. Αφού τελείωσε το κομμάτι του,
έβαλε σε ένα φάκελο όλα τα στοιχεία της μελέτης του, δίχως να
υποψιάζεται πως μαζί τους τοποθετούσε κι ένα ψεύτικο ίχνος
που τα λαγωνικά θ' ακολουθούσαν πέρα από βουνά και λαγκάδια
για πάνω από έναν αιώνα αργότερα. Πρόσφατα ακόμη, τον
Οκτώβριο του 1998, ο Βρετανός ιστορικός Πολ Τζόνσον έγραφε
πως «αντίθετα με τον Μαρξ, ο Δαρβίνος ήταν ένας αυθεντικός
επιστήμονας που -είναι πασίγνωστη η περίπτωση- αρνήθηκε
ευγενικά μα κατηγορηματικά την πρόσκληση του Μαρξ να κλείσουν μια φαουστική συμφωνία».
Στην πραγματικότητα, το μόνο γνωστό συμβόλαιο μεταξύ των
δύο σοφών της βικτοριανής εποχής είναι η αδιαμφισβήτητα γνήσια επιστολή ευχαριστιών του 1873. Ο Μαρξ την επεδείκνυε περήφανος σε γνωστούς και συγγενείς ως απόδειξη πως ο Δαρβίνος
χαιρέτιζε το Κεφάλαιο ως «σπουδαίο έργο». Αν και το εν λόγω
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βιβλίο, που ακόμη βρίσκεται στη θέση του σ' ένα ράφι στο Ντάουν Χάουζ στο Κεντ, λέει μια άλλη, πιο θλιβερή ιστορία. Δεν περιέχει ούτε μία από τις σημειώσεις με μολύβι με τις οποίες συνήθιζε ο Δαρβίνος να καλλωπίζει τα βιβλία που διάβαζε* και μόνο οι πρώτες 105 από τις 822 σελίδες του τόμου έχουν κοπεί. Τα
συμπεράσματα είναι αναπόφευκτα: ο Δαρβίνος έριξε μια ματιά
στα δυο τρία πρώτα κεφάλαια πριν στείλει το ευχαριστήριο σημείωμα, κι έκτοτε ούτε που ξανακοίταξε το ανεπιθύμητο δώρο.
((Τυπικός Άγγλος», θα είχε μουρμουρίσει ο Μαρξ, αν γνώριζε
την αλήθεια. Πρωτοδιαβάζοντας την Καταγωγή των είδών^ είχε
προειδοποιήσει τον Ένγκελς πως ((χρειάζεται, βέβαια, να προσπεράσεις τον αδέξιο αγγλικό τρόπο επιχειρηματολογίας» και η
βουβή, αμήχανη υποδοχή του Κεφαλαίου τον είχε πείσει πως
((αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα φλεγματικής ηλιθιότητας» ήταν τα
πρωτοτόκια κάθε αληθινού τέκνου της Αλβιόνας. Χάρη σε μια
ακόμη φάρσα του πεπρωμένου, ο μάστορας της δαιμόνιας διαλεκτικής είχε εξοριστεί στην πιο φιλισταϊκή χώρα του κόσμου σε έναν τόπο που τον κυβερνούσε το ένστικτο κι ο πρωτόγονος
εμπειρισμός, εκεί όπου κι η λέξη ακόμη ((διανοούμενος» συνιστούσε θανάσιμη προσβολή. ((Μολονότι ο Μαρξ έζησε επί μακρόν στην Αγγλία», έγραφε ο δικηγόρος Σερ Τζον Μακντόνελ
στο τεύχος του Μαρτίου του 1875 της Fortnightly Review, ((δεν
είναι εδώ παρά η σκιά ενός ονόματος. Μπορεί οι άνθρωποι να
του κάνουν την τιμή να τον υβρίζουν όχι όμως και να τον διαβάζουν». Το γεγονός πως όσο ζούσε δεν υπήρχε αγγλική έκδοση του έργου του, φαινόταν στον Μαρξ το σύμπτωμα και όχι η
αιτία της εθνικής μυωπίας. (((Σας είμαστε υποχρεωμένοι για την
επιστολή σας», έγραφαν οι κκ. Μακμίλαν και Σία στον φίλο του
Ένγκελς Καρλ Σόρλεμερ, τον καθηγητή οργανικής χημείας στο
πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, ((αλλά δεν προτιθέμεθα να αναλάβουμε την έκδοση μιας μετάφρασης του Das Kapital). To
φράγμα της γλώσσας ήταν ανυπέρβλητο εμπόδιο για τα λίγα
εκείνα τέκνα της Αλβιόνας που ήθελαν πράγματι να μελετήσουν

486

ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΟΥΙΝ

το κείμενο. Ένας παλιός σύντροφος από τη Διεθνή, ο Πιτερ Φοξ,
έλεγε, όταν πήρε στα χέρια του ένα αντίτυπο του βιβλίου, πως
ένιωθε σαν εκείνον που του χάρισαν έναν ελέφαντα και δεν ήξερε τι να τον κάνει. Ανάμεσα στα χαρτιά του Μαρξ, υπάρχουν κάμποσα απελπισμένα γράμματα από κάποιον Σκωτσέζο, άνθρωπο της εργατικής τάξης, τον Ρόμπερτ Μπάνερ, που κάθε φορά
ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια:
Υπάρχουν ελπίδες να εκδοθεί; Στα αγγλικά δεν υπάρχει διαθέσιμο έργο που να κηρύσσει τα δίκαια των μαζών που μοχθούν, όλα τα βιβλία που βρίσκουμε εμείς οι νεαροί Σοσιαλιστές μιλούν προς όφελος του Κεφαλαίου, γι' αυτό δεν προχωρά η υπόθεσή μας σ' αυτήν τη χώρα. Ας βγει ένα έργο που να
ασχολείται με την οικονομία από τη σκοπιά του Σοσιαλισμού,
και θα δείτε γρήγορα ένα κίνημα που θα δώσει σ' αυτούς τους
μπάσταρδους τα παπούτσια στο χέρι.
Όσοι υπήρχε περίπτωση να εκτιμήσουν το βιβλίο ήταν όσοι βρίσκονταν λιγότερο σε θέση να το καταλάβουν, όσο για τ η μορφωμένη ελίτ, αυτή απλώς δεν είχε καμία όρεξη να το διαβάσει.
Όπως παραπονιόταν κι ο Άγγλος σοσιαλιστής Χένρι Χάιντμαν
«Συνηθισμένοι καθώς είμαστε στις μέρες μας, ιδίως στην
Αγγλία, να ξιφουλκούμε με μεγάλες μαλακές καλύπτρες στις
μύτες των σπαθιών μας, οι τρομερές σπαθιές του Μαρξ με το
ατσάλι γυμνό ενάντια στους αντιπάλους του φάνταζαν τόσο ανάρμοστες που οι κόσμιοι ψευτομονομάχοι και οι εγκεφαλικοί θαμώνες της παλαίστρας ήταν αδύνατον να πιστέψουν πως ετούτος
ο αφειδώλευτος αντιρρησίας και εμμανής εχθρός του κεφαλαίου
και των κεφαλαιοκρατών ήταν πράγματι ο βαθύτερος στοχαστής
της σύγχρονης εποχής».
Ο ίδιος ο Χάιντμαν ήταν η εξαίρεση σ' αυτόν τον κανόνα όπως και σε κάθε άλλο κανόνα. Προϊόν του Ήτον και του Τρίνιτι Κόλετζ του Κέιμπριτζ, παίκτης άλλοτε του Σάσεξ Κάουντι
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Κρίκετ Κλαμπ, λέγεται πως υιοθέτησε το σοσιαλισμό «από μίσος ενάντια στον κόσμο επειδή δεν τον συμπεριέλαβαν στην ομάδα κρίκετ του Κέιμπριτζ». (Ο Πσμιθ, ο ήρωας του Π. Τζ. Γουντχάουζ χρωστά πολλά στον Χάιντμαν: προσηλυτίστηκε στο
μαρξισμό, όταν τον απέβαλαν από το Ήτον και του στέρησαν,
έτσι, την τιμή να παίξει κρίκετ εναντίον του Χάροου στο Λορντς·
κατόπιν αυτού, αποκαλούσε τους πάντες ((Σύντροφε».) Ο Χάιντμαν δεν απαρνήθηκε ποτέ τα διάσημα της τάξης του, εμφανιζόταν συχνά σε αριστερά ακροατήρια φορώντας ρεντιγκότα και
μεταξωτό ημίψηλο καπέλο. Οι πολιτικές του θέσεις ήταν εξίσου de haut en ö a s : * οι ίδιοι οι εργάτες δεν θα μπορούσαν ποτέ
να απελευθερώσουν το προλεταριάτο* χρειάζονταν ((όσοι έχουν
γεννηθεί με διαφορετική κοινωνική θέση και έχουν διδαχθεί από
τα πρώτα τους βήματα στη ζωή να χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους». Κι όμως έπεισε τον εαυτό του (και μόνον αυτόν) πως
ήταν ο ερυθρότερος, ο θερμότερος ριζοσπάστης του κόσμου. ((Δεν
θα μπορούσα να συνεχίσω», έγραφε, ((αν δεν περίμενα πως η επανάσταση θα συμβεί το πρωί της επόμενης Δευτέρας στις δέκα η
ώρα». Τους πρώτους μήνες του 1880 διάβασε μια γαλλική μετάφραση του Κεφαλαίου κι άρχισε να βομβαρδίζει το συγγραφέα
με τόσο υπερβολικές φιλοφρονήσεις που τελικά ο Μαρξ συμφώνησε να τον δει.
((Η μέθοδος της συνομιλίας μας ήταν ιδιόμορφη», έγραψε ο
Χάιντμαν για την πρώτη τους συνάντηση στο 41 της Μέιτλαντ
Παρκ Ρόουντ. ((Ο Μαρξ είχε το συνήθειο, όταν η συζήτηση τον
ενδιέφερε πολύ να περπατά ζωηρά πάνω κάτω στο δωμάτιο, λες
και βάδιζε για άσκηση στο κατάστρωμα μιας σκούνας. Κατά τ η
διάρκεια των μακρινών μου ταξιδιών είχα αποκτήσει κι εγώ την
ίδια τάση να βαδίζω μπρος πίσω, όταν το μυαλό μου ήταν απασχολημένο. Οπότε, μπορούσε να δει κανείς το δάσκαλο και το
μαθητή να περπατούν πάνω κάτω από τ η μια και την άλλη πλευ• Αφ' υψηλού.
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ρά του τραπεζιού για δυο και τρεις συνεχόμενες ώρες και να συζητούν απορροφημένοι για τις υποθέσεις του παρελθόντος και
του παρόντος». Μολονότι ο Χάιντμαν ισχυριζόταν πως «διψούσε για μάθηση», σύμφωνα με τον Μαρξ ήταν ο παλιός φοιτητής
του Ήτον που μιλούσε την περισσότερη ώρα.
Ο Χάιντμαν, από τη στιγμή που εξασφάλισε το δικαίωμα εισόδου του και γνωρίζοντας πως ο γιατρός του Μαρξ του απαγόρευε να δουλεύει τα απογεύματα, απέκτησε τη συνήθεια να κάνει την εμφάνισή του στη Μέιτλαντ Παρκ Ρόουντ απρόσκλητος
μετά το δείπνο. Οι πάντες στο σπίτι έβρισκαν ετούτη την κατάσταση αφόρητα κουραστική - ιδίως τα βράδια εκείνα που μια
ομάδα φίλων της Ελεονόρας, το Ντόγκμπερι Κλαμπ, μαζεύονταν στο σαλόνι και απήγγελλαν έργα του Σαίξπηρ. Ο Μαρξ
λάτρευε τις παραστάσεις τους και τους έβαζε μετά με το ζόρι να
λύσουν όλοι μαζί γρίφους και να παίξουν παντομίμα (αγελώντας,
όταν θεωρούσε κάτι ιδιαίτερα αστείο», θυμόταν ένας από τους
Ντόγκμπερι, «μέχρι που έτρεχαν δάκρυα στα μάγουλά του»)· ο
Χάιντμαν, πάντως, δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να τους διακόψει
και να αρχίσει να ρητορεύει στην παρέα για τις απόψεις του σχετικά με τον κύριο Γλάδστωνα. Όπως είχε γράψει κι ο Μαρξ στην
Τζένηχεν μετά από κάποιο παρόμοιο συμβάν:
Εισέβαλαν ο Χάιντμαν και η γυναίκα του, που διαθέτουν και
οι δυο ξεχωριστή πειθώ όταν πρόκειται να γίνουν φορτικοί. Η
γυναίκα μ' αρέσει αρκετά γιατί ο τρόπος που σκέπτεται και μιλάει είναι πρωτόγονος, απότομος και καθόλου συμβατικός,
πρέπει, όμως, να τη δεις με πόσο θαυμασμό κρέμεται από τα
χείλη του αυτάρεσκου φαφλατά που έχει πάρει για άντρα! Η
μαμά βαρέθηκε τόσο πολύ (κόντευε δέκα και μισή) που αποσύρθηκε.
Η αναπόφευκτη ρήξη συνέβη τον Ιούνιο του 1881, όταν ο Χάιντμαν εξέδωσε το σοσιαλιστικό του μανιφέστο με τον τίτλο Η
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Αγγλία για όλους, Ο Μαρξ ανακάλυψε έκπληκτος πως ένα μεγάλο μέρος ήταν δίχως την άδειά του, αντιγραμμένο από το Κεφάλαιο, Μια σημείωση στον πρόλογο παραδεχόταν πως «για τις
ιδέες και μεγάλο μέρος του υλικού που περιέχεται στα κεφάλαια
II και III, είμαι υπόχρεος στο μεγάλο στοχαστή και πρωτότυπο
συγγραφέα, στον οποίο, πιστεύω, σύντομα θα έχουν πρόσβαση
οι περισσότεροι συμπατριώτες μου». Ο Μαρξ θεώρησε τ η σημείωση εντελώς ανάρμοστη. Και γιατί ο Χάιντμαν να μην κατονομάσει το Κεφαλαίο και τον συγγραφέα του; Η ανυπόστατή
του δικαιολογία ήταν πως οι Άγγλοι «φοβούνταν το σοσιαλισμό»
και «απεχθάνονταν να τους κάνει μάθημα ένας ξένος». Ο Μαρξ,
ωστόσο, του επισήμανε πως επικαλούμενος στη σελίδα ογδόντα
έξι το «δαίμονα του σοσιαλισμού» δεν διασκεδάζεις τους φόβους
κανενός και πως ακόμη και ο πιο βραδύνους Άγγλος αναγνώστης
θα συμπέραινε από την εισαγωγή πως ο ανώνυμος στοχαστής είναι ξένος. Ήταν απλή, πεντακάθαρη κλοπή - η οποία γινόταν
πιο σοβαρή ακόμη από το γεγονός πως το κείμενο περιείχε πλήθος ανόητων λαθών στις λίγες παραγράφους που δεν ήταν ξεπατικωσούρα από το Κεφάλαιο, Ο Χάιντμαν εξορίστηκε από τ η
Μ έ ι τ λ α ν τ Παρκ Ρόουντ. Στα απομνημονεύματα που έγραψε
τριάντα χρόνια αργότερα, μεταξύ άλλων αερολογιών, έκανε λόγο για τον ενθουσιασμό που έδειχνε ο Μαρξ για τις νέες ιδέες
και πρόσθετε πως «μολονότι θα είχε κάθε λόγο να παραπονεθεί,
δεν τον ενδιέφεραν καν οι χονδροειδείς λογοκλοπές των οποίων
ήταν συχνά θύμα». Όπως πολλοί άνθρωποι της τάξης του, ο Χάιντμαν είχε την ευαισθησία ενός αναισθητοποιημένου ρινόκερου.
Ευτυχώς, πριν προλάβει καλά καλά να ξεμπερδέψει από τον
έναν Άγγλο μαθητή, βρήκε άλλον - αν και τούτη τ η φορά πήρε
τις προφυλάξεις του και δεν τον συνάντησε ποτέ αυτοπροσώπως.
Δεν ήταν ώρες να του φορτωθεί και πάλι στην πλάτη κανένας
αυτάρεσκος φαφλατάς. Ο Έρνεστ Μπέλφορτ Μπαξ είχε γεννηθεί το 1854, και η οικογένειά του, βιοτέχνες αδιάβροχων και πιστοί χριστιανοί, ανήκε στη μεσαία τάξη. Ο ίδιος, ενώ πήγαινε
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ακόμη σχολείο, είχε ασπαστεί τις ριζοσπαστικές ιδέες επηρεασμένος από την Παρισινή Κομμούνα. Το 1879, η σοβαρή μηνιαία
επιθεώρηση Modern Thought άρχισε να δημοσιεύει μια μακρά
σειρά άρθρων του πάνω στους ττνευματικούς ηγέτες της εποχής,
τα οποία, μεταξύ άλλων, περιελάμβαναν αποτιμήσεις του έργου
του Σοπενάουερ, του Βάγκνερ και (το 1881) του Μαρξ. Καθώς
ο Μπαξ είχε σπουδάσει εγελιανή φιλοσοφία στη Γερμανία, ήταν
ο μόνος Άγγλος σοσιαλιστής της γενιάς του που αποδεχόταν πως
η διαλεκτική στοιχειοθετούσε την εσώτερη δυναμική της ζωής.
Περιέγραψε το Κεφάλαιο ως το βιβλίο «που δίνει σάρκα και οστά
σε μια μέθοδο επεξεργασίας των οικονομικών θεωριών, η οποία
μπορεί, ως προς τον επαναστατικό της χαρακτήρα και το εύρος
της σπουδαιότητάς της, να συγκριθεί με το κοπερνίκειο σύστημα στην αστρονομία και το νόμο της βαρύτητας στη μηχανική,
εν γένει».
Ο Μαρξ συναρπάστηκε: είχε βρει επιτέλους ένα εγγλεζάκι
που τον καταλάβαινε. «Αυτό, λοιπόν, είναι το πρώτο δημοσίευμα τους είδους που είναι διαποτισμένο από ειλικρινή ενθουσιασμό
για τις νέες ιδέες καθαυτές και στέκεται τολμηρά ενάντια στο
βρετανικό φιλισταϊσμό», έγραψε στο φίλο του Φρίντριχ Άντολφ
Ζόργκε, ένα βετεράνο του '48 που ζούσε πια στη Νέα Υόρκη.
Ακόμη καλύτερα δε, η Modern Thought ανάρτησε στους τοίχους
του Γουέστ Εντ του Λονδίνου αφίσες που ανήγγελλαν τ η δημοσίευση του άρθρου. Όταν ο Μαρξ διάβασε τα σχόλια του Μπαξ
στην άρρωστη γυναίκα του, της έφτιαξε αμέσως το κέφι.
Μπορεί η λογοκλοπή και οι άξεστοι τρόποι του να ήταν οι βασικοί λόγοι που εκδιώχθηκε από το στενό κύκλο της Μέιτλαντ
Παρκ Ρόουντ, αλλά ο Χάιντμαν είχε δίκιο όταν υποψιαζόταν πως
η μακροχρόνια ασθένεια της Τζένης είχε σπάσει τα νεύρα του
Μαρξ και τον είχε φέρει σε τέτοια κατάσταση «που έβλεπε τ η
χειρότερη πλευρά των πραγμάτων». Το καλοκαίρι του 1880, ο
Κάρολος ανησυχούσε τόσο για την επιδείνωση της υγείας της
Τζένης που την πήγε στο Μάντσεστερ να συμβουλευτούν το φί-
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λο του Δρα Έντουαρντ Γκάμπερτ, ο οποίος αποφάσισε πως έπασχε από σοβαρή πάθηση του ήπατος. Της συνέστησε μια περίοδο dolce far niente^^ κατά προτίμηση στη θάλασσα κι, έτσι, ολόκληρο το σόι ξεκίνησε για διακοπές στο Ραμσγκέιτ - ο Ένγκελς,
ο Κάρολος και η Τζένη, η Λόρα και ο Πολ Λαφάργκ, η Τζένη και
ο Σαρλ Λονγκέ συν τα παιδιά τους, ο Ζαν, ο Ανρί και ο Έντγκαρ.
« Η επίσκεψη αποδεικνύεται ιδιαίτερα επωφελής για τον Μαρξ,
ο οποίος, ελπίζω, να αναζωογονηθεί εντελώς», έγραψε ο Ένγκελς
σ' έναν κομμουνιστή στη Γενεύη. «Δυστυχώς η γυναίκα του
ασθενεί εδώ και λίγο καιρό, είναι, όμως, όσο χαρούμενη της επιτρέπουν οι περιστάσεις».
Μ ε άλλα λόγια, καθόλου χαρούμενη. Ο Μαρξ, που δεν είχε
μείνει καθόλου ευχαριστημένος από τ η διάγνωση του Δρα Γκάμπερτ, την ενθάρρυνε να αναζητήσει και μια δεύτερη γνώμη από
κάποιον ειδικό στο Κάρλσμπαντ, τον Δρα Φέρντιναντ Φλέκλες
- ο οποίος, καθώς δεν είχε συναντήσει ποτέ την Τζένη, της ζήτησε να του στείλει λεπτομερή περιγραφή της κατάστασής της.
«Πιθανόν αυτό που επιδείνωσε πρόσφατα την κατάστασή μου»,
του είπε, αφού του απαρίθμησε τα φυσικά συμπτώματα, «είναι
το μεγάλο άγχος που βαραίνει στους ώμους εμάς των "παλιών"».
Τώρα που η γαλλική κυβέρνηση είχε δώσει αμνηστία στους πολιτικούς πρόσφυγες, του επισήμανε, δεν υπήρχε τίποτε που να
εμποδίζει το γαμπρό της τον Λονγκέ να επιστρέψει στο Παρίσι
και να στερήσει έτσι πρακτικά από μια γριά γυναίκα την κόρη
και τα εγγόνια της. «Καλέ μου γιατρέ, πόσο θα ήθελα να ζήσω
περισσότερο. Τι παράξενο, όσο πλησιάζει όλο το πράγμα στο τέλος του, τόσο προσκολλάται κανείς στην "κοιλάδα των δακρύων"». Μολονότι ο Μαρξ δεν είχε δει αυτή την επιστολή της
γυναίκας του, αντιλαμβανόταν πολύ καλά τον τρόμο θανάτου
που την είχε καταλάβει: μετά από ένα μήνα απραξίας στο Ραμσγκέιτ, ανέφερε πως η ασθένεια της Τζένης «επιδεινώθηκε αιφ* Γλυκιάς απραξίας.
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νίδια σε τέτοιο βαθμό που απειλεί να φτάσει στο μοιραίο τέρμα
της».
Ο ίδιος ο Μαρξ, μετά την κούρα στη θάλασσα, ένιωθε πιο ευδιάθετος. Όση βελτίωση, όμως, είχε σημειώσει η υγεία του χάθηκε γρήγορα, μετά από έναν υγρό και παγωμένο χειμώνα που
τον «ευλόγησε μ' ένα μόνιμο κρύωμα και βήχα που δεν με αφήνει να κοιμηθώ κ.ο.κ.», όπως πληροφόρησε έναν αλληλογράφο
του στην Αγία Πετρούπολη, εξηγώντας του γιατί δεν είχε τις δυνάμεις να απαντήσει στις επιστολές του. Ούτε κουβέντα, βέβαια,
για πρόοδο στους υπόλοιπους τόμους του Κεφαλαίου. «Το χειρότερο είναι πως η κατάσταση της κυρίας Μαρξ γίνεται μέρα με
την ημέρα όλο και πιο επικίνδυνη, παρά το γεγονός πως έχω ζητήσει τ η συνδρομή των πλέον καταξιωμένων γιατρών του Λονδίνου. Εξάλλου, έχω πλήθος οικογενειακών προβλημάτων». Ένα
από αυτά ήταν η αιφνίδια αναχώρηση της Τζένηχεν και των παιδιών της στο Παρίσι, όπου ο Σαρλ Λονγκέ είχε διοριστεί αρχισυντάκτης της LaJustice^ της ριζοσπαστικής καθημερινής εφημερίδας του Ζορζ Κλεμανσό. «Αντιλαμβάνεσαι πόσο επώδυνος
-στην παρούσα κατάσταση της κυρίας Μαρξ- είναι ετούτος ο
αποχωρισμός. Για μένα και για κείνη, τα εγγόνια μας, τα τρία
αγοράκια μας, ήταν ανεξάντλητες πηγές χαράς, ζωής». Συχνά,
ακούγοντας παιδικές φωνές από το δρόμο, έτρεχε στο μπροστινό παράθυρο, λησμονώντας προς στιγμήν πως οι πολυαγαπημένοι μικροί του βρίσκονταν πια από την άλλη πλευρά της Μάγχης. Μια άλλη μέρα πάλι, ενώ έκανε τον περίπατό του στο
Μέιτλαντ Παρκ, ένιωσε άλλη μια σουβλιά, όταν ο φύλακας του
πάρκου τον σταμάτησε και τον ρώτησε τι απέγινε ο μικρός «ΤζόVI», με άλλα λόγια ο Ζαν Λονγκέ. Ακόμη χειρότερα, δεν μπόρεσε
να παρευρεθεί στον ερχομό του εγγονού του Μαρσέλ, ο οποίος
γεννήθηκε στο καινούργιο σπίτι των Λονγκέ στην Αρζαντέιγ,
τον Απρίλιο του1881. Εκεί ίσως να οφείλεται το γκρινιάρικο ύφος
του συγχαρητήριου μηνύματός του: «Είμαι, βεβαίως, επιφορτισμένος από τη Μαμά και την Τούσι... να σας ευχηθώ όλα τα κα-
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λά του κόσμου, δεν βλέπω, ωστόσο, σε τι. χρησιμεύουν οι "ευχές", παρά μόνον για να επιβεβαιώσουν πόσο ανίσχυρος είμαι».
Ήταν τουλάχιστον αγόρι. Μολονότι η Τζένη Μαρξ περίμενε κι
ήλπιζε πως το παιδί θα ήταν κορίτσι, «εγώ, από την πλευρά μου,
προτιμώ το "ανδρείο" φύλο για τα παιδιά που γεννιούνται σ' αυτήν εδώ την καμπή της ιστορίας. Έχουν μπροστά τους την πιο
επαναστατική περίοδο που χρειάστηκε ποτέ να περάσουν οι άνθρωποι. Το κακό τώρα είναι να είσαι "γέρος" και να είσαι ικανός
μονάχα να προβλέπεις αντί να βλέπεις».
Τόσο ο ίδιος όσο κι η γυναίκα του ένιωθαν αρχαίοι σαν τον
Μαθουσάλα. Ο Κάρολος έκανε χαμάμ για να χαλαρώσει το πόδι του που είχε γίνει δύσκαμπτο από τους ρευματισμούς* η Τζένη αποτραβήχτηκε για μέρες ολόκληρες στο κρεβάτι, αδυνατίζοντας ακόμη περισσότερο. Για μια ακόμη φορά, ο πόνος της
εξαφανίστηκε ως διά μαγείας κι ένιωσε τις δυνάμεις της να επιστρέφουν. Μπόρεσε να βγει για περιπάτους, να πάει ακόμη και
στο θέατρο. Ο Μαρξ, ωστόσο, ήξερε πως δεν υπήρχαν περιθώρια ανάρρωσης. Η Τζένη είχε καρκίνο. «Μεταξύ μας, η ασθένεια της γυναίκας μου είναι, αλίμονο, αγιάτρευτη», έγραφε τον
Ιούνιο του 1881 στον παλιό του φίλο Ζόργκε. « Σ ε λίγες ημέρες
θα την πάω στη θάλασσα, στο Ήστμπουρν». Εκεί αναγκάστηκε να χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις της αναπηρικό καροτσάκι - «κάτι που εγώ, περιπατήτρια par excellence^ θα είχα
θεωρήσει, μόλις λίγους μήνες πριν, πως ξεπερνούσε τα όρια της
αξιοπρέπειάς μου».
Μετά από δύο εβδομάδες στη νότια ακτή η Τζένη είχε ανακτήσει τις δυνάμεις της και ξεκίνησαν με τον Κάρολο την περιπέτεια να διασχίσουν τ η Μάγχη για να επισκεφθούν τον καινούργιο τους εγγονό. Ωστόσο, πριν καλά καλά φτάσουν στην
Αρζαντέιγ η Τζένη είχε προσβληθεί από σοβαρή διάρροια. Ούτ ε η οικοδέσποινά τους ήταν στην καλύτερή της φόρμα. «Το
άσθμα της Τζένης είναι πολύ άσχημα», έγραψε ο Μαρξ στον
Ένγκελς, «το σπίτι είναι εκτεθειμένο στα ρεύματα. Το παιδί εί-
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ναι ηρωικό όπως πάντα».Έφτασαν νέα από την Αγγλία πως η
Τούσι είχε χτυπηθεί από κάποια τρομερή και απροσδιόριστη αρρώστια. Ο Μαρξ έσπευσε πίσω στο Λονδίνο για να δει τι συνέβαινε. Τ η βρήκε σε μια κατάσταση «ακραίας νευρικής κατάπτωσης», την οποία σήμερα θα τ η θεωρούσαμε ανορεξία. «Για
εβδομάδες δεν έτρωγε σχεδόν τίποτε», έγραψε στον Ένγκελς.
«Ο Ντόνκιν [ο γιατρός] λέει πως δεν υπάρχει οργανικό πρόβλημα, η καρδιά είναι υγιής, τα ττνευμόνια υγιή κ.ο.κ., ουσιαστικά,
η κατάσταση αποδίδεται σε μια ολοκληρωτική διαταραχή της
δράσης του στομάχου, το οποίο έχει ξεσυνηθίσει το φαγητό (και
η ίδια έχει κάνει χειρότερα τα πράγματα πίνοντας μεγάλες ποσότητες τσάι· ο γιατρός τής απαγόρευσε εντελώς το τσάι), και
σε ένα τσακισμένο νευρικό σύστημα».
Η Τζένη επέστρεψε δυο εβδομάδες αργότερα, συνοδευόμενη
από την ακαταπόνητη Έ λ ε ν Ντέμουθ, και αμέσως έπεσε στο
κρεβάτι. Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Μαρξ ήταν βέβαιος πως η
ασθένειά της «πλησίαζε όλο και περισσότερο στο τέλος της». Ο
ίδιος ήταν κλινήρης από βρογχίτιδα, αλλά ανένηψε με το που
έμαθε πως οι Γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες είχαν κερδίσει δώδεκα έδρες στο Ράιχσταγκ. «Εάν υπάρχει κάποιο εξωτερικό γεγονός το οποίο συνέβαλε στο να ξανάρθει στα συγκαλά του ο
Μαρξ», έγραφε ο Ένγκελς στον Έντουαρντ Μπέρνσταϊν στα τέλη Νοεμβρίου, «αυτό είναι λίγο πολύ οι εκλογές. Ποτέ άλλοτε
προλεταριάτο δεν συμπεριφέρθηκε με τόση μεγαλοπρέπεια...
Σ τ η Γερμανία, μετά από τρία χρόνια προγραφών δίχως προηγούμενο και αμείωτης έντασης, κατά τ η διάρκεια των οποίων η
παραμικρή μορφή δημόσιας οργάνωσης, ακόμη κι αυτή η επικοινωνία, ήταν απλώς αδύνατη, οι άντρες μας επανέκαμψαν, όχι
μονάχα με όλη τους την προηγούμενη δύναμη, αλλά στην πραγματικότητα δυνατότεροι από πριν».
Η Τζένη Μαρξ πέθανε στις 2 Δεκεμβρίου του 1881. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες δεν μπορούσαν ούτε να ιδωθούν με τον
άντρα της: η βρογχίτιδά της είχε παρουσιάσει επιπλοκές, εξαι-
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τίας μιας πλευρίτιδας, και είχε απομονωθεί στο διπλανό υττνοδωμάτιο, ανήμπορη να κινηθεί. Τα τελευταία της λόγια τα είπε
στα αγγλικά από το κατώφλι του άλλου κόσμου: «Κάρολε, οι
δυνάμεις μου μ' εγκαταλείπουν...» Ο γιατρός απαγόρευσε στον
Μαρξ να παρευρεθεί στην κηδεία, που έγινε τρεις ημέρες αργότερα σε μια γωνία του κοιμητηρίου του Χαϊγκέιτ που δεν ήταν
καθαγιασμένη. Παρηγοριόταν με την απάντηση που είχε δώσει
η Τζένη την προηγουμένη του θανάτου της, με αφορμή κάποια
τυπικότητα που είχαν παραμελήσει: αΔεν είμαστε τέτοιοι εξωτερικοί άνθρωποι!» Η άλλη του παρηγοριά στον πόνο ήταν η
ίδια του η άθλια κατάσταση, που απαιτούσε να αλείφει πολλές
φορές μέσα στην ημέρα το λαιμό και το στήθος του με ιώδιο.
((Μόνο ένα αποτελεσματικό αντίδοτο υπάρχει για τα βάσανα του
μυαλού, ο φυσικός πόνος», έγραψε. ((Κράτα στο ένα χέρι το τέλος του κόσμου και αντιπαράβαλέ το με έναν άνθρωπο που έχει
οξύ πονόδοντο στο άλλο».
Ο Ένγκελς είπε πως κι ο ίδιος ο Μαρξ ήταν πρακτικά νεκρός
πια - σκληρή παρατήρηση, που έκρυβε, ωστόσο, μια φριχτή αλήθεια. Κατά τ η διάρκεια των τελευταίων ημερών της Τζένης,
εξαντλημένος από την αϋτυνία και την έ λ λ ε ι ψ η άσκησης, προσβλήθηκε από την ασθένεια που τελικά θα τον σκότωνε. Μολονότι ο Γερμανός εκδότης του διάλεξε αυτή την ακατάλληλη στιγμή για να του ζητήσει να επανεκδοθεί το Κεφάλαιο^ η εργασία
ήταν ρητά απαγορευμένη. Κατόπιν συμβουλής του γιατρού δοκίμασε για δυο βδομάδες το ((ζεστό κλίμα και τον ξηρό αέρα»
της Νήσου Γουάιτ, συνοδευόμενος από την Ελεονόρα - και το
μόνο που κατάφερε ήταν να ταλαιπωρηθεί από θύελλες, βροχή
και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Τελικά, χάρη στις ((ιδιοτροπίες του καιρού» η βρογχική του καταρροή επιδεινώθηκε και
κάποιος ντόπιος γιατρός αναγκάστηκε να του δώσει να φοράει
έναν αναττνευστήρα κατά τ η διάρκεια των περιπάτων του στην
προκυμαία του Βέντορ.
Η Ελεονόρα, που εξακολουθούσε να μην τρώει και να μην κοι-
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μάται κανονικά, παρέπαιε μεταξύ καταθλιπτικής σιωπής και
εκρήξεων μιας «ανησυχητικά υστερικής φύσης». Ο πόθος της
για σταδιοδρομία στη σκηνή τής είχε γίνει πλέον επιτακτική
ανάγκη: μέχρι να σβήσει αυτήν της τ η δίψα δεν θα μπορούσε να
ικανοποιήσει ούτε τις υπόλοιπές της ορέξεις. Η ημέρα της επιστροφής τους από το Βέντορ, η 16η Ιανουαρίου του 1882, συνέπεσε με τα εικοστά δεύτερα γενέθλια της Ελεονόρας, θλιβερή
υπόμνηση πως τα καλύτερά της χρόνια είχαν θυσιαστεί στο βωμό του οικογενειακού καθήκοντος. Ο Μαρξ ήξερε πως έπρεπε
να της χαρίσει την ελευθερία της. «Όσο για μελλοντικά σχέδια»,
έγραφε στον Ένγκελς στις 12 Ιανουαρίου, «το πρώτο μου μέλημα θα πρέπει να είναι να απαλλάξω την Τούσι από το ρόλο της
συνοδού μου... Η κοπέλα υφίσταται τέτοια πνευματική πίεση
που υπονομεύει την υγεία της. Ούτε τα ταξίδια ούτε οι αλλαγές
του κλίματος ούτε οι γιατροί μπορούν να κάνουν τίποτε σε αυτήν
την περίπτωση».
Για τον ίδιο τον Μαρξ, εντούτοις, η αλλαγή κλίματος ήταν
επιτακτική ανάγκη: δεν θα έβρισκε γιατρειά για την καταρροή
του -«ετούτη την καταραμένη αγγλική αρρώστια»- αν δεν εγκατέλειπε τον καταραμένο αγγλικό χειμώνα που την είχε επιδεινώσει. Οι πόρτες της Ιταλίας ήταν κλειστές (πρόσφατα κάποιος είχε συλληφθεί στο Μιλάνο μόνο και μόνο επειδή είχε το
όνομα Μαρξ), αποφάσισε λοιπόν για πρώτη φορά στη ζωή του να
βγει από την Ευρώπη και στις 18 Φεβρουαρίου πήγε στην Αλγερία.
Έτσι, ξεκίνησε μια χρονιά ατελείωτων περιπλανήσεων: τρεις
μήνες στο Αλγέρι, ένας μήνας στο Μόντε Κάρλο, τρεις μήνες
με τους Αονγκέ στην Αρζαντέιγ, ένας μήνας στο ελβετικό θέρετρο του Βεβέ. Η άφιξή του σε καθένα από αυτά τα μέρη συνοδευόταν, με συνέπεια που καταντούσε κωμική, από καταιγίδες
κι αστραπόβροντα, ακόμη κι αν έλαμπε ο ήλιος όλες τις προηγούμενες βδομάδες. Τον Οκτώβριο επέστρεψε στο Λονδίνο, αλλά η υγρασία και το κρύο τον ανάγκασαν αμέσως να ξαναφύγει
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για το Βέντορ, όπου παρέμεινε μέχρι τον Ιανουάριο του 1883.
Τη δεκαετία του 1840, η επανάσταση και οι αντιδραστικές δυνάμεις τον πέταγαν από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα στην Ευρώπη* τώρα, από ένα τσιχαλάκι στους βρογχικούς σωλήνες ξανάπιανε τη νομαδική ζωή. Η ιστορία επαναλαμβανόταν, αυτήν
τ η φορά, όμως, ως κακόγουστη φάρσα. Στο Αλγέρι σπανίως
έμπαινε στον κόπο να διαβάσει εφημερίδα και προτιμούσε να
επισκέπτεται τους βοτανικούς κήπους, να συνομιλεί με τους συγκατοίκους του στο ξενοδοχείο ή απλώς να κοιτάζει έξω τ η θάλασσα. Τι νόημα είχε πλέον ο υλισμός και η διαλεκτική; Σε ένα
γράμμα του στη Λόρα, αφηγείται κάποιο τοπικό αραβικό παραμύθι, που φαίνεται κομμένο και ραμμένο στην κατάστασή του:
Ένας βαρκάρης έχει ετοιμάσει τη μικρή του βάρκα και περιμένει επιβάτες στα ταραγμένα νερά ενός ποταμού. Ένας φιλόσοφος, που θέλει να περάσει στην αντίπερα όχθη, ανεβαίνει
στη βάρκα. Ακολουθεί ο εξής διάλογος:
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: Ξέρεις, βαρκάρη, από ιστορία;
ΒΑΡΚΑΡΗΣ: Ό χ ι !

ΦΙΑΟΣΟΦΟΣ: Τότε έχεις χαραμίσει τη μισή σου ζωή! Έχεις
σπουδάσει μαθηματικά;
ΒΑΡΚΑΡΗΣ: Ό χ ι !

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: Τότε έχεις χαραμίσει πάνω απ' τη μισή σου
ζωή.
Δεν προλαβαίνουν να βγουν αυτά τα λόγια από το στόμα
του φιλόσοφου και ο αέρας αναποδογυρίζει τη βάρκα και ρίχνει
το βαρκάρη και το φιλόσοφο στη θάλασσα. Όπου φωνάζει ο
ΒΑΡΚΑΡΗΣ: Ξέρεις κολύμπι;
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: Ό χ ι !

ΒΑΡΚΑΡΗΣ: Τότε έχεις χαραμίσει όλη σου τη ζωή.
Εξωτερικά ήταν ακόμη εντυπωσιακός: μια Αγγλίδα που γνώρισε τον Μαρξ εκείνη περίπου την περίοδο τον θυμόταν ως «έναν
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από κάθε άποψη μεγαλόσωμο άντρα, με τεράστιο κεφάλι και
κόμμωση που έφερνε στο μυαλό τον «αναμαλλιασμένο Πίτερ».
Ή κιόλας, τον Σαμψών στο ποίημα του Τζον Μίλτον με ασμύριγγες ωσάν της ράχης αγριεμένων κάπρων/τρίχες, ωσάν σκαντζόχοιρου όψη τραχιά». Τα τελευταία, ωστόσο, χρόνια της ζωής του, εξασθενημένος από την πλευρίτιδα και τη βρογχίτιδα,
δεν είχε πια το κουράγιο να λιανίσει τους Φιλισταίους με τη σιαγόνα του όνου. Στο τέλος, παραδέχτηκε πως η δύναμή του είχε
χαθεί και παρέδωσε την πολύτιμή του προβιά βορά στα χέρια
κάποιου Αλγερινού μπαρμπέρη. «Ξεφορτώθηκα την προφητική
μου γενειάδα και το τιμημένο μου στέμμα», έγραψε στον Ένγκελς στις 28 Απριλίου του 1882.
Αόμματος στη Γάζα* άτριχος στο Αλγέρι. Μας είναι σχεδόν
αδύνατον να φανταστούμε τον Μαρξ φαλακρό και φρεσκοξυρισμένο - κι ο ίδιος φρόντισε να βεβαιωθεί πως η αιωνιότητα δεν
θα τον γνώριζε ποτέ μ' αυτό το πρόσωπο. Πριν από τη συμβολική κουρά, έβαλε να τον φωτογραφήσουν, δασύτριχο, με βλέμμα
ακτινοβόλο, για να θυμίζει στις κόρες του τον άνθρωπο που ήξεραν παλιά. Είναι η τελευταία εικόνα του που διαθέτουμε: ενός
Δία μειλίχιου, ενός Άγιου Βασίλη διανοούμενου. Όπως αστειευόταν κι ο ίδιος: «Καταφέρνω ακόμη να περιβάλλω τα πράγματα
μ' ευχάριστα προσωπεία». Κι αυτό ακριβώς έκανε, όσον αφορά,
τουλάχιστον, την οικογένειά του. Η πλευρίτιδά του αντιστεκόταν πεισματικά στις θεραπείες κι ενώ βρισκόταν στο Μόντε
Κάρλο ένας ντόπιος ειδικός επιβεβαίωσε ότι η βρογχίτιδά του
ήταν πια χρόνια· παρ' όλα αυτά δεν είπε τίποτε στις κόρες του.
«Όσα γράφω και λέω στα παιδιά είναι η αλήθεια, αλλά όχι όλη
η αλήθεια», εξήγησε. «Ποιος ο λόγος να τις ανησυχήσω;»
Εντωμεταξύ, η Τζένηχεν είχε κι αυτή το δικό της μυστικό:
είχε καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Μολονότι βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης κι ήταν εξαντλημένη από
τη φροντίδα των τεσσάρων ζωηρών της γιων, κατάφερε με κάποιον τρόπο να κρατήσει κρυφή την αγωνία της από τον Μαρξ,
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όταν τους επισκέφθηκε στην Αρζαντέιγ, το καλοκαίρι του 1882.
Αναμφίβολα σημαντική ήταν η βοήθεια που της πρόσφεραν η
Ελεονόρα και η Έλεν, που ήρθαν την ίδια εποχή. Ο μικρός ΤζόVI Λονγκέ είχε ζωηρέψει από τότε που μετακόμισαν στη Γαλλία
(((έγινε άτακτος από πλήξη», συμπέρανε ο Μαρξ) κι, όταν, στα
μέσα Αυγούστου, η Ελεονόρα επέστρεψε στο Αονδίνο, πήρε τον
εξάχρονο καπετάν φασαρία μαζί της, με την υπόσχεση να επιβλέψει την εκπαίδευση και την πειθαρχία του για τους επόμενους
μήνες. Έτσι, οι ελπίδες της να ξεφύγει από τη σκλαβιά του καθήκοντος έλαβαν τέλος: μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, πέρασε από το γιατροπόρεμα του πατέρα της στο ντάντεμα του
ανεψιού της. Στην πραγματικότητα, πάντως, η νέα αυτή ευθύνη γέμισε την Ελεονόρα χαρά και πριν περάσει πολύς καιρός θεωρούσε τον Τζόνι ((γιο της». Τα αδέρφια του Έντγκαρ και Χάρι
έφυγαν διακοπές με τον πατέρας τους στο Καλβαντός προς τα
τέλη Αυγούστου, και η Τζένη έμεινε μόνη της με τον Μαρσέλ,
που ήταν ακόμη νήπιο. Αφού γέννησε ένα κοριτσάκι (το οποίο
βαπτίστηκε Τζένη και το φώναζαν Μεμέ), εκμυστηρεύτηκε στο
τέλος την αλήθεια για την πάθηση της κύστης της σε μια επιστολή στην Ελεονόρα: ((Σε κανέναν στον κόσμο δεν θα ευχόμουν
τα μαρτύρια που περνάω εδώ και οκτώ μήνες, είναι απερίγραπτα
και από τότε που ανέλαβα και το θηλασμό του μωρού, η ζωή μου
έχει γίνει κόλαση». Τους απαγόρευσε ρητά να πουν οτιδήποτε
στον Μαυριτανό. Η συμβίωση, όμως, ένα ολόκληρο καλοκαίρι
κάτω από την ίδια στέγη τού είχε ήδη δώσει αρκετές ενδείξεις
πως κάτι πήγαινε στραβά. Από το χειμερινό του στρατηγείο στη
Νήσο Γουάιτ, έστελνε τακτικές εκκλήσεις για να μάθει τα νέα
της ((κακόμοιρης της Τζένηχεν» και του μωρού της. ((Με καταθλίβει», είπε στην Ελεονόρα το Νοέμβριο. ((Φοβούμαι πως αυτό
το φορτίο δεν θα μπορέσει να το σηκώσει».
Ο ίδιος ο Μαρξ δεν μπορούσε να κάνει τίποτε για να την
απαλλάξει από το φορτίο. Το μεγαλύτερο μέρος του Δεκεμβρίου μια τραχειακή καταρροή τον ανάγκασε να μείνει κλεισμένος
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στο σπίτι της Μπόνιφας Γκάρντενς 1, στο Βέντορ, όπου είχε κα~
ταλύσει. Τουλάχιστον η πλευρίτιδα και η βρογχίτιδά του είχαν
υποχωρήσει. (αΠολύ ενθαρρυντικό αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότεροι σύγχρονοι μου, εννοώ τους συνομηλίκους μου^ έχουν
ήδη τινάξει τα πέταλα σε σεβαστές ποσότητες».) Στις 5 Ιανουαρίου έμαθε από τους Λαφάργκ πως η Τζένηχεν βρισκόταν σε
κρίσιμη κατάσταση· το επόμενο πρωί ξύττνησε από τόσο βίαιο
βήχα που στην αρχή νόμισε πως είχε ττνιγεί. Ήταν τυχαία άραγε τα δύο γεγονότα; Ρώτησε τον τοπικό γιατρό, ένα φιλικό νεαρό από το Γιορκσάιρ, που λεγόταν Τζέιμς Ουίλιαμσον, αν η
ττνευματική αγωνία μπορεί με κάποιον τρόπο να επηρεάσει ατις
κινήσεις του βλεννογόνου».
Η Τζένη Λονγκέ πέθανε στις πέντε η ώρα το απόγευμα της
11ης Ιανουαρίου, στην ηλικία των τριάντα έξι ετών. Η Ελεονόρα, μόλις πληροφορήθηκε τα νέα, έφυγε αμέσως για το Βέντορ:
Έχω ζήσει πολλές στιγμές θλιβερές στη ζωή μου, καμιά,
όμως, τόσο θλιβερή όσο αυτή. Ένιωθα πως πήγαινα στον πατέρα μου την καταδίκη του σε θάνατο. Σε όλη τη μακριά, αγχωμένη διαδρομή, έστυβα το μυαλό μου να δω πώς θα του πω
τα νέα. Δεν χρειάστηκε, με πρόδωσε το πρόσωπό μου. Ο Μαυριτανός μου είπε μόλις με είδε « Η Τζένηχέν μας πέθανε».
Έπειτα με πίεσε να φύγω αμέσως για το Παρίσι και να βοηθήσω με τα παιδιά. Ήθελα να μείνω μαζί του, αλλά δεν δεχόταν αντιρρήσεις. Είχα δεν είχα μείνει μισή ώρα στο Βέντορ
και ξεκινούσα πάλι το θλιβερό ταξίδι της επιστροφής για το
Λονδίνο. Από εκεί έφυγα για το Παρίσι. Έκανα ό,τι ήθελε ο
Μαυριτανός για χάρη των παιδιών.
Δεν θα πω τίποτε παραπάνω για την επιστροφή μου στο
σπίτι. Κάθε φορά που σκέφτομαι εκείνη την εποχή, το άγχος,
το μαρτύριο, ανατριχιάζω άθελά μου. Αρκετά. Γύρισα, κι ο
Μαυριτανός επέστρεψε στο σπίτι του για να πεθάνει.
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Πριν εγκαταλείψει το Βέντορ, ο Μαυριτανός έγραψε ένα βιαστικό σημείωμα στον Δρα Ουίλιαμσον, εξηγώντας τους λόγους
της εσπευσμένης του αναχώρησης. «Σε παρακαλώ, αγαπητέ γιατρέ, στείλε το λογαριασμό στο Μέιτλαντ Παρκ, αριθμ. 41, Λονδίνο, NW. Λυπάμαι που δεν είχα τον χρόνο να σε χαιρετήσω. Με
ανακουφίζει κάπως ένας δυσάρεστος πονοκέφαλος. Ο φυσικός
πόνος είναι το μόνο "γιατρικό" για τον ττνευματικό πόνο». Λπ'
όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, είναι το τελευταίο γράμμα
που έγραψε. Επισύναψε στο φάκελο μια φωτογραφία του ως αναμνηστικό δώρο και έγραψε πάνω της με τρεμάμενο χέρι «με τις
ευχές (sic) για έναν ευτυχισμένο καινούργιο χρόνο».
Η Ελεονόρα το γνώριζε* ο πατέρας της είχε επιστρέψει σπίτι για να πεθάνει. Τον ταλαιπωρούσαν λαρυγγίτιδες, βρογχίτιδες,
αϋπνίες και νυχτερινές εφιδρώσεις και ήταν τόσο εξασθενημένος που δεν μπορούσε να διαβάσει ούτε τα βικτοριανά μυθιστορήματα στα οποία έβρισκε άλλοτε κάποια παρηγοριά. Κοιτούσε
το κενό και πού και πού φυλλομετρούσε καταλόγους εκδόσεων
έκανε ποδόλουτρα με διαλύματα μουστάρδας για να ζεστάνει τα
πόδια του. Η Έλεν Ντέμουθ επιχείρησε να του αναπτερώσει το
ηθικό μαγειρεύοντας καινούργια εξωτικά φαγητά, αλλά ο Μαρξ
προτιμούσε μια δίαιτα που είχε επινοήσει ο ίδιος: μια πίντα γάλα καθημερινά (μέχρι τότε το σιχαινόταν) το οποίο ενίσχυε με
γερές δόσεις ρούμι και μπράντι. Τον Φεβρουάριο έβγαλε ένα
απόστημα στο συκώτι και αναγκάστηκε να μείνει στο κρεβάτι.
Ο Ένγκελς σημείωνε στις 7 Μαρτίου πως η υγεία του Μαρξ «δεν
σημειώνει τις αναμενόμενες προόδους. Ας ήμασταν δύο μήνες
αργότερα, κι η ζέστη κι ο αέρας θα αρκούσαν για να τον γιατρέψουν, αλλά έτσι όπως φυσάει βορειοανατολικός άνεμος, καταιγίδα σχεδόν, χιονοθύελλα, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που
πάσχει από επίμονη βρογχίτιδα να γιατρευτεί!» Όταν ο Ένγκελς
πήγε στο σπίτι τη συνηθισμένη του ώρα, την Τετάρτη 14 Μαρτίου, στις 2.30 μ.μ., η Λένχεν κατέβηκε και του είπε πως ο Μαρξ
«λαγοκοιμόταν» στην αγαπημένη πολυθρόνα πλάι στο τζάκι.
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Μέχρι να ανέβουν στην κρεβατοκάμαρα, ένα δυο λεπτά αργότερα, ο Μαρξ είχε πεθάνει. « Η ανθρωπότητα μειώθηκε κατά
ένα κεφάλι)), έγραψε ο Ένγκελς σε κάποιο σύντροφο στην Αμερική, «κατά το σημαντικότερο κεφάλι της εποχής μας)).
Ο Κάρολος Μαρξ τάφηκε στις 17 Μαρτίου του 1883, σε μια
απόμακρη γωνιά του νεκροταφείου του Χαϊγκέιτ, στο ίδιο μνήμα όπου είχε ταφεί και η γυναίκα του δεκαπέντε μήνες νωρίτερα. Έντεκα πρόσωπα όλα κι όλα παραβρέθηκαν στην κηδεία.
Στην επικήδεια ομιλία του ο Ένγκελς τον περιέγραψε ως μία
επαναστατική ιδιοφυΐα που μισήθηκε και συκοφαντήθηκε περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο της εποχής του και πρόβλεψε πως ατο όνομα και το έργο του θα επιβιώσουν στους αιώνες)). Σοσιαλιστικές εφημερίδες στη Γαλλία, τ η Ρωσία και την
Αμερική δημοσίευσαν εγκώμια με πομπώδεις τίτλους όπως: «Ο
καλύτερος φίλος κι ο μεγαλύτερος δάσκαλος των εργατών)),
«Ατυχία για την ανθρωπότητα)), « Η μνήμη του θα ζ?ι, όταν οι βασιλείς θα έχουν πια ξεχαστεί)), «Ένας από τους ευγενέστερους
ανθρώπους που περπάτησαν στη γη)). Σ τ η χώρα, ωστόσο, που
πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της εξηνταπεντάχρονης ζωής του,
ο θάνατός του πέρασε σχεδόν απαρατήρητος. «Ανακοινώθηκε ο
θάνατος του Δρος Καρόλου Μαρξ, του Γερμανού Σοσιαλιστή)),
ανέφερε η Daily News του Λονδίνου. «Έζησε για να δει τις θεωρίες του που κάποτε τρομοκρατούσαν Αυτοκράτορες και Καγκελάριους να αργοπεθαίνουν... Οι Άγγλοι εργάτες δεν έχουν
κανένα λόγο να υιοθετήσουν τις αρχές του)). Η νεκρολογία που
δημοσίευσε η Times ήταν μια παράγραφος όλη κι όλη, μ' ένα
λάθος σχεδόν σε κάθε πρόταση: γεννήθηκε στην Κολωνία και
μετανάστευσε στη Γαλλία στην ηλικία των είκοσι ετών. Μόνον
η Pall Mall Gazette υποπτεύτηκε πως δεν επρόκειτο να ξεχαστεί: «Το Κεφάλαιο^ αν και ανολοκλήρωτο, θα γεννήσει αναρίθμητα μικρότερα βιβλία και θα ασκεί ολοένα μεγαλύτερη επιρροή στους ανθρώπους που στοχάζονται με ειλικρίνεια για τα κοινωνικά προβλήματα)).
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Τι επιτάφιο θα είχε διαλέξει ο ίδιος για τον εαυτό του; Ενώ
έκανε διακοπές στο Ραμσγκέιτ, το καλοκαίρι του 1880, ο Μαρξ
είχε γνωρίσει τον Αμερικανό δημοσιογράφο Τζον Σουίντον, ο
οποίος έγραφε μια σειρά «ταξιδιωτικών εντυπώσεων από την
Αγγλία και τη Γαλλία», για λογαριασμό της New York Sun. Ο
Σουίντον παρατηρούσε τον γέρο πατριάρχη που έπαιζε με τα εγγόνια του στην παραλία («ο Κάρολος Μαρξ κατανοεί την τέχνη
να είσαι παππούς με την ίδια χάρη που το κάνει κι ο Βίκτορας
Ουγκό») και το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Μαρξ του παραχώρησε συνέντευξη. Γράφει:
Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον κόσμο και τον άνθρωπο και το χρόνο και τις ιδέες, καθώς τσουγκρίζαμε τα ποτήρια μας πάνω από τ η θάλασσα. Το τραίνο δεν περίμενε άλλους επιβάτες και πλησίαζε η νύχτα. Το μυαλό μου ταξίδεψε
πέρα από τις φλυαρίες και πέρα από τ η φθορά του χρόνου, πέρα από την εποχή, πέρα από τις συζητήσεις για την ημέρα
που περάσαμε και το απογευματινό τοπίο, και μια ερώτηση
γεννήθηκε μέσα μου για τον έσχατο νόμο της ύπαρξης. Θα
αναζητούσα την απάντηση από το σοφό που είχα απέναντι
μου. Κατέβηκα στα βάθη της γλώσσας και ανέβηκα στις κορυφές της έμφασης και, σε μια παύση όπου κανείς μας δεν μιλούσε, διέκοψα τον επαναστάτη, το φιλόσοφο με ετούτες τις
μοιραίες λέξεις: « Τ ι είναι;»
Και για μια στιγμή, ενώ κοιτούσε την αγριεμένη θάλασσα
μπροστά μας και το αεικίνητο πλήθος στην παραλία, για μια
στιγμή φάνηκε να τα χάνει. « Τ ι είναι;» είχα ρωτήσει και μου
απάντησε με βαθιά κι επίσημη φωνή: «Πάλη!» Στην αρχή νόμισα πως άκουγα την αντήχηση της απόγνωσης* αλλά συμπτωματικά ήταν ο νόμος της ζωής.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 1

Συνέπειες
Ο Κάρολος Μαρξ πέθανε δίχως ν' αφήσει κληρονομιά ούτε διαθήκη. Η περιουσία του εκτιμήθηκε σε 250 λίρες. Το μεγαλύτερο της μέρος υπολογίστηκε με βάση την αξία των επίπλων και
των βιβλίων της Μέιτλαντ Παρκ Ρόουντ 41, τα οποία περιήλθαν, μαζί με την τεράστια συλλογή επιστολών και σημειώσεών
του, στην κατοχή του Ένγκελς. Η Έλεν Ντέμουθ μετακόμισε
επίσης στον Ένγκελς και εργάστηκε στο σπίτι του στη Ρίτζεντ
Στριτ 122 ως οικονόμος μέχρι το θάνατό της από καρκίνο του
παχέως εντέρου στις 4 Νοεμβρίου του 1890.
Ο Ένγκελς αφιέρωσε τ η ζωή του στην αποκατάσταση των
σημειώσεων και των χειρογράφων του Κεφαλαίου. Ο δεύτερος
τόμος εκδόθηκε (στη Γερμανία) τον Ιούλιο του 1885, ο τρίτος το
Νοέμβριο του 1894. Η πρώτη επίσημη αγγλική μετάφραση
(1887) πούλησε πολύ λίγα αντίτυπα, αλλά τρία χρόνια αργότερα μια πειρατική αγγλόφωνη έκδοση που κυκλοφόρησε στη Νέα
Υόρκη εξάντλησε μέσα σε λίγες μέρες τον αριθμό των 5.000
αντιτύπων της, πιθανότατα διότι ο εκδότης απέστειλε στους τραπεζίτες της Γουόλ Στριτ ένα διαφημιστικό φυλλάδιο, ισχυριζόμενος πως το βιβλίο αποκάλυπτε τον τρόπο «για να συσσωρεύσουν κεφάλαια». Ο Ένγκελς πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου
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στις 5 Αυγούστου του 1895. Στην κηδεία στο κρεματόριο του
Γουόκιν παρευρέθηκαν περίπου ογδόντα άτομα* η Ελεονόρα
Μαρξ και τρεις φίλοι ταξίδευσαν κατόπιν στο Ήστμπερν, πήραν
μία βάρκα, κωπηλάτησαν έξι μίλια ανοιχτά του Μπίτσι Χεν και
εκεί σκόρπισαν την τέφρα του στη θάλασσα.
Μετά το θάνατο του Ένγκελς, η ευθύνη για την ταξινόμηση
και τη φύλαξη των καταλοίπων του Μαρξ πέρασε στην Ελεονόρα Μαρξ και τον εραστή της, τον Έντουαρντ Άβελινγκ. Μολονότι ο Άβελινγκ ήταν απίστευτα άσχημος και διαβόητος για
την αφερεγγυότητά του, ήταν άνθρωπος μελίρρυτος και μέγας
γόης «που του αρκούσε να ξεκινήσει μισή ώρα αργότερα από τον
ωραιότερο άντρα του Λονδίνου», για να σαγηνεύσει οποιαδήποτε γυναίκα. Με την Ελεονόρα είχαν ελεύθερη σχέση, μα καθώς
οι περισσότεροι φίλοι τους ήταν ηθοποιοί, ελευθεριακοί και διάφοροι άλλοι μποέμ τύποι, κανείς δεν σκανδαλιζόταν. Αντίθετα,
σοκάρονταν από το βάναυσο τρόπο με τον οποίο της φερόταν ο
μυθιστοριογράφος Όλιβ Σράινερ χαρακτήριζε τον Άβελινγκ «μαχαιροβγάλτη»· ο Γουίλιαμ Μόρις τον αποκαλούσε «ανυπόληπτο
σκύλο». Το Μάρτιο του 1898, η Ελεονόρα ανακάλυψε πόσο δίκιο είχαν, όταν έμαθε πως το προηγούμενο καλοκαίρι είχε παντρευτεί κρυφά μια εικοσιδυάχρονη ηθοποιό. Ο Άβελινγκ, για
να τερματιστεί η κρίση, πρότεινε ένα συμβόλαιο κοινής αυτοκτονίας. Η Ελεονόρα έγραψε ένα τρυφερό σημείωμα και ήπιε
το πρωσικό οξύ που της έδωσε. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε
πως ουδέποτε είχε ο Άβελινγκ την πρόθεση να τηρήσει το δικό
του μέρος της συμφωνίας: μόλις η Ελεονόρα πήρε τη θανάσιμη
δόση, ο Άβελινγκ έφυγε από το σπίτι. Μολονότι δεν κατηγορήθηκε για φόνο, είναι βέβαιο πως αυτός τη σκότωσε.
Η Λόρα και ο Πολ Ααφάργκ έζησαν στα περίχωρα του Παρισιού, ως επί το πλείστον με τα λεφτά που είχαν κάνει τράκα από
τον Ένγκελς. Το Νοέμβριο του 1911, κι ενώ ο Ααφάργκ ήταν
εξήντα εννέα ετών και η Αόρα εξήντα έξι, αποφάσισαν πως η
ζωή τους δεν είχε κανένα νόημα και αυτοκτόνησαν μαζί. Ο βα-
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σικός ομιλητής στην κοινή τους κηδεία ήταν ο εκπρόσωπος των
Ρώσων Κομμουνιστών, κάποιος Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν, ο οποίος είπε πως οι ιδέες του πατέρα της Λόρας θα θριάμβευαν νωρίτερα απ' ό,τι φαντάζονταν οι άνθρωποι.
Τέσσερα παιδιά του Μαρξ πέθαναν πριν απ' αυτόν και τα δύο
που απέμειναν αυτοκτόνησαν και τα δύο. Το μόνο μέλος της οικογένειας που γλίτωσε από την κατάρα ήταν ο Φρέντι Ντέμουθ
που έζησε κι εργάστηκε ειρηνικά στο ανατολικό Λονδίνο. Πέθανε από ανακοπή στις 29 Ιανουαρίου του 1929, στην ηλικία των
εβδομήντα εφτά ετών. Μέχρι το τέλος, ούτε αυτός ούτε κανείς
άλλος είχε υποψιαστεί πως ο Φρέντι μπορεί να ήταν ο γιος του
ανθρώπου, που το πρόσωπο και το όνομά του είχαν γίνει πια γνωστά σ' ολόκληρο τον κόσμο.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 2

Εξομολογήσεις
Κι οι τρεις κόρες του Μαρξ αγαπούσαν πολύ το βικτοριανό παιχνίδι συναναστροφών ((Εξομολογήσεις», που είναι γνωστότερο
στις μέρες μας ως ((Ερωτηματολόγιο του Προυστ». Στα μέσα
της δεκαετίας του 1860 παρακάλεσαν τον πατέρα τους να υποστεί την ανάκριση. Ορίστε οι απαντήσεις του:
Αγαπημένη σας αρετή :
Αγαπημένη σας αρετή σ' εναν άντρα:
Αγαπημένη σας αρετή σε μια γυναίκα:
Βασικό σας χαρακτηριστικό:
Τι σημαίνει για σας ευτυχία:
Τι σημαίνει για σας δυστυχία:
Ελάττωμα που συγχωρείτε ευκολότερα:
Ελάττωμα που μισείτε περισσότερο:
Τι αποστρέφεστε:

Αγαπημένη σας ενασχόληση:
Αγαπημένος σας ποιητής:
Αγαπημένος σας πεζογράφος:

Η απλότητα
Η δύναμη
Η αδυναμία
Η στοχοπροσήλωση
Να αγωνίζομαι
Υποταγή
Η λαιμαργία
Η δουλικότητα.
Τον Μάρτιν Τάπερ
[δημοφιλή βικτοριανό συγγραφέα]
Να χώνομαι στα βιβλία μου
Ο Σαίξπηρ, ο Αισχύλος, ο
Γκαίτε
Ο Ντιντερό
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Αγαπημένος σας ήρωας:
Αγαπημένη σας ηρωίδα:
Αγαπημένο σας λουλούδι:
Αγαπημένο σας χρώμα:
Αγαπημένο σας όνομα:
Αγαπημένο σας φαγητό:
Αγαπημένο σας ρητό:
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Ο Σπάρτακος, ο Κέπλερ
Η Γκρέτχεν
Η δάφνη
Το κόκκινο
Λόρα, Τζένη
Ψάρι
Nihilhumani a me alienum puto
(Τίποτε ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο)
Αγαπημένο σας απόφθεγμα: De omnibus dubitandum
(Να αμφιβάλλεις για τα πάντα)

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 3

Βασίλοκτονία
Το 1867 ο Κάρολος Μαρξ, ενώ βρισκόταν στη Γερμανία και περίμενε τα τυπογραφικά δοκίμια του Κεφαλαίου^ παρευρέθηκε
στη γιορτή που παρέθεσε ο μαιτρ του σκακιού Γκούσταβ Ρ. Λ.
Νόιμαν. Έχει διασωθεί το φύλλο παρτίδας του μοναδικού παιχνιδιού που έπαιξε εκείνο το βράδυ εναντίον κάποιου Μέγιερ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Μαρξ

e2-e4
f2-f4
Ngl-f3
Bfl-c4
0-0
Q d l X f3
e4-e5
d2-d3
Nbl-c3
Bcl-d2
Ral-el
Nc3-d5
Bd2-c3
Bc3-f6

Μέγιερ

e7-e5
e5xf4
g7-g5
g5-g4
g4 X Nf 3
Qd8-f6
Q f 6 X e5
Bf8-h6
Ng8-e7
Nb8-c6
Qe5-f5
Ke8-d8
Rh8-g8
Bh6-g5
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Bf6 χ Bg5
Nd5 χ f4
Qf3-e4
h2-h4
Bc4xf7
Bf7-h5
d3-d4
c2-c3
Nf4-e6+
Rf 1 X Rf 8+
Qe4 X Be6
Rel-fl
Bh5-g4
Rfl-f7

Qf 5 X Bg5
Nc6-e5
d7-d6
Qg5-g4
Rg8-f8
Qg4-g7
Ne5-c6
a7-a5
Bc8 X Ne6
Qg7 X R f 8
Ra8-a6
Qf8-g7
Nc6-b8
Τα μαύρα
εγκαταλείπουν

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Είμαι ευγνώμων στα παρακάτω ιδρύματα για τη βοήθειά τους:
στο Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικής Ιστορίας του Άμστερνταμ,
τελευταία κατοικία των επιστολών και των χειρογράφων του
Μαρξ καθώς και πολλών άλλων σοσιαλιστικών αρχείων της περιόδου* στο Μουσείο Καρλ Μαρξ (Ίδρυμα Φρίντριχ Έμπερτ)
στην Τρηρ και στο αδελφό Κέντρο Μελετών Καρλ Μαρξ, για
πολλούς λόγους και κυρίως επειδή με βοήθησαν να βρω την καταγραφή της μοναδικής σκακιστικής παρτίδας του Μαρξ που
έχει επιβιώσει· στη Marx Memorial Library του Λονδίνου* στη
Βρετανική Βιβλιοθήκη* στη Βιβλιοθήκη του Λονδίνου* στο Γραφείο Δημόσιων Λρχείων του Κιου* στην Υπηρεσία Απογραφών.
Ευχαριστώ επίσης τους ανθρώπους που μου παρείχαν βιβλία και
έγγραφα που διαφορετικά θα είχαν διαφύγει της προσοχής μου:
την Άννα Κας της Royal Society of Arts, τον Πολ Φουτ, τον
Μαρκ Γκαρνέτ, τον Εντ Γκλίνερτ, τον Ρόναλντ Γκρέι, τον
Μπρους Πέιτζ, τον Κρίστοφερ Χότρι, τον καθηγητή Κόλιν Μάθιου, τον Μπομπ Ο' Χάρα, τον Νικ Σπάριερ. Τόσο ο πράκτοράς
μου Πατ Κάβανα, όσο και η Βικτόρια Μπάρνσλεϊ του εκδοτικού
οίκου Forth Estate είπαν ναι στην πρότασή μου για μια βιογραφία του Μαρξ με ενθαρρυντική προθυμία. Μα το μεγαλύτερό
μου χρέος αγάπης κι ευγνωμοσύνης το οφείλω στην Τζούλια Θόρογκουντ που δεν έχασε ποτέ τον ενθουσιασμό της για το βιβλίο.
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ούτε καν εκείνες τις παράξενες στιγμές που η πίστη μου βάραινε μαζί με τα βλέφαρά μου. Ο Τζακ, ο Φρανκ και η Τζορτζάννα
Θόρογκουντ μου πρόσφεραν επίσης μεγάλη εμψύχωση. Και βέβαια, οποιαδήποτε λάθη στα δεδομένα ή την ερμηνεία είναι αποκλειστική υπευθυνότητα των πολυαγαπημένων μου γιων Μπέρτι και Άρτσι.

Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο TOY Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Τ Η
Για μΐ(χ βιογραφία της μετάφρασης του Μαρξ στα

ελληνικά

Το πρώτο έργο του Καρόλου Μαρξ που μεταφράστηκε στα ελληνικά ήταν το Κομμου)/ίστίκό Μανιφέστο. Το ίδιο ακριβώς έργο το συναντάμε σήμερα στα ράφια των βιβλιοπωλείων σε τρεις
διαφορετικές εκδόσεις, περισσότερες από κάθε άλλο κείμενο του
Μαρξ. Η καθεμία μαρτυρεί - μ ε τ η μεταφραστική της γλώσσα,
τ η διακειμενική της υποστήριξη (προλόγους, επιλόγους και συνοδευτικά δοκίμια) και την τυπογραφική και βιβλιοδετική της
ε π ι μ έ λ ε ι α - για τον τύπο του στοχασμού ή των πολιτικών αντανακλαστικών που το πρωτότυπο ενεργοποίησε στους συντελεστές της. Κείμενο ευρύ, θα πει κανείς, που επιδέχεται τις πλέον αντιθετικές ιστορικές επανεκτιμήσεις και τις πιο διαφορετικές χρήσεις· μπορεί να γίνει εργαλείο πολιτικής αφύπνισης,
στρατευμένο στον αγώνα, αλλά και μεταμοντέρνο φετίχ, εικόνα
μυθολογίας έξω από την ιστορία. Η διαχρονική και συγχρονική
αυτή προτίμηση είναι από κάθε άποψη δικαιολογημένη: όχι μόνο γιατί το Μανιφέστο είναι θεμέλιο έργο* όχι μόνο γιατί διατηρεί την αγωνιστική του επικαιρότητα* όχι μόνο γιατί αναλύει με
ακρίβεια μηχανισμούς που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ*
αλλά και γιατί είναι γραμμένο με τρόπο απλό και βατό που δεν
απαιτεί για την κατανόησή του, σε πρώτο επίπεδο τουλάχιστον.
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βαριά φιλοσοφική σκευή ούτε βαθιά ιστορική και πολιτική παιδεία.
Ωστόσο, η συγγνωστή βιβλιογραφική διασπορά του Μανιφέστου δεν είναι αντιπροσωπευτική ούτε της συνέπειας ούτε του
βάθους των μεταφράσεων των έργων του Μαρξ. Αν υποθέσουμε
πως κάποιος, ενθαρρυμένος, από την τόσο καθοριστική για την
ελληνική ιστορία του 20ού αι. δραστηριότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος, παρακινημένος από το λόγο της διανόησης, η
οποία, ακόμη κι όταν δεν εγγράφει τον εαυτό της άμεσα στη
μαρξιστική σκέψη, θέτει ως πόλο του στοχασμού της τ η μαρξιστική ανάλυση, αμήχανος, έστω, για την τόσο συχνή και ετερογενή επίκληση του ονόματος του φιλοσοφικού και πολιτικού πατριάρχη, θελήσει να συμβουλευτεί τα πρωτότυπα κείμενά του
που έχουν αποδοθεί στα ελληνικά, θα αναγκαστεί γρήγορα να
απογοητευτεί από το παράδοξο: δεν υπάρχει φερέγγυα, αξιόπιστη έκδοση του συνόλου του έργου του. Κανείς οργανισμός, φορέας ή ιδιώτης δεν έχει αναλάβει την κριτική επιμέλεια των
απάντων του* ένα μεγάλο μέρος τους παραμένει ανέκδοτο και
δεν έχει υπάρξει καμία πρόβλεψη για φιλοσοφική, επιστημολογική, πολιτική ή μεταφραστική συστηματοποίηση του υπολοίπου. (Ενδεικτικό είναι, ωστόσο, πως η ((Σύγχρονη εποχή» έχει
αναλάβει την έκδοση των απάντων του Λένιν.) Θα έλεγε κανείς
πως η δραστηριότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν προϋπέθετε ούτε τ η μ ε λ έ τ η ούτε τ η θεωρητική κατήχηση των στελεχών και των αγωνιστών του, πως ο λόγος της διανόησης διατυπώνεται ερήμην των κειμένων τα οποία επικαλείται. Η διασπορά του Μανιφέστου δεν είναι ενδεικτική του βιβλιογραφικού
πλούτου, τονίζει αντιστικτικά τα βιβλιογραφικά κενά.
Βέβαια, οι παράμετροι της πρόσληψης του μαρξισμού στην
Ελλάδα δικαιολογούν σε μεγάλο βαθμό αυτή την ασυμμετρία:
οι κομμουνιστικές ιδέες διαδόθηκαν ευρέως σε αγροτικές κοινότητες με μεγάλο ποσοστό αναλφαβητισμού* γενικότερα, η οργάνωση των εκπαιδευτικών θεσμών στην Ελλάδα, σε ακαδη-
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μαϊκό κυρίως επίπεδο, δεν είχε την επάρκεια και την πληρότητα που θα επέτρεπε την ομαλή δεξίωση των μαρξιστικών ιδεών
και την ένταξή τους στον ευρύτερο φιλοσοφικό και πολιτικό στοχασμό που αποτελεί το πλαίσιό τους: εάν ο Μαρξ προϋποθέτει
τον Χέγκελ και προϋποτίθεται από τον Μπένγιαμιν, ο Χέγκελ
και ο Μπένγιαμιν είναι εξίσου δυσπροσπέλαστοι* τέλος, οι περισσότεροι διανοητές, που η κατάρτιση και η στράτευσή τους
τούς επέτρεπε να ασχοληθούν με το μαρξιστικό λόγο και να αναλάβουν το ρόλο της θεωρητικής καθοδήγησης, είχαν, αφενός,
άμεση πρόσβαση στα γερμανικά και, κυρίως, στα ρωσικά κείμενα και, αφετέρου, ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή τους για να τα μεταλαμπαδεύσουν: πλην εξαιρέσεων, ένα κελί σπανίως είναι αρκετά φωτεινό για να χρησιμεύσει ως μεταφραστικό εργαστήριο
μεταλαμπάδευση ς.
Η βιογραφία, ωστόσο, του Μαρξ από τον Φράνσις Γουίν οργανώθηκε γύρω από το έργο του Γερμανού στοχαστή, ιδίως την
αλληλογραφία του. Εντάσσεται σε μια παράδοση, πολιτική και
γλωσσική, με την οποία συνδιαλέγεται άλλοτε με τρόπο ορθόδοξο, άλλοτε με τρόπο αιρετικό. Η μεταφραστική δεοντολογία
και η ελάχιστη πολιτική ηθική θα επέβαλλε η ελληνική μετάφραση να διεκδικήσει το διάλογο με τη δική της παράδοση. Να
αναζητήσει τα κείμενα που απαιτεί η βιογραφία και τα οποία,
εξάλλου, αποτέλεσαν σημείο αναφοράς ενός μεγάλου μέρους του
δημόσιου λόγου, πολιτικού και λογοτεχνικού. Να εντοπίσει τις
μεταφράσεις τους και να ενσωματώσει τα αποσπάσματά τους,
ώστε να συστήσει μια λανθάνουσα πολυφωνία: κάθε παράθεμα
από τον Μαρξ να μην παραπέμπει μονάχα στο συγγραφέα του,
αλλά και στον πρωτογενή, ιστορικό μεταφραστή του. Τέλος, να
απομονώσει την απόδοση στα ελληνικά των εκφραστικών και
λεκτικών αυτοματισμών του συγγραφέα και να προσαρμόσει σ'
αυτήν, όσο είναι δυνατόν, το δικό της μεταφραστικό τρόπο, ώστε
να μη φαίνεται πως έρχεται σε υφολογική ρήξη η ζωή με το έργο του βιογραφούμενου.
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Η απουσία συστηματικής έκδοσης των απάντων του Μαρξ
κατέστησε από την αρχή τη δεοντολογική συνέπεια μάλλον ανέφικτη. Οι επιστολές του, εκτός από ελάχιστες επιλεγμένες,
έχουν αγνοηθεί από την ελληνική βιβλιογραφία. Οι μεταφράσεις
των έργων του, από την άλλη, είναι εξαιρετικά ανομοιογενείς,
τόσο από άποψη επιστημονικής εγκυρότητας, όσο και από άποψη γλωσσικής επάρκειας. Ορισμένες χρησιμοποιήθηκαν και δηλώνονται από τις αντίστοιχες υποσημειώσεις. Οι περισσότερες,
ωστόσο, δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν στο κείμενο, πόσο μάλλον να υποβάλουν το ύφος του, δίχως η βιογραφία να απειληθεί
από γλωσσική δυσκαμψία και εκφραστικούς αναχρονισμούς.
Ενδεχομένως, η τελική μετάφραση να μη διέφυγε αυτόν τον κίνδυνο, αλλά σε αυτή την περίπτωση, τουλάχιστον, το σφάλμα είναι αποκλειστικά του μεταφραστή.
Εντούτοις, η αναζήτηση βιβλιογραφικών ερεισμάτων αποκάλυψε ορισμένες παραμέτρους της μεταφραστικής ιστορίας
των έργων του Μαρξ που συνιστούν και μια αναπάντεχη ιστορία της δεξίωσης του μαρξισμού στον ελληνικό χώρο (κάποιες
εγγίζουν τα όρια του ανεκδοτολογικού: π.χ. ο πρώτος μεταφραστής του Εβραϊκού ζητήματος είναι ο Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου, κομμουνιστής τότε, υπουργός της Δικτατορίας
του Παπαδόπουλου, αργότερα). Δεν είναι θέμα του ελάχιστου
αυτού επίμετρου να περιγράψει τις ιδιαιτερότητές της. Ούτε,
βέβαια, να επιχειρήσει να προτείνει κάποιο ερμηνευτικό σχήμα
της. Εξάλλου, ο ίδιος ο βιογράφος επιμένει πως θέμα του είναι
ο Μαρξ ως πρόσωπο, απαλλαγμένος από ιδεολογικές φορτίσεις
και, πιθανόν, η αναφορά στην ελληνική υποδοχή του μαρξισμού
να φαίνεται υπ' αυτούς τους όρους παράταιρη. Ωστόσο, θα θέλαμε εδώ επιγραμματικά να διατυπώσουμε ορισμένες επισημάνσεις, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να δικαιολογήσουμε εν μέρει τις επιλογές μας ως προς τ η χρήση της μαρξιστικής βιβλιογραφίας.
Πράγματι, ο αναγνώστης ο οποίος έρχεται σε επαφή με τις
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ελληνικές μεταφράσεις των έργων του Μαρξ είναι πιθανόν να
νιώσει ένα αίσθημα γλωσσικής ανοικειότητας. Για παράδειγμα,
στην σελίδα 116 του Κεφαλαίου (εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα,
1978) ο μεταφραστής αποδίδει:
Η μορφή της τιμής περικλείνει το εκποιήσιμο των εμπορευμάτων με χρήμα και την ανάγκη αυτής της εκποίησης. Από
την άλλη ο χρυσός λειτουργεί σαν ιδεατό μέτρο της αξίας, μόνο γιατί κυκλοφορεί κιόλας στο προτσές της ανταλλαγής σαν
χρηματικό εμπόρευμα. Έτσι μέσα στο ιδεατό μέτρο των αξιών
παραμονεύει το καμπανιστό χρήμα.
Ή πάλι:
Σύμφωνα με το ((Règlement Organique», όπως ονομάζεται ο
κώδικας αυτός της αγγαρείας, κάθε αγρότης της Βλαχίας
χρωστάει στο λεγόμενο γαιοχτήμονα εκτός από ένα σωρό δοσίματα σε είδος που απαριθμούνται λεπτομερειακά και:...
(ο.τΓ.,σ. 249).

Θα ήταν εύκολο να κριθούν τα δύο αυτά αποσπάσματα ως κακές
μεταφράσεις. Τα δύσκαμπτα συντακτικά σχήματα (εκποιήσιμο,
...μόνο γιατί κυκλοφορεί κιόλας...) δυσχεραίνουν την πραγμάτευση δύσκολων, έτσι κι αλλιώς, εννοιών, και στο επίπεδο του
λεξιλογίου το κείμενο δίνει την εντύπωση του κακότεχνου και
παράδοξου συνονθυλεύματος: λέξεις λόγιες (ιδεατός, προτσές)
πλάι σε λέξεις δημώδεις στα όρια του ιδιωματικού (περικλείνει,
καμπανιστό), λέξεις ανύπαρκτες (γαιοχτήμονας) και λέξεις αταίριαστες (δοσίματα, αντί για οφειλές).
Ωστόσο, δεν είναι τόσο ενδιαφέρον να επισημάνουμε τις μεταφραστικές ατέλειες, όσο να προσπαθήσουμε να διακρίνουμε το
λόγο, την ιδεολογία μάλλον, που τις υποστηρίζει. Έτσι, ενώ κατ'
αρχάς θεωρούμε πως ο μεταφραστής δεν μπορεί να καταλήξει
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στο επίπεδο ύφους από το οποίο θέλει να αντλήσει το υλικό του,
χρησιμοποιώντας στην ίδια παράγραφο λέξεις από ανομοιογενή
στρώματα (τα λόγια προτσές και εκποίήσιμο πλάι στο δημώδες
καμπανιστό), στη συνέχεια αντιλαμβανόμαστε πως οι επιλογές
του προδίδουν μια ιδιότυπη καθαρολογία, προς την πλευρά της
δημοτικής: για παράδειγμα, η λέξη γαιοχτήμονας ανήκει στο
λόγιο λεξιλόγιο και η μετατροπή του χ οε χ επιχειρεί να την
αποκόψει από την καταγωγή της, ώστε να μπορέσει να ενταχθεί
στη γλωσσική κοινότητα στην οποία ο μεταφραστής θεωρεί ότι
απευθύνεται. Δεν είναι, δηλαδή, τόσο ότι οι προνομιακοί αναγνώστες του Κεφαλαίου, η εργατική τάξη, έχει το δικό της ιδιόλεκτο, το οποίο η έκδοση οφείλει να σεβαστεί* είναι ακόμη περισσότερο ότι οι αναγνώστες του Κεφαλαίου πρέπει να αποκτήσουν τ η δική τους αναγνωρίσιμη γλώσσα, την οποία η έκδοση
οφείλει να διαμορφώσει (πρβλ. το αμετάφραστο προτσές, το
οποίο δεν μπορεί να ανήκει σε καμία εκδοχή της δημοτικής). Η
γλώσσα του ελληνικού Κεφαλαίου, όπως και η γλώσσα των περισσότερων ελληνικών μεταφράσεων του Μαρξ προσπαθεί να
περιγράψει γλωσσικά όρια και να συστήσει έναν γλωσσικό πολιτικό κώδικα που θα συνέχει τους χρήστες του και θα τους διακρίνει από τους υπόλοιπους, όσους δεν τον χρησιμοποιούν και
δεν ενστερνίζονται, κατά συνέπεια, την ιδεολογία από την οποία
αυτός απορρέει.
Το προγραμματικό αυτό σχέδιο εκφράζει το 1917 με τρόπο
ρητό ο Γιάννης Κορδάτος, μεταφραστής, εξάλλου, και ο ίδιος του
Μανιφέστου, σε μια επιστολή του στον Μανόλη Τριανταφυλλίδη: «... στον Δημοτικισμό-πραγματικισμό βλέπουμε μια ιδεολογία με πλατύ πρόγραμμα αναμορφωτικής εργασίας και πρώτ
απ' όλα εκπαιδευτικής ανόρθωσης-αναγέννησης...» (Μανόλης
Τριανταφυλλίδης, Αλληλογραφία, Ινστιτούτο Νεοελληνικών
Σπουδών Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, 2001 ). Η θέση του Κορδάτου είναι άμεσα εμφανής στο μεταφραστικό τρόπο
του Μανιφέστου που υιοθέτησε. Αρκεί να συγκρίνουμε τ η δική
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του απόδοση με τις μεταφραστικές επιλογές του Γιάννη Κόττη
στις εκδόσεις Θεμέλιο:
Η αστική τάξη φανέρωσε ότι η κτηνώδης εκδήλωση δύναμης, που εξαιτίας της η αντίδραση θαυμάζει τόσο πολύ το Μεσαίωνα, βρήκε το πιο ταιριαστό της συμπλήρωμα στη νωθρή
τεμπελιά (Κόττης).
Η αστική τάξη έδειξε πως το χτηνώδικο φανέρωμα της δύναμης στο Μεσαίωνα, που τόσο το θαύμαζε η αντίδραση, βρήκε το πιο ταιριαχτό συμπλήρωμά του στο πιο ξένιαστο τ ε μπελχανιό (Κορδάτος).
Η ανορθόδοξη δημοτική του Κορδάτου, βέβαια, δεν είναι σε καμιά περίπτωση αναπόφευκτη, δεν εγγράφεται στο ίδιο το κείμενο του Μαρξ, ούτε αποτελεί γλωσσική συνέπεια της μαρξιστικής ιδεολογίας. Είναι πολιτική απόφαση. Έξι χρόνια πριν τ η
μετάφραση του Κορδάτου, το 1921, το Μανιφέστο που εκδίδεται από το «Εκδοτικό Τμήμα Σοσιαλιστικού εργατικού κόμματος της Ελλάδος (Κομμουνιστικού)» αναφέρει (στην ορθογραφία του πρωτοτύπου) πως:
Η αστική τάξη έδειξε πως η κτηνώδης εκδήλωση της δυνάμεως στο μεσαίωνα που τόσο τ η θαυμάζει η αντίδραση, κατέληξε στην πειο ξένοιαστη τεμπελιά.
Το 1921, το Κομμουνιστικό κόμμα μπορούσε ακόμα να χρησιμοποιεί γενικές σε -εως.
Η ιερατική αυτή γλώσσα των μεταφράσεων του Κεφαλαίου ή
του Μανιφέστου (ιερατική τόσο εξαιτίας της κρυπτικής όσο και
εξαιτίας της τελετουργικής της λειτουργίας) δεν χαρακτηρίζει,
ωστόσο, το σύνολο των μεταφράσεων του Μαρξ. Σήμερα, η μετάφραση έργων όπως η Κριτική της Εγελιανήζ Φιλοσοφίας (εκ-

522

ΕΠΙΜΕΤΡΟ TOY ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

δόσεις Παπαζήση) ή Η Διαφορά της Αημοκρίτειας και Emxouρειας φυσικής φιλοσοφίας (εκδόσεις Γνώση) αντανακλά μια διαφορετική γλωσσική στάση. Η δημοτική εδώ είναι στρωτή (όπως
φαίνεται από τα παραθέματα που έχουμε χρησιμοποιήσει και
εμείς) και αποφεύγει τους ακροβατισμούς του ύφους. Θα έλεγε
κανείς πως το προγραμματικό σχέδιο της διάπλασης συστατικής πολιτικής γλώσσας έχει εγκαταλειφθεί προς χάρη μιας νηφάλιας, απροκατάληπτης προσέγγισης του πρωτογενούς μαρξιστικού λόγου, απαλλαγμένης από τις φορτίσεις και τις δημοτικοφανείς εμμονές του παρελθόντος.
Είναι, όμως, αυτό από τα βασικά διδάγματα του Μαρξ: η
γλώσσα δεν είναι ποτέ απαλλαγμένη από ιδεολογία, καμία πράξη δεν είναι πολιτικά αθώα. Η στρωτή δημοτική των σύγχρονων μεταφράσεων δεν συντάσσει απλώς ευανάγνωστα κείμενα,
θέτει αναπόφευκτα αρχές πολιτικής ορθοέπειας: δεν αποκαθιστά μονάχα το λόγο ενός σημαντικού στοχαστή, διατυπώνει και
ένα γλωσσικό πλαίσιο πολιτικής προσέγγισής του. Δικαιώνει,
σίγουρα, τον Μαρξ ως μεγάλο τεχνίτη της γλώσσας* αλλά και,
δεδομένων των όρων της δεξίωσής του στην Ελλάδα, αποκαθαίρει τον Μαρξ από την προηγούμενη πολιτική του χρήση. Κοιτώντας τα μεταφρασμένα έργα του Μαρξ αντιλαμβάνεται κανείς αμέσως μια παράδοξη διχοτόμηση: υφολογικά καλλιεπής
και ιδεολογικά ουδέτερη θέλει να είναι η μεταφραστική γλώσσα των κατεξοχήν φιλοσοφικών έργων του Μαρξ· ιδεολογικά
φορτισμένη και κειμενικά αδέξια είναι η γλώσσα των κατεξοχήν πολιτικών του έργων. Είναι σαν η επιλογή μεταφραστικού
κώδικα να επιτελεί κάθε φορά μια απώθηση, ασύνειδη όπως όλες
οι απωθήσεις: σαν το φιλοσοφικό έργο του Μαρξ να μην έχει
συλληφθεί κατά τ η διάρκεια μιας ζωής αγώνων και πολιτικής
στράτευσης* και, αντίθετα, σαν τα πολιτικά του έργα να μην
εντάσσονται σε μια φιλοσοφική παράδοση που διαθέτει και τους
προγόνους της και τους εκφραστικούς της όρους.
Η διάκριση μεταξύ ενός πολιτικού και ενός φιλοσοφικού Μαρξ
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ή μεταξύ ενός πρώιμου και ενός ύστερου Μαρξ είναι γνωστή και
έχει ποικιλοτρόπως σχολιαστεί. Εδώ η πρόθεσή μας δεν ήταν
να υπεισέλθουμε στην ουσία της συζήτησης. Θέλαμε απλώς να
επισημάνουμε πως στην ελληνική βιβλιογραφία διαγράφονται
ορισμένες μεταφραστικές σταθερές που καθόρισαν ως ένα βαθμό και τ η δική μας μεταφραστική πρακτική. Μένοντας πιστοί
στο τυνεύμα της βιογραφίας, επιλέξαμε στη μετάφρασή μας να
χρησιμοποιήσουμε γλώσσα που δεν θα δήλωνε άμεσα ιδεολογικά φορτία. Έχουμε, ωστόσο, επίγνωση πως ούτε η επιλογή αυτ ή είναι ιδεολογικά ουδέτερη.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τ η Δώρα Μόσχου
και τον Χρήστο Τζιτζιλώνη από το Ιστορικό Τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για όλη την προθυμία και τ η βοήθειά τους στη σύνταξη αυτού του επιμέτρου. Και, βέβαια, την
Έφη Γιαννοπούλου, δίχως την προσοχή και την υπομονή της
οποίας η μετάφραση και ο μεταφραστής θα ήταν από πολλές
απόψεις πιο ευάλωτοι απ' όσο είναι.
Θεόφιλος Ξ. Τραμπούλης
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Α ί γ κ α τ ω ν Παρανόμων 137, 158
Αίμπκνεχτ, Β ί λ χ ε λ μ (Liebknecht, Wilhelm) 61, 108 ,167-168, 208-211,
223, 261, 288, 295, 316, 341-343, 373, 378, 430, 460
Αίνκολν, Αβραάμ (Lincoln, Abraham) 364
Αιούις, Τζον (Lewis, J o h n ) 284
Αιούπολντ, Χάινριχ (Leupold, Heinrich) 112
Αισαγκαρέ, Προσπέρ Ολιβιέ, (Lissagaray, Prosper Olivier) 4 3 2 , 463
Αιστ, Φραντς (Liszt, F r a n z ) 97
Αόιντ, Σάμιουελ Τζόουνς (Loyd, S a m u e l J o n e s ) 252
Αονγκέ, Σαρλ (Longuet, Charles) 4 3 2 , 453, 460-463, 491-492
Αουδοβίκος της Βαυαρίας 96, 154
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Λουδοβίκος Φίλιππος 91, 127, 170, 335
Λούθηρος, Μαρτίνος 87
Λούκας, Μ π έ τ ι (Λούκας, Μ π έ τ ι ) 76
Λούκραφτ, Μπέντζαμιν ( L u c r a f t , Benjamin) 437

Μακ Λέλαν, Ντέιβιντ (McLellan, David) 172, 482
Μακντόνελ, Σερ Τζον (Macdonneil, Sir J o h n ) 485
Μακφάρλεϊν, Έ λ ε ν ( M a x f a r l a n e , Helen) 169
Μάλθους, Τόμας Ρόμπερτ (Malthus, Thomas R o b e r t ) 479
Μαντόιφελ, βαρόνος φον (Manteuffei, baron von) 197
Μάο, Πρόεδρος 11, 12
Μαρξ, Ελεονόρα (Τούσι) 21, 37,83, 96, 105, 232-233, 235, 284, 286-288,
291, 293-295, 312, 349, 354, 386, 4 3 2 , 461, 463-470, 472, 483-484,
488, 492, 494-496, 499-500, 506
Μαρξ, Έντγκαρ 155, 205, 240, 287-289, 291
Μαρξ, Εριέττα, 22, 26-27, 30, 35, 172, 326, 329, 336, 351
Μαρξ, Ερρίκος (πρώην Χίρσελ Μαρξ), 23-33, 35, 41, 47-50, 55, 172
Μαρξ, Λόρα, 37, 130, 205-206, 233, 235, 288, 293, 349, 354, 376, 384386, 390, 432, 461, 473, 491, 497, 506-507
Μαρξ, Λουίζα, 21
Μαρξ, Μ έ ι ε ρ Χ α λ έ β ι , 22
Μαρξ, Σαμουήλ, 22
Μαρξ, Σοφία, 35
Μαρξ, Τ ζ έ ν η (Τζένηχεν), 36-37, 93, 95, 205-206, 241, 288, 293, 294,
340-341, 349-350, 354, 386, 4 3 2 , 437, 453, 460-461, 463, 465-466,
473, 488, 491, 492-493, 498-500
Μαρξ, Φραντζίσκα 237-239, 286, 289
Μαρξ, Χάινριχ Γκουίντο (Φόκσι) 206, 216, 225, 289
Μαρξ-Ένγκελς, Ινστιτούτο (Μόσχα) 302
Ματσίνι, Τζουζέπε (Mazzini, Giuseppe) 260, 265, 332, 368, 372, 376,
438
Μέβισεν, Γκούσταβ (Mevissen, Gustav) 60
Μεγάλοι άντρες στψ εξορία (Μαρξ) 206, 228-229, 254-256, 258
Μ έ γ ι ε ρ μ π ε ε ρ , Τζάκομο (Meyerbeer, Giacomo) 98
Μ έ ι ε ν , Έντουαρντ (Meyen, E d u a r d ) 68
Μέιχιου, Χένρι (Mayhew, Henry) 202, 263

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

533

Μέντελσον, Μόζες (Mendelssohn, M o s e s ) , 39
Μέτερνιχ, Πρίγκιπας Κ λ έ μ ε ν ς Β έ ν τ σ ε λ Νέπομουκ Λόταρ (Metternich,
Prince Klemens Wenzel Nepomuk L o t h a r ) 96, 168-170
Μέρινγκ, Φραντς (Mehring, F r a n z ) 22, 72
Μ ι λ , Τζέιμς (Mill, J a m e s ) 100
Μ ι λ , Τζον Στιούαρτ (Mill, John Stuart) 252, 425
Μ ί λ ε ρ - Τ έ λ ε ρ ι ν γ κ , Έντουαρντ φαν (Müller-Tellering, E d u a r d von) 226227
Μ ί λ ε ρ , Τζο (Miller, J o e ) 433
Μύσθός, Τύμή xaL Κέρδος (Μαρξ) Β λ έ π ε στο Αξία, Τψ-η, Κέρδος
Μ ο λ , η ό ζ ε φ (Moll, J o s e p h ) 138, 142, 155, 174
Μόντι Πάιθονς (Monty Pythons) 158
Μόρις, Ουίλιαμ (Morris, William) 4 1 4 , 506
Μοροζόφ, Νικολάι (Morozov, Nikolai) 473
Μουρ, Σάμιουελ (Moore, Samuel) 169, 2 3 2 - 2 3 3 , 339
Μπάγκχοτ, Ουόλτερ (Bagehot, Walter) 379
Μπακούνιν, Μιχαήλ (Bakunin, Michael) 94, 98, 416-423, 429, 439-440,
446-451, 456-458, 462
Μπαμπέφ, Γκράκχους ( B a b e u f , Gracchus) 107, 138
Μπάνγκια, συνταγματάρχης 248, 255
Μπάνερ, Ρόμπερτ (Banner, R o b e r t ) 486
Μπαξ, Έρνεστ Μπέλφορτ ( B a x , Ernest Beifort) 489-490
Μπάουερ, Έ γ κ μ π ε ρ τ ( B a u e r , Egbert) 124
Μπάουερ, Έντγκαρ ( B a u e r , E d g a r ) 109, 124, 341
Μπάουερ, Λούις ( B a u e r , L o u i s ) 207
Μπάουερ, Μπρούνο ( B a u e r , Bruno) 47, 51-53, 55, 57-58, 63, 76, 84-85,
95, 109, 123-125, 133
Μπάουερ, Χάινριχ ( B a u e r , Heinrich) 138, 142, 155, 174
Μπάρι, Μάλτμαν (Barry, Maltman) 452
Μ π α ρ τ ε λ ε μ ί , Εμμανουέλ (Bartelemy, Emmanuel) 2 2 3 - 2 2 4
Μπαρτέλς, Άντολφ (Bartels, Adolphe) 358
Μπάχμαν, Δρ Καρλ Φρίντριχ (Bachmann, D r Carl Friedrich) 54
Μπέιλι-Κοχρέιν Αλεξάντερ (Baillie-Cochrane, Alexander) 439
Μ π έ κ ε ρ , Χέρμαν (Becker, Hermann) 186
Μ π έ μ π ε λ , Άουγκουστ (Bebel, August) 473
Μ π έ ν ι γ κ σ ε ν , Ρούντολφ φον (Bennigsen, Rudolf von) 392
Μπερλίν, Αϊζάια (Berlin, Isaiah) 419, 481-483
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Μπερνάις, Καρλ Λούντβιχ (Bernays, K a r l Ludwig) 98, 154
Μπερνς, Λύντια (Burns, Lydia) 218, 346-347, 459-460
Μπερνς, Μαίρη (Burns, M a r y ) 26-27, 117, 218, 345-347, 459
Μπέρνσταϊν, Έντουαρντ (Bernstein, E d u a r d ) 473, 494
Μπέρνσταϊν, Χάινριχ (Börnstein, Heinrich) 97
Μπέσαντ, Άννι (Besant, Annie) 483
Μπίργκερς, Χάινριχ ( B ü r g e r s , Heinrich) 127-128
Μ π λ α ν , Λουί (Blanc, L o u i s ) 260-261, 265, 267
Μ π λ ε ρ , Τόνι (Blair, Tony) 100
Μ π λ ι ν τ , Καρλ (Blind, K a r l ) 317
Μπλος, Β ί λ χ ε λ μ (Bios, Wilhelm) 71
Μπλούμενμπεργκ, Βέρνερ (Blumenberg, Werner) 2 3 1 - 2 3 2
Μπορκχάιμ, Σίγκισμουντ (Borkheim, Sigismund) 323
Μπορν, Στέφαν (Born, Stephan) 144, 176, 178-179
Μπόρνστεντ, Άνταλμπερτ φον (Bornstedt, Adalbert von) 174
Μπράντλαφ, Τσαρλς (Bradlaugh, Charles) 483
Μπρίνινγκ, βαρόνη φον (Brüningk, Baroness von) 254, 257-258
Μπρίνινγκ, βαρόνος φον (Brüningk, Baron von) 258
Μπροντέ, Σαρλότ (Bronte Sharlotte) 78
Μυστικός ΑείτΌ/ος, Ο (Αγκάθα Κρίστι) 437-438

Ναπολέων Α' 23
Ναπολέων Γ ' 121, 213, 301, 317, 364, 4 2 4 , 426-427
Νέα Αμερικανική Εγκυκλοπαίδεια
298-299, 301, 3 1 0
Νέοι Γερμανοί 114-115
Νετσάγιεφ, Σ ε ρ γ κ έ ι (Nechayev, Sergei) 446-447, 456-458
Νικόλαος Α', Τσάρος 73, 168-169
Νόιμαν, Γκούσταβ Ρ. Λ. (Neumann, Gustav R . L . ) 511
Ντάνα, Τσαρλς ( D a n a , Charles) 250, 298
Ντιπόν, Ευγένιος (Dupont, Eugène) 373
Ντούνκερ, Φραντς (Duncker, F r a n z ) 308-310, 312-313
Νταφ, Σερ Μαουντστιούαρτ Έλφινστοουν Γκραντ (Duff, Sir Mountstuart
Elphinston Grant) 475-476
Ντελεσέρ, Γκαμπριέλ (Delessert, Gabriel) 153-154
Ντέμουθ, Έ λ ε ν (Demouth, Helene) 129, 167, 172, 206, 230-236, 241,
261, 292, 294, 349, 459, 472-473, 494, 499, 501, 505
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Ντέμουθ, Χενρι Φρέντερικ (Demouth, Henry F r e d e r i c k ) 230-238, 507
Ντένικς, Έ λ ε ν φον (Dönniges, Helene von) 335
Ντέρμπυ, λόρδος Έντουαρντ (Derby, E d w a r d ) 272
Ντίκενς, Κάρολος (Dickens, Charles) 2 0 2 , 204-205, 240, 4 0 3
Ντιντερό, Ντενί (Diderot, Denis) 110, 507
Ντισραέλι, Βενιαμίν (Disraeli, Benjamin) 121, 322, 380
Ντόκτορς Κ λ α μ π 46, 52, 56 ,59, 63
Ντόλεσαλ, Λάουρεντς (Dolleschall, L a u r e n z ) 70-71
Ντράπερ, Χ α λ ( D r a p e r , H a l ) 370
Ντρόνκε, Ερνστ (Dronke, Ernst) 144, 177-178, 184, 187
Οβίδιος, 44
Οδύσσεια (Όμηρος) 304
Ο' Κόνορ, Φέργκους (O'Connor, F e a r g u s ) 263, 265
Όλφερ Τουίστ (Ντίκενς) 403
Όμηρος 36, 286
Όμιλος Γερμανών Εργατών 174
Ομπολένσκι, Πριγκίπισσα (Obolensky, Princess) 4 2 2
Όντζερ, Τζορτζ (Odger, George) 364-365, 369, 380-381, 437
Όουεν, Ρομπερτ (Owen, R o b e r t ) 260
Όργουελ, Τζορτζ (Orwell, George) 360
Ουέλινγκτον, δούκας του 263
Ουίλιαμσον, Τζέιμς (Williamson, J a m e s ) 500-501
Ουίλσον, Έντμουντ (Wilson, Edmund) 408-410
Ουίλσον, Χάρολντ (Wilson, Harold) 395
Οϋλανέ/χ (Μαρξ) 14, 45
Ούρκχαρτ, Ντέιβιντ (Urquhart, David) 278-285, 339
Ηάλμερστον, λόρδος 221, 251-252, 264, 280-281, 363
Παρισινά χειρόγραφα (ή Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα)
107, 303
Παρόν και παρελθόν (Καρλάιλ) 109
Ηέιν, Ρόμπερτ (Payne, R o b e r t ) 14, 365, 439
Π έ π ε , Σεζάρ ντε (Paepe, César de) 455
((Περίγραμμα Κ ρ ι τ ι κ ή ς τ η ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Οικονομίας» (Grundrisse
Kritik der Politischen Oekonomie) (Μαρξ) 302-305
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Περόν, Σαρλ (Perron, Charles) 4 2 3 - 4 2 4
Πικάρ, Αρτούρ (Picard, Arthur) 433
Πικάρ, Ερνέστ (Picard, Ernest) 4 3 3 - 4 3 4
Πίπερ, Β ί λ χ ε λ μ (Pieper, Wilhelm) 36-37, 242-245, 252, 266-268, 287-288
Πλασματικά ρήγματα της Διεθνούς, Τα (Μαρξ) 450
Πόπερ, Καρλ (Popper, K a r l ) 395-396, 399
Πράουερ, καθηγητής Σ . Σ . (Prawer, S. S.) 37
Προμηθέας Λυόμενος (Π. Σ έ λ λ ε ϋ ) 77
Προυντόν, Πιερ Ζοζέφ (Proudhon, R e r r e J o s e p h ) 68, 90-91, 107, 148153,155,376,418,462
Πρωσική Εθνοσυνέλευση 180, 182, 185-186, 191, 195
Πφέντερ, Καρλ (Pfäender, K a r l ) 209, 233, 373

Ραϊμάρους ( R e i m a r u s , Hermann Samuel) 44
Ράκοβιτς, Γιάνκο φον (Rakowitz, Tanko von) 335
Ράντατζ, Φριτς Τζ. ( R a d d a t z , Fritz J . ) 334, 418
Ράσελ, λόρδος Τζον (Russell, J o h n ) 252, 272
Pét, Τζον (Rey, J o h n ) 338-339
Ρητορική (Αριστοτέλης) 44
Ριαζάνοφ, Νταβίντ (Ryazanov, David) 100
Ρικάρντο, Ντέιβιντ (Ricardo, David) 100, 103, 303, 343, 4 0 2
Ρούγκε, Άρνολντ ( R ü g e , Arnold) 47, 55, 58, 70, 73-74, 80-81, 85, 90-92,
94-99, 108, 229, 237, 265
Ρουσό, Ζαν-Ζακ ( J e a n - J a c q u e s , R o u s s e a u ) 25
Ρούτενμπουργκ, Άντολφ (Rutenburg, Adolf) 58, 68-69, 72

Σαβίνι, Φρίντριχ Καρλ φον (Savigny, Friedrich K a r l von), 42-43
Σαβοναρόλα, Τζιρολάμο (Savonarola, Girolamo) 97
Σαιντ-Μπεβ, Σαρλ-Ογκυστεν (Sainte-Beuve, Charles-Augustin) 467468
Σαίξπηρ, Γουίλιαμ ( S h a k e s p e a r e , William) 36, 286, 295, 328, 359, 488,
509
Σάμιουελσον, Πολ (Samuelson, Paul) 396-397
Σάνδη, Γεωργία ( S a n d , Gfeorge) 152, 419-420
Σάουθκοτ, Ιωάννα (Southcott, J o a n n a ) 15
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Σάπερ, Oberpräsident φον (Schaper, Oberpräsident von) 72
Σάπερ, Καρλ (Schapper, K a r l ) 138, 142, 155, 174, 176, 186, 237, 257,
265
Σβάιτσερ, Γιόχαν Μπάπτιστ φον (Schweitzer, Johann Baptist von) 378
Σβάρτσιλντ, Λέοπολντ (Schwarzschild, Leopold) 13
Σ έ ι λ ε ρ , Σεμπάστιαν (Seiler, Sebastian) 128, 144
Σ έ λ ι ν γ κ , Φ. Β . φον (Schelling,F. W. von) 52-54, 82
Σ έ λ λ ε ϋ , Μαίρη (Shelley, M a r y ) 104
Σ έ λ λ ε ϋ , Π. Μ π . (Shelley, Ρ. Β.) 77
Σεμπρούν, Χόρχε (Semprùn, J o r g e ) 19
Σ ί μ π ε λ , Καρλ (Siebel, K a r l ) 327
Σκορπιός xat Φήλιξ (Μαρξ) 44
Σλάιχερ, Ρόμπερτ (Schleicher, R o b e r t ) 93
Σ μ ι θ , Άνταμ (Smith, A d a m ) 100, 103, 303, 4 0 2
Σόρλεμερ, Καρλ (Schorlemmer, K a r l ) 485
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, Γερμανικό 27, 208, 494
Σουίντον, Τζον (Swinton, J o h n ) 503
Σουίφτ, Τζόναθαν (Swift, Jonathan) 4 0 3 - 4 0 4 , 408, 4 1 0
Σουνγκ, Κ ι μ Ιλ 12
Σουρτς, Καρλ (Schurz, K a r l ) 60, 183-184
Σπινόζα 39, 449
Σράινερ, Ό λ ι β (Schreiner, Olive) 506
Σραμ, Κόνραντ (Schramm, Conrad) 211, 215, 2 2 2 - 2 2 3 , 237, 267-268
Σραμ, Ρούντολφ (Schramm, R u d o l f ) 226-227, 228, 237
Στάινερ, Τζορτζ (Steiner, George) 125
Σ τ α λ , Τζούλιους (Stahl, Julius) 52
Στάλιν, Ιωσήφ (Stalin, J o s e p h ) 11-13, 418-419
Στερν, Λόρενς (Sterne, Lawrence) 44, 407-408
Στίμπερ, Β ί λ χ ε λ μ (Stieber, Wilhehn) 2 2 0 - 2 2 1
Στίρνερ, Μαξ (Stirner, M a x ) 133-136
Στρούβε, Γκούσταβ φον (Struve, Gustav von) 207, 228-229
Συ, Ευγένιος ( S u e , E u g e n e ) 125
Συμβολή στψ Κριτική
344,359

της Πολιτικής

Οικονομίας (Μαρξ) 314-316, 323,

Συμβούλιο Συνδικάτων του Λονδίνου (London T r a d e s Council) 364-365,
381
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«Σύντομο σχεδίασμα μιας ζωής γεμάτης γεγονότα» ( Τ ζ έ ν η Μαρξ) 235236, 238
Σω, Τζορτζ Μπέρναρ (Shaw, George B e r n a r d ) 465
Τάκιτος 44
Τάπερ, Μάρτιν (Tupper, Martin) 509
Τένισον, Άλφρεντ (Tennyson, A l f r e d ) 304
Τέχοφ, Γκούσταβ (Techow, Gustav) 318-319
Τζέίν Έφ (Μπροντέ) 78
Τζέρολντ, Ντούγκλας (Jerrold, Douglas) 360
Τζόνσον, Πολ (Johnson, Paul) 484
Τζόνσον, δρ Σάμιουελ (Johnson, Dr Samuel) 141
Τζόουνς, Έρνεστ (Jones, Ernest) 256, 263, 276-278,
Tl είναι Ύ) ιδιοκτησία; (Προυντόν) 91
Τόμας, Κίθ (Thomas, Keith) 276
Τολέν, Ανρί Αουί (Tolain, Henri Louis) 376-377, 382
Τουρκία και οι πόροι της, Η (Ούρκχαρτ) 279-280
Τρεμό, Πιερ (Trémaux, R e r r e ) 479-480
Τρίστια (Οβίδιος) 44
Τρίστραμ Σάντυ ( Σ τ ε ρ ν ) 44, 322, 407-408
Τρότσκι, Αέων (Trotsky, L e o n ) 418-419
Τσάπμαν, Τζορτζ (Chapman, George) 131
Ύπό την αιγίδα του Μαρξισμού 481
Φαβρ, Ζ ι λ (Favre, J u l e s ) 4 3 2 - 4 3 3 , 438, 4 4 2
Φάρνιβαλ, Φρέντερικ Τζέιμς (Furnivall, Federick J a m e s ) 465
Φέζε, Καρλ Έντουαρντ (Vehse, K a r l E d u a r d ) 258
Φέι, Μάργκαρετ (Fay, M a r g a r e t ) 483-484
Φέλτχαϊμ, Αιζέτα (Veltheim, Lisette), 35
Φίλι,πς, Αίον (Philips, L e o n ) 216, 326, 329, 336, 351, 354
Φιλολογική Εταιρεία του Καζίνου (Τρηρ) 25
Φιλοσοφία του δικαίου ( Χ έ γ κ ε λ ) 163
Φιλοσοφία της φτώχειας, i f (Προυντόν) 149-150
Φ λ έ κ λ ε ς , Φέρντιναντ (Fleckles, F e r d i n a n d ) 491
Φλοκόν, Φερντινάν (Flocon, F e r d i n a n d ) 171, 316-317
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Φογκτ, Καρλ (Vogt, K a r l ) 228-229, 316-321, 337
Φόιερμπαχ, Λούντβιχ (Feuerbach, Ludwig) 33, 52, 81-83, 95, 131-133
Φοξ, Πίτερ ( F o x , Peter) 486
Φουκουγιάμα, Φράνσις (Fukuyama, Francis), 15
Φουριέ, Σαρλ (Fourier, Charles) 91, 107
Φράιλγκραθ, Φέρντιναντ (Freiligrath, F e r d i n a n d ) 128, 144, 205, 272,
307, 359, 383, 394
Φραϊμπέργκερ, Λουίζ (Freyberger, Louise) 2 3 2 - 2 3 4
Φρανκεστάίν (Μαίρη Σ έ λ λ ε ϋ ) 104
Φρειδερίκος Γουλιέλμος Β ' 191
Φρειδερίκος Γουλιέλμος Δ ' 52, 58, 126-127, 220, 224
Φρόιντ, Δρ (Freund, D r ) 245, 290
Φτώχεια της φιλοσοφίας, Η (Μαρξ) 91, 150-152

Χάιλμπεργκ, Λούις (Heilberg, Louis) 144
Χάινε, Χάινριχ (Heine, Heinrich) 39, 46, 94-96, 98-99, 114, 143, 306,
471,474
Χάιντμαν, Χ έ ν ρ ι (Hyndman, Henry) 486-490
Χανάου, επεισόδιο του 362-363
Χάρισον, Φρέντερικ (Harrison, F r e d e r i c ) 461-462
Χάρνεϊ, Τζορτζ Τζούλιαν (Harney, George J u l i a n ) 263-268, 338-339,
361-363
Χαρτισμός, 117, 130, 179, 192, 261-265, 268, 274, 277, 361, 363
Χάτσφελντ, κόμισσα φον (Hatzfeldt, Countess von) 306, 323, 326-328,
331,336
Χ έ γ κ ε λ , Γ . Β . Φ. (Hegel, G. W. F . ) 38-43, 45-47, 51, 57, 81-82, 88, 94,
103, 106, 131, 133, 303, 305, 314, 324, 336, 411
Χάιντσεν, Καρλ (Heinzen, K a r l ) 63-66, 128, 207-208
Χ έ κ ε ρ , Φρίντριχ (Hecker, Friedrich) 189
Χ έ ρ β ε γ κ , Γκέοργκ (Herwegh, Georg) 60, 90-91, 97-98, 156, 174-175
Χερ Φογκτ (Μαρξ) 322-324
Χες, Μόζες ( H e s s , M o s e s ) 58, 68, 124, 128, 144, 159
Χ ί λ ε ϊ , Ντένις (Healey, Denis) 27
Χ ί τ λ ε ρ , Αδόλφος (Hitler, Adolf) 428
Χούμπολντ, Αλεξάντερ φον (Humboldt, Alexander von) 127
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Advertiser,
The281
Algemeine Literatur-Zeitung
125
Augsburger Allgemeine Zeitung
67,317
Avenir Liberal,
L'444
Bleak House, The (NTLxe\fς) 202
Bremisches Conversationsblatt
112-113
Chicago Tribune 411
Contemporary Review

338,412

Daily News 502
Daily Telegraph 322, 329
Democratic Review 265
Deutsche Jahrbücher 5S, 70, 73-74
Deutsche Londoner Zeitung 195
Deutsche-Brüsseler-Zeitung
161,170
Deutsche-Französische
Jahrbücher 14,
Economist, The 119, ISO
Electeur Libre,
L'433
Encounter,
The4S3
Fortnightly Review 33S, 4 8 5
Français, Le 453
Fraser's Magazine 440
Free Press 2S3
Friend of the People, The 265
Haagen Dagblaad 452
How do you do? 258
Household Wferds(Ντίκενς) 2 6 0
International,

L'442

Journal des Economistes
Journal
Officiel432
Justice, La 492

153

80-81, 83, 91-92, 94, 96, 98

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Kölnische Zeitung
Manchester

541

57,187

Guardian

119,284

Mein Prozess gegen die Allgemeine Zeitung ( « H μήνυσή μου εναντίον
της Allgemeine Zeitung» (Φογκτ) 3 1 8
Mein Kampf(XÎTXep)
84
Modern Thought 490
National Zeitung

320-321

Neue Oder-Zeitung242,
Neue Rheinische

326,352,419

268, 2 7 4 - 2 7 5

Zeitung

11192,196-198,226,255,264,270,

Neue Rheinische Zeitung^ Politisch-ökonomische
Revue
211-213
New York Daily Tribune 242, 249-250, 274, 281-282, 297-299, 310,

326,331,339

New Yorker, The 16
New York Sun, The 503
Northern Star 208,262-263
NRZRevue
366
Observer,

The 441

Fall Mall Gazette 426, 4 4 1 , 4 4 2 , 5 0 2
People's Paper
268-269
Public Opinion 4 4 1
Punch 360
Quarterly Review 339, 363, 4 4 1
RedRepublican,The
169, 2 6 5 , 3 3 8 , 3 6 3
Réforme, La 11 I
Revolution, D i e 2 54, 3 1 0
Rheinische Zeitung 51-5S, 60, 63, 66-61,
Saturday

Review

411

Spectator, The 218-220, 455
St Petersbourg

Journal
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69-74, 77, 82, 93,177, 314
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Telegraph 1 8 0
Telegraph für Deutschland
115-116
Times, ThelSO, 1 8 8 , 2 0 8 , 3 3 8 - 3 3 9 , 4 4 0 , 4 5 2 , 5 0 2
Volk,Das3l7
Volks-Tribun
Vorwärts!
World

147
91-99,126-128,154

443-444

Ω Κ Ε A Ν I Δ A

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Α β ρ α μ ι δ η ς Ο μ η ρ ο Σ : Η κίτρινη

σημαία

Με τα μάτια της φνχής
Ακριβή κληρονομιά
Αραοτζου Εττερπη:

Μπλου

κοτμπαρελη μπελικα: Αυτά να τα πεις αλλού
Σ π α ν δ ω ν η ς γ ι α ν ν η σ : Κάποτε στο Αιγαίο
τ ζ ο υ μ π α σ τ α κ η σ : Ένα

τζόβενο

ΕΑΑΗΝΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Βαλτινός Θαναςης:

Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη (Βιβλίο πρώτο: Αμερική)
Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη (Βιβλίο δεύτερο: Βαλκανικοί-^22)
Ορθοκωστά
Ημερολόγιο
1836-2011
Βλάχος Αγγελος Σ.: Βίος και πολιτεία του Ανδρέα Ρουσάνου
Γ λ υ κ ό ς Α.: Μίλα μου για τον Μανόλη
Θεοδωροπουλος ΤακηΣ: Η δύναμη του σκοτεινού θεού
Το Αδιανόητο Τοπίο
Η τρέλα του μεσημεριού
κ α λ ο γ ι α ν ν η θ ε ο φ α ν ω : Ιστορίες από τις Γραφές
Καραπανου μαργαριτα:

«Ναι»

Λάσκου ΑλεκΑ: Χάρντκορ (Πρώτη εμφάνιση)
ρ ο υ φ ο σ ρ ο δ η σ : Ol

Γραικύλοι

Σπανιδου Ειρηνη:

Φόβος

Στεφανακης δ η μ η τ ρ η σ Γ.: Φρούτα εποχής (Πρώττ] εμφάνιση)
Τςικρας ΑςτεριοΣ: Μάτζικ, θα πει μαγεία (Πρώτη εμφάνιση)

ΚΥΚΕΩΝ

1. Σλημαν ΕρρικοΣ: Ανταποκρίσεις από την Τροία
2. Μωρρας ΣαρΛ: Αθήνα 1896. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες
3 . Ξ ε ν ο φ ώ ν τ ο ς ΕΛΛΗΝΙΚΆ
(Μετάφραση: Ρόδης Ρούφος), 2 τόμοι
4. ΗΡΟΔΟΤΟΥ /iJTOPM/(Μετάφραση: Αγγελος Σ . Βλάχος), 3 τόμοι
5. ΑΟΎΚΪΑΝΟΎ ΝΕΚΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ {Μ&τάψροι.σΎ\:
γιώτης Μουλλάς)
6. Οι ημέρες των Ελεύθερων Πολιορκημένων {Μεσολόγγι 1824-1826)
7. Παπαρρηγοπουλος ΚωνςταντινοΣ: Το έπος της Εικονομαχίας

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Ω Κ Ε Α Ν Ι Δ Α

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η Ξ Ε Ν Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΚΕΪΛ ΜαϊΚ: Να ζεις μαζί ή να μη ζεις
γουορρεν ΠαΤ: Χρόνια χαμένα
ζ ί γ κ μ α ν ΛωρΑ: Αρσενικό και παλιά γελάδα
Κ ε ν ν ε ν τ τ ΜπερναντιΝ: Τίποτα δεν είναι αρκετό
κ ο ρ ν γ ο υ ε α Π α τ ρ ι ς ι Α : Η φάρμα της σιωπής

Αγνώστων λοιπών στοιχείων
Αιτία θανάτου

κ ο ρ ν τ υ ΜαϊΚΑ: ΤΟ κλειδί της ζωής

Λ ε τ ς ΜπιααΥ: Στο μέρος της καρδιάς
Λ η ρ ο ϊ μ α ρ γ κ α ρ ε τ : Πίστεφέ

με

Μαξουεα ΡομπιΝ: Χίλιες μέρες βασίλισσα
Ο νόθος της βασίλισσας
Μπααντατςι ΝτεϊΒΙΝΤ: Απόλυτη εξουσία
Παρκς ΑντεΑ:

Τσιλημπουρδίσματα

ΠαρΣΟΝΣ ΤζΟΤΑΙ: Μαίρη, Μαίρη
π ι α τ σ ε ρ ρ ο ζ α μ ο υ ν τ : Το μοναχικό

λιοντάρι

Το έρημο σπίτι
ΡεϊΝΕΡ ΣαρΑ: ΤΟ έτερον ήμισυ
Ρ ε ν τ ε α ΡοτΘ: ΤΟ δέντρο με τα χέρια
P e î ΚιττΥ: Μια παράξενη χημεία
Σαβατζ ΤοΜ: Αβυσσος
Σ ε ρ ρ α ν ο ΜαρςεαΑ: ΤΟ πανδοχείο των θλιμμένων γυναικών
Σ μ ι θ ΣκοΤ: Ένα απλό σχέδιο
Στιουαρτ ΑνΝ: Αίγο πριν νυχτώσει
ΤεϊΑΟΡ Ρ ο ζ ε ν μ π ε ρ γ κ Ν α ν ς Υ :

Αυτοδικία

τ ζ ε ϊ μ σ ΣιαΝ: Η δεύτερη ευκαιρία
Τ ζ ο ί Σ ΜπρεντΑ: Η τρίτη κληρονόμος
Χαρριςον ΣτιοταρΤ: Η

γερακίνα

χ ο φ φ μ α ν Α α ι Σ : Εδώ στη γη

ΑΣΗΜΕΝΙΑ

ΣΕΙΡΑ

Α α ι ε ν τ ε ΙζαμπεΑ: ΤΟ σπίτι των πνευμάτων
Του έρωτα και της σκιάς
Εύα Αοΰνα
Ιστορίες της Εύα Αούνα
Το επουράνιο σχέδιο
Πάουλα
Αφροδίτη
Κόρη της μοίρας

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Ω Κ Ε Α Ν Ι Δ Α

ξεδίάλεγμα

Α ν τ ε ρ ς ο ν Σ κ ο Τ : ΤΟ

Α ς ε ν α ΝτουιγκοΥ: Μια γυναίκα χωρίς όνομα
Ούτε έρωτας υπάρχει
Ο έρωτας ήταν στον καθρέφτη
Ατγουντ μ α ρ γ κ α ρ ε τ : Η κλέφτρα κίσσα
Το άλλο πρόσωπο της Γκρέις
Ο τυφλός δολοφόνος
Β α ρ γ κ α ς Λ ι ο ς α Μ α ρ ι Ο : Μητριάς

εγκώμιο

Βοαπι ΧορχΕ: Αναζητώντας τον Κλίνγκσορ
γ κ ρ α χ α μ Μ π ρ ε ν τ α Ν : ΤΟ πιο λευκό λουλούδι
Διαβολογυναίκα

γ ο υ ε λ ν τ ο ν ΦαιΗ:

Η καρδιά της χώρας
ΓΟΥΑΦ ΤΟΜ: Ένας άντρας με τα όλα του ( 2 τόμοι)
Ε β α ν ς Ν ι κ ο λ α Σ : Ο γητευτής των αλόγων

Η παγίδα
E a o î Μ α ρ τ ι ν ε ς Τ ο μ α Σ : Σάντα

Εβίτα

Ε ς κ α ν τ ο ν Μ α ρ ί α Α μ π α ρ Ο : ΤΟ εικονοστάσι

της

Εσπεράντσα

Ε ς κ ι β ε λ ΛαουρΑ: Σαν νερό για ζεστή σοκολάτα
Ο νόμος της αγάπης (βιβλίο και CD)
Ζ α ρ ν τ ε ν ΑΛΕΞΑΝΤΡ: Ο

Ζέβρος

Φανφάν
ζ ι ρ ο υ φρανσουαζ: Μεγάλε μου έρωτα
Κ α μ ι α λ ε ρ ι Α ν τ ρ ε Α : Την εποχή του κυνηγίου

Αίτηση για τηλέφωνο
Κ ρ ο υ τ ι ε Α λ ε β Λυτα: Η

Κούκλα

ΛαϊΒΑΥ Π ε ν ε α ο π Ε : Η αδελφή της Κλεοπάτρας

ΛαντΕΡΟ ΛουιΣ: Παιχνίδια της ώριμης ηλικίας
Λαου ΕβεαυΝ: Η άλλη γυναίκα
Λε Κλεζιο Ζ.Μ.Γ.:
Λ ε ν τ ς ΣερΖ: Ο

Ονίτσα

σχοινοβάτης

Μααλουφ ΑμιΝ:

Σαμαρκάνδη

Κήποι από φως
Ο πρώτος αιώνας μετά τη Βεατρίκη
Ο βράχος του Τάνιος
Τα λιμάνια της Ανατολής
Αέων ο Αφρικανός
Μακμιλλαν ΤερρΤ: Μα πού πήγαν όλοι οι άντρες
Μ α ρ α ϊ Σ α ν τ ο Ρ : Οι

στάχτες

Η κληρονομιά της Έστερ
Μ α ρ α ϊ Ν Ι ΝΎΑΎςΙΑ:
Η μακριά ζωή της Μαριάννα Ουκρία
M a p t i n Β α α ε ρ ι : Μαίρη

Ράιλλυ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
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Μ α ς τ ρ ε τ α Α ν χ ε α ε Σ : ΤΟ τραγούδι της ζωής

Ο καημός του έρωτα
Μ ο υ ρ α τ Κ ε ν ι ζ Ε : Της νεκρής πριγκίπισσας

Ο κήπος του Μπανταλπούρ
Μ π α ν β ι α ΤζωΝ: ΤΟ βιβλίο της αλήθειας

Μ π ε κ τ α ς ΧαμπιΠ: Ο κήπος πίσω από τον Παράδεισο
σαγήνη

Μ π ε ρ μ π ε ρ ο β α ΝινΑ: Η

Το βιβλίο της ευτυχίας
Μ π ε ρ ν χ α ϊ Μ Ε μ μ α ν ο υ ε Λ : Η γυναίκα

του

Παρασκευή βράδυ
Μ π ι ν τ ς τ ΜεηΒ: Η γυάλινη λίμνη
Μ π ο ς ι Φ ε ν τ ρ ι γ κ ο τ ι ΙζαμπελΑ: Κόρες καλής οικογένειας
Μ π ο ϊ ν τ ΓοτιαλιαΜ: ΤΟ γαλάζιο απόγευμα
Μ π ρ ο υ κ ν ε ρ Α ν ι τ Α : Hôtel

du

Lac

Κοίταξέ με
Οι αργοπορημένοι
Απάτη
Νταϊ ΣοττζΙ: Ο Μπαλζάκ και η Κινέζα μοδιστροΰλα
Ν τ ο ρ φ μ α ν ΑριεΛ: Η

εξομολόγηση

Ο υ α ι τ ς κ α γ ι α Λ ο υ ν τ μ ι α Α : Η Μήδεια και τα παιδιά της

Ουαλμαν ΛιΝ: Πριν κοιμηθείς
Ο υ μ ι τ Α χ μ ε Τ : Ομίχλη και νύχτα
Ο υ ω λ α ε ρ Ρ ο μ π ε ρ τ Τ ζ α ι η μ Σ : Οι γέφυρες του

Μάντισον

Παμοτκ ΟρχαΝ: ΤΟ μαύρο βιβλίο
Η καινούργια ζωή
π ί ε ρ σ α ν τ ί Κ α α ο υ ν τ ι Ο : Η Λουίζα και η σιωπή

π ΐ α τ σ ε ρ ρ ο ζ α μ ο υ ν τ : Ψάχνοντας για κοχύλια
Σεπτέμβρης
Ο γυρισμός ( 2 τόμοι)
Στον αστερισμό των Διδύμων
Χειμερινό ηλιοστάσιο
ΡαϊΣ ΜπεΝ: Οι φανταστικοί φίλοι
P a n t AîN: Εμείς οι ζωντανοί
Κοντά στον ουρανό ( 2 τόμοι)
ρ ί ο τ τ α ΤζίΑΝΝΙ: ο πρίγκιπας των νεφών
Σαπςαα ΜανταεΝ: ΤΟ πράσινο πετράδι
Σεβααιε ΤρεϊΣΥ: ΤΟ κορίτσι με το σκουλαρίκι
Σερρανο ΜαρςελΑ: ΤΟ τέλος της γιορτής
Σ η α ν τ ς ΚαροΑ: Η δημοκρατία του έρωτα
Τα πέτρινα ημερολόγια
Το πάρτι του Λάρρυ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Ω Κ Ε A Ν I Δ A

ΣιμΟ: Τι λέει η Λιλά
Φοβάμαι
Σ κ α ρ μ ε τ α a n t o n i o : Ο ταχυδρόμος του Νεροϋδα
Ταμαρο ΣουζαννΑ: Όπου σε πάει η καρδιά
Για μια μόνο φωνή
Η φυχή του κόσμου
Τ ρ ο α λ ο π Τ ζ ο α ν ν Α : Ol άντρες και τα κορίτσια

Το ξύπνημα
Φ ε ρ μ ι ν ΜαξανΣ: Ο

μελισσοκόμος

Φ η λ ν τ ι ν γ κ ΕλεΝ: Μπρος γκρεμός και πίσω,,, ράφι
Προς γνώση και συμμόρφωση
φ ί τ ο υ σ ι ΜιςεΛ: Μια τρομερή ευτυχία
αθλητικογράφος

Φορντ ΡιτςαρνΤ: Ο
φουεντεσ καρλοσ: Η

εκστρατεία

Ντιάνα, η μοναχική κυνηγός
φ ρ α ν κ ΝταΝ: Ο

χωρισμός

Μια κοπέλα
φ ρ ε ϊ ζ ι ε ρ Τ ς α ρ α Σ : ΤΟ Παγερό Βουνό
Χ α ρ ρ ι ς ο ν ΚΑΘΡΥΝ: ΤΟ φιλί

Χαρτ ΤζοζεφιΝ: Μοιραίο πάθος
Το αμάρτημα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
1. Τ ρ ο υ α γ ι α Α ν ρ Ι : Μεγάλη Αικατερίνη
2 . Σ π α ν δ ω ν η ς γ ι α ν ν η σ : Ρήγας Βελεστινλής
3 . Α β ρ ι λ Ν ι κ ο Α : Ελισάβετ της Αυστρίας
4 . Χ α ρ ρ ο ν τ - Η γ κ α ς Σ υ ν θ ι Α : Εγώ

η

Βικτωρία

5. Μ ω ρ ο υ α Α ν τ ρ Ε : Λόρδος Μπάυρον
6 . Τρουαγια Ανρι: Ιβάν ο Τρομερός

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ T O T ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Α λ ε ξ ά ν τ ε ρ ΚαρολαϊΝ: Η

Καρτερία

Αλμπομ ΜιτΣ: Το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής
Γιοτνγκερ ΣεμπαςτιαΝ: Η απόλυτη καταιγίδα
Γ κ ο υ ν τ ο λ Τ ζ ε ϊ Ν - Μ π ε ρ μ α ν Φ ι λ ι Π : Στα χνάρια

της

ελπίδας

κ ο ρ ρ ε α σ Σ α π α τ α ΣελιΑ: Ιζαμπέλ Αλιέντε - Ζωή και πνεύματα
Λ ε β ι Μ ο ν τ α λ τ ς ι ν ι Ρ ι τ Α : Ο κρυφός

άσος

Μααλουφ ΑμιΝ: Ol φονικές ταυτότητες
Νταλριμπλ ΟυιλιαΜ: Ταξίδι στη σκιά του Βυζαντίου
ν τ ι ρ ι γ ο υ ο ρ ι σ - Μ ι λ λ ε ρ Κ α θ λ η Ν : Λουλούδι

Φριντμαν Τ ο μ α ς Α.: Το Lexus και η ελιά

της

ερήμου

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Ω Κ Ε Α Ν Ι Δ Α

ΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ
1 . Α ν τ ε ρ σ ε ν Χ α ν ς Κ ρ ι ς τ ι α Ν : Ιστορίες
2 . Μ Ω Π Α Σ Σ Α Ν Γ κ υ Ν Τ Ε : Μια

και

Παραμύθια

ζωή

3. Παπακωςτας δ η μ η τ ρ η σ

(Ανθολόγηση-Επιμέλεια):

Άνθρωποι και Ζώα στη νεοελληνική πεζογραφία
4. Μ ι κ ς α τ ΚαλμαΝ: Η ομπρέλα του Αγίου Πέτρου
5. Β ε ρ ν ΙουαιοΣ: ΤΟ Παρίσι στον 20ό αιώνα
6. τ ο λ σ τ ο ϊ ΛεωΝ: Διηγήματα, Μύθοι και Παραμύθια
παλαιοπωλείο

7 . Ν τ ί κ ε ν ς Κ α ρ ο λ ο Σ : ΤΟ
8. Α β β α ς ΠρεβΟ:

ΜανόνΛεσκώ

9. Ν τ ο σ τ ο γ ι έ φ σ κ ι Φ ι ο ν τ ο ρ : Ο
10. Κρετιεν Ν τ ε Τροτα:

παίκτης

Πάρσιφαλ

11. Μπυργκερ Γκ. Α.: Οι περιπέτειες του βαρόνου Μινχάουζεν

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΘΡΙΛΕΡ
Ε β α ν ς ΠενελοπΕ: ΤΟ τελευταίο κορίτσι
κ ο υ κ τ ο μ α σ χ . : θανάσιμη ανάμνηση
Ρ ε ν τ ε α ΡουΘ: Τυφλή ετυμηγορία
Η κούκλα που σκοτώνει
Σαν δαίμονας μπροστά μου
Ο βιαστής
Ο άρχοντας των βάλτων
Το σπίτι του θανάτου
Σιλβα Ντανιελ: Κωδικό όνομα: Λευκό Ρόδο
τ ζ α ι η μ σ Π . Ντ.; Ο θάνατος του εμπειρογνώμονα
ΦαϊΦΙΛΝΤ Φ ρ α ν ς ι Σ : Παιχνίδια με τη φωτιά
φ ί σ τ ε ρ Ζ α ν - Ζ α Κ : Σατανική

εκδίκηση

01 ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΙ
1. Μ ο υ τ ζ α ν - Μ α ρ τ ι ν ε γ κ ο υ Ε λ ι σ ά β ε τ :
2 . κ ο ν ε μ ε ν ο σ Ν ι κ ο α α ο Σ : Τα

Αυτοβιογραφία

ματογυάλια

3. F o s c o l o UgO: Ποιήματα μεταφρασμένα από Επτανήσιους
4. γουζελησ δημητριοσ: Ο
5. Κ ά λ β ο ς Ανδρεας:

Χάσης

Ωδαί

6 . θ ε ο τ ο κ η σ κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο σ : Τα σονέτα

7. Μαρτζωκης στεφανοσ: Στίχοι βάρβαροι και άλλα ττοιήματα

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Ω Κ Ε Α Ν Ι Δ Α

ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
Β α λ α ς α κ η ς π α υ λ ο σ : Με ποιο

δικαίωμα

β υ ζ α ν τ ι ο σ : Σχέδια 1973Ί978.
Ζωγραφική
1972-1992
ΚΑΒΑΦΗΣ Κ . Π . : Ποιήματα {llciLpou(5Î(X(sr\: Άγγελος Σ . Βλάχος.
Σχέδια: Χρίστος Καράς)
Κάλβος ΑνδρεαΣ: Ωδα( (Πρόλογος: Γιάννης Δάλλας. Εικονογράφηση: Μανώλης Χάρος)
(χαρτόδετο)
»
(πανόδετο με λιθογραφία)
Μ ι χ ε λ η ΛιζΑ: Μοναστηράκι
(αγγλικά, χαρτόδετο)
»
(αγγλικά, δεμένο)
Π α π α ν ι κ ο λ α ο υ - Κ ρ ι ς τ ε ν ς ε ν ΑριςτεΑ: Χριστιανός Χάνσεν, Επιστολές και σχέδια από την Ελλάδα
Π α π π α ς γ ι α ν ν η σ : Σχέδια
Σ κ ο π ε λ ι τ η ς ΣτΕΛΙΟΣ:

1930-1965

Γυμνό

Σ ο λ ω μ ο ς διονυσιοσ: Η γυναίκα ττ]^ Ζάχυ^ο^ (Εισαγωγή, κείμενο,
γλωσσάρι: Ελένη Τσαντσάνογλου. Εικόνες: Χρόνης Μπότσογλου)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ-ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ:

Αλβανία και Ελληνοαλβανικές σχέσεις
Ελλάδα - Αλβανία - Κοσσυφοπέδιο,
1912-1998
ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΟΒΑ ΡαϊΣΑ: Ελπίζω. Αναμνήσεις και σκέφεις
Ε Ν Ε Π Ε Κ Ι Δ Η Σ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ:

Τραπεζούντα - Κωνσταντινούπολη - Σμύρνη
Αθηναϊκά - Αττικό βοιωτικά - Δωδεκανησιακά
Η Ελλάδα, τα νησιά και η Μικρά Ασία του Κ Κροϋμπαχερ
Ζ α ο υ ς η ς Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Α.:

Η τραγική αναμέτρηση ( 2 τόμοι)
Αλέξανδρος και Ασπασία,
1915-1920
Κ α τ ρ α μ ο π ο υ λ ο ς Γιώργος Θ.:

Πώς να σε ξεχάσω, Σμύρνη αγαπημένη
Ένας αιώνας δυο πατρίδες
Α η Φ ε ρ μ ο Ρ ΠατριΚ: Ρούμελη. Οδοιπορικό στη Β. Ελλάδα
Μακρης-ΣταϊΚΟΣ Π έ τ ρ ο ς Στ.: Κίτσος Μαλτέζος: Ο αγαπημένος
των θεών
Ναχμια ΝινΑ: Ρέινα Ζιλμπέρτα
Ρ η ν τ ΤζωΝ: Δέκα μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο
Χ α τ ζ η φ ω τ ι ο ϊ ΖαχοΣ: Στα μονοπάτια του πολέμου
Η Τζένη Καρέζη όπως τη γνώρισα

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Ω Κ Ε Α Ν Ι Δ Α

ΠΛΩΤΈΣ ΠΟΛΕΙΣ
Β λ ά χ ο ς Α γ γ ε λ ο ς Σ . : Το

Δωδεκάθεο

ΘΚΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤακηΣ: Ol μεταμορφώσεις της κρυφής Ελλάδας

ΛΕΞΙΚΑ
i ι α ι ι α γ γ ε λ ο υ ρ ο η σ : Η γλώσσα των καραβιών

ΜΙΚΡΗ ΣΕΙΡΑ
ΓΚΑΛΛΙΚΟ ΠωΛ: Η

αγριόχηνα

Το μικρό θαύμα
Ε λ ε υ θ ε ρ ί ο υ Μ α ν ο ς : Ένα καράβι μια φορά

Λιουις κ . ς . : Ανατομία μιας οδύνης
Λονγκ ΧανιεΛ: ΤΟ θαυμαστό ταξίδι του Καμπέθα ντε Βάκα
Ντοστογιέφσκι Φιοντορ: Ένα γλυκό κορίτσι
τ ο υ ρ γ κ ε ν ι ε φ ΙβαΝ:

Μουμού

ΖΩΟΦΙΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Α ν τ α μ ς ο ν Τ ζ ο ί : Γεννημένη ελεύθερη
Δ ρ α γ ο ύ μ η ς Φ ί λ ι π π ο ς : Ο ροζ

πελεκάνος

Μ α ρ ς α λ Τ ο μ α ς Ε λ ι ζ α μ π ε Θ : Η μυστική

ζωή των

σκύλων

Μ α ς ς ο ν Τ ζ . Μ . - Μ α κ κ α ρ θ υ Σ . : Όταν οι ελέφαντες κλαίνε
Π Ρ Ε Σ Τ Ο Ν ΝΤΑΓΚΛΑΣ:

Τζένη

υ τ ε ν Ζαν ΠιεΡ: Μαμπρούκ, σκύλος μιας ζωής
Χωκς ΤζωΝ: Ο Τρυφερός Γουίλλιαμ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
κ ρ ε μ ε ζ η ΑγλαϊΑ: Συνταγές και ιστορίες για μάγειρες με ανησυχίες
Σκόρδο, μέλι και μανδραγόρας
Το μεσογειακό κελάρι (λεΰκωμα)

ΐνιεκα πρόσωπα όλα κι όλα παραβρέθηκαν στην κηδεία
ίου Καρόλσυ Μαρξ σιις 17 Μαρτίου ίου 1883. «Το όνομα
και 10 έργο ίου θα επιβιώσουν οίους αιώνες», πρόβλεψε ο Φρειδερίκος ΐνγκελς οίον επικήδειο λόγο ίου
ΟΙΟ νεκροταφείο του Χαϊγκέιτ. Εκείνη την ημέρα ακούστηκε σαν απίθανος κομπασμός* είχε όμως δίκιο.
ίνας άνθρωπος βυθισμένος στις αντιφάσεις και στη
μεγαλοφυία του, ένας στοχαστής ταλαιπωρημένος από
την ένδεια και τη μεγαλεπήβολη σύλληψή του για τον
κόσμο, ένας ακάματος εργάτης της επανάστασης
κι ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης, ένας βαθύς οραματιστής που υπέφερε από τις μεγάλες του νευρώσεις
- έτσι αναδύεται ο Κάρολος Μαρξ από τη βιογραφία
του Φράνσις Γουίν. Μακριά από τις αγιογραφίες και
τους εξορκισμούς, ο βιογράφος στρέφει το βλέμμα μας
οτο ίδιο το πρόσωπο που καθόρισε στο μεγαλύτερο
βαθμό την ιστορία του 20ού αιώνα, στο φιλόσοφο που
η σκέψη του φώτισε όσο κανενός άλλου τους μηχανισμούς του πολιτισμού μας και το έργο του μετέβαλε
για πάντα την πολιτική.
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