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ΠΡΟΛΟΓΟΣ TOY ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ο φίλος μου Ιωσήφ ΒάιντεμάγερΚ που πέθανε πρόωρα,
σκόπευε να εκδώσει από την πρώτη του Γενάρη 1852 ένα βδο
μαδιάτικο πολιτικό περιοδικό στη Νέα Υόρκη. Μου ζήτησε
να γράψω γι’ αυτό την ιστορία του πραξικοπήματος. Του
έγραφα, λοιπόν, κάθε βδομάδα, ίσαμε τα μέσα του Φλεβάρη,
άρθρα με τον τίτλο: Η 18η Μπρνμαίρ τον Λουδοβίκου Βονα
πάρτη* Στο αναμεταξύ ναυάγησε το αρχικό σχέδιο του Βάιντεμάγερ. Αντί για βδομαδιάτικο έβγαλε, την άνοιξη του
1852, ένα μηνιάτικο περιοδικό μετον τίτλο Die Revolution**
που το πρώτο τεύχος του αποτελείται από τη δική μου τη 18η
Μπρυμαίρ. Μερικές εκατοντάδες αντίτυπα απ’ αυτό κατόρ
θωσαν τότε να σταλούν στη Γερμανία, χωρίς όμως να φτάσουν στο καθαυτό βιβλιεμπόριο. Ένας Γερμανός βιβλιοπώ
λης, που παρίστανε τον εξαιρετικά ριζοσπαστικό και που του
πρότεινα τη διάθεση του περιοδικού, απάντησε, εκδηλώνο
ντας την ηθική του φρίκη, για ένα τέτοιο «αντίθετο με τους
καιρούς τόλμημα».
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το έργο αυτό γεννήθηκε
κάτω από την άμεση πίεση των γεγονότων και ότι το ιστορι
κό του υλικό δεν ξεπερνάει το Φλεβάρη (1852). Η τωρινή επανέκδοσή του οφείλεται στη ζήτηση από το βιβλιεμπόριο και
στην επιμονή των φίλων μου στη Γερμανία.

1. Στρατιωτικός διοικητής της περιφέρειας του Αγίου Λουδοβίκου
κατά τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο (Σημείωση τον Μ αρξ).
*
Μπρυμαίρ: ομιχλώδης, ο δεύτερος μήνας (από τις 22 του Οκτώβρη
ως τ ι ς 2 1 του Νοέμβρη) του ημερολόγιού
η μεγάλη γαλ
λική επανασταση το 1793. Στις 18 Μ π§ϋμαΙ§ του 8ου έτους, ο'Ηαπδλδον
Βοναπάρτης ε^καΟίδρυσε τη στρατιό>τική του δικτατορία (σημ. τ. μετ.).
** Η επανάσταση (σημ. τ. μετ.).
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Από τα έργα που πραγματεύονταν περίπου ταυτόχρονα
το ίδιο θέμα, δυο μονάχα αξίζουν ν’ αναφερθούν: Ο Ναπο
λέων ο Μικρός, του Βίκτορος Ουγκό, και το Πραξικόπημα,
του Προυντόν.
Ο Βίκτωρ Ουγκό περιορίζεται σε πικρόχολες και πνευ
ματώδεις υβριστικές επιθέσεις ενάντια στον υπεύθυνο δρά
στη του πραξικοπήματος. Το ίδιο γεγονός παρουσιάζεται σ ’
αυτόν σαν αστραπή σε ξάστερο ουρανό. Βλέπει σ’ αυτό μονά
χα τη βίαιη πράξη ενός χωριστού ατόμου. Δεν καταλαβαίνει
ότι μεγαλοποιεί αντί να μικραίνει το άτομο αυτό, όταν του
αποδίδει μια τέτοια προσωπική δύναμη πρωτοβουλίας, που
θα ήταν μοναδική στην παγκόσμια ιστορία. Ο Προυντόν πάλι
προσπαθεί να παρουσιάζει το πραξικόπημα σαν αποτέλεσμα
της ιστορικής ανάπτυξης που προηγήθηκε. Απαρατήρητα
όμως, η ιστορική έκθεση του πραξικοπήματος μετατρέπεται
σε μια ιστορική απολογία του ήρωά του. Πέφτει έτσι στο
λάθος που κάνουν οι λεγόμενοι αντικειμενικοί ιστορικοί
μας. Εγώ*.αντίθετα, αποδείχνω πως η πάλη των τάξεων στη
Γαλλία δημιούργησε τέτοιες συνθήκες και σχέσεις που έδω
σαν τη δυνατότητα σ’ ένα μέτριο και γελοίο πρόσωπο να παί
ξει το ρόλο του ήρωα.
Ένα ξαναδούλεμα αυτού του έργου θα του αφαιρούσε το
ιδιαίτερο χρώμα του. Γι’ αυτό περιορίστηκα να διορθώσω
μονάχα τα τυπογραφικά λάθη και να σβήσω τους υπαινιγ
μούς που δε θα ήταν σήμερα κατανοητοί.
Η τελευταία φράση του έργου του: «Όταν όμως ο αυτοκρατορικός μανδύας θα σκεπάσει, τέλος, τους ώμους του
Λουδοβίκου Βοναπάρτη, τότε θα γκρεμιστεί ο ορειχάλκινος
ανδριάντας του Ναπολέοντα από το ύψος της στήλης της
Βαντόμ», έγινε κιόλας πραγματικότητα.
Ο συνταγματάρχης Σαράς άρχισε την επίθεση ενάντια στη
λατρεία του Ναπολέοντα, με το έργο του για την εκστρατεία
του 1815. Από τότε, και κυρίως στα τελευταία χρόνια, η γαλ
λική φιλολογία, με τα όπλα της ιστορικής έρευνας, της κρι

τικής, της σάτιρας και της ευφυολογίας, ξεμπέρδεψε με το
θρύλο του Ναπολέοντα. Έ ξω από τη Γαλλία πολύ λίγο πρό
σεξαν, κι ακόμα πιο λίγο κατάλαβαν τη βίαιη αυτή ρήξη με
την πατροπαράδοτη λαϊκή πίστη, αυτή την τεράστια πνευ
ματική επανάσταση.
Τέλος, ελπίζω ότι το έργο μου θα συντελέσει να εξοβελι
στεί η σχολική έκφραση που συνηθίζεται σήμερα ιδιαίτερα στη
Γερμανία, για το λεγόμενο καισαρισμό. Σ ’ αυτή την επιφα
νειακή ιστορική αναλογία λησμονούνε το κυριότερο, ότι,
δηλαδή, στην αρχαία Ρώμη η πάλη των τάξεων γινότανε μονά
χα μέσα σε μια προνομιούχα μειοψηφία, ανάμεσα στους ελεύ
θερους πλούσιους και στους ελεύθερους φτωχούς, ενώ η μεγά
λη παραγωγική μάζα του πληθυσμού, οι δούλοι, αποτελούσαν μονάχα το παθητικό βάθρο για τους αντιμαχόμενους.
Λησμονούν τη βαρυσήμαντη φράση του Σισμόντν. «Το ρωμαϊ
κό προλεταριάτο ζούσε σε βάρος της κοινωνίας, ενώ η σημε
ρινή κοινωνία ζει σε βάρος του προλεταριάτου.» Με τέτοια
ριζική διαφορά ανάμεσα στους υλικούς και οικονομικούς
όρους της αρχαίας και της σύγχρονης πάλης των τάξεων, τα
πολιτικά τους αποκυήματα δεν μπορούν να ’χουν μεταξύ
τους περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά απ’ όσα έχει ο αρχιε
πίσκοπος της Κανταβρυγίας με τον αρχιερέα Σαμουήλ.
Λονδίνο, 23 του Ιούνη 1869

Καρλ Μαρξ

Σύμφωνα με το κείμενο της δεύτερης έκδοσης.
Γράφτηκε από τον Κ . Μ α ρξ
στη δεύτερη έκδοση τον έργου του
Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη,
Αμβούργο 1869.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΕΝΓΚΕΛΣ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Το γεγονός ότι έγινε αναγκαία μια νέα έκδοση της 18ης
Μπρνμαίρ, τριάντα τρία χρόνια ύστερα από την πρώτη
εμφάνισή της, αποδείχνει ότι και σήμερα ακόμα το μικρό
αυτό έργο δεν έχασε τίποτε από την αξία του.
Και πραγματικά ήταν ένα μεγαλοφυές έργο. Αμέσως μετά
το γεγεγονός που ξάφνιασε όλο τον πολιτικό κόσμο σαν
κεραυνός από ξάστερο ουρανό, που μερικοί το καταράστηκαν με δυνατές φωνές ηθικής αγανάκτησης και που άλλοι το
δέχτηκαν σαν λύτρωση από την επανάσταση και σαν τιμω
ρία για τις περιπλανήσεις της, που όλοι όμως το είδαν με
κατάπληξη και που κανένας δεν το κατανόησε - αμέσως ύστε
ρα από το γεγονός αυτό παρουσιάστηκε ο Μαρξ με μια
σύντομη, επιγραμματική έκθεση που περιέγραφε όλη την
πορεία της γαλλικής ιστορίας ύστερα από τις μέρες του Φλε
βάρη, στην εσωτερική της συνάφεια και αποκάλυπτε ότι το
θαύμα της 2 του Δεκέμβρη δεν ήταν παρά το φυσικό, ανα
γκαίο αποτέλεσμα αυτής της συνάφειας, χωρίς να υποχρεω
θεί να μεταχειριστεί τον ήρωα του πραξικοπήματος με άλλον
τρόπο παρά με την περιφρόνηση που του άξιζε. Και ο πίνα
κας ζωγραφίστηκε με τόση μαεστρία, που όλες οι αποκαλύ
ψεις που έγιναν από τότε πρόσθεσαν μονάχα νέες αποδείξεις
για το πόσο πιστά αντανακλά την πραγματικότητα. Και είναι
πραγματικά μοναδική αυτή η έξοχη κατανόηση της καθημε
ρινής ζωντανής ιστορίας, αυτή η ξεκάθαρη διάγνωση των
γεγονότων την ίδια τη στιγμή που ξετυλίγονταν.
Αλλά γι’ αυτό χρειαζόταν η βαθιά γνώση της γαλλικής
ιστορίας που είχε ο Μαρξ. Η Γαλλία είναι η χώρα όπου
περισσότερο από οπουδήποτε αλλού όΓτάξΐκοί αγώνες
έφταναν κάθε φορά ως την αποφασιστική μάχη και όπου,
συνεπώς, διαγράφονταν με τον πιο ανάγλυφο τρόπο οι μετα
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βαλλόμενες πολιτικές μορφές που μέσα τους κινούνται οι
ταξικοί αγώνες και όπου συνοψίζονται τ ’ αποτελέσματα
τους. Κέντρο της φεουδαρχίας στο μεσαίωνα, πρότυπο
χώρας ενιαίας φεουδαρχικής μοναρχίας ύστερα από την
Αναγέννηση, η Γαλλία τσάκισε στη μεγάλη επανάσταση το
φεουδαρχισμό και εγκαθίδρυσε την καθαρή κυριαρχία της
αστικής τάξης με τέτοια κλασική μορφή που δεν την έφτασε
καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη. Κι ο αγώνας του προλετα
ριάτου που ανεβαίνει, ενάντια στην κυρίαρχη αστική τάξη
εκδηλώνεται εδώ, στη Γαλλία, με τέτοια έντονη μορφή που
είναι άγνωστη αλλού. Αυτός είναι ο λόγος που ο Μαρξ όχι
μόνο μελετούσε με ιδιαίτερη προτίμηση τη γαλλική ιστορία
του παρελθόντος, αλλά και παρακολουθούσε σ ’ όλες τις
λεπτομέρειες την τρέχουσα ιστορία, συγκέντρωνε υλικό για
μελλοντική χρήση και γι’ αυτό ποτέ δεν τον ξάφνιασαν τα
γεγονότα.
Σ ’ αυτά όμως πρέπει να προστεθεί και ένα άλλο γεγονός.
Ακριβώς ο Μαρξ ήταν εκείνος που πρώτος είχε ανακαλύψει
το μεγάλοι νόμο κίνησης της ιστορίας,}το νόμο που σύμφω
να μ’ αυτόν όλοι οι ιστορικοί αγώνες, αδιάφορο αν γίνονται
στον πολιτικό, θρησκευτικό, φιλοσοφικό ή σε οποιονδήποτε άλλο ιδεολογικό τομέα, δεν είναι πραγματικά παρά η
περισσότερο ή λιγότερο καθαρή έκφραση των αγώνων ανά
μεσα στις κοινωνικές τάξεις, και ότι η ύπαρξη των τάξεων
αυτών και συνεπώς και οι συγκρούσεις τους, εξαρτώνται,
με τη σειρά τους, από το βαθμό ανάπτυξης της οικονομικής
τους θέσης, από τον τρόπο της παραγωγής και από τον τρό
πο της ανταλλαγής τους που απορρέει απ’ αυτόν. Ο νόμος
αυτός, που έχει για την ιστορία την ίδια σημασία που έχει ο
νόμος της μετατροπής της ενέργειας για τις φυσικές επι
στήμες, ο νόμος αυτός έδωσε κι εδώ στον Μαρξ το κλειδί για
την κατανόηση της ιστορίας της δεύτερης γαλλικής δημο
κρατίας. Σ ’ αυτή την ιστορία υπέβαλε σε δοκιμασία το νόμο
του και έπειτα από τριάντα τρία χρόνια είμαστε υποχρεω
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μένοι να πούμε ξανά ότι αυτή η δοκιμασία πέτυχε λαμπρά
στις εξετάσεις της.

Φρίντριχ Έν/κελς

Σύμφωνα με το κείμενο της τρίτης έκδοσης.
Γράφτηκε από τον Φ. Ένγκελς
για την τρίτη έκδοση του έργου του Μ α ρξ
Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη,
Αμβούργο 1885.
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Η 18η ΜΠΡΥΜΑΙΡ
ΤΟΥ ΛΟΥΒΟΔΙΚΟΥ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ
\

I
Ο Χέγκελ κάνει κάπου την παρατήρηση ότι όλα τα μεγάλα
κοσμοϊστορικά γεγονότα και πρόσωπα παρουσιάζονται, σαν
να λέμε, δυο φορές. Ξέχασε όμως να προσθέσει: τη μια φορά
σαν τραγωδία, την άλλη σαν φάρσα. Ο Κοσιντιέρ αντί του
Δαντόν, ο Λουί Μπλαν αντί του Ροβεσπιέρου, οι ορεινοί του
1848 -1851 αντί των ορεινών του 1793 -1795, ο ανιψιός αντί του
θείου. Και η ίδια γελοιογραφία διαπιστώνεται και στις συν
θήκες που γίνεται η δεύτερη έκδοση της 18ης Μπρυμαίρ!
Οι άνθρωποι δημιουργούν την ίδια τους την ιστορία, τη
δημιουργούν, όμως, όχι όπως τους αρέσει, όχι μέσα σε συν
θήκες που οι ίδιοι διαλέγουν, μα μέσα σε συνθήκες που υπάρ
χουν άμεσα, που είναι δοσμένες και που κληροδοτήθηκαν
από το παρελθόν. Η παράδοση όλων των νεκρών γενεών
βαραίνει σαν βραχνάς στο μυαλό των ζωντανών. Και όταν
ακόμα οι ζωντανοί φαίνονται σαν ν’ ασχολούνται ν ’ ανα
τρέψουν τους εαυτούς τους και τα πράγματα και να δημι
ουργήσουν κάτι που έχει προϋπάρξει, σ ’ αυτές ακριβώς τις
εποχές της επαναστατικής κρίσης επικαλούνται φοβισμένοι
τα πνεύματα του παρελθόντος στην υπηρεσία τους, δανείζο
νται τα ονόματά τους, τα μαχητικά συνθήματά τους, τις στο
λές τους για να παραστήσουν με την αρχαιοπρεπή αυτή σεβά
σμια μεταμφίεση και μ’ αυτή τη δανεισμένη γλώσσα τη νέα
σκηνή της παγκόσμιας ιστορίας. Έτσι ο Λούθηρος φόρεσε τη
μάσκα του απόστολου Παύλου, η επανάσταση του 1789 -1814
ντύθηκε διαδοχικά τη στολή της ρωμαϊκής δημοκρατίας και
της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και η επανάσταση του 1848 δε
βρήκε να κάνει τίποτα καλύτερο από το να παρωδήσει πότε
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το 1789 και πότε την επαναστατική παράδοση του 1793-1795.
Έτσι κι ο αρχάριος που έμαθε μια ξένη γλώσσα, τη μετα
φράζει πάντα στη μητρική του, και μόνο όταν αρχίσει να χει
ρίζεται την ξένη γλώσσα χωρίς να θυμάται τη μητρική του
και μάλιστα να ξεχνά τη μητρική του γλώσσα, θα μπορέσει
να αφομοιώσει το πνεύμα της καινούργιας γλώσσας και να
δημιουργήσει σ’ αυτήν.
Όταν εξετάσουμε αυτές τις κοσμοϊστορικές επικλήσεις
των νεκρών, προβάλλει αμέσως μια χτυπητή διαφορά. Ο
Κάμιλος Ντεμουλέν, ο Δαντόν, ο Ροβεσπιέρος, ο Σεν-Ζιστ,
ο Ναπολέων, οι ήρωες όπως και τα κόμματα και οι μάζες της
παλιάς γαλλικής επανάστασης, εκπληρώνανε με τη ρωμαϊκή
στολή και τη ρωμαϊκή φρασεολογία το καθήκον της εποχής
τους, δηλαδή το καθήκον της απελευθέρωσης από τα δεσμά
της και της εγκαθίδρυσης της σύγχρονης αστικής κοινωνίας.
Οι πρώτοι κομματιάσανε τη φεουδαρχική γη και θέρισαν τα
φεουδαρχικά κεφάλια που είχαν φυτρώσει πάνω σ ’ αυτή. Ο
Ναπολέων δημιούργησε στο εσωτερικό της Γαλλίας τους
όρους κάτω απ’ τους οποίους μονάχα θα μπορούσε ν’ ανα
πτυχθεί ο ελεύθερος συναγωνισμός, να γίνει η εκμετάλλευση
της κομματιασμένης γαιοκτησίας και να χρησιμοποιηθούν
οι απελευθερωμένες βιομηχανικές παραγωγικές δυνάμεις
του έθνους, ενώ έξω από τα γαλλικά σύνορα σάρωσε παντού
τους φεουδαρχικούς σχηματισμούς, στο μέτρο που αυτό ήταν
αναγκαίο για να δημιουργήσει για την αστική κοινωνία της
Γαλλίας ένα κατάλληλο και σύμφωνο με την εποχή περιβάλ
λον στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Κι όταν εγκαθιδρύθηκε πια η
νέα μορφή της κοινωνίας, εξαφανίστηκαν οι προκατακλυ
σμιαίοι κολοσσοί και μαζί μ’ αυτούς κι ο νεκραναστημένος
ρωμαϊκός κόσμος: Οι Βρούτοι, οι Γράκχοι, οι Πουμπλικόλες, οι δήμαρχοι*, οι συγκλητικοί κι ο ίδιος ο Καίσαρας. Η

* Tribunus: Ρωμαίος δήμαρχος που εκλεγόταν από τους πληβείους και
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αστική κοινωνία, στη νηφάλια πραγματικότητά της, είχε
δημιουργήσει τους αληθινούς ερμηνευτές και εκπροσώπους
της στο πρόσωπο των Σε, των Κουζέν, των Ρουαγιέ-Κολάρ,
των Μπενζαμέν Κονστάν και των Γκιζό. Οι πραγματικοί
στρατηλάτες της κάθονταν πίσω από τα εμπορικά γραφεία
και το παχύ κεφάλι του Λουδοβίκου 18ου ήταν η πολιτική
της κεφαλή. Απορροφημένη ολοκληρωτικά από την παρα
γωγή του πλούτου και από την ειρηνική πάλη του συναγωνι
σμού, δεν καταλάβαινε πια ότι τα φαντάσματα της ρωμαϊκής
εποχής είχαν αγρυπνήσει στην κούνια της. Μα όσο λίγο ηρω
ική κι αν είναι η αστική κοινωνία, χρειάστηκαν ωστόσο ο
ηρωισμός, η αυτοθυσία, η τρομοκρατία, ο εμφύλιος πόλεμος
και οι μάχες των εθνών για να τη φέρουν στον κόσμο. Και οι
μονομάχοι της βρήκανε στις αυστηρά κλασικές παραδόσεις
της ρωμαϊκής δημοκρατίας, τα ιδανικά και τις μορφές της
τέχνης, τις αυταπάτες που τους χρειάζονταν για ν ’ αποκρύ
ψουν από τους ίδιους τους εαυτούς τους το περιορισμένο
αστικό περιεχόμενο των αγώνων τους και για να συγκροτή
σουν το πάθος τους στο ύψος της μεγάλης ιστορικής τραγω
δίας. Έ τσι και σ ’ ένα άλλο στάδιο ανάπτυξης, έναν αιώνα
νωρίτερα, ο Κρόμβελ και ο αγγλικός λαός δανείστηκαν από
την Παλαιά Διαθήκη τη γλώσσα, τα πάθη και τις αυταπάτες
για την αστική τους επανάσταση. Όταν επιτεύχθηκε ο πραγ
ματικός σκοπός, όταν πραγματοποιήθηκε ο αστικός μετα
σχηματισμός της αγγλικής κοινωνίας, ο Λοκ εκτόπισε τον
προφήτη Αββακούμ.
Σ ’ αυτές, λοιπόν, τις επαναστάσεις, η ανάσταση των
νεκρών χρησίμευε για να λαμπρύνει τους καινούργιους αγώ
νες κι όχι για να παρωδήσει τους παλιούς, για να υπερβάλει
στη φαντασία το καθήκον που είχε μπει και όχι για να αποφύγει την εκπλήρωσή του στην πράξη, για να ξαναβρεί το
είχε καθήκον να υπερασπίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τους (σημ.
τ. μετ.).
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πνεύμα της επανάστασης και όχι για να κάνει να πλανιέται
το φάντασμά της.
Από το 1848 ως το 1851 πλανιόταν μονάχα το φάντασμα
της παλιάς επανάστασης, αρχίζοντας από τον Μαράστ, το
δημοκράτη λιμοκοντόρο που ντύθηκε τη στολή του παλιού
Μπαγί, και τελειώνοντας στον τυχοδιώχτη που κρύβει τα
χυδαία και αποκρουστικά χαρακτηριστικά του κάτω από τη
σιδερένια νεκρική μάσκα του Ναπολέοντα. Ένας ολόκληρος
λαός, που ενώ πιστεύει πως με την επανάσταση απόκτησε μια
επιταχυνόμενη ικανότητα κίνησης, βλέπει ξαφνικά ότι ξαναγύρισε σε μια πεθαμένη εποχή και για να μην υπάρχει καμιά
δυνατότητα πλάνης για το ξανακύλισμά του αυτό, ξανανασταίνονται οι παλιές χρονολογίες, το παλιό ημερολόγιο, τα
παλιά ονόματα, τα παλιά διατάγματα, που από καιρό είχα
νε ξεπέσει στα χέρια της σοφίας των παλαιοπωλείων, και οι
παλιοί χωροφύλακες, που από καιρό φαίνεται ότι είχαν
σαπίσει. Το έθνος φέρεται σαν εκείνο το μανιακό Άγγλο από
το Μπέντλαμ1, που νόμιζε πως ζούσε στην εποχή των αρχαί
ων Φαραώ και θρηνούσε κάθε μέρα για τη σκληρή δουλειά
που ήταν υποχρεωμένος να κάνει σαν χρυσωρύχος στα
μεταλλεία της Αιθιοπίας, περιτοιχισμένος σ ’ αυτή την υπό
γεια φυλακή με μια λάμπα στηριγμένη στο κεφάλι του, που
έριχνε ένα αμυδρό φως, με τον επιστάτη των δούλων που
κρατούσε ένα μακρύ μαστίγιο από πίσω του και με ένα ανα
κατεμένο πλήθος από βάρβαρους πολεμιστές στις εξόδους,
που δεν καταλάβαιναν ούτε τους εργάτες που δούλευαν σαν
σκλάβοι στα μεταλλεία, μα και που δεν καταλάβαιναν ούτε
και ο ένας τον άλλο γιατί δεν είχαν την ίδια γλώσσα. «Και
όλα αυτά τα ζητούν από μένα», λέει αναστενάζοντας ο μανια
κός Άγγλος, «από μένα που γεννήθηκα ελεύθερος Βρετανός,
για να βγάζω χρυσάφι για τους αρχαίους Φαραώ». «Για να

1. Φρενοκομείο στην Αγγλία (σημ. τ. σύντ.).
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πληρωθούν τα χρέη της οικογένειας Βοναπάρτη», αναστε
νάζει το γαλλικό έθνος. Ο Άγγλος, όσο ήταν στα λογικά του,
δεν μπορούσε να γλιτώσει από την έμμονη ιδέα του χρυσω
ρύχου. Οι Γάλλοι, όσο κι αν επαναστατούσαν, δεν μπορού
σαν να γλιτώσουν από τη ναπολεόντεια ανάμνηση, όπως το
απόδειξε η εκλογή της 10 του Δεκέμβρη 1848. Λαχταρούσαν
να ξεφύγουν από τους κινδύνους της επανάστασης και να
ξαναγυρίσουν στις χύτρες με τα κρέατα της Αιγύπτου, και η
2 του Δεκέμβρη 1851 ήταν η απάντηση. Δεν έχουν μονάχα
γελοιογραφήσει τη γελοιογραφία του παλιού Ναπολέοντα,
γελοιογράφησαν τον ίδιο τον παλιό Ναπολέοντα, όπως έπρε
πε να φαίνεται στα μέσα του 19ου αιώνα.
Η κοινωνική επανάσταση του 19ου αιώνα δζγ μπορεί να
μέλλοχ. Δεν μπορεί ν’ αρχίσει με τον ίδιο τον εαυτό της προ
τού σβήσει όλες τις προλήψεις σχετικά με το παρελθόν. Οι
προηγούμενες επαναστάσεις είχαν ανάγκη από κοσμοϊστορικές αναμνήσεις για να κρύψουν από τον εαυτό τους το
περιεχόμενό τους. Για να φτάσει στο δικό της περιεχόμενο η
επανάσταση του 19ου αιώνα, πρέπει ν’ αφήσει τους πεθαμέ
νους να θάψουν τους νεκρούς τους. Εκεί η φράση ξεπερνούσε το περιεχόμενο, εδώ το περιεχόμενο ξεπερνάει τη φράση.
Η επανάσταση του Φλεβάρη ήταν ένας αιφνιδιασμός, μια
έκπληξη της παλιάς κοινωνίας και ο λαός ανακήρυξε
κοσμοϊστορικό γεγονός που εγκαινιάζει τη νέα εποχή, αυτό
τοίχνέλπιστρ εγχείρημα. Στις 2 του Δεκέμβρη, η επανάσταση
του Φλεβάρη εξαφανίστηκε με την ταχυδακτυλουργία ενός
απατεώνα, κι εκείνο που φαίνεται ότι ανατράπηκε δεν ήταν
πια η μοναρχία, μα οι φιλελεύθερες παραχωρήσεις που είχαν
αποσπαστεί απ’ αυτήν ύστερα από εκατοντάχρονους αγώ
νες. Αντί η κοινωνία να έχει κατακτήσει ένα καινούργιο
περιεχόμενο για τον εαυτό της, φαίνεται μόνο πως το κρά
τος ξαναγύρισε στην αρχαιότατη μορφή του, στην αδιά
ντροπα απλή κυριαρχία του σπαθιού και του ράσου. Αυτή
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την απάντηση έδωσε στο εγχείρημα (coup de main) του Φλε
βάρη του 1848 το τόλμημα (coup de tete) του Δεκέμβρη του
1851. Όπως κερδήθηκε έτσι και χάθηκε. Στο αναμεταξύ, η
ενδιάμεση περίοδος δεν πέρασε αχρησιμοποίητη. Η γαλλική
κοινωνία στα χρόνια 1848-1851 ξεπέρασε, και μάλιστα με μια
συντομευμένη μέθοδο, γιατί ήταν επαναστατική, την καθυ
στέρηση που είχε στις μελέτες και στην πείρα, που σε μια
κανονική να πούμε μεθοδική εξέλιξη, θα έπρεπε να προηγηθούν από την επανάσταση του Φλεβάρη, αν αυτή έπρεπε να
είναι κάτι περισσότερο από μια επιφανειακή διαταραχή. Η
κοινωνία φαίνεται τώρα πως ξαναγύρισε πιο πίσω από την
αφετηρία της. Στην πραγματικότητα πρέπει πρώτα να δημι
ουργήσει την επαναστατική της αφετηρία, δηλαδή την κατά
σταση, τις σχέσεις, τους όρους που κάτω απ’ αυτούς μόνο
γίνεται σοβαρή η σύγχρονη επανάσταση.
Οι αστικές επαναστάσεις, όπως, λ.χ., οι επαναστάσεις του
18ου αιώνα, βαδίζουν ορμητικά από επιτυχία σε επιτυχία, τα
δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο,
άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν να περιβάλλονται
από αστραφτερά διαμάντια, η έκσταση είναι το πνεύμα της
ημέρας. Μα οι επαναστάσεις αυτές ζούνε λίγο καιρό, γρήγο
ρα φτάνουν στο αποκορύφωμά τους και μια μακρόχρονη
αποχαύνωση κυριεύει την κοινωνία προτού μάθει να αφο
μοιώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελ
λώδους εποχής της. Αντίθετα, οι προλεταριακές επαναστά
σεις, όπως οι επαναστάσεις του 19ου αιώνα, κάνουν αδιάκο
πη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε τόσο
την ίδια τους την πορεία, ξαναγυρίζουν σε κείνο που φαίνε
ται ότι έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την
αρχή, περιγελάνε με ωμή ακρίβεια τις μισοτελειωμένες δου
λειές, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες των πρώτων τους
προσπαθειών, φαίνονται να ξαπλώνουν χάμου τον αντίπα
λό τους μόνο και μόνο για να του δώσουν την ευκαιρία ν’
αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να ορθωθεί πάλι
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π ω γιγάντιος μπροστά τους, οπισθοχωρούν συνεχώς μπρο
στά στην ακαθόριστη απεραντοσύνη των σκοπών τους,
ώσπου να δημιουργηθεί η κατάσταση που κάνει αδύνατο κάθε
ξαναγύρισμα και όπου οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν:
«Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα!1
Εδώ είναι το ρόδο, εδώ χόρεψε!»
Άλλωστε κάθε υποφερτός παρατηρητής, κι αν ακόμη δεν
είχε παρακολουθήσει βήμα προς βήμα την πορεία της γαλλι
κής εξέλιξης, έπρεπε να προαισθανθεί ότι η επανάσταση τρα
βούσε προς ένα πρωτάκουστο ρεζίλεμα. Έφτανε ν’ ακούσει
κανείς τα αυτάρεσκα επινίκεια γαβγίσματα που μ’ αυτά οι
κύριοι δημοκράτες συγχαίρανε ο ένας τον άλλο για τα ευμε
νή αποτελέσματα της δεύτερης Κυριακής του Μάη του 1852.
Η δεύτερη Κυριακή του Μάη του 1852 είχε γίνει στα μυαλά
τους έμμονη ιδέα, δόγμα, όπως είχε γίνει στα μυαλά των
χιλιαστών η μέρα που θα ξαναπαρουσιαστεί ο Χριστός και
θ’ αρχίσει τη χιλιόχρονη βασιλεία του. Όπως πάντα, η αδυ
ναμία είχε βρει τη σωτηρία της στην πίστη, στα θαύματα.
Νόμιζε πως θα νικούσε τον εχθρό αν τον ξόρκιζε στη φαντα
σία της, και έχασε κάθε κατανόηση για το παρόν χάρη σε μια
παθητική αποθέωση του μέλλοντος που της επιφυλάσσεται
και στις πράξεις που είχε στο νου, μα που δεν ήθελε ακόμα
να τις γνωστοποιήσει. Οι ήρωες αυτοί που προσπαθούσαν
να αναιρέσουν την αποδειγμένη ανικανότητά τους, εκφρά
ζοντας αμοιβαία ο ένας στον άλλο τη συμπόνια τους, και ενω
μένοι σ ’ ένα σωρό είχαν ετοιμάσει τις αποσκευές τους, είχαν

1. Η φράση αυτή έχει παρθεί από ένα μύθο του Αισώπου, όπου ένας
καυχησιάρης καλούσε μάρτυρες και ισχυριζόταν ότι κάποτε στη Ρόδο είχε
πετύχει ένα θαυμάσιο πήδημα. Οι παριστάμενοι τότε του απάντησαν: «Αν
είναι αλήθεια, τι σου χρειάζονται οι μάρτυρες; Ιδού η Ρόδος, ιδού και το
πήδημα!». Μ ’ άλλα λόγια: απόδειξε στην πράξη αν μπορείς να το κάνεις
(σημ. τ. σύντ.).
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τσεπώσει προκαταβολικά τα δάφνινα στεφάνια τους και
ασχολούνταν τώρα με την προεξόφληση στο χρηματιστήριο
των πλασματικών δημοκρατιών, για τις οποίες, μέσα στα
κατάβαθα της χωρίς απαιτήσεις ψυχής τους, είχαν κιόλας
προνοητικά οργανώσει το κυβερνητικό προσωπικό. Η 2 του
Δεκέμβρη τούς βρήκε σαν κεραυνός από ξάστερο ουρανό και
οι λαοί, που σε εποχές μικρόψυχης αθυμίας αφήνουν πρό
θυμα να καταπνίγεται ο εσωτερικός τους φόβος από τους πιο
δυνατούς φωνακλάδες, θα έχουν ίσως πειστεί ότι πέρασαν
πια οι καιροί που οι χήνες μπόρεσαν με τα κακαρίσματά τους
να σώσουν το Καπιτώλιο.
Το Σύνταγμα, η εθνοσυνέλευση, τα κόμματα της δυνα
στείας, οι γαλάζιοι και οι κόκκινοι δημοκράτες, οι ήρωες της
Αφρικής, οι βροντές απ’ το βήμα, οι βουβές αστραπές του
καθημερινού Τύπου, ολόκληρη η φιλολογία, τα πολιτικά ονό
ματα και οι πνευματικές κορυφές, ο αστικός νόμος και το
ποινικό δίκαιο, η ελευθερία, η ισότητα, η αδελφότητα και η
δεύτερη Κυριακή του Μάη 1852, όλα αυτά εξαφανίστηκαν
σαν μια φαντασμαγορία μπροστά στα ξόρκια ενός ανθρώ
που που και οι ίδιοι οι εχθροί του δεν τον παρουσιάζουν για
μάγο. Το γενικό εκλογικό δικαίωμα φαίνεται πως επέζησε
μόνο για μια στιγμή, για να γράψει με το ίδιο του το χέρι
μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου τη διαθήκη του και να
διακηρύξει στο όνομα του ίδιου του λαού ότι: καθετί που
υπάρχει, αξίζει να καταστραφεί.
Δε φτάνει να λέμε απλώς, όπως κάνουν οι Γάλλοι, ότι το
έθνος τους αιφνιδιάστηκε. Σ ’ ένα έθνος, όπως και σε μια
γυναίκα, δε συγχωρείται η στιγμή της αδυναμίας, που ο πρώ
τος τυχόν τυχοδιώκτης θα μπορούσε να τη βιάσει. Το αίνιγ
μα δε λύνεται με τέτοια στριφογυρίσματα, αλλά μόνο διατυ
πώνεται διαφορετικά. Απόμενε να,εξηγηθεί πώς ένα έθνος36
εκατομμυρίων αιφνιδιάστηκε και οδηγήθηκε χωρίς αντίστα
ση στην αιχμαλωσία από τρεις αγύρτες.
Ας ανακεφαλαιώσουμε στις γενικές τους γραμμές, τις
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φάσεις που πέρασε η γαλλική επανάσταση από τις 24 του
Φλεβάρη 1848 ως το Δεκέμβρη του 185.1,
Ξεχωρίζουν ολοφάνερα τρεις κύριες περίοδοί^ περίο

δος τον Φλεβάρη. λΗ περίοδος της συγκρότησης της δημο
κρατίας ή της σνντακτικής εθνοσννέλενσης, από τις 4 του
Μάη 1848 ως τις 29 του Μάη 1849J/H περίοδος της συνταγ
ματικής δημοκρατίας ή της νομοθετικής εθνοσννέλενσης,
από τις 29 του Μάη 1849 ως τις 2 του Δεκέμβρη 1851 ·
Η ΙπρώΤη π ε β ό δ ^ ρ π ό τις 24 του Φλεβάρη, ή από την
ανατροπή του Λουδοβίκου Φιλίππου ως τις 4 του Μάη 1848,
τη μέρα της σύγκλησης της συντακτικής, συνέλευσης! που
αποτελεί την καθαυτό περίοδο του Φλεβάρη, μπορεί να χαρα
κτηριστεί σαν ο πρόλογος της επανάστασης. Ο χαρακτήρας
της εκδηλώθηκε επίσημα με το γεγονός ότι ηκυβέρνηση που
αυτοσχεδίασε αυτή η περίοδος, αυτοανακηρύσσεται η ίδια
προσωρινή και, όπως η κυβέρνηση, το ίδιο και καθετί που
παρακινήθηκε, που επιχειρήθηκε και που εκδηλώθηκε σ’ αυτή
την περίοδο, χαρακτηρίστηκε μόνο του σαν προσωρινό.
Κανένας και τίποτε δεν τόλμησε να διεκδικήσει για τον εαυ
τό του το δικαίωμα της μόνιμης ύπαρξης και της πραγματι
κής δράσης. Όλα τα στοιχεία που είχαν προπαρασκευάσει ή
καθορίσει την επανάσταση, η δυναστική αντιπολίτευση, η
δημοκρατική αστική τάξη, η δημοκρατική-ρεπουμπλικάνικη
μικροαστική τάξη και η σοσιαλδημοκρατική εργατιά, βρή
κανε προσωρινά τη θέση τους m m Kvetoyirnxw Φλεβάρη.
Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Οι μέρες του Φλε
βάρη επιδίωκαν αρχικά μια εκλογική μεταρρύθμιση, που θα
πλάταινε τον κύκλο των πολιτικά προνομιούχων ανάμεσα
στην ίδια την κατέχουσα τάξη και θα ανέτρεπε την αποκλει
στική κυριαχία της αριστοκρατίας του χρήματος. Μα όταν η
υπόθεση έφτασε στην πραγματική σύγκρουση, όταν ο λαός
κατέβηκε στα οδοφράγματα, όταν η εθνοφυλακή κράτησε μια
στάση παθητική, όταν ο στρατός δεν πρόβαλε καμιά σοβαρή
αντίσταση και η δυναστεία το ’βαλε στα πόδια, τότε η δημο
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κρατία φάνηκε σαν κάτι το αυτονόητο. Κάθε κόμμα την εξή
γησε με το δικό του τρόπο. Το προλεταριάτο που την κατά
κτησε με τα όπλα τής έβαλε τη δική του σφραγίδα και την ανακήρυξε κοινωνική δημοκρατία. Έ τσι εξηγήθηκε το γενικό
περιεχόμενο της σύγχρονης επανάστασης, περιεχόμενο που
βρισκότανε στην πιο παράδοξη αντίφαση με καθετί που μπο
ρούσε να πραγματοποιηθεί, κατά πρώτο λόγο και άμεσα με
το υλικό που υπήρχε, με το τότε μορφωτικό επίπεδο των
μαζών, μέσα στις δοσμένες συνθήκες και σχέσεις. Από την
άλλη μεριά, οι αξιώσεις όλων των άλλων στοιχείων που
είχαν πάρει μέρος στην επανάσταση του Φλεβάρη, αναγνω
ρίστηκαν με το ότι πήραν τη μερίδα του λέοντος στην κυβέρ
νηση. Γι’ αυτό, σε καμιά άλλη εποχή δε βρίσκουμε πιο παρ
δαλό μείγμα από φουσκωμένες φράσεις και από πραγματι
κή αβεβαιότητα και αμηχανία, από τις πιο ενθουσιώδεις νεω
τεριστικές τάσεις και από την πιο απόλυτη κυριαρχία της
παλιάς ρουτίνας, από την πιο φαινομενική αρμονία ολό
κληρης της κοινωνίας και από την πιο βαθιά αποξένωση των
στοιχείων της. Την ώρα που το παρισινό προλεταριάτο ήταν
ακόμα μεθυσμένο από τη μεγάλη προοπτική που ξανοιγόταν
μπροστά του και επιδιδόταν σε σοβαρές συζητήσεις για τα
κοινωνικά προβλήματα, οι παλιές δυνάμεις της κοινωνίας
είχαν συσπειρωθεί, συγκεντρωθεί, συνέλθει και βρει ένα
απροσδόκητο στήριγμα στη μάζα του έθνους, στους αγρότες
και τους μικροαστούς, που όλοι όρμησαν μεμιάς στην πολι
τική σκηνή ύστερα από το γκρέμισμα των φραγμάτων της
μοναρχίας του Ιούλη.
Η,δεύτερη περΐοδος^χπό τις 4 του Μάη 1848 ω ς το τέλος
του Μάη 1849, είναι η περίοδος της συγκρότησης, της θεμελίωσης της αστικής δημοκρατίας. Αμέσως ύστερά'από τις
μέρες του Φλεβάρη δεν είχε αιφνιδιαστεί μόνο η δυναστική
αντιπολίτευση από τους δημοκρατικούς, μα και οι δημο
κρατικοί από τους σοσιαλιστές, μα και ολόκληρη η Γαλλία
από το Παρίσι. Η εθνοσυνέλευση που συνήλθε στις 4 του Μάη
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1848 και που βγήκε από εθνικές εκλογές, αντιπροσώπευε το
έθνος. Ήταν μια ζωντανή διαμαρτυρία ενάντια στις αξιώ
σεις των ημερών του Φλεβάρη και έμελλε να επαναφέρει τα
αποτελέσματα της επανάστασης στα αστικά πλαίσια.
Μάταια το παρισινό προλεταριάτο, που κατάλαβε αμέσως
το χαρακτήρα αυτής της εθνοσυνέλευσης, προσπάθησε στις
15 του Μάη, λίγες μέρες ύστερα από τη σύγκλησή της, ν’ αρνηθεί βίαια την ύπαρξή της, να τη διαλύσει, να σκορπίσει ξανά
στα συστατικά της μέρη την οργανική μορφή που μ’ αυτή το
αντιδραστικό πνεύμα του έθνους απειλούσε το προλεταριά
το. Όπως είναι γνωστό, η 15 του Μάη δεν είχε άλλο αποτέ
λεσμα παρά ν’ απομακρύνει τον Μπλανκί και τους οπαδούς
του, δηλαδή τους πραγματικούς αρχηγούς του προλεταρια
κού κόμματος, από την πολιτική σκηνή για ολόκληρη τη διάρ
κεια του κύκλου που εξετάζουμε.
Την αστική μοναρχία του Λουδοβίκου Φιλίππου δεν μπορεί να τη διαδεχτεί παρά η αστική δημοκρατία. Αυτό σημαί
νει πως αν πίσω από το όνομα του βασιλιά κυβερνούσε μια
περιορισμένη μερίδα της αστικής τάξης, τώρα στο όνομα του
λαού θα κυβερνάει το σύνολο της αστικής τάξης. Οι διεκδι
κήσεις του παρισινού προλεταριάτου είναι ουτοπικές ανοη
σίες, στις οποίες πρέπει να δοθεί ένα τέλος. Στη δήλωση αυτή
της συντακτικής εθνοσυνέλευσης, το παρισινό προλεταριά
το απάντησε με την εξέγερση του Ιούνη, το πιο κολοσσιαίο
γεγονός στην ιστορία των ευρωπαϊκών εμφύλιων πολέμων.
Η αστική δημοκρατία νίκησε. Είχε με το μέρος της την αρι
στοκρατία του χρήματος, τη βιομηχανική αστική τάξη, τις
μεσαίες τάξεις, τους μικροαστούς, το στρατό, το κουρελο
προλεταριάτο που ήταν οργανωμένο σαν κινητή φρουρά,
τους διανοούμενους, τους παπάδες και τον πληθυσμό της
υπαίθρου. Με το μέρος του παρισινού προλεταριάτου δεν
ήτανε κανένας άλλος εκτός απ’ αυτό το ίδιο. Πάνω από 3.000
εξεγερμένοι σφάχτηκαν μετά τη νίκη και 15.000 εξορίστηκαν
χωρίς δίκη. Μ ’ αυτή την ήττα, το προλεταριάτο περνά στο
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πίσω μέρος της επαναστατικής σκηνής. Προσπαθεί να περάσει ξανά μπροστά, κάθε φορά που το κίνημα φαίνεται πως
παίρνει καινούργια φόρα, μα κάθε φορά το επιχειρεί αυτό με
ελαττωμένη χρησιμοποίηση δυνάμεων και πάντα με κατώτε
ρο αποτέλεσμα. Κάθε φορά που ένα από τα κοινωνικά στρώ
ματα που βρισκόταν ψηλότερα απ’ αυτό έμπαινε σε επανα
στατικό αναβρασμό, το προλεταριάτο συμμαχεί μαζί του κι
έτσι συμμερίζεται όλες τις ήττες που παθαίνουν τα διάφορα
κόμματα το ένα ύστερα από το άλλο. Μα τα κατοπινά αυτά
χτυπήματα αδυνατίζουν όλο και πιο πολύ, όσο περισσότερο
απλώνονται πάνω σ ’ ολόκληρη την επιφάνεια της κοινωνίας.
Οι σημαντικότεροι αρχηγοί του στην εθνοσυνέλευση και στον
Τύπο πέφτουν ο ένας ύστερα απ’ τον άλλο θύματα των δικα
στηρίων και όλο πιο διφορούμενα πρόσωπα μπαίνουν επι
κεφαλής του. Κατά ένα μέρος ρίχνεται σε δογματικούς πει

ραματισμούς, σε τράπεζες ανταλλαγών και σε εργατικούς
συνεταρισμούς, δηλαδή σ ’ένα κίνημα όπου παραιτείται από
την ιδέα ν ’ ανατρέψει τον παλιό κόσμο με το σύνολο των
δικών του μεγάλων μέσων και προσπαθεί να πραγματοποι
ήσει την απολύτρωσή του πίσω από την πλάτη της κοινωνίας,
με ιδιωτικό τρόπο, μέσα στους περιορισμένους όρους ύπαρ
ξής του και που γι ’ αυτό αναγκαστικά αποτυχαίνει. Φαίνε
ται πως δεν μπορεί ούτε να ξανάβρει μέσα του το επαναστα
τικό μεγαλείο ούτε να κερδίσει καινούργια δραστηριότητα
από τις νέες συμμαχίες που κλείνει ως τη στιγμή που όλες οι
τάξεις, που μ’ αυτές πολέμησε τον Ιούνη, κείτονται ηττημένες δίπλα του. Μα τουλάχιστον, πέφτει μ’ όλες τις τιμές της
μεγάλης κοσμοϊστορικής πάλης. Όχι μονάχα η Γαλλία, μα
ολόκληρη η Ευρώπη τρέμει από το σεισμό του Ιούνη, ενώ οι
κατοπινές ήττες των ανώτερων τάξεων εξαγοράζονται τόσο
φτηνά, που χρειάζονται όλη την αδιάντροπη υπερβολή του
κόμματος που νίκησε για να μπορούν να περάσουν σαν γεγο
νότα και γίνονται τόσο πιο επαίσχυντες όσο πιο μακριά από
το προλεταριάτο βρίσκεται το κόμμα που νικήθηκε.
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Η ήττα, λοιπόν, των επαναστατών του Ιούνη είχε φυσικά
προπαρασκευάσει και προλειάνει το έδαφος, που πάνω του
μπορούσε να ιδρυθεί και να ανοικοδομηθεί η αστική δημο
κρατία. Ταυτόχρονα όμως είχε δείξει ότι στην Ευρώπη επρόκειτο για άλλα προβλήματα και όχι για το πρόβλημα «δημο
κρατία ή μοναρχία». Είχε φανερώσει ότι αστική δημοκρατία
σημαίνει εδώ την απεριόριστη δεσποτεία μιας τάξης πάνω
στις άλλες τάξεις. Είχε αποδείξει ότι σε χώρες με έναν παλιό
πολιτισμό, με αναπτυγμένο σχηματισμό τάξεων, με συγχρο
νισμένους όρους παραγωγής και με μια πνευματική συνεί
δηση όπου έχουν διαλυθεί ύστερα από δουλεία αιώνων όλες
οι πατροπαράδοτες ιδέες, η δημοκρατία σημαίνει γενικά

μόνο την πολιτική μορφή ανατροπή της αστικής κοινωνίας
και όχι τη συντηρητική μορφή της ζωής της, όπως συμβαίνει,
λόγου χάρη, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Βόρειας Αμερικής,
όπου υπάρχουν, βέβαια, τάξεις, δεν έχουν όμως ακόμη στα
θεροποιηθεί, μα σε διαρκή κατάσταση ροής αλλάξουν και
ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα συστατικά τους στοιχεία,
όπου τα σύγχρονα μέσα παραγωγής, αντί να συμβαδίζουν μ’
ένα λιμνάζοντα υπερπληθυσμό, αναπληρώνουν μάλλον τη
σχετική έλλειψη σε εργατικά κεφάλαια και χέρια και, τέλος,
όπου η πυρετική νεανική κίνηση της υλικής παραγωγής που
έχει να κατακτήσει έναν καινούργιο κόσμο, δεν άφησε ούτε
χρόνο ούτε ευκαιρία για να καταργήσει τον παλιό κόσμο των
φαντασμάτων.
Στις μέρες του Ιούνη, όλες οι τάξεις και όλα τα κόμματα
ενώθηκαν στο κόμμα της τάξης ενάντια στην προλεταριακή
τάξη, που τη θεωρούσαν το κόμμα της αναρχίας, του σοσια
λισμού, του κομμουνισμού. Είχαν «σώσει» την κοινωνία από
«τους εχθρούς της κοινωνίας». Είχαν διαδώσει στα στρατεύματά τους τα συνθήματα της παλιάς κοινωνίας -«ιδιο
κτησία, οικογένεια, θρησκεία, τάξις»- και ενθάρρυναν την
αντεπαναστατική σταυροφορία με τα λόγια: «Κάτω απ’ αυτό
το έμβλημα, θα νικήσεις!» Απ ’ αυτή τη στιγμή, κάθε φορά που
-
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ένα από τα πολυάριθμα κόμματα, που είχαν συσπειρωθεί
κάτω από το έβλημα αυτό ενάντια στους εξεγερμένους του
Ιούνη, προσπαθεί να διατηρήσει το επαναστατικό πεδίο
μάχης για τα δικά του ταξικά συμφέροντα, υποκύπτει μπρο
στά σ ’ αυτή την κραυγή: «ιδιοκτησία, οικογένεια, θρησκεία,
τάξις». Η κοινωνία, σώζεται κάθε φορά που ο κύκλος των
κυρίαρχών της στενεύει, όταν ένα αποκλειστικότερο συμφέ
ρον επικρατεί μπροστά στο πλατύτερο. Κάθε διεκδίκηση και
της πιο απλής αστικής οικονομικής μεταρρύθμισης, του πιο
συνηθισμένου φιλελευθερισμού, του πιο τυπικού ρεπουμπλικανισμού, της πιο ρηχής δημοκρατίας, τιμωρείται ταυ
τόχρονα σαν «απόπειρα κατά της κοινωνίας» και στιγματί
ζεται σαν «σοσιαλισμός». Τελικά, και οι αρχιερείς της «θρη
σκείας και της τάξης» πετιούνται κι αυτοί με τις κλοτσιές από
τους τρίποδές τους της Πυθίας, αρπάζονται στο σκοτάδι της
νύχτας από τα κρεβάτια τους, χώνονται μέσα σε κλούβες,
πετιούνται στα μπουντρούμια ή στέλνονται στην εξορία, ο
ναός τους ισοπεδώνεται, το στόμα τους βουλώνεται, η πένα
τους τσακίζεται, ο νόμος τους ξεσκίζεται στο όνομα της θρη
σκείας, της ιδιοκτησίας, της οικογένειας, της τάξης. Αστοί
φανατικοί οπαδοί της τάξης πυροβολούνται στους εξώστες
τους από μεθυσμένα μπουλούκια φαντάρων, βεβηλώνεται η
ιερότητα της οικογένειάς τους, βομβαρδίζονται τα σπίτια
τους για διασκέδαση - στο όνομα της ιδιοκτησίας, της οικο
γένειας, της θρησκείας και της τάξης. Τελικά, τα αποβρά
σματα της αστικής κοινωνίας σχηματίζουν την ιερή φάλαγ
γα της τάξης και ο ήρωας Κραπουλίνσκι1 μπαίνει στον
Κεραμεικό σαν «σωτήρας της κοινωνίας».

1. Ή ρωας από το ποίημα Δ υο ιππότες, του Χάινριχ Χάινε. Με τη μορ
φή του Κ ραπουλίνσκι (από τη γαλλική λέξη crapule που σημαίνει τον
άνθρωπο που επιδίδεται στην κραιπάλη και στην ασωτία), ο Χ άινε ειρω
νεύεται τον ξεπεσμένο ευγενή. Ο Μαρξ με το όνομα αυτό χαρακτηρίζει τον
Λουδοβίκο Βοναπάρτη (σημ. τ. σύντ.).
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II

Ας ξαναπιάσουμε το νήμα της εξέλιξης.
Η ιστορία της συντακτικής εθνοσυνέλευσης ύστερα από
τις μέρες του Ιούνη είναι η ιστορία της κυριαρχίας και της
διάλυσης της δημοκρατικής ομάδας της αστικής τάξης, της
ομάδας εκείνης που είναι γνωστή με το όνομα τρίχρωμοι
δημοκράτες, πούροι δημοκράτες, πολιτικοί δημοκράτες,
φορμαλιστές δημοκράτες κλπ.
Η ομάδα αυτή είχε αποτελέσει στο καθεστώς της αστικής
μοναρχίας του Λουδοβίκου Φιλίππου, την επίσημη δημο
κρατική αντιπολίτευση, και συνεπώς ένα αναγνωρισμένο,
συστατικό μέρος τού τότε πολιτικού κόσμου. Είχε τους αντι
προσώπους της στις βουλές και σημαντική σφαίρα επιρροής
στον Τύπο. Το παρισινό όργανό της, τη Νασιονάλ, το θεω
ρούσανε στο είδος του τόσο αξιοσέβαστο όσο και τη Ζουρνάλ ντε Ντεμπά. Ο χαρακτήρας της αντιστοιχούσε στη θέση
που είχε μέσα στη συνταγματική μοναρχία. Δεν ήταν μια ομά
δα της αστικής τάξης, που τη συνδέανε μεγάλα κοινά συμφέ
ροντα και που την ξεχώριζαν από τις άλλες ομάδες ιδιαίτε
ρες συνθήκες παραγωγής. Ήταν μια κλίκα από φιλοδημοκρατικούς αστούς -συγγραφείς, δικηγόρους, αξιωματικούς
και δημόσιους υπαλλήλους- που η επιρροή τους στηριζότα
νε στις προσωπικές αντιπάθειες της χώρας κατά του Λου
δοβίκου Φιλίππου, στη θύμηση της παλιάς δημοκρατίας, στη
δημοκρατική πίστη μερικών ονειροπόλων και πριν απ’ όλα
στο γαλλικό εθνικισμό, που τον κρατούσε συνεχώς άγρυπνο
το μίσος του ενάντια στις συνθήκες της Βιέννης και τη συμμαχία με την Αγγλία. Ένα μεγάλο μέρος των οπαδών που είχε
η Νασιονάλ την εποχή του Λουδοβίκου Φιλίππου, το χρω
στούσε σε τούτο τον κρυφό αυτοκρατορισμό, που αργότερα,
στο καθεστώς της δημοκρατίας, μπόρεσε γι’ αυτόν το λόγο
να της αντιπαραταχθεί σαν ένας ολέθριος ανταγωνιστής στο
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πρόσωπο του Λουδοβίκου Βοναπάρτη. Καταπολεμούσε την
αριστοκρατία του χρήματος, όπως το έκανε όλη η υπόλοιπη
αστική αντιπολίτευση. Η πολεμική ενάντια στον προϋπολο
γισμό, που στη Γαλλία ήταν συνδεμένη ακριβώς με την πάλη
ενάντια στην αριστοκρατία του χρήματος, της εξασφάλιζε
μια τόσο φτηνή δημοτικότητα και τόσο πλούσια ύλη για πουριτανικά κύρια άρθρα, που δεν μπορούσε να μην τα εκμε
ταλλευτεί. Η βιομηχανική αστική τάξη την ευγνωμονούσε
γιατί υποστήριζε δουλόπρεπα το γαλλικό προστατευτικό
τελωνειακό σύστημα, που το παραδεχόταν, ωστόσο, περισ
σότερο για εθνικούς λόγους παρά για λόγους οικονομικούς.
Την ευγνωμονούσε και το σύνολο της αστικής τάξης για τις
συκοφαντίες της ενάντια στον κομμουνισμό και το σοσιαλι
σμό. Κατά τα άλλα, το κόμμα της Νασιονάλ ήταν καθαρά
δημοκραηκό, δηλαδή ζητούσε μια δημοκρατική αντί μια
μοναρχική μορφή της αστικής κυριαρχίας και πριν απ’ όλα
τη μερίδα του λέοντος σ’ αυτή την κυριαρχία. Όσο για τους
όρους αυτής της αλλαγής, δεν τους είχε καθόλου ξεκαθαρί
σει στον εαυτό της. Αντίθετα, εκείνο που έβλεπε ολοκάθαρα
και που έγινε δημόσια γνωστό στα μεταρρυθμιστικά συμπό
σια τις τελευταίες μέρες του Λουδοβίκου Φιλίππου, ήταν η
αντιδημοτικότητά της ανάμεσα στους δημοκράτες μικροα
στούς και ιδιαίτερα στο επαναστατικό προλεταριάτο. Αυτοί
οι πούροι δημοκράτες, όπως είναι άλλωστε όλοι οι πούροι
δημοκράτες, ήταν κιόλας έτοιμοι να ικανοποιηθούν στην
αρχή με την αντιβασιλεία της δούκισσας της Ορλεάνης, όταν
ξέσπασε η επανάσταση του Φλεβάρη, που πρόσφερε στους
πιο γνωστούς εκπροσώπους τους μια θέση στην προσωρινή
κυβέρνηση. Οι εκπρόσωποί τους είχαν, φυσικά, από την αρχή
την εμπιστοσύνη της αστικής τάξης και την πλειοψηφία της
συντακτικής εθνοσυνέλευσης. Τα σοσιαλιστικά στοιχεία της
προσωρινής κυβέρνησης αποκλείστηκαν αμέσως από την
εκτελεστική επιτροπή που σχημάτισε η εθνοσυνέλευση στην
πρώτη της σύνοδο και το κόμμα της Νασιονάλ χρησιμοποί-

-30-

ησε την έκρηξη της εξέγερσης του Ιούνη για να αποπέμψει και
την ίδια την εκτελεστική επιτροπή και ν’ απαλλαγεί έτσι από
τους άμεσους αντιπάλους του, από τους μικροαστούς ή
δημοκράτες ρεπονμπλικάνους (Λεντρί-Ρολένκλπ.). Ο Καβενιάκ, ο στρατηγός του αστικού δημοκρατικού κόμματος που
είχε διευθύνει τη μάχη του Ιούνη, αντικατάστησε την εκτελε
στική επιτροπή ασκώντας ένα είδος δικτατορικής εξουσίας.
Ο Μαράστ, παλιός αρχισυντάκτης της Νασιονάλ, έγινε ο
μόνιμος πρόεδρος της συντακτικής εθνοσυνέλευσης και οι
πούροι δημοκράτες πήρανε τα υπουργεία, καθώς και όλες τις
άλλες σημαντικές θέσεις.
Η δημοκρατική ομάδα των αστών, που από καιρό θεω
ρούσε τον εαυτό της νόμιμο κληρονόμο της μοναρχίας του
Ιούλη, νόμισε ότι έχει ξεπεράσει τα ιδανικά της, με τη δια
φορά ότι έφτασε στην εξουσία όχι όπως το ονειρεύτηκε τον
καιρό του Λουδοβίκου Φιλίππου, με μια φιλελεύθερη εξέ
γερση της αστικής τάξης ενάντια στο θρόνο, μα ύστερα από
μια στάση του προλεταριάτου ενάντια στο κεφάλαιο, μια
στάση που καταπνίγηκε με κανονιές. Εκείνο που είχε φαντα
στεί σαν το πιο επαναστατικό γεγονός, ξετυλίχτηκε στην
πραγματικότητα σαν το πιο αντεπαναστατικό. Ο καρπός της
έπεσε στην ποδιά, μα έπεσε από το δέντρο της γνώσης, κι όχι
από το δέντρο της ζωής.
Η αποκλειστική κυριαρχία των αστών δημοκρατών%ράτησε μόνο από τις 24 του Ιούνη ως τις 10 του Δεκέμβρη 1848.
Συνοψίζεται στη σύνταξη ενός δημοκρατικού Συντάγματος
και στην κήρυξη του Παρισιού σε κατάσταση πολιορκίας.
Το νέο Σύνταγμα στη βάση του δεν ήταν παρά η εκδημο
κρατισμένη έκδοση του συνταγματικού χάρτη του 1830. Το
υψηλό εκλογικό τίμημα της μοναρχίας του Ιούλη, που από
κλειε ακόμα και μια μεγάλη μερίδα της αστικής τάξης από
την πολιτική εξουσία, ήταν ασυμβίβαστο με την ύπαρξη της
αστικής δημοκρατίας. Στη θέση αυτού του εκλογικού τιμή
ματος, η επανάσταση του Φλεβάρη είχε αμέσως προκηρύξει
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το άμεσο γενικό εκλογικό δικαίωμα. Οι αστοί δημοκράτες
δεν μπορούσαν ν’ ανακηρύξουν ως μη γενόμενο αυτό το γεγο
νός. Υποχρεώθηκαν ν’ αρκεστούν να προσθέσουν την περιο
ριστική διάταξη μιας εξάμηνης διαμονής στον τόπο της εκλο
γής. Η παλιά διοικητική, δημοτική, δικαστική, στρατιωτική
κλπ. οργάνωση διατηρήθηκε ανέπαφη ή, όπου το Σύνταγμα
την τροποποίησε, η τροποποίηση αυτή αφορούσε τον πίνα
κα των περιεχομένων και όχι το περιεχόμενο, το όνομα και
όχι το πράγμα.
Το αναπόφευκτο γενικό επιτελείο των ελευθεριών του
1848 -προσωπική ελευθερία, ελευθερία του Τύπου, του
λόγου, της οργάνωσης, της συγκέντρωσης, της εκπαίδευσης,
της θρησκείας κλπ - περιβλήθηκε με μια συνταγματική στο
λή που το έκανε άτρωτο. Δηλαδή καθεμιά απ’ αυτές τις ελευ
θερίες ανακηρύσσεται σαν απόλυτο δικαίωμα του Γάλλου
πολίτη, αλλά με τη σημείωση στο περιθώριο ότι είναι απε
ριόριστη μόνο ως εκεί που δεν περιορίζεται από τα «ίσα
δικαιώματα των άλλων και από τη δημόσια ασφάλεια», ή από
«νόμους» που έχουν για σκοπό να εξασφαλίσουν ακριβώς
αυτή την αρμονία των ατομικών ελευθεριών μεταξύ τους και
με τη δημόσια ασφάλεια. Λ.χ.: «Οι πολίτες έχουν το δικαίω
μα να συνεταιρίζονται, να συγκεντρώνονται φιλήσυχα και
δίχως όπλα, να αναφέρονται στις αρχές και να εκφράζουν
πάντοτε τις γνώμες τους με τον Τύπο ή με κάθε άλλο μέσο. Η

απόλαυση αυτών των δικαιωμάτων δεν έχει άλλους περιο
ρισμούς παρά τα ίσα δικαιώματα των άλλων και τη δημόσια
ασφάλεια». (Κεφ. II του γαλλικού Συντάγματος, άρθρο 8). «Η εκπαίδευση είναι ελεύθερη. Η ελευθερία της εκπαίδευσης
πρέπει να απολαμβάνεται μέσα στα όρια που έχουν καθορι
στεί από το νόμο και κάτω από την ανώτερη επίβλεψη του
κράτους», (στο ίδιο, άρθρο 9). - «Η κατοικία κάθε πολίτη
είναι απαραβίαστη, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέ
πει ο νόμος» (Κεφ. II, άρθρο 3) κλπ. κλπ. Γι’ αυτό, το Σύνταγ
μα παραπέμπει συνεχώς σε μελλοντικούς οργανικούς
-
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νόμους, που θα ερμηνεύουν αυτές τις σημειώσεις στο περι
θώριο και θα ρυθμίζουν την απόλαυση αυτών των απεριόρι
στων ελευθεριών, έτσι που να μη συγκρούονται ούτε αναμε
ταξύ τους ούτε με τη δημόσια ασφάλεια. Και αργότερα, αυτοί
οι οργανικοί νόμοι εκδόθηκαν από τους φίλους της τάξης και
όλες αυτές οι ελευθερίες ρυθμίστηκαν έτσι που η αστική τάξη
να τις απολαμβάνει δίχως να σκοντάφτει στα ίσα δικαιώμα
τα των άλλων τάξεων της κοινωνίας. Παντού όπου απαγό
ρευαν ολότελα στους άλλους αυτές τις ελευθερίες ή που επέ
τρεπαν την απόλαυσή τους με τέτοιους όρους που αποτελούν
άλλες τόσες αστυνομικές παγίδες, αυτό γινόταν πάντοτε
μονάχα για το συμφέρον της «δημόσιας ασφάλειας», δηλα
δή για την ασφάλεια της αστικής τάξης, όπως ορίζει το
Σύνταγμα. Γι’ αυτό κατοπινά και τα δυο μέρη επικαλούνταν
με όλο τους το δίκιο το Σύνταγμα, τόσο οι φίλοι της τάξης
που καταργούσαν όλες αυτές τις ελευθερίες όσο και οι δημο
κράτες που διεκδικούσαν όλες τις ελευθερίες. Γιατί το κάθε
άρθρο του Συντάγματος περιέχει την ίδια του την αντίθεση,
τη δική του Άνω και Κάτω Βουλή, δηλαδή στη γενική φράση
την ελευθερία και στη σημείωση του περιθώριου την κατάρ
γηση της ελευθερίας. Όσο καιρό, λοιπόν, ήταν σεβαστή η λέξη
ελευθερία και εμποδιζόταν μόνο η πραγματική εξάσκησή της,
εννοείται με νόμιμο τρόπο, έμενε η συνταγματική ύπαρξη της
ελευθερίας ανέπαφη και απαραβίαστη, κι ας θανατώνανε τη
συγκεκριμένη της ύπαρξη. .
Το Σύνταγμα αυτό, που με τόσο έξυπνο τρόπο το είχαν
κάνει απαραβίαστο, ήταν ωστόσο σαν τον Αχιλλέα τρωτό σ ’
ένα σημείο, όχι όμως στη φτέρνα, μα στο κεφάλι ή καλύτερα
στα δυο κεφάλια στα οποία κατάληγε: σττ) νομοθετική συνέ
λευση, από τη μια μεριά, στον πρόεδρο, από την άλλη. Αν
ξεφυλλίσουμε το Σύνταγμα, θα βρούμε ότι μόνο τα άρθρα
όπου καθορίζεται η σχέση του προέδρου με τη νομοθετική
συνέλευση είναι απόλυτα θετικά, δίχως αντιφάσεις, δίχως
δυνατότητες παρερμηνείας. Γιατί εδώ το ζήτημα ήταν να εξα
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σφαλιστούν οι ίδιοι οι αστοί δημοκράτες. Τα άρθρα 45-70
του Συντάγματος έχουν συνταχθεί έτσι που να μπορεί η εθνο
συνέλευση να παραμερίζει με συνταγματικό τρόπο τον πρό
εδρο, ο πρόεδρος όμως να μην μπορεί να παραμερίζει την
εθνοσυνέλευση παρά μονάχα με αντισυνταγματικό τρόπο,
καταργώντας δηλαδή το ίδιο το Σύνταγμα. Έτσι εδώ το ίδιο
το Σύνταγμα προκαλεί τη βίαιη κατάργησή του. Δεν καθιε
ρώνει μονάχα το χωρισμό των εξουσιών όπως το έκανε ο
Χάρτης του 1830, μα τον πλαταίνει ως την ανυπόφορη αντί
φαση. Το παιχνίδι των συνταγματικών εξουσιών, όπως ονό
μασε ο Γκιζό τους κοινοβουλευτικούς καβγάδες ανάμεσα στη
νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία, παίζει στο Σύνταγ
μα του 1848 ακατάπαυστα vabanque*. Από τη μια υπάρχουν
750 αντιπρόσωποι του λαού, που έχουν εκλεγεί με καθολική
ψηφοφορία και είναι επανεκλέξιμοι και που αποτελούν μια
ανεξέλεγκτη, αδιάλυτη, αδιαίρετη εθνοσυνέλευση, μια εθνο
συνέλευση που έχει παντοδύναμη νομοθετική εξουσία, που
αποφασίζει τελικά για πόλεμο, ειρήνη και εμπορικές συμβά
σεις, που αυτή μόνο έχει το δικαίωμα της αμνηστείας και που
με τη μονιμότητά της βρίσκεται αδιάκοπα στο προσκήνιο.
Από την άλλη, υπάρχει ο πρόεδρος με όλες τις χαρακτηρι
στικές ιδιότητες της βασιλικής εξουσίας, με την αρμοδιότη
τα να διορίζει και να παύει τους υπουργούς του ανεξάρτητα
από την εθνοσυνέλευση, με όλα τα μέσα της εκτελεστικής
εξουσίας στα χέρια του, που έχει το δικαίωμα να διορίζει σε
όλες τις θέσεις και ορίζει έτσι στη Γαλλία τουλάχιστον πάνω
από ενάμισι εκατομμύριο υπάρξεις, γιατί τόσες εξαρτώνται
από τους 500.000 υπαλλήλους και αξιωματικούς όλων των
βαθμών. Έχει μαζί του όλες τις ένοπλες δυνάμεις. Έχει το
προνόμιο να δίνει χάρη σε μεμονωμένους εγκληματίες, να
βάζει σε διαθεσιμότητα τους εθνοφύλακες, να παύει σε συμ
*
Τα διακινδυνεύει όλα: Έκφραση που χρησιμοποιείται στο χαρτο
παίγνιο όταν τα παίζει κανείς όλα για όλα σ ’ ένα χαρτί (σημ. τ. μετ.).
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φωνία με το Συμβούλιο Επικρατείας, τα γενικά, τα επαρχια
κά και τα δημοτικά συμβούλια που εκλέγονται από τους ί
διους τους πολίτες. Έχει την πρωτοβουλία και την καθοδή
γηση σε όλες τις συμφωνίες με το εξωτερικό. Ενώ η συνέλευ
ση παραμένει συνεχώς πάνω στη σκηνή και είναι εκτεθειμέ
νη στην καθημερινή κοινή κριτική, ο πρόεδρος κάνει μια
κρυφή ζωή στα Ηλύσια Πεδία, έχοντας μπροστά στα μάτια
του και μέσα στην καρδιά του το άρθρο 45 του Συντάγματος,
που του φωνάζει κάθε μέρα: «frere il faut mourir!»1 Η εξου
σία σου λήγει τη δεύτερη Κυριακή του όμορφου Μάη, στον
τέταρτο χρόνο της εκλογής σου. Πάνε τότε πια τα μεγαλεία,
το κομμάτι αυτό δεν παίζεται για δεύτερη φορά, και αν έχεις
χρέη, κοίταξε να τα πληρώσεις έγκαιρα με τις 600.000 φρά
γκα που σου επιχορηγεί το Σύνταγμα, εκτός αν προτιμάς να
τραβήξεις τη δεύτερη Δευτέρα του όμορφου Μάη για το Κλισί! Έτσι, αν το Σύνταγμα παραχωρεί στον πρόεδρο την πραγ
ματική εξουσία, προσπαθεί να εξασφαλίσει στην εθνοσυνέ
λευση την ηθική εξουσία. Αλλά εκτός που είναι αδύνατο να
δημιουργηθεί μια ηθική εξουσία με άρθρα νόμων, το Σύνταγ
μα αναιρεί στο ζήτημα αυτό άλλη μια φορά τον ίδιο τον εαυ
τό του, ορίζοντας ότι ο πρόεδρος εκλέγεται από όλους τους
Γάλλους με άμεση ψηφοφορία. Και ενώ οι ψήφοι της Γαλλίας
διαμοιράζονται στα 750 μέλη της εθνοσυνέλευσης, αντίθετα
συγκεντρώνονται εδώ σ’ ένα μόνο άτομο. Και ενώ κάθε χωρι
στός αντιπρόσωπος του λαού αντιπροσωπεύει μόνο τούτο ή
εκείνο το κόμμα, τούτη ή εκείνη την πόλη, τούτο ή εκείνο το
προγεφύρωμα ή ακόμα την απλή ανάγκη να εκλεγεί οπωσ
δήποτε ένας από τους 750 βουλευτές, χωρίς να πολυπροσέχει κανένας ούτε τις ίδιες τις εκλογές ούτε και τον υποψήφιο,
ο πρόεδρος είναι ο εκλεκτός του έθνους και η πράξη της εκλο
γής του είναι το μεγάλο ατού, που το παίζει ο κυρίαρχος λαός

1. Αδελφέ, πρέπει να πεθάνεις! (σημ. τ. σύντ.).
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μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Η εκλεγμένη εθνοσυνέλευση
βρίσκεται σε μεταφυσική σχέση, ενώ ο εκλεγμένος πρόεδρος
βρίσκεται σε προσωπική σχέση με το έθνος. Η εθνοσυνέλευ
ση εκφράζει, βέβαια, με τους χωριστούς αντιπροσώπους της
τις ποικίλες πλευρές του εθνικού πνεύματος, μα στον πρόε
δρο ενσαρκώνεται αυτό το ίδιο το εθνικό πνεύμα. Απέναντι
στην εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος κατέχει ένα είδος θείο
δικαίωμα, υπάρχει ελέω θεού.
Η Θέτις, η θεά της θάλασσας, είχε προφητεύσει στον Αχιλλέα πως θα πεθάνει στο άνθος της νεότητάς του. Το Σύνταγ
μα, που είχε κι αυτό σαν τον Αχιλλέα το τρωτό του σημείο,
είχε επίσης σαν τον Αχιλλέα την προαίσθηση πως θα πέθαινε από πρόωρο θάνατο. Ήταν αρκετό για τους συνταγματι
κούς πούρους δημοκράτες να ρίξουν μια ματιά από τα μεσού
ρανα της ιδανικής τους δημοκρατίας στο βέβηλο κόσμο, για
να δουν ότι η η υπεροψία των βασιλικών, των βοναπαρτικών,
των δημοκρατών, των κομμουνιστών, αύξαινε κάθε μέρα
μαζί με τη δική τους ανυποληψία όσο πλησίαζαν στην ολο
κλήρωση του μεγάλου τους νομοθετικού αριστουργήματος,
δίχως να χρειαστεί γι’ αυτό να βγει από τη θάλασσα η Θέτις
και να τους πει το μυστικό. Προσπαθούσαν να ξεγελάσουν
το πεπρωμένο με μια συνταγματική πανουργία, χρησιμο
ποιώντας το άρθρο 111 του Συντάγματος, που σύμφωνα μ’
αυτό κάθε πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος δεν
μπορούσε να ψηφιστεί παρά από μια πλειοψηφία τουλάχι
στον τριών τετάρτων - σε τρεις διαδοχικές συζητήσεις, που
θα πρέπει να χωρίζονται η μια από την άλλη με το χρονικό
διάστημα ενός μήνα, κι αυτό πάλι με την προϋπόθεση πως
τουλάχιστον 500 μέλη της εθνοσυνέλευσης θα παίρνανε
μέρος στην ψηφοφορία. Έ τσι κάνανε μονάχα μια ανίσχυρη
απόπειρα να εξασκήσουν σαν κοινοβουλευτική μειοψηφία
-γιατί βλέπανε προφητικά τον εαυτό τους από τώρα κιόλας
σαν μειοψηφία- μια εξουσία που, τη στιγμή που διαθέτανε
την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και όλα τα μέσα της κυβερ
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νητικής δύναμης, ξέφευγε μέρα με τη μέρα όλο και πιο πολύ
από τ ’ αδύναμα χέρια τους.
Τέλος, το Σύνταγμα σ ’ ένα μελοδραματικό άρθρο εμπι
στεύεται τον εαυτό του «στην επαγρύπνηση και στον πατριω
τισμό ολόκληρου του γαλλικού λαού και του κάθε Γάλλου
χωριστά», αφού προηγούμενα, σε ένα άλλο άρθρο, είχε εμπι
στευτεί τους «άγρυπνους» και τους «πατριώτες» στην τρυ
φερή και ποινική μέριμνα του ανώτατου δικαστηρίου, της
«haute cour», που επινοήθηκε απ’ αυτό το Σύνταγμα.
Αυτό ήταν το Σύνταγμα του 1848, που στις 2 του Δεκέμ
βρη 1851 ανατράπηκε όχι από ένα κεφάλι, αλλά από το άγγιγ
μα και μόνο ενός καπέλου. Το καπέλο αυτό είναι αλήθεια πως
ήτανε το τρίκωχο ναπολεόντειο καπέλο.
Ενώ οι αστοί δημοκράτες ασχολούνταν στη συνέλευση με
το να ψιλολογούν, να συζητούν και να ψηφίζουν αυτό το
Σύνταγμα, έξω από τη συνέλευση ο Καβενιάκ διατηρούσε το
Παρίσι σε κατάσταση πολιορκίας. Η κατάσταση πολιορκίας
του Παρισιού ήταν η μαμή της συντακτικής συνέλευσης όταν
κοιλοπονούσε τα δημοκρατικά δημιουργήματά της. Αν το
Σύνταγμα εξαφανίστηκε αργότερα από τον κόσμο με τις
ξιφολόγχες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειάστηκε να το προ
στατεύσουν το ίδιο, όταν βρισκόταν ακόμα στην κοιλιά της
μάνας του, με ξιφολόγχες, και μάλιστα με ξιφολόγχες που
ήταν στραμμένες ενάντια στο λαό, και ότι χρειάστηκαν ξιφο
λόγχες για να το φέρουν στον κόσμο. Οι πρόδρομοι των
«καθώς πρέπει δημοκρατών» είχαν περιφέρει το σύμβολό
τους, την τρίχρωμη σημαία, σ’ όλη την Ευρώπη. Οι «καθώς
πρέπει δημοκράτες» με τη σειρά τους έκαναν επίσης μια εφεύ
ρεση, που βρήκε μονάχη της το δρόμο για να διαδοθεί σ’ όλη
την ήπειρο, μα που ξαναγυρνούσε στη Γαλλία με ολοένα
ξανανιωμένη αγάπη, ώσπου τώρα πολιτογραφήθηκε μόνιμα
στους μισούς νομούς της - η κατάσταση πολιορκίας. Ήταν
μια λαμπρή εφεύρεση, που χρησιμοποιήθηκε περιοδικά σε
κάθε κατοπινή κρίση στην πορεία της γαλλικής επανάστα
-
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σης. Μα ο στρατώνας και ο καταυλισμός, που τους φορτώ
νανε κατά περιόδους απάνω στο κεφάλι της γαλλικής κοι
νωνίας για να της ζουλήξουν το μυαλό και να την κάνουν να
κάτσει φρόνιμα, το σπαθί και το μουσκέτο που σ ’ αυτά ανα
θέτανε κατά περιόδους να δικάζουν και να διοικούν, να κηδε
μονεύουν και να λογοκρίνουν, να εκτελούν αστυνομικά
καθήκοντα και να παίζουν το ρόλο του νυχτοφύλακα, το μου
στάκι και η στρατιωτική στολή που τα διαλαλούσαν περιο
δικά σαν ανώτατη σοφία και σαν πρύτανη της κοινωνίας μήπως δε θα ’πρεπε τελικά ο στρατώνας και ο καταυλισμός,
το σπαθί και το μουσκέτο, το μουστάκι και η στρατιωτική
στολή, να σκεφτούν να λυτρώσουν μια για πάντα την κοινω
νία, ανακηρύσσοντας το δικό τους καθεστώς σαν το ανώτα
το καθεστώς και ν’ απαλλάξουν ολότελα την αστική κοινω
νία από την έγνοια να κυβερνάει τον ίδιο τον εαυτό της; Ο
στρατώνας και ο καταυλισμός, το σπαθί και το μουσκέτο, το
μουστάκι και η στρατιωτική στολή έπρεπε ακόμα περισσό
τερο να φτάσουν σ ’ αυτή τη σκέψη, γιατί τότε θα μπορούσαν
να περιμένουν πιο καλή πληρωμή γι’ αυτή την πιο μεγάλη
τους εκδούλευση, ενώ με τις απλές περιοδικές καταστάσεις
πολιορκίας και με τις πρόσκαιρες διασώσεις της κοινωνίας
κατά διαταγή της μιας ή της άλλης ομάδας της αστικής τάξης,
εκτός από μερικούς νεκρούς και τραυματίες και μερικούς
φιλικούς αστικούς μορφασμούς, τα κέρδη ήταν πολύ πενι
χρά. Μήπως ο στρατός δε θα έπρεπε να παίξει επιτέλους κι
αυτός μια φορά το παιχνίδι της κατάστασης πολιορκίας για
το δικό του το συμφέρον και για δικό του λογαριασμό και να
πολιορκήσει ταυτόχρονα τα αστικά χρηματοφυλάκια; Δεν
πρέπει άλλωστε να ξεχνούμε, ας το πούμε ανάμεσα στ’ άλλα,
ότι ο συνταγματάρχης Μπερνάρ, ο ίδιος ο πρόεδρος της
στρατιωτικής επιτροπής που κάτω απ’ τις διαταγές του
Καβενιάκ βοήθησε για να εξοριστούν χωρίς δίκη 15.000 στα
σιαστές, εκείνη τη στιγμή κινιόταν πάλι επικεφαλής της στρα
τιωτικής επιτροπής που δρούσε στο Παρίσι.
-
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Αν με την κατάσταση πολιορκίας του Παρισιού οι καθώς
πρέπει, οι πούροι δημοκράτες είχαν δημιουργήσει το φυτώ
ριο όπου θα βλάσταιναν οι πραιτωριανοί1της 2 του Δεκέμ
βρη 1851, από την άλλη μεριά αξίζουν τον έπαινο γιατί, αντί
να διεγείρουν το εθνικό αίσθημα, όπως γινότανε τον καιρό
του Λουδοβίκου Φιλίππου, τώρα που εξουσιάζουν την εθνι
κή δύναμη, έρπουν μπροστά στο εξωτερικό και αντί να ελευ
θερώσουν την Ιταλία, άφησαν τους Αυστριακούς και τους
Ναπολιτάνους να την ξανακατακτήσουν. Η εκλογή του Λου
δοβίκου Βοναπάρτη στο προεδρικό αξίωμα, στις 10 του
Δεκέμβρη 1848, έβαλε τέλος στη δικτατορία του Καβενιάκ και
στη συντακτική συνέλευση.
Το άρθρο 44 του Συντάγματος ορίζει: «Ο πρόεδρος της
γαλλικής δημοκρατίας δεν πρέπει ποτέ να έχει χάσει την ιδιό
τητα του Γάλλου πολίτη.» Ο πρώτος πρόεδρος της γαλλικής
δημοκρατίας, ο Λ. Ν. Βοναπάρτης, όχι μόνο είχε χάσει την
ιδιότητα του Γάλλου πολίτη, όχι μόνο είχε χρηματίσει
Άγγλος ειδικός αστυνομικός υπάλληλος, μα είχε ακόμα πολιτογραφηθεί και Ελβετός υπήκοος.
Ανάπτυξα σε άλλο μέρος τη σημασία της εκλογής της 10
του Δεκέμβρη. Δεν επανέρχομαι εδώ στο ίδιο ζήτημα. Φτάνει
εδώ η παρατήρηση ότι ήταν μια αντίδραση των χωρικών που
υποχρεώθηκαν να πληρώσουν τα έξοδα της επανάστασης του
Φλεβάρη, ενάντια στις άλλες τάξεις του έθνους, μια αντί
δραση του χωριού ενάντια στην πόλη. Η εκλογή αυτή βρήκε
πάλι μεγάλη απήχηση στο στρατό, που οι δημοκράτες της
Νασιονάλ δεν του είχαν χαρίσει ούτε δόξα ούτε αύξηση του
μισθού, στη μεγάλη αστική τάξη που έβλεπε τον Βοναπάρτη
σαν γέφυρα προς τη μοναρχία, στους προλετάριους και τους
μικροαστούς που τη χαιρέτισαν σαν μαστίγωμα του Καβε1. Πραιτωριανοί: λέγονταν η προσωπική φρουρά που διατηρούσαν οι
Ρωμαίοι αυτοκράτορες και οι στρατηγοί, και που είχαν ορισμένα προνό
μια (σημ. τ. σύντ.).
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νιάκ. Αργότερα θα μου δοθεί η ευκαιρία να εξετάσω πιο διε
ξοδικά τις σχέσεις των χωρικών με τη γαλλική επανάσταση.
Η περίοδος από τις 20 του Δεκέμβρη του 1848 ως τη διά
λυση της συντακτικής, το Μάη του 1849, περικλείνει την ιστο
ρία της πτώσης των αστών δημοκρατών. Αφού ίδρυσαν μια
δημοκρατία για την αστική τάξη, αφού έδιωξαν το επανα
στατικό προλεταριάτο από τον πολιτικό στίβο κι έκλεισαν
προσωρινά το στόμα των δημοκρατικών μικροαστών, παρα
μερίζονται οι ίδιοι από τη μάζα της αστικής τάξης, που ιδιο
ποιήθηκε τη δημοκρατία αυτή γιατί τη θεωρούσε, με το δίκιο
της, ιδιοκτησία της. Αυτή όμως η αστική μάζα, ήταν βασιλι
κή. Ένα μέρος απ’ αυτήν, οι μεγάλοι γαιοκτήμονες^κυριαρ
χούσαν στο καθεστώς της παλινόρθωσης και ήταν γι’ αυτό
νομιμόφρονες. Το άλλο μέρος, οι αριστοκράτες του χρήμάτος και όι μεγαλοβιομήχανοι, κυριαρχούσαν στο καθεστώς
της μοναρχίας του Ιούλη και ήταν γι’ αυτό ορλεανικοί. Οι
μεγάλοι αξιωματούχόι του στρατού, του πανεπιστημίου, |τής
εκκλησίας, του δικηγορικού σώματός;?της ακάδήμίας και/τού
Τύπόύ/ήταν μοιρασμένοι και στα δυο μέρη, αν και όχι με την
ίδια αναλογία. Σε τούτη δω την αστική δημοκρατία που δεν
έφερε ούτε το όνομα των Βονρβόνων ούτε των Ορλεανών,
αλλά το όνομα του κεφαλαίου, είχανε βρει την κρατική μορ
φή που μ’ αυτή θα μπορούσαν να κυριαρχήσουν από κοινού.
Η εξέγερση του Ιούνη τούς είχε κιόλας ενώσει στο «κόμμα
της τάξης». Τώρα έπρεπε πρώτα να παραμεριστεί η κλίκα των
αστών δημοκρατών που κατείχαν ακόμα τις έδρες της εθνο
συνέλευσης. Όσο βάναυσα αυτοί οι πούροι δημοκράτες είχαν
κάνει χρήση της φυσικής βίας ενάντια στο λαό τόσο δειλά,
άτολμα, άνανδρα, τσακισμένοι και ανίκανοι για αγώνα, υπο
χωρούσαν τώρα παντού όπου έπρεπε να υπερασπίσουν το
δημοκρατισμό τους και το νομοθετικό τους δικαίωμα ενά
ντια στην εκτελεστική εξουσία και στους βασιλικούς. Δε χρει
άζεται να εκθέσω εδώ την επαίσχυντη ιστορία της διάλυσής
τους. Δεν ήταν μια πτώση, ήταν ένα σβήσιμο. Τελείωσε μια
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για πάντα ο ρόλος τους στην ιστορία και στην επόμενη περίο
δο φιγουράρουν ακόμα, τόσο μέσα στην εθνοσυνέλευση όσο
κι έξω απ’ αυτή, μόνο σαν ανάμνηση, σαν ανάμνηση που φαί
νεται πως ξαναζωντανεύει κάθε φορά που πρόκειται πάλι
μόνο για τη λέξη δημοκρατία και κάθε φορά που η επανα
στατική σύγκρουση απειλεί να κατέβει στο χαμηλότερο επί
πεδο. Σημειώνω παροδικά ότι η εφημερίδα που έδωσε το όνο
μά της στο κόμμα αυτό, η Νασιονάλ, προσχώρησε στην κατο
πινή περίοδο στο σοσιαλισμό.
Προτού τελειώσουμε μ’ αυτή την περίοδο, πρέπει να
ρίξουμε ακόμα μια ματιά στις δυο δυνάμεις, που στις 2 του
Δεκέμβρη 1851 η μια εκμηδένισε την άλλη, τη στιγμή που από
τις 20 του Δεκέμβρη 1848 ως την αποχώρηση της συντακτι
κής ζούσαν σε ομαλές συζυγικές σχέσεις. Εννοούμε, από τη
μια, τονΛουδοβίκο Βοναπάρτηκαι, από την άλλη, το κόμμα
των συνασπισμένων βασιλικών, το κόμμα της τάξης, το κόμ
μα της μεγάλης αστικής τάξης. Μόλις αγέλαβε την προεδρία,
ο Βοναπάρτης σχημάτισε αμέσως μια κυβέρνηση από το κόμ
μα της τάξης και έβαλε επικεφαλής της τον Οντιλόν Μπαρό,
που, ας σημειωθεί, ήταν ο παλιός αρχηγός της πιο φιλελεύ
θερης ομάδας της κοινοβουλευτικής αστικής τάξης. Ο κ.
Μπαρό είχε πετύχει επιτέλους την κυβέρνηση που το φάντα
σμά της τον καταδίωκε από το 1830 και, ακόμα περισσότερο,
είχε πετύχει την προεδρία σ ’ αυτήν την κυβέρνηση. Όχι όμως
όπως την είχε φανταστεί στην εποχή του Λουδοβίκου Φιλίπ
που, δηλαδή σαν ο παλιότερος ηγέτης της κοινοβουλευτικής
αντιπολίτευσης, αλλά με την εντολιίνα δολοφονήσει ένα κοι
νοβούλιο και σαν σύμμαχος όλων των άσπονδων εχθρών
του, των ιησουιτών και των νομιμοφρόνων. Οδηγούσε επι
τέλους τη νύφη στο σπίτι του, αφού όμως προηγούμενα είχε
καταντήσει πόρνη. Ο Βοναπάρτης σημείωσε φαινομενικά
ολική έκλειψη. Το κόμμα της τάξης ενεργούσε γι’ αυτόν.
Στην πρώτη κιόλας συνεδρίαση του υπουργικού συμβου
λίου, αποφασίστηκε η εκστρατεία της Ρώμης, που συμφώνη

-41 -

σαν να την επιχειρήσουν πίσω από τις πλάτες της εθνοσυνέ
λευσης και να της αποσπάσουν τις αναγκαίες γι’ αυτήν
πιστώσεις με ψεύτικες προφάσεις. Η κυβέρνηση αρχίζει έτσι
τη δράση της με μια απάτη απέναντι στην εθνοσυνέλευση και
με μια μυστική συνωμοσία μαζί με τις απολυταρχικές δυνά
μεις του εξωτερικού, ενάντια στην επαναστατική δημοκρα
τία της Ρώμης. Με τον ίδιο τρόπο και με τις ίδιες μανούβρες,
ο, Βοναπάρτης προπαρασκεύασε το πραξικόπημά του της 2
του Δεκέμβρη ενάντια στη βασιλική νομοθετική συνέλευση
και τη συνταγματική της δημοκρατία. Ας μη λησμονούμε ότι
το ίδιο κόμμα, που στις 20 του Δεκέμβρη 1848 σχημάτισε την
κυβέρνηση του Βοναπάρτη, αποτελούσε στις 2 του Δεκέμβρη
1851 την πλειοψηφία της νομοθετικής συνέλευσης.
Η συντακτική συνέλευση είχε αποφασίσει τον Αύγουστο
να μη διαλυθεί πριν επεξεργαστεί και δημοσιεύσει μια ολό
κληρη σειρά από οργανικούς νόμους, που θα συμπλήρωναν
το Σύνταγμα. Το κόμμα της τάξης έβαλε το βουλευτή Ρατό
και της πρότεινε στις 6 του Γενάρη 1849 να εγκαταλείψει τους
οργανικούς νόμους και να αποφασίσει καλύτερα την αντοδιάλυσή της. Όχι μόνο η κυβέρνηση με τον κ. Οντιλόν Μπαρό επικεφαλής, μα και όλα μαζί τα βασιλόφρονα μέλη της
εθνοσυνέλευσης της επαναλάμβαναν εκείνη τη στιγμή ότι η
διάλυσή της ήταν αναγκαία για την αποκατάσταση της
πίστης, για τη στερέωση της τάξης, για να δοθεί ένα τέλος
στην αόριστη προσωρινότητα και να δημιουργηθεί μια ορι
στική κατάσταση, ότι η συνέλευση εμπόδιζε την παραγωγι
κότητα της νέας κυβέρνησης και ότι ζητούσε να παρατείνει
την ύπαρξή της μόνο και μόνο από μνησικακία και ότι η χώρα
την είχε βαρεθεί πια. Ο Βοναπάρτης σημείωσε όλες αυτές τις
επιθέσεις ενάντια στη νομοθετική εξουσία, τις έμαθε απέξω
και απόδειξε στους βασιλικούς του κοινοβουλίου, στις2 του
Δεκέμβρη ϊ 851, τι είχε μάθει απ’ αυτούς. Επανέλαβε τότε τα
ίδια τα δικά τους συνθήματα εναντίον τους.
Η κυβέρνηση Μπαρό και το κόμμα της τάξης προχώρη
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σαν πιο πέρα. Προκάλεσαν σ ’ όλη τη Γαλλία την αποστολή
αναφορών προς την εθνοσυνέλευση, που την παρακαλούσαν
πολύ ευγενικά να εξαφανιστεί. Έτσι οδήγησαν στη μάχη ενά
ντια στην εθνοσυνέλευση τη συνταγματικά οργανωμένη
έκφραση του λαού, τις ανοργάνωτες μάζες. Δίδαξαν στον
Βοναπάρτη να επικαλείται το λαό ενάντια στα κοινοβου
λευτικά σώματα. Τέλος, στις 29 του Γενάρη 1849, ήρθε η μέρα
που η συντακτική θα αποφάσιζε για την αυτοδιάλυσή της. Η
εθνοσυνέλευση βρήκε ότι είχε καταληφθεί στρατιωτικά το
κτίριο όπου συνεδρίαζε. Ο Σανγκαρνιέ, ο στρατηγός του
κόμματος της τάξης, που στα χέρια του είχε συγκεντρωθεί η
ανώτατη διοίκηση της εθνοφυλακής και του τακτικού στρα
τού, είχε οργανώσει στο Παρίσι μια μεγάλη επιθεώρηση του
στρατού, σαν να ήταν να γίνει μάχη και οι συνασπισμένοι
βασιλικοί δήλωσαν απειλητικά στη συντακτική πως θα χρησιμοποιόταν βία αν δε συγκατένευε. Και η συντακτική συγκατένευσε και παζάρεψε μόνο μια πολύ σύντομη παράταση της
ζωής της. Τι άλλο ήταν, λοιπόν, η 29 του Γενάρη αν όχι το
πραξικόπημα της 2 του Δεκέμβρη 1851 που τη φορά αυτή το
πραγματοποιούσαν οι βασιλικοί μαζί με τον Βοναπάρτη ενά
ντια στη δημοκρατική εθνοσυνέλευση; Οι κύριοι αυτοί δεν
παρατήρησαν ή δε θέλησαν να παρατηρήσουν ότι ο Βονα
πάρτης επωφελήθηκε από την 29 του Γενάρη 1849 για να
βάλει να παρελάσει μπροστά του, στον Κεραμεικό, ένα μέρος
του στρατού, και ότι αρπάχτηκε με λαχτάρα ακριβώς απ’
αυτή την πρώτη δημόσια συγκέντρωση της στρατιωτικής
δύναμης που στρεφόταν ενάντια στην κοινοβουλευτική εξου
σία για να προαναγγελθεί σαν Καλιγούλας. Αυτοί, φυσικά,
δε βλέπανε παρά μονάχα τον Σανγκαρνιέ τους.
Ένα από τα ελατήρια που παρακινούσαν ιδιαίτερα το
κόμμα της τάξης να συντομεύσει βίαια το χρόνο ζωής της
συντακτικής ήταν οι οργανικοί νόμοι που θα συμπλήρωναν
το Σύνταγμα, όπως ο νόμος για την εκπαίδευση, ο νόμος για
τη θρησκευτική λατρεία κλπ. Τους συνασπισμένους βασιλι
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κούς ενδιέφερε εξαιρετικά να κάνουν οι ίδιοι αυτούς τους
νόμους και να μην αφήσουν να τους κάνουν οι δημοκρατι
κοί, που είχαν γίνει στο μεταξύ δύσπιστοι. Ωστόσο, ανάμε
σα σ ’ αυτούς τους οργανικούς νόμους βρισκόταν κι ένας
νόμος σχετικά με τις ευθύνες του προέδρου της δημοκρατίας.
Στα 1851, η νομοθετική συνέλευση απασχολιόταν ακριβώς
με τη σύνταξη ενός τέτοιου νόμου, όταν ο Βοναπάρτης πρό
λαβε αυτό το χτύπημα με το χτύπημα της 2 του Δεκέμβρη. Και
τι δε θα ’διναν οι συνασπισμένοι βασιλικοί, κατά τη χειμερι
νή κοινοβουλευτική εκστρατεία τους του 1851, για να βρουν
έτοιμο αυτόν το νόμο για τις ευθύνες του προέδρου, και
μάλιστα συνταγμένο από μια δύσπιστη, μισητή δημοκρατική
συνέλευση!
Αφού η συντακτική έσπασε μόνη της στις 29 του Γενάρη
1849 το τελευταίο της όπλο, η κυβέρνηση Μπαρό και οι φίλοι
της τάξης, την καταδίωξαν μέχρι θανάτου, δεν παράλειψαν
τίποτα που θα μπορούσε να την ταπεινώσει και της απόσπασαν μέσα στην απελπιστική αδυναμία της την ψήφιση
νόμων που την έκαναν να χάσει και το τελευταίο υπόλειμμα
υπόληψης που είχε ακόμη γι’ αυτήν ο κόσμος. Ο Βοναπάρ
της, που ήταν απασχολημένος με την έμμονή του στη ναπο
λεόντεια ιδέα, ήταν αρκετά θρασύς για να εκμεταλλευτεί
δημόσια αυτόν τον εξευτελισμό της κοινοβουλευτικής εξου
σίας. Και πραγματικά, όταν η εθνοσυνέλευση ψήφισε στις 8
του Μάη 1849 μια πρόταση μομφής ενάντια στην κυβέρνηση
για την κατάληψη της Τσιβίτα-βέκια από τον Ουντινό και διέ
ταξε να επαναφέρουν την εκστρατεία της Ρώμης στο δήθεν
προορισμό της, ο Βοναπάρτης δημοσίευσε το ίδιο βράδυ στη
Μονιτέρ μια επιστολή προς τον Ουντινό, όπου τον συνέχαι
ρε για τα ηρωικά του κατορθώματα και όπου σε αντίθεση με
τους κοινοβουλευτικούς καλαμαράδες, ορθωνόταν σαν
μεγαλόψυχος προασπιστής του στρατού. Οι βασιλικοί χαμο
γελούσαν γι’ αυτό. Τον περνούσαν απλούστατα για δικό τους
κορόιδο. Τέλος, όταν ο Μαράστ, ο πρόεδρος της συντακτι
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κής, νόμισε κάποια στιγμή πως η ασφάλεια της εθνοσυνέ
λευσης κινδύνευε και, στηριζόμενος στο Σύνταγμα, κάλεσε
ένα συνταγματάρχη με το σύνταγμά του, ο συνταγματάρχης
αρνήθηκε να υπακούσει, επικαλέστηκε την πειθαρχία και
παράπεμψε τον Μαράστ στον Σαγκαρνιέ, που τον ειρωνεύ
τηκε και τον έδιωξε με την παρατήρηση ότι δεν του άρεσαν
«Les bayonnettes intelligentes».1
Το Νοέμβρη του 1851, όταν οι συνασπισμένοι βασιλικοί
θέλησαν ν’"αρχίσουν την αποφασιστική μάχη ενάντια στον
Βοναπάρτη, προσπάθησαν με τη δ ιαβότ\τη7<πρόταση νόμον
για τους κοσμήτορες», να επιβάλουν την αρχή τής άμεσης
κινητοποίησής στρατευμάτων από τον πρόεδρο της εθνοσυ
νέλευσης. Ένας από τους στρατηγούς τους, ο Λεφλό, είχε
υπογράψει την πρόταση νόμου. Του κάκου ο Σανγκαονι.έ
ψήφισε την πρόταση και ο Θιέροος επαίνεσε την προνοητική
σοφία της πρώτης συντακτικής. Ο υπουργός των Στρατιω
τικών Σεντ-Αρνόχον απάντησε όπως είχε απαντήσει ο Σαν
γκαρνιέ στον Μαράστ, κι αυτό κάτω από τα χειροκροτήμα
τα των ορεινών!
Έτσι, το ίδιο κόμμα της τάξης, όταν ακόμα δεν ήταν εθνο
συνέλευση παρά μονάχα κυβέρνηση, είχε στιγματίσει το κοι
νοβουλευτικό καθεστώς. Και έμπηξε τις φωνές όταν η 2 του
Δεκέμβρη 1851 έδιωξε αυτό το καθεστώς από τη Γαλλία!
Του ευχόμαστε καλό ταξίδι!

1. Οι έξυπνες λόγχες (σημ. τ. σύντ.).
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Ill

Στις 28 του Μάη 1849 συνήλθε η νομοθετική εθνοσυνέ
λευση. Στις 2 του Δεκέμβρη 1851 διαλύθηκε βίαια. Αυτή η
περίοδος περικλείνει τη ζωή της συνταγματικψ ή κοινοβου

λευτικής δημοκρατίας.
Στην ποώτη γαλλική επανάσταση ύστερα από την κυριαρ
χία των συνταγματικών ακολούθησε η κυριαρχία των γιρονδίνων και ύστερα από την κυριαρχία των γιρονδίνων η
κυριαρχία των γιακωβίνων. Καθένα απ’ αυτά τα κόμματα
αυτά οδηγήσει την επανάσταση αρκετά μακριά, τόσο που να
μην μπορεί να την ακολουθήσει παραπέρα, κι ακόμα λιγότερο να μπορεί να προηγηθεί απ’ αυτήν, παραμερίζεται από
τον τολμηρότερο σύμμαχο που βρίσκεται πίσω του και στέλ
νεται στη λαιμητόμο. Η επανάσταση κινείταιixoLnum^L·.
κή γραμμή.
Το αντίθετο συμβαίνει με την. επανάσταΩΐυΩυ-18-4&· Το
προλεταριακό κόμμα εμφανίζεται σαν ένα εξάρτημα του
μικροαστικού δημοκρατικού κόμματος. Το δεύτερο προδίνει και εγκαταλείπει το πρώτο στις 16 του Απρίλη, στις 15
του Μάη και στις μέρες του Ιούνη. Το δηιιοκοατικό κόιιιια.
με τη σειρά του, στηρίζεται στους ώμους των αστών δημο
κρατών. Μόλις οι αστοί δημοκράτες πίστεψαν πως στάθη
καν γερά στα πόδια τους, ξεφορτώνονται τον ενοχλητικό
συνάδελφο και στηρίζονται στους ώμους του κόμματος της
τάξης. Το κόμιια ττκ τά£τκ μαζεύει τους ώμους του, αφήνει
τους αστούς δημοκράτες να τουμπάρουν και στηρίζεται το
ίδιο στους ώμους της ένοπλης δύναιακ. Νομίζει ακόμα πως
κάθεται απάνω στους ώμους της, όταν ένα ωραίο πρωί βλέ
πει ότι οι ώμοι αυτοί μετατράπηκαν σε λόγχες. Κάθε κόμμα
χτυπάει από πίσω το κόμμα που τείνει προς τα μπρος και
ακουμπάει από μπρος στο κόμμα που τείνει προς τα πίσω.
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Καθόλου παράξενο, λοιπόν, ότι χάνει την ισορροπία του
όταν βρίσκεται σ’ αυτή τη γελοία στάση και ότι, αφού κάνει
πρώτα τους αναπόφευκτους μορφασμούς, γκρεμίζεται με
αλλόκοτα χοροπηδητά. Η επανάσταση κινείται έτσι σε καθοδική γραμμή. Βρίσκεται σ ’ αυτή την πισωδρομική κίνηση,
πριν ακόμα αφαιρεθεί το τελευταίο οδόφραγμα του Φλεβά
ρη και πριν συσταθεί η πρώτη επαναστατική αρχή.
Η περίοδος που έχουμε μπροστά μας περικλείνει το πιο
παρδαλό μείγμα από -/τυπητέζ αντιφάσεις: συνταγματικούς
που συνωμοτούν ανοιχτά ενάντια στο Σύνταγμα, επαναστά
τες που ομολογημένα είναι συνταγματικοί, μια εθνοσυνέ
λευση που θέλει να είναι παντοδύναμη και που μένει πάντα
κοινοβουλευτική, ορεινούς που νομίζουν ότι η αποστολή
τους είναι να υπομένουν και που παρηγοριούνται για τις
τωρινές τους ήττες προφητεύοντας μελλοντικές νίκες, βασι
λικούς που αποτελούν τους patres conscripti1της δημοκρα
τίας και που η κατάσταση τους αναγκάζει να κρατούν στο
εξωτερικό τους αντίπαλους βασιλικούς οίκους των οποίων
είναι οπαδοί και να διατηρούν στη Γαλλία τη δημοκρατία που
μισούν, μια εκτελεστική εξουσία που βρίσκει τη δύναμή της
στην ίδια της την αδυναμία και το αξιοσέβαστό της στην περι
φρόνηση που εμπνέει, μια δημοκρατία που δεν είναι άλλο
τίποτα, από τη σύνθετη ατιμία δύο μοναρχιών, της παλινόρ
θωσης και της μοναρχίας του Ιούλη, με μια αυτοκρατορική
ετικέτα - συνδέσεις που η πρώτη ρήτρα τους είναι ο διχα
σμός, αγώνες που ο πρώτος τους νόμος είναι να μένουν ανα
ποφάσιστοι, μια αποχαλινωμένη και χωρίς περιεχόμενο ανα
ταραχή στο όνομα της ησυχίας, η πιο πανηγυρική διακήρυξη
της ησυχίας στο όνομα της επανάστασης, πάθη δίχως αλή
θεια, αλήθειες δίχως πάθη, ήρωες δίχως ηρωισμούς, ιστορία
1.

Κ ατά λέξη: πατέρες εγγεγραμμένοι. Έ τ σ ι προσφωνούνταν στην

αρχαία Ρώμη οι συγκλητικοί. Εδώ χρησιμοποιείται με την έννοια των υπε
ρασπιστών (σημ. τ. σύντ.).
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δίχως γεγονότα, μια εξέλιξη που η μόνη κινητήρια δύναμή
της φαίνεται να είναι το ημερολόγιο και που καταντάει κου
ραστική με τη διαρκή επανάληψη των ίδιων εντάσεων και
χαλαρώσεων, αντιθέσεις που φαίνονται ότι οξύνονται περιο
δικά μόνο και μόνο για να αμβλυθούν και να καταπέσουν
χωρίς να μπορούν να βρουν λύση, προσπάθειες που τις επι
δεικνύουν με αξιώσεις, και αστικός τρόμος μπροστά στον
κίνδυνο της συντέλειας του κόσμου και ταυτόχρονα οι πιο
μικρόπρεπες ραδιουργίες και αυλικές κωμωδίες που παίζο
νται από τους κοσμοσωτήρες που με το laisser aller1 τους
θυμίζουν λιγότερο την ημέρα της κρίσης παρά την εποχή της
Φροντ - όλες τις επίσημες μεγαλοφυΐες της Γαλλίας που τις
ντρόπιασε η κουτοπονηριά ενός ατόμου, κάθε φορά που η
καθολική θέληση του έθνους εκδηλώνεται με την καθολική
ψηφοφορία, και ψάχνει να βρει την κατάλληλη έκφρασή της
στους αρτηριοσκληρωμένους εχθρούς των συμφερόντων των
μαζών, ώσπου τη βρίσκει τελικά στην αυθαιρεσία ενός ληστοπειρατή. Αν ποτέ μια ιστορική περίοδος ζωγραφιζόταν με
γκρίζα χρώματα, πάνω σε γκρίζο φόντο, θα ήταν τούτη εδώ.
Οι άνθρωποι και τα γεγονότα παρουσιάζονται σαν το αντί
θετο του Σλέμιλ2, σαν σκιές που έχασαν το σώμα τους. Η ίδια
η επανάστασηπαραλύε^Ι£>.υςφορείς TOptOL^pqixifoi μονά
χα τους αντιπάλουςτηςμε γεμάτη πάθος βιαιότητα. Όταν το
«ερυθρό φάντασμα», που συνεχώς επικαλούντάι και εξορκίζουν οι αντεπαναστάτες, εμφανίζεται επιτέλους, δεν εμφα
νίζεται με τον αναρχικό φρυγικό σκούφο στο κεφάλι, αλλά
με τη στολή της τάξης, με κόκκινο παντελόνι.
Είδαμε ότι η κυβέρνηση που εγκαθίδρυσε ο Βοναπάρτης

1. Άσε τα πράγματα ν ’ ακολουθούν το δρόμο τους (σημ. τ. σύντ.).
2. Σλέμιλ: κύριο πρόσωπο στο παραμύθι ο Πέτερ Σλέμιλ του Ανταλμπέρτ φον Σαμίσο. Ο Πέτερ Σλέμιλ πούλησε τη σκιά του για να γίνει πλού
σιος και περιπλανιόταν κατόπι σ ’ όλο τον κόσμο για να την ξαναβρεί (σημ.
τ. σύντ.).
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στις 20 του Δεκέμβρη 1848, τη μέρα της ανόδου του, ήταν μια
κυβέρνηση του κόμματος της τάξης, του συνασπισμού των
νομιμοφρόνων και των ορλεανικών. Αυτή η κυβέρνηση Μπαρό-Φαλού είχε ζήσει περισσότερο από τη δημοκρατική συντα
κτική συνέλευση, που τη διάρκεια της ζωής της την είχε
συντομέψει λίγο-πολύ βίαια και εξακολουθούσε να βρίσκε
ται ακόμα στο πηδάλιο. Ο Σανγκαρνιέ, ο στρατηγός των
συνασπισμένων βασιλικών, εξακολουθούσε να συγκεντρώ
νει στοπρόσωπό του τη γενική διοίκηση της πρώτης μεραρ
χίας του στρατού και της εθνοφυλακής του Παρισιού, Τέλος,
01 γενικές εκλογές είχαν εξασφαλίσει στο κόμμα της τάξης τη
μεγάλη πλειοψηφία της εθνοσυνέλευσης. Εδώ οι βουλευτές
και οι ομότιμοι του Λουδοβίκου Φιλίππου βρέθηκαν αντι
μέτωποι με μια ιερή φάλαγγα από νομιμόφρονες, για τους
οποίους πολλά ψηφοδέλτια του έθνους είχαν μεταβληθεί σε
εισιτήρια για την πολιτική σκηνή. Οι βοναπαρτικοί αντι
πρόσωποι του λαού ήταν πολύ αραιά σπαρμένοι και δεν μπο
ρούσαν να σχηματίσουν ένα ,αχεξάρίηΐΟ ^ρΐΥοβουϊεύΙΐΜό
κόμμα. Εμφανίζονταν μόνο σαν η mauvaise queue1του κόμ
ματος της τάξης. Έτσι, λοιπόν, το κόμιια της τάξης κρατούσε στα χέρια του την κυβερνητική εξουσία, το στοαίάκαΐτο
νομοθετικό σώμα, ue λίγα
δύναμη, ενώ είχε ενισχυθεί ηθικά από τις γενικές εκλογές, που
παρουσίαζαν την κυριαρχία του σαν τη θέληση του λαού και
από την ταυτόχρονη νίκη της αντεπανάστασης σ ’ ολόκληρη
την ευρωπαϊκή ήπειρο.
Ποτέ ένα κόμμα δεν ξεκίνησε για την εκστρατεία του με
ισχυρότερα μέσα ή κάτω από καλύτερους οιωνούς.
Στην εθνοσυνέλευση, οι ναυαγημένοι πο ύροι δημοκράτες
λιγόστεψαν σε μια κλίκα από καμιάΛκνηνιααιάΛΥ,θβώπρυς
με τους στρατηγούς της Αφρΐ)ίής.Καβ£Υ,ιάκ., Λαμαρρ^έβ

1. Κακή ουρά (σημ. τ. σύντ.).
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Μπεντό - επικεφαλής τους. Το μεγάλο, όμως, κόμμα της
αντιπολίτευσής σχηματίστηκε από τους ορεινούς. Μ ’ αυτό
το κοινοβουλευτικό όνομα βαφτίστηκε το σοσιαλδημοκρα
τικό κόμμα. Διάθετε πάνω από 200 σε σύνολο 750 ψήφων της
εθνοσυνέλευσης, και ήταν γι’ αυτό τουλάχιστον τόσο ισχυρό
όσο η καθεμιά από τις τρεις ομάδες του κόμματος της τάξης
χωριστά παρμένη. Η σχετική μειοψηφία τους σε σύγκριση με
το σύνολο του βασιλικού συνασπισμού φαινόταν ν’ αντι
σταθμίζεται από ειδικές συνθήκες. Οι εκλογές στους νομούς
δεν είχαν δείξει μονάχα ότι είχαν αποκτήσει μια σημαντική
επιρροή ανάμεσα στον αγροτικό πληθυσμό. Αριθμούσαν στις
γραμμές τους όλους σχεδόν τους βουλευτές του Παρισιού. Ο
στρατός εκδήλωσε τη δημοκρατική του πίστη με την εκλογή
τριών υπαξιωματικών και ο αρχηγός των ορεινών, ο ΛεντρίΡολέν, σε αντίθεση με όλους τους εκπροσώπους του κόμμα
τος της τάξης, είχε ανυψωθεί σε κοινοβουλευτικό ευπατρίδη
από τους πέντε νομούς που είχαν συγκεντρώσει τις ψήφους
τους στο όνομά του. Μπρος στις αναπόφευκτες συγκρούσεις
των βασιλικών μεταξύ τους και ολόκληρου του κόμματος της
τάξης με τον Βοναπάρτη, οι ορεινοί φαίνονταν πως συγκέ
ντρωναν στις 28 του Μάη 1849 όλα τα στοιχεία της επιτυ
χίας. Δεκαπέντε μέρες αργότερα τα είχανε χάσει όλα, μαζί
και την τιμή.
Πριν παρακολουθήσουμε παραπέρα την κοινοβουλευτι
κή ιστορία, είναι αναγκαίες μερικές παρατηρήσεις για να
αποφύγουμε τις συνηθισμένες παρανοήσεις για το συνολικό
χαρακτήρα της εποχής που έχουμε να εξετάσουμε. Σύμφωνα
με τις απόψεις των δημοκρατικών, όπως στην περίοδο της
συντακτικής, έτσι και στην περίοδο της νομοθετικής εθνο
συνέλευσης πρόκειται για το ίδιο ζήτημα, για την απλή πάλη
ανάμεσα στους δημοκρατικούς και τους βασιλικούς. Μα το
ίδιο το κίνημα οι δημοκρατικοί το συνοψίζουν σε ένα σύν
θημα: «αντίδραση»-ννχτ α, όπου δηλαδή οι γάτες φαίνονται
γκρίζες και όπου τους επιτρέπεται να επαναλαμβάνουμε τις
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κοινοτοπίες τους σαν νυχτοφύλακες. Και βέβαια, στην πρώ
τη ματιά, το κόμμα της τάξης φαίνεται σαν ένα κουβάρι από_
διάφορες βασιλικές ομάδες, που όχι μόνο η μια ραδιουργεί
σε βάρος της άλλης για να φέρει στο θρόνο το δικό της μνη
στήρα και για να αποκλείσει το μνηστήρα της αντίθετης ομά
δας, ένα κουβάρι από διάφορες βασιλικές ομάδες που όμως
ταυτόχρονα ενώνονται όλες μαζί ffto .VQwysitiAiiiPS
κοινές επιθέσεις τους ενάντια στη «δημοκρατία». Σε αντίθε
ση μ’ αυτή τη βασιλική συνωμοσία, οι ορεινοί, με τη σειρά
τους, παρουσιάζονται σαν οι εκπρόσωποι της «δημοκρα
τίας». Το κόμμα της τάξης φαίνεται συνεχώς απασχολημένο
με μια «αντίδραση», που ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο απ ’
ό,τι γίνεται στην Πρωσία, στρέφεται ενάντια στον Τύπο, την
οργάνωση κλπ., και που, όπως στη Ρωσία, πραγματοποιεί
ται με βάναυσες αστυνομικές επεμβάσεις της γραφειοκρα
τίας, της χωροφυλακής και των δικαστηρίων. Και οι «ορει
νοί», με τη σειρά τους, είναι επίσης συνεχώς απασχολημένοι
ν’ αποκρούουν αυτές τις επιθέσεις και να υπερασπίζουν έτσι
τα «αιώνια δικαιώματα του ανθρώπου», όπως εδώ κι ενάμιση αιώνα κάνει λίγο-πολύ κάθε λεγόμενο λαϊκό κόμμα. Αν
όμως εξετάσουμε από πιο κοντά την κατάσταση και τα κόμ
ματα, εξαφανίζεται αυτή η επιφανειακή όψη, που καλύπτει
την πάλη των τάξεων και την ιδιόμορφη φυσιογνωμία αυτής
της περιόδου.
Οι νομιμόφρονες και οι .ορλεανικοί αποτελούσαν, όπως
είπαμε, τις δυο μεγάλες ομάδες του κόμματος της τάξης. Τι
κρατούσε αυτές τις ομάδες δεμένες στους μνηστήρες τους και
σε διάσταση μεταξύ τους; Μήπως ο κρίνος και η τρίχρωμη
σημαία, ο οίκος των Βουρβόνων και ο οίκος της Ορλεάνης,
οι διάφορες αποχρώσεις του βασιλισμού, η ομολογία πίστης
στο βασιλισμό γενικά; Στο καθεστώς τω^.ΒΩ.υΏβάνών κυβερνούσε η μεγάλη γαιοκτησία με τους παπάδες και τους λακέ- "
δες της,"και στο κα'θεχ.ττ(ος των Ορλεανών κυβερνούσαν η
μεγάλη αριστοκρατία του χρήματος, η μεγάλη βιομηχανία, το *
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μεγάλο εμπόριο, δηλαδή το κεφάλαιο με την ακολουθία του
απο δικηγόρους, καθηγητές και ρήτορες. Η νόμιμη-μοναργία δεν ήταν παρά η πολιτική έκφραση της κληρονομικής
κυριαρχίας των αφεντάδων της γης, το ίδιο δπως η μοναρ
χία του Ιούλη δεν ήταν παρά η πολιτική έκφραση τρς κυριαρ
χίας που σφετερίστηκαν οι αστοί νεόπλουτοι. Εκείνο, λοι
πόν, που κρατούσε χωρισμένες τις δυο ομάδες δεν ήταν οι
δήθεν αρχές τους, ήταν οι υλικοί όροι της ύπαρξής τους, δυο
διαφορετικά είδη ιδιοκτησίας, ήταν η παλιά αντίθεση ανά
μεσα στην πόλη και στο χωριό, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο
κεφάλαιο και στη γαιοκτησία. Και ποιος αρνείται ότι συνά
μα παλιές αναμνήσεις, προσωπικές έχθρες, φόβοι και ελπί
δες, προλήψεις και αυταπάτες, συμπάθειες και αντιπάθειες,
πεποιθήσεις, άρθρα πίστης και αρχές, τους έδεναν με τον
έναν ή με τον άλλο βασιλικό οίκο; Πάνω στις διάφορες μορ
φές της ιδιοκτησίας, πάνω στις κοινωνικές συνθήκες ύπαρ
ξης υψώνεται ένα ολόκληρο εποικοδόμημα από διαφορετι
κά και με ιδιαίτερο τρόπο διαμορφωμένα αισθήματα, αυτα
πάτες, νοοτροπίες και αντιλήψεις για τη ζωή. Ολόκληρη η
τάξη τις δημιουργεί και τις διαμορφώνει σύμφωνα με τη δική
της υλική βάση και σύμφωνα με τις αντίστοιχες κοινωνικές
σχέσεις. Το ξεχωριστό άτομο που τις δέχεται με την παρά
δοση και την εκπαίδευση, μπορεί να φαντάζεται πως αποτε
λούν τις πραγματικές καθοριστικές αιτίες και την αφετηρία
της δράσης του. Αν οι ορλεανικοί και οι νομιμόφρονες, αν
κάθε μερίδα προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό της και τους
άλλους πως εκείνο που τους χωρίζει είναι η προσήλωσή τους
στους δυο βασιλικούς οίκους, τα γεγονότα απόδειξαν αργό
τερα πως αντίθετα, εκείνο που ειιπόδιζε την ένωση των Δυο
βασιλικών οίκων ήταν τα διχασμένα συμφέροντα τους. Και
όπως στην ιδιωτική ζωή κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε κεί
νο που ένας άνθρωπος λέει ή σκέφτεται για τον εαυτό του και
σε κείνο που πραγματικά είναι και κάνει, έτσι ακόμα πιο
πολύ πρέπει στους ιστορικούς αγώνες να κάνουμε διάκριση
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ανάμεσα στα λόγια και τις δοξασίες των κομμάτων και στον
πραγματικό τους οργανισμό και τα πραγματικά τους συμ
φέροντα, ανάμεσα σε κείνο που φαντάζονται και σε κείνο που
πραγματικά είναι. Οι ορλεανικοί και οι νομιμόφρονες βρέ
θηκαν πλάι-πλάι στη δημοκρατία με τις ίδιες αξιώσεις. Αν
κάθε πλευρά ήθελε να επιβάλει την παλινόρθωση του δικού
της βασιλικού οίκου ενάντια στην άλλη, αυτό δε σήμαινε
τίποτε άλλο εκτός από το γεγονός ότι τα δυο μεγάλα συμφέ
ροντα που διαιρούσαν την αστική τάξη-χ\ γαιοκτησία και το
κεφάλαιο- προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν το καθένα τη
δική του υπεροχή και την υποταγή του άλλου. Μιλάμε για
δυο συμφέροντα της αστικής τάξης, γιατί η μεγάλη γαιοκτη
σία,παρόλη τη φεουδαρχίκή της κοκεταρία και τη φυλετική
της αλαζονεία, είχε ολότελα αστικοποιηθεί με την ανάπτυξη
της νεότερης κοινωνίας. Έ τσι οι τόριδες* στην Αγγλία
φαντάζονταν για πολύ καιρό πως λατρεύανε τη βασιλεία, την
εκκλησία και τις ομορφιές του παλιού αγγλικού Συντάγμα
τος, ως τη μέρα που ο κίνδυνος τους απόσπασε την ομολο
γία πως εκείνο που λάτρευαν ήταν μόνο η γαιοπρόσοδος.
Οι συνασπισμένοι βασιλικοί ραδιουργούσαν ο ένας ενά
ντια στον άλλο, στον Τύπο, στο Εμς, στο Κλαρεμόν, έξω από
το κοινοβούλιο. Πίσω από τα παρασκήνια ξαναφορούσαν
τις παλιές τους ορλεανικές και νομιμόφρονες λιβρέες και
ξαναρχίζανε τις παλιές τους κονταρομαχίες. Αλλά στη δημόσια σκηνή, στις μεγάλες δημόσιες πράξεις τους, σαν ένα μεγά
λο κοινοβουλευτικό κόμμα, ξεφορτωνόταν η κάθε βασιλική
ομάδα το δικό της βασιλικό οίκο με απλές υποκλίσεις και
άναβ5Χανε’ε π’ αόριστον την παλινόρθωση της μοναρχίας.
Διεκπεραΐώνόΰν τις πραγματικές τους υποθέσεις σαν κόμ
μα της τάξης, δηλαδή κάτω από κοινωνικό και όχι κάτω από
*
Πολιτικό κόμμα στην Αγγλία (17ος-19ος αιώνας) που στηριζόταν
στους μεγάλους γαιοκτήμονες, στους ευγενείς. Οι πρόδρομοι των σημερι
νών συντηρητικών (σημ. τ. μετ.).

-53-

m.ο λιπ Μ ιίτλο, σαν αντιπρόσωποι της αστικής παγκόσμιας
τάξης και όχι σαν ιππότες που συνοδεύουν περιπλανώμενες
πριγκίπισσες, σαν αστική τάξη ενάντια σε άλλες τάξεις, όχι
σαν βασιλικοί ενάντια σε δημοκρατικούς. Και σαν κόμμα της
τάξης ασκούσαν πάνω στις άλλες τάξεις της κοινωνίας μια
πιο απεριόριστη και πιο σκληρή κυριαρχία απ’ ό,τι γινόταν
προηγούμενα, στην εποχή της παλινόρθωσης ή της μοναρ
χίας του Ιούλη, μια κυριαρχία που ήταν γενικά δυνατή μόνο
με τη μορφή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, γιατί.4Α0νο
κάτω απ ’ αΐ’τή τη μορφή μπορούσαν να ενωθούν σε δυο μεγά
λες μερίδες της χαλλικής αστικής τάξης και να βάλουν έτσι
στην ημερήσια διάταξη την κυριαρχία της τάξης τους, αντί
του καθεστώτος μιας προνομιούχας ομάδας της. Και αν,
παρόλα αυτά, σαν κόμμα της τάξης, έβριζαν τη δημοκρατία
κι εκφράζανε την αποστροφή τους προς αυτήν, αυτό δε γινό
ταν μόνο από βασιλικές αναμνήσεις. Το ένστικτό τους τούς
υπαγόρευε ότι η δημοκρατία ολοκληρώνει βέβαια την πολιτική τους κυριαρχία, μα ταυτόχρονα υπονομεύει την κοινω
νική τους βάσήΤμια και τώρα είναι αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουντις υπόδουλες τάξεις και να αγωνιστούν εναντίον
τους δίχως μεσολάβηση, δίχως το προπέτασμα που τους εξα
σφαλίζει το στέμμα, δίχως να μπορούν να στρέψουν αλλού
το ενδιαφέρον του έθνους με δευτερεύοντες αγώνες αναμε
ταξύ τους και ενάντια στη βασιλική εξουσία. Ήταν ένα αίσθη
μα αδυναμίας, που τους έκανε να τρέμουν μπροστά στους
ξεκάθαρους όρους της δικής τους ταξικής κυριαρχίας και να
νοσταλγούν τις λιγότερο τέλειες και αναπτυγμένες και συνε
πώς λιγότερο επικίνδυνες μορφές αυτής της κυριαρχίας.
Αντίθετα, κάθε φοοά που οι συνασπισμένοι βασιλικοί έογονται σε σύνκοουση με τον αντίπαλο μνηστήρα. μετον Βο.νατ
πάρτηΓκάΘε φορά που νομίζουν ότι κινδυνεύέΓη κοινοβου
λευτική παντοδυναμία τους από την εκτελεστική εξουσία,
κάθε φορά, λοιπόν, που αναγκάζονται να βγάλουν στα φόρα
τον πολιτικό τίτλο της κυριαρχίας τους, εμφανίζονται όλοι
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τους σαν δηαοκοατικοί και όχι σαν βασιλικοί, αρχίζοντας
από τον ορλεανικό Θιέρσο που προειδοποιούσε την εθνοσυ
νέλευση ότι η δημοκρατία τη χώριζε λιγότερο, και τελειώνο
ντας με το νομιμόφρονα Μπεριέ που, στις 2 του Δεκέμβρη
1851, ζωσμένος με την τρίχρωμη ταινία, προσφωνούσε σαν
δημεγέρτης και στο όνομα της δημοκρατίας το πλήθος που
είχε συγκεντρωθεί μπροστά στη δημαρχία του δέκατου δια
μερίσματος του Παρισιού. Και η ηχώ του απαντούσε κοροϊ
δευτικά: Ερρίκος Ε ' ! Ερρίκος Ε '!

μενο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Οι μικροαστοί έβλεπαν πως
δεν είχαν αμ£ΐφθεί καλά ύστερα από τις μέρες του Ιούνη 1848,
έβλεπαν ότι κινδύνευαν τα υλικά τους συμφέροντα και έβλε
παν να διαικρισβητούνται από την αντεπανάσταση οι δηιιοκρατικές εγγυήσεις, που θα τους εξασφάλιζαν την επιβολή
αυτών των συμφερόντων τους. Γι’ αυτό πλησιάσανε τους
εργάτες. Από την άλλη μεριά, η κοινοβουλευτική τους εκπροσώπησηΛοι ορεινοί, που είχαν παραμεριστεί στο διάστημα της
δικτατορίας των αστών δηιιοκοατών. είναν ξανακατακτήσει
στο τελευταίο μισό της ζωής της συντακτικής τη χαμένη τους
δημοτικδτήταχάρη στην πάλη τους ενάντια στον 6οναπάρτη και τους ^»λΐ3ΐαΰ^^ ο^ ο ^ . ΕιΫαν κλέισεί σΰιιυχτ/ία
μΓτόυς^οσ'ΓαΙιστές αρχηγούς. Το Φλεβάρη του 1849 πανη
γύρισαν με συμπόσια τη συμφιλίωση. Καταρτίστηκε ένα κοι-Ν
νό πρόγραμμα, ιδρύθηκαν κοινές εκλογικές επιτροπές και
κήσεις του ποολεταοιάτρυ αφαίρεσαν την επαναστατική τρυς

. ..... . ι.-..................ι1Λ

κρατικές διεκδικήσεις της μικροαστικής τάξης αφαίρεσαν την
καθαρή πολιτική μορφή τους και έκανάννα"ξεπροβάλει η
γεννήθηκε η σοσιαλδημοκρα-f
τία. Οι νέοι ορεινοί, το αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού,
εκτός από μερικούς κομπάρσους που προέρχονται από την
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εργατική τάξη και από μερικούς αιρετικούς σοσιαλιστές,
περιλάμβαναν τα ίδια στοιχεία των παλιών ορεινών, αλλά σε
μεγαλύτερο αριθμό. Στην πορεία, όμως, της εξέλιξης είχαν
αλλάξει μαζί με την τάξη που αντιπροσώπευαν. Ο ιδιόμορ
φος χαρακτήρας της σοσιαλδημοκρατίας συνοψιζόταν γι’
αυτό στο γεγονός ότι τους δημοκρατικούς-ρεμπουμπλικάνικους θεσμούς δεν τους ζητούσαν σαν μέσα για να καταργή
σουν τα δυο αντίθετα άκρα, το κεφάλαιο και τη μισθωτή εργαμετατρέψο'ΐη' σε aouovia. Όσο διαφορετικά μέτρα και αν προτείνονται για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού, με όσο
περισσότερο ή λιγότερο επαναστατικές έννοιες και αν τον
στολίσουν, το περιεχόμενο μένει το ίδιο. Το περιεχόμενο αυτό
είναι ο μετασχηματισμός της κοινωνίας με δημοκρατικό τρό
πο, αλλά ένας μετασχηματισμός μέσα στα μικροαστικά πλαίσια. Δεν πρέπει, όμως, να κάνει κανείς τη στενοκέφαλη σκέ
ψη ότι η μικροαστική τάξη θα ήθελε κατ’ αρχάς να επιβάλει
ένα εγωιστικό ταξικό συμφέρον. Αντίθετα, πιστεύει ότι οι
ειδικοί όροι της απελευθέρωσής της είναι οι γενικοί όροι, που
κάτω απ’ αυτούςμόνο είναι δυνατό ναχίωθεί η σύγχρονη κοι
νωνία και να αποφευχθεί η πάλη των τάξεων. Το ίδιο, δεν πρέ
πει κανένας να φαντάζεται ότι οι δημοκρατικοί αντιπρόσω
ποι είναι όλοι τους μαγαζάτορες, ή ότι λαχταρούν να γίνουν
μαγαζάτορες. Μπορεί εξαιτίας της μόρφωσής τους και της
ατομικής θέσης τους, να απέχουν απ’ αυτούς όσο απέχει ο
ουρανός από τη γη. Εκείνο που τους κάνει εκπρόσωπους των
μικροαστών είναι ότι το μυαλό τους δεν μπορεί ναξεπεράσει
τα όρια που οι ίδιοι οι μικροαστοί δεν ξεπερνάνε στη ζωή και
ότι, συνεπώς, σπρώχνονται θεωρητικά προς τα ίδια προβλή
ματα και τις ίδιες λύσεις, όπου τοΰλικό’σύμφέρονκαι η κοι
νωνική τους θέση σπρώχνει πρακτικά τους μικροαστούς.
Αυτή είναι γενικά η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους πολι
τικούς και φιλολογικούς εκπροσώπους μιας τάξης προς την
τάξη που εκπροσωπούν.
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Ύστερα από την παραπάνω ανάλυση, είναι αυτονόητο
ότι αν οι ορεινοί αγωνίζονται συνεχώς ενάντια στο κόμμα
της τάξης για τη δημοκρατία και για τα λεγάμενα δικαιώμα
τα του ανθρώπου, ο τελικός σκοπός τους δεν είναι ούτε η
δημοκρατία ούτε τα δικαιώματα του ανθρώπου, το ίδιο όπως
και ένας στρατός που θέλουν να τον αφοπλίσουν και αντι
στέκεται στο πεδίο της μάχης, δεν το κάνει, βέβαια, μόνο για
να κρατήσει τα όπλα του.
Από την έναρξη κιόλας της εθνοσυνέλευσης, το κόμμα της
τάξης προκάλεσετους ορεινούς. Η^αΟΜή-ΐάξη εν ιωθε χώρα
την ανάγκη να ξεμπερδέψει με τους δημοκρατικούς μικροα
στούς, όπως πριν από ένα χρόνο είχε νιώσει την ανάγκη να
τελειώσει με το επαναστατικό .πρ.ολ?ταριάτρ, Μόνο που η
κατάσταση του αντιπάλου ήταν διαφορετική. Η δύναμη του
προλεταριακού κόμματος βρισκόταν στους δρόμους, η δύνα
μη των μικροαστών μέσα στην ίδια την εθνοσυνέλευση.
Έπρεπε, λοιπόν, να τους δελεάπεικαΐ-να τους τραβήξει έξω
από την εθνοαυνέλευαη. στους δοόμαυοίαι να τους αφήσει
να σπάσουν οι ίδιοι την κοινοβουλευτική τους δύναμη προ
τού βρουν τον καιρό και την ευκαιρία να τη σταθεροποιή
σουν. Οι ορεινοί έπεσαν καλπάζοντας με τα τέσσερα σ ’ αυτή
την παγίδα.
Ο βομβαρδισμός της Ρώμης από τα γαλλικά στρατεύματ<υίταν το δόλωμα που τους πέταξαν. Ο βομβαρδισμός
γαλλική δημοκρατία να χρησιμοποιεί τις στρατιωτικές της
δυνάμεις ενάντια στις ελευθερίες ενός άλλου λαού. Ακόμα,
to άοθοο 54 απαγόοευε κάθε κήρυξη πολέμου από την εκτε
λεστική εξουσία δίχως τη συναίνεση της εθνοσυνέλευσης,
ενώ η συντακτική, με την απόφασή της τής 8 του Μάη, είχε
αποδοκιμάσει την εκστρατεία της Ρώμης. Γι’ αυτούς τους
λόγους, ο Λεντρί-Ρολέν κατάθεσε στις 11 του Ιούνη 1849 μια
μήνυση ενάντια στον Βοναπάρτη και τους υπουργούς του.
Ερεθισμένος από τα κεντρίσματα του Θιέρσου, παρασύρ-
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θηκε μάλιστα ως το σημείο να απειλήσει ότι έγει σκοπό να
υπερασπίσει το Σύνταγμα με όλα τα μέσα, ακόιια και ιιε το
όπλο στο χέοιΤΟι ορεινοί ορθώθηκαν σαν ένας άνθρωπος
και επανέλαβαν αυτή την κραυγή στα όπλα. Στις 12 του Ιούνη, η εθνοσυνέλευση απόρριψε την πρόταση παραπομπής σε
δίκη και οι ορεινοί εγκατέλειψαν το κοινοβούλιο. Τα γεγο
νότα της 13 του Ιούνη είναι γνωστά: η προκήρυξη μιας μερί
δας των ορεινών, που έθετε τον Βοναπάρτη και τους υπουρ
γούς του «εκτός Συντάγματος», η πομπή στους δρόμους της
δημοκρατικής εθνοφυλακής, που καθώς ήταν άοπλη σκορ
πίστηκε στην πρώτη της επαφή με τα στρατεύματα του Σανγκαρνιέ κλπ. Ένα μέρος των ορεινών κατέφυγε στο εξωτερικό, ένα άλλο μέρος παραπέμφθηκε στο ανώτατο δικαστήρ'ΐο'τής Μπουρί&αΐ„ένας κοινοβουλευτικός κανονισμός
υπόταξε τρυς υπόλοιπους στη δασκαλίστικη επιτήρηση του
προέδρου της εθνοσυνέλευσης. Το Παρίσι κηρύχτηκε πάλι
σε κατάσταση πολιορκίας και η δημοκρατική μεοιδα.ττις
εΟνοφΐλακής τουόιαλύθηκε.^
τσακίστηκε η επιρροή των
ορεινών στο κοινοβούλιο και η δύναμη των μικροαστών στο
Παρίσι.
Η Λιόν, όπου τα γεγονότα της 13 του Ιούνη είχαν δώσει
το σύνθημα μιας αιματηρής εργατικής εξέγερσης,.χοβύχτηκε
κι αυτή μαζί με τους 5 τριγύρω voμoύc σε κατάστασιιπολιοοκίας, μια κατάσταση που συνεχίζεται ακόμα και τούτη τη
στιγμή.
Ο κύριος όγκος των ορεινών είχε εγκαταλείψει την πρω
τοπορία του στην τύχη της, με την άρνησή του να υπογράψει
την προκήρυξή της. Ο Τύπος επίσης είχε λιποτακτήσει, αφού
μόνο δυο εφημερίδες τόλμησαν να δημοσιεύσουν την προ
κήρυξη. Οι αικοοαστοί πρόδωσαν τους. αντιπροσώπους
τους, γιατί δεν παρουσιάστηκαν οι ε&νοφύλακες. ή. όπου...
παρουσιάστηκαν, εμπόδισαν την ^τασχευή οδοφραγμάτων.
Οι αντιπρόσωποι είχαν εξαπατήσει τους μικροαριούς^αφού
δε βρέθηκαν πουθενά οι δήθεν οπαδοί τους στο στρατό.
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Τέλος, το δημΩκραιικάκάμμα,-αντί να,κερδίσει πρόσθετη
δύναμη από το προλεταριάτο, το μόλυνε με τη δική ίου αδυ
ναμία και, όπως συμβαίνει συνήθως με τα ανδραγαθήματα
των δημοκρατών, οι αρχηγοί είχαν την ικανοποίηση ότι μπο
ρούσαν να κατηγορούν «το λαό» τους για λιποταξία και ο
λαός πάλι είχε την ικανοποίηση ότι μπορούσε να κατηγορεί
τους αρχηγούς του για απάτη.
Σπάνια μια πράξη προαγγέλθηκε με περισσότερο θόρυ
βο από την επικείμενη εκστρατεία των ορεινών, σπάνια ένα
γεγονός διασαλπίστηκε με περισσότερη βεβαιότητα και τόσο
πολύ πιο μπροστά από την αναπόφευκτη νίκη της δημο
κρατίας. Ένα είναι βέβαιο: οι δημοκράτες πιστεύουν στις
σάλπιγγες που με τον ήχο τους γκρέμισαν τα τείχη της Ιεριχούς. Και κάθε φορά που βρίσκονται αντιμέτωποι με τα οχυ
ρά του δεσποτισμού, προσπαθούν να επαναλάβουν το θαύ
μα. Αν οι ορεινοί ήθελαν να νικήσουν μέσα στο κοινοβού
λιο, δεν έπρεπε, να καλέσουν"στα όπΧα.’’Αν καλούσάν στα
όπλα μέσα στο κοινοβούλιο, δεν έπρεπε να συμπεριφερθούν
με κοινοβουλευτικό τρόπο στους, δρόμους. Αν σκέφτονταν
στα σοβαρά για ειρηνική διαδήλωση, ήταν ηλίθιο να μην προβλέψουν πως θα τους γινόταν υποδοχή με τα όπλα. Αν πάλι
αντιμετώπιζαν μια πραγματική μάχη, ήταν παράδοξο να
καταθέσουν τα όπλα που μ’ αυτά θα έπρεπε να δώσουν τη
μάχη. Μα οι. επαναστατικές απειλές των μικοοαστών και
των δημοκρατικώ.ν,αν.τΐπΰΏα(Μω.ν ΐ8Ρ^.είναι απλές απόπειρες εκφοβισμού τρυ αντιπάλου. Και όταν πια έχουν
χωθεί μέσα στο αδιέξοδο, όταν έχουν εκτεθεί τόσο πολύ που
είναι αναγκασμένοι να πραγματοποιήσουν τις απειλές τους,
τότε αυτό το κάνουν με διφορούμενο τρόπο, με τέτοιο τρό
πο που περισσότερο απ’ όλα αποφεύγει τα μέσα για την
πραγματοποίηση του σκοπού και ψάχνει να βρει προσχή
ματα για να υποταχτεί. Το εισαγωγικό σάλπισμα που προα
ναγγέλλει τη μάχη, σβήνει σ ’ ένα λιγόψυχο μουρμουρητό
μόλις έρθει η ώρα ν’ αρχίσει η μάχη. Οι ηθοποιοί παύουν να
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παίρνουν στα σοβαρά τον εαυτό τους και η δράση του έργου
ατονεί ολότελα, σαν ένα φουσκωμένο μπαλόνι που το τσι
μπούν με το βελόνι.
Κανένακόμμα δεν υπερβάλλείΐα.μέσα του π£ρισσόιερρ
από το δημοκρατικό κόμμα, κανένα δε γελιέται με περισσό
τερη επιπολαιότητα για την κατάσταση. Επειδή ένα μέρος
του στρατού είχε ψηφίσει γι’ αυτούς, οι ορεινοί είχαν κιόλας πειστεί ότι ο στρατός θα επαναστατούσε γι’ αυτούς. Και
για ποια αφορμή; Για μια αφορμή που για το στρατό δεν είχε
κανένα άλλο νόημα, εκτός από το ότι οι επαναστάτες έπαιρ
ναν το μέρος των στρατιωτών της Ρώμης ενάντια στους Γ άλ
λους στρατιώτες. Από την άλλη μεριά, οι αναμνήσεις του
Ιούνη του 1848 ήταν ακόμη τόσο πρόσφατες που δεν μπορούσι το προλεταριάτο να μη νιώσει βαθιά αποστροφή προς
την εθνοφυλακή και οι ηγέτες των μυστικών εταιριών να μη
νιώθουν ραΰΐα δυσπιστία προς τους δημοκρατικούς αρχηνούς. Για να εξουδετερωθούν αυτές οι διαφορές έπρεπε να
διαχυβεύοντοί·ϋ£γάλ£ί·χοινά ο^ΰφ'έοοντα. Η~πάοαβΙαστι
ενός αφηρημένου άρθρου του Συντάγματος δεν μπορούσε
να αποτελέσει ένα τέτοιο κοινό συμφέρον. Μήπως το
Σύνταγμα δεν είχε κιόλας επανειλημμένα παραβιαστεί,
όπως βεβαίωναν οι ίδιοι οι δημοκράτες; Μήπως οι πιο λαϊ
κές εφημερίδες δεν το είχαν στιγματίσει σαν ένα αντεπαναστατικό κατασκεύασμα; Μα ο δημοκράτης, επειδή αντιπρο
σωπεύει τη μικροαστική τάξη, δηλαδή μια μεταβατική τάξη
που μέσα σ ’ αυτήν αμβλύνονται ταυτόχρονα τα συμφέροντα
δυο τάξεων, φαντάζεται πως βρίσκεται πάνω από την ταξι
κή αντίθεση. Οι δημοκράτες αναγνωρίζουν, ότι «ικναντί
τους στέκεται μΜίτρ,ονομιουχα τάξη, αυτοί όμωςμαζί,με
όλο το υπόλοιπο έθνος, αποτελούν το λαό^Εκείνο που αντι
προσωπεύουν είναι το δίκαιο τον λαού. εκείνο που τους
ενδιαφέρει είναι το συμφέρον τον λαού. Γ ι’ αυτό δεν έχουν
ανάγκη σε έναν επικείμενο αγώνα να εξετάσουν τα συμφέ
ροντα και τις σχέσεις των διαφόρων τάξεων.Δεν έχουν ανά
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γκη να ζυγίσουν με πολύ μεγάλη λςπτολαγία τα μέσα τους.
Νομίζουν πως δεν έ^ουν παρά να δώσουν το σύνθημα και ο
λαός, με όλα τα ανεξάντλητα μέσα τρρ θα ριχτεί πάνω στους
καταπιεστές. Κι αν στην πραγματοποίησή τους αποδειχτεί
ότι τα συμφέροντά τους ήταν δίχως ενδιαφέρον και η δύνα
μή τους αδυναμία, τότε φταίνε γι’ αυτό είτε ολέθριοι σοφι
στές, που διαιρούν τον αδιαίρετο λαό σε διάφορα εχθρικά
στρατόπεδα, είτε ο στρατός ήταν τόσο αποκτηνωμένος και
αποτυφλωμένος που δεν μπορούσε να νιώσει τους καθαρούς
σκοπούς της δημοκρατίας σαν δικό του καλό είτε μια λεπτο
μέρεια στην εκτέλεση έκανε ν ’ αποτύχει το σύνολο είτε,
τέλος, μια απρόβλεπτη σύμπτωση έγινε αιτία να χαθεί αυτή
τη φορά το παιχνίδι. Πάντως, ο δημοκράτης βγαίνει από την
πιο επαίσχυντη ήττα τόσο άσπιλος όσο αθώοο ήταν όταν
μπήκε στη μάχη με τη νεοαποκτημενη πεποίθηση ότι πρέπει
να νικήσει, όχι γιατί αυτός και τρ κομμά του θα χρειαστεί να
εγκαταλείπουν την παλιά τους άποψη, μα αντίστροφα για
τί οι συνθήκες πρέπει να ωριμάσουν προς τη δική του κατεύ
θυνση.
Γι’ αυτό δεν πρέπει να φαντάζεται κανείς σαν πολύ
δυστυχισμένους τους ορεινούς, που δεκατίστηκαν, τσακί
στηκαν και ταπεινώθηκαν από το νέο κοινοβουλευτικό κανο
νισμό. Αν η 13η του Ιούνη είχε παραμερίσει τους αρχηγούς
τους, έκανε όμως από την άλλη μεριά τόπο σε ανθρώπους
κατώτερης ικανότητας, που τους κολακεύει αυτή η καινούρ
για θέση. Αν η αδυναμία τους στο κοινοβούλιο δεν μπορού
σε πια να αμφισβητηθεί, είχαν τώρα το δικαίωμα να περιο
ρίζουν τη δράση τους σε εκρήξεις ηθικής αγανάκτησης και σε
βροντερές διακηρύξεις. Αν το κόμμα της τάξης προφασιζό
ταν πως έβλεπε στους ορεινούς, σαν τους τελευταίους επί
σημους εκπρόσωπους της επανάστασης, όλες τις φρικαλεό
τητες της αναρχίας, οι ίδιοι μπορούσανε να είναι στην πραγ
ματικότητα ακόμα πιο ρηχοί και πιο μέτριοι. Παρηγρρήθηκαν, όμως, για τις,ΙΙΐΩ ΐιΙο ύνη με το βαθυστόχαστο ελΙγμο:
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Ας τολμήσουν όμως να θίξουν το γενικό εκλογικό δικαίωμα
και τότε βλέπουμε: Nous verrons!1
Όσο για τους ορεινούς που είχαν καταφύγει στο εξωτε
ρικό, αρκεί να σημειωθεί εδώ ότι ο Λεντρί-Ρολέν, επειδή είχε
κατορθώσει, μόλις μέσα σε δυο βδομάδες, να καταστρέψει
ανεπανόρθωτα το ισχυρό κόμμα που βρισκόταν επικεφαλής
του, νόμισε ότι ήταν τώρα προορισμένος να σχηματίσει μια
γαλλ(κ;ή^3έρνησηίηρ3ΐ(10)^,του φαινόταν ότι θα μεγάλω
νε η φυσιογνωμία του όταν θα βρισκόταν μακριά, αποσπα
σμένος από το έδαφος της δράσης, ότι θα μεγάλωνε στο μέτρο
που έπεφτε το επίπεδο της επανάστασης και στο μέτρο που
οι επίσημες αξίες της επίσημης Γαλλίας παίρνανε ολοένα
περισσότερο διαστάσεις νάνων. Ότι μπορούσε να φιγουράρει σαν δημοκρατικός υποψήφιος πρόεδρος για το 1852, να
στέλνει περιοδικές εγκύκλιες στους Βλάχους και σ ’ άλλους
λαούς, που μ’ αυτές θ ’ απειλούσε τους δεσπότες της ηπείρου
με τις δικές του πράξεις και με τις πράξεις των συμμάχων του.
Μήπως είχε ολότελα άδικο ο Προυντόν όταν φώναζε στους
κυρίους αυτούς: «Vous n’ etes que des blagueurs».2
Στις 13 τοι;ΐΩύγη>ιο.κό^μα.τΏ& τά£ης δεν τσάκισε μόνο
τους ορεινούς, είχε ακόμα κατορθώσει να υποτάξει το

Σύνταγμα στι± α ιαφάαεΐ£.τηζπλειαψη(ρίας της εθνοσυνέ
λευσης. Κ αι τη δημοκρατία την καταλάβαινε έτσι: ότι στη
δημοκρατία η αστική τάξη κυριαρχεί με κοινοβουλευτικές
μορφές, χωρίς να περιορίζεται αυτή η κυριαρχία, όπως στη
μοναρχία, από την αρνησικυρία της εκτελεστικής εξουσίας ή
από το δικαίωμα διάλυσης της Βουλής. Αυτή ήταν η κοινο
βουλευτική δημοκρατία όπως την αποκαλούσε ο Θιέρσος.
Αν όμως η αστική τάξη εξασφάλισε στις 13 του Ιούνη την
παντοδυναμία της μέσα στο κτήριο του κοινοβουλίου, μήπως
δεν έφερε το ίδιο το κοινοβούλιο σε κατάσταση αγιάτρευτης
1. Θα ιδούμε! (σημ. τ. σύντ.).
2. Δεν είστε παρά φαφλατάδες (σημ. τ. σύντ.).

-
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αδυναμίας απέναντι στην εκτελεστική εξουσία και το λαό,
διώχνοντας απ’ αυτό τη λαϊκότερη μερίδα του; Παραδίδοντας χωρίς άλλες διατυπώσεις πολυάριθμους βουλευτές στα
δικαστήρια, καταργούσε την ίδια την κοινοβουλευτική της
ασυλία. Ο ταπεινωτικός κανονισμός στον οποίο υπέβαλε
τους ορεινούς, εξύψωσε τον πρόεδρο της
ίδιο βαθμό πρυυποβίβαζ,ε τον καθέναν.ξεχωριστ.ά αντιπρό
σωπο του λ,αού· Στιγματίζοντας την εξέγερση για την προ
στασία του Συντάγματος σαν αναρχική πράξη που είχε για
σκοπό την ανατροπή της κοινωνίας, απαγόρευσε στον ίδιο
τον εαυτό της την προσφυγή στην εξέγερση, όταν η εκτελε
στική εξουσία θα πάο^ί^ε"σεΐί3ίοος της τό'Σ\ηπ:άγμα7ΚαΙ
η ειρωνεία της ιστορίας θέλησε, το κόμμα της τάξης να προ
τείνει ικετευτικά, αλλά μάταια, στο λαό σαν στρατηγό υπεραπιστή του Συντάγματος ενάντια στον Βοναπάρτη, τον
ϋ ν ντινό, .ίο στρατηγό που με διαταγή του Βοναπάοτη είνε
βομβαρδίσει τη Ρώμη και έδωσε έτσι την άμεση αφορμή για
τη συνταγματική εξέγερση τη£ΐ 3 του Ιούνη’Έ ^ ς άΧλος ήρώας της 13 τόυ Ιούνη, ο Βιεϊοά. που εξυμνήθηκε από το βήμα
της εθνοσυνέλευσης για τις κτηνωδίες που είχε διαπρά|ει στα
γραφεία των δημοκρατικών εφημερίδων επικεφαλής ενός
μπουλουκιού από εθνοφύλακες -όργανα της αριστοκρατίας
του χρήματος, αυτός ο ίδιος ο Βιεϊρά μυήθηκε στη συνωμρσία του Βοναπάοτηκαι συντέλεσε σημαντικά στο να στερη
θεί η εθνοσυνέλευστι, σ ^
της ώραΓαπόκαΘΕΪίροστασίατης εθνοφυλακής.
“~
Η 13 του Ιούνη είχε ακόμη και μια άλλη σημασία. Οι ορεινρί είγαν πρρσπαθήσει να καθίσουν το ^Βσναπάρτη στο σκα^YLxoii καιηγοραύμενου^Η ,ηττα τυυξ^ΤΜ πώζ, ήταν μια
άμεση νίκη του Βοναπάρτη, ο η ροιη ιπικός του θρίαμβος ενά
ντια στους δημοκράτες εχθρούς του. Το κόμμα της τάξης κέρ
δισε τη νίκη. Ο Βοναπάρτης δεν είχε παρά να την εισπράξει.
Και το έκανε. Στις 14 του Ιούνη διάβαζε κανείς στους τοίχους
του Παρισιού μια προ^ ρ υ ξη ^ π δ ϋ ο π ^
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θύμα και δίχως τη θέλησή του, εξαναγκασμένος από τη δύνα
μη των γεγονότων και μόνο, προβάλλει από την καλογερί
στικη απομόνωσή του και σαν παραγνωρισμένη αρετή, παρα
πονιέται για τις συκοφαντίες των αντιπάλων του, και ενώ
φαινόταν πως συνταυτίζει το πρόσωπό του με την ι^άθ^ση
της τάξης, συνταύτιζε μάλλον την υπόθεση της τάξης με xq
πρόσωπό του. Είναι ακόμα αλήθεια ότι η εθνοσυνέλευση είχε
εγκρίνει εκ των υστέρων την εκστρατεία ενάντια στη Ρώμη,
όμως ο Βοναπάρτης είχε πάρει την πρωτοβουλία γι’ αυτή.
Αφού είχε εγκαταστήσει ξανά στο Βατικανό τον αρχιερέα
Σαμουήλ, μπορούσε να ελπίζει ότι θα μπει στον Κεραμεικό
σαν άλλος βασιλιάς Δαβίδ. Είχε κερδίσει με το μέρος του τους
παπάδες.
Η εξέγερση της 13 του Ιούνη περιορίστηκε, όπως είδαμε,
σε μια ειρηνική πομπή στους δρόμους. Δεν μπορούσε, λοι
πόν, ενάντια σ ’ αυτή την πομπή να κερδηθούν πολεμικές
δάφνες. Παρόλα αυτά, σ ’ αυτή την περιόδο την τόσο φτωχή
σε ήρωες και σε γεγονότα, το κόμμα της τάξης, μετάτρεψε
αυτή την αναίμακτη μάχη σ ’ ένα δεύτερο Αούστερλιτς. Το
βήμα και ο Τύπος εξυμνούσαν το στρατό σαν τη δύναμη της
τάξης απέναντι στις λαϊκές μάζες που αντιπροσώπευαν την
αδυναμία της αναρχίας, και εγκωμίαζαν τον Σανγκαρνιέ σαν
τον «προμαχώνα της κοινωνίας». Μια απάτη, που στο τέλος
την πίστεψε κι ο ίδιος. Στο μεταξύ, όμως, απομακρ.ύνθηχαγ
στα κρυφά από. το Παρίσι τα στρατεύματα που ήταν αμς ί-,
βοΧάΓτα συντάναατα που m ic. εκλογές είχαν ψηφίσει πια.
δημοκρατικά οίπΛχ^άλλα.^οο40τΒκαν-<ΐΰΐ·,·^ιι Γαλλία στα.
Αλγέρι. οι.θεοιιοχέ«)αλοι ανάμεσα στα στρατεύματα παρα,πέμφθηκαν στις πειθαρχικές διμοιρίες και τελικά απόκλει
σαν συστηματικά τον Τύπο από το στρατώνα και το στρα
τώνα από την αστική κοινωνία.
Φτάσαμε τώρα στην αποφασιστική στροφή της ιστορίας
της γαλλικής εθνοφυλακής. Στα 1830 η επέμβασή της έκρινε
την ανατροπή της παλινόρθωσης. Τον καιρό του Λουδοβί-
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κου Φιλίππου αποτύχαινε κάθε εξέγερση στην οποία η εθνο
φυλακή πήγαινε μαζί με το στρατό. Όταν στις μέρες του Φλε
βάρη 1848 κράτησε παθητική στάση απέναντι στην εξέγερση
και αμφιταλαντευόμενη απέναντι στον Αουβοδίκο Φίλιππο,
αυτός θεώρησε τον εαυτό του χαμένο, και πραγματικά ήταν
χαμένος. Έ τσι ρίζωσε η πεποίθηση ότι η επανάσταση δεν
μπορούσε να νικήσει χωρίς την ε^οφυλακή ούτε ο στρατός
να νικήσει έχοντας την εθνοφυλακή
Αυτή ήταν
η πρόληψη του στρατού για την αστική παντοδυναμία. Οι
μέρες του Ιούνη 1848, που στη διάρκειά τους ολόκληρη η
εθνοφυλακή σύντριψε την εξέγερση με τη βοήθεια του τακτικού^πρατού, είχανε στερεώσει,αύ^Μ ΙΙβ0λ«>^-'Υ στερα
από την άνοδο του Βοναπάρτη στην εξουσία, η θέση της εθνο
φυλακής ξέπεσε κάπως εξαιτίας της αντισυνταγματικής
συνένωσης, στο πρόσωπο του Σανγκαρνιέ, της δικής της
διοίκησης με τη διοίκηση της 1ης Μεραρχίας του στρατού.
Ακριβώς όπως η διοίκηση της εθνοφυλακής παρουσιαζό
ταν τώρα σαν μια αρμοδιότητα του ανώτατου στρατιωτικού
διοικητή, έτσι και η
ένα εξάρτημα του τακτικού στρατού. Τέλος, στις 13 του Ιούνη, ή δύναμή της.τσακίστηκε και όχι μόνο με τη μερική διά
λυσή της, που από την εποχή εκείνη επαναλήφθηκε περιοδι
κά σε όλη τη Γαλλία και δεν άφησε πίσω της παρά μονάχα
συντρίμμια. Η διαδήλωση της 13 του Ιούνη ήτανε, πριν απ’
όλα, μια διαδήλωση των δημοκρατικών εθνοφολάκων. Είναι
αλήθεια πως δεν είχαν ανατάξει στο στρατό τα όπλα τους,
μα τη στολή τους. Μα ακριβώς σ ’ αυτή τη στολή βρισκόταν
το φυλαχτό. Ο στρατός πείστηκε τότε πως αυτή η στολή ήταν
ένα μάλλινο κουρέλι, όμοιο με κάθε άλλο. Η γοητεία εξαφα
νίστηκε. Στις μέρες του Ιούνη του 1848, η αστική τάξη και η
μικροαστική τάξη, σαν εθνοφυλακή, είχαν συνενωθεί με το
στρατό ενάντια στο προλεταριάτο. Στις 13 του Ιούνη 1849, η
αστική τάξη διάλυσε τη μικροαστική εθνοφυλακή μεΐο σ τ ρ ατό. Στις 2 τ ο ιΓ Α ε κ 'έ ιΙ^ ^
εθνο-
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φυλακή της αστικής, τάξηςκαι ο Βοναπάρτης δεν έκανε τίπο
τε άλλο παρά να διαπιστώσει αυτό το γεγονός, όταν κατόπι^
νά υπόγραψε το διάταγμα της διάλυσής της. Έτσι, η αστική
τάξη έσπασε μοναχή της το τελευταίο της όπλο που διέθετε
ενάντια στο στρατό, υποχρεώθηκε, όμως, να το σπάσει από
τη στιγμή που η μικροαστική τάξη δε στεκόταν πια πίσω της
σαν υποτελής, αλλά μπροστά της σαν στασιαστής, όπως υπο
χρεώθηκε γενικά να καταστρέψει με τα ίδια της τα χέρια όλα
τα μέσα της άμυνάς της ενάντια στην απολυταρχία, από τη
στιγμή που η ίδια είχε γίνει απολυταρχική.
Ωστόσο, το κόμμα της τάξης πανηγύρισε το ξαναπάρσιμο μιας εξουσίας που το 1848 του φαινόταν ότι την είχε χάσει
για να την ξαναβρεί το 1849 απαλλαγμένη από τους περιο
ρισμούς της, με βρισιές ενάντια στη δημοκρατία και στο
Σύνταγμα, με το αναθεμάτισμα όλων των μελλοντικών, τωρι
νών και περασμένων επαναστάσεων, μαζί κι εκείνης που
είχαμε κάνει οι ίδιοι οι ηγέτες της, και με νόμους που φίμω
ναν τον Τύπο, που καταργούσαν το δικαίωμα της οργάνω
σης και καθιέρωναν την κατάσταση πολιορκίας σαν οργανι
κό θεσμό. Ύ στεοα απ’ αυτό, η εθνοσυνέλευση ανέβαλε τις
εργασίες της από τα μέσα του Αυγούστου ως τα μέσα τού
Οκτώβρη, αφού εξέλεξε πρώτα μια μόνιμη επιτροπή για το
χρόνο της απουσίας της. Στη διάρκεια των διακοπών άΰτών,
οι νομιμόφρονες ραδιουργούσανε με το Εμς, οι ορλεανικοί
με το Κλαρεμόν, ο^όνάπάρτης ]ϊε πριγκιπικές περιοδείες
και τα νομαρχιακά συμβούλιαjx8 τις συζητήσεις για την ανα,θεώρηση του Συντάγματος. Πρόκειται για περιπτώσεις που
επαναλαμβάνονται τακτικά στις περιοδικές διακοπές της
εθνοσυνέλευσης και που θα τις εξετάσω όταν θα γίνουν γεγο
νότα. Ας σημειωθεί εδώ ακόμη ότι η εθνοσυνέλευση δεν ενερ
γούσε με πολιτικότητα όταν εξαφανιζόταν για μεγάλα χρο
νικά διαστήματα από τη σκηνή και όταν άφηνε να φαίνεται
επικεφαλής της δημοκρατίας μια μόνο, έστω και αξιοθρήνη
τη μορφή σαν τη μορφή του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, ενώ το
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κόμμα της τάξης με τρόπο που αποτελούσε δημόσιο σκάν
δαλο, διαλυόταν στα βασιλικά συστατικά στοιχεία του και
ακολουθούσε τους αλληλοσυγκρουόμενους πόθους του για
την παλινόρθωση. Κάθε φορά που σ ’ αυτές τις διακοπές
έσβηνε ο ενοχλητικός θόρυβος του κοινοβουλίου και το σώμα
του διαλυόταν μέσα στο έθνος, φαινόταν ολοκάθαρα ότι έλει
πε μονάχα ένα πράγμα για να ολοκληρωθεί η πραγματική
όψη αυτής της δημοκρατίας: να γίνουν μόνιμες οι διακοπές
του και ν’ αντικατασταθεί η δημοκρατική του επιγραφή:
ελευθερία, ισότητα και αδελφότητα, με τις απαρερμήνευτες
λέξεις: πεζικό, ιππικό, πυροβολικό.
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IV

Στα μέσα του Οκτώβρη 1849 συνήλθε πάλι η εθνοσυνέ
λευση. Την 1η του Νοέμβρη, ο Βοναπάρτης την ξάφνιασε μ’
ένα μήνυμα, πρυ ανάγγελνε την παύσητης κυβέρνησης Μπαρό-Φαλρύ και τα σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης, ίΐοτέ δεν
έδιωξαν λακέδες με λιγότερες διατυπώσεις απ’ όσες χρησι
μοποίησε ο Βοναπάρτης για τους υπουργούς του. Τις κλοτσιές πρυ πρρρρίζρνταν για την εθνρσυνέλευση τις δέχτηκαν
για την ώρα ρ ι Μπαρό και Σία.
Η κυβέρνηση Μπαρό, όπως είδαμε, σχηματισμένη από
νομιμόφρονες και ορλεανικούς, ήταν μια κυβέρνηση του κόμ
ματος της τάξης. Ο Βοναπάρτης την είχε χρειαστεί για να
διαλύσει τη δημοκρατική συντακτική, για να πραγματοποι
ήσει την εκστρατεία ενάντια στη Ρώμη και για να τσακίσει το
δημοκρατικό κόμμα. Ο ίδιος είχε εκλείψει φαινομενικά πίσω
απ’ αυτή την κυβέρνηση, είχε παραδώσει την κυβερνητική
εξουσία στα χέρια του κόμματος της τάξης και είχε φορέσει
τη μάσκα του μετριόφρρνα πρυ φρρρύσε τρν καιρό τρυ Λρυδρβίκρυ Φιλίππρυ ο υπεύθυνος συντάκτης μιας εφημερίδας,
τη μάσκα του homme de paille1. Τώρα πέταξε μακριά τη
μάσκα, που δεν ήταν πια το ελαφρό εκείνο πέπλο που πίσω
του θα μπρρρύσε να κρύψει τη φυσιογνωμία τρυ, αλλά μια
σιδερένια μάσκα που τον εμπόδιζε να δείξει τη δική του τη
φυσιογνωμία. Είχε διορίσει την κυβέρνηση Μπαρό για να
διαλύσει στο όνομα του κόμματρς της τάξης τη δημοκρατι
κή εθνοσυνέλευση. Την ίδια την εθνοσυνέλευση την έπαψε για
να διακηρύξ ει ότ ιτρ πρόσωπό τουήτανανεξάρίητο^πότην
εθνοσυνέλευση του κόμματος της τάξης.
του έλειπαν άλλδϊστε εδΚδ^ς προφάσεις για την παύ1.
Αχυράνθρωπος. Εκείνος που ασκεί εικονικά τα καθήκοντά του (σημ.
τ. σύντ.).
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ση αυτή. Η ίδια η κυβέρνηση Μπαρό παραμελούσε τους
τύπους ευπρέπειας που θα μπορούσαν.να^ιαρούσιάσουνίτον
πρόεδρο της δημοκρατίας σαν μια δύναμη πλάι στην εθνο
συνέλευση. Στις διακοπές της εθνοσυνέλευσης, ο Βοναπάρ
της δημοσίευσε μια επιστολή προς τον Έντγκαρ Νέι, όπου
φαινόταν σαν να αποδοκιμάζει τη μη φιλελεύθερη εκδήλωση
του πάπα, ακριβώς όπως σε αντίθεση προς τη συντακτική,
είχε δημοσιεύσει μια επιστολή που έδινε συγχαρητήρια στον
Ουντινό για την επίθεσή του ενάντια στη ρωμαϊκή δημοκρα
τία. Όταν, λοιπόν, η εθνοσυνέλευση ψήφιζε τις πιστώσεις για
την εκστρατεία της Ρώμης, ο Βίκτωρ Ουγκό, από ένα δήθεν
φιλελευθερισμό, άνοιξε συζήτηση για την επιστολή αυτή. Το
κόμμα της τάξης έπνιξε τη σκέψη για συζήτηση της επιστο
λής μέσα σε περιφρονητικές κραυγές δυσπιστίας, σαν να μην
είχαν καμιά πολιτική σημασία οι ιδέες του Βοναπάρτη. Κανέ
νας από τους υπουργούς δε δέχτηκε για τον εαυτό του την
πρόκληση. Σε μια άλλη περίσταση ο Μπαρό, με το γνωστό
κούφιο στόμφο του, πρόφερε από το βήμα λόγια γεμάτα αγα
νάκτηση για τις «απαίσιες μηχανορραφίες» που κατά τα
λεγόμενό του, γίνονταν στο άμεσο περιβάλλον του προέδρου.
Τέλος, ενώ η κυβέρνηση πέτυχε να ψηφίσει η εθνοσυνέλευση
μια σύνταξη χηρείας για τη δούκισσα της Ορλεάνης, αρνήθηκε να υποβάλει οποιαδήποτε πρόταση για αύξηση της προ
εδρικής επιχορήγησης. Και στο πρόσωπο του Βοναπάρτη ο
αυτοκρατορικός μνηστήρας συγχωνευόταν τόσο πολύ με τον
ξεπεσμένο τυχοδιώχτη, που η μια μεγάλη ιδέα του, ότι ήταν
προορισμένος να παλινορθώσει την αυτοκρατορία, συμπλη
ρωνόταν πάντοτε από την άλλη ιδέα, ότι ο γαλλικός λαός είχε
αποστολή να πληρώνει τα χρέη του.
Η κυβέρνηση Μπαρό-Φαλού ήταν η πρώτη και τελευταία
κοινοβουλευτική κυβέρνηση που σχημάτισε ο Βοναπάρτης.
Γι’ αυτό η παύση της αποτελεί μια αποφασιστική καμπή.
Μαζί με την κυβέρνηση αυτή, το κόμμα της τάξης έχασε μια
νια πάντα w a aa a o a ijm m iib iL ^
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βουλευτικού καθεστώτος, το μονλό της εκτελεστικτκ εξου
σίας. Καταλαβαίνει κανείς αμέσως ότι σε μια χώρα σαν τη
Γαλλία, όπου η εκτελεστική εξουσία διαθέτει έναν υπαλλη
λικό στρατό με πάνω από μισό εκατομμύριο άτομα, δηλαδή
διατηρεί συνεχώς κάτω από την πιο απόλυτη εξάρτησή της
μια τεράστια μάζα από συμφέροντα και υπάρξεις, όπου το
κράτος περιβάλλει, ελέγχει, ρυθμίζει, επιτηρεί και κηδεμο
νεύει την αστική κοινωνία από τις πιο πλατιές εκδηλώσεις
της ζωής της ως τις πιο ασήμαντες κινήσεις της, από τους πιο
γενικούς τρόπους της ζωής της ως την ιδιωτική υπόσταση
των ατόμων, όπου το παρασιτικό αυτό σώμα αποκτά με τον
πιο άκρο συγκεντρωτισμό τη δυνατότητα να είναι πανταχού
παρόν, να είναι παντογνώστης και να έχει μια μεγάλη ικα
νότητα κίνησης και μια ελαστικότητα που το ανάλογο της
υπάρχει μόνο στην απόλυτη έλλειψη αυτοτέλειας και στην
πλαδαρή αμορφία του πραγματικού κοινωνικού σώματος είναι φανερό πως σε μια τέτοια χώρα η εθνοσυνέλευση, μαζί
ιϊε το δικαίωμα να διαθίτει τιΈϋπουογικές θέσεις, έγ.ανεκάι
κάθε πραγματική επιρροή, αν δεν απλοποιούσε ταυτόχρονα
τη διοίκηση του κράτους, αν δε λιγόστευε όσο έπαιρνε το
στρατό τών υπαλλήλων και uv ij& o^ Jkv επέτοεπε στην
αστική κοινωνία και στην κοινή γνώμη να δημιουργήσουν τα
δικά τους, ανεξάρτητα από την κυβερνητική εξουσία όογαν α Α λλά το υλικό
της γαλλικής αστικής.τάξης
είναι ακριβώς πολύ στενά συνυφασμένο με τη διατήρηση
αύτης“της πΧάτΙας καί πόξύκΧα^η^ κρατικής μηχανηςΤΊΓ
αυτή βρίσκει θέσεις για τον υπεράριθμό πληθυσμό της και
συμπληρώνει με τη μορφή των κρατικών μισθών ό,τι δεν μπο
ρεί να τσεπώσει με τη μορφή του κέρδους, των τόκων, του
εισοδήματος και των αμοιβών. Από την άλλη μεριά, το πολι
τικό της συμφέρον την ανάγκασε μέρα με τη μ,έρα να εντείνει
την καταπίεση, δηλαδή τα μεσα και το προσωπικό της κρα
τικής εξουσίας, ενώ ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένη να κάνει
έναν αδιάκοπο πόλεμο ενάντια στην κοινή γνώμη, και να
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κολοβώνει και να παραλύει με δυσπιστία τα αυτοτελή όργα
να κίνησης της κοινωνίας, όταν δεν κατορθώνει να τ ’ ακρω
τηριάζει ολότελα. Έτσι, η γαλλική αστική τάξη ήταν, απ’ αυτή
την ταξική της θέση, αναγκασμένη, από τη μια μεριά, να εκμη
δενίζει τους όρους της ζωής κάθε κοινοβουλευτικής εξου
σίας, συνεπώς και της δικής της κοινοβουλευτικής εξουσίας,
κι από την άλλη μεριά, να κάνει ακατάβλητη την εχθρική της
εκτελεστική εξουσία.
Η νέα κυβέpvrκmλ£YΩm\S■ffl^)Vlm^Λl,,.ΩπQύλ■ Όχι για
τί ο στρατηγός ντ’ Οπούλ είχε τάχα αποκτήσει το αξίωμα του
πρωθυπουργού. Απεναντίας, διώχνοντας τον Μπαρό, ο
Βοναπάρτης είχε ταυτόχρονα καταργήσει αυτό το αξίωμα,
που καταδίκαζε, βέβαια, τον πρόεδρο της δημοκρατίας στη
νόμιμη μηδαμινότητα ενός συνταγματικού βασιλιά, μα ενός
συνταγματικού βασιλιά δίχως θρόνο και δίχως στέμμα,
δίχως σκήπτρο και δίχως σπαθί, δίχως το ανεύθυνο, δίχως
την απαράγραπτη κατοχή του ανώτατου αξιώματος του κρά
τους και, το χειρότερο απ’ όλα, δίχως επιχορήγηση. Η κυβέρ
νηση ντ’ Οπούλ διέθετε μόνο έναν άνθρωπο.με,κ03Ω!<&Χθΐνοβδϋλευτική φήμη, τον τοκογλύφο Φονλνι,Αν&αΜίΜΜΟ
κακόφημα μέλη της αριστοκρατίας του χρήματος. Του έδω
σαν τό υπουργείο των Οικονομικών. Αρκεί να ξεφυλλίσει
κανείς τις καταστάσεις του χρηματιστηρίου του Παρισιού
για να βρει πως ύστερα από την Ιητου Νοέμβρη 1849τα γαλ
λικά κρατικά χρεόγραφα ανεβαίνουν και πέφτουν μαζί με το
ανέβασμα και το πέσιμο των βοναπαρτικών μετοχών. Ενώ ο
Βοναπάρτης βρήκε έτσι το σύμμαχό του στο χρηματιστήριο,
γινόταν ταιηόχοονακύοως trg αοτυνομία^ δϊορίξοντ&ς τον
Καρλιέ διευ^ ν ϊη της αστυνομίας τρυ Παρισιού..
Ωστόσο, οι συνεπειες της κυβερνητικής αλλαγής μπο
ρούσαν να εκδηλωθούν μονάχα με τον καιρό. Για την ώρα, ο
Βοναπάρτης έκανε απλώς ένα βήμα μπροστά για να σπρωχθεί προς τα πίσω ακόμα πιο ολοφάνερα. Το βάναυσο μήνυμά του το ακολούθησε η πιο δουλική δτιλωση.υποτάγ'ΐκ στην
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εθνοσυνέλευση. Κάθε φορά που οι υπουργοί αποτολμούσαν
τη δειλή απόπειρα να εισηγηθούν τις προσωπικές του παρα
ξενιές σαν νομοσχέδια, φαίνονταν οι ίδιοι πως εκτελούσαν
άθελά τους, αναγκασμένοι από τη θέση τους, κωμικές εντο
λές που από τα πριν ήταν βέβαιοι για την αποτυχία τους.
Κάθε φορά που ο Βοναπάρτης φλυαρούσε για τα σχέδιά του
πίσω από την πλάτη των υπουργών κι έπαιζε με τις «ναπο
λεόντειες» ιδέες του, οι ίδιοι οι υπουργοί του τον αποδοκίμαζαν από το βήμα της εθνοσυνέλευσης. Οι σφετεριστικές
του επιθυμίες φαίνονταν να εκδηλώνονται μονάχα για να
μην παύουν τα χαιρέκακα γέλια των αντιπάλων του. Συμπεριφερόταν σαν μια παραγνωρισμένη μεγαλοφυΐα, που όλος
ο κόσμος τη θεωρεί ηλίθια. Ποτέ δεν απόλαυσε πληρέστερα
την περιφρόνηση όλων των τάξεων όσο στο διάστημα αυτής
της περιόδου. Ποτέ η αστική τάξη δεν κυριάρχησε πιο από
λυτα, ποτέ δεν επιδείκνυε με περισσότερο κομπασμό τα δια
κριτικά της κυριαρχίας της.
Δεν είναι ανάγκη να γράψω εδώ την ιστορία της νομοθε
τικής της δράσης, που στο διάστημα αυτής της περιόδου
συνοψίζεται σε δυο νόμους: στο νόμο που ξανάφερε το φόρο
στα κρασιά και στο νόμο για την εκπαίδευση που καταργεί
την απιστία. Αν έτσι δυσκολεύανε τους Γάλλους να πίνουν
κρασί, τους χάριζαν όμως με μεγαλύτερη αφθονία το νερό
της αληθινής ζωής. Αν με το νόμο για το φόρο των κρασιών
η αστική τάξη κήρυσσε απαραβίαστο το παλιό, μισητό γαλ
λικό φορολογικό σύστημα, με το νόμο για την εκπαίδευση
προσπαθούσε να ασφαλίσει την παλιά πνευματική κατάστα
ση των μαζών, πο^τι^εκάνε να ανέχονται αυτό το φορολο
γικό σύστημα. Απορεί κανείς βλέποντας τους ορλεανικούς,
τους φιλελεύθερους αστούς, τους παλιούς αυτούς απόστο
λους του βολταιρισμού και της εκλεκτικής φιλοσοφίας, να
εμπιστεύονται στους πατροπαράδοτους εχθρούς τους, στους
ιησουίτες, να διευθύνουν το γαλλικό πνεύμα. Αλλά αν στο
ζήτημα του μνηστήρα του θρόνου, οι ορλεανικοί και νομι-
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μόφρονες μπορούσαν να διαφωνούν, καταλάβαιναν, ωστό
σο, πως η κοινή τους κυριαχία τούς επέβαλε να ενώσουν τα
μέσα καταπίεσης δυο εποχών, ότι τα μέσα υποδούλωσης της
μοναρχίας του Ιούλη έπρεπε να τα συμπληρώσουν και να τα
ενισχύσουν με τα μέσα υπΌδούλωοηζ της παλινόοΒ^οοης.
Οι αγρότες, γελασμένοι σ ’ όλες τους τις ελπίδες,τσακι
σμένοι περισσότερο από κάθε άλλη φορά, από τη μια μεριά,
από το χαμηλό επίπεδο των τιμών των δημητριακών και, από
την άλλη, από την αύξηση των φορολογικών βαρών και των
υποθηκικών χρεών, άρχισαν να κινούνται* στους νομούς.
Τους απάντησαν μ’ ένα κυνηγητό των δασκάλων που τους
υπόταξαν στους κληρικούς, μ’ ένα κυνηγητό των κοινοταρ
χών που τους υπόταξαν στους νομάρχες και μ’ ένα σύστημα
κατασκοπίας που σ ’ αυτό υποτάχθηκε όλος ο κόσμος. Στο
Παρίσι και στις μεγάλες πόλεις, η ίδια η αντίδραση έχει την
αληθινή φυσιογνωμία της εποχής της και περισσότερο προκαλεί παρά χτυπάει. Στην ύπαιθρο όμως γίνεται πρόστυχη,
χυδαία, μικροπρεπή, κουραστική, βασανιστική, με μια λέξη
χωροφύλακας. Καταλαβαίνει κανείς πως τρία χρόνια χωρο
φυλακίστικο καθεστώς, ευλογημένο από το καθεστώς των
παπάδων, θα εξαχρείωνε τις αδιαπαιδαγώγητες μάζες.
Όσο πάθος και στόμφο κι αν χρησιμοποιούσε το κόμμα
της τάξης από το βήμα της εθνοσυνέλευσης ενάντια στη μει
οψηφία, ο λόγος του έμενε μονοσύλλαβος σαν του χριστια
νού που τα λόγια του πρέπει να είναι: ναι - ναι, όχι - όχι!
Μονοσύλλαβος, τόσο στο βήμα όσο και στον τύπο. Ανούσιος
σαν ένα αίνιγμα που ξέρεις από πριν τη λύση του. Είτε γινό
ταν λόγος για το δικαίωμα της αναφοράς ή για το φόρο στα
κρασιά είτε για την ελευθερία του Τύπου ή για το ελεύθερο
εμπόριο είτε για τις λέσχες ή για την κοινοτική οργάνωση είτε
για την προστασία της προσωπικής ελευθερίας ή για το δια
κανονισμό του προϋπολογισμού, το σύνθημα ξαναγύριζε
πάντα, το θέμα έμενε πάντα το ίδιο, η απόφαση ήταν πάντα
έτοιμη και πάντα η ίδια: «Σοσιαλισμός»] Χαρακτήριζαν
-

73-

σοσιαλιστικό κι αυτόν ακόμα τον αστικό φιλελευθερισμό,
σοσιαλιστικό και τον αστικό διαφωτισμό, σοσιαλιστική και
την αστική δημοσιονομική μεταρρύθμιση. Ήταν σοσιαλισμός
να φτιαχτεί ένας σιδηρόδρομος εκεί που υπήρχε κιόλας μια
διώρυγα και ήταν σοσιαλισμός να υπερασπίζεις τον εαυτό
σου με μπαστούνι, όταν σου κάνανε επίθεση με σπαθί.
Και δεν ήταν αυτό απλός τρόπος του λέγειν, μόδα ή κομ
ματική τακτική. Η αστική τάξη καταλάβαινε σωστά ότι όλα
τα όπλα που είχε σφυρηλατήσει ενάντια στη φεουδαρχία
στρέφανε τις αιχμές τους ενάντια στην ίδια, ότι όλα τα μέσα
εκπαίδευσης που είχε δημιουργήσει επαναστατούσαν ενά
ντια στον ίδιο. της .τον πολιτισμό, ότι όλοι οι θεοί .που είχε
πλάσει την είχαν εγκαταλείψει. Καταλάβαινε ότι όλες οι
λεγάμενες αστικές ελευθερίες και οι πρόοδέυτΓκοΓθεσμοί
χτυπούσαν και απέιλόΰσάν την ταξική χϋό'ΰίογία tnc. ταυτόχρονα και στην κοινωνική της βάση και στην πρ,λ^κή,της
κορυφή,'και συνεπώς ε ί χ α ν ε γ ί ν ε ι . Σ ’ αυτή
την απειλή και σ ’ αυτή την επίθεση έβλεπε με το δίκιο της το
μυστικό του σοσιαλισμού, που το νόημα και την τάση του την
κρίνει πιο σωστά απ’ ό,τι την κρίνει για τον εαυτό του ο λεγό
μενος σοσιαλισμός, που γι’ αυτό δεν μπορεί να καταλάβει
γιατί η αστική τάξη μένει επίμονα κλειστή απέναντι του, είτε
αυτός αναστενάζει αισθηματικά για τα βάσανα της ανθρω
πότητας είτε προαγγέλλει χριστιανικά το χιλιόχρονο βασί
λειο και τη γενική αδερφοσύνη είτε παραμιλάει ανθρωπιστι
κά για πνεύμα, μόρφωση και ελευθερία είτε εφευρίσκει δογ
ματικά ένα σύστημα συνδιαλλαγής και ευημερίας όλων των
τάξεων. Εκείνο όμως που δεν κατάλαβε η αστική τάξη ήταν
η λογική συνέπεια: ότι και το δικό της κοινοβουλευτικό
σύστημα, ότι και η δική της πολιτική κυριαρχία γενικά θα
μπαίνανε στη γενική καταδίκη σαν σοσιαλιστικά. Όσο η
κυριαρχία της αστικής τάξης δεν είχε οργανωθεί ακόμα ολο
κληρωτικά, όσο δεν είχε αποκτήσέΓάκόμα την καθαρή της
πολιτική έκφραση, δεν μπορούσε να προβάλει καθαρά και η
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αντίθεση των άλλων τάξεων και, εκεί άκου πρόβαλλε, δεν
μπορούσε να πάρει την επικίνδυνη εκείνη τροπή που μετα
τρέπει κάθε πάλη ενάντια στην κρατική εξουσία σε πάλη ενά
ντια στο κεφάλαιο. Αν σε κάθε εκδήλωση ζωής της κοινωνίας
η αστική τάξη έβλεπε να κινδυνεύει η «ησυχία», πώς μπο
ρούσε να θέλει να διατηρήσει επικεφαλής της κοινωνίας το
καθεστώς της αναταραχής, το δικό της καθεστώς, το κοινο
βουλευτικό καθεστώς, το καθεστώς που, κατά την έκφραση
ενός από τους ρήτορές της, ζει μέσα στην πάλη και με την
πάλη; Το κοινοβουλευτικό καθεστώς ζει με τη συζήτηση- πώς,
λοιπόν, θ ’ απαγορεύσει τη συζήτηση; Κάθε συμφέρον, κάθε
κοινωνικός θεσμός μετατρέπονται εδώ σε γενικές σκέψεις και
συζητούνται σαν σκέψεις· πώς μπορεί, λοιπόν, ένα συμφέ
ρον, ένας θεσμός να υψωθεί πάνω από τη σκέψη και να επι
βληθεί σαν άρθρο πίστης; Η πάλη των ρητόρων στο βήμα
προκαλεί την πάλη των γραφιάδων του Τύπου, Η λέσχη συζητήσεων στο κοινοβούλιο συμπληρώνεται. αναγκαστικά από
τις λέσχες συζητήσεων στα σαλόνια και στις ταβέρνες. Οι
αντιπρόσωποι πρυ επικαλρύνται διαρκώς την κρινή γνώμη
αναγνωρίζρυν στην κσινή γνώμη το δικαίωμα να εκφράζει
την πραγματική της γνώμη με αναφρρές. Τρ κοινοβουλευτικό καθεστώς αναθέτει τρ παν στην απόφαση των πλειοψηφιών πώς, λοιπόν, οι μεγάλες εξωκοινοβουλευτικές πλειοψηφΓες να μη θέλουνε ν’ απαφασΚουνε κι αυ^ές: Όταν στην
κορυφή του κράτους παίζετε βιολί, τι άλλο περιμένετε από
το να χορεύουν εκείνοι που βρίσκονται αποκάτω;
Έτσι, λοιπόν, η αστική τάξη, καταδικάζοντας σαν «σοσια
λιστικό» εκείνο που προηγούμενα είχε τιμήσει σαν «φιλε
λεύθερο», ομολογεί ότι το δικό της συμφέρον την προστάζει
να απαλλαχθεί απ ’ τον κίνδυνο της αυτοκυβέρνησης, ότι για
να αποκαταστήσει την ησυχία στη χώρα, πρέπει πριν απ’ όλα
να κάνει να βουβαθεί το αστικό της κοινοβούλιο, ότι για να
διατηρήσει ανέπαφη την κοινωνική της δύναμη, πρέπει να
τσακίσει την πολιτική της δύναμη, ότι οι ιδιώτες αστοί μπο
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ρούν να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται τις άλλες τάξεις και
να απολαμβάνουν ανενόχλητα την ιδιοκτησία, την οικογέ
νεια, τη θρησκεία και την τάξη, μόνο με τον όρο ότι η τάξη
τους θα καταδικαστεί στην ίδια πολιτική εκμηδένιση με τις
άλλες τάξεις· ότι για να σώσει το πουγκί της πρέπει να αρνηθεί το στέμμα της, και ότι το ξίφος που πρέπει να την υπερα
σπίζει, θα πρέπει ταυτόχρονα να κρέμεται σαν δαμόκλεια
σπάθη πάνω από το κεφάλι της.
Στο πεδίο των γενικών αστικών συμφερόντων η εθνοσυ
νέλευση αποδείχτηκε τόσο άγονη, που, λ.χ., οι συζητήσεις για
την κατασκευή του σιδηροδρόμου Παρίσι - Αβινιόν, που
είχαν αρχίσει το χειμώνα του 1850, δεν είχαν ακόμα τελειώ
σει ως τις 2 του Δεκέμβρη 1851. Όπου η εθνοσυνέλευση δεν
καταπίεζε, δεν αντιδρούσε, κατεχόταν από μια αγιάτρευτη
στειρότητα.
Ενώ η κυβέρνηση του Βοναπάρτη εν μέρει έπαιρνε την
πρωτοβουλία να θεσπίζει νόμους σύμφωνα με το πνεύμα του
κόμματος της τάξης και εν μέρει υπερέβαλε ακόμα πιο πολύ
τη σκληρότητά τους στην εφαρμογή και στην εκτέλεσή τους,
από την άλλη μεριά, ο πρόεδρος προσπαθούσε ν’ αποκτήσει
δημοτικότητα με παιδικά ανόητες προτάσεις'να κάταδείξει
την αντίθεσή του προς την εθνοσυνέλευσή και ν’ αφήσει να
υπονοηθεί μια κρυφή του σκέψη που παρεμποδίζεται προ
σωρινά μονάχα από τις περιστάσεις, ν’ ανοίξει δηλαδή στο
γαλλικό λαό τους κρυμμένους θησαυρούς του. Σ ’ αυτό οφείλεται η πρότασή του να δοθεί στους υπαξιωματικούς μια
αύξηση από τέσσερις πεντάρες τη μέρα. Το ίδιο και η πρό
τασή του να δημιουργηθεί για τους εργάτες μια τράπεζα για
δάνεια τιμής. Χρηματικά δώρα και χρηματικά δάνεια, αυτή
ήταν η προοπτική με την οποία έλπιζε να δελεάσει τις μάζες.
Δώρα και δάνεια - σ ’ αυτά περιορίζεται η οικονομική επι
στήμη του κουρελοπρολεταριάτου, του καθώς πρέπει και
του χυδαίου. Σ ’ αυτά περιορίζονταν οι μοχλοί που ήξερε να
κινεί ο Βοναπάρτης. Ποτέ ένας μνηστήρας θρόνου δεν κερ
-
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δοσκόπησε πιο πρόστυχα πάνω στην προστυχιά του όχλου.
Η εθνοσυνέλευση άναψε επανειλημμένα μπροστά σ ’ αυτές
τις ολοφάνερες απόπειρες του Βοναπάρτη ν ’ αποκτήσει
δημοτικότητα σε βάρος της και μπροστά στον αυξανόμενο
κίνδυνο μήπως ο τυχοδιώκτης, αυτός που τον μαστίγωναν
τα χρέη του και που καμιά αποκτημένη φήμη δεν τον συγκρατούσε, αποτολμήσει κανένα απεγνωσμένο εγχείρημα. Η
ασυμφωνία .ανάμεσα στο κόμμα της τάξης και στον πρόεδρο
είχε πάρει απειλητικό χαρακτήρα, όταν ένα απροσδόκητο
γεγονός τον ξανάριξε μετανιωμένο στην αγκαλιά του. Εννο
ούμε τις αναπληρωματικές εκλογές της ΙΟ,τουΜάρτη 1850.
Αυτές οι εκλογές έγιναν για ν’ αναπληρωθούν οι βουλευτι
κές έδρες, που είχαν αδειάσει με τις φυλακίσεις ή με τις εξο
ρίες, ύστερα από τις 13 του Ιούνη. Το Παρίσι έβγαλε μονάχα,
σοσιαλδημοκράτες υποψήφιους. Συγκέντρωσε, μάλιστα, τις
περισσότερες ψήφους σ ’ έναν επαναστάτη του Ιούνη του
1848, στον ντε Φλοτ. Έτσι, η παρισινή μικροαστική τάξη, που
είχε συμμαχήσει με το προλεταριάτο, εκδικιόταν για την ήττα
της στις 13 του Ιούνη 1849. Η μικροαστική τάξη φαινόταν
σαν να είχε εξαφανιστεί από το πεδίο της μάχης τη στιγμή του
κινδύνου, μόνο και μόνο για να ξαναεμφανιστεί σ ’ αυτό σε
ευνοϊκότερη περίσταση με πιο μαζικές μαχητικές δυνάμεις
και με τολμηρότερο σύνθημα μάχης. Ένα άλλο περιστατικό
φάνηκε πως αύξαινε τον κίνδυνο αυτής της εκλογικής νίκης.
Ο στρατός ψήφισε στο Παρίσι τον επαναστάτη τοί’ Ιούνη ενάντια στον Λαϊτ. τον ύπουόνό του Βοναπάοτη. Και στους
νομούς ψήφισε στην πλειοψηφία του τους ορεινούς πουκι
εδώ είχανε την υπεροχή απέναντι στους αντιπάλους τους, αν
και όνι τόσο άποφασιχπικά (too ^ ο Π α οΙσ ι.
Ο Βοναπάρτης είδε ξαφνικά την επανάσταση να ορθώνε
ται ξανά μπροστά του. Όπως στις 29 του Γενάρη 1849, όπως
στις 13 του Ιούνη 1849 και στις 10 του Μάρτη 1850, εξαφα
νίστηκε πίσω από το κόμμα της τάξης. Υποτάχτηκε, ζήτησε
ταπεινά συγνώμη, προσφέρθηκε να διορίσει κατά διαταγή της
-
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κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας οποιαδήποτε κυβέρνηση.
Εκλιπάρησε μάλιστα τους κομματικούς αρχηγούς των ορλεανικών και των νομιμοφρόνων, τους Θιέρσους, τους Μπεριέ, τους Μπρολί, τους Μολέ, κοντολογίς τους λεγάμενους
μπουργκράφους, να πάρουν στα ίδια τους τα χέρια το πηδά
λιο του κράτους. Το κόιιαα τηα τ ά ^ στάθηκε ανίκανο να
εκμεταλλευτεί αυτή τη μοναδική στιγμή. Αντί να καταλάβει
θά ρρα λε(ΐ'τ^1^ α^ α “ποΰ του προσφερότάν, στάθηκε ανί
κανο ακόμα και να αναγκάσει τον Βοναπάρτη να ξανβδΐορίσει την κυβέρνηση που είχε παύσει την 1η του Νοέμβρη.
Αρκέστηκε να τον ταπεινώσει συγχωρώντας τον και να προ
σθέσει τον κ. Μπαρός στην κυβέρνηση ντ’ Οπούλ. Αυτός ο
Μπαρός είχε οργιάσει σαν εισαγγελέας στο ανώτατο δικα
στήριο της Μπουρζ, την πρώτη φορά ενάντια στους επανα
στάτες της 15 του Μάη, τη δεύτερη φορά ενάντια στους δημο
κράτες της 13 του Ιούνη και τις δυο φορές για πραξικοπή
ματα ενάντια στην εθνοσυνέλευση. Αονότεοα xavF,vac από
τους υπουργούς του Βοναπάρτη δεν συντέλεσε τόσο πολύ
στο να ταπεινώσει την εθνοσυνέλευση, και ύστερα από τις 2
του Δεκέμβρη 1851 τον ξαναβρίσκουμε καλοεγκαταστημένο
και καλοπληρωμένο αντιπρόεδρο της γερουσίας. Είχε φτύ
σει στη σούπα των επαναστατών για να μπορέσει να τη ρουφήξει ο Βοναπάρτης.
Το σοσιαλδημοκρατικό κόιιιια. από την πλευρά του, φαι
νόταν σαν να έψαχνε να βρει αφορμές για να κάνει πάλι αμφί
βολη τη νίκη του και να σπάσει την αιχμή της. Ο Βιντάλ, ένας
από τους νεοεκλεγμένους βουλευτές του Παρισιού, είχε εκλε
γεί ταυτόχρονα και στο Στρασβούργο. Τον παρακίνησαν να
παραιτηθεί από την εκλογή του στο Π«ρίσι και να δεχτεί την
εκλογή στο Στρασβούργο. Αντί, λοιπόν, να δώσει στην εκλο
γική του νίκη έναν οριστικό χαρακτήρα και να αναγκάσει έτσι
το κόμμα της τάξης να του την αμφισβητήσει στο κοινοβού
λιο, αντί να αναγκάσει έτσι τον αντίπαλο να δώσει τη μάχη
τώρα, τη στιγμή του λαϊκού ενθουσιασμού και των ευνοϊκών
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διαθέσεων του στρατού, το δημοκρατικό κόμμα κούρασε το
Παρίσι στους μήνες Μάρτη και Απρίλη με μια καινούργια
εκλογική ζύμωση. Άφησε να φθαρούν τα ερεθισμένα λαϊκά
πάθη μέσα στο καινούργιο αυτό προσωρινό εκλογικό παι
χνίδι, άφησε την επαναστατική δραστηριότητα να αυτοϊκανοποιείται με συνταγματικές επιτυχίες και να εξανεμίζεται
σε μικροδολοπλοκίες, σε κούφιες απαγγελίες και ψευτοκινήσεις, άφησε την αστική τάξη να συγκεντρωθεί και να πάρει
τα μέτρα της, άφησε, τέλος, να δοθεί με την αναπληρωματι
κή εκλογή του Απρίλη και με την εκλογή του Ευγένιου Σι μια
αισθηματική επεξήγηση στις εκλογές του Μάρτη, που τις αδυ
νάτιζε. Με μια λέξη, έστειλε τη 10 του Μάρτη να βρει την
Πρωταπριλιά.
Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ένιωσε την αδυναμία του
αντιπάλου της. Οι 17 μπουργκράφοι της, επειδή ο Βονα
πάρτης τούς είχε αναθέσει την καθοδήγηση και την ευθύνη
της επίθεσης, εκπονήσανε έναν καινούργιο εκλογικό νόμο,
που την κατάθεσή του την ανάθεσαν στον κ. Φοσέ, που είχε
παρακαλέσει να του κάνουν αυτή την τιμή. Στις 8 του Μάη
ποότεινε το V0 U. 0 που καταργούσε το νενικό εκλογικό δικαί
ωμα. που επέβαλε στους ιΐηκροφόοους. σαν όοο για να ’χουν
το δικαίωμα να ψηφίζουν, μια τοίχοονη διαμονή στον τόπό
τήςεκλογης και που για τους εργάτες, τέλος, εξαρτούσε την
αποδεΐξη αυτής της διαμονής από την πιστοποίηση του εργοδότήτούς.
Οσο επαναστατικά κι αν είχαν αναστατωθεί και θορυβή
σει οι δημοκράτες στη διάρκεια της συνταγματικής εκλογι
κής πάλης τόσο συνταγματικά συμπεοιφέοονταν τώρα που
έπρεπε με τα όπλα στα χέρια να δείξουν τη σοβαρότητα εκεί
νης της εκλογικής νίκης και κήρυτταν την τάξη, τη μεγαλό
πρεπή γαλήνη (calme majestueux)^ τη ,νόμ.ιμη„αΒΜεριφορά,
μ’ άλλα λόγια την τυφλή υποταγή στη θέληση της αντεπανάστασης^πουεπιβαλλόταν σαν νόμος. Στις συζητήσεις οι ορει
νοί βαλΒη^^νίντροπιάσουν το κόμμα της τάξης, αντιπα-
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ραθέτοντας στο επαναστατικό του πάθος τη δίχως πάθος
στάση του αγαθού ανθρωπάκου που μένει πάνω στο έδαφος
της νομιμότητας και κατηγορώντας το με τη φοβερή μομφή
ότι δρα επαναστατικά. Ακόμα και οι νεοεκλεγμένοι βουλευτές προσπάθησαν να αποδείξαυν.με την καθο'κ πρέπει και
συνετή συμπεριφορά τους, τι παραγνώριση ήταν να τους
δυσφημούν σαν αναρχικούς και να παρουσιάζουν την εκλο
γή τους σαν ένα θρίαμβο της επανάστασης. Στις 31 του Μάη
έγινε δεκτός ο νέος εκλογικός νόμος. Οι ορεινοί αρκέστηκαν
να χώσουν στα κρυφά μια διαμαρτυρία στην τσέπη του προ
έδρου. Τον εκλογικό νόμο τον ακολούθησε ένας νόμος για
τον Τύπο, που μ’ άύτόν εξοβελίστηκε πέρα για πέρα ο επα
ναστατικός Τύπος. Ήταν άξιος της τύχης του. Ύστερα απ’
αυτόν τον κατακλυσμό, δυο αστικά δημοσιογραφικά όργα
να, η Νασιονάλ και η Ποες έμειναν σαν οι πιο προχωρημέ
νες προφυλακές της επανάστασης.
Είδαμε πως το Μάρτη και τον Απρίλη οι δημοκράτες
αρχηγοί είχανε κάνει το παν για να μπλέξουν το λαό του
Παρισιού σ ’ έναν ψευτοαγώνα και πως ύστερα από τις 8 του
Μάη έκαναν το παν για να τον κρατήσουν μακριά από τον
πραγματικό αγώνα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ακόμα ό τιη υ ο ο νιά 1850 ήταν, m a από τις πιο λαμποές από την άποψη Όΐς
βιομηχανικής και εμπορικής άνθησης και ότι, κατά συνέπεια,
το παρισινό προλεταρΐατδ ήταν ολοκληρωτικά απασχολη
μένο σε δουλειά. Μόνο που ο εκλογικός νόμος της 31 του
Μάη 1850 το απόκλειε από κάθε συμμετοχή στην πολιτική
εξουσία. Το ξέκοβε από το πεδίο της μάχης. Ξανάριχνε τους
εργάτες πίσω στην κατάσταση του παρία που βρίσκονταν
πριν από την επανάσταση του Φλεβάρη. Αφήνοντας, μπρο
στά σ ’ ένα τέτοιο γεγονός, να τους διευθύνουν οι δημοκρά
τες και φτάνοντας στο σημείο να ξεχάσουν το επαναστατικό
συμφέρον της τάξης τους για μια στιγμιαία καλοπέραση, οι
εργάτες παραιτήθηκαν από την τιμή να είναι μια κατακτητι
κή δύναμη, υποτάχτηκαν στην τύχη τους, αποδείχνοντας ότι
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η τίττα του Io ik tLl 848 τους είχε κάνει για χρόνια ανίκανους
νια πάλη χ α ι,ό ιυ α ο τοοιχή ποοεία θα ποέπει πριν απ’ όλα
να συνεχίσει ξανά το δρόμο tnc π ά Μ α ζ ό ^ Μ Φόλια τους.
Όσο για τη μικροαστική δημοκρατία, που στις 13 του Ιούνη
κραύγαζε: «ας τολμήσουν όμως να θίξουν το γενικό εκλογι
κό δικαίωμα και τότε βλέπουμε!», βρήκε τώρα παρηγοριά στη
σκέψη ότι το αντεπαναστατικό χτύπημα που δέχτηκε δεν ήταν
χτύπημα και ότι ο νόμος της 31 του Μάη δεν ήταν νόμος. Τη
δεύτερη Κυριακή του Μάη 1852 κάθε Γάλλος θα παρουσια
στεί στις κάλπες, βαστώντας με το ένα χέρι το ψηφοδέλτιο
και με το άλλο το σπαθί. Με αυτή την προφητεία αυτοϊκανοποιήθηκαν. Ο στρατός, τέλος, τ.ιμίαβήθηκε από τους ανωτέβους του για τις εκλογές του Μάρτη και του Απρίλη 1850,
όπως είχε τιμωρηθεί και για τις εκλογές της 29 του Μάη 1849.
Μα αυτή τη φορά σκέφτηκε αποφασιστικά: «Η επανάσταση
δε θα μας γελάσει για τρίτη φορά.»
Ό νόμος της 31 του Μάη 1850 ήταν το πραξικόπημα της
αστικές τάξης. Όλες οι ως τώρα κατακτήσεις της ενάντια
στην επανάσταση είχαν μονάχα προσωρινό χαρακτήρα.
Αμφισβητήθηκαν μόλις αποχώρησε από τη σκηνή η τωρινή
εθνοσυνέλευση. Εξαρτιόνταν από την έκβαση νέων γενικών
εκλογών και η ιστορία των εκλογών από το 1848 απόδειχνε
αναμφισβήτητα ότι στο βαθμό που αναπτυσσόταν η ουσια
στική κυριαρχία της αστικής τάξης, στον ίδιο βαθμό χανόταν
η ηθική επιρροή της πάνω στις λαϊκές μάζες. Το γενικό εκλο
γικό δικαίωμα εκδηλώθηκε στις ΙΟτου Μάρτη άμεσα ενάντια
στην κυριαρχία της αστικής τάξης και η αστική τάξη απά
ντησε με την προγραφή του γενικού εκλογικού δικαιώματος.
Ο νόιιος, λοιπόν, της 31 του Μάη ήταν μια από τις ανάγκες
της ταξικής πάλης. Από τ η ν ά ^ ΙΙίφ ίά , για να είναι έγκυρη
η εκλογή του προέδρου της δημοκρατίας, το Σύνταγμα απαι
τούσε ένα ελάχιστο όριο από δυο εκατομμύρια ψήφους. Αν
αυτό το ελάχιστο δεν το έπαιρνε κανένας από τους' υποψη
φίους για την προεδρία, τότε η εθνοσυνέλευση θα ’πρεπε να
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εκλέξει για πρόεδρο έναν από τους τρεις υποψηφίους που θα
συγκέντρωναν τις πιο πολλές ψήφους. Τον καιρό που'η
συντακτική έκανε αυτό το νόμο, ήταν γραμμένοι στους εκλο
γικούς καταλόγους δέκα εκατομμύρια εκλογείς. Σύμφωνα με
το πνεύμα της, αρκούσε το ένα πέμπτο των εκλογέων για να
γίνει έγκυρη η εκλογή για την προεδρία. Ο νόμος της 31 του
Μάη διέγραψε το λιγότερο τρία εκατομμύρια εκλογείς από
τους εκλογικούς καταλόγους. Περιόρισε τον αριθμό των
εκλογέων σε εφτά εκατομμύρια και διατήρησε μολαταύτα το
ελάχιστο νόμιμο όριο των δυο εκατομμυρίων για την προε
δρική εκλογή. Ανέβαζε, λοιπόν, το ελάχιστο νόμιμο όριο από
ένα πέμπτο σε ένα τρίτο σχεδόν των εκλογέων, δηλαδή έκαγήαπότα '/έοιαιου_λαού στα χέρια της εθνοσυνέλευσης. Έτσι
φάνηκε ότι το κόμμα της τάξης, με τον εκλογικό νόμο της 31
του Μάη, ασφάλιζε διπλά την κυριαρχία του, αναθέτοντας
την εκλογή της εθνοσυνέλευσης και την εκλογή του προέδρου
της δημοκρατίας στη στατική μερίδα της κοινωνίας.

-
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V

Μόλις ξεπεράστηκε η επαναστατική κρίση και καταργήθηκε το γενικό εκλογικό δικαίωμα, ξέσπασε αμέσως ξανά ο
αγώνας ανάμεσα στην εθνοσυνέλευση και, στον Βρναπάρτη.
Το Σύνταγμα είχε καθορίσει τις αποδοχές του Βοναπάρ
τη σε 600.000 φράγκα. Μόλις έξι μήνες ύστερα από την εγκα
τάστασή του πέτυχε να διπλασιαστεί αυτό το ποσό. Δηλαδή
ο Οντιλόν Μπαρό απόσπασε από τη συντακτική εθνοσυνέ
λευση ένα χρονιάτικο συμπλήρωμα από 600.000 φράγκα για
δήθεν έξοδα παραστάσεως. Ύστερα από τις 13 του Ιούνη, ο
Βοναπάρτης είχε αφήσει να υπονοηθούν παρόμοιες απαιτή
σεις χωρίς, όμως, να εισακουστούν αυτή τη φορά από τον
Μπαρό. Τώρα, ύστερα από τις 31 του Μάη, χρησιμοποίησε
αμέσως την ευνοϊκή στιγμή και έβαλε τους υπουονούς του να
προτείνουν στην εθνοσυνέλευση μια επιχορήγηση από τρία
εκατομμύρια. Μια μακρόχρονη τυχοδιωκτική αλήτικη ζωή,
τον είχε προικίσει με τις πιο αναπτυγμένες κεραίες που του
έδιναν τη δυνατότητα να νιώθει τις στιγμές αδυναμίας που
θα μπορούσε να αποσπάσει χρήματα από τους αστούς του.
Έκανε ένα κανονικό εκβιασμό. Η εθνοσυνέλευση είχε βεβηλώσει την κυριαρχία του λαού με τη βοήθειά του και εν γνώσει του. Ο Βοναπάρτης απειλούσε πως θα κατάγγελνε το
έγκλημά της στο δικαστήριο του λαού, σε περίπτωση που θ’
αρνιόταν να λύσει το πουγκί της και να εξαγοράσει τη σιω
πή του με τρία εκατομμύρια φράγκα το χρόνο. Η εθνοσυνέ
λευση είχε στερήσει από τρία εκατομμύρια Γ άλλους το εκλο
γικό δικαίωμα. Ο Βοναπάρτης απαιτούσε για κάθε Γάλλο
που τέθηκε εκτός κυκλοφορίας, ένα φράγκο, που να ’χε πέρα
ση στην κυκλοφορία, δηλαδή ακριβώς τρία εκατομμύρια
φράγκα. Αυτός ο εκλεκτός έξι εκατομμυρίων ανθρώπων,
απαιτούσε αποζημίωση για τις ψήφους που του είχανε κλέ
ψει εκ των υστέρων. Η επιτροπή της εθνοσυνέλευσης από-
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κρουσε τον οχληρό απαιτητή. Ο βοναπαρτικός Τύπος απει
λούσε. Μπορούσε, όμως, η εθνοσυνέλευση να τα γαλάσει ιιε
τον πρόεδρο της δημοκρατίας, τη στιγμή που η ίδια τα είχε
κάτ* αρχάς και οριστικά χαλάσει με τη μάζα του έθνους;
Απόρριψε, βέβαια, την ετήσια επ ιχορήγηση,,αλλά. Οίτ/ΗΟΐαφράγκ'α. Τ.τσι έγινε ένοχη διπλής αδυναμίας, εγκρίνοντας
δηλαδή τα χρήματα και σύγχρονα φανερώνοντας με την αγα
νάκτησή της ότι έδωσε την έγκριση άθελά της. Αργότερα θα
δούμε για ποιους σκοπούς χρειαζόταν ο Βοναπάρτης τα χρή
ματα. Ύστερα απ’ αυτόν το δυσάρεστο επίλογο, που ακο
λούθησε κατά πόδας την κατάργηση του γενικού εκλογικού
δικαιώματος και όπου ο Βοναπάρτης αντάλλαξε την ταπει
νή του στάση στο διάστημα της κρίσης του Μάρτη και Απρί
λη με έναν προκλητικό κυνισμό απέναντι στο κοινοβούλιο
των σφετεριστών, η εθνοσυνέλευση ανέβαλε τις εργασίες της
για τρεις μήνες, από τις 11 του Αυνόύστου ως τις 11 του
Νοέμβρη. Άφησε στη θέση της μια μόνιμη επιτροπή από 28
μέλη, που ενώ δεν είχε κανέναν βοναπαοτικό. είχε μερικούς
μετριοπαθείς δημοκρατικούς. Η μόνιμη επιτροπή του 1849
αριθμούσε” μονό ανθρώπους του κόμματος της τάξης και
βοναπαρτικούς. Τότε όμως το κόμμα της τάξης είχε κηρυχθεί
σε κατάσταση μόνιμης αντίθεσης προς την επανάσταση.
Τώρα η κοινοβουλευτική δημοκρατία κηρυσσόταν σε κατάσταση μόνιμης αντίθεσης προς τον πρόεδρο. Ύστερα από το
νόμο της 31 τρυ Μάη, αυτός ήταν ο μόνος αντίπαλος που
αντιμετώπιζε το κόμμα της τάξης.
Όταν η εθνοσυνέλευση συνήλθε και πάλι το Νοέμβρη του
1850, φάνηκε πως, αντί τις ως τότε ασήμαντες αψιμαχίες της
με τον πρόεδρο, είχε γίνει αναπόφευκτος ένας μεγάλος και
αδυσώπητος αγώνας, ένας αγώνας ζωής και θανάτου ανά
μεσα στις δυο εξουσίες.
Όπως, το 1849, έτσι και στη διάρκεια αυτών των κοινο
βουλευτικών διακοπών, το κόμμα της τάξης είχε χωριστεί
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otic: διάφορες ομάδες του, που η καθεμιά τους ιίταν απασχολημένη με τις δικές της παλινρρθωτικές μηχανορραφίες,
πρυ με τρ θάνατο τρυ Λουδοβίκου Φιλίππου φούντωσαν
ξανά. Ο βασιλιάς των voiuuocdoovcov. ο Εοοίκος Ε'. είνε
μάλιστα διορίσει μια πραγματική κυβέρνηση, που έδρευε στρ
Παρίσι, και στηνοΙτόΐαΰετείϊάνκάΠΙέλη
μόνιμης επιτροπής. Ο Βοναπάρτης, λοιπόν, είχε δικαίωμα να κάνει κι
αυτός με τη σειρά του περιρδείες στους γαλλικούς νομούς
και, ανάλογα με τη νοοτροπία της πόλης που τιμούσε με την
παρουσία του, να φλυαρεί άλλοτε σκεπασμένα και άλλοτε
φανερά για τα δικά του παλινοοΒωτικά σγέδια και να ίρτκροθηρεί για τον εαυτό τρυ. Στα ταξίδια αυτά, που η μεγάλη επί
σημη Μοχιτέρ και οι μικρές ιδιωτικές Μονιτέρ του Βονα
πάρτη έπρεπ&τφυσικά, να τα εκθειάζουν σαν θριαμβευτικές
περιοδείες, τον συνόδευαν πάντα μέλη της εταιρίας της 10
τον Δεκέμβρη. Η εταιρία αυτή χρονολογείται από τρ 18497
Με το πρόσχημα της ίδρυσης μιας φιλανθρωπικής_εταιρίας,
τρ κουοελοποολεταριάτρ τρυ Παρισιού είχε οργανωθεί σε
μυστικά τμήματα, πρυ τρ καθένα διευθυνόταν από βρναπαοτΓκρύς πράκτρρες. ιιε επικεφαλής όλης της εταιρίας ένα
βρναπαοτικό στρατηγό. Πλάι σε ξεπεσμένρυς γλεντζέδες με
αμφίβρλα μέσα συντήρησης και με αμφίβρλη την καταγωγή
τρυς, πλάι σε διεφθαρμένα και τυχρδιωκτικά απορρίμματα
της αστικής τάξης έβρισκες σ ’ αυτήν αλήτες, απολυμένους
φαντάρους, πρώην καταδίκους, βαρυποινίτες που είχαν δρα
πετεύσει από τα κάτεργα, απατεώνες, τσαρλατάνους, λατζαρόνρυς, κλεφτρπρρτρφρλάδες, ταχυδακτυλρυργρύς, χαρτο
παίκτες, προαγωγούς, μπ;ορδελιάρηδες, χαμάληδες, γραφιά
δες, λατερνατζήδες, ρακοσυλλέκτες, πλανόδιους τροχιστές
και γανωτήδες, ζητιάνους, με μια λέξη όλη εκείνη την ακα
θόριστη, την ξεχαρβαλωμένη μάζα, που ρίχνεται μια εδώ μια εκεί και που οι Γάλλοι τη λένε: μποέμ. Μ ’ αυτά τα συγ
γενικά του στοιχεία σχημάτισε ο Βοναπάρτης το υλικό της
εταιρίας της 10 του Δεκέμβρη. Μια «εταιρία αγαθοεργίας»,
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με την έννοια ότι όλα τα μέλη της, όπως και ο Βοναπάρτης,
νιώθανε την ανάγκη να βοηθήσουν τον εαυτό τους με έξοδα
του εργαζόμενου έθνους. Αυτός ο Βοναπάρτης που ανακηρύχτηκε αρχηγός του κουρελοπρολεταριάτου, που εδώ μονά
χα ξαναβρίσκει σε μαζική μορφή τα συμφέροντα που ο ίδιος
ατομικά επιδιώκει, που σ ’ αυτό το απόβρασμα, το κατακάθι,
το ξάφρισμα όλων των τάξεων της κοινωνίας ξεχωρίζει τη
μόνη τάξη που πάνω της μπορεί να στηριχτεί απόλυτα, αυτός
είναι ο αληθινός Βοναπάρτης, ο Βοναπάρτης χωρίς περι
στροφές. Παλιός παμπόνηρος γλεντζές, που αντιλαμβάνεται
την ιστορική ζωή των λαών και τις κεφαλαιώδεις και κρατι
κές πράξεις τους σαν μια κωμωδία με την πιο χυδαία έννοια
της λέξης, σαν μια μασκαράτα, όπου τα μεγάλα κοστούμια,
τα μεγάλα λόγια και οι μεγάλες πόζες χρησιμεύουν μονάχα
σαν προσωπίδα στις πιο ταπεινές παλιανθρωπιές. Έ τσι έγινε στην πορεία του προς στο Στρασβούργο1, όπου ένας
γυμνασμένος ελβετικός γύπας παράστησε το ναπολεόντειο
αετό. Για την εισβολή του στη Βουλώνη, τυλίγει σε γαλλικές
στολές μερικούς λακέδες του Λονδίνου που παρασταίνουν
το στρατό. Στην εταιρία του της 10 του Δεκέμβρη μαζεύει
10.000 κουρελήδες που ο ρόλος τους είναι να παρασταίνουν
το λαό, όπως ο Κλάους Τσέτελ2 παρασταίνει το λιοντάρι. Σε
μια στιγμή που η ίδια η αστική τάξη έπαιζε με την πιο μεγά
λη σοβαρότητα την πιο τέλεια κωμωδία, δίχως να παραβιά
σει καμιά από τις πιο σχολαστικές απαιτήσεις της γαλλικής
δραματικής εθιμοτυπίας, τη στιγμή που και η ίδια ήτανε μισογελασμένη, μισοπεισμένη από την επισημότητα των δικών

1. Η πρώτη αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του Βοναπάρτη
ένινε το 1836 στο Στρασβούργο. Η εισβολή στη Βουλώνη το 1840 ήταν η
δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια του Λουδοβίκου Βοναπάρτη να ανακηρυχτεί αυτοκράτορας (σημ. τ. σύντ.).
2. Μορφή από το δράμα του Σαίξπηρ Όνειρο θερινής νύχτας (σημ. τ.
σύντ.).
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της κυβερνητικών πράξεων, έπρεπε να κερδίσει ο τυχοδιώ
κτης που έπαιρνε απλούστατα την κωμωδία σαν κωμωδία.
Και μονάχα όταν απαλλαγεί από τον επίσημο αντίπαλό του,
μονάχα όταν πάρει ο ίδιος στα σοβαρά τον αυτοκρατορικό
του ρόλο και, φορώντας τη ναπολεόντεια μάσκα, φανταστεί
πως παίζει το ρόλο του πραγματικού Ναπολέοντα, τότε γίνε
ται ο ίδιος θύμα της δικής του κοσμοθεωρίας, γίνεται ο σοβα
ρός φασουλής που δεν παίρνει πια την παγκόσμια ιστορία
για κωμωδία, αλλά τη δική του κωμωδία για παγκόσμια ιστο
ρία. Ό,τι ήταν τα εθνικά εργαστήρια για τους σοσιαλιστές
εργάτες, ό,τι ήταν για τους αστούς δημοκράτες η κινητή
φρουρά, ήταν για τον Βοναπάρτη η εταιρία της 10 του Δεκέμ
βρη, που αποτελούσε τη^ ϊιόμορφ η κομματική μαχητική
φορτωμένα σε σιδηροδρομικά βαγόνια, είχαν προορισμό να
αυτοσγεδιάζουν γι’ αυτόν ένα κοινό, να παοααταΪΛΏΐίν-χα
λαϊκό ενθουσιασμό, να ουολιάίίουν: «Ζτίτω ο αυτοκράτορας», να βρίζουν και να ξυλοφορτώνουν τους δημοκράτες,
φυσικά κάτω από την προστασία της αστυνομίας. Στις επι
στροφές του στο Παρίσι, είχαν την αποστολή να σχηματίζουν
την εμπροσθοφυλακή, να προλαβαίνουν ή να διαλύουν τις
αντιδιαδηλώσεις. Η εταιρία της 10 του Δεκέμβρη του ανήκε,
ήταν το έργο του, η πιο δική του σκέψη. Ό,τι άλλο ιδιοποιεί
ται, του το δίνει η δύναμη των περιστάσεων, ό,τι άλλο κάνει,
το κάνουν γι’ αυτόν οι περιστάσεις, ή αρκείται να αντιγρά
φει τις πράξεις των άλλων. Όταν όμως ο Βοναπάρτης μιλά
ει δημόσια μπροστά στους πολίτες με την επίσημη φρασεο
λογία για τάξη, για θρησκεία, για οικογένεια, για ιδιοκτησία,
έχοντας πίσω του τη μυστική εταιρία των Σούφτερλε και Σπίγκελμπεργκ1, την εταιρία της αταξίας, της πορνείας και της
κλεψιάς, εδώ πια είναι ο ίδιος ο Βοναπάρτης σαν πρωτότυ
1. Πρόσωπα απατεώνων και κλεφταράδων στο δράμα του Σίλερ Οι
ληστές (σημ. τ. σύντ.).
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πος αυτουργός, και η ιστορία της εταιρίας της 10 του Δεκέμ
βρη είναι η δική του ιστορία. Καμιά φορά τύχαινε βουλευτές
του κόμματος της τάξης να δοκιμάσουν τις μαγκούρες των
δεκεμβριστών. Κάτι περισσότερο. Ο αστυνομικός Ιόν, που
είχε αποσπαστεί στην εθνοσυνέλευση και που ήταν επιφορ
τισμένος να περιφρουρεί την ασφάλειά του, κατάγγειλε στη
μόνιμη επιτροπή, ότι σύιιφωνα ιιε τις καταθέσεις κάποιου
Αλέ. ένα τμήμα δεκεμβοιστών είχε αποφασίσει τη δολοφονία
του στρατηγού Σαννκαονιέ και του Ντιπέν. προέδρου της
εθνοσυνέλευσης, και ότι είχαν κιόλας οριστεί τα άτομα για
την εκτέλεσή τους. Μποοεί κανείς να φανταστεί την τρομά
ρα του κ. Ντιπέν. ΦαωόΜ νβ^4ιαγ^α..αναπάφεχ»τη μια
κοινοβουλευτική έρευνα για την εταιρία της IQ του Δεκέμ
βρη, δηλαδή μια βεβήλωση του βοναπαρτικού απόκρυφου
κόσμου. Ακριβώς, όμως, πριν από τη σύνοδο
εθνοσυνέλευσης, ο Βοναπάρτης διάλυσε προνοητικά.τηνεταιρία. του,
φυσικά αονάνα οτα ναοτιά. γιατί ακόμα και στα τέλη του
1851 ο αστυνομικός διευθυντής Καρλιέ, σ ’ ένα διεξοδικό
υπόμνημά του, προσπαθούσε μάταια να τον παρακινήσει να
διαλύσει πραγματικά τους δεκεμβριστές.
Η εταιρία της 10 του Δεκέμβρη θα έμενε ο ιδιωτικός στρα
τός του Βοναπάρτη ως τη μέρα που θα κατόρθωνε να μετα
τρέψει τον τακτικό στρατό σε μια εταιρία της 10 του Δεκέμ
βρη. Ο Βοναπάρτης έκανε γι’ αυτό την πρώτη απόπειρα, λίγο
καιρό ύστερα από την αναβολή των εργασιών της εθνοσυνέ
λευσης και μάλιστα με τα χρήματα που μόλις της είχε αποσπάσει. Σαν μοιρολάτρης που ήταν, ζούσε με την πεποίθηση
ότι υπάρχουν ορισμένες ανώτερες δυνάμεις στις οποίες ο
άνθρωπος και προπαντός ο στρατιώτης δεν μπορεί να αντισταθεί. Σ ’ αυτές τις δυνάμεις έβαζε στην πρώτη γραμμή τα
πούρα και τη σαμπάνια, τα κρύα πουλερικά και τα λουκάνι
κα με σκόρδο. Γι’ αυτό άρχισε πρώτα να κερνά στα σαλόνια
των Ηλυσίων τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς
με πούρα και σαμπάνια, με κρύα πουλερικά και λουκάνικα

με σκόρδο. Στις 3 του Οκτώβρη επαναλαμβάνει αυτή τη
μανούβρα με τα στρατεύματα στην επιθεώρηση του Σεν-Μορ
και στις 10 του Οκτώβρη την ίδια μανούβρα σε μεγαλύτερη
ακόμα κλίμακα στη στρατιωτική παρέλαση του Σατορί. Ο
θείος θυμόταν τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου
στην Ασία, ο ανιψιός τις θριαμβευτικές πορείες του Βάκχου
στην ίδια χώρα. Μα ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν φυσικά ημί
θεος, ενώ ο Βάκχος ήταν θεός, και μάλιστα ο προστάτης θεός
της εταιρίας της 10 του Δεκέμβρη.
Ύ στεοα από την επιθεώρηση της 3 του Οκτώβρη, η μόνΑμη επιτοοπη κάλεσε σε απολογία τον υπουογό των Στοατιωτικών ντ’ Οπούλ. Ο ντ’ Οπούλ υποσχέθηκε ότι δε θα επαναληφθούν αυτά τα πειθαρχικά παραπτώματα. Ξερουμε πώς
κράτησε ο Βοναπάρτης στις 10 του Οκτώβρη την υπόσχεση
που έδωσε ο ντ’ Οπούλ. Και στις δυο επιθεωρήσεις είνε το
πρόσταγμα ο Σανγκαρνιέ, σαν ανώτατος διοικητής του στρατ α ΰ τσΰ Παρισιού. Ο Σανγκαρνιέ, που ήταν ταυτόνοονα
μέλος της μόνιμης επιτροπής, ο αονηγός της εθνοφυλακής, ο
«σωτήρας»της2 9 του Γενάοη και της 13 του Ιούνη. ο «προ
μαχώνας της κοινωνίας», ο υποψήφιος του κόμματος της
τάξής για το προεδρικόαξίωμα, ο πιθανός Μονκ δυο μοναρχιών^ δεν είχε ποτέ ως τότε αναγνωρίσει τον εαυτό του σαν
υφιστάμενο του υπουργού των στρατιωτικών, χλεύαζε πάντα
ανοιχτά το δημοκρατικό Σύνταγμα και είχε παραφορτωθεί
του Βοναπάρτη με μια διφορούμενη διακριτική προστασία.
Τώρα υπεράσπιζεμε ζήλθ.Ι.Ιΐν·πείθαοχΧαεν,άνχια0 ·Τθν υπουρ
γό των στρατιωτικών και το Σύνταγμα ενάντια στον Βοναπάρτη. Και ενώ στις ίό του Οκτώβρη ένα μέρος του ιππικού
φώναζε: «Ζήτω ο Ναπολέων! Ζήτω τα λουκάνικα!», ο Σαν
γκαρνιέ φρόντισε τουλάχιστον το πεζικό που παρήλαυνε
κάτω από τις διαταγές του φίλου του Νεμεγιέρ, να κρατήσει
μια παγερή σιωπή. Για τιμωρία, ο υπουργός των Στρατιωτι
κών, κατά παραγγελία του Βοναπάρτη, απάλλαξε το στρα
τηγό Νεμεγιέρ από τα καθήκοντά του στο Παρίσι, με το πρό-
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σχήμα ότι τον διορίζει διοικητή της 14ης και της 15ης μεραρ
χίας του στρατού. Ο Νεμεγιέρ δε δέχτηκε αυτή τη μετάθεση
και έτσι αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Ο Σανγκαρνιέ, από την
πλευρά του, δημοσίευσε στις 2 του Νοέμβρη μια ημερήσια
διαταγή που απαγόρευε στα ένοπλα στρατεύματα κάθε
εί^ΰςίίολιτικές εκδηλώσειςχοίδιαδηλώσεις. Τα φύλλα των
Ηλυσίων1άρχισαν την επίθεση ενάντια στον Σανγκαρνιέ, τα
φύλλα του κόμματος της τάξης ενάντια στον Βοναπάρτη, η
μόνιμη επιτροπή επαναλάμβανε τις μυστικές συνεδριάσεις
της, όπου έγινε επανειλημμένα η πρόταση να κηρυχτεί η
πατρίδα σε κίνδυνο. Ο στρατός φαινόταν χωρισμένος σε δυο
εχθρικά στρατόπεδα με δυο εχθρικά επιτελεία που το ένα
έδρευε στα Ηλύσια, όπου έμενε ο Βοναπάρτης, και το άλλο
στον Κεραμεικό, όπου έμενε ο Σανγκαρνιέ. Για μια στιγμή
φάνηκε πως, για να δοθεί το σύνθημα της μάχης, χρειαζόταν
μονάχα η σύγκληση της εθνοσυνέλευσης. Το γαλλικό κοινό
έκρινε αυτές τις προστριβές ανάμεσα στον Βοναπάρτη και
τον Σανγκαρνιέ όπως ο Άγγλος εκείνος δημοσιογράφος που
τις χαρακτήρισε με τ ’ ακόλουθα λόγια: «Οι πολιτικές υπη
ρέτριες της Γαλλίας σαρώνουν με παλιόσκουπες την καφτερή λάβα της επανάστασης και καβγαδίζουν την ώρα που
κάνουν αυτή τη δουλειά.»
Στο μεταξύ ο Βοναπάρτης βιάστηκε ν’ απαλλάξει από τα
καθήκοντά του τον υπουργό των Στρατιωτικών ντ’ Οπούλ,
να τον ξαποστείλει επειγόντως στο Αλγέρι και να διορίσει
Σραμ. Στις 12 του Νοέμβρη έστειλε στην εθνοσυνέλευση ένα
μήνυμα με αμερικανική πολυλογία, παραφορτωμένο με
λεπτομέρειες, που μοσκοβολούσε τάξη, γεμάτο πόθο για συμ
φιλίωση, που έδεΐγν£.υποταγή στο Σύνταγμα, ποιιια πραγ
ματευότανε όλα και το καθετί εκτός από τα φλέγοντα ζητή;

1. Οι βοναπαρτικές εφημερίδες (σημ. τ. σύντ.).
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ίΐαταττκστινίχτκ. Παροδικά τάχα άφηνε να του ξεφύγουν τα
λόγια ότι σύμφωνα με τις ρητές διατάξεις του Συντάγματος,
μονάχα ο πρόεδρος διαθέτει το στρατό. Το μήνυμα τελείωνε
με τα ακόλουθα πολυσήμαντα λόγια:

«Η Γαλλία χρειάζεται πριν α π ’ όλα ησυχία... Δεσμευμέ
νος από τον όρκο μου και μόνο, θα παραμείνω μέσα στα στε
νά όρια που μου χάραξε... Όσο για μένα, που έχω εκλεγεί από
το λαό και που μονάχα σ ’ αυτόν χρωστάω την εξουσία μου,
θα υποτάσσοιιαι πάντα στη νόμιμα εκφρασμένη θέλησή του.
Αν αποφασίσετε σ ’ αυτή τη σύνοδο την αναθεώρηση του
Συντάγματος, τότε μια συντακτική συνέλευση θα κανονίσει
τη θέση της εκτελεστικής εξουσίας. Αν όχι, τότε ο λαός θα δια
κηρύξει πανηγυρικά τη θέλησή του το 1852. Μα όποιες και
αν είναι οι λύσεις του μέλλοντος, ας συμφωνήσουμε σ ’ ένα:
να μην αφήσουμε ποτέ το πάθος, τον αιφνιδιασμό ή τη βία να
κρίνουν την τύχη ενός μεγάλου έθνους... Μα ό,τι απασχολεί
πριν απ’ όλα τη σκέψη μου, δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει τη
Γαλλία το 1852, μα πώς θα χρησιμοποιήσω τον καιρό που
διαθέτω ακόμα έταιπου η ενδιάμεση περίοδος να πέράσει
δίχως αναστάτωση ή ταραχή! Σας άνοιξα την καρδιά μου με
ειλικρίνεια. Θα απαντήσετε στην ειλικρίνειά μου με την εμπι
στοσύνη σας, στην καλή μου προσπάθεια με τη συνεργασία
σας και ο Θεός θα κάνει τα υπόλοιπα.»
Η καθώς πρέπει, υποκριτικά μετριοπαθής, ενάρετα κοινοτοπική γλώσσα της αστικής τάξης, αποκαλύπτει την πιο
βαθιά της σημασία με το στόμα του ανώτατου άρχοντα της
εταιρίας της 10 του Δεκέμβρη και του ήρωα των φαγοποτιών
του Σεν-Μορ και του Σατορί.
Οι μπουργκράφοι του κόμματος της τάξης δε γελάστηκαν
ούτε μια στιγμή για το πόση εμπιστοσύνη άξιζε αυτό το
άνοιγμα της καρδιάς του Βοναπάρτη. Από καιρό ήταν χορ
τάτοι από όρκους, είχαν ανάμεσά τους παλαίμαχους και αρι
στοτέχνες της πολιτικής επιορκίας και δεν τους ξέφυγε το
σημείο του μηνύματος που αφορούσε το στρατό. Είδαν με
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αγανάκτηση ότι στη σχοινοτενή απαρίθμηση των νόμων που
είχαν ψηφιστεί τελευταία, το μήνυμα είχε επίτηδες αποσιωπήσει τον πιο σπουδαίο νόμο, τον εκλογικό νόμο και ότι
μάλιστα στην περίπτωση μη αναθεώρησης του Συντάγματος,
άφηνε στην κρίση τρυ λαού την εκλογή του προέδρου για το
1852,0 εκλογικός νόμος ήταν το μολυβένιο βαρίδι, που δεμέ
νο στα πόδια του κόμματος της τάξης, το εμπόδιζε στο βάδι
σμα και ακόμα περισσότερο, βέβαια, στην εξόρμηση! Ακόμα
ο Βοναπάρτης, διαλύοντας επίσημα την εταιρία της 10 του
Δεκέμβρη και απολύοντας από τη θέση του τον υπουργό των
Στρατιωτικών ντ’ Οπούλ, είχε θυσιάσει τους αποδιοπο
μπαίους τράγους με το ίδιο του το χέρι πάνω στο βωμό της
πατρίδας. Είχε αμβλύνει την αιχμή της αναμενόμενης
σύγκρουσης. Τέλος, το ίδιο το κόμμα της τάξης έψαχνε με
αγωνία να αποφύγει, να αδυνατίσει, να πνίξει κάθε αποφασιστική σύνκοουση ιιε την εκτελεστική εξουσία. Από φόβο
μήπως χάσει τις κατακτήσεις ενάντια στην επανάσταση, επέ
τρεπε στους αντιπάλους του να δρέπουν τους καρπούς της.
«Η Γαλλία χρειάζεται πριν απ’ όλα ησυχία». Αυτό φώναζε
στην επανάσταση το κόμμα της τάξης, από το Φλεβάρη1και
ύστερα, αυτό φώναζε και το μήνυμα του Βοναπάρτη στο κόμ
μα της τάξης. «Η Γαλλία χρειάζεται πριν απ’ όλα ησυχία»,Ο
Βοναπάρτης έκανε ενέργειες που απόβλεπαν στο σφετερισμό, μα το κόμμα της τάξης γινόταν ένοχο «ταραχής», όταν
έκανε θόρυβο γι’ αυτές τις ενέργειες και τις σχολίαζ,ε υπο
χονδριακά. Τα λουκάνικα του Σατορί δε βγάζαν τσιμουδιά
όσο δε μιλούσε κανένας γι’ αυτά. «Η Γαλλία χρειάζεται πριν
απ’ όλα ησυχία.» Συνεπώς, ο Βοναπάρτης ζητούσε να τον
αφήσουν να δρα ήσυχα και το κοινοβουλευτικό κόμμα το
παράλυε ένας διπλός φόβος: ο φόβος μηπως^προκαΜσει
ξανά τις επαvαστατικέc ταοάγέ<: κάΐ ο φ ό ^ μιίπακ φανεί το

1. Εννοεί το Φλεβάρη του 1848 (σημ. τ. σύντ.).
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ίδιο σαν ταοαγοποιός στα μάτια της ίδιας της τάξης του, στα
μάτια της αστικής τάξης. Και μια που η Γαλλία χρειαζόταν
πριν απ’ όλα ησυχία, το κόμμα της τά£ης δεν ιολαούοε-ν’
απαντήσει με «πόλεμο», αφού ο Βοναπάρτης στο μήνυμά του
είχε μιλήσει για «ειρήνη». Και το κοινό, που αυτοκολακευόταν ότι θα παρακολουθούσε σκηνές μεγάλων σκανδάλων
κατά την έναρξη της εθνοσυνέλευσης, γελάστηκε σ ’ αυτές τις
προσδοκίες του. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, που απαι
τούσαν την κατάθεση των πρακτικών της μόνιμης επίιτροπής
πάνω στα γεγονότα του Οκτώβρη, καταψηφίστηκαν από την
πλειοψηφία. Κατ’ αρχάς απόφυγαν όλες τις συζητήσεις που
μπορούσαν να προκαλέσουν ερεθισμό. Οι εργασίες της εθνο
συνέλευσης το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη του 1850 ήταν δίχως
ενδιαφέρον.
Τέλος, τις τελευταίες μέρες του Δεκέμβοη,
φτοπόλεμος γύρω από μερικά προνόμιά του κοινοβουλίου.
Το κίνημα αποτελματωνόταν σε τιποτενίοΰ^δϊκ^αβιστΐκους καβγάδες για τα προνόμια των δυο εξουσιών, από τότε
που η αστική τάξη, καταργώντας το γενικό εκλογικό δικαί
ωμα, είχε η ίδια για κάμποσο γλιτώσει από την πάλη των
τάξεων.
Είχανπετύχει να εκδοθεί^ uig δικαστική απόφαση για
χρέη, ενάντια σ’ έναν από tovc Βουλευτέο ττκ εθνοσυνέλευσηςιΐον,Μογκέν. Ύστερα από ερώτημα του προέδρου του
δικαστηρίου, ο υπουργός τηςΔικαιοσύνης Ρουέ δήλωσε πως
δίχως άλλες διατυπώσεις έπρεπε να εκδοθεί ένταλμα σύλλη
ψης ενάντια στον οφειλέτη. Ο Μογκέν, λοιπόν, ρίχτηκε στη
φυλακή γι α νοέη. Η εθνοσυνέλευση ε'?αγοκί)θηκε όταν έμαθε
την πρρσβρλή. Και όχι μόνο διέταξε την άμεση απόλυσή τόΰ,
μα το ίδιο βράδυ τον έβγαλε με τη βία με το δικαστικό της κλη
τήρα από τις φυλακές του Κλισί. Ωστόσο, για να διατρανώ
σει την πίστη της στην ιερότητα της ατομικής ιδιοκτησίας και
με την υστερόβουλη σκέψη ν’ ανοίξει, σε περίπτωση ανάγκης,
ένα άσυλο για τους ορεινούς που θα γίνονταν ενοχλητικοί,
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παραδέχτηκε τη φυλάκιση για χρέη τον αντιπροσώπων του
λασύ ύστερα από προηγούμενη άδειά της. Ξέχασε να θεσπίσει ότι και ο π ρ φ δ ρ ο ς ^
να-φυλα
κιστεί για χρέη. Εκμηδένισε και το τελευταίο ίχνος ασυλίας
πσυ περιέβαλλε τα μέλη τρυ σώματός της.
Όπως είπαμε, ρ αστυνσμικός Ιόν, με βάση την κατάθεση
κάπριρυ Αλέ, είχε καταγγείλει ένα τμήμα δεκεμβριστών ότι
πρρετοίμαζε τρ φόνρ τρυ Ντιπέν και τρυ Σανγκαρνιέ. Σχετι
κά μ’ αυτό, στην πρώτη κιόλας συνεδρίαση της εθνοσυνέ
λευσης, οι κοσμήτορες χάνανε την πρόταση να ιδςυθεί μια
ειδική κοινοβουλευτική αστυνομία που να πληρώνεται από
τρν ιδιαίτερρ πρρϋπρλργισμό της εθνοσυνέλευσης και να
είναι εντελώς ανεξάρτητη από το διευθυντή της αστυνομίας.
Ο υπουργός των Εσωτερικών Μπαρός διαμαρτυρήθηκε γι’
αυτή την επέμβαση στη δικαιοδρσία τσυ. Καταλήξανε τότε σ’
έναν άθλιο συμβιβασμό, που σύμφωνα μ’ αυτόν ο αστυνομι
κός επίτρρπρς της~εΘνρσυνέλευσης θα μισθσδρτρύνταν,
βέβαια, από τον ιδιαίτερο πρρϋπρλργισμό της και θα διρριζόταν ή θ ’ απρλυόταν από τρυς κοομήτορές της, μα ύστερα
από πρρηγούμενη συνεννόηση με τον υπουργό των Εσωτε
ρικών. Στα αναμεταξύ, η κυβέρνηση άρχισε τη δικαστική δίω
ξη ενάντια στον Αλέ και δε δυσκολεύτηκε να παρσυσιάσει τις
πληροφορίες του σαν απάτη και να γελοισπριήσει, με τρ στό
μα τσυ δημόσισυ κατήγορρυ, τρν Ντιπέν, τρν Σανγκαρνιέ,
τρν Ιόν και όλη την εθνοσυνέλευση. Στις 29 του Δεκέμβρη, σ
υπουργός Μπαρός γράφει ένα γράμμα στσν Ντιπέν ζητώντας
την παύση τσυ Ιόν. Τ ρ γραφείρ της εθνρσυνέλευσης απσφασίζει να διατηρήσει τρν Υόν στη θέση τρυ, μα η εθνρσυνέλευση, τρσμαγμένη από τη βίαιη ενέργειά της στην υπόθεση
Μογκέν και συνηθισμένη, όταν αποτσλμσύσε ένα χτύπημα
ενάντια στην εκτελεστική εξσυσία, να δέχεται σε αντάλλαγ
μα απ’ αυτή δυσ χτυπήματα, δεν επικύρωσε αυτή την από
φαση. Απόλυσε τον Ιόν, για να τσν αμείψει για τον υπηρε
σιακό τρυ ζήλο^χαΐ^ίεβήθηκε από ένα κοινοβρυλευτικό της
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προνόμιο που της ήταν απαραίτητο ενάντια σ ’ έναν άνθοωπο που δεν αποφασίζει κάτι τη νύγτα για να το εκτέλεσει την
νύχτα.
Είδαμε πώς η εθνοσυνέλευση, που στους μήνες Νοέμβρη
και Δεκέμβρη της δόθηκαν μεγάλες χτυπητές ευκαιρίες, απόφυγε ή κατάπνιξε την πάλη με την εκτελεστική εξουσία. Τώρα
τη βλέπουμε αναγκασμένη να τη δέχεται με τις πιο τιποτένιες
αφορμές. Στην υπόθεση Μογκέν επικυρώνει κατ’ αρχάς τη
φυλάκιση των αντιπροσώπων του λαού για χρέη, μα επιφυ
λάσσεται να επιτρέψει την εφαρμογή της μονάχα σε αντι
προσώπους που θα της ήταν δυσάρεστοι, και γι’ αυτό το ατι
μωτικό προνόμιο τσακώνεται με τον υπουργό της Δικαιο
σύνης. Αντί να χρησιμοποιήσει το δήθεν δολοφονικό σχέδιο
για να διατάξει μια έρευνα για την εταιρία της 10 του Δεκέμ
βρη και να ξεσκεπάσει μπροστά σ ’ όλη τη Γαλλία και μπρο
στά στην Ευρώπη, χωρίς ελπίδα σωτηρίας, την πραγματική
όψη του Βοναπάρτη, σαν αρχηγού του παρισινού κουρελο
προλεταριάτου, περιορίζει αυτή τη σύγκρουση μόνο στο
ζήτημα ποιος από τους δυο, αυτή ή ο υπουργός των Εσωτε
ρικών, είναι αρμόδιος να διορίζει και να παύει έναν αστυ
νομικό επίπτροπο. Ε τσι βλέπουμε σ’ όλη την περίοδο το κόμ
μα της τάξης να αναγκάζεται με τη διφορούμενη στάση του,
να θρυμματίζει και να εξανεμίζει την πάλη του με την εκτε
λεστική εξουσία σε μικροπρεπείς καβγάδες για ζητήματα
αρμοδιότητας, σε μικροπρεπείς παρενοχλήσεις, στρεψοδι
κίες και διαπληκτισμούς για τα όρια δικαιοδοσίας και να
κάνει περιεχόμενο της δράσης του τα πιο γελοία ζητήματα
τύπων. Δεν τολμάει ν’ αρχίσει τη σύγκρουση τη στιγμή που η
σύγκρουση έχει σημασίοΤαοχης, οταν η ΕόιώΤΓΒαέ&<ηικϊ)'

ε|ουσ^έχεΓπ§α^ΐ^άάΐΟΟ,

JMS

εθνόσΰνελεΰσής θα ήταν υπόθεση του έθνους. Θα έδινε έτσι
στο έθνος ένα πρόστάγμα να βαδίσει και τίποτα δε φοβάται
περισσότερο από το να μπει το έθνος σε κίνηση. Γι’ αυτό σε
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τέτοιες ευκαιρίες απορρίπτει τις προτάσεις των ορεινών και
περνάει στην ημερήσια διάταξη. Κι αφού το κόμμα της τάξης
εγκατέλειψε τον αγώνα για το επίμαχο ζήτημα στις μεγάλες
του διαστάσεις, η εκτελεστική εξουσία περιμένει ήσυχα τη
στιγμή που θα μπορέσει να ξαναπιάσει το ίδιο ζήτημα με
τιποτένιες και ασήμαντες αφορμές, όταν, σαν να λέμε, δεν
παρουσιάζει παρά ένα κοινοβουλευτικό τοπικό ενδιαφέρον.
Τόαξεαπάει η συγκραιοΰμεΜί ο ο $ ί ^
τότε τραβάει την αυλαία,απά.ΐα.παρασκήνια, τότε καταγ-^
γέλλει τον πρόεδρο, τότε κηρύσσει τη δημοκρατία σεχίνδν:
νο. μα τότε και το πάθος της φαίνεται ανούσιο και .ηαφορ^ϊί
για τον αγώνα σαν υποκριτικό πρόσχημα ή σαν κάτι που γενι
κά δεν αξίζει για αγώνα. Η κοινοβουλευτική θύελλα μετατρέπεται σε θύελλα μέσα σ ’ ένα ποτήρι νερό, ο αγώνας με
μηχανορραφία, η σύγκρουση σε σκάνδαλο. Και ενώ οι επα
ναστατικές τάξεις απολαμβάνουν χαιρέκακα την ταπείνωση
της εθνοσυνέλευσης γιατί λαχταρούν τόσο τα κοινοβουλευ
τικά της προνόμια όσο λαχταράει η ίδια η εθνοσυνέλευση τις
λαϊκές ελευθερίες, η αστική τάξη που είναι έξω από το κοι
νοβούλιο δεν μπορεί να νιώσει ότι η αστική τάξη που βρί
σκεται μέσα στο κοινοβούλιο μπορεί να σπαταλάει τον και
ρό της σε τέτοιους τιποτένιους τσακωμούς και να εκθέτει την
ησυχία με τόσο άθλιους ανταγωνισμούς με τον πρόεδρο. Τα
χάνει με μια στρατηγική που κλείνει ειρήνη, τη στιγμή που
όλος ο κόσμος περιμένει μάχες και που αρχίζει την επίθεση,
τη στιγμή που όλος ο κόσμος πιστεύει πως έκλεισε ειρήνη.
Στις 20 του Δε>?έμβρη, οΠαακάΧΝτιποά έκανε επερώτηση στον υπουργό χων Εσωτερικώνγια το λα^ίο των χρυαώΥ_
ράβδων. Το λαχείο αυτό ήτανε «παιδί των Ηλυσίων». Το είχε
φέρει στον κόσμο ο Βοναπάρτης με τους πιστούς του και ο
διευθυντής της αστυνομίας Καρλιέ το είχε πάρει κάτω από
την επίσημη προστασία του, παρόλο που ο γαλλικός νόμος
απαγορεύει όλα τα λαχεία, εκτός από κείνα που επιδιώκουν
φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εφτά εκατομμύρια λαχνοί, που
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ο καθένας στοίχιζε και από ένα φράγκο, και που τα κέρδη του
προορίζονταν δήθεν για να μεταφερθούν αλήτες του Παρι
σιού στην Καλιφόρνια. Από τη μια μεοιά. τα χουσά όνειοα
θα έδιωγναν τα σοσιαλιστικά όνειρα του παρισινού ποολετου λαχνού θα έδιωχνε το δογματικό δικαίωμα στην εργασία.
Φυσικά, οι εργάτες του Παρισιού δεν ξαναείδανε κάτω από
τη λάμψη των χρυσών ράβδων της Καλιφόρνιας τα άσημα
φράγκα που τους είχανε πάρει με κατεργαριά από την τσέπη.
Στην ουσία, άλλωστε, όλη η υπόθεση ήταν μια καθαρή απά
τη. Οι αλήτες που θα βάζανε μπρος τα χρυσωρυχεία της Καλιφόρνιας δίχως να κοπιάσουν να φύγουν από το Παρίσι, ήταν
ο ίδιος ο Βοναπάρτης και η φορτωμένη χρέη στρογγυλή τράπεζά του. Τα τρία εκατομμύρια, που είχε ψηφίσει η εθνοσυ
νέλευση, είχαν κατασπαταληθεί και με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο έπρεπε να ξαναγεμίσει το ταμείο. Μάταια ο Βοναπάοτης etye avot& i ένα εθνικό
λεγό)χενων εογατουπόλεαΥν. όπου φιγουοάοιί ε πρώτος α’ ένα
σημαντικό ποσό. Οι σκληρόκαρδοι αστοί περιμένανε με
δυσπιστία την "καταβολή του ποσού της εγγραφής του και
επειδή αυτή, φυσικά, δεν πραγματοποιόταν, σωριάστηκε
χάμου η κερδοσκοπία με τους σοσιαλιστικούς ισπανικούς
πύργους. Οι ράβδοι χρυσού είχαν μεγαλύτερη επιτυχία. Ο
Βοναπάρτης και η συντροφιά του δεν αρκέστηκαν να τσε
πώσουν ένα μέρος της διαφοράς ανάμεσα στα εφτά εκατομ
μύρια και στην αξία των ράβδων χρυσού που είχαν μπει σε
λαχείο, έφτιαξαν ψεύτικους λαχνούς, έβγαλαν δέκα, δεκα
πέντε και είκοσι λαχνούς με τον ίδιο αριθμό - χρηματικές
πράξεις που ήταν απόλυτα σύμφωνες με το πνεύμα της εται
ρίας της 10 του Δεκέμβρη. Εδώ η εθνοσυνέλευση δεν είχε πια
απέναντι της τον εικονικό πρόεδρο της δημοκρατίας, αλλά
τον Βοναπάρτη με σάρκα και οστά. Εδώ μπορούσε να τον
πιάσει επ’ αυτοφόρω, όχι πια για παράβαση του Συντάγμα
τος, αλλά του ποινικού κώδικα. Αν αγνόησε την επερώτηση
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του Ντιπρά και πέρασε στην ημερήσια διάταξη, αυτό δεν έγινε μονάχα γιατί η πρόταση του Ζιραντέν να δηλώσει πως
θεωρεί τον εαυτό της «ικανοποιημένο» θύμιζε στο κόμμα της
τάξης την ίδια του συστηματική διαφθορά. Ο αστός, και πριν
απ’ όλα ο αστός που έχει φουσκώσει κι έγινε πολιτικός,
συμπληρώνει την πρακτική του χυδαιότητα με μια θεωρητι
κή υπεροψία. Σαν πολιτικός γίνεται, όπως και η ίδια η κρα
τική εξουσία που στέκεται αντίκρυ του, ένα ανώτερο ον που
δεν μπορεί να καταπολεμηθεί παρά με ανώτερο καθαγια
σμένο τρόπο.
Αφού η ίδια η εθνοσυνέλευση με το ίδιο της το χέρι τον
βοήθησε να περάσει το ολισθηρό έδαφος των στρατιωτικών
συμποσίων, των επιθεωρήσεων, της εταιρίας της 10 του
Δεκέμβρη και, τέλος, του ποινικού κώδικα, ο Βοναπάρτης,
που ακριβώς σαν «μποέμ» και σαν πριγκιπικός κουρελο
προλετάριος που ήταν, είχε το πλεονέκτημα απέναντι στον
κατεργάρη αστό ότι μπορούσε να παλέψει με πρόστυχο τρό
πο, είδε πως είχε φτάσει πια η στιγμή να περάσει από τη φαι
νομενική άμυνα στην επίθεση. Λίγο τον στεναχωρούσαν οι
μικρές ήττες που είχαν πάθει στο μεταξύ οι υπουργοί της
Δικαιοσύνης, των Στρατιωτικών, των Ναυτικών, των Οικο
νομικών και που μ’ αυτές η εθνοσυνέλευση φανέρωνε την
γκρινιάρικη δυσαρέσκειά της. Δεν εαπόδιδε αονά^α_τους
υπουργούς να παραιτηθούν και ν’ αναγνωρίσουν έτσι την
υποταγή της εκτελεστικής εξουσίας στο κοινοβούλιο. Αλλά
μπόρεσε τώρα ν’ αποτελειώσει εκείνο που είχε αρχίσει,στις
διακοπές της εθνοσυνέλευσης, δηλαδή την απόσπαση„ιης..
στρατιωτικής εξουσίας από το κοινοβούλιο, την καθαίρεση

τονϊανγκαρνιέ.
Μια εφημερίδα των Ηλυσίων δημοσίευσε μια ημερήσια
διαταγή που είχε δήθεν απευθυνθεί το ιτήνα Μάη nooc ττιν in
Μεραρχία στρατού και συνεπώς προερχόταν από τον Σαννκαονιέ. Σ ’ αυτή γινόταν σύσταση στους αξιωματικούς, σε
περίπτωση εξέγερσης, να φανούν αμείλικτοι στους προδότες
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που θα παρουσιάζονταν στις γραμμές τους, να τους τουφεκίσουν επιτόπου και σε περίπτωση που η εθνοσυνέλευση θα
ήθελε να χρησιμοποιήσει τα στρατεύματα, να της το αρνηθούν. Στις 3 του Γενάρη 1851, η κυβέρνηση επεοωτήθηκε γι’
αυτή την ημερήσια διαταγή. Ζητά, για να εξετάσει την υπό
θεση, πρώτα τρεις μήνες, ύστερα μια βδομάδα και, τέλος,
μονάχα 24 ώρες προθεσμία. Η εθνοσυνέλευση επιμένει να της
δοθεί μια άμεση εξήγηση. Ο Σανγκαρνιέ σηκώνεται και δηλώ
νει ότι ποτέ δεν είχε βγει μια τέτοια ημερήσια διαταγή. Προσθετει ότι πάντα θα έσπευδε να συμμορφωθεί με τις διαταγές
της εθνοσυνέλευσης και ότι σε περίπτωση σύγκρουσης η εθνο
συνέλευση μπορεί να υπολογίζει σ ’ αυτόν. II συνέλευση υπο
δέχεται τη δήλωσή του με απερίγραπτα χειροκροτήματα και
τού εκφράζει την εμπιστοσύνη της. Έτσι, η εθνοσυνέλευση
παραιτείται, θεσπίζει την ίδια της την αδυναμία και την
παντοδυναμία του στρατού, βάζοντας τον εαυτό της κάτω
από την ατομική προστασία ενός στρατηγού. Ο στρατηγός,
όμως, γελιέται όταν βάζει στη διάθεση της εθνοσυνέλευσης,
και ενάντια στον Βοναπάρτη μια εξουσία που του είχε δοθεί
σαν φέουδο από τον ίδιο τον Βοναπάρτη και όταν, με τη σει
ρά του, λογάριαζε πως θα προστατευόταν από το κοινοβού
λιο αυτό, δηλαδή από τον ίδιο τον προστατευόμενό του που
είχε ανάγκη από προστασία. Μα ο Σανγκαρνιέ πιστεύει στη
μυστηριώδη δύναμη, με την οποία τον είχε προικίσει η αστι
κή τάξη από τις 29 του Γενάρη 1849. θεωρεί τον εαυτό του
σαν την τρίτη εξουσία που-υπάρχει δίπλα-οτ ις. άλλες, κρατικες εξουσίες. Συμμερίζεται την τύχη των άλλων ηρώων ή
καλύτερα των αγίων αυτής της εποχής, που το μεγαλείο τους
συνίσταται ακριβώς στη μεγάλη ιδέα που δημιουργεί γι’
αυτούς το κόμμα τους από συμφέρον και που ξεπέφτουν σε
κοινότατες μορφές μόλις οι περιστάσεις τούς καλούν να
πραγματοποιήσουν θαύματα. Η απιστία είναι γενικά ο θανά
σιμος εχθρός αυτών των δήθεν ηρώων και των πραγματικών
αγίων. Απο δω και η αξιοπρεπής ηθική αγανάκτησή τους
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ενάντια στους ανενθουσίαστους ευφυολόγους και σκώπτες.
Το ίδιο βράδυ, οι υπουργοί κλήθηκαν στα Ηλύσια. Ο
Βοναπάρτης επέμεινε στην απόλυση του Σανγκαρνιέ· πέντε"'
υπουργοί αρνήθηκάν να την υπογράψουν, ΐ ϊ Μονιτέρ προ
αναγγέλλει μια κυβερνητική κρίση και ο Τύπος του κόιιιιατος της τάξης απειλεί με τη συγκρότηση ενός κοινοβουλευτι
κού σ τρ α το ύ Μ τω α π ο τή ^
μα της τάξης είχε το συνταγματικό δικαίωμα να το κάνει
αυτό. Δεν είχε παρά να διορίσει τον Σανγκαρνιέ πρόεδρο της
εθνοσυνέλευσης και να καλέσει για την περιφρούρησή της
οποιαδήποτε στρατιωτική δύναμη ήθελε. Μπορούσε να το
κάνει αυτό τόσο πιο σίγουρα όσο ο Σανγκαρνιέ βρισκόταν
ακόμη πραγματικά επικεφαλής του στρατού και της παρισι
νής εθνοφυλακής και καιροφυλακτούσε τη στιγμή που θα τον
καλούσαν μαζί με το στρατό. Ο βοναπαρτικός Τύπος δεν τολ
μούσε ακόμα ούτε καν να αμφισβητήσει το δικαίωμα της
εθνοσυνέλευσης να καλεί άμεσα τα στρατεύματα, μια νομική
λεπτολογία που κάτω από τις δοσμένες περιστάσεις δεν υπο
σχόταν καμιά επιτυχία. Ότι ο στρατός θα υπάκουε στις δια
ταγές της εθνοσυνέλευσης φαίνεται πιθανό, αν σκεφτεί
κανείς ότι ο Βοναπάρτης χρειάστηκε οκτώ μέρες να ψάχνει
σ’ όλο το Παρίσι για να βρει επιτέλους δυο στρατηγούς, τον
Μπαραγκέ ντ Ί λ ιέ και τον Σεν Ζαν ντ ’ Ανζελί, που δήλωσαν
ότι είναι έτοιμοι να προσυπογράψουν την απόλυση του Σαν
γκαρνιέ. Είναι όμως περισσότερο από αμφίβολο ότι το κόμ
μα της τάξης θα μπορούσε να βρει μέσα στις ίδιες του τις
γραμμές και στο κοινοβούλιο τον αναγκαίο αριθμό ψήφων
για να μπορεί να παρθεί μια τέτοια απόφαση, όταν σκεφτεί
κανείς ότι οκτώ μέρες αργότερα, 286 ψήφοι χωρίστηκαν απ’
αυτό και ότι οι ορεινοί απόρριψαν μια παρόμοια πρόταση
ακόμα από το Δεκέμβρη του 1851, δηλαδή την τελευταία ώρα
της απόφασης. Ωστόσο, θα κατόρθωναν ίσως τώρα οι μπουργκράφοι να παρασύρουν ακόμα τη μάζα του κόμματός τους
στον ηρωισμό να νιώθουν τον εαυτό τους σίγουρο πίσω από
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ένα δάσος από λόγχες και να δέχονται τις υπηρεσίες ενός
στρατού που είχε λιποτακτήσει στο δικό τους στρατόπεδο.
Αντί γι’ αυτό, οι.κί!Ω.ΐαί1 ιπουογκράφοι, το βράδυ της 6 του
Γενάρη, πήγανε στα Ηλύσια, για vex μεταπείθουν τον Βοναπάρτη, με διπλωματικά τερτίπια και επιχειρήματα, από την
απόφασή" του να αντικαταστήσει τον Σάνγκάρνίε. Όταν
κανείς προσπαθεί να πείσει κάποιον, σημαίνει πως τον ανα
γνωρίζει κύριο της κατάστασης. Ο Βαναπά^της, που (χσφαλίστηκε με αυτό το διάβημα, διορίζει στις 12 του Γενάρη μια
νέα κυβέρνηση στην οποία έμειναν οι αρχηγοί της παλιάς; 0
Φόυλντ κάι ο '^παοός. Ο Σε^Ζαν ντ; Αν£έΙΓεγϊ^ΰΜΰογδς
των Στοατιωτικών^η Μονιτέο δηιιοσιεύει το διάταγμα της
απόλυσης_τοΐ) Σάνγ34αβ.Υίέ.«αΐ,η διοίκησή του μρ^βάζετα ανά
μεσα στον^ΛπαραγκέντΙΙλιέ, που παίρνει την ΙηΜ εβάδΧ^
και τον Περό, που παίρνει την εθνοφυλακή,Ο «προμαχώνας
της κοινωνίας» απολύθηκε, κι αν γι’ αυτό δεν έπεσε καμιά
κεραμίδα από τις σκεπές, όμως οι τιμές του χρηματιστηρίου
υψώθηκαν.
Αποδιώχνοντας το στρατό, που στο πρόσωπο του Σανγκαρνιέ είχε μπει στη διάθεση του κόμματος της τάξης και
παραδίνοντάς τον έτσι αμετάκλητα στον πρόεδρο, το κόμμα
της τάξης δηλώνει ότι η αστική τά|η είχε χάσει από δω και
μπρος την ικανότητα να κυβερνάει. Δεν υπήρχε πια κοινο
βουλευτική κυβέρνηση. Χάνοντας ακόμα την εξουσία πάνω
στο στρατό και την εθνοφυλακή, τι άλλη δύναμη του έμενε
για να υπερασπίσει ταυτόχρονα την εξουσία του κοινοβου
λίου που τη σφετερίστηκε από το λαό ενάντια στο λαό και τη
δική του συνταγματική εξουσία ενάντια στον πρόεδρο;
Καμιά. Δεν του έμενε παρά η έκκληση σε ανίσχυρες αρχές,
που τις είχε το ίδιο πάντα ερμηνεύσει σαν γενικούς κανόνες
που τους υπαγορεύει κανείς στους άλλους για να μπορεί ο
ίδιος να κινείται με ακόμα περισσότερη ελευθερία. Μ ε,IftV
απόλυση του Σανγκαρνιέ, με την υπαγωγή της στρατιωτικής
δύναμηςστόν Βοναπάρτηκλείνει το πρώτο μέρος της περιό
-
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δου^ιρυ εξετάζουμε, της περιόδου της πάλης ανάμεσα στο
κόμμα της τάξης και στην εκτελεστική εξουσία, Ο πόλεμος
ανάμεσα στις δυο εξουσίες, έχει τώρα κηρυχτεί ανοιχτά, διε
ξάγεται ανοιχτά, αλλά μόνο αφού το κόμμα της τάξης έχασε
τα όπλα και τους στρατιώτες. Δίχως κυβέρνηση, δίχως λαό,
δίχως κοινή γνώμη, μη όντας πια μετά τον εκλογικό της νόμο
της 31 του Μάη ο εκπρόσωπος του κυρίαρχου έθνους, δίχως
μάτια, δίχως αυτιά, δίχως δόντια, δίχως τίποτε, η εθνοσυνέ
λευση είχε μετατοαπχί σιγά-σιγά σ' χνα κοινοβούλιο της
παλιάς Γαλλίας,η ου είναι υποχρεωμένο ν’ αφήνει κάθε δρά
ση στην κυβέρνηση και να ικανοποιείται το ίδιο με γκρινιάρικες διαμαρτυρίες κατόπιν £ορτής.
Το κόμμα της τάξης υποδέχεται τη νέα κυβέρνηση με μια
θύελλα αγανάκτησης. Ο στρατηγός Μπεντό ξαναθυμίζει την
επιείκεια που είχε δείξει η μόνιμη επιτροπή κατά τις διακο
πές και την υπερβολική της λεπτότητα που την είχε κάνει να
παραιτηθεί από τη δημοσίευση των πρακτικών της. Ο υπουρ
γός των Εσωτερικών επιμένει, λοιπόν, ο ίδιος να δημοσιευ
τούν αυτά τα πρακτικά, που έγιναν, τώρα, φυσικά, άνοστα
σαν στεκούμενο νερό, δεν αποκαλύπτουν κανένα καινούρ
γιο γεγονός και πέφτουν στο βαριεστημένο κοινό δίχως να
προξενούν την παραμικρή εντύπωση. Ύστερα από πρόταση
του Ρεμιζά, η εθνοσυνέλευση αποσύοεται στις επιτροπές της
και διορίζει μια «επιτροπή εξαιρετικών μέτρων». Το Παρίσι
δε βγαίνει από την τροχιά των καθημερινών του ασχολιών,
τόσο μάλιστα που τη στιγμή εκείνη τη εμπόριο εί,ναι.α.νΒηρή
οι βιομηχανίες εργάζονται, οι τιμές των δημητριακών είναι
χαμηλές, ταΓΐροφΓμα'εΐ^άΓαφθον» και τα ταμιευτήρια δέχο
νται κάθε μέρα καινούργιες καταθέσεις. Τα «εΙαΓρέτίκά
μέτρά»', που είχε προαναγγείλει μέ τόσο θόρυβο το κοινο
βούλιο, εξανεμίζονται στις 18 του Γενάρη με μια Ψηφοφορία
δυσπιστίας προς τους υπουργούς, δίχως να αναφεοθεί καν
το όνομα, του στρατηγού Σανγκαρνϊέ. Το κόμμα της τάξης
αναγκάστηκε να διατυπώσεΓμΓτετοιο τρόπο την πρότασή
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του για να εξασφαλίσει τις ψήφους των δημοκρατικών, επει
δή απ’ όλα τα μέτρα της κυβέρνησης, εκείνο που επιδοκίμα
ζαν οι δημοκρατικοί ήταν ακριβώς η απόλυση του Σανγκαρνιέ, ενώ το κόμμα της τάξης δεν μπορεί στην πραγματικότη
τα να κατακρίνει τις άλλες πράξεις της κυβέρνησης που τις
είχε υπαγορεύσει το ίδιο.
Η καταψήφιση της κυβέρνησης στις 18 του Γενάρη έγινε
με 415 ψήφους ενάντια σε ζβο. iiQaypOTMoiipiite",Ϊόϊπ<5ν,
μόνο χάρη σε ένα συνασπισμό των δηλωμένων νομιμοφρόνων και ορλεανικών, των πούρων δημοκρατών και των ορει
νών. Έτσι αποδείχτηκε ότι το κόμμα της τάξης είχε χάσει στις
συγκρούσεις με τον Βοναπάρτη όχι μόνο την κυβέρνηση, όχι
μόνο το στρατό, αλλά και την ανεξάρτητη κοινοβουλευτική
πλειοψηφία του, ότι ένα πλήθος αντιπρόσωποι είχαν λιποτακτήσει από το στρατόπεδό του, είτε από φανατισμό για
συμφιλίωση είτε από φόβο μπροστά στην πάλη είτε από κού
ραση είτε από οικογενειακή λεπτότητα για τις κρατικές απο
λαβές των εξ αίματος συγγενών είτε από κερδοσκοπία γύρω
στις υπουργικές θέσεις που θ’ αδέιαζαν (Οντιλόν Μπαρό),
είτε από τον ταπεινό εγωισμό που κάνει πάντα τον κοινό
αστό να είναι έτοιμος να θυσιάσει το γενικό συμφέρον της
τάξης του σε τούτο ή σε κείνο το προσωπικό συμφέρον. Οι^
βοναπαρτικοί αντιπρόσωποι ανήκαν εξαρχής στο κόμμα της
τάξης μόνο για τήν ιαΏη ε ^ ν η ο στη^πανάσταση. Ο αρχη
γός του καθολικού κόμματος, ο Μονταλαμπέρ, εριχνε από
τότε κιόλας την επιρροή του στην πλάστιγγα του Βοναπάρ
τη, επειδή αμφέβαλλ,ε για τη βιωσιμότητα του κοινοβουλευ
τικού κόμματος. Τέλος, οι αρχηγοί αυτού του κόμματος, ο
Θιέρσος και ο Μπεριέ, ο ορλεανικός και ο νομιμόφρων, ήταν
αναγκασμένοι να αυτοκηρύσσονται ανοιχτά δημοκρατικοί,
να ομολογούν ότι αν η καρδιά τους ήταν βασιλική, το κεφά
λι τους, όμως, ήταν δημοκρατικό, ότι η κοινοβουλευτική
δημοκρατία ήταν η μόνη δυνατή μορφή κυριαρχίας του συνό
λου της αστικής τάξης. Ήταν έτσι αναγκασμένοι να στιγμα
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τίζουν, στα μάτια της ίδιας της αστικής τάξης, σαν μια μηχα
νορραφία τόσο επικίνδυνη όσο και επιπόλαιη, τα σχέδια για
παλινόρθωση που εξακολουθούσαν να επιδιώκουν ακούρα
στα πίσω από τις πλάτες του κοινοβουλίου.
Η καταψήφιση της 18 του Γενάρη έθιγε τους υπουργούς
καίϋάχιοωνπρόεδρο, Μα τον Σανγκαρνιέ τον είχε απολύσει
ο πρόεδρος και όχι η κυβέρνηση. Μήπως θα έπρεπε το κόμ
μα της τάξης να θέσει υπό κατηγορία τον ίδιο τον Βοναπάρ
τη; Για τους παλινορθωτικούς του πόθους; Μα αυτοί οι
πόθοι συμπλήρωναν απλώς τους πόθους του κόμματος της
τάξης. Για τη συνωμοσία του στις στρατιωτικές παρελάσεις
και στην εταιρία της 10 του Δεκέμβρη; Μα από καιρό τώρα
είχανε θάψει αυτά τα θέματα κάτω από απλές ημερήσιες δια
τάξεις. Για την παύση του ήρωα της 29 του Γενάρη και της 13
του Ιούνη, του ανθρώπου που το Μάη του 1850 απειλούσε
ότι σε περίπτωση εξέγερσης θα βάλει φωτιά και στις τέσσε
ρις γωνιές του Παρισιού; Μα οι σύμμαχοί του, οι ορεινοί και
ο Καβενιάκ, δεν τους επιτρέψανε καν να ανορθώσουν, με μια
επίσημη έκφραση συλλυπητηρίων, τον πεσμένο «προμαχώ
να της κοινωνίας». Δεν μπορούσαν ν’ αμφισβητήσουν οι ίδι
οι στον πρόεδρο τη συνταγματική αρμοδιότητα να παύει ένα
στρατηγό. Χαλούσαν τον κόσμο γιατί ο ποόεδοος έκανε αντι κοινοβουλευτική χοήση του συνταγματικού του δικαιώμα
τος. Μήπως όμο^ς οι ίδιοι δεν έκαναν διαρκώς αντισυνταγ
ματική χρήση των κοινοβουλευτικών τους προνομίων και
ιδιαίτερα όταν καταργούσαν τρ γενικό εκλογικό δικαίωμα;
Ή τανε, λοιπόν, αναγκασμένοι να κινούνται ακριβώς ιιέσα
στα κοινοβουλευτικά πλαίσια. Και χρειαζόταν εκείνη η ιδιό
μορφη αρρώστια, που'ωΐδτο 1842 λυμαινόταν ολόκληρη την
ήπειρο, ο κοινοβουλευτικός κρετινισμός (ηλιθιότητα) που
όσους προσβάλλει τους αιχμαλωτίζει, τους δένει σ ’ έναν
κόσμο φανταστικό και τους αφαιρεί κάθε αντίληψη, κάθε
ανάμνηση και κάθε κατανόηση του σκληρού εξωτερικού
κόσμου, χρειαζόταν, λοιπόν, αυτός ο κοινοβουλευτικός κρε
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τινισμός για να θεωρούν ακόμα για νίκες τις κοινοβουλευτι
κές τους νίκες και για να νομίζουν ότι πετυχαίνουν τον πρό
εδρο όταν χτυπούν τους υπουργούς του, αφού είχαν κατα
στρέφει με τα ίδια τους τα χέρια όλους τους όρους της κοι
νοβουλευτικής εξουσίας και αφού ήταν αναγκασμένοι να την
καταστρέψουν στην πάλη τους ενάντια στις άλλες τάξεις.
Έτσι, του δίνανε μονάχα την ευκαιρία να ταπεινώσει ξανά
την εθνοσυνέλευση μπρος στα μάτια του έθνους. Στις 20 του
Γενάρη, η Movlτέρ ανάγγειλε πως έγινε δεκτή η απόλυσή
ολόκληρης της κυβέρνησης. Με το πρόσχημά ότι κανένα κοι
νοβουλευτικό κόμμα δε συγκεντρώσει: ^i«Tayjt^uw^jg)ia,
όπως το αποδείχνει η ψηφοφορώ JTISJIS του Γενάρη, αυτός
p καρπός τρυ συναπισμρ^ ανάμεσα στους ρρεινρύς και τρυς
βασιλικρύς, και περιμένρντας τρ σχηματισμό μιας νέας πλειοψηφίας, ρ Βρναπάρτης διόρισε μια λεγόμενη μεταβατική
κυβέρνηση, πρυ κανένα από τα μέλη της δεν ανήκε στο κοι
νοβούλιο και που όλα ήταν πέρα για πέρα άγνωστα και ασή
μαντα υποκείμενα, μια κυβέρνηση από απλούςυπαλλήλους
και γραφιάδες. Τρ κόμμα της τάξης μπρρρύσε τώρα να φθεί
ρεται στρ παιχνίδι μ’ αυτά τα ανδρείκελα, η εκτελεστική εξσυσία δε θεωρρύσε πως άξιζε πια τρν κόπρ να αντιπρρσωπεύεται σσβαρά στην εθνρσυνέλευση. Όσο περισσότερρ ρ ι
υπουργοί του ήταν απλά βουβά ποόσωπα χόσο πιο ωανερά
συγκέντρωνε ο Βρναπάρτης στο πρόσωπό του ολόκληρη την
εκτελεστική εξρυσία και τόσο περισσότερο ελεύθερο πεδίο
δράσης είχε για να την εκμεταλλεύεται για τρυς δικρύς τρυ
σκρπρύς.
Τ ρ συνασπισμένρ με τρυς ρρεινούς κόμμα της τάξης εκδικήθηκε απρρριπτ5ντα£Γτην1^ ρ ε ^ ^
1.800.000 φράγκα, που ο αρχηγός της εταιρίας της 10 του”
Δεκέμβρη είχε αναγκάσει τους υπρυργικρύς τρυ υπαλλήλρυς
να πρρτείνρυν. Αυτή τη φορά αποφάσισε μια πλειοψηφία
από 102 ψήφους μονάχα. Δηλαδή από τις 18 χου Γενάρη ίο
κόμμα της τάξης έχασε^^άλ^ς2.74ι,ήφΩυς. Η διάλυση τρυ κόμ
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ματος της τάξης προχωρούσε. Και για να μη γελαστεί κανείς
ούτε στιγμή για τη σημασία του συνασπισμού του με τους
ορεινούς, το κόμμα της τάξης απαξίωσε ταυτόχρονα και να
πάρει απλώς υπόψη του μια πρόταση υπογραμμένη από 189
μέλη των ορεινών για γενική αμνηστεία των πολιτικών κατα
δίκων. Έφτασε η δήλωση του υπουργού των Εσωτερικών,
κάποιου Βαΐς, ότι η ησυχία που υπάρχει είναι μόνο φαινο
μενική, ότι στα κρυφά επικρατεί μεγάλος αναβρασμός, ότι
στα κρυφά οργανώνονταν παντού εταιρίες, ότι οι δημοκρα
τικές εφημερίδες ετοιμάζονταν να επανεκδοθούν, ότι οι εκθέ
σεις από τους νομούς ήτανε δυσμενείς, ότι οι φυγάδες της
Γενεύης διεύθυναν μέσω της Λιόν μια συνωμοσία που επεκτεινόταν σ ’ όλη τη Νότια Γαλλία, ότι η Γαλλία βρισκόταν
στα πρόθυρα μιας βιομηχανικής και εμπορικής κρίσης, ότι
οι εργοστασιάρχες του Ρουμπέ είχαν λιγοστέψει τις ώρες
εργασίας, ότι οι φυλακισμένοι της Μπελ-Ιλ1είχαν εξεγερθεί
- έφτασε μονάχα να επικαλεστεί ένας κάποιος Βαΐς το κόκ
κινο φάντασμα, για ν’ απορρίψει το κόμμα της τάξης, δίχως
συζήτηση, μια πρόταση που ασφαλώς θα έδινε τεράστια
δημοτικότητα στην εθνοσυνέλευση και θα ξανάριχνε πάλι τον
Βοναπάρτη στην αγκαλιά της. Αντί να επιτρέψει στην εκτε
λεστική εξουσία να το εκφοβίσει με την προοπτική καινούρ
γιων ταραχών, θα έπρεπε αντίθετα το κόμμα της τάξης ν’
αφήσει λίγο ελεύθερο έδαφος στην πάλη των τάξεων, για να
βάλει την εκτελεστική εξουσία κάτω από την εξάρτησή του.
Αλλά δεν αισθανόταν τον εαυτό του ικανό να παίζει με τη
φωτιά.
Στο μεταξύ, η λεγάμενη μεταβατική κυβέρνηση φυτοζώη
σε ως τα ιιέσα του Απρίλη. Ο Βοναπάρτης κούραζε και κοροΐ
δευε την εθνοσυνέλευση αε διαοκώς καινούργιους κυβερνη
τικούς συνδυασμούς. Πότε φαινόταν πως ήθελε να σχηματί
1. Μ πελ-Ιλ: νησί στις δυτικές ακτές της Γαλλίας όπου είχαν φυλακι
στεί οι επαναστάτες, ύστερα από το 1848 (σημ. τ. σΰντ.).
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σει μια δημοκρατική κυβέρνηση με τον Λαμαρτίνο και τον
Μπιγιό, πότε μια κοινοβουλευτική με τον αναπόφευκτο
Οντιλόν Μπαρό, που τ ’ όνομά του δεν μπορεί να λείπει κάθε
φορά που χρειάζεται ένα κορόιδο, πότε μια νομιμόφρονη
κυβέρνηση με τον Βατιμενίλ και τον Μπενουά ντ’ Αζί, και
πότε μια ορλεανική με τον Μαλβίλ. Και ενώ κρατάει έτσι σε
ένταση αντιμέτο)πες τΐ£ όιάφορες ομάδες του κόμματος της
τάξης και τ ις φοβερίζει όλες με τηνπροοπτική μιας δημο
κρατικής κυβέρνησης καίριε την επαναφορά του γενικού
εκλογικού δικαιώματος που θα είχε γίνει τότε αναπότρεπτη,
δημιουργεί ταυτόχρονα στην αστική τάξη την πεποίθηση ότι
όΐ ειλικρϊ\^Ϊ4 ~1 ^ΡΡσπ ^ α ές" 1 ου γιόΓμια κοινοβουλευτική
κυβέρνηση ναυαγούν εέαιτίας της αδιαλλαξίας τώΥ|-£σΐΧοφρόνων ομάδων. Η αστική τάξη, όμως, με τόσο μεγαλύτερο
θόρυβο απαιτούσε ιιια «ισγυρή κυβέρνηση» και έβρισκε τόσο
πιο ασυγχώρητο ν’ αφήνεται η Γαλλία «δίχως διοίκηση» όσο
περισσότερο φαινόταν ότι πλησίαζε μια γενική εμπορική κρί
ση, που στρατολογούσε στις πόλεις οπαδούς για το σοσιαλι
σμό, ακριβώς όπως στρατολογούσε οπαδούς για το σοσια
λισμό στην ύπαιθρο η καταστροφικά χαμηλή τιμή των δημη
τριακών. Το εμπόριο χειροτέρευε μέρα με τη μέρα, ο αριθμός
των χεριών που έμεναν δίγως απασγόληση αύξαινε αισθητά.
Στο Παρίσι, 10.000 εργάτες τουλάχιστον ήτανε δίχως ψωμί.
Στη Ρουέν, στη Μιλούζη, στη Λιόν, στο Ρουμπέ, στο Τουρκουάν, στο Σεντ-Ετιέν, στο Ελμπέφ κλπ. είχαν κλείσει αμέ
τρητα εργοστάσια. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, ο Βοναπάοτης απορούσε να τολιχτίσει στις 11 του Απρίλη να επαναφέρει την κυβέρνηση της 18 του Γενάρη, με τους κ.κ. Ρουέ
Φουλντ, Μπαρός. κλπ. ενισΫΰΰΙνοΰς με τον κΤΛεόν"Φοο»Γ,
που η συντακτική συνέλευση στις τελευταίες μέρες l a s jg v
είχε στιγματίσει οαό(£ωνα.1 εκιός α π ίιις ψήφους πέντε
υπουργών) με ψήφο αποδοκιμασίας γιατί είχε κυκλοφορή
σει πλαστά τηλεγραφήματα/Ετσι, η εθνοσυνέλευση έΐ)(£ κερ
δίσει στις 18 του Γενάρη μια νίκη ενάντια στην κυβέρνηση,
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είχε παλέψει τρεις μήνες ενάντια στον Βοναπάρτη, για να
μπορέσουν ο Φουλντ και ο Μπαρός να πάρουν στις 11 του
Απρίλη τον πουριτανό Φοσέ σαν τρίτο στην κυβερνητική
τους συμμαχία.
Το Νοέμβρη του 1849, ο Βοναπάρτης αρκέστηκε σε μια μη
κοινοβουλευτική κυβέρνηση, το Γενάρη του 1851 σε μια εξω
κοινοβουλευτική κυβέρνηση και στις 11 του Απρίλη ένιωθε
τον εαυτό του αρκετά ισχυρό για να σχηματίσει μια αντικοινοβουλευτική κυβέρνηση, που συγκέντρωνε αρμονικά τις
ψήφους μη εμπιστοσύνης των δυο συνελεύσεων, της συντα
κτικής και της νομοθετικής, της δημοκρατικής και της βασι
λικής. Η κλίμακα αυτή των κυβερνήσεων ήταν το θερμόμε
τρο, που μ’ αυτό μπορούσε το κοινοβούλιο να μετράει το
πέσιμο της δικής του ζωικής θερμοκρασίας. Στα τέλη του
Απρίλη, η θερμοκρασία αυτή είχε πέσει τόσο χαμηλά, που,ο
Περσινί μπόρεσε, σε μια προσωπική συνάντηση, να ζητήσει
απο τον Σανγκαρνιέ~να ‘ποδσγ(ι)οήσει στο στρατόπεδο του
προέδρου. Τον διαβεβαίωσε ότι ο Βοναπάρτης θεωρούσε
ολότελα εκμηδενισμένη την επιρροή της εθνοσυνέλευσης και
είχε κιόλας έτοιμο το διάγγελμα που θα δημοσιευόταν μετά
το πραξικόπημα, που το επιδίωκε πάντα, μα που αναβλήθη
κε ξανά από ένα τυχαίο γεγονός. Ο Σανγκαρνιέ ανακοίνωσε
στους αρχηγούς του κόμματος της τάξης αυτή τη θανατική
καταδίκη. Ποιος όμως πιστεύει ότι σκοτώνει το τσίμπημα
των κοριών; Και το κοινοβούλιο, όσο κι αν ήταν τσακισμέ
νο, διαλυμένο, σαπισμένο μέχρι θανάτου δεν μπορούσε να το
πάρει απόφαση ότι η μονομαχία του με το γελοίο αρχηγό της
εταιρίας της 10 του Δεκέμβρη δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια
μονομαχία με έναν κοριό; Ο Βοναπάρτης, όμως, απάντησε
στο κόμμα της τάξης όπως ο Αγησίλαος στο βασιλιά Άγι:

«Σου φαίνομαι μυρμήγκι, μα κάποτε θα γίνω λιοντάρι.»
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VI

Ο συνασπισμός με τους ορεινούς και με τους πούρους
δημοκράτες, στον οποίο το κόμμα της τάξης καταδικάστηκε
να καταφύγει μέσα στις μάταιες προσπάθειές του να διατη
ρήσει την κατοχή της στρατιωτικής εξουσίας και να ξανα
ποκτήσει την ανώτατη διεύθυνση της εκτελεστικής εξουσίας,
αποδείκνυε αναμφισβήτητα ότι είχε χάσει την αυτοτελή κοι
νοβουλευτική πλειοψηφία του. Η απλή δύναμη του ημερο
λογίου, ο ωροδείκτης, σήμανε στις 28 του Μάη την ολοκλη
ρωτική του διάλυση. Με την 28η του Μάη άρχισεοτελευταίος χρόνος της ζωής της εθνοσυνέλευσης. Έπρεπε τώρα ν’
αποφασίσει ή για την αμετάβλητη διατήρηση του Συντάγματος ή για την αναθεώρηση του, Μα αναθεώρηση του Συντάγ
ματος δε σήμαινε μονο την κυριαρχία της αστικής τάξης ή της
μικροαστικής δημοκρατίας, δημοκρατία ή προλεταριακή
αναρχία, κοινοβουλευτική δημοκρατία ή Βοναπάρτη, σήμαινε ακόμα Ορλεάνοι ή Βουρβόνοι! Έ τσι έπεσε μέσα στο κοι
νοβούλιο το μήλο της έριδος, που γύρω του έπρεπε ν’ ανάψει
ανοιχτά η σύγκρουση των συμφερόντων που χώριζαν το
κόμμα της τάξης σε εχθρικές ομάδες. Το κόμμα της τάξης
ήταν ένα κράμα από ετερογενή κοινωνικά στοιχεία. Το ζήτη
μα της αναθεώρησης δημιουργούσε μια πολιτική θερμοκρα
σία μέσα στην οποία το προϊόν αυτής της ένωσης διαλυόταν
ξανά στα πρωταρχικά συστατικά μέρη.
Τρ συιιφέοον των βοναπαρτικών για την αναθεώρηση
ήταν απλό. Γ ι’ αυτούς, το ζήτημα ήταν πριν απ’ όλα να
καταργηθεί το άρθρο 45, που απαγόρευε ι ψ έ^ ν ε χ λ ο γΫΓΐφ)
Βοναπάρτη και την παράταση της εξουσίας του. Όχι λιγότερο απλή φαινόταν και η θέση των δημοκρατικών. Αποδοκίμαζαν απόλυτα κάθε αναθεώρηση. Στην αναθεώρηση έβλε
παν μια ολόπλευρη συνωμοσία ενάντια στη δημοκρατία.
Επειδή διάθεταν πάνω από το ένα τέταρτο των ψήφων στην
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εθνοσυνέλευση και επειδή, σύμφωνα με το Σύνταγμα, χρειά
ζονταν τα τρία τέταρτα των ψήφων για να μπορεί νόμιμα ν’
αποφασιστεί η αναθεώρηση και να συγκληθεί μια αναθεω
ρητική συνέλευση, δεν είχαν παρά να μετρήσουν τις ψήφους
τους για να είναι βέβαιοι για τη νίκη. Και ήταν βέβαιοι για τη
νίκη.
Απέναντι σ ’ αυτές τις ξεκάθαρες θέσεις, το κόμμα της
τάξης βρισκόταν μέσα σε αξεδιάλυτες αντιθέσεις. Αν απόρριπτε την αναθεώρηση, έβαζε σε κίνδυνο το υπάρχον καθε
στώς αφήνοντας στον Βοναπάρτη μια μόνο διέξοδο, τη διέ
ξοδο της βίας, και παρέδινε, τη δεύτερη Κυριακή του Μάη
1852, δηλαδή την αποφασιστική στιγμή, τη Γαλλία στην επα
ναστατική αναρχία, μ’ έναν πρόεδρο που είχε χάσει το κύρος
του, μ’ ένα κοινοβούλιο που από καιρό δεν το κρατούσε πια
στα χέρια του και μ’ ένα λαό που σκεφτόταν να τον ξανακατακτήσει. Αν ψήφιζε υπέρ της συνταγματικής αναθεώρησης,
ήξερε ότι θα ψήφιζε μάταια και ότι θα αποτύχαινε, γιατί σύμ
φωνα με το Σύνταγμα θα σκόνταφτε στην αρνησικυρία των
δημοκρατικών. Αν, αντίθετα προς το Σύνταγμα, δήλωνε ότι
η απλή πλειοψηφία ήταν δεσμευτική, θα μπορούσε τότε μονά
χα να ελπίζει ότι θα κυριαρχούσε πάνω στην επανάσταση, αν
υποτασσόταν χωρίς όρους στην εκτελεστική εξουσία, έτσι
όμως θα έκανε τον Βοναπάρτη κύριο του Συντάγματος, της
αναθεώρησης, και αυτού του ίδιου του κόμματος της τάξης.
Μια μερική μόνο αναθεώρηση, που θα παράτεινε την εξου
σία του προέδρου, άνοιγε το δρόμο στον αυτοκρατορικό σφετερισμό. Μια γενική αναθεώρηση που θα συντόμευε την
ύπαρξη της δημοκρατίας, θα προκαλούσε μια αναπόφευκτη
σύγκρουση ανάμεσα στις δυναστικές αξιώσεις, γιατί οι όροι
για μια παλινόρθωση των Βουρβόνων και οι όροι για μια
παλινόρθωση των Ορλεανών δεν ήταν μονάχα διαφορετικοί,
μα και αλληλοαποκλείονταν.
Η κοινοβουλευτική δημοκ£ατία χ\ταν κάτι παραπάνω

κτησία και βιομηχανία, μπορούσαν να διευθύνουν η μια
δίπλα στην άλλη με ίσα δικαιώματαΓΉταν ο απαραίτητος
όρος της 'κοΐνης τους κυριαρχίας, η μόνη κρατική μορφή,
όπόΰ το γενικό ra1 px 0 τους συμφέρον υπότασσΓτάΰτόχρο^
να τις αξιώσεις των ξεχωρΐστωνομ@ων τοΰς καθώς και όλες
τις αλΧές τάξεις της κοινωνίας.Σαν βασιλικοί ξαναπέφτανε
στην παλιά τους αντίθεση, στην πάλη για την υπεροχή της
γαιοκτησίας ή του χρήματος και η υπέρτατη έκφραση αυτής
της αντίθεσης, η προσωποποίησή της, ήταν οι ίδιοι οι βασι
λιάδες τους, οι δυναστείες τους. Έ τσι εξηγείται η εναντίωση
του κόμματος της τάξης στην ανάκληση των Βουρβόνων.
Ο ορλεανικός και αντιπρόσωπος του'λαού Κρετόν είχε
υποβάλει περιοδικά, στα 1849, σια 1850 και στα 1851, την
πρόταση να ακυοωθεί το διάταγμα που εξόριζε τις βασι λ ι ά
οικογένειες. Επίσης περιοδικά το κοινοβούλιο παρουσίαζε
το θέαμα μιας συνέλευσης βασιλικών, που έκλειναν επίμονα
στους εξόριστους βασιλιάδες τους τις πύλες απ’ όπου μπο
ρούσαν να ξαναγυρίσουν στον τόπο τους. Ο Ριχάρδος Γ ' είχε
δολοφονήσει τον Ερρίκο ΣΤ' δηλώνοντας ότι ήταν πάρα
πολύ καλός γι’ αυτό τον κόσμο και ότι η θέση του ήταν στον
ουρανό. Αυτοί εδώ δήλωναν ότι η Γαλλία ήταν τόσο κακή που
δεν μπορούσε ν’ αποκτήσει πάλι τους βασιλιάδες της. Εξα
ναγκασμένοι από τη δύναμη των περιστάσεων, είχαν γίνει
δημοκρατικοί και επικύρωσαν επανειλημμένα την απόφαση
του λαού, που είχε εξορίσει τους βασιλιάδες τους από τη Γαλ
λία.
Η αναθεώρηση του Συντάγματος -και οι περιστάσεις τούς
ανάγκαζαν ν’ ασχολούνται μ’ αυτή-διαμφισβητούσε μαζί με
τη δημοκρατία και την κοινή κυριαρχία των δυο αστικών
ομάδων και ξαναζωντάνευε, μαζί με τη δυνατότητα της
μοναρχίας, την αντίθεση των συμφερόντων που κατά προτί
μηση είχε διαδοχικά εκπροσωπήσει, την πάλη για την υπερο
χή τής μιας ομάδας πάνω στην άλλη. Οι διπλωμάτες του κόμ
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ματος της τάξης πίστευαν πως θα μπορούσαν να εξομαλύ
νουν την πάλη με μια συνένωση των δυο δυναστειών, με μια
λεγάμενη συγχώνευση των βασιλικών κομμάτων και των
βασιλικών τους οίκων. Η πραγματική συγχώνευση της παλι
νόρθωσης και της μοναρχίας του Ιούλη ήταν η κοινοβουλευ
τική δημοκρατία, όπου έσβηναν τα ορλεανικά και τα νομιμόφρονα χρώματα και όπου οι διάφορες ποικιλίες του αστού
εξαφανίζονταν μέσα στον αστό γενικά, μέσα στο γένος των
αστών. Τώρα, όμως, ο ορλεανικός έπρεπε να γίνει νομιμόφρων και ο νομιμόφρων έπρεπε να γίνει ορλεανικός. Η
μοναρχία, που προσωποποιούσε τον ανταγωνισμό τους, θα
έπρεπε να ενσαρκώσει την ενότητά τους, η έκφραση των απο
κλειστικών συμφερόντων τους σαν ομάδα θα έπρεπε να γίνει
η έκφραση του κοινού ταξικού τους συμφέροντος, η μοναρ
χία θα έπρεπε να πραγματοποιήσει εκείνο που μόνο η κατάρ
γηση δυο μοναρχιών, η δημοκρατία, μπορούσε να πραγμα
τοποιήσει και είχε στ’ αλήθεια πραγματοποιήσει. Αυτή ήταν
η φιλοσοφική λίθος, που για την κατασκευή της έσπαζαν τα
κεφάλια τους οι αλχημιστές του κόμματος της τάξης. Σαν να
μπορούσε ποτέ η νόμιμη μοναρχία να γίνει μοναρχία της βιο
μηχανικής αστικής τάξης, ή η αστική μοναρχία να γίνει
μοναρχία της κληρονομικής αριστοκρατίας της γης. Σαν να
μπορούσαν να συναδελφωθούν κάτω από το ίδιο στέμμα η
γαιοκτησία και η βιομηχανία, εκεί που το στέμμα δεν μπο
ρούσε να σκεπάσει παρά ένα μονάχα κεφάλι, το κεφάλι του
μεγαλύτερου ή του μικρότερου αδελφού. Σαν να μπορούσε
γενικά η βιομηχανία να συμφιλιωθεί με τη γαιοκτησία, όσο η
γαιοκτησία δεν αποφασίζει να γίνει η ίδια βιομηχανική! Αν
αύριο πέθαινε ο Ερρίκος ο Ε', ο κόμης του Παρισιού δε θα
γινόταν γι’ αυτό το λόγο βασιλιάς των νομιμοφρόνων, εκτός
αν έπαυε να είναι βασιλιάς των ορλεανικών. Ωστόσο, οι φιλόσοφοι της συγχώνευσης, που φώναζαν τόσο πιο πολύ όσο το
ζήτημα της ανα^ώρησ^έμπαΐνε στην π;ρωτή γ^μμή, που
είχαν δημιουργήσει το επίσημο καθημερινό οργανο τους/ΐην
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εφημερίδα Ασαιυιλέ Νασιονάλ και που αυτή τη στιγμή (Φλε
βάρης 1852) βρίσκονται πάλι σε δράση, εξηγούσαν όλες τις
δυσκολίες με την αντίθεση και την αντιζηλία των δυο δυνα
στειών. Οι απόπειρες να συμφιλιωθεί ή ό ικ ο γ έν ε^
άνης με τον Ερρίκο Ε', που είχαν αρχίσει ύστερα από το θάνα
το του Λουδοβίκου Φιλίππου, μα που, όπως γενικά όλες οι
δυναστικές ραδιουργίες, παίζονταν στα παρασκήνια μονά
χα στις διακοπές της εθνοσυνέλευσης, στα διαλείμματα, και
που ήταν περισσότερο αισθηματική κοκεταρία με την παλιά
πρόληψη παρά σοβαρή υπόθεση, οι απόπειρες αυτές έγιναν
τώρα κύριες πολιτικές πράξεις και ανεβάστηκαν από το κόμ
μα της τάξης στη δημόσια σκηνή, αντί το θέατρο ερασιτεχνών
όπως γινόταν ως τώρα. Οι ταχυδρόμοι πετούσαν από το
Παρίσι στη Βενετία, από τη Βενετία στο Κλαρεμόν, από το
Κλαρεμόν στο Παρίσι. Ο κόμης του Σαμπόρ δημοσίευσε ένα
μανιφέστο, όπου «με τη βοήθεια όλων των μελών της οικογένειάς του» αναγγέλνει όχι τη δική τρυ, μα την «εθνική» παλι
νόρθωση. Ο ορλεανικός Σαλβαντί έπεσε στα πόδια του Ερρί
κου Ε'. Οι αρχηγοί των νομιμοφρόνων Μπεριέ, Μπενουά ντ’
Αζί και Σεν-Πριστ πάνε στο Κλαρεμόν για να πείσουν τους
ορλεανικούς, μάταια όμως. Οι οπαδοί m e συγχώνευσης αντιλαμβάνονται πολύ αργά ότι τα συμφέροντα των δύο αστικών
ομάδων ούτε χάνουν τίποτε από την αποκλειστικότητά τους
ούτε κερδίζουν τίποτε σε υποχωρητικότηταΓοταν ο£ύνονται
με τη μορφή οικογενειακών συμφερόντων, συμφερόντων δυο
βασιλικών οίκων. Αν ο Ερρίκος Ε' αναγνώριζε για διάδοχό
του τον κόμη του Παρισιού -η μόνη επιτυχία που η συγχώ
νευση μπορούσε να δώσει στην καλύτερη περίπτωση-ο οίκος
της Ορλεάνης δεν κέρδιζε κανένα δικαίωμα που να μην του
το είχε κιόλας εξασφαλίσει το γεγονός ότι ο Ερρίκος Ε' δεν
είχε παιδιά, έχανε, όμως, όλα τα δικαιώματα που είχε κατα
κτήσει με την επανάσταση του Ιούλη. Παραιτιόταν από τις
αρχικές του αξιώσεις, από όλους τους τίτλους που είχε αποσπάσει στο διάστημα μιας σχεδόν εκατόχρονης πάλης από
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τον παλιότερο κλάδο των Βουρβόνων, αντάλλασσε το ιστο
ρικό του προνόμιο, το προνόμιο της συγχρονισμένης βασι
λείας με το προνόμιο του γενεαλογικού του δένδρου. Η συγ
χώνευση δεν ήταν, λοιπόν, τίποτε άλλο παρά μια θεληματική
παραίτηση του οίκου της Ορλεάνης, η υποταγή του στους
νομιμόφρονες, η γεμάτη μετάνοια επιστροφή του από τη διαμαρτυρόμενη κρατική εκκλησία στην καθολική. Μια επι
στροφή, που δεν τον έφερνε καν στο θρόνο που είχε χάσει,
αλλά στα σκαλοπάτια του θρόνου όπου είχε γεννηθεί. Οι
παλιοί ορλεανικοί υπουργοί, ο Γκιζό, ο Ντισατέλ κλπ., που
έσπευσαν επίσης στο Κλαρεμόν για να συνηγορήσουν για τη
συγχώνευση, αντιπροσώπευαν στην πραγματικότητα την
αποχαύνωση, ύστερα από την επανάσταση του Ιούλη, την
απογοήτευση για την αστική μοναρχία και τη μοναρχική
κυριαρχία των αστών, τη δεισιδαιμονία για τη νομιμοφρο
σύνη σαν το τελευταίο φυλαχτό ενάντια στην αναρχία. Ενώ
φαντάζονταν ότι ήταν μεσάζοντες ανάμεσα στους Ορλεανικούς και τους Βουρβόνους, ήταν στην πραγματικότητα μονά
χα αποστάτες ορλεανικοί και σαν τέτοιους τους υποδέχτηκε
ο πρίγκιπας ντε Ζόΰανβίλ. Αντίθετα, τι ίωνταντί. Lur/ητική
μερίδα των ορλεανικών, ο Θιέρσος, ο Μπαζ κλπ., με μεγάλη
ευκολία fcrcejffgyj!&
Φιλίππου
ότι, αν κάθε άμεση μοναρχική παλινόρθωση προϋποθέτει, τη
συγχώνευση των δύο δυναστειών, κάθε, όμως, παρόμοια συγ
χώνευση προϋποθέτει την παραίτηση του οίκοΰ της Οολεάνης, ενώ, αντίθετα, ανταποκρίνεται πέρα για πέρα με την
παράδοση των προγόνων του αν αναγνώοιίε πορσωσινά τη
δημρκρατία και αν περίμενε ώσπου τα γεγονότα θα επέτρεπο^οΓμεταβΧηθεΓη ποοεδοική έδρα σε θρόνο. Πρώτα διάδ6)0(1ί\Γ'σα?φϊ1μη ττηΓ^όψηφιότητα
το
αξίωμα του προέδρου της δημοκρατίας, η περιέργεια του κοι
νού κρατιόταν σε διέγερση και λίγους μήνες αργότερα, το
Σεπτέμβρη, ύστερα από την απόρριψη της αναθεώρησης, η
υποψηφιότητα αυτή προκηρύχτηκε δημόσια.
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ανικών και των νομψΛφράγωνδεν είχε μόνο ναυαγήσει, μα
είχε ακόμα καταστρέψει, την κοινοβουλευτική τους συγχώ
νευση, την κοινή τους δημοκρατική μορφή και fiye αποσυν
θέσει ξανά, τρ κόμμα της τάξης στα, πρωταρχικά συστατικά
του μέρη. Μα όσο μεγάλωνε η αποξένωση ανάμεσα στο Κλαρεμόν και στη Βενετία, όσο έσπαζε η συμφιλίωσή τους και
όσο κέρδιζε έδαφος η ζύμωση γύρω στον Ζουανβίλ τόσο πιο
δραστήριες και πιο σοβαρές γίνονταν οι διαπραγματεύσεις
ανάμεσα στον υπουργό του Βοναπάρτη Φοσέ και τους νομιμόφρονες.
Η διάλυση του κόμματος της τάξης δε σταμάτησε στα
πρωταρχικά του στοιχεία. Καθεμιά από τις δυο μεγάλες ομά
δες του αποσυντέθηκε κι αυτή ξανά με τη σειρά της. Ήταν
σάμπωςόλες οιπαλιές αποχρώσειςΤϊδΰάλλοτε καταπολε
μούνταν και συνωθούνταν στο εσωτερικό της καθεμιάς από
τις δυο ομάδες, είτε της ορλεανικής είτε της νομιμόφρονης,
να εμφανίζονται και πάλι, σαν τα αποξηραμένα εγχυματογενή ζωάρια που ξαναζωντανεύουν όταν έρχονται σε επαφή
με το νερό και σάμπως να είχαν αποκτήσει ξανά αρκετή ζωτι
κή δύναμη για να σχηματίσουν δικές τους ομάδες και δικά
τους αντιτιθέμενα αυτοτελή συμφέροντα. Οι νομιμόφρονες
ονειρεύονταν πως γύριζαν ξανά στις διαμάχες ανάμεσα στον
Κεραμεικό και το περίπτερο Μαρσάν1, ανάμεσα στον Βιλέλ
και τον Πολινιάκ. Οι ορλεανικοί ξαναζούσαν το χρυσό αιώ
να των κονταρομαχιών ανάμεσα στους Γκιζό, Μολέ, Μπρολί, Θιέρσο και Οντιλόν Μπαρό.

1. Υπονοείται η σύγκρουση ανάμεσα στον Λουδοβίκο X V III και στον
αδελφό του, τον κόμη του Αρτουά (που έγινε αργότερα βασιλιάς με το όνο
μα Κάρολος X ) στην περίοδο της παλινόρθωσης. Ο Λουδοβίκος X V III είχε
την έδρα του στον Κεραμεικό, ενώ ο κόμης του Αρτουά, που εκπροσωπούσε
μια ακόμα αντιδραστικότερη πολιτική, έμενε στο περίπτερο Μαρσάν (σημ.
τ. σύντ.).
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Η μερίδα του κόμματος της τάξης που ήθελε την αναθεώ
ρηση μα που κι αυτή δεν είχε ενιαία γνώμη για την έκταση που
πρέπει να πάρει η αναθεώρηση, μία μερίδα που αποτελούνταν~άπό"νόμϊμόφρονες κάτω από την ηγεσία των Μπεριέ
και Φαλού, από τη μια, και του Λα-Ρος-Ζακελέν, από την
άλλη, και από κουρασμένους από την πάλη ορλεανικούς
κάτω από την ηγεσία του Μολέ, του Μπρολί, του Μονταλαμπέρ και του Οντιλόν Μπαρό, συμφώνησε με τους βοναπαρτικούς αντιπροσώπους να καταθέσει την παρακάτω
αόριστη και ευρύτατη πρόταση: «Οι υπογραμμένοι αντι
πρόσωποι, με το σκοπό να αναδώσουν στο έθνος την πλήρη
ενάσκηση της κυριαρχίας του, προτείνουν να αναθεωρηθεί
το Σύνταγμα». Σύγχρονα, όμως, δήλωσαν ομόφωνα, με το
στόμα του εισηγητή τους Τοκβίλ, ότι η εθνοσυνέλευση δεν έχει
το δικαίωμα να προτείνει την κατάργηση της δημοκρατίας,
ότι το δικαίωμα αυτό το είχε μονάχα η αναθεωρητική Βου
λή. Εξάλλου, το Σύνταγμα δεν μπορούσε ν’ αναθεωρηθεί
παρά μονάχα με «νόμιμο» τρόπο, δηλαδή μόνο αν η σχετική
απόφαση συγκέντρωνε τα τρία τέταρτα των ψήφων που όρι
ζε το Σύνταγμα. Ύστερα από εξαήμερες θυελλώδεις συζητή
σεις, στις 19 του Ιουνή, απορρίφτηκε, όπως' προβλεποταν, η
αναθεώρηση. Ψήφισαν 446 υπέρ και.'278’κατά. Οιακροι ορλεανικοί, Θιέρσος, Σανγκαρνιέ κλπ., ψήφισαν μαζί με τους
δημοκρατικούς και τους ορεινούς.
Έτσι, η πλειοψηφία του κοινοβουλίου κηρυσσόταν ενά
ντια στο Σύνταγμα, μα το ίδιο το Σύνταγμα κηρυσσόταν υπέρ
της μειοψηφίας και θεωρούσε δεσμευτική την απόφασή της.
Μήπως όμως το κόμμα της τάξης δεν είχε υποτάξει το
Σύνταγμα, στις 31 του Μάη 1850καιστις 13τουΙούνη 1849,
στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία; Μήπως όλη η ως τώρα
πολιτική του δε στηριζόταν στην υπαγωγή των άρθρων του
Συντάγματος στις αποφάσεις της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας; Μήπως δεν είχε αφήσει στους δημοκράτες τη βιβλι
κή δεισιδαιμονία στο γράμμα του νόμου και δεν είχε τιμω
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ρήσει γι’ αυτό τους δημοκράτες; Αυτή τη στιγμή, όμως, ανα
θεώρηση του Συντάγματος δε σήμαινε τίποτε άλλο από τη
διατήρηση της προεδρικής εξουσίας, όπως η διατήρηση του
Συντάγματος δε σήμαινε τίποτε άλλο από την καθαίρεση του
Βοναπάρτη. Το κοινοβούλιο είχε πάρει το μέρος του Βοναπάρτη, μα το Σύνταγμα είχε κηρυχτεί ενάντια στο κοινοβούλιο. Ξεσκί£ονταα· λοιπόν.ια Σύνταναα. ο Βοναπάρτης ενεργούσε σύμφωνα με το πνεύμα του κοινοβουλίου, και διαλύοντας το κοινοβούλιο ενεργούσε σύμφωνα με το πνεύμα
του Συντάγματος........... ~’" ■*
’
Το κοινοβούλιο είχε κηρύξει το Σύνταγμα και μαζί μ’
αυτό και τη δική του κυριαρχία «εκτός πλειοψηφίας». Με την
απόφασή του είχε καταργήσει το Σύνταγμα και παρατείνει
την προεδρική εξουσία, ενώ σύγχρονα είχε δηλώσει ότι ούτε
το ένα μπορούσε να πεθάνει ούτε η άλλη να ζήσει, όσο καιρό
θα εξακολουθούσε να υπάρχει αυτό το ίδιο. Τα πόδια εκεί
νων που θα το θάβανε πατούσαν κιόλας το κατώφλι της πόρ
τας. Ενώ το κοινοβούλιο συζητούσε για την αναθεώρηση, ο
Βοναπάρτης απομάκρυνε από τη διοίκηση της 1ης Μεραρ
χίας του στρατού το στρατηγό Μπαραγκέ ντ’ Ιλιέ, που φαινόταν αναποφάσιστος, και διόρισε στη θέση του to .στρατη
γό Μανιάν, το νικητή της Λιόν, τον ήρωα των ημερ_ω_ν του
Δεκέμβρη, ένα από τα τσανάκια του, που από την εποχή του
Λουδοβίκου Φιλίππου είχε λίγο-πολύ εκτεθεί για τον Βονα
πάρτη με την ευκαιρία της εκστρατείας της Βουλόνης.
Το κόμμα της τάξης απόδειξε, με την απόφασή του για την
αναθεώρηση, ότι δεν ήξερε ούτε να κυριαρχεί ούτε να υπη
ρετεί ούτε να ζει ούτε να πεθαίνει ούτε να ανέχεται τη δημο
κρατία ούτε να την γκρεμίζει ούτε να διατηρεί το Σύνταγμα
ούτε να το ανατρέπει ούτε να συνεργάζεται με τον πρόεδρο
ούτε να τα χαλάει μαζί του. Από ποιον περίμενε, λοιπόν, τη
λύση όλων των αντιφάσεων; Από το ημερολόγιο, από την
πορεία των γεγονότων. Έπαψε να θεωρεί τον εαυτό του
κύριο των γεγονότων. Προκαλούσε, λοιπόν, τα γεγονότα να
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εξασκήσουν βία πάνω του, προκαλούσε δηλαδή τη δύναμη
εκείνη που στην πάλη του ενάντια στο λαό, της είχε παραχω
ρήσει διαδοχικά όλα τα δικαιώματά του, ώσπου στο τέλος
στεκόταν το ίδιο ανίσχυρο αντίκρυ της. Για να μπορεί ο αρχη
γός της εκτελεστικής εξουσίας να σχεδιάσει πιο ανενόχλητα
το σχέδιο εκστρατείας εναντίον του, να δυναμώσει τα επιθε
τικά του μέσα, να διαλέξει τα σύνεργά του και να οχυρώσει
τις θέσεις του, αποφάσισε ακριβώς σ ’ αυτή την κρίσιμη στιγ
μή ν’ αποχωρήσει από τη σκηνή και Ξαναβάλει για τρεις
μήνες τις εργασίες της Βουλής από τις 10 τοϊΓΑ'υγούστοϋ ο)ς
τις 4 του Νοέμβρη.
Το κοινοβουλευτικό κόμμα δε χωρίστηκε μονάχα στις δυο
μεγάλες του ομάδες, και η καθεμιά απ’ αυτές τις ομάδες δεν
είχε μονάχα χωριστεί η ίδια, αλλά το κόμμα της τάξης μέσα
στο κοινοβούλιο είχε έρθει σε σύγκρουση με τοκόμμα της
τάξης έξω από το κοινοβούλιο. Τα μεγάφωνα και οι συγ
γραφείς της αστικής τάξης, το βήμα της και ο Τύπος, κοντο
λογίς οι ιδεολόγοι της αστικής τάξης και η ίδια η αστική τάξη,
οι αντιπρόσωποι και οι αντιπροσωπευόμενοι, στέκονταν σαν
ξένοι ο ένας αντίκρυ στον άλλον και δεν καταλαβαίνονταν
πια αναμεταξύ τους.
Οι νομιμόφοονες στις επαρχίες. με τον περιορισμένο ορίζοντά τους και με τον απεριόριστο ενθουσιασμό τους, κατη
γορούσαν τους κοινοβουλευτικούς τους ηγέτες, τον Μπεριέ
και τον Φαλού, για αποσκίρτηση από τον Ερρίκο Ε ' και για
λιποταξία στο βοναπαρτικό στρατόπεδο. Η κρινένια αντί
ληψή τους πίστευε στο προπατορικό αμάρτημα, όχι όμως και
στη διπλωματία. '
Ασύγκριτα πιο ολέθρια και πιο αποφασιστική ήταν η ρήξη
της εμπορικής αστικής τάξης με τους πολιτικούς της. Δεν
τους κατηγορούσε, όπως οι νομιμόφρονες τους δικούς τους,
ότι εγκατάλειψαν τις αρχές τους, αλλά, αντίθετα, ότι έμεναν
πιστοί σε αρχές που κατάντησαν άχρηστες.
Σημείωσα κιόλας παραπάνω ότι ύστερα από την είσοδο
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του Φουλντ στην κυβέρνηση, η ομάδα της εμπορικής αστικής
τάξης που είχε τη μερίδα του λέοντος στο καθεστώς του Λου
δοβίκου Φιλίππου, δηλαδή η αριστοκρατία τον χρήματος,
έγινε βοναπαρτική. Ο Φουλντ δεν αντιπροσώπευε uovamja ..
συμφέροντα του Β ο \ ^ ^
ιπροσώπευε ταυτόχρονα τα συμφέροντα του χβηματι^ι^,ίβ,υ
στον Βοναπάρτη. Η στάση της αριστοκρατίας του χρήματος
περιγράφεται με τον πιο χτυπητό τρόπο σ ’ ένα απόσπασμα
του ευρωπαϊκού της οργάνου, του Εκονόμιστ του Λονδίνου.
Στο φύλλο της 1ης του Φλεβάρη 1851, ο ανταποκριτής του
στο Παρίσι γράφει: «Διαπιστώσαμε, λοιπόν, από όλες τις
πλευρές ότι η Γαλλία χρειάζεται πριν απ’ όλα ησυχία. Ο πρό
εδρος το δηλώνει αυτό στο διάγγελμά του προς τη νομοθετι
κή συνέλευση, αυτό αντηχεί σαν αντίλαλος από το βήμα της
εθνικής συνέλευσης, το διαβεβαιώνει ο Τύπος, το κηρύσσουν
από τον άμβωνα, το αποδεικνύει ηευαισθησία των κρατικών

αξιών στην παραμικρότερη προοπτική ταραχών και η στα
θερότητά τους κάθε φορά που νικά η εκτελεστική εξουσία.»
Στο φύλλο του της 29ης του Νοέμβρη 1851, ο Εκόνομιστ
δηλώνει εκ μέρους του: «Σ’όλα τα χρηματιστήρια της Ευρώ
πης, ο πρόεδρος αναγνωρίστηκε πια σαν ο φρουρός της
τάξης.» Η αριστοκρατία του χρήματος, λοιπόν, καταδίκαζε
τον κοινοβουλευτικό αγώνα του κόμματος της τάξης ενάντια
στην εκτελεστική εξουσία^άν^'τα^ξ^τ^ςταξ^ς και πανηγύριζε κάθε νίκη του προέδρου πάνω στους δήθεν αντιπρο:
σώπους σαν νίκη της τάξης. Ότα\ΤίέμΓα(Η^ό
χρήματος, πρέπει να εννοούμε όχι μονάχα τους μεγάλους επι
χειρηματίες κρατικών δανείων και τους κερδοσκόπους των
κρατικών χρεογράφων, που είναι άμεσα φανερό ότι τα συμφέροντά τους συμπίπτουν με τα συμφέροντα της κρατικής
εξουσίας. Όλες οι σύγχρονες χρηματικές υποθέσεις, όλη η
τραπεζιτική οικονομία, είναι συνυφασμένες στενότατα με τη
δημόσια πίστη. Ένα μέρος από το επιχειρηματικό κεφάλαιο
των τραπεζών επενδύεται αναγκαστικά και τοκίζεται σε
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εύκολα εξαργυρώσιμα κρατικά χρεόγραφα. Οι καταθέσεις
των τραπεζών, το κεφάλαιο που έχουν οι τράπεζες στη διά
θεσή τους και που το κατανέμουν στους εμπόρους και τους
βιομηχάνους, προέρχεται εν μέρει από τα μερίσματα των
κατόχων των κρατικών χρεογράφων. Αν για ολόκληρη την
αγορά του χρήματος και για τους ιερείς αυτής της αγοράς, η
σταθερότητα της Κρατικής εξουσίας σήμαινε σ ’ όλες τις επο
χές τον Μωυσή και τους προφήτες, γιατί να μην ισχύει το ίδιο
προπάντων σήμερα, που κάθε κατακλυσμός απειλεί να παρα
σύρει μαζί μ,ε τα παλιά κράτη και τα παλιά κρατικά χρέη;
Επίσης και η βιοαηγανική αστική τάξη, με το φανατισμό
βουλευτικού κόμματος της τ(χ|ης με την εκτελεστική εξουσία.
Ύστερα από την ψήφο τους της 18ης του ίενάρή με την ευκαι
ρία της απόλυσης του Σανγκαρνιέ, ο Θιέρσος, ο Ανγκλά, ο
Σεντ-Μπεβ κλπ., επιτιμήθηκαν δημόσια από τους εκλογείς
τους των βιομηχανικών ακριβώς περιφερειών, ιδιαίτερα
στιγματίστηκε ο συνασπισμός τους με τους ορεινούς σαν
πράξη εσχάτης προδοσίας απέναντι στην τάξη. Αν, όπως
είδαμε, οι καυχησιάρικες κοροϊδίες, οι μικρόπρεπες μηχα
νορραφίες, με τις οποίες εκδηλωνόταν η πάλη του κόμματος
της τάξης ενάντια στον πρόεδρο, δεν άξιζαν καλύτερη υπο
δοχή, από την άλλη μεριά, το αστικό αυτό κόμμα, που απαι
τεί από τους αντιπροσώπους του ν’ αφήσουν να περάσει
δίχως αντίσταση η στρατιωτική εξουσία από τα χέρια του
δικού του κοινοβουλίου στα χέρια ενός τυχοδιώχτη μνηστή
ρα του θρόνου, δεν άξιζε καν τις μηχανορραφίες που σπαταλήθηκαν για τα συμφέροντά του. Αποδείκνυε ότι ο αγώνας
για την υπεράσπιση των δημόσιων συμφερόντων του, των
δικών του ταξικών συμφερόντων, της δικής του πολιτικής
δύναμης, το ενοχλούσε και το δυσαρεστούσε μονάχα επειδή
παρεμπόδιζε τις ιδιωτικές υποθέσεις.
Σχεδόν χωρίς καμιά εξαίρεση, οι αστικές προσωπικότητες των επαρχιάκ(5νπόλ ε ^
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δικαστές των εμποροδικείων κλπ., δέχτηκαν παντού τον
Βοναπάρτη στις περιοδείες του με τον πιο δουλοπρεπή τρό
πο, ακόμα και όταν, όπως έγινε στην Ντιξό'ν, ό Βοναπάρτης
επιτέθηκε απροκάλυπτα ενάντια στην εθνοσυνέλευση καί
ειδικά ενάντια στο κόμμα της τάξης.
....
Όταν το εμπόριο πήγαινε καλά, όπως στην αρχή του 1851,
η εμπορική αστική τά|η λυσσομανούσε ενάντια σε κάθε κοι
νοβουλευτικό αγώνα, για να μη χάσει, προς θεού, το εμπόριο
το κεφι του. Όταν το εμπόριο πήγαινε άσχημα, όπως συνέβαινε συνεχώς από τα τέλη του Φλρ-βάρηΤ^ΐ, Μτήγόρούσε
τους κοινοβουλευτικούς αγώνες σαν αιτία της στασιμότητας
και ζητούσε με φωνές να σταματήσουν, για να μπορέσει να
κινηθεί ξανά το εμπόριο. Οι συζητήσεις για την αναθεώρηση
έπεσαν ακριβώς σ ’ αυτή την κακή περίοδο. Επειδή εδώ το
ζήτημα ήταν για ζωή ή θάνατο της υπάρχουσας μορφής του
κράτους, η αστική τάξη νόμιζε ότι είχε ένα παραπανίσιο
δικαίωμα ν’ απαιτήσει από τους αντιπροσώπους της να μπει
τέλος σ’ αυτή τη βασανιστική προσωρινότητα και συνάμα να
διατηρηθεί, το υπάο/ον καϋεστ& :. Σ ’ αυτό δεν υπήρχε καμιά
αντίφαση. Λέγοντας τέλος της προσωρινότητας, εννοούσε
ακριβώς τη συνέχισή της, την αναβολή για ακαθόριστο μέλ
λον της στιγμής που θα έπρεπε να παρθεί μια απόφαση. Το
υπάρχον καθεστώς μπορούσε να διατηρηθεί μονάχα με δυο
τρόπους: είτε με την πχκ)άταοη τίτϊ ς ε ^ ΰ ό ^ ^ Ι Β ^ ο ^ ^
τη είτε με τη συνταγματική_αποχιόρηση του ίδιου και την
εκλογή του Καβενιάκ. Μια μερίδα της αστικής τάξης επιθυ
μούσε την τελευταία λύση και δεν ήξερε να δώσει στους αντι
προσώπους της καλύτερη συμβουλή από το να σωπαίνουν
και να μη θίγουν το φλέγον αυτό ζήτημα. Είχε τη γνώμη πως
αν οι αντιπρόσωποί της δε μιλούσαν, ο Βοναπάρτης δε θα
ενεργούσε. Επιθυμούσε ένα κοινοβούλιο-στρουθοκάμηλο,
που να κρύβει το κεφάλι του για να μένει αθέατο. Αλλη μερί
δα της αστικής τάξης, μια κι ο Βοναπάρτης καθόταν στην
προεδρική έδρα, επιθυμούσε να τον αφήσει να κάθεται σ ’
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αυτή για να μείνουν τα πράγματα στην παλιά τους τροχιά.
Αγανακτούσε γιατί το κοινοβούλιό της δεν παραβίαζε ανοι
χτά το Σύνταγμα και δεν παραιτιόταν δίχως άλλη διαδικα
σία.
Τα γενικά συμβούλια των νομών, αυτά τα επαρχιακά
αντιπροσωπευτικά σώματα της μεγάλης αστικής τάξης, που
συνεδρίασαν ύστερα από τις 25 του Αυγούστου στο διάστη
μα των διακοπών της εθνοσυνέλευσης, κηρύχτηκαν σχεδόν
ομόφωνα υπέρ της αναθεώρησης, δηλαδή ενάντια στο κοι
νοβούλιο και υπέρ του Βοναπάρτη.
Ακόμα πιο ξεκάθαρα από τη ρήξη της με τους κοινοβου
λευτικούς εκπροσώπους της, η αστική τάξη φανέρωσε τη
λύσσα της ενάντια στους φιλολογικούς εκπροσώπους της,
ενάντια στον ίδιο τον Τύπο της. Οι καταδίκες σε υπερβολι
κά χρηματικά ποσά και σε επαίσχυντες φυλακίσεις που οι
αστοί ένορκοι απάγγελναν για κάθε επίθεση των αστών δημο
σιογράφων ενάντια στις σφετεριστικές ορέξεις του Βονα
πάρτη, για κάθε απόπειρα του Τύπου να υπερασπίσει τα
πολιτικά δικαιώματα της αστικής τάξης ενάντια στην εκτε
λεστική εξουσία, προκάλεσαν την έκπληξη όχι μόνο της Γαλ
λίας, αλλά και όλης της Ευρώπης.
Αν, όπως έχω δείξει, το κοινοβουλευτικό κόμμα της τάξης
με τις φωνές του για ησυχία καταδίκασε σε αδράνεια τον ίδιο
τον εαυτό του, αν κήρυξε την πολιτική κυριαρχία της αστι
κής τάξης ασυμβίβαστη με την ασφάλεια και την υπόσταση
της αστικής τάξης, καταστρέφοντας, στην πάλη ενάντια στις
άλλες τάξεις της κοινωνίας, με τα ίδια του τα χέρια όλους
τους όρους του δικού του καθεστώτος, του κοινοβουλευτι
κού καθεστώτος, η εξωκοινοβουλευτική μάζα της αστικής
τάξης, με τη δουλοπρέπειά της απέναντι στον πρόεδρο, με τις
βρισιές της ενάντια στο κοινοβούλιο, με τη βάναυση κακο
μεταχείριση του ίδιου της του Τύπου, προσκαλούσε τον
Βοναπάρτη να καταπιέσει και να εκμηδενίσει τη μερίδα της
που μιλούσε και έγραφε, τους πολιτικούς της και τους φιλο-
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λόγους της, το ρητορικό βήμα της και τον Τύπο της, έτσι που
να μπορεί γεμάτη εμπιστοσύνη ν ’ ασχολείται με τις ιδιωτι
κές της υποθέσεις κάτω από την προστασία μιας ισχυρής και
με απεριόριστη εξουσία κυβέρνησης. Δήλωσε Ξεκάθαρα ότι,
λαχιαρά ν’ απαλλαγεί από την ίδια της την πολιτική κυοιαοχία για ν’ απαλλαγεί από τ ο ΐ θ ^ 3 ^ € :Μ α ίΐο ιΚ-.Χίνδύνουζ
της εξουσίας.
Κι αυτή η εξωκοινοβουλευτική αστική τάξη, που είχε κιόλας εξεγερθεί ενάντια στον καθαρά κοινοβουλευτικό και
φιλολογικό αγώνα για την κυριαρχία της ίδιας της τάξης της
και είχε προδώσει τους αρχηγούς αυτής της πάλης, τολμάει
τώβθΜ.ΤΦνιΧΓΐέοων vomPMMMtoeuxumokictoidTO. γιατί δεν ξεσηκώθηκε σ ’,έναν.αιματηρό αγώνα, σ ’ έναν αγώνα
ζωής ή θανάτου για χάρη της! Αυτή, που κάθε στιγμή θυσία
ζε το γενικό ταξικό συμφέρον της, δηλαδή το πολιτικό συμ
φέρον της, στο πιο στενό και πιο βρόμικο ιδιωτικό της συμ
φέρον και απαιτούσε απο τους αντιπροσώπους της μια ανά
λογη θυσία, θρηνεί τώρα ότι το προλεταριάτο θυσίασε τα ιδα
νικά πολιτικά της συμφέροντα στα υλικά του συμφέροντα.
Ποζάρει σαν μια αγαθή ψυχή που το παραπλανημένο από
τους σοσιαλιστές προλεταριάτο την παραγνώρισε και την
εγκατάλειψε στην αποφασιστική στιγμή. Και βρίσκει μια
γενική απήχηση στον αστικό κόσμο. Φυσικά, δε μιλάω για
τους Γερμανούς πολιτικάντηδες και ημιμαθείς. Παραπέμπω
τον αναγνώστη, λ.χ., στο ίδιοτο Εκόνομιστ, που στις 29 του
Νοέμβρη 1851, δηλαδή τέσσερις μέρες πριν από το πραξικό
πημα, είχε κηρύξει τον Βοναπάρτη «φρουρό της τάξης», ενώ
τους Θιέρσο και Μπεριέ τους είχε χαρακτηρίσει «αναρχι
κούς» και που στις 27 του Δεκέμβρη 1851 κιόλας, αφού πια
ο Βοναπάρτης έκανε αυτούς τους αναρχικούς να σωπάσουν,
φωνάζει για την προδοσία που οι «αμαθείς, ανάγωγες και
ηλίθιες μάζες των προλετάριων είχαν διαπράξει ενάντια στη
δεξιοσύνη, τη γνώση, την πειθαρχία, την πνευματική επιρ
ροή, τις διανοητικές επικουρικές πηγές και τα ηθικά προσό-
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ντα των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων» της κοινωνίας.
Και η ηλίθια, αμαθής και χυδαία αυτή μάζα δεν ήταν άλλη
από την ίδια την αστική μάζα.
Είναι αλήθεια ότι στα 1851 η Γαλλία είχε περάσει ένα
είδος μικρής εμπορικής κρίσης. Στα τέλη του Φλεβάρη παρατηρήθηκε πτώση των εξαγωγών σε σύγκριση με το 1850. Το
Μάρτη, το εμπόριο υπόφερε και έκλειναν τα εργοστάσια. Τον
Απρίλη, η κατάσταση των βιομηχανικών νομών φαινόταν
τόσο απελπιστική όσο και ύστερα από τις μέρες του Φλεβά
ρη. Το Μάη, οι δουλειές δεν είχαν ακόμα ξαναζωντανέψει.
Ακόμα και στις 28 του Ιούνη, η κατάσταση της τράπεζας της
Γαλλίας έδειχνε, με την τεράστια αύξηση των καταθέσεων και
με την εξίσου μεγάλη ελάττωση των προκαταβολών πάνω σε
γραμμάτια, το σταμάτησα της παραγωγής. Και.|ΐονά^α στϋ
μέσα του Οκτώβρη άρχισε πάλι μια προοδευ-τι,κή αναζοΜίγόνηση των”εργασίών. Η γαλλική αστική τάξη εξηγούσε αυτή
την εμπορική στασιμότητα με καθαρά πολιτικούς λόγους, με
την πάλη ανάμεσα στο κοινοβούλιο και την εκτελεστική εξου
σία, με την αβεβαιότητα της προσωρινής κρατικής μορφής,
με τη φριχτή προοπτική για τη δεύτερη Κυριακή του Μάη του
1852. At- θέλω ν’ αρνηθώ ότι όλες αυτές οι αιτίες προκάλεσαν μια πτώση σε μερικούς βιομηχανικούς κλάδους στο
Παρίσι και στους νομούς. Πάντως, η^επίδραση αυτή των
πολιτικών συνθηκών ήταν μονάχα τοπική και ααήμαντη.
Μήπως χρειάζεται άλλη απόδειξη γι’ αυτό από το γεγονός
ότι η αναζωογόνηση του εμπορίου άρχισε γύρω από τα μέσα
του Οκτώβρη, τη στιγμή ακριβώς που η πολιτική κατάσταση
χειροτέρευε, ο πολιτικός ορίζοντας σκοτείνιαζε και κάθε
στιγμή περίμεναν έναν κεραυνό από τα Ηλύσια; Εξάλλου, ο
Γ άλλος αστός που «η δεξιοσύνη του, η γνώση του, η πνευμα
τική διορατικότητά του και οι διανοητικές επικουρικές πηγές
του» δε φτάνουν πέρα από τη μύτη του, σ ’ όλη τη διάρκεια
της βιομηχανικής έκθεσης του Λονδίνου μπορούσε να σκο
ντάφτει με τη μύτη του πάνω στην αιτία της εμπορικής του
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αθλιότητας. Ενώ στη Γαλλία έκλειναν τα εργοστάσια, στην
Αγγλία ξεσπούσαν εμπορικές χρεοκοπίες. Ενώ στη Γαλλία ο
|?ϊόμη^νικδς πανικός οιποκοοϋφ(ϊ?νδτάνΊ:ον Απρίλη και το
ΜαηΓστή^Αγγλία τον Απρίλη και το Μάη αποκορυφωνόταν
ο εμπορικός πανικός. Όπως υπόφερε η γαλλική βιομηχανία
μαλλιού, το ίδιο υπόφερε και η αγγλική, όπως υπόφερε η γαλ
λική βιομηχανία μεταξιού, το ίδιο και η αγγλική. Αν τα αγγλι
κά εργοστάσια βαμβακερών ειδών εξακολουθούσαν να εργά
ζονται, αυτό δε γινόταν με τα ίδια κέρδη όπως στα 1849 και
1850. Η μόνη διαφορά ήταν ότι η κρίση στη Γαλλία ήταν βιο
μηχανική, ενώ σ ^ 'Α γ γ Ιϊά '^ α ν έ ίΰ ^ ικ ή , ότι ενώ στη Γαλ
λία σταματούσαν τα εργοστάσια, στην Αγγλία επεκτεΐνονταν, κάτω όμως από λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες, απ’ ό,τι
γινόταν στα προηγούμενα χρόνια,ότι στηΤαλλία ήταν οι εξα
γωγές, ενώ στην Αγγλία οι εισαγωγές που δέχτηκαν τα κυρίά
χτυπήματα. II κοινή αιτία, που φυσικά δεν έπρεπε να τη ζητή
σει κανείς μέσα στα όρια του γαλλικού πολιτικού ορίζοντα,
ήταν εξόφθαλμη. Το 1849 και το 1850 ήταν χρόνια της μεγα
λύτερης υλικής άνθησης και μιας υπέρπΗ ς ^
λώθηκε σαν τέτοια μονάχα το 1851. Στις αργές αυτου του'
χρόνου, η υπερπαραγωγή εντάϋηκε ακόμα περισσότεροjx|
την προοπτική της βιομηχανικής έκθεσης. Σ ’ αυτό πρέπει να
προστεθούν τα παρακάτω ειδικά περιστατικά: πρώτα, η κακή
ανάπτυξη της σοδειάς του μπαμπακιού στα 1850 και 1851,
ύστερα η βεβαιότητα για μια πιο μεγάλη σοδειά από ό,τι περι
μένανε, πρώτα η ύψωση, ύστερα το απότομο πέσιμο, με λίγα
λόγια οι διακυμάνσεις των τιμών του μπαμπακιού. Η σοδειά
του ακατέργαστου μεταξιού είχε πέσει, τουλάχιστο στη Γαλλία, κάτω από το μέσο όρο. Τέλος, η βιομηχανία μαλλιού είχε
τόσο επεκταθεί από το 1848, που δεν μπορούσε να την ακο
λουθήσει η παραγωγή μαλλιού και η τιμή του ακατέργαστου
μαλλιού υψώθηκε σε
τιμή των μάλλινων προϊόντων. Έχουμε, λοιπόν, εδώ στις
πρώτες ύλες τριών βιομηχανιών παγκόσμιας σημασίας μια
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τριπλή αιτία για εμπορική στασιμότητα. Αν παραβλέπουμε
αυτά ταειδικά πεοιστατικάΓη φαινομενική κρίση του 1851
δεν ήταν τίποτε άλλο απ’ το σταμάτημα που κάθε φοράπροκαλόύν η υπερπαραγωγή και η υπερκερδοσκοπία στην
πορεία του βιομηχανικού κυκλου. ωσπου να συγκεντρώσει
όλες της τις δυνάμεις για να οιατρεςει με πυρετική ταχύτητα
την τελευταία φάση αυτού του κύκλου και να φτάσουνξανά
στην αφετηρία της, στη γενική εμπορική κρίση. Μέσα σε
τέτοια ενδιάμεσα της εμπορικής ιστορίας, ξεσπούν στην
Αγγλία εμπορικές χρεοκοπίες, ενώ στη Γαλλία σταματάει η
ίδια η βιομηχανία, εν μέρει γιατί αναγκάζεται να υποχωρή
σει σ ’ όλες τις αγορές μπροστά στον αγγλικό συναγωνισμό,
που ακριβώς τότε γίνεται ανυπόφορος, και εν μέρει γιατί σαν
βιομηχανία πολυτελείας που είναι, χτυπιέται κατά προτίμη
ση από κάθε σταμάτημα των εργασιών. Έτσι, εκτός από τις
γενικές κρίσεις, η Γαλλία περνάει τις δικές της εθνικές εμπορικες~κρΐσεις, που όμως προκαλούνται και καθορίζονται
πολύ περισσότερο από τη γενική κατάσταση της παγκόσμιας
αγοράς, παρά από τοπικές γαλλικές επιδράσεις. Κε 0 α ήταν
δίχως ενδιαφέρον αν αντιπαραθέταμε στην προκατάληψη
του Γάλλου αστού την κρίση του Άγγλου αστού. Ένας από
τους μεγαλύτερους οίκους του Λίβερπουλ γράφει στον ετή
σιο εμπορικό απολογισμό του για το 1851: «Λίγες χρονιές
διαψεύσανε περισσότερο από τη χρονιά που πέρασε τις προ
βλέψεις που είχαν γίνει στην αρχή. Αντί για τη μεγάλη άνθη
ση, που σχεδόν ομόφωνα προβλέπαμε, η χρονιά αυτή απο
δείχτηκε μια από τις πιο απογοητευτικές χρονιές που έχουν
σημειωθεί στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα. Αυτό, φυσικά,
ισχύει μόνο για τις εμπορικές και όχι για τις βιομηχανικές
τάξεις. Και όμως υπήρχαν, βέβαια, λόγοι για να καταλήξου
με απ’ την αρχή του χρόνου σ ’ αντίθετα συμπεράσματα. Τα
αποθέματα σε εμπορεύματα ήταν σποραδικά, τα κεφάλαια
περίσσευαν, τα τρόφιμα ήταν φτηνά, ένα καλό φθινόπωρο
ήταν εξασφαλισμένο, στην ευρωπαϊκή ήπειρο επικρατούσε
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αδιατάραχτη ειρήνη και δεν είχαμε πολιτικές ή δημοσιονο
μικές διαταραχές στο εσωτερικό: πραγματικά, ποτέ τα φτε
ρά του εμπορίου δεν ήταν πιο ελεύθερα... Σε ποια αίτια πρέ
πει, λοιπόν, να αποδώσουμε το δυσμενές αυτό αποτέλεσμα;
Νομίζουμε πως πρέπει να το αποδώσουμε στο νπερεμπόριο
εισαγωγών και εξαγωγών... Αν οι έμποροί μας δε βάλουν
μόνοι τους στενότερα όρια στη δράση τους, τίποτα δεν μπορεί να μας κρατά μέσα στην τροχιά μας, εκτός από έναν πανι
κό κάθε τρία χρόνια.»'
Ας φανταστούμε τώρα το Γάλλο αστό, πώς μέσα σ ’ αυτό
τον εμπορικό πανικό βασανίζεται, ζαλίζεται και θολώνεται
το εμπορικά άρρωστο μυαλό του από τις φήμες για πραξι
κοπήματα και για την επαναφορά του γενικού εκλογικού
δικαιώματος, από την πάλη ανάμεσα στο κοινοβούλιο και
την εκτελεστική εξουσία, από το αλληλοφάγωμα των ορλεανικών και των νομιμοφρόνων, από τις κομμουνιστικές συνω
μοσίες στη Νότια Γαλλία, από δήθεν εξεγέρσεις χωρικών
(Jaciqueries) στους νομούς του Νιεβρ και του Σερ, από τις
διαφημίσεις των διάφορων υποψηφίων για την προεδρία,
από τα αγυρτικά συνθήματα των εφημερίδων, από τις απει
λές των δημοκρατικών ότι θα υπερασπίζονταν με το όπλο
στο χέρι το Σύνταγμα και το γενικό εκλογικό δικαίωμα, από
τα ευαγγελικά κηρύγματα των φυγάδων ηρώων που βρίσκο
νταν στο εξωτερικό και που ανάγγελναν τη συντέλεια του
κόσμου για τη δεύτερη Κυριακή του Μάη 1852 - ας τα φαντα
στούμε όλα αυτά και θα καταλάβουμε γιατί, μέσα σ ’ αυτή την
ανείπωτη, θορυβώδη σύγχυση για συγχώνευση, αναθεώρηση,
παράταση, Σύνταγμα, συνωμοσία, συνασπισμό, μετανά
στευση, σφετερισμό και επανάσταση, ο αστός φωνάζει δαι
μονισμένα στην κοινοβουλευτική του δημοκρατία: «Καλύ

τερα ένα φρικτό τέλος, παρά μια φρίκη χωρίς τέλος!»
1 .Παρμένο από τοΕκόνομιστ, ΙΟτου Γενάρη 1 852,σελ. 29-30(σ η μ .τ.
σύντ.).
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Ο Βοναπάρτης κατάλαβε την κραυγή αυτή. Η ικανότητά
του ν’ αντιλαμβάνεται είχε οξυνθεί από την αυξανόμενη βιαι
ότητα των δανειστών του, που σε κάθε δύση του ήλιου, που
έφερνε κοντύτερα τη μέρα της λήξης, τη δεύτερη Κυριακή του
Μάη 1852, βλέπανε στην κίνηση των άστρων τη διαμαρτύρη
ση για τα επίγειά τους γραμμάτια. Είχαν γίνει αληθινοί
αστρολόγοι. Η εθνοσυνέλευση είχε σβήσει κάθε ελπίδα του
Βοναπάρτη για μια συνταγματική παράταση της εξουσίας
του. Η υποψηφιότητα του πρίγκιπα ντε Ζουανβίλ δεν επέ
τρεπε άλλες ταλαντεύσεις.
Αν ποτέ κάποιο γεγονός έριξε τη σκιά του πολύ πριν από
την πραγματοποίησή του, αυτό ήταν το πραξικόπημα του
Βοναπάρτη. Από τις 29 κιόλας του Γενάρη 1849, ένα μόλις
μήνα ύστερα από την εκλογή του, είχε κάνει κιόλας σχετική
πρόταση στον Σάνγκαρνιέ. Το καλοκαίρι του 1849, ο ίδιος ο
πρωθυπουργός του Οντιλόν Μπαρό είχε καταγγείλει σκε
πασμένα την πολιτική των .πραξικοπημάτων. Το ίδιο έκανε
ανοιχτά ο Θιέρσος το χειμώνα του 1850. Το Μάη του 1851, ο
Περσινί προσπάθησε και πάλι να κερδίσει τον Σανγκαρνιέ
για το πραξικόπημα.
Η Μεσαξέ ντε λ ’ Ασαμπλέ 1 είχε δημοσιεύσει αυτή τη
συνομιλία. Οι βοναπαρτικές εφημερίδες, σε κάθε κοινοβου
λευτική θύελλα απειλούσαν μ’ ένα πραξικόπημα και όσο
πλησίαζε η κρίση τόσο δυνατότερος γινότανε ο τόνος της
φωνής τους. Στα όργια, που έκανε κάθε νύχτα ο Βοναπάρ
της με άνδρες και γυναίκες τυχοδιώκτες, κάθε φορά που
ζύγωναν τα μεσάνυχτα και οι άφθονες σπονδές έλυναν τις
γλώσσες και άναβαν τις φαντασίες, αποφασιζόταν το πρα
ξικόπημα για την άλλη μέρα το πρωί. Έσερναν τα ξίφη,
τσούγκριζαν τα ποτήρια, οι αντιπρόσωποι το ’σκαζαν από
τα παράθυρα, η αυτοκρατορική πορφύρα κάλυπτε τους
1. Μεσαζέ ντε λ ’ Α σαμπλέ (M essager de I ’ A ssem blee): αντιβοναπαρτική εφημερίδα που έβγαινε το 1851 στο Παρίσι (σημ. τ. σύντ.).
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ώμους του Βοναπάρτη, ώσπου το επόμενο πρωί έδιωχνε
ξανά το φάντασμα και το κατάπληκτο Παρίσι μάθαινε, από
ελάχιστα επιφυλακτικές εστιάδες και ακριτόμυθους παλαδίνους*, τον κίνδυνο απ’ τον οποίο είχε ξεφύγει ακόμα μια
φορά. Στους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, οι φήμες για
ένα πραξικόπημα κυνηγούσαν η μια την άλλη. Η σκιά απο
κτούσε χρώμα, σαν μια πολύχρωμη δαγκεροτυπία. Αν
ξεφυλλίσουμε τις ευρωπαϊκές εφημερίδες του Σεπτέμβρη
και του Οκτώβρη, θα βρούμε λέξη προς λέξη πληροφορίες
σαν τις ακόλουθες: «Το Παρίσι είναι γεμάτο από φήμες για
ένα πραξικόπημα. Η πρωτεύουσα λένε ότι θα γεμίσει τη
νύχτα με στρατό και η αυγή θα φέρει διατάγματα για τη διά
λυση της εθνοσυνέλευσης, για την κήρυξη του νομού του
Σηκουάνα σε κατάσταση πολιορκίας, για την επαναφορά
του γενικού εκλογικού δικαιώματος, καθώς και διάγγελμα
στο λαό. Ο Βοναπάρτης λένε πως ψάχνει να βρει υπουργούς
για την εκτέλεση των παράνομων αυτών διαταγμάτων.» Οι
ανταποκρίσεις που αναγράφουν αυτές τις ειδήσεις τελειώ
νουν πάντοτε με τη μοιραία λέξη «αναβλήθηκε». Το πραξι
κόπημα ήταν πάντα η έμμονη ιδέα του Βοναπάρτη. Μ ’ αυτή
την ιδέα είχε ξαναπατήσει το γαλλικό έδαφος. Η ιδέα αυτή
τον είχε κυριεύσει σε τέτοιο βαθμό, που την πρόδινε και τη
φλυαρούσε ακατάπαυστα. Ήταν τόσο αδύνατός, που το ίδιο
ακατάπαυστα την απαρνιότανε. Η σκιά του πραξικοπήμα
τος είχε καταντήσει ένα φάντασμα τόσο οικείο στους Παρι
σινούς, που όταν, τέλος, φανερώθηκε με σάρκα και οστά, δε
θέλανε να το πιστέψουν. Δεν ήταν, λοιπόν ούτε η συνωμοτι
κή επιφυλακτικότητα του αρχηγού της εταιρίας της 1 0 του
Δεκέμβρη ούτε ο απροσδόκητος αιφνιδιασμός της εθνοσυ
νέλευσης που έκαναν να πετύχει το πραξικόπημα. Ανπέτυχε, πέτυχε παρόλη την αθυροστομίατου πρώτον και ενγνώ*
Παλαδίνοι είναι οι 12 ήρωες στο μεσαιωνικό ποίημα του Ρολάνδου.
Εδώ έχουν την έννοια των πιστών ιπποτών ή υπηρετών (σημ. τ. μετ.).
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σει της δεύτερης, σαν αναγκαία αναπόφευκτη συνέπεια της
προγενέστερης εξέλιξης.
Στις 10 του Οκτώβρη, ο Βοναπάρτης ανάγγειλε στους
υπουργούς του την απόφασή του να επαναφέρει το γενικό
εκλογικό δικαίωμα. Στις 16, οι υπουργοί υπέβαλαν τις
παραιτήσεις τους. Στις 26, τοΠαρίσι μάθαινε το σχηματισμό
της κυβέρνησης Τορινί. Ταυτόχρονα, ο διευθυντής της αστυ
νομίας Καρλιέ αντικαταστάθηκε από τον Μοπά. Ο διοικη
τής της 1ης Μεραρχίας του στρατού Μανιάν συγκέντρωσε
στην πρωτεύουσα τα πιο έμπιστα συντάγματα,. Στις 4 του
Νοέμβρη, η εθνοσυνέλευση ξανάρχισε τις συνεδριάσεις της.
Δεν είχε τίποτε καλύτερο να κάνει, παρά να ανακεφαλαιώσει σε σύντομη, περιληπτική μορφή την πορεία που είχε διανύσει και να αποδείξει πως δεν την έθαψαν παρά μονάχα
αφού είχε πεθάνει.
Η πρώτη θέση που είχε χάσει στην πάλη της με την_εκτελεστική εξουσία ήταν η κυβέρνηση. Αναγκάστηκε ν ’ ανα
γνωρίσει πανηγυρικά αυτή την απώλεια παίρνοντας την
κυβέρνηση Τορινί, μια σκιώδη μόνο κυβέρνηση, σαν πραγ
ματική. Η μόνιμη επιτροπή είχε υποδεχτεί τον κ. Ζιρό με
γέλια, όταν παρουσιάστηκε μπροστά της εξ ονόματος των
νέων υπουργών. Μια τόσο ανίσχυρη κυβέρνηση, για τόσο
ισχυρά μέτρα σαν την επαναφορά του γενικού εκλογικού
δικαιώματος! Μα το ζήτημα ήταν ακριβώς να μην κάνουν
τίποτα μέσα στο κοινοβούλιο και να κάνουν το παν ενάντια

στο κοινοβούλιο.
Από την πρώτη μέρα της επανάληψης των εργασιών της,
η εθνοσυνέλευση δέχτηκε το μήνυμα του Βοναπάρτη, που
απαιτούσε την επαναφορά του γενικού εκλογικού δικαιώ
ματος και την κατάργηση του νόμου της 3 1ης του Μάη 1850.
Την ίδια μέοα. οι υπουργοί του καταθέσανε ένα νομοσχέδιο
μ’ αυτό το πνεύμα.ΙΗ
πρόταση της κυβέονηστκ να θεωοηθεί κατεπείγον το νομοσχέδιο αυτό και απόρριψε το ίδιο το νομοσχέδιο στις 13 του
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Νοέμβρη με 355 ψήφους ενάντια σε 348. Έτσι παραβίαζε ακό
μα μία φορά την εντολή της. Επιβεβαίωνε ακόμα μια φορά το
γεγονός ότι είχε μεταβληθεί από ελεύθερα εκλεγμένη αντιπροσωπία του λαού σε κοινοβούλιο που το σφετερίστηκε μια
τάξη, αναγνώριζε ακόμα μια φορά ότι είχε μονάχη της κόψει
τους μυς που συνδέανε το κοινοβουλευτικό κεφάλι με το
σώμα του έθνους.
Αν με την πρότασή της για επαναφορά του γενικού εκλο
γικού δικαιώματος, η εκτελεστική εξουσία απευθυνόταν από
την εθνοσυνέλευση στο λαό, η νομοθετική εξουσία με το νομο
σχέδιό της για τους κοσμήτορες απευθυνόταν από το λαό στο
στρατό. Το νοιχοσνέδιο για τους κοσμήτορες είχε σκοπό ν’
αποκαταστήσει το δικαίωμά της για την άμεση κινήτδ3Γόΐή"
ση του στρατού, για το σχηματισμό ενός κόίν^βδΰλευτΐκόύ
στρατού. Αν αναγόρευε έτσι το στρατό σε διαιτητή ανάμεσά
της και στο λαό, ανάμεσά της και στον Βοναπάρτη, αν ανα
γνώριζε το στρατό σαν αποφασιστική κρατική εξουσία, από
την άλλη έπρεπε να παραδεχτεί ότι από καιρό είχε παραιτη
θεί από την αξίωσή της να κυριαρχεί στο στρατό. Αν, αντί να
κινητοποιήσει αμέσως το στρατό, συζητούσε για το δικαίω
μα της κινητοποίησής του, πρόδινε ότι αμφέβαλε για την ίδια
τη δική της εξουσία. Με την απόοοίΊΡη του νοαοσνεδίου για
τους κοσμήτορες, ομολόγησε δημόσια την αδυναμία της. Το
νομοσχέδιο αυτό απορρίφθηκε με μια πλειοψηφία 108
ψήφων, οι ορεινοί έδωσαν έτσι τη λύση. Βρισκόταν η ίδια στη
θέση του γαϊδάρου του Μπουριντάν, όχι βέβαια ανάμεσα σε
δυο δεμάτια σανό, για να αποφασίσει ποιο από τα δυο είναι
πιο ορεκτικό, αλλά ανάμεσα σε δυο ξυλοφορτώματα για να
αποφασίσει ποιο από τα δυο είναι πιο σκληρό. Από τη μια
μεριά, ο φόβος από τον Σανγκαρνιέ, από την άλλη, ο φόβος
από τον Βοναπάρτη. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η κατά
σταση δεν ήταν καθόλου ηρωική.
Στις 18 του Νοέμβρη υποβλήθηκε μια τροπολογία στο
νομοσχέδιο που έίχΓκατάϋεσεί το κόμμα της τάξης για τις
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δημοτικές εκλογές, που έλεγε ότι αντί τρία χρόνια έφτανε οι
δημοτικοί εκλογείς να έχουν ένα χρόνο διαμονή στον τόπο
που ψήφιζαν. Η τροπολογία απορρίφθηκε με μια μονάχα
ψήφο, αποδείχτηκε, όμως, αμέσως ότι αυτή η ψήφος προερ
χόταν από κάποιο λάθος. Το κόμμα της τάξης, με το κομμάτιασμά του σε εχθρικές ομάδες, είχε χάσει από καιρό την
αυτοτελή κοινοβουλευτική του πλειοψηφία. Έδειχνε τώρα
ότι δεν υπήρχε καμιά πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Η εθνο
συνέλευση είχε καταντήσει ανίκανη να πάρει μια απόφαση.
Τα ατομικά της στοιχεία δε συγκρατιόνταν πια από καμιά
συνεκτική δύναμη. Είχε καταναλώσει την τελευταία της πνοή.
Ήταν νεκρή.
Τέλος, λίγες μέρες πριν από την καταστροφή, η εξωκοι
νοβουλευτική μάζα της αστικής τάξης έμελλε να επιβεβαιώ
σει ακόμα μια φορά πανηγυρικά τη ρήξη της με την αστική
τάξη μέσα στο κοινοβούλιο. Ο Θιέρσος, ένας κοινοβουλευ
τικός ήρωας που είχε κατεξοχήν προσβληθεί από την αγιά
τρευτη αρρώστια της κοινοβουλευτικής ηλιθιότητας, σκά
ρωσε ύστερα από το θάνατο του κοινοβουλίου μια καινούρ
για κοινοβουλευτική μηχανορραφία με το συμβούλιο, ιης
επικρατείας, ένα νόμο περί ευθύνης που θα περιόριζε τον
πρόεδρο μέσα στα όρια του Συντάγματος. Όπως ο Βονα
πάρτης στις 15 του Σεπτέμβρη, με την ευκαιρία της κατάθε
σης του θεμέλιου λίθου της νέας αγοράς του Παρισιού, είχε,
σαν νεότερος Μασανιέλο, καταγοητεύσει τις μανάβισσες της
αγοράς, τις πωλήτριες ψαριών -βέβαια, καθεμιά απ’ αυτές
τις πωλήτριες ζύγιζε ίσαμε 17 μπουργκράφους σε πραγματι
κή δύναμη- όπως ύστερα από την κατάθεση του νομοσχεδί
ου για τους κοσμήτορες ενθουσίασε τους υπολοχαγούς που
είχε κεράσει στα Ηλύσια, έτσι και τώρα στις 25 του Νοέμβρη
παράσυρε τη βιομηχανική αστική τάξη που είχε συγκεντρω
θεί στο ιπποδρόμιο για να πάρει από το χέρι του τα μετάλ
λια των βραβείων της βιομηχανικής έκθεσης του Λονδίνου.
Παραθέτω το πιο χαρακτηριστικό μέρος του λόγου του, όπως
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τον δημοσίευσε η Ζουρνάλ ντε Ντεμπά : «Ύστερα από τόσες
ανέλπιστες επιτυχίες, έχω το δικαίωμα να επαναλάβω πόσο
μεγάλη θα ήταν η γαλλική δημοκρατία, αν της επιτρεπόταν
να ακολουθήσει τα πραγματικά της συμφέροντα και να
μεταρρυθμίσει τους θεσμούς της, αντί να αναταράσσεται
διαρκώς, από τη μια, από δημαγωγούς και, από την άλλη, από
μοναρχικές παραισθήσεις (θυελλώδη και επανειλημμένα χει
ροκροτήματα από όλες τις πλευρές του αμφιθεάτρου). Οι
μοναρχικές παραισθήσεις εμποδίζουν κάθε πρόοδο και κάθε
σοβαρό βιομηχανικό κλάδο. Αντί για πρόοδο έχουμε αγώνα.
Βλέπουμε άνδρες, που πριν ήταν οι πιο δραστήριοι υποστηρικτές της βασιλικής εξουσίας και των βασιλικών προνο
μίων, να γίνονται οπαδοί μιας συμβατικής, μόνο και μόνο
για να εξασθενίσουν την εξουσία που έχει ανακύψει από το
γενικό εκλογικό δικαίωμα. (Δυνατά και επανειλημμένα χει
ροκροτήματα). Βλέπουμε άνδρες που υπόφεραν περισσότε
ρο από όλους από την επανάσταση και την ελεεινολόγησαν
περισσότερο από όλους, να προκαλούν μια νέα επανάσταση,
μόνο και μόνο για να αλυσοδέσουν τη θέληση του έθνους...
Σας υπόσχομαι ησυχία για το μέλλον κλπ., κλπ. (Μπράβο,
μπράβο, θυελλώδη μπράβο).» Έ τσι, η βιομηχανική αστική
τάξη χειροκροτεί m M llm ta e im ίΡΟάβο ΤΟπραξικόπημα
της 2 του Δεκέμβρη, την κατάργηση του κοινοβουλίου, τον
αφανισμο της δίκης της κυριαρχίας, τη δικτατορία του Βονα
πάρτη. Στη βροντή των χειροκροτημάτων της 25ης του Νοέμ
βρη απάντησε η βροντή των κανονιών της 4ης του Δεκέμβρη
και το σπίτι του κ. Σαλαντρούζ, που είχε χειροκροτήσει και
φωνάξει τα περισσότερα μπράβο, ήταν εκείνο που χτυπήθηκε από τις περισσότερες κανονιές.
Όταν, ο Κρόμβελ διάλυσε το Μακρό κοινοβούλιο, πήγε
μονάχος του και στάθηκε στη μέση της αίθουσας των συνεδριάσεών του, έβγαλε από την τσέπη το ρολόι του για να μη
ζήσει ούτε ένα λεπτό πέρα από την προθεσμία που του είχε
καθορίσει και έδιωξε κάθε μέλος του με εύθυμες χιουμορι
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στικές βρισιές. Ο Ναπολέων, κατώτερος από το πρωτότυπό
του, πήγε τουλάχιστο στις 18 Μπρυμαίρ στο νομοθετικό
σώμα και του διάβασε, αν και με πνιγμένη φωνή, τη θανατι
κή του καταδίκη. Ο δεύτερος Βοναπάρτης, που εξάλλου βρέ
θηκε να κατέχει μια ολότελα διαφορετική εκτελεστική εξου
σία από την εξουσία του Κρόμβελ και του Ναπολέοντα, δεν
αναζητούσε το πρωτότυπό του στα χρονικά της παγκόσμιας
ιστορίας, αλλά στα χρονικά της εταιρίας της 10 του Δεκέμ
βρη, στα χρονικά της εγκληματολογικής δικαιοσύνης. Κλέ
βει από την τράπεζα της Γαλλίας 25 εκατομμύρια φράγκα,
εξαγοράζει το,0 ,ραχτ]χ^Μανιάν με ένα εκατομμύριο, τους
στρατιώτες με δεκαπέντε φράγκα και με ρακί τον καθένα,
ανταμώνεται σαν κλέφτης στα κρυφά με τους συνενόχους
τους τη νύχτα, διατάζει να διαρρήξουν τα σπίτια των πιο επι
κίνδυνων κοινοβουλευτικών ηγετών και ν’ αρπάξουν απ’ τα
κρεβάτια τους τον Καβενιάκ, τον Λαμορισιέρ, τον Λεφλό,
τον Σάνγκαρνιέ, τον Σαρά, τον Θιέρσο, τον Μπαζ κλπ., δια
τάζει να καταλάβουν στρατιωτικά τις κυριότερες πλατείες
του Παρισιού και το κτίριο τού κοινοβουλίου και να τοιχοκολλήσοϋν νωρίς το πρωί σ’ όλους τους τοίχους κατεργάρι
κες αγγελίες που γνωστοποιούσαν τη διάλυση της εθνοσυνέ
λευσης και του συμβουλίου της επικρατείας, την επαναφορά
του γενικού εκλογικού δικαιώματος και την κήρυξη του
νομού του Σηκουάνα σε κατάσταση πολιορκίας· Με τον ίδιο
τρόπο, καταχωρήθηκε λίγο αργότερα στη Μονιτέρ ένα πλα
στό έγγραφο, πως τάχα σημαίνοντες κοινοβουλευτικοί παρά
γοντες συγκεντρώθηκαν γύρω του σε ένα κρατικό συμβου
λευτικό σώμα.
Το κολοβό κοινοβούλιο που συγκεντρώθηκε στο δημαρ
χείο του δέκατου διαμερίσματος του Παρισιού και που το
αποτελούσαν κυρίως νομιμόφρονες και ορλεανικοί, απο
φασίζει την καθαίρεση του Βοναπάρτη φωνάζοντας επανεϊλήμμ1ναΓ<<Ζητω η δημοκρατία!» προσφωνεί του κάκου το
πλήθος που έχασκε μπροστά στο κτήριο της δημαρχίας και
-
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σέρνεται στο τέλος με συνοδεία από Αφρικανούς ακροβολι
στές, πρώτα στους στρατώνες του ντ’ Ορσέ και έπειτα στοι
βάζεται σε κλούβες και μεταφέρεται στις φυλακές του Μαζά,
του Χαμ και της Βενσέν. Αυτό το τέλος είχαν το κόμμα της
τάξης, η νομοθετική συνέλευση και η επανάσταση του Φλε
βάρη. Πριν φτάσουμε σ ’ ένα συμπέρασμα, ας κάνουμε ένα
σύντομο σχεδιάγραμμα της ιστορίας τους.
I. Πρώτη περίοδος. Από τις 24 του Φλεβάρη ως τις 4 του Μάη
1848. Περίοδος του Φλεβάρη. Πρόλογος. Απάτη της γενι
κής συναδέλφωσης.
II. Δεύτερη περίοδος. Περίοδος διαμόρφωσης της δημοκρα
τίας και της συντακτικής εθνοσυνέλευσης.
1. Από τις 4 του Μάη ως τις 25 του Ιούνη 1848. Πάλη όλων
των τάξεων ενάντια στο προλεταριάτο. Ήττα του προ
λεταριάτου στις μέρες του Ιούνη.
2. Από τις 25 του Ιούνη ως τις 10 του Δεκέμβρη 1848.
Δικτατορία των πούρων αστών δημοκρατών. Επεξερ
γασία του Συντάγματος. Κήρυξη του Παρισιού σε
κατάσταση πολιορκίας. Η αστική δικτατορία παραμε
ρίζεται στις 10 του Δεκέμβρη με την εκλογή του Βονα
πάρτη στην προεδρία.
3. Από τις 20 του Δεκέμβρη 1848 ως τις 28 του Μάη 1849.
Αγώνας της συντακτικής συνέλευσης ενάντια στον
Βοναπάρτη και στο κόμμα της τάξης, που συμμαχούσε
μαζί του. Τέλος της συντακτικής. Πτώση της δημοκρα
τικής αστικής τάξης.
III. Τρίτη περίοδος. Περίοδος της συνταγματικής δημοκρα
τίας και της νομοθετικής εθνοσυνέλευσης.
1. Από τις 28 του Μάη 1849 ως τις 13 του Ιούνη 1849.
Πάλη των μικροαστών ενάντια στην αστική τάξη και
τον Βοναπάρτη. Ήττα της μικροαστικής δημοκρατίας.
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2. Από τις 13 του Ιούνη 1849 ως τις 31 του Μάη 1850. Κοι
νοβουλευτική δικτατορία του κόμματος της τάξης.
Ολοκληρώνει την κυριαρχία του με την κατάργηση του
γενικού εκλογικού δικαιώματος, χάνει όμως την κοι
νοβουλευτική κυβέρνηση.
3. Από τις 31 του Μάη 1850 ως τις 2 του Δεκέμβρη 1851.
Πάλη ανάμεσα στην κοινοβουλευτική αστική τάξη και
τον Βοναπάρτη.
α) Από τις 31 του Μάη 1850 ως τις 12 του Γενάρη
1851. Το κοινοβούλιο χάνει την ανώτατη διοίκη
ση του στρατού,
β) Απότις 12 του Γενάρη ως τις Ιΐτο υ Απρίλη 1851.
Το κοινοβούλιο νικιέται στις προσπάθειές του να
ξαναποκτήσει τη διοικητική εξουσία. Το κόμμα
της τάξης χάνει την ανεξάρτητη κοινοβουλευτική
πλειοψηφία. Συνασπίζεται με τους δημοκρατι
κούς και τους ορεινούς,
γ) Από τις 11 του Απρίλη 1851 ως τις 9 του Οκτώβρη
1851. Προσπάθειες για αναθεώρηση, συγχώνευση,
παράταση. Το κόμμα της τάξης διαλύεται στα
ξεχωριστά συστατικά του στοιχεία. Σταθεροποι
είται η ρήξη ανάμεσα στην αστική μάζα, από τη
μια, και στο αστικό κοινοβούλιο και τον Τύπο από
την άλλη.
δ) Από τις 9 του Οκτώβρη ως τις 2 του Δεκέμβρη
1851. Ανοιχτή ρήξη ανάμεσα στο κοινοβούλιο και
την εκτελεστική εξουσία. Το κοινοβούλιο εκτελεί
την πράξη του θανάτου του και υποκύπτει, εγκα
ταλειμμένο από την ίδια του την τάξη, από το
στρατό και απ’ όλες τις άλλες τάξεις. Τέλος του
κοινοβουλευτικού καθεστώτος και της αστικής
κυριαρχίας. Νίκη του Βοναπάρτη. Παρωδία
αυτοκρατορικής παλινόρθωσης.
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V II

H KomQyix^j^MXQaxia εμφανίστηκε σαν μια φράση,
σαν μια προφητεία στο κατώφλι της επανάστασης του Φλε
βάρη. Στις μέρες του Ιούνη 1848 πνίγηκε στο αίμα του παρι
σινού προλεταριάτου, πλανιέται, όμως, σαν φάντασμα στις
επόμενες πράξεις του δράματος. Η λαοκρατική * δημοκραπακάνει την εμφάνισή της. Στις 13 του Ιούνη 1849 εξαφανί
στηκε μαζί με τους μικροαστούς που το είχαν σκάσει, όμως
πάνω στη φυγή της αφήνει πίσω της διπλά καυχησιάρικες
ρεκλάμες. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία, μαζί με την αστι
κή τάξη, καταλαμβάνει ολόκληρη τη σκηνή, αναπτύσσεται σ’
όλο το πλάτος της ύπαρξής της, μα η 2 του Δεκέμβρη 1851 τη
θάβει κάτω από την κραυγή τρόμου των συνασπισμένων
βασιλικών: «Ζήτω η δημοκρατία!»
Η γαλλική αστική τάξη ορθώθηκε ενάντια στην κυριαρ
χία του εργαζόμενου προλεταριάτου. Έφερε στην εξουσία το
κουρελοπρολεταριάτο με επικεφαλής τον αρχηγό της εται
ρίας της 10 του Δεκέμβρη. Η αστική τάξη κρατούσε τη Γαλ
λία σε αγωνιώδη φόβο μπρος στις μελλοντικές φρικαλεότη
τες της ερυθρής αναρχίας. Ο Βοναπάρτης της προεξόφλησε
αυτό το μέλλον, όταν στις 4 του Δεκέμβρη έβαλε τον ενθου
σιασμένο με ρακί στρατό της τάξης να κατεβάζει με ντουφε
κιές από τα παράθυρά τους.τους έγκριτους αστούς της λεω
φόρου Μονμάρτρ και της λεωφόρου των Ιταλών. Είχε απο
θεώσει το σπαθί, τώρα το σπαθί την εξουσιάζει. Είχε εκμη
δενίσει τον επαναστατικό Τύπο, τώρα έχει εκμηδενιστεί και
ο δικός της ο Τύπος. Είχε θέσει τις λαϊκές συγκεντρώσεις
κάτω από αστυνομική επιτήρηση. Τώρα και τα σαλόνια της
βρίσκονται κάτω από αστυνομική επιτήρηση. Είχε διαλύσει

* Πρόκειται για τον όρο Demokratcke Republic (σημ. τ. μετ.)
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τη δημοκρατική εθνοφυλακή, τώρα διαλύθηκε και η δική της
εθνοφυλακή. Είχε κηρύξει την κατάσταση πολιορκίας, τώρα
η κατάσταση πολιορκίας κηρύσσεται ενάντιά της. Είχε αντι
καταστήσει τους ενόρκους με στρατιωτικές επιτροπές, τώρα
και τους δικούς της ενόρκους τους αντικαθιστούν στρατιω
τικές επιτροπές. Είχε υποτάξει τη δημόσια εκπαίδευση στους
παπάδες, τώρα οι παπάδες την υποτάσσουν στη δική τους
εκπαίδευση. Είχε εξορίσει πολίτες χωρίς δικαστική απόφα
ση, τώρα εξορίζεται η ίδια χωρίς δικαστική απόφαση. Είχε
καταπνίξει με την κρατική δύναμη και την παραμικρή κίνη
ση της κοινωνίας, τώρα κάθε τέτοια κίνηση της δικής της κοι
νωνίας καταπνίγεται από την κρατική δύναμη. Από ενθου
σιασμό για το πουγκί της, είχε εξεγερθεί ενάντια στους πολι
τικούς της και τους γραφιάδες της, τώρα δεν παραμερίστη
καν μονάχα οι πολιτικοί της και οι γραφιάδες της, μα καταληστεύεται και το πουγκί της, αφού το στόμα της είναι φιμω
μένο και η πένα της σπασμένη. Η αστική τάξη φώναζε ακού
ραστα στην επανάσταση, όπως ο άγιος Αρσένιος στους χρι
στιανούς: «Fuge, tace, quiesce! Φύγε, σώπα, ησύχασε!» Ο
Βοναπάρτης φωνάζει στην αστική τάξη: «Fuge, tace, quiesce!
Φύγε, σώπα, ησύχασε!»
Η γαλλική αστική τάξη είχε λύσει από καιρό το δίλημμα
του Ναπολέοντα: «Μέσα σε πενήντα χρόνια, η Ευρώπη θα
είναι δημοκρατική ή κοζάκικη.» Και το είχε λύσει στην
«κοζάκικη δημοκρατία». Δεν ήταν η Κίρκη που με κακά μάγια
μεταμόρφωσε σε τέρας το καλλιτέχνημα της αστικής δημο
κρατίας. Η δημοκρατία αυτή δεν είχε χάσει τίποτε άλλο παρά
την όψη της αξιοπρέπειας. Η σημερινή Γαλλία υπήρχε κιό
λας ατόφια μέσα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έφτα
νε μόνο ένα χτύπημα με τη λόγχη, για να σκάσει η φούσκα και
να φανεί το τέρας μπροστά στα μάτια μας.
Γιατί το παρισινό προλεταριάτο δεν ξεσηκώθηκε ύστερα
από τις 2 του Δεκέμβρη:
Η ανατροπή της αστικής τάξης μόλις είχε διαταχθεί, το
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διάταγμα, όμως, δεν είχε ακόμα εκτελεστεί. Κάθε σοβαρή εξέ
γερση του προλεταριάτου θα την ξαναζωντάνευε αμέσως, θα
τη συμφιλίωνε με το στρατό και θα εξασφάλιζε στους εργά
τες μια δεύτερη ήττα του Ιούνη.
Στις 4 .τουΛεκέμβρ.η,χο. προλεταριάτα.
στον αγώνα από τους αστούς και τους μαγαζάτορες. Το βρά
δυ της ίδιας μέρας, πολλές λεγεώνες της εθνοφυλακής υποσχέθηκαν να εμφανιστούν στο πεδίο της μάχης οπλισμένες
και με τις στολές τους. Οι αστοί και μαγαζάτορες είχαν πληροφορηθεί ότι ο Βοναπάρτης, με ένα από τα διατάγματά του
της2 του Δεκέμβρη, καταργούσε τη μυστική ψηφοφορία και"
επέβαλε στους εκλογείς να γράφουν στους επίσημους εκλο
γικούς καταλόγους δίπλα στο όνομά τους το «ναι» ή το «όχι»
τους. Η αντ ίσταση της 4ης του Δεκέμβρη φόβισε τον Βονα
πάρτη. Τη νύχτα έβαλε να τοιχοκολλησόΰνσ’δλες τις γωνίες
των δρόμων του Παρισιού αγγελίες που γνωστδπΗούσαν
ττιν επαναοίοοά της μυστικής ψηφοφορίας. Οι αστοί καΤόΓ
μαγαζάτορες πίστεψαν πως πέτυχαν το σκοπό τους. Κι εκεί
νοι που δεν εμφανίστηκαν την άλλη μέρα το πρωί ήταν οι
αστοί και οι μαγαζάτορες.
Μ ’ ένα πραξικόπημα τη νύχτα της 1ης προς τις 2 του
Δεκέμβρη, ο Βοναπάρτης στέρησε το παρισινό προλεταριά
το από τους ηγέτες του, τοικιαοΥηνούοτων οδοφραγμάτων.
Ένας στρατός δίχως αξιωματικούς, που οι αναμνήσεις του
Ιούνη του 1848 και του 1849_και του Μάη του 1850 τον έκα
ναν ν’ αποφύγει τον αγώνα κάτω από τη σημαία των ορει
νών, ανάθεσε στην πρωτοπορία του, στις μυστικές εταιρίες,
να σώσουν την επαναστατική τιμή του Παρισιού, που η αστι
κή τάξη την παράδωσε δίχως αντίσταση στη φανταρία, έτσι
που ο Βοναπάρτης μπόρεσε αργότερα να αφοπλίσει την εθνο
φυλακή, χρησιμοποιώντας το χλευαστικό επιχείρημα ότι
φοβόταν μήπως οι αναρχικοί στρέψουν τα όπλα της ενάντια
σ’ αυτή την ίδια!
«Είναι ο πλήρης και οριστικός θρίαμβος του σοσιαλι
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σμού!» Έτσι χαρακτήριζε ο Γκιζό τη 2 του Δεκέμβρη. Αν όμως
η ανατροπή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας περιέχει μέσα
της σε σπέρμα το θρίαμβο της προλεταριακής επανάστασης,
ωστόσο το άμεσο και χειροπιαστό αποτέλεσμά της ήταν η

νίκη τον Βοναπάρτη πάνω στο κοινοβούλιο, της εκτελεστι
κής εξονσίας πάνω στη νομοθετική εξουσία, της βίας δίχως
λόγια πάνω στη βία των λόγων. Στο κοινοβούλιο το έθνος
ανύψωνε τη γενική του θέληση σε νόμο, δηλαδή έκανε γενική
του θέληση το νόμο της κυρίαρχης τάξης. Μπροστά στην εκτε
λεστική εξουσία παραιτείται από κάθε δική του θέληση και
υποτάσσεται στις διαταγές ενός ξένου, της εξουσίας. Η εκτε
λεστική εξουσία, αντίθετα από τη νομοθετική εξουσία, εκφρά
ζει την ετερονομία του έθνους σε αντίθεση με την αυτονομία
του· Έ τσι, η Γαλλία φαίνεται πως ξέφυγε μονάχα από το
δεσποτισμό μιας τάξης, για να ξαναπέσει κάτω από το δεσποτισμό ενός ατόμου και μάλιστα κάτω από την εξουσία ενός
ατόμου δίχως εξουσία. Ο αγώνας φάνηκε πως εξομαλύνθη
κε με το να γονατίζουν μπροστά στον υποκόπανο όλες οι
τάξεις, στον ίδιο βαθμό ανίσχυρες και βουβές.
Η επανάσταση, όμως, είναι ριζική. Βρίσκεται ακόμα στο
πέρασμά της μέσα από το καθαρτήριο πυρ. Εκτελεί μεθοδι
κά το έργο της. Ως τις 2 του Δεκέμβρη 1851 είχε αποτελειώ
σει το μισό από το προπαρασκευαστικό της έργο καί τώρα
αποτελειώνει το άλλο μισό. Ολοκληρώνει πρώτα την κοινο
βουλευτική εξουσία για να μπορεί να την ανατρέψει. Και
τώρα που το έχει κατορθώσει αυτό, ολοκληρώνει την εκτε
λεστική εξονσία, την περιορίζει στην πιο καθαρή της έκφρα
ση, την απομονώνει, τη βάζει απέναντι της σαν μοναδικό
στόχο για να συγκεντρώσει πάνω της όλες της τις δυνάμεις
καταστροφής. Και όταν θα έχει εκτελέσει το δεύτερο μισό του
προπαρασκευαστικού της έργου, η Ευρώπη θα αναπηδήσει
από τη θέση της και θα φωνάξει χαρούμενα: καλά έσκαψες,
γεροτυφλοπόντ ικα!
Αυτή η εκτελεστική εξουσία, με την τεράστια γραφειο
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κρατική και στρατιωτική οργάνωσή της, με τον πλατύ τεχνη
τό κρατικό της μηχανισμό, με μια στρατιά από μισό εκατομ
μύριο υπαλλήλους, πλάι σ’ ένα στρατό από άλλο μισό εκα
τομμύριο, αυτό το φρικιαστικό παρασιτικό σώμα, που τυλί
γεται σαν δίχτυ γύρω στο σώμα της γαλλικής κοινωνίας και
φράζει όλους τους πόρους της, γεννήθηκε στις μέρες της από
λυτης μοναρχίας, τον καιρό της παρακμής του φεουδαρχι
κού καθεστώτος, και υποβοήθησε την επίσπευση της παρακ
μής του. Τα φεουδαρχικά προνόμια των γαιοκτημόνων και
των πόλεων μετατράπηκαν σε άλλες τόσες αρμοδιότητες της
κρατικής εξουσίας, οι φεουδάρχες τιτλούχοι σε έμμισθους
υπαλλήλους και το πολύχρωμο δειγματολόγιο των αντιμαχόμενων μεσαιωνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων έγινε το
διαρρυθμισμένο σχέδιο μιας κρατικής εξουσίας, που η εργα
σία της είναι καταμερισμένη και συγκεντρωμένη σαν σε εργο
στάσιο. Η πρώτη γαλλική επανάσταση, έγοντας καθιίκον να
συντρίψει όλες τις τοπικές, εδαφικές, δημοτικές και επαρ
χιακές ανεξάρτητες εξουσίες για να δημιουργήσει την αστι
κή ενότητα του έθνους, ήταν υποχρεωμένη ν’ αναπτύξει εκεί
νο που είχε αρχίσει η απόλυτη μοναρχία: το συγκεντρωτισμό,
ταυτόχρονα όμως την έκταση, τις αρμοδιότητες και τους
παραστάτες της κ^έρνητϊκϊϊξ:
οποίησε αυτό τον κρατικό μηχανισμό. Η νομιμόφρων
μοναρχία και η μοναρχία του Ιούλη δεν τού προσθέσανε τίπο
τα, εκτός από ένα μεγαλύτερακαταμερισμό της εργασίας που
αναπτυσσόταν στον ίδιο βαθμό που ο καταμερισμός της
εργασίας μέσα στην αστική κοινωνία δημιουργούσε και
νούργιες ομάδες συμφερόντων και συνεπώς καινούργιο υλι
κό για την κρατική διοίκηση. Κά 6 £-.#αινά£ίυα(Τ)έοον νωοίσανανώτεαο^^ι/^όσυμφέρρν,απρσπάστηκεαπό την mmP
νέργειατων κοινωνικών μελών και έγινε αντικείμενο κυβεονητικής δραστηριότητας από το γεφύρι, το σχολικό κτήριο
και την κοινόχρηστη ιδιοκτησία μιας αγροτικής κοινότητας
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ίσαμε τους σιδηροδρόμους, τον εθνικό πλούτο και το εθνικό
πανεπιστήμιο της Γαλλίας. Τέλος, η κοινοβουλευτ.ίκήΜμοκρατία, στην πάλη της ενάντια στην επανάσταση, βρέθηκε
αναγκασμένη, μαζί με τα καταπιεστικά μέτρα, να ενισχύσει
τους πόρους και το συγκεντρωτισμό της κυβερνητικής εξουσίαςΓΌλες οι ανατροπές τελειοποιούσαν αυτή τη μηχανή
αντί να την τσακίζουν. Τα κόμματάπόΰ¥γωνίξονταν διαδο
χικά για την εξουσία, θεωρούσαν την απόκτηση αυτού του
απέραντου κρατικού οικοδομήματος σαν την κυριότερη λεία
του νικητή.
Μα στο καθεστώς της απόλυτης μοναρχίας, κατά την
πρώτη επανάσταση, και στο καθεστώς του Ναπολέοντα, η
γραφειοκρατία ήταν μόνο το μέσο για να προετοιμαστεί η
ταξική κυριαρχία της αστικής τάξης. Στο καθεστώς της παλι
νόρθωσης του Αόύδδβίκόύ*<ΚΧΐππου, της κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας, ήταν το όργανο της κυρίαρχης τάξης, όσο και
αν επιδίωκε να γίνει αυτεξούσια.
Μονάχα στο καθεστώς του δεύτερου Βοναπάρτη φαίνε
ται σαννα',χέΐολότελα ανε|αρτητρπριηθεί, το κράιος. Η κρατ ικ ϊΠ Β ^ ν ^ ε ιτ δ σ ό σταθεροποιήσει τη θέση της απέναντι
στην αστική κοινωνία, που της φτάνει να έχει επικεφαλής της
τον αρχηγό της εταιρίας της 10 του Δεκέμβρη, έναν τυχοδιώχτη που ήρθε από το εξωτερικό, που τον ανακήρυξε αρχηγό
μια μεθυσμένη φανταρία την οποία είχε εξαγοράσει με ρακί
και λουκάνικα, και που είναι υποχρεωμένος συνεχώς να της
ρίχνει και από ένα λουκάνικο. Έτσι εξηγείται η μικρόψυχη
απελπισία, το συναίσθημα της πιο τρομακτικής ταπείνωσης
και του εξευτελισμού, που πιέζει το στήθος της Γαλλίας και
της κόβει την ανάσα. Η Γαλλία αισθάνεται τον εαυτό της ατι
μασμένο.
Και μολαταύτα, η κρατική εξουσία δεν κρέμεται στον
αέρα. Ο Βοναπάρτης αντιπρρσωπεύει μια τάξη και μάλιστα
την πολυαριθμότερη τάξη της

μικρούς χωρικούς.
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Όπως οι Βουρβόνοι ήταν η δυναστεία της μεγάλης γαιο
κτησίας, όπως ο οίκος της Ορλεάνης ήταν η δυναστεία του
χρήματος, έτσι και οι Βοναπάρτες είναι η δυναστεία των
αγροτών, δηλαδή της μάζας του γαλλικού λαού. Ο εκλεκτός
των αγροτών δεν είναι ο Βοναπάρτης που υποτασσόταν στο
αστικό κο ινοβόύλΐοΓ ά ΙΙόΠ3 Τ3 ο ν ο ^
Τρία χρόνια, όι πόλεις κατδρΘ αη^
έννοια των εκλογών της 1Οης του Δεκέμβρη και να εξαπατούν
τους αγρότες στο ζήτημα της παλινόρθωσης της αυτοκρατο
ρίας. Οι εκλογές της 10ης του Δεκέμβρη 1848 ολοκληρώθη
καν μονάχα με το πραξικόπημα της 2 του Δεκέμβρη 1851.
Οι μικροί χωρικοί αποτελούν μια τεράστια μάζα, που τα
μέλη της ζουν καίω αϊτό όμοιες συνθήκες, δίχως όμως να
έρίχόνΐάί μετα|ύ τους σε πολλών ειδών σχέσεις. 5τρδπδςτης
παραγωγής τους, τους απομονώνει τον έναν από τον άλλο,
αντί να τους φέρνει σε αμοιβαία επικοινωνία. Η απομόνω
ση μεγαλώνει χάρη στα άσχημα συγκοινωνιακά μέσα της Γαλ
λίας και στη φτώχεια των αγροτών. Το παραγωγικό τους
πεδίο, ο μικρός κλήρος, δεν επιτρέπει στην καλλιέργειά του
κανένανκαταιιεοίσιιο τηζεό'νάσίας.χαιαά έαιαοιχοΫή της επι
στήμης και συνεπώς καμιά ποικιλία ανάπτυξης, καιιιά διαφορά ταλέντων, κανένα πλούτο κοινωνικών σχέσεων. Κάθε
ξεχωριστή αγροτική οικογένεια είναι σχεδόν αυτάρκης, η ίδια
π α ^ γ εΙΈ μ εσ α Ιό ΙΙεγ ^
μέρος της κατανάλωσής της
και έτσι αποκτά τα μέσα συντήρησής της περισσότερο από
την ανταλλαγή με τη φύση, παρά από την επικοινωνία με την
κοινωνία. Ο μικρός κλήρος, ο αγρότης και η οικογένεια,
δίπλα ένας άλλος μικρός κλήρος, ένας άλλος αγρότης και μια
άλλη οικογένεια. Μια χούφτα απ’ αυτές τις μονάδες κάνουν
ένα χωριό και μια χούφτα χωριά κάνουν ένα νομό. Έτσι σχη
ματίζεται η μεγάλη μάζα του γαλλικού έθνους με απλή άθροιση ομώνυμων μεγεθών, το ίδιο περίπου όπως ένα σακί πατά
τες κάνει ένα σακί πατάτες. Εφόσον εκατομμύρια οικογένει
ες ζουν κάτω από οικονομικές συνθήκες ύπαρξης, που ξεχω
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ρίζουν τον τρόπο της ζωής τους, τα συμφέροντα τους και τη
μόρφωσή τους από τον τρόπο της ζωής, τα συμφέροντα και
τη μόρφωση των άλλων τάξεων και τις αντιπαραθέτουν
εχθρικά σ ’ αυτές, αποτελούν μια τάξη. Εφόσον όμως ανάμε
σα στους μικρούς αγρότες υπάρχει μόνο μια τοπική συνά
φεια και η ομοιότητα των συμφερόντων τους δε δημιουργεί
καμιά κοινότητα, κανένα εθνικό σύνδεσμο και καμιά πολι
τική οργάνωση, δεν αποτελούν τάξη. Γι’ αυτό είναι ανίκανοι
να επιβάλουν εξονόματός τους τα.τα£ικάιους συιιφέοοντα,
είτε με μια Βουλή είτε ιιε ιιιασυιιβατική συνέλευση. Δεν μπο
ρούν ν’ αντιπροσωπεύουν τον εαυτό τους, πρέπει να αντι
προσωπεύονται από άλλους. Ο αντιπρόσωπός τους πρέπει
ταυτόχρονα να παρουσιάζεται σαν κύριός τους, σαν μια
εξουσία πάνω απ’ αυτούς, σαν μια απεριόριστη κυβερνητι
κή δύναμη, που τους προστατεύει από τις άλλες τάξεις και
τους στέλνει από πάνω στη βροχή και τον ήλιο. Η πολιτική
επιρροή των μικρών αγροτών βρίσκει, συνεπώς, την τελα 1ταία τής έκφραση στην υποταγή τήςίδιάς της κοινωνίας στην
εκτελεστική έξόύσίάΓ '
.................................... ..
Η ιστορική παράδοση γέννησε την πίστη των Γάλλων
αγροτών στο θαύμα ότι ένας άνθρωπος με το όνομα Ναπο
λέων θα τους ξανάφερνε κάθε μεγαλείο. Και βρέθηκε κάποιο
υποκείμενο, που λέει ότι είναι αυτός ο άνθρωπος, γιατί έχει
το όνομα Ναπολέων και γιατί ο ναπολεόντειος κώδικας ορί
ζει ότι: «Απαγορεύεται η αναζήτηση της πατρότητας.» Ύστερα από είκοσι χρόνια αλητείας και ύστερα από μια σειρά
γελοίες περιπέτειες, πραγματοποιείται ο μύθος και ο άνθρω
πος γίνεται αυτοκράτορας των Γάλλων. Η έμμονη ιδέα του
ανίΊΐηού πραγικχτοποιήθηχε, γιχχτί σονέπιαπε ιϊρ jrv 'lim tSn
ιδέα της πιο πολυάριθμης τάξης του γαλλικού λαού.
Μα, θα μου αντιτάξει κανείς, και οι εξεγέρσεις των αγρο
τών στη μισή Γαλλία, το κυνήγι του στρατού ενάντια στους
αγρότες, οι μαζικές φυλακίσεις και εξορίες των αγροτών;
Από τον καιρό του Λουδοβίκου XIV η Γαλλία δε γνώρι-
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σε παρόμοιο διωγμό των αγροτών «για δημαγωγικές μηχα
νορραφίες».
Πρέπει όμως να με καταλάβετε καλά. Η δυναστεία του
Βοναπάρτη δεν αντιπροσωπεύει τον επαναστάτη αλλά το
συντηρητικό αγρότη, δεν αντιπροσωπεύει τον αγρότη που
θέλει να βγει έξω από τις κοινωνικές συνθήκες τη£ύπαρ|ής
του, από το μικρό κλήρο, αλλά αντίθετα τον αγρότη που θέλει
να σταθεροποιήσει αυτές τις. .συνθήκες κι αυτυν τον κλήρο,
δεν αντιπροσωπεύει το λαό της υπαίθρου που ενωμένος με
τις πόλεις θέλει να ανατρέψει με τη δική του δραστηριότητα
το παλιό καθεστώς, αλλά, αντίθετα, το λαό της υπαίθρρυ που,
γερά κλεισμένος σ ’ αυτό τρ παλιό*καθεστώς, θ έλ ε ^ ν α ^ ΙΡΥ
εαυτό του μαζίμε τομι^όκλήροτου να σώζειαί-καί-να ευνοείται από το φάντασμα της αυτοκρατορίας. Η δυναστεία του"
Βρναπάρτη δεν αντιπρρσωπεύει τρ διαφωτισμό, αλλά τη δεισιδαιμρνία τρυ αγρότη, δεν αντιπρρσωπεύει την κρίση τσυ,
αλλά την υπόληψή τρυ, δεν αντιπρρσωπεύει τρ μέλλρν τρυ,
αλλά τρ παρελθόν τρυ, δεν αντιπρρσωπεύει τη σύγχρονη
Σεβέν αλλά τη σύγχρονη Βανδέα του . 1
Η τρίχρονη σκληρή κυριαρχία της κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας ειχέ απελευθερώσει μια μερίδα Γάλλους άγρότες από τη ναπρλεόντεια αυταπάτη και τρυς είχε επαναστατρπριήσει, αν και μονάχα επιφανειακά. ΚαΘε’ φρρά, όμως,

1. Στη Σεβέν, μια ορεινή περιοχή της Γαλλίας, ξέσπασε στις αρχές του
18ου αιώνα μια μεγάλη εξέγερση διαμαρτυρόμενων αγροτών (των λεγομέ
νων Καμιζάρ) κάτω από το σύνθημα: «Ό χι πια άλλους φόρους», «Ελευθε
ρία θρησκευτικής πίστης». Οι εξεγερμένοι κατέλαβαν φεουδαρχικούς πύρ
γους και ενωμένοι σε αντάρτικα τμήματα και κάτω από την προστασία των
βουνών συνέχισαν τρία σχεδόν χρόνια τον αγώνα τους. Βα νδ έα : νομός της
Γαλλίας που ήταν η εστία της αντεπανάστασης τον καιρό της γαλλικής αστι
κής επανάστασης στα τέλη του 18ου αιώνα. Στην πάλη της ενάντια στην
επαναστατική Γαλλία, η αντεπανάσταση χρησιμοποίησε την εκεί καθυστε
ρημένη αγροτιά, που ήταν πολύ επηρεασμένη από τον καθολικό κλήρο (σημ.
τ. σύντ.).
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που έμπαιναν σε κίνηση, η αστική τάξη τους απωθούσε με τη
βία. Κάτω από την κοινοβουλευτική δημοκρατία, η σύγχρο
νη συνείδηση του Γάλλου αγρότη πάλευε με την πατροπαρά
δοτη συνείδησή του. Ο αγώνας αυτός συνεχίστηκε με τη μορ
φή μιας αδιάκοπης πάλης ανάμεσα στους δασκάλους και
τους παπάδες. Η αστική τάξη κατανίκησε τους δασκάλους.
Για πρώτη φορά, οι αγρότες έκαναν προσπάθειες να κρατή
σουν ανεξάρτητη στάση απέναντι στην κυβερνητική δράση.
Αυτό εκδηλώθηκε με τις αδιάκοπες συγκρούσεις ανάμεσα
στους κοινοτάρχες και τους νομάρχες. Η αστική τάξη έπαυ
σε τους κοινοτάρχες. Τέλος, στην περίοδο της κοινοβουλευ
τικής δημοκρατίας ξεσηκώθηκαν οι αγρότες και σε διάφορα
μέρη ενάντια στο ίδιο τους το γέννημα, το στρατό. Η αστική
τάξη τους τιμώρησε με καταστάσεις πολιορκίας και με δημεύ
σεις των περιουσιών τους. Κι αυτή η ίδια η αστική τάξη
φωνάζει τώρα για την ηλιθιότητα των μαζών, του χυδαίου
όχλου που την πρόδωσε στον Βοναπάρτη. Αυτή η ίδια στερέωσ£μετη βία την πίστη της αγροτικής τάξης στην αυτο
κρατορία, ηΙδια διατήρησε τις συνθήκες που αποτελούν την
κοιτίδα αυτής toc αγροτικής θαησχείας. Πάντως, η αστική
τάξη είνάί αναγκασμένη να φοβάται την ηλιθιότητα των
μαζών, όσο θα μένουν συντηρητικές, και τη νοημοσύνη των
μαζών, μόλις γίνουν επαναστατικές.
Στις ε|εγέρσεις ύστιρ,α από το πραξικόπημα, μια μερίδα
Γάλλοι αγρότες διαμαρτυρήθηκαν με τα όπλα στο χέρι ενάντια στην ίδια του την ιρήφο της 10ης του Δεκέιχβρη 1848. Το
σχολείο που πέρασαν από το 1848 και δώθε τους είχε φρο
νηματίσει. Μόνο που είχανε τάξει τον εαυτό τους στον υπό
κοσμο της ιστορίας. Η ιστορία τούς κρατούσε από το λόγο
τους και η πλειοψηφία ήτανε σε τέτοιο βαθμό ταραγμένη που
ίσα-ίσα στους πιο κόκκινους νοαούς ο αγροτικός κόσιιος
ψήφισε ανοιχτά τον Βοναπάρτη. Νομίζανε πως η εθνοσυνέλεΰση?μΗόδϊζε τον Βοναπάρτη να βαδίσει μπροστά. Ο Βονα
πάρτης είχε τώρα σπάσει τα δεσμά που μ’ αυτά οι πόλεις είχα
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νε δέσει τη θέληση της υπαίθρου. Ακόμα, οι αγρότες σε μερι
κές περιφέρειες έκαναν την παράλογη σκέψη: μια συμβατική
συνέλευση πλάι στον Ναπολέοντα.
Αφού η πρώτη επανάσταση μετέβαλε τους αγρότες από
μισοδουλοπάροικους σε ελεύθερους ιδιοκτήτες της γης, ο
Ναπολέων στερέωσε και ρύθμισε ikmivffifatgc που "θα τους
επιτρέπανε να εκμεταλλεύονται ανενόχλητα τη γη της Γαλ
λίας που πριν λίγο είχε περάσει στα χέρια τους και να ικα
νοποιούν το νεανικό πάθος τους για ιδιοκτησία. Αυτό όμως
που προκαλεί τώρα την καταστροφή του Γάλλου αγρότη
είναι ο ίδιος ο μικρός του κλήρος, ο τεμαχισμός της γης, η
μορφή της ιδιοκτησίας που σταθεροποίησε ο Ναπολέων στη
Γαλλία. Οι υλικές συνθήκες είναι ακοιβώς εκείνες που μετάτρεψαν το φεουδαρχικό αγρότη σε μικρό αγρότη και τον
Ναπολέοντα σε αυτοκράτορα. Δυο γενιές στάθηκαν αρκετες
για να δημιουργήσουν το αναπόφευκτο αποτέλεσμα: την
προοδευτική χειροτέρευση της γεωργίας και την προοδευτι
κή καταχρέωση του γεωργού. Η «ναπολεόντεια» μορφή ιδιο
κτησίας, που στις αρχές του 19ου αιώνα ήταν η προϋπόθεση
για την απελευθέρωση και τον πλουτισμό του γαλλικού αγρο
τικού πληθυσμού, εξελίχτηκε στη διάρκεια αυτού του αιώνα
σε νόμο της υποδούλωσης και της εξαθλίωσής του. Και ακρι
βώς αυτό το νόμο είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει ο δεύ
τερος Βοναπάρτης γιατί αποτελεί την πρώτη από τις «ναπο
λεόντειες ιδέες». Κι αν ακόμη συμμερίζεται μαζί με τους
αγρότες την αυταπάτη ότι η αιτία της καταστροφής τους δε
βρίσκεται στην ίδια την τεμαχισμένη μικροϊδιοκτησία, αλλά
έξω απ’ αυτήν, στην επίδραση περαστικών δευτερεύουσας
σημασίας, οι πειραματισμοί του θα σκάσουν σαν σαπουνό
φουσκες όταν έρθουν σε επαφή με τις παραγωγικές σχέσεις.
Η οικονομική εξέλιξη της τεμαχισμένης μικροϊδιοκτησίας « % ^ έ ^ ^ ^ . τ ο υ ^ τ ι ^ , , ο ^ σ ε ι ς ΐ ^ γ ο ο ^
προς τις άλλες τάξεις της κοινωνίας. Τον καιρό του Ναπολέοντα, ο τεμαχισμός της γης στην ύπαιθρο συμπλήρωνε τον
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ελεύθερο συναγωνισμό και την απαρχή της μεγάλης βιομη
χανίας στις πόλεις. Η αγροτική τάξη ήταν η πανταχού παρού
σα διαμαρτυρία ενάντια στην αριστοκρατία των γαιοκτημό
νων που μόλις είχε γκρεμιστεί. Οι ρίζες που η τεμαχισμένη
αυτή μικροϊδιοκτησία άπλωσε στο γαλλικό έδαφος στέρη
σαν το φεουδαλισμό από κάθε τροφή. Τα ορόσημά της αποτέλεσαν τα φυσικά οχυρά της αστικής τάξης ενάντια σε κάθε
εγχείρημα των παλιών της αφεντικών. Μα στην πορεία του
19ου αιώνα τη θέση του φεουδάρχη την πήρε ο τοκογλύφος
των πόλεων, τη θέση των φεουδαρχικών υποχρεώσεων του
αγρότη που συνδέονταν με τη γη την πήρε η υποθήκη, τη θέση
της αριστοκρατικής γαιοκτησίας την πήρε το αστικό κεφά
λαιο. Ο μικρός κλήρος του αγρότη είναι τώρα μόνο το πρό
σχημα που επιτρέπει στον κεφαλαιοκράτη να βγάζει κέρδος,
τόκο και πρόσοδο από τη γη, ενώ αφήνει στον ίδιο τον αγρό
τη να κοιτάξει πώς θα μπορέσει να βγάλει το μεροκάματό του.
Το υποθηκικό χρέος, που βαραίνει τη γαλλική γη, υποχρεώ
νει την αγροτιά της Γαλλίας να πληρώνει έναν τόκο ίσο με
τον ετήσιο τόκο όλου του αγγλικού δημόσιου χρέους. Η τεμα
χισμένη μικροϊδιοκτησία, με την υποδούλωσή της στο κεφά
λαιο -και στην υποδούλωση αυτή οδηγεί αναπόφευκτα όλη
η εξέλιξή τη ς- μετάτρεψε τη μάζα του γαλλικού έθνους σε
τρωγλοδύτες. Δεκάξι εκατομμύρια αγρότες (υπολογίζονται
μαζί οι γυναίκες και τα παιδιά) ζουν σε τρώγλες που ένα
μεγάλο μέρος έχουν μονάχα ένα άνοιγμα, ένα άλλο έχει δυο
και οι πιο προνομιούχες τρία ανοίγματα. Τα παράθυρα όμως
είναι για ένα σπίτι ό,τι είναι οι πέντε αισθήσεις για το κεφά
λι. Το αστικό καθεστώς που στις αρχές του αιώνα έβαλε το
κράτος φρουρό του νεοσυστημένου μικρού κλήρου και που
τον λίπανε με δάφνες, έγινε τώρα ένας βρικόλακας που ρου
φάει το αίμα του και το μεδούλι του και τον πετάει στην αλχημιστική χύτρα του κεφαλαίου. Ο κώδικας του Ναπολέοντα
δεν είναι πια παρά ο κώδικας της δήμευσης, της εκποίησης
και του αναγκαστικού πλειστηριασμού. Στα τέσσερα εκα
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τομμύρια (μαζί με τα παιδιά τους κλπ.), τους επίσημα άπο
ρους αλήτες, εγκληματίες και πόρνες, που αριθμεί η Γαλλία,
πρέπει να προστεθούν πέντε εκατομμύρια που κρέμονται στο
χείλος του γκρεμνού και είτε ζουν στην ύπαιθρο είτε μαζί με
τα κουρέλια τους και με τα παιδιά τους φεύγουν συνεχώς από
την ύπαιθρο στις πόλεις και από τις πόλεις στην ύπαιθρο.
Έτσι, τα συμφέροντα των αγροτών δε βρίσκονται πια, όπως
τον καιρό τουΝαπολέοντά,σε αρμονία, αλλά σε αντίθεση με
τα συμφέροντα της αστικής τάξης, με το κεφάλαιο. Συνεπώς,
οι αγρότες βρίσκουν τό φυσικό τους σύμμαχο και καθοδη
γητή στο ποολεταοιάτο των πόλεων πον καθήκον ίου είναι
η ανατροπή του αστικού καθεστώτος. Μα η ισχυρή και με
απεριόριστα δικαιώματα κυβέρνηση -και αυτή είναι η δεύτερη «ναπολεόντεια ιδέα» που ο δεύτερος Ναπολέοντας πρέ
πει να εφαρμόσει- καλείται να υπερασπίσει με τη βία αυτή
την «υλική» τά|η. Κι αυτή η «υλική τάξη» χρησιμεύει σαν
σύνθημα σε ολες τις διακηρύξεις του.Βοναπάρτη ενάντία
στους εξεγερμένους αγρότες.
Δίπλα στην υποθήκη που επιβάλλει στο μικρό κλήρο το
κεφάλαιο, το μικρό κλήρο τον βαραίνουν ακόμα και οι φόροι.
Οι φόροι Μναΐ^ πηγΑ,ίης ζωής της γραφειοκρατίας, του
στρατού, των παπάδων και της αυλής, με μια λέξη όλουτου
μηχανισμού τηςεκτελεστικής^δυσίας. Ηισχυρή κυβέρνησή
και όι βαριοί φόροι είναι ταυτόσημα. Από την ίδια τη φύση
της, η τεμαχισμένη μικροϊδιοκτησία είναι κατάλληλη για ν’
αποτελέσει τη βάση μιας παντοδύναμης και αναρίθμητης
γραφειοκρατίας. Δημιουργεί σ ’ όλη την έκταση της χώρας
ένα ομοιόμορφο επίπεδο σχέσεων και προσώπων. Συνεπώς
επιτρέπει επίσης την ομοιόμορφη δράση από ένα ανώτατο
κέντρο προς όλα τα σημεία αυτής της ομοιόμορφης μάζας.
Εκμηδενίζει τις ενδιάμεσες αριστοκρατικές βαθμίδες ανάμε
σα στη μάζα του λαού και στην κρατική εξουσία. Απ’ όλες
τις μεριές, λοιπόν, προκαλεί την άμεση επέμβαση αυτής της
κρατικής εξουσίας και την παρέμβαση των άμεσων οργάνων
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της. Τέλος, δημιουργεί έναν άνεργο υπερπληθυσμό, που δε
βρίσκει θέση ούτε στην ύπαιθρο ούτε στις πόλεις και συνε
πώς αναζητεί τις δημοσιοϋπαλληλικές θεσείςσάν εναΤεΐδος
τιμητικής ελεημοσύνης και προκαλεί τη δημιουργία δημο^
σΐ(ον1 )εσεων.Ίνΐε τις νεεςαγορεςΤ^Τα^Γίξε με τις λόγχες και
με τη λεηλασία της ηπείρου, ο Ναπολέων επέστρεψε με τόκο
τους αναγκαστικούς φόρους. Οι φόροι αυτοί ήταν ένα κεντρί
για τη βιοτεχνία του αγρότη, ενώ τώρα της ληστεύουν και τις
τελευταίες της πηγές και ολοκληρώνουν την αδυναμία της ν’
αντισταθεί στην εξαθλίωση. Και μια τεράστια γραφειοκρα
τία, καλοντυμένη, και καλοθρεμμένη, είναι η «ναπολεόντεια
ιδέα» που άρεσε περισσότερο από όλες στο δεύτερο Βονα
πάρτη. Και πώς να μην του αρέσει, αφού είναι αναγκασμέ
νος, δίπλα στις πραγματικές τάξεις της κοινωνίας, να δημι
ουργήσει μια τεχνητή κάστα, για την οποία η διατήρηση του
καθεστώτος του είναι ζήτημα καθημερινού ψωμιού; Γι ’ αυτό
μια από τις πρώτες οικονομικές πράξεις του ήταν ναανεβάσει ποΧί'τις αποδοχές των υπαλλήλων ατο παλιό τους επίπεδο και να δημιουργήσει καινό υονιες αογομισθίες.
Μια άλλη «ναπολεόντεια ιδεα» είναι η κυριαρχία των
παπάδων ο αν ένα μέσο διακυΜανΗ0 Μ£· Αν όμως ο νεοδημιουργημένος μικρός κλήρος, στην αρμονία του με την κοινω
νία, στην εξάρτησή του από τις φυσικές δυνάμεις και την υπο
ταγή του στην εξουσία που τον προστατεύει από τα πάνω
ήταν φυσικά θρήσκος, ο μικρός κλήρος που έχει τσακιστεί
από τα χρέη, που βρίσκεται σε διάσταση με την κοινωνία και
την εξουσία, και που βγαίνει πέρα από την ίδια τη στενότη
τά του, γίνεται φυσικά άθρησκος. Ο ουρανός ήταν ένα όμορ
φο συμπλήρωμα στην πριν από λίγο κερδισμένη στενή λωρί
δα γης, τόσο μάλιστα περισσότερο που απ’ αυτόν εξαρτιέται
τι καιρό θα κάνει, γίνεται όμως βρισιά μόλις θελήσουν να τον
επιβάλουν σαν υποκατάστατο του μικρού κλήρου. Ο παπάς
παρουσιάζεται τότε μόνο σαν το μυρωμένο λαγωνικό της επί
γειας αστυνομίας - που κι αυτή είναι μια άλλη «ναπολεό
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ντεια ιδέα». Την ερχόμενη φορά, η εκστρατεία ενάντια στη
Ρώμη θα γίνει μέσα στην ίδια τη Γαλλία, μα με εντελώς αντί
θετη έννοια από κείνη του κ. ντε Μονταλαμπέρ.
Τέλος, το αποκορύφωμα των «ναπολεόντειων ιδεών»
είναι η υπεοοντί του στρατού. Ο στρατός ήταν υπόθεση τιμής
των μικρών αγροτών, ήταν οι ίδιοι τους μεταμορφωμένοι σε
ήρωες, ήταν αυτοί που υπεράσπιζαν την καινούργια ιδιο
κτησία τους από τους εξωτερικούς εχθρούς, αυτοί που δόξα
ζαν τη νεοαποκτημένη εθνική τους ενότητα, που λεηλατού
σαν κι επαναστατοποιούσαν τον κόσμο. Η στολή ήταν η δική
τους κρατική φορεσιά, ο πόλεμος ήταν η ποίησή τους, ο
μικρός κλήρος που στη φαντασία τους μεγάλωνε και στρογ
γύλευε ήταν η πατρίδα τους, και ο πατριωτισμός ήταν η ιδα
νική μορφή του αισθήματος της ιδιοκτησίας. Οι εχθροί, όμως,
που ενάντιά τους ο Γάλλος αγρότης έχει να υπερασπίσει την
ιδιοκτησία του σήμερα, δεν είναι πια οι κοζάκοι, μα οι δικα
στικοί κλητήρες και οι φοροεισπράκτορες. Ο μικρός κλήρος
δε βρίσκεται πια σ ’ αυτό που λέγεται πατρίδα, αλλά στο
βιβλίο υποθηκών. Ο ίδιος ο στρατός δεν είναι πια το άνθος
της αγροτικής νεολαίας, είναι το βαλτολούλουδο του αγρο
τικού κουρελοπρολεταριάτου. Αποτελείται σε μεγάλο μέρος
από αντικαταστάτες, από υποκατάστατα, ακριβώς όπως και
ο δεύτερος Βοναπάρτης δεν είναι παρά ένας αντικαταστά
της, το υποκατάστατο του Ναπολέοντα. Τα ηρωικά κατορθώματά του τα εκπληρώνειιώρα με το άγριο κυνήγημα των
αγροτών, με την εξάσκηση των καθηκόντων του χωροφύλα
κα και όταν οι εσωτερικές αντιφάσεις του συστήματος του
κυνηγήσουν τον αρχηγό της εταιρίας της 10 του Δεκέμβρη
έξω από τα γαλλικά σύνορα, ο στρατός του, ύστερα από μερι
κές ληστρικές πράξεις, δε θα δρέψει δάφνες, αλλά ξυλιές.
Βλέπουμε ότι όλες οι «ναπολεόντειες ιδέες» είναι ιδέες

τον μικρού κλήρου που δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί και που
βρίσκεται στη φρεσκάδα της νεότητάς του, για το μικρό,
όμως, κλήρο που έχει ζήσει τη ζωή του οι ιδέες αυτές είναι
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ένας παραλογισμός. Είναι οι παραισθήσεις της θανάσιμης
αγωνίας του, λέξεις που μετατρέπονται σε φράσεις, πνεύμα
τα που γίνονται φαντάσματα. Η παρωδία, όμως, της αυτο
κρατορίας ήταν αναγκαία για να απαλλάξει τη μάζα του γαλ
λικού έθνους από το βάρος της παράδοσης και για να προ
βάλει σε καθαρή μορφή την αντίθεση ανάμεσα στην κρατική
δύναμη και στην κοινωνία. Μαζί με την προοδευτική συντρι
βή της τεμαχισμένης μικροϊδιοκτησίας, καταρρέει κι ολό
κληρο το θεμελιωμένο πάνω της κρατικό οικοδόμημα.βχρατικός συγκεντρωτισμός που χρειάζεται η σύγχρονη κοινω
νία υψώνεται μονάχα πάνω στα ερείπια του στρατιωτικού
γραφειοκρατικού κυβερνητικού μηχανισμού, που είχε σφυρηλατηΟεί σε αντίθεση με τη φεουδαρχία. 1
Η κατάσταση του Γάλλου αγρότη μας λύνει το αίνιγμα
των γενικών εκλογών της 20 και 21 του Δεκέμβρη, που οδή
γησαν το δεύτερο Βοναπάρτη στο όρος Σινά, όχι για να
πάρει, αλλά για να υπαγορεύσει νόμους.
Ήταν ολοφάνερο ότι η αστική τάξη δεν είχε τώρα άλλη
εκλόγηωί5ό3^α3Κε|εΐ τον Βοναπάρτη. Όταν στη σύνοδό
της Κωνσταντίας οι πουριτανοί παραπονέθηκαν για την
ακόλαστη ζωή των παπών και θρηνολογούσανε για την ανά
γκη μιας αναμόρφωσης των ηθών, ο καρδινάλιος Πιέρ ντ’
Αϊγί τους φώναξε: «Μονάχα ο ίδιος ο διάβολος μπορεί τώρα

1.
Στην έκδοση του 1852, η παράγραφος αυτή τελειώνει με τις παρα
κάτω γραμμές, που τις παράλειψε ο Μ αρς στην έκδοση του 1869: «Η
συντριβή της κρατικής μηχανής δε θα βάλει σε κίνδυνο το συγκεντρωτισμό.
Η γραφειοκρατία είναι μόνο η κατώτερη και βάναυση μορφή ενός συγκε
ντρωτισμού που βαρύνεται ακόμα με την αντίθεσή της, με το φεουδαλισμό.
Μαζί με την απογοήτευσή του από τη ναπολεόντεια παλινόρθωση, ο Γάλ
λος χωρικός χάνει την πίστη στο μικρό κλήρο του, καταρέει ολόκληρο το
κρατικό οικοδόμημα που είναι ανοικοδομημένο πάνω σ ’ αυτό το μικρό
κλήρο και η προλεταριακή επανάσταση αποκτά τη χορωδία π ο υ χω ρίς αυτή
η μονωδία της μετατρέπεται σε κύκνειο άσμα σ ’όλα τα αγροτικά έθνη» (σημ.
τ. σΰντ.).
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να σώσει την καθολική εκκλησία, και σεις ζητάτε αγγέλους!»
Το ίδιο και η γαλλική αστική τάξη φώναζε ύστερα από το
πραξικόπημα: «Μονάχα ο αρχηγός της εταιρίας της 10 του
Δεκέμβρη μπορεί να σώσει τώρα την αστική κοινωνία!
Μονάχα η κλεψιά μπορεί να σώσει τώρα την ιδιοκτησία, η
επιορκία τη θρησκεία, τα νόθα την οικογένεια, η αταξία την
τάξη!»
ΟΒοναπάρτης, σαν δύναμη της εκτελεστικής εξουσίας
που έγινε ανεξάοτητη, νίώθεί σαν αποστολή του να εξασφα
λίσει το «αστικό καθεστώς». H δύναμη, όμ(ϊ^ α\πόύτ()υ
αστικού καθεστώτος-&»^4Ηΐεααίαιάξΐ)ϋΓι’ αυτό το λόγο ο
Βοναπάρτης παρουσιάζεται σαν εκπρόσωπος της μεσαίας
αυττίς τά£ης και εκδίδει διατάγματα μ’ αυιάχαπννύμα. Ωστό
σο, ο ίδιος έχει κάποια αξία μόνο και μόνο γιατί συνέτριψε
και συντρίβει, καθηιιεοινά την πολιτική δύναμη αυτής της
μεσαίας τάξης. Γι’ αυτό θεωρεί τον εαυτό του αντίπαλο της
πολιτικής και φιλολογικής δύναμης της μεσαίας τάξης. Προ
στατεύοντας, όμως, την υλική της δύναμη, αναπαράγει την
πολιτική της δύναμη. Γι’ αυτό το λόγο είναι υποχρεωμένος
να διατηρεί στη ζωή την αιτία και να εξαφανίζει το αποτέλε
σμα παντού όπου παρουσιάζεται. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να
γίνει δίχως μικρομπερδέματα της αιτίας με το κάλεσμα, αφού
στην αλληλεπίδρασή τους χάνουν και τα δυο τα διακριτικά
γνωρίσματά τους. Εκδίδουν, λοιπόν, νέα διατάγματα που
σβήνουν την οροθετική γραμμή ανάμεσά τους. Ταυτόχρονα,
ο Βοναπάρτης θεωρεί τον εαυτό του εκπρόσωπο των αγρο
τών και γενικά του λαού που θέλει να κάνει ευτυχισμένες τις
κατώτερες λαϊκές τάξεις μέσα στα πλαίσια της αστικής κοι
νωνίας ενάντια στην αστική τάξη. Εκδίδουν, λοιπόν, νέα δια
τάγματα, που υπεξαιρούν εκ των προτέρων από τους «αλη
θινούς σοσιαλιστές» την κυβερνητική τους σοφία. Ο Βονα
πάρτης, όμως, θεωρεί τον εαυτό του πριν απ’ όλα αρχηγό της
εταιρίας της 10 Δεκέμβρη, εκπρόσωπο του κουοελαπααλεταριάτου στο οποίο ανήκουν ο ίδιος, το περιβάλλον του, η
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κυβέρνησή του και ο στρατός του και ενδιαφέρεται πριν απ’
όλα να ευεργετήσει τον εαυτό του, να τραβά από το δήμόσιο
ταμείο τα γραμμάτια του λαχείου της Καλιφόρνιας. Και επι
βεβαιώνει τη θέση του σαν αρχηγού της εταιρίας της 1 0 του
Δεκέμβρη με διατάγματα, δίχως διατάγματα και παρά τα δια
τάγματα.
Αυτό το αντιφατικό καθήκον του ανθρώπου εξηγεί τις
αντιφάσεις της κυβέρνησής του, τα συγκεχυμένα ψηλαφήματα εδώ κι εκεί, που μ’ αυτά προσπαθεί άλλοτε να κερδί
σει και άλλοτε να ταπεινώσει αυτή ή εκείνη την τάξη και που
τις ξεσηκώνει όλες μαζί εναντίον του, τού ανθρώπου που η
πρακτική του αβεβαιότητα αποτελεί μια εξαιρετικά κωμική
αντίθεση με το επιτακτικό, κατηγορηματικό ύφος των κυβερ
νητικών πράξεων, ένα ύφος που το αντιγράφει πιστά από
το θείο.
Η βιομηχανία και το εμπόριο, δηλαδή οι υποθέσεις της
μεσαίας τάξης, πρέπει να ανθίσουν σαν μέσα σε θερμοκήπιο
κάτω από την ισχυρή κυβέρνηση. Γι’ αυτό έχουμε την έκδο
ση πλήθους εκχωρήσεων για σιδηροδρομικές γραμμές. Πρέ
πει όμως να πλουτίσει και το ίδιο το βοναπαρτικό κουρε
λοπρολεταριάτο. Γι’ αυτό έχουμε στο χρηματιστήριο το κερ
δοσκοπικό παιχνίδι με τις σιδηροδρομικές εκχωρήσεις από
τους μυημένους από τα πριν σ ’ αυτές. Μα δεν παρουσιάζο
νται πουθενά κεφάλαια για την κατασκευή των σιδηροδρο
μικών γραμμών. Υποχρεώνεται, λοιπόν, η τράπεζα να δανεί
ζει χρήματα για την αγορά μετοχών των σιδηροδρομικών
εταιριών. Μα ταυτόχρονα θέλουν να εκμεταλλευτούν προ
σωπικά την τράπεζα, και γι’ αυτό την καλοπιάνουν. Απαλ
λάσσουν, λοιπόν, την τράπεζα από την υποχρέωση να δημο
σιεύει την εβδομαδιαία κατάστασή της. Συμφωνία λέοντος
της τράπεζας με την κυβέρνηση. Πρέπει να εξασφαλιστεί
εργασία στο λαό. Διατάζονται, λοιπόν, δημόσια έργα. Μα
τα δημόσια έργα αυξάνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις
του λαού. Ελάττωση, λοιπόν, των φόρων πλήττοντας εισο-
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δηματίες, με τη μετατροπή των ομολογιών των 5% σε ομο
λογίες των 4lh %. Πρέπει όμως ξανά να δοθεί και στις μεσαί
ες τάξεις κάποιο κοκαλάκι. Διπλασίασμα, λοιπόν, του
φόρου στο κρασί για τον κοσμάκη, που το αγοράζει λιανι
κά, και ελάττωση του φόρου στο μισό για τη μεσαία τάξη,
που το πίνει χονδρικά. Διάλυση των πραγματικών εργατι
κών οργανώσεων, υποσχέσεις, όμως, για μελλοντικά θαύ
ματα οργάνωσης. Πρέπει να βοηθηθούν οι αργότες. Ιδρύουν,
λοιπόν, υποθηκικές τράπεζες που επισπεύδουν την καταχρέωσή τους και επιταχύνουν τη συγκέντρωση της ιδιοκτη
σίας. Οι τράπεζες αυτές, όμως, πρέπει να χρησιμοποιηθούν
για ν’ αποσπάσουν χρήματα από τα δημευμένα κτήματα του
οίκου της Ορλεάνης. Επειδή όμως κανένας κεφαλαιούχος
δε θέλει να δεχτεί αυτόν τον όρο που δεν περιλαμβάνεται στα
διατάγματα, η υποθηκική τράπεζα παραμένει ένα απλό διά
ταγμα κλπ. κλπ.
Ο Βοναπάοτης θα ήθελε να φαίνεται ο πατριαρχικός
ευεργέτης όλων των τάξεων. Δεν μπορεί, όμως, να δώσει
τίποτα στη μια, αν δεν πά^ει από την άλλη. Όπως στην επο
χή τής Φροντ λέγανε για τό δούκα ντε Γκιζ ότι ήταν ο πιο
υποχρεωτικός άνθρωπος της Γαλλίας, γιατί είχε μετατρέψει
όλα τα κτήματά του σε υποχρεώσεις των οπαδών, του απέ
ναντι του, έτσι ήθελε και ο Βοναπάρτης να είναι ο πιο υπο
χρεωτικός άνθρωπος της Γαλλίας και να μετατρέψει όλη την
περιουσία, όλη την εργασία της Γαλλίας σε μία προσωπική
υποχρέωση απέναντι του. Θα ήθελε να κλέψει ολόκληρη τη
Γαλλία για να μπορέσει ύστερα να την κάνει δώρο στη Γαλ
λία, ή καλύτερα, για να μπορέσει να αγοράσει ξανά τη Γαλ
λία με γαλλικό χρήμα, γιατί σαν αρχηγός της εταιρίας της 1 0
του Δεκέμβρη που είναι, πρέπει ν’ αγοράζει εκείνο που πρό
κειται να του ανήκει. Και όλοι οι κρατικοί θεσμοί, η γερου
σία, το συμβούλιο της επικρατείας, το νομοθετικό σώμα, η
λεγεώνα της τιμής, το στρατιωτικό μετάλλιο, τα πλυντήρια,
τα δημόσια έργα, οι σιδηρόδρομοι, το γενικό επιτελείο της
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εθνοφυλακής που είχε μείνει χωρίς στρατιώτες και τα δημευ
μένα κτήματα του οίκου της Ορλεάνης - όλα χρησιμοποι
ούνται για να μπορεί ν’ αγοράζει. Κάθε θέση στο στρατό και
στην κυβερνητική μηχανή γίνεται μέσο εξαγοράς. Το σπουδαί^ερο, όμως,- σ’ αυτή την επιχείρηση, όπου παίρνουν από
τη Γαλλία για να της ξαναδίνουν, είναι τα ποσοστά που,
μέσα στα πάρε-δώσε, πέφτουν στις τσέπες του αρχηγού και
των μελών της εταιρίας της ΙΟτου Δεκέμβρη. Η ευφυολογία,
με την οποία η κόμισσα Λ., η ερωμένη του κ. ντε Μορνί,
χαρακτήρισε τη δήμευση των κτημάτων του οίκου της Ορλεavn£i.«c’est le premier νοί SeT’aTgfe» 1 εφαρμόζεται σε όλες
τις πτήσεις του αετού που είναι περισσότερο κοράκι παρά
αετός. Ο ίδιος και οι οπαδοί του επαναλαμβάνουν κάθε μέρα
εκείνο που ο Ιταλός καρτουσιανός καλόγηρος έλεγε στο
φιλάργυρο, που απαριθμούσε καυχησιάρικα το βιος του,
που θα του έφτανε για χρόνια να ξεκοκαλίζει: «tu fai conto
sopra i beni, bisogna prima far il conto sopra gli anni» . 2 Για να
μη χάσουν το λογαριασμό στα χρόνια, μετράνε με τα λεπτά
της ώρας. Στην αυλή, στα υπουργεία, στην κορυφή της διοί
κησης και του στρατού στριμώχνεται ένας εσμός από υπο
κείμενα, που για τον καλύτερο απ’ αυτούς μπορείς να πεις
ότι δεν ξέρει από πού βαστάει η σκούφια του, ένας θορυβώ
δης κακοφημισμένος, αρπακτικός συρφετός από μποέμ, που
χώνεται στις στολές με τα γαλόνια με την ίδια χονδροειδή
μεγαλοπρέπεια όπως και οι μεγάλοι αξιωματούχοι του Σουλούκ. Μπορεί να αποκτήσει κανείς μια παραστατική εικό
να γι’ αυτό το ανώτερο στρώμα της εταιρίας της 1 0 του
Δεκέμβρη, αν αναλογιστεί ότι ηθικολόγος της είναι ο Βερόν-

1. Vol στα γαλλικά σημαίνει πτήση και κλοπή (σημείωση του Κ. Μαρξ).
Τη φράση αυτή επομένως θα τη μεταφράζαμε ελληνικά έτσι: «Είναι το πρώ
το πέταγμα (κλοπή) του αετού» (σημ. τ. μετ.).
2. «Λογαριάζεις τα αγαθά σου, θα έπρεπε πιο μπροστά να λογάριαζες
τα χρόνια σου» (σημείωση του Κ. Μαρξ).
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Κρεβέλ 1 και στοχαστής της ο Γκρανιέ ντε Καοανιάκ. Όταν
ο Γκιζό, τον καιρό της πρωθυπουργίας του, χρησιμοποιού
σε αυτόν τον Γκρανιέ σε μια σκοτεινή εφημερίδα ενάντια στη
δυναστική αντιπολίτευση, συνήθιζε να τον επαινεί με την
παρακάτω αποστροφή: «s’est le roi des dr61es», «είναι ο βασι
λιάς των γελοίων». Θα είχαμε άδικο αν θυμούμαστε την
αντιβασιλεία του Λουδοβίκου X V όταν βλέπουμε την αυλή
και την κλίκα του Λουδοβίκου Βοναπάρτη. Γιατί «η Γαλλία
γνώρισε ως τώρα αρκετές κυβερνήσεις από μετρέσσες, μα
ποτέ ακόμα μια κυβέρνηση από hommes entretenus» . 2
Κυνηγημένος από τις αντιφατικές απαιτήσεις της κατά
στασής του και, ταυτόχρονα, αναγκασμένος σαν ταχυδα
κτυλουργός να κρατάει τα'μάτια του κοινού καρφωμένα
πάνω του, σαν αναπληρωτής του Ναπολέοντα, με συνεχείς
εκπλήξεις, κάνοντας δηλαδή κάθε μέρα και ένα πραξικόπη
μα σε μικρογραφία, ο Βοναπάρτης αναστατώνει ολόκληρη
την αστική οικονομία, βάζει χέρι σε όλα όσα στην επανάστα
ση του 1848 φαίνονταν απαραβίαστα, κάνει άλλους να υπο
μένουν την επανάσταση και άλλους να επιθυμούν την επα
νάσταση και δημιουργεί την αναρχία στο όνομα της τάξης,
ενώ ταυτόχρονα αφαιρεί απ’ όλη την κυβερνητική μηχανή το
φωτοστέφανο, τη βεβηλώνει και την κάνει απαίσια και γελοία
μαζί. Η λατρεία του αγίου χιτώνα του Τριέρ3 επαναλαμβά
νεται στο Παρίσι με τη μορφή της λατρείας του ναπολεό
ντειου αυτοκρατικού μανδύα; Όταν όμως ο αυτοκρατορικός
1. Ο Μπαλζάκ, στο έργο του Cousine Bette ζωγραφίζει στο πρόσωπο
του Κρεβέλ, που τον περιέγραψε έχοντας για πρότυπο τον ιδιοκτήτη της
εφημερίδας Constitutionel δόκτορα Βερόν τον πέρα για πέρα έκλυτο Παρι
σινό φιλισταίο (σημείωση του Κ. Μαρξ).
2. Λόγια της κυρίας Ζιραρντέν (σημείωση του Κ. Μ αρξ). Hommes
entretenus σημαίνει: αγαπητικοί (σημ. τ. σύντ.).
3. Έ ν α «ιερό» λείψανο που το 1844 το εκθέσανε σε προσκύνημα οι αντι
δραστικοί καθολικοί παπάδες στο μητροπολιτικό ναό του Τριέρ (σημ. τ.
σΰντ.).
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μανδύας καλύψει επιτέλους τους ώμους του Λουδοβίκου
Βοναπάρτη, θα γκρεμιστεί από το ύψος της στήλης της
Βαντόμ ο ορειχάλκινος ανδριάντας του Ναπολέοντα.

Γθάφτηκε από τον Κ . Μ α ρ ξ στο χρονικό διάστημα
από το Δεκέμβρη 1851 ω ς το Μ άρτη 1852.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Die Revolution, Νέα Υ όρκη 1852.
Μ ια δεύτερη αναθεωρημένη και διορθωμένη έκδοση τον Μ α ρ ξ
βγήκε σε βιβλιαράκι στο Αμβούργο το 1869.

Σύμφωνα με το κείμενο της δε ύτερης έκδοσης
και παίρνοντας υπόψη
την τρίτη έκδοση π ο υ βγήκε το 1885.
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