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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Στή συνέχεια τή ς σειράς τώ ν κλασσικών τοϋ  Μαρξι
σμού: Μάρξ - ’Έ νγκελς - Λένιν - Στάλιν παρουσιάζουμε 
στό άναγνωστικό μας κοινό τό  θεμελιώδες έργο τώ ν Μάρξ - 
Έ νγκελς: Έ πανάσταση  καί ’Α ντεπανάσταση στή  Γερμανία. 
ΕΤναι π ιά  γενικά παραδεκτό δτι οί κλασσικοί τοϋ Μαρξι
σμού βρίσκονται στό επίκεντρο τοϋ παγκόσμιου ένδιαφέ- 
ροντος. Έ τ σ ι λοιπόν ή έκδοση τώ ν π ιό  διαλεχτώ ν έργων 
τους άπό τ ίς  έκδόσεις μας έχουνε σά σκοπό τό  πνευματικό 
άνέβασιμα τοϋ λαοϋ μας καί τή ς νεολαίας μας μά καί ταυ
τόχρονα νά δείξουμε τήν Ιστορική χρεωκοπία καί τήν π ρ ο 
δοσία τοϋ  δεξιοϋ καί άριστεροϋ όπττορτσυνισμοϋ.

Οί έκδόσεις ειρηνη μέ τό  έργο αύτό τώ ν Μάρξ - Έ ν 
γκελς κλείνουν τή  σειρά τώ ν κλασσικών έργων τών Μάρξ - 
Έ νγκ ελς  - Αένιν - Στάλιν καί θά προχωρήσουν στήν έκδο
ση έργων σύγχρονου προβληματισμού.

αθηνα 1975





FRIEDRICH ENGELS

ΚΑΡΑ ΜΑΡΞ e>
Ό  Κάρλ Μάρξ, ό άνθρωπος πού πρώτος έδωσε στό 

σοσιαλισμό καί μ ° αύτό σ’ όλάκερο τό έργατικό κίνημα τής 
έποχής μας έπιστημονική βάση, γεννήθηκε στήν Treves 
στά 1818. Σπούδασε στή Βόνη καί τό Βερολίνο, στήν άρ- 
χή νομικά, μά γρήγορά άφοσιώθηκε άποκλειστικά στή με
λέτη τής ιστορίας καί τής φιλοσοφίας. Σ τά  1842 ήταν νά 
γίνει 'Υφηγητής τής φιλοσοφίας, μά ή πολιτική κίνηση πού 
άρχισε Οστερ’ άπό τό θάνατο τοΟ Φρειδερίκου Γουλιέλ- 
μου Γ' τόν έκαμε νά πάρει άλλο δρόμο.

Οί άρχηγοί τής φιλελεύθερης άστικής τάξης τής Ρη
νανίας, ό Camphausen, H ansem ann (a) κλπ., ίδρυσαν στήν 
Κωλωνία τήν Rheinische Zeitung (Εφημερίδα  τοΰ Ρήνου). 
Τό φθινόπωρο τοΟ 1842, δ Μάρξ, πού ή κριτική του γιά  
τις ένέργειες, τής έπαρχιακής Δ ίαιτας [τοπική Βουλή] τοΟ 
Ρήνου προκάλεσαν πολύ μεγάλη προσοχή, τοποθετήθηκε 
έπικεφαλής τής έφημερίδας. Φυσικά ή Rheinische Zeitung 
λογοκρινότανε, μά ή λογοκρισία δέν μποροΟσε νά τά βγά 
λει πέρα μαζί της (5).

Ή  Rheinische Zeitung τά κατάφερνε, σχεδόν πάντα, 
νά  περνάει τ ’ άρθρα πού ήθελε νά δημοσιευτούν. ‘Ο λογο
κριτής έφοδιαζόταν μέ άσήμαντο ύλικό γιά  νά τό διαγρά-

1. Ή  Βιογραφία τούτη γράφτηκε άπ’ τόν “Ενγκελς στά 1874 
γιά τά Volkskalender (Λαϊκά Χρονικά) πού Ιβγαζε 6 Σοσιαλδημοκρά
της W. Bracke στό Μπρούνσβικ (Σημ. τ. Μετ.).

2. Άργότερα κι ΰστερα άπό τήν έξέγερση τοΰ λαοΰ τοΰ Βερο
λίνου στίς 18 τοΰ Μάρτη τοΰ 1848, ό Camphausen καί Hansetnann, 
πού ήταν δυό πλούσιοι έμποροι, άνάλαβαν τό σχηματισμό κυβέρνη
σης. Ή  άνάθεση τοΰ σχηματισμού τής κυβέρνησης στούς άρχηγούς αύ
τούς τής φιλελεύθερης αντιπολίτευσης ήταν κι £να είδος άνταμοιβής 
γιά τήν ύπηρεσία πού πρόσφεραν στήν άντίδραση τής Πρωσσίας σώ
ζοντας τό θρόνο. Σχετικές λεπτομέρειες γιά τή δράση τοΰ φιλελεύθε
ρου γερμανικοΰ κόμματος βλ. JBT. Μάρξ—Φρ. "Evyxtlg > Έπανάσταση 
κι ’Αντεπανάσταση στή Γερμανία (Σημ. τ. Μετ.).

3. Πρώτος λογοκριτής τής Rheinische Zeitung ήταν ό άστυνομικός 
Σύμβουλος Dolieschall, δ ίδιος πού κάποτες έσβησε άπ’ τήν Κ61-
nische Zeitung μιά άγγελία γιά τή μετάφραση τής Θείας Κωμωδίας 
τοΰ Δάντε άπό τό Φιλαλήθη (τόν κατοπινό βασιλιά Ιωάννη τής Σα-
ξωνίας), μέ τήν παρατήρηση: Δέν πρέπει κανένας νά κάνει κωμο
δία τίς θείες υποθέσεις (Σημ. τοΰ Φρ. Ένγκελς).



ψεί ώσπου ή ύποχωροΟσε μόνος του ή άναγκαζόταν ν ά  
υποχωρήσει μέ τήν άπειλή πώς έτσι ή έφημερίδα δέν Θ&- 
βγαίνε τήν άλλη μέρα.

Δέκα έφημερίδες μέ τό ίδιο θάρρος πού έδειχνε ή 
Rheinische Zeitung καί πού οί έκδότες τους θά θυσίαζαν 
λίγες έκατοντάδες τάλληρα παραπάνω  γιά τυπωτικά—kl 
ή λογοκρισία θαταν άδύνατο νά σταθεί στή Γερμανία ά π ’ 
τό 1843 κιόλας. Μά ot γερμανοί έκδότες έφημερίδων ήταν 
στενοκέφαλοι, δειλοί φιλισταΐοι^) κι ή Rheimisclie Zeitung 
’έκανε μόνη της τόν άγώ να. ’Αχρήστευε τόν ένα λογοκρι
τή υστερ’ άπ* τόν&λλο. Τελευταία μπήκε κάτω άπό διπλή 
λογοκρισ ία : άψού περνούσε άπό τήν πρώτη λογοκρισία 
έπρεπε νά τήν λογοκρίνει τελικά, άκόμα μιά φορά, 6 
Regierungs-prasident (διευθύνων πρόεδρος). Μά κι αότό 
άκόμα δέν χρησίμευσε σέ τίποτε. Στις ά ρχές τού 
1843, ή κυβέρνηση δήλωσε πώς ήταν άδύνατο νά  κρατή
σει τά χαλινάρια τής έφημερίδας αύτής καί τήν έπαψε χω 
ρίς περισότερες διατυπώσεις.

Ό  Μάρξ πού σ’ αύτό τό μεταξύ είχε παντρευτεί τήν 
άδερφή τού Von W estphalen, κατοπινά ‘Υπουργού τής άν- 
τίδρασης, μετανάστευσε στό Παρίσι καί κεΐ, μαζί μέ τόν 
A. R uge (ΡοΟγκε), εβγαλε τά Deutsch — Frangosische 
Jahrbucher (Γερμανό—Γαλλικά Χρονικά) δπου εγκαινίασε 
τή σειρά τών σοσιαλιστικών του έργων μέ τήν K ritik  der 
Hegeschen Rechtsphilosophie [Κριτική τής χεγκελιανής. 
Φιλοσοφίας τού δικαίου]. 'Α ργότερα μαζί μέ τόν Φ. ’’Ενγ- 
κελς δημοσίευσε τό έργο του Die heilige Fam ilie. Gegen 
Bruno Bauer und Konsorten [Ή  *Α γία Οίκογένεια. Ε 
νάντια στόν ΜπροΟνο Μπάουερ καί Σια] μιά σατυρική 
κριτικήμιδς άπό τΙς πιό τελευταίες μορφές πού πήρε τήν 
έησχή  έκείνη ό γερμανικός φιλοσοφικός ιδεαλισμός.

Ή  μελέτη τής πολιτικής οικονομίας καί τής ιστορίας 
τής Μ εγάλης Γαλλικής Ε πα νά σ τα σ η ς, δφηνε στό Μάρξ 
άρκετόν καιρό άκόμα γιά  νά έπιτίθεται κάθε τόσο ένάν- 
τια στήν πρωσσική κυβέρνηση. Κι αύτή τόν έκδικήθηκε 
τήν άνοιξη τού 1845 πετυχαίνοντας άπ’ τήν κυβέρνηση 
Guizot Ο  (Γκιζώ) τήν άπέλασή του ά π ' τή Γαλλία—λέ-

1. Στενοκέφαλοι σχολαστικοί (Σημ. Μετ).
2. Francois Guizot (Φρανσουά Γ κιζώ 1747—1974) Γάλλος Ιστορι

κός καί πολιτικός. Στα χρόνια του Ναπολέοντα Α'. ήταν καθηγητής 
στή Σορβώννη. Τήν έποχή τής παλινόρθωσης άκολούθησε τό δογμα
τικό κόμμα πού ζητοϋσε τήν αύστηρή έφαρμογή τής Χάρτας τοΟ 1814. 
Στις έκλογές τοϋ 1830 βγήκε βουλευτής. 'Ανήκε στό κόμμα των προο- 
δβιπικών άστών. Ωστόσο στήν έποχή τής μοναρχίας τοΟ ’Ιουλίου (τή
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γετα ι πώς ό Alexander von Hum boldt [’Α λέξαντερ φόν 
Χοΰμπολντ] έκαμε τό μεσάζοντα γ ι’ αύτό. Ό  Μ άρξ έγκα- 
ταστάθηκε στίς Βρυξέλες καί δημοσίευσε έκεΐ στά 1845· 
γαλλικά τό ip yo  του : Misere de la Philosophie [’Αθλιότητα 
τής Φιλοσοφίας], κριτική στό Εργο τοΟ Proudhon [Προυν- 
τών] Philosophic de la M isere [Φιλοσοφία Γής ’Αθλιότητας] 
καί στά 1848 τό Discours sur le libre echange [Διατριβή γιά  
τό έλεύθερο έμπόριο). Ταυτόχρονα έκμεταλλεύτηκε τήν εύ- 
καιρία νά ιδρύσει μιά "Ενωση γερμανών έργατώ ν στίς 
Βρυξέλες καί ετσι άρχισε τήν προπαγάνδα  στήν πράξη.‘Η 
£νωση αύτή πηρε γιά  τό Μάρξ άκόμα μεγαλύτερη σπου- 
δαιότητα δταν τόσο αύτός δσο κι of πολιτικοί του φίλοι 
μπήκαν τό 1847 στή μυστική Κ ομμουνιστική Λ ίγκα  (’) 
πού εΐχε ιδρυθεί έδώ καί κάμποσα χρόνια. Ό λάκερη  ή 
διάρθρωση τής Λίγκας αλλαξε τώρα ριζικά. Ή  όργάνωσή 
της αύτή πού προτήτερα ήταν περισσότερο ή λιγότερο 
συνωμοτική μετασχηματίστηκε τώρα σέ άπλή όργάνωση 
γιά τήν κομμουνιστική προπαγάνδα, πού ήταν μυστική 
μόνο καί μόνο γιατί ή άνάγκη τήν ύποχρέωνε νδ να ι τέ
τοια, ή πρώ τη  όργάνωση τοΟ ΓερμανικοΟ Σοσιαλδημο
κρατικού κόμματος. *Η Λίγκα βρισκόταν παντοΟ δπου ύ- 
πηρχαν ένώσεις γερμανών έργατών. Σχεδόν σ’ δλες αύτές 
τις ένώσεις στήν 'Α γγλ ία , στό Βέλγιο, στή Γαλλία καί 
στήν 'Ελβετία, καί σέ πάρα πολλές ά π ’ τίς ένώσεις στή 
Γερμανία, τά ήγετικά στελέχη άνήκαν στή Λίγκα κι* ή
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μοναρχία τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου) έξελίχτηκε σέ συντηρητικό καί 
πηρε μέρος στή βασιλική κυβέρνηση διαδοχικά ώς ύπουργός τών ’Ε
σωτερικών, της Παιδείας καί Πρεσβευτής στό Λονδίνο: Στά 1840 
πήρε μέρος στήν (Αντιδραστική κυβέρνηση Soult καί διηύθυνε τήν Ε 
ξωτερική κι έσωτερική πολιτική τής Γαλλίας. Ό  Guizot στά χρόνια 
αύτά πολέμησε κάθε μεταρρύθμιση κι ιδιαίτερα τήν κοινοβουλευτική 
κι έκλογική μεταρρύθμιση. ΤΙς μεταρρυθμίσεις αύτές τις ζητούσε ή με
ρίδα τής άστικής τάξης πού ήταν άντίθετη μέ τήν άριστοκρατία τοΰ 
χρήματος καί κυβερνοϋσε στά χρόνια τοΰ Λ· Φιλίππου, ένισχυμένη κι 
άπ’ τό προλεταριάτο, δηλ. ή βιομηχανική μερίδα τής άστικής τάξης. 
Ή Αντίδραση αύτή τοΟ Guizot ήταν άφορμή νά ξεσπάσει ή έπανάστα
ση τοΰ 1848 παύ άνέτρεψε τή μοναρχία τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου. Τά 
γεγονότα τής περιόδου αύτης 6 Μάρξ τά Ιστορεί στό έργο του «Τα
ξικοί Αγώνες στή Γαλλία » (Έλλ. Μετ. Γιάννη Ν. Βιστάκη). (Σημ. τ. 
Μετ.).

1. League=Σύvδεσμoς. Παλιότερα άποδόθηκε μέ τή λέξη “Ενωαη 
πού δέν είναι σωστό, γιατί στήν κομμουνιστική Λίγκα, έπαιρναν μέρος
άκριβώς οί κοτά τόπους ’Ενώσεις τών 'Εργατών. Τή μεταφέ
ραμε στή γλώσσα μας Ιτσι, έπειδή Communist Lcaque Εχει 
καθιερωθεί σ* δλες τίς γλώσσες δπως καί τό Κομμουνιστικό 
Μανιφέστο (Σημ. τ. Μετ.)



συμμετοχή της Λίγκας στό γερμανικό έργατικό κίνημα, πού 
ήταν στά πρώτα του βήματα, στάθηκε πολύ σημαντική. 
~Εξω ά π’ αύτό ή Λίγκα μας ήταν ή πρώτη πού διαδήλωσε 
μ ’ έμφαση τό διεθνικό χαρακτήρα όλάκερου τοϋ έργατικοΟ 
κινήματος καί τόν έψάρμοσε στήν πράξη κι εΐχε μέλη της 
Ά γ γ λ ο υ ς ,  Βέλγους, Οΰγγρους, Πολωνούς, κλπ κι όργά- 
νω νε διεθνικές έργατικές συνελεύσεις, προπάντων στό 
Λονδίνο,

Ό  μετασχηματισμός τής Λίγκας έ'γινε σέ δυό Σ υνέ
δρια πού συγκροτήθηκαν τό 1847 στό Λονδίνο. Στό δεύ
τερο πάρθηκε ή άπόφαση γιά  τή σύνταξη καί δημοσίευση 
τών θεμελιακών άρχών τοΟ κόμματος σέ μιά διακήρυξη. 
Τή  σύνταξη τής διακήρυξης τήν άνέθεσε τό Συνέδριο στό 
Μ άρξ καί τόν "Ενγκελς (*).Έτσι γεννήθηκε τό Μ ανιφέστο  
τοϋ ΚομμουνιατίΗοϋ κόμματος [Κομμουνιστικό Μανιφέστο] 
πού βγήκε στά 1848 λίγο πρίν ά π ’ τήν έπανάσταση τοΟ 
Φλεβάρη (*) καί πού άπό τότε μεταφράστηκε σχεδόν σ’ δ- 
λες τίς Εύρωπαϊκές γλώ σσες {*).

Ή  Deutsche Briisseler Zeitung (ή Γερμανική έφημε- 
ρίδα  τών Βρυξελλών] πού συνεργαζόταν ό Μόρξ καί ξε
σκέπαζε άνελέητα τ’ ά γαθά  τοΟ άστυνομικοΟ καθεστώτος 
στήν πατρίδα [τή Γερμανία] άνάγκασε τή Πρωσσική κυ
βέρνηση νά δοκιμάσει μάταια νά  πετύχει γ ι’ άλλη μιά 
φορά τήν άπέλαση τοΟ Μάρξ. ΜολαταΟτα, δταν ή ’Ε πα
νάσταση το0 Φλεβάρη είχε σάν άποτέλεσμα νά  ξεσ π ά 
σουν καί στίς Βρυξέλλες λαϊκές έκδηλώσεις καί φαινόταν 
Ιπικείμενη μιά ριζική μεταβολή στό Βέλγιο, ή βελγική κυ
βέρνηση διέταξε τή σύλληψη κι άπέλαση τοΰ Μάρξ, χωρίς 
διατυπώσεις,

Στό μεταξύ ή προσωρινή γαλλική κυβέρνηση τοΟ 
«Τχε στείλει πρόσκληση μέσο τοΟ Flocon (*) νά  γυρίσει

1. Γιά τήν ιστορία άναφέρουμε δτι δ Μάρξ άργοΰσε, παρά τήν τι
μητική έντολή, νά συντάξει τό μανιφέστο, άγνωστο γιατί κι Ιτσι ή 
Κεντρική Επιτροπή τοΰ Συνδέσμου στίς 14 τοΰ Γενάρη τοϋ 1848, 
πήρε τήν άπόφαση νά καλέσει τό Μάρξ νά συμμορφωθεί ή νά καταθέσει 
τήν έντολή. Τό σχετικό γράμμα ύπογράφεται άπ' τό Σάππερ, Μπά- 
ουερ κοΛ Μόλλ. “Υστερ’ άπ’ τό γράμμα αύτό, ό Μάρξ στρώθηκε στή 
•δουλιά και σύνταξε τά Μανιφέστο. (Σημ. τ. Μετ.).

2. ’Εννοεί τήν έπανάσταση στό Παρίσι πού δ Μάρξ περιγράφει 
«τό  δργο του Ταξικοί Aycives at if ΓαλΧΙα (βλ. έλλην. μετ. Γιάννη Bf 
■στάκη) καί τήν έπανάσταση στή Γερμανια. (Σημ. τ. Μετ.).

3. Υπάρχει καί έλλην. μετάφραση μέ κατατοπιστικό πρόλογο άπό 
τό Γιάνη Κορδάτο. (Έκδ. Ά ργ. Παπαζήση ’Αθήνα 1945). (Σημ. τ. 
Μετ.).

4. Ό  Flocon, δημοκρατικός, έβγαζε τήν άστικοδημοκρατική έφη- 
μερ[δα Reforiue (Μεταρρύθμιση) στό Παρίσι. Στήν έφημερίδα αύτή δ
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στό Παρίσι κι ό Μ άρξ δέχτηκε την πρόσκληση αύτή.
Στό Παρίσι ό Μάρξ ξεσπάθωσε ειδικά ένάντια στήν 

πλατειά διαδομένη Ανάμεσα στούς έκεΐ Γερμανούς, άπα- 
τηλή Ιδέα πώς οΐ Γερμανοί έργάτες, πού βρίσκονταν στή 
Γαλλία, έπρεπε νά  σχηματίσουν ένοπλες λεγεώ νες γιά  νά 
μεταφέρουν τήν έπανάσταση καί τή δημοκρατία στή Γερ
μανία. Ά π ’ τή μιά μεριά, ή Γερμανία έπρεπε νά  κάμει 
τήν έπανάστασή της μόνη της κι ά π ’ τήν άλλη, κάθε ξένη 
έπαι>αστατική λεγεώ να πού σχηματιζόταν στή Γαλλία  
προδινόταν άπ* τά πριν ά π ’ τούς Λαμαρτίνους (J) τής Προ
σωρινής κυβέρνησης στήν κυβέρνηση πού θά προσπαθούσε 
ν 5 άνατρέψει, δπως συνέβηκε κιόλας μέ τό Βέλγιο καί τή 
Βάδη

"Υστερ" άπ’ τήν έπανάσταση  τοΟ Μάρτη, ό Μ άρξ 
πήγε στήν Κολώνια κι έκεϊ ίδρυσε τή Neue Rheinische 
Zeitung (Νέα έφημερίδα τοΟ Ρήνου) πού έζησε ά π ’ τήν 
1 ’Ιουνίου 1848 ώς τίς 19 τοΟ Μάη 1849—ή μόνη έφη- 
μερίδα πού άντιπροσώπευε τήν άποψη τοϋ προλετα
ριάτου μέσα στό δημοκρατικό κίνημα τής έποχής, δπω ς 
δείχτηκε ά π ’ τήν άνεπιφύλαχτη ύποστήριξή της στούς προ
λετάριους πού ξεσηκώθηκαν στό Παρίσι τόν ’Ιούνιο τοΟ 
1848, πράγμα πού τής κόστισε σχεδόν δλςυς τούς μετόχους 
της. Μάταια ή Kreuzzeitung (Έ φημερίδα τοϋ ΣταυροΟ)
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*ι£νγκελς δημοσίευσε τά άοθρα του 'ίκατά) ίτό 1817—43. (Σημ. Ά γγλ . 
·£κδ.).

1. Πρόκειται γιά τά γνωστό .ποιητή Marie—Louis—Alfonse£de 
P ra t d i Lamartine (1790—1869). Ό  Λαμαρτίνος ήταν βουλευτής στή 
Βουλή των ’Αντιπροσώπων στά χρόνια της Μοναρχίας τοϋ ’Ιούλη 
(τής Μοναρχίας τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου). Πήρε μέρος στήν έπανάστα- 
ση τοΰ Φλεβάρη του 48 πού έκθρόνισε τό Λουδ. Φ. κι άντιτάχτηκε 
στήν άντιβασιλεία τής Δούκισας τής ’Ορλεάνης ύποστηρίζοντας τή 
συγκρότηση προσωρινής Κυβέρνησης. Πήρε μέρος στήν κυβέρνηση αύ
τή καί προσπάθησε νά παίξει ρόλο συμβιβαστικό άνάμεσα στίς διά
φορες μερίδες τής κυβέρνησης, Ιδιαίτερα άνάμεσα στ’ άστικά κόμματα 
καί στούς έργάτες, Γι’ αότήν τήν άκομμάτιστη τάχα στάση—ό Λαμαρ
τίνος στά βάθος ήταν συντηρητικός άστός—έχασε πολύ γρήγορα τή 
δημοτικότητα του. Ό  Λαμαρτίνος ύποστήριζε πώς οί διαφορές άνά
μεσα στίς τάξεις χρωστιόντουσαν σέ παρεξήγηση κι δτι ή προσωρινή 
κυβέρνηση μπορούσε νά διαλύσει τήν παρεξήγηση αύτή. Στις 16 
’Απρίλη 1849 ό Λαμαρτίνος πήρε μέρος στή σκευωρία πού είχε στή
σει ή δεξιά τής προσωρινής κυβέρνησης στούς έργάτες καί τούς χτύ
πησε. Μετά τό πραξικόπημα τής 1ης Δεκεμβρίου (18η Μπρυμαίρ) ό
Λαμαρτίνος παράτησε τήν πολιτική. Γιά τά Λαμαρτίνο βλ. ΚάβΧ Μάρξ :
Οί ταξικοί άγώνες στή Γαλλία 'Ελλην. Μετ. Γιάννη- Βιστάκη. (Σημ.
τ. Μετ.).



Υπογράμμιζε τήν σάν τό «Χιμποράζο (*) άδιαντροπιά» πού 
μ° αύτήν ή Neue Rheinische Zeitung χτυποΟσε κάθε ίερό, 
ά π ' τό βασιλιά καί τό Reichsverweser (τόν αύτοκρατορικό 
τοττοτηρητή) ώς τό χωροφύλακα καί μάλιστα μέσα σέ μιά 
πόλη, δδρα φρουράς μέ 8000 άντρες. Μάταιη ήταν κι ή 
όργή τών φιλελεύθερων φιλισταίων (Ζ) τοΟ Ρήνου πού ξ α 
φνικά εγιναν άντιδραστικοί. Μ άταια παύτηκε κι ή εφημε
ρίδα ά π ’ τό στρατιωτικό νόμο στήν Κολώνια γ ιά  μα
κρόχρονη περίοδο τό φθινόπωρο τοΰ 1848. Μ άταια τό Αύ- 
τοκρατορικό ‘Υπουργείο Δικαιοσύνης τής Φρανκφούρτης 
κατάγγελνε τό ένα άρθρο ΰστερ’ ά π ’ τ’ αλλο στό Δημό
σιο κατήγορο τής Κωλώνιας καλώντας τον νά  πάρει δικα
στικά μέτρα.

‘Η έφημερίδα έξακολουθοΰσε ήσυχα-ήσυχα νά συν- 
τάσσεται καί νά τυπώνεται κάτω άπ’ τή μύτη τής Σ τρ α 
τιωτικής Φρουράς. Ή  κυκλοφορία καθώς καί τό κύρος της 
μεγάλω ναν παράλληλα μέ τή βιαιότητα στις έπιθέσεις 
της ένάντια στήν κυβέρνηση καί τήν άστική τάξη. "Οταν 
Εγινε τό coup d’etat (πραξικόπημα) στή Πρωσσία, τό Νοέμ
βρη του 1848, ή Neue Rheinische Zeitung σέ κάθε φύλ
λο της πάνω άπ’ τόν τίτλο της καλοΰσε τό λαό ν’ άρνη- 
θ ε ΐ τήν πληρωμή τών φόρων καί ν ’ άπαντήσει στή βία μέ 
τή βία, Τήν άνοιξη τοΟ 1849, τόσο γιά  τό λόγο αύτό δσο 
καί γ ιά  κάποιο αλλο άρθρο της, παραπέμφτηκε σέ δίκη μά 
άπαλλάχτηκε καί στίς δυό περιπτώσεις. Τελικά, δταν οί 
έξεγέρσεις τοΰ Μάη τοΰ 1849 στή Δρέσδη καί στήν έπαρ- 
χία  τοΰ Ρήνου πνίγηκαν κι άρχισε ή Πρωσσική έκστρατεΐα 
ένάντια στήν έξέγερση τοΟ Παλατινάτου—Βάδης—μέ 
τή συγκέντρωση καί τήν κινητοποίηση σημαντικών στρατιω
τικών δυνάμεων, ή κυβέρνηση νόμισε πώς ήταν άρκετά 
δυνατή ώστε νά κλείσει μέ τή βία τή Neue Rheinische
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1. Τό Chimborazo είναι μιά άπ’ τις ψηλότερες βουνοκορφές στή 
Νότιο ’Αμερική (Σημ. τ. Μετ.).

2. Δέν πρόκειται έδ2 γιά τούς Αρχαίους κατοίκους της Παλαι
στίνης, μά γιά τόν άνθρωπο τό στενοκέφαλο, τόν ξιπασμένο, τό γιο
μάτο προλήψεις κ λ π .’Ιδιαίτερα τό παρατσούκλι αύτό δόθηκε στούς 
μικροαστούς. Ό  Φιλισταίος είναι αύτό πού λέμε μεϊς σήμερα, «φου
σκωμένο άντερο» ή «φουσκωμένο άσκί». Σχετικά ό Γκαϊτε δίνει τόν 
παρακάτω χαραχτηρισμό στό φίλισταΐο: «Ό φιλισταίος δέν άρνιέται 
μόνο τίς διαφορετικές άπ* τίς δικές του καταστάσεις, μά θέλει κι οί 
άλλοι άνθρωποι νά ζοΰν μέ τόν τρόπο πού ζεΐ ό ίδιος. Στίς έκδηλώ- 
σεις τοΰ φίλισταίου θά δεις δτι ό άνθρωπος αύτός έκφράζει πάντα τή 
δική του κατάσταση, άρνιέται τήν ξένη καί βάζει τή δική του σάν 
τύπο καί ύπογραμμό: αύτό είναι ό πιό τυφλός έγωΐσμός». (Σημ. τ. Μετ.).



Zeitung. Τό τελευταίο φύλλο—τυπωμένο μέ κόκκινο μελά· 
νι—βγήκε στίς 19 Μ αΐου.

Ό  Μ άρξ ξαναπήγε στό Παρίσι. Λ ίγες δμως βδομά
δες Οστερ’ ά π ’ τή διαδήλωση τής 13ης ’Ιουνίου 1849, ή 
Γαλλική κυβέρνηση τόν έβάλε μπροστά στό δίλημμα ή νά  
πάει νά  μείνει στή Βρετάνη ή νά  φύγει όλότελ’ ά π ' τή 
Γαλλία. Προτίμησε τό δεύτερο κι εφυγε γιά  τό Λονδίνο, 
δπου κι εμεινε χωρίς διακοπή, ώς τά στερνά τής 
ζωής το υ (ι).

Μιά άπόπειρα νά συνεχιστεί ή έκδοση τής Neue 
Rheinische Zeitung μέ μορφή έπιθεώρησης (στό ’ΑμβοΟργο, 
1850) έγκαταλείφτηκε υστερ' άπό λίγο κι αίτία γ ι’ αύτό 
στάθηκε ή όλοένα αύξανόμενη βιαιότητα τής άντίδρασης. 
Ά μ έσ ω ς δστερ’ ά π ’ τό coup d’etat (πραξικόπημα) στή 
Γαλλία (*) τό Δεκέμβρη τοΟ 1851., ό Μάρξ δημοσίευσε τό 
Ιργο  του D er ι8 . Brumaire des Louis Bonaparte [ή 18η 
ΜπρυμαΙρ τοΟ Λουδοβίκου Βονοπάρτη (*)] (Boston 1852, 
δεύτερη έκδοση, Ham burg 1869, λίγο πρίν άπό τόν πό
λεμο). Σ τά  1853 Ιγραψε τό : E nthullungen liber den Kolner 
Kommunistenprozess [‘Αποκαλύψεις γιά  τή Δίκη τών Κομ
μουνιστών στήν Κολωνία] (πρωτοτυπώθηκε στήν Βασιλεία, 
άργότερα στή Βοστώνη καί τελευταία  στή Λειψία).

"Υστερ’ άπ ’ τήν καταδίκη τών μελών τής Κομμουνιστι
κής Λίγκας στήν Κολώνια, ό Μ άρξ άποτραβήχτηκε άπ’ 
τήν ένεργό πολιτική καί δέκα όλάκερα χρόνια άφιερώθηκε 
ά π ’ τή μιά μεριά στή μελέτη τών πλούσιων θησαυρών πού 
τοΟ πρόσφερε ή βιβλιοθήκη τοΟ ΒρεταννικοΟ Μουσείου 
στόν τομέα τής πολιτικής οίκονομίας κι ά π ’ τήν άλλη μέ 
τή συνεργασία στήν έφημερίδα New York Tribune ίΒήμα 
Νέας Ύόρκης), πού ώς τήν ήμέρα πού κηρύχτηκε ό ’Αμε
ρικανικός έμφύλιος πόλεμος (4) δημοσίευσε δχι μόνο ένυ- 
πόγραφες συνεργασίες τοϋ Μάρξ μά καί πολλά κύρια
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1. Ό  Μάρξ πήγε στό Λονδίνο τόν ΑΟγουστο τοΰ 1849. (Σημ. τ. Μετ).
2. Πρόκειται γιά τό πραξικόπημα πού Ικαμε στις 2 τοΟ Δεκέμβρη 

τοΰ 1850 ό Λουδ. Βονοπάρτης, καταργώντας τή Δημοκρατία κι άνα- 
κηρύσσοντας τόν έαυτό του αύτοκράτορα, μέ τόν τίτλο Ναπολέων Γ’. 
(Σημ. τ. Μετ.).

3. Μεταφράστηκε στή γλώσσα μας άπό τά Ν. Β. τό 1945. (Σημ. 
τ. Μετ.).

4. Πρόκειται γιά τόν πόλεμο άνάμεσα στίς Νότιες και Βόρειες 
Πολιτείες πού είχε σά σκοπό τήν άπελευθέρωση των Μαύρων. Ό  πόλε
μος αότός, δπως είναι γνωστό, προκλήθηκε γιατί ή βιομηχανία χρεια
ζόταν έργατικά χέρια κι ή διατήρηση της δουλείας έμπόδιζε τήν πα
ραπέρα άνάπτυξη τής βιομηχανίας. (Σημ. τ. Μετ.).



άρθρα γραμμένα ά π ’ τόν ίδιο, σχετικά μέ τις συνθήκες 
στήν Εύρώπη καί τήν Ά σΙα . Οί έπιθέσεις του ένάντια στό 
Λόρδο Πάλμεστρον ί1), πού στηρίζονταν στήν έξονυχιστική 
μελέτη έπίσημων Α γγλ ικ ώ ν  έγγράφων, άνατυπώ νονταν 
σέ φυλλάδια στό Λονδίνο.

Σάν πρώτος καρπός τής πολύχρονης μελέτης του στά 
οίκονομικά, βγήκε στά 1859 Zur Kritik der politischen 
Oekonomie. Erstes Heft [Συμβολή στήν Κριτική τής Πολι
τικής Οικονομίας, Μέρος I] (Βερολίνο, Duncker). Τό έρ
γο  αύτό -περιλαβαίνει τήν πρώτη σφιχτοδεμένη έκθεση τής 
μαρξιστικής θεωρίας γιά τήν άξία μαζί μέ τή θεωρία γιά  
τό χρήμα. Στόν ’Ιταλικό πόλεμο, ό Μάρξ (στή γερμανική 
έφημερίδα Das Volk—ό Λαός—πού έβγαινε στό Λονδίνο) 
χτύπησε τόσο τό βοναπαρτισμό, πού είχε  πάρει τότε μιά 
φιλελεύθερη άπόχρωση κι έπαιζε τό ρόλο τοΟ έλευθερωτή 
τών καταπιεζόμενων έθνικοτήτων, καθώς καί τήν Πρώσ- 
σικη πολιτική τής έποχής έκείνης πού, κάτω άπό τό πέπλο 
τής ούδετερότητας, προσπαθούσε νά ψαρέψει στά θολά 
νερά. Σέ σχέση μ5 αύτό ήταν άκόμα άνάγκη νά χτυπήσει 
τόν Herr Karl Vogt (a), πού τήν έποχή έκείνη, κατά π α ρ α γ
γελ ία  τοΟ πρίγκηπα Ναπολέοντα (Plon—Plon) (*), πληρω
μένος ά π ’ τό Λουδοβίκο Ναπολέοντα έκανε προπαγάνδα 
γ ιά  τήν ούδετερότητα, στήν ούσία γιά  τή συμπάθεια τής 
Γερμανίας.

"Οταν ό Vogt σώριασε ένάντια στό Μάρξ, τίς 
πιό βρωμερές κι έσκεμμένες συκοφαντίες, ό Μάρξ 
τοΟ άπάντησε μέ τό έργο τ ο υ : Herr Vogt (ό κ. Φόκτ— 
Λονδίνο 1860) δπου ξεσκέπαζε τόν Vogt καί τούς άλλους 
τζέντλμεν τής αύτοκρατορίκής ψευτοδημοκρατικής σπεί
ρας κι δπου ό ’ίδιος ό Vogt άποδειχνόταν τόσο άπό έξω
τερικές δσο κι άπό έσωτερικές ένδείξεις πώς δεχόταν δω-

1. Πρωθυπουργός της ’Αγγλίας τήν έποχή έκείνη. (Σημ. τ. Μετ.).
2. Κάρλ Φόκτ. (1817—1895). Γνωστός γερμανός άστός πολιτικός 

καί φυσιοδίφης όπαδός τοΰ χυδαίου ΰλισμοΰ.
Ό  Φόκτ ήταν έκεΐνος πού διατύπωσε τήν περίφημη έκφραση 

δτι ή «νόηση βγαίνει άπ' τόν έγκέφαλο σάν τή χολή άπ’ τό σηκώτι 
καί τό ουρος άπ’ τά νεφρά». Γιά τίς φιλοσοφικές ανοησίες του ό 
"Ενγκελς μιλάει στή «Διαλεχτική τής Φύσης» καί στό «Λουδοβίκο 
Φόϋερμπαχ» δπου μαζί μέ τόν Μπύχνερ καί Μόλεσχοτ τούς χαρακτηρί
ζει πλανόδιους, έκλαίκευΤές καί περιπλανώμενους κήρυκες τοΟ «φτηνοϋ 
ύλισμοΰ» (Έλλ. Μετ. Γιάν. Βιστάκη 41—42). Ή κατηγορία πού τοΰ 
άπέδωσε ό Μάρξ πώς ήταν πληρωμένο δργανο τοϋ Λουδ. Βοναπάρτη 
έπιβεβαιώθηκε άργότερα άπό έπίσημο έγγραφο τής Παρισινής άστυνο
μίας πού άποκαλύφτηκε τήν έποχή τής παρισινής Κομμούνας. (Σημ. τ. 
Μετ.).

3. ’Αδελφός τοΰ Λουδ. Βοναπάρτη (Σημ. τ. Μετ.).
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ροδοκίες άπ* τήν αύτοκρατορία τοΟ Δεκέμβρη (').: *Η έπι- 
βεβαίωση ήρθε Ακριβώς δέκα χρόνια άργότε,ρά: στόν κα
τάλογο τών μισθωτών όργάνω ν τοΟ Βοναπάρτη πού βρέ
θηκε στόν Κεραμεικό στά 1870 καί δημοσιεύτηκε ά π ’ τήν 
κυβέρνηση τοΟ Σεπτέμβρη [τήν Κομμούνα] βρίσκονταν κα- 
ταχωρημένα τά παρακάτω  στό γράμμα V. «Vogt—τόν 
Αϋγουστο τοΟ 1859 τοΰ δόθηκαν—φρ. 40.000». ,. > ;

Τέλος στό 1867 έκδόθηκε στό ’Α μ β ο ύρ γο : -D a s  Ka- 
pital, K ritik der politischen Oekonomie. iJrster, 
(Κεφάλαιο, Κριτική τής Πολιτικής Οικονομίας, Τόμος I], 
τό κυριώτερο έργο τοΟ Μάρξ, δπου μάς δίνει τή £άση τών 
οίκονομικο - σοσιαλιστικών του άντιλήψεων καί τά βασικά 
χαρακτηριστικά τής κριτικής του γιά  τή σημερινή κοινω
νία, τόν κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγω γής καί τις συνέ- 
πειές του. Ή  δεύτερη έκδοση αύτοΟ τοΟ έργου πού άφησε 
έποχή, βγήκε στά 1872. Ό  συγγραφέας άσχολεΐτα ι τώρα 
μέ τήν έπεξεργασία τοΟ δεύτερου τόμου.

Στό μεταξύ τό έργατικό κίνημα σέ διάφορες χώρες 
τής Εύρώπης άπόχτησε ξανά τόση δύναμη ώστε ό Μάρξ 
μπορούσε πιά νά  πραγματοποιήσει τόν πόθο πού έτρεφε 
άπό χρ ό ν ια : τήν ίδρυση μ ιδς 'Ένωσης Ε ρ γ α τώ ν  πού ν’ 
άγκαλιάζει τις πιό προοδευμένες χώρες τής Εύρώπης κι 
’Αμερικής καί πού θάταν, σά νά ποΟμε, ή προσωποποιη- 
μένη άπόδειξη τοΰ διεθνούς χαρακτήρα του σοσιαλιστικού 
κινήματος, τόσο γιά  τούς ’ίδιους τούς έργάτες δσο καί γιά  
τούς άστούς καί τις κυβερνήσεις,—γιά νά  ένθαρρύνει καί 
νά  δυναμώσει τά προλεταριάτο, γ ιά  νά σκορπάει τά φόβο 
στίς καρδιές τών έχτρώντου. Μιά μαζική συγκέντρωση γιά  
τήν Πολωνία, πού τότε ίσ ια  - ’ίσ ια  είχε συντρίβει ξανά άπ’ 
τή Ρωσσία καί πού έγινε στίς 28 Σεπτέμβρη τοΟ 1864 στό 
St. Martin’s Hall τοΟ Λονδίνου, έδωσε τήν εύκαιρία νά 
προβληθεί τό ζήτημα πού τό δέχτηκαν μ’ ένθουσιασμό. *Η 
International W orking Men’s Association [Ή  Διεθνής 
“Ενωση τών Εργατώ ν] ιδρύθηκε. Στή συγκέντρωση 
αύτή έκλέχτηκε Προσωρινό Γενικό Συμβούλιο μ’ έδρα τό 
Λονδίνο κι ό Μάρξ ήταν ή ψυχή του, δπως κι δλων τών 
Γενικών Συμβουλίων, ώς τήν έποχή τοΟ Συνεδρίου τής 
Χάγης. Ό  Μάρξ ήταν ό συντάχτης δλων σχεδόν τών ντο
κουμέντων πού έβγαζε τό Γενικό Συμβούλιο τής Διεθνούς 
άπ° τήν ’Εναρκτήρια Προσφώνηση τοϋ 1864, ώς τήν Προσφώ
νηση γιά  τόν έμφύλιο πόλεμο στή Γαλλία, τό 1870. Τό νά
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1. Τήν Αύτοκρατορία τοΰ Ν απολέοντα Γ '. (Σημ. τ. Μετ.).
2



κβριγράψουμβ τή δράση τοΟ Μάρξ στή Διεθνή, είναι σά 
νά  γράψουμε τήν Ιστορία τής ίδ ια ς τής ‘Έ νωσης, πού, δσο 
καί νδνα ι, έξακολουθβΐ νά  ζε ί στή μνήμη τών έργατών 
τής Εόρώπης.

Ή  πτώση τής Παρισινής Κομμούνας έφερε τή Διεθνή 
σέ πολύ δύσκολη θέση. Ε ίχε σπρωχτεί στό προσκήνιο τής 
Εόρωπα'ίκής Ιστορίας σέ μιά στιγμή πού παντοΟ στεροϋν- 
ταν κάθε δυνατότητα γ ι’ Αποτελεσματική πραχτική 
δράση. Τά γεγονότα πού τήν άνέβασαν στή θέση τής έβδο
μης Μ εγάλης Δύναμης τής άπαγόρευαν ταυτόχρονα νά 
κινητοποιήσει τις μαχητικές της δυνάμεις καί νά τίς χρησι- 
σιμοποιήσει γ ιά  δράση, μέ ποινή τήν άναπόφευχτη κατα
στροφή καί τήν πισωδρόμιση τοΟ έργατικοΟ κινήματος γιά 
δεκάδες χρόνια. Πρόσθετα, άπό πολλές πλευρές άνέβαιναν 
στοιχεία πού ζητοΟσαν νά έκμεταλλευτοΰν τόκΟρος τής "Ε
νωσης, πού είχε  μεγαλώ σει τόσο ξαφνικά ,γιά  νά Ικανοποι
ήσουν προσωπικές ματαιοδοξίες ή προσωπικές φιλοδοξίες, 
δίχως νά  νιώθουν τήν πραγματική θέση τής ΔιεθνοΟς ή 
χωρίς νά  γνιάζονται γ ι5 αύτή. Έ πρεπε νά παρθεΐ μιά ήρω'ί- 
κή άπόφαση κι ό Μάρξ ήταν πάλι έκεΐνος πού τήν πήρε 
κι έκεΐνος πού τήν πραγματοποίησε στό Συνέδριο τής 
Χ άγης. Σέ μιά σαφή καί σεμνόπρεπη άπόφαση άρνήΟηκε 
κάθε εύθύνη γιά  τίς ένέργειες τών Μ πακουνιστών (’ ) πού

1. Μπακουνιστές=οί όπαδοί τής θεωρίας τοΰ Ρώσου Μιχαήλ Μ~α· 
Μούνιν. Ό  Μιχαήλ Μπακούνιν είχε έπηρεαστεΐ dot’ τις ουτοπικές 
Αναρχικές θεωρίες τοΰ Στίρνερ καί Προυντών, τών πατέρων αύτών 
τοΰ άναρχισμοΰ κι Ιδιαίτερα άπ’ τήν προυντωνική θεωρία τοΰ κολλε- 
Μτιβιαμοϋ (πού γιά τούς άναρχικούς έχει άκριβώς τήν άντίθετη έν
νοια άπό κείνη πού τής δίνουν οί μαρξιστές). 'Ο Μιχαήλ Μπακούνιν, 
ύπηρξε ό πρωταγωνιστής τοϋ κολλεκτιβισμοΰ αύτοΰ, πού όνομάστηκε 
Αναρχικός. Έπαιξε πολύ άτιμο ρόλο στήν έπανάσταση τοΰ 1848, προ
παγάνδιζε τήν χεγκελιανή φιλοσοφία κι ήταν έτοιμος νά πάρει τό μέ
ρος τοΰ Τσάρου 'Αλεξάνδρου II, αν ό τελευταίος δεχόταν νά γίνει
Τοάρος τών Μουζίκων. Ό  αναρχικός χοίλεχτιβισμός ήταν καθαρή 
άστική τάση. Ό  Μπακούνιν ζητούσε τήν οικονομική και κοινωνική 
ίξίοωοη των τάξεων καί τών ατόμων, τήν κατάργηση τοΰ κράτους, 
χτυποϋσε μέ λύσσα τόν κομμουνισμό κι έμπόδιζε τήν έργατική 
τάξη νά παίρνει μέρος σέ κινήματα πού έχουν σκοπό τήν κατάχτηση 
ή τήν αΰξηση χών πολιτικών έλευθεριών. Ό  Πλεχάνωφ κρίνοντας τή 
θεωρία τοΰ Μπακούνιν τονίζει δτι αντιπροσωπεύει τήν παρακμή τον 
οΰτοπιαμοϋ. (βλ. Γ. Πλεχάνωφ: 'Αναρχισμός καί Σοσιαλισμός: Έλλ. 
Μεχ, 1928). Ή πρώτη σημαντική πάλη μέ τόν Μπακούνιν έκδηλώθηκε 
στό 5ο Συνέδριο τής 1ης Διεθνούς πού συνήλθε στή Χάγη τό Σεπτέμ
βρη τοΰ 1872. Στό συνέδριο αύτό κυριάρχησε ή άντίθεση άνάμεσα 
στούς Μπακουνιστές άπ’ τή μιά μεριά καί τό Γ ενικό Συμβούλιο μ* 
έπικεψαλής τό Μάρξ καί τόν Έ νγκελς άπ* τήν δλλη. Ή  πλειοψηφία

18



άποτελοΟσαν τόν κεντρικό πυρήνα γ ιά  τά παράλογα  καί 
•σαχλά οτοιχεία . Τότε, βλέποντας άκόμα καί τήν άδυναμία  
ν ’ άνταποκριθεΐ μπροστά στή γενική άντίδραση, στίς αύ- 
ξανομένες άπαιτήσεις πού έμπαιναν σ ' αύτή καθώς καί 
νά  διατηρήσει στό άκέραιο τή δραστηριότητά της μ’ άλ
λον τρόπο έξω άπό μιά σειρά θυσίες πού θ ’ άποστράγγι- 
ζαν τό έργατικό κίνημα ά π’ τό α ίμ α  πού τοΟ έδινε ζωή, 
βλέποντας τήν κατάσταση αύτή ή Διεθνής άποτραβήχτη
κε άπ" τή σκηνή, γιά  τήν ώρα, μεταφέροντας τό Γενικό 
Συμβούλιο στήν 'Αμερική. Τ ’ άποτελέσματα έδειξαν πόσο 
σωστή ήταν ή άπόφαση αύτή, πού τότε, καθώς κι* ά ργό
τερα, κατακρίθηκε συχνά. ’Απ’ τή μιά μεριά σταμάτησε 
τότε καθώς κι ύστερότερα κάθε άπόπειρα νά  κάνουν άπο- 
νοημένα κινήματα  στδνομα τής ΔιεθνοΟς, ένώ άπ* τήν 
άλλη, ή συνεχιζόμενη στενή έπικοινωνία άνάμεσα στά 
σοσιαλιστικά έργατικά κόμματα στίς διάφορες χώρες ά-
πόδειξε πώς ή συνείδηση τής ταυτότητας τών συμφερόν
των καί τής άλληλεγγύης τοΟ προλεταριάτου σ ’ δλες τίς 
χώρες, συνείδηση πού τήν ξύπνησε ή Διεθνής, είνα ι ικανή 
νά βρεί τήν έκφρασή της άκόμα καί χωρίς τό δεσμό μιδς 
τυπικής διεθνικής ένωσης, πού γιά  τήν ώρα είχε γίνει τρο
χοπέδη.

"Υστερ’ άπ’ τό Συνέδριο τής Χ άγης, ό Μάρξ ξανα-
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τοΟ Συνεδρίου υποστήριξε τό Γενικό Συμβούλιο κι Ιδιωξε τόν Μπα- 
κοόνιν μά οί μπακουνισιές, συνέχισαν τόν Αγώνα τους. Σημειώνουμε 
δτι οί μπακουνιστές μπαίνοντας στή διεθνή, κρατήσανε τή μυστική 
τους όργάνωση Alliance de la democratic socialiste. ΌΦρ. 'Ενγκελς 
μέ γράμμα του πρός τόν Φρειδερίκο Cuno (KoGvo) στίς 24 τοϋ Γενάρη 
1872 άναλύει τίς άπόψεις του καί δίδει μιά σύντομη σκιαγραφία 
γιά τίς αναρχικές τάσεις τοΰ Μπακούνιν τονίζοντας δτι 6 Μπα· 
κούνιν δημιούργησα μιά δίκιά του ιδιόμορφη θεωρία πού άποτελεί 
άνακάτωμα τοΰ Προυντονισμοΰ καί τοΰ κομμουνισμού. *0 Μπα
κούνιν λέει ό Ένγκελς πού άπ’ τό 1858 ραδιουργούσε σέ βάρος 
τής Διεθνοΰς, ύποστηρίζει οτι τό κράτος δημιούργησε τό κεφάλαιο, 
δτι δ κεφαλαιούχος άπόχτησΐ τό κεφάλαιο του άπ’ τήν εΰνοια τοΰ 
κράτους καί συνακόλουθα τό κράτος είναι τό βασικό κακό κι orv κα- 
ταργηθεί τό κράτος θά καταργηθεΐ άπό μόνο του καί τό κεφάλαιο. 
Οί μαρξιστές πιστεύουν κι ύποστηρίζουν άκριβώς τό άντίθετο.

Οι μαρξιστές ύποστηρίζουν. πώς τό κράτος δέν είναι παρά τό 
έποικοδόμημα ένώ τό βασικό στοιχείο είναι ό τρόπος παραγωγής καί 
Ιδιοποίησης τών προϊόντων.

Τό κράτος είναι ή όργάνωση τής έκμεταλλεύτριας τάξης γιά νά 
διατηρεί τήν καταπίεση καί τήν έκμετάλλευση. Κατά συνέπεια γιά νά 
καταργηθεΐ τό κράτος πρέπει ν’ άλλάξει ό τρόπος παραγωγής κι 
Ιδιοποίησης. Τά προϊόντα νά τά ιδιοποιείται όλάκερη ή κοινωνία πού 
τά  παράγει κι δχι οί Ιδιώτες. (Σημ. Μετ.).



ρήκε έπί τέλους τήν γαλήνη καί τόν καιρό γιά νά ξα ναπ ιά - 
σει τό θεωρητικό του έργο καί πρέπει νά έλπίζουμε πώς* 
πριν περάσει πολύς καιρός, θά εχει έτοιμάσει γιά  τό τυπο
γραφείο τό δεύτερο τόμο τοΰ Κεφαλαίου.

Ά π ’ τις πολλές καί σπουδαίες άνακαλύψεις, πού μ” 
αύτές ό Μάρξ εγραψε τ’ δνομά του στήν ιστορία τής έπι- 
στήμης, θά σταθούμε έδώ σέ δυό μονάχα.

Ή  πρώτη είνα ι ή έπανάσταση πού έφερε σ’ όλόκερη 
τήν άντίληψη γιά τήν παγκόσμια ίστορία. Ό λάκερη ή 
παλιότερη άποψη τής ιστορίας στηριζόταν στήν άντί- 
ληψη πώς τά τελικά α ίτια  γιά δλες τις ιστορικές ά λλα γές 
πρέπει ν ’ άναζητοΟνται στις μεταβαλλόμενες ιδέες τών 
άνθρώπων καί πώς ά π ’ δλες τΙς ιστορικές άλλαγές, οί πο 
λιτικές άλλαγές είναι οί πιό σημαντικές κι αύτές δεσπό
ζουν σ’ όλάκερη τήν ίστορία. Μά δέν έβαζαν τό έρώτημα: 
άπό ποΟ προέρχονταν οί ιδέες αύτές στό μυαλό τών άν
θρώπων καί ποιά εΐναι τά κινητήρια α ϊτια  τών πολιτικών 
μεταβολών. Μ ονάχα στή νεώτατη σχολή τών Γάλλω ν κι 
ώς ένα βαθμό τών ’Ά γ γ λ ω ν  ιστορικών, επικράτησε κι ή 
πεποίθηση πώς, τουλάχιστο ά π ' τό μεσαίωνα καί δώθε, ή 
κατευθυντήρια δύναμη στήν Εύρωπαϊκή ίστορία ηταν ή 
πάλη τής άναπτυσσόμενης άστικής τάξης μέ τή φεουδαλική 
άριστοκρατία γιά  τήν κοινωνική καί πολιτική κ υρ ια ρχ ία .Ό  
Μάρξ άπόδειξε τώρα πώς όλάκερη ή προηγούμενη ίστορία 
είναι ίστορία ταξικών άγώνων, πώς σ ’ δλους τούς άπλούς 
καί πολυσύνθετους πολιτικούς άγώ νες τό έπίμαχο ζή
τημα ήταν μονάχα ή κοινωνική καί πολιτική κυριαρχία κοι
νωνικών τάξεων, ή διατήρηση τής κυριαρχίας άπό παλιό· 
τερες τάξεις κι ή κατάχτηση τής κυριαρχίας άπό τάξεις 
πού γεννήθηκαν τελευταία . Ω στόσο σέ τί χρωστάνε τήν 
καταγω γή καί τή συνέχιση τής ύπαρξής τους οί τάξεις 
αύτές ; Τή χρωστάνε στίς ξεχωριστές υλικές, φυσικά α ι
σθητές, συνθήκες πού μέσα σ’ αύτές ή κοινωνία πα ράγει 
σέ μιά δοσμένη χρονική περίοδο κι άνταλάσσει τά μέσα συν
τήρησής της. Ή  φεουδαρχική κυριαρχία τοΟ Μ εσαίωνα 
στηριζόταν στήν αυτάρκη [κλειστή] οικονομία τών μικρών 
άγροτικών κοινοτήτων πού παράγανε μονάχες τους δλα 
σχεδόν δσα τούς χρειάζονταν, δπου δέν υπάρχει σχεδόν άν· 
ταλλαγή καί πού τήν προστάτευαν οί ένοπλοι εύγενεϊς έξω- 
τερικά καί τις έδιναν έθνική ή τουλάχιστο πολιτική συνοχή. 
‘Ό τα ν  έμφανίστηκαν οί πόλεις καί μαζί μ’ αύτές ή ξεχω 
ριστή χειροτεχνική συντεχνιακή παραγωγή κι ή έμπορική 
έπικοινωνία, άρχικά έσωτερική κι υστέρα σέ διεθνή κλίμα
κα, ή άστική τάξη τών πόλεων άναπτΰχτηκε καί κατάφερε
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«άκόμα καί στό Μεσαίωνα, μέ τήν πάλη της ένάντια 
στούς εύγενεϊς, νά μπει στό φεουδαρχικό σύστημα σάν 
•παρόμοια προνομιούχα τάξη. Μέ τήν άνακάλυψη δμως 
τοϋ έξωευρωπαϊκοϋ κόσμου, ά π ’ τά μέσα τοϋ 15ου αίώ- 
να  καί δώθε, ή Αστική τάξη άπόχτησβ μιά πιό πλατειά 
περιοχή γιά  έμπόριο καί μ’ αύτό Μνα καινούριο κίνητρο 
γιά  τή βιοαη^ανία της. Στούς πιό σημαντικούς κλάδους 
της ή χειροτεχνική συντεχνιακή παραγω γή άντικαταστά- 
θηκε ά π ’ τή χειροτεχνία τώρα σ’ έργοστασιακή πιά κλίμα
κα κι αύτή πάλι άντικαταστάθηκε |ά π ’ τή μεγάλη* βιομη- 
νία πού εγινε δυνατή μόνο καί μόνο χάρη στίς άνακαλύ- 
ψεις τοϋ περασμένου αίώνα κι ιδια ίτερα τής άτμομηχανής. 
*Η μεγάλη βιομηχανία εΤχε,- μέ τή σειρά της, τήν έπίδρασή 
της στό έμπόριο, έξαφανίζοντας τήν παλιά  χειροτεχνική 
έργασία στίς καθυστερημένες χώρες καί δημιουργώντας* 
στίς άναπτυγμένες, τά  σύγχρονα καινούργια μέσα έπικοι- 
νωνίας, άτμόπλοια, σιδηροδρόμους, τόν ήλεκτρικό τηλέ
γραφο. "Ετσι ή άστική τάξη πέτυχε δλο καί πιό πολύ νά 
συνδυάζει κοινωνικό πλοότο καί κοινωνική δύναμη στά 
χέρια της, ένώ έ'μενε άκόμα γιά  μεγάλη χρονική περίοδο 
άποκλεισμένη ά π ' τήν πολιτική έξουσία, πού βρισκόταν 
στά χέρια τών εύγενών καί τής μοναρχίας πού ύπο* 
στήριζαν οί εύγενεϊς. Μά σ’ £να όρισμένο στάδιο — στή 
Γ αλλία  Οστερ’ά π ’τή Μ εγάλη Έ πανάσταση—ή άστική τάξη 
κατάχτησε κι αύτήν τήν πολιτική έξουσία κι εγινε, μέ τή 
σειρά της, ή κυρίαρχη τάξη πάνω στό προλεταριάτο καί

1. Manufacture : Ά πό  τό Minns χέρι και facture=<pKidxvco κατα
σκευάζω. Μανιφακτούρα λέ'/όται ό τόπος δπου κατασκευάζονται 
μέ τό χέρι όρισμέναι προϊόντα, άλλά καί τό προϊόν τό κατασκευασμέ
νο μέ το χέρι. Διαφέρει άπ’ τήν απλή χειροτεχνική παραγωγή, γιατί τό 
προϊόν τής μχνιφακτονρας δέν είναι πιά άτομικό προϊόν. ’Εκείνο πού 
χαρακτηρίζει τά σύστημα τής μανίφακτούρας είναι ή συγκέντρωση 
μεγάλου άριθμοΰ εργατών πού έργάζονται γιά λογαριασμό ένός έπι- 
χειρηματία πού τούς δίνει τις πρώτες Ολες καί τούς πληρώνει μερο
κάματο. Ή μανιφακτούρα αντιπροσωπεύει τό ένδιάμεσο σύστημα άπ' 
τήν ατομική συντεχνιακή παραγωγή στά σύστημα τής βιομηχανι
κής παραγωγής, πού σ’ αύτό κυριαρχεί ή κοινωνική παραγωγή. 
Τή manifacture (μανιφακτούρα) άντικατέστησε ή φάμπρικα γύρω 
σ^ό 19ο αιώνα μέ τήν άνάπτυξη πού πήραν τά μηχανικά 
μέσα παραγωγής. Στή συντεχνιακή παραγωγή ό έργαζόμενος 
φκιάνει ό ίδιο; όλάκερο τό προϊόν άπ- τήν άρχή ώς τό τέλος. Στή 
μανιφακτούρα γίνεται καταμερισμός τής δουλειάς κι ό κάθε έργαζό
μενος φκιάνει ενα μέρος άπ’ τό προϊόν καί τό Αντικείμενο πρέπει νά 
περάσει διαδοχικά άπ’ τά χέρια ολων τών έργαζόμενων. ’Επει
δή στήν άρχή τό κυριώτερο προϊόν τής μανιφακιούρας ήταν τό 
κλώσιμο καί ή ύφανση μάλλινων καί μπαμπακερών ύψασμάτων, έπε- 
κράτησε νά λένε «μανιφατούρα» γενικά τά όφάσματα. (Σημ. τ. Μετ.).
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τούς μικροαγρότες· ’Α π’τήν άποψη αύτή, δλα τά  Ιστορικάτ 
φαινόμενα μποροΟν νά έξηγηθοΟν μέ τόν άπλούστερο δυ
νατό τρόπο—άρκεΐ νά ύπάρχει άρκετή γνώση τής Ιδιαί
τερης οικονομικής κατάστασης τής κοινωνίας, πού ή άλή- 
θεια ε ΐνα ι πώ ς λείπει όλότελα ά π ’ τούς έπαγγελματίες 
έπίσημους Ιστορικούς μας. Μέ τόν ίδιον τρόπο ο[ άντιλή- 
ψεις κι ο( Ιδέες πού ίχ ε ι κάθε Ιστορική περίοδος μποροΟν 
νά έξηγηθοΟν πάρα  πολύ άπλά  ά π ’ τΙς οικονομικές συν
θήκες τής ζωής κι ά π ’ τίς κοινωνικές καί πολιτικές σχέσεις 
τής περιόδου αύτής, πού μέ τή σειρά τους καθορίζονται άπ*· 
τίς οικονομικές αύτές συνθήκες. Γιά πρώτη φορά ή Ιστο
ρία τοποθετήθηκε στήν πραγματική της βάση. Τό όλοφά- 
νερο μά πρίν όλότελα παραγνωρισμένο γεγονός πώς of 
άνθρωποι πρέπει πρώτ’ ά π ’ δλα νά φάνε, νά πιοΟν, νά 
στεγαστούν και νά ντυθούν, κατά συνέπεια πρέπει νά 
έργαστοΟν, πρίν μπορέσουν ν ’άγωνιστοΟν γιά  τήν κυριαρ* 
χία, πρίν νά  καταπιαστούν μέ τήν πολιτική, τή θρησκεία, 
τή φιλοσοφία κλπ .—τό όλοφάνερο αύτό γεγονός άπόχτη- 
σε τελικά τά  ιστορικά του δικαιώματα.

‘Ω στόσο ή καινούργια αύτή άντίληψη γιά  τήν ιστορία * 
ε ίχε  ΰψιστη σημαάία γιά  τή σοσιαλιστική δποψη. Ά π ο - 
δείχτηκε πώ ς όλάκερη ή προηγούμενη ιστορία κινιόταν 
άπό ταξικούς άνταγωνισμούς καί ταξικούς άγώνεςι "κώς 
ύπήρχαν πά ντα  κυβερνώντες καί κυβερνώμενοι, έκμεταλ- 
λεύτριες κι έκμεταλλευόμενες τάξεις καί πώ ς ή μεγάλη 
πλειοψηφία τής άνθρωπότητας ήταν πάντα  καταδικασμένη; 
σέ τραχειά  δουλειά καί μικρή άπόλαυση.

Γιατί α ύ τό ; ‘Α πλούστατα για τί σ 'δλα  τά π ρ ώ τα  σ τά
δια τής έξέλιξης τής άνθρωπότητας, ή παραγω γή ήταν τόσο 
λίγο άναπτυγμένη ώστε ή Ιστορική έξέλιξη δέν μπορούσε 
νά προχωρήσει παρά μονάχα μέ τήν άνταγωνιστική αύτή 
μορφή, Ιτσ ι πού ή Ιστορική πρόοδος, στό σύνολό της, έξαρ- 
τιόταν ά π ’τή δράση μιάς μικρής προνομιακής μειονότητας,, 
έν© ή μεγάλη μάζα  ήταν καταδικασμένη νά  παράγει μέ 
τή δουλειά  της τά φτωχικά μέσα τής ζωής της, καθώς καί 
τά όλοένα αύξανόμενα πλούσια μέσα γιά  τούς προνο
μιούχους. Μά ή Γδια αύτή Ερευνα τής Ιστορίας, πού μ* 
αύτόν τόν τρόπο δίνει μιά φυσική καί λογική έξήγηση γ ιά  
τήν προηγουμένη ταξική-κυριαρχία, πού άλλοτε τήν £ξη* 
γοΟσαν μόνο μέ τήν άδυναμία τοΟ άνθρώπου, μάς φέρνει 
στήν άντίληψη πώς οί τόσο τεράστια σήμερα αύξημένες π α 
ραγω γικές δυνάμεις, έξσφάνισσν κοί τό τελευταίο πρόσχη
μα  γ ιά  τό χωρισμό τής άνθρωπότητας σέ κυβερνώντες
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καί κυβερνώμενους, έκμεταλλευτές κι έκμεταλευόμενους, 
στίς πιό προοδευμένες τουλάχιστο χώρες* πώ ς ή κυρίαρχη 
μεγαλοαστική τάξη έκπλήρωσε τήν Ιστορική της Αποστο
λή, Ιτσι πού δέν είναι πιά Ικανή γ ιά  τήν ήγεσία τής κοι· 
νωνίας κι άκόμα ϋγινε έμπόδιο στήν παραπέρα άνάπτυξη 
τής παραγω γής, δπως μάς τό δείχνουν οί έμπορικές κρί
σεις κι Ιδιαίτερα ή τελευταία μεγάλη οίκονομική κατάρ
ρευση κι ό μαρασμός τής βιομηχανίας σ’ δλες τΙς χώρες. 
Πώς ή Ιστορική ήγεσία πέρα σε στό προλεταριάτο, στήν 
τάξη πού, χάρη στήν δλη θέση της στήν κοινωνία, 
μπορεΐ ν ’ Απελευθερωθεί μόνο καταργώ ντας πέρα γ ιά  
πέρα κάθε ταξική κυριαρχία, κάθε μορφή δουλείας κι έΚ- 
μετάλλευσης. Πώς οϊ κοινωνικές παραγω γικές δυνάμεις 
πού ξέφυγαν άπ’ τόν ελεγχο τής άστικής τάξης δέν περι
μένουν παρά μονάχα νά τίς πάρει στά χέρια του τό συ
νενωμένο προλεταριάτο, γ ιά  νά δημιουργήσει μιά κατά
σταση δπου, κάθε μέλος τής κοινωνίας θδναι σέ θέση νά 
παίρνει μέρος δχι μονάχα  στήν παραγω γή μά καί στήν 
κατανομή καί διαχείριση τοΟ κοινωνικού πλούτου καί πού 
αύξαίνει τόσο τίς κοινωνικές παραγωγικές δυνάμεις καί 
τήν άπόδοσή τους, μέ τήν σχεδιασμένη λειτουργία όλά- 
κερης τής παραγω γής, ώστε νά  έξασφαλίζεται ή Ικανο
ποίηση δλων τών λογικών άναγκώ ν γ ιά  τόν καθένα, σέ 
ολοένα αόξανόμενο βαθμό.

Ή  δεύτερη σπουδαία άνακάλυψη τοϋ Μ άρξ ε ίνα ι τό 
τελειωτικό ξεκαθάρισμα τής σχέσης άνάμεσα στό κεφάλαιο 
καί τήν Ιργασία , μ ’ α λλα  λόγια , ή άπόδειξη τοΟ τρόπου 
ιιού γίνεται μέσα στή σημερινή κοινωνία καί κάτω άπ’τόν 
τωρινό κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγω γής, ή έκμετάλλευ- 
ση τοΟ έργάτη ά π ’ τόν κεφαλαιούχο.

Ά π ό  τότε πού ή πολιτική οικονομία διατύπωσε τήν 
πρόταση πώ ς ή έργασίο είναι ή πηγή κάθε πλούτου καί 
κάθε άξίας, εγινε άναπόφευκτο τό έρώτημα: «Πώς λοιπόν 
μπορεΐ νά συμβιβαστεί αύτό μέ τό γεγονός πώς ό μισθω
τός έργάτης δέν παίρνει όλάκερο τό ποσό τής άξίας πού 
δημιουργεί μέ τήν Ιργασία  του, μά πρέπει νά  παραχω ρεί 
ϊν α  μέρος της στόν κεφαιλαιοΟχο;» Τόσο οί άστοί, δσο κι 
ot σοσιαλιστές οικονομολόγοι μάταια , πάσκισαν νά δώ
σουν μιάν άπάντηση μ’ έπιστημονικό κύρος σ ’ αύτό τό 
έρώτημα, ώς πού στό τέλος ήρθε ό Μάρξ μέ τή λύση. Ή  
λύση είνα ι ή παρακάτω . Ό  σημερινός τρόπος ποραγω γής 
έχει σάν προϋπόθεση τήν ϋπορξη δυό κοινωνικών τάξεων, 
άπό  τή μιά μεριά τής τάξης τών κεφαλαιούχων, πού κα
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τέχουν τά μέσα παραγω γής καί ζωής κι’ ά π ’τήν άλλη τής 
τάξης τών προλετάριων, πού, μιά κι άποκλείονταί ά π ’τήν 
κ α τοχή ’αύτή, δέν έχουν παρά μονάχα ένα έμπόρευμα νά 
πουλήσουν : τήν έργατική τους δύναμη καί πώς κατά συ
νέπεια πρέπιι νά πουλήσουν τήν έργατική τους αύτή δύ 
ναμη γιά ν ’ άποχτήσουν τά μέσα γιά  τή συντήρησή τους. 
Ώ στόσο ή άξια πού έχει ένα έμπόρευμα, καθορίζεται άπ* 
τήν ποσότητα τής κοινωνικά άναγκαίας έργασίας πού έν· 
σωιιατώνεται στήν παραγω γή του καί κατά συνέπεια καί 
σ ιήν άναπαραγω γή του Ή  άξία τής έργατικής δύναμής 
ένός μέσου άνθρώπου γιά  μιά μέρα, ένα μήνα ή ένα χρό
νο, καθορίζεται λοιπόν ά π ’ τήν ποσότητα τής έργασίας 
πού ένσωματώνεται στήν ποσότητα τών μέσων συντήρη
σης πού εΤναι ά να γκ α ΐα  γιά τή διατήρηση τής έργατικής 
αύτής δύναμης, γ ιά  μιά μέρα, ένα μήνα ή ένα χρόνο. "Ας 
ύποθέσουμε λοιπόν πώ ς τά μέσα γιά  τή διατήρηση στή 
ζωή ένός έργάτη γιά  μιά μέρα, άπαιτοΰν έξη ώρες δουλειά 
γιά  τήν παραγωγή τους ή, πράγμα πού εΤναι τ ό ΐδ ιο ,π ώ ς  
ή έργασία πού περιέχεται σ’ αύτά παρασταίνει μιά ποσό 
τητα έργασίας έξη ώρών. Τότες ή άξία  τής έργατικής δύ
ναμης, γιά  μιά μέρσ,; θά πρέπει νά έκφραστεΐ σ1 ένα χρη
ματικό ποσό πού ένσωματώνει έπίσης έξη ώρες δουλειά. 
Ά ς  ύποθέσουμε τώρα, παραπέρα, πί>ς 6 κεφαλαιούχος πού 
χρησιμοποιεί τόν έργάτη μας τοΟ πληρώνει σ’ άνταμοιβή 
τό ποσό αύτό, τοΟ πληρώνει κατά συνέπεια όλάκερη τήν 
άξία  τής έργατικής του δύναμης. Ά ν  τώρα ό έργστης έρ· 
γά ζετα ι έξη ώρες τήν ήμέρα γ ιά  τόν κεφαλαιούχο, τότε 
μ ’ αύτό άντικατέστησε όλοκληρωτικά τή δαπάνη τοΰ κε
φ αλαιούχου—έξη ώρες έργασίά γ ιά  έξη ώρες έργασία. 
Μ ά τότε δέν θά ύπήρχε τίποτε σ’ αύτή γ ιά  τόν κεφαλαι 
οϋχο καί κατά συνέπεια, ό τελευταίος αύτός, βλέπει τό 
πράγμα  όλότελα διαφορετικά. Λ έε ι: «’Αγόρασα τήν έρ γα 
τική δύναμη αύτοϋ τοΰ έργάτη δχι γ ιά  έξη ώρες, μά γιά μιά 
όλάκερη μέρα καί σύμφωνα μ' αύτό βάζει τόν έργάτη νά 
δουλεύει 8, 10, 12, 14 ή καί περισσότερες ώρες, άνάλογα  
μέ τίς περιστάσεις, έτσι πούτό  προϊόν τής έβδομης, δγδοης 
καί παραπέρα ώρών έργασίας, είνα ι προϊόν άπλήρωτης 
έργασίας πού πέφτει κατά πρώτο λόγο στήν τσέπη τοΟ κεφα 
λα ιούχου.”Ετσι ό έργάτης στήν ύπηρεσία τοΟ κεφαλαιούχου, 
6 χ ι μονάχα ά να πα ράγει τήν άξία τής έργατικής του δύνα
μης, πού γ ι’αύτήν πληρώνεται, μά πέρα καί πάνω άπό τοΟτο 
παράγει άκόμα καί ύηβοαξία πού, κατά πρώτο λόγο, τήν 
(διοποιεΐται ό κεφαλαιούχος καί στήν παραπέρα πορεία
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της μοιράζεται, σύμφωνα μέ καθορισμένους οικονομικούς 
νόμους, άνάμεσα σ’ όλάκερη τήν κεφαλαιοκρατική τάξη κι 
άποτελεΐ τό βασικό άπόθεμα ά π ’ δπου βγαίνουν ή γα ιο 4 
πρόσοδος, τά κέρδος, ή συσσώρευση τοΰ κεφαλαίου, κον· 
τολογής όλάκερος ό πλούτος πού κάΤαναλώνεται ή συσ
σωρεύεται ά π ’τίς ΐά ξε ις  πού δέν έργάζοντάι. Μά μέ τοΟτο 
άποδείχτηκε έπίσης πώς ή άπόχτηση πλούτου ά π ’τούς ση
μερινούς κεφαλαιούχους συνίσταται στήν ιδιοποίηση τής 
άπλήρωτης έργασίας τών άλλων, δπως ϊσια-ϊσια καί τοΟ 
δουλοχτήτη ή τοΟ φεουδάρχη άρχοντα  πού έκμεταλλεύεται 
τήν έργασία τών δουλοπάροικων καί πώς δλες αύτές οί 
μορψές έκμετάλλευσης, πρέπει νά διακρίνονται μόνο ά π ’τή 
διαφορά στόν τρόπο καί τή μέθοδο πού γίνεται ή ίδιοποίη 
ση τής άπλήρωτης έργασίας. Ώ στόσο αύτή ή άνακά- 
λυψη εβγαλε ά π ’ τή μέση καί τήν τελευταία δικαίωση 
δλων τών ύποκριτικών φράσεων τών τάξεων πού έχουν 
ίδιοχτησία καί πού προσπαθούν νά δημιουργήσουν τήν έν· 
τύπωση πώς στό σημερινό Κοινωνικό σύστημα κυριαρχούν 
τό δίκιο κι ή δικαιοσύνη, ή Ισότητα τών δικαιωμάτων καί 
ύποχρεώσεων καί μιά γενική άρμονία συμφερόντων καί 
παρουσίασε τή σημερινή άσΐΐκή κοινωνία, τό ίδιο σάν καί 
τις προηγούμενες της, σάν £να μεγαλειώδικο θεσμό γιά  
τήν έκμετάλλευση τής τεράστιας πλειονότητας τού λαοΟ, 
άπό μιά μικρή μειονότητα πόύ μικραίνει όλοένα καί πιό πολύ.

Ό  σύγχρονος έπιστημονικός σοσιαλισμός βασίζεται 
πάνω  σ ’ αύτά τά δυό σπουδαία  γεγονότα. Στό δεύτερο 
τόμο τοΟ Κ εφαλαίου  θ ’ άναλυθοΟν παραπέρα αύτές κι 
δλλες δχι λιγώτερο σημαντικές άνακαλύψεις σχετικά μέ 
τό κεφαλαιοκρατικό κοινωνικό σύστημα καί κατά συ
νέπεια θ’ άνατραποΟν κι οί πλευρές έκεΐνες τής πολιτικής 
οικονομίας, πού δέν θίχτηκαν στόν πρώτο τόμο. "Ας εύχη- 
θοΟμε στό Μάρξ νά είναι σέ θέση νά τό έτοιμάσει γρή 
γορα γιά  τύπωμα.
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FRIEDRICH ENGELS

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑ ΜΑΡΞ
(Έκφωνήθηκε στό νεκροταφείο τοΰ High gate Ρ 
τοΰ Λονδίνου, στις 17 τοΰ Μάρτη τοΟ 1883 (')).

Στίς 14 τοΟ Μάρτη, στίς 2,45 τό Απόγευμα 6 πιό με
γά λος ά π ’ τούς ζω ντανούς στοχαστές Ιπαψ ε νά στοχά
ζεται. "Εμεινε μόνος μόλις δυό λεπτά κι δταν ξαναγυρί- 
σαμε, τόν βρήκαμε σέ μιά πολυθρόνα νά  κοιμάται ήρεμα 
—μά γιά  πάντα.

Αμέτρητη ή άπώλεΐα, τόσο γιά  τό άγωνιζόμενο προ
λεταριάτο τής Εύρώπης καί τής ’Αμερικής, δσο καί γ ιά  
τήν Ιστορική έπιστήμη, 6 θάνατος αύτοΟ τοΟ άνθρώπου 
Τό κενό πού άφίνει ό θάνατος τής δυνατής αύτής μεγάλο* 
ψυΐας, θά γίνει πολύ γρήγορα αισθητό

’Ακριβώς, δπως ό ΔαρβΙνος άνακάλυψε τό νόμο τής 
έξέλιξης στήν όργανική φύση, ό Μάρξ άνακάλυψε τό  
νόμο τής έξέλιξης τής άνθρώπινης Ιστορίας' άνακάλυψε 
τό άπλό γεγο νό ς , τό ώς τότε κρυμμένο άπό μιά ύπερα- 
νάπτυξη τής Ιδεολογίας, πώ ς ή άνθρωπότητα πρέπει πρώτ* 
ά π ’δλα  νά φάει καί νά πιει, νά στεγαστεί κ α ΐνά  ντυθεί, 
προτοΟ νά καταπιαστεί μέ τήν πολιτική, τήν έπιστήμη, τή 
θρησκεία, τήν τέχνη κλπ. καί πώ ς συνακόλουθα ή παραγω 
γή άμεσα άναγκαίων ύλικών μέσων συντήρησης καί κατά 
συνέπεια ό βαθμός τής οίκονομικής άνάπτυξης πού Ιφτα· 
σε Ενας δοσμένος λαός στή διάρκεια μι&ς δοσμένης έπο- 
χής, άποτελοϋν τή βάση πού πάνω  σ’ αύτήν Αναπτύσσον
τα ι οί κρατικοί θεσμοί, οί νομικές θεωρίες, ή τέχνη κι άκό 
μα οί θρησκευτικές Ιδέες τοΟ λαοΟ πού γ ι’ αύτόν γίνετα ι 
λόγος καί πώς κάτω ά π ’ τό φώς της πρέπει συνακόλουθα 
νά  έρευνώνται τά πράγματα  αύτά, άντί vice versa (άντί- 
στροψα) δπως γινόταν ώς τότε.

Μά δέν είν* δ λ ’ αύτό. Ό  Μάρξ άνακάλυψε έπίσης 
τόν είδικό νόμο τής κίνησης πόύ κυριαρχεί στό σημερινό 
τρόπο τής κεφαλαιοκρατικής παραγω γής καί στήν άστική

1. Δημοσιεύτηκε στήν έφημερίδα Sogialdemokrat της Ζυρίχης στίς 
22 τοΰ Μάρτη τοΰ 1883 ψυλ. 13.



κοινωνία πού δημιούργησε αύτός 6 τρόπος τής πα ρ α γω 
γής. *Η Ανακάλυψη τής ύπεραξίας έχυσε ξαφνικά ψώς 
στό πρόβλημα πού προσπαθώ ντας νά λύσουν δλοι οί 
προηγούμενοι έρευνητές, τόσο οΐ άστοί οικονομολόγοι 
δσο κι ot σοσιαλιστές κριτικοί, ψαχούλευαν στό σκοτάδι.

Δυό τέτοιες άνακαλύψεις θδτα ν άρκετές γ ιά  μιάν όλά
κερη ζωή. Μακάριος ό άνθρωπος πού τοΟ δόθηκε τό χ ά 
ρισμα νά κάμει Ιστω  καί μιάν ά π ’τίς άνακαλύψεις αύτές. 
Μά καί σέ κάθε ξεχωριστό τομέα πού έρεύνησε ό Μ άρξ— 
κι έρεύνησε τιάρα πολλούς τομ είς—καί κανέναν έπιπόλαια, 
σέ κάθε τομέα, άκόμα καί στά μαθηματικά, Ικαμε ξεχω
ριστές άνακαλύψεις.

Αύτός ήταν ό έπιστήμονας. Μ’ αύτό δέν ήταν οΟτε 
τό μισό του. "Οσο μεγάλη κι δ ν  ήταν ή χαρά  πού καλω
σόριζε μιά καινούργια άνακάλυψη σέ κάποια θεωρητική 
επιστήμη, πού τήν πραχτική της έφαρμογή ήταν Ισως άδύ· 
νατο άκόμα νά τήν προβλέψει, δοκίμαζε ένα όλότελα ά λ 
λο είδος χαρά δταν ή άνακάλυψη είχε σά συνέπεια άμεσες 
έπαναστατικές ά λλα γές στή βιομηχανία καί στή γενική 
πορεία τής Ιστορίας, λόγου χάρη, παρακολουθούσε προ
σεχτικά τήν έξέλιξη τών άνακαλύψεων πού γίνονταν στόν 
τομέα τοΟ ήλεκτρισμοΟ καί τελευταία  τΙς άνακαλύψεις τοΟ 
Marcel Deprez (*).

Γιατί ό Μάρξ, πρίν ά π ’ δλα , ήταν έπαναστάτης. Ή  
πραγματική του άποστολή στή ζωή ήταν νά συμβάλλει μέ 
τόν £να ή τόν άλλον τρόπο στήν άνατροπή τής κεφα
λαιοκρατικής κοινωνίας καί τών κρατικών θεσμών, πού εΤ
χε γεννήσσει αύτή, νά συμβάλλει στήν άπελευθέρωση τοΟ 
σημερινού προλεταριάτου, πού πρώτος α ύ τ ό ς  τδκαμε 
νά  πάρει συνείδηση γιά  τή θέση του καί τίς άνάγκες του, 
γ ιά  τίς συνθήκες πού κάτω ά π ’αύτές μπορούσε νά  κερδίσει 
τή χειραφέτησή του. Ό  άγώ νας ήταν τό στοιχείο του. Καί 
μαχόταν μέ πάθος, μέ πείσμα κι έπιτυχία  τέτοια, πού 
λίγοι θά μποροΟσαν νά τόν άνταγωνιστοϋν. Τό 6ργο του 
στήν πρώτη Rheinische Zeitung (1842), τό Παρισινό Vor- 
w arts (1844), σττΗν Deutsche Zeitung στίς Βρυξέλλες (1847), 
τή Neue Rheinische Zeitung (1848), τή New York Tribune 
(1852 61) κοί πρόσθετα στό πλήθος έκεΐνο τών άγωνιστικών 
φυλλαδίων, τό έργο του στις έπαναστατικές λέσχες στό Πα
ρίσι, στίς Βρυξέλλες, στό Λονδίνο καί τελικά, τό έπι*

1. Mareel Deprez (1843—1918). Γάλλος φυσικός, πού Εκαμε τά 
πρώτα πειράματα στή μεταβίβαση τής ηλεκτρικής δύναμης άπό άιτό- 
σταση (Σημ. τ. Μετ.).
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στέγασμα δλων, ή ίδρυση τής ΔιεθνοΟς "Ενωσης τών ’Ερ
γα τώ ν  (*), αύτό ήταν πραγματικά £να έπίτευγμα πού γ ι 
αύτό 0 ιδρυτής του θά μποροΟσε νδνα ι περήφανος, άκόμα 
κι δν  δέν είχε κάμει τίποτ’ άλλο.

Συνακόλουθα 6 Μάρξ, στάθηκε ό άνθρω πος πού μι- 
οήθηκε έξαιρετικά καί συκοφαντήθηκε ύπερβολικά στόν 
καιρό του. Κυβερνήσεις, τόσο άπολυταρχικές δσο καί δη
μοκρατικές, τόν άπελάσανε ά π ’ τό Ιδαφός τους. Ή  άστική 
τάξη, είτε συντηρητική ήταν, είτε δημοκρατική τών δκρων, 
συναγω νιζόταν ή μιά τήν άλλη νά σωριάζουν συκοφαν
τίες ένάντιά του. Α ύτά τά σάρωνε σάν νδτα ν  άρά- 
χνινο φάδι, άγνοώ ντας τα  κι άπαντώ ντας μονάχα δταν 
έξαναγκαζόταν σ’ αύτό. Καί τώρα είνα ι νεκρός—άγαπη- 
μένος, σεβαστός καί θρηνούμενος άπό έκατομμύρια έπ α 
ναστάτες έργάτες συντρόφους—ά π ’ τά όρυχεΐα τής Σιβη
ρίας ώς τής Καλιφόρνιας, σ’ δλα τά μέρη τής Εύρώπης 
καί τής ’Αμερικής—καί τολμώ νά πώ πώς, δσο κι δ ν  είχε 
πολλούς άντιπάλους, δύσκολα θά βρεθεί κι δνας προσω
πικός του έχθρός.

Τό δνομά του θά ζεΐ στούς αιώνες, δπως καί τό ?ρ· 
γ ο τ ο υ !

2 8

1. Πρώτη Διεθνής (Σημ. *Αγγλ. Έκδ.).



E L E A N O R  M ARX

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΕΝΓΚΕΛΣ
Στίς 28 Νοεμβρίου 1890 ό Φρειδερίκος "Ενγκελς θά 

•πατήσει στά έβδομήντα του χρόνια. Ε ίναι μιά έπέτειος πού 
θά τή γιορτάσουν οί σοσιαλιστές δλου τοΟ κόσμου. Μ’ 
αύτήν τήν ευκαιρία, ό φίλος μου δόκτορας Βίκτορας "Αν- 
τλερ, μοΰ ζήτησε νά γράψω ένα σύντομο βιογραφικό ση
μείωμα γιά  τόν άναγνωρισμένο ήγέτη τοΟ Σοσιαλιστικού 
Κόμματος.

Πολλοί δροι θδταν άπαραίτητοι γ ιά  ένα τόσο δύσκολο 
έργο. Δέν έχω  κανένα άλλο προσόν έ ξ ω ά π ’τό νά γνω ρίζω  
τόν "Ενγκελς άπό τότε πού γεννήθηκα. ’Ωστόσο μένει 
ανοιχτό τό ζήτημα αν μιά μακρόχρονη οικειότητα εΤναι 
ευνοϊκή προϋπόθεση γιά νά ξέρουμε καλά κάποιον. Ποιόν 
ξέρει κανείς λιγώτερο καλά, παρά τόν ίδιο τόν έαυτό του;

Γιά νά γράψω βιογραφία τοΟ Μάρξ καί τοΰ "Ενγκελς
— γιατί ή ζωή καί τό έργο αύτώ ντώ ν δυο άνθρώπων είνα ι 
τόσο πολύ μπλεγμένα πού ε ίνα ι άδύνατο νά τούς ξεχω 
ρίσεις—έπρεπε νά γράψω τήν ίστορία τής έξέλιξης τοΟ 
σοσιαλισμού «άπ’ τόν ουτοπικό σοσιαλισμό στόν έπιστη- 
μονικό σοσιαλισμό» καί θάπρεπε νά προστέσω έδώ όλά
κερη τήν ίστορία τής έργατικής κίνησης άπό μισόν αιώνα 
σχεδόν καί δώθε. Πραγματικά, τούτοι οί άνθρωποι, δέν 
είνα ι ευχαριστημένοι νδνα ι πνευματικοί ήγέτες, θεωρητι
κοί, φιλόσοφοι πού ζοΟν ξεκομμένοι καί στό περιθώριο τής 
έργατικής ζωής. Πήραν πάντα  μέρος στήν πάλη, στήν 
πρώτη γραμμή, άπλοι στρατιώτες αύτής τής έπανάστασης 
πού συγκροτούσαν τό έπιτελεΐο της. Δέν ύπάρχει παρά 
ένας μόνο άνθρωπος πού θά μπορούσε νά γράψει αύτήν 
τήν ίστορία. "Ας έλπίσουμε πώς θά μπορεΐ άκόμα νά τό 
κάμει.

Ή  ζωή τοΰ "Ενγκελς είναι τόσο γνωστή σήμερα, 
ώστε μερικές σύντομες σημειώσεις θδναι άρκετές. 'Ό σ ο  
γιά τις φιλολογικές κι έπιστημονικές του έργασίες θάταν 
έλλειψη σεμνότητας, άπό μέρους μου, νά δοκιμάσω νά 
κάμω τήν άνάλυσή τους. Ε ίνα ι άλλο^στε παγκόσμια γνω 
στές. θ ’ άρκεστώ έδώ νά δώσω ένα συνολικό πίνακα, 
θ ά  προσπαθήσω νά δώσω μιά σκιαγραφία τοΰ άνθρώπου,



τοΟ τρόπου ζωής του καί στοχάζομαι Ιτσι νδμα ι εύχάρι- 
στη σέ πολλούς, μ ’έξαίρεση, σίγουρα, έκείνους πού φο- 
βοΟνται θανάσιμα μήπως διαφθαροΟν ά π ’ τήν «προσω
πολατρεία». Ό σ ο  γιά  μένα, νομίζω πώς γιά  μδς δλους 
πού τρεφόμαστε ά π ’ τά  έργα  τοΰ "Ενγκελς, ή ζωή του 
μπορεΐ νά χρησιμεύσει σάν παράδειγμα καί θδνα ι γιά  
μβς μιά ένθάρρυνση.

Ό  Φρειδερίκος "Ενγκελς γεννήθηκε στό Μ πάρμεν 
τής Ρηνανίας, στίς 28 Νοεμβρίου 1820. Ό  πατέρας του 
ήταν έργοστασιάρχης (δέν πρέπει νά ξεχνάμε πώς αύτήν 
τήν έποχή ot έπαρχίες τής Ρηνανίας ήταν οικονομικά πολύ 
πιό άναπτυγμένες ά π ’ τήν ύπόλοιπη Γερμανία). Ή  οίκο- 
γένειά  του ήταν πολύ εύϋπόληπτη. Ποτέ παιδί δέν Εμοια
σε τόσο λίγομέ τό περιβάλλον του. Ό  Φρειδερίκος “Ενγκελς 
θά γινόταν γιά τήν οίκογένειά του £να «τρομερό παπά-, 
κι»(*). "Ισως, ή οίκογένειά του, νά μήν κατάλαβε άκόμα 
καί τώρα πώς τό παπάκι ήταν «κύκνος». Ά π ' τή μητέρα 
του  κληρονόμησε τόν εύθυμο χαρακτήρα του.

"Αρχισε τίς σπουδές του στό Μ πάρμεν καί τΙς τέλειω- 
σε στό Γυμνάσιο τοΟ "Ελμπερφελντ. Στήν άρχή σκόπευε 
νά  παρακολουθήσει τά μαθήματα τοΟ Πανεπιστημίου, μά 
ή άντιπάθειά του γιά  τόν τρόπο πού γίνονταν έκεΐ οί π α 
ραδόσεις τών μαθημάτων, καθώς κι οί οικογενειακές του 
ύποθέσεις, τόν έκαμαν νά παρατήσει αύτό τό σχέδιο."Ενα 
χρόνο Οστερ5 άπό τότε πού τέλειωσε τίς σπουδές του καί 
πέρασε στήν Απολυτήρια έξέταση, μπήκε σ’ 6ναν έμπορικό 
οίκο τοΟ Μπάρμεν κι άργότερα ύπηρέτησε, γ ιά  Μνα χρό
νο , έθελοντής στό Βερολίνο. Στά 1842 ό "Ενγκελς σ τά λ
θηκε στήν Α γ γ λ ία , στό Μ άνισεστερ, στόν έμπορικό οίκο 
πού ό πατέρας του ήταν μέτόχος. Έ μεινε κεΐ δυό χρόνια. 
Δέν μπορούμε νά μεγαλοποιήσουμε τή σημασία πού είχαν 
τοΟτα τά δυό χρόνια πού πέρασε μέσα στή μεγάλη βιο
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1) *Η φράση είναι παρμένη άπό ϊνα  παραμύθι τοΰ "Αντερσεν. 
Ά νά μεσα  σ τ'α ύγά  μιας πάπιας βρέθηκε αύγό  κύκνου. ’Ό τα ν κλω- 
οήθηκαν τ ' αύγά , άνάμεσα στά παπάκια βγήκε κι ό κύκνος πού τ* 
Αλλα παπιά κι ή πάπια τό βαφτίσανε «τρομερό παπί» γιατί δέν 
βμοιαζε μέ τ ’ Αλλα παπάκια. ’Αιταγοητευμένος ό μικρός κύκνος 
Εφυγε μακρυά. Έ φ τασε σέ μιά λιμνούλα κι Αρχισε νά κολυμπάει 
μΑ δέν τολμούσε νά κοιταχτεί στόν καθρέφτη τοΰ νερού γιά νά 
μήν Αντικρύσει τήν άσκήμια-του. Σέ μιά στιγμή κάτι ώραϊα κάτα- 
οπρα μεγάλα πουλιά, κύκνοι, ϋφτασαν στή λίμνη κι άρχισαν νά 
κολυμπούν όλόγυρά του. Τό «τρομερό παπάκι»-κύκνος, έσκυψε ντρο
πιασμένο τό κεφάλι καί τότε είδε μέσα στά νερά πώς ήταν κι αυ
τό  Ινας κύκνος, βμορφος δπως κι οΐ Αλλοι κι δχι «τρομερό παπάκι».



μηχαν(α, στήν κλασσική χώρα τής κεφαλαίο κρατίας. 'Ω 
στόσο μπορεΐ νά μάς βοηθήσουν γιά  νά χαρακτηρίσουμε 
τόν άνθρωπο. Έ νώ  συγκέντρωνε τ ’ άπαραίτητα στοιχεία 
γ ιά  τήν έκδοση τοΟ έργου  του «4 Φέση των έργαζόμενων 
τάξεων στήν Α γγλ ία »  έπαιρνε ταυτόχρονα ένεργό μέρος 
στή χαρτιστική κίνηση κι ήταν ταχτικός συνεργάτης στόν 
N orthern S tar (Πολικός ’Αστέρας) καί τή New moral 
W orld (Νέα Παγκόσμια ’Ηθική) τοΟ Ό ο υ ε ν ί1)·

Ό  Έ νγκ ελ ς  ξαναγύρισε στή Γερμανία στά 1844, περ
νώ ντας ά π ’ τό Παρίσι δπου άντάμωσε, γ ιά  πρώτη φορά, 
τόν άνθρωπο μέ τόν όποιο άλληλογραφοΰσε άπό πολύν και
ρό καί πού έμελλε νά γίνει ό φίλος γ ιά  δλη του τή ζωή : 
τόν Κάρλ Μάρξ. Τό πρώτο άποτέλεσμα τούτης τής συ
νάντησης, στάθηκε ή κοινή έκδοση τής 'Α γίας Οικογέ
νειας (’) καί τό άρχισμα ένός έργου πού τέλειωσε άργό- 
τερα στίς Βρυξέλλες καί πού τόΟο ό Μάρξ στήν Κριτική 
του (τής πολιτικής οίκονομίας) δσο κι ό Έ νγκ λες  στό έρ
γο του Φόϋερμπαχ, μδς διηγήθηκαν τις περιπέτειές του : 
«Τά χειρόγραφα, δυό χοντροί τόμοι σέ 8° σχήμα βρίσκον
ταν έδώ καί πολύν καιρό σ’ έναν έκδότη στή Βετσφαλία, 
δταν πήραμε τήν είδηση πώς οί περιστάσεις έκεΐ δέν έ- 
πιτρέπανε τήν εκτύπωση. Παρατήσαμε τά χειρόγραφα στήν 
τρωκτική κριτική τών ποντικών, τόσο πιό πρόθυμα γιατί ε ί
χαμε πετύχει τό βασικό σκοπό μας, τήν κατανόηση αύτοΟ 
τοϋ ϊδιου τοΟ ζητήματος (Selbstrerstadigung).

Τήν ίδ ια  τούτη χρονιά, ό “Ενγκελς έγραφε τό έργο 
του ή Θέαη τών έργαζόμενων τάξεων ατήν Α γ γ λ ία  (*) πού 
άκόμα τώρα είνα ι τόσο ζωντανό, ώστε ο ίά γγλ ο ι έργάτες, 
δταν πρίν άπό κάμποσα χρόνια έκδόθηκε ή άγγλική με
τάφραση, νόμιζαν πώς τότε μόλις γράφτηκε ! Ό  “Ενγκελς 
έγραψε αύτήν τήν έποχή διάφορα δοκίμια, κάμποσα άρ
θρα κ.λ.π. (ά π ’ τό Παρίσι ό Έ νγκ λες  ξαναγύρισε στό 
Μ πάρμεν, μά μόνο γιά  λίγο).

Σ τά  1845 άκολούθησε τό Μάρξ στίς Βρυξέλλες, δπου 
άρχισε ή πραγματική συνεργασία τους. Ό  δγκος τής έρ-

31

1) Πολικός ’Αστέρας ήταν ή έφημέριδα τών Ά γ γλ ω ν  χαρτί- 
στΟν πού διηύθυνε ό Ο. Κόνορ μέ κυρίους συνεργάτες τόν Τζού- 
λιαν Χάρνεϋ καί τόν "Ερνεσι Τζόουνς. Ή  Νέα Παγκόσμιος 'Ηθι
κή ήταν βργανο τοΰ Ρόμπερτ "Οουβν περίφημου Ά γγλ ο υ  σοσιαλι
στή (1771—1858).

2) Ή  'Α γία Οικογένεια ή Κριτική τής κριτικής κριτικής ένάντια 
στόν ΜπροΟνο Μπάουερ καί Σια (Die heilige Familie, oder K ritit 
■des Kritischen Kritik) έκδόθηκε στά 1844.



γασ ίας πού έβγαλαν σ’ αύτήν τήν περίοδο ε ίνα ι σημαντι
κός. "Ιδρυσαν ένα Σύνδεσμο τών Γερμανών έργατώ ν καί
—τό σπουδαιότερο—μπήκαν στήν Λ ίγκα  τών Δικαίων, πού 
εγινε άργότερα ή περίφημη Λ ίγκα  τω ν κομμοννιαχών, πού 
έφερνε μέσα της τό σπόρο τής Διβ&νοΰς. Ό  Μ άρξ στίς 
Βρυξέλλες κι ό 'Ε νγκ ελ ς  στό Παρίσι, στάθηκαν στά 1847 ot 
θεωρητικοί τής Λ ίγκας τών Κομμουνιστών. Τό καλοκαίρι 
τής ίδ ια ς χρονιάς πραγματοποιήθηκε στό Λονδίνο τό πρώτο 
συνέδριο τής Λ ίγκας Ό  "Ενγκελς πήρε μέρος σ ’ αύτό σάν 
άντιπρόσωπος τών συντρόφων τού Παρισιού. Δεύτερο συ* 
νέδριο, πού πήρε μέρος κι ό Μάρξ, πραγματοποιήθηκε τό 
φθινόπωρο τής ίδ ια ς χρονιάς. Τό έργο πού βγήκε ά π ’ αύ* 
τό τό δεύτερο συνέδριο, ΰλος ό κόσμος τό ξέρει σήμερα. 
Ε ίνα ι τό  Κ ομμοννιατιχό  Μ ανιφέστο.

Ά π ’ τό Λονδίνο οί δυό φίλοι πή γα ν στήν Κολώνια δ
που μπόρεσαν ν’ άναπτύξουν δλη τήν πραχτική τους δρα
στηριότητα. Αύτή ε ίνα ι γραμμένη στή Neue R theinische 
Zeitung  (Νέα Εφημερίδα τοΟ Ρήνου) καί στή δίκη τών κομ
μουνιστών τής Κολώνιας (')·

Οί έπείγουσες άνάγκες κι ή άπέλαση τοΟ Μάρξ, χώρι
σαν τούς δυό φίλους γ ιά  πολύν καιρό. Ό  Μάρξ πήγε στό 
Παρίσι κι ό 'Ε ν γ κ ελ ς  ξαναγύρισε στό Παλατινάτο. 'Ο  
"Ενγκελς πήρε μέρος στήν έξέγερση τών κατοίκων τής 
Βάδης. Παραβρέθηκε σέ τρεις μάχες κι δλοι δσοι έτοχε νά  
τόν δουν στή φωτιά τής μάχης, μιλούσαν πολύν καιρό γ ιά  
τήν έξαιρετική ψυχραιμία του καί τήν άπόλυτη περιφρό
νησή του γιά  κάθε κίνδυνο.

Ό  "Ενγκελς δημοσίευσε στή Neue Rheinische Zeitung 
μιάν έργασία του γιά τήν άνταρσία τών κατοίκων τής Βά· 
δης. "Οταν πιά κάθε έλπίδα είχε χαθεί, έφυγε ά π ’ τούς 
τελευταίους γιά τήν 'Ελβετία κι άπό κεΐ γ ιά  τό Λονδίνο 
δπου ξαναπήγε κι ό Μάρξ ύστερ’ ά π ’ τήν άπέλασή του 
ά π ’ τό Παρίσι.

Τότε άρχίζει μιά καινούρια φάση στή ζωή τοΟ "Εν- 
γκελς. Κάθε πολιτική δραστηριότητα είχε γίνει άδύνατη 
γιά  τήν ώρα. Ό  Μ άρξ έγκαταστάθηκε όριστικά στό Λον
δίνο. Ό  "Ενγκελς ξαναπήγε στό Μ άντσεστερ σάν έπιστά-
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1) Είναι ή έπανάσταση πού ξανάψερε τδ Μάρξ καί τόν “Εν- 
νκελς στή Γερμανία, τό Μάρτη τοΟ 1848. Στό μεταξύ ό Μάρξ εΤχβ 
άπελαθεΐ ά π ’ τό Βέλγιο, δπως είχε άπελαθεϊ, τρία χρόνια νωρίτε
ρα, ά π ' τή Γαλλία (θ' άπελαθεΐ γιά δεύτερη φορά στά 1849). Ή  
δίκη τών Κομμουνιστών τής Κολώνιας εΐναι μεταγενέστερη κατά 4 
χρόνια (1852).



της στό έργοστάσιο μπαμπακιοΟ πού 6 πατέρας του ήταν 
μέτοχος. Γιά είκοσι όλάκερα χρόνια ό Έ νγκ ελ ς  κατα
δικάστηκε σ ’ αύτά τά καταναγκαστικά Ιργα  τής ζωής τοΟ 
γραφείου καί στή διάρκεια είκοσι χρονών ot δυό φίλοι δέν 
ε ίχα ν  παρά σπάνιες εύκαιρίες Vs άνταμωθοΟν. Ώ στόσο οί 
σχέσεις τους δέν διακόπηκαν ποτέ. Μιά ά π ’ τις πρώτες 
μου άναμνήσεις μέ ξαναφέρνει στόν έρχομό τοΟ τα χυ
δρόμου τοΟ Μάντσεστερ. ΟΙ δυό φίλοι άλληλογραψοΟσαν 
σχεδόν καθημερινά κι άκόμα θυμάμαι τό Mohr (*) (Μαυρι- 
τανό)—Ιτσ ι λέγαμε τόν πατέρα μου στό σπίτι—νά μιλάει 
στό γράμμα καθώς τό διάβαζε, σάν έκεΐνος πού τδχε γρ ά 
ψει νάταν έκεΐ μπροστά «Μά τοΟτο δέν ε ίνα ι καθόλου Ιτσι» 
ή «Έ χεις δίκιο» κ.λ.π. Μά κείνο πού θυμάμαι πιό καλά, 
είνα ι ό τρόπος πού ό Μ αυριτανός γελούσε διαβάζοντας 
τά  γράμματα  τοΟ Έ νγκ ελ ς , τόσο δυνατά πού τά  δάκρυα 
κυλούσαν στό πρόσωπό του.

Στό Μάντσεστερ, ό Έ ν γ κ ελ ς  δέν ήταν καθόλου άπομο- 
νωμένος. Ό  Βόλφ (Wolf) «ό τολμηρός, πιστός κι εύγενικός 
πρόδρομος» στόν όποίο είναι άφιερωμένος ό πρώτος τόμος 
τοΟ Κ εφαλαίου  καί πού τόν φωνάζαμε στό σπίτι Λ ύκο  (*) 
ήταν έκεΐ. ’Αργότερα Ιφτασαν έκεΐ ό άφοσιωμένος φίλος 
τοΟ πατέρα μου καί τοΟ ’Έ νγκελς, Σάμ Μούρ (πού μετά
φρασε μέ τόν άντρα μου τό Κ εφάλαιο  στ’άγγλικά), καθώς 
κι ό καθηγητής Sohorlemmer, Μνας ά π ’ τούς πιό ξακου
στούς χημικούς έκείνης τής έποχής. Μ’ &ν άψαιρέσει κα
νένας αύτούς τούς δυό φίλους, τόν πιάνει τρομάρα ν’ ά· 
ναλογιστεΐ τό πώς περνάνε τούτα τά είκοσι χρόνια γιά  
Ιναν τέτοιον άνθρω πο! Ώ στόσο αύτό δέν σημαίνει πώς 
ό Έ νγκ ελ ς  παραπονέθηκε π ο τέ ! ’Α ντίθετα ! Έ κ α ν ε  τή 
δουλειά του μέ ζήλο καί ήρεμία σάν νά μΐιν ύπήρχε τί
ποτε στόν κόσμο πιό εύχάριστο παρά νά πηγαίνει στό 
γραφείο του, νά κάθεται στό τραπέζι τοΟ γραφείου του. 
"Ημουνα μέ τόν "Ενγκελς δταν αύτό τό καταναγκαστικό 
6ργο πήρε τέλος καί τότε κατάλαβα τί στάθηκαν γ ι’αύτόν 
δλα τοΟτα τά χρόνια. Δέ θά ξεχάσω  ποτέ τή θριαμβική 
κραυγή «αύτό γίνετα ι γ ιά  τελευταία φορά !» πού έβγαλε, 
σά φόρεσε τό πρωί τά παπούτσια του, πριν πάρει, γ ιά
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1) Mohr σημαίνει μαυριτανός. Τόν λέγανε Ιτσι γιατί τά μαλ
λιά του ήταν κατάμαυρα σάν ιώ ν μαυριτανΟν.

2) W ilhelm  Wolf Π809—1864) «ό φλογερός καί κατατρεγμέ
νος πολεμιστής πού άλλοτε είχε ξεσκεπάσει τήν άθλιόχητα τΟν 
ΰψαντών τής Σιλεσίας κι εΤχε πει τις αΙτίες τής έξέγερσής τους» 
(Adler)—W olf θά πει λύκος.
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στερνή φορά, τό δρόμο τοΟ γραφείου. "Υστερ’ άπό κάμπο 
σες δρες, καθόμασταν στήν πόρτα περιμένοντάς τον καί 
τόν είδαμε νά δρασκελάει τό χωραφάκι πού ήταν μπρο
στά στό σπίτι του. ΚουνοΟσε τό μπαστούνι του στόν Λέ
ρα, τραγουδοΟσε καί λαμποκοπόΟσε άπό χαρά. Τό ίδιο 
βράδυ δόθηκε μιά γιορτή στήν έξοχή. ΕΤμασταν δλοι γ ιο 
μάτοι χαρά. Σάν τό ξανασκέφτομαι τώρα, τά δάκρυα άνε- 
βαίνουν στά μάτια μου.

Στά 1870 ό "Ενγκελς ήρθε στό Λονδίνο καί πήρε άμέ
σως μέρος στό μεγάλο έργο τής Διεθνούς.

"Εγινε μέλος τοΟ ΓενικοΟ Συμβουλίου σάν άντεπίστέλ- 
λων άντιπρόσωπος τοΟ Βελγίου κι άργότερα τής Ισπανίας 
καί τής ‘Ιτα λ ίας.Ή  φιλολογική δραστηριότητα τοΟ 'Ε νγκελς 
ήταν άσυνείθιστα πολύπλευρη. Ά ρ θ ρ α , μπροσοΟρες κλπ. 
διαδέχονταν τδνα  τ ’ άλλο χωρίς τέλος, ά π ’ τά 1870 
ώς τά 1880. Μά τό πιό σ πουδα ίο  έργο του στάθηκε Ή  
άνατβοηή τής έπιστήμης ά π ’ τόν Ευγένιο NtVQiyx (’Αντί- 
Ντύρινγκ) πού έκδόθηκε στά 1878. Είναι τό Ιδιο περιττό 
νά μιλήσουμε γιά  τήν έπίδραση καί τή σημασία αύτοΟ τοϋ 
έργου, δσο ε ίνα ι καί γ ιά  τό Κβφάλαιο.

Στή διάρκεια τών δέκα χρόνων πού άκολούθησαν, ό 
"Ενγκελς Ερχόταν καθημερινά στό σπίτι τοΟ πατέρα μου. 
Σ υχνά  πήγαιναν οί δυό τους περίπατο. Συχνά  έπίσης μέ
νανε στό σπίτι κάνοντας βόλτες στήν κάμαρα τοΟ πατέρα 
μου. Καθένας είχε τήν άγαπημένη του θέση κι ό ένας κι ό 
άλλος σημείωνε τή δική του θέση μέ τίς βόλτες του άντίκρυ 
στίς γω νίες τοΟ δωματίου. ΣυζητοΟσαν γ ιά  πλήθος π ρ ά 
μα τα  πού οΟτε νά όνειρευτεΐ μπορεΐ ή σκέψη τών 
πολλών άνθρώπων καί πολλές φορές ξεχνιούνταν όλό
τελα βαδίζοντας ό ένας π λά ϊ στόν αλλο. "Η πιό σωστά 
καθένας τους μιλούσε γ ιά  κείνο πού τόν ά,πασχολοΟσε 
βασικά κείνην τή στιγμή, ώς πού, σκάζοντας τά γέλια , 
όμολογοΟσαν πώς, στό διάστημα τής τελευταίας μισής 
ώ ρας, μιλούσαν ό καθένας γιά  διαφορετικά πράματα.

Πόσα πράματα θά μποροΟσε κανένας νά διηγηθεΐ 
γ ιά  τούτη τήν έποχή ! Ή  Διεθνής, ή Κομμούνα, οί μήνες 
πού τό σπίτι μάς εμοιαζε άσυλο καί πού δλοι οί έξόρι· 
στοι ήταν οί καλόοεχτοι μουσαφιρέοι!

Στά 1881 πέθανε ή-μητέρα μου κι ό πατέρας μου 
πού ή ύγεία  του κλονίστηκε, έμεινε μακρυά ά π ’ τήν ’Α γ
γλ ία  γ ιά  καμιιοσον καιρό. Πέθανε στά 1883.

Κείνο πού ό 'Ε νγκελς έκαμε άπό τότε καί δώθε, δ· 
λος ό κόσμος τό ξέρει. ’Αφιέρωσε τό μεγαλύτερο μέρος
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τοΟ καιρού του στήν έκδοση τών έργων τοΟ πατέρα μου, 
στή διόρθωση τών καινούριων έκδόσεων και στήν άνα- 
θεώρηση τών μεταφράσεων τοϋ Κεφαλαίου. Δέν άνήκει 
σέ μένα νά μιλήσω γ ι’ αύτή τή δουλειά, ουτε γιά  τίς πρω
τότυπες έργασ(ες του. Μόνο έκεΐνοι πού γνώρισαν τόν 
"Ενγκελς θά μπορέσουν νά έκτιμήσουν τόν δγκοδουλειάς 
πού έβγαζε κάθε μέρα. ’Ιταλοί, ‘Ισπανοί, ‘Ολλανδοί, Δ α 
νοί, Ρουμάνοι (κατέχει θαυμάσια τή γλώσσα τούτων τών 
λαών), χωρίς ν’ άναφέρουμε "Αγγλους, Γερμανούς καί 
Γάλλους—δλοι έρχονταν σ ’ αΰτόν γιά  νά ζητήσουν άπο· 
κούμπι στίς συμβουλές του.

Γιά κάθε μιάν ά π ’ τίς άναρίθμητες δυσκολίες πού συ
ναντάμε έμεΐς πού δουλεύουμε στ’ άμπέλια τοΟ Κυ
ρίου μας, τοΟ ΑαοΟ, καταφεύγουμε στόν "Ενγκελς καί 
ποτέ μάταια  δέν άπευθυνόμαστε σ’ αύτόν. Ή  δουλειά 
πού αύτά δλα άπαιτοΟσαν ά π ’ τόν “Ενγκελς, σέ τοΟ- 
τα  τά τελευταία  χρόνια, ήταν φορτίο γιά  μιά ντουζίνα 
συνηθισμένους άνθρώπους. Ό  "Ενγκελς έχει πολλά νά 
κάμει άκόμα γιά  μάς καί θά τά  κάμει.

Αύτή είναι μιάν άπλ,ή σκιαγραφία τής ζωής του, εΤ
ναι κατά κάποιον τρόπο ό σκελετός τοϋ άνθρώπου—δχι 
•ό ίδ ιος ό άνθρωπος. Νιώθω δλη τήν άνικανότητά μου νά 
δώσω ζωή σ ’ α ύ ιό ν  τό σκελετό κι ίσω ς τοΟτο τό έργο 
νάταν άνώτερο ά π ’ τίς δυνάμεις τοϋ καθενός μας. Ε ίμ α 
στε άκόμα πολύ κοντά του γιά  νά τόν δοϋμε καλά. Ό  
Έ νγ κ ελ ς  εΤναι 70 χρονών μά δέν τοϋ φαίνεται καθόλου. 
Τό σώμα του είνα ι άκόμα τόσο σφριγηλό δσο κ α ίτόπ νεϋ - 
μα του. Κρατάει όλόστητο τό έξη πόδια (1,85) μπό'ί του 
καί τόσο άνάλαφρα πού δέν θά τόν πίστευε κανένας γιά 
τόσο μεγάλο στά χρόνια.

"Εχει όλάκερη τή γενειάδα  του, πού ξεφεύγει στό 
πλά ϊ καί πού μόλις τώρα άρχίζει νά  γκριζοφέρνει. Τά 
μαλλιά  του είναι σκοϋρα καστανά χωρίς οΟτε μιάν άσπρη 
τρ ιχ ο ύ λ α : τουλάχιστο μιά προσεχτική έξέταση δέν μοϋ 
ίπέτρεψ ε νά τήν άνακαλύψω.

"Αν ή θωριά του είναι νέα, είνα ι άκόμα πιό νέος 
ά π ’ δτι τόν παρουσιάζει. Ε ίναι ό πιό νέος άνθρωπος πού 
γνωρίζω . "Οσο τουλάχιστο θυμάμαι, δέν γέρασε στά ε ί
κοσι τοϋτα τελευταία  χρόνια.

"Εχω ταξιδέψει μαζί του στήν ’Ιρλανδία στά 1869 
(καί καθώς σκόπευε κείνην τήν περίοδο νά γράψει τήν Ι
στορία τής ’Ιρλανδίας, τής «Νιόβης τών ’Εθνών», παρου
σ ία ζε  ξεχωριστό ένδιαψέρο νά έπισκεψτώ αύτήν τή χώρα
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μαζί του) κι ΰστερα στήν ’Αμερική, στά 1888. Στά 1869, 
δπω ς καί στά 1888, ήταν ή ψυχή σ ’ δλες τίς παρέες πού 
τύχαινε νά βρίσκεται.

Πάνω στά ύπερωκεάνεια Βερολίνο (city of Berlin) καί 
Νέα ‘Υόρκη (city of New York) ήταν πάντα  έτοιμος μ’ 
δποιοδήποτε καιρό, νά κάμει μιά βόλτα πάνω στή γέφυρα 
τοΟ πλοίου ή νά πιει ένα ποτήρι «lager».

θέλω  άκόμα νά σταθώ σέ μιά πλευρά τοΟ χα ρα 
κτήρα τοΟ πατέρα μου, πού είναι άκριβώς δπως καί 
τοΟ "Ενγκελς καί θά έπιμείνω έδώ τόσο περισσότερο, δσο 
τούτη ή πλευρά εΤναι πολύ λίγο γνωστή ή κι άκόμα π α 
ραγνωρισμένη. Παραστήσανε πάντα  τόν πατέρα μου 
σάν ένα είδος σαρδώνιο καί κυνικό Δία, πού ήταν πάντα  
έτοιμος νά έξακοντίσει τόν κεραυνό του ένάντια στούς 
φίλους του, δπως κι ένάντια στούς έχθρούς του. Μά κεί
νος πού, έστω καί γ ιά  μιά μόνο φορά, έτυχε ν ’ άντικρύ- 
σει τά δμορφα καστανά μάτια του, τά τόσο διαπεραστικά 
καί τόσο γλυκά, τά τόσο γιομάτα  χιούμορ καί καλοσύνη, 
έκεΐνος πού άκουσε :ό μεταδοτικό του γέλιο, έκεΐνος ξέρει 
πώς ό χλευαστής καί ψυχρός Δ ίας είνα ι πλάσμα καθαρά 
φανταστικό. Πρέπει νά ειπωθεί τό ίδιο άκριβώς καί γιά  τόν 
"Ενγκελς. Τόν παρασταίνουν συνήθως σάν αυταρχικό, δι
κτάτορα καί δηκτικό κριτικό. Τίποτε ά π ’αύτά. Ε ίνα ι άδύνα- 
το νά βρέθηκε ποτέ άνθρωπος τόσο βολικός στούς άλλους, 
τόσο πρόθυμος στό νά βοηθάει δλους. Δέν θέλω νά μιλήσω 
γιά  τήν άνεξάντλητη καλοσύνη του στούς νέους. Βρίσκονται 
σ5 δλες τίς χώρες έκεΐνοι πού θά μπορούσαν νά τήν όμολο- 
γήσουν. Μπορώ μονάχα νά πώ πώς τόν έχω δει πολλές 
φορές ν5 άφήνει στήν πάντα  τις προσωπικές του δουλειές 
γ ιά  νά φανεί χρήσιμος σέ κάποιο νεαρό. Μ ονάχα ένα 
πράμα δέσυχώρεσε ποτέ ό Έ νγκ ελ ς  : τήν διπλοπροσωπεία.

"Ανθρωπος πού δέν εΐναι ντόμπρος άπέναντί του, 
άκόμα περισσότερο έκεΐνος πού δέν είνα ι πιστός στό κόμ
μα του, δέν βρίσκει κανένα έλεος στόν Έ νγκ ελ ς . Αύτά 
είναι γ ιά  τόν "Ενγκελς άμαρτίες πού δέν συχωριοόνται.

Ό  "Ενγκελς δέν ξέρει άλλες άμαρτίες. θ έλ ω  νά το
νίσω έν’αλλο άκόμα χαρακτηριστικό σημείο. Ό  "Ενγκελς, 
πού εΐνα ι ό πιό τυπικός άνθρωπος στον κόσμο, πού έχει, 
περισσότερο ά π ' δσο ίσω ς άξίζει, μιά πολύ ζωηρή αίσθη
ση τοΟ καθήκοντος καί πρό πάντων τής πειθαρχίας άντίκρυ 
στό Κόμμα, εΐναι ό λιγότερο πουριτανός στόν κόσμο. Κα
νένας δέν είναι ικανός, σάν κι αύτόν, νά τά νιώθει δλα
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καί γ ι’ αύτόν τό λόγο, κανένας δέν συγχω ρεί τόσο εΰκο- 
λα  τΙς μικρές μας Αδυναμίες δσο αύτός.

Οί γνώσεις του εΤναι Ασυνήθιστα πολύπλευρες. Τ ί
ποτα  δέν εΓναι γ ι ' αύτόν ξ έν ο : Φυσική (στορ(α, Χημεία, 
Βοτανική, Φυσική, Φ ιλολογία (ψελλίζει σέ είκοσι γλώσσες 
έγραφε ό Φιγκαρώ στά 1870), Πολιτική οίκονομία καί τέ
λος μά δχι καί λιγότερο (last not at least)—τή στρατιω 
τική ταχτική. Στά  1870, στήν περίοδο τοΟ Γαλλο-Γερμανι- 
κοΟ πολέμου, τά  δρθρα πού ό Έ νγκ ελς  δημοσίευσε στό 
Pall - Mall έκαμαν μεγάλη έντύπωση γιατί προεΐπε τή 
μάχη τοΟ Σεντάν καί τήν έκμηδένιση τοΰ γαλλικοΟ στρα- 
τοΟ. ’Απ’ αύτά τά άρθρα καί δώθε πήρε τό παρόνομα 
ό «στρατηγός». Ή  αδελφή μου τόν έλεγε «έπιτελάρχη». 
Τ ' δνομα έμεινε κι άπό τότε ό “Ενγκελς ε ίνα ι γ ιά  μάς δ 
«στρατηγός». Σήμερα τοΟτο τ’ δνομα Ιχε ι πιό πλατειά 
σημασία. Ό  Έ νγ κ ελ ς  ε ίνα ι ό στρατηγός τής έργατικής 
μας στρατιάς.

Νά έν’ άκόμα παράδειγμα τής καλοσύνης τ ο υ : δ δό- 
κτορας Φούτ (Dr Foot) ό έκδότης τοϋ Έ Ιεύ& ερου Σ τοχα· 
σνή καταδικάστηκε σ’ ένα χρόνο φυλάκιση.Ό  σύζυγός μου 
άνάλαβε τήν έπιχείρηση σά δέν βρισκόταν κανένας πού 
νάθελε ν ’ άσχοληθεΐ μ’ αύτή. Γιά νά βοηθήσει τό δόκτο- 
ρα Aveling καί τό Φούτ πού δέν τόν είχε δεΐ ποτέ 
του καί δέν είχε κανένα κοινό σημείο μαζί του, 8- 
γράψε γιά  τήν επιθεώρηση τοΟ Φούτ «ΙΤβόοϊος» ένα πο
λύ άξιόλογο δοκίμιο γιά  τήν «κατά Ίωάννην ’Αποκάλυψη*. 
Ε ΐνα ι κι ένα αλλο άκόμα χαρακτηριστικό τοΟ "Ενγκελς—ί
σως τό πιό σημαντικό—ή μετριοφροσύνη του.

Ό σ ο  ζοΟσε άκόμα ό Μάρξ, εΐχε τή συνήθεια νά λ έ ε ι: 
«Στάθηκα δεύτερο βιολί καί πιστεύω νά κατάφερα ώς ένα 
βαθμό νά γίνω  βιρτουόζος. "Ημουνα πάρα πολύ εύχαρι* 
στημένος νάχω  ένα πρώτο βιολί σάν τό Μάρξ*. Σήμερα 
εΐνα ι ό Έ νγκ ελ ς  αύτός πού διευθύνει τήν δρχήστρα κι 
ε ΐνα ι άπλός καί σεμνός σάν νάταν, σύμφωνα μέ τήν έκ
φρασή του, «δεύτερο βιολί». Ε ίχα  τήν εύκαιρία, δπως καί 
άλλοι, νά μιλήσω γιά  τή φιλία πού έδενε τόν πατέρα μου 
καί τόν Έ νγκ ελ ς , φιλία πού θά μείνει ιστορική σάν καί 
κείνη τοΟ Δ άμωνα καί τοΟ Φιντία. Ώ στόσο, τελειώνον* 
τα ς  αύτές τίς γραμμές, νιώθω χρέος νά μιλήσω γ ιά  δυό 
δλλες φιλίες πού τίς χρωστοΟσε στίς σχέσεις του μέ τόν 
Μάρξ καί πού μοιράζουν στά δυό τή ζωή του καί τά έρ
γα  του.

Ε ΐναι πρώτα-πρώτα ή φιλία ιτού ένιωθε γ ιά  τή μητέρα
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μου κι έπειτα έκείνη πού ένιωθε γ ιά  τήν Ε λένη  Demuth,. 
πού πέθανε στίς 4 Νοεμβρίου τούτης τής χρονιδς (1890) 
κι άναπαύευται στόν τάφο τών γονιών μου.

*0 "Ενγκελς άπάγγειλε τά παρακάτω  λόγια  πάνω  
στόν τάφο τής μητέρας του.

«Φίλοι μ ο υ ! Ή  λββεντογυναίκα πού θάβουμε σή
μερα γεννήθηκε στά 1814, στό Σαλτσβέντελ (Saltzwedel). 
Ά μ έσ ω ς ΰστερ’ ά π ’ τή γέννησή της ό πατέρας της, 6  
βαρώνος τοΟ Βετσφάλεν, διορίστηκε σύμβουλος Έπικρα* 
τεΐας (Regierungsrath) στίς Τρέβες, δπου δέθηκε μέ φιλία 
μέ τήν οικογένεια τοΟ Μάρξ. Τά παιδιά  μεγάλωσαν μα* 
ζΐ. ΤοΟτες ο[ δυό προνομιοΟχες φύσεις ένιωθαν ή μιά 
τήν δλλη. "Οσαν ό Μάρξ έφυγε γιά  τό Πανεπιστήμιο, 
τό μέλλον τους ε ίχε  κιόλας άποφασιστεΐ.

Ό  γάμος έγινε στά 1843, ΰστερ’ ά π ’ τό κλείσιμο 
τής Έ φημββίδας τοϋ  Ρ ήνον  (Rheinische Zeitung) πού ό 
Μάρξ είχε διευθύνει γ ιά  κάμποσον καιρό. Ά π ό  τότε κι 
υστέρα ή Τζένυ Μ άρξ συμμερίστηκε δχι μονάχα τήν 
τύχη, τά έργα, τούς άγώ νες τοΟ συζύγου της, μά καί 
πρόσφερε δώ τή μεγάλη της σύνεση καί τό φλογερό της 
πάθος.

Τό νέο ζευγάρι έγκαταστάθηκε στό Παρίσι, σ’έκούσια 
έξορία πού πολύ γρήγορα μετετράπηκε σ’ άναγκαστική.

Ή  πρωσική κυβέρνηση κυνήγησε τό Μάρξ κι ώς έδώ 
καί λυπάμαι βεβαιώνοντας πώ ς, άνθρωπος σάν τόν Ά λέ- 
ξαντερ ΧοΟμπολτ συνέβαλε στό νά έκδοθεΐ ή άπόφαση 
ά π έλ α σ η ςί1) ένάντια  στό Μάρξ. *Η οικογένεια κατέφυγε 
στίς Βρυξέλλες. Ή ρ θ ε  Οστερα ή έπανάσταση τοΟ Φ λεβά
ρη. Μ’ εύκαιρία τίς ταραχές πού ξέσπασαν στίς Βρυξέλ
λες, ή Βελγική κυβέρνηση δέ βρήκε άρκετό νά πιάσει τό 
Μάρξ, μά έρριξε καί τή γυναίκα  του στή φυλακή, χωρίς 
καμμιά δικαιολογία.

Ή  έπανάσταση τοϋ 1848 τσακίστηκε τήν άλλη χρονιά 
(1849). Καινούρια έξορία, πρώτα στό Παρίσι κι ΰστερ’ άπό 
πέμβαση τής Γαλλικής κυβέρνησης στό Λονδίνο. Τούτη 
στάθηκε, γ ιά  τή Τζένυ Μάρξ, ή έξορία σ’δλη της τή φρίκη, 
θ ά  μποροΟσε νά  πνίξει τήν άπόγνωση πού τή βύθισε ό 
θάνατος τών δυό γιώ ν της καί μ ιδς ά π ’ τίς μικρότερες 
θυγατέρες της. Ά λ λ ά  τό πώς ή κυβέρνηση κι ή άστική 
άντιπολίτευση, ά π ’ τούς φιλελεύθερους ώς τούς δημοκρά·
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τες, συμφωνούσαν άπόλυτα  στό νά συντρίψου ν τόν δν- 
τρα της μέ τίς πιό βρωμερές συκοφαντίες, πώς δλος ό τύ
πος στάθηκε γ ι’ αυτόν  κλειστός, γιά  νά τοΟ άφαιρέσουν 
Ιτσι κάθε μέσο δμυνας καί νά τόν άφήσουν γιά  μιά στιγ
μή ξαρμάτωτο μπροστά στούς άντιπάλους του, αύτό δ· 
ψήσε πάνω  της βαθειά σημάδια. Κι αύτό κράτησε γιά 
πολύν καιρό.

‘Ωστόσο, τελικά, τό εύρωπαίκό προλεταριάτο ξανά* 
βρήκε συνθήκες πού τοΰ έπιτρέψανε νά κινηθεί πιό λεύτε
ρα. ‘Ιδρύθηκε ή ΔίΒ&νής. Ό  ταξικός άγώ να ς τοΰ προλε
ταριάτου άπλω νόταν διαδοχικά σ' δλες τίς χώρες κι ό 
σύζυγός της, στή έμπροστοφυλακή, "παίρνε μέρος στή μάχη.

Αύτή ή στιγμή κι έκεΐνες πού άκολούθησαν, Ισβυσαν 
ά π ’ τή μνήμη της πολλές όδυνηρές άναμνήσεις. Μπόρεσε 
νά δει δλες τίς συκοφαντίες πού πέσανε πάνω  στό Μάρξ 
πυκνές σά χα λ ά ζ ι νά  λυώνουν σά χιόνι στόν ήλιο καί 
τή θεωρία πού, δλα τά άντιδραστικά κόμματα, φεου
δαρχικά ή δημοκρατικά, ε ίχα ν  βάλει τά δυνατά τους 
νά τήν έξαφανίσουν, νά κηρύχνεται σ’ δλες τίς χώρες 
καί σ ’ δλες τις γλώσσες. Μπόρεσε νά δει τόν άγώ- 
να  τοϋ προλεταριάτου, πού τούτη ή θεωρία δέν ήταν παρά 
£να μ’ αύτό, νά τραντάζει τόν παλιόν κόσμο ά π ’ τή Ρω
σία ώς τήν’Αμερική καί νά προχωρεί πάντα  καί μέ σ ίγου
ρο βήμα γιά  τή νίκη.

Αύτό πού μιά τέτοια γυνα ίκα  έκαμε, μέτήν τόσο βα
θιά καί ξάστερη σκέψη της, μέ τό πολιτικό της τάκτ, μέ 
τήν ένεργητικότητα καί τή δύναμη τοΟ χαρακτήρα της, μέ 
τήν άφοσίωση γ ιά  τούς συντρόφους τής μάχης, στό διάβα 
σαράντα πάνω  κάτω χρόνων, αύτό δέν εΙπώθηκε ποτέ, 
αύτό ποτέ δέ γράφτηκε. Γιά νά τό ξέρει έπρεπε νά ζε ΐ 
κανένας κοντά της. Μά ξέρω τόσο, δσο κι οί γυναίκες 
τών έξορίστων τής Κομμούνας πού θά στρέφουν συχνά τή 
σκέψη τους σ’αύτή, πώ ς θά στερηθούμε τίς πολύτιμες συμ
βουλές της.

Δέ νιώθω τήν άνάγκη νά μιλήσω γιά  τά προσωπικά 
της χαρίσματα. Οί φίλοι της τά ξέρουν καί δέν θά τά  ξε· 
χάσουν ποτέ. "Αν βρέθηκε γυνα ίκα  πού θεώρησε σάν τήν 
πιό μεγάλη χαρά  της, νά  κάνει τούς δλλους εύτυχισμέ- 
νους, αύτή ήταν τούτη ή γυναίκα».

Στόν τάφο τής Ντέμουθ (Demuth) ό Ε ν γ κ ε λ ς  άπάγ- 
γειλε τοΟτα τά λόγια.

« Ό  Ιδιος ό Μ άρξ εχει πάρα πολλές φορές ζητήσει 
συμβουλή ά π ’ αύτή στίς δύσκολες γιά  τό κόμμα στιγμές... 
Κι δσο γ ιά  μένα. δλες τίς έργασίες πού €χω κάμει Οστβρ*
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ά π ’ τό θάνατο τοΟ Μάρξ, τίς χρωστάω, σ ’ Ενα μεγάλο 
μέρος, στήν ήλιαχτίδα, στό κουράγιο πού μοΟδινε ή π α 
ρουσία της στό σπίτι μου, δπου μοΟ εΤχβ κάμει τήν τιμή 
νάρθεϊ ΰστερ’ ά π ’ τό θάνατο τοΟ Μάρξ».

Τό τι στάθηκε γιά  τόν Μάρξ καί τήν οίκογένειά του 
αύτή ή γυναίκα, έμεΐς ιαονάχα μποροΟμε νά τό ξέρουμε 
κι αύτό ξεπερνάει κάθε Εκφραση. Ά π ’ τό 1837 ώς τό 1890 
στάθηκε πάντα  φίλη μας κι άρωγός μας.

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΜΑΡΞ

Α ναδημοσιεύοντας στό τεϋχος Αύγούστου τοΟ 1895 
—ό "Ενγκελς πέθανε στίς 5 Α ύγούστου—τό άρθρο τής 
Έ λεω νόρας Μάρξ τό Κοινωνικό Μ έλλον  πρόταξε τις π α 
ρακάτω νεκρολογικές γραμμές :

Ό  Επιστημονικός σοσιαλισμός μόλις Εχασε Εναν ά π ’ 
τούς Ιδρυτές του.

Ό  Φρειδερίκος "Ενγκελς πέθανε στό Λονδίνο στίς 5 
Αύγούστου.

Σ ’ αύτόν τό σεμνό καί μεγάλο στοχαστή, πού ό σο
σιαλισμός χρωστάει ώς Ενα βαθμό πώ ς ε ίνα ι αύτό πού 
είνα ι, γιατί τοΟ χρωστάμε τόσα, μπορεΐ νά πει κανένας, 
δσα καί στό Μάρξ, πού τοΟ στάθηκε ό άφοσιωμένος φίλος, 
ό πολύτιμος συνεργάτης, ό πιστός Ερμηνευτής. Σ ’ αύτόν 
χρωστάμε τούτη τήν άνελέητη κριτική τής πολιτικής οίκο* 
νομ ίας, αύιήν τή ρωμαλέα άνάλυση τών κοινωνικών φαι
νομένων, τούτη τήν ύπέροχη όλοκληρωμένη γνώση τής 
Ιστορικής πορείας τής άνθρωπότητας κι έκείνη τή φιλοσο
φική άντίληψη, πού Εβαλαν τίς βάσεις τής πραγματικής 
κοινωνικής έπιστήμης κι’ άνανέω σαν ή θ ’ Ανανεώσουν τήν 
Ιστορία καί τή φιλοσοφία.

Πέθανε Ενας άνθρωπος πού κράτησε τόν έαυτό του 
θεληματικά στό δεύτερο πλάνο, ένώ μποροΟσε νά  είναι 
στό πρώτο. Ή  ιδέα, ή Ιδέα του, ε ίνα ι όλόστητη, όλοΰθε 
όλοζώντανη, πιό ζωντανή παρά ποτέ κι άψηψάει δλες τίς 
Επιθέσεις, χάρη στά δπλα  πού, μαζί μέ τό Μ άρξ, συνέβα· 
λε νά τής δοθοΟν.

Δέ θά ξανακουστεί πιά ν’ ά ντιλα λεϊ πάνω  στ’ άμόν*· 
τό σφυρί τ’ άντρειωμένου σιδερά. ‘Ο καλός έργάτης Επε
σε. Τ ό σφυρί πού ξέφυγε ά π ’ τά  δυνατά  του χέρια κοίτε* 
τα ι στή γής κι ϊσω ς θά μείνει έκεΐ γ ιά  πολύν καιρό. "Αν 
δέν ε ίνα ι δοσμένο στούς πολλούς νά  μποροΟν νά  σφυρή-
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λατήσουν καινούρια δρματα , έκεΐνο πού τουλάχιστο μπο
ρούμε δλοι νά κάμουμε, έκεΐνο πού όψείλουμε νά κάμουμε, 
είναι νά μήν άφήσουμε νά  σκουριάσουν αύτά πού μάς 
ϊχο υ ν  έμπιστευτεΐ κι Ιτσ ι θά μ&ς χαρίσουν τή νίκη, πού 
yi’ αύτή φκιάχτηκαν.

ΟΟτε 6 Μάρξ, οΟτε 6 “Ενγκελς, θ&χουν τή χαρά νά 
Ιδοΰν νά πραγματοποιούνται τά  σπουδα ία  πράγματα  πού, 
πιό πολύ άπό κάθε δλλο  καί χωρίς καμμιά σύγκριση, 
προετοιμάσανε. Ώ στόσο έξασφάλισαν τήν άθανασία ιής 
μνήμης τους, δσο οί άνθρωποι ξέρουν νά  διατηρούν τή 
μνήμη έκείνων πού άποτελεσματικά έογάστηκαν γιά  τό 
καλό τους.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Τό έργο αύτό τών Κάρλ Μάρξ καί Φρ. "Ενγκελς, έχει τή δική 

του ξεχωριστή ιστορία. Πρώτα-πρώτα άποτελεΐται άπό μιά σειρά άρ
θρα, πού γράφτηκαν βασικά άπ’ τόν Φρ. "Ενγκελς σέ στενή συνεργα
σία μέ τό Μάρξ καί δημοσιεύτηκαν στήν αμερικανική έφημερίδα New 
York Tribune άπ’ τό Σεπτέμβρη τοΟ 1851 ώς τό Σεπτέβρη τοϋ 1852.

Ό πω ς είναι γνωστό, ό Μάρξ,πού ή παραμονή του στό Παρίσι εγινε 
άνεπιθύμητη στήν τότε γαλλική κυβέρνηση, κατέφυγε στό Λονδίνο τόν 
Αύγουστο τοϋ 1849 (βλ. Φρ. ’Ε νγκελς: Κάρλ Μάρξ). Σ ’ αύτό τό με
ταξύ ό Φρ. "Ενγκελς πήρε ένεργό μέρος στήν έξέγερση πού ξέσπασε 
στή Βάδη. "Υστερ’ άπ’ τήν άποτυχία της έξέγερσης, ό Ενγκελς κατέ
φυγε στήν 'Ελβετία. Ό  Μάρξ τοϋ έγραψε καλώντας τον νά πάει στό 
Λονδίνο, άπ’ τή μιά μεριά γιατί φοβόταν μήπως οί Πρώσοι τόν συλ- 
λάβουν κι άπ’ τήν άλλη γιά νά συνεχίσουν τό έργο πού είχαν άρχί- 
σει μαζί. “Ετσι ό ’’Ενγκελς πήγε κι αύτός στό Λονδίνο τό φθινόπωρο 
τής ίδιας χρονιάς. ’Εκεί οί δυό συνεργάτες συνέχισαν μ’ ένταση τήν 
πρακτική καί θεωρητική δουλειά τους. Ή προσπάθεια τους στρεφόταν 
ιδίως στήν έπέκταση τής όργάνωσης τής κομμουνιστικής Λίγκας 
καί στό νά εξηγήσουν στούς γερμανούς έξορίστους στό Λονδίνο, μά 
καί γενικά στούς προλετάριους, πώς, γιά τήν ώρα, ή άντεπανάσταση είχε 
κερδίσει τό παιγνίδι καί πώς ήταν ματαιοπονία νά περιμένουν άμέσως 
καινούρια έπανάσταση. Γιά τή διάδοση τών ιδεών τους οί δυό συνερ
γάτες έβγαλαν μιά μηνιαία επιθεώρηση πού τυπωνόταν στό ’Αμβούρ
γο μέ τόν τίτλο New Rheiuishe Zeitung συνέχεια τής έφημερίδας 
μέ τόν ίδιο τίτλο πού βγήκε στήν Κολώνια (υστερ’ άπ’ τή διακοπή τής 
έκδοσης τής Rheinishe Zeitung) τήν 1η Ιουνίου ι γ ~ 1848 καί πού 
παύτηκε στίς 18 Μαΐου τοΰ 1849, υστερ’ άπ’ τή συντριβή τών έξεγέρ- 
σεων στή Δρέσδη, Elberfeld, Iserlobn, τό Ρήνο, τή Βετσφαλία καί τή 
Βάδη, κινήματα πού σ’ αύτά, ό Μάρξ κι δ ’Ενγκελς είχαν πάρει ενερ
γό μέρος. 'Η περιοδική αύτή έκδοση τής New Rlieinische Zeitung 
κράτησε άπ’ τό Μάρτη ώς τό Νοέμβρη τοΰ 1850. Σ’ αύτήν τήν έπι- 
θεο^ρηση ό Μάρξ δημοσίευσε τή σειρά τών άρθρων του γιά τήν έπα- 
νά ιταση τοΰ Φλεβάρη 1848 καί τά γεγονότα πού άκολούθησαν στή 
Γαλλία καί πού άργότερα ίβγήκαν σέ βιβλίο μέ τόν τίτλο οί «ταξικοί 
άγώνες στή Γαλλία».

Τήν έποχή άκριβώς έκείνη σημειώθηκε σοβαρό [ρήγμα στις γραμ
μές τής κομμουνιστικής Λίγκας. ’Αφορμή υτή διάσπαση έδωσε ή άπο
ψη τοΰ Μάρξ καί τοΟ ’Ενγκελς πώς, υστερ’ άπ’ τή νίκη τών άντεπα- 
ναστατικών δυνάμεων στή Γερμανία, δέν μποροΟσε νά ξαναγίνει γρή
γορα έπανάσταση έκεΐ, γιατί ή προλεταριακή έπανάσταση δέ μπορεΐ 
νά γίνει σ’ όποιαδήποτε στιγμή καί κάτω άπ’ όποιεσδήποτε συνθήκες. 
Ό  Μάρξ ύποστήριξε τήν άποψη πώς ή καινούρια έπανάσταση πρέπει 
νάναι συνέπεια μιας καινούργιας οικονομικής κρίσης, πού ήταν άναπό- 
φευχτη. Τά παλιότερα μέλη τής κομμουνιστικής Λίγκας, έξω άπό τόν 
Shapper καί Wiliich, δπως ό Ecearius, ό Pfander, ό Seiler, ό ποιητής 
Freiligrath, 6 Φερδινάνδος Wolff καί ό Bauer τάχτηκαν μέ τήν <5πο-
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ψη τοΰ Μάρξ—"Ενγκελς. Τα νέα μέλη, έξω άπό τόν Wilhelm Lieb- 
kneht καί τόν Conrad Schramm, άκολούθησαν τή γενική τάση τών 
γερμανών προσφύγων πού διαφωνούσαν μέ τούς Μάρξ Ένγκελς.

Ή κρίση ξέσπασε στή σύνοδο τής Κεντρικής Εκτελεστικής ’Επι
τροπής, τό Σεπτέβρη τοΟ 1850' "Αν κι ή πλειοψηφία τής Επιτροπής τά
χτηκε μέ τήν άποψη τοΰ Μάρξ-Ένγκελς, άποδείχτηκε πώς ήταν άδύ- 
νατος κάθε συμβιβασμός άνάμεσα στίς δυό μερίδες. Έ τσι ό Μάρξ 
κι ό "Ενγκελς, πού κάτω άπ’ τίς συνθήκες αύτές δέν μτίοροΰσαν νά 
συνεχίσουν τήν πραχτική τους δουλειά, άποσύρθηκαν προσωρινά άπό 
τήν ένεργό δράση καί περιορίστηκαν στό θεωρητικό έργο τους.

Στό μεταξύ, ό Μάρξ είχε μεγάλη οικογένεια κι άντιμετώπιζε τρο
μαχτικές οίκονομικές δυσκολίες. Στήν πρώτη φάση τών οίκονομικών 
δυσκολιών καί στερήσεων έχασε, σέ πολύ μικρή ήλικία, τρία παι
διά του.

Ό  Ένγκελς, τήν ίδια έποχή, άπόρριψε πρόταση τοΰ πατέρα του 
(ό ^πατέρας τοϋ Έ νγκελς άσχολεΐταν μέ τό έμπόριο καί τήν έπε- 
ξεργασία τοΰ μπαμπακιοΰ σέ μεγάλη κλίμακα) πού τοϋ πρόσφερε θέση 
στίς έπιχειρήσεις του στήν Καλκούττα, άκριβώς γιά νά τόν άποσπάσει 
άπ’ τό Λονδίνο πού ήταν τότε τό κέντρο τής έπαναστατικής κίνησης. 
"Ομως βλέποντας πώς άπ’ τή δημοσιογραφία δέν κέρδιζε παρά ελά
χιστα καί πώς ό Μάρξ ήταν άναγκασμένος ν’ άπασχολεΐται μέ μικρο- 
δημοσιογραφικές δουλειές γιά νά συντηρήσει τήνοίκογένειά του, άποφά. 
σισε γιά νά μπορεΐ νά βοηθάει καί τ4 Μάρξ νά δεχτεί θέση υπαλλή
λου στή μπαμττακουργία Ermen καί “Ενγκελς στό Μάντσεστερ.

Τήν ίδια σχεδόν έποχή ή ’Αμερικανική έφημερίδα New York 
Tribune ζήτησε τή συνεργασία τοΰ Μάρξ.

Τή New York Tribune, ίδρυσε στά 1841 δ Horace Greely παλιός 
τυπογράφος. Τήν σύνταξή της τήν άποτελοΰσαν οί έταΐροι τής «φάλαγ
γας» τοζ) Brook Farm, μιας όργάνωσης μέ φουριεριστικές τάσεις κι 
άκριβώς τίς θεωρίες τοϋ ούτοπικοΰ σοσιαλιστή Fourier ύποστήριζε 
τήν έποχήν έκείνη ή New York Tribune. Έ νας άπ’ τούς συντάχτες 
της, δ Charles—Anderson Dana, σ’ ένα ταξίδι του στήν Εύρώπη, στά 
1848, έτυχε νά^ γνωρίσει στή Γερμανία τό Μάρξ καί τόν ποιητή Frei- 
lig rath καί νά εκτιμήσει τις δημοσιογραφικές τους ικανότητες, ιδιαί
τερα τοΰ πρώτου. "Οταν δ Dana γύρισε στήν ’Αμερική πήρε σημαν
τική θέση στήν διεύθυνση τής New York Tribune.'H 'Αμερική κι ή 'Αγ
γλία τήν έποχή έκείνη ήταν οί χώρες πού κατέφευγαν οί κυνηγημένοι 
γερμανοί Οστερ’ άπ’ τή νίκη τής άντίδρασης στή Γερμανία κι δσοι ήταν 
δυσαρεστημένοι μέ τό καθεστώς. Οί πολιτικοί αυτοί πρόσφυγες έφτα
ναν σέ πολλές χιλιάδες. Ό  Dana λοιπόν έκρινε πώς ή έφημερίδα του 
θ’ άποχτοΰσε ένα σοβαρό καινούριο αναγνωστικό κοινό, άν καθιέρω
νε μιά στήλη γιά τά γερμανικά πράγματα. Έκρινε σάν καταλληλό
τερο γι αύτή τή δουλειά τό Μάρξ καί τόν Fleiligrath καί ζήτησε τή 
συνεργασία τους.

Τήν έποχή πού δ Μάρξ έλαβε τήν πρόταση γιά συνεργασία στήν 
New York Tribune, ήταν απασχολημένος μέ τό γράψιμο τοΰ έργου 
του Σνμβολή βτήγ Κριτική τής ΠοΙιτικής Οικονομίας καί περνοΰσε 
όλάκερίς μέρες στή Βιβλιοθήκη τοϋ Βρεταννικοΰ Μουσείου. ’Έξω άπ' 
αύτό. δ Μάρξ τήν έποχή έκείνη δέν χειριζόταν άκόμα τόσο καλά τήν 
άγγλική γλώσσα. Γι’ αύτό απευθύνθηκε στόν "Ενγκελς μέ γράμμα 
του πού φέρνει χρονολογία 8 Αύγουστου 1851. «Ή New York Tribune 
πρότεινε στό FreiUgratU καί σέ μένα συνεργασία μέ πληρωμή. Ε ί
ναι ή έφημερίδα μέ τή μεγαλύτερη κυκλοφορία στήν Βόρειο Αμερική. 
"Αν μπορούσες νά μοΰ στείλεις, ώς τήν Παρασκευή 15 Αύγουστου, ένα
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άρθρο γραμμένο στήν ’Αγγλική γιά τήν κατάσταση σχή Γερμανία, 
θάταν μιά καλήάρχή». , „

"Οσο κι αν δ Ένγκελς ήθελε νά βοηθήσει τό_ Μάρξ, τό γραμμα 
του, πού δέν ήταν κι Αρκετά ξεκάθαρο, τόν βρήκε Απροετοίμαστο. 
’Απάντησε λοιπόν στό Μάρξ: «ΜοΟ είναι αδύνατο νά έτοιμάσω για 
τούτη τήν έβδομάδα τό άρθρο γιά τήν Παρασκευή. Μά_ γράψε μου, 
χωρίς Αργοπορία, τί άρθρο θέλεις : “Ενα δποιοδήποτε αυτοτελές άρ
θρο ή σειρά άρθρα; Ποιό πρέπει νάναι τό πνεΟμα τους; Έγώ τό 

μόνο πού ξαίρω γιά τούς Πολιτικούς τής Wcw York Toribune είναι 
πώς άποτελοϋν τούς Αμερικανούς Ούϊγους [Φιλελευθέρους] Κοντολο- 
γής, δόσμου χΐς δυνατές όδηγίες γιά νά ξεκινήσω».

Στις 14 Αύγούστου ό Μάρξ έγραψε σχετικά στόν Έ νγκελς: «Ό 
σο γιά τήν New York Tribune, πρέπει νά μέ βοηθήσεις αύτή τή στιγ
μή πού είμαι βουτηγμένος ώς τό λαιμό στήν πολιτική οικονομία. Γρά
ψε μου μιά σειρά άρθρα γιά τή Γ ερμανία, αρχίζοντας άπ’ τό 1848. 
Γ ράψε τα μέ τό πνεύμα μας καί μή σέ νοιάζει γιά τίποτε. Οί κύριοι 
αύτοί είναι έξαιρετικά τολμηροί σάν πρόκειται γιά έξωτερικά θέματα».

Έ τσι ό Έ νγκελς άρχισε τή δουλειά καί στίς 21 Αύγούστου 1851 
έστειλε στό Μάρξ τό πρώτο άρθρο. Τό δεύτερο τόστειλε στίς 18 Σε
πτεμβρίου καί τό τρίτο στίς 25 τοΰ Ιδιου μήνα κι άπό τότί έξακο- 
λούθησε νά τοΰ στέλνει ταχτικά δλη τή σειρά. Σχετικά, ό Δ. Ριαζιάνωφ 
στή βιογραφία του «Μάρξ—Ένγκελς» γράφει: «cΗ  επανάσταση κι άντε
πανάσταση στη Γερμανία άποδόθηκαν στό Μάρξ. Μά τώρα, άπ' τήν 
Αλληλογραφία Μάρξ—Ένγκελς, ξαίρουμε πώς είναι έργο τοΰ τελευ
ταίου. Ώστόσο δέν θ&πρεπε νά πέσουμε σέ ύπερβολή. Κατά βάθος 
είναι έργο κοινό τοΰ Μάρξ καί τοΰ ’Ενγκελς, μέ τή διαφορά πώς ό 
"Ενγκελς τάγραψε χρησιμοποιώντας τις άπειρες ύποδείξεις τοΰ Μάρξ, 
δπως κι δλα τά άρθρα πού αύτός κι ό φίλος του δημοσίεψαν στή νέα 
εφημερίδα τοΰ Ρήνον. Έτσι Αρχίζει ή συνεργασία τοΰ Μάρξ στό 
Βήμα τής Νέας Ύόρπης. Σ ’ ένα χρόνο ό Μάρξ ξαίρει πιά τόσο καλά 
τά έγγλέζικα, πού Αρχίζει νά γράφει τά άρθρα του σ' αύτήν τή γλώσ
σα» ιβλ. Ριαζιάνωβ—Μάρξ—Ένγκελς : Έλλ. Μετ. στήν Κοινωνιολογική 
Βιβλιοθήκη χρ. Α' φυλ. 9. σ. 139).

Έτσι ό Ένγκελς, στό Μάντσεστερ, έξω Απ’ τή δουλειά του στήν 
έπιχείρηση τοΰ πατέρα του καί τίς μελέτες του, ξεχωριστά μέ τή στρατιω- 
κή Ιστορία καί τίς έπιστήμες, έγραφε ένα καί πολλές φορές δυό άρθρα 
τήν έβδομάδα πού έπαιρναν τό δρόμο γιά τήν Νέα Ύόρκη, μέ τήν 
ύπογραφή τοΰ Μάρξ.

Τά άρθρα αύτά δέν Αναδημοσιεύτηκαν ποτέ δσο ζοΰσαν ό Μάρξ 
καί λ "Ενγκελς. Μόνο ένα χρόνο ΰστερ’ άπ’ τό θάνατο τοΰ Ένγκελς 
(ό Έ νγκελς πέθανε Από καρκίνο τοΰ θώρακα στίς 5 - 6 Αύγούστου 
1895) καί σαράντα όλόκληρα χρόνια άπό τότε πού δημοσιεύτηκαν στό 
New York Tribune ή νεώτερη κόρη τοΰ Μάρξ, ή ’Ελεωνόρα Μάρξ— 
Aveliug τά συγκέντρωσε καί τά δημοσίευσε σ’ ένα τομίδιο στόν έκ- 
δοτικό οίκο Swan Sonnenschein στό Λονδίνο μέ τόν τίτλο Germany: 
Revolution and counter - Revolution (Γερμανία: Έπανάσταση κι 
’Αντεπανάσταση). Ή  σπουδαιότητα τής έργασίας αύτής έγινε άμέσως 
όλοφάνερη. Τόν Ιδιο χρόνο ό Κάρλ Κάουτσκυ, έκτιμώντας τήν σημα
σία τοΰ έργου τό μετέφρασε στά Γερμανικά καί τό έξέδωσε στή 
Στουτγκάρδη δ οίκος Dietz. Σέ Γαλλική μετάφραση κυκλοφόρησε τό 
1900 άκό τήν άλλη κόρη τοϋ Μάρξ τή Λάουρα Λαφάργκ, στόν οίκο 
Giard καί Briere.

Τόσο ή πρώτη ’Αγγλική έκδοση, δσο κι ή μετάφραση τοϋ Κά
ουτσκυ καί τής Λάουρας Λαφάργκ Αποδίνανε αΰτά τά άρθρα στόν
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Κάρλ Μάρξ πού έφερναν άλλωστε καί τήν ύπογραφή του. Κανένας 
άλλωστε, οβτε κι οί πιό στενοί συγγενείς τοϋ Μάρξ, δέν υποψιαζό
ταν αύτή τή συνεργασία. Ή συμμετοχή τοΰ "Ενγκελς στή σύνταξη 
τών άρθρων άποκαλύφτηκε μόνο μέ τή δημοσίευση της άλληλογρα- 
φίας Μάρξ—"Ενγκελς άπ’ τόν Μπέμπελ καί τόν Μπερνστάιν.

Τά άρθρα γιά τήν Επανάσταση καί τήν άντεπα νάσταση στή
Γερμανία έχουν Ιδιαίτερη σημασία. Στήν έπανάσταση αύτή, δ Μάρξ 
κι δ "Ενγκελς δοκίμασαν τή στρατηγική καί ταχτική τής έργατικής 
τάξης, δπως τήν έπεξεργάστηκαν οί ίδιοι.

Τό Ιργο μεταφράστηκε άπό τ' 'Αγγλικά, τή γλώσσα άλλωστε 
πού πρωτογράψτηκε, δπως δίνεται στό Karl Marx—Selected Works 
τοΰ ’Ινστιτούτου Μάρξ—Έ νκγελς—Λένιν πού έπιμελήθηκε 6 Β. Άντο- 
ράτσκυ. Ό  μεταφραστής έιχίσης έλαβε ύπόψει του καί τήν Γαλλική 
μετάφραση τοΰ I. Molitor (A. Costes 1933).

ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΒΙΣΤΑΚΗΣ

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α :  Fr. Engels: Ή  Ιστορία τής Κομμουνιστικής 
Λίγκας, Μάρξ καί ή New Rbeinisce Zeitung Στό Karl Marx: Selec
ted Works τ. B') Paul Lafargu. 'Αναμνήσεις άπό τό Μάρξ (στό ίδ. τ. 
f). Wilhelm Liebnecht From Reminisces of Marx (στ. ίδ.). Ραζιάνωφ 
Μάρξ—"Ενγκελς (Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη Α.'). 'Αλληλογραφία 
Μάρξ—"Ενγκελς (έκδ. Costes). Zelda Κ. Coales; Friedrich Engels.



Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ*1)

[New Vork Daily T r’bune 35 Όχτώβρη 1861]

‘Η πρώτη πράξη ά π ’ τό έπαναστατικό δράμα στήν 
ήπειρωτική Εύρώπη εκλεισε. Οί «δυνάμεις πού ύπήοχαν*, 
πρίν άπ ’ τήν άνεμοζάλη τοΟ 1848, ε ίνα ι καί πάλι οί «δυ
νάμεις πού ύπάρχουν» κι οί λίγο πολύ έφήμεροι λαϊκοί 
άρχοντες, προσωρινοί κυβερνήτες τριανδρίες, δικτάτορες, 
μέ τ ’ άσκέρι τών άντιπροσώπων τους, πολιτικούς έπιτρό- 
πους, στρατιωτικούς έπιτρόπους, νομάρχες, δικαστές, 
στρατηγούς, άξιωματικούς καί στρατιώτες, ρίχτηκαν σέ ξέ
νες άκρογιαλιές καί «μεταφέρθηκαν πέρ“ ά π ’ τίς θάλασ
σες» στήν ’Α γγλία  ή στήν ’Αμερική, γ ιά  νά  σχηματίσουν 
έκεΐ καινούργιες κυβερνήσεις «in partibus infidelium ( ') :  
εύρωπαΐκές έπιτροπές (*) (κομμιτάτα), κεντρικές έπιτροπές,

I

1. ΟΙ τίτλοι τών κεφαλαίων είναι παρμένοι άπό τήν πρώτη 
’Αγγλική ϊκδοση πού έπιμελήθηκε ή ’Ελεονόρα Μάρξ Άβελιγκ. *Η 

ήμερομηνία στήν άρχή δείχνει τήν ήμέρα τής δημοσίευσης στήν π . 
Τ. καί η ήμερομηνία στό τέλος τή χρονολογία της σύνταξης. (Σημ 
Ά γ γ λ . Έκδ.)·

1. In  partibus infidelium=Katd λέξη «στά μέρη τών άπιστων» 
τίτλος πού δινόταν σ’ έπισκόπσυς πού δέν είχαν έπισκοπή, δηλ. 
ήσαν χωρίς οόσιαστική έκκλησιαστική δικαιοδοσία. Λέγεται γ ιά  τίς 
κυβερνήσεις, ύπουργούς κλπ. πού δέν ϊχουν καμμιά πραγματική 
έξουσία. Μεταφορικά: στά χαρτιά. (Σημ. τ. Μετ.).

1. Ή  περικοπή αύτή άναφέρεται στίς διάφορες έπιτροπές πού 
Οργανώθηκαν στό Λονδίνο (πού £γινε τό κέντρο τών πολιτικών έμι- 
γκρέδων Οστερ’ άπ’ τήν ήττα της έπαναστάσεως) δπως ή Κεντρική 
’Επιτροπή τής Εύρωπαϊκής Δημοκρατίας, ή 'Επιτροπή γιά τίς Γερ
μανικές υποθέσεις στό Λονδίνο κλπ. Ή  ήγεσία τών όργανώσεων 
αύτών βρισκόταν στά χέρια τών έκπρόσωπων τής μικροαστικής δη
μοκρατίας, πού ήταν πρώην κοινοβουλευτικοί άντιπρόσωποι, δημο
σιογράφοι κλπ. Οί έκκλήσεις καί τά μανιφέστα τους «πρός τό λαό», 
πού σύμφωνα μέ τήν άποψη τοΰ Μάρξ ήταν «άμεση άπόπειρα νά 
έξα πατήσουν τις καταπιεζόμενες τάξεις τών λαών» ύποβλήθηκαν o i  
σκληρή καί ίξοντωτική κριτική άπό τόν Μάρξ καί τόν “Ενγκελς. 
(Σημ. Αγγλ. Έ κδ.).
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έθνικές έπιτροπές, καί ν’ άναγγβίλουν τόν έρχομό τους 
μέ δ ιαγγέλματα  τό ίδ ιο  πανηγυρικά σάν καί κείνα πού 
θ&βγαζαν λιγότερο φανταστικοί δυνάστες.

Δέ μπορεΐ κανένας νά φανταστεί πιό χτυπητή ήττα 
σ ' δλους τούς τομείς τοϋ πολεμικού μετώπου άπ’ τήν ήττα 
πού επαθε τό έπαναστατικό κόμμα—ή πιό σωστά, τά έπα- 
ναστατικά κόμματα—τής ήπειρωτικής Εύρώπης. Μά τ[ ση
μασία Ιχει α ύ τό ; Μήπως ή πάλη τών μεσαίων  Βρεττανι- 
κών τάξεων γιά  τήν κοινωνική καί πολιτική κυριαρχία τους 
δέν άγκαλιάζει £να διάστημα άπό σαρανταοχτώ  όλόκερα 
χρόνια καί τών Γαλλικών μεσαίων τάξεων σαράντα χρό
νια άγώ νες, χωρίς προηγούμενο; (‘) Καί βρέθηκαν ποτέ 
πιό κοντά στό θρίαμβο ά π ’ τή στιγμή άκριβώς πού ή παλι- 
νορθωμένη μοναρχία φανταζόταν τόν έαυτό της πώς στε
κόταν πιό στέρεα άπό κάθε άλλη φορά; Πέρασε πιά  άπό 
πολύ καιρό ή έποχή τής πρόληψης πού άπόδινε τις έπα- 
ναστάσεις στήν κακή θέληση λίγων ταραχοποιών. Σήμερα 
δλοι ξέρουν πώ ς δταν ύπάρχει έπαναστατικός άναβρα- 
σμός, πρέπει στό βάθος νά  ύπάρχει κάποια κοινωνική 
άνάγκη, πού βρίσκει έμπόδια στήν Ικανοποίησή της άπό 
ξεπερασμένους θεσμούς. ‘Η άνάγκη αύτή μπορεΐ νά 
μήν ε ΐνα ι άκόμα τόσο δυνατά αίσθητή, τόσο γενικά, 
δσο χρειάζεται γ ιά  νά έξασφαλιστεΐ ή άμεση έπιτυχία, μά 
κάθε άπόπειρα νά πν ιγεί μέ τή βία, δέν εχει δλλο άποτέ- 
λεσμα παρά νά τήν προβάλει όλοένα καί πιό Ισχυρότερη, 
ώσπου στό τέλος νά σπάσει τά δεσμά της.

Ά ν  λοιπόν νικηθήκαμε, δέν έχουμε νά  κάμουμε τίποτ' 
άλλο παρά νά ξαναρχίσουμε άπ’ τήν άρχή. Καί, γ ιά  καλή 
μας τύχη, τό πολύ σύντομο ϊσω ς χρονικό διάστημα άνά- 
παυλας, πού μάς δίνεται ά π ’ τό κλείσιμο τής πρώτης π ρ ά 
ξης τού κινήματος, ώς τήν Ιναρξη τής δεύτερης, μάς άφή- 
νει καιρό γιά  £να πολύ άναγκα ΐο  κομμάτι δο υ λ ε ιά ς: τή 
μελέτη, γιά  τά α ίτια  πού έκαμαν άναγκαΐα τήν τελευταία 
έξέγερση δσο καί γ ιά  τά α ίτια  πού Ιψεραν τήν ήττα της, 
α ίτια  πού δέν πρέπει νά  τ’ άναζητήσουμε στίς τυχα ίες 
προσπάθειες, τά ταλέντα, τά λάθη, τΙς πλάνες ή τΙς προ
δοσίες μερικών ά π ’ τούς άρχηγούς, μά στή γενική κοινω
νική κατάσταση καί τΙς συνθήκες ζωής τοΟ κάθε ξεχωρι
στού Ιθνους πού άναταραζόταν άπό τόν έπαναστατικό ξε
σηκωμό. Πώς τά  ξαφνικά κινήματα τοΟ Φλεβάρη καί Μάρ

50

1) Άναφέρεται στήν π«ρ(οδο άπό τό 1640 ώς τό 1688 γιά τήν 
’Αγγλία καί άπό τό 1789 &ς τό 1830 γιά τή Γαλλία (Σημ. Ά γ γ λ . 
■Έκδοση).



τη  1848 δέν Tjtav έργο ξεχωριστών άτόμων μ’ αύθόρμητες, 
άκαταμάχητες έκδηλώσεις έθνικδν πόθων κι άναγ- 
κών, περισσότερο ή λιγότερο καθαρά κατανοητές, μά 
ώστόσο πέρα γιά  πέρα αίσθητές άπό πολλές τάξεις σέ 
κάθε χώρα, είνα ι γεγονός πού άναγνωρίζεται παντοΟ. 
"Ο ταν δμως Θ’ άναζητήσετε τά α ίτ ια  πού έφεραν τΙς έπι- 
τυχίες τής άντεπανάστασης, θά βρήτε παντοΟ έτοιμη τήν 
Απάντηση πώς ό κύριος Τάδε ή ό πολίτης Δ είνα , «πρόδω- 
σαν» τό λαό. Ή  άπάντηση αύτή μπορεΐ νδνα ι άληθινή ή 
•δχι, ά νάλογα  μέ τήν περίπτωση μά σέ καμμιά περίπτωση 
-δέν έξηγεΐ τίποτε ουτε άκόμα μάς φανερώνει πώς μπόρε
σε ό «λαός» ν ’ άφήσει νά  τόν προδώσουν, μ5 αύτόν τόν 
τρόπο. Καί πόσο λίγες πιθανότητες έπιτυχίας έχει ένα πο
λιτικό κόμμα πού όλάκερος ό έξοπλιομός του βρίσκεται 
στή γνώση μονάχα πώς ό πολίτης ΤάδεκαΙ Δ είνα  δέν είναι 
άξιοι έμπιστοσύνης.

Ή  άναζήτηση κι ή άνάλυση τόσο τών αΐτίων γιά  τόν 
έπαναστατικό ξεσηκωμό δσο καί γιά  τήν καταστολή του, 
έχουν άλλωστε, ϋψιστη σπουδαιότητα άπό Ιστορική άποψη. 
"Ο λες αύτές οί εύτελεΐς προσωπικές φιλονεικίες κι άντεγ- 
κλήσεΐΓ—δλοι αύτοί οί άντιφατικοί Ισχυρισμοί πώς ό Mar- 
rast, ή ό Ledru-Rollin, ή κάποιο άλλο μέλος τής Προσω
ρινής Κυβέρνησης (·) ή κι δλα τά μέλη της μαζί όδήγη- 
σαν τήν Έ πάνασταση στά βράχια πού τσακίστηκε καί βού- 
λιαξε, τί ένδιαφέρον μπορούν νδχουν, πώς μποροΟν νά δια
φωτίσουν τόν ’Αμερικανό ή τόν Ε γ γ λ έ ζ ο  πού τά παρακο
λούθησε δλ’ αύτά τά διάφορα κινήματα άπό πολύ μακρυνή 
άπόσταση ώατε νά μήν μπορεΐ νά  διακρίνει καμμιά λεπτο
μέρεια ά π ’ τίς έπ ιχειρήσεις; Κανένας άνθρωπος στά λο 
γικά του δέν θά πιστέψει ποτέ, πώς έντεκα άνθρωποι (*),
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1. Πρόκειται γιά τήν Προσωρινή Κυβέρνηση στό Παρίσι πού 
Εγινε άμέσως ΰστερ’ άπό τήν έπανάσταση τοΟ Φλεβάρη τοΟ 1848 
ιιοΰ άνάτρεψε τή μοναρχία τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου. Στήν κυβέρ
νηση αύτή έκπροσωποϋνταν δλα τά κόμματα πού πήραν μέρος 
στήν έπανάσταση μά στήν άπόλυτη πλειοψηφία της ήταν άστική. 
Τό προτελαριάτο τό έκπροσωποΰσαν ό Louis Blanc κι ό Alevan- 
-der M artin Albert πού ήταν γνωστός μέ τ’ δνομα ό «έργάτης Ά λ -  
μπέρ». Σχετικά μέ τό ρόλο τής Προσωρινής Κυβέρνησης βλ. Κάρλ 
Μ άρξ: Οί ταξικοί άγΟνες στή Γαλλία μετ. Γιάν. Ν. Βιστάκη. 
{Σημ. τ. Μετ.).

2) ’Εννοεί τά Ενδεκα μέλη τής προσωρινής Γαλλικής Κυβέρ
νησης πού συγκροτήθηκε στίς 24 Φλεβάρη 1848. Τά μέλη αύτά ή- 
σαν ό Lerdu-Rollin καί Flocon έκπρόσωποι μικροαστών δημοκρα
τικών, ό Cremineux, Dupont de 1’ Eure, Arago, G arnier=R ages, 
M arast, Marie, έκπρόσωποι τής δυναστικής άντιπολίτευσης τήν έ-



μέ πάρα πολύ διαφορετικές ικανότητες γιά  τό καλό ή γ ιά  
τό κακό, θαταν Ικανοί νά καταστρέψουν μέσα σέ τρεις μή
νες £να έθνος άπό τριανταέξη έκατομμύρια άνθρώπους, 
έκτός <5ν τά τριανταέξη αύτά έκατομμύρια τών άνθρώπων 
εβλεπαν τό δρόμο πού ξανοιγόταν μπροστά τους λιγότερο 
καθαρά άπ’ δσο τόν εβλεπαν οί έντεκα αύτοί άνθρωποι. 
"Ομως τό έρώτημα είναι άκριβώς τοΟτο: πώς εγινε ώστε 
τά τριανταέξη αύτά έκατομμύρια άνθρωποι νά κληθούν ξα
φνικά ν' άποφασίσουν μόνοι τους ποιο δρόμο έπ ρ επ ε  ν° Ακο
λουθήσουν, ένώ στό μεγαλύτερο τους ποσοστό ψαχούλευαν 
μέσα στό μισοσκόταδο; Πώς λοιπόν χάθηκαν; Καί πώ ς 
έπιτρέψανε στούς παλιούς άρχηγούς τους νά ξαναπάρουν 
γιά  μιά στιγμή τήν ήγεοία τους;

Ά ν ,  λοιπόν, πασχίζουμε νά έκθέσουμε στούς άνα- 
γνώστες τής Tribune τά α ίτια  πού ένώ δημιούργησαν 
τήν άνάγκη τής Έ πανάστασης τοϋ 1848 στή Γερμανία, 
εψεραν τό ϊδιο αναπόφευκτα τήν προσωρινή καταστολή 
της στά 1849 καί 1850, μ5 αύτό δέν πρέπει νά περιμένουν 
πώς θά δώσουμε πλέρια έξιστόρηση τβ ν  γεγονότων δπω ς 
διαδραματίστηκαν σ ’ αύτήν τή χώ ρ α .Τ ά  συμβάντα πού θ’ 
άκολουθήσουν κι ή κρίση τών γενεών πού θαρθουν, θά 
ξεκαθαρίσουν ποιά μέρη τοΟ μπερδεμένου σωροΟ ά π ’ τά 
φαινομενικά τυχα ία  άσύνδετα κι άντιφατικά γεγονότα , 
θ ’ άποτελέσουν μέρος τής παγκόσμιας ίστορίας,

Δέν ήρθε άκόμα ό καιρός γιά  μιά τέτοια δουλειά. 
Πρέπει λοιπόν νά  περιοριστούμε στά πλαίσια τοϋ δυνα- 
τοΟ καί ν&μαστε ικανοποιημένοι, άν  μπορέσουμε νά  βροΟ- 
με λογικά αΐτια , πού νά στηρίζονται σ’ άναμφισβήτητα 
γεγονότα, νά έρμηνεύσουμβ τά βασικά συμβάντα, τις κύ
ριες έναλλαγές τοΰ κινήματος αύτοΟ καί νά βροΰμε τό 
όδηγηπκό νήμα γιά  τήν κατεύθυνση πού θά δώσει στό γερ 
μανικό λαό ό μελλοντικός κι ίσως δχι μακρυνός ξεσηκωμός.

Καί π ρ ώ τα -π ρ ώ τα  ποιά ήταν ή κατάσταση στή Γερ
μανία σάν ξέσπασε ή έπα νά σ τα σ η ;

‘Η σύνθεση τών διαφόρων τάξεω ν τοΟ λαοϋ, πού ά- 
ποτελεΐ τό θεμέλιο γιά κάθε πολιτική όργάνωση ήταν πιό 
περίπλοκη στή Γερμανία παρά σέ κάθε άλλη χώρα. Έ ν ώ  
στήν ’Α γγλία καί στή Γαλλία ό φεουδαρχισμός είχε όλό
τελα ή τουλάχιστο, δπως στήν ’Α γγλία , είχε περιοριστεί 
σέ μερικές άσήμαντες μορφές, άπό μιά δυνατή τάξη, συγ·

ποχή της μοναρχίας τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου, 6 ποιητής Λαμαρ-
τίνος πού δέν έκπροσωποΰσε καμμιά συγκεκριμένη μερίδα καί d 
Ixrais Blanc καί Albert ίκπρόσωποι τών έργατΩν. (Σημ. τ. Μετ.).

Ό2



κεντρωμένη σέ μεγάλες πόλεις, κι Ιδιαίτερα στήν πρω
τεύουσα, οί φεουδάρχες εύγενεΐς στή Γερμανία είχαν δια
τηρήσει μεγάλο μέρος ά π ’ τά παλιά  τους προνόμια. Σ χ ε 
δόν παντοό έπικρατοϋσε τό φεουδαρχικό σύστημα τής ίδιο- 
χτησίας τής γής. Οί κύριοι τής γης διατήρησαν άκόμα καί 
τό δικαίωμα νά δικάζουν τούς κολλήγους t o u c . ”Αν κι ε ΐ 
χα ν  χάσει τά πολιτικά τους προνόμια, τό δικαίωμα νά 
έλέγχουν τούς ήγεμόνες (!), κράτησαν σχεδόν όλάκερη 
τήν έξουσία τους πάνω στούς άγρότες τών κτημάτων τους 
δπως καί τό προνόμιο νά έξαιροΰνται ά π ’ τή φορολογία. 
Ή  φεουδαρχία άνθοϋσε σέ μερικά διαμερίσματα περισ
σότερο ά π5 δσο σ ’ άλλα καί πουθενά δέν εΐχε πλέρια έξα- 
φανιστεί έξω ά π ’ τήν άριστερή δχτη τοΰ Ρήνου. Αύτοί οί 
φεουδάρχες εύγενεΐς πού τήν έποχή έκείνη ήταν έξαιρε- 
τικά πολυάριθμοι καί, μερικοί, έξαιρετικά πλούσιοι, θεω 
ρούνταν, έπίσημα, ή πρώτη «.Τάξη» τής χώρας. Αύτή έδι
νε τούς άνώτατους κυβερνητικούς λειτουργούς καί σχεδόν 
Αποκλειστικά δλους τούς άξιωματικούς τοϋ στρατού.

‘Η άστική τάξη στή Γερμανία ήταν σέ πολύ μικρότερο 
βαθμό πλούσια καί λιγότερο συγκεντρωμένη άπ’ δτι στή 
Γαλλία καί τήν ’Αγγλία. Οί παλιές χειροτεχνίες (μανιφα- 
κτοΟρες) στή Γερμανία ε ίχαν  καταστραψεΐ άπό τήν εισα
γω γή τοΟ άτμοΟ κι ά π ’ τή γοργά έπεκτεινόμενη ύπεροχή 
τής άγγλικής χειροτεχνίας (μανιφακτοΰρας). Οί πιΛ σύγ
χρονες χειροτεχνίες (μανιφακτοΟρες) πού παρουσιάστη
καν στό ναπολεόντειο ηπειρωτικό σύστημα (-') έγκατεστη- 
μένες σ ’ άλλα μέρη τής χώρας, δέν άντισταθμίζανε τό 
χάαιμο τών παλιών, οϋτε ήταν άρκετές γιά νά δημιουργή
σουν £να παραγωγικό ένδιαψέρον άρκετά δυνατό άστε 
νά  έξαναγκάσουν τίς κυβερνήσεις, πού δέν έβλεπαν μέ 
καλό μάτι τό άιχλωμα τοΰ μή—άριστοκρατικοΟ πλούτου 
καί δύναμης, νά προσέξουν τίς άνάγκες τους.
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1. Δέν πρέπει νά λησμονούμε πώς τήν έποχή έκείνη ή Γερμα
νία δέν εΐχε άκόμα συγκροτηθεί σ’ ένιαΐο κράτος πού νά κυβερ
νιέται άιτό μιά κεντρική κυβέρνηση. Ά ποτελείτα ι άπό μικροβασί- 
λεια καί πριγκηπάτα π ού τά κυβερνούσαν μικροβασιλιάδες καί πρί γ- 
κηπες. Τήν ένοποίηση της Γερμανίας τήν πέτυχε ό Βίσμαρκ, στά 
χρόνια τοΟ Φρειδερίκου Γουλιέλμου καί συγκεκριμένα υστερ’ άπό 
τόν γαλλογερμανικό πόλεμο 1870—71. (Σημ. τ. Μετ./}.

2) Πρόκειται γ ιά  τόν άποκλεισμό πού όργάνωσε στά 1806 ό 
Ναπολέων Α' γ ιά  νά χτυπήσει τό συναγωνισμό τής άγγλικής βιο
μηχανίας καί τό άγγλικό έμ πο ρ έ .  Έ ξ ω  άιτ’ τή Γαλλία στόν άπο- 
κλεισμό αύτό έπαιρναν μέρος ή Πρωσσία, ή 'Ολλανδία, ή Ρωσσία, 
ή ‘Ισπανία κι άλλες χβρες.  Ώ σ τόσ ο  ή Α γ γ λ ία  κα:άφερε νά  σπά
σει αύτόν τό λεγόμενο ήπειρωπκόν άποκλεισμό. (Σημ. ’Αγγλ. “Εκδ.)



"Αν ή Γαλλία διατήρησε νικηφόρες τίς μανιφσκτοΟ- 
ρες τών μεταξω τώ ν της μέσα σ ’ έπαναστάσεις καί πολέ
μους μ ιδς όλάκερης πεντηκονταετίας, ή Γερμανία, στήν 
ίδ ια  περίοδο κατάφερε νά χάσει δλο τό καλό της έμπόριο· 
τών λινών. Ε ξά λ λ ο υ  οΐ περιφέρειες πού ήταν έγκαταστη- 
μένβς ot χειροτεχνίες (μανίφακτοΟρες) ήταν λιγοστές κ α ί 
μακριά ή μιά άπ* τήν δλλη. Μέ τό νά  βρίσκονταν βαθειά  
στό έσωτερικό τής χώρας καί νά  χρησιμοποΐοΟσαν, π ιό  
πολύ, ξένα λ ιμάνια , Βελγικά ή 'Ο λλανδικά, γ ιά  τίς είσα- 
γω γές καί τΙς έξαγω γές τους, ε ίχαν  πολύ λίγα ή κοί δέν  
ε ίχ α ν  καθόλου κοινά συμφέροντα μέ τά μεγάλα λιμάνια, 
στή Βόρεια καί στή Βαλτική θάλασσα κι ήταν, πάν’ ά π ' 
δλα άνίκανες νά δημιουργήσουν μεγάλα  έργοστασιακά 
καί έμπορικά κέντρα, δπως τό Παρίσι κι ή Λυώνα, τό Λον
δίνο κα ΐτό  Μ άντσεστερ. Τά α ίτια  τής καθυστέρησης αύτής 
τής γερμανικής χειροτεχνίας (μανιφακτούρας) ήταν πολλώ ν 
λογιών. Ώ στόσ ο  εΤναι άρκετό ν’ άναφέρουμε δυό : τή δυσμε
νή γεωγραφική θέση τής χώρας πού βρίσκεται μακριά ά π ’ 
τ ό ν ’Αντλαντικόώκεανό, πού Ιγινε ό μεγάλος θαλασσόδρο- 
μος γιά  τό παγκόσμιο έμπόριο, καί τούς άδιάκοπους πολέ
μους πού ήταν μπλεγμένη ή Γ ερμανία καί πού εγιναν πά νω  
στό έδαφος της, ά π ’ τό 16ο αιώνα ώς τά σήμερα. Α ύτήΐσ ια- 
ΐσ ια  ή Ιλλειψη πολυάριθμων μαζών, κι ίδιαίτερα ή έλλειψη 
συγκεντρωμένων κάπως μαζών, έμπόδισε τίς γερμανικές με
σ α ίες  τάξεις νά φτάσουν στήν πολιτικήν έκείνη υπεροχή πού 
χα ιρόταν ή άστική ’Αγγλική τάξη άπ ' τό 1688 κιόλας καί κ α 
τάχτησαν οί Γάλλοι στά 1789. 'Ω στόσο, άπ ' τό 1815 καί δώ 
θε, ό πλοΟτος καί μαζί μέ τόν πλοΟτο ή πολιτική σημασία 
τής μεσαίας τάξης στή Γερμανία μεγάλωνε άδιάκοπα. 0L 
κυβερνήσεις ήταν ύποχρεωμένες, δν καί μέ κρύα καρδιά, νά 
ύποκύπτουν, τουλάχιστο μπροστά στά πιό δμεσα ύλικά της 
συμφέροντα. Μ πορεΐ μάλιστα νά είπωθεΐ όλότελα δικαιολο
γημένα πώς ά π ’ τά 1815 ώς τά 1880 κι άπ’ τό 1830 ώς τό 
1840, κάθε ψίχουλο πολιτικής έπιρροής, πού είχε δοθεί στή 
μεσαία τάξη στούς καταστατικούς χάρτες τΰ>\ κρατιδίων^) 
τής τό άψαιρέσανε ξανά στή διάρκεια τών δυό περιόδων 
τής πολιτικής άντίδρασης πού άναψέραμε παραπάνω —κά
θε τέτοιο ψίχουλο άποζημιώθηκε άπό κάποιο περισσότρρο 
πραχτικό πλεονέχτημα καί τής παραχωρήθηκε. Κάθε πο
λιτική ήττα τής μεσαίας-τάξης ε ίχε  σάν έπακόλουθο καί 
μιά νίκη στόν τομέα τήςέμπορικής νομοθεσίας.
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1) ΠοΟ ήταν χωρισμένη ή Γερμανία τότε. (Σημ. Μετ ).



Καί δίχως Αλλο, τό Πρωσσικό προστατευτικό δασμο
λόγιο  τοΟ 1818, κι ή διαμόρφωση τής Zollverein (*) [τβ- 
λωνειακής "Ενωσης] άξιζαν κάτι παραπάνω  γιά  τούς έμ
πορους καί τούς έργοστασιάρχβς τής Γ ερμανίας ά π’ τό 
άμφίβολο δικαίωμα νά  έκφράζουν στίς βουλές κάποιου μι- 
κροδουκάτου τήν έλλειψη έμπιστοσύνης τους σέ ύπουργούς 
πού θά γελοΟσαν μέ τήν ψήφο τους.

'Ε τ σ ι μέ τόν αύξανόμενο πλοΟτο καί τό Απλωμα τοΟ 
έμπορίου, ή άστική τάξη έφτασε γρήγορα σέ μιά κατά
σταση πού έβρισκε πώς ή άνάπτυξη τών πιό σπουδαίων 
συμφερόντων της έμποδιζόταν ά π ’ τήν πολιτική όργάνωση 
τής χώ ρας—τό κομμάτιασμα τής χώρας δπως έτυχε ά νά 
μεσα σέ τριανταέξη πρίγκηπες (*) μέ άλληλοσυγκρουόμε- 
νβς τάσεις καί ιδιοτροπίες, άπ* τά φεουδαρχικά δεσμά 
στή γεω ργία  καί τό έμπόριο πού συνδεόταν μ’ αότή* άπ’ 
τήν κατασκοπευτική έποπτεία, πού μιά γιομάτη άγνοια καί 
ξιπασμένη γραφειοκρατία, άσκοΟσε δλες τις συναλλαγές 
τής άστικής τάξης. Ταυτόχρονα τό Απλωμα κι ή παγίωση 
τής Zollverein (Τελωνειακής "Ενωσης), ή γενική εισαγωγή 
τοΟ άτμοΟ στίς συγκοινωνίες, ό αύξανόμενος συναγω νι
σμός στό έσωτερικό έμπόριο, έφεραν σέ στενότερη έπαφή 
τίς έμπορικές τάξεις άπ* τά διάφορα κράτη κι έπαρχίες, 
έξίσωσαν τά συμφέροντά τους καί συγκέντρωσαν τή δύ
ναμή τους. Ή  φυσική συνέπεια  ήταν τό πέρασμα όλάκε- 
ρου τοϋ δγκου τους στό στρατόπεδο τής Φιλελεύθερης 
’Αντιπολίτευσης κι ή νίκη στόν πρώτο σοβαρόν άγώ να  τής 
μεσαίας τάξης γιά  τήν άπόχτηση πολιτικής έξουσίάς. Ή  
άλλαγή αύτή μπορεΐ νά χρονολογηθεί άπ’ τό 1840 (*), άπ*
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1) ’Α π' τό 1818 £νας 6λο και μεγαλύτερος άριθμός άπό γερ
μανικά κράτη, πού χωρίζονταν προηγούμενα τό £ν' άπ’ τ ' άλλο μέ 
τελωνειακούς φραγμούς, ένώθηκαν σιγά-σιγά κάτω ά π ' τήν ήγε- 
σία τής Πρωσσίας σχετικά μέ τούς τελωνειακούς δασμούς. Ή  
Βόρεια Γερμανική Τελωνειακή 'Ένωση Ιδρύθηκε στά 1834. 'Η Αύ
στρία δέν πήρε μέρος σ ' αύτή. Ή  Τελωνειακή αύτή Ένωση άνοι
ξε μιά περιοχή μέ πληθυσμό 30 έκατομμύρια πάνω κάτω στό έλεύ- 
ρο έσωτερικό έμπόριο. (Σημ. τ. Μετ.).

2) Ό  Ε νγκελς άναφέρεται στή Γερμανική "Ενωση πού Ιγινβ 
στό συνέδριο τής Βιέννης καί πού τήν άποτελοΟσαν διάφορα άνε- 
ξάρτητα βασίλεια, πριγκηπάτα, μεγάλα δουκάτα κι έλεύθερες πό
λεις. (Σημ. Ά γ γ λ . "Εκδ.).

3) ‘Η αύξανόμενη δυσαρέσκεια τής Πρωσσικής άστικής τάξης 
?φερε στό τέλος, γιά πρώτη φορά, τή ρήξη στά 1840, Οστερ* άπ* 
τό θάνατο τοΟ βασιλιά τής Πρωσσίας. Ό  διάδοχος του, ό Φρειδε
ρίκος Γουλιέλμος 4ος, πού ή άστική τάξη στήριξε σ ’ αύτόν δλες 
της τίς έλπίδες, άρνήθηκε, δπως κι ό πατέρας του, νά παραχωρήσει 
τό σύνταγμα πού είχε ύποαχεθεϊ & βασιλιάς της Πρωσσίας στή



τήν έποχή πού ή άστική τάξη τής ΠρωσσΙας πήρε τήν ήγε- 
σ(α στό κίνημα τής μεσαίας τάξης στή Γερμανία.

Άργότερα θά ξαναγυρίσουμε στό φιλελεύθερο Αντιπο
λιτευτικό αύτό κίνημα τοΟ 1840-47.

Τή μεγάλη μάζα τοΟ Ιθνους, πού δέν άνήκε οΰτβ στήν 
άριστοκρατία, οΟτε στήν άστική τάξη τήν άποτελοΟσαν, 
στίς πόλεις, ή τάξη τών μικροεπαγγελματιών, τών μικρο- 
κατάστηματαρχώ ν κάΐ τών έργατών, καί στήν ϋπαιθρο ot 
χωρικοί.

*Η τάξη τών μικροεπαγγελματιών κι οί μικροκαταστη- 
ματάρχες είνα ι έξαιρετικά πολυάριθμη στή Γερμανία, άπ° 
άφορμή τήν περιορισμένη άνάπτυξη πού είχαν σάν τάξη 
ot μεγάλοι κεφαλαιούχοι κι οί έργοστασιάρχες σ ’ αύτήν 
τή χώρα. Στίς μεγαλύτερες πόλεις ή τάξη αύτή άποτελεΐ 
σχβδόν τήν πλειονότητα τών κατοίκω ν στίς μικρότερες κυ
ριαρχεί όλοκληρωτικά, έπειδή λείπουν πλουσιώτεροι άντα- 
γω νιστές γιά  τήν έπιρροή. Ή  τάξη,αύτή, έξαιρετικά σπου
δαία σέ κάθε σύγχρονο πολιτικό σώμα καί σ ’ δλες τίς σ ύγ
χρονες έπαναστάσεις, εΐναι άκόμα πιό σπουδαία στή Γερ- 
μανία, πού στούς τελευταίους άγώ νες επαιξε γενικά τόν 
άποφασιστικό ρόλο. Ή  ένδιάμεση θέση της άνάμεσα στήν 
τάξη τών μεγάλω ν κεφαλαιούχων, έμπόρων κι έργοστα- 
σιαρχών τής άστικής πιό σωστά τάξης, δηλ. καί στήν τά 
ξη τοΟ προλεταριάτου ή τής τάξης τών έργαζομένων, κα
θορίζει τό χαραχτήρα της. Έ ν ώ  τή βασανίζει ό πόθος ν’ 
άνέβει στή θέση της πρώτης, ή παραμικρότερη άναποδιά τής 
τύχης κάνει τ ’ άτομα τής τάξης αύτής νά κατρακυλήσουν 
στίς γραμμές τής δεύτερης. Στις μοναρχικές καί φεουδαρ
χικές χώρες ή τάξη αύτή εχει άνάγκη άπ’ τήν πελατεία 
τής αύλής καί τής άριστοκρατίας γ ιά  νά ζήσει· τό χάσιμο 
τής πελατείας αύτής μπορεΐ νά  καταστρέψει μεγάλο τμή
μα της. Στίς μικρότερες πόλεις, μιά στρατιωτική φρουρά, 
μιά τοπική κυβέρνηση, 6να δικαστήριο μ’ δλο τό προσωπικό 
του, άποτελουν πολύ συχνά τή βάση τής εύημερίας της. 
"Αν λείψουν αύτά χάνονται οί μαγαζάτορες, οί ράφτες, ot 
παπουτρήδες, οί μαραγκοί. 'Έ τσ ι, παραδέρνοντας αιώνια 
άνάμεσα στήν έλπίδα νά μπεΐ στίς γραμμές τής πλουσιώ- 
τερης τάξης και τό φόβο νά ξεπέσει στήν κατάσταση τών 
προλετάριων ή άκόμα καί τών όλότελα έξαθλιωμένων, ά νά 
μεσα στήν έλπίδα νά βοηθήσει κι έξυπηρετήσει τά συμφέ-
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ροντα καταχτώ ντας £να μερίδιο στή διεύθυνση τών δημο
σίων υποθέσεων καί τόν τρόμο νά  προκαλέσει μέ μιάν 
άκαιρη Αντιπολίτευση, τήν όργή μιάς κυβέρνησης πού κρα
τεί στά χέρια της τήν ϊδ ια  τήν ύπαρξή της γιατί Ιχε ι τή 
δύναμη νά μετακινήσει τούς καλύτερους πελάτες της, 
έχοντας στή διάθεσή της μικρά μέσα, πού ή Αβεβαιότητα 
τής κατοχής τους ε ίνα ι Αντίστροφα άνάλογη μέ τό μέγε- 
θός τους· ή τάξη αύτή ταλαντεύεται έξαιρετικά στίς άπό- 
ψεις της. Ταπεινή καί δουλόπρεπη, ύποταχτική κάτω άπό 
μιά Ισχυρή φεουδαρχική ή μοναρχική κυβέρνηση, στρέφε
τα ι πρός τή μεριά τοϋ φιλελευθερισμού σάν Ανεβαίνει ή 
μεσαία τάξη Τήν πιάνουν βίαιοι δημοκρατικοί παροξυσμοί 
μόλις ή μεσαία τάξη σιγουρέψει τήν κυριαρχίύί της, μά ξ α 
ναπέφτει στήν πιό μικρόπρεπη μικροψυχία άπό φόβο μόλις 
ή κάτω τάξη ά π ’ αύτή, οί προλετάριοι, Αποπειραθούν Λνε- 
ξΑρτητο κίνημα. ΘΑ δούμε Αμέσως παρακΛτω, τήν τΛξη 
αύτή στή Γερμανία, νά περνά διαδοχικά άπ’ τόν Μνα σταθμό 
ά π ’ αύτούς στόν Αλλο.

Ή  έργατική τάξη στή Γ ερμανία στήν πολιτική καί 
κοινωνική της άνάπτυξη είναι τόσο πίσω άπό τήν έργατική 
τάξη τής Α γγλίας καί τής Γαλλίας δσο κι ή Γερμα
νική Αστική τάξη βρίσκεται πίσω Απ’ τήν Αστική τάξη αύ
τών τών χωρών. Κατά τόν Αφέντη καί τά κοπέλια του. Ή  
έξέλιξη τών δρων τής ζωής γιά  μιά πολυάριθμη, δυνατή, 
συγκεντρωμένη, έξυπνη προλεταριακή τάξη τραβάει πλά ϊ 
—πλά'ί μέ τήν άνάπτυξη τών δρων ζωής μιάς πολυάριθ
μης, πλούσιας, συγκεντρωμένης καί δυνατής μεσαίας τά
ξης. Τό ίδιο τό κίνημα τής έργατικής τάξης δέν ε ίνα ι πο
τέ άνεξάρτητο, ποτέ δέν έχει 6ναν Αποκλειστικά προλε
ταριακό χαρακτήρα, ώ σπου  δλα τά  διαφορετικά στρώμα
τα  τής μεσαίας τάξης κι Ιδιαίτερα τό πιό προοδευτικό της 
στρώμα οί μεγάλοι έργοστασιάρχες, άποχτήσουν πολιτικήν 
έξουσία καί μετασχηματίσουν τό κράτος σύμφωνα μέ τΙς 
άνάγκες τους. Τότε γ ίνετα ι Αμεσα έπικείμενη ή σύγκρου
ση άνάμεσ α  στόν έργαζόμενο καί τόν έργοδότη, καί δέ 
μπορεΐ ν* άναβληθεΐ πιό πολύ. Τότε ή έργατική τάξη δέν 
μπορεΐ πιά νά ξεγελαστεί μ* άπατηλές έλπίδες κι ύπο- 
σχέσεις πού ποτέ δέν πρόκειται νά πραγματοποιηθούν : 
τότε μπαίνει τελικά όλοκάθαρα στήν πρώτη γραμμή καί 
στήν πραγματική του μορφή τό μεγάλο πρόβλημα τοΟ 
19ου αιώνα : ή κατάργηση τοΟ προλεταριάτου. Τώρα στή 
Γερμανία, τή μάζα  τής έργατικής τάξης τή χρησιμοποιού
σαν δχι οί σύγχρονοι άρχοντες τής χειροτεχνίας πού τόσο
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θαυμάσια δείγματα μάς δίνει ή Μεγάλη ΒρεττανΙα, μά 
μερικοί έργοστασιάρχες πού όλόκληρη ή έργοστασιακή 
τους όργάνωση εΤναι μονάχα £ν’ άπομεινάρι τοΟ Με
σαίωνα.

Κι δπως ύπάρχει μιά τεραστία διαφορά άνάμεσα  στά 
μεγάλο άφέντη μπαμπακοβιομήχανο καί τό μικρομπαλω- 
ματή ή τό μικροράφτη, Ιτσι ύπάρχει μιά άντίστοιχη άπό- 
σταση άνάμεσα στόν έργοστασιακό τεχνίτη μέ τούς πλα- 
τειούς όρίζοντες τής σύγχρονης βιομηχανικής Βαβέλ καί 
τόν ταπεινό μεροκαματιώρη ράφτη ί) έπιπλοποιό μ ιδς μ ι
κρής έπαρχιακής πόλης, πού ζε ϊ κάτω άπό συνθήκες κι. 
έργάζεται σύμφωνα μ’ £να σύστημα πού πολύ λίγο δ ια 
φέρουν ά π ’ τίς συνθήκες καί τό σύστημα πού ζοΟσαν kl 
έργάζονταν οί άνθρωποι πού έκαναν τήν ίδ ια  δουλειά 
έδώ κι έκατό χρόνια. 'Η  γενική αύτή έλλειψη σύγχρονων 
δρων ζωής, σύγχρονω ν τρόπων βιομηχανικής π α ρ α γω 
γής, συνοδεύονταν φυσικά άπό μιά τό ίδ ιο  άρκετά γενική 
έλλειψη σύγχρονων Ιδεών, καί κατά συνέπεια δέν πρέπει 
νά κάνει διόλου έντύπωση άν, μέ τό ξέσπασμα τής έπα
νάστασης, μιά μεγάλη μερίδα τής έργατικής τάξης ξε- 
λαρυγκιαζότανάπαιτώ ντας νά ξαναΐδρυθοΟν άμεσα οί συν
τεχνίες κι ot προνομιοΟχες μεσαιωνικές έμπορικές άδελφό- 
τητες. 'Ω στόσο, γ ιά  τίς έργοστασιακές περιφέρειες, πού 
κυριαρχούσε τό σύγχρονο σύστημα παραγω γής, καί σάν 
συνέπεια πού έφερναν οί εύκολίες τής άλληλοεπικοινωνίας 
καθώς καί διανοητικής άνάπτυξης πού προκαλοΟσε ή νο
μαδική ζωή ένός μεγάλου άριθμοΰ έργατών, δημιουργή- 
θηκε Μνας Ισχυρός πυρήνας, πού ot Ιδέες του γιά  τή χει
ραφέτηση τής τάξης του ήσαν πολύ πιό ξάστερες καί πο
λύ πιό σύμφωνες μέ τά πραγματικά γεγονότα  καί τίς Ιστο
ρικές άνάγκες. "Ομως οί έργάτες αύτοί ήταν μιά άπλή 
μειοψηφία μόνο. "Αν τό πραγματικό κίνημα τής μεσαίας 
τάξης μπορεΐ νά χρονολογηθεί άπό τό 1840, τό κίνημα 
τής έργατικής τάξης άρχίζει νά κάνει τήν έμφάνισή του 
μέ τίς έξεγέρσεις τών έργατών στά έργοστάσια τής Σιλε- 
σίας (*) καί τής Βοημίας στά 1744, καί παρακάτω, θά μάς

1) Ή  έξέγεροη τΩν ύφαντουργΩν της Σιλεσίας ποΟ ύποβά* 
λονταν σέ άγρια έκμετάλευση άπό τά έμπορικά σπίτια πού τούς 
Ιδιναν δουλειά γιά λογαριασμό τους ξέσπασε σ ιά  1844. Ή  έξέγερ· 
ση πνίγηκε μέ τή χρησιμοποίηση της στρατιωτικής δύναμης. Τήν 
έξέγερση αύτήν τήν άκολούθησε μέσα στόν ίδιο χρόνο ή έξέγερση 
τΟν Μπασμαδόρων μέ μερικές πόλεις τής Βοημίας (Σημ. Ά γ γλ . 
Έκδοσης).
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δοθεί -πολύ γρήγορα ή εύκαιρία νά  έξετάσουμε τά διάφορα 
στάδια πού πέρασε τό κίνημα αύτό.

Τέλος ύπήρχε ή μεγάλη τάξη τών μικρών καλλιεργη
τών, τών άγρότών, πού μέ τήν άκολουθία τους άπό τούς έρ
γά τες γής άποτελοΟν μιά πλειοψηφία σ’ όλόκληρο τό έθνος. 
Μά κι ή τάξη αύτή χωριζόνταν έπίσης σέ διάφορα στρώ
ματα. Πρώτα ύπήρχανε οί πλούσιοι καλλιεργητές, πού στή 
Γερμανία τούς λένε Gross καί M itter-Bauen (μεγάλοι καί 
μικροί άγρότες), πού ε ίχα ν  στήν κατοχή τους μεγαλύτερης 
ή μικρότερης Ιχτασης άγροκτήματα καί πού καθένας τους 
είχε στήν ύπηρεσία του κάμποσους έργάτες γής. Ή  τάξη 
αύτή, πού βρίσκεται άνάμεσα στούς άφορολόγητους με
γάλους φεουδαρχικούς γαιοκτήμονες καί τούς μικρότερους 
άγρότες καί έργάτες γής γ ιά  λόγους πού ε ΐνα ι αύτονόη- 
τοι, ευρισκε τόν πιό φυσικό πολιτικό της δρόμο στή συμ- 
μαχία μέ τήν άντιφεουδαρχική μεσαία τάξη τών πόλεων. 
Δεύτερο, ύπήρχαν, οί μίκροϊδιοχτήτες γής (freeholders), 
πού έπικρατοΟσαν στήν έπαρχία τόΟ Ρήνου (*), δπου ό 
φεουδαρχισμός ε ίχε  ύποκύψει κάτω άπό τά δυνατά χτυπή
ματα τής Μ εγάλης Γαλλικής Έ πανάστασης. Τέτοιοι μι- 
κροϊδιοχτήτες (freeholders) ύπήρχαν έπίσης πού καί πού 
σ’ άλλες έπαρχίες δπου είχαν κατορθώσει νά έξαγορά· 
σουν τίς φεουδαρχικές υποχρεώσεις πού βαρύνανε πρωτή- 
τερα τά  χτήματά τους. Ή  τά ξη  αύτή, ώστόσο, ήταν μιά 
τάξη έλεΰθερων Ιδιοχτητών όνομαστικά μόνο γιατί ή πε- 
ρουσία τους ήταν ύποθηκευμένη σέ τέτοιο βαθμό καί κάτω 
άπό τόσο βαρειούς δρους, πού ό πραγματικός γαιοχτήμο- 
νας δέν ήταν ό άγρότης μά ό τοκογλύφος πού τοΟ ε ίχε  
δανείσει τά χρήματα. Τρίτο, ύπήρχαν φεουδαρχικοΐ κολ- 
λήγοι (tenets) πού δέν ήταν εύκολο νά διωχτούν άπό τά 
χωράφια τους, μά πού έπρεπε νά  πληρώνουν μιά π ά για  
γαιοπρόσοδο ή νά  κάνουν ένα κάποιο πάγιο  ποσό έργα- 
σ ίας γιά  τόν άφέντη τοΟ τσιφλικιού. Τέλος, έρχονται οΐ 
έργάτες γής, πού οί δροι τής ζωής τους, σέ πολλές μεγά
λες άγροτικές έκμεταλλεύσεις ήταν όλότελα ή ίδ ια  μέ τήν
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1) Στή Ρηνανία ήταν πολύ μεγάλη ή άμεση έπίδραση της Γαλ
λικής έπανά στάσην, σόν συνέπεια ιής προσάρτησης της στή Γ λ- 
λία τήν έποχή τής κυριαρχίας τοΟ Ναπολέοντα Α '. Έξαιτίας της 
έπίδρασης αύτής ή φεουδαρχία καταργήθηκε στις άρχές τού 19ου 
αιώνα, καί στά 1815 δταν ή περιοχή αύτή προσαρτήθηκε στήν Πρωσ. 
σία δέν άιτοκαταστάθηκε ξανά. ’Αντίθετα στήν Πρωσσία οι φευυ- 
δαρχικέ; σχέσεις παρέμειναν ώς τήν έπανάσταση τοΟ 1848. (Σημ- 
Ά γγλ . Έ κδ ).



κατάσταση τής ίδ ια ς τάξης στήν ’Α γγλία, καί πού, σ ’ δλες 
τίς περιπτώσεις, ζοΟσαν καί πέθαιναν φτωχοί, !μέ κακή 
διατροφή καί δούλοι τών έργοδοτών τους.

Οί τρεις τελευταίες αύτές τάξεις τοϋ άγροτικοΟ πλη- 
θυσμοΟ οΐ μικροί ίδιοχτήτες, οί φεουδαρχικοί κολλήγοι, καί 
ot έργάτες γης, δέ βασάνιζαν ποτέ τό μυαλό τους μέ τήν 
πολιτική πριν άπό τήν έπανάσταση, μά είνα ι όλοφάνερο 
πώ ς τό γεγονός αύτό θά πρέπει νά τούς άνοιξε £να και
νούργιο στάδιο, γιομάτο λαμπρές προοπτικές. Σέ κάθε μιά 
ά π ’ τίς τάξεις αύτές ή επανάσταση πρόσφερε ώφελήματα 
κι επρεπε νά περιμένει κανένας πώ ς μιά καί άρχισε καλά 
τό κίνημα, καθένας μέ τή σειρά του, θά έπαιρνε μέρος σ ’ 
αύτό. Μά, ταυτόχρονα, είναι άλλο τόσο αύτονόητο καί 
βγαίνει άλλο τόσο άπό τήν ιστορία δλων τών σύγχρονων 
χωρών, πώς οί άγροτικοί πληθυσμοί δέ μπροΟν ποτέ νά 
έπιχειρήσουν Μνα άνεξάρτητο κίνημα, τόσο γιατί ό άγρο- 
τικός πληθυσμός είναι σκόρπιος, σέ μεγάλες έκτάσεις, δσο 
καί γιατί παρουσιάζεται μεγάλη δυσκολία νά γίνει μιά 
συμφωνία άνάμεσα σ* £να σημαντικό μέρος του. Χρειά
ζονται τό άρχικό σκούντημα άπό τούς πιό συγκεντρωμέ- 
μένους, πιό φωτισμένους, πιό εύκίνητους άνθρώπους τών 
πόλεων.

Τό παραπάνω σύντομο διάγραμμα γιά τίς πιό σπου
δα ίες  τάξεις, πού στό σύνολό τους άποτελοΰσαν τό Γερ
μανικό έθνος κατά τήν έκρηξη τών τελευταίων κινημάτων, 
θά είνα ι κιόλας άρκετό γιά νά έξηγήσει £να μεγάλο μέρος 
άπό τήν άσυναρτησία, τήν άσυμμετρία καί τή φαινομενι- 
κήν άντίφαση ποΟ κυριαρχούσε στό κίνημα. "Οταν έρχον
τα ι σέ σύγκρουση συμφέροντα τόσο ποικίλα, τόσο άντίθετα, 
τόσο περίεργα άλληλοδιασταυρούμενα- δταν τά άνταγωνι- 
ζόμενα αύτά συμφέροντα σέ κάθε διαμέρισμα, σέ κάθε έ- 
παρχία  άνακατεύονται σέ διάφορες άναλογίες· δταν, π α ν5 
άπ* δλα , δέν ύπάρχει μεγάλο κέντρο στή χώρα, δταν δέν 
ύπάρχει Λονδίνο, ουτε Παρίσι πού οί άποφάσεις τους, μέ 
τό κΰρος τους μπορούν νά κάμουν άχρηστη τήν άνάγκη 
τής διαδοχικής έπανάληψης τής πάλης γιά  τό ίδ ιο  ζήτημα 
σέ κάθε ξεχωριστή περιοχή, τί άλλο μπορεΐ νά περιμένει 
κανένας παρά μονάχα πώς ό άγώ νας θά άποσυντεθεΐ σ 
Ινα  πλήθος άπό ξεκομμένες συγκρούσεις, πού σ’ αύτές 
ξοδεύονται τεράστιες ποσότητες α ίματος, έ\έργειας καί 
κεφαλαίου, καί πού παρ* δλα αύτά δέν φέρνουν άποφασι- 
στικό ά ποτέλεσ μ α ;

Ό  πολιτικός διαμελισμός τής Γερμανίας σέ τρεις
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ντουζίνες πριγκηπάτα μικρότερης ή μεγαλύτερης σημασίας 
έξηγεΐται παρόμοια ά π ’ αύτή τή σύγχυση καί τήν πολλα
πλότητα τών στοιχείων πού συνθέτουν τό έθνος καί πού 
ποικίλουν πάλι σέ κάθε τόπο. Έ κ ε ΐ δπου δέν ύπάρχουν 
κοινά συμφέροντα δέ μπορεΐ νά ύπάρχει ένιαΐος σκοπός, 
καί πολύ λιγότερο, ένότητα δράσης. Ε ίνα ι άλήθεια, πώς ή 
Γερμανική 'Ομοσπονδία (‘), κηρύχτηκε άδιάλυτη γιά πά ν
τα. Ή  'Ομοσπονδία ώστόσο καί τό όργανό της ή Δίαιτα, 
δέν άντιπροσώπευαν ποτέ τή Γερμανικήν ένότητα. Τό υψι- 
στο σημείο πού κατόρθωσε νά ψτάσει ή συγκέντρωση στή 
Γερμανία ήταν ή 'ίδρυση τής Zollverein (Τελωνειακής "Ε 
νωσης). Μέ τήν Zollverein αύτή τά κράτη τής Βόρειας 
θάλασσας έξαναγκάστηκαν κι αύτά νά  δημιουργήσουν 
μιά δική τους Τελωνειακή “Ενωση,, ένώ ή Αύστρία εμεινε 
περιφραγμένη στό δικό της χωριστό άπαγορευτικό δασμο
λογικό σύστημα. Ή  Γερμανία είχε τήν ικανοποίηση νά 
βρίσκεται γ ιά  κάθε πρακτικό σκοπό χωρισμένη σέ τρεις 
μονάχα άνεξάρτητες έξουσίες, άντίς σέ τριάντα £ξη. Φυ
σικά, ή ύπέρτατη κυριαρχία τοΰ Τσάρου τής Ρωσσίας (!) 
δπως καθιερώθηκε στά 1814, δέν έπαθε καμμιά μεταβολή 
ά π ’ τήν άποψη αύτή.

Μιά καί βγάλαμε τά προκαταρκτικά αύτά συμπερά
σματα άπό τϊς ύποθέσεις μας, θά δοΟμε, στή συνέχεια 
πώς διάφορες τάξεις τοϋ γερμανικού λαοΰ πού άναφέραμε 
παραπάνω, σύρθηκαν ή μιά υσ νερ’ άπό τήν άλλη στό κίνη
μα αύτό σάν ξέσπασε ή Γαλλική έπανάσταση τοΟ 1848.

Λονδίνο, Σεπτέμβρης 1851.
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1) Ή  Γερμανική 'Ομοσπονδία, μέ τήν 'Ομοσπονδιακή Δίαιτα 
(Budenstag) πού συνέρχονταν στήν Frankfort·on-them ain, Ιδρύ
θηκε στά 1815 στό Συνέδριο τής Βιέννης ϋστερ’ ά π ’ τήν άνατροπή 
τοΰ Ναπολέοντα Α \  Στήν πραγματικότητα ή 'Ομοσπονδία ήταν 
δπλο πολιτικής άντίδρασης στά χέρια τοΰ Αύστριακοΰ καί ΓΙρωσ- 
σικοΰ δεσποτισμοΰ. (Σημ. Ά γγλ . "Εκδ.).

2) "Υστερ’ άπ’ τήν Ανατροπή τοΟ Ναπολέοντα Α'. στά 1814- 
15, ό τσαρισμός Επαιξεν ήγετικό ρόλο στήν άντιδραστική «Ιερή 
Συμμαχία» πού κλείστηκε άνάμεσα στή Ρωσσία, τήν Αόστρία κοΛ 
Πρωσσία στά 1815. Ό  τσαρισμός εΤχ* ένδιαψέρον o i i  διαμιλισμό 
τής Γ«ρμανίας. (Σημ. Ά γγλ . Έ κ8.).



TO ΠΡΩΣΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

(New York Daily Tribune, 28 Όκτώβρη 1851)

Τ ό πολιτικό κίνημα τής μεσαίας ή άστικής τάξης στή 
Γερμανία, μπορεΐ νά χρονολογηθεί ά π ’ τό 1870. Προηγή- 
θηκαν συμπτώματα πού έδειχναν πώ ς ή τάξη πού κρατοΟ- 
σε τό χρήμα, και τή βιομηχανία στά χέρια της σ ’ αύτήν 
τή χώρα, ε ίχε  ψτάσει σ ’ £να βαθμό ώριμότητας 
πού δέν τής έπέτρεπε πιά  νά έξακολουθεΐ νά  μένει άπα· 
θής καί παθητική κάτω ά π ’ τό ζυγό  τής μισοφεουδαρχι- 
κής μισογραφειοκρατικής μοναρχίας. Οί πιό μικροί πρί- 
γκηπες τής Γερμανίας ώς £να μέρος γ ιά  νά  έξασφαλί- 
σουν μεγαλύτερη άνεξαρτησία άντίκρυ στήν κυριαρχία 
τής Αύστρίας καί τής ΠρωσσΙας ή άντίκρυ στήν έπιρροή 
τής άριστοκρατίας, μέσα στά δικά τους κράτη κι άπ ’τό αλλο 
μέρος γιά  νά παγιώσουν σ’ £να σύνολο τίς άσύνδετες με
ταξύ  τους έπαρχίες πού τό Συνέδριο τής Βιέννης (‘) ένω
σε κάτω ά π ’ τήν κυριαρχία τους, παραχωρούσαν ό ένας 
δστερ’ ά π ’ τόν άλλο, στούς ύπηκόους τους, σύνταγμα μέ 
λιγότερο ή περισσότερο φιλελεύθερο χαραχτήρα. Μπο- 
ροΟσαν νά κάνουν £να τέτοιο πράγμα, χωρίς νά διατρέ
χουν οί ίδ ιο ι κανένα κίνδυνο, γιατί ήξεραν πώ ς ά ν  ή 
Δ ία ιτα  τής ‘Ομοσπονδίας, τό άπλό αύτό άντρείκελο στά 
χέρια^_ής ΑύστρΙας καί τής ΠρωσσΙας άποφάσιζε νά  κα
ταπατήσει τήν άνεξαρτησία πού ε ίχαν , σάν κυρίαρχοι 
ήγέμόνες, θά βρίσκανε &ν άντιστέκονταν στίς δ ια τα γές 
της, ύποστήριξη ά π ’ τήν δημόσια γνώμη καί τίς Βουλές' 
κ( άν, άντίθετα οί Βουλές αύτές γίνονταν τιάρα  πολύ δυ 
νατές, μποροϋσαν άμέσως μέ τή δύναμη τής Δ ία ιτας νά 
τσακίσουν κάθε άντιπολίτευση. Οί συνταγματικοί θεσμοί 
τής Βαυαρίας, τής Βυτεμβέργης, τής Βάδης καί τοϋ 'Α 
πόβαρου δέν μπορούσαν νά  προκαλέσουν, κάτω ά π ’ αύ
τές τίς συνθήκες, καμμιά πολιτική πάλη γ ιά  τιήν πολιτική 
έξουσία καί κατά συνέπεια ή μεγάλη μά ζα  τής γερμανικής 
μεσαίας τάξης κρατιόταν, κατά γενικό κανόνα, μακρυά

1) Τό Συνέδριο τής Βιέννης συνήλθε στή Βιέννη στά 1814, 
Οστερ’ ά π ’ τήν ήττα τοίΓΉαπολέοντσ Α \ Τό Συνέδριο αύτό τών 
Εύρωπαϊκών δυνάμεων δλλαξε όλότελα τό χάρτη τής Εύρώπης σέ 
δψελος τών Αντιδραστικών δυνάμεων (’Αγγλίας, Ρωσσίας, Πρω- 
•σίας κλπ.) πού καταχτήσανε τή Γαλλία τοΰ Ναιιολέοντα. (Σημ. 
Ά γ γ λ . Έ κδ.).
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ά π ’ τΙς μικροφιλονεικίες πού ξεσποΟσαν σ τά  νομοθετικά  
σώ ματα τών μικρών Κρατών, ξέροντας καλά πώς δίχως 
βασική άλλαγή  στήν πολιτική καί τό Σύνταγμα τών δυό 
μεγάλω ν δυνάμεων τής Γερμανίας (τής Πρωσσίας κα ΐτής 
Αύστρίας) κάθε προσπάθεια καί νίκη δευτερεύουσας ση
μασίας δέν μποροΟσε νά βοηθήσει σέ τίποτε.

'Ωστόσο άπ* τίς μικρές αύτές συνελεύσεις ξεφύτρωσε 
ταυτόχρονα μιά γενιά  άπό φιλελεύθερους νομομαθείς, 
έααγγελματίες Αντιπολιτευόμενους, δπως ol Rottecks, ot 
W elchers, ot Roemers, ol Jordans, ot Stiives, ot Eisenm anns 
ol μεγάλοι αύτοί «Λαϊκοί Ανδρες* (Volksmanner) πού, 
Οστερ* άπό μιά λιγότερο ή περισσότερο, θορυβώδικη, μά 
πάντα  στείρα άντιπολίτευση εϊκοσι χρόνων, Ανυψώθηκαν 
τέλος στήν κορυφή τής έξουσίας άπ’ τήν έπαναστατική 
πλημμυρίδα τοΟ 1848 κι ά π ' δπου, άφοΟ Ιδειξαν δλη τήν 
άνικανότητα καί μηδαμηνότητά τους γ ιά  μιά τέτοια έξου
σία, γκρεμίστηκαν ξανά μονομιάς. Τά πρώτα τοϋτα δείγ
ματα  τοΟ έμπορα τής πολιτικής καί τής άντιπολίτευσης, 
στό γερμανικό έδαφος, συνήθισαν μέ τΙς δμιλίες καί τά 
γραφτά τους τά γερμανικά αύτιά στή γλώσσα τής συν
ταγματικής θεωρίας τους, τόν έρχομό μιάς έποχής, δπου 
ή μεσαία τάξη θά παραλάβαινε καί θ’ άποκατάσταινε στήν 
άρχική της σημασία, τήν πολιτική φρασεολολογία πού συ
νήθιζαν νά χρησιμοποιοϋν ot φλύαροι αύτοί δικηγόροι καί 
καθηγητές, χωρίς ol ίδιοι νά ξέρουν καί πολλά π ρ ά γμ α 
τα  γ ιά  τό άρχικό νόημα πού είχε  άποδοθεϊ σ’ αύτή.

*Η γερμανική φιλολογία βρισκόταν τό ΐδιο κάτω ά π ’ τήν 
έπίδραση τής πολιτικής έξαψης πού εΤχε καταλάβει όλά
κερη τήν Εύρώπη ϋστερ’ άπό τά  συμβάντα τοΟ 1830. “Ο 
λοι σχεδόν ol σ υγγρ α φ είς  τής έποχής αύτής διακηρύχνα- 
νε μιάν άγουρη συνταγματική θεωρία ή μιάν άκόμα πιό 
αγουρη δημοκρατική θεωρία. Γινόταν δλο καί περισσότερο 
τής μόδας καί μάλιστα στούς κατώτερης ποιότητας φιλο- 
λογοΟντες, ν’ άντικατασταίνουν, στά φιλολογικά τους κα
τασκευάσματα, τήν Ελλειψη πνεύματος μέ πολιτικούς ύ· 
πα ινιγμούς, δντας βέβαιοι πώ ς έτσι θά τραβοΟσαν τήν 
προσοχή. Ή  ποίηση, ή νουβέλλα, οί έπιθεωρήσεις, τό δρά 
μα, κάθε φιλολογική παραγω γή, διαποτιζόταν ά π ’ αύτή 
τή λεγόμενη «τάση», δηλαδή μέ περισσότερο ή λιγότερο 
δειλές έκδηλώσεις σέ άντικυβερνητικό πνεΟμα. Καί γ ιά  νά  
συμπληρωθβΐ ή σύγχυση τώ ν Ιδεών πρύ κυριαρχούσε δστερ’ 
άπ* τό 1839 σ ίή  Γερμανία, μαζί μ* έκεΐνα τά  στοιχεία  
τής πολιτικής άντιπολίτευσης άνακατεύθηκαν κακοχωνε
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μένες πανεπιστημιακές άναμνήσεις της γερμανικής φιλο
σοφίας καί παρανοημένα σταχυολογήματα ά π ’ τό γα λλ ι
κό σοσιαλισμό, Ιδιαίτερα τό Σαινσιμονισμό (*). Ή  κλ(κα 
τών συγγραφέων πού φαφλάτιζαν τό παρδαλό αύτό άνα* 
κάτωμα τών ιδεών, αύτονομαζόταν καυχησιάρικα «Νέα Γ ερ
μανία» (2) ή «Σύγχρονη Σχολή». Ά π ’ τήν έποχή έκείνη κι 
ΰστερα άποκηρύξανε τά νεανικά τους άμαρτήματα, μά 
δέν καλυτέρεψαν τό Οφος στά γραφόμενά τους.

Τέλος, ή γερμανική φιλοσοφία, αύτό τό πιό μπερδε
μένο, μά καί ταυτόχρονα τό πιό σίγουρο θερμόμετρο γιά 
τήν άνάπτυξη τοΰ γερμανικού πνεύματος, πήρε τό μέρος 
τής μεσαίας τάξης, δταν ό Χέγκελ διακήρυξε στή Φιλο
σοφία τοΟ Δικαίου, πώς συνταγματική μοναρχία είνα ι ή 
όριστική καί ή πιό τέλεια μορφή κυβέρνησης. Μ’ άλλα  λό
γ ια  διακήρυξε τόν έρχομό τής μεσαίας τάξης τής χώρας 
στήν πολιτική έξουσία. Ή  σχολή  του, ίίστερ’ άπ ' τό θάνα
τό του, δέ σταμάτησε ώς έ5ώ. Έ νώ , ά π ’ τή μιά μεριά, ή 
περισσότερο προοδευτική μερίδα τών όπαδών του, έβαζε 
κάθε θρησκευτική πίστη κάτω ά π ’ τή βασανιστική δοκιμα
σία τής πιό αύστηρής κριτικής καί κλόνιζε συθέμελα τό 
παλιό οίκοδόμημα τοΰ χριστιανισμού, πρόβαλλαν ταυτό
χρονα τολμηρότερες πολιτικές άρχές άπό αύτές πού είχαν 
ώς τά τότε τήν τύχη ν ’ άκοΰνε τά γερμανικά αύτιά καί 
πασκίζανε ν ’ άποκαταστήσουν τή δόξα τής μνήμης τών 
ήρώαον τής πρώτης Γαλλικής ’Επανάστασης. Ή  δυσκολο- 
νόητη φιλοσοφική γλώσσα πού ε ίχα ν  ντυθεί οί ιδέες α ύ 
τές &ν καί σκότιζε τό πνεύμα τόσο τοϋ συγγραφέα δσο 
καί τοϋ άναγνώστη, στράβωνε άλλο τόσο καί τά μάτια 
τοϋ λογοκριτή κι ετσι κατάφερναν οί «Ν ιοχεγκελιανοί» 
συγγραφείς νά χαίρονται μιάν έλευθερία τύπου, άγνωστη 
σέ κάθε άλλον κλάδο τής φιλολογίας.

Ή τ α ν  φανερό λοιπόν πώς κι ή δημόσια γνώμη άλλαζε 
στή Γερμανία. Σ ιγά —σιγά, ή μεγάλη πλειοψηφία τών τά 
ξεων έκείνων πού ή μόρφωση, ή ή θέση τους στή ζωή, 
τΙς βοηθούσε ν ’ άποχτήσουν κάτω ά π ’ τό καθεστώς μιδς
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1) Γιά τόν Sain-Simon καί τή διδασκαλία του, βλ. Φρ. "Εν- 
Υκελς Σοσιαλισμός : Ούτοπικός καί Επιστημονικός. (Σημ. ‘Α>γλ, 
Έ κδ.), _

2) Νέα Γ ερμανία. Μιά φιλολογική τάση πού γεννήθηκε γύρω 
στά 1830 κάτω άπό τήν έπίδραση τών ποιητών Χάϊνε καί Borne. 
"Αν κι ή όμάδα αύτή άποτελοΟσε μονάχα μιάν άδύναμη άντιπολί· 
τευση, τά έργα της άπαγορεύτηκαν άπ ' τήν 'Ομοσπονδιακή Δίαιτα. 
(Σημ. Ά γ γ λ . ’Έκδ.).



άπόλυτης μοναρχίας, κάποιες πολιτικές γνώσεις καί νά  
διαμορφώσουν έτσι κάτι σάν άνεξάρτητη πολιτική γνώμη, 
ένώθηκαν σέ μιά δυνατή φ ά λα γγα  άντιπολίτευσης ένάντια 
στό σύστημα πού ύπήρχε. Σ ά ν θελήσει κανένας νά κρίνει 
τόν άργό ρυθμό τής πολιτικής άνάπτυξης στή Γερμανία, 
πρέπει νά μήν παραλείψει νά λάβει ύπόψη του τΛ δυσκο
λία  πού ύπήρχε στή συγκέντρωση σωστών πληροφοριών, 
γ ιά  όποιοδήποτε ζήτημα, σέ μιά χώρα πού δλες οί πηγές 
πληροφοριών βρίσκονταν κάτω ά π ’ τόν έλεγχο τής κυβέρ
νησης, δπου, ά π ’ τά Σχολειά  τών Φτωχών καί τά  Κυρια
κάτικα Σχολειά  ώς τίς ’Εφημερίδες καί τά Πανεπιστήμια, 
τίποτε δέ λεγόταν, δέ διδασκόταν, δέν τυπω νόταν ή δημο
σιευόταν τίποτα  χωρίς νά  έγκριθεΐ πρωτύτερα άπ’ τήν κυ 
βέρνηση. Ρίχτε, λόγου χάρη, μιά ματιά στή Βιέννη. Ό  πλη
θυσμός τής Βιέννης, πού άσχολεΐται στή βιομηχανία, στή 
χειροτεχνία δέν έχει ϊσω ς τόν δμοιο του στή Γερμανία. 
Σέ πνεύμα, θάρρος κι έπαναστατική δραστηριότητα άπο- 
δείχτηκε πάρα πολύ άνώτερος ά π ’ δλους τούς άλλους. 
Ώ στόσο, περισσότερο άπό κάθε άλλον δέν γνώριζε τά 
πραγματικά του συμφέροντα κι έκαμε στή διάρκεια τής 
έπανάστασης περισσότερα λάθη άπό κάθε άλλο κι αύτό 
όφειλόταν σέ πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στή σχεδόν ά π ό 
λυτη άγνοια , πού κατώρθωσε νά τόν κρατήσει ή κυβέρνη
ση τοΰ Μέττερνιχ, πάνω  στά πιό κοινά πολιτικά θέματα. 
Δέν χρειάζεται νά έξηγήσουμε παραπέρα για τί, κάτω άπό  
fc'vct τέτοιο σύστημσ,οί πολιτικές πληροφορίες, ήταν άποκλει- 
στικό σχεδόν μονοπώλιο γιά  έκεΐνες τΙς κοινωνικές τάξεις 
πού τά οικονομικά τους μέσα, τούς έπέτρεπαν νά πληρώ
νουν γιά  νά τίς μπάσουν λαθραία  στή χώρα κι Ιδιαίτε
ρα γ ιά  κείνους πού τά  συμφέροντά τους θίγονταν πιό 
σοβαρά ά π ’ τήν ύπάρχουσα κατάσταση πραγμάτω ν—δη
λαδή ή έργοστασιακή κι οί έμπορικές τάξεις. Κατά συν
έπεια, αύτές ot δυό τάξεις ήταν ot πρώτες πού ένώθηκαν 
σέ κοινό μέτωπο ένάντια στή συνέχιση ένός περισσότερο 
ή λιγότερο μασκαρεμένρυ άπολυταρχισμοΟ κι ή άρχή γιά  
τό πραγματικό έπαναστατικό κίνημα στή Γερμανία, πρέ
πει νά χρονολογηθεί άπό  τότε πού πέρασαν αύτές ot τά 
ξεις στίς γραμμές τής άντιπολίτευσης.

Τό άντιπολιτευτικό «προνουντσιαμέντο» τής γερμανι
κής άστικής τάξης μπορεΐ νά χρονολογηθεί ά π ’ τό 1840, 
ά π ’ τό θάνατο  τοΟ τελευταίου βασιλιά τής Πρωσσίας, πού 
ήταν κι δ τελευταίος ά π ’ τούς Ιδρυτές τής ‘Ιερής Συμμαχίας 
τοΟ 1815 πού ζοΟσε άκόμα.ΤΗταν γνωστό πώ ς ό νέος βα-
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σιλιάς δέν ήταν ύποστηριχτής τής ούσιαστικά γραφειοκρα
τικής καί στρατιωτικής μοναρχίας τοΟ πατέρα του. Ή  γερ
μανική άστική τάξη περίμενε ώς Ενα βαθμό, ά π ’ τό Φρει
δερίκο Γουλιέλμο Δ '. τής Πρωσίας, έκεΐνο πού ή γαλλική 
μεσαία τάξη περίμενε ά π ’ τήν άνοδο στό θρόνο τοΰ Λου· 
δοβίκου ΙΣΤ'. “Ολοι συμφωνούσαν πώ ς τό παλιό  σύστημα 
εΤχε σπάσει καί ξεφτίσει κι επρεπε νά πεταχτεϊ στ* άχρη
στα. “Οτι ύποφέρνανε σιωπηλά στά χρόνια τοΟ παλιοΟ 
βασιλιά, τό διαλαλοΟσαν τώρα δυνατά σάν άβάσταχτο.

Μ’ άν ό Λουδοβίκος ΙΣΤ', « Louis le D£sire» (Λουδοβί
κος ό ποθητός) ήταν Ενας άφελής, Ενας ταπεινός μπουν
τα λά ς, πού μισοκαταλάβαινε τή μηδενικότητά του, πού 
δέν είχε  συγκεκριμμένες ιδέες καί κυβερνιόταν πρίν ά π ’ 
δλα άπ” τις συνήθειες πού άπόχτησε τόν καιρό πού έκπαι- 
δευόταν, ό «Φρειδερίκος Γουλιέλμος Le Desir£» ήταν κάτι 
τό όλότελα διαφορετικό. Έ νώ , δίχω ς άλλο, ξεπερνοΟσε 
τό γαλλικό πρωτότυπό του σέ άδυναμία χαρακτήρα, δέν 
ήταν οΰτε χωρίς άξιώσεις οΰτε χωρίς γνώμες. ΕΤχε άπο- 
χτήσει μ’ έρασιτεχνικόν τρόπο στοιχειώδικες άρχές γνώ 
σεων άπό πολλές έπιστήμες καί κατά συνέπεια, φανταζό
ταν τόν έαυτό του άρκετά μορφωμένο, ε τσ ιπ ο ύ νά  θεωρεί 
τήν δική του κρίση σάν τελειωτική στό κάθε ζήτημα.ΤΗταν 
βέβαιος πώς ήταν πρώτης γραμμής ρήτορας καί δίχως ά λ 
λο δέν ύπάρχει στό Βερολίνο πλασιέ πού θά μποροΟσε 
νά  τόν ξεπεράσει στήν άφθονία ένός ψευτοπνεύματος ή 
στή γρηγοράδα τής όμιλίας. Καί πρό πάντων εΤχε τίς δι
κές του γνώμες.

Μισοόσε καί καταφρονούσε τά γραφειοκρατικά στοιχεία  
τής Πρωσσικής μοναρχίας, μά μόνο καί μόνο γιςιτί δλες 
οί συμπάθειές του στρέφονταν οτό φεουδαρχικό στοιχείο. 
Ό  ίδιος ήταν Ενας ά π ’ τούς Ιδρυτές καί κύριους συνερ
γά τες τής « Έ  β δ ο μ α δ ι α ί α ς  Π ο λ ι τ ι κ ή ς  ‘Ε 
π ι θ ε ώ ρ η σ η ς  τ ο  0 Βε  ρ ο λ ί ν ο υ» (‘), τής λ εγά 
μενης ’Ιστορικής Σχολής (’) μιάς σχολής πού ζοΟσε μέ

1) Politisches W ochenblatt. ΤΗταν ή συντηρητική έφημερίδα 
πού εΐχε τό μεγαλύτερο κύρος στή Γερμανία. "Εβγαινε ά π ’ τό 
1331 ώς τό 1840. (Σημ. Ά γ γ λ . "Εκδ.).

2) Αντιδραστική σχολή δικαίου στή Γερμανία πού βοήθησε 
στό στέριωμα τής πολιτικής Αντίδρασης στή χώρα μέ τά φιλολο
γικά της £ργα, Ό  Μάρξ δίνει τόν παρακάτω χαρακτηρισμό γ ι’ 
αότήν τή σχολή:

«Μιά σχολή πού διδάσκει πώς κάθε κραυγή τών δουλοπάροι
κων ένάντια στό κνοΟτο εΤναι έπαναστατική, άφοΟ τό κνοΟτο είναι 
πατροπαράδοτο κι 6χει καθαγιαστεί άπ ' τά χρόνια καί τήν Ιστο
ρία...» (Κάρλ Μ άρξ: Κριτική τής Φιλοσοφίας τοΟ Δικαίου τοΟ 
Hegel). (Σημ. Ά γγλ . "Εκδ.)
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τ ίς  ιδέες τοΟ Boaald, De Maistre, κι άλλω ν συγγραφέων 
της πρώτης γενιάς τών Γάλλω ν νομιμοψρόνων (‘). κι ε ίχε 
σκοπό ν ’ άποκαταστήσει, δσο τό δυνατό πιό πλέρια, τούς 
εύγενεϊς  στήν πρώτη τους κοινωνική θέση.

Ό  βασιλιάς, σάν πρώτος εύγενής τοϋ βασιλείου 
του, Επρεπε νά  περιβάλλεται, κατά πρώτο λόγο, άπό μιά 
λαμπρή αΰλή μέ Ισχυρούς ύποτελεΐς τιμαριούχους: πρίγ- 
κηπες, δοΟκες, κόμητες καί κατά δεύτερο λόγο, άπό  πο
λυάριθμους καί πλούσιους παρακατιανούς εύγενεΐς, νά 
κυβερνάει δπω ς θέλει αύτός τούς άφοσιωμένους του πολί
τες (*) καί χωρικούς κι Ιτσι νάναι ό Ιδιος, ό άρχηγός μιάς 
•όλοκληρωμένης ιεραρχίας άπό τάξεις ή κάστες, πού καθε
μ ιά  τους θ’ άπολάβαινε τά Ιδιαίτερα προνόμια της καί θά 
χω ριζόταν ά π ’ τΙς άλλες ά π ’ τό σχεδόν άξεπέραστο έμπό- 
£ ιο  τής καταγω γής ή μιάς καθορισμένης κι άμετάκλητης 
κοινωνικής θέσης. Τ αυτόχρονα δλες αύτές οί κάστες ή 
■«τάξεις τοΟ βασιλείου» θά ΙσορροποΟσαν μεταξύ τους στή 
δύναμη καί τήν έπιρροή τόσο ώ ραΐα  πού θάφηναν στό βασι
λιά πλέρια άνεξαρτησία δράσης—αύτό ήταν τό beau ideal 
(δμορφο (δανικό) πού ό Φρειδερίκος Γουλιέλμος άνέλαβε 
νά  πραγματοποιήσει καί πού πασκίζει άκόμα ά πραγμα
τοποιήσει τούτη τή στιγμή.

Χρειάστηκε νά περάσει πολύς καιρός πριν ή πρωσσική 
άστική τάξη, πού δέν είχε  πάρα πολύ μεγάλη πείρα στά 
θεωρητικά ζητήματα, ν 5 άνα'καλύψει τόν πραγματικό σκο
πό στίς τάσεις τοΟ βασιλιά της. Ώ στόσο έκεΐνο πού 
Ανακάλυψε παρά πολύ γρήγορα ήταν τό γεγονός πώς 
<δ βασιλιάς ζητοΟσε πράγματα  πού ήταν όλότελα τό άν·
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1) Legitimistes : ‘Έ τσι είχαν όνομαστεΐ στή Γαλλία οΐ όπαδοί 
τής δυναστείας τών Βουρβώνων πού θεωροϋσαν πώς ή δυναστεία 
■αότή ήταν «νόμιμη» σ ’ Αντίθεση μέ τήν δυναστεία τών Όρλεανι- 
■στών, πού ύποστήριζαν πώς ήταν «μπάσταρδη» καί πώς εΤχε σφε
τεριστεί τά νόμιμα δικαιώματα της Βουρβωνικής δυναστείας στό 
‘θρόνο ίής Γαλλίας. Στήν πραγματικότητα ή Αντίθεση Ανάμεσα στίς 
δυό δυναστείες ήταν Αντίθεση δυό μεγάλων μερίδων τής γαλλικής 
■κοινωνίας. *Η δυναστεία τών Ορλεανιστών έκπροσωποΟσε τά συμ
φέροντα τής Αριστοκρατίας τοϋ χρήματος καί τών μεγάλων βιομη- 
χάνω ν.Ή  δυναστεία τών Βουρβώνων έκπροσωποΟσε βασικά τά συμ
φέροντα τών μεγάλων γαιοχτηαόνων. Σχετικά βλ. Κάρλ Μάρξ : 
18η Μηρυμαιρ  row Λ. Βαναπάρτη Έλλ. Μετ. Ν. Β. 1945 καί οί 
Ταξιχοι άγωνες ατη ΓαΧΧία Έλλ. Μετ. Γιάννη Ν. Βιστάκη. (Σημ. 
*. Μετ.).

2) Μέ τήν Εννοια τοΟ κατοίκου τής πόλης ’(Σημ·. τ. Μετ,).



τίθετο άπό κείνο πού ήθελε αύτή. Μόλις ό θάνατος τοΟ 
πατέρα  του Ιλυσε τά δεσμά τοΟ «ταλέντου της εύγλωτ- 
τΙας» τοΟ καινούριου βασιλιά, άρχισε νά διαλαλεϊ τίς προ
θέσεις του σ’ άμέτρητους λόγους. Καί κάθε λόγος του, 
κάθε πράξη του, τόν άποξένωνε ά π ’ τίς συμπάθειες τής 
μεσαίας τάξης. Δ ένθ ά  γνοιαζόταν καί τόσο πολύ γ ι” αύτό, 
άν μερικές ώμές καί καταπληκτικές πραγματικότητες δέν 
τον άνάγκαζαν νά διακόψει τά ποιητικά του δνειρα. ’Α λ
λοίμονο! Α ύτός ό ρωμαντισμός δέν τά καταφέρνει πολύ 
καλά στούς ύπολογισμούς του κι ό φεουδαρχισμός αύτός, 
ά π ’ τήν έποχή τοΟ Δόν Κιχώτη, κάνει τόν λογαριασμό του 
πάντα  χωρίς τόν ξενοδόχο! Ό  Φρειδερίκος Γουλλιέλμος 
Δ '. συμμεριζόταν πάρα πολύ τήν καταφρόνια γιά τά με
τρητά, πού δέν έπαψε ποτέ νδνα ι ή πιό εύγενικιά κληρο
νομιά γιά  τούς γιούς τών Σταυροφόρων. "Οταν άνέβηκε 
στό θρόνο, βρήκε δνα πολυέξοδο, αν καί φτωχικά όργανω- 
μένο κυβερνητικό σύστημα κι δνα μέτριο άπόθεμα στό δημό
σιο ταμείο. Μέσα σέ δυό χρόνια κι ή τελευταία πεντάρα 
ά π ’ τό πλεόνασμα (άπό τά δημόσια έσοδα) ξοδεύτηκε σέ 
γιορτές τής αύλής, σέ βασιλικές περιοδείες, σέ γενναιο
δωρίες καί παροχές σ’ άπένταρους, άθλιους κι άρπαχτι- 
κούς εύγενεΐς κλπ. κι οί ταχτικοί φόροι δέν ήταν άρκετοϊ 
γ ιά  τις άπαιτήσεις ούτε τής αύλής ούτε τής κυβέρνησης. 
Έ τσ ι, ή ΑύτοΟ Μ εγαλειότης βρέθηκε πολύ γρήγορα, ά π ’ 
τή μιά μεριά μπροστά σ’ £να τρομαχτικό ελλειμμα κι ά π ’ 
τήν αλλη, μπροστά σ’ £να νόμο τοΟ 1820, πού Εριζε πώς 
κάθε καινούργιο δάνειο, ή κάθε αύξηση στή φορολογία, 
πού ύπήρχε ώς τότε, ήταν παράνομη αν γινόταν χωρίς τήν 
έγκριση τής «μελλοντικής ’Αντιπροσωπείας τοΟ ΛαοΟ». 
Ή  άντιπροσωπεία αύτή δέν ύπήρχε κι ό καινούργιος βα
σιλιάς είχε πολύ λιγότερη διάθεση, ά π ’ δτι κι ό πατέρας 
του άκόμα, νά τή δημιουργήσει. Μά κι δν είχε αύτή τή 
διάθεση, ήξερε πώς ή δημόσια γνώμη είχε άλλάξει κατα
πληκτικά ά π ’ τήν έποχή πού άνέβηκε στό θρόνο.

Πραγματικά οί μεσαίες τάξεις, πού ώς £να βαθμό π ε 
ριμένανε πώς ό καινούργιος βασιλιάς θά παραχω ρούσε  
άμέσως σύνταγμα, θά κήρυχνε τήν έλευθερία τοΟ τύπου, 
τά όρκωτά δικαστήρια κτλ. κοντολογής πώς θάπαιρνε ό 
Τδιος τήν ήγεσία αύτής τής είρηνικής έπανάστασης πού 
ε ίχαν  άνάγκη γ ιά  νά πετύχουν τήν πολιτική έξουσία— 
άνακαλόψανε τήν πλάνη τους καί στράφηκαν ά γρ ια  ένάν- 
τια  στό βασιλιά. Στις έπαρχίες τοΟ Ρήνου καί λίγο πολύ 
σ ’ όλάκερη γενικά τήν Πρωσσία, είχαν τόσο έξαγριω θεΐ,
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πού μιά καί δέν είχαν Ανθρώπους Ικανούς νά τίς Αντιπρο
σωπεύσουν στόν τύπο, Αποφάσισαν νά φτάσουν σέ μιά 
συμμαχία μέ τό φιλοσοφικό κόμμα τών άκρων π ο ύ γ ι’ αύτό 
μιλήσαμε παραπάνω . Ό  καρπός τής συμμαχίας αύτής 
ήταν ή Rhenish Gazette ( ‘) τής Κολώνιας, μιά έφημερίδα 
πού παύτηκε Οστερ’ άπό μιά ζωή δεκαπέντε μηνών, μά πού 
άποτελεΐ τήν άρχή τοΟ σύγχρονου τύπου στή Γερμανία. 
Αύτό Ιγ ινεσ τά  1842.

Ό  φτωχός βασιλιάς, πού οί οικονομικές του δυσκο· 
λίες άποτελοΟσαν τήν πιό πικρή σάτιρα γ ιά  τις με* 
μεσαιωνικές του κλίσεις, άνακάλυψε πολύ γρήγορα πώ ς δέ 
θ ά  μποροΟσε νά συνεχίσει τή βασιλεία του άν δέν Ικανέ 
μερικές έλαφρές παραχωρήσεις στίς λα ϊκές κραυγές γιά 
κείνην τήν «’Αντιπροσωπεία τοΟ λαοΟ» πού, σάν τό τε 
λευταίο άπομεινάρι ά π ’ τις άπό καιρό ξεχασμένες ύπο- 
σχέσεις τοΟ 1813 καί 1815, ε ίχα ν  ένσωματώσει στό νόμο 
τοΟ 1820. Βρήκε λοιπόν τόν τρόπο πού θά προκαλοΟσε τις 
λιγότερες άντιρρήσεις γ ιά  νά ικανοποιήσει τόν ένοχλητι- 
κόναύτό κόσμο συγκαλώ ντας σέ συνεδρίαση τίς Μόνιμες 
Ε π ιτρ ο π ές  ά π ’ τίς Ε πα ρ χια κ ές Δ ίαιτες. Οί Ε πα ρ χια κ ές 
Δ ίαιτες εΤχαν ιδρυθεί στά 1823. Ά ποτελοΟ νταν γ ιά  κάθε 
μιά ά π ’ τίς όχτώ έπαρχίεςτοΟ βασιλείου 1) Ά π ’ τήν άνώ- 
τερη άριστοκρατία, τίς πρώην δυναστικές οικογένειες τής 
γερμανικής αύτοκρατορίας, πού οί άρχηγο ίτους ήταν μέ
λη τής Δ ία ιτας άπό κληρονομικό δικαίωμα. 2) Α π ’ τούς 
έκπρόσωπους τών Ιπποτών ή τών κατώτερων εϋγενών. 3) 
Ά π ’ τούς άντίπρόσωπους τών πόλεων καί 4) ά π ’ τούς άν- 
τιπρόσωπους τών χωρικών ή τής τάξης τών μικροκαλλιερ- 
γητών. Τό σύνολο ήταν ρυθμισμένο κατά τέτοιον τρόπο 
πού σέ κάθε έιιαρχία  οί δυό μερίδες τής άρ ιστοκρατίας 
εΤχαν πάντα  τήν πλειοψηφία στή Δ ίαιτα. Καθεμιά άπ’ τίς 
όχτώ ’Επαρχιακές αύτές Δ ίαιτες έβγαζε μιά ’Επιτροπή 
καί τις όχτώ  αύτές έπιτροπές τις καλοΟσαν τώρα στό 
Βερολίνο γιά  ν’ άποτελέσουν τήν Α ντιπροσωπευτική Σ υ
νέλευση μέ σκοπό νά ψηφίσει τό πολυπόθητο δάνειο. 
Δηλώθηκε πώ ς τό Δημόσιο Ταμείο ήταν γιομάτο καί πώς
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1) Die Rheinische Zeitung (Εφημερίδα τοΟ Ρήνου). Τό δργανο 
πού ιδρύθηκε άπό τή Φιλελεύθερη άστική τάξη τοΟ Ρήνου, εβγαινε 
στήν Κολώνια άτι’ τό 1842 ώς τό 1843. *0 Μάρξ fjtav ενας άπ' 
τούς κύριους συνεργάτες της. ’Α π’ τΙς 15 Ό κτώ^ρη τοΟ 1842 ό 
Μάρξ gyiva άρχισυντάχτης τής έφημερίδας αύτής καί κάτω άπό 
τή διεύθυνσή του ίγινε έιτανασταηκή. Στις άρχές τοΟ 1843 ή έφη- 
,μερίδα παύτηκε ά π ' τήν κυβέρνηση (Σημ. Ά γ γ λ . "Εκδ.).



τό δάνειο χρειαζόταν δχι γιά  τρέχουσες άνάγκες, μά γιότ 
νά  κατασκευαστεί Ενας κρατικός σιδηρόδρομος. ’Ωστόσο- 
οI Ε νω μένες ’Επιτροπές Απάντησαν στό βασιλιά μέ μιά κα* 
τηγορηματικήν άρνηση, δηλώνοντας πώς ήταν άναρμόδιες 
νά ένεργήσουν σάν άντιπρόσωποι τοΟ λαοΟ καί κάλεσαν 
τήν ΑύτοΟ Μ εγαλειότητα νά έκπληρώσει τήν ύπόσχεση γ ιά  
Αντιπροσωπευτικό σύνταγμα πού έδωκε ό πατέρας του, 
δταν ε ίχε  άνάγκη ά π’ τή βοήθεια τοΟ λαοΟ ένάντια στόν 
Ναπολέοντα.

ΟΙ συνεδριάσεις τών Ε νω μ ένω ν 'Επιτροπών άποδεί- 
ξανε πώ ς τό πνεΟμα· τής άντιπολίτευσης δέν περιοριζόταν 
πιά μόνο στήν άστική τάξη. Μιά μερίδα άπ’ τούς ά γρότες 
είχε συνταχθεΐ μέ τήν άστική τάξη καί πολλοί εύγενεΐς* 
πού έκμεταλλεύονταν ol ίδιοι τά  ύποστατικά τους κι έμ· 
πορεύονταν δημητριακά, μαλλί, οίνοπνευματώδη καί λι
νάρι, άξιώνοντσς τίς Ιδιες έγγυήσεις άντίκρυ στήν άπολυ- 
ταρχία , τή γραφειοκρατία καί τή φεουδαρχική παλινόρθω 
ση, ΐκδηλώθηκαν ένάντια  στήν παραχώρηση άντιπροσω· 
πευτικοΟ συντάγματος. Τό σχέδιο τοΟ βασιλιά άπότυχε 
δλοφάνερα. Δέν πήρε χρήματα κι αύξησε τή δύναμη τής 
άντιπολίτευσης. ΟΙ κατοπινές συνεδριάσεις πού π ρ α γ μ α 
τοποίησαν ol Τδιες ot Ε π α ρ χ ια κ ές Δ ίαιτες στάθηκαν άκό
μα πιό άτυχες γιά  τό βασιλιά. "Ολες τους ζητήσανε με
ταρρυθμίσεις, τήν έκπλήρωση τών υποσχέσεων πού ε ίχ α ν  
δοθεί στά 1813 καί 1815 γ ιά  τό σύνταγμα καί τήν έλευ- 
θερία τοΟ τύπου. (’). Ot άποφάσεις πάνω  σ’ αύτό τό ζή 
τημα, πού πήραν μερικές ά π ’ τίς Δ ίαιτες, ήταν διατυπω μέ
νες άρκετά άνευλαβικά κι οί κακόκεφες άπαντήσεις τοϋ 
έρεθισμένου βασιλιά έκαμαν τό κακό άκόμα μεγαλύτερο.

Στά μεταξύ οί χρηματικές δυσκολίες τής κυβέρνησης 
δλο καί μεγάλω ναν. Γιά κάμποσον καιρό οί περικοπές 
στίς πιστώσεις πού προορίζονταν γιά  τις δημόσιες ύπη- 
ρεσίες, οί δόλιες δοσοληψίες μέ τήν «Seehandlung» (Τρά
πεζα τοϋ ΠρωσσικοΟ Κράτους) ένα έμπορικό ίδρυμα πού 
κερδοσκοποΟσε κι έμπορευόταν γ ιά  λογαριασμό καί μέ κίν
δυνο τοϋ κράτους, πού κάμποσον καιρό άπό τότε κι ύστερα 
ένεργοΟσε σά χρηματομεσίτης του, ήταν άρκετά γ ιά  νά  
κρατήσουν τά προσχήματα. Ή  αύξηση στήν έκδοση τοϋ 
κρατικοϋ χαρτονομίσματος έδωσε μερικά έσοδα καί τό·
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1) 01 όττοσχέσεις αύτές 6<5θηκαν*άττ' τά βσσιλιώ της Πρωσ
σίας στούς ύπηκόους του στή διάρκεια τοΰ -πολέμου ένάντια στό 
Ναπολέοντα. (Σημ. τ. Ά γ γ . Έ κδ.).



μυστικό γενικά κρατήθηκε πολύ καλά. Μά δλ’ α ύτά .τά  τε 
χνάσ ματα  έξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα. Τότε, Ιβαλαν 
σ’ έφαρμογή £να άλλο σ χ έδ ιο : τήν ϊδρυση μι&ς τράπεζας, 
πού τό κεφάλαιό της θά τό κατέβαλε σ’ £να μέρος τό κρά
τος καί τό άλλο Ιδιώτες μέτοχοι. Τήν άνώτατη διοίκηση 
θά τήν είχε  τό κράτος, σέ τρόπο πού νά μπορεΐ ή κυβέρ
νηση νά  τραβάει ά π ’ τά  κεφάλαια τής τράπεζας αύτής 
μ εγ ά λ α  ποσά κι ετσι νά έπαναλάβει τίς ίδιες δόλιες δοσο- 
λοψ (ες πού δέ μποροΟσε πιά νά συνεχίσει μέ τήν «Seehan- 
dliing». "Οπως ήταν δμω ς φυσικό, δέν βρίσκονταν κε
φ αλα ιούχο ι πού θά δίνανε τά λεφτά τους κάτω ά π 5 αύ- 
τούς τούς δρους. Τό καταστατικό τής Τράπεζας Ιπρεπε 
νά  τροποποιηθεί καί νά δοθούν έγγυήσεις γ ιά  τήν περι
ουσία τών μετόχω ν άπό τίς ά ρπαγές τοΟ δημόσιου Τ α
μείου, προτού άρχίσουν οί έγγραφές γιά μετοχές. Έ τσ ι, 
άφοΟ άπότυχε καί τό σχέδιο αύτό, δέν Ιμενε παρά νά 
προσπαθήσουν νά κάμουν κάποιο δάνειο—fiv βέβαια θά 
βρίσκονταν κεφαλαιούχοι πού θά δέχονταν νά δανείσουν 
τά μετρητά τους χωρίς ν ’ άπαιτήσουν τήν άδεια καί τήν 
έγγόηση τής μυστηριώδικης έκείνης μελλοντικής «’Αντι
προσω πείας τοΰ ΛαοΟ». ’Αποτάνθηκαν στό Ρότσιλντ 
καί κείνος τούς δήλωσε πώς &ν τό δάνειο τό έγγυόταν ή 
«’Αντιπροσωπεία τοΟ ΛαοΟ» θά καταπιανόταν άμέσως μέ 
τό ζήτημα—&ν δχι, δέ θά μποροΟσε ν&χει καμιάν άνάμιξη 
σ ’ αύτήν τή δοσοληψία.

Έ τσ ι, κάθε έλπίδα νά βροΟν χρήματα διαλύθηκε καί 
δέν ύπήρχε καμμιά δυνατότητα νά ξεφυγουν τή μοιραία 
«’Αντιπροσωπεία τοΟ ΛαοΟ» Ή  άρνηση τοΟ Ρότσιλντ I- 
γινε γνωστή τό φθινόπωρο τοΟ 1846 καί τόν έπόμενο 
χρόνο, τό Φλεβάρη, ό βασιλιάς κάλεσε σέ κοινή συνεδρία
ση καί τίς όχτώ  Ε πα ρ χια κ ές Δ ίαιτες στό Βερολίνο, συγ
κροτώντας μ’ αύτές μιά «Ε νω μένη  Δίαιτα». Ή  Δ ίαιτα  
αύτή, σέ  περίπτωση <5τνάγκης θάκανε τό §ργο πού άπαι- 
τοΟσε ό νόμος τοΟ 1820. θ ά  ψήφιζε δάνεια καί θ ’αύξαινε 
τούς φόρους, μά περ’ ά π ’ αύτό δέν θδχε κανένα άλλο 
δικαίωμα. Στά γενικά νομοθετικά ζητήματα ή φωνή της 
θδχε μονάχα συμβουλευτικό χαρακτήρα, θ ά  συνερχόταν 
δχι σέ τακτές περιόδους, παρά μονάχα  δταν θάρεσε στό 
βασιλιά. Καί δέν θά συζητοΰσε  τίποτε παρά πάνω άπό δ- 
σα ζητήματα θάρεσε στήν κυβέρνηση νά θέσει ύπόψη της. 
Φυσικά, τά  μέλη της δέν ήταν καθόλου Ικανοποιημένα ά π ’ 
τό ρόλο πού τούς ζητούσαν νά παίξουν. Έ πα νέλα βα ν λοι- 

’ πόν τίς  εύχές πού έκφράσανε δταν συνήλθαν στίς έπαρ-
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χιακές συνελεύσεις κι ot σχέσεις· Ανάμεσα σ’ αύτά  καί 
τήν κυβέρνηση, πολύ γρήγορα έντάθηκαν κι δταν τούς ζη- 
τήθηκε τό δάνειο καί πά λ ι δηλώθηκε πώ ς τό χρειάζονταν 
γ ιά  τό σιδηρόδρομο, άρνήθηκαν ξανά νά  τό χορηγήσουν.

Ή  ψήφος αύτή Εφερε πολύ γρήγορα τό τέλος τής σ υ 
νόδου της. Ό  βασιλιάς, δλο καί πιό πολύ έρεθισμένος, 
τούς διέλυσε μέ μιά κατσάδα, μά Εμεινε πά λ ι χωρίς χρή
ματα. Καί πραγματικά, ε ΐχ ε  κάθε λόγο ν ’ Ανησυ
χ ε ί γ ιά  τή θέση του, βλέποντας πώς ή Φιλελεύθερη 
Λίγκα, μ9 έπικεφαλής τίς μεσαίες τάξεις, πού περιλάβαινε 
μιά μεγάλη μερίδα τών κατώτερων εύγενών καθώς κι δλους 
δσοι ήταν κατά κάποιον τρόπο δυσαρεστημένοι κι ε ίχα ν  
συγκεντρωθεί στά διάφορα στρώματα τών κατώτερων τά 
ξεων, ήταν άποψασισμένη ν ’ άποχτήσει έκεΐνο πού ήθελε. 
Μ άταια δ  βασιλιάς δήλωσε στόν έναρκτήριο λόγο, πώ ς 
ποτέ, μά ποτέ δέν θά  παραχω ρούσε σύνταγμα  μέ τή σ ύ γ
χρονη £ννοια τής λέξης. Ή  Φιλελεύθερη Λίγκα έπέμενε 
γ ι’ αύτό τό σύγχρονο, άντιφεουδαρχικό, άντιπροσωπευτι- 
κό σύνταγμα, μέ δλα τά συνακόλουθά το υ : ’Ελευθερία 
τοΟ λόγου, δρκωτά δικαστήρια, τονίζοντας πώ ς πρίν τά 
κάμει δέν θάδινε οΟτε τσακιστή πεντάρα. "Ομως Ενα 
πράγμα  ήταν όλοψάνερο : πώ ς ή κατάσταση δέν μποροΟ
σε νά  τραβήξει γ ιά  πολύ Ιτσ ι καί πώ ς ή τό Ενα μέρος 
πρέπει νά  ύποχωρήσει ή θδπρεπε ν’ άκολουθήσει μιά ρή
ξη, Ενας αιματηρός άγώ να ς. ΟΙ μεσαίες τάξεις κ α τα λ ά 
βαιναν πώς βρίσκονταν στίς παραμονές μιάς έπανάστα
σης κι έτοιμάζονταν γ ι’ αύτό. ΖητοΟσαν νά πετύχουν, μέ 
κάθε δυνατό μέσο, τήν ύποστήριξη τής έργατικής τάξης 
τώ ν πόλεων καί τώ ν χωρικών στ’ άγροτικά διαμερίσματα. 
Κι ε ίνα ι πασίγνωστο πώς κοντά στό τέλος τοΟ 1847 ζή
τημα εΤναι &ν ύπήρχε Εστω κι Ενας ά π ’ τούς κυριώτερους 
πολιτικούς τής άστικής τάξης, πού νά  μήν δήλωνε πώς 
ήταν «σοσιαλιστής» γ ιά  νά  έξασψαλίσει τή συμπάθεια 
τής προλεταριακής τάξης. Σέ λίγο θά δοΟμε τούς «σοσια
λιστές» αύτούς στήν πράξη.

Ή  προθυμία αύτή τής πρω τοπόρας Αστικής τΑξης νά 
υιοθετήσει τουλάχιστο τήν έξωτερική έμψάνιση τοΟ σο
σιαλισμού, εΤχε τήν α ίτια  της σέ μιά μεγάλη άλλαγή  πού 
Εγινε στίς έργατικές τάξεις τής Γερμανίας. Ά π ’ τό 1840 
Ακόμα καί δώθε, ύπήρχε στή Γερμανία μιά μερίδα Από 
έργάτες πού ταξιδεύοντας στή Γαλλία  καί στήν Ε λ β ε 
τία , εΓχε λίγο πολύ διαποτιστεΐ ά π ’ τίς  χοντροκομμένες 
σοσιαλιστικές καί κομμουνιστικές (δέες πού έπικρατοΟσαν
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έκεΐνην τήν έποχή άνάμεσα στούς Γάλλους έργάτες. Ή  
δλο καί πιό μεγάλη προσοχή πού ί διναν σέ παρόμοιες Ιδέες 
στή Γ αλλία , ά π ’ τό 1840, Ικαμε καί στή Γερμανία τό σο
σιαλισμό καί τόν κομμουνισμό τής μόδας κι ετσι ά π ’ τό 
1843 κιόλάς, δλες ol έφημερίδες ήταν γιομάτες μέ συζη
τήσεις πάνω στά κοινωνικά ζητήματα. Πολύ γρήγορα σχη
ματίστηκε μιά Σχολή Σοσιαλιστών στή Γερμανία, πού δια- 
κρινόταν πιό πολύ γιά  τή σκοτεινότητα παρά γιά  τό νεω
τερισμό τών (δεών της.

Οί κύριες προσπάθειές της στρέφονταν στό νά 
μεταφράζει τίς φουριεριστικές (*) καί σαινσιμονιστι-
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1) ΟΙ θεωρίες τοΟ Γάλλου οΰτοπιστή σοσιαλιστή Charles 
Fourier (Σάρλ Φουριέ, 1772—1837) Ό  Φουριέ μαζί μέ τόν Σαΐν— 
Σιμόν θεωρείται άπό τούς σπουδαιότερους Γάλλους ούτοπικούς
σοσιαλιστές. Ή  φιλοσοφία τοϋ Fourier είναι μεταφυσική. Ή  θιω-

ρία του, πού τήν όνόμασε «θεωρία τών τεσσάρων κινήσεων» παρα
δέχεται τρία αιώνια στοιχεία : τό θεό , τήν Ολη, τή μαθηματική τά
ξη κι άκόμα μιά τέταρτη κίνηση τήν «παγκόσμια» κίνηση τοΰ ζωϊ- 
κοΰ, όργανικοΰ καί ύλικοΟ στοιχείου. ΈνΟ δμως οί φιλοσοφικές 
του Ιδέες δέν είναι καθόλου σοβαρές, ή κριτική πού κάνει γιά ιήν 
οικονομική διάρθρωση τής νεώ ιερής κοινωνίας, είναι άρκετά άξιό- 
λογη. Ό  Φ. μπόρεσε νά διακρίνει τήν άναρχία πού έπικρατεΐ στήν 
οικονομία μέ τό συναγωνισμό καί τήν έκμετάλλευση. Τονίζει τόν 
παρασιτικό χαραχτήρα τοΟ έμπορίου πού μεσολαβεί άνάμεσα στόν 
παραγωγό καί τόν καταναλωτή καθώς καί τοϋ χρηματιστηρίου καί 
ύπογραμμίζει τήν έξάρτηση τών κυβερνήσεων ά π ’ τό κεφάλαιο. Ό  
Φ. διέκρινε άκόμα καί τήν τάση πού Ιχει ή νεώτερη κεφαλαιοκρα
τική οικονομία γιά τό σύστημα τΟν μονοπωλίων καί γιά 6ναν και
νούριο «έμπορικό φεουδαλισμό», πού άντικατασταίνει τήν παλιά άρι
στοκρατία τοΟ αίματος. ’Επίσης ό Φ. μάντεψε κάπως άόριστα πρίν 
ά π ’ τό Μάρξ καί τόν "Ενγκελς τόν οικονομικό καθορισμό τής κοι
νωνίας καί τοΰ κράτους. Χτυπάει τήν τάση γιά θρησκευτικές, φιλο
σοφικές καί πολιτικές συζητήσεις καί περιπαίζει τή συζήτηση γιά 
τήν κυριαρχία, τοΟ λαοΰ αύτοΟ τοΟ «κυρίαρχου πού δέν έχει ψωμί 
καί ροδχα». Σημαντική έπίσης είναι ή κριτική του γιά  τήν οικογέ
νεια καί τό γάμο, πού τόν θεωρεί οικονομική έπιχείρηση καί ζη
τάει τή χειραφέτηση της γυναίκας, πού ώστόσο τήν σκλαβιά της 
δέν τήν άποδίνει σέ οίκονομικά αίτια , μάστόν ισλαμισμό καί τόν 
καθολικισμό.

Ένώ δμως ή κριτική του γιά τήν κοινωνία καί τήν οικονο
μική της διάρθρωση παρουσιάζει άξιόλογα στοιχεία, δν καί δέν 
προχωρεί ώς τό βάθος τών προβλημάτων, ώς τή ρίζα τοΰ κακοΟ, ό 
τρόπος πού φαντάζεται τήν άνόρθωσή της καί τή θεραπεία τών 
κακών της εΓναι πέρα ώς πέρα ούτοπικός, βρίσκεται δηλαδή 6ξω 
άπό κάθε άντικειμενική πραγματικότητα. ‘Ο Φ. φανταζόταν δτι ή 
κοινωνία μπορεΐ ν’ άνορθωθεΐδν μέ βάση τήν έργασία γίνει ή έναρ- 
μόνιση τΟν άνθρώπινων ένστίχτων μέ τήν Ικανοποίησή τους. Γιά 
τοΟτο πρότεινε τήν παρακάτω όργάνωση τής κοινωνίας.

Κάθε έπάγγελμα νά όργανωθεΐ σέ μιά συνεργατική πού σκο-



κές (■) κι άλλες γαλλικές θεωρίες στή δυσκολονόητη γλώ σσα 
τής γερμανικής φιλοσοφίας. ‘Η γερμανική Κομμουνιστική 
σχολή,δλότελα διαφορετική ά π ’ τήν αίρεση αύτή, σχημα
τίστηκε τήν ίδια  πάνω  κάτω έποχή.

Στά  1845 εγιναν στή ΣιλεσΙα οί ταραχές τώ ν ύψα-

πός της θάταν : 1) ή ώφέλιμη παραγωγή, 2) ή παραγωγή αύτή θά 
ρυθμιζόταν άπ ' τήν κατανάλωση πού θ&ταν δουλειά τής συνεργα
τικής 3) ή διανομή. Α ύτή θά γινόταν άπό μεγάλες άποθήκες. Ε ν 
νοείται πώς προτείνει τήν κατάργηση τής ίδιοχτησίας, δέχεται δμως 
μιά μικρή Ιδιοχτησία γιά νά κεντρίζει τήν άμιλλα, Στό σύστημα αύ
τό οί άνθρωποι χωρίζονται σέ φάλαγγες. Κάθε φάλαγγα θ' άποτε- 
λείται άπό 1600 άτομα καί θά μένουν σέ μεγάλα οΙκήματα μέ δ
λες τίς άνέσεις. Τά οΙκήματα αύτά, τά όνόμασε άπ* τή λέξη φά
λαγγα, φαλανστήρια. ΟΙ φάλαγγες αύτές θά ένώνονταν στό τέλος σ ’· 
Ενα παγκόσμιο κράτος πού κέντρο του θάταν ή Κωνσταντινούπολη (1) 
καί θά διευθυνόταν άπό Ενα «όμνίαρχο» (ή λέξη παράγεται άπό τό 
οηιηε5=δλοι καί άρχω). Ό  Φ. γιά νά έφαρμόσει τό σύστημα του· 
ζήτησε τήν ένίσχυση τών πλουσίων ! -Ετσι δημοσίευσε μιά άγγελία 
στις έφημερίδες καί ζητούσε Εναν κεφαλαιοΟχο πού θά τοΟ Εδινε 
Ενα έκατομμϋριο φράγκα γιά νά Ιδρύσει τήν πρώτη δοκιμαστική 
φάλαγγα καί τό πρώτο φαλανστήριο (!) Δέκα όλάκερο: χρόνια κάθε 
μεσημέρι περίμενε στό σπίτι του τόν άνθρωπο πού θά τοΰ πήγαινε 
τά χρήματα ! Στό τέλος πέθανε χωρίς νά Εμφανιστεί ποτέ ό κε· 
φαλαιοϋχος πού θά βοηθούσε τό Φουριέ ν' άναμορφώσει, σύμφωνα 
μέ τίς θεωρίες του, τήν κοινωνία ! (Σημ. τ. Μετ.).

1) Σαινσιμονισμός : ή θεωρία τοΰ έπίσης γάλλου ούτοπιστ^ 
σοσιαλιστή κόμη Claude—Henri de sa in t—Simon (1760—1S25). Ό  
Σαϊν—Σιμόν καταγόταν άπό παλιά οίκογένεια εύγενών. "Ομως 
στήν πραγματικότητα ήταν γέννημα τής Μεγάλης Γαλλικής ’Επα
νάστασης. Πραγματικά δταν ξέσπασε ή μεγάλη αύτή άστική έπα
νάσταση ό Saint Simon ήταν μόλις τριάντα χρονών. Ή  έπανάστα
ση αύτή ήταν ή νίκη τής τρίτης τάξης, δηλαδή τής μεγάλης μάζας 
τοΟ Εθνους, πού έργαζόταν στήν παραγωγή καί τό έμπόριο κάτω 
ά π ’ τις διαταγές τής παρασιτικής τάξης, δηλαδή τής άριστοκρα- 
τίας καί τοΟ κλήρου. Ή  νίκη δμως τής τρίτης τάξης άποδείχτηκε 
πολύ γρήγορα πώς δέν ήταν παρά ή νικη μιας μερίδας τής τάξης 
αύτής πού ή κυριαρχία της ά\απτύχτηκε πολύ γρήγορα, άκόμα 
πιό πέρα μέ τήν έκμετάλλευση τοΰ κράτους καί τοΟ λαοΰ. Έτσι. 
πολύ γρήγορα οί άλλες μερίδες τής τρίτης τάξης στράφηκαν ένάν- 
τιά της. Στό μυαλό τοΰ Saint—S im on 'ή άντίθεση αύτή μιδς μερί
δας τής τρίτης τάξης ένάντια στή μερίδα τής ίδιας τάξης πού 
σφετερίστηκε τήν έξουσία, πήρε τήν μορφή τής άντίθεσης άνάμεσα 
στούς «έργαζόμενους» καί τό <παράοιτα». "Ετσι ό Saint—Simon 
πρότεινε, γιά νά έξαφανιστεϊ ή άντίθεση αύτή, μιάν άλλη ήγεσία 
τής κοινωνίας, τήν ήγεσία τής έπιστήμης καί τής βιομηχανίας πού 
θ ’ άποτελοϋσε Ενα καινούριο θρησκευτικό δεσμό, Ενα «καινούργιο 
χριστιανισμό». Στό καινούριο αύτό σύστημα, πού έπικεφαλής τοι> 
θά βρίσκονταν οί άοτοί, οί τραπεζίτες, οί έργοστασιάρχες καί οί Εμ
ποροι δλοι οί άνθρωποι θά Εργάζονταν. 'Ό πω ς ό Fourier έτσι κι 
ό Saint—Simon πέφτει στήν ούτοπία. Γιατί δ Σαίν Σιμόν δέν κα- 
τάφερε νά διακρίνει τό πραγματικό βάθος τής κοινωνικής άντί-



ντουργών, πού τίς άκολούθησε ή έξέγερση τών μπασμα- 
δόρων (*) στήν Πράγα. ΟΙ ξεσηκωμοί αύτοί, πού πνίγηκαν 
μέ σκληρότητα, ξεσηκωμοί έργατών, δχι ένάντια στήν κυ
βέρνηση μά ένάντια  στούς έργοδότες τους, δημιούργησαν 
βαθειά αίσθηση κι Εδωσαν μιά καινούργιαν ώθηση στή σο
σιαλιστική καί κομμουνιστική προπαγάνδα  άνάμεσα στούς 
έργαζόμενους. Τό ίδιο 2γινε καί μέ τΙς ταραχές γ ιά  τό 
ψωμί στήν πείνα τοΟ 1847. Κ οντολογίς, δπως ή Σ υ ντα γ
ματική Α ντιπολίτευση συγκέντρω νε γύρω  ά π * τή σηυαία  
της τή μεγάλη μάζα τών τάξεων πού ε ΐχαν  ίδιοχτησία 
(Ιξω ά π ’ τούς μεγάλους φεουδάρχες γαιοχτήμονες), έτσι 
κι οί έργατικές τάξεις, στίς μεγάλες πόλεις, άποβλέπανβ 
γιά  τή χειραφέτησή τους, στίς σοσιαλιστικές καί κομμουνι
στικές θεωρίες, &ν καί κάτω ά π ’ τούς νόμους γ ιά  τόν 
τύπο δέν μποροΟσαν νά μαθαίνουν καί μεγάλα πράγματα  
γιά  τίς θεωρίες αύτές. Δέν θά πρέπει λοιπόν νά περιμένει 
κανένας πώ ς θά μποροΟσαν νάχουν πολύ ξεκαθαρισμένες 
ίδέες γιά  τό τί ζητούσαν—τό μόνο πού ήξεραν ήταν πώ ς 
τό πρόγραμμα τής συνταγματικής άστικής τάξης δέν πε· 
ριλάβαινε δλα δσα ζητούσαν καί πώς οί άνάγκες τους 
δέν βρίσκονταν μέ κανέναν τρόπο στή συνταγματική 
σφαίρα τών ιδεών.

Δέν ύπήρχε τότε ξεχωριστό δημοκρατικό κόμμα στή 
Γερμανία. Οί άνθρωποι ήταν ή συνταγματικοί μοναρχικοί 
ή λίγο πολύ ξεκάθαρα σοσιαλιστές ή κομμουνιστές.

Μέ τέτοια στοιχεία  κι ή παραμικρή σύγκρουση θ&- 
πρεπε νά φέρει μιά μεγάλη έπανάσταση. Έ νώ  οί άνώτε* 
ροι εύγενεΐς κι οί παλιότεροι πολιτικοί καί στρατιωτικοί 
άξιωματοΟχοι ήταν οί μόνοι σίγουροι ύποστηριχτές τοΟ 
συστήματος πού ύπήρχε" ένώ οί κατώτεροι εύγενεΐς, οί 
μεσαίες έμπορικές τάξεις, τά πανεπιστήμια, οί δάσκαλοι 
κάθε βαθμοΰ, κι άκόμα £να μέρος ά π’ τούς κατώτερους
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θεοης. Α ύτό  όφείλεται καί ατό γεγονός πώς οί παραγωγικές σχέ
σεις βρίσκονταν στό στάδιο έκεΐνο ποΰ μόνο τότες άρχιζε νά δη- 
μιουργείται ή Αντίθεση όνάμεσα στό προλεταριάτο καί τήν άστική 
τάξη.

Ο "Ενγκελς Αναλύοντας τις θεωρίες τοΟ ούτοπικοΟ σοσιαλι
σμού δίδε» μιά βαθειά κριτική άνόλυοη τΟν θεωριών τοΟ Saint— 
Simon καί τοΟ Fourier στό πρώτο κεφάλαιο τοΟ II) μέρους τοΟ πε
ρίφημου 6ργου του : Ά ντ ί—Ντύρινγκ καί στό Ιργο τ ο υ : O itostinig  
και Έπιοτημονικός Σοσιαλισμός. (Σημ. τ. Μετ.).

1) Μπασμαδόροι (τυποβαφεΐς) λέγονται οί έργάτες πού Ασχο
λούνται μέ τή τυποζωγραφική τών τσιτιών πού λέμε imprime. 
(Σημ. τ. Μετ).



βαθμούχους τής γραφειοκρατίας κα ΐτούς Αξιωματικούς τοΟ 
στρατοΟ, ε ίχα ν  δλοι ένωθεΐ ένάντια στήν κυβέρνηση" ένώ 
πίσω ά π ’ αύτούς στέκονταν ol δυσαρεστημένες μάζες τών 
χωρικών καί τών προλετάριων τών μεγάλων πόλεων, ύ- 
ποστηρίζοντας, γιά  τήν ώρα τή Φιλελεύθερη άντιπολίτευση, 
μά μουρμουρίζοντας κιόλας παράξενα λόγια γιά τήν ά 
νάγκη νά πάρουν οί ίδιοι τήν ύιτόθεση στά δικά τους χ έ 
ρ ια ' ένώ ή Αστική τάξη ήταν δτοιμη νά ρίξει τήν κυβέρ
νηση κι οί προλετάριοι έτοιμάζονταν νά γκρεμίσουν μέ 
τή σειρά  τους τήν άστική τάξη, ή κυβέρνηση έπέμενε ν ’ 
Ακολουθεί μιά ταχτική πού δέ μποροΟσε παρά νά όδηγήσει 
σέ σύγκρουση. Στίς άρχές τοΟ 1848, ή Γερμανία βρισκόταν 
στίς παραμονές μιδς έπανάστασης, ή έπανάσταση αύτή 
ήταν σίγουρο πώς θάρχόταν, άκόμα κι άν δέν τήν έπετά- 
χυνε ή γαλλική έπανάσταση τοΟ Φλεβάρη (*)·

Στό έπόμενο άρθρο θά δοΟμε ποιές ήταν ot συνέπειες 
τής Παρισινής Έ πανάστασης γιά  τή Γερμανία.

Λονδίνο, Σεπχέμβφης 1 8 5 1 .
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1) Πρόκειται γιά τήν έπανάσταση του Φλεβάρη 1848 πού 
Ανέτρεψε τή μοναρχία τοΟ Λουδοβίκου Φιλίππου στή Γαλλία. 
<Σημ. τ. Μετ.).



ΤΑ ΑΛΛΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
[New York Daily Tribune 6 Νοέμβρη 1851)

Στό τελευταίο μας δρθρο περιοριστήκαμε Αποκλει
στικά σχεδόν στό κράτος έκεΐνο, πού ά π ' τό 1840 ώς τό 
1848, ήταν τό πιό σπουδαίο στό γερμανικό κίνημα, δη
λαδή στήν Πρωσσία. ‘Ωστόσο, ε ίνα ι καιρός νά  ρίξουμε 
μιά γρήγορη ματιά καί στ’ α λλα  γερμανικά κράτη τής 
ίδ ιας περιόδου.

‘Ό σ ον ά φ οράτά  μικρά αότά  κράτη ά π ’ τήν έποχή άκό
μα τών έπαναστατικών κινημάτων τοΟ 1830, πέρασαν πέρα 
γιά  πέρα κάτω ά π ’ τή δικτατορία τής Δ ίαιτας, δηλαδή τής 
Αύστρίας καί τής ΠρωσσΙας. Τά διάφορα συντάγματα, πού 
καταρτίστηκαν τόσο σάν μέσο άμυνας ένάντια στίς άξιώ- 
σεις τών μεγαλύτερων κρατών δσο καί σάν έξασφάλιση 
δημοτικότητας στούς πρίγκηπες πού τά δημιούργησαν 
καθώς καί ένότητας στίς έτερογενεΐς έπαρχιακές συνε
λεύσεις πού θεσπίστηκαν ά π ’ τό Συνέδριο τής Βιέννης χω 
ρίς κανενός είδους κατευθυντήρια άρχή—τά συντάγματα 
αύτά, δσο κι δν ήταν άηατηλά, άποδείχτηκαν ώστόσο 
έπικίνδυνα γιά  τήν έξουσία τών μικρών πριγκήπων στά 
ταραγμένα  χρόνια τοΟ 1830 καί 1831. Καταργήθηκαν λοι
πόν σχεδόν δλα. Καί σ’ δσα ά π ’ αύτά  έπιτράπηκε νά  δ ια 
τηρηθούν, ήταν λιγότερο άπό σκιά καί χρειαζόταν ή πο- 
λυλογάδικη αύτοευαρέσκεια ένός W elcker, ένός Rolteck, 
ένός Dahlmann, γ ιά  νά φανταστεί κανένας πώς ήταν δυ
νατό νά βγουν δποιαδήποτε άποτελέσματα ά π ’ τήν τα 
πεινή κι άνάκατωμένη μέ γλοιώδικες κολακείες άντιπο- 
λίτευση πού τούς έπιτρεπόταν ν ’ άσκοΟν μέσα στίς Ανί
κανες Βουλές τών μικρών αύτών κρατών.

Ή  πιό ένεργητική μερίδα τής μεσαίας τάξης στά μι
κρότερα αύτά κράτη, πολύ γρήγορα ΰστερ’ ά π ’ τό 1840, 
παράτησε δλες της τίς έλπίδες, πού ε ίχε  στηρίξει πρωτύ
τερα στήν έξέλιξη τών κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων στίς

Ill



χώρες αύτές πού ήταν ύττοτελεΐς στήν Αύστρία καί στήν 
Πρωσσία. Πρίν καλά-καλά ή άστική τάξη τής Πρωσσίας 
κι ol σύμμαχες μ’ αύτές τάξεις έκδηλώσουν μιά σοβαρή 
άπόψαση ν ’ άγωνιστοΟν γ ιά  τήν κοινοβουλευτική κυβέρ
νηση στήν Πρωσσία κι άμέσως τίς άφησαν νά πάρουν τήν 
ήγεσία τοϋ συνταγματικού κινήματος σ’ όλάκερη τή μή 
Αύστριακή Γερμανία. Ε ίνα ι γεγονός, πού δέν χω ράει πιά 
καμμιάν Αμφισβήτηση, πώ ς ό πυρήνας τών συνταγματικών 
αύτώ ν τής Κεντρικής Γ ερμανίας πού άργότερα χωρίστηκαν 
ά π ’ τήν Εθνοσυνέλευση τής Φρανγκφούρτης καί πού πή
ραν τδνομα κόμμα τοΟ Γκότα, ά π ’ τόν τόπο πού συγκροτού
σαν τΙς χωριστές τους συνεδριάσεις, μελετούσαν πολύ πρίν 
ά π ’ τό 1848 6να σχέδιο πού, μέ μικρές τροποποιήσεις, τό 
πρότειναν στά 1849 στούς άντιπροσώπους όλόκληρης τής 
Γερμανίας. Σκοπός τους ήταν ό όλοκληρωτικός άαοκλει- 
σμός τής Αύστρίας ά π ’ τή Γερμανική ’Ο μοσπονδία, ή 
"ϊδρυση μιάς καινούργιας 'Ο μοσπονδίας, μέ καινούργιο β α 
σικό σύμφωνο καί μέ μιά όμοσπονδιακή βουλή, κάτω ά π ’ 
τήν προστασία τής Πρωσσίας καί ή ένσωμάτωση τών πιό 
άσήμαντων κρατών στά μεγαλύτερα κράτη. "Ολ* αύτά θά 
πραγματοποιούνταν τή στιγμή πού ή Πρωσσία θδπαιρνε 
θέση άνάμεσα στίς συνταγματικές μοναρχίες, θά καθιέ
ρωνε τήν έλευθερία τοΟ τύπου, θ’ άποδεχόταν μιά πολι
τική άνεξάρτητη ά π ’ τήν πολιτική τής Ρωσσίας καί τής Αύ
στρίας καί θά βοηθούσε έτσι τούς συνταγματικούς, στά 
μικρότερα κράτη, ν ' άποχτήσουν πραγματικό ελεγχο πάνω  
στίς κυβερνήσεις τους. 'Ο  έφευρέτης αύτοΟ τοΟ σχήματος 
ήταν ό καθηγητής Gernivus, τής Heidelberg (Βάδης). "Ετσι 
ή χειραφέτηση τής πρωσσικής άστικής τάξης, θάδινε τό 
σύνθημα γιά  τή χειραφέτησή τών μεσαίων τάξεων τής Γερ
μανίας γενικά καί γ ιά  μιά συμμαχία, έπιθετική κι άμυντική, 
ένάντια στή ΡωσσίακαΙ τήν Αύστρία. Γιατί ή Αύστρία δπως 
6ά  δούμε άμέσως τώ ρα,λογαριαζόταν σάν μιά όλότελα βάρ
βαρη χώρα καί γ ι’ αύτήν πολύ λ ίγα  πράγματα ήταν 
γνω στά κι αύτά τά λ ίγα  κάθε αλλο παρά εύνοίκά γιά  
τούς κατοίκους της. Κατά συνέπεια, ή Αύστρία δέν λογα 
ριαζόταν σάν ούσιαστικό τμήμα τής Γερμανίας.

“Οσο γιά  τίς άλλες τάξεις τής κοινωνίας, στά μικρό
τερα κράτη, αύτές παρακολουθούσαν, λιγότερο ή περισ
σότερο γρήγορα, τό ξύπνημα τών άντίστοιχων τάξεων στήν 
Πρωσσία. 01 μαγαζάτορες ά γαναχτούσ αν όλο ένα καί 
περισσότερο ένάντια στίς κυβερνήσεις τών χωρών τους 
γ ιά  τήν αύξηση τής φορολογίας καί τόν περιορισμό έκεί-
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νων τών πολιτικών τους ψεοτοπρονομίων πού τούς χρη
σίμευαν γ ιά  νά  καυχιούνται σάν σόγκριναν τούς έαυτούς 
τους μέ τούς «δούλους τοΟ δεσποτισμοΟ* στήν Αύστρία 
καί τήν Πρωσσία. Ό μ ω ς , δέν ύπαρχε τίποτε άκόμα τό 
συγκεκριμμένο στήν άντιπολίτευσή τους πού θά μποροΟσε 
νά  τούς δόσει τήν έτικέττα τοΟ άνεξάρτητου κόμματος, τοΟ 
ξεχωριστού ά π ’ τή συνταγματική τοποθέτηση τής μ εγαλο
αστικές τάξης. Ή  δυσφορία μεγάλω νε άκόμα κι άνάμε
σα  στούς άγρότες. Ώ στόσ ο  είνα ι πολύ καλά γνωστό ιτώς 
τό  μέρος αύτό τοΰ λαοΰ, σέ ήρεμους κι ειρηνικούς και
ρούς, δέν διεκδικεΐ ποτέ τά συμφέροντα του καί δέν παίρ
νει ποτέ τή θέση του σάν άνεξάρτητη τάξη παρά μονά
χ α  στίς χ&ρες έκεΐνες πού Μχει καθιερωθεί ή καθολική 
ψηφοφορία. ΟΙ έργατικές τάξεις στή βιομηχανία καί τά 
χειροτεχνικά έργοστάσια τών πόλεων, άρχιζαν νά μολύ- 
νονται μέ τό «δηλητήριο» τοΰ σοσιαλισμού καί τοΟ κομ
μουνισμού. Ε πειδή  δμως ύπήρχαν πολύ λίγες πόλεις μέ 
κάποια σημασία £ξω ά π ’ τήν Πρωσσία κι άκόμα λιγότερες 
έργοστασιακές περιοχές, έπειδή Ιλειπαν τά κέντρα δρά
σης καί προπαγάνδας, τό κίνημα στά μικρότερα κράτη ήταν 
Εξαιρετικά άργό.

Τόσο στήν Πρωσία δσο καί στά μικρότερα κράτη, ή 
δυσκολία γιά  τήν έλεύθερη άνάπτυξη μιάς έλεύθερης πο
λιτικής άντιπολίτευσης, δημιούργησε κάτι σά θρησκευτική 
άντιπολίτευσή στά παράλληλα κινήματα τοΟ Γερμανικού 
Κογκρεγκασιοναλισμού, (Congregationalism ) (*). Ή  Ιστο
ρία μδς δίνει άπειρα παραδείγματα δπου, στίς χώρες πού 
άπολαβαίνουν τίς ευλογίες μ ι α ς  κμπηκ^ς ί*κληοίας κι 
οπού ή πολιτική σ\·,ηπ)πΐ| ί/ιπ·*1^1 r</1 , ή η αντιπο
λίτευση κι έπικίνδυνη γ ιά  τήν κοσμική έξουσία (*), κρύβε
τα ι κάτω ά π ’ τήν πιό καθαγιασμένη καί φαινομενικά πε
ρισσότερο άδιάφορη πάλη ένάντια στόν πνευματικό δε- 
σποτισμό. Πολλές κυβερνήσεις πού δέν θά έπιτρέπανε τή 
συζήτηση γιά  καμμιάν ά π ’ τις πράξεις τους, θά δίσταζαν 
νά δημιουργήσουν μάρτυρες καί ν ’ άνάψουν τό θρησκευ
τικό φανατισμό στίς μάζες. Έ τ σ ι στή Γερμανία, στά 1845, 
σέ κάθε κράτος ό Ρωμαϊκός Καθολικισμός ή ό Προτενσταν-
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1) Congregationalism : Τό σύστημα τΟν άνεξάρτητων Ε κ 
κλησιών. Ή  μορφή τής έκκλησιαστικης διοίκησης που σ’ αύτή κάθε 
έκκλησία αύτοκυρερνιέται καί εΤναι άνεξάρτητη άπό κάθε άλλη 
ίξουσία. (Σημ. τ, Met.).

2) Κοσμική σ’ άντίθεση μέ τό θρησκευτική. (Σημ. τ. .Μετ.).



τισμός ή κι ot δυό μαζί, θεωροΟνταν έπίσημες θρησκείες. 
Σέκάθε κράτος, έπίσης, ό κλήρος τής μιάς ή τής άλλης ά π ’ 
τίς ’Εκκλησίες αύτές ή καί τών δυό μαζί άποτελοΟσαν ού- 
σιαστικό τμήμα τοΟ γραφειοκρατικού ΌργανισμοΟ τής κυ
βέρνησης. Ή  'Επίθεση ένάντια  στήν Προτενστανηκή ή 
τήν καθολική όρθοδοξία, ή έπίθεση ένάντια στό Ιερατείο, 
σήμαινε έμμεση έπίθεση ένάντια στήν ίδ ια  τήν κυβέρ
νηση. “Οσο γιά  τούς γερμανούς καθολικούς, ή ίδια  
ή ύπαρξή τους άποτελοΟσε έπίθεση ένάντια στίς καθο
λικές κυβερνήσεις τής Γερμανίας, Ιδιαίτερα τής Αύ· 
στρίας καί τής Β αυαρίας καί τέτοια τή θεωρούσαν 
οί Κυβερνήσεις αύτές. Οί έλεύθεροι Κογκρεγκασιονα- 
λιστές, οί αΙρετικοί προτενστάντες, πού έμοιαζαν κά
πω ς μέ τούς άγγλους κι άμερικανούς Έ νω τικούς (U ni
tarians) (*) δήλωσαν άνοιχτά  τήν άντίθεση τους μέ τΙς κλη- 
κληρικόφρονες κι αύστηρά δρθόδοξες τάσεις τοΟ βασιλιά 
τής Πρωσσίας καί τοΟ εύνοουμένου του Υ πουργού τής 
Παιδείας καί θρησκευμάτων κ. Eickhorn. Ο ίδυό  καινούρ
γιες αίρέσεις, πού άπλώθηκαν προσωρινά, γρήγορα ή πρώ
τη οτίς καθολικές κι ή δεύτερη στίς προτενσταντικές χώρες, 
δέν ε ίχα ν  καμμιάν δλλη  διαφορά έξω ά π ’ τή διαφορετική 
μονάχα καταγω γή τους. "Οσο γιά  τά δόγματά τους συμ
φωνούσαν άπόλυτα σέ τοΟτο τό πολύ σημαντικό σημείο 
—πώς δλα  τά  καθορισμένα δόγματα  ήταν κούφια. Ή  ού- 
σία τους βρισκόταν ϊσ ια -ΐσ ια  στήν έλλειψη κάθε προσδιο
ρισμού μέ άκρίβεια. Π ροφασίζονταν πώς χτίζουν τό με
γάλο  αύτό ναό πού κάτω ά π ’ τή στέγη του θά μποροΟσαν 
νά ένωθοΟν δλοι οί Γερμανοί. Έ τσ ι έκπροσωτιοΟσαν, κάτω 
άπό θρησκευτική μορφή, μιάν άλλη πολιτική Ιδέα τής στιγ
μής — τήν Ιδέα τής ένότητας τής Γερμανίας κι ώστόσο 
ποτέ δέν μπόρεσαν νά συμφωνήσουν μεταξύ τους.

Ή  Ιδέα τής γερμανικής ένότητας, πού ζητοΟσαν νά 
πραγματοποιήσουν οί αίρέσεις πού άναφέραμε παραπάνω , 
στό θρησκευτικό τουλάχιστο πεδίο, έφευρίσκοντας μιά κοι
νή θρησκεία γιά  δλους τούς Γερμανούς, πλάστηκε είδικά 
γιά  τά ήθη, τά έθιμα καί τά γούστα τους — ή Ιδέα αυτή 
ήταν πραγματικά τιάρα πολύ άπλωμένη Ιδιαίτερα στά μι
κρότερα κράτη. 'Α π’ τήν έποχή άκόμα τής διάλυσης τής 
Γερμανικής Αύτοκρατορίας (2) άπ° τόν Ναπολέοντα, ή ά*
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1) Χριστιανική αϊρεση πού Απορρίπτει τήν ϋπραζη τής ‘Αγίας 
Τριάδας. Στήν πολιτική πρεσβεύουν τήν ένότητα. (Σημ. τ. Μετ.).

2) ‘Η παλιά «Γερμανική αύτοκρατορία» πού Ιδρύθηκε στήν



ξίωση γ ιά  τήν ένωση δλων τών disjecta membra (διασκορ
πισμένων μελών) τοΟ γερμανικοΟ σώματος ήταν ή γενικώ- 
τερη έκδήλωση τής δυσαρέσκειας ένάντια στήν καθιερωμέ
νη τάξη πραγμάτω ν καί πιό πολύ στά μικρότερα κράτη, 
δπου ol μεγάλες δαπάνες γιά  τήν αύλή, τή διοίκηση, τό 
στρατό κοντολογής, μεγάλω νε τό νεκρό βάρος πάνω στή 
φορολογία, σ ’ εύθΰ λόγο μέ τή μικρότητα καί τήν άδυνα- 
μία τοΟ κράτους. Ώ στόσ ο  τό τί Ιπρεπε νά ε ίνα ι ή γερμα
νική αότή ενότητα, σάν θά πραγματοποιόταν, ήταν Uva ζή
τημα πού σ’ αύτό τά  κόμματα διαφωνοΟσαν. *Η άστική 
τάξη πού δέν ήθελε καθόλου σοβαρές έπαναστατικές τα
ραχές, Ικανοποιόταν μ’ αύτό  πού  δπω ς είδαμε θεωρόΟσε 
«πραγματοποιήσιμο», δηλαδή μιά δνωση όλάκερης τής 
Γερμανίας, Ιξω  ά π ’ τήν Αύστρία, μέ τά πρω τεία  σέ μιά 
συνταγματική κυβέρνηση τής Πρωσσίας. Κι ε ΐνα ι βέβαιο, 
πώς γ ιά  τήν ώρα τίποτ’ άλλο δέ μποροΟσε νά  γίνει, χω ρίς 
νά ξεσπάσουν έπικίνδυνες θύελλες. Οί μαγαζάτορες κι οί 
άγρότες, στό βαθμό πού αύτοί οί τελευταίοι ένδιαφέρον- 
ταν γιά  τέτοια ζητήματα, ποτέ δέν εφτασαν ώς Εναν όρι- 
σμό αύτής τής γερμανικής ένότητας πού τόσο θορυβώδικα 
ιή  ζητοΟσαν. Κάμποσοι Ονειροπαρμένοι, πιό πολύ άντι- 
δραστικοί φεουδάρχες, έλπίζανε στήν παλινόρθωση τής 
γερμανικής αύτοκρατορίας. Λιγοστοί άμαθεΐς, soidisant 
(αύτοκαλούμενοι) ριζοσπαστικοί, πού θαυμάζανε τούς Ε λ 
βετικούς θεσμούς, πού ώστόσο δέν εΤχαν άκόμα δοκιμάσει 
τήν έφαρμογή τους στήν πράξη, πού τόσο κωμικά τούς έ 
βγαλε άργότερα ά π ’ τήν πλάνη, κηρύχτηκαν γ ιά  μιάν ό- 
μοσπονδιακή δημοκρατία. Καί μόνο τό κόμμα (‘) τών ά 
κρων ήταν έκεΐνο πού αύτήν τήν έποχή, τόλμησε νά κη
ρυχτεί γ ιά  μιά ένιαία κι άδιαίρετη γερμανική δημοκρατία.

Γιά ν ' άνακεφαλαιώσουμε, λοιπόν, ή κατάσταση στήν 
Πρωσσία καί στά μικρότερα κράτη τής Γ ερμανίας στά τέ
λη τοΟ 1847 ήταν τούτη: Ή  πλούσια τάξη, ίχ ο ντα ς  συν

περίοδο πού άνθοΰσε 6 φεουδαρχισμός διατηρήθηκε τυπικά στή 
ζωή ώς τό 1806. Αύτόν τό χρόνο, δταν 6 Ναπολέων κυρίεψε Ινα  
σημαντικό τμήμα τής Αύτοκρατορίας καί κατάργησε πάνω άπό έκα- 
τό γερμανικά κράτη, ό Αύτοκράτωρ τής Αύστρίας—πού ήταν ταυ
τόχρονα καί αύτοκράτορας τής « Ά για ς Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας 
τοΟ Γερμανικού Έθνους» δήλωσε πώς 6 τίτλος τής άνώτατης κε
φαλής τής αύτοκρατορίας δέν ύπήρχε πιά. (Σημ. Ά γγλ . Έ κδ.).

1) Έ δώ  έννοεϊ τούς κομμουνιστές μ’ έπικβφαλής τό Μάρξ καί 
τά ριζοσπαστικά άριστερά στοιχεία τοΟ Δημοκρατικού κόμματος 
πού βρίσκονταν κάτω άπό τήν έπιρροή τών κομμουνιστών, ιδιαίτερα 
στήν περιοχή τοΟ Ρήνου. (Σημ Ά γ γλ . Έ κδ.).



αίσθηση τής δύναμής της, ήταν άποφασισμένη νά μήν άνε- 
χτβΐ γ ιά  πολύν καιρό άκόμα τά δεσμά πού ό φεουδαρχικός 
καί γραφειοκρατικός δεσποτισμός άλυσόδεναν μ’ αύτά  
τίς έμπορικές της δοσοληψίες, τή βιομηχανική της πα ρα 
γωγικότητα, τήν κοινή της δράση σάν τάξης. Έ ν α  μέρος 
ά π ’ τούς γαιοχτήμονες εύγενεϊς ε ίχα ν  μεταβληθεΤ σέ τέ
τοιο σημείο σέ παραγω γούς άπλώ ν άγαθώ ν γιά  τήν άγο- 
ρά, Ιτσι πούνά  έχουν ϊδ ια  συμφέροντα καί νά κάνουν κοι- 
νόν άγώ να μέ τή μεσαία τάξη. Ή  τάξη τών μικροπραγμα- 
τευτάδων, πού ήταν δυσαρεστημένοι καί γογγύζα νε γιά  
τούς φόρους καί τά έμπόδια πού μπαίνανε στό δρόμο τών 
έπιχειρήσεών τους, μά χωρίς καθορισμένο σχέδιο γ ιά  τις 
μεταρρυθμίσεις έκεΐνες πού θά στεριώνανε τή θέση τους 
στό κοινωνικό καί πολιτικό σώμα. Οί χωρικοί, καταπιεζό- 
μενοι άλλου ά π 3 τά φεουδαρχικά χαρατσώ ματα κι άλλοΟ 
ά π ’ τούς δανειστές τους τοκογλύφους καί τούς δικηγόρους. 
Οί έργάτες τών πόλεων μολυσμένοι ά π ’ τή γενική δυσ
φορία, πού μισούσαν τήν κυβέρνηση δσο καί τούς μεγάλους 
βιομήχανους κεφαλαιούχους καί πού ε ίχαν  προσβληθεί 
ά π ’ τήν κολλητική άρρώστια τών σοσιαλιστικών καί κομ
μουνιστικών ιδεών. Κοντολογής, μιά έτερογενής μάζα  άν- 
τιπολίτευσης. πού ξεπήγαζε άπό διάφορα συμφέροντα, 
πού ώστόσο κατευθυνόταν λιγότερο ή περισσότερο ά π ’ 
τήν άστική τάξη πού στίς πρώτες πάλι γραμμές της βά
διζε ή άστική τάξη τής Πρωσσίας κι ιδιαίτερα ή άστική 
τάξη τής περιοχής τού Ρήνου. ’Α π’ τήν άλλη μεριά κυβερ
νήσεις πού διαφωνούσαν σέ πολλά σημεία, πού ύποβλέ- 
πανε ή μιά τήν άλλη κι Ιδιαίτερα τήν κυβέρνηση τής Πρωσ- 
σίας, πού σ’ αύτήν ώστόσο στηρίζονταν γιά  προστασία.

Στήν Πρωσσία, μιά κυβέρνηση έγκαταλειμένη ά π ’ τή 
δημοσία γνώμη, έγκαταλειμένη άκόμα κι άπό μιά μερίδα 
τών εύγενών, πού στηριζόταν πάνω  σ’ £να στρατό καί μιά 
γραφειοκρατία πού καθημερινά μολυνόταν δλο καί πιό πο
λύ ά π ’ τίς Ιδέες τής άντιπολιτευόμενης άστικής τάξης καί 
περνούσαν κάτω ά π ’ τήν έπιρροή της—μιά κυβέρνηση, πού 
£ξω άπ’ δλα αύτά, ήταν άπένταρη, μέ τήν άπόλυτη κυ
ριολεξία τής λέξης καί πού δέ μποροΟσε μ’ άλλον τρόπο 
νά  βρε! έστω κι ϊν α  μονόλεπτο γιά  νά καλύψει τό Ιλλειμμά 
της, πού δλο μεγάλωνε, έκτός κι &ν ύποχωροΟσε χωρίς 
δρσυς στήν άντιπολίτευσή τής άστικής τάξης. Στάθηκε λοι
πόν ποτέ πιό λαμπρή κατάσταση γιά  τή μεσαία τάξη, ό- 
ποιασδήποτε χώ ρας, σάν άγω νιζόταν γιά  τήν έξουσία ένάν- 
τια  στήν «νόμιμη» κυβέρνηση ;

Λονδίνο, Σεπτέμβρης 1851.
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Α Υ Σ Τ Ρ Ι Α
[New York Daily Tribune 7 Νοεμρίου 1851}

θ ά  έξετάσουμε τώρα τήν Αύστρία, τή χώρα αύτή πού, 
ώς τό Μάρτη 1848, ήταν κρυμμένη ά π ’ τά βλέμματα τών 
ξένων ’Εθνών σχεδόν δσο κι ή Κίνα πρίν ά π ’ τόν τελευ
τα ίο  πόλεμο μέ τήν 'Α γγλ ία .

'Ε ννοείτα ι πώς έδώ δέν μποροΟμε νά λάβουμε ύπό- 
ψη μας τ ίπ ο τ’ αλλο έξω ά π ’ τή Γερμανική Αύστρία. Τά 
ζητήματα τών Πολωνών, τώ ν Ο ύγγρω ν ή ’Ιταλών Αύστρία· 
κών, δέν άνήκουν στό θέμα μας καί κατά συνέπεια δέν 
θ’ άσχοληθοΟμε μ’ αύτά παρά μονάχα στό βαθμό πού 
άπ’ τό 1848 καί δώθε έπηρέασαν τήν τύχη τών γερμανών 
Αυστριακών.

Ή  κυβέρνηση του Πρίγκηπα Μέττερνιχ εΐχε σά βα
σική πολιτική δυό σημεία: Τό πρώτο νά κρατήσει σέ ύ- 
ποταγή  καθένα ά π’ τά έθνη πού βρισκόταν κάτω ά π ’ τήν 
έξουσία τής ΑύστρΙας, χρησιμοποιώντας γ ι5 αύτό δλα τά 
άλλα έθνη πού βρίσκονταν κάτω ά π ’ τίς ίδιες συνθήκες καί 
τό δεύτερο μιά βασική πάντα άρχή στίς άπόλυτες μοναρχίες, 
νά βασίζεται γ ιά  ύποστήριξη σέ δυό τάξεις, στούς ψεουδάρ · 
χες γαιοχτήμονες καί τούς μεγάλους χρηματιστές κεφα
λαιούχους καί ταυτόχρονα νά  ισορροπεί τήν έπιρροή καί 
τή δύναμη τής μιας άπ ’ αύτές τίς τάξεις μέ τήν έπιρροή 
καί τή δύναμη τής δλλης, έτσι πούνά  έχει ή κυβέρνηση ά- 
πόλυτη έλευθερία δράσης. Οί εύγενεΐς γαιοχτήμονες, πού 
δλα τους τά έσοδα τ’ άποτελοΟσαν οί κάθε λογής φεου- 
δαρχικές πρόσοδες, δέν μποροΟσαν παρά νά ύποστηρί- 
ζουν μιά κυβέρνηση πού άποδείχτηκε πώς ήταν ή μονα
δική τούς προστασία ένάντια στήν καταπιεζόμενη τάξη τών 
δουλοπάροικων, πού σέ βάρος τους ζοΟσαν κι δπου 
ή λιγότερο πλούσια μερίδα τώ ν εύγενών έπαιρνε άν- 
τιπολιτβυτική στάση ένάντια  στήν κυβέρνηση, δ π α ς  έγι- 
νε στή Γαλικία στά 1846, ό Μ έττερνιχ ξεσήκωνε άμέ
σως ένάντιά  τους, τούς ίδ ιους τούς δουλοπάροικους πού 
άρπαζαν φυσικά τήν εύκαιρία πού τούς δινόταν γιά
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νά πάρουν fiypta έκδίκηση άπ’ τούς πιό άμεσους κατα· 
πιεστές τους. ’Α π ’ τήν δλλη μεριά, ο£ μεγάλοι κεφαλαι- 
ο ί χοι τοΟ Χρηματιστηρίου ήταν Αλυσοδεμένοι στήν κυβέρ
νηση τοΟ Μέττερνιχ μέ τό μεγάλο μερίδιο (σ’ έπενδύσεις) 
πού ε ίχαν  στό δημόσιο χρέος τής χώρας. Ή  Αύστρία πού 
άποκαταστάθηκε σ’ δλη της τή δύναμη στά 1815, παλι- 
\ορθώ νοντας καί διατηρώντας ά π ’ τό 1820 άκόμα άπόλυ
τη μοναρχία στήν 'Ιταλία  κι άπαλλάχτηκε άπό ένα  μέρος 
τών ύποχρεώσεών της μέ τή χρεοκοπία  τοϋ 1810, άποκα- 
τάστησε πολύ γρήγορα· ξανά τήν πίστη της στίς μεγάλες 
Ε ύρω παϊκ ίς χρηματικές άγορές Οστερ’ άπό τήν είρήνη. 
Κι δσο ή πίστη της μεγάλωνε τόσο περισσότερο  τή χρη
σιμοποιούσε. ’Έ τσ ι, δλοι οί μεγάλοι εύρωπαΐοι τοκιστές 
ε ίχαν  δεσμεύσει σημαντικά ποσά, ά π ’ τά  κεφάλαιά τους, 
στά Αυστριακά κρατικά χρεώγραφα κι δλοι τους ένδια- 
φέρονταν νά ύποστηρίξουν τήν πίστη τής χώ ρας αύτής 
καί καθώς ή Αύστριακή δημόσια πίστη γιά νά στηριχτεί 
χρειαζόταν καινούργια δάνεια, ήταν υποχρεωμένοι κάθε 
τόσο νά δίνουν καινούργια κεφάλαια γιά  νά  διατηρήσουν 
τήν πίστη τών χρεωγράφων πού γ ι’ αύτό είχαν κι δλας 
πληρώσει. "Η μακρόχρονη είρήνη πού άκολούθησε δστερ’ 
ά π 5 ιό  1815 καί τό φαινομενικά άδύνατο ν ’ άνατραπεΤ 
μιά χιλιόχρονη αύτοκρατορία, σάν τής Αύστρίας, με
γάλω νε τήν πίστη τής κυβέρνησης τοϋ Μέττερνιχ κα
ταπληκτικά καί τήν έκανε μάλιστα άνεξάρτητη άπό τήν 
καλή θέληση τών τραπεζιτών καί τών χρηματιστών τής Βιέν
νης. Γιατί δσο ό Μ έττερνιχ  μποροϋσε νά βρει άφθονο 
χρήμα στή Φρανκφούρτη καί τό "Αμστερνταμ, ε ίχε  φυσι
κά καί τήν ικανοποίηση νά βλέπει τούς αύστριακούς κε
φαλαιούχους νά σέρνονται στά πόδια του. "Εξω ά π ’ αύτό 
οί τραπεζίτες τής Αύστρίας βρίσκονταν κι άπό κάθε άλλη 
άποψη στό έλεός του. Τά μεγάλα κέρδη πού οί τραπεζί
τες, χρηματιστές καί ot κρατικοί προμηθευτές ποΛ 

πάντα καταφέρνουν νά τραβοΟν άπό μίαν άπόλυτη 
,-οναρχία, άντισταθμιζόταν ά π ’ τή σχεδόν Απεριόριστη 
έξουσία πού ή κυβέρνηση είχε  πάνω στ° άτομά τους 
καί τίς περιουσίες τους. Κατά συνέπεια, ά π ’ αύτήν 
τήν πλευρά, δέν έπρεπε νά περιμένει κανένας ούτε 
τήν παραμικρότερη σκιά άντιπολίτευσης. "Ετσι ό Μέττερ
νιχ ήταν σίγουρος πώ ς τόν υποστήριζαν οί δυό πιό δυ
νατές καί μέ μεγαλύτερη έπιρροή τάξεις τής αύτοκρατο
ρ ίας κι άκόμα είχε  ένα στρατό καί μιά γραφειοκρατία, 
πού δέν μποροϋσαν ν&ναι καλύτερα όργανωμένα γ ιά  κά
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θε σκοπό τί]ς Απολυταρχίας. Οί πολιτικοί καί στρατιω τι
κοί άξιωματοΟχοι, στήν ύπηρεσία τής Αύστρίας, άποτε- 
λοΟσαν μιά δική τους ξεχωριστή κάστα. Οί πατεράδες τους 
ήταν στήν ύπηρεσία τοΟ καίσαρα καί στήν ύπηρεσία του 
θ&ναι καί τά παιδιά  τους. Δέν άνήκουν σέ καμμιάν ά π ’ 
τίς πολυποίκιλες έθνικότητες πού εΤναι συνενωμένες κάτω 
ά π ’ τίς φτεροΰγες τοΟ δικέφαλου άετοΟ. Τούς μεταθέτανε 
πάντα  καί τούς μετακινούσαν ά π ’ τή μίαν άκρη τής αύτο
κρατορίας στήν άλλη, ά π ’ τήν Πολωνία στήν Ιτα λ ία , άπ’ 
τή Γερμανία στήν Τρανσυλβανία. Οδγγροι, Πολωνοί, Γερ
μανοί, Ρουμάνοι, 'Ιταλοί, Κροάτες. κάθε άτομο πού δέν 
Εχει τή σφραγίδα «βασιλική καί αύτοκρατορική έξουσία» 
κι Ιχει διαφορετικό έθνικό χαρακτήρα, καταψρονιέται ά π ’ 
αύτούς. Δέν Ιχουν  καμμιάν έθνικότητά, ή πιό σωστά α ύ
τοί μονάχα άποτελοΟν τό πραγματικό αύστριακό Ιθνος. 
Ε ίνα ι όλοφάνερο πόσο ύπάκουο καί δυνατό δργανο πρέπει 
νδνα ι, στά χέρια ένός Ιξυπνου καί δραστήριου άρχηγοΰ 
κράτους, μιά τέτοια πολιτική καί στρατιωτική ίεραρχία.

“Οσο γιά  τίς άλλες τάξεις τοΟ πληθυσμού, ό Μέττερ
νιχ μέ τό γνήσιο πνεύμα τοΰ πολιτικού τού ancien regime 
(τοΰ παλιού καθεστώτος) έλάχιστα γνο ιαζόταν δν  θά τόν 
ύποστήριζαν ή δχι. Σχετικά μ’ αύτές μιά μονάχα είχε  πο
λιτική: νά  τραβάει ά π ’ αύτές δσο μπορούσε περισσότερα 
χρήματα, μέ τή μορφή φόρων καί ταυτόχρονα νά τίς κρατάει 
σέ ήσυχία. Οί έμπορευόμενες καί χειροτεχνικές μεσαίες 
τάξεις άναπτύσσονταν μέ πολύ άργό ρυθμό στήν Αύστρία. 
Τό έμπόριο στό Δούναβη ήταν σχετικά άσήμαντο. Ή  χ ώ 
ρα εΤχέ μονάχα Ινα  λιμάνι, τήν Τεργέστη καί τό έμπόριο 
αύτοΰ τοΰ λιμανιού ήταν πολύ περιορισμένο. "Οσο γιά 
τούς έργοστασιάρχες αύτοί άπολάβαιναν σημαντική προ
στασία πού στίςπερισσότερες περιπτώσεις Ιφτανε άκόμα κι 
ώ ς τόν άπόλυτο άποκλεισμό κάθε έξωτερικοϋ συναγω νι
σμού. Ώ σ τόσ ο  τό πλεονέκτημα αύτό  τούς ε ίχε  δοθεί προ
πάντων μέ τό σκοπό ν ’ αύξηθοΰν οί δυνατότητές τους γιά  
τήν καταβολή φόρων κι άντισταθμιζόταν, σέ μεγάλο βαθ
μό, ά π ’ τούς έσωτερικούς περιορισμούς στή χειροτεχνική 
παραγωγή, τά προνόμια τών συντεχνιών κι άλλω ν φεου
δαρχικών όργανώ σεων, πού ύποστηρίζονταν προσεχτικά 
δσο δέν άποτελοΟσαν έμπόδιο στούς σκοπούς καί τίς 
βλέψβις τής κυβέρνησης. Οί μικρέμποροι ήταν στριμωγμέ- 
νοι μέσα στά στενά πλαίσια  τών μεσαιωνικών αύτών συν
τεχνιών, πού κρατούσαν τά διάφορα έπαγγέλματα  σ ’ ε- 
ναν άσταμάτητο πόλεμο άνάμεσά τους γιά  τά προνόμια,
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καί ταύτόχρονα, μέ τό νά στβροΟν τ* δτομα τής έργατι
κής τάξης ά π ’ τή δυνατότητα ν ’ άνέβουν στήν κοινωνική 
κλίμακα, Ιδιναν κάποια κληρονομική σταθερότητα στά 
μέλη τών άκούσιων αύτών συνεταιρισμών. Τέλος, ό ά- 
γρότης κι ό έργάτης πού τούς μεταχειρίζονταν σάν ά· 
πλό ύλικό γιά  φορολογία κι ή μόνη φροντίδα γ ι αύτούς 
ήταν νά  τούς κρατοΟν δσο μποροΟσαν στίς ίδ ιες βιοτικές 
συνθήκες πού ύπήρχαν ώς τά τότε, ίδιες μ’αύτές πού ε ίχ α ν  
ζήσει κι οί πατεράδες τους πρίν ά π ’ αύτούς. Γι’ αύτόν 
τό σκοπό κάθε παλιά , καθιερωμένη, κληρονομική έξουσία, 
ύποστηριζόταν μέ τόν ίδιο  τρόπο πού ύποστηριζόταν ή έ- 
ξουσία τοΟ κράτους. Ή  κυβέρνηση διατηροΟσε παντοΟ 
αύστηρά τήν έξουσία τοΟ γαιοχτήμονα πάνω στό μικροε- 
νοικιαστή, τήν έξουσία τοΟ έργοστασιάρχη πάνω  στό χει
ροτέχνη έργάτη, τοΟ μικραφεντικοΟ πάνω στό μεροκαμα- 
τιάρη καί τό μαθητευόμενο, τοΟ πατέρα πάνω στό γιό καί 
κάθε μορφή άνυπακοής τιμωρεΐταν μέ τό ΐδ ιο  δργανοπού 
χρησιμοποιοΟσε ή αύστριακή δικαιοσύνη σ’ δλες αύτές 
τίς περιπτώσεις—τό ραβδί.

Τέλος, νά μαζέψουμε σ' δνα συνοπτικό σύστημα δλες 
(,Γ -ί.ς τίς προπττάθιες γιά νά δημιουργήσουν μιά τε
χνητή σταθερότητα, ή πνευματική τροφή πού δινόταν στό 
Ιθνος διαλεγόταν μέ τήν πιό λεπτή προσοχή καί μοιραζό
ταν σ* αύτόμέ δση Ιπαιρνε οΙκονομία. 'Η  Παιδεία βρι
σκόταν παντοΟ στά χέρια τοΟ καθολικοΟ κλήρου πού οί 
άρχηγοί του ένδιαφέρονταν ζωηρά, δπως κι οί μεγαλο- 
φεουδάρχες, γ ιά  τή διατήρηση τοΟ συστήματος πού ύπήρχε. 
Τά Πανεπιστήμια ήταν μέ τέτοιον τρόπο όργανω μένα πού 
τούς έπέτρεπενά φκιάνουν μόνο ειδικευμένους έπιστήμο- 
νες πού μποροΟσαν ή δέν μποροΟσαν ϊσ ω ς νά  σημειώ» 
σουν μεγάλες έπιτυχίες σέ κάποιον ξεχωριστό κλάδο 
γνώ σης, μά πού όπωσδήποτε τούς άπόκλειε ά π ’ τή γενική 
έκείνη φιλελεύθερη μόρφωση πού άπαιτοΟμε άπό άλλα  
Πανεπιστήμια.

’Έ ξω  ά π ’ τήν Ο ύγγαρία, δέν ύπήρχαν άλλοΟ έφημε- 
ρίδες κι οί ούγγρικές έφημερίδες άπαγορευόταν νά κυκλο- 
φοροΟν στ’ άλλα  τμήματα τής μοναρχίας. ‘Ό σ ο  γιά  τή γε
νική λογοτεχνία, 6χι μόνο δέν εΤχε πλατύνει τούς όρίζοντές 
της, έδώ κι έναν αίώνα, μά καί τούς στένεψε ξανά πιό πο
λύ δστερ’ άπ’ τό θανατο ιυυ Ιωσήφ Β'. 'Ολόγυρα στά 
λύ δστερ* άπ’ τό θάνατο τοΟ Ιω σήφ  Β'. Ό λοτρόγυρα  στά 
σύνορα, σ’ δποιο σημείο τ’ αύστριακά κράτη εΤχαν έπαφή 
μέ μιά πολιτισμένη χώρα, είχε  έγκατασταθεί μιάν άλυ- 
σ ίδα  άπό λογοκριτές τής λογοτεχνίας, σέ συνδυασμό μέ:
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τήν άλυσίδα  τών τελωνιακών υπαλλήλων, πού έμπόδιζαν 
νά  περάσει στήν Αύστρία όποιοδήποτε ξένο βιβλίο ή έφη- 
μερίδα πρίν κοσκινιστεί τό περιεχόμενό του δυό καί τρεις 
φορές ά π ’ τήν άρχή ώς τό τέλος καί βρεθεί όλότελα άγνό 
κι ά π ’ τό παραμικρό άκόμα μίασμα τοΟ κακοποιοΟ πνεύ
ματος τής έποχής.

Τριάντα χρόνια πάνω -κάτω  Οστερ’ ά π ’ τό 1815, τό σύ
στημα αύτό έφαρμοζότσν μέ θαυμάσια έπιτυχία . Ή  Αύ- 
στρΐα έμεινε σχεδόν άγνωστη στήν Εύρώπη κι ή Εύρώπη 
ήταν άλλο τόσο λ ίγο  γνωστή στήν Αύστρία. *Η κοινωνική 
κατάσταση κάθε τάξης τοΟ πληθυσμοΟ, καθώς κι ό πληθυ
σμός στό σύνολό του, γενικά  φαίνονταν σάν νά  μήν ε ί
χα ν  πάθει τήν παραμικρή άλλαγή. 'Ό σ η  εχτρα κι &ν έτρε
φε ή μιά τάξη ένάντια  στήν αλλη—κι ή διατήρηση αύτής 
τής εχτρας ήταν γ ιά  τό Μέττερνιχ, βασικός δρος γιά  τή 
διακυβέρνηση καί γ ι’ αύτό τήν ύποδαύλιζε κιόλας μέ τό 
νά κάνει τίς άνώ τερες τάξεις δργανα  γιά  κάθε κυβερνη
τικό χαράτσι, φορτώνοντας ετσι πάνω  σ ’ αύτές τή δυσ α 
ρέσκεια — Ιτσ ι πού δσο μ ίσος κι &ν ετρεφε ό λαός ένάντια 
στούς κατώτερους άξιωματούχους τοΟ κράτους, γενικά  δέν 
ύπήρχε δυσφορία ένάντια στήν κεντρική κυβέρνηση ή κι 
&ν ύπήρχε ήταν πολύ περιορισμένη. Λάτρευαν τόν Αύτο- 
κράτορα καί τά γεγονότα  φαίνονταν νά  δικαίωναν τό γβ- 
ρο-Φραγκίσκο Α ', δταν άμφιβάλλοντας γ ιά τή  διάρκεια τοΟ 
συστήματος αύτοΟ, πρόσθετε μέ Ικανοποίηση: «Ώ στόσο 
θά κρατήσει δσο ζώ  έγώ  κι ό Μέττερνιχ*.

‘Ωστόσο ύπήρχε μιά κρυφή άργή κίνηση πού ματαίων«: 
δλες τίς προσπάθειες τοΟ Μεττερνιχ. Ό  πλούτος κι ή 
έπιρροή τής έργοστασιακής κι έμπορικής μεσαίας τάξης 
μεγάλω ναν. ‘Η είσαγω γή τών μηχανών καί τοΟ άτμοΟ 
στά έργοστάσια, άνέτρεψε καί στήν Αύστρία, δπω ς ε ίχε  γ ί
νει όλοΟθε, τίς παλιές σχέσεις καί βιοτικές συνθή
κες σ’ όλάκερες κοινωνικές τάξεις. Μ ετέβαλε τούς δου
λοπάροικους σ ' έλεύθερους άνθρώπους, σέ μικροκαλλιερ- 
τές, σ’ έργάτες τής μανιψακτούρας. ‘Υπομόνευσε τΙς π α 
λιές φεουδαρχικές συντεχνιακές όργανώσεις καί στέρησε 
τά μέσα Οπαρξης σέ πολλές άπ* αύτές. Ό  καινούργιος 
έμπορικός κι έργοστασιακός πληθυσμός έρχόταν, όλοΟθε, 
σέ σύγκρουση μέ τούς παλιούς φεουδαρχικούς θεσμούς. 
ΟΙ μεσ α ίες τάξεις πού ά ναγκάζονταν άπ’ τΙς έπίχειρήσεις 
τους νά ταξιδεύουν δλο καί πιό πολύ στό έξωτερικό, Ιφερ- 
ναν μυθικές γνώσεις γ ιά  τΙς πολιτισμένες χώρες πού βρίσκον
ταν πέρ’ ά π ’ τή γραμμή τών αύτοκρατορικών τελωνείων.
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Τέλος, ή εισαγωγή τών σιδηροδρόμων έπιτάχυνε τόσο τή 
βιομηχανική δσο καί τήν πνευματική κίνηση. ‘Ακόμα στό 
αύστριακό κρατικό οίκοδόμημα ύπήρχε μιά έπικίνδυνη 
πλευρά, δηλαδή ό ουγγρικός φεουδαρχικός καταστατικός 
χάρτης, μέ τΙς κοινοβουλευτικές του μέθσδες καί τούς ά- 
γώ νες πού εκανε ή ξεπεσμένη κι Αντιπολιτευόμενη μάζα 
τών εύγενών ένάντια στήν κυβέρνηση καί τούς συμμά
χους της, τούς μεγιστάνες (m agnates). Τό Presburg, 
ή £δρα τής Δ ίαιτας, βρισκόταν μπροστά στίς ’ίδιες 
τίς πύλες τής Βιέννης. "Ο λα τά  στοιχεία  βοηθούσαν 
γιά  νά δημιουργηθεΐ άνάμεσα στά μεσαία  στρώματα τών 
πόλεων Μνα πνεύμα, δ ν  δχι όλότελα Αντιπολιτευτικό, 
για τί ή Αντιπολίτευση ήταν άκόμ’ άδύνατη, τουλάχιστο 
δυσαρέσκειας, πνεύμα γενικής έπιθυμίας γιά  μεταρρυθ
μίσεις περισσότερο διοικητικές παρά συνταγματικές. ’Ακό
μα, τό ίδιο δπως καί στήν Πρωσσία, μιά μερίδα τής γ ρ α 
φειοκρατίας ένώθηκε μέ τήν άστική τάξη. Στήν κληρονομι
κή αύτή κάστα τών άξιωματούχων δέν εΐχαν ξεχαστεΐ οί 
παραδόσεις τού ’Ιωσήφ Β'. Οί πιό μορφωμένοι κυβερνητι
κοί λειτουργοί πού άσχολοΟνταν κι ot ίδιοι μέ τή φαντασία 
τους μερικές φορές μέ τίς μεταρρυθμίσεις πού μπορούσε 
νά γίνουν, προτιμούσαν πολύ περισσότερο τόν προοδευτι
κό κι έξυπνο δεσποτισμό τού αύτοκράτορα Ιω σήφ  ά π ’ τόν 
«πατρικό» δεσποτισμό τού Μ έττερνιχ. Τό Ιδιο μιά μερίδα 
άπ° τούς πτωχούς εύγενεΐς έπαιρναν κι αύτοί τό μέρος τής 
μεσαίας τάξης. "Οσο γ ιά  τά κατώτερα στρώματα τοΰ πλη
θυσμού, πού πάντα βρίσκανε άρκετές Αφορμές νά  παρα
πονιούνται ένάντια στούς άνώτερούς τους, &ν δχι κι ένάν- 
τια στήν κυβέρνηση, στίς περισσότερες περιπτώσεις δέν 
μπορούσαν παρά νά  συμφωνδνε "μέ τούς μεταρρυθμιστι- 
κούς πόθους τής άστικής τάξης.

Γύρω στήν έποχή αύτή, στά 1843 ή στά 1844, δη- 
μιουργήθηκε στή Γερμανία Ενα ξεχωριστό είδος λογοτε
χνίας πού εύνοοΰσε αύτήν τήν άλλαγή. Λίγοι αύστριακοί 
συγγραφείς, μυθιστοριογράφ’οι, λογοτεχνικοί κριτικοί 
καί ποιητές, δλοι τους πολύ μέτριοι, μά προικισμένοι μέ 
τή δυναμικότητα έκείνη πού εΤναι χαρακτηριστική στήν 
έβραϊκή φυλή, έγκαταστάθηκαν στή Λειψία κι δλλες γερ 
μανικές πόλεις εξω άπ’ τήν Αύστρία καί κεΐ, δπου δέν 
τούς έφτανε ό Μέττερνιχ, δημοσίευσαν κάμποσα βιβλία  
καί φυλλάδια πάνω  σ τ’ αύστριακά ζητήματα. Τόσο αύ- 
τοί δσο κι οί έκδότες τους, έκαναν Ινα  «διαβολεμένο έμπό
ριο». ‘Ολάκερη ή Γερμανία ήταν πρόθυμη νά μυηθεΐ στά
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μυστικά της πολιτικής της Εύρωπα'ίκης Κίνας. Ά κ ό μ α  πιό 
πολύ περίεργοι ήταν ot ίδ ιο ι ot Αύστριακοί, πού λά βα ι
ναν,. μέ τό χοντρικό λαθρεμπόριο πού διεξαγόταν στά  
σύνορα της Βοημίας, δλα αύτά τά  δημοσιεύματα. Φυσικά, 
τά  μυστικά πού ξεσκεπάζονταν ά π ’ αύτά τά  δημοσιεύμα
τα  δέν ε ίχ α ν  καί μεγάλη σπουδαιότητα καί τά  μεταρρυθ· 
μιστικά σχέδια πού Εδιναν σέ σκιαγραφία ot καλοπροαίρε
τοι συγγραφ είς τους, Εφερναν τή σφραγίδα μιας άθωότητας 
πού Ιφτανε σχεδόν στήν πολιτική παρθενικότητα. Σ ύν
ταγμα κι έλευθερία τοΟ τύπου, θεωρούνταν σάν άπραγ- 
ματοποίητα γ ιά  τήν Αύστρία. Διοικητικές μεταρρυθμίσεις, 
έπέκταση τών δικαιωμάτων πού είχαν ot Γερμανικές 
Δίαιτες, είσαγω γή ξένων βιβλίων κι έφημερίδων καί μιά 
λιγότερο αύστηρή λογοκρισία—δένπροχωροΟσαν παραπέρα 
ot νομιμόφρονες καί ταπεινές έπιθυμίες τών άπλώ ν αύτών 
Αύστριακών.

"Ο πως κι &ν Ιχε ι τό πράγμα, ot αύξανόμενες άδυνα- 
μίες στό νά  έμποδιστεΐ ή φιλολογική έπικοινωνία τής Αύ- 
στρίας μέ τήν ύπόλοιπη Γερμανία κι ά π ’ τή Γερμανία, 
μέ τόν ύπόλοιπο κόσμο, βοήθησε πάρα πολύ στή διαμόρ
φωση μ ιδς άντικυβερνητικής δημόσιας γνώμης κι Ιψερε 
σ’δνα τμήμα τοΰ πληθυσμοΟ της Αύστρίας Ιστω καί με
ρικές περιορισμένες πολιτικές πληροφορίες."Ετσι, στά τέλη 
τοΟ 1847, καταλάβαινε καί τήν Αύστρία, άν καί σέ κατώ
τερο βαθμό, ή πολιτική καί πολιτικσθρησκευτική έκείνη 
άναταραχή πού έπικρατοΟσε τότε σ* όλάκερη τή Γ ερμα
νία. "Αν ή πρόοδός της στήν Αύστρία έγινε λιγότερο θο· 
ρυβώδικα, ώστόσο βρήκε άρκετά έπαναστατικά στοιχεία 
γιά  νά τά έπηρεάσει. ‘Υπήρχε σ ’ αύτήν ό άγρότης, ό δου
λοπάροικος κι ό κολληγος, τσακισμένοι ά π ’ τά  δοσίματα 
στούς άφεντάδες ή στήν Κυβέρνηση. "Υστερα ήταν ot έρ
γά τες της φάμπρικας, πού άναγκάζονταν μέ τό ραβδί τοΟ 
άστυνομικοΟ νά δουλεύουν κάτω ά π ’ δποιουσδήποτε δ- 
ρους θ’ άρεσε στόν έργοστασιάρχη νά τούς έπιβάλει. 
’ΑκολουθοΟνε ό μεροκαματιάρης, πού ot νόμοι γ ιά  τά  σω 
μ ατεία  τοΟ στεροΟσαν κάθε δυνατότητα ν ’ άποχτήσει 
Ιστω  καί τήν παραμικρή άνεξαρτησία στό έπάγγελμά  
του. "Ο Ιμπορας πού σέ κάθε βήμα του στό έμπόριο σκόν
ταβε σέ κάποια παράλογη διάταξη. Ό  έργοστασιάρχης 
πού βρισκόταν σ’ άσταμάτητη σύγκρουση μέ τίς συντε
χνίες, πού φύλαγαν γερά  τά προνόμιά τους, ή μέ τούς 
άδιάκριτους κι άρπαχτικούς κρατικούς ύπαλλήλους. Ό  
δάσκαλος, ό savant (σοφός), ό καλύτερα μορφωμένος δη·
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μόσιος λειτουργός, πού άδικα πάλευε ένάντια στόν άμόρ- 
φωτο καί ξιπασμένο κλήρο ή κάποιον ηλίθιο κι αύταρχικό 
προϊστάμενο. Κ οντολογίς δέν ύπήρχε οΰτε μιά τάξη πού 
ν&ταν Ικανοποιημένη, γιατί ot μικρές παραχωρήσεις πού 
ήταν ύποχρεωμένη νά κάνει ή κυβέρνηση κάθε τόσο, δέν 
γίνονταν μέ δικά της έξοδα, γιατί τό δημόσιο ταμείο  δέν 
τό έπέτρεπε, μά σέ βάρος τής άνώτερης άριστοκρατίας 
καί τοΟ κλήρου. "Οσο τώρα γιά  τούς μεγάλους τραπεζίτες 
καί τούς κάτοχους κρατικών χρεογράφω ν, τά τελευτα ία  
γεγονότα  στήν ’Ιταλία, ή όγκούμενη άντιπολίτευση της 
ούγγρικής Δίαιτας, τό άσυνήθιστο πνεϋμα τής δυσφορίας 
κι ή άξίωση γιά  μεταρρυθμίσεις, πού έκδηλωνόταν ά π ’ 
τή μιάν ακρη ώς τήν αλλη τής αύτοκρατορίας, δέν ήταν 
τέτοιας φύσης πού νά δυναμώνουν τήν πίστη τους στό 
στέρεο καί τό άξιόχρεο τής αυστριακής αύτοκρατορίας.

"Ετσι καί ή Αύστρία τραβοΟσε ά ργά , μά σίγουρα τό 
δρόμο γιά  μιά σημαντική άλλαγή, δταν, όλότελα ξαφνικά, 
δημιουργήθηκε στή Γαλλία  Ενα περιστατικό πού έκαμε νά 
ξεσπάσει μέ μιάς ή έπικείμενη θύελλα καί διέψευσε τή βε
βαίωση τοΰ γέρου Φραγκίσκου πώς τό οίκοδόμημα θά κρα- 
τοΟσε δσο θά ζοΟσε αύτός κι ό Μέττερνιχ.

Λονδίνο, Σεπτέμβρης 1851.
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Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

[New York Daily Tribune, 7 Νοέμβρη 1851J

Στίς 24 τοΟ Φλεβάρη 1848, ό Λουδοβίκος Φίλιππος 
διώχτηκε άπ’ τό Παρίσι κι άνακηρύχτηκε ή Γαλλική Δημο
κρατία. Σ τίς 13 τοΰ Μάρτη τής ϊδ ια ς χρονιάς, ό λαός 
τής Βιέννης τσάκισε τήν έξουσία τοϋ Πρίγκηπα Μ έττερνιχ 
καί τόν έκαμε νά φύγει έπονείδιστα έξω ά π’ τή χώρα. Στίς 
18 τοϋ Μάρτη, ό λαός τοϋ Βερολίνου πήρε τά δπλα κι δ- 
στερα άπό μιά λυσσώδη πάλη πού κράτησε δεκαοχτώ ώρες, 
ε ίχε  τήν Ικανοποίηση νά δει τό βασιλιά νά  παραδίνεται 
στά χέρια του. Ταυτόχρονες έξεγέρσεις μέ περισσότερο ή 
λιγότερο βίαιο χαραχτήρα μά δλες μέ τήν ίδ ια  έπιτυχία, 
σημειώθηκαν στίς πρωτεύουσες καί τών μικρότερων κρατών 
τής Γερμανίας. 'Ο  γερμανικός λαός, ίχν καί δέν είχε κάνει 
άκόμα τήν πρώτη του έπανάσταση, μπήκε τουλάχιστο μ’ 
δλα του τά δυνατά στόν έπαναστατικό δρόμο.

Δέν μποροϋμε δώ ν’ άσχοληθοϋμε μέ τίς λεπτομέρειες 
τών έπεισοδίων πού σημειώθηκαν στίς διάφορες αύτές έ- 
ξεγέρσεις. Έ κεΐνο  πού πρέπει νά έξηγήσουμε είναι ό χα 
ρακτήρας τους κι ή θέση πού πήραν άντίκρυ σ ’ αύτές οί 
διάφορες τάξεις τοΰ πληθυσμοΟ.

Μποροϋμε νά ποϋμε πώς ή έπανάσταση τής Βιέννης 
εγινε σχεδόν ά π ’ τό σύνολο τοϋ πληθυσμοϋ. Ή  άστική 
τάξη, έξω άπ’ τούς τραπεζίτες καί τούς χρηματιστές, ή 
τάξη τών μικροεμπόρων κι ή έργατική τάξη στό σύνολό της, 
ξεσηκώθηκαν μονομιάς ένάντια σέ μιά κυβέρνηση πού τή 
μισούσαν, μιά κυβέρνηση πού ήταν τόσο μισητή σ’ δλους 
γενικά, ώστε ή μικρή μειονότητα τών εύγενών καί τών 
μεγιστάνων τοϋ χρήματος, πού τήν ύποστήριζαν, έξαφανί- 
στηκαν ά π ’ τήν πρώτη στιγμή τής έπίθεσης. Ό  Μέττερνιχ 
είχε κρατήσει τίς μεσαίες τάξεις σέ τέτοιο βαθμό πολιτι
κής ά γνο ιας, ώστε ή είδηση πού μεταδόθηκε ά π ’ τό Παρίσι 
γ ιά  τήν κυριαρχία τής άναρχίας, τοΟ σοσιαλισμοΟ καί
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τής τρομοκρατίας καί γ ιά  έπικείμενους άγώ νες άνάμεσα 
στήν τάξη τών κεφαλαιούχων καί τήν τάξη τών έργαζόμε
νων, άποδείχτηκε πώς ήταν γ ι’ αύτές άκατανόητα πρά γμα 
τα. Μέ τήν πολιτική τους άθωότητα, είτε δέν έδιναν καμμιά 
σημασία στίς ειδήσεις αύτές, είτε πίστευαν πώς ήταν δια
βολικές έπινοήσεις τοϋ Μέττερνιχ, γ ιά  νά  τούς φοβίσει καί 
νά  τούς έξαναγκάσει σέ ύπακοή. "Επειτα δέν ε ίχαν  δει 
τούς έργάτες νά  δρουν σάν τάξη, ή νά ξεσηκώνονται γιά  
τά χωριστά συμφέροντα τής τάξης τους. ’Απ’ τήν προη
γούμενη πείρα  τους δέν μποροΟσαν ναχουν καμμιάν ιδέα 
πώς ήταν δυνατό νά προκύψει κάποια διαφορά άνάμεσα 
σέ τάξεις πού τώρα ήταν τόσο έγκάρδια ένωμένες γιά  ν ’ 
άνατρέψουν μιά κυβέρνηση μισητή σ’ δλους. Έ β λεπα ν 
τούς έργάτες νά συμφωνανε μαζί τους σ’ δλα τά σημεία: 
σύνταγμα, όρκωτά δικαστήρια, έλευθερία τοϋ τύπου κλπ. 
"Ετσι, τό Μάρτη τουλάχιστο τοΰ 1848, ήταν δλόψυχα μέ 
τό κίνημα καί τό κίνημα άλλωστε τούς έκαμε μονομιάς, 
τουλάχιστο στή θεωρία, νά γίνουν ή έπικρατούσα τάξη 
στό κράτος.

Μ ολαταΟ τα, ή μ ο ίρ α  δλω ν τώ ν έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ν  ε ίν α ι  
ν ά  μή μ πορε ΐ  ν ά  β α σ τ ά ξ ε ι  γ ιά  π ο λ ύ  ή δνω σ η  αύτή  τώ ν 
δ ια φ ό ρ ω ν  τά ξεω ν, π ο ύ  ώ ς  Μνα β α θ μ ό  ε ίνα ι  π ά ν τ α  δ ά π α -  
ρ α ίτη το ς  δρ ο ς  γ ιά  κάθε  έ π α ν ά σ τ α σ η .  Μ όλις  κερδηθε ΐ ή 
νίκη έν ά ν τ ια  στόν κοινό έχτρό, οί ν ικητές χ ω ρ ίζ ο ν τα ι  μ ε 
τ α ξ ύ  τ ο υ ς  σέ  δ ιά φ ο ρ α  σ τ ρ α τ ό π ε δ α  καί γυ ρ ίζο υ ν  τ ά  οπλα  
ό έ ν α ς  έ ν ά ν τ ια  σ τόν  ά λ λ ο .  Α ύτή  ΐσ ια - ΐσ ια  ή γ ρ ή γ ο ρ η  
κ α ί  β ίαιη  ά ν ά π τ υ ξ η  τοΟ ά ν τα γω ν ισ μ οΟ  ε ίν α ι  κείνη που, σέ  
π α λ ιο ύ ς  καί π ο λ υ ν σ ύ ν θ ε το υ ς  κο ινω νικούς  ό ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς ,  κ ά 
νε ι τή ν  έ π α ν ά σ τ α σ η  £να τόσο  δ υ ν α τό  π α ρ ά γ ο ν τ α  τής  κοι
ν ω ν ικ ή ς  κα ι πολιτικής προόδου . Α ύτή  ή ά δ ιά κ ο π η  κα ί γ ρ ή 
γ ο ρ η  δ η μ ιο υ ρ γ ία  κ α ιν ο ύ ρ γ ιω ν  κ ο μ μ ά τω ν  πού  δ ια δ έ χ ο ν τ α ι  
τ δ ν α  τ ’ ά λ λ ο  σ τή ν  έ ξ ο υ σ ία ,  ε ίν α ι  κ ε ίνο  πού, σ το ύς  β ία ι
ο υ ς  α ύ τ ο ύ ς  τ ρ α ν τ α γ μ ο ύ ς ,  κάνει·  2να  Ιθ ν ο ς  νά  δ ια τρ έχε ι ,  
μ έσ α  σέ π έντε  χρ ό ν ια  πιό π ο λ ύ  δρόμο ά π ό  κ ε ίν ο ν  π ο ύ  θ ά  
δ ιέ τρ εχε  μ έσ α  σ ’ £ναν α ίώ ν α ,  κ ά τω  ά π ό  ό μ α λ έ ς  συνθήκες .

'Η  έπανάσταση στή Βιέννη μετέβαλε τή μεσαία τά 
ξη, σέ τάξη πού θεωρητικά έπικρατοΟσε. Μ’ άλλα λόγια 
οί παραχωρήσεις πού άποσπάστηκαν ά π ’ τήν κυβέρνηση 
ήταν τέτοιες πού, &ν έφαρμόζονταν στήν πράξη καί στα- 
θεροποιοΟνταν γ ιά  κάμποσον καιρό, θά έξασψάλιζαν άνα- 
πόφευχτα τήν κυριαρχία τής μεσαίας τάξης. Μά στήν 
πράξη, ή κυριαρχία τής τάξης αύτής κάθε άλλο παρά 
σταθεροποιήθηκε.
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Ή  άλήθειδ ε ίνα ι πώς μέ τή συγκρότηση μιάς έθνο- 
φρουρδς πού έδωσε δπλα στούς άστούς καί τούς μικροε- 
παγγελματίες, ή τάξη αύτή πήρε δύναμη καί σπουδαιότη- 
τη. Ή  άλήθεια εΐναι άκόμα πώς ή τάξη αύτή μέ τήν έγκα- 
τάσταση μιας «Επιτροπής Σωτηρίας», £να είδος έπανα- 
στατικής άνεύθυνης κυβέρνησης, δπου έπικρατοΟσε ή άστι
κή τάξη, μπήκε έπικεφαλής τής έξουσίας. Μά, ταυτόχρο
να, όπλίστηκαν ώς Ενα σημείο κι οι έργατικές τάξεις. Ot 
έργάτες κι οί σπουδαστές βάσταξαν τήν όρμή τής μάχης, 
δσον καιρό κρατοΟσε αύτή. ΟΙ σπουδαστές, πάνω -κάτω  
4000, καλά όπλισμένοι καί οί πιό καλύτερα πειθαρχημένοι 
ά π ’ τήν ’Εθνοφρουρά, άποτελοΟσαν τήν πυρήνα, τήν πραγ
ματική Ισχύ τής έπαναστατικής δύναμης καί δέν είχαν κα
θόλου τή διάθεση νά ένεργήσουν σάν άπλό δργανο στά χέ
ρια τής Επιτροπής Σωτηρίας.Μ ’ δλο πού τήν άναγνώ ριζαν 
κι ήταν μάλιστα ot πιό ένθουσιώδικοι ύποστηριχτές της, ά 
ποτελοΟσαν ώστόσο ενα άνεξάρτητο καί τό πιό ταραχοποιό 
σώμα : Συζητώντας μόνοι τους στήν «αύλή» (*), κρατώντας 
μιάν ένδιάμεση θέση άνάμεσα στήν άστική καί τήν έργα- 
τική τάξη, έμποδίζοντας, μέ τήν άδιάκοπη φασαρία, τά 
πράγματα  νά ξαναγυρίσουν στήν παλιά καθημερινή ήρε- 
μία τους καί πολλές φορές έπιβάλλοντας τίς άποφάσεις 
τους στήν ’Επιτροπή Σωτηρίας.

Οί έργάτες ά π ’ τήν αλλη μεριά, πού βρέθηκαν σχε
δόν όλότ«λα χωρίς δουλειά, επρεπε νά χρησιμοποιηθοΟν 
σέ δημόσια έργα πού θά γίνονταν μ5 έξοδα τοΟ κράτους 
καί φυσικά τά χρήματα πού χρειάζονταν γ ι’ αύτόν τό 
σκοπό, έπρβπε νά παρθοΰν ά π’ τίς τσέπες τών φορολογου
μένων ή ά π ’ τό ταμείο τής πόλης τής Βιέννης. ’Ό λ ’ αύτά 
δέν μποροΟσαν παρά νά γίνουν πολύ δυσάρεστα στούς 
έμπορους τής Βιέννης. Τά έργοστάσια τής πόλης, πού ή 
παραγω γή τους προοριζόταν γιά  τίς πλούσιες κι άριστο- 
κρατικές αύλές μ ιδς μεγάλης χώ ρας, δπως είναι αύτο· 
νόητο, σταμάτησαν όλότελα μέ τήν έπανάσταση καί τή φευ
γάλα  τής άριστοκρατίας καί τής αύλής. Τό έμπόριο νε- 
κρώθηκ» κι ή άσταμάτητη άναταραχή κι ή έξαψη πού τή 
συντηροΟσαν οί φοιτητές κι οί έργάτες, δέν ήταν σί
γουρα τά μέσα γιά  τήν «άποκατάσταση τής έμπιστοσύ- 
νης», δπως λένε συνήθως. Έ τσ ι, πολύ γρήγορα δημιουρ- 
γήθηκβ κάποια ψυχρότητα άνάμεσα στίς μεσαίες τάξβις
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ά π ’ τή μιά μεριά καί τούς ταραχοποιούς σπουδαστές κι 
έργάτες άπ’ τήν άλλη κι δ ν  ή ψυχρότητα αύτή γιά  πολύν 
καιρό δέν εφτασε ώς τήν άνοιχτή έχτρότητα, ήταν γιατί ή 
κυβέρνηση καί Ιδιαίτερα ή αύλή, στή άνυπομονησία τους 
ν ’ άποκαταστήσουν τήν παλιά τάξη πραγμάτων, δ ι
καίωναν όλοένα τίς υποψίες καί τή θορυβοποιό δράση 
τών πιό έπαναστατικών κομμάτων κι έφερναν άδιάκοπα, 
άκόμα καί μπροστά στά μάτια τών μεσαίων τάξεω ν, τό 
φάσμα τοΰ παλιού δεσποτισμοΟ τοΟ Μέττερνιχ. ’Έ τσ ι στίς 
15το0 Μάη καί ξανά  στίς 29, σημειώθηκαν καινούργιες 
έξεγέρσεις δλων τών τάξεων στή Βιέννη,γιατί ή κυβέρνηση 
προσπάθησε νά χτυπήσει ή νά τορπιλλίσει, μερικές ά π ’ τίς 
έλευθερίες πού ε ίχαν  καταχτηθεί τελευταία. Σέ κάθε τέ
τοια περίπτωση ή συμμαχία άνάμεσα στήν έθνοφρουρά ή 
τήν όπλισμένη μεσαία τάξη, τούς σπουδαστές καί τούς 
έργά τες , στερεωνόταν πάλι γιά  κάμποσον καιρό.

"Οσο τώρα γιά  τίς άλλες τάξεις τοΟ πληθυσμού, ή ά 
ριστοκρατία κι οί άρχοντες τοΟ χρήματος ε ίχαν  έξαφανι- 
στεΐ κι οί χωρικοί ε ΐχα ν  καταπιαστεί παντού μέ δραστη
ριότητα νά καταργήσουν καί τά τελευταία  άπομεινάρια 
τοΟ φεουδαρχισμοϋ. Χάρη στόν πόλεμο τής ’Ιταλίας (’). 
καί τις φροντίδες πού δημιούργησαν στήν Αύλή ή Βιέννη 
κι ή Ο ύγγαρία, οί χωρικοί βρήκαν άπόλυτη έλευθερία καί 
πέτυχαν νά λευτερώσουν άπ’ τή φεουδαρχία τήν Α ύστρία 
καλύτερα άπό κάθε άλλο μέρος τής Γερμανίας. Ή  Αύ- 
στριακή Δίαιτα, δστερ’ άπό λίγο, δέν εχει νά κάμει τίποτ’ 
άλλο παρά νά έπικυρώσει τίς προόδους πού ε ίχα ν  κιόλας 
κάμει στήν πράξη οί άγρότες κι δτιδήποτε άλλο κι δ ν  ίσ ω ς 
μπορέσει ν’ άποκαταστήσει ή κυβέρνηση τοΟ πρίγκηπα 
Schw artzenberg,(2), ποτέ δέ θά βρει τή δύναμη ν’άποκατα- 
στήσει πάλι τή φεουδαρχική δουλεία στούς άγρότες. "Αν 
ή Αύστρία, γ ιά  τήν ώρα, εΐναι πά λ ι σχετικά ήσυχη καί 
μάλιστα ισχυρή, αύτό χρωστιέται προπάντων στό γ ε γ ο 
νός πώ ς ή μεγάλη πλειοψηφία τοΟ λαοΟ, ol άγρότες, ήταν
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1. Ή  Βόρεια ’Ιταλία τήν έποχή έκείνη άποτελοΰσε συστατικό 
τμήμα τής Αύστριακής μοναρχίας. Στίς άρχές τοΰ 1848, οί Ιταλοί έ- 
παναστάτησαν ένάντια στήν ξενική κυριαρχία, γιά τήν Ανεξαρτησία 
τους <α'ι γιά τή δημιουργία μιας ‘Ενωμένης ’Ιταλίας. Ώστόσο ή Αύ
στρία στά 1849 πέτυχε νά _τινίξει τό Ιταλικό Απελευθερωτικό κίνημα 
καί ν’ άποκαταστήσει τήν κυριαρχία της στήν ’Ιταλία. Ή  ένοποίηση 
τής ’Ιταλίας πραγματοποιήθηκε μονάχα στά 1870. (Σημ. Ά γγλ . Έκδ.)

2. *0 πρίγκηπας Schwartzenberg διαδέχτηκε τό Μέττερνιχ, 
(Σημ. τ. Μετ.).



έκβΐνοι πού πραγματικά βγήκαν κερδισμένοι άπ’ τήν έπα
νάσταση, καί γ ιατί δτιδήποτε δλλο  κι δ ν  χτύπησε ή κυβέρ
νηση σάν ξαναπήρε τήν έξουσία, δφησβ ώστόσο Απείρα
χτα  τά οόσιαστικά αύτά πλεονεκτήματα πού κατάχτησαν 
ot άγρότες.

Λονδίνο, Ό κτώ βρης 1851.
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Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
[New York Daily Tribune, 28 Νοέμβρη 1851J

Τό δεύτερο κέντρο τής έπαναστατικής δράσης ήταν 
τό Βερολίνο. Ά π ’ δσα είπαμε στά προηγούμενα φύλλα, 
μπορεΐ κανένας νά μαντέψει πώς έκεΤ, ή δράση αύτή, δέν 
ε ίχε  τήν όμόθυμη έκείνη υποστήριξη δλων σχεδόν τών τά 
ξεων πού τή συνόδεψε στή Βιέννη. Στήν Πρωσσία, ή Α
στική τάξη είχε κιόλας έμπλακεΐ σέ πραγματικούς άγώ - 
νες μέ τήν κυβέρνηση. Τό άποτέλεσμα τής «Ε νω μένης 
Δ ίαιτας» ήταν ή ρήξη καί μιά άστική έπανάσταση ήτανέπι- 
κείμενη.Ή  έπανάσταση αύτή, στό πρώτο ξέσπασμά της, θά 
μποροΟσε νδτα ν  τόσο όμόθυμη δσο κι ή έπανάσταση στή 
Βιέννη, δν δέν ξεσποΟσε ή Παρισινή έπανάσταση τοΟ Φλε- 
βάρη.

Αύτό τό περιστατικό έπιτάχυνε τό κάθε τι, ένώ ταυτό
χρονα ή έπανάσταση στό Παρίσι γινόταν κάτω άπό συν
θήματα όλότελα διαφορετικά άπό κείνα πού ή άστική 

τάξη τής Πρωσσίας έτοίμαζε γιά  νά  προκαλέσει σέ μάχη 
τήν κυβέρνησή της.

*Η Έ πα νά σ τα σ η  τοΰ Φλεβάρη άνέτρεψε στή Γ αλλία  
μιά κυβέρνηση όλότελα ίδ ια  μέ κείνη πού ή πρωσσική 
άστική τάξη γύρευε νά έγκαταστήσει στή δική της τή 
χώρα.

Ή  Έ πανάσταση  τοΟ Φλεβάρη έμφανίστηκε μονάχη 
της σάν έπανάσταση τής έργατικής τάξης ένάντια  στίς 
μεσαίες τάξεις. Διεκήρυξβ τήν πτώση τής κυβέρνησης τής 
μεσαίας τάξης καί. τή χειραφέτηση τοϋ έργάτη. Ή  άστική 
τάξη δμως τής Πρωσσίας, ε ίχε  τελευταία  άρκετές φασα
ρίες μέ τήν έργατική τάξη στή χώ ρα της.

Ά φ οΰ  πέρασε ό πρώτος τρόμος ά π ’ τίς ταραχές τής 
Σιλεσίας (*), ή άστική τάξη πάσκισε νά δώσει άκόμα καί
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στήν έξέγερση αύτή, τέτοια τροπή πού νά  έξυπηρετεϊ τά 
συμφέροντά της. “Ωστόσο διατηροΟσε πάντα  μιά σωτήρια 
φρίκη γιά  τόν έπαναστατικό σοσιαλισμό καί κομμουνισμό. 
Κατά συνέπεια, μόλις είδαν έπικεφαλής στήν κυβέρνηση 
τοΟ Παρισιού άνθρώπους πού τούς θεωροΟσαν σάν^τούς 
πιό έπικίνδυνους έχτρούς τής ίδιοχτησίας, τής τάξης, τής 
θρησκείας, τής οίκογένειας καί τών άλλων Ε φ ε σ τ ί ω ν  
θ ε ώ ν  τής σύγχρονης άστικής τάξης, άμέσως*δοκίμασαν 
σημαντική πτώση στό δικό τους έπαναστατικό ζήλο. "Ηξε
ραν πώς επρεπε ν ’ άρπάξουν τήν εύκαιρία καί πώς χωρίς 
τή βοήθεια τών έργαζόμενων μαζών θά νικιώνταν. Τούς 
Ιλειψε δμως τό θάρρος.“Ετσι πήραν τό μέρος τής κυβέρνη
σης καί μέ τίς πρώτες σποραδικές ταραχές πού σημειώθη
καν στίς έπαρχίες, προσπάθησαν νά  κρατήσουν ήρεμο τό 
λαό στό Βερολίνο πού πέντε όλάκερες μέρες συγκεντρω
νόταν κατά μάζες μπροστά στό βασιλικό παλάτι, γ ιά  νά 
συζητήσει τά νέα καί νά ζητήσει μεταβολές στήν. κυβέρ
νηση κι δταν τελικά, ϋστερ’ ά π ’ τήν είδηση τής· πτώσης 
τοΰ Μέττερνιχ, ό βασιλιάς έκαμε μερικές άσήμαντες π α 
ραχωρήσεις, ή άστική τάξη θεώρησε πώς ή έπανάσταση 
όλοκληρώθηκε καί πήγε νά εύχαριστήσει τήν ΑύτοΟ Με
γαλειότητα γιατί ικανοποίησε δλες τις έπιθυμίες τοΟ λαοΟ 
του. Μά τότες άκολούθησε ή έπίθεση τοΟ στρατού ένάντια 
στό πλήθος, τά όδοφράγματα, ή άντίσταση κι ή ήττα τής 
βασιλείας. "Υστερα δλα άλλαξαν. Οί ίδ ιες αύτές έργατι- 
κές τάξεις, πού ή άστική τάξη εΐχεν τήν τάση νά κρατάει 
στήν ούρά, σπρώχτηκαν στήν πρώτη γραμμή. Ε ίχαν πολε
μήσει κι ε ίχα ν  πραγματοποιήσει καταχτήσεις κι δλοι μονο
μιάς άπόχτησαν συνείδηση τής δύναμής τους. Περιορισμοί 
στό δικαίωμα τής ψήφου, στήν έλευθερία τοΟ τύπου, στό 
δικαίωμα τής συμμετοχής στά όρκωτά δικαστήρια, στό δι
καίωμα τοΟ συνέρχεσθαι, περιορισμοί πού θάταν πολύ εύ- 
χάριστοι στήν άστική τάξη, γ ιατί θά έθιγαν μόνο τίς τά 
ξεις πού βρίσκονταν κάτω άπ* αύτή, τώρα πιά δέν ήταν 
δυνατό νά  σταθοΟν. Ό  κίνδυνος νά έπαναληφτοΟν οί πα 
ρισινές σκηνές τής «άναρχίας», ήταν άμεσος. Μπροστά σ’ 
αύτόν τόν κίνδυνο δλες οί παλιότερες διαφορές εσβυσαν. 
Μπροστά στό νικητή έργάτη, μ’ δλο πού αύτός δέν εΤχβ 
διατυπώσει άκόμα καμμιά Ιδιαίτερη άξίωση γιά  τόν έαυτό 
του, οί φίλοι κι δσοι γ ιά  όλάκερα χρόνια ήταν έχτροί, ένώ- 
θηκαν κι ή συμμαχία, άνάμεσα στήν άστική τάξη καί τούς 
ύποστηριχτές τοΰ συστήματος πού είχε άνατραπεί, κλεί
στηκε πάνω στά ίδ ια  τά όδοφράγματα τοΟ Βερολίνου, θ ά
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γίνονταν οί άπαραίτητβς παραχωρήσεις, μά δχι περισσότε
ρες άπό κείνες πού δέν μπορούσαν νά τΙς άποφύγουν. θ ά  
σχηματιζόταν μιά κυβέρνηση άπ* τούς άρχηγούς τής άντι- 
πολίτευσης στήν Ε νω μένη  Δίαιτα καί σ ' άνταμοιβή γιά  
τΙς υπηρεσίες πού κρόσφεραν, σώζοντας τό στέμμα, θά 
ύποστηριζόταν άπ’ δλους τούς στυλοβάτες τής παλιάς κυ
βέρνησης, δηλαδή τή φεουδαρχική άριστοκρατία, τή γρ α 
φειοκρατία, τό στρατό. Μ’ αύτούς τούς δρους οί κ.κ. Καμ- 
χάουζεν καί Hansemann άνέλαβαν τό σχηματισμό κυβέρ
νησης.

Τέτοιος ήταν ό τρόμος πού εδειχναν οί καινούργιοι 
ύπουργοί μπροστά στίς έπαναστατημένες μάζες, πού, στά 
μάτια τους, δλα τά  μέσα ήταν καλά, φτάνει μονάχα νά  
βοηθούσαν νά  στεριωθούν τά κλονισμένα θέμελα τής έξου- 
σίας. Οί ύπουργοί αύτοί, φτωχοί ξεστρατίσμένοι, κακομοί
ρηδες, φαντάζονταν πώς κάθε κίνδυνος, γιά  παλινόρθωση 
τού παλιού συστήματος, ε ίχε περάσει κι Ιτσί χρησιμοποίη
σαν όλάκερον τόν παλιό κρατικό μηχανισμό γιά  ν" άπο- 
καταστήσουν τήν «τάξη». Δέν άπόλυσαν οί5τ’ £να γραφειο
κράτη άξιωματοϋχο, οΰτ’ Svav άξιωματικό τοΟ στρατού. 
Δέν Ιγινε οΰτε ή έλάχιστη άλλαγή στό παλιό γραφειοκρα
τικό σύστημα τής διοίκησης. Οί πολύτιμοι αύτοί συνταγ
ματικοί καί ύπεύθυνοι ύπουργοί, ξανάφερναν μάλιστα στίς 
θέσεις τους καί κείνους τούς δημόσιους λειτουργούς πού 
ό λαός, στήν πρώτη έξαψη τής έπαναστατικής του όρμής, 
τούς είχε διώξει γ ιά  τις παλιότερες γραφειοκρατικές κατα
χρήσεις τους. Τίποτε δέν άλλαξε στήν Πρωσσία Ιξω  ά π ’ 
τά  πρόσωπα πού ήταν ύπουργοί. Ά κόμα  καί τά  ύπουρ- 
γικά έπιτελεΐα, στά διάφορα ύπουργεΐα , εμειναν άθικτα 
καί σ’ δλους τούς συνταγματικούς «θεσιθήρες», πού άπο- 
τελούσαν τήν άκολουθία τών καινουργιοανεβασιιένων 
κυβερνητών καί πού περίμεναν τό μερτικό τους ά π ’ τήν 
έξουσία καί τις δημόσιες ύπηρεσίες, ε ΐπα ν νά περιμένουν; 
ώς πού ν ’ άποκατασταθεΐ ή σταθερότητα πού θά έπέτρεπί 
νά γίνουν μεταβολές στό γραφειοκρατικό προσωπικό,; 
πράγμα πού, γ ιά  τήν ώρα, δέν μποροΟσε νά γίνει χω ρίς 
κίνδυνο.

Ό  βασιλιάς, πού ε ίχε  άπελπιστεΐ στόν ύπέρτατ 
βαθμό Οστερ’ ά π ’ τήν έξέγερση τής 18 τοΟ Μάρτη, άνακά* 
λυψε, πολύ γρήγορα, πώ ς ήταν άπόλυτα άπαραίτητί 
στούς «φιλελεύθερους» αύτούς ύπουργούς, δπως καί κεΐν 
σ’ αύτόν. Ή  έπανάσταση δέν πείραξε τό θρόνο, Ό  θρόΙ, 
νος ήταν τό τελευταίο έμπόδιο πού στεκόταν άκόμ.



μπροστά στήν «άναρχία». *Η φιλελεύθερη μεσαία τάξη 
κι ot άρχηγοί της, πού τώρα ήταν στήν κυβέρνηση, ε ίχαν  
λοιπόν κάθε συμφέρον νά  τ&χουν καλά μέ τό στέμμα. 
Ό  βασιλιάς κι ή άντιδραστική cam arilla (*) (Καμαρίλλα) 
πού άποτελοΰσε τό περιβάλλον του, δέν άργησαν νά  τό 
άνακαλύψουν κι έκμεταλλεύτηκαν τήν εύκαιρία γ ιά  νά 
έμποδίσουν τήν κυβέρνηση νά πραγματοποιήσει καί κείνες 
άκόμα τίς μικρομεταρρυθμίσεις, πού λογάριαζε άπό καιρό 
νά κάνει.

Ή  πρώτη φροντίδα τής κυβέρνησης ήταν νά δώσει κά- 
ποια νομιμοφάνεια στίς τελευταίες βίαιες ά λλα γές. "Έτσι 
κάλεσαν τήν Ενω μένη  Δίαιτα, μ ’ δλη τή λαϊκή άντίθεση, 
γιά  νά ψηφίσει σάν νόμιμο καί συνταγματικό όργανο τοΟ 
λαοΰ, δναν καινούργιο έκλογικό νόμο γιά  τήν έκλογή 
μιάς συνέλευσης πού θ&πρεπε νά συμφωνήσει μέ τό στέμ
μα γιά ένα καινούργιο σύνταγμα. 01 έκλογές θ&ταν Εμ
μεσες. Οί λαϊκές μάζες θά έκλέγανε μερικούς έκλέκτορες 
καί τούτοι οί τελευταίοι θά έκλέγανε, μέ τή σειρά τους 
τούς άντιπροσώπους γ ιά  τή συνέλευση. Π αρ' δλη τήν άν
τίθεση τής άντιπολίτευσης, τό σύστημα τής διπλής έκλο- 
Υής εγινε δεχτό. "Υστερα ζητήθηκε άπ’ τήν Ε νω μένη  
Δίαιτα νά έγκρίνει £να δάνειο άπό είκοσιπέντε έκατομμύ- 
ρια δολλάρια. Γιά τό δάνειο αύτό ήταν άντίθετο τό λαϊκό 
κόμμα, μά στό τέλος ή Δ ίαιτα έδωσε τήν έγκρισή της.

01 πράξεις αύτές τής Κυβέρνησης, έδωσαν μιά πάρα 
πολύ γοργή άνάπτυξη στό λαϊκό, ή δπως αύτοκαλεΐται 
τώρα, τό Δημοκρατικό κόμμα. Τό κόμμα αύτό, πού έπικε- 
φαλής του βρισκόταν ή τάξη πού άποτελεΐτα ι ά π ’ τούς 
μικροβιοτέχνες καί τούς μαγαζάτορες κι ε ίχε  ένώσει 
στήν άρχή τής έπανάστασης, κάτω ά π ’ τή σημαία του, 
τή μεγάλη πλειονότητα τών έργατών, ζητούσε άμεση καί 
καθολική ψηφοφορία, δπω ς καί στή Γαλλία, μιά καί μόνη 
Νομοθετική Εθνοσυνέλευση καί τήν όλόπλευρη κι άνοι- 
χτή άναγνώριση τής Έ πανάστασης τής 18 τοΟ Μάρτη, σά 
βάση γιά  τά καινούργιο κυβερνητικό σύστημα.

Ή  μετριοπαθέστερη μερίδα θ&μενε Ικανοποιημένη μέ
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1. Καμαρίλλα ή καμαρίτες λεγόταν στήν Ισπανική αυλή ή μερίδα 
έκείνη τών αύλικών πού μέ τίς ίντριγκες της κατόρθωνε νά έπιβάλ· 
λεται καί νά έπηρεάζει «Αποφασιστικά ιό  βασιλιά. Μέ τήν πλατύτερή 
της έννοια ή λέξη σημαίνει κάθε κλίκα πού μέ τίς δολοπλοκίες της 
καταφέρνει ν’ άσκεΐ Αποφασιστική έπιρροή στόν δποιοδήποτε βασιλιά 
Τ άρχηγό κράτους καί μέ τήν έπιρροή της αύτή νά κατευθύνει τά 
*<οινά δπως συμφέρει σ’ αύτή. (Σημ. τ. Μετ.).



μιά τέτοια «δημοκρατικοποιημένη» μοναρχία; ένώ ή πιό 
προοδευτική μερίδα, άξ£ωνε τήν όριστική άνακήρυξη τής 
δημοκρατίας. Ot δυό αύτές μερίδες συμφωνοΟσαν ώ στόσο 
ν  Αναγνωριστεί ή Γερμανική ’Εθνοσυνέλευση τής Φ ραγ- 
κψούρτης σάν ή ύπέρτατη έξουσία στή χώρα, ένώ οί 
Συνταγματικοί κι Α ντιδραστικοί Ικαναν πώς Ινιω θαν 
μεγάλη φρίκη γιά  τήν κυριαρχία τοΟ σώματος αύτοΟ κι 
έκαναν τά χα  πώς τό θεωροΟσαν σάν πέρα γιά  πέρα έπα
ναστατικό.

Τό άνεξάρτητο κίνημα τών έργατικών τάξεων, σταμά
τησε γιά  κάμποσον καιρό μέ τήν έπανάσταση. 01 άμεσες 
άνάγκες κι οί συνθήκες τοΟ κινήματος ήταν τέτοιες, ποό 
δέν έπέτρεπαν νά προβληθεί στό προσκήνιο κανένα ά π ’ τά 
είδικά αΐτήματα τοΟ προλεταριάτου. Πραγματικά, δσο 
δέν ξεκαθαριζόταν τό Ιδαφος γιά  μιάν άνεξάρτηιη δράση 
τών έργατών, δσο δέν είχε  άκόμα καθιερωθεί ή άμεση 
καί καθολική ψηφοφορία, δσον καιρό τά τριανταέξη μ εγ α 
λύτερα καί μικρότερα κράτη έξακολουθοΟσαν νά χωρί
ζουν τή Γερμανία σέ πολυάριθμα κομματάκια, τΐ άλλο 
μποροΟσε νά  κάνει τό κόμμα τοΟ προλεταριάτου, παρά νά  
παρακολουθεί—πράγμα πού ε ίχε  έξαιρετική σπουδαιότητα 
γ ι α ύτό—τό κίνημά στό Παρίσι καί ν ’ άγω νίζεται μαζί μέ 
τούς μ ικρομαγαζάτορες γιά  ν ’ άποχτήσει τά  δικαιώματα 
έκβΐνα πού θά τοΟ έπιτρέπανε νά δώσει άργότερα τή δική 
του μάχη ;

Τό κόμμα τοΟ προλεταριάτου στήν πολιτική του δρά
ση, ξεχώ ριζε τότε ούσιαστικά ά π ’ τή μικροεπαγγελματική 
τάξη, ή τό λεγόμενο Δηιιοκρατικό κόμμα, μόνο σέ τρία 
σημεία : Πρώτο γιατί Εκρινε διαφορετικά τό Γαλλικό κί
νημα. Ot δημοκρατικοί τό χτυποΟσαν κι ot προλετάριοι 
ύποστήριζαν τό παρισινό κόμμα τών άκρων (‘). Δεύτερο 
δ ια δή λω ναν τήν άνάγκη τής έγκαθίδρυσης μιάς ένιαίας κι 
άδια ίρετης Γερμανικής Δημοκρατίας, ένώ ot πιό προοδευ
τικοί έξτρεμιστές άνάμεσα στούς Δημοκρατικούς, μόλις 
τολμοΟσαν ν ’ άναστενάζουν γιά  μιά δημοκρατική όμο- 
σπονδία  κα ί τρίτο πώς τό κόμμα τοΟ προλεταριάτου Εδει
χνε  σέ κάθε εύκαιρία τήν έπαναστατική έκείνη τόλμη καί 
προθυμία γ ιά  δράση, πού λείπει πάντα άπό κάθε κόμμα
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1. Έ δ ώ  έννοεΐ τίς προλεταριακές λέσχες (clubs) πού πήραν 
ένεργό μέρος στήν έπανάσταση του Φλεβάρη καί στήν έξέγερση τοΟ 
Ίούνη 1848 ’Αρχηγός τους ήταν δ έπαναστάτης κομμουνιστής Μπλαν- 
κί. (Σημ. Ά γ γ λ . ·Έκδ.).



πού είτε Ιχε ι στήν ήγεσία, είτε άποτελεΐται βασικά άπό 
μ ικροεπαγγελματίες.

Τό προλεταριακό, ή τό πραγματικά έπαναστατικό 
κόμμα, κατόρθωσε μόνο σ ιγά σ ιγά  ν’ άποσπάσει τήν μ ά 
ζα  τών έργαζόμενων ά π ’ τήν έπιρροή τών Δημοκρατικών, 
πού στήν άρχή τής έπανάστασης ήταν οί ούραγοί. 'Ω στό
σο, ή Ιλλειψη άποφασιστικότητας, ή άδυναμία κι ή δειλία 
στήν κατάλληλη στιγμή τών Δημοκρατικών άρχηγών, έκα
με τά ύπόλοιπα καί μποροΟμε τώρα νά  ποΟμε πώς £να άπ" 
τά ουσιαστικά άποτελέσματα τών άναταραχώ ν πού Ιγι- 
ναν στά τελευταία  χρόνια, είναι πώ ς παντοΟ δπου ή έρ- 
γατική τάξη ε ίνα ι συγκεντρωμένη σ ’ άξιόλογο δγκο, Ιχει 
πιά γλιτώσει όλότελα άπ’ τή δημοκρατική έπιρροή, πού τήν 
όδήγησε σέ μιάν άτέλειωτη σειρά άπό λάθη κι άτυχήμα· 
τα, στά 1848 καί 1849. Μά τό καλύτερο είνα ι νά μήν προ
τρέχουμε. Τά περιστατικά πού συνέβηκαν στά δυό αύτά 
χμόνκχ, θά μάς δώσουν πολλές ευκαιρίες νά  παρουσιά- 
σουμε τούς δημοκρατικούς τζέντλμεν στό εργο τους.

Οί χωρικοί στήν Πρωσσία, δπως καί στήν Αώστρία, 
μά μέ λιγότερη έδώ ένεργητικότητα, έπειδή στό σύνολό 
τους δέν καταπιέζονταν τόσο σκληρά ά π ’ τή φεουδαρχία, 
βρήκαν στήν έπανάσταση τήν εύκαιρία νά  λευτερωθοΟν 
μονομιάς άπ* δλα τά φεουδαρχικά δεσμά. Μά έδώ, γ ιά  τούς 
λόγους πού άναφέραμε παραπάνω, οί μεσαίες τάξεις στρά
φηκαν άμέσως ένάντια τους, ένάντια στούς πιό παλιούς 
καί πιό άπαραίτητους σύμμαχούς τους. Οί Δημοκράτες, φο
βισμένοι κι αύτοί δσο καί ή άστική τά ξη  ά π ’ τις θρυλλού- 
μενες έπ ιθέσεις ένάντια στήν άτομική ίδιοχτησία, άρνή- 
θηκαν κι αύτοί τό ίδ ιο  νά τούς ύποστηρίξουν κι ίτσ ι ϋ- 
στερ’ άπό μιά χειραφέτηση τριών μηνών, δστερ’ άπό 
σκληρούς ά γώ νες καί στρατιωτικές έκτελέσεις, Ιδιαίτερα 
στή Σιλβσία, ή φεουδαρχία άποκαταστάθηκε ξανά. μέ τά 
ίδ ια  τά χέρια τής άστικής τάξης, πούώ ς τά χτές ήταν άν- 
τιφεουδαρχική. Δέν ύπάρχει αλλο πιό αίσχρό ά π ’ αύτό τό 
περιστατικό πού νά μπορεΐ νά  κατηγορηθεΐ τόσο βαρειά 
ή άστική τάξη. Παρόμοια προδοσία, ένάντια στούς καλύ
τερους συμμάχους του, ένάντια στόν ίδιο τόν έαυτό του, 
δέν Ικανέ ποτέ, κανένα  κόμμα στήν Ιστορία κι δσους έ· 
^ευτελισμούς καί τιμωρίες κι 5 ν έπιφυλάσσει τό μέλλον 
γιά  τό κόμμα τοΟτο τής μεσαίας τάξης, τοΟ άξίζουν άπ’ 
άφορμή αύτή  καί μόνο αύτήν τήν πράξη του.

Λονδίνο, Ό κτώ βρης 1951
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Η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ

ΟΙ Αναγνώστες μας ϊσω ς νά θυμούνται πώς στά εξη 
προηγούμενα ά ρ θ ρ α  μας, παρακολουθήσαμε τό έπαναστα- 
τικό κίνημα τής Γερμανίας ώς τίς δυό μεγάλες λα ϊκές νί
κες, στίς 13 τοΟ Μάρτη στή Βιέννη καί στίς 18 τοΟ Μάρτη 
στό Βερολίνο. Είδαμε, τόσο στήν Αύστρία δσο καί στήν 
Πρωσσία, νά  έγκατασταίνονταισυνταγματικές κυβερνήσεις 
καί νά διακηρύχνονται, σάν βασικοί κανόνες γιά  κάθε 
μελλοντική πολιτική, οί φιλελεύθερες άρχές, δηλαδή οί άρ
χές τής μεσαίας τάξης. Τή μόνη διαφορά πού θά μποροΟσε. 
νά πατατηρήσει κανένας άνάμεσα  στα δυό αύτά μεγάλα 
κέντρα δράσης, ήταν τούτη : Στήν Πρωσσία ή φιλελεύθε
ρη άστική τάξη, στό πρόσωπο δυό πλούσιων έμπορων τών 
κυρίων-κυρίων Cam phausen καί Hansemann, πήρε άμέσως 
τά ήνία τής έξουσίας, ένώ στήν Αύστρία, δπου ή άστική 
τάξη ήταν πολιτικά πολύ λιγότερη μορφωμένη, βάδισε 
ρυξε πώς κρατοδσε τήν έξουσία γιά λογαριασμό τής άστικής 
ρυξε πώς κρατούσε τήν έξουσία γιά  λογριασμότής άστικ· 
τάξης. Ε ίδαμε άκόμα πώς τά κόμματα κι οί τάξεις τή. 
κοινωνίας, πού ώς τότε ήταν ένωμένες στήν άντίπολίτευ- 
σή τους ένάντια στήν παλιά κυβέρνηση, χωρίστηκαν υ- 
στερ’ ά π ' τή νίκη ή καί στή διάρκεια άκόμα τοΟ άγώνα: 
καί πώς ή ϊδ ια  ή φιλελεύθερη άστική τάξη, πού αύτή μονά
χα  ώφελήθηκε ά π ’ τή νίκη, στράφηκε άμέσω ς ένάντια  
στούς χτεσινούς συμμάχους της, πήρε έχτρική στάση άν- 
ιίκρυ σέ κάθε τάξη ή κόμμα πού είχε  περισσότερο προο
δευτικό χαρακτήρα κι Ικλεισε συμμαχία μέ τή νικημένη 
φεουδαρχία καί γραφειοκρατία. Πραγματικά, ήταν όλο- 
φάνερο, άπ’ τήν άρχή άκόμα τοΰ έπαναστατικοΟ δράμα
τος, πώς ή φιλελεύθερη·άστική τάξη, δέν μποροΟσε νά  κρα
τήσει μ’ άλλον τρόπο τίς θέσεις της μπροστά στό κόμμα
τα τής φεουδαρχίας καί τής γραφειοκρατίας, πού ε ίχ α ν  
νικηθεί, μά δέν ε ίχαν  έξαφανιστβΐ, παρά μόνο &ν στηρι-
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ζόταν στή βοήθεια τών λαϊκώ ν καί πιό προοδευτικών κομ
μάτων καί πώ ς γιά  ν ’ άντισταθεΐ στό χείμαρρο τών προο
δευτικών αύτών μαζών, χρειαζόταν άκόμα τή βοήθεια τής 
φεουδαρχικής όριστοκρατϊας καί τής γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α 
τ ί α ς .

’ Ηταν λοιπόν άρκετά φανερό πώς ή άστική τάξη στήν 
Αύστρία καί τήν Πρωσσία, δέν ε ίχε  άρκετή δύναμη γιά  νά 
κρατήσει τήν έξουσία καί νά  προσαρμόσει τούς θεσμούς 
τής χώ ρας στίς δικές της άνάγκες καί Ιδέες. *Η φιλελεύ
θερη άστική κυβέρνηση ήταν μονάχα Μνας σταθμός ά π ’ 
δπου, άνάλογα  μέ τή στροφή πού θ&παιρναν οί περιστά
σεις, ή χώρα θά μποροΟσε ή νά περάσει στό πιό προχω 
ρημένο στάδιο τοΟ ΈνωτικοΟ δημοκρατισμοΟ, ή νά  ξανα- 
πέσει στό παλιό κληρικό—φεουδαρχικό καί γραφειοκρατι
κό regim e (καθεστώς). "Οπως κι &ν ε ίχαν  τά πράγματα, 
ό πραγματικός, ό άποφασιστικός άγώ νας, δέν είχε  άκόμα 
δοθεί. Τά γεγονότα  τοΟ Μάρτη άνοιξαν μονάχα τή μάχη.

Μιά πού ή Αύστρία κι ή Πρωσσία ε ίνα ι τά δυό κυρί
αρχα κράτη τής Γερμανίας, κάθε άποφασιστική έπα
ναστατική κίνηση στή Βιέννη ή στό Βερολίνο, θ&ταν άπο- 
φασιστική γιά  όλόκερη τή Γερμανία. Καί πραγματικά, τά 
γεγονότα πού διαδραματίστηκαν τό Μάρτη τοΟ 1848, στίς 
δυό αύτές πόλεις, στάθηκαν άποφασιστικά γ ιά  τή στροφή 
τών γερμανικών πραγμάτων, θ δ τα ν , λοιπόν, περιττό ν ’ 
Ανατρέξουμε στά κινήματα πού ξέσπασαν στά μικρότερα 
κράτη καί θά μπορούσαμε πραγματικά νά  περιοριστοΟμε 
στήν έξέταση Αποκλειστικά τών αύστριακών καί πρωσσι- 
κών ύποθέσεων, άν ή ύπαρξη τών μικρότερων αύτώ ν κρα
τών δέ γεννοΟσβ Ενα θεσμό πού καί μόνο ή ϋπαρξή του, 
άποτελοΟσε μιά πολύ χτυπητή άπόδειξη γιά  τήν άνώμαλη 
κατάσταση στή Γερμανία καί γιά  τόν άτελή χαρακτήρα 
τής τελευταίας έπανάστασης, Ενα θεσμό τόσο άνώμαλο, 
τόσο γελοίο  άπ* τήν ίδ ια  του τή φύση κιώστόσο τόσο βα- 
θειά διαποτισμένο μέ τήν Ιδέα πώς ήταν σπουδαίος, πού 
ή Ιστορία δέν Εχει παρουσιάσει ίσ ω ς ποτέ κάτι τό άνά- 
λογο. Ό  θεσμός αύτός ήταν ή καλούμενη Γ ε ρ μ α ν ι κ ή  
Ε θ ν ο σ υ ν έ λ ε υ σ η  στή Φραγκφούρτη on the Main.

"Υστερ* ά π ’ τις λα ϊκές νίκες στή Βιέννη καί στό Βε
ρολίνο, ήταν αύτονόητο πώς Επρεπε νά γίνει μιά έθνοσυ- 
νέλευση πού θ’ Αντιπροσώπευε όλάκερη τή Γερμανία. Κα
τά συνέπεια , τό σώμα αύτό έκλέχτηκε καί συνήλθε στή 
Φραγκφούρτη, π λ ά ϊ στήν παλιά  'Ομοσπονδιακή Δίαιτα. 
Ό  λαός περίμενε πώς ή Γερμανική Εθνοσυνέλευση θά
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έλυνε δλα τά έπίμαχα ζητήματα καί πώ ς θά έ ν ε ρ γ ο Ο σ ε  σ ά ν 
ύπέρτατη νομοθετική έξουσία γιά  όλόκερη τή Γερμανική 
'Ο μοσπονδία. Μά, σύγχρονα, ή Δίαιτα πού τήν ε ίχε  κα- 

/λέσει, δέν είχε  καθορίσει καθόλου τΙς δικαιοδοσίες της. 
Κανένας δέν ήξερε &ν τά  ψηφίσματά της θά ε ίχ α ν  Ισχύ 
νόμου, ή &ν θ&πρεπε νά ύποβληθούν στήν έγκριση τής 
Δ ίαιτας, ή τών τοπικών κυβερνήσεων. Μέσα στό μπέρδε
μα αύτό, δ ν  ή ’Εθνοσυνέλευση εΤχε καί τήν παραμικρό- 
τερη ένεργητικότητα, θδττρεπε νά  διαλύσει άμέσως τή 
Δίαιτα καί νά στείλει στά σπίτια τους τούς Αντιπροσώ
πους της, μιά καί κατάντησε ένα  σώμα πού στή Γερμανία 
δέν ε ΐχε  τό δμοιό του σ’ άντιδημοτικότητα—καί θά τήν άν· 
τικατάσταινε μέ μιά όμοαπονδιακή κυβέρνηση πού θά έκ· 
λεγόταν άπ’ τά ίδ ια  της τά μέλη. θ ’ άνακήρυχνε τόν έαυ· 
τό της σάν τή μόνη νόμιμη έκφραση τής κυρίαρχης θέλη
σης τού Γερμανικού λαοΟ κι έτσι θ&δινε τό  νόμιμο κύρος 
σ ’ δλα  τά  βουλεύματά της. θ ά  φρόντιζε νά έξασψαλί- 
σει πρώτα πρώτα μιά δική της όργανωμένη ένοπλη δύνα
μη μέσα στή χώρα, πού θ&ταν Ικανή νά  τσακίσει κάθε άν- 
τίδραση άπ’ τήν πλευρά τών κυβερνήσεων. *Όλ’ αύτά  ή
ταν εδκολα, στήν πρώτη περίοδο τής έπανάστασης.

Αύτό δμως θά σήμαινε πώ ς περιμέναμε πάρα πολλά 
άπό μιά Συνέλευση πού, στήν πλειοψηφία της, τήν άποτε· 
λοΟσαν φιλελεύθεροι δικηγόροι καί δ ο γ μ α τ ι κ ο ί  καθη
γητές, μιά Συνέλευση πού, ένώ Ισχυριζόταν πώς ένσάρ- 
κωνε τήν ίδ ια  τήν πεμπτουσία τής γερμανικής διανόησης κι 
έπιστήμης,δέν ήταν στήν πραγματικότητα τίποτ* &λλο άπό 
μιά σκηνή δπου παλιοί καί φθαρμένοι, πολιτικοί έκθέτανε 
μπροστά στά μάτια όλάκερης τής Γ ερμανίας τήν άκούσια 
κωμικότητά τους καί τήν άναπηρία τόσο τής σκέψης δσο καί 
τής δράσης τους. Ή  Συνέλευση αύτή, πού έμοιαζε περισ
σότερο μέ συγκέντρωση άκό γυναικούλες, έδειξε ά π ’ τήν 
πρώτη στιγμή τής ζωής της πώ ς φοβόταν πιό πολύ τό 
παραμικρό λαϊκό κίνημα, παρά δλες τίς άντιδρασηκές συ- 
νομωσίες δλω ν μαζί τών Γερμανικών κυβερνήσεων. Σ υ 
ζητούσε μπροστά στά μάτια  τής Δ ίαιτας καί μάλιστα σ χε
δόν έκλιπαροΟσβ τήν έγκριση τώ ν ψηφισμάτων της ά π ’ τή 
Δ ίαιτα, γιατί οί πρώτες άποφάσεις της έπρεπε νά  δημο
σιευτούν ά π’ τό μισητό αύτό σώμα. ’Αντί νά  διεκδικήσει 
τή δική της κυριαρχία, άπόψευγβ μ ' έπιμέλεια νά  συζητή
σει κάθε τέτοιο έπικίνδυνο πρόβλημα, ’Αντί νά  συγκεν
τρώσει γύρο» τής μιά λαϊκή δύναμη, περνούσε στήν ήμβ- 
ρησία διάταξη δλες τΙς βίαιες έπεμβάσεις τών κυβερνή-
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σεων : ή Mayence (*), κάτω ά π ’ τά ίδ ια  τά μάτια της, κη 
ρύχτηκε σέ κατάσταση πολιορκίας, ό λαός της άφοπλίστη- 
κε, μά ή ’Εθνοσυνέλευση οΟτε κάν κουνήθηκε.

Ά ργότερα  μ’ έκλογή, έκαμε τόν Α ρχιδούκα Ιω ά ννη  τής 
Αόστρίας Ά ντιβασιλ ιά  τής Γερμανίας καί διακήρυξε πώς 
δλες ot άποφ άσ ειςτου  θά εΤχανΙσχύνόμου."Ομως 6 Α ρ χ ι
δούκας ’Ιωάννης δέν έγκαταστάθηκε στό νέο του άξίωμα, 
παρά μονάχα σάν πάρθηκε ή συγκατάθεση ά π ’ δλες τίς 
κυβερνήσεις κι έγκαιαστάθηκε όχι ά-' τή Συνέλευση μά άπ’ τή Δί- 
αιτα.*Ό σο γιά  τό νόμιμο κύρος τών ψηφισμάτων τής Συνέ
λευσης, αύτό δέν άνσγνωρίστηκε ποτέ ά π ’ τίς μεγαλύτερες 
κυβερνήσεις, οΰτε κι ή ίδ ια  ή Συνέλευση ζήτησε νά τό 
έπιβάλει άναγκαστικά. Έ μ εινε  λοιπόν τό ζήτημα έκκρε- 
μές. "Ετσι είχαμε τό παράξενο θέαμα μ ιδς Συνέλευσης 
πού Ισχυριζόταν πώς ήταν ό μόνος νόμιμος έκκρόσωπος 
ένός μεγάλου καί κυρίαρχου Ιθνους κι ώστόσο δ έ ν  είχε  
ποτέ οΰτε τή θέληση, οΟτε τή δύναμη νά έπιβάλει τΙς ά- 
ξιώσεις της. Οί χωρίς κανένα πρακτικό άποτέλεσμα σ υ
ζητήσεις τοΟ σώματος αύτοΰ, δέν είχαν ούτε θεωρητική 
κάν άξία, γιατί άναμασοΟσαν μέχρις άηδίας τά πιό κοινά 
καί πολύ τριμμένα θέματα άπό άπαρχαιωμένες φιλοσοφι
κές καί νομικές σχολές. Κάθε φράση πού λεγόταν ή σω- 
•στότερα τραυλιζόταν στή Συνέλευση αύτή, ε ΐχ ε  πολύν και
ρό πριν είπωθεΐ χιλιάδες φορές καί χίλιες φορές καλύτερα.

Έ τσ ι,ή  λεγάμενη καινούργια κεντρική έξουσία στή Γερ
μανία , Αφησε τό κάθε τι δπως τό βρήκε. "Οχι μονάχα δέν 
πραγματοποίησε τήν ένότητα τής Γερμανίας, πού τήν ά- 
παιτοΟσαν άπό καιρό, μά οΰτε έκθρόνισε έστω κι έναν 
ά π ’ τούς πιό άσήμαντους πρίγκηπες πού τήν κυβερνούσαν. 
Δέν έσφιξε τούς ένωτικούς δεσμούς άνάμεσα στίς χωρι
στές έπαρχίες της. Δέν έκαμε οΟτ’ ένα βήμα γ ιά  νά  γκρε
μίσει τά  τελωνειακά τείχη πού χώριζαν τό Ά νόβερο  ά π ’ 
Τήν ΠρωσσΙα καί τήν Πρωσσία ά π ’ τήν Αύστρία. Δέν έκα
με οΰτε τήν παραμικρότερη κάν άπόπειρα νά καταργήσει 
τά  τόσο μισητά διόδια πού έμποδίζουν παντού τήν ποτα
μοπλοΐα  στήν ΠρωσσΙα. "Οσο λιγότερα δμως έκανε ή
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1. Στή Mayence (πόλη στό Δουκάτο του Hesse—Darmstadt) ή 
πολιτοφυλακή κι ό ταχτικός στρατός συγκρούστηκαν στίς 21—22 τοϋ 
Μάη 1848. Ή Πολιτοφυλακή Αφοπλίστηκε κι Απαγορεύτηκαν οί 
δημοκρατικές κι έργατικές όργανώσεις. Οί Αριστεροί στή Συνέλευση 
της Φραγκφούρτης, πρότειναν στό σώμα νά ζητήσει τήν τιμωρία τής 
στρατιωτικής κ α μ α ρ ί λ λ α ς  ‘Ωστόσοή πλειοψηφία της Συνέλευ
σης άρνήθηκε νά έπέμβει (Σημ. Ά γγ. Έκδ.).
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Ε θνοσυνέλευση αύτή, τόσο περισσότερο κορδονόταν. Δη
μιούργησε £να γερμανικό στόλο—στά χαρτιά. Προσάρ- 
τησε τή Πολωνία καί τό Schleswig. Έ πέτρεψε στή Γερ
μανική Αύστρία νά κάμει πόλεμο ένάντια  στήν 'Ιτα λ ία  
κι ώστόσο Απαγόρευσε στούς Ιτα λ ο ύ ς  νά καταδιώξουν 
τούς Αύστριακούς στό σίγουρο καταφύγιό τους, τή Γερ
μανία. Ζητωκραύγασε τρεις φορές καί μιά παραπάνω  τή  
Γαλλική Δημοκρατία καί δέχτηκε τΙς Ο υγγρικές Αντιπρο
σω πείες, πού σίγουρα ξαναγύρισαν στήν πατρίδα τους 
μέ πιό μπερδεμένες Ιδέες γ ιά  τή Γερμανία, άπό κείνες πού 
ε ϊχ α ν  πρίν τήν έπισκεφτοΟν.

Στήν άρχή τής έπανάστασης, ή Εθνοσυνέλευση αύτή 
ήταν τό φόβητρο γιά  δλες τίς γερμανικές κυβερνήσεις πού 
περίμεναν ά π ’ αύτή μιάν έξαιρετικΑ δικτατορική έπανα
στατική δράση—ϊσ ια  ίσ ια  έπειδή κρίθηκε άναγκαϊο  νά  
μήν καθορίσουν μ* άκρίβεια τά πλαίσια τής δικαιοδοσίας 
της. Κατά συνέπεια, οί κυβερνήσεις αύτές κατέστρωσαν 
Ενα πλατύ σύστημα ραδιουργιών γιά  νά  έξασθενίσουν 
τήν έπιρροή τοΟ έπίφοβου αύτοΟ σώματος. Μ ολαταύτα 
άποδείχτηκε πώς ε ΐχ α ν  περισσότερη τύχη παρά μυαλό, 
γιατί ή Συνέλευση έκαμε τή δουλειά τών κυβερνήσεων 
αύτώ ν πολύ καλύτερα ά π ’ δσο θά τήν έκαναν οί ϊδ ιες. Τό 
κυριώτερο χαρακτηριστικό στίς ραδιουργίες αύτές, ήταν ή 
σύγκληση τοπικών Νομοθετικών Συνελεύσεων καί κατά 
συνέπεια, δέν κάλεσαν μόνο τά μικρότερα κράτη τά νομο
θετικά τους σώματα, μά άκόμα κι ή Πρωσσία κι ή Αύ- 
στρία κάλεσαν κι αύτές Συντακτικές Συνελεύσεις. Σ ’ αύ
τές δπως καί στή Βουλή τών ’Αντιπροσώπων τής Φραγ- 
κφούρτης, ή φιλελεύθερη μεσαία τάξη ή οί σύμμαχοί τη ς , 
οί φιλελεύθεροι νομικοί καί γραφειοκράτες, ε ίχαν  τήν πλειο- 
ψηφία καί ή τροπή πού πήραν οί έργασίες στήν κάθε μιά 
ήταν σχεδόν ή ίδια . Ή  μόνη διαφορά ήταν πώς ή Γερμα
νική ’Εθνοσυνέλευση ήταν ή Βουλή μιδς φανταστικής χώ 
ρας, μιά καί δέν θέλησε νά πραγματοποιήσει έκεΐνο πού 
ώστόσο, ήταν ό πρώτος δρος γιά  τήν ΐδ ια  τήν Οπαρξή της, 
δηλ. μιά Ε νω μένη  Γερμανία, πώς συζητούσε τά  φ α ντα 
στικά μέτρα πού ποτέ δέν θά έφαρμόζονταν άπό μιά 
φανταστική κυβέρνηση πού ήταν δικό της κατασκεύα
σμα καί πώ ς Ιπαιρνε φανταστικές άποφάσείς, πού κανέ
νας δέν γνοιαζόταν γι αύτές. Έ νώ  στήν Αύστρία καί 
στήν Πρωσσία τά συντακτικά σώ ματα ήταν τουλάχιστο 
πραγματικές βουλές, πού κατέβαζαν κι Ανέβαζαν κυβερ
νήσεις κι έπέβαλλαν, γιΑ κάμποσο τουλΑχιστο καιρό, τίς
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Αποφάσεις τους στούς πρίγκηπες πού μ* αύτούς βρίσκον
ταν σ’ άνταγω νισμό. Κι αύτά  τά  συντακτικά σώματα ή
ταν τό ίδ ιο  άνανδρα καί χω ρίς τήν πλατύτερη άντίληψη 
πού χρειαζόταν γ ιά  τίς Επαναστατικές άποφάσεις. Κι α ύ 
τά πρόδιναν τόν Υδιο τό λαό καί ξανάδω σαν τήν έξουσία 
στά χέρια τοΟ φεουδαρχικοΟ, γραφειοκρατικού καί στρατι
ωτικού δεσποτισμοΟ. 'Ωστόσο, τότε τουλάχιστο ήταν ύπο* 
χρεωμένα νά συζητούν πρακτικά καί μέ άμεσο ένδιαφέ- 
ρον ζητήματα καί νά ζούν πάνω στή γή μαζί μ” άλλους 
άνθρώπους, ένώ οί άγύρτες τής Φραγκφούρτης δέν ήταν 
ποτέ πιό εύτυχισμένοι, παρά σάν μπορούσαν νά περιδια
βάζουν στά «άέρινα βασίλεια τού όνείρου», im  Luitreich 
des Traum s. "Έτσι, τά πρακτικά ιώ ν  Συντακτικών Συνε
λεύσεων τοΰ Βερολίνου καί τής Βιέννης, άποτελοΟν σημαν
τικό τμήμα τής γερμανικής έπαναστατικής Ιστορίας, ένώ 
τά νυχτερινά  κατασκευάσματα μέ τίς συλλογικές άνοη- 
σίες τής Φραγκφούρτης, ένδιαφέρουν μονάχα έκείνους ποό 
μαζεύουν φιλολογικά κι άρχαιολογικά παράξενα.

Ό  γερμανικός λαός, πού ένιωθε βαθειά τήν άνάγκη 
νά γλιτώσει άπ ’ τό μισητό έδαφικό κομμάιιασμα πού σκόρ
π ιζε κι έκμηδένιζε τή συλλογική δύναμη τοΟ Ιθνους, ε ίχ ε  
γιά  κάμποσον καιρό τήν έλπίδα νά βρει, στήν Έ θνοσυ- 
νεύλευση τής Φραγκφούρτης, τήν άρχή τουλάχιστο μι&ς 
καινούργιας έποχής. Μά ή παιδιαριώδικη διαγω γή τής 
όμήγυρης αύτής τών ήλίθιων, εβγαλε γρήγορα τόν έθνικό 
ένθουσιασμό ά π ’ τήν πλάνη. Τά έπαίσχυντα πρακτικά, τά 
σχετικά μέ τήν άνακωχή τοΟ Malmoe (Σεπτέμβρης 18 8), 
προκάλεσαν τό ξέσπασμα τής λαϊκής άγανάχτησης ένάν- 
τια σ’ ένα σώμα πού, άντίς νά δώσει, καθώς έλπίζανε, 
στό "Έθνος ϊν α  πλατύ πεδίο δράσης, μέ μιάν άνανδρία 
πού δέν εχει τό δμοιό της, άποκατέστησε μονάχα στήν πα
λιά  τους στερεότητα τά θέμελα πού πάνω τους χτίστηκε 
τό σημερινό άντεπαναστατικό σύστημα.

Λονδίνο, Γενάρης 1852
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ΠΟΛΩΝΟΙ, ΤΣΕΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ C)
[New York Daily Tribune, 5 τοΰ Μάη 1852]

Α π ’ 8σα είπαμε στά προηγούμενα άρθρα, είναι κιό- 
Χας αότονόητο πώς, &ν τήν έπανάσταση τοΟ Μάρτη τοΟ 
1848, δέν άκολουθοΰσε μιά καινούργια έπανάσταση τά  
πράγματα στή Γερμανία θά ξαναγύριζαν άνα ιτόφευκτα 
στήν κατάσταση πού βρίσκονταν πρίν άπ* αΰτό τό περι
στατικό. Μά εΐνα ι τόσο περίπλοκη ή φύση τοΟ ίστορικοΟ 
θέματος, πού πάνω  σ’ αύτό προσπαθούμε νά ρίξουμε 
λ ίγο φώς, ώστε τά κατοπινά γεγονότα  δέν μποροΟν νά 
γίνουν ξεκάθαρα κατανοητά, χω ρίς νά  έκθέσουμε αύτό 
πού μπορεΐ νά  όνομαστεϊ έξωτερικές σχέσεις τής Γερμα- 
νικής έπανάστασης. Αύτές οί έξωτερικές σχέσεις ήταν

1) Ή πολιτική τοϋ Μάρξ καί τοΰ Ένγκελς πάνω στό έθνικό ζή
τημα στά 1848—49 διαστρεβλώθηκε συχνά άπό διάφορους δπορτουνι- 
στές δλων τών Αποχρώσεων. Οί νερμανοΐ σοσιαλπατριώτες στήν έπο
χή τοϋ ιμπεριαλιστικού πολέμου [εννοώ " τόν πρώτο παγκόσμιο πόλε
μο 1914—1918] πάσκισαν νά δικαιολογήσουν τήν προδοσία τους («άί.ι 
να της πατρίδας», ύποστήριξη τής Γερμανίας στόν πόλεμο ένάντια 
στή Ρωσσία) έπικαλοΰμενοι τή στάση τοΰ Μάρξ καί τοϋ Ένγκελς 
στά 1848. Ά π ’ τήν άλλη μεριά, ό Ρώσος σοσιαλεπαναστάτηζ, ό 
I σέρνωφ, άναζητοΰσε τις ρίζες τής θέσης αύτής τών γερμανών ο 

σιαλδημοκρατών στά 1914, στό «Γερμανικό σωβινισμό» τοΰ Μάρΐ, 
κοΛ τοΰ Ένγκελς τήν έποχή τής Γερμανικής Έπανάστασης. Ώστόσο, 
ή πραγματική θέση τοΰ Μάρξ καί τού 'Ενγκελς πάνω στό Έθνικό 
ζήτημα, δέν έχει τίποτε_τό κοινό μέ τήν άντεπαναστατική έρμηνεία 
πού οί Γερμανοί καί Ρώσσοι σοσιαλπατριώτες προσπάθησαν νά δώ
σουν σ’ αύτή. Ό  Μάρξ κι ό Έ νγκελς Αντιμετώπισαν τή λύση τοΟ 
Έθνικοΰ ζητήματος, δπως καί κάθε άλλου προβλήματος τής προλετα
ριακής πολιτικής, άπ’ τήν άποψη τών συμφερόντων τής έπανάστασης 
καί τής ταξικής πάλης τοΰ προλεταριάτου. ΟΙ συγκεκριμένες μορφές 
πού ό Μάρξ κι ό Έ νγκελς Εδωσαν λύση στό Έθνικό ζήτημα στά 
1848, πρέπει νά έξετάζονται σέ συνάρτηση μέ τίς Ιδιομορφίες τής έπο- 
ΧΠζι μέ τή συγκεκριμένη κατανομή τών ταξικών δυνάμεων μέσα κι 
£ξω άπ’ τή Γερμανία στήν πβρίοδο αύτή. Ό  ρωσσικός τσαρισμός πα
ρουσιάστηκε στή διεθνή πολιτική σάν ή πιό Αντιδραστική δύναμη ένάν- 
τια στά δημοκρατικά κινήματα στήν Εύρώπη τοΰ 1848. Ό  Μάρξ κι 6 
Ένγκελς, σέ συνάρτηση μέ τά έθνικά κινήματα στά διάφορα καταπιε-
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ά π ’ τή φύση τους τό ίδιο περίπλοκες δσο καί τά έσωτε- 
ρικά προβλήματα.

‘Ολάκερο τό ’Ανατολικό μισό τής Γερμανίας, πέρα 
ώς τόν Έ λ β α , τό Saale καί τά Βοημικά δάση, δπως είνα ι 
σ ’ δλους γνω στό, άνακτήθηκε στά τελευταία  χίλια χρόνια 
ά π ’ τούς Σλαύικης καταγω γής εισβολείς, πού τό κατεΐ-
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ζόμενα έθνη, χώριζαν τά έθνη αύτά σέ έπαναστατικά καί Αντιδροιστι- 
κά. Στά Αντιδραστικά κατέταξαν τοΰς Τσέχους καί τούς Νοτιοσλαύους 
γιατί οί λαοί αύτοί προσανατολίζονταν πρός τήν τσαρική Ρωσσία 
στόν άγώνα τους γιά τήν Ανεξαρτησία καί γίνονταν έτσ» στήν πρα
γματικότητα ύποστηριχτές της Αντίδρασης στήν Εύρώπη. Σύμφωνα μ’ 
αύτά τό πανσλαυικό κίνημα έπαιξε άντεπαναστατικό ρόλΓ σέ σχέση 
μέ τήν Εύρωπαϊκή καί Γερμανική έπανάσταση τοϋ 1848. "Οπως είναι 
πασίγνωστο δ Αύστριακός Απολυταρχισμός, χρησιμοποίησε τό κίνημα 
τών Σλαύων γιά νά πιέσει τό γερμανικό καί ουγγρικό κίνημα, Γι’αύ
τό, δ Μάρξ κι δ Ένγκελς στά 1848 καί στά 1849 ήταν Αντίθετοι στό 
έθνικό κίνημα τών Νοτιασλαύων καί τών Τσέχων. Ό  "Ενγκελς έγρα
ψε στά 1882:

«Μονάχα δταν ή κατάρρευση τοΰ τσαρισμού θ’ Απελευθερώσει 
τις έθνικές προσπάθειες τοϋ μικροϋ αύτοΰ λαοϋ άπ’ τή συγχώνευσή τους 

μέ τίς ιδέες τοΰ πανσλαυισμοΰ γιά τήν κυριαρχία τοΰ κόσμου,, τότε 
μονάχα μπορούμε νά τούς Αφίσουμε έλευθερία δράσης.. »

Σχετικά μ’ έναν άλλο σλαυικό λαό, δηλ. τούς Πολωνούς, ό Μάρξ 
κι ό “Ένγκελς πήραν όλότελα διαφορετική θέση. Είχαν τή γνώμη πώς 
όλάκερη ή Δυτικοευρωπαϊκή δημοκρατία εΐχε τήν υποχρέωση νά υπο
στηρίζει δραστήρια τούς Πολωνούς στόν Αγώνα τους γιά τήν Ανε
ξαρτησία. Ή  Απελευθέρωση τών Πολωνών ήταν ένα χτύπημα γιά τόν 
πιό μεγάλο έξωτερικό έχτρό τ?,ς εύρωπαΐκής έπανάστασης—γιά τή 
τσαρική Ρωσσία; «Οί Πολωνοί εΙν<~;. τό μοναδικό σλαυικό έθνος πού 
είναι Απαλλαγμένο Απ’ δλους τούς πανσλαυικούς πόθους» (“Ενγκελς) 
καί τό κίνημά τους «Απόχτησε μιά γιγάντια καί πρώτης τάξης σημα
σία δχι μόνο Απ' τήν άποψη τής πανρωσσικής καί πανσλαυικής δημο
κρατίας, μά κι Απ’ τήν άποψη τής πανευρωπαϊκής δημοκρατίας» (Λέ- 
vj.v: "Απαντα τομ. XVII).*

Στό βαθμό πού ή έποχή τοϋ ιμπεριαλισμού έφερνε βασικές Αλ
λαγές στή κατανομή τών δυνάμεων τής Έπανάστασης καί τής Αντίδρα
σης στό ποτγκόσμιο πεδίο, ή έκτίμηση τοΰ έθνικοΰ κινήματος στά μι; 
κρά σλαυικά έθνη, πού συνδέεται μ’ αύτή, ήταν ύποχρεωμένη ν’ Αλλά
ξει Ανάλογα.

«'Ολοφάνερα κι Αναμφισβήτητα δ τσαρισμός έπαψε νά είναι δ 
στυλοβάτης τής Αντίδρασης, τό κύριο προπύργιό της, πρώτα γιατί ή 
Αντίδραση ύποστηρίζεται Απ’ τό διεθνικό χρηματιστικό κεφάλαιο, Ιδι
αίτερα τό γαλλικό καί δεύτερο χάρη στήν έπανάσταση τοΰ 1905. Τήν 
έποχή έκείνη τό σύστημα τών μεγάλων έθνικών κρατών—οί δημοκρα
τίες της Εύρώπης—έφεραν τή δημοκρατία καί τό σοσιαλισμό στόν κό
σμο, σέ πείσμα τοΰ τσαρισμοϋ. Ό  Μάρξ κι δ "Ένγκελς δέν έζησαν 
γιά νά ίδοΰν τήν περίοδο τοΰ ίμπεριαλισμοΰ. Σήμερα, δημιουργήθηκε 
ένα σύστημα Από μιά χούφτα «μεγάλα» Ιμπεριαλιστικά έθνη (πέντε ή 
έξη έθνη) πού τό καθένα Απ’ αύτά καταπιέζει άλλα έθνη κι αύτή ή 
καταπίεση είναι μιά Απ’ τίς αιτίες γιά τήν τεχνητή έπιβράδυνση τής
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χαν. Τό μεγαλύτερο μέρος άπ* αύτές τίς περιοχές έκγερ- 
μανίστηκε σέ σημείο όλοκληρωτικής έξαψάνισης κάθε 
Σλαυικής έθνικότητας καί γλώ σας δστερ’ άπό κάμπο
σους αιώνες.

"Αν έξαιρέσουμβ έλάχιστα  όλότελα Απομονωμένα ά- 
πομεινάρια, πού στό σύνολό τους δέν φτάνουν τΙς έκατό 
χιλιάδες ψυχές (Κασσούβιοι στήν ΠομερανΙα, Βένδοι ή 
Σορβιανοί στή Λουσσατία) οί κάτοικοί τους είναι Γέρμα· 
νοί σ ’ δλες τους τίς έκδηλώσεις. Ώ στόσο ή περίπτωση 
ε ίνα ι διαφορετική σ’ δλο τό μάκρος τών συνόρων τής πα- 
λ',δς Πολωνίας καί στίς χώρες πού μιλιέται ή τσέχικη 
γλώ σσα, στή Βοημία καί τή Μοραβία.

Οί δυό έθνικότητες έδώ, σέ κάθε διαμέρισμα, ε ΐνα ι ό
λότελα Ανακατωμένες. Ot πόλεις ε ίνα ι γενικά λίγο-πολύ 
Γερμανικές, ένώ σ τ’ άγροτικά χωριά έπικρατεΐ τό Σλαυ- 
ικό στοιχείο, ά π ’ δπου ώστόσο, σ ιγά-σ ιγά έξαναγκάζε- 
τα ι νά  ύποχωρεΐ κι άποσυνθέτεται μέ τή σταθερή προώθη
ση τής Γερμανικής έιτιρροής.

'Ο  λόγος γ ι’ αύτήν τήν κατάσταση πραγμάτω ν είνα ι 
το ύ το ς : ’Α π’ τήν έποχή κιόλας τοΟ Καρλομάγνου, ot 
Γερμανοί κατευθύνανε τϊς πιό σταθερές κι έπίμονες προσ- 
πάθειές τους στήν κατάχτηση, τόν άποικισμό, ή τόν έκπολι- 
τισμό τουλάχιστο τής ’Ανατολικής Εύρώπης. ΟΙ καταχτή
σεις πού έγιναν άπ’ τούς φεουδάρχες εύγενεΐς, άνάμεσα 
στόν "Ελβα καί τόν "Οντερ κι οί φεουδαρχικές άποικίες 
τών στρατιωτικών ταγμάτω ν τών Ιπποτών στήν Πρωσσία 
καί ΛιβονΙα, προετοίμασαν μόνο τό έδαφος γ ιά  Μνα πολύ 
πιό πλατύ κι άποτελεσματικό σύστημα έκγερμανισμοΟ άπ* 
τίς έμπορικές καί χειροτεχνικές μεσα ίες τάξεις, πού αύτές 
στή Γερμανία, δπως καί στήν ύπόλοιπη Δυτική Εύρώπη, 
πήραν κοινωνική καί πολιτική σπουδαιότητα ά π ’ τό 15ο 
αΙώνα καί δώθε. Ot ΣλαΟοι καί Ιδιαίτερα οί Δυτικο-
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κατάρρευσης τής κεφαλαιοκρατίας. γιά τήν τεχνητή ύποστήριξη τοΰ 
όπορτουνισμοΰ καί τοΰ σοσιαλσωβινισμοΰ στά ιμπεριαλιστικά εθνη 
πού έξουσιάζουν τόν κόσμο. Τήν έποχή έκείνη, ή Δυτική Ευρωπαϊκή 
δημοκρατία, πού λευτέρωσε τά μεγάλα εθνη, βρισκόταν σ’ άντίθεση 
μέ τόν τσαρισμό πού χειριζόταν όρισμένα μικρά έθνικά κινήματα γιά 
νά έξυπηρετεΐ άντιδραστικούς σκοπούς. Στις μέρες μας, τό σοσιαλι
στικό προλεταριάτο πού οί γραμμές του χωρίζονται σέ μιά σωβινι- 
σχική «σοσιαλ-ίμπεριαλιστική» μερίδα καί μιά Ιπαναστατική, Αντιμε
τωπίζει μιά συμμαχία τοΰ τσαρικού Ιμπεριαλισμού μέ τόν προοδευμέ 
νο εύρωπαϊκό κεφαλαιοκρατικό Ιμπεριαλισμό, στή βάση της κοινής 
καταπίεσης ένός άριθμοΟ έθνών. (Λένιν: "Απαντα τομ. XIX «Συμπε
ράσματα άπ' τή συζήτηση γιά τήν Αύτοδιοίκηση»).



<τλαΟοι (Πολωνοί καί Τσέχοι) είναι ούσιαστικά γεωργική 
-φυλή. Τό έμπόριο κι ή χειροτεχνία δέν είχαν ποτέ σ ' αύ- 
τούς μβγάλη έκτίμηση.

'Η  συνέπεια ήταν τούτη: μέ τήν αύξηση τοΟ πληθυ
σμοί) καί τήν δημιουργία τών πόλεων στίς περιοχές αύτές, 
ή παραγω γή  τών είδών μανιφακτούρας, έπεσε στά χέρια 
τών Γερμανών μεταναστών κι ή άνταλλαγή  αύτώ ν τών 
προϊόντω ν μ* άγροτικά προϊόντα, έγινε τό άποκλειστικό 
μονοπώλιο τών Ε β ρ α ίω ν, πού, δ ν  άνήκουν σέ κάποια έ- 
θνικότητα, σέ τοΟτες τίς  χώρες είνα ι πιό πολύ Γερμανοί 
παρά ΣλαΟοι.

Ί δ ια  είναι ή περίπτωση, δν καί σέ μικρότερο βαθμό, 
σ ' όλάκερη τήν Α νατολική  Εύρώτιη. Ό  χειροτέχνης, 6 
μικρομαγαζάτορας, ό μικροεργοστασιάρχης, ε ίνα ι Γερ
μανός ώς τά  σήμερα στήν Πετρούπολη, στήν Πέστη, στό 
Ιά σ ιο , άκόμα καί στήν Κωνσταντινούπολη, ένώ ό τοκιστής, 
ό πανδοχέας, ό πραγματευτής—πολύ σπουδαία προσωπι
κότητα στίς αραιοκατοικημένες τοΟτες χώ ρες—είναι σ χε
δόν πάντα έβραΐος, πού μητρική γλώ σσα του ε ίνα ι μιά 
φριχτά σπασμένη Γερμανική. Ή  σημασία τοΟ Γερμανικού 
στοιχείου στίς Σλαύικες περιοχές, πού βρίσκονται κον
τά στά σύνορα, πού μεγάλωνε μαζί μέ τήν άνάπτυξη  τών 
πόλεων, τό έμπόριο καί τις μανιφακτοΟρες, μεγάλω σε 
άκόμα πιό πολύ σάν ύποχρεώθηκαν νά μπάζουν ά π ’ τή 
Γερμανία κάθε σχεδόν στοιχείο πνευματικής κουλτούρας. 
’Ύ στερ’ ά π ’ τό Γερμανό έμπορα καί χειροτέχνη, ό Γερμα
νός κληρικός, ό Γερμανός δάσκαλος, ό Γερμανός savant 
{σοφός—έπιστήμονας) ήρθαν νά έγκατασταθοΟν στό Σλαύ- 
ικο έδαφος καί τέλος τό σιδερένιο βήμα τών κατακτη
τικών στρατιών ή τό προσεχτικό, καλά προμελετημένο 
Αγκάλιασμα τής διπλωματίας, δχι μόνο άκολουθοΟσαν, 
μά πολλές φορές προπορεύονταν άπ* τό άργό μά σίγουρο 
προοδευτικό χάσιμο τής έθνικότητας μέ τήν κοινωνική έξέ- 
λιξη. ’Έ τσ ι μεγάλα  τμήματα τής Δυτικής Πρωσσίας καί 
τοΟ Πόζεν έκγερμανίστηκαν ά π ’ τόν πρώτο διαμελιϋμό τής 
Πολωνίας καί δώθε, μέ πωλήσεις ή παραχωρήσεις δημο
σίων κτημάτων σέ  Γερμανούς άποικους, μέ τήν ένίθάρρυν- 
ση πού δινόταν στούς Γ ερμανούς κεφαλαιούχους γ ιά  τήν 
'ίδρυση έργοστασίων κλπ. σ’ αύτές καί τίς γειτονικές περιο
χές καί πολύ συχνά άκόμα καί μέ ύπερβολικά δεσποτικά 
μέτρα ένάντια στούς Πολωνούς κατοίκους τής χώ ρας.

Μ’ αύτόν τόν τρόπο, μέσα στά έβδομήντα τελευταία
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χρόνια, ή όροθεπκή γρα μμ ή  άνάμεσα στή Γερμανική καί 
Πολωνική έθνικότητα, ε ίχε  όλότελα άλλάξει.

Ή  έπανάσταση τοΟ 1848, μιά καί διαδήλωσε τό α ίτη 
μα δλων τών κα ταπιεζομένων έθνών γ ιά  τήν άνεξαρτησία 
καί τό δικαίωμα νά  ρυθμίζουν τΙς ύποθέσεις τους μέ τή 
δικήτους θέληση, ήταν όλότελα φυσικό πώς ot Πολωνοί 
θ’ άξίωναν δμεσα τήν άποκατάσταση τής χώρας τους στά 
πρ ίν  ά π ’ τά 1772 σύνορα τής Πολωνικής Δημοκρατίας. 
Ε ίνα ι άλήθεια πώ ς αύτά  τά σύνορα, άπό κείνην τήν έπο
χή μάλιστα, εΤχαν γίνει άπαρχαιω μένα, &ν παρθοΟν σάν 
όροθετική γραμμή τής Γερμανικής καί τής Πολωνικής έθνί- 
κότητας. Καί γίνονταν δλο καί περισσότερο άπαρχαίωμέ- 
να κάθε χρόνο άπό τότε, μέ τήν πρόοδο τοΟ έκγερμανι· 
σμοΟ. ‘Ωστόσο τότε, οί Γερμανοί διακήρυξαν μέ τόσον έν- 
θουσιασμό τήν άποκατάσταση τής Πολωνίας, πού Ιπρεπβ 
νά  περιμένουν πώς θά τούς ζητηθεί σάν πρώτη άπόδειξη, 
γ ιά  τήν ειλικρίνεια τώ ν συμπαθειών τους, νά παραιτηθοΟν 
ά π ’ τό μερίδιο τών λαφύρων τους. Ά π ’ τήν άλλη μεριά 
πώς όλάκερες περιοχές, κατοικούμενες κυρίως άπό Γερμα
νούς, όλάκερες πόλεις όλότελα Γερμανικές, θά παραδί
νονταν σ’ 6να λαό πού, ώς τά τώρα άκόμα, δέν εΐχε  δώ
σει ποτέ καμμιάν άπόδειξη γιά  τίς Ικανότητές του νά  προο
δεύσει, εξω άπό μιά κατάσταση πού βασίζεται στό φεου· 
δαρχισμό, στήν άγροτική δουλοπαροικία; Τό ζήτημα ήταν 
άρκετά μπλεγμένο. ‘Η μόνη δυνατή λύση ήτα ν £νας πόλε
μος μέ τή Ρωσσία. Τό ζήτημα τής όροθεσίας άνάμεσ α  
στά διάφορα έπαναστατημένα εθνη, θά μποροΟσε νά γίνει 
δευτερότερο άπό κείνο τοΟ νά  Ιδρυθεί άρχικά 2να σίγου
ρο μέτωπο ένάντια στόν κοινό έχτρό. Ot Πολωνοί, παίρ
νοντας μεγάλες έδαφικές έκτάσεις σ τ’ άνατολικά, θά γ ί
νονταν πιό καλόβολοι καί πιό λογικοί στή Δύση. Ή  Ρήγα 
καί τό Μιτάου, θά κρίνονταν, οτό κάτω κάτω, ά π ’ αύτούς 
τό ίδ ιο  σπουδαία, δσο τό Ν τάντσιγκ καί τό “Ελμπιγκ.

νΕτσι, τό προοδευτικό κόμμα στή Γερμανία, κρίνοντας 
ά να γκ α ΐο  £ναν πόλεμο μέ τή Ρωσσία, γιά  νά συγκροτή
σει τό κίνημα στήν ήπειρωτική Εύρώπη καί θεωρώντας 
πώ ς ή έθνική άποκατάσταση άκόμα κι ένός κομματιού 
τής Πολωνίας θά όδηγοΟσε χω ρίς άλλο σ’ Ινα ν  τέτοιο 
πόλεμο, υποστήριζε τούς Πολωνούς. 'Ε νώ  τό κόμμα τής 
μεσ α ίας τάξης, πού βρισκόταν στήν έξουσία, προεΐδβ 
ξεκάθαρα πώς ένας έθνικός πόλεμος μέ τή Ρωσσία, θά 
όδηγοΟσε στήν πτώση του, γιατί θά χρειαζόταν νά  καλέ- 
σουν στήν έξουσία άνθρώπόυς περισσότερο δραστήριους



κι ένεργητικούς. Γι’ αύτό, μ ’ έναν προσποιητό ένθουσια- 
σμό γιά τήν έπέκτοση τής Γερμανικής έθνικότητας, διακή
ρυξαν πώς ή πρωσσική Πολωνία, ή κύρια Εδρα τής Πο
λωνικής έπαναστατικής δράσης, έπρεπε νά  ylvei άναπό- 
σπαστο τμήμα τής γερμανικής αύτοκρατορίας, πού θά σχη
ματιζόταν. ΟΙ ύποσχέσεις πού δόθηκαν στούς Πολωνούς, 
στίς πρώτες μέρες τής έξαψης, Αθετήθηκαν αΙσχρά. Ot 
ένοπλες πολωνικές δυνάμεις, πού ξεσηκώθηκαν μέ τήν Ιγ -  
κριση τής κυβέρνησης, διασκορπίστηκαν καί κατακρβούρ- 
γήθηκαν ά π ’ τό πρωσσικό πυροβολικό.

Μ παίνοντας κιόλας ό Α πρ ίλη ς τοΟ 1848, Ιξη  μόλις 
βδομάδες ά π 5 τήν έπανάσταση στό Βερολίνο, τό Πολωνι
κό κίνημα τσακίστηκε κι ή παλιά  έθνική έχτρα, άνάμεσα 
στούς Γερμανούς καί τούς Πολωνούς, ξαναζωντάνβψβ.

Αύτή ή τεράστια κι Ανεκτίμητη ύπηρεσία στό Ρωσσι* 
κό αύταρχισμό, προσφέρθηκε ά π ’ τούς φιλελεύθερους 
έμπορο-ύπουργούς Καμπχάουζεν καί Χάνσεμαν. Πρέπει 
άκόμα νά προσθέσουμε πώς τούτη ή Πολωνική έκστρα- 
τεΐα ήταν άπ’ τά  πρώτα μέσα γ ιά  τήν Αναδιοργάνωση 
καί τό ξεθάρρεμα τοΟ ϊδιου αύτοΟ πρωσσικοΟ στρατοΟ, 
πού Αργότερα γύρισε τά δπλα ένάντια  στό φιλελεύθερο 
κόμμα καί τσάκισε τό κ(νημα πού, ot κ. κ. Καμπχάουζεν 
καί Χάνσεμαν, τόσο κοπίασαν νά  τό δημιουργήσουν.

«Γιά δσα άμάρτησαν, γ ι αύτά καί τιμωρήθηκαν». Τέ
τοια στάθηκε ή μοίρα δλων τών τυχοδιωκτών τοΟ 1848— 
1849, ά π ’ τό I,edru—Rollin ώς τό Changarnier κι άπ° τόν 
Καμπχάουζεν ώς τό Haynau.

Τό ζήτημα τής έθνικότητας, ξεσήκωσε έναν άλλον ά- 
γώνα στή Βοημία. Σ ’ αύτήν τή χώρα πού τήν κατοικοΟσαν 
δυό έκατομμύρια γερμανοί καί τρία έκατομμύρια ΣλαΟοι 
πού μιλάνε τή τσέχικη γλώ σσα, ot κάτοικοι ε ίχαν  με
γάλες Ιστορικές άναμνήσεις πού δλες συνδέονταν μέ τήν 
παλιότερη ύπεροχή τών Τσέχων. Ώ στόσο ή δύναμη τοΟ 
κλάδου αύτοΰ τής Σλαυικής οικογένειας, ε ίχε  τσακιστεί 
άπ ’ τήν έποχή τοΟ πολέμου τών Ούσσιτών (*) στό δέκατο 
πέμπτο αιώνα.

Ή  έπαρχία πού μιλιόταν ή τσέχικη γλώ σσα, χωρίστη
κε σέ κομμάτια. "Ενα μέρος Αποτέλεσε τό βασίλειο
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της Βοημίας, άλλο τό πριγκηπάτο τής Μοραβίας καί τρίτο, 
ή Αρεινή χώρα τών Σλοβάκων, στά Καρπάθια, έγινε 
τμήμα τής Ο ύγγαρίας. Ot ΜοραβοΙ κι ot Σλοβάκοι, βΤχαν 
άπό καιρό τώ ρα χά σει κάθε άπομεινάρι άπό έθνικό α ί
σθημα καί ζωντάνια, &ν καί κράτησαν, σ ’ έναν πολύ μ ε
γάλο  βαθμό, τή γλώ σσα τους. Ή  Βοημία, στίς τρεις ά π ' 
τις τέσσερες πλευρές της, ήταν όλότελα περικυκλωμένη 
άπό γερμανικές χώρες. Τό γερμανικό στοιχείο πρα γμα το
ποίησε μεγάλες προόδους. Στό τσέχικο έδαφος, άκόμα 
καί στήν πρωτεύουσα, τήν Πράγα, οί δυό έθνικότητες ε ί 
χα ν  τήν ίδ ια  σχεδόν άριθμητική άναλογία  κι όλοΟθε κεφά
λαιο, έμπόριο, βιομηχανία καί πνευματική κουλτούρα, βρί
σκονταν στά χέρια τών Γερμανών. Αύτός άκόμα ό κύριος 
πρωταγωνιστής τής τσέχικης έθνικότητας, ό καθηγητής 
Palacky δέν είναι τίποτ’ άλλο παρά ένα ς πλανόδιος τρελλός 
μορφωμένος γερμανός, πού άκόμα καί σήμερα δέ* τά κα 
ταφέρνει νά  μιλήσει τήν τσέχικη γλώ σσα σω στά καί χωρίς 
ξενική προφορά. Μά δπως συμβαίνει συχνά, ή τσέχικη έθ- 
νικότητα πού ξεψυχάει, πού πεθαίνει σύμφωνα μέ δλα τά 
γνω στά στήν Ιστορία γεγονότα  στά τελευταία  τετρακόσια 
χρόνια, έκαμε στά 1848 μιά τελευταία προσπάθεια νά  ξα- 
νάβρει τήν παλιά της ζωντάνια, μιά προσπάθεια πού ή 
άποτυχία της, άνεξάρτητα άπ* δλες τίς έπαναστατικές 
θεωρίες, άπόδειξε πώς ή Βοημία δέν μπορεΐ νά ζήσει άπό 
δώ  καί μπροστά, παρά μόνο σάν τμήμα τής Γερμανίας, &ν 
κι ένα μέρος τοΟ πληθυσμού της, μπορεΐ νά  έξακολουθή- 
σβι, γ ιά  κάμποσους αΙώνες άκόμα, νά μιλάει μιάν δχ ι Γερ- 
μανική γλώσσα.

Λονδίνο, Φλεβάρης 1852.
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ΠΑΝΣΛΑΥΙΣΜΟΣ. -  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 
TOY SCHLESWIG HOLSTEIN

(New York Daily Tribvme, 1δ «,β Μά^τη 1853)

Ή  Βοημία κι ή Κροατία (άλλο άποκομμένο μέλος τής 
Σλαυικής οικογένειας, πού βρίσκεται στή σφαίρα έπιρ- 
ροης τής Ο υγγαρίας, δπως ή Βοημία στή γερμανική) ήταν 
οί έστίες τοΟ «ΠανσλαυισμοΟ», δπως τόν λένε στήν ήπει- 
ρωτική Εύρώπη. Οΰτε ή Βοημία, οΰτε ή Κροατία ήταν άρ- 
κετά δυνατές γιά νά  μπορέσουν νά σταθοΟν μόνες τους 
σάν έθνος. 'Η  άντίστοιχη έθνικότητά τους, πού ύπονομεύε- 
ται ά π 5 τή δράση ιστορικών αιτίων σ ιγά-σ ιγά  καί άπορ- 
ροφιέται άπό πληθυσμούς προικισμένους μέ μεγαλύ
τερη ένεργηιικότητα, θά μποροΟσε μόνο νά έλπίζει σ ’Μνα 
είδος άνεξαρτησίας, μέ μιά συμμαχία μέ τ ’ δλλα  Σλαυι- 
κά έθνη. ‘Υπήρχαν 22 έκατομμύρια Πολωνοί, 45 έκα- 
τομμ. Ρώσσοι, 8 έκατομμ. Σέρβοι καί Βούλγαροι. Γιατί λοι
πόν νά μήν άποτελέσουν μιά Ισχυρή όμοσπονδία δλα  αύτά 
τά 80 έκατ. ΣλαΟοι καί νά διώξουν ή νά  έξοντώσουν τούς 
«ίσβολεΐς ά π ’ τό ίερό σλαυικό έδαφος, τούς Τούρκους τούς 
Ο ΰγγρους καί προπάντων τούς μισητούς μ’ άπαραιτήτους 
Niemetz, τούς Γερμανούς; 'Έτσι, στίς μελέτες έλάχιστων 
Σλαύων dilettanti ( έρασιτεχνών) τής Ιστορικής έπιστή- 
μης, γεννήθηκε αύτό τό γελοΤ'· '  ''•''ιστορικό κίνημα, ένα 
κίνημα πού σκόπευε, οΰτε λίγο οΰτε πολύ, νά ύποτάξει 
τήν πολιτισμένη Δύση κάτω ά π ’ τό ζυγό τής βάρβαρης 
’Ανατολής, τήν πόλη στό ζυγό  τής ύπαίθρου, τό έμπόριο, 
τή μανιφακτούρα (έργοστασιακή χειροτεχνία), τή δ ιά 
νοια κάτω άπ* τήν πρωτόγονη γεω ργία  τών σλαύων δου
λοπάροικων. Μά πίσω ά π ’ τήν κωμική αύτή θεωρία, στε
κόταν ή φοβερή πραγματικότητα τής Ρ ω σ σ ι κ ή ς  Α ό- 
τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς ,  αύτής τής αύτοκρατορίας πού σέ κά
θε κίνησή της δ ιαλαλεΐτήν άξίωση νά θεωρεί όλάκερη τήν 
Εύρώπη σάν περιοχή τής σλαυικής φυλής κι Ιδιαίτερα τοΟ 
μόνου δραστήριου μέρους αύτής τής φυλής, τών Ρώσσων.
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Αύτής τής αυτοκρατορίας, πού μέ δυό πρωτεύουσες σάν 
τήν Ά γ Ια  Πετρούπολη καί τή Μόσχα, δέν βρήκε άκόμα 
τό κέντρο βαρύτητας, δσο ή «πόλη τών Τσάρων», (ή Κω- 
σταντινόπολη, πού στή ρωσσική τή λένε Τ σ ά ρ ιγκ ρα ντ=  
•πόλη τών Τσάρων) πού κάθε χωρικός τή θεωροΟσε σάν 
πραγματική μητρόπολη τής θρησκείας καί τοΟ έθνους του, 
δέν είνα ι άκόμα ή έδρα τής αυτοκρατορίας. Αύτής τής 
αύτοκροιτορίας πού, στά τελευταία έκατόν πενήντα χρόνια, 
δέν έχασε ποτέ ούτε σπιθαμή ά π 'τό  έδαφός της, μά π ά ν
τα κέρδιζε σέ κάθε πόλεμο πού άρχιζε.

Είναι πολύ γνω στές στήν κεντρική Εύρώπη, οί μηχα
νορραφίες πού χρησιμοποίησε ή ρωσσική πολιτική γιά  νά 
ύποσιηρίξει τό σύστημα πού τελευταία  έφευρέθηκε, τόν 
πανσλαυισμό, ένα σύστημα πού καλύτερό του, γ ιά  νά 
ταιριάζει στούς σκοπούς της, ήταν άδύνατο νά γίνει. Έ τ σ ι ,  
οί Βοημοί καί Κροάτες πανσλαυιστές, μερικοί συνειδητά, 
άλλοι χωρίς νά τό καταλαβαίνουν, έργάζονταν άμεσα 
γιά  τά συμφέρονια τής Ρωσσίας. Πρόδιναν τήν έπαναστα
τική ύπόθεση γιά τή σκιά μιδς έθνικότητας πού, στήν κα
λύτερη περίπτωση, θά συμμεριζόταν τήν τύχη τής Πολωνι
κής έθνικότητας κάτω άπΛ τή ρωσσική κυριαρχία. Ώ σ τό 
σο, πρέπει νά ποΰμε πρός τιμή τών Πολωνών, πώς αύτοί. 
δέν μπλέχτηκαν ποτέ σοβαρά οτά πανσλαυικά αύχά δΐ- 
χ ίυ α  κι <5ν λιγοστοί ά π ’ τήν άριστοκρατίατους, έγιναν λυσ
σασμένοι πανσλαυιστές, ήταν γιατί ήξαιραν πώς, μέ τήν 
ύποταγή τους στούς Ρώσσους, ε ίχα ν  νά χάσουν πολύ λι- 
γότερα άπό κείνα  πού θάχαναν άπό μιά έπανάσταση τώ ν 
δικών τους δουλοπάροικων.

Οί Βοημοί καί Κροάτες, κάλεσαν τότε στήν Π ράγα 
ένα γενικό συνέδριο τών Σλαύων, γιά  νά προετοιμάσει 
τήν γενική Σλαυική συμμαχία. Τό συνέδριο αύτό θ’ άπο- 
τύχαινε όριστικά, άκόμα καί χω ρίς τήν έπέμβαση τοΟ αύ- 
στριακοΟ στρατοΟ. Οί διάφορες σλαυικές γλώ σσες, δια* 
φέρουν μεταξύ τους τόσο πολύ, δσο τ’ άγγλικά , τά γερμα
νικά καί τά σουηδικά κι έτσι σάν άρχισαν οί συζητήσεις 
δέ\> ύπήρχε κοινή σλαυική γλώ σ σ α  πού σ ’ αύτή νά μπο
ρούν νά συνεννοηθοΟν μεταξύ τους οί όμιλητές. Δοκίμα
σαν τή γαλλική, μά ήταν τό ίδ ιο  άκατανόητη στούς περισ
σότερους κι έτσι δλοι αύτοί οί φτωχοί, γιομάτοι ένθουσια- 
σμό σλαΟοι, πού τό μόνο αίσθημα πού ε ίχαν  κοινό ήταν 
μονάχα τό κοινό μίσος τους ένάντια στούς γερμανούς, 
άναγκάστηκαν τελικά νά μιλήσουν τή μισητή γερμανική, 
γλώ σσα, γιατί ήταν ή μόνη πού δλοι τους τήν καταλάβαι
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ναν I Μά τότε ΐσ ία-ΐσια , ουνήλθε στήν Πράγα Μνα Αλλο, 
σλαυικό κι αυτό συνέδριο, μέ τή μορφή Γαλικιανών λογ
χοφόρων, Κροατών καί Σλοβάκων Γρεναδιέρων καί Βοη- 
μών^πυροβολητών καί θωρακοφόρων κι αύτό τό πραγματι
κό, ένοπλο σλαυικό συνέδριο, μ ’ έπικεφαλής τόν Windis- 
chgratz, μέσα σέ λιγότερο άπό είκοσιτέσσερες ώρες, δ- 
οιωξε άπ’ τήν πόλη τούς Ιδρυτές μιας φανταστικής σλάυι- 
κής ήγεμονίας καί τούς σκόρπισε στούς τέσσερες άνέμους.

Στήν Αύστριακή Συντακτική Δίαιτα, οί Βοημοί, Μο- 
ραβο[, Δαλματοί, 6να μέρος άπ* τούς Πολωνούς άντιπρό- 
σωπους (ή άριστοκρατία), κι δλα τά σλαυικά στοιχεία 
έκαναν σ’ αύτήν τή Συνέλευση, συστηματικόν πόλεμο 
ένάντια στό γεομανικό στοιχείο. Οί γερμανοί κι ένα μέ
ρος ά π ’ τούς Πολωνούς (ή ξεπεσμένη άριστοκρατία), ήταν 
στή Συνέλευση αύτή οί κύριοι ύποστηριχτές τής έπαναστα- 
τικής προόδου. *Η όμάδα τών σλαύων Αντιπροσώπων, πού 
βρίσκονταν σ’ άντίθεση μαζί τους, δέν έμενε ικανοποιημέ
νη μέ τό νά δείχνει ξεκάθαρα τίς άντιδραστικές τάαεις 
τοΰ κινήματός της, μά τά μέλη της είχαν έξαχρειω θεΐ 
σέ τέτοιο σημείο πού νά παζαρεύουν καί νά συνομωτοΰν 
μ  ° αύτήν τήν ϊδ ια  τήν αύστρισκή κυβέρνηση πού διέλυσε 
τό συνέδριό τους στήν Π ράγα. ’Ακόμα καί πληρώθηκαν 
γ ιά  τήν Ατιμη αύτή δ ιαγω γή τους. Ά φ οΰ  ύποστήριξαν 
τήν κυβέρνηση στήν έξέγερση τοΟ Όκτώβρη 1848, πράγμα, 
πού τελικά τούς έξασφάλισε τήν πλειοψηφία στή Δίαιτα, 
αύτή ή άποκλειστικά σχεδόν σλαύικη Δίαιτα, διαλύθηκε 
άπό αύστριακούς στρατιώτες, τό ίδ ιο  δπως καί τό συνέ
δριο τής Π ράγας καί μάλιστα φοβέρισαν τούς πανσλαυι- 
στές μέ φυλάκιση &ν ξανακινηθοΰν. Τό μόνο πού πέτυ- 
χαν είναι πώ ς ή σλαύικη έθνικότητα υπονομεύεται τώρα 
όλοϋθε, μέ τή συγκέντρωση τών έξουσιών στούς αύστρια- 
κούς κι αύτό χρωστιέται άποκλειστικά καί μόνο στό φ α 
νατισμό καί τή στραβομάρα τους.

”Αν ύπήρχε έστω κι ή παραμικρή άμφισβήτηση γιά τά 
σύνορα τής Ο ύγγαρίας καί τής Γερμανίας, σίγουρα θά 
ξεσποΟσε κι έκεΐ άλλη φιλονεικία. Μά γιά  καλή τύχη 
τους δέν ύπήρχε κανένα πρόσχημα κι έιτειδή τά συμφέρον
τα  τών δυό αύτών χωρών ήταν τόσο στενά δεμένα, άγω - 
νίζονταν μαζί ένάντια σ«)ύς κοινούς έχτρούς, δηλαδή ένάν- 
τ ια  στήν αύστριακή κυβέρνηση καί τόν πανσλαυικό φανα
τισμό. *Η καλή κατανόηση δέν διαταράχτηκε οΰτε στι
γμή. Μά ή Ιταλική έπανάσταση εμπλεξε ένα μέρος του
λάχιστο τής Γερμανίας, σ ’ 6ναν πόλεμο άλληλοεξόντω- 
<σης καί πρέπει έδώ νά σημειώσουμε, σάν Απόδειξη ίσ ια
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μέ ποιό βαθμό τό σύστημα τοϋ Μ έττερνιχ είχε  πετύχει. 
ν ’ άργοπορήσει τήν πνευματική άνάπτυξη τοΟ λαοΟ, πώς 
ot ίδιοι άνθρωποι, πού στούς £ξη πρώτους μήνες τοΟ 1848,. 
εΤχαν άνέβει στά όδοφράγματα τής Βιέννης, πήγαν τώρα 
γιομάτοι ένθουσιασμό νά καταταχτοΟν στό στρατό πού 
πολέμησε ένάντια  στούς Ιτολούς πατριώτες. Ω στόσο, 
ή άξιοθρήνητη αύτή σύγχυση Ιδεών, δέν κράτησε γιά  πο- 
λύν καιρό.

Τελικά, δρχισε ό πόλεμος μέ τή Δανία γιά  τό Schles
wig καί τό Holstein. Ot χώρες αύτές, χωρίς άντιλογία  
γερμανικές σ’ έθνικότητά, γλώ σσα καί διάθεση, είνα ι άπα- 
ραίτητες στή Γερμανία, γιά λόγους στρατιωτικούς, 
ναυτικούς κι έμπορικούς. Οί κάτοικοί τους στά τελευταία 
τρία χρόνια, πάλεψαν σκληρά ένάντια στή Δανική διεί
σδυση. Ά λλω σ τε τό δίκιο, σύμφωνα μέ τίς συνθήκες, ήταν 
μέ τό μέρος τους. Ή  έπανάσταση τοΟ Μάρτη τούς έφερε 
σ’ άνοιχτή σύγκρουση μέ τούς Δανούς κι ή Γερμανία τούς 
ύηοστήριξε. 'Ωστόσο, ένώ στήν Πολωνία, στήν Ιτα λ ία , 
στή Βοημία καί τελευταία  στήν Ο ύγγαρία, οί στρατιωτι
κές έπιχειρήσεις προχωρούσαν μέ τή μεγαλύτερη όρμή, 
σ ’ αύτόν τόν πόλεμο, τό μοναδικά λαϊκό, τό μόνο, ώς 
2να βαθμό τουλάχιστο, έπαναστατικόν πόλεμο, ε ίχ α ν  υίο- 
οθετήσει μιά ταχτική άπό έλιγμούς καί κόντρα έλιγμούς 
χωρίς άποτέλεσμα κι ύποτάχτηκαν στήν έπέμβαση τής ξέ
νης διπλωματίας, πού όδήγησε, Οστερ’ άπό πολλές ήρωι- 
κές μάχες, στό πιό έλεεινό τέλος. Στή διάρκεια τοΰ πο 
λέμου αύτοΟ, ή γερμανική κυβέρνηση δέν άφησε ευκαιρία 
πού νά  μήν προδώσει τόν έπαναστατικό στρατό τοΟ 
Schleswig - Holstein κι &ψησε σκόπιμα νά έξοντωθεΐ, ό 
στρατός αότός, άπ” τούς Δ ανούς, σάν διαλύθηκε ή χωρί
στηκε σέ όμάδες. Μέ τόν ίδ ιον τρόπο φέρθηκαν καί στό 
σώμα τών γερμανών έθελοντών.

Μά ένώ ΐτσ ι τό γερμανικό δνομα, δέν κέρδιζε παρά 
μονάχα μίσος ά π ’ δλες τίς πλευρές, οί Γερμανικές συντα
γματικές καί φιλελεύθερες κυβερνήσεις έτριβαν τά χέρι < 
τους άπό χαρά. Ε ίχαν καταφέρει νά  συντρίψουν τά κινήμα
τα στήν Πολωνία καί τή Βοημία. Ε ίχα ν  παντού ξαναζω ντα
νέψει τίς παλιές έθνικές Ιχτρες, πούώ ς τώρα έμπόδιζαν τήν 
κοινή συνεννόηση καί δράση, άνάμεσα στούς Γερμανούς, 
τούς Πολωνούς καί τούς_Ίταλούς. Συνήθισαν τό λαό στίς; 
σκηνές τοΟ έμφυλίου πολέμου καί στή στρατιωτική κατα
πίεση. Ό  Πρωσσικός στρατός είχε ξαναβρεΐ τήν έμπιστο· 
σόνη στόν έαυτό του στήν Πολωνία, ό αΰστριακός ν τρ α -
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τός στήν Π ράγα κι ένώ ό «ξέχειλος πατριωτισμός, «Die 
Patriotische Ueberkraft» δπως τόν λέει ό Χ άΐνε, τής έπα- 
ναστατικής μά κοντόθωρης νεολαίας διοχετεύονταν, στό 
Schleswig καί στήν Λομβαρδία, γ ιά  νά τσακιστεί έκεΐ άπ ’ 
τά μυδράλια τοΟ έχτροΰ, στόν τακτικό στρατό, τό πρα
γματικό όργανο δράσης, τόσο στήν Πρωσία δσο καί στήν 
Αύστρία, έδωσαν τέτοια θέση, ώστε νά ξανακερδίσει τήν 
εΰνοια τοΟ λαοΟ μέ νίκες ένάντια στους ξένους. Μά τό 
ξαναλέμε : οί στρατιές αύτές, πού οί φιλελεύθεροι ένίσχυ- 
σαν σά δραστικό μέσο ένάντια στό πιό προοδευτικό κόμ
μα, μόλις ξαναβρήκαν, ϊσ ια  μ* ένα βαθμό, τήν έμπιστο- 
σύνη στόν έαυτό τους καί τήν πειθαρχία τους, γύρισαν τά 
δπλα ένάντια στούς φιλελεύθερους κι άποκατέστησαν 
στήν έξουσία τούς άνθρώπους του παλιού καθεστώτος. 
Ό  Radetzky, σάν πήρε στό στρατόπεδό του πίσω ά π ’ τόν 
Ά δ ίγ η  ποταμό, τίς πρώτες δ ιαταγές ά π ’ τούς «ύπεύθυ- 
νους ύπουργούς» τής Βιέννης, ξεφώνισε: «Ποιοι ε ίνα ι 
αύτοί οί 'Υ πουργοί;» δέν ε ίνα ι αύτή ή κυβέρνηση τής Αό- 
σ τρ ία ς ! Ή  Αύστρία τώρα δέν βρίσκεται πουθενά άλλοΟ 
έξω ά π ’ τό στρατόπεδό μου. Έ γ ώ  κι ό στρατός μου άπο· 
τελοΟμε τήν Αύστρία καί σάν νικήσουμε τούς ’Ιταλούς, 
θά ξανακαταχτήσουμε τήν αύτοκρατορία γ ιά  τόν αύτοκρά- 
το ρ α !» Ό  Radetzky είχε  δίκιο. Ώ στόσο οί ήλίθιοι «ύπε6- 
θυνοι» ύπουργοί στή Βιέννη, δέν έδωσαν προσοχή στά 
λόγια  του.

Λονδίνο, Φ λεβάρης]!852



Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ· 
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ.

[New York Daily Tribune 18 Μάρτη 1852]

Ά π ’ τίς πρώτες κιόλας μέρες τοΟ Α πρίλη  1848, 6 
έπαναστατικός χείμαρρος βρήκε φραγμό στό δρόμο του, 
σ’ όλάκερη τήν Εύρώπη, τή συμμαχία πού πραγματοποίη
σαν μέ τούς νικημένους, οί τάξεις ΐσ ια -ϊσ ια  έκεΐνες, πού 
βΤχαν ώφεληθεΐ ά π 5 τήν πρώτη νίκη. Στή Γαλλία  ή τάξη 
χ β ν  μικροεπαγγελματιών κι ή ρεμπουμπλικάνικη μερίδα 
τής άστικής τάξης, ένώθηκαν μέ τή μοναρχική άστική τά 
ξη ένάντια στούς προλετάριους. Στή Γερμανία καί στήν 
Ιτα λ ία , ή νικήτρια άστική τάξη, βιάστηκε νά ζητήσει τήν 
όποστήριξη τής φεουδαρχικής άριστοκρατίας, τής έπίσημης 
γραφειοκρατίας καί τοΰ στρατοΟ, ένάντια στή μάζα τοΟ 
λαοΟ καί τών μικροεπαγγελματιΟν. "Ετσι, πολύ γρήγορα, 
ένωμένα τά συντηρητικά κι άντεπαναστατικά κόμματα, 
ξαναβρήκαν τήν ύπεροχή τους. Στήν Α γ γ λ ία , μιά π α ρ ά 
καιρη κι δχι καλά προετοιμασμένη λαϊκή διαδήλωση (10 
’Απρίλη) (*) κατέληξε σέ μιά όλοκληρωτική κι άποφασιστι- 
κή ήττα τοΟ έπαναστατικοΟ κόμματος.

X

1. Στίς 10 τοΰ ’Απρίλη 1848, 'οί Χαρτιστές Ο ρ γ ά ν ω σ α ν  μιά συγ
κέντρωση στό Λονδίνο καί ταυτόχρονα σχέδιαζαν μιά διαδήλωση σέ 
συνδυασμό μέ τήν ύποβολή στό κοινοβούλιο μιας αίτησης πού είχε 
πεντέμισι έκατομμύρια υπογραφές, Ή  διαδήλωση Απαγορεύτηκε κι 6 
στρατός συγκεντρώθηκε στό Λονδίνο. Κάτω άπ’ τις συνθήκες αύτές τό 
συνέδριο τών Χαρτιστών παράτησε τό σχέδιο γιά τή διαδήλωση κοά 
τό κοινοβούλιο άπόρριψε τήν αίτηση...“Ύστερ* άπ’ τήν άποτυχία τής 
διαδήλωσης, στίς 10 ’Απρίλη, τό κίνημα τών Χαρτιστών άρχισε νά ξε
φτίζει. (Σημ. Ά γγλ . Μετ.).

Χαρτισμός όνομάστηκε στήν ’Αγγλία τό έργατικό κίνημα, πού 
6παιξε σημαντικό ρόλο στήν πολιτική έξέλιξη τής Χώρας άπ’ τά 1835 
ώς τά 1848.

Στά 1835 μιά έπιτροπή-τής Ένωσης Εργατών (Working Men’s 
Association) διατύπωσε τά αίτήματα τής έργατικής τάξης, σέ σχέση 
βασικά, μέ τή χορήγηση τοΰ δικαιώματος της μυστικής καθολικής ψη
φοφορίας κι αύτά τά αίτήματα όνομάστηκαν Χάρτα τοΰ ΛαοΟ. Χάρτα



Τό ίδιο καί στή Γαλλία, δυό τέτοια κινήματα (στίς 16 
’Απρίλη καί 16 τοΟ Μάη) (“) τσακίστηκαν. Στήν ’Ιταλία, ό
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είναι έλληνική λέξη. Είχε τήν Ιννοια τών συνταγματικών καί πολιτι
κών έλευθεριών καί σήμερα άκόμα σημαίνει σύνταγμα, (συνταγματι
κός χάρτης κλπ.). Στήν πάλη γιά τά πολιτικά δικαιώματα, ό χαρτι- 
σμός άρχισε νά παίρνει συνείδηση τοΟ κοινωνικού του ρόλου.

Ό  Έ νγκελς στό Ιργο του, «Ή θέση τών έργαζόμενων τάξεων 
στήν Αγγλία», γράφει: «Ό χαρτισμός, έλεγε ένας ρήτορας στό Μάν- 
τσεστερ, δέν είναι £ν’ άπλό πολιτικό πρόβλημα πού πρόκειται νά μας 
μάθει άν θάχουμε τό δικαίωμα ψήφου... Ό  χαρτισμός είναι πρόβλημα 
μαχαιριού καί κουταλιού (ψωμιοΰ καί φαγητού). Χάρτα θά πει καλό 
φαγητό, καλό πιοτό, γενικά καλοπέραση καί μικρή έργάσιμη μέρα». 
’Αρχηγός τών χαρτιστών ήταν ό Lowett, όπαδός τοΰ Όουεν κι 6 
χαρτισμός ήταν διαποτισμένος άπ’ τίς ούτοπικές Ιδέες. 'Ωστόσο άν καί 
τοΰλειπαν οί ξεκαθαρισμένες κατευθυντήριες γραμμές, ήταν £να προο
δευτικό κίνημα κι αύτή ή έλλειψη, πού χρωστιέται στίς συνθήκες πού 
έπι κρατούσαν τότε στήν ’Αγγλία, &ρεραν καί τήν άδοξη πτώση του. 
Στά 1832 ξέσπασε σοβαρή οίκονομική κρίση στήν ’Αγγλία. Τήν κρίση 
αύτή έκμεταλλεύτηκαν ot Ούίγοι πού άντιπροσώπευαν τό βιομηχανικό 
κεφάλαιο, πού ένδιαφέρονταν γιά τήν κατάργηση τών νόμων γιά 
τήν προστασία τών δημητριακών καί ζήτησαν τή συμμαχία τών χαρ- 
τιστών μέ τήν ύπόσχεση έφαρμογής τής Χάρτας. Οί Ούίγοι μέ τή βοή
θεια τών Χαρτιστών ξεσήκωσαν ταραχές στά βιομηχανικά κέντρα. *Α· 
φοΰ ξεπούλησαν στό μεταξύ τ ’ άποθέματά τους, πρόδωσαν τούς συμ
μάχους τους Χαρτιστές, συμμάχησαν μέ τήν κυβέρνηση κι ή τάξη άπο- 
καταστάθηκε ΰστερ’ άπό μερικές συμπλοκές, τραυματισμούς καί μιά 
έκτέλεση. 'Ωστόσο ό Χαρτισμός δέν £σβυσε καί συνέχισε τήν πραχτική 
του δράση μέ σύμμαχο τή μικροαστική τάξη.

«Ή έπανάσταση δμως τοϋ 1818, στή Γαλλία, Μνωσε τήν άγγλι- 
κή άστική τάξη. Οί έπαναστατικές ^σοσιαλιστικές διακηρύξεις τών νι
κητών Γ άλλων έργατών, τρομοκράτησαν τή μικροαστική τάξη τής ’Αγ
γλίας. άποδιοργάνωσαν τήν κίνηση τών άγγλων έργατών πού κινιό- 
τοιν μέσα σ’ δλο_καί πιό στενά πλαίσια, άλλά πιό άμεσα πρακτικά. 
Τή στιγμή άκριβώς πού ό Χαρτισμός χρειαζόταν ν’ άναπτύξει 8λη του 
τή δύναμη, κλείστηκε στά καβούκι του, πριν σβύσει όριστικά στίς 10 
’Απρίλη 1848. 'Η πολιτική δράση τής έργατικής τάξης, μετατοπίστηκε 
στό μακρυνό μέλλον.»—(Πρόλογος στή Γερμανική έκδοση. «Ή θέση 
τών έργαζόμενων τάξεων στήν ’Αγγλία» σελ. XXV και XXVI). (Σημ. 
τ. Μετ.).

1. Στίς 16 τοϋ ’Απρίλη §γινε συγκέντρωση τών γάλλων έργα
τών ^στό πεδίο τοΰ "Αρεως, σχετική μέ τήν έκλογή τών άξιωματικών 
τής ’Εθνοφυλακής. ’Ακολούθησε μιά ειρηνική διαδήλωση πού τράβηξε 
Υΐά τό δημαρχείο, δπου είχε τήν Μδρα της ή προσωρινή κυβέρνηση καί 
μέ σκοπό νά ύποβληθεΐ ψήφισμα πού μ’ αύτό οί έργάτες ζητούσαν 
τήν άμεση έγκαθίδρυση μιας δημοκρατικής καί κοινωνικής δημοκρα
τίας. 'Η προσωρινή κυβέρνηση, πού Ιψαχνε νά βρει τήν εύκαιρία γιά 
νά χτυπήσει τό έργατικό κίνημα καί ν’ άπαλλαγεϊ ίτσι άπ’ τήν Ιργα- 
τική τάξη, διέταξε τήν έθνοφυλακή νά διαλύσει τή διαδήλωση.

Στις 15 τοΰ Μάη οί έργάτες τοΰ Παρισιοΰ, όργάνωσαν διαδή
λωση μέ οιίτηαα τήν κήρυξη πολέμου γιά τήν άπελευθέρωση τής Πο
λωνίας καί γιά νά παρθοΰν μέτρα ένάντια στήν έξαθλίωση τοΰ λαοΰ,



βασιλιάς Βόμβας (‘) ξαναπήρε μ5 ένα καί μόνο χτύπημα 
τήν έξουσία του στίς 15 τοΟ Μάη. Στή Γερμανία, οί δ ιά 
φορες καινούργιες άστικές κυβερνήσεις κι οί άντίστοιχες 
συντακτικές συνελεύσεις τους, στέριωσαν τή θέση τους Kt 
<5ν, ή γιομάτη έπεισόδια μέρα 13 τοΟ Μάη, έδωσε τήν ευ
καιρία γιά μιά λαϊκή νίκη στή Βιέννη, ώστόσο αύτό ήταν 
ένα περιστατικό πού εΤχε μονάχα δευτερότερη σημασία 
καί μπορεΐ νά θεωρηθεί σάν ή τελευταία άναλαμπή λ α ϊ
κής ένέργειας πού σημείωσε έπιτυχία. Στήν Ο ύγγαρία , τό 
κίνημα φαινόταν πώ ς πήρε στροφή γιά  τό ήρεμο κανάλι τής 
άπόλυτης νομιμότητας καί τό πολωνικό κίνημα, δπω ς εί
δαμε στό τελευταίο άρθρο μας, τδπνιξαν στή γέννησή του 
μέ τις πρωσσικές λόγχες. Μ ολαταύτα δέν ύπήρχε τίποτε 
άκόμα τό άποφασιστικό σέ σχέση μέ τή στροφή πού θά- 
παιρναν τά πράγματα  καί κάθε σπιθαμή έδαφος πού έχα 
ναν  τ” άντιδραστικά κόμματα, στίς διάφορες χώρες, δέν 
είχε άλλο άποτέλεσμα, παρά νά ένώνει όλοένα καί πιό 
πολύ τίς τάξεις τους γιά  τήν άποφασιστική δράση.

*Η άποφασιστική δράση σίμωνε. Μόνο στή Γ αλλία  
μποροΟσε νά γίνει. Γιατί ή Γ αλλία , δσον καιρό ή ’Α γ
γλ ία  δέν έπαιρνε μέρος στόν έπαναστατικό άγώ να , ή, 
δσο ή Γερμανία έμενε χωρισμένη, ήταν γιά  τήν έθ- 
νική της άνεξαρτησία, τόν πολιτισμό της καί τή συγκέν
τρωσή της, ή μόνη χώρα πού μποροΟσε νά δώσει τήν ώ 
θηση γιά  ένα δυνατό τράνταγμα στίς γειτονικές χώρες. 
"Ετσι, δταν στίς 23 τοΟ Ίούνη 1848 άρχισε ό ματωμένος 
άγώ να ς στό Παρίσι, δταν κάθε νεώτερο τηλεγράφημα ή 
ταχυδρομείο έδειχνε δλο καί πιό καθαρά στά μάτια τής 
Εύρώπης, πώς ή πάλη τούτη γινόταν άνάμεσα στή μάζα 
τών έργαζόμενων ά π 5 τή μιά μεριά κι ά π ’ τις άλλες τάξεις 
τοΟ ΠαρισιοΟ, ά π ’ τήν αλλη, πού τίς ύποστήριζε ό στρατός, 
σάν ή μάχη κράτησε κάμποσες μέρες μέ μιάν ένταση πού· 
δέν εΤχε τό προηγούμενό της στήν ιστορία τοϋ σύγχρονου 
έμφΰλιου πολέμου, μά καί χωρίς κανένα φανερό πλεονέκτη
μα γιά  καμμιά πλευρά, τότε έγινε φανερό στόν καθένα.
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Έ γινε άκόμα μιά άπόπειρα διάλυσης τής Συντακτικής Συνέλευσης, που 
ώστόσο άπότυχε. Τό κίνημα χτυπήθηκε. Ό  ΜπλανκΙ κι άλλοι ήνέτες 
τής έρνατικής τάξης πιάστηκαν. (Σημ. τ. Μετ.).

1. Τό παρατσούκλι αύτό δόθηκε στό Φερδινάνδο Β' βασιλιά 
τής Νεάπολης, ΰστερ' άπ’ τό λυσσώδη βομβαρδισμό πού διέταξε ένάν- 
τια στήν πόλη τής Μεσσήνης, δπου σημειώθηκαν λαϊκές έξεγέρσεις 
(Σεπτέμβρης 1848). Στίς 15 τοΰ Σεπτέμβρη διαλύθηκε τό Κοινοβούλιο 
τής Νεάπολης. (Σημ. τ. Μετ.).



πώ ς αύτή ήταν ή μεγάλη Αποφασιστική μάχη πού, δν  σ’ 
αύτή νικοΟσε ή έπανάσταση, όλάκερη ή ήπειρωτική Εύ- 
ρώπη θά κατακλυζόταν άπό καινούριες Επαναστάσεις ή δν  
νικιόταν, αύτό θάφερνε μιά προσωρινή τουλάχιστο Απο
κατάσταση τής άντεπαναστατικής κυριαρχίας.

Ot προλετάριοι στό Παρίσι νικήθηκαν, άποδεκατίστη- 
κανσ έ τέτοιο σημείο, πού άκόμα καί σήμερα, δέν τδχουν 
πάρει πάνω  τους ά π’ τό χτύπημα. Ά μ έσ ω ς, σ ’ όλάκερη 
τήν Ευρώπη, οί νέοι καί παλιοί συντηρητικοί κι άντεπα- 
ναστάτες, σήκωσαν τά κεφάλια τους μέ τόσο θράσος, 
πού έδειχνε πόοο καλά Ενιωθαν τή σημασία πού είχε  αύ
τά τό γεγονός. Ό  τύπος χτυπήθηκε παντού, μπήκαν π ε 
ριορισμοί στό δικαίωμα τού συνέρχεσθαι Καί συνεταιρίζε- 
σθαι καί σ ιήν κάθε μικρή έπαρχιακή πόλη, έκμεταλλεύτη- 
καν καί τό παραμικρότερο περιστατικό γιά  ν ’ άφοπλίσουν 
τό λαό, νά κηρύξουν τό στρατιωτικό νόμο, νά γυμνάσουν 
τό στρατέ στίς καινούργιες μανούβρες καί τά καινούργια 
τερτίπια πού τούς εμαθε ό Καβαινιάκ. Ά κόμ α , γ ιά  πρώτη 
φορά ά π ’ τό Φλεβάρη, άποδείχτηκε άπα ιηλή  ή ιδέα πώς 
μιά λαϊκή έξέγερση σέ μιά μεγάλη πόλη, ήταν άήττητη. 
'Η τιμή τών στρατών άποκαταστάθηκε. Τά στρατεύματα, 
πού ώς τά τώρα στίς σοβαρές όδομαχίες πάντα  βγαίνανε 
νικημένα, ξαναβρήκαν τήν έμπιστοσύνη στή δύναμή τους 
καί σ’ αύτήν άκόμα τή μορφή πάλης.

Ά π ’ τήν ήττα αύτή τών έ ρ y α τ ώ ν τοΟ Παρισιού, 
μπορούν νά χρονολογηθούν τά πρώ τα θετικά βήματα καί τά 
όριστικά σχέδια τού παλιού φεουδαρχικοΰ, γραφειοκρατι
κού κόμματος στή Γερμανία, νά ξεφορτωθεί κι αύτούς ά 
κόμα τούς προσωρινούς συμμάχους του, τίς μεσαίες τ ά 
ξεις καί νά ξαναφέρει τή Γερμανία στήν κατάσταση πού 
βασίλευε πρίν ά π ’ τά γεγονότα  τού Μάρτη. Ό  στρατός 
ίγ ιν ε  πάλι ή άποφασιστική δύναμη μέσα στό κράτος κι 
ό στρατός αύτός δέν άνήκε στίς μεσαίες τάξεις, μά στούς 
άντιπάλους της. Ά κόμ α  καί στήν Πρωσσία, πού πρίν ά π ' 
τό 1848 ε ίχε  παρατηρηθεί μιά άξιόλογη τάση ά π ’ τούς 
κατώτερους άξιωματικούς τού στρατού γιά  μιά σ υνταγ
ματική κυβέρνηση, ή άταξία  πού Ιφερε στό στρατό ή έπα- 
νάσταση, έκαμε τούς στοχαστικούς αύτούς νέους νά  ξα* 
ναγυρίσουν στήν παλιά  τους πίστη. Μόλις ό άπλός στρα
τιώτης πήρε κάποιες Ελευθεριότητες άντίκρυ στούς Αξιω
ματικούς του, ο[ νεαροί αύτοί άξιωματικοί, κατάλαβαν 
μονομιδς ξεκάθαρα τήν έπιτακτική άνάγκη τής πειθαρχίας 
καί τής παθητικής ύπακοής. Ot νικημένο· εύγενεΐς καί
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γραφειοκράτες, άρχισαν τώρα νά βλέπουν ξεκάθαρα τό 
δρόμο πού ξανοιγόταν μπροστά τους. Πώς ό στρατός, 
περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά ένωμένος, περήφανος 
γ ιά  τΙς νίκες πού πέτυχε σέ μικρότερες έξεγέρσεις καί 
στούς έξωτερικούς πολέμους καί ζηλεύοντας τή μεγάλη 
έπιτυχία  πού μόλις ε ίχαν  σημειώσει οί γάλλοι στρατιώ 
τες, έπρεπε νά  παίρνει μέρος, κάθε λίγο καί λιγάκι, σέ μι- 
κροσυμπλοκές μέ τό λαό, έτσι πού, σάν θάφτανε ή άπο- 
φασιστική στιγμή, νδνα ι σέ θέση, μ’ ένα δυνατό χτύπημα, 
νά συντρίψει τούς έπαναστάτες καί νά μή λογαριάσει τΙς 
άξιώσεις τών κοινοβουλευτικών τής μεσαίας τάξης. Ή  
κατάλληλη στιγμή γιά  τό άποφασιστικό αύτό χτύπημα, 
ήρθε άρκετά γρήγορα.

θ ά  παραλείψουμε τίς πολλές φορές άρκετά περίερ
γες, μά τίς πιό πολλές φορές άνιαρές κοινοβουλευτικές 
συζητήσεις καί τούς τοπικούς άγώ νες πού άπασχόλη- 
σαν, στή Γερμανία, τά διάφορα κόμματα στή διάρκεια 
τοΟ καλοκαιριού. Φτάνει νά  πούμε πώς οί ύποστηρι- 
χτές τών συμφερόντων τής μεσαίας τάξης, παρά τίς 
πολυάριθμες κοινοβουλευτικές νίκες, πού ώστόσο καμ- 
μιά δέν όδήγησε στό παραμικρό πρακτικό άποτέλεσμα, 
ένιωθαν γενικά πώ ς ή θέση τους άνάμεσα στά έξτρε- 
μιστικά κόμματα, γινόταν κάθε μέρα καί πιό δύσκο
λο νά κρατηθεί καί πώ ς, κατά συνέπεια, ήταν ύποχρεω- 
μένοι νά ζητούν σήμερα τή συμμαχία τών άντιδραστι- 
κών κι αΟριο νά φλερτάρουν μέ τήν εΟνοια τών πιό λ α ϊ
κών μερίδων. Τ ’ άτέλειωτα αύτά τσλαντεΰματα, έδωσαν 
στή δημόσια γνώμη, τό τελειωτικό χτύπημα γιά  τό 
χαραχτήρα  τους κι ά νάλογα  μέ τή στροφή πού έπαιρναν 
τά γεγονότα, ή άνυποληψία πού έπεσαν, ώφελοΟσε γιά  
τήν ώρα, πιό πολύ ά π ’ δλους, τούς γραφειοκράτες καί 
τούς φεουδάρχες.

Μ παίνοντας τό Φθινόπωρο, ή θέση τών διαφόρων 
κομμάτων ήταν τόσο άπελπιστική, σέ τέτοιο σημείο έν
τασης εΤχαν φτάσει οί σχέσεις τους, πού ή άποφασιστι- 
κή μάχη γινόταν άναπόφευκτη. Οί πρώτες άψιμαχίες 
άνάμεσα στίς δημοκρατικές κι έκαναστατικές μάζες καί 
τό στρατό, έγιναν στή Φραγκφούρτη Μ’ δλο πού οί άψι- 
μαχίες αύτές δέν ε ίχα ν  παρά δευτερότερη σημασία, ώστό
σο ήταν ή πρώτη κάιτως σημαντική νίκη πού πέτυχε ό 
στρατός ένάντια στήν έπανάσταση κι αύτό εΤχε μεγάλη 
ήθική έπίδραση, Έ πιτράπηκε έτσι, άπ’ τήν ΠρωσσΙα, στή 
φανταστική κυβέρνηση πού εΤχε έγκαταστήσει ή Έ θνο-
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συνέλευση τής Φραγκφούρτης, γ ιά  λόγους πού είνα ι όλο- 
φάνεροι, νά κλείσει άνακωχή μέ τή Δ ανία, πού μ ' αύτή 
δχ ι μόνο άφηνε στήν Εκδίκηση τώ ν Δανών τούς Γέρμα* 
νούς τοΟ Schleswig, μ’ άκόμα άποδοκίμαζε πέρα γ ιά  πέ
ρα τίς λ ίγο  πολύ Επαναστατικές άρχές, πού, καθώς π ι
στευόταν γενικά, γ ι’ αύτές γινόταν ό πόλεμος μέ τή 
Δανία. Ή  ’Εθνοσυνέλευση τής Φραγκφούρτης, μέ πλειο
ψηφία δυό ή τριών ψήφων, άπέρριψε τήν άνακωχή. Τήν 
ψηφοφορία αύτή, τήν άκολούθησε μιά Κυβερνητική ψευ- 
τοκρίση, μά δστερ’ άπό τρεις μέρες ή Εθνοσυνέλευση 
έξέτασε καί πάλι τήν άπόφασή της μέ πρόθεση νά τήν 
άκυρώσει καί ν’ άναγνωρίσει τήν άνακωχή. Ή  άτιμη 
αύτή πράξη, ξεσήκωσε τήν άγανάχτηοη τοΟ λαοΟ. 
Στήθηκαν όδοφράγματα, μά στό μεταξύ ε ίχαν  φέρει στή 
Φαγκφούρτη στρατεύματα κι ϋστερ’ άπό έξη <δρες μάχη 
ή έξέγερση τσακίστηκε. Α ν ά λ ο γ α , μά μέ λιγότερη σημα
σία, κινήματα πού σχετίζονται μ5 αύτό τό περιστατικό, ξέ
σπασαν καί σ ’ άλλα τμήματα τής Γερμανίας (Μ πάντεν 
Κολώνια), μά χτυπήθηκαν μέ ιό ν  ίδιον τρόπο.

Ή  δοκιμαστική αύτή άψιμαχία, Ιδώσε στό άντεπανα- 
στατικό κόμμα Ενα μεγάλο πλεονέκτημα. Πώς τώρα ή μόνη 
κυβέρνηση πού προερχόταν άπόλυτα—τουλάχιστο φαινομε
νικά—Αϊτό λαϊκή έκλογή, ή αύτοκρατορική κυβέρνηση τής 
Φραγκφούρτης, δπως κι ή Εθνοσυνέλευση, ε ίχα ν  χρεοκο
πήσει στά μάτια  τοΟ λαοΟ.*Η κυβέρνηση αύτή, δπως κι ή 
Εθνοσυνέλευση, ήταν ύποχρεωμένες νά καταφεύγουν στίς 
ξιφολόγχες τοΟ στρατοΟ γιά  ν ’ άντιμετωπίζουν τίς Εκδη
λώσεις τής λαϊκής θέλησης. Ε ϊχα ν  συμβιβαστεί, μά δσο 
λίγη Εκτίμηση κι δν  μπορούσαν ώς τότε ν ’ άξιώσουν, ή 
άποκήρυξη αύτή τής καταγω γής τους, ή Εξάρτησή τους 
ά π ’ τίς άντιλα ΐκές κυβερνήσεις καί τό στρατό τους, Εκα
μαν τόσο τόν τοποτηρητή τής Αύτοκρατορίας, δσο καί 
τούς ύπουργούς του καί τούς βουλευτές του τέλεια μη
δενικά άπό δώ καί πέρα. θ ά  ίδοΟμε σέ λίγο μέ πόση π ε 
ριφρόνηση, πρώτη ή Αύστρία, υστέρα ή Πρωσσία κι άργό- 
τερα καί τά  μικρότερα κράτη άκόμα, φέρνονταν σέ κάθε 
διαταγή, κάθε αϊτημα, κάθε άντιπροσω πεία πού δέχονταν 
ά π ’ τό σώμα αύτό τών άνάπηρων όνειροπαρμένων.

Ε ρχόμ α σ τε τώρα στό μεγάλον άντίχτυπο πού εΤχε 
στή Γερμανία ή μάχη τοΰ Ίούνη στή Γαλλία, στό περι
στατικό αύτό πού στάθηκε, γιά  τή Γερμανία, τόσο άποφα- 
σιστικό, δσο κι ό προλεταριακός άγώ νας τού Παρισιού 
γ ιά  τή Γαλλία . ’Εννοούμε τήν έπανάσταση στή Βιέννη καί
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τήν κατάληψη τής πόλης αυτής μ* ίφοδο, τόν Ό κτώβρη 
1848. 'Ωστόσο ή σημασία τής μάχης αύτής είνα ι τέτοια, 
πού ή άνάλυση τών διαφόρων περιστατικών, πού συνέβα
λαν άμεσα στήν Ικβασή της. θ ’ άπαιτήσει τόσο χώρο 
στίς στήλες τής T ribune, πού θά πρέπει νά τήν έξετάσου- 
με σέ χωριστό γράμμα.

Λονδίνο, Φλεβάρης 1852.

126



Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ
[New York Daily Tribune, 19 ό Ο Μάρτη 1869]

Ε ρχόμ α σ τε τώρα σ τ ' άποφασιστικά γεγονότα πού ά· 
•ποτελοΟν γ ιά  τή Γερμανία, τό πανομοιότυπο τής παρισινής 
έπανάστασης τοΟ 'Ιούνη καί πού, μ’ ένα μόνο χτύπημα, 
έγυραν τήν πλάστιγκα σ’ δφελος τοΟ άντεπαναστατικοβ 
κόμματος: στήν έξέγερση τοΟ Όκτώβρη 1848, στή Βιέννη,

Ε ίδαμε παραπάνω  ποιά ήταν ή θέση πού ε ίχα ν  οί 
διάφορες τάξεις, στή Βιέννη, Οστερ’ ά π ’ τή νίκη στίς 12 
τοΟ Μάρτη. Είδαμε άκόμα πώς τό γερμανοαυστριακό κί
νημα ήταν μπερδεμένο κι έμποδιζόταν ά π ’ τά γεγονότα  
στίς έπαρχίες τής ΑύστρΙας πού δέν ήταν Γερμανικές. 
Δέν μδς μένει λοιπόν, παρά νά έξετάσουμε μέ συντομία τά 
αΤτια πού όδήγησαν σ’ αύτήν τήν τελευταία, τήν πιό φο
βερή γερμανοαύστριακή έξέγερση.

Ή  ύψηλή άριστοκρατία κι ή άστική τάξη τοΟ χρή
ματος, πού άποτελοΟσαν τούς κύριους άνεπίσημους 
ύποστηριχτές τής κυβέρνησης τοΟ Μ έττερνιχ, στάθηκαν 
ικανές, άκόμα κι υστερ’ ά π ' τά γεγονότα  τοΟ Μάρτη, 
νά διατηρήσουν μιά άρκετά σημαντική έπιρροή στήν κυ
βέρνηση, δχι μονάχα μέ τήν αύλή, τό στρατό καί τή γ ρ α 
φειοκρατία, μά πιό πολύ μέ τή φοβέρα τής «άναρχίας», 
πού άπλώθηκε πολύ γρήγορα άνάμεσα στίς μεσαίες τά 
ξεις. Οί τάξεις αύτές ριψοκινδύνευσαν πολύ γρήγορα με
ρικές βολιδοσκοπήσεις μέ τή μορφή ένός νόμου γ ιά  τόν 
τύπο, ένός άπερίγραπτα άριστοκρατικού συντάγματος κι 
ένός έκλογικοΟ νόμου πού βασιζόταν στήν παλιά  δια ίρε
ση τών «estates» (κάστες τάξεις) (‘).

1. Ό  Νόμος γιά τόν τύπο άπαιτοΰσε τήν καταβολή μεγάλης 
χρηματικής έγγύησης γιά ν’ άποχτήσει κανένας τό δικαίωμα νά βγά
λει έφημερίδα. Τό σύνταγμα τής 25 ’Απρίλη δέν έδινε δικαίωμα ψήφου 
στούς έργάτες, δημιουργοΟσε μιά δεύτερη βουλή, άφηνε τ* άντιπροσο»- 
π«υτικά σώματα πού στηρίζονταν στίς «τάξεις» πού ύπήρχαν καί ξανά
δινε στόν αύτοκράτορα τό δικαίωμα τής Αρνησικυρίας (βέτο). (Σημ. 
Ά γγλ. Έκδ.).



‘Η αύτοκαλούμενη συνταγματική κυβέρνηση, πού τήν 
άποιελοΟσαν μισοφιλελεύθεροι, δειλοί, άνίκανοι γραφείο* 
κράτες, τόλμησε άκόμα καί στίς 14 τοΟ Μάρτη, μιάν άμεση 
έπίθεση ένάντια στίς έπαναστατικές όργανώσεις τών λ α ϊ
κών μαζών, διαλύοντας τήν Κεντρική Ε π ιτρ οπή  τών ’Α ν
τιπροσώπων τής Εθνοφυλακής καί τής ’Ακαδημαϊκής Λε
γεώ νας (‘). σώμα πού όργανώθηκε μέ τόν ειδικό σκοπό νά 
έλέγχει τήν κυβέρνηση καί σέ περίπτωση άνάγκης νά κα- 
λ ε ϊ τίς λαϊκές δυνάμεις ένάντιά  της. Ώ στόσο, ή πράξη 
αύτή δέν είχε άλλο άποτέλεσμα παρά νά προκαλέσει τήν 
έξέγερση στίς 15 τοΟ Μάη, πού ύποχρέωσε τήν κυβέρνηση 
ν ’ άναγνωρίσει τήν ’Επιτροπή, ν ’ άνακαλέσει τό σύνταγ
μα καί τόν έκλογικό νόμο καί νά δώσει τό δικαίωμα κα
ταρτισμοί) ένός καινούργιου βασικού νόμου σέ μιά Συν
τακτική Δ ίαιτα, πού θά έκλεγόταν μέ καθολική ψηφοφο
ρία. “Ο λ’ αύτά έπικυρώθηκαν τήν άλλη μέρα μ’ δνα α ύ 
τοκρατορικό διάγγελμα . Μ ολαταύτα τό άντιδραστικό κόμ
μα, πού είχε  κι αύτό τούς άντιπροσώπους του στήν κυ
βέρνηση, πολύ γρήγορα έβαλε τούς «φιλελεύθερους» συ
ναδέλφους του, ν’ άναλάβουν μιά καινούργια έπίθεση ένάν- 
τια  στίς λαϊκές καταχτήσεις. Ή  ’Ακαδημαϊκή Λ εγεώ να , 
τό  προπύργιο αύτό τοΟ έπαναστατικοΟ κόμματος, τό κέν
τρο τής άδιάκοπης δράσης, εΤχε γίνει, γ ι αύτούς τούς λό- 
γα υ ς  ΐσ ια-ΐσ ια , μισητή στούς μετριοπαθέστερους άστούς 
τής Βιέννης. "Ετσι στίς 26 τοΟ Μάη, βγήκε κυβερνητικό δ ιά 
ταγμα γιά  τή διάλυσή της. Τό χτύπημα ϊσως νά πετύχα ι
νε, μόνο &ν δινόταν άπό τμήματα τής Ε θνοφυλακής. 
Ή  κυβέρνηση δμως πού δέν είχε έμπιστοσύνη ουτε στήν 
’Εθνοφυλακή, κινητοποίησε, γιά τή διάλυση τής ’Ακαδη
μαϊκής Λεγεώνας, τό στρατό. *Η Εθνοφυλακή πήρε άμέ
σως άντίθετη θέση, ένώθηκε μέ τήν ’Ακαδημαϊκή Λ εγεώνα 
κι Ιτσι τό κυβερνητικό σχέδιο ματαιώθηκε.

Ώ στόσο, σ’ αύτό τό μεταξύ, ό αύτοκράτορας κι ή Α υ
λή του, έγκατέλειψαν στίς 16 τοΰ Μάη τή Βιέννη καί κα
τέφυγαν στό "Ινσμπουργκ. Έ κ ε ΐ, τριγυρισμένο ά π ’ τούς 
φανατικούς τυρολέζους, πο·- ή άφοσίωσή τους στόν αύτο- 
κράτορα εΤχε άναζω ογονηθεΐ ά π ’ τόν κίνδυνο εισβολής 
στή χώρα τους τοΟ ΣαρδολομβαρδικοΟ (8) ν  . Ιχον-
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1. Ή  ’Ακαδημαϊκή λεγεώνα ήταν μιά όργάνωση πού τήν άποτε- 
λοΰσαν σπουδαστές τοΰ Πανεπιστημίου. ΤΗταν ή πιό ριζοσπαστική 
άπ’ δλες τίς άστικές στρατιωτικές όργανώσεις. (Σημ. Ά γγλ. Έκδ.).

2. Έ τσι λεγόταν ό Ιταλικός Επαναστατικός στρατός, πού τόν 
πυρήνα του τόν άποτελοΰσε 6 Σαρδολομβαρδικός στρατός. Τήν έποχή



τα ς  στήριγμα τή γειτνίαση τοΟ στρατοΟ τοΟ Radetzky, πού 
βρισκόταν σ’ άκτίνα βολής δπλου ά π ’ τό "Ιννσμπουργκ, 
έκεΐ τό άντεπαναστατικό κόμμα βρήκε Ασυλο κι άπό κεΐ, 
χωρίς Ελεγχο, Απαρατήρητο κι Ασφαλισμένο, μποροΟσε ν’ 
ΑνασυντΑξει τΙς σκόρπιες δυνάμεις του, νά Επιδιορθώσει 
καί ν’ Απλώσει ξανά, σ’ όλάκερη τή χώρα, τό δίχτυ τών 
συνωμοσιών του. Ά ποκαταστάθηκε ή Επικοινωνία μέ τόν 
Radetzky, τό Jellachich, καί τόν W indischgtatz, καθώς 
καί μέ τούς πιστούς όπαδούς του στή διοικητική Ιεραρχία 
πού βρίσκονταν στίς διάφορες Επαρχίες. "Αρχισαν μηχα
νορραφίες μέ τούς άρχηγούς τών Σλαύω ν κι έτσι σχημά- 
τίστηκε μιά πραγματική δύναμη στή διάθεση τής άντεπα- 
ναστατικής ΚαμαρΙλλας, Ενώ Αφησαν τούς άνάπηρους ύ- 
πουργούς στή Βιέννη νά χάνουν καί τή μικρή κι άδύναμη 
δημοτικότητά τους στις άτέλειωτες φαγωμάρες μέ τΙς Επα
ναστατικές μάζες καί στίς συζητήσεις γ ιά  τή Συντακτική 
’Εθνοσυνέλευση, πού πρόβλεπαν νά  γίνει. "Ετσι ή πολιτι
κή τής προσωρινής φυγής ά π ’ τήν άναταραχή τής πρωτεύ
ουσας, πολιτική πού σέ μιά συγκεντρωμένη όμοιογενή χώ 
ρα, σάν τή Γαλλία , θδφερνε παντοδύναμο στήν Εξουσία 
τό Επαναστατικό κόμμα, Εδώ, στήν Αύστρία, πού ήταν 
Ενα χωρίς όμοιογένεια έτερόγεννο πολιτικό μωσαϊκό, ή
ταν ά π ’ τά πιό σίγουρα μέσα γ ιά  τήν άναδιοργάνωση τής 
δύναμης τών Αντιδραστικών.

Στή Βιέννη, ή μεσαία τάξη, πού σ’ αύτή είχε γίνει π ί
στη πώς δστερ* άπό τρεις Απανωτές ήττες καί μπροστά 
σέ μιά Συντακτική Εθνοσυνέλευση πού θά στηριζόταν 
στήν καθολική ψηφοφορία, τό αόλικό κόμμα δέν ήταν πιά 
ό Αντίπαλος πού Επρεπε νά φοβάται, έπεφτε όλοένα καί 
πιό πολύ στήν άδράνεια καί τήν άπάθεια κι άφινόταν νά 
παρασυρθεϊ ά π ’ τήν αίώνια έκείνη κραυγή γιά  τάξη καί γ α 
λήνη, πού όλοΟθε συγκινεΐ τήν τάξη αύτή δστερ’ άπό βί
αιες στάσεις καί τήν άναταραχή πού φέρνουν αύτές στό 
Εμπόριο. 01 μανιφακτοΟρες τής αύστριακής πρωτεύουσας, 
περιορίζονται νά βγάζουν σχεδόν άποκλειστικά εϊδη π ο 
λυτέλειας, πού, άναγκαστικά, δστερ* ά π ’ τήν έπανάσταση 
καί τή φυγή τής αύλής, εΤχαν μικρή ζήτηση. "Ετσι ή κραυ
γή γ ιά  μιά Επιστροφή σ’ Ενα κανονικό κυβερνητικό σύστη
μα καί γ ιά  τό γυρισμό τής Αύλής στή Βιένη, πού τόσο τό
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αύτή τά σαρδολομβαρδικά στρατεύματα είχαν άποκρούσει μ’ έπιτυχία 
τούς Αΰστριακούς καί τούς είχαν Αναγκάσει νά τραβηχτούν κατά τά 
βόρεια. (Σημ. ΆγΥλ. Έκδ.).
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Ενα to o  καί τ’ αλλο, περίμεναν πώς θά ξαναζω ντάνευε 
τήν έμπορική εύημερία, γινόταν τώρα γενική Ανάμεσα 
στίς μεσαίες τάξεις. Τόν ’Ιούλιο, ή σύνοδος τής Συντακτι* 
κής Συνέλευσης χαιρετίστηκε σάν τό τέλος έπαναστατ κής 
περιόδου. Τό ίδιο χαιρετίστηκε κι ό γυρισμός τής Αύλής, 
πού ΰστερ’ ά π ’ τΙς νίκες τοΟ Radetzky στήν ’Ιταλία (*) καί 
τό σχηματισμό τής άντιδραστικής κυβέρνησης τοΟ Dobhoff, 
Εκρινε πώς ήταν άρκετά Ισχυρή γιά  ν ’ άντιμετωπίσει τό 
έπαναστατικό ρεΟμα. "Αλλωστε, ή παρουσία της στή 
Βιέννη, κρινόταν άπαραίτητη, γ ιά  νά όλοκληρωθοΰν οί 
μηχανορραφίες της μέ τή σλαυική πλειοψηφία τής Δίαιτας 
Έ νώ  ή Συντακτική Δ ίαιτα συζητοΟσε τούς νόμους για 
τήν άπελευθέρωση τών χωρικών ά π’ τή φεουδαρχική σκλα
βιά καί τίς ά γγαρεΐες γ ιά  δφελος τών εύγενών, ή Αύλή 
κατάφερε καίριο χτύπημα ένάντιά της. Στίς 19 Αύγούστου, 
6 αύτοκράτορας έπιθεώρησε τήν έθνοφυλακή. Ή  αύτο- 
κρατορική οίκογένεια, οί αύλικοί, οί άξιωματικοί τοΟ Ε π ι 
τελείου, δλοι τους συναγω νίζονταν μεταξύ τους σέ κολο(· 
κεΐες γ ιά  τούς Ενοπλους άστούς, πού είχαν κιόλας ξιπα
στεί βλέποντας ν’ άναγνω ρίζονται δημόσια σάν £να ά π ’ 
τά  σπουδαιότερα ένοπλα σώματα τοΟ κράτους. ’Αμέσως 
Οστερ’ ά π ’ τήν έπιθεώρηση αύτή, δημοσιεύτηκε δ ιάταγμ α  
πού ύπογραφόταν άπ’ τόν Μ. Sehwarzer, τό μόνο δημο
φιλή ύπουργό στήν κυβέρνηση, πού καταργούσε τά κυ
βερνητικά βοηθήματα πού δίνονταν ώς τά τότε στούς ά 
εργους έργάτες. Τό τέχνασμα πέτυχε. Οί έργάτες όργά- 
νωσαν διαδήλωση διαμαρτυρίας. Ή  Έθνοφυλακή τής με
σαίας τάξης, ύποστήριξε τό δ ιάταγμα  τοΟ ύπουργοΰ της. 
Ρίχτηκαν πάνω στούς «’Αναρχικούς» καί χύμηξαν σάν 
τίγρεις πάνω στήν άοπλη καί χωρίς άντίσταση έργατιά 
καί κατέσφαξαν πάρα πολλούς στίς 23 Α ύγού στου. 
"Ετσι ή ένότητα κι ή δύναμη τών έπαναστατικών 
δυνάμεων τσακίστηκαν. Ή  ταξική πάλη άνάμεσα στούς 
άστούς καί τούς προλετάριους είχε  φτάσει καί στή Ριέν- 
νη, σέ μιά τό ίδιο ματωμένη σύγκρουση κι ή άντεπανα- 
στατική κ α μ α ρ ί λ λ α  εΓδε πώ ς πλησίαζε ή μέρα πού 
θά μποροΟσε νά  δώσει τό μεγάλο της χτύπημα. 
ίΛ: ΙΟ Ι  Ούγγρικές ύποθέσεις πρόσφεραν, πολύ γρήγορα, 
μιάν εύκαιρία νά διακηρύξουν άνοιχτά τις ά ρχές, σύμφω-

1. Ό  Radetzky όλοκλήρωσε τΙς νίκες του αύτές τόν ΑΟγουστο. 
Ή κυβέρνηση τοΰ Dobhoff, άνέβηκε στήν έξουσία στά μέσα * ουλίου 
1848. (Σημ. Ά γγλ. Έκδ.).



ν α  μέ τίς όποιες σκόπευαν νά δράσουν. Στίς 5 Ό κτώ βρη, 
ϊ ν α  αύτοκρατορικό δ ιά τα γμ α  πού δημοσιεύτηκε στή V ien
na Gazette (έφημερίδα , τής Βιέννης), γ ιά  τήν Ο ύγγαρία, 
£να δ ιά τα γμ α  πού δέν τό προσυπόγραψε κανένας ά π ’ τούς 
ύπεύθυνους ύπουργοός, κήρυχνετή διάλυση τής Ούγγρι- 
κής Δ ία ιτας καί διόριζε τόν άρχηγό τής Νοτιοσλαυικής 
άντίδρασης, έναν άνθρωπο πού βρισκόταν ώς τώρα σ’ 
ίμπόλεμη κατάσταση μέ τίς νόμιμες άρχές τής Ο ύγγαρΙσς, 
τό Βάνο Jellachich τής Κ ροατίας, πολιτικό καί στρατιω 
τικό διοικητή αύτής τής χώ ρας. Ταυτόχρονα διατάχτηκαν 
τά  στρατεύματα τής Βιέννης νά βγοΟν άπ* τήν πόλη καί 
νά  ένωθοΟν μέ τό στρατό πού θά έπέβαλε τήν έξουσία 
τοΟ Jellachich. 'Ωστόσο αύτό, έδειχνε όλοφάνερα τό δια
βολικό σκοπό τους. Ό λ ο ι  στή Βιέννη ένιωθαν πώς πόλε
μος ένάντια  στήν Ο ύγγαρ ία , ήταν πόλεμος ένάντια  στίς 
Λρχές τής συνταγματικής κυβέρνησης, άρ ς πού ε ΐχ α ν  κιό
λας καταπατηθεί μέ τήν άπόπειρα τοΟ αΰτοκράτορα νά 
βγάζει δ ιατάγμ ατα , μέ νόμιμη ίσχύ, χωρίς τήν προσυπο- 
γραφή ένός ύπεύθυνου ύπουργοΟ .Ό  λαός, ή ’Ακαδημαϊκή 
Λ εγεώνα, ή ’Εθνοφυλακή τής Βιέννης, στίς 6 Ό κτώβρη, 
ξεσηκώθηκαν μαζικά κι έμπόδισαν τήν άναχώρηση τών 
στρατευμάτων.

Μερικοί γρεναδιέροι πέρασαν μέ τό μέρος τοΟ λαοΟ. 
Μιά σύντομη πάλη Εγινε άνάμεσα στίς λαϊκές δυνάμεις 
κα ί στό στρατό. *0 Υ πουργός τοΟ πολέμου, ό Latour, 
σφάχτηκε ά π ’ τό πλήθος καί τό βράδυ ό λαός ήταν νικη
τής. Σ ’ αύτό τό μεταξύ, ό Βάνος Jellachich, πού νικήθηκε 
στό Stuhlw eissenburg ά π ’ τόν Perczel, βρήκε καταφύγιο 
κοντά στή Βιέννη, σέ αύστρογερμανικό έδαφος. Τά στρα
τεύματα τής Βιέννης πού θά έπρεπε νά κινηθοΟν γ ιά  νά 
τό ν  ύποστηρίξουν πήραν τώρα όλοφάνερα έχτρική κι 
άμυντική θέση ένάντιά του. Ό  αύτοκράτορας κι ή Αύλή 
ξα νά φ υγα ν γ ιά  τό Olniutz, μισοσλαύικο Εδαφος. Μά στό 
Olmutz ή αύλή βρέθηκε κάτω άπό πολύ διαφορετικές συν
θήκες άπό κείνες πού ύπήρχαν στό "Ιννσμπουργκ. Τώρα 
ήτα ν  σέ θέση ν ’ άρχισει άμέσως τήν έκστρατεία ένάντια 
στήν έπανάσταση. Τήν περιστοίχιζαν οίσλαΟοι βουλευτές 
τής Συντακτικής, πού έτρεξαν κοπαδιαστά στό Olmutz 
κ ι ένθουσιώδεις σλαΟοι ά π ’ δλα τά μέρη τής μοναρ 
χίας. Σ τά  μάτια  τους, ή έκστρατεία ένάντια στήν έπανά  
στάση, θδτα ν  πόλεμος γ ιά  τήν άποκατάσταση τών σλαύων 
κ ι έξοντωτικός πόλεμος ένάντια στούς δυό είσβολεΐς, σ* 
« ύ τό  τό έδαφος πού τό θεωροΟσαν σλαυικό : ένάντια
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στούς Γερμανούς καί τούς Μ αγυάρους. Ό  W indisctagratz, 
ό καταχτητής τής Π ράγας, Αρχηγός τώρα τοΟ στρατοΟ 
πού είχε συγκεντρωθεί γύρω άπό τή Βιέννη, έγινε μονο
μιάς ό ήρωας τής σλαύικης έθνικότητας. Ό  στρατός τοι> 
συγκεντρωνόταν γρήγορα ά π ’ δλα τά μέρη. ’Α π ’ τή 
Βοημία, τή Μ οραβία, τή ΣτυρΙα, τήν Ά ν ω  Αύστρία καί 
τήν ’Ιταλία, τό ένα σύνταγμα π(σω ά π ’ τ ’ άλλο, βάδιζαν 
στούς δρόμους πού έφερναν στή Βιέννη γιά  νά ένωθοΟν 
μέ τά  στρατεύματα τοΟ Jellachich καί τήν παλιά φρουρά 
τής πρωτεύουσας. Έ τσ ι, γύρω στά τέλη τοΟ Όκτώβρη, 
ε ίχα ν  συγκεντρωθεί πάνω  άπό έξήντα χιλιάδες άντρες 
κι άμέσως άρχισαν νά περιζώνουν τήν αύτοκρατορική πό
λη ά π ’ δλες τις πλευρές, ώσπου στίς 30 τοΟ Ό κτώ βρη 
ε ίχα ν  προχωρήσει τόσο, ώστε νά τολμήσουν τήν άποφα- 
σιστική έπίθεση. Σ ’ αύτό τό μεταξύ, στή Βιέννη έπικρα- 
τοΟσε σύγχυση κι άμηχανία . Ή  μεσαία τάξη, τό ϊδιο γρή
γορα δσο κερδίθηκε κι ή νίκη, κατελήφθη ά π ’ τήν πα λ ιά  
της δυσπιστία ένάντια  στήν «άναρχική» έργατική τόξη. 
Οί έργάτες, πού θυμοϋνταν τή μεταχείριση πού βρήκαν 
πρίν άπό έξη βδομάδες, στά χέρια τών ένοπλων έμπόρων 
κι άκόμα θυμοΟνταν τήν άστατη, ταλαντευόμενη πολιτική 
τής μεσαίας τάξης γενικά, δέν ήθελαν νά τούς έμπιστευτοΟν 
τήν άμυνα τής π ό λ η ς ' καί ζήτησαν δπλα καί νά όργανω· 
θοΟν στρατιωτικά. ‘Η Α καδημαϊκή  λεγεώνα, δλο φω τιά  
καί φλόγα στόν άγώ να  ένάντια  στόν αύτοκρατορικό δε· 
σποτισμό, ήταν όλότελα άνίκανη νά  καταλάβει τήν άπο- 
ξένωση τών δυό τάξεων ή καί ν ’ άντιληφτεΐ τίς άνάγκες 
τής κατάστασης.

Ύ πήρχε σύγχυση στήν κοινή γνώμη, σύγχυση στά 
συμβούλια πού βρίσκονταν στήν ήγεσία. Τ’ άπομεινάρια 
τής Δ ίαιτας, γερμανοί βουλευτές καί λιγοστοί σλαΟοι, 
πού πα ίζανε τό ρόλο κατασκόπων γιά  λογαριασμό τών 
φίλων τους στό Olmutz κι άκόμα μιά χούφτα ά π ’ τούς 
πιό έπαναστάτες Πολωνούς βουλευτές, συνεδρίαζαν άδιά- 
κοπα, μά άντί νά πάρουν άπόφασιστικά θέση, έχα να ν  
δλον τόν καιρό τους σ’ άχρηστες συζητήσεις γ ιά  τή δυ
νατότητα άντίστασης στόν αύτοκρατορικό στρατό, χωρίς 
νά ξεπεράσουν τά δρια τής συνταγματικής έθιμοτυπίας. 
Ή  ’Επιτροπή Σωτηρίας, πού τήν άποτελοΟσαν άντιπρόσω* 
ποι ά π ’ δλες σχεδόν τις λαϊκές όργανώσεις τής Βιέννης, 
&ν καί πήρε τήν άπόφαση ν ’ άντισταθεΐ, ήταν άκόμα κά
τω ά π’ τήν κυριαρχία μιβς πλειοψηψίας άπό άστούς κι 
έμπόρους, πού δέν τήν άφηναν ποτέ ν’ άκολουθήσει μιάν
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Αποφασιστική, ένφγητική γραμμή δράσης. Τό συμβούλιο 
τής Ά καδηααϊκής Λ εγεώνας, έπαιρνε ήρωΐκές Αποφάσεις, 
μά ήταν δλότελα άνίκανο νά πάρει τήν ήγεσία. 01 έργατι- 
κές τάξεις, φιλύποπτες, Αφοπλισμένες, Αποδιοργανωμέ- 
νες, μόλις βγαίνοντας Απ’ τήν πνευματική σκλαβιά τοΟ 
παλίοΟ καθεστώτος, μόλις ξυπνώντας, δχι μέ τή γνώση 
μ ’ Αϊτό Απλό ένστικτο τής κοινωνικής τους θέσης καί τής 
κατΑλληλης πολιτικής γραμμής δράσης, μποροΟσαν νά 
έπιβάλλουν ν ’ άκουστοΟν, μονάχα μέ θορυβώδικες δ ια 
δηλώσεις καί δέν μποροΟσε νά περιμένει κανένας ν’ άν- 
ταποκριθοϋν στίς δυσκολίες τής στιγμής. 'Ωστόσο, ήταν 
ίτο ιμ ες—δπως πΑντα στή γερμάνια  δσο διαρκοΰσε ή έπα- 
νάσταση—νά πολεμήσουν ώς τό τέλος &ν Αποχτοϋσαν 
δπ λ α .

Αύτή ήταν ή κατΑσταση τών ιτραγμΑτων μέσα στή 
Βιέννη. “Εξω, δ Αναδιοργωμένος Αύστριακός στρατός, 
ξιπασμένος Απ’ τΙς νίκες τοΟ R adetzky στήν ’Ιταλία, έξήν- 
τα  ή έβδομήντα χιλιΑδες Αντρες, καλά όπλισμένοι, καλΑ 
όργανωμένοι κι Αν δχι καλΑ διοικούμενοι, έχοντας τουλΑ- 
χιστο διοικητές. Μέσα σύγχυση, ταξική διαίρεση. Απο- 
διοργΑνωση. ΜιΑ ’Εθνοφυλακή πού ένα μέρος ά π’ αύτή 
ήταν Αποφασισμένο νΑ μήν πολεμήσει καθόλου, ένα μέρος 
ΑναποφΑσιστο καί μονάχα  τό μικρότερο μέρος ήταν έτοι
μο νά δράσει. Μιά προλεταριακή μ ά ζα , δυνατή Αριθμη- 
τικΑ μά χωρίς Αρχηγούς, χωρίς καμμιά πολιτική δ ια πα ι
δαγώ γηση, πού μπορούσε νά  πάθει πανικό δσο καί παρο
ξυσμούς σχεδόν χωρίς καμιά αίτια , έρμαιο σέ κάθε ψεύ
τικη φήμη πού διαδινόταν, όλότελα έτοιμη νά πολεμήσει, 
μά Αοπλη, τουλάχιστο στήν Αρχή κι δχι πλέρια όπλι- 
σμένη καί μόλις όργανωμένη δταν τελικΑ όδηγήθηκε στή 
μάχη, μιά Δ ίαιτα, πού βρισκόταν σ’ Αμηχανία, πού 
συζητούσε θεωρητικούς γρίφους ένώ ή στέγη, πάνω  ά π ’ 
τά  κεφάλια της, εΤχε σχεδόν καεΐ, μιά διευθύνουσα έπι- 
τροπή χω ρίς παλμό κι ένεργητικότητα. Τό κάθε τί ε ίχε 
Αλλάξει Απ’ τίς ήμέρες τοΟ ΜΑρτη καί τοΟ ΜΑη, δ ία ν  
στό Αντεπαναστατικό στρατόπεδο βασίλευε σ ’ δλα ή σ ύγ
χυση κι δταν ή μόνη όργανωμένη δύναμη, ήταν αύτή πού 
είχε δημιουργήσει ή έπανΑσταση. Δύβκολα μποροΟσε νά 
ύπάρχει Αμφιβολία γιΑ τήν Εκβαση ένός τέτοιου Αγώνα 
κι ή παραμικρότερη Αμφιβολία πού μπορούσε νά  ύπΑρχει, 
διαλύθηκε μέ τΑ συμβΑντα στίς 30 καί 31 τοΟ Όκτώβρή 
καί τήν 1η τοΟ Νοέμβρη.

Λονδίνο, Μάρτης 1852
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Η ΕΦΟΔΟΣ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ.—Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ 
ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

[New York Daily Tribun?, 9 ’Απρίλη τοΰ 1852]

Ό τ α ν  τελικά, τά συγκεντρωμένα στρατεύματα τοΟ 
W in d isc h g ra tz  άρχισαν τήν έπίθεση ένάντια στή Βιέννη, 
οί δυνάμεις πού μπορούσαν νά παραταχθούν γιά  τήν δ> 
μυνα, ήταν Εξαιρετικά άνεπαρκεΐς γ ι5 αύτόν τό σκοπό. 
Ά π ” τήν 'Εθνοφυλακή, μονάχα £να τμήμα όδηγήθηκε στά 
χαρακώματα. Ε ίνα ι άλήθεια πώ ς μιά προλεταριακή φρου
ρά είχε σχηματιστεί στά τελευταία, μά ά π ’ άφορμή τήν 
καθυστέρηση στήν προσπάθεια νά κάμουν χρήσιμο τό πιό 
πολυάριθμο, τό πιό τολμηρό, τό πιό Ενεργητικό τμήμα τοΟ 
πληθυσμού, ήταν πολύ λίγο γυμνασμένη στή χρήση τών 
δπλω ν καί στίς βασικές άρχές τής πειθσρχείας γ ιά ν ά  μπο
ρέσει ν ’ άντιτάξει άποτελεσματική σ μ υ λα /Ε τσ ι ή ’Ακαδη
μαϊκή Λεγεώνα, τρεις ώς τέσσερες χιλιάδες γεροί, καλο
γυμνασμένοι κι ώς ένα βαθμό πειθαρχημένοι, γεννα ίο ι καί 
γιομάτοι Ενθουσιασμό νέοι, ήταν, γιά  νά μεταχειριστούμε 
τή στρατιωτική γλώ σσα, ή μόνη δύναμη πού ήταν σέ θέση 
νά κάμει μ ’ Επιτυχία τό χρέος της. Μά τί ήταν αύτή, μα
ζί μέ τούς λιγοστούς πιστούς έθνοφύλακες καί τήν γιομά
τη σύγχυση μάζα τών όπλισμένων προλετάριων, μπροστά 
στούς πάρα  πολύ περισσότερους τακτικούς τοΟ W indisch- 
grfitz, χωρίς μάλιστα νά  λογαριάσουμετίς ληστρικές όρδές 
τοΟ Jellaehich, όρδές, πού άπό τήν ίδ ια  τή φύση τών 
συνηθειών τους, ήταν πολύ χρήσιμες σ ’ £ναν πόλεμο άπό 
σπίτι σέ σπίτι, άπό στενό σέ στενό ; Καί τί δλλο  άπό 
λ ίγα  παλιά, φθαρμένα, δυσκολομεταχείριστα καί κακο- 
τροφοδοτούμενα κομμάτια κανόνια είχαν ν’ άντιπαρατά- 
ξουν οί Επαναστάτες, σ’ αύτό τό πολυάριθμο, καλοδιοικού- 
μενο πυροβολικό πού-  έκαμε τόσο άσυνείδητη χρήση ό 
W indishgratz ;

"Οσο πιό πολύ σίμωνε ό κίνδυνος, τόσο περισσότερο
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μεγάλω νε ή σύγχυση μέσα στή Βιέννη. Ή  Δίαιτα, ώς τήν 
τελευταία στιγμή, δέ μπόρεσε νά  συγκεντρώσει άρκετή 
Ενεργητικότητα γ ιά  νά καλέσει σέ βοήθεια τήν ούγγρική 
στρατιά τοΟ Perczel, στρατοπεδευμένη λ ίγες λεΟγες πιό 
κάτω ά π ’ τήν πρωτεύουσα. Ή  έπιτροπή έπαιρνε άντιφα- 
τικές άποφάσεις, γιατί τά ϊδια μέλη της, σάν καί 

>ς οπλισμένες λαϊκές μάζες,τα λα τεύοντα ν μέ τήν άλλα- 
Υή τής παλιρροιακής πλημμυρίδας κι άμπώ τιδας τών δια
δόσεων κι άντιδιαδόσεων. ‘Υπήρχε μόνο Ενα πράγμα  πού 
πάνω σ ’ αύτό συμφωνούσαν δ λ ο ι: στό σεβασμό τής Ιδιο
κτησίας. Κι αύτό καταντούσε, ώς Ενα βαθμό, σχεδόν κω
μικό γιά  τέτοιες ώρες. "Οσο γιά  τόν τελικό καταρτισμό 
ένός σχεδίου άμυνας, πολύ λ ίγα  πράγματα  Εκαμαν. Ό  
Bern, ό μόνος άνθρωπος ά π ’ αύτούς πού βρίσκονταν έκεΐ 
καί πού θά μποροΟσε νά σώσει τή Βιέννη, δν κάποιος 
μποροΟσε νά τή σώσει, ήταν σχεδόν άγνωστος, ξένος τότβ 
στή Βιέννη, σλαΟος στήν καταγω γή , παράτησε τήν προσ
πάθεια καθώς ήταν τσακισμένος ά π ’ τή γενική δυσπι
στία. "Αν ε ίχε  έπιμείνει, ϊσω ς νδχε λυντσαριστεΐ σάν προ
δότης. Ό  Messenhauer, ό διοικητής τών έπαναστατικώ ν 
δυνάμεων, πού έκανε περισσότερο γιά  νά  γράφει νουβέλ- 
λες παρά καί γ ιά  ύπαξιωματικός άκόμα, ήταν όλότελα 
άκατάλληλος γ ιά  τό καθήκον πού τοΟ εΤχε άνατεθεϊ. 
Ώ στόσο, Οστερ’ άπό όχτώ  μήνες έπαναστατικούς άγώνες, 
τό λαϊκό κόμμα δέν ε ίχε  βγάλει ή άποχτήσει κανένα 
στρατιωτικό μέ μεγαλύτερη Ικανότητα ά π ’ αύτόν. "Ετσι 
άρχισε ό άγώ νας. Οί Βιεννέζοι, παρά τή σχεδόν όλοκλη- 
ρωτική άνεπάρκεια τους σέ μέσα άμυνας, παρά τήν όλο- 
κληρωτική Ελλειψη στρατιωτικής πείρας καί όργάνωσης 
στίς γραμμές τους, άντέταξαν πολύ ήρωική άντί- 
σταση. Σέ πολλές θέσεις, ή διαταγή πού δόθηκε ά π’ τό 
Bern, δταν ήταν στή διοίκηση, «νά ύπερασπίσετε τή θέση 
αύτή ώς τόν τελευταίο  άντρα», έκτελέστηκε κατά γρά μ
μα. Μά ή δύναμη Επικράτησε. ’Οδόφραγμα δστερ’ άπό 
όδόφραγμα σαρώθηκαν ά π ’ τό αύτοκρατορικό πυροβολικό 
στίς μεγάλες καί πλατιές λεωφόρους πού άποτελοΟν τούς 
κύριους δρόμους γ ιά  τά προάστεια καί τό βράδυ τής δεύ
τερης μέρας τής μάχης, οί Κροάτες είχαν καταλάβει τή 
γραμμή τών σπιτιών πού άντικρύζει τό πρανές τής πα
λιάς πόλης. Μ ιάν άδύναμη κι άτακτη έπίθεση τοΟ Ούγ- 
γρικοΟ στρατοΟ, εΐχε άποτύχει πέρα γ ιά  πέρα καί στή δι
άρκεια μιάς άνακωχής, ένώ μερικά τμήματα στήν παλιά 
πόλη συνθηκολόγησαν, ένώ δλλα  δίσταζαν άκόμα κι Εσπερ·
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ναν τή σύγχυση, ένώ τ ’ ΑπομεινΑρια τής ’Ακαδημαϊκής 
λεγεώ νας έτοίμαζαν καινούργια χαρακώματα, ένα  ρήγμα 
πραγματοποιήθηκε άπ’ τ’ αύτοκρατορικά στρατεύματα καί 
μέσα στή γενική άταξία , ή παλιά  πόλη κυριεύτηκε.

01 άμεσες συνέπειες αύτής τής νίκης, οί κτηνωδίες 
κι ot έκτελέσεις μέ τό στρατιωτικό νόμο, ot Ανήκουστες 
ώμότητες κι οί Ατιμίες πού διαπράχτηκαν Απ’ τΙς σλαυι- 
κές όρδές πού τίς άφησαν έλεύθερες, στή Βιέννη, ε ίνα ι 
πολύ γνωστΑ, γιά  νά χ’ Αναφέρουμε λεπτομερειακΑ έδώ.

Τίς κατοπινές συνέπειες, τήν όλοκληρωτική καινούρ
γ ια  στροφή πού δόθηκε στίς γερμανικές ύποθέσεις μέ τήν 
ήττα τής έπανάστασης στή Βιέννη, θά βροΟμε Αφορμή νά  
τ’ Αναφέρουμε Αργότερα. Έ δ ώ  μένουν δυό σημεία  νά 
έξετάσουμε σχετικά μέ τήν έπίσεση ένάντια  στή Βιέννη. 
*0 λαός τής πρωτεύουσας αύτής είχε  δυό σ υμ μ ά χο υς: 
τούς Ο ϋγγρους καί τό Γερμανικό λαό. ΠοΟ ήταν αύτοί 
στήν ώρα τής δοκιμασίας ;

Ε ίδαμε πώς οί Βιεννέζοι, μ5 δλη τή μεγαλοψ υχία  ένός 
τώρα μόλις έλευθερωμένου λαοΰ, είχαν ξεσηκωθεί γ ιά  
μιά ύπόθεση πού, καί σέ τελευταία άνάλυση ήταν δι- 
κιΑ τους, ήταν κατά πρώτο λόγο καί προπάντω ν, ύπόθε
ση τών Ούγγρων. Πιό πολύ, γ ιά  νά μήν ΑνεχτοΟν ό αύ- 
στριακός στρατός, νά βαδίσει ένάντια στήν Ο ύγγαρ ία , θά 
δέχονταν πάνω  τους τήν πρώτη καί τήν πιό τρομαχτική 
έπίθεση. Κι ένώ αύτοί, τόσο εύγενικά, μπήκαν μπροστά γιά 
τήν ύποστήριξη τών συμμάχων τους, οί Ο ΰγγροι, νικητές 
ένάντια στό Jellachieh, τόν Απώθησαν πρός τή Βιέννη 
καί μέ τή νίκη τους ένίσχυσαν τή δύναμη πού ήταν 
νά  χτυπήσει τήν πόλη αύτή. ΚΑτω Απ’ τίς συνθήκες αύ- 
τές,ήταν όλοκάθαρο τό καθήκον τής Ο ύγγαρίας, νά ύπο- 
στηρίξει χωρίς Αναβολή καί μ’ δλες τίς διαθέσιμες δυνά
μ εις της, δχι τή Δίαιτα τής Βιέννης, δχι τήν Ε π ιτρ ο π ή  
Σω τηρίας, ή όποιοδήποτε Αλλο έπίσημο σώμα τής Βιέννης, 
μ ά τ ή  Β ι ε ν ν έ ζ ι κ η  Έ π α ν ά σ τ α σ η .  Κι δ ν  Ακόμα 
ή Ο ύγγαρία  ΘΑ λησμονοΟσε πώ ς ή Βιέννη έδωκε τήν πρώ 
τη μάχη γ ιά  τήν Ο ύγγαρία , δφειλε, γ ιά  τήν ίδ ια  τήν άσφά- 
λ ε ιά  της, νά μήν ξεχνάει πώ ς ή Βιέννη ήταν ή μόνη προ
φυλακή τής Οώγγρικής Ανεξαρτησίας καί πώ ς ΰστερ’ άπό 
τήν πτώση τής Βιέννης, τίποτε δέ μποροΟσε Vs Αντιμετω
πίσει τήν προέλ αση τοΟ αότοκρατορικοΟ στρατοϋ ένάντια  
της. Τώρα, ξέρουμε πολύ καλΑ, δλα δσα ot Ο δγγροι μπο- 
ροΟν νά  ποΟν κι έχο υ ν  πει γ ιά  δικαιολογία τής ΑδρΑνειάς 
τους στή διά ρκεια τής πολιορκίας καί τής έφόδου ένάν-
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τια  στή Βιέννη : πώς τά χα  οί δυνάμεις τους δέν ήταν άρ- 
κετές, πώ ς ή Δίαιτα ή όποιοδήποτε δλλο  έπίσημο σώμα 
μέσα στή Βιέννη, άρνήθηκαν νά  τούς καλέσουν μέσα 
στήν πόλη, πώ ς ήταν άνάγκη νά κρατήσουν τή συνταγμα
τική άρχή καί ν ’ άποφύγουν περιπλοκές μέ τήν Κεντρική 
Γερμανική Έ ξουσία. ‘Ωστόσο τό γεγονός ε ίνα ι πώ ς, δσον 
άψορδ τήν άνεπάρκεια τοΟ ούγγρικοϋ στρατοΟ, στίς πρώτες 
ήμέρες Οστερ’ ά π ’ τήν έπανάσταση στή Βιέννη καί τήν 
δφιξη τοΟ Jellachich, δέν ύπήρχε καθόλου άνάγκη νά σχη
ματιστεί τακτικός στρατός γιατί ό αύστριακός τακτικός 
στρατός άργοΟσε νά συγκεντρω θεί καί μιά θαρραλέα κι 
άδυσώπητη καταδίωξη, Οστερ’ ά π ’ τήν πρώτη νίκη ένάν- 
τιαστόν Jellachich, χωρίς τίποτ’ δλλο παρά μονάχα μέ τήν 
Landsturm  πού πολέμησε στό Stuhlweissenburg, θδτα ν 
άρκετό γιά  νά πετύχουν έπαφή μέ τούς Βιεννέζους καί ν’ 
άναβάλουν έτσι έξη μήνες άπό κείνην τή μέρα, κάθε συγ
κέντρωση ΑύστριακοΟ στρατοΟ. Στόν πόλεμο κι ιδιαίτερα 
στόν έπαναστατικό πόλεμο, ή ταχύτητα  δράσης ώσπου νά 
κερδιθεΐ κάποια άποφασιστική νίκη,είναι ό πρώτος κανόνας 
καί δέ διστάζουμε νά ποΟμε, πώς γιά  κ α θ α ρ ά  σ τ ρ α 
τ ι ω τ ι κ ο ύ ς  λ ό γ ο υ ς ,  ό Perczel ήτανύποχρεω μένος νά μ ή  
σταματήσει, ώς πού θά πραγματοποιοϋσε τήν ένωση μέ 
τούς Βιεννέζους. Βέβαια ύπήρχε κάποιος κίνδυνος, μά 
ποιός κέρδισε ποτέ μάχη χω ρίς νά διακινδυνεύσει κ ά τ ι; 
Καί δέν ριψοκινδύνεψε τίποτε ό λαός τής Βιέννης, δταν 
έκαμε νά στραφοΟν ένάντιά του—αύτοί, ένας πληθυ
σμός άπό τετρακόσιες χ ιλ ιά δες—τίς δυνάμεις πού προο
ρίζονταν νά  βαδίσουν γιά  τήν κατάχτηση δώδεκα έκατομ- 
μυρίων οΟ γγρω ν; Τό στρατιωτικό λάθος πού διέπραξαν 
μέ τό νά περιμένουν ώσπου οί Αύστριακοί ένώθηκαν καί 
μέ τό νά  κάνουν τήν άδΰνατη διαδήλωση στό Schwechat 
πού τέλειωσε, δπως καί τό δξιζε, μέ μιά άδοξη ήττα 
—τό στρατιωτικό αύτό λάθος, Εκλεινε πολύ περισσότερους 
κινδύνους ά π ’ δσους θδχε  μιά άποφασιστική πορεία στή 
Βιέννη, ένάντια  στούς διασκορπισμένους ληστές τοΟ Jel
lachich.

Μά, λέγετα ι πώς μιά τέτοια πορεία τών Ο ΰγγρω ν, χω ρίς 
έξουσιοδότηση άπό κάποιο έπίσημο σώμα, θ ’ άποτελοΟσε 
παραβίαση τοΟ γερμανικοΟ έδάφους, θά όδηγοΟσε σέ περι· 
πλοκές μέ τήν Κεντρική Ε ξουσ ία  στή Φρανκφούρτη καί 
θ&ταν, προπάντων, μιά Εγκατάλειψη τής νόμιμης καί συν
ταγματικής πολιτικής, πού άποτελοΟσε τή δύναμη τής Οόγ- 
γρικής ύπόθεσης. Γιατί τά έπίσηιια σώματα στή Βιέννη, ή
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ταν σωστά μηδενικά. Μά ήταν ή Δίαιτα, ήταν ή Λαϊκή έ- 
έπιτροπή πού ξεσηκώθηκαν γιά  χάρη τής Ο ύγγαρίας, ή 
ήταν ό λαός καί μόνο δ λαός τής Βιέννης, πού ε ίχε  π ά 
ρει τά ντουφέκια γιά  νά δεχτεί πάνω  του τήν όρμή τής 
πρώτης μάχης, γιά  τήν άνεξαρτησία τής Ο υ γγα ρ ία ς ; Δέν 
ένδιέφερε λοιπόν νά υποστηρίξει τοΟτο ή έκεΐνο τό έπίσημΟ 
σώμα στή Βιέννη—δλα αύτά τά σώματα μπορούσαν ν ’άνα- 
τραποΰν καί θδχαν άνατραπεΐ πολύ γρήγορα στήν πορεία 
τής έπαναστατικής έξέλιξης—μά έκεΐνο πού ένδιέφερε ή>· 
ταν ή έπικράτηση τοό έπαναστατικοΰ κινήματος, ή άδά- 
μαστη πρόοδος τής ϊδ ια ς τής λαϊκής δράσης πού μόνο 
γ ι’ αύτή γίνεται λόγος καί μόνο αύτή μποροΟσε νά  σώσει 
τήν Ο ύγγαρία  ά π’ τήν εισβολή. Ποιές μορφές ίσως θά· 
παίρνε άπό κεΐ καί πέρα αύτό τό έπαναστατικό κίνημα, ή
ταν δουλειά τών Βιεννέζων, δχι τών Ο ΰγγρω ν, δσον κ α ι
ρό ή Βιέννη καί γενικώτερα ή Γερμανική Αύστρία θά έ- 
ξακολουθοΰσαν νά ε ίνα ι σύμμαχοί τους ένάντια στόν κοι
νό έχτρό. Μά τό ζήτημα εΐναι άν σ’ αύτήν τήλογοκοπία  
της Ουγγρικής κυβέρνησης γιά  κάποια νόμιμη τάχα  έ- 
ξουσιοδότηση, δέν πρέπει νά δούμε τό πρώτο όλοκάθαρο 
σύμπτωμα τής πρόφασης έκείνης γιά  μιά άμφίβολη πιό 
πολύ νομιμότητα, πού, δ ν  δέν εσωσε τήν Ο ύγγαρία , του
λάχιστο  εκανε πολύ καλή εντύπωση σέ μιά κατοπινή πε
ρίοδο, σάν έξιστορήθηκε μπροστά στ’ άκροατήρια τής με
σα ίας ’Αγγλικής τάξης (‘).

”Οσο γιά τήν πρόφαση πιθανών συγκρούσεων μέ 
τήν Κεντρική Έ ξουσ ία  τής Γερμανίας, στή Φρανκφούρτη, 
ε ίνα ι όλότελα περιττό νά συζητήσουμε. Οί άρχές τής 
Φραγκφούρτης ε ίχα ν  ά νατραπεΐ de facto (στήν πράξη) μέ 
τή νίκη τής άντεπανάστασης στή Βιέννη, θ '  άνατρέπον- 
ταν τό ίδιο &ν ή έπανάσταση εΟρισκε κεΐ τήν άνα γκα ία  
ύποστήριξη γιά νά νικήσει τούς έχτρούς της. Καί τελευ
τα ία , τό μεγάλο έπιχείρημα πώς ή Ο ύγγαρία  δέν μποροΟ
σε νά έγκαταλείψει τό νόμιμο καί συνταγματικό πεδίο, ΐ- 
σω ςνάχει μεγάλη πέραση άνάμεσα  στούς Βρεττανούς έμπό-
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1. "Ενας υπαινιγμός γιά τόν Kossuth, τόν άρχηγό τής Ουγγρι
κής 'Επανάστασης, πού στή διάρκεια άναταραχής στήν ’Αγγλία, στά 
1851, προσπάθησε νά κερδίσει τή συμπάθεια καί τό βαλάντιο τοϋ ά- 
στικοΰ κοινοΰ τονίζοντας άδιάκοπα πώς ή Ούγγρική έπαναστατική 
κυβέρνηση ένεργοΰσε πάνω σέ νόμιμη βάση καί πώς δ βασιλιάς ήταν 
έκεΐνος πού ένεργοΰσε παράνομα (Σημ. Ά γγλ . Έκδ.).



ρους, όπαδούς τής έλευθερίας τοΟ έμπορίου (*) μά δέ θά 
κριθεΐ ποτέάρκετή δικαιολογία στά μάτια τής ίστορίας.”Ας 
ύποθέσουμε πώ ς ό λαός τής Βιέννης είχε  κολλήσει στά 
«νόμιμα καί συνταγματικά» μέσα στίς 13 τοΟ Μάρτη καί 
στίς 6 τοΰ Όκτώβρη. Τ ίθά  γινόταν τότε τό «νόμιμο καί συν
ταγματικό» κίνημα κι δλες οί δοξασμένες έκεΐνες μάχες 
που, γιά  πρώτη φορά, κίνησαν τήν προσοχή τοΰ πολιτι
σμένου κόσμου γιά  τήν Ο ύγγαρία  ; Τό πραγματικό νόμι
μο καί συνταγματικό αύτό πεδίο, πού υποστηρίζεται πώς 
κινήθηκαν οί Ο δγγροι στά 1848 καί στά 1849, είχε  κατα
κτηθεί γ ι’ αύτούς άπό τήν πέρα γιά  πέρα παράνομη κι 
άντισυνταγματική έξέγερση τοΰ λαοΟ τής Βιέννης στίς 
19ης τοΰ Μάρτη. Δέν έχουμε έδώ σκοκό νά  συζητήσουμε 
τήν έπαναστατική ιστορία τής Ο υγγαρίας, μά μπορεΐ νά 
κριθεΐ σωστότερα &ν παρατηρήσουμε πώς ε ΐνα ι φανερά 
όλότελα άχρηστο νά μεταχειριζόμαστε καθαρά νόμιμα 
μέσα γιά  τήν άντίσταση ένάντια σ ’ έναν έχτρό πού χλευ
άζει τέτοιες ύπερευσυνειδησίες καί νά προσθέσουμε, πώς 
άν δέν ύπήρχε ή αιώ νια αύτή πρόφαση τής νομιμότητας 
πού ά π ’ αύτή άρτιάχτηκε ό Gorgey καί στράφηκε ένάντια 
στήν κυβέρνηση, ή άφοσίωση τοΟ στρατοΟ τοΟ Gorgey 
στό στρατηγό του κι ή έπονείδιστη καταστροφή τοΰ Vil- 
lagos (s) θδταν άδΰνατη. Κι δταν τελευταία , οί Ο δγγροι 
γιά  νά  σώσουν τήν τιμή τους, στίς τελευταίες μέρες τοΟ 
Ό κτώ βρη 1848, διέσχισαν τή Leitha — αύτό δέν ή
ταν τό ϊδ ιο  πέρα γιά  πέρα παράνομο, δσο θάταν καί μιά 
άμεση κι άποφασιστική έπίθεση;

Ε ίνα ι γνωστό πώς έμεΐς δέν τρέφουμε καθόλου έχ- 
τρικά αισθήματα ένάντια στήν Ο ύγγαρία . Σταθή
καμε πλά ι της δσο κράτησε ό άγώ νας. Ά ς  μδς έπι- 
τρα πεΐ μάλιστα  νά ποΟμε πώς ή έφεμερίδα μας ή New 
Rheinische Zeitung, έκαμε περισσότερα άπό κάθε άλλη 
γ ιά  νά κάμει λαοφιλή τήν Ούγγρική ύπόθεση στή Γερμα
νία, έξηγώντας τή φύση τοΟ ά γώ να  άνάμεσα στίς Μα- 
γυάρικες καί Σλαυικές φυλές καί παρακολουθώ ντας τόν 
Ούγγρικό πόλεμο σέ μιά σειρά αρθρα, πού τούς έκαμαν 
τήν τιμή νά τά λογοκλέψουν σχεδόν σέ κάθε κατοπινό βι
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1. Ή κίνηση τοΟ Kossuth είχε τήν ήθική καί ΰλική υποστήριξη 
τών Βρεταννών Φιλελευθέρων πού ύποστήριζαν τήν έλευθερία τοΰ έμ- 
πορίου καί πού άρχηγός τους ήταν δ Cobden (Σημ. Ά γγ. Έκδ.).

2. Τόν ΑΟγουστο τοΰ 1849. Ό  Gorgey παραδόθηκε χωρίς δρους 
στόν Πάσκεβιτς στό Villagos κι ό στρατός του κατέθεσε τά δπλα 
(Σημ. Ά γγλ . Έκδ.)



βλίο σχετικό μ’ αύτό τό θέμα, χωρίς έξαίρεση οΰτε στά 
έργα  τών ίδιων τών ΟΟγγρων καί κείνα άκόμα πού γράφτη- 
κανάπό «αύτόπτες μάρτυρες».Ά κόμα καί σήμερα, θεωροό- 
με τήν Ο ύγγαρία  σάν τόν άπαραίτητο καί φυσικό σύμμαχο 
τής Γερμανίας σέ κάθε μελλοντική κίνησηστήν ήπει- 
ρωτική Εύτώιχη. 'Ωστόσο, σταθήκαμε άρκετά αύστηροί 
στούς ίδ ιους τούς συμπατριώτες μας, γιά  ν&χουμε δικαίω
μα νά  μιλδμε εξω ά π ’ τά δόντια στούς γείτονες μας. Ε ί
μαστε λοιπόν ύποχρεωμένοι νά μνημονεύσουμε έδώ γ ε 
γονότα μέ ιστορική άμεροληψία καί πρέπει νά ποΟμε πώς 
στήν ξεχωριστή τούτη περίπτωση, ή μεγαλόψυχη παλλη- 
καριά τοΟ λαοΰ τής Βιέννης δέν ήταν μονάχα πάρα πολύ 
εύγενική, μά τό ίδ ιο  καί πιό διορατική ά π ’ τήν προφυλα
χτική περίσκεψη τής Ούγγρικής κυβέρνησης. Καί, σάν Γερ
μανοί, έχουμε τό δικαίωμα νά ποΟμε παραπέρα πώς οΰτε 
μ’δλες τίς λαμπρές νίκες, τίς δοξασμένες μάχες τής Ο ύγγρι
κής έκστρατείας, δέ θ 5 ά νταλλά ζα με αύτόντόν άβοήθητο, 
τόν αύθόρμητο ξεσηκωμό καί τήν ήρωϊκή άντίσταση τοΟ 
λαοΟ τής Βιέννης, τών συμπατριωτών μας, πού έδωσε 
στήν Ο ύγγαρία  τόν καιρό νά όργανώσει τό στρατό πού 
μπόρεσε νά πραγματοποιήσει τόσα μεγάλα πράγματα (*).

Ό  δεύτερος σύμμαχος τής Βιέννης στάθηκε ό Γερ
μανικός λαός. Μά ό Γερμανικός λαός εΐχε καταπιαστεί, 
παντοΟ στόν ίδ ιον  ά γώ να  μέ τό λαό τής Βιέννης. Ό  λ α 
ός τής Φραγκφούρτης, τής Βάδης, τής Κολώνιας τότε 
μόλις νικήθηκε κι άφοπλίστηκε. Στό Βερολίνο καί στό 
Μ πρεσλάου, ό λαός βρισκόταν στά μαχαίρια  μέ τό στρατό 
καί περίμεναν μέρα μέ τή μέρα νά πιαστούν στά χέρια. ‘Η 
Ιδια  κατάσταση έπικρατοΟσε σ ’ δλα τά κέντρα δράσης. 
ΠαντοΟ ήταν έκκρεμή ζητήματα πού δέ μποροΟσαν νά λυ· 
θοΟν παρά μονάχα μέ τή δύναμη τών δπλων. Καί τώ ρα 
ήταν γιά  πρώτη φορά πού αισθάνονταν τσουχτερά τίς 
καταστρεπτικές συνέπειες ά π ’ τή συνέχιση τοΟ παλιοΟ 
διαμελισμοΟ καί τής άποκέντρωσης τής Γερμανίας. Τά 
διάφορα προβλήματα, σέ κάθε κράτος, κάθε έπαρχία, κά
θε πόλη, ήταν στό βάθος τά ίδ ια . Ώ στόσ ο  όλοΟθε προ
βάλλονταν κάτω άπό διαφορετικές μορφές καί προσχή
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1. Στήν άνοιξη τοΟ 1849, ό Ούγγρικός έπαναστατικός στρατός
ΰστερ’ άπό μιά σειρά νίκες ξεκαθάρισε όλάκερο τό έδαφος τής Οΰγ-
γαρίας άπ’ τίς αύστριακές δυνάμεις κι άνάγκασε τόν αύτοκράτορα τής
Αυστρίας νά καταφύγει στή βοήθεια ποΰ άπό καιρό πολύ τοΰ πρό-
σφερε 6 Τσάρος τής Ρωσσίας (Σημ. Ά γγλ. Έκδ.).



ματα καί σέ κάθε μέρος ε ΐχα ν  φτάσει σέ διαφορετικούς 
βαθμούς ώριμότητας. "Ετσι παρουσιάστηκε τό φαινόμενο 
σέ κάθε περιοχή νά  αίσθάνονται τήν άποφασιστική σοβα
ρότητα κι όμως νά μή μποροΟν πουθενά νά  δώσουν ένα 
χτύπημα μέ κάποια έλπίδα νά  βοηθήσουν τό λαό τής Βιέν
νης ή νά  φέρουν κάποιον άντιπερισπασμό γ ιά  δικό τους 
δφελος. Δέν έμενε λοιπόν κανένας γ ιά  νά  τόν βοηθή
σει, παρά ή Βουλή κι ή Κεντρική "Εξουσία τής Φραγκ
φούρτης. Ά π ’ δλα τά μέρη τούς στάλθηκαν έκκλήσεις. "Ο
μως τί έκα μ α ν;

Ή  Βουλή τής Φραγκφούρτης καί τό νόθο τέκνο πού 
έφερε στόν κόσμο ά π ’ τήν αίμομιχτική συνουσία της μέ 
τήν παλιά Γερμανική Δίαιτα, ή αύτοκαλούμενη Κεντρική 
’Εξουσία, βρήκαν τήν εύκαιρία μέ τό κίνημα τής Βιέννης 
νά  δείξουν τήν άπόλυτη μηδενικότητά τους. Ή  άξιοκατα- 
φρόνητη αύτή Συνέλευση, δπως είδαμε, ε ίχε  άπό καιρό 
τώρα θυσιάσει τήνπαρθενικότητάτηςκ ιδνκα ί νεαρή καθώς 
ήταν ε ίχε  κιόλας άσπρίσει κι ε ίχε  άποχτήσει μεγάλη πεί
ρα σ’ δλα τά τεχνάσματα τής φλυαρίας καί τής ψευτοδι- 
πλωματικής πορνείας. Ά π ' τά δνειρα καί τίς φρεναπάτες 
τής έξουσίας, ά π ’ τήν άναγέννηση καί τήν ένότητα τής 
Γερμανίας πού ήταν διαποτισμένη στήν άρχή, δέν έμενε 
τίποτ’ άλλο, παρά μιά συλλογή άπό τευτονικές φρασεολο- 
γικές άγυρτεϊες πού έπαναλαμβάνονταν σέ κάθε εύκαι
ρία καί μιά σταθερή πίστη πού εΐχε κάθε ξεχωριστό μέ
λος της γ ιά  τή σπουδαιότητά του, καθώς καί γ ιά  τήν εύ- 
πιστία τοΟ κοινού. Ή  άρχική άφέλεια έσβυσε. Οί άντι· 
πρόσωποι τοΰ γερμανικού λαού έγιναν πρακτικοί άνθρωποι, 
δηλαδή κατάλαβαν, πώ ς δσο λιγώτερα έκαναν κι δσο 
περισσότερο φλυαρούσαν, τόσο πιό σίγουρη θ&ταν ή θέ
ση τους σά διαιτητών τής τύχης τής Γερμανίας. Ό χ ι  πώς 
θεωρούσαν τά  πρακτικά τους άνώφελα. Κάθε αλλο. Μά 
ε ίχ α ν  άνακαλύψει πώ ς μιά κι δλα τά πραγματικά μ εγά 
λα  προβλήματα, ήταν γ ι’ αύτούς άπαγορευμένο πεδίο, 
τό καλύτερο ήταν νά  ξεμοναχιαστούν κι έκεΐ σάν Μνας 
δμιλος άπό Βυζαντιολόγους τής Κάτω Αύτοκρατορίας, 
συζητούσαν, μέ σπουδαιότητα καί λεπτολογία, άξιες τής 
τύχης πού τούς βρήκε τελικά, θεωρητικά δόγματα  πού 
άπό πολύν καιρό ε ΐχαν  σ ’ δλα τά μέρη τού πολιτισμένου 
κόσμου ή μικροσκοπικά (τιποτένια) πραγματικά ζητήματα 
πού δέν όδηγοΰσαν ποτέσέ κανένα πρακτικό άποτέλεσμα.

Έ τσ ι, ή Συνέλευση Ιγινε §να είδος Λανκαστριανής
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Σ χολής (ι) γιά  τήν άλληλοδιδαχή τών μελών της κι έτσι, 
τά μέλη της, έχοντας πάρα πολύ μεγάλη Ιδέα γιά  τούς 
έαυτούς τους, ε ίχαν  πιστέψει πώς αύτό πού έκαναν ήταν 
πολύ περισσότερο ά π ’ αύτό πού ό Γερμανικός λαός 
βΤχε δικαίωμα νά  περιμένει άπ’ αύτούς καί θεωρούσαν 
σ ά ν προδότη τής χώρας τόν καθένα πουχε τήν άναίδεια 
ν° άπαιτήσει άπ* αύτούς νά  καταλήξουν σέ κάποιο άπο- 
τέλεσμα.

"Οταν ξέσπασε ή έπανάσταση στή Βιέννη, έγιναν έ
να  σωρό έπερωτήσεις, συζητήσεις, προτάσεις καί τρο
ποποιήσεις στίς προτάσεις πού, φυσικά, δέν όδήγησαν σέ 
τίποτα. Χρειάστηκε ν* άνακατευτεί ή Κεντρική Έ ξουσία. 
"Έστειλε δυό έπίτροπους στή Βιέννη, τόν W elcker, παλιό 
φιλελεύθερο καί τόν Mosle. Τά ταξίδια  τοϋ Δόν Κιχώτη 
καί τοΟ Σάντσο Πάντσα, άποτελοΟν θέμα γιά  μιά 'Ο δύσ
σεια, σέ σύγκριση μέ τά ήρωϊκά κατορθώματα καί τις 
θαυμαστές περιπέτειες αύτών τών δυό πλανόδιων ιπποτών 
τής Γερμανικής ένότητας. ΆφοΟ δέν τόλμησαν νά πανε 
στή Βιέννη, τρομοκρατούνταν ά π ’ τις ψευτοπαληκαριές 
τοΟ W indischgratz, προκαλοΟσαν τό θαυμασμό τοΟ ήλί- 
θιο αύτοκράτορα καί περιπαίζονταν ξεδιάντροπα άπ’ τόν 
‘Υπουργό Standion, Τά μηνύματα κι οί άναψορές τους 
είναι ίσω ς τό μόνο κομμάτι ά π 5 τά  πρακτικά τής Φραγκ 
φούρτης, πού θά πάρει ίσ ω ς μιά θέση στή Γερμανική φι
λολογία . Ε ΐνα ι ένα τέλειο σατιρικό ρομάτζο, καλοπροε 
τοιμασμένο κι ένα αιώνιο μνημείο καταισχύνης γιά  τή 
Συνέλευση τής Φραγκφούρτης καί τήν κυβέρνησή της.

‘Η άριστερή πτέρυγα τής Συνέλευσης, ε ίχε  κι αύτή 
στείλει δυό έπίτροπους στή Βιέννη, μέ σκοπό νά  διατηρή
σει τήν έξουσία της έκεΐ—τούς κ. κ. Froebel καί Robert 
Blum. Ό  Blum, σάν σίμωσε ό κίνδυνος, έκρινε σωστά 
πώς έκεΐ θά δινόταν ή μεγάλη μάχη γιά  τή Γερμανική Έ 
πανάσταση καί χωρίς δισταγμό, άποψάσισε νά  παίξει τό 
κεφάλι του. ’Αντίθετα ό Froebel, ε ίχε  τή γνώμη πώς τό 
καθήκον του ήταν νά γλιτώ σει τόν έαυτό του γ ιά  τά  σπου
δα ία  καθήκοντα τής θέσης του στή Φραγκψούρτη. Στό 
Blun τόν θεωρούσαν σάν τόν καλύτερο ρήτορα στή Σ υ ν έ
λευση τής Φραγκφούρτης. Σ ίγουρα  ήταν ό περισσότερο 
λαοφιλής. *Η ρητορία_ιου δέ θά μπορούσε νά  σταθεί στή

1. Λαγκαστριανή σχολή—Μιά σχολή δπου ή άλληλοδιδαχτική 
Επαιζε τό μεγαλύτερο ρόλο. Οί καλύτεροι μαθητές βοηθούσαν τούς 
πιό άδύνατους (Σημ. *Αγγλ. Έκδ.).



δοκιμασία όποιασδήποτε έμπειρης κοινοβουλευτικές συνέ
λευσης. Παθαινόταν πολύ γιά  τις ρηχές έκφράσεις ένός 
αίρετίκοΟ γερμανοΰ Ιεροκήρυκα καί άπ’ τά έπιχειρήματά του 
ελλειπε ή φιλοσοφική λεπτότητα κι ή γνώση τών πρακ
τικών ζητημάτων. Στήν πολιτική άνήκε στή «Συντηρητι
κή Δημοκρατία», ένα  πάρα πολύ άκαθόριστο πράγμα, πού 
τό άγαποΟσε άκριβώς γιατί τόν βόλευε στήν άορ ιστία τών 
άρχώ ν του. ΜολαταΟτα ό Robert Blum ήταν ά π ’ τή φύση 
του ένας πέρα γιά  πέρα πληβείος, δν καί κάπως λούστρα· 
ρισμένος καί στίς άποφασιστικές στιγμές τό πληβειακό 
του ένστικτο κι ή πληβείακή του ένεργητικότητα, έκαναν 
τό καλύτερο κι δχι ή άόριστη καί γ ι’ αύτό άναποφάσιστη 
πολιτική του πίστη καί γνώση. Σέ τέτοιες στιγμές ύψω- 
νόταν πολύ πάνω  άπ’ τό συνειθισμένο δείχτη τών ικανο
τήτων του.

"Ετσι στή Βιέννη, είδε μέ τήν πρώτη ματιά πώς έδώ 
κι δχι μέσα στήν όμίχλη τών λεγομένω ν κομψών συζητή
σεων τής Φραγκφούρτης, θ ’ άποφασιζόταν ή τύχη τής 
χώ ρας αύτής. Πήρε άμέσως τήν άπόφασή του, παράτησε 
κάθε ιδέα ύποχώρησης, μπήκε έπικεφαλής μιας έπαναστα- 
τικής δύναμης καί στάθηκε μ’ έξαιρετική ψυχραιμία κι ά- 
ποφασιστικότητα. Αύτός ήταν πού καθυστέρησε γ ι ' άρκετόν 
καιρό τό πάρσιμο τής πόλης καί κάλυψε μιάν άπ’ τίς πλευ
ρές της άπ° τήν έπίθεση, καίοντας τήν γέφυρα Tabor πάνω 
στό Δούναβη. Καθένας, ξέρει πώ ς Οστερ’ ά π ’ τή θύελλα 
πιάστηκε, δικάστηκε άπό στρατοδικείο καί τουφεκίστηκε. 
Π έθανε σάν ήρωας. Κι ή Συνέλευση τής Φραγκφούρτης 
τσακισμένη άπό φρίκη, δπως ήταν, δέχτηκε άκόμα καί τήν 
αίματηρή προσβολή μέ μιά φαινομενική συγκατάβαση. 
Πήρε μιάν άπόφαση, πού, μέ τή μαλακότητα καί τή διπλω 
ματική εύπρέπεια τής γλώ σσας της, άποτελοΟσε πιό πολύ 
μιά προσβολή στόν τάφο τοΟ δολοφονημένου μάρτυρα, 
παρά καταδικαστικό στίγμα γ ιά  τήν ΑύστρΙα. Μά δέν 
έπρεπε νά περιμένει κανένας πώ ς ή δολοφονία ένός ά π ’ 
τά μέλη χης καί μάλιστα τοΟ άρχηγοΟ τής Ά ρ ισ τερά ς, θά 
συγκινοΟσε τήν έλεεινή αύτή Συνέλευση.

Λονδίνο, Μάρτης 1852
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Η ΠΡΩΣΣΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

[New York Daily Tribune, 17 Απρίλη 1852]

‘Η Βιέννη έπεσε τήν 1η τοΟ Νοέμβρη καί στις 9 τοΟ 
’ίδιου μήνα ή διάλυση, τής Συντακτικής Συνέλευσης τοΟ 
Βερολίνου, φανέρωσε πόσο τό γ ε γ ο ν ό ς  αύτό άνέβασε μο- 
νομιδς τό ήθικό καί τή δύναμη τοΰ άντεπαναστατικοΟ 
κόμματος, σ’ όλάκερη τή ΓεομανΙα.

Τά συμβάντα τοΟ καλοκαιριού τοΟ 1848, έξιστορούν- 
ται άμέσω ς παρακάτω. Ή  Συντακτική Συνέλευση, ή πιό 
σωστά «ή Συνέλευση πού έκλέχτηκε μέ τό σκοπό νά συμ
φωνήσει, πάνω  σ’ ένα σύνταγμα μέ τό στέμμα» (*) κι ή 
πλειοψηφία τών άντιπροσώπων τών συμφερόντων τών 
μεσαίων τάξεων, είχε άπό καιρό άποξενω θεΐ άπό κάθε 
έκτίμηση τής κοινής γνώμης, γιατί μέ τό φόβο πού εΤχβ 
γ ιά  τά πιό ένεργητικά στοιχεία  τοΟ πληθυσμού, έκαμε τόν 
έαυτό της όργανο σ ’ δλες τΙς ραδιουργίες τής αύλής. Ε ί
χα ν έπικυρώσει, πιό σωστά ε ίχα ν  άποκαταστήσει τά  μι
σητά πρανόμια τοΟ φεουδαρχισμοΟ κι έτσι πρόδοσαν τήν 
έλευθερία καί τά συμφέροντα τών χωρικών. Δέν στάθη
καν ικανοί οϋτε νά έπεξεργαστοΰν ένα  σ ύνταγμα  οΰτβ 
καί νά  τροποποιήσουν κατά κάποιον τρόπο τή γενική νο
μοθεσία. Ά σχολήθηκαν σχεδόν άπσκλειστικά μέ λεπτές 
θεωρητικές διακρίσεις, μέ άπλούς τύπους καί ζητήματα 
συνταγματικής έτικέττας. Πραγματικά, ή Συνέλευση ήταν 
πιό πολύ μιά Σχολή κοινοβουλευτικού savoir vivre (καλής 
συμπεριφοράς γιά  τά μέλη της, παρά ένα σώμα πού θά 
μποροΟσε νά κινήσει τό ένδιαφέρον τοΟ λαοΰ. "Εξω άπ* 
αύτό οί πλειοψηφίες, ήταν πάρα πολύ καλοζυγιασμένες 
καί σχεδόν πάντα  κρίνονταν ά π ’ τούς ταλαντευόμενους

XIII

1. Οί έργασίες τής Συνέλευσης άρχισαν στίς 22 τοΰ Μάη τοϋ 1848 
(Σημ. τής ’AyyX. “Εκδ.)



« κ ε ν τ ρ ώ ο υ ς »  πού ol ταλαντεύσεις τους, ά π ’ τή Δε
ξιά πρός τήν ’Αριστερά καί vice versa (άντίστροφα), Ανά
τρεφαν πρώτα τήν κυβέρνηση τοΟ Cam phausen, υστέρα 
τοΟ Aaerswald. Hansemann (*). Μά ένώ έτσι οί φιλελεύθε
ροι κι έδώ, δπω ς καί παντοΟ άλλοΟ, Αφηναν τήν εύκαιρία 
νά ξεφεύγει άπ° τά χέρια τους, ή αύλή Αναδιοργάνωνε 
τά στοιχεία  πού άποτελοΟσαν τή δύναμή της, άνάμεσα 
στούς εύγενεΐς  καί τήν πιό άμόρφωτη καί καθυστερημένη 
μερίδα τοΰ άγροτικοΟ πληθυσμοΟ, καθώς καί στό στρατό 
καί τή γραφειοκρατία. "Υστερ’ ά π ' τήν πτώση της κυβέρ
νησης Hansem ann, σχηματίστηκε μιά κυβέρνηση, άπό γρα 
φειοκράτες κι άξιωματικούς τοΟ στρατοΟ (a), πού δλοι 
τους ήσαν ξεκαθαρισμένοι άντιδραστικοί καί πού ώστό
σο, φαινομενικά, άνοιγε τό δρόμο στίς διεκδικήσεις τής 
Βουλής κι ή Συνέλευση πού έφάρμοζε τή βολική Αρχή 
«μέτρα, δχι άνθρωποι», έξαπατήθηκε πραγματικά καί 
χειροκρότησε τήν κυβέρνηση αύτή, ένώ, δπω ς εΤναι φυσι
κό, άπό στρσβομάρα, δέν έβλεπε πώ ς ή ίδ ια  αύτή κυβέρ
νηση πραγματοποιούσε όλότελα άνοιχτά τή συγκέντρωση 
κι άναδιοργάνω ση τών άντιδραστικών δυνάμεων. Στό 
τέλος, σάν δόθηκε τό σύνθημα μέ τήν πτώση τής Βιέννης, 
ό βασιλιάς άπέλυσε τούς ύπουργούς του καί τούς άντι- 
κατέστησε μέ «άνθρώπους δράσης» κάτω ά π ’ τήν ήγεσία 
τοΟ σημερινού πρωθυπουργού, κ. Manteuffel. Τότες ή 
όνειροπαρμένη Συνέλευση, ξύπνησε μονομιάς, μπροστά 
στόν κίνδυνο. Δέν έδωσε ψήφο έμπιστοσύνης στήν και
νούργια κυβέρνηση, πού άπάντησε άμέσως μ’ ένα δ ιά τα γ
μα πού μετέθετε τή Συνέλευση Art’ τό Βερολίνο, δπου 
μποροΟσε, σέ περίπτωση σύγκρουσης, νά  λογαριάζει στήν 
ύποστήριξη τών μαζών, στό ΒραδεμβοΟργο, μιά μικρή 
επαρχιακή πόλη, πού έξαρτιόταν άπόλυτα ά π 5 τήν κυβέρ
νηση. Ώ στόσο, ή Συνέλευση διακήρυξε πώς δέ μποροΟσε 
νσ διακόψει τίς έργασίες της, νά μετατεθεί ή νά  διαλυθεί, 
παρά μονάχα μέ τή δική της συναίνεση. Στό μεταξύ, ό 
στρατηγός W rangel, μπήκε στό Βερολίνο έπικεφαλής κά
που σαράντα  χιλιάδω ν στρατοΟ. Σέ μιά σύσκεψη τών δη
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1. Ή  Κυβέρνηση τοΰ Camphausen άνατράπηκε στις 20 τοΰ Ίούνη. 
ΤοΟ Auerswaki, πού σ’ αύτήν τόν ήγετικό ρόλο τόν είχε στήν πραγ
ματικότητα ό ύπουργός των Οικονομικών Hansemann απολύθηκε στά 
μέσα τοΰ Σεπτέμβρη τοΰ 1848 (Σημ. Ά γγλ. Έκδ.).

2. Επικεφαλής τής καινούργιας κυβέρνησης πού έγκαταστάθηκβ 
στις 21 τοΰ Σεπτέμβρη, βρισκόταν ό στρατηγός Pfu..-1 (Σημ. Ά γγλ. 
Έκδ,).
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μοτικών άρχόντων καί τών άξιωματικών τής εθνοφυλακής, 
άποφασίστηκε νά μήν προβάλλουν καμμιάν άντίσταση.

Καί τώρα, άφοΟ ή Εθνοσυνέλευση κι οί έντολοδότες 
της, οί φιλελεύθεροι άστοί, ε ίχαν έπιτρέψει στό ένωμένο 
άντιδραστικό κόμμα νά  καταλάβει κάθε σημαντική θέση 
καί νά τούς άποσπάσει άπ ’ τά χέρια τους σχεδόν κάθε 
μέσο άμυνας, άρχισε ή μεγάλη αύτή κωμωδία τής «παθη
τικής καί νόμιμης άντίστασης» πού Ισχυρίζονταν πώ ς ήταν 
μιά ένδοξη άντιγραφή ά π ’ τό παράδειγμα τοϋ Kampden (‘) 
κι ά π 5 τίς πρώτες προσπάθειες τών ’Αμερικανών στόν πό
λεμο τής ’Ανεξαρτησίας. Τό Βερολίνο κηρύχτηκε σέ κ α τά 
σταση πολιορκίας καί τό Βερολίνο έμεινε ήσυχο' ή Έ θ νο 
φυλακή διαλύθηκε ά π ’ τήν κυβέρνηση καί τά δπλα της 
παραδόθηκαν μέ τήν πιό μεγάλη τάξη. Ή  Συνέλευση κυ
νηγιόταν ά π ’ τόν gvav τόπο συνεδρίασης στόν άλλον, £να 
όλάκερο δεκαπενθήμερο καί παντοΟ διασκορπιζόταν ά π’ 
τό στρατό, ένώ τά μέλη τής Συνέλευσης ζητοΟσαν ά π ’ 
τούς πολίτες νά μείνουν ήσυχοι. Στό τέλος, άφοΟ ή κυ
βέρνηση κήρυξε τή Συνέλευση διαλυμένη, ή τελευταία 
πήρε τήν άπόφαση νά κηρύξει τήν είσπραξη τών φόρων 
παράνομη κι ΰστερα τά μέλη της σκορπίστηκαν σ’ όλά
κερη τή χώρα, γ ιά  νά όργανώσουν τήν άρνηση καταβολής 
τών φόρων.'Ωστόσο, βρήκαν πώς πλανήθηκαν οίκτρά στήν 
έκλαγή τών μέσων τους. "Υστερ’ άπό μερικές ταραχώδι- 
κες έβδομάδες, πού τις άκολούθησαν αύστηρά κυβερνη
τικά μέτρα ένάντια στήν άντιπολίτευση, καθένας έγκατέ- 
λειψε τήν ιδέα ν ’ άρνηθεΐ τήν καταβολή τών φόρων, μόνο 
καί μόνο γιά νδνα ι άρεστός σέ μιά μακαρίτισσα Συνέ
λευση, πού μάλιστα δέν είχε ποτέ τό θάρρος νά ύπερα- 
σπίσει τόν έαυτό της.

'Ά ν , στίς άρχές τοϋ Νοέμβρη τοΰ 1848, ήταν κιόλας 
πολύ άργά νά γίνει προσπάθεια γιά  ένοπλη άντίσταση,

146

1. Ό  K am pden  ήταν Μνας άπό τούς άρχηγούς τίϊΓ Αντιπολίτευ
σης στό ’Αγγλικό Κοινοβούλιο άπ’ τό 1630 ως τό ... Άντέδρασε 
ένάντια στήν πληρωμή τών φόρων πού δέν είχαν ψηφιστεί άπ' τό
Κοινοβούλιο. Ό  Κάρολος Γ, πού παρουσιάστηκε στή Βουλή τών Κοι
νοτήτων μέ κάπου έκατό στρατιώτες, μέ σκοπό νά πιάσει τούς άρχη
γούς τής Αντιπολίτευσης, μαζί και τόν Kampden, συνάντησε δυνατή 
άντίσταση. Ή παραβίαση αύτή τών δικαιωμάτων τοΰ Κοινοβουλίου 
ξεσήκωσε θύελλα άγανάκτησης στή χώρα. Ή  ρήξη άνάμεσα στή
Βουλή τών Κοινοτήτων καί τό βασιλιά, όδήγησε σ' άνοιχτόν πόλεμο 
πού τέλειωσε μέ τήν έγκαθίδρυση τής δημοκρατίας, πού έπικεψαλής της 
βρισκόταν ό Κρόμβελ. (Σημ. Ά γγλ. Έκδ.).



-ή άν Ενα τμήμα τοΟ στρατοΟ, βρίσκοντας σοβαρή άντί· 
στάση, θά γύριζε μέ τό μέρος τής Συνέλευσης κι έτσι θά 
έκρινε τό ζήτημα πρός δψελός της, ε ίνα ι πρόβλημα πού 
ίσω ς ποτέ νά μή λυθεί. Μά στήν έπανάσταση, δπως καί 
στόν πόλεμο, εΤναι πάντα  άνάγκη νά  παρουσιάζει κανέ
να ς Ισχυρό μέτωπο καί κείνος πού έπιτίθεται, βρίσκεται 
σέ πλεονεκτική θέση. Ά κ ό μ α , στήν έπανάσταση δπω ς 
καί στόν πόλεμο, είναι έπιτακτική άνάγκη νά  τά  παίζει 
κανένας δλα γ ιά  δλα στήν άποφασιστική στιγμή, δποιες 
κι &ν είνα ι ot πιθατότητες. Δέν ύπάρχει στήν Ιστορία 
οΟτε μιά έπιτυχημένη έπανάσταση, πού νά μήν άποδείχνει 
τήν άλήθεια αύτών τών άξιωμάτων. Λοιπόν, γιά  τήν Πρωσ- 
σική Έ πανάσταση, ή άποφασιστική στιγμή είχε φτάσει 
τό Νοέμβρη τοΟ 1848. Ή  Συνέλευση, πού βρισκόταν, έπί- 
σημα, έπικεφαλής δλων τών έπαναστατικών συμφερόν
των, δέν παρουσίαζε Ισχυρό μέτωπο, γιατί ύποχωροΟσε 
σέ κάθε προώθηση τοΟ έχτροΰ. Πολύ λιγότερο δέν ήταν 
ό έπιτιθέμενος—·γι’ αύτό καί προτίμησε νά μήν ύπερα- 
σπίσει τόν έαυτό της. "Ετσι, δταν έφτασε ή άποφασι- 
στική στιγμή, δταν ό W rangel, έπικεφαλής σαράντα χ ι
λιάδων άνδρών, χτύπησε τις πύλες τοΟ Βερολίνου, άντί 
νά βρει, δπως τόσο αύτός δσο κι δλοι οί άξιωματικοί 
του περίμεναν σίγουρα, κάθε δρόμο φραγμένο μέ όδο- 
φράγματα, κάθε παράθυρο καί πολεμίστρα, βρήκε τΙς πόρ
τες άνοιχτές καί τούς δρόμους πήχτρα μονάχα άπό ήσυ
χους Βερολινέζους άστούς πού διασκέδαζαν μέ τό άστεΐο  
πού τοϋ παίξανε, νά παραδοθοϋν, δεμένοι χεροπόδαρα, 
στούς κατάπληκτους στρατιώτες. Ή  άλήθεια είναι, πώς ή 
Συνέλευση κι ό λαός, &ν ε ίχα ν  άντισταθεϊ μπορούσε νά  
ήττηθοΟν. Τό Βερολίνο ίσω ς νά βομβαρδιζόταν κι ϊσ ω ς 
νά σκοτώνονταν πολλές έκατοντάδες, χωρίς νά έμποδί- 
σουν τήν τελική νίκη τοΟ βασιλικοΟ κόμματος. Μ’ αύτό 
δέν ήταν λόγος νά παραδώσουν τά δπλα τους μονομιάς. 
Μιά ήττα πού διαφειλονικήθηκε γερά, είνα ι Ενα γεγονός 
πού Ιχε ι ϊση σημασία δσο καί μιά εύκολα κερδισμένη νί
κη. Οί ήττες, στό Παρίσι τόν Ίούνη τοΟ 1848 καί στή Βιέν
νη τόν Όκτώβρη, σίγουρα βοήθησαν πολύ περισσότερο 
στό νά έπαναστατήσουν τά πνεύματα τοΟ λαοό στίς δυό 
αύτές πόλεις, παρά ot νίκες τοΟ Φλεβάρη καί τοΟ Μάρτη. 
*Η Συνέλευση κι ό λαός τοΟ Βερολίνου, θά συμμερίζονταν 
όλοψάνερα τήν τύχη τών δυό πόλεων πού άναφέραμε πα 
ραπάνω, μά θ&πεψταν Ινδοξα καί θ&φηναν πίσω τους, στά 
πνεύματα τών έπιζώντων, τή λαχτάρα  τής έκδίκησης πού,
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στούς έπαναστατικούς καιρούς, εΐναι ένα ά π ’ τά δυνατά· 
κίνητρα γιά  τήν ένεργητική καί γιομάτη πάθος δράση_ 
ΕΤναι γεγονός φυσικά, πώ ;, αέ κάθε άγώ να, έκεΐνος πού 
σηκώνει τό γάντι, κινδυνεύει νά χτυπηθεί. Μά θδταν λό
γος αύτός γιά  νά δμολογήσει τήν ήττα του καί νά  ύποκΰ- 
ψει στό ζυγό, χωρίς νά  τραβήξει τό σπαθί του ;

Στήν έπανάσταση, έκεΐνος πού διοικεί μιά θέση άπο- 
φασιστικής σημασίας καί τήν παραδίνει, άντί ν’ άναγκά- 
σει τόν έχτρό νά δοκιμάσει νά  τήν πάρει μ’ έπίθεση, άξί- 
ζει κατά κανόνα νά τόν μεταχειριστούν σάν προδότη.

Μέ τό ίδιο δ ιάταγμα τοΟ βασιλιά τής Πρωσσίας, πού 
διάλυσε τή Συντακτική Συνέλευση δημοσιεύτηκε καινούργιο 
σύνταγμα, πού στηριζόταν πάνω  στό σχέδιο πού ε ίχε  επε
ξεργαστεί κάποια έπιτροπή τής Συνέλευσης αύτής, μά πού 
πλάταινε σέ μερικά σημεία τίς έξουσίες τοΟ στέμματος, 
ένώ σ ’ άλλα σημεία Ικανέ άμφίβολες τίς έξουσίες τής 
Βουλής. Τό σύνταγμα αύτό καθιέρωνε δυό βουλές, πού 
επρεπε νά συνέλθουν γρήγορα μέ τό σκοπό νά τό έπικυ- 
ρώσουν καί νά τό άναθεωρήσουν.

Δέ χρειάζεται διόλου νά  ρωτήσουμε ποΰ βρισκόταν 
ή Γερμανική Εθνοσυνέλευση στήν περίοδο τής «νόμιμης 
κι εΙρηνικής» πάλης τών Πρώσσων συνταγματικών. Βρι
σκόταν, δπως συνήθως, στή Φραγκφούρτη, άπασχολη- 
μένη νά ψηφίζει πολύ νερόβραστες άποφάσεις ένάντια  
στίς πράξεις τής Πρωσσικής Κυβέρνησης καί νά  καμαρώ 
νει τό «έπιβλητικό θέαμα τής παθητικής, νόμιμης καί όμό- 
θυμης άντίστασης ένός όλάκερου λαοΟ ένάντια στήν 
«κτηνώδη βία». ‘Η Κεντρική Κυβέρνηση εστειλε έπιτρόπους 
στό Βερολίνο γ ιά  νά μεσολαβήσουν άνάμεσα στήν κυ
βέρνηση καί τή Συνέλευση, μά είχαν τήν ίδ ια  τύχη μέ 
τούς προκατόχους τους στό Οΐιπύίζ καί διώχτηκαν μ’ εύ- 
γένεια. Ή  'Α ριστερά τής ’Εθνοσυνέλευσης, δηλ. τό λε
γόμενο Ριζοσπαστικό Κόμμα, εστειλε τό ίδ ιο  κι αύτά 
τούς έπιτρόπους του,, μά άφοΟ πείστηκαν δσο χρειαζό
ταν γιά  τήν άπόλυτη άδυναμία τής Συνέλευσης τοΰ Βε
ρολίνου κι όμολόγησαν τήν δική τους ίση άδυναμία, ξα- 
ναγύρισαν στήν Φραγκφούρτη γ ιά  ν’ άναφέρουν έπιτυ- 
χίες καί νά έπιβεβαιώσουν τή θαυμαστή εΙρηνική διαγω γή 
τοΟ λαοΰ τοΰ Βερολίνου. Κι άκόμα σάν νά μήν δφτανε αύτό, 
δταν ό κ. Basserman, Μνας ά π ’ τούς έπιτρόπους τής Κεν
τρικής Κυβέρνησης, άνέφερε δτι τά τελευταία  αύστηρά 
μέτρα τών Πρώσσων ύπουργών δέν ήταν όλότελα Αδικαιο
λόγητα, μιά καί τίς τελευταίες μέρες είχαν δει νά κύκλο-
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φοροϋν στούς δρόμους τοΟ Βερολίνου, δτομα μέ σκοτεινά 
κι άγριω πά  πρόσωπα σάν έκεΐνα πού κάνουν πάντα τήν 
έμφάνισή τους στίς παραμονές άναρχικών κινημάτων (ά
πό τότες πήραν τ’ δνομα «μπασερμάνικοι τύποι»), οί ά- 
ξιότιμοι αύτοί βουλευτές τής Ά ρ ισ τερ δς  κι ένεργητικοί 
άντιπρόσωποι τών έπαναστατικών συμφερόντων, σηκώθη
καν γιά  νά  όρκιστοΟν καί νά βεβαιώσουν πώς αύτό δέν 
ήταν γεγονός ! "Ετσι, μέσα σέ δυό μήνες, άποδείχτηκε 
πλέρια καί μέ τρόπο χαρακτηριστικό, ή άναπηρία τής 'Ε 
θνοσυνέλευσης τής Φραγκφούρτης. Δέν μπορούσαν νά ύ· 
πάρξουν πιό όλοφάνερες άποδείξεις πώς τό σώμα αύτό 
ήταν όλότελα άκατάλληλο γιά  τό έργο του κι δχι μονάχα 
αύτό μά κι άκόμα πώς δέν είχε τήν παραμικρή ίδέα ποιό 
ήταν στήν πραγματικότητα τό καθήκον του.

Τό γεγονός πώς τόσο στή Βιέννη δσο καί στό Βερο
λίνο, ή τύχη τής έπανάστασης εΤχε κριθϋΐ, πώς καί στίς 
δυό αύτές πρωτεύουσες τά πιό σημαντικά καί πιό ζωτικά 
προβλήματα ε ίχα ν  τακτοποιηθεί, χωρίς νά παρθεΐ διόλου 
ϋπόψη, οΰτε καί στό παραμικρό, ή Οπαρξη της Συνέλευσης 
τής Φραγκφούρτης—καί μόνο τό γεγονός αύτό, ε ϊνα ι άρ- 
κετό νά στερεώσει τήν πίστη πώ ς τό σώμα αύτό δέν ήταν 
παρά μονάχα μιά έριστική λέσχη, πού τήν άποτελοΟσαν 
πλή-3ος χαζοί, πού έιτιτρέψανε στίς κυβερνήσεις νά  τούς 
μεταχειρίζονται σάν μιά κοινοβουλευτική μαριονέττα καί 
νά τή δείχνουν γιά  νά διασκεδάζουν τούς μαγαζάτορες 
καί μικροεμπόρους στά μικρά κράτη καί στίς μικρές πό
λεις, δσο θεωρούσαν βολικό νά  στρέφουν άλλοϋ τήν προ
σοχή τών μερίδων αύτών. Πόσον καιρό έκριναν πώς αύτό 
ήταν βολικό, θά δοϋμε άμέσως παρακάτω. Μά ένα γεγ ο 
νός πού άξίζει νά’ προσέξουμε εΤναι τούτο : πώς ά ν ά 
μεσα σ’ δλους αύτούς τούς «έξοχους* άντρες τής 
Συνέλευσης αύτής, δέν ύπήρχε ουτε ένας πού ν&χει τήν 
παραμικρή άντίληψη γιά  τό ρόλο πού έπαιζε καί μάλιστα 
άκόμα καί σήμερα, τά τέως μέλη τής λέσχης τής Φρκγκ- 
φούρτης, έχουν, χωρίς έξαιρέσεις, όλότελα δικά τους ιδιό
μορφα δργανα  γιά τήν άντίληψη τών Ιστορικών συα- 
βάντων.

Λονδίνο, Μάρτης 1852.
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Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ. 
ΔΙΑΙΤΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗ
[New York Daily Tribune, 24 Απρίλη τοΟ 1852)’

ΟΙ κυβερνήσεις τής Α υστρίας καί τής Πρωσσίας, χρη
σιμοποίησαν τούς πρώτους μήνες τοΟ 1849, γ ιά  νά  έκ- 
μεταλλευτοΟν τά  πλεονεκτήματα πού κέρδισαν τόν 
Όκτώβρη καί τό Νοέμβρη τής περασμένης χρονιάς. 
'Η  Αύστριακή Δ ίαιτα ά π ’ τήν έποχή τής κατάληψης 
τής Βιέννης, ύπήρχε μόνο γ ιά  τδνομα, σέ μιά μικρή 
έπαρχιακή πόλη τής Μ οραβίας, πού τή λέγα νε K resm ir. 
ΈκεΤ, ot σλαΟοι βουλευτές, πού μαζί μέ τούς έντο- 
λοδόχους τους, στάθηκαν βασικά τά  όργανα πού Ιβ γα - 
λαν τήν αύστριακή κυβέρνηση ά π ’ τήν ταπείνωσή της, 
τιμωρήθηκαν κατά τρόπο μοναδικό γ ιά  τήν προδοσία τους 
άπέναντι στήν εύρωπαίκή έπανάσταση. Μόλις ή κυβέρ
νηση ξαναβρήκε τή δύναμή της, μεταχειρίστηκε τή Δ ία ιτα  
καί τή σλαύίκη πλειοψηφία της μέ άπόλυτη περιφρόνηση 
κι δταν οί πρώτες έπιτυχίες τών αύτοκρατορικών δπλω ν 
προμηνοΟσαν τό γρήγορο τερματισμό τοΟ ΟύγγρικοΟ Πο
λέμου, ή Δίαιτα διαλύθηκε στίς 4 τοΟ Μάρτη κι ot βου
λευτές της διασκορπίστηκαν άπ’ τό στρατό. Τότβ μο
νά χα  οί σλαΟοι βουλευτές κατάλαβαν πώς έξαπατήθηκαν 
κι άρχισαν νά ξεφωνίζουν : "Ας πάμε στή Φραγκφούρτη, 
νά κάνουμε άπό κεΐ τήν άντιπολίτευση πού δέ μποροΟμε 
νά  κάμουμε έ δ ώ ! Μά τότε πιά ήταν πολύ άργά  καί τό 
γεγονός πώ ς δέν εΤχαν &λλη διέξοδο, παρά νά  μείνουν 
ήσυχοι ή νά σμίξουν μέ τήν άνάπηρη Συνέλευση τής, 
Φραγκφούρτης—αύτό καί μόνο τό περιστατικό εΤναι άρ- 
κετό νά  δείξη τήν άπόλυτη άδυναμία τους.

"Ετσι, σταμάτησαν γ ιά  τήν ώρα κι ίσω ς γ ιά  πάντα: 
ot άπόπειρες τών σλαύω ν τής Γερμανίας νά  ξαναποχτή - 
σουν μιάν άνεξάρτητη έθνική ύπόσταση. Διασκορπισμένο»: 
άπομεινάρια πολυαρίθμων έθνών, πού ή έθνική και πολι-
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τική τους ζω ντάνια είχβ σβήσει έδώ καί καιρό καί πού 
κατά συνέπεια, ήταν ύποχρεωμένα, έδώ καί χίλια,πάνω  
κάτω χρόνια , νά  σέρνονται στήν ούρά ένός πιό δυναχοΟ 
έθνους, τοΟ καταχτητή τους ,τό  ίδιο  δπως οΐ Ούαλοί στήν 
Α γ γ λ ία , οί Βάσκοι στήν Ισ π α ν ία , οί Κάτω Βρετόνοι στή 
Γαλλία καί στήν πιό νεώτερη περίοδο ot Ισ πα νο ί καί 
Γάλλοι ΚρεολοΙ στίς περιοχές έκεΐνες τής Βόρειας 'Α μ ε
ρικής, πού κατάχτησε ή Ά γ γ λ ο —άμερικανική φυλή—οί 
έθνικότητες αύτές πού ψυχορραγοΟσαν, ot Βοημοί, ot Κα- 
ρίνθιοι, οί Δαλματοί, κλπ, προσπάθησαν νά έπωφεληθοΟν 
ά π ’ τήν καθολική σύγχυση τοΟ 1848, γ ιά  ν ’ άποκατα- 
ατήσουν τό τελικό τους status quo τοΟ Σωτηρίου "Έτους 
800 μ.Χ.

‘Η ιστορία μιας όλόκερης χιλιετηρίδας, έπρεπε νά  τούς 
είχε μάθει πώ ς μιά τέτοια πισωδρόμηση ήταν άδύνατη ' 
πώ ς δν  όλάκερη ή περιοχή άνατολικά ά π ’ τόν "Ελβα καί 
Saale είχε κάποτε καταχτηθεί άπό συγγενικούς σλαύους, 
τό γεγονός αύτό δείχνει μονάχα τήν Ιστορική τάση καί 
ταυτόχρονα τή φυσική καί διανοητική δύναμη τοΟ γερμα
νικοί) έθνους νά ύποτάξει, ν ’ άπορροφήσει καί ν* άφο- 
μοιώσει τούς παλιούς άνατολικούς του γείτονες' πώ ς ή 
τάση γ ιά  τήν άπορρόφηση, άπ° τήν πλευρά τών Γερμανών, 
υπήρξε πάντα κι ήταν άκόμα, ένα ά π ’ τά πιό δυνατά μέσα 
πού μ’ αύτά  άπλώθηκε ό πολιτισμός τής Δυτικής Εύρώ- 
πης σ τ’ άνατολικά τής ήπείρου αύτής' πώ ς ή τάση αύτή 
τότε μονάχα  θά σταματήσει, σάν ή πορεία τοΟ έκγερμα- 
νισμοΟ ψτάσει στά σύνορα μεγάλων, ένιαίων, στέρεων 
έθνών, πού εΤναι Ικανά γ ιά  μιάν άνεξάρτητη έθνική ζωή, 
δπως ε ίνα ι ot Ο δγγροι κι ώς ένα βαθμό οί Πολωνοί καί 
πώ ς κατά συνέπεια, ή φυσική κι άναπόφευκτη μοίρα γιά 
δλα αύτά τά έθνη, πού ψυχορραγοΟν, είναι ν ’ άφήσουννά 
Ολοκληρωθεί ή πρόοδος τής άποσύνθεσης καί τής άπορ- 
ρόφησης άπ’ τούς Ισχυρότερους γείτονες τους. Βέβαια 
αύτό δέν άποτελεΐ πάρα  πολύ κολακευτική προοπτική γιά  
τήν έθνική φιλοδοξία τών όνειροπαρμένων πανσλαυιστών, 
πού κατόρθωσαν νά ξεσηκώσουν μιά μερίδα τοΟ λαού τής 
Βοημίας καί τών Νοτιοσλαύων.

Μά μποροΟν νά έλπίζουν πώς ή Ιστορία θά πισωγυ
ρίσει κατά χίλια  χρόνια μόνο καί μόνο γιά  ν ’ άρέσει σέ 
λιγοστές φθισικές όμάδες άνθρώπων, πού σ’ όποιαδήπο- 
τε περιοχή κι άν βρίσκονται εΤναι άνακατω μένες καί πε
ριστοιχίζονται άπό γερμανούς, πού άπό άμέτρητα σχεδόν 
χρόνια δέν μιλοΟν γιά  τούς διάφορους σκοπούς τοΟ πολι-
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τισμοΟ δλλη γλώ σσα εξω ά π ’ τή γερμανική κα| πού τούς 
λείπουν οί άπαραίτητοι δροι τής έθνικής ύπαρξης, ή Ικτα- 
ση κι ή ένότητα τοΰ έδάφους ; ’Έ τσ ι, ό πανσλαυιστικός 
ξεσηκωμός, πού παντοΟ, στά γερμανικά καί ούγγρικά έ- 
δάψη, ήταν τό περίντυμα γιά  τήν άποκατάσταση τής άνε· 
ξαρτησίας δλων αύτών τών άμέτρητων μικρών έθνών, 
συγκρούστηκε παντού μέ τά ευρωπαϊκά έπαναστατικά κι
νήματα κι οί σλαΟοι δν  κι Ισχυρίζονται πώς πολεμούν 
γ ιά  τήν άνεξαρτησία, βρέθηκαν πά ντα  σταθερά (εξω ά π 5 
τή δημοκρατική μερίδα τών Πολωνών) μέ τήν πλευρά τοΟ 
δεσποτισμοΟ καί τής άντίδρασης. "Έτσι Ιγ ινε στή Γερμα
νία, έτσ ι στήν Ο ύγγαρία , ετσι άκόμα έδώ καί κεϊ στήν 
Τουρκία. Προδότες τής λα ϊκής ύπόθεσης, ύποστηριχτές 
καί στυλοβάτες τών ραδιούργων τής αύστριακής κυβέρ
νησης, πήραν οί ϊδ ιο ι τή θέση τών άπόβλητων στά μάτια 
δλω ν τών έπαναστατικών έθνών. Κι &ν πουθενά ή μάζα 
τοΟ λαοΰ, δέν πήρε μέρος στίς μικροφιλονεικίες γιά  τήν 
έθνικότητα πού ξεσήκωσαν οί πανσλαυιστές ήγέτες, εγι- 
νε μόνο καί μόνο για τί είναι βυθισμένη στήν άπόλυτη 
&γνοια. Ώ στόσ ο  δέν πρέπει νά ξεχνούμε πώ ς στήν Πρά
γα , σέ μιά μισογερμανική πόλη, πλήθη άπό σλαύους φα
νατικούς χειροκροτούσαν κι έπαναλαβαίνανε τήν κραυ
γ ή : «Καλύτερα τό Ρωσσικό κνούτο ά π ' τή γερμανική έ- 
λευθερίαΐ». ΆφοΟ ξεθύμανε ή πρώτη τους προσπάθεια 
στά 1848 κι δστερ’ ά π ’ τό μάθημα πού τούς εδωσε ή 
αύστριακή κυβέρνηση, δέ φαίνεται τ θανό νά ξανακάμουν 
άπόπειρα σέ μιά μελλοντική εύκαιρία. Μά fiv θά προσ πα
θήσουν ξανά, μέ τά ίδ ια  προσχήματα, νά συμμαχήσουν 
μέ τις άντεπαναστατικές δυνάμεις, τό καθήκον τών γερ- 
μανών είνα ι όλοψάνερο. Καμμιά χώρα σ’ έπαναστατική 
κατάσταση καί μπερδεμένη σ’ δναν έξωτερικό πόλεμο, δέν 
μπορεΐ ν’ άνεχτεΐ στούς  κόλπους της μιά Βανδέα (*).

Ό σ ο  γ ιά  τό σύνταγμα πού θέσπισε ό αύτοκράτορας, 
ταυτόχρονα μέ τή διάλυση τής Δίαιτας, δέν είναι άνάγ· 
κη νά  ξαναγυρίσουμε σ ' αύτό, γιατί ποτέ δέν έφαρμόστη-
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κε στήν πράξη καί τώρα παραμερίστηκε όλότελα. Ά π ’ τίς 
4 τοΟ Μάρτη τοΟ 1849, ή άπολυταρχία άποκαταστάθηκε 
στήν ΑόστρΙα, σ’ δλες τίς έκδηλώσεις καί τούς σκοπούς 
της.

Στήν Πρωσσία, οί βουλές συνήλθαν τό Φλεβάρη γιά  
νά  έπικυρώσουν καί ν ’ άναθεωρήσουν τόν καινούργιο κα
ταστατικό χάρτη, πού θέσπισε ό βασιλιάς. Συνεδρίαζαν 
γύρω  στίς Εξη βδομάδες, ταπεινές κι άρκετά χλιαρές στή 
συμπεριφορά τους άντίκρυ στήν κυβέρνηση, χωρίς ώστόσο 
νδνα ι πέρα γιά  πέρα προετοιμασμένες νά  προχωρήσουν 
τόσο μακρυά, δσο θ&θελαν ό βασιλιάς κι ot ύπουργοί του. 
Κατά συνέπεια, μόλις παρουσιάστηκε ή πρώτη κατάλληλη 
εύκαιρία, τίς διέλυσαν.

"Ετσι, τόσο ή Αύστρία δσο κι ή Πρωσσία, τίναξαν 
γ ιά  τήν ώρα τις άλυσίδες τοΟ κοινοβουλευτικοΰ έλέγ- 
χου. Τώρα ot κυβερνήσεις συγκέντρωσαν στά χέρια 
τους δλη τήν έξουσία καί μποροόσαν νά  έπιβάλλουν τήν 
έξουσία αύτή, δπου χρειαζόταν. Ή  Αύστρία πάνω  στήν 
Ο ύγγαρία  καί στήν ’Ιταλία, ή Πρωσσία πάνω  στή Γερ- 
μανία. Γιατί κι ή ΠρωσσΙα, τό ίδ ιο  προετοίμαζε μιά έκ- 
στρατεία γιά  ν’ άποκαταστήσει τήν «τάξη» στά μικρότερα 
κράτη.

Μιά κι ή άντεπανάσταση έπεκράτησε τώρα στά δυό 
μεγάλα  κέντρα δράσης τής Γερμανίας, στή Βιέννη καί τό 
Βερολίνο, δέν άπομένανκ πιά παρά μονάχα τά πιό μικρά 
κράτη δπου ό ά γώ να ς ήταν άκόμα άμφίβολος, άν κι έκεΐ 
τό ίδιο ή ζυγαριά  εγερνε όλοένα καί πιό πολύ ένάντια 
στά έπαναστατικά συμφέροντα. Τά μικρά αύτά κράτη, 
δπως είπαμε, βρήκαν £να κοινό κέντρο στήν Ε θ ν ο σ υ ν έ 
λευση τής Φραγκφούρτης. Ή  λεγομένη αύτή Ε θ νο σ υ ν έ
λευση, λοιπόν, μ’ δλο πού τό άντιδραστικό πνεύμα της 
ήταν άπό καιρό όλοφάνερο, σέ τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε 
ό ϊδ ιος ό λαός τής Φραγκφούρτης νά ξεσηκωθεί καί νά  
πάρει τά δπλα ένάντιά της, ώστόσο, λίγο πολύ, ή κατα
γω γή της ήταν έπαναστατικής φύσης. Τό Γενάρη εΤχε 
πάρει μιάν άνώμαλη, έπαναστατική θέσ η 'μ ιά  κιήάρμοδιό- 
τητά της δέν είχε ποτέ καθοριστεί, πήρε στό τέλος τήν 
άπόφαση—άπόφαση πού ώστόσο, ποτέ δέν άναγνωρί- 
στηκε ά π ’ τά μεγαλύτερα κράτη—πώς ot άποφάσβις της 
ε ίχα ν  Ισχύ νόμου. Δέν πρέπει νά μάς κάνει εντύπωση 
πώο ή φιλελεύθερη, μοναρχική άστική τάξη όλάκερης
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σχεδόν τής Γερμανίας, κάτω άπ* τίς συνθήκες αΰτές Kt 
δταν τό συνταγματικό—μοναρχικό κόμμα εΐδε νά τοϋ 
παίρνουν τίς θέσεις του ot άναστημένοι άπολυταρχικοΐ, 
θά στήριζε τήν τελευταία έλπίδα της, στήν πλειοψηφία 
τής Συνέλευσης αύτής, τό ίδ ιο  άκριβώς δπως, οί μικρομα- 
γαζάτορες, ό πυρήνας αύτός τοΟ Δημοκρατικού Κόμ
ματος, συγκεντρώθηκαν στήν άπόγνωσή τους, πού μ εγά 
λωνε όλοένα, γύρω  ά π ’ τή μειοψηφία τοΟ ϊδιου αύτοΟ 
σώματος, πού στήν πραγματικότητα άποτελοΟσε τήν τε
λευταία συμπαγή κοινοβουλευτική φ άλαγγα  τής δημοκρα
τίας. ’Α π’ τήν άλλη μεριά, οί μεγάλες κυβερνήσεις καί 
Ιδιαίτερα ή πρωσική Κυβέρνηση, εβλεπαν όλοένα καί 
πιό πολύ πώ ς τό σώμα αύτό πού έκλέχθηκε άνώμαλα, δέν 
συμβιβαζόταν μέ τό παλινορθωμένο Μοναρχικό σύστημα 
στή Γερμανία κι &ν δέν έπέβαλαν άμέσως τή διάλυσή 
του, αύτό τό Ικαμαν μόνο καί μόνο για τί δέν ε ίχε  φτά- 
σει άκόμα ή ώρα καί γ ια τί ή ΠρωσσΙα περίμενε νά  τό 
χρησιμοποιήσει προτήτερα γιά  νά ύποστηρίξει τούς παρα
πέρα φιλόδοξους σκοπούς τής.

Στό άναμεταξύ, ή φτωχή αύτή Συνέλευση, επεφτε 
όλοένα καί σέ μεγαλύτερη σύγχυση. Τούς άντιπροσώ- 
πους καί τούς έπιτρόπους της, τούς μεταχειρίστηκαν μέ 
τήν έσχατη περιφρόνηση, τόσο στή Βιέννη, δσο καί 
στό Βερολίνο. "Ενα ά π ’ τά μέλη της, μ’ δλη τήν κοι
νοβουλευτική του άσυλία , έκτελέστηκε στή Βιέννη σ ά ν  
κοινός στασιαστής. Πουθενά δέν σέβονταν, δέν ϊδ ινα ν  
σημασία, τά δ ια τά γμ ατά  της. Κι &ν καμιά φορά τά πρό
σεχαν τά μεγαλύτερα κράτη, αύτό γινόταν μέ νότες δια
μαρτυρίας, πού σ’ αΰτές άμψισβητοΟσαν τό δικαίωμα τής 
Συνέλευσης νά  ψηψ(ζει νόμους καί νά παίρνει άποψάσεις 
πού δεσμεύανε τΙς κυβερνήσεις τους. Ό  άντιπρόσωπος 
τής Συνέλευσης, ή κεντρική έκτελεστική έξουσία, εΤχε 
μπερδευτεί σέ διπλωματική φαγω μάρα  μ" δλες σχεδόν 
τΙς κυβερνήσεις τής Γερμανίας καί πα ρ’ δλες τΙς προσ- 
πάθειές τους, οΰτε ή Συνέλευση, οΰτε ή Κεντρική Κυβέρ
νηση δέν μπορούσαν νά κάμουν τήν Αύστρία καί τήν 
ΠρωσσΙα νά  άναγνω ρίσουν όριστικά τΙς άπόψεις, τά σ χέ
δ ια  καί τά αΐτήματά τους. Στό τέλος ή Συνέλευση, ά ρχι
σε νά βλέπει καθαρά, τούλάχιστο ώς ϊν α  βαθμό, πώ ς ά 
φησε νά  τής ξεψύγει Απ’ τά χέριά  της δλη ή έξουσία τη ς ,, 
πώς βρισκόταν στό Ιλεος τής Αύστρίας καί τής Πρωσ- 
σίας καί πώς δν σκόπευε κ&ν νά  έπεξεργαστεί 6να όμο-
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<τπονδιακό σύνταγμα γιά  τήν Γερμανία, Ιπρεπε νά κατα- 
π ια σ τεί μέ τή δουλειά άμέσως, μέ προθυμία καί 
μέ μεγάλη σοβαρότητα. Καί πολλά ά π’ τά  ταλαντευό
μενα μέλη της, έβλεπαν τό ίδ ιο  όλοκάθαρα πώς ε ίχ α ν  
έξαπατηθεΐ έλεεινά άπ’ τΙς κυβερνήσεις. Μά, στήν άδύ- 
ναμη θέση πού βρίσκονταν, τί μποροΟσαν νά κάμουν τώ
ρ α ; Τό μόνο πράγμα  πού θά μπορούσε νά  τούς σώσει, 
ήταν νά περάσουν πρόθυμα κι άποφασιστικά στό λα'ίκό 
στρατόπεδο. Μά ή έπιτυχία , άκόμα κι αύτής τής άπόπει- 
ρας, ήταν κάτι παραπάνω  άπό άμψίβολη. Κι ΰστερα, ποΟ 
ήταν μέσα σ ’ αύτό τό άδύνατο πλήθος ά π ’ τ’ άναποφάσι- 
στα, κοντόφθαλμα, ξιπασμένα δντα πού, δταν ό αιώνιος 
θόρυβος άπ’ τίς  άλληλοσυγκρουόμενες φήμες καί τις δι
πλωματικές διακοινώσεις τούς έκανε νά  τά χάνουν όλότε- 
λα , πού ζητούσαν μοναδική παρηγοριά καί στήριγμα στήν 
άσταμάτητα έπαναλαμβανόιιενη βεβαίωση πώς ήταν ot 
πιό μεγάλοι καί πιό σοφοί άντρες τής χώρας καί πώς μο
νά χα  αύτοί μποροΟσαν νά σώσουν τή Γ ερμανία—ποΟ, λέ
με, βρίσκονταν άνάμεσα στά φτωχά αύτά πλάσματα, πού 
Μνας καί μόνος χρόνος κοινοβουλευτικής ζωής τά  είχε 
μεταβάλει σέ όλότελα βλάκες, ποΟ βρίσκονταν οι ικανοί 
άνθρωποι γ ιά  μιά γρήγορη κι όριστική άπόφαση κι 
άκόμα λιγότερο γιά  μιά ένεργητική καί λογική δράση;

Τελικά, ή Αύστριακή κυβέρνηση έβγαλε τή μάσκα. 
Στό σύνταγμά της τής 4ης τοΟ Μάρτη, άνακήρυξε τήν Αύ
στρία άδιαίρετη μοναρχία, μέ κοινά οίκονομικά, κοινό σύ
στημα τελωνιακών δασμών καί στρατιωτικών θεσμών, κα
ταργώ ντας μ’ αύτό κάθε φραγμό καί διάκριση άνάμεσα 
σέ γερμανικές καί μή γερμανικές έπαρχίες. ‘Η δήλωση 
αύτή δγινε παρά τις άποφάσεις καί τ’ άρθρα τοΟ όμο- 
σπονδιακοΟ συντάγματος πού άναφέραμε κι ε ίχε  κιόλας 
ψηφιστεί άπ* τή Συνέλευση τής Φραγκφούρτης. ΤΗ ταν τό 
γάντι τοΟ πολέμου πού τής πετοΟσε κατάμουτρα ή Αύ
στρία κι ή φτωχή Σ υνέλίυση , δέν μποροΟσε νά κάμει δ ια
φορετικά παρά νά τό σηκώσει. Αύτό τδκαμε μ’ άρκετό 
φαμφαρονισμό, μά ή Αύστρία, έχοντας πλέρια συνείδηση 
τής δύναμής της καί τής άπόλυτης μηδέν ικότητας τής Σ υ 
νέλευσης, μπόρεσε μιά χαρά  ν ’ άφήσει νά περάσει άπα- 
ρατήρητο. Κι ή πολύτιμη αύτή άντιπροσωπεία τοΟ γερμα- 
νίκοΟ λαοΟ, δπω ς αύτοχαρακτηριζόταν, γ ιά  νά  έκδικηθεί 
τήν προσβολή αύτή πού τής Εκανε ή Α ύστρία, δέ βρήκε 
καλύτερον τρόπο παρά νά  ρ ιχτεί, χεροπόδαρα δεμένη,
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στά πόδια τής Πρωσσικής κυβέρνησης. "Οσο κι &ν φ α νεί 
Απίστευτο, γονάτισε μπροστά στούς ϊδ ιους έκείνους ύ- 
ττουργούς πού είχε καταδικάσει σάν άντισυνταγματικούς 
κι άντιλαίκούς καί πού μάταια είχε ζητήσει τήν άπόλυ- 
σή τους. Οί λεπτομέρειες τής άτιμης αύτής συναλλαγής 
καί τά κωμικοτραγικά περιστατικά πού άκολούθησαν, θ’ 
άποτελέσουν τό θέμα γ ιά  τό έπόμενο άρθρο μας.

Λονδίνο, ’Απρίλης 1852.
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Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΣΣΙΑΣ

[New York Daily Tribune, 27 ‘Ιούλη 1852}

Ε ρ χό μ α σ τε  τώρα στό τελευταίο κεφάλαιο τής Ιστο
ρίας τής Γερμανικής Έ πα νά σ τα σ ης: τή σύγκρουση τής 
Ε θνικής Συνέλευσης μέ τΙς κυβερνήσεις στά διάφορα 
κράτη καί είδικά μέ τήν κυβέρνηση τής Πρωσσίας, τήν έξέ- 
γερση στή Νότια καί Δυτική Γερμανία καί τήν τελική 
καταστολή της ά π’ τήν Πρωσσία.

Ε ίδαμε κιόλας τήν Ε θνοσυνέλευση  τής Φραγκφούρτης 
πάνω  στή δουλειά. Τήν είδαμε νά τήν κλωτσάει ή Αό- 
στρία, νά  τήν προσβάλλει ή Πρωσσία, νά μήν τήν άκοΟν 
τά πιό μικρά κράτη, νά τήν ξεγελάει ή ίδ ια  ή δική της 
άνίκανη Κεντρική «Κυβέρνηση», πού, μέ τή σειρά της 
πάλι, ε ίχε  γίνει, γιά  δλους μαζί τούς ήγεμόνες τής χώ ρας 
καί γ ιά  τόν καθένα ξεχωριστά, τό κορό'ίδο. Μά στό τέλος 
τά πράγματα  άρχισαν νά γίνοντα ι άπειλητικά γ ιά  τό κα- 
χεκτικό, άναποφάσιστο, νερόβραστο νομοθετικό αύτό 
σώμα. ’Αναγκάστηκε νά  φτάσει στό συμπέρασμα πώς «ή 
πραγματοποίηση τής ύψηλής Ιδέας τής Γερμανικής ένότη- 
τα ς κινδύνευε» πράγμα  πούσήμαινε, οΰτε λ ίγο  οΰτεπολύ, 
πώς ή Συνέλευση τής Φραγκφούρτης, δλα δσα είχε  κά
μει κι δλα  δσα εμελλε νά  κάμει, έπρόκειτο ϊσω ς νά γ ί
νουν καπνός. "Έτσι βάλθηκε νά  δουλέψει στά  σοβαρά γιά  
νά  πραγματοποιήσει δσο τό δυνατό πιό γρήγορα τό μεγά
λο της έργο, τό «Αύτοκρατορικό Σύνταγμα». ‘Ωστόσο, 
ύπήρχε μιά δυσκολία. Τί θά ήταν ή έκτελεστική έξουσία ; 
Εκτελεστικό συμβούλιο ; "Οχι, γ ια τί αύτό θά σήμαινε, 
Μτσι νόμιζαν μέ τή σοφία τους, πώ ς έκαναν τή Γερμανία, 
Δημοκρατία. «Πρόεδρος» ; Τό ίδ ιο  πράγμα θ&ταν. Έ π ρ επ ε  
λοιπόν ν ’ άποκαταστήσουν τό παλιό αύτοκρατορικό ά- 
ξίωμα. Μά—μιά καί κάποιος πρίγκηπας βέβαια έπρεπε νά 
γ ίνει αότοκράτορας—ποιός θ&ταν α ύ τό ς ; ’Ασφαλώς δέν 
μποροΟσε νδναι κανένας dii m inorum  gentium , (μικροευ-
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γενής) άπό τή Reuss - Schleiz - Greiz - Lobenstein - 
Ebersdorf, ώς τή Βαυαρία. Οΰτβ ή Αύστρία, οΰτε ή Πρωσ- 
σ ία  θά τό άνέχονταν αύτό. Δέν μποροΟσε λοιπόν νδναι 
παρά  μονάχα αύστριακός ή πρώσσος πρίγκηπας. Μά ποιός 
άπό τούς δ υ ό ; Δέν υπάρχει άμφιβολία, πώ ς κάτω άπό 
διαφορετικές, εύνοΐκές συνθήκες, ή άξιοσέβαστη αύτή 
Συνέλευση, θά συνεδρίαζε ώς τά  σήμερα, συζητώντας τό  
σ πουδα ίο  αύτό δίλημμα, χωρίς νδ να ι (κανή νά  ψτάσει 
σέ κάποιο συμπέρασμα, &ν ή Αύστριακή κυβέρνηση δέν 
έκοβε τό Γόρδιο δεσμό καί δέν τούς γλύτωνε Ετσι ά π ’ τόν 
κόπο καί τή φασαρία.

Ή  Αύστρία, ήξερε πάρα πολύ καλά, πώ ς ά π 5 τή 
στιγμή πού θά μποροΟσε νά έμφανιστεΐ μπροστά στήν 
Εύρώπη μέ ύποταγμένες δλες της τίς έπαρχίες, σά  μιά 
Ισχυρή καί μεγάλη Εύρωπαΐκή δύναμη, ό νόμος τής πολι
τικής βαρύτητας θά τραβούσε τήν ύπόλοιπη Γερμανία στήν 
τροχιά της, χω ρίς τή βοήθεια καμμιάς έξουσίας, σάν έκά- 
νη που θά τής έδινε Ενα αύτοκρατορικό στέμμα, πού θά 
τό πρόσφερνε ή Συνέλευση τής Φραγκφούρτης. Ή  Αύ- 
στρία ήταν πολύ πιό δυνατή, πολύ πιό έλεύθερη στίς κι
νήσεις της, ά π ’ τήν έποχή πού τίναξε τό άνίσχυρο στέμ
μα τής Γερμανικής Αύτοκρατορίας—Ενα στέμμα πού έμπό· 
διζε τήν άνεξάρτητη πολιτική της, ένώ δέν πρόσθετε ουτε 
Ενα γιώ τα στή δύναμή της ε ίτε  μέσα, είτε Εξω ά π ’ τή 
Γερμανία. Κι &ν πάρουμε σάν πιθανή τήν περίπτωση πώς 
ή Αύστρία δέ μποροΟσε νά κρατήσει τίς θέσεις της στήν 
'Ιτα λ ία  καί τήν Ο ύγγαρία, πού τότε ε ίχε  διαλυθεί, έκ- 
μηδενιστεΐ καί ή Γερμανία τό ίδιο, δέν θά μπορούσε 
ποτέ νά  Εχει άξιώσεις νά ξαναπάρει Ενα στέμμα πού εΙχ3 
ξεφύγει άπό τά χέρια της ένώ  βρισκόταν στό άπόγειο 
τής δύναμής της. “Ετσι ή Αύστρία κηρύχτηκε άμέσως 
ένάντια σέ κάθε αύτοκρατορική παλινόρθωση καί ζήτησε 
άνοιχτά  μόνο τήν άποκατάσταση τής Γερμανικής Δ ίαιτας, 
τής μόνης Κεντρικής Κυβέρνησης τής Γερμανίας πού ήταν 
γνω στή κι άναγνωριζόταν άπ’ τίς συνθήκες τοΟ 1815, καί 
στίς 4 τοΟ Μ άρτη, δημοσίευσε τό σύνταγμα έκεΐνο, πού 
δέν ε ΐχ ε  άλλο νόημα παρά μονάχα νά  κηρύξει τήν Αύ- 
στρία μιά άδιαίρετη, συγκεντρωτική κι άνεξάρτητη μοναρ
χία, διαφορετική άκόμα κι ά π ’ τή Γερμανία έκείνη, πού 
Εμελλε ν’ άναδιοργανώσει ή Συνέλευση τής Φραγκφούρτης.

Π ραγματικά, ή άνοιχτή αύτή κήρυξη πολέμου, δέν 
άφηνε, στούς τάχα τες σοφούς τής Φραγκφούρτης, &λλη 
έκλογή παρά ν’ άποκλείσοον τήν Αύστρία ά π ” τή Γ έρμα-
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via καί νά  δημιουργήσουν, μέ τήν ύπόλοιπη χώρα) Ενα ε ί
δος Κάτω Αυτοκρατορίας (*), μιά «Μικρή Γερμανία» (*) 
πού τόν κάπως φτωχικό αύτοκρατορικό μανδύα της θά 
τόν Ιρριχναν ατούς ώμους τής ΑύτοΟ Μ εγαλειότητας του 
βασιλιά  τής Πρωσσίας. Αύτό, θά πρέπει νά τό ύπενθυμί- 
σουμε, ήταν ή άναβίωση ένός παλιοΟ σχεδίου πού είχε  
κιόλας προταθεΐ έδώ καί πρίν έξη ή όχτώ χρόνια, πάνω - 
κάτω, άπό κάποιο κόμμα φιλελευθέρων δ ο γ μ α τ ι κ ώ ν  
τής Νότιας καί Κεντρικής Γερμανίας, πού θεωρούσαν σά 
θεόσταλτες τϊς ταπεινωτικές συνθήκες πού μ ' αύτές, ή π α 
λιά τους τρέλλα, προβαλλόταν πάλι σάν ή τελευταία 
«καινούργια γραμμή» γιά  τή σωτηρία τής χώρας.

Έ τσ ι, τό Φλεβάρη καί τό Μάρτη τοΟ 1849, τελείω
σαν τή συζήτηση πάνω στό Αύτοκρατορικό Σύνταγμα, 
μαζί μέ τή Διακήρυξη τών Δικαιωμάτων καί τόν Αύτοκρα
τορικό Ε κλογικό Νόμο.‘Ωστόσο, μιά κι ύποχρεώθηκαν νά 
κάμουν, σέ πάρα πολλά σημεία, τις πιό άντιφατικές πα
ραχω ρήσεις—πότε στό συντηρητικό ή πιό σωστά στό άντι- 
δραστικό κόμμα—πότε στις πιό προοδευτικές μερίδες τής 
Συνέλευσης. Στήν πραγματικότητα, ήταν όλοφάνερο πώς 
ή ήγεσία τής Συνέλευσης, πού πριν άνήκε στο Δεξιά καί 
τό Δεξιό Κέντρο (τούς συντηρητικούς καί τούς άντιδρα- 
στικούς), σιγά - σ ιγά, cxv κι άργά , περνούσε στήν ’Αρι
στερά ή τή δημοκρατική πλευρά τοϋ σώματος αύτοΟ.

‘Η κάπως άμψίβολη θέση τών αύστριακών βουλευτών, 
σέ μιά Συνέλευση πού άπόκλεισε τή χώρα τους άπ* τή 
Γερμανία καί δπου ωστόσο καλούνταν νά πάρουν μέρος 
καί νά ψηφίσουν, εύνοοΰσε τή διατάραξη τής Ισορροπίας 
κι έτσι, νωρίς, γύρω  στά τέλη τοΟ Φλεβάρη, ή Α ρισ τερά  
τοΟ Κέντρου κι ή ’Αριστερά, βρέθηκαν μέ τή βοήθεια τών 
αύστριακών ψήφων γενικά σέ πλειοψηφία, ένώ άλλες μέ
ρες, ή συντηρητική μερίδα τών Αύστριακών, όλότελα ξα 
φνικά καί γ ιά  τό άστεΐο  τοΟ πράγματος, ψήφιζε μαζί μέ 
τή δεξιά, κάνοντας 6τσι τή ζυγαριά  νά  γέρνει πάλι πρός

15$

1. Τό δνομα αύτό δινόταν στήν ’Ανατολική Ρωμαϊκή Αύτοκρα- 
τορία (Βυζάντιο) στήν περίοδο της παρακμής της. (Σημ. Ά γγλ. 
Έκδ.).

2. "Υστερ’ άπ’ τό Γάλλο - Πρωσσικό πόλεμο τοϋ 1870 - 71 καί 
τήν ήττα της Γαλλίας, συγκροτήθηκε δριστικά ή Γερμανική Αύτοκρα- 
τορία. Στήν Αύτοκρατορία οώτή δέν συμπεριλαμβανόταν ή Αυστρία. 
“Ετσι στήν αύτοκρατορία αύτή δόθηκε κι δ τίτλος «Μικρή Γερμανία» 
καί τόν τίτλο αύτό χρησιμοποίησαν άργότερα & Μάρξ κι ό Ένγκελς 
στά Εργα τους. (Σημ. τ. Μετ.).



τήν άλλη πλευρά. Σκοπός τών αύστριακών μέ τ* άπότομα 
αύτά  soubresauts (άναπηδήματα) ήταν νά  ρίξουν τή Σ υνέ
λευση στήν κοινή περιφρόνηση, πράγμα πού, ώστόσο„ 
ήταν όλότελα περιττό, γιατί ή μάζα  τοΟ λαοΟ άπό καιρό 
ε ίχ ε  κιόλας πειστεί γ ιά  τό άπόλυτα ψεύτικο κι όλότελα 
τιποτένιο κάθε πράγματος πού έρχόταν ά π ’ τή Φρανκ
φούρτη. Τώρα τι εϊδους Σύνταγμα σχεδιάστηκε, στό με
ταξύ, κάτω άπ* αύτά τά σύρε κι Ιλα , είναι εύκολο να τό 
φανταστεί ό καθένας.

‘Η ’Αριστερά τής Συνέλευσης—αύτή ή elite (τό ά ν 
θος) καί τό καμάρι τής έπαναστατικής Γερμανίας, δπως 
πίστευε γιά  τόν έαυτό της πώς εΤναι—είχε μεθύσει όλό
τελα  άπ’ τις λιγοστές τιποτένιες έπιτυχίες πού βΐχε κατα
φέρει, μέ τή καλή θέληση ή πιό σωστά μέ την κακή θέ
ληση μι&ς χούφτας αύστριακών πολιτικάτηδων πού ένερ- 
γοΟσαν σύμφωνα μέ τΙς έντολές καί γιά  τό συμφέρον τοΟ 
αόστριακοθ δεσποτισμοΟ. "Οταν ή παραμικρή προσέγγιση1 
μέ τις δικιές τους δχι καί πολύ καλά ξεκαθαρισμένες άρ- 
χές πετύχαινε, μέ μιά όμοιοπσθητική, έκλεπτυσμένη μορ
φή, κάποιο είδος κύρωσης ό π ” τή Συνέλευση τής Φραγκ- 
φούρτης, οί Δημοκρατικοί αύτοί δ ιαλαλοΰσαν πώς ε ίχαν  
σώσει τή χώρα καί τό λαό. Οί φτωχοί αύτοί, άλαφρόμυα- 
λοι άνθρωποι, στήν πορεία τής γενικά πολύ σκοτεινής 
ζωής τους, ήταν τόσο πολύ λίγο συνηθισμένοι σέ κάτι πού 
νά  μοιάζει μ3 έπιτυχία, πού πίστευαν στ’ άλήθεια τώρα 
πώ ς of τιποτένιες τροποποιήσεις τους, πού ψηφίζονταν 
μέ πλειοψηφία δυό ή τριών ψήφων, θ5 άλλαζαν τήν δψη 
τής Εύρώπης. Ά π ’ τήν άρχή τοϋ νομοθετικού τους στα
δίου, ε ίχαν  μολυνθεΐ, περισσότερο άπό κάθε άλλη μερίδα 
τής Συνέλευσης, ά π ’ τήν άγιάτρευτη έκείνη άρρώστεια τοΟ 
κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ο ύ  κ ρ ε τ ι ν ι σ μ ο ύ ,  μιά π ά 
θηση πού διαποτίζει τ’ ατυχα  θύματά της μέ τή πανηγυ
ρική πεποίθηση πώς όλόκληρος ό κόσμος, ή ιστορία του 
καί τό μέλλον, κυβερνιούνται καί καθορίζονται άπό μιά 
πλειοψηφία ψήφων στό ξεχωριστό αύτό άντιπροσωπευτικό 
σώμα πού Ιχ ε ι τήν τιμή νά τούς λογαριάζει άνάμεσα στά 
μέλη του καί πώ ς δλα  καί κάθετι ξεχωριστά, πού γ ίνετα ι 
έξω άπ’ τούς τοίχους τής α ίθουσας τών συνεδριάσεών 
τους—πόλεμοι, έπαναστάσεις, κατασκευές σιδηροδρόμων, 
άποικίσμοί σ ' όλάκερεζ καινούργιες ήπείρους, άνακάλύ- 
ψειςχρυσωρυχείων στήν Καλιφόρνια, διώρυγες στήν Κεν
τρ ικ ή ’Αμερική, ρωσσικές στρατιές κι’ δτι αλλο μπορί: ι  
£χει κάποια μικρή άξίωση πώ ς Ιχε ι έπίδραση πάνω στά
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πεπρωμένα τής Ανθρωπότητας—δέν είναι τίποτε οέ  σ ύγ
κριση μέ τ’ Ασύγκριτα περιστατικά πού συνδέονται μέ 
τό σπουδαίο ζήτημα, όποιοδήποτε κι δν  είνα ι, πού Απα
σχολεί Ακριβώς τούτη τή στιγμή τήν προσοχή τής Αξιότι
μης Βουλής.

Έ τ σ ι , τό Δημρατικό Κόμμα στή Συνέλευση, μέ τό 
νά  βάλει λαθρα ία  λίγες Απ’ τΙς πανάκειές του (nostrums) 
στό «Αύτοκρατορικό Σύνταγμα*, άνέλοβε τήν ύποχρέωση 
πρώτα νά τό ύποστηρίξει, δν  καί σέ κάθε οόσιαστικό του 
σημείο βρισκόταν σέ ξεκάθαρη Αντίθεση μέ τις τόσες φο
ρές διακηρυγμένες δικές του Αρχές. Καί τελικά, δταν τό 
νόθο αύτό έργο, έγκαταλείφτηκε ά π 9 τούς ίδ ιους τούς 
σ υγγραφ είς του καί κληροδοτήθηκε σ ’ αύτό, Αποδέχτηκε 
τήν κληρονομιά κι ύποστήριξε αύτό τό μ ο ν α ρ χ ι κ ό  
Σύνταγμα, Ακόμα κι ένΑντια σ* δλους δσοι τ ό τ ε  δια- 
κήρυχναν τΙς δικές του δ η μ ο κ ρ α τ ι κ έ ς  Αρχές.

Μά πρέπει νά όμολογήσουμε πώς αύτή ή Αντίφαση 
7V όλοφΑνερη. Ό  Ακαθόριστος αύτο - Αντιφατικός, 
οριμος χαρακτήρας τοΟ ΑύτοκρατορικοΟ ΣυντΑγμα- 

ς , δέν ήταν παρά ή πιστή είκόνα Απ’ τΙς Ανώριμες 
ομΑτες σύγχυση, συγκρουόμενες Ιδέες χών δημοκρατι

κών αύτώ ν τζέντλμεν. Κι δ ν  τΑ ϊδ ια  τους τά  λεγάμενα 
καί γραφ τά—στό βαθμό πού ήταν σέ θέση νά  γράφουν— 
δέν ήταν Αρκετή Απόδειξη γ ι αύτό, τήν Απόδειξη μδς τήν 
έδω σαν oC πράξεις τους. Γιατί, Ανάμεσα σέ φρόνιμους Αν
θρώπους, θεωρείται φυσικό νΑ κρίνεται Ενας άνθρωπος 
δχι Απ’ τΙς όμολογίες του, μά μέ τΙς πράξεις του, δχι Απ* 
αύτό πού Ισχυρίζεται πώς είναι, μΑ Από κείνο πού κΛ- 
νει κι Από κείνο πού πραγματικΑ είνα ι καί τΑ κα
τορθώματα τών ήρώων αύτών τής Γερμανικής δημο
κρατίας, μ ιλδνε, Από μόνα τους, ΑρκετΑ καυγαλέα, δπως 
θά μάθουμε σιγά-σιγά. Ω στόσο, τό Αύτοκρατορικό Σύν
τα γμα  μ° δλα τά  συμπληρώματα καί τά  πανωπροίκια του 
(paraphernalia), ψηφίστηκε όριστικά καί στις 28 τοΟ Μ άρ
τη ό βασιλιάς τής Πρωσσίας, μέ 290 ψήφους, ένάντια σέ 
248 άποχές καί 200 πάνω κάτω πού άπουσίαζαν, έκλέ- 
χτηκε αύτοκράτορας τής Γερμανίας m inus (πλήν) τής Αό- 
στρίας. Ή  Ιστορική είρωνία όλοκληρώθηκε. *Η αύτοκρατο- 
ρική φάρσα πού παίχτηκε στούς δρόμους τοΟ Βερολίνου 
μπροστά στόν κατάπληκτο λαό, τρεις μέρες Οστερ’ Απ’
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τήν έπανΑσταση στίς 18 τοΟ Μάρτη 1848 (*), Απ’ τό Φρει
δερίκο Γουλιέλμο Δ ', ένώ βρισκόταν σέ κατάσταση ποΟ 
« έ  κάθε &λλο μέρος τοΟ κόσμου θ&πεφτε στίς κυρώσεις 
τοΟ νόμου ένάντια',,στή μέθη—ή Αηδιαστική αύτή φάρσα, 
Ακριβώς 6να χρόνο Αργότερα, έπικυρωνόταν Απ* τή λε
γάμενη Αντιπροσωπευτική Συνέλευση όλΑκερης τής Γερ
μανίας. Αύτό, λοιπόν, ήταν τό Αποτέλεσμα τής Γερμανι
κής ’Επανάστασης.

Λονδίνο, Ιο ύλη ς 1852.
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1. Στίς 18 τοΟ Μάη-τοΟ 1848, δ βασιλιάς, μισομεθυσμένος, γύ
ριζε στούς δρόμους της πόλης του Βερολίνου καί διαλαλοΰσε στό 
Χοίό πώς ήταν Ετοιμος νά μπει έπικεφαλής του κινήματος, γ ιά  τή δη
μιουργία μιας Ενωμένης Γερμανίας. (Σ.τ.Μ.)



Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
[New York Tribune, 19 Αύγουστου 1852]

Ή  Εθνοσυνέλευση τής Φρανκφούρτης, Οστερ’ ά π ’ 
τήν έκλογή τοό βασιλιά τής Πρωσσίας, σάν Αύτοκράτο- 
ρ α  τής Γερμανίας (minus τής Αυστρίας), Εστειλε μιάν Αν
τιπροσωπεία στό Βερολίνο νά τοΟ προσφέρει τό στέμμα 
καί διέκοψε τΙς έργασίες της. Σ τίς  2 τοΟ ’Απρίλη 6 Φρει
δερίκος Γουλιέλμος δέχτηκε τούς βουλευτές. Τούς είπε 
πώ ς δ ν  καί δεχόταν τό δικαίωμα τοΟ προβαδίσματος σέ 
σχέση μέ τούς άλλους ήγεμόνες τής Γ ερμανίας, πού τοΟ 
ε ίχ ε  δώσει ή ψήφος αύτή τώ ν άντιπροσώπων τοΟ λαοΟ, 
ώστόσο δέ μποροΟσε νά δεχτε ί τό αύτοκρατορικό στέμμα, 
δσο δέν ήταν σίγουρος πώ ς οί ύπόλοιποι πρίγκηπες Ανα
γνώ ριζαν τήν ύπεροχή του καί τό Αύτοκρατορικό Σ ύντα γ
μα, πού τοΟ εδινε αύτά τά  δικαιώματα. Χρειαζόταν, 
πρόστεσε, ot κυβερνήσεις τής Γερμανίας, νά  ίδοΟν, &ν 
τό σύνταγμα  αύτό ήταν τέτοιο πού θά μποροΟσε νά 
έπικυρωθεΐ άπ’ αύτές. 'Ο πωσδήποτε, τόνισε συμπερα
σματικά, θ&ταν πάντα  έτοιμος νά  τραβήξει τό σπαθί του 
ένάντια σέ κάθε έξωτερικό ή έσωτερικό πολέμιο, θ ά  ΙδοΟ- 
με γρήγορα πώ ς κράτησε τήν ύπόσχεσή του, μ* Εναν κα- 
ταπληκτικόν τρόπο γ ιά  τήν Εθνοσυνέλευση.

Οί σχολαστικοί τής Φραγκφούρτης, Οστερ’ άπό βα- 
θειά διπλωματική ερευνά, εψτασαν τελικά στό συμπέρα
σμα πώς ή άπάντηση λογιζόταν σάν άρνηση νά δεχτεί 
τό στέμμα. ’Αποφάσισαν λοιπόν τότε (στίς 12 τοΟ ’Α
πρίλη) : πώ ς τό Αύτοκρατορικό Σύνταγμα ήταν ό νόμος 
τής χώ ρας καί πρέπει νά  διατηρηθεί καί μή βλέποντας 
άλλο δρόμο μπροστά τους, έκλέξανε μιά Ε π ιτρ οπή  τών 
Τριάντα, γ ιά  νά κάνει προτάσεις σχετικά μέ τά μέσα 
πού χρειάζονταν γιά  νά έφαρμοστεΐ.

*Η άπόφαση αύτή στάθηκε τό σύνθημα γ ιά  τή σύγ
κρουση πού ξέσπασε άνάμεσα  στή Συνέλευση τής Φραγκ
φούρτης καί τίς Γερμανικές κυβερνήσεις. Οί μεσαίες τά 
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ξεις καί ειδικά ή τάξη τών μικρεμπόρων, δλες μ έμ ιδ ς  ε ίχ α ν  
τα χτε ί μέ τό καινούριο Σ ύνταγμα  τής Φραγκφούρτης. Δέν 
μποροΟσαν νά περιμένουν περισσότερο τή στιγμή πού> 
ήταν «νά κλείσει ή έπανάσταση». Στήν ΑύστρΙα καί τήν 
ΠρωσσΙα, ή έπανάσταση ε ίχε  κλειστεί, γ ιά  τήν ώρα, μέ: 
τήν έπέμβαση τής Ενοπλης δύναμης. Ot τάξεις πού άνα* 
φέραμε, θά προτιμοΟσαν £να λιγότερο βίαιον τρόπο έκτέ- 
λεσης αύτής τής έπιχείρησης, μά δέν τούς εγινε ή χάρη. 
Τό πράγμα Ιγ ινε  καί τό καλύτερο πού ε ίχαν  νά  κάμουν 
ήταν μιάν άπόφαση πού πήραν, νά  τήν έφαρμόσουν μέ μ ιδ ς  
μέ τό μεγαλύτερο ήρωΐσμό. Στά μικρότερα κράτη, πού τά  
πράγματα συγκριτικά ε ίχαν  έξελιχτεΐ ήρεμα, οΐ μ εσ α ίες  
τάξεις είχαν άπό καιρό ριχτεί πάλι στόν έπιδεικτικό έκεΐ- 
νο, μά χω ρίς άποτελέσματα κι όλότελα άνίσχυρο κοινο
βουλευτικό σάλο, πού ήταν πιό βολικός γ ι αύτές. Τά διά
φορα κράτη τής Γερμανίας, δ ν  πάρουμε καθένα ά π’ αύτά  
χωριστά, φαίνονταν πώς έφτασαν στήν καινούργια κι όρι- 
στική έκείνη μορφή, πού ύποθέτανε πώς τά εκανε (κανά 
νά  μποΟν άπό κεΐ καί πέρα στό δρόμο τής εΙρηνικής συν
ταγματικής έξέλιξης. Δέν έμενε άνοιχτό παρά μονά 
χα  2να ζήτημα, τό ζήτημα τής καινούριας πολιτικής 
όργάνωσης τής Γερμανικής 'Ο μοσπονδίας. Καί τό ζήτημα 
αύτό, τά μόνο πού παρουσιαζόταν άκόμα γιομάτο κινδύ
νους, κρινόταν άνάγκη νά λυθεί άμέσως. ’Α π’ αύτό ή πίε
ση πού άσκήθηκε ά π ’ τΙς μεσαίες τάξεις στή Συνέλευση 
τής Φραγκφούρτης, μέ σκοπό νά  τήν παρακινήσουν νά  τά  
έτοιμάσει δσο τό δυνατό πιό γρήγορα’ άπ’ αύτό ή άπό- 
φαση τής μεγαλοαστικής τάξης νά  δεχτοΟν καί νά ύπο- 
στηρίξουν αύτό τό σύνταγμα, δ,τι κι&ν ήταν, μέ σκοπό νά  
δημιουργήσουν μιά σταθερή κατάσταση πραγμάτω ν. "Ετσι, 
άπό μιάν άρχή, ό σάλος γ ιά  τό Αύτοκρατορικό Σύνταγμα,, 
ξεσηκώθηκε άπό αίσθημα άντίδρασης κι άπλώθηκε άνά- 
μεσα στίς τάξεις·αύτές πού άπό καιρό τώρα ήταν κουρα
σμένες άπ’ τήν έπανάσταση.

'Ωστόσο, ύπήρχε άκόμα κι £να άλλο χαρακτηριστικό 
σ ’ αύτό. Οί πρώτες καί θεμελιώδικες άρχές τοϋ μελλον
τικού Γερμανικού Συντάγματος, ε ίχ α ν  ψηφιστεί στούς 
πρώτους μήνες τής άνοιξης καί τοΟ καλοκαιριού τοΟ 184$ 
— σέ μιά έποχή πού κυριαρχούσε ή μεγάλη λαϊκή άνατα- 
ραχή. ΟΙ άποψάσεις πού ε ίχα ν  περάσει τότε—&ν καί 
τ ό τ ε  ήταν πλέρια άντιδραστικές — τώρα, Οστερ’ ά π ' 
τϊς αύθαίρετες πράξεις τής Αύστριακής καί Γερμανικής 
κυβέρνησης, φαίνονταν έξαιρετικά φιλελεύθερες καί
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ύπερβολικά δημοκρατικές. Ό  γνώμονας γι<3| τή σύγκρι
ση, είχε άλλάξει. Ή  Συνέλευση τής Φραγκφούρτης δέν 
μποροΟσε, χω ρίς ν’ αύτοκτονήσει ήθικά, νά  σβύσει τΙς 
διατάξεις πού ε ίχα ν  ψηφιστεί παλιότερα καί ν* ά να - 
μορφώσει τό Αύτοκρατορικό Σ ύνταγμ α , σύμφωνα μέ 
κείνα  πού ot κυβερνήσεις τής ΑύστρΙας καί τής Γερμα
νίας, ε ίχ α ν  ύπαγορεύσει μέ τό σπαθί στό χέρι. Έ ξ ω  ά π’ 
αύτό, δπως Ιχουμε δει, ή πλειοψηφ(α σ ’ αότήν τή Συνέλευ
ση ε ίχε  άλλάξει πλευρά καί τό Φιλελεύθερο καί τό Δημοκρα
τικό κόμμα κέρδιζαν σ ’ έπιρροή. Έ τσ ι τό Αύτοκρατορικό 
Σ ύντα γμ α  δέν διακρινόταν μονάχα ά π’ τή φαινομενικά 
άποκλειστική λαϊκή προέλευσή του, μά ταυτόχρονα, έστω 
καί γιομάτο άντιφάσεις, καθώς ήταν, ήταν. άκόμα τό πιό 
φιλελεύθερο σύνταγμα σ ’ όλάκερη τή Γερμανία. Τό μεγα- 
λύτερό του έλάττω μα στεκόταν στό πώς ήταν gv’ άπλό 
φύλλο χαρτιοΟ, χω ρίς δύναμη γιά  νά έπιβάλλει τις δ ιατά 
ξεις του.

Κάτω άπ’ τΙς περιστάσεις αύτές, ήταν φυσικό, τό 
λεγόμενο Δημοκρατικό Κόμμσ, δηλαδή ή μάζα τής τάξης 
τών μικρεμπόρων, νά  προσκολληθεΐ στό Αύτοκρατορικό 
Σ ύνταγμ α . Ή  τάξη αύτή, στάθηκε πάντα  πιό προοδευτική 
στά αΐτήματά της παρά ή φιλελεύθερη, μοναρχικο-συνταγ- 
ματική άστική τάξη. Ε ίχε  παρουσιάσει πιό τολμηρό μέτω 
πο, ε ίχ ε  άπειλήσει πολλές φορές ένοπλη άντϊσταση κι 
ήταν άσωτη στίς ύποσχέσεις της νά θυσιάσει τό α ίμ α  
της καί τή ζωή της στόν ά γώ να  γ ιά  τή λευτεριά. Μολα- 
ταΟτα, ε ίχ ε  κιόλας δώσει Ενα σωρό άποδείξείς πώ ς τήν 
ήμέρα τοΟ κινδύνου δέν βρισκόταν πουθενά καί πώ ς ποτέ 
δέν  ένιωσε περισσότερη άνεση ά π ’ τήν έπόμενη μέρα 
μ ιδ ς  άποφασιστικής ήττας, δταν, μέ τό π δ ν  χαμένο , εΤχε 
τουλάχιστο τήν παρηγοριά νά ξέρει πώς κάπως, Ετσι ή 
άλλιώ ς, τό ζήτημα ε ί χ ε  ρυθμιστεΐ.Έ νώ , λοιπόν, ή προσ
κόλληση τών μεγάλω ν τραπεζιτώ ν, έργοστασ ιαρχώ ν κι 
έμπόρων εΤχε πιό περιορισμένο χαρακτήρα κι Επαιρνε πιό 
ιιολύ τή μορφή μιδς άπλής έκδήλωσης γιά  χάρη τοΟ Σ υν
τάγματος τής Φραγκφούρτης, ή άμέσω ς κάτω ά π ’ αύτούς 
τάξη, ot άντρειωμένοι μας δημοκρατικοί μα γα ζά τορες, 
τράβηξαν μέ μεγαλοπρέπεια πιό μπροστά, δπω ς συ
νήθω ς, διακήρυξαν πώς θ&χυναν καί τήν τελευταία  άκό
μ α  σταλαγματιά  ά π ’ τό α ίμ α  τους παρά ν ’ άφήσουν νά  
τσ αλαπατηθεΐ τό Αύτοκρατορικό Σύνταγμα.

Μέ τήν ύποστήριξη τών δυό αύτών κομμάτων, τούς 
Αστούς όπαδούς τής συνταγματικής βασιλείας κα ί τούς
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λιγότερο ή περισσότερο δημοκρατικούς μαγαζάτορες, 6 
σάλος, γιά  τήν άμεση έφαρμογή τοΟ Αύτοκρατορικοό Σ υν
τάγματος, κέρδισε γρήγορα Εδαφος καί βρήκε τήν πιό δυ
νατή εκψρασή του στίς βουλές μερικών κρατών. ΟΙ Βου
λές τής Πρωσσίας, τοΟ Ά νόβερου, τής Σ αξονίας, τής Βά- 
δης, τής Βυρτεμβέργης, διαδήλωσαν τήν εΰνοιά τους σ ’ 
αύτό. Ό  άγώ να ς, άνάμεσα  στίς κυβερνήσεις καί τή Συνέ
λευση τής Φραγκφούρτης, Επαιρνε άπειλητική μορφή.

Ω στόσο, οί κυβερνήσεις Εδρασαν γρήγορα. ΟΙ Βου
λές τής Πρωσσίας, πού σκόπευαν ν ’ άναθεωρήσουν καί 
νά  κυρώσουν τό σύνταγμα, διαλύθηκαν άντισυνταγματι- 

ά. Στό Βερολίνο ξέσπασαν ταραχές πού τΙς προκάλεσε 
σκόπιμα ή κυβέρνηση καί τήν δλλη  μέρα, στίς 28 τοΟ 'Α 
πρίλη, ή Πρωσσική Κυβέρνηση Εβγαλε μιά έγκύκλιο πού 
μ ' αύτή τό Αύτοκρατορικό Σ ύνταγμ α  χαρακτηριζόταν 
σάν έξαιρετικά άναρχικό κι έπαναστατικό έγγραφο καί 
πώς στίς Γερμανικές κυβερνήσεις άνήκε νά τό μεταρρυ
θμίσουν καί νά  τό ξεκαθαρίσουν. "Ετσι, ή Πρωσσία άρ- 
νιόταν κατηγορηματικά, τήν κυρίαρχη συνταγματική 
Εξουσία, πού γ ι’ αύτή οί σοφοί τής Φραγκφούρτης 
καυχώ νταν πάντα, μά δέν τήν έγκατέστησαν ποτέ. ’Ετσι, 
Ενα Συμβούλιο τών Η γεμόνω ν, άναβίωση τής παλιάς "Ο
μοσπονδιακής Δ ίαιτας, κλήθηκε ν’ άποφασίσει πάνω σ’ 
αότό τό σύνταγμα, πού είχε κιόλας δημοσιευτεί σά νό
μος. Ταυτόχρονα ή Πρωσσία συγκέντρωνε στρατεύματα 
στό Kreuznacb, τρεις αέρες ποδαρόδρομο ά π ' τή Φραγκ- 
φούρτη καί καλοΟσε τά μικρότερα κράτη ν’ άκολουθή- 
σουν τό παράδειγμά της καί νά  διαλΰσουν κι αύτά άμέ- 
σως τις βουλές τους, μόλις θ&διναν τή συγκατάθεσή τους 
στή Συνέλευση τής Φραγκφούρτης. Τό παράδειγμά της 
τό άκολούθησαν άμέσως τό Ά νόβερο κι ή Σαξωνία.

Ή τ α ν  όλοφάνερο πώ ς μιά κρίση τοΟ άγώ να  μέ τή 
δύναμη τών δπλων, δέ μποροΟσαν νά τήν άποφύγουν. Ή  
έχτρότητα τών κυβερνήσεων, ή άναταραχή άνάμεσα στό 
λαό, Επαιρναν κάθε μέρα δλο Καί πιό ζωηρό χρώμα. Παν- 
τοΟ οι δημοκρατικοί πολίτες προπαγάνδιζαν άνάμεσα 
στούς στρατιώτες κι εΤχαν μεγάλη έπιτυχία στά νότια τής 
Γ ερμανίας. Μ εγάλες μαζικές συγκεντρώσεις όργανώνον- 
τα ν  παντοΟ κι Επαιρναν άποφάσεις νά ύποστηρίξουν τό 
Αύτοκρατορικό Σ ύνταγμα  καί τήν Εθνοσυνέλευση, μέ τή 
δύναμη τών δπλων, &ν θά τό καλοΟσε ή άνάγκη. Στήν 
Κολώνια Εγινε συγκέντρωση, πού πήραν μέρος άντιπρό-
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σωποι άπ* δλα τά  κοινοτικά συμβούλια τής Πρωσσίας τοΟ 
Ρήνου, γι* αύτόν τό σκοπό. Στό Παλατινάτο, στό Μπέργ- 
κβν, στή Φούλντα, στή Νυρεμβέργη καί στό "Οντενβαλντ, 
οΐ άγρότες συγκεντρώθηκαν κατά μυριάδες καί προσχω
ρήσανε μ’ ένθουσιασμό στό κίνημα. Τήν ίδ ια  έποχή διαλυό
τα ν ή Συντακτική Εθνοσυνέλευση στή Γαλλία (*) κι οί και 
νούργιες έκλογές έτοιμάζονταν μέσα σέ μιά βίαιη άναταρα- 
χή, ένώ σ τ’ άνατολικά σύνορα τής Γερμανίας, οί Ο δγγροι, 
μέσα σ’ ένα μήνα μ’ άπανω τές λαμπρές νίκες, γύριζαν 
πίσω τήν πλημμύρα τής αύστριακής είσβολής ά π ’ τόν 
Theiss(*)ar0 Ι,ε ΐΛ α κ ιδλο ιπερ Ιμ ενα ν , μέρα μέτήμ έρα , νά  
καταλάβουν τή Βιέννη μ’ έπίθεση. “Ετσι, μιά κι ή λαϊκή 
φαντασία πού κεντριζόταν ά π ' δλες τϊς πλευρές στόν άνώ- 
τατο βαθμό κι ή έπιθετική πολιτική τών κυβερνήσεων έκ- 
δηλωνόταν κάθε μέρα καί πιό ξάστερα, μιά βίαιη σύγκρου
ση δέν μποροΟσε ν* άποφευχθεΧ καί μονάχα ή αναντρη 
βλακεία μποροΟσε νά  πιστεύει πώ ς ή πάλη ήταν δυνατό νά 
τελειώσει είρηνικά. Μά ή δναντρη αύτή βλακεία, άντιπρο- 
σω πευόταν σέ μεγάλο βαθμό στή Συνέλευση τής Φ ραγκ
φούρτης.

Λονδίνο, Ιο ύ λ η ς 1852.

1·7

1. Ή  Συντακτική Εθνοσυνέλευση τής Γαλλίας διαλύθηκε τό Μάη 
τοΟ 1848 βστερ’ άπό σοβαρή ρήξη μέ τήν κυβέρνηση τοΟ Λουδοβίκου 
Βοναπάρτη καί στίς 13 του Ιδιου μήνα gyivav έκλογές γιά τή Νομο
θετική Συνέλευση. ΣτΙς έκλογές αύτές νίκησε τό «κόμμα τής τάξης». 
Οί «γνήσιοι δημοκρατικοί» Ιπαθαν συντριπτική ήττα καί κέρδισε άρκε- 
τές έδρες τά καινούργιο σοσιαλιστικό κόμμα, δϊ)λαδή δ συνασπισμός
του παλιού κόμματος τών 'Ορεινών μέ τΙς σοσιαλιστικέςόμάδες.( Σημ. 
τ. Μετ.)

. 2. Theiss—ποταμός πού χωρίζει τήν παλια Ουγγαρία καί ρέει 
χει άπ* τό f ' ορρά πρός τό νότο. JLeitha—ποταμός στά δυτικά σύνορα 
τής Ουγγαρίας πού τή χωρίζει άπ’ τήν Αύστρία. (Σημ. Ά γ. Έκδ.)



Η Ε Ξ Ε Γ Ε Ρ Σ Η
[New York Daily Ttibune, 13 Σεπτέμβρη 1852]

Ή  Αναπόφευκτη σύγκρουση, άνάμεσα στήν Ε θ ν ο σ υ 
νέλευση τής φραγκφούρτης καί τΙς κυβερνήσεις τών Γερ
μανικών κρατών, ξέσπασε τελικά σ’ Ανοιχτές έχτροπρα- 
ξίες, στίς πρώτες μέρες τοΟ Μάη τοΟ 1849. ΟΙ αύστριακοΐ 
Αντιπρόσωποι, πού τούς Ανακάλεσε ή κυβέρνησή τους, 
ε ίχ α ν  κιόλας παρατήσει τή Συνέλευση έξω άπό λ ίγα  μέ
λη τής Άριστερ& ς ήτοΟ ΔημοκρατικοΟ Κόμματος καί γύρ ι
σ α ν  στά σπίτια τους. Τό μεγαλύτερο μέρος τών συντηρη
τικών μελών, παρατηρώντας τή στροφή πού πήγα ιναν νά 
πάρουν τά  πράγματα , άποτραβήχτηκε ά π ’ .τή Συνέλευση 
■πολ,ύ πρίν οΐ Αξιότιμες κυβερνήσεις τους τούς καλέσουν 
νΑ τό κάμουν. "Ετσι, άνεξάρτητα άκόμα κι άπ ’ τά  α ϊτια , 
πού δπως είδαμε στά προηγούμενα άρθρα μας μεγάλω 
να ν  τήν έπιρροή τής °Αριστερ&ς καί μόνο ή λιποταξία α ύ 
τή ά π ’ τΙς θέσεις τους, τών μελών τής Δεξιάς, ήταν Αρκετή 
νΑ Αλλάξει τήν παλιά  μειοψηφία σέ πλειοψηφία, στή 
Συνέλευση. *Η καινούργια πλειοψηφία, πού δέν εΤχε 
ποτέ πρίν όνειρευτεΐ πώ ς θά τής δινόταν αύτή ή καλή τύχη, 
έπωφελήθηκε ά π ’ τήν πσλιά θέση της στίς Εδρες τής άντι- 
πολίτευσης γ ιά  νά ρητορεύει ένάντια στήν άδυναμία, τήν 
Αναποφασιστικότητα, τή νωθρότητα τής παλιάς πλειοψη- 
φ ίας καί τοΟ ΑύτοκρατορικοΟ Τοποτηρητή της. Τώ ρα,όλό- 
τελα  ξαφνικά, τά  μ έ λ η  της κλήθηκαν ν ’ άντικαταστή- 
σουν τήν παλιά  αύτή πλειοψηφία. Α ύ τ ο I Επρεπε νΑ 
δείξουν, τώρα, τ ί μπορούσαν νά κάμουν. Φυσικά, ή στα
διοδρομία τ ο υ ς ,  επρεπε νδναι γιομάτη ένέργεια, Απο
φασιστικότητα καί δραστηριότητα. Α ύ τ ο (, ή elite (Αν
θος) τής Γερμανίας, θ&χαν πολύ γρήγορα σέ θέση νΑ ώ- 
θήσουν σέ δρΑση τό γέρο τοποτηρητή τής Αύτοκρατορίας 
καί τούς διατακτικούς Υ πουργούς του καί σέ περίπτωση 
πού αύτό θ&ταν Αδύνατο, θ&φταναν—δέν μπορούσε νά  
χωρέσει καμμιΑ Αμφιβολία γ ι αύτό,—μέ τή δύναμη τοΟ κυ
ριαρχικού δικαιώματος τοΟ λαοΟ, νΑ καθαιρέσουν τήν Avt-
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κανη αύτή κυβέρνηση καί νά τήν Αντικαταστήσουν μέ μιά 
ένεργητική, Ακούραστη έκτελεστική έξουσία, πού θά μπο
ροΟσε νά  έξασφαλίσει τή σωτηρία τής Γερμανίας. Φτωχοί 
Ανθρωποι I Ή  έξουσία τ ο υ  ς —Αν μποροΟμε νά  τήν όνο- 
μάσουμέ έξουσία, έκεΐ πού κανένας δέν ύπακούει—ήταν 
Ακόμα πιό γελοία  ύπόθεση κι Απ’ τήν έξουσία τών προκα- 
τόχων τους.

Ή  καινούργια πλειοψηφία διακήρυξε πώς, παρ* δλα  
τ ά  έμπόδια, τό Αύτοκρατορικό Σύνταγμα έπρεπε νά έψαρ· 
μοστεί κι Α μ έ σ  ω ς μΑλιστα. Πώς στίς 15 τοΟ έρχόμενου 
Ιούλη , ό λαός έπρεπε νά  έκλέξει τούς άντιπροσώπους 
του γ ιά  τήν καινούργια Βουλή κι αύτή θά συνερχόταν στίς 
15 τοΟ έρχόμενου Α υγουστου στή Φραγκφούρτη. 'Ω στό
σο, αύτό ήταν μιά Ανοιχτή κήρυξη πολέμου ένάντια στίς 
κυβερνήσεις έκεΐνες πού δέν ε ίχ α ν  Αναγνωρίσει τό Αότο- 
κρατορικό Σύνταγμα, πρώτες Ανάμεσα σ’ αύτές ήταν ή 
Πρωσσία, ή ΑύστρΙα, ή Βαυαρία, χώρες πού περιλάβαιναν 
πάνω  άπό τά τρία τέταρτα τοΟ γερμανικοΟ πληθυσμοΟ, 
κήρυξη πολέμου πού τή δέχτηκαν άμέσω ς οί κυβερνήσεις 
αύτές. Ή  Πρωσσία κι ή Βαυαρία, άνακάλεσαν άμέ
σως τούς πληρεξουσίους πού ε ίχ α ν  σταλεί ά π ’ τά έδά- 
ψη τους κι έπ ιταχύνανε τίς στρατιωτικές προετοιμασίες 
τους ένάντια  στήν Εθνοσυνέλευση, ένώ ά π ’ τήν Αλλη 
μεριά, οί διαδηλώσεις τοΟ ΔημοκρατικοΟ Κόμματος (έξω 
ά π ’ τή Βουλή), ύπέρ τοΟ ΑύτοκρατορικοΟ Σ υντάγμ α
το ς καί τής Ε θνοσυνέλευσης, Ιπαιρναν όλοένα καί περισ
σότερο θορυβώδικο καί βίαιο χαρακτήρα κι οί μάζες τοΟ 
έργσζόμενου λαοΟ, μ’ έπικεφαλής Ανθρώπους Απ’ τό 
πιό Αδιάλλαχτο κόμμα, ήταν Μτοιμες νά πάρουν τά δπλα  
γ ιά  μιά όπόθεση πού, &ν καί δέν ήταν δική τους, τουλά 
χιστο τούς έδινε τήν πιθανότητα γιά  κάτι πού πλησίαζε 
ατούς σκοπούς τους, τό ξεκαθάρισμα τής Γερμανίας άπ* 
τά  παλιά μοναρχικά της βάρη.

“Ετσι παντοΟ ό λαός κι οί κυβερνήσεις, βρίσκονταν 
στά μαχαίρια  πάνω  σ ’ αύτό τό θέμα. ‘Η έκκρηξη ήταν 
Αναπόφευκτη. Τό λαγούμι ήταν γιομισμένο καί δέ χρεια 
ζό τα ν  παρά μονάχα  μιά σπίθα γ ιά  νά  έκκραγεΐ. Ή  δ ιά 
λυση τών Βουλών στή Σαξω νία , ή πρόσκληση τής Lan- 
dw ehr (σπρατιωτικής έψεδρείας) στήν Πρωσσία, ή άνοιχτή 
άντίσταση τής κυβέρνησης στό Αύτοκρατορικό Σ ύ ν
τα γ μ α , ήταν Ισάριθμες σπίθες. ΟΙ σπίθες αΰτές Ιπεσαν 
καί μονομιάς ή χώρα βρέθηκε μέσα στίς φλόγες. Στή 
Δρέσδη, στίς 4 τοΟ Μάη, ό λαός νίκησε, κατέλαβε τήν
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πόλη κι έδιωξε τό βασιλιά, ένώ δλα  τά γύρω διαμερίσμα
τα  έστελναν ένισχύσεις στούς έπαναστάτες. Στήν Πρωσ* 
σ ία  τοΟ Ρήνου και τή Βετσφαλία, ή Landw ehr άρνήθηκε 
νά  κινηθεί, πήρε τις άποθήκες πυρομαχικών κι όπλίστηκε 
γιά  νά ύπερασπίσει τό Αύτοκρατορικό Σ ύντα γμ α . Στό 
Π αλατινάτο ό λα ός έ πια σε τούς άξιωματούχους τής 
Βαυαρικής κυβέρνησης, πήρε τά  δημόσια ταμεία , έγκα- 
τέστησε μιά Ε π ιτροπή  "Α μυνας κι έβαλε τήν έπαρχία  
κάτω ά π ’ τήν προστασία τής Εθνοσυνέλευσης. Στή 
Βυρτεμβέργη, ό λαός άνάγκασε τό βασιλιά ν ’άναγνω ρίσει 
τό Αύτοκρατορικό Σ ύνναγμ α  καί στή Βάδη, 6 στρατός 
έ σώθηκε μέ τό λαό, άνάγκασε τό Μ εγάλο Δοϋκα νά  δρα
πετεύσει κι έγκατέστησε έπαρχιακή κυβέρνηση. Σ ’ ά λλα  
μέρη τής Γερμανίας ό λα ός δέν περίμενε παρά μονάχα 
ιό  άποφασισιικό σύνθημα ά π ’ τήν Εθνοσυνέλευση γιά  
ν* άρπάξει τά £πλα καί νά  μπεί στή διάθεσή της.

Ή  θέση τής Ε θνοσυνέλευσης ήταν πάρα πολύ εύνοϊ- 
κή, πολύ π ερ ισ σ ό τερ ο  ά π ’ δσο μποροΟσε νά περιμένει 
Οστερ’ ά π ’ τήν άτιμη σταδιοδρομία της. *Η μισή δυτική 
Γερμανία ε ίχ ε  πάρει τ ά  δπλα  γιά  χατήρι της. Ό  στρατός 
παντοΟ δίσταζε' στά μικρότερα κράτη, είχε άναμφισβή- 
τητα εύνοΐκές διαθέσεις γ ιά  τό κίνημα. ‘Η Αυστρία 
είχε  ταπεινωθεί ά π ' τή νικηφόρα προέλαση τών Ο ύγγρω ν 
κι ή Ρωσσία, ή έφ?δρική αύτή δύναμη τών γερμανικών κυ
βερνήσεων, κινητοποιούσε δλες τις δυνάμεις της γ ιά  νά 
ύποστηρίξει τήν Αύστρία, ένάντια  στις Μ αγυαρικές στρα
τιές. Δέν έμενε νά  ύποτα χτεΐ παρά μονάχα ή Πρωσσία 
καί μέ τις έπαναστατικές συμπάθειες πού ύπήρχαν στή 
χώ ρα αύτή, σίγουρα ύπήρχε πιθανότητα νά πετύχει αύτός 
ό σκοπός. "Ολα λοιπόν έξαρτιόνταν ά π ’ τή διαγω γή τής 
Εθνοσυνέλευσης.

Ή  έπανάσταση, λοιπόν, είνα ι μιά τέχνη, δπως κι ό 
πόλεμος ή κάθε αλλη τέχνη κι ύπόκειται σ’ όρισμένους 
πρακτικούς κανόνες, πού, σάν παραμεληθοΰν, θά φέρουν 
τήν καταστροφή στό κόμμα πού δέν τούς λογαριάζει. 
Οί κανόνες αύτοί, λογικές άφαιρέσεις άπ ’ τή φύση τώ ν 
κομμάτων καί τών περιστάσεων, πού άντιμετωπίζεί κανέ
νας, σέ μιά τέτοια περίπτωση, είνα ι τόσο ξεκάθαροι καί 
τόσο άπλοι, έτσι πού ή σύντομη πείρα τοΟ 1848 τούςεΤχε 
κάμει πολύ γνωστούς σ’ δλους τούς γερμανούς. Πρώτα - 
πρώτα, ποτέ μήν πα ίζετε μέ τήν έπανάσταση, παρά μο
νά χα  σάν είστε άπόλυτα  προετοιμασμένοι ν ’ άντιμετωπί- 
σετε τις συνέπειες τοΟ παιχνιδιοΟ σας. Έ πα νά σ τα σ η  ε ίνα ι
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μαθηματικός ύπολογισμός μέ πολύ άόριστα μεγέθη, πού 
ή Αξία τους μπορεΐ ν ’ Αλλάζει κάθε μέρα· οί Αντίπαλες 
δυνάμεις σας Ιχουν δλα τά πλεονεκτήματα τής όργάνω- 
3ης. τής πειθαρχίας καί τή συνήθεια τής κυριαρχίας. "Αν 
δέν τούς άντιτάξετε πολύ μεγάλη δύναμη, θά νικηθείτε 
<αΙ θά καταστραφεΐτε. Δεύτερο, μόλις μπείτε στό έπανα- 
στατικό στάδιο, πρέπει νά  δράσετε μέ τήν πιό μεγάλη 
άποφασιστικότητα καί σάν έπιτιθέμενοι. Ή  άμυνα είνα ι 
ό θάνατος κάθε ένοπλης έξέγερσης, πού χάνεται πρίν άκόμα 
άναμετρηθεΐ μέ τούς έχτρούς της. Αίφνηδιάστε τούς άντα* 
γωνιστές σας ένώ οΐ δυνάμεις τους είναι σκορπισμένες' 
προετοιμάστε καινούργιες έπιτυχίες, έστω καί μικρές, μά 
καθημερινές' κρατείστε ψηλά τό άνεβασμένο ήθικό πού 
σδς έδωσε ή πρώτη έπιτυχημένη έξέγερση. Συγκεντρώστε 
έτσι γύρω  σας τά ταλαντευόμενα έκεΐνα στοιχεία πού 
άκολουθοΟν πάντα  τήν πιό δυνατή παρόρμηση καϊ πού 
πά ντα  ψάχνουν γιά  τήν πιό σίγουρη μεριά' άναγκάστε 
τούς έχτρούς σας σέ ύποχώρηση, πρίν μπορέσουν νά συγ
κεντρώσουν τίς δυνάμεις τους ένάντιά σας. Σύμφωνα μέ 
τά λόγια τοΟ Δαντών, του πιό μεγάλου, γνωστού, ώς τά 
σήμερα, δάσκαλου στήν έπαναστατική πολιτική : d e Tau- 
d ace , de  T audace, enco re  de  l’au d ace  (*) (τόλμη, τόλμη, 
κι άκόμα περισσότερη τόλμη).

Τί έπρεπε, λοιπόν, νά κάμει ή Εθνοσυνέλευση τής 
Φραγκφούρτης, άν  ήθελε νά ξεφύγει τή σίγουρη κατα* 
στροφή πού τήν άπειλοΟσε ; Πρώτ’ ά π ’ δλα νά ίδεΐ κα
θαρά τήν κατάσταση καί νά πειστεί πώς δέν ύπήρχε 
άλλη έκλογή παρά μονάχα ή νά ύποταχτεΐ στίς κυβερνή
σεις χωρίς δρους, ή νά πάρει στά χέρια της τήν ύπόθεση 
τής ένοπλης έξέγερσης, χωρίς έπιφύλαξη ή δισταγμό. 
Δεύτερο, ν ’ άναγνωρίσει δημόσια δλες τις έξεγέρσεις πού 
ε ίχα ν  κιόλας ξεσπάσει καί νά καλέσει τό λαό νά πάρει 
τά δπλα γ ιά  νά ύπερασπίσει τήν έθνική Αντιπροσωπεία,
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1. 01 Αρχές αύτές του ΜΑρξ καί του Ένγκελς, πού έπιβεβαιώ- 
θηκαν άπ’ τήν πείρα δλων τών Αγώνων τής έργατικής τάξης, διατη
ρούν τό κύρος τους Ακόμα καί σήμερα. Ό  λένιν καί τό κόμμα τών 
Μπολσεβίκων, Εχοντας τήν ήγεσία της ’Οκτωβριανής έπανάστασης στά 
1917, έφαρμόσανε κατά τόν πιό λαμπρό τρόπο τούς κανόνες αύτούς, 
τούς πλούτισαν μέ τήν πείρα τής τελευταίας πΑλης του προλεταριά
του καί ιδιαίτερα μέ τήν έμπειρία τής Δεκεμβριανής έξέγερσης στή 
Μόσχα στΑ 1905. Βλ. Λ έ ν ι ν :  Μ α ρ ξ ι σ μ ό ς  κ α ί  Έ π α ν Α -  
σ τ α σ η έ ν ό ς  Π α ρ α τ η ρ η τ ή ,  κι Αλλα Αρθρα του, τό 1917. (Σημ. 
Ά γγλ . Έκδ.)



κηρύχνοντας έκτός νόμου δλους τούς πρίγκηπες, υπουρ
γούς καί κάθβ άλλον πού θά τολμοΟσε ν5 άντιταχτεϊ 
στόν κυρίαρχο λαό, πού τόν έκπροσωποΟσαν οί έντολοδό- 
χοι του. Τρίτο, νά καθαιρέσει άμέσως τό Γερμανό Αύτο· 
κρατορ^κό Τοποτηρητή, νά  δημιουργήσει Ενα γερό, δρα 
στήριο, ά δ ί σ τ α κ τ ο  ’Εκτελεστικό, νά καλέσει έπα· 
ναστατικά στρατεύματα στή Φραγκφούρτη γιά  τήν άμεση 
προστασία της, δίνοντας Ετσι ταυτόχρονα Ενα νόμιμο 
πρόσχημα γ ιά  τό άπλω μα τής έξέγερσης, νά όργανώσει 
σ’ Ενα συμπαγές σώμα δλες τις δυνάμεις πού εΤχε στή 
διάθεσή της καί κοντολογής, νά έπωφεληθεΐ γρήγορα κι 
άδίστακτα άπ’ δλα τά δυνατά μέσα γιά νά δυναμώσει 
τή θέση της καί νά έξασθενίσει έκεΐνη τών άντιπά- 
λων της (*)■

’Α π’ δλ5 αύτά, οί ένάρετοι Δημοκρατικοί στή Συνέ
λευση τής Φρανκφούρτης, έκαμαν άκριβώς τό άντίθετο. 
Μή μένοντας εύχαριστημένοι ν’ άφήσουν τά πράγματα  νά 
πάρουν τό δρόμο τους, αύτοί οί άξιοι, προχώρησαν τόσο 
πολύ Ετσι πού νά πνίξουν μέ τήν άντίθεσή τους δλα τά 
έπαναστατικά κινήματα πού προετοιμάζονταν. Αύτό έκα
με, λόγου χάρη, ό κ. Karl Vogt στή Νυρεμβέργη. "Αφησαν 
νά  καταπνιγοΟν ο£ έξεγέρσεις στή Κολώνια, στήν Πρωσ· 
σΐα τοϋ Ρήνου, στή Βετσφαλία, χωρίς καμμιάν άλλη βοή
θεια παρά μιά μεταγενέστερη, αισθηματική διαμαρτυρία 
Ενάντια στήν άνάλγητη βία τής Πρωσσικής Κυβέρνησης. 
ΔιατηροΟσαν κρυφές διπλωματικές σχέσεις μέ τήν έπανά- 
σταση στή Νότια Γερμανία, μά ποτέ δέν τής Εδωσαν τήν 
ύποστήριξη τής άνοιχτής άναγνώρισής τους. "Ηξεραν πώς 
ό Τοποτηρητής τής Αύτοκρατορίας ε ίχε  συνταχτεΐ μέ τό 
μέρος τών κυβερνήσεων κι δμως ζητοΟσαν ά π ’ α  ύ τ ό ν, 
πού ποτέ δέν κινήθηκε, ν* ά ντιταχτεϊ στίς ραδιουργίες αύ· 
τών τών κυβερνήσεων.

Οί ύπουργοί τής αύτοκρατορίας, παλιοί συντηρητι
κοί, γελοιοποιούσαν σέ κάθε συνεδρίαση τήν άνίκανη 
αύτή Συνέλευση κι αύτοί τό άνέχονταν. Κι δταν ό W il
liam Wolff, Ενας πληρεξούσιος ά π ' τή Σιλεσία κι Ενας 
ά π ’ τούς έκδότες τής Rheiaish G agette, τούς ζήτησε νά
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1. Ό λες αύτές οί όδηγίες τακτικής, γνωστοποιήθηκαν άπό τόν
Μάρξ καί ”Ενγκελς προσωπικά στούς άρχηγούς της Άριστερας τής 
Συνέλευσης τής φραγκφούρτης, σάν ήρθαν στή Φραγκφούρτη ΰστερ’
άπ’ τή διακοπή τής Neue Rheinische Zeitung. Ό  Έ νγκελς μάλιστα
κατάστρωσε Μνα δλάκερο στρατηγικό σχέδιο γιά τήν έξέγερση. (Σημ.
Ά γγλ . Έ κ δ )



κηρύξουν έκτός νόμου τόν Τοποτηρητή τής Αύτοκρατο- 
ρΐας—πού δέν ήταν, βπως σωστά είπε, τ ίποτ’ δλλο παρά 
ό πρώτος κι ό μεγαλύτερος προδότης τής αύτοκρατο· 
ρ ΐας—γιουχαΐστηκε μέ τήν όμόφωνη κι ένάρετη άγα- 
νάχτηση τών δημοκρατικών αύτών έπαναστατώ ν ! Κον
το λ ο γ ίς , έξακολούθησαν νά φλυαρούν, νά διαμαρτύρον
ται, νά βγάζουν προκηρύξεις, νά ξεφωνίζουν, μά δέν ε ί
χαν ποτέ τό θάρρος ούτε τή φρόνηση νά δράσουν, ένώ τά  
έχτρικά στρατεύματα τών κυβερνήσεων σίμωναν όλοένα 
καί πιό κοντά καί τό Εκτελεστικό τους, ό Τοποτηρητής 
τής Αύτοκρατορίας, συνομωτοΟσε δραστήρια μέ τούς 
γερμανούς ήγεμόνες γιά  τή γρήγορη καταστροφή τους. 
"Ετσι, ή άξιοκαταφρόνητη αύτή Συνέλευση, Ιχα σ ε καί τό 
τελευταίο άπομεινάρι έκτίμησης. ΟΙ έπαναστάτες πού ε ί
χαν ξεσηκωθεί γ ιά  νά τήν ύπερασπίσουν, σταμάτησαν νά  
γνοιάζονται γ ι’ αΰτήν καί σάν τελικά ήρθε τό ντρο
πιασμένο τέλος της, καθώς θά ίδοΟμε, πέθανε χω ρίς κα
νένας νά προσέξει τή χωρίς τιμές κηδεία της.

Λονδίνο, Αύγουστος 1852:

173



ΟΙ  Μ Ι Κ Ρ Ε Μ Π Ο Ρ Ο Ι
[New York Daily Tribune, 2'τοΰ Όκτώβρί) 1852]

Στό τελευτα ίο  άρθρο μας, δείξαμε πώς ό Αγώνας Α
νάμεσα στίς γερμανικές κυβερνήσεις ά π ’ τή μιά μεριά 
καί τή Βουλή τής Φραγκφούρτης ά π ’ τήν άλλη, είχε φτά- 
σει στά τελευταϊα-τελευταΐα  σέ τέτοιο βαθμό βιαιότητας, 
ώστε μέ τΙς πρώτες μέρες τοΟ Μάη, ξέσπασε άνοιχτή έπα 
νάσταση σ’ £να μεγάλο τμήμα τής Γερμανίας, πρώτα στή 
Δρέσδη, Οστερα στό Βαυαρικό Παλατινάτο, σέ τμήματα 
τής Πρωσσίας τοΟ Ρήνου καί τέλος στή Βάδη.

Σ ’ δλες τΙς περιπτώσεις, τό π ρ α γ μ α τ ι κ ό  ά γ ω 
ν ι ζ ό μ εν ο σώμα τών έπαναστατώ ν, τό σώμα έκεΐνο 
πού σήκωσε πρώτο τά δπλα κι εδωσε μάχη μέ τό στρατό, 
τό άποχελοΟσαν οί έ ρ γ α τ ι κ έ ς  τ ά ξ ε ι ς  τ ώ ν  π ό 
λ ε ω ν .  Μιά μερίδα ά π ’ τό φτωχότερο πληθυσμό τής 
ύπαίθρου, καλλιεργητές καί μικροενοικιαστές γής, ένώθη- 
καν γενικά μαζί τους ιιιά καί ξέσπασε ή πραγματική σύγ
κρουση. Ό  πιό μεγάλος άριθμός ά π ’ τούς νέους δλων τών 
τάξεω ν, κάτω ά π ’ τή τάξη τών κεφαλαιοκρατών, είχε  βρε
θεί, τουλάχιστο γιά  κάμποσον καιρό, στίς γραμμές τοΟ 
έπαναστατικοΟ στρατού, μά τό κάπως άδιάφορο αύτό 
άθροισμά τών νέων πάρα  πολύ γρήγορα άραίωσε, μόλις 
ή δψη τών έπιχειρήσεων πήρε μιά κάποια σοβαρή τροπή. 
Οί φοιτητές, ξεχωριστά έκεΐνοι οί «άντιπρόσωποι τής δια
νόησης», δπως τούς άρεσε ν ’ αύτοκαλοΰνται, ήταν οί 
πρώτοι πού παράτησαν τις σημαίες τους, έκτός κι &ν 
κρατιούνταν μέ τήν άπονομή τοΟ βαθμού τοΟ Αξιωματικού, 
πού γ ι αύτόν, δπως ε ίνα ι φυσικό, πάρα πολύ σπάνια  ε ί
χα ν  κάποια προσόντα.

Ή  έργατική τάξη πήρε μέρος στήν έξέγερση αύτή, 
ΰπω ς θάπαιρνε καί σ’ δποιαδήποτε αλλη πού θά τής ύπο- 
σχόταν είτε νά βγάλει ά π ’ τή μέση μερικά έμπόδια στήν 
πορεία της για τήν πολιτική κυριαρχία καί τήν κοινωνική 
έπανάσταση, ή τουλάχιστο ν* συνδέσει τις κοινωνικές
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■τάξεις, μέ τή μεγαλύτερη έπιρροή κα ίτό  λιγότερο θάρρος, 
σέ μιά περισσότερο, άποφασιστική καί περισσότερο έπα- 
ναστατική πορεία, άπό κείνη πού ε ίχα ν  άκολουθήσει ώς 
τώρα.

*Η έργατική τάξη σήκωσε τά δπλα μέ πλέρια γνώση, 
πώς ό καυγάς δέ ήταν δικός της, στις άμεσες συνέπειες 
πού μποροΟσε νδχε  ή ύπόθεση. ‘Ωστόσο, άκολούθησε τή 
μόνη σωστή πολιτική γ ι’ αύτή, νά μήν έπιτρέψει στήν 
τάξη πού άνέβηκε πατώ ντας στούς ώμους της (δπως εΤχε 
κάνει ή άστική τάξη στά 18^8) νά κατοχυρώσει τήν τα 
ξική της κυβέρνηση, χωρίς, τουλάχιστο, ν’ άνοίξει 6να τί
μιο πεδίο στίς έργατικές τάξεις γ ιά  τήν πάλη γ ιά  τά ϊδ ια  
τους τά συμφέροντα καί σ’ όποιαδήποτε περίπτωση, νά 
φέρει τά πράγματα σέ μιά κρίση, πού μ’ αύτή ή τό έθνος 
θά ριχνόταν θαρραλέα κι άσυγκράτητα στό έπαναστα- 
τικό στάδιο ή άλλιώς θ ’άποκατασταινόταν τό πρίν άπ ’ 
τήν έπανάσταση status quo (καθεστώς), στό σημείο πού 
αύτό μποροΟσε νά γίνει κι έτσι μ’ αύτό μιά καινούργια έπα
νάσταση θά γινόταν άναπότρεπτη. Καί στίς δυό περιπτώ
σεις, οί έργαζόμενες τάξεις άντιπροσώπευαν τό πρα γμ α τι
κό καί καλά έννοούμενο συμφέρο τοΟ έθνους στό σύνολο, 
έπιταχύνοντας δσο πιό πολύ ήταν δυνατό τήν έπαναστα- 
τική έκείνη πορεία πού γιά  τίς παλιές κοινωνίες τής πολι
τισμένης Εύρώπης, είχε γίνει τώρα Ιστορική άνάγκη, πριν 
κάποια ά π ’ αύτές μπορέσει νά φιλοδοξήσει ξανά μιά πιό 
ήρεμη καί κανονική άνάπτυξη τών πόρων της.

"Οσο για τό λαό τής ύπαίθρου, πού προσχώρησε στήν 
έπανάσταση, αύτοί ήταν κυρίως άνθρωποι πού ρίχτηκαν 
στήν άγκαλιά  τοϋ έπαναστατικοΟ κόμματος, ώς ένα ση
μείο ά π ’ τό σχετικά τεράστιο βάρος τής φορολογίας κι 
ώς ένα σημείο ά π ’ τά φεουδαρχικά βάρη πού τούς γο 
νάτιζαν.

Χωρίς δίκιά τους πρωτοβουλία, άποτελοΟσαν τήνού· 
ρά τών άλλω ν τάξεων πού είχαν πάρει μέρος στήν έπα
νάσταση καί ταλαντεύονταν άνάμεσα στούς έργάτες ά π ’ 
τή μιά μεριά καί τήν τάξη τών μικρεμπόρων ά π ’ τήν άλλη. 
Ή  άτομική κοινωνική τους θέση, σχεδόν σέ κάθε περίπτω
ση, άποφάσιζε γιά  τό δρόμο πού θάπαιρναν. Ό  έργάτης 
γής, γενικά ύποστήριζε τό χειροτέχνη τής πόλης' ό μικρό- 
ένοικιαστής, ήταν έτοιμος νά πάει χέρι μέ χέρι μέ τό μι- 
κρομαγαζάτορα.

'Η  τάξη αύτή τών έμπόρων, πού γιά  τή μεγάλη της 
σημασία κι έπιρροή κάμποσες φορές κιόλας κάναμε λόγο,
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μπορεΐ νά θεωρηθεί σάν ή ήγετική τάξη στήν έξέγερση τοΟ 
Μάη τοΟ 1848. Μιά κι αύτή τή φορά, καμμιά άπό τις με
γά λες πόλεις τής Γερμανίας δέν ήταν κέντρο τοΟ κινήμα
τος, ή τάξη τών μικροεπαγγελματιώ ν, πού δεσπόζει πάν
τα  στίς μεσαίες καί μικρές πόλεις, βρήκε τά μέσα νά πά* 
ρει στά χέρια της τή διεύθυνση τοϋ κινήματος. Ε ίδαμε 
παραπάνω , πώς, στόν άγώ να  γ ιά  τό Αύτοκρατορικό Σύν
τα γμ α  καί γ ιά  τά  δικαιώματα τής Γερμανικής Βουλής, 
ηταν τά συμφέροντα αύτής τής Ιδιόρρυθμης τάξης πού 
κινδύνευαν. ΟΙ προσωρινές κυβερνήσεις πού σχηματίστη
καν σ’ δλα τά έπαναστατημένα διαμερίσματα, άντιπρο- 
σώπευαν στήν πλειοψηφία, στήν κάθε μιά ά π ’ αύτές, αό- 
τήν τή μερίδα τοΟ λαοΰ καί τό μάκρος τοϋ δρόμου 
πού τραβούσαν, κι αύτό μπορεΐ νά παρθεΐ είλικρινά σάν 
τό μέτρο τοΟ τί είνα ι Εκανή νά κάμει ή γερμανική μικρο
αστική τάξη, ίκανή, δπως θά δούμε, γιά  τίποτ’ άλλο πα 
ρά μονάχα γιά  νά καταστρέψει κάθε κυβέρνηση πού έμπι- 
στεύεται τόν έαυτό της στά χέρια της.

Ή  μικροαστική τάξη, μεγάλη σέ καυχησιολογίες, 
ε ίνα ι όλότελα άνίκανη γιά  δράση καί πολύ άτολμη γιά  
νά ριψονκινδυνεύσει δ,τιδήποτε. Ό  mesqnin (μικρόπρεπος} 
χαρακτήρας τών έμπορικών της συναλλαγώ ν καί τών π ι
στωτικών της πράξεων, ε ίνα ι έξαιρετικά πρόσφορος γιά  νά 
σταμπάρει τό χαρακτήρα της μέ τήν ελλειψη ένεργητικό- 
τητας κι έπιχειρηματικότητας. Πρέπει, λοιπόν, νά περιμέ
νουμε πώς οί ’ίδιες Ιδιότητες θά χαρακτηρίζουν καί τήν 
πολιτική τους σταδιοδρομία. Κατά συνέπεια, ή μικροαστι
κή τάξη, ένθάρρυνε τήν έπανάσταση μέ παχειά  λόγια  καί 
μεγάλες καυχησιολογίες, γιά  τό τί πήγαινε νά κάνει. Προ- 
θυμοποιήθηκε νά κολλήσει πάνω  στήν έξουσία μόλις ε ίχ ε  
ξεσπάσει ή έπανάσταση, πιό πολύ χωρίς τή θέλησή της 
καί δέ χρησιμοποίησε αύτήν τήν έξουσία παρά μονάχα  
γ ιά  νά καταστρέψει τ ’ άποτελέσματα τής έξέγερσης. Παν
τού δπου μιά ένοπλη σύγκρουση είχε  φέρει τά πρά γμα τα  
σέ μιά σοβαρή κρίση, έκεΐ ο£ μαγαζάτορες στέκονταν κα
τάπληκτοι ά π ’ τόν τρόμο μπροστά στήν έπικίνδυνη κατά
σταση πού δημιουργήθηκε γι αύτούς, Κατάπληκτοι μπρο
στά στό λαό πού είχε πάρει στά σοβαρά τίς φανφαρόνι- 
κες έκκλήσεις τους : στά δ π λ α ! Κατάπληκτοι μπροστά στήν 
έξουσία πού τήν έμπιστεύτηκαν ετσι στά χέρια τους. Κα
τάπληκτοι, προπάντω νΓμπροστά στίς συνέπειες, γι αύτούς 
τούς ίδιους, γ ιά  τήν κοινωνική τους θέση, γιά τίς περιου
σίες τους, ά π ’ τήν πολιτική πού ύποχρεώθηκαν νά μπλέ-
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ξουν. Δέν περίμεναν νά διακινδυνεύσουν «ζωή καί περιου
σία», δπως συνήθιζαν νά λένε, γιά  τήν ύπόθεση τής έπα- 
νάστασης ; Δέν ήταν ύποχρεωμένοι νά πάρουν ύπεύθυνες 
θέσεις στήν έξέγερση, όπότε, σέ περίπτωση ήττας, ριψο
κινδύνευαν νά χάσουν τά κεφάλαιά τους ; Καί σέ περί
πτωση νίκης, δέν ήταν σίγουροι πώ ς θά παραμερίζονταν 
άμέσως ά π ’ τήν έξουσία καί πώς θδβλεπαν ν’ άνατρέπε- 
τα ι όλάκερη ή πολιτική τους ά π ’ τούς νικητές προλετά
ριους, πού άποτελούσαν τό κύριο σώμα του μαχόμενου 
στρατού τους ; "Ετσι τοποθετημένη, άνάμεσα σ’ άντίθετους 
κινδύνους πού τήν έζωναν άπό κάθε μεριά, ή μικροαστική 
τάξη δέν ήξερε πώς άλλιώς νά χρησιμοποιήσει τή δύναμή 
της, παρά μόνο ν ’ άφήσει τό κάθε τι νά πάει στήν τύχη καί 
μ’ αύτό, φυσικά, χάθηκε κι ή παραμικρή πιθανότητα έπι- 
τυχ ίας πού μπορεΐ νά ύπήρχε κι έτσι κατάστρεψε όλά 
κερη τήν έπανάσταση. Ή  πολιτική της, ή πιό σωστά ή 
έλλειψη πολιτικής, ήταν παντού ή Ιδια καί γ ι’ αύτό οί 
έξεγέρσεις τοΰ Μάη τοΟ 1849, σ ’ δλα τά μέρη τής Γερμα
νίας είναι κομμένες δλες τους πάνω στό Ιδιο χνάρι

Στή Δρέσδη, ό άγώ να ς κράτησε τέσσερες μέρες στούς 
δρόμους τής πόλης. Οί μαγαζάτορες τής Δρέσδης, ή «κοι^ 
νοτική φρουρά», δχι μονάχα δέν πολέμησαν, μά καί σέ 
πολλές περιπτώσεις ευνόησαν τή δράση τοΟ στρατού ένάν- 
τια  στούς έπαναστάτες.

Οί έπαναστάτες πάλι, ήταν σχεδόν άποκλειστικά έρ- 
γάτες ά π ’ τις γύρω έργοστασιακές περιοχές. Αύτοί βρή
καν έναν ί κ α ν ό  κ α ί  ψ ύ χ ρ α ι μ ο  ή γ έ τ η  τ ό  
Ρ ώ σ σ ο  π ρ ό σ φ υ γ α ,  Μ ι χ α ή λ  Μ π α κ ο ύ ν ι ν ,  
πού άργότερα πιάστηκε αιχμάλω τος καί τώ ρα είναι κλει
σμένος στίς σκοτεινές φυλακές τοΟ Munkacs, στήν Ο ύγγα- 
ρία. 'Η  έπέμβαση μεγάλων δυνάμεων ΠρωσσικοΟ στρα
τού, τσάκισε τήν έξέγερση αύτή.

Στήν Πρωσσία τού Ρήνου, ή πραγματική μάχη ήταν 
μικρής σημασίας. "Ολες οί μεγάλες πόλεις, ήταν φρού
ρια δεσποζόμενα ά π ’ τίς άκροπόλεις καί κατά συνέπεια ot 
έπαναστάτες δέν μπορούσαν έκεΐ νά δώσουν παρά μονά
χα  άψιμ^χίες. Μόλις συγκεντρώνονταν μεγάλες δυνάμεις 
στρατού, ή ένοπλη άντίσταση έπαιρνε τέλος.

’Αντίθετα, στό Π αλατινάτο καί στή Βάδη, μιά πλού
σια, καρποφόρα έπαρχία  κι ένα όλάκερο κράτος, έπεσαν 
στά χέρια τής έπανάστασης. Χρήματα, δπλα, στρατιώτες, 
άποθήκες πολεμικών είδών, κάθε τι, ήταν έτοιμο γ ιά  χρή- 
οη. Οί ίδιοι οί στρατιώτες τοΟ τακτικού στρατού, ένώθη-
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καν μέ τούς έπαναστάτες- μάλιστα στή Βάδη, ό στρατός 
ήταν ά π ’ τούς πρωτοπόρους άνάμεσα στούς έπανασ τάτες. 
ΟΙ έξεγέρσεις στήνΚολώνια καί στήν Πρωσσία τοΟ Ρήνου, 
θυσιάστηκαν γιά  νά  δώσουν τόν καιρό νά  όργανω θεΐ τό 
κίνημα αύτό τής Νότιας Γερμανίας. Ποτέ δέν ύπήρξε τόσο 
εύνοίκή κατάσταση, γ ιά  μιά έπαρχιακή καί μερική έξέγερση 
σάν αύτή. Στό Παρίσι, περιμενόταν έπανάσταση- οί Ο δγγροι 
βρίσκονταν στίς πύλες τής Βιέννης- σ ’ δλα  τά κεντρικά 
κράτη τής Γερμανίας, δχι μονάχα ό λαός, μ! άκόμα κι ό 
στρατός, εύνοοΟσαν έξαιρετικά τήν έπανάσταση κι εύκαι- 
ρ ία  μονάχα ζητοΟσαν γιά  νά πάρουν άνοιχτά  τό μέρος 
της. ‘Ωστόσο τό κίνημα, έχοντας πέσει στά χέρια  τής μι
κροαστικής τάξης, χάθηκε άπ’ τήν πρώτη του άρχή. Οί 
μικροαστοί κυβερνήτες, Ιδιαίτερα τής Β άδης—μ’ έπικεφα- 
λής τους τόν κ. Brentano—δέν ξέχασαν ποτέ, πώ ς άρπά- 
ζοντας τή θέση καί τά προνόμια τοΟ «νόμιμου» ήγεμόνα, 
τοϋ Μ εγάλου Δούκα, διέπρατταν έγκλημα έσχάτης προ
δοσίας. Κάθονταν στούς ύπουργικούς τους θώκους, μέ τή 
συνείδηση τοΟ έγκλήματός τους στήν ψυχή τους. Τί μπο- 
ρεϊτε νά περιμένετε άπό τέτοιους δειλούς ; "Ο χι μονάχα 
παράτησαν τήν έπανάσταση στό χαρακτηριστικό της ά- 
συντόνιστο καί γι αύτό δχι άποτελεσματικό, αύθορμη- 
τισμό της, μά στήν πραγματικότητα έκαμαν κάθε τι πού 
μποροΟσαν, γ ιά  ν ’ άψαιρέσουν ά π ’ τό κίνημα τό κεντρ[(*), 
νά τό εύνουχίσουν, νά τό καταστρέψουν. Καί τό κατάφε- 
ραν, χάρη στή φανατική ύποστήριξη τής βαθυστόχαστης 
έκείνης τάξης τών πολιτικάντηδων, τών «δημοκρατικών» 
ήρώων τής μικροαστικής τάξης, πού πραγματικά  νόμιζαν 
πώς ήταν «σωτήρες τής χώρας», ένώ άφηναν νά  τούς σέρ
νουν ά π ’ τή μύτη λ ίγο ι άνθρωποι μέ όξυδέρκεια, σάν τό 
Brentano.

"Οσο γιά  τό πολεμικό μέρος τών έπιχειρήσεων, ποτέ 
στρατιωτικές έπιχειρήσεις δέν έγιναν μέ περισσότερο άκα
τάστατο κι ήλίθιον τρόπο, σάν αύτές πού έγ ινα ν  κάτω ά π ' 
τήν ήγεσία τοΟ άρχιστρατήγου τής Βάδης S igel, τέω ς ύπο· 
λοχα γού  τοϋ τακτικού στρατού. Παντού έπικρατοΟσε σ ύγ
χυση, κάθε εύνοίκή εύκαιρία χανόταν, κάθε πολύτιμη σ τιγ
μή άφηνόταν νά  χα θεί, χρονοτριβώντας μέ τό  νά  κατα
στρώνουν μεγαλεπήβολα μά άπραγματοποίητα  σχέδια, 
ώσπου σάν τελικά ό Ικανός Πολωνός M iraslaw ski άνέ-
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λα βε τή διοίκηση τοΟ στρατοΟ, 6 στρατός ήταν άποδιορ- 
γανω μένος, τσακισμένος, μέ σπασμένο τό ήθικό καί κακά 
Εξοπλισμένος, γ ιά  ν’ άντιμετωπίσεί Εναν έχτρό τέσσερες 
φορές άνώτερο άριθμητικά. Μ ολαταΟ ια δέν δμενε τίποτε 
δλλο  νά  κάμει, παρά νά δώσει, στό W aghausel, μιά ένδο
ξη μ’ άποτυχεμένη μάχη, νά  πραγματοποιήσει μιά έπιδέ- 
ξ ια  ύποχώρηση, νά δώσει μιά τελευταία άπεγνωσμένη 
μάχη κάτω ά π ’ τά τείχη τοΟ R astatt (*) καί νά έγκαταλείψει 
τόν ά γώ να .

"Οπως σέ κάθε έπαναστατικόν πόλεαο, πού οί στρατοί 
είνα ι Ενα μίγμα άπό καλογυμνασμένους στρατιώτες κι 
άπό χωρίς πείρα  νεοσύλλεκτους, σημειώθηκαν, στόν έττα- 
ναστατικό στρατό, πλήθος ήρωϊσμοί καί πλήθος άνάξια  
γ ιά  στρατιωτικούς, πολλές φορές άκατανόητα, κρούσματα 
πανικοΟ. Ω στόσ ο , μ’ δλες τίς έλλείψεις, πού δέ μποροΟσε 
παρά ναχει, ε ίχε  τουλάχιστο τήν ικανοποίηση πώς δυνά
μεις τέσερες φορές άριθμητικά άνώτερές του, δέν θεω 
ρήθηκαν ικανές γιά  νά τόν πάρουν φ αλάγγι καί πώς 
έκατό χιλιάδες τακτικού στρατοΟ σέ μιά έκστρατεία ένάν- 
τια σέ είκοσι χιλιάδες έπαναστάτες, τοΟ φέρθηκαν 
στρατιωτικά, μέ τέτοιο σεβασμό, σάν ν&χαν νά πολε
μήσουν μέ τήν Παλιά Φρουρά τοΰ Ναπολέοντα.

Ή  έπανάσταση ξέσπασε ιό Μάη. Στά μέσα τοΟ 
’Ιούλη τοΟ 1849, είχε  όλότελα δαμαστεί κι ή πρώτη Γερ
μανική Έ π α νά σ τα σ η  εκλεισε.

Λονδίνο (χωρίς ήμερομηνία)
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βρισκόταν άκόμα στά χέρια τών έπαναστατών. μά συνθηκολόγησε 
στίς 23 του 'ίούλη. (Σημ. Άγγλ. *Έκδ.)



ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

(New York Daily Tribune, 27 Όκτώβρη 1852):

Έ νώ  ή νότια καί δυτική Γερμανία βρισκόταν 
σ’ άνοιχτή έπανάσταση κι ένώ ο[ κυβερνήσεις χρειάστηκαν, 
άπό τότε πού πρωτάρχισαν οί έχτροπραξίες στή Δρέσδη 
ώς τή συνθηκολόγηση τοΟ R astatt, περισσότερο άπό δέκα 
βδομάδες, γ ιά  νά σβύσουν τήν τελευταία αύτή άναλαμπή 
τής πρώτης Γερμανικής Ε πα νά σ τα σ η ς, ή Εθνοσυνέλευση 
έξαφανίστηκε άπ’ τήν πολιτική σκηνή, χωρίς κανένας νά: 
προσέξει πότε έφυγε.

’Αφήσαμε τό σεβαστό αύτό σώμα στή Φραγκφούρτη, 
ένώ είχε βρεθεί σ’άμηχανία μέ τις αύθάδικες έπιθέσεις 
τών κυβερνήσεων ένάντια στήν άξιοπρέπειά του, μέ τήν 
άνικανότητα καί τήν προδοτική άφροντισιά τής Κεντρικής 
Ε ξουσ ία ς, πού ή ίδ ια  δημιούργησε, μέ τούς ξεσηκωμούς 
τής τάξης τών μικρεμπόρων, γ ιά  τήν ύπεράσπισή της καί 
τής έργατικής τάξης πού ζητοϋσε έναν πιό έπαναστατικό 
τελικό σκοπό. ‘Η έσχατη θλίψη κι άπόγνωση βασίλευε 
άνάμεσα στά μέλη της" τά γεγονότα  είχαν πάρει μονο
μιάς τέτοια όριστική καί νέα άποφασιστική τροπή, έτσι πού, 
μέσα σέ λίγες μέρες, οί αύταπάτες αύτών τών σοφών νο- 
μοθετών, σχετικά μέ τήν πραγματική δύναμη κι έπιρροή 
τους, διαλύθηκαν όλοκληρωτικά. Οί συντηρητικοί, στό 
σύνθημα πού δόθηκε ά π ’ τϊς κυβερνήσεις τους, ε ίχα ν  κιό- 
λας άποχωρήσει άπό ένα σώμα πού, άπό κεΐ καί δώθε, 
δέ μποροΟσε πιά  νά  ύπάρχει γ ιά  πολύν καιρό, παρά σάν 
πρόκληση στίς συνταγματικές άρχές. Οί φιλελεύθεροι τό 
έγκατέλειψαν στήν έσχατη ήττα του καί κατέθεσαν τό ίδιο  
κι αύτοί τήν έντολή τους σάν Αντιπρόσωποι.

’Αξιότιμοι τζέντλμεν τδσκαζαν κατά έκατοντάδες. 
Ά π ’ τά όχτακόσια ή ένιακόσια μέλη, ό άριθμός λιγόστεψε 
τόσο γρήγορα, πού τώρα μονάχα έκατον πενήντα κι δστερ1" 
άπό λίγες μέρες έμειναν έκατό πού άνακηρύχτηκαν (quorum>
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άπαρτία- Κι αύτοί άκόμα ήταν δύσκολο νά  μαζευτοΟν 
σέ άπαρτία, fiv κι Εμεινε όλάκερο τό Δημοκρατικό κόμμα.

Ό  δρόμος πού έπρεπε ν ' άκολουθήσουν τ* άπομεινά· 
ρ ια  α ύ ιά  τής Βουλής, ήταν άρκετά σαφής. Ε ίχα ν  μονάχα 
νά  πάρουν άνοιχτά  κι άποψασιστικά τό μέρος τής έπανά- 
■στάσης, νά  τής δώσουν Ιτσι, όσηδήποτε δύναμη μπο
ροΟσε νά τής δώσει ή νομιμότητα, ένώ οί ίδιοι άποχτοΟ- 
σαν Ετσι μεμιάς Βνα στρατό γ ιά  τήν ύπεράσπισή τους. 
“Επρεπε νά καλέσουν τήν Κεντρική ’Εξουσία νά σταμα
τήσει άμέσως δλες τίς έχτροπραξίες* κι <5ν, δπω ς θ<5- 
πρεπε νά  τό προβλέπουν, ή έξουσία αύτή ή δέν μποροΟσε 
ή δέν θ&θελε νά  τό κάμει, νά τήν καθαιρέσουν άμέσως 
καί νά βάλουν στή θέση της μιά κυβέρνηση πιό ένεργη- 
τική. "Αν δέν μποροΟσαν νά  μεταφερθοΟν έπαναστατικά 
στρατεύματα στή Φραγκφούρτη (πράγμα πού μποροΟσε 
νδ χε  γίνει πολύ εΰκολα στήν άρχή, δταν οί κυβερνήσεις 
τών κρατών ήταν πολύ λίγο προετοιμασμένες καί διατα
κτικές άκόμα), τότε ή Συνέλευση μποροΟσε νάχει μετα
φέρει τήν έδρα της, άμέσως, στό ϊδιο τό κέντρο τής έπα- 
ναστατημένης περιοχής. "Αν δλ ’ αύτά γίνονταν άμέσως 
κι άποφασιστικά, δχι άργότερα ά π ’ τά μέσα ή τό τέλος 
τοΟ Μάη, μποροΟσε ν&χουν δημιουργηθεν μερικές πιθα
νότητες, τόσο γιά  τήν έπανάσταση δσο καί γ ιά  τήν ’Εθνο
συνέλευση.

Ω στόσ ο , Μναν τέτοιο άποφασιστικό δρόμο, δέν 
Ιπρεπε νά  περιμένει κανένας ά π ’ τούς άνθρώπους 
πού τώρα έκπροσωποϋσαν τό γερμανικό· μικρεμπορικό 
συνάφι. Οί φιλόδοξοι αύτοί πολιτικοί, δέν ε ίχα ν  όλότελα 
λευτερω θεί ά π ” τίς αύταπάτες τους. Τά μέλη έκεΐνα πού 
εΤχαν χάσει τή μοιραία πίστη τους στή δύναμη καί τό 
άπαραβίαστο τής Βουλής, τδχαν κιόλας βάλει στά πόδια* 
οί Δημοκρατικοί πού Ιμειναν, δέν ήταν εΰκολο νά παρα- 
δβχτοΟν νά  παρατήσουν τά δνειρα τής έξουσίας καί τοΟ 
μεγαλείου πού τούς νανούριζαν γιά  δώδεκα όλάκερους 
μήνες. Πιστοί στό δρόμο πού ε ίχα ν  ώς τά τότε άκολου- 
θήσει, άπόφευγαν άποφασιστική δράση ώσπου κάθε πιθα
νότητα έπιτυχίας, άκόμα καί κάθε πιθανότητα νά ύποχω- 
ρήσουν, τουλάχιστο μέ τήν τιμή τών δπλων, χάθηκε. 
Ω στόσ ο , γ ιά  ν° άναπτύξουν κάποιο εΤδος προσποιητής 
πολυπράγμονης δραστηριότητας, πού ή ξεκάθαρη άδυνα- 
μία τους ταίριαζε μέ τίς ύπερβολικές άξιώσεις τους καί 
δέ μποροΟσε παρά νά προκαλεΐ οίκτο καί γελοιοποίηση, 
έξακολούθησαν νά  είσηγοΟνται άποφάσεις, συστάσεις κι

181



αΐτήσεις σ ’ ϊν α ν  Αύτοκρατορικό Τοποτηρητή, πού οΰτβ 
κάν τά πρόσεχε καί σέ ύπουργούς πού βρίσκονταν σ’ Α
νοιχτή συνεργασία μέ τόν έχτρό. Καί σάν τελευταία  ό 
W illiam Wolff, βουλευτής ά π ’ τό Striegau, δνας άπ” τούς 
έκδότες τής New Rhenish Gazette, ό μοναδικός πρα γμ α 
τικός έπαναστάτης μέσα σ’ όλάκερη τή Συνέλευση, τούς 
είπε πώς, αν  καταλάβαιναν αύτά πού έλεγαν, καλύτερα 
ήταν ν5 άφήσουν τά λόγια καί νά κηρύξουν άμέσως τόν 
Αύτοκρατορικό Τοποτηρητή, σάν κύριο προδότη τής χώ 
ρας, έκτός νόμου, τότε όλάκερη ή συμπιεσμένη ένάρετη 
άγανάχτηση αύτών τών κοινοβουλευτικών τζέντλμεν, ξ έ 
σπασε μέ μιά ένεργητικότητα πού ποτέ δέν τή βρήκαν δταν 
ή κυβέρνηση τούς πετοΟσε κατάμουτρα τήν μιά προσβολή 
κοντά στήν δλλη.

Φυσικό, γιατί ή πρόταση τοΟ Wolff ήταν ή πρώτη 
λογική κουβέντα πού άκούστηκε μέσα στούς τοίχους τής 
’Εκκλησίας τοϋ 'Α γίου Παύλου (*)· φυσικό, γιατί ήταν τό 
μοναδικό πράγμα  πού Ιπρεπε νά γίνει — καί τέτοια ξά 
στερη γλώ σσα, πού έφτανε όλόϊσια στό σκοπό, δέ μπο
ρούσε παρά νά  προσβάλει μιά χούφτα σαντιμανταλιστές 
(αίσθηματικούς), πού δέν ήταν άποφασίσμένοι γ ιά  τίποτε 
παρά γιά τήν άναποφασιστικότητα καί πού, πολύ 
δειλοί γιά νά δράσουν, είχαν πάρει μιά γιά πάντα, 
άπόφαση, πώς μή κάνοντας τίποτα, δκαναν άκριβδκ* 
έκεΐνο πού επρεπε νά γίνει. Κάθε λέξη πού ξεκαθάριζε, 
σάν άστραπή, τό ξεμωραμένο μά σκόπιμο νεφέλωμα στά 
μυαλά τους, κάθε ύπαινιγμός πού ήταν Ικανός νά  τούς 
βγάλει ά π ’ τό λαβύρινθο πού πεισματικά έπέμεναν νά  μέ
νουν έκεΐ, δσο πιό πολύ ήταν δυνατό, κάθε ξεκάθαρη  
Αντίληψη γ ιά  τά πράγματα', δπω ς ε ίχαν  πραγματικά, 
ήταν, φυσικά, έγκλημα ένάντια  στή μεγαλειότητα τής 
κυρίαρχης αύτής Συνέλευσης.

Αίγον καιρό άπό τότε πού ή θέση τών έ'ντίμων αύτών 
τζέντλμεν στή Φραγκφούρτη, Ιγινε πολύ δύσκολη, παρά 
τΙς άποψάσεις, τις έκκλήσεις, τ ις  έπερωτήσειςκαί τις δ ια 
κηρύξεις, άποτραβήχτηκαν, μά δχι στίς έπαναστατημένες 
περιοχές. Αύτό θά στεκόταν πάρα πολύ Αποφασιστικό 
βήμα. Π ήγαν στή Στουττγάρδη, έκεΐ πού ή κυβέρνηση 
τής Βυρτεμβέργης κρατούσε 8να εΤδος ούδετερότητας,
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περιμένοντας τήν έξέλιξη. Έ κ ε ΐ τελικά διακήρυξαν πώς 
ό Τοποτηρητής τής ΑότοκρατορΙας κηρύχτηκε έκπτωτος 
άπ* τήν έξουσία του κι έκλέξανε ά π ' τό σώμα τους μιά 
πενταμελή Ά ντιβ α σ ιλεία  κι αύτή προχώρησε άμέσω ς 
στήν ψήφιση ένός νόμου γιά  τήν έθνοψρουρά (Militia 
Law), πού τόν έστειλαν άμέσως, μ’ δλη τήν πρεπούμενη 
βιασύνη, σ’ δλες τΙς κυβερνήσεις τής Γερμανίας.

Ot κυβερνήσεις αύτές, ot πραγματικοί έχτροί τής Σ υ 
νέλευσης, διατάσσονταν νά στρατολογήσουν δυνάμεις 
γ ιά  τήν προστασία της.“Υστερα δημιουργήθηκε—στά χαρ
τιά φυσικά1—Ενας στρατός γιά  τήν άμυνα τής Ε θ νο σ υ ν έ
λευσης. Μ εραρχίες, συντάγματα, τάγματα , πυροβολαρχίες, 
τό κάθε τι ρυθμίστηκε καί πέτυχε I Τίποτε δέν έλλειπε 
παρά ή πραγματικότητα, γιατί ό στρατός αύτός, φυσικά, 
ποτέ δέν πήρε σάρκα καί όστά.

“Ε να  τελευταίο σχέδιο προσφερόταν στήν Ε θ ν ο σ υ 
νέλευση. Ό  δημοκρατικός πληθυσμός, ά π ’ δλα τά μέρη 
τής χώ ρας, έστελνε άντιπροσω πεΐες γ ιά  νά δηλώσουν πώς 
ό λαός βρίσκεται στή διάθεση τής Βουλής καί νά  τήν πα ρα 
κινήσουν σ’ άποφασιστική δρ ά σ η .Ό  λαός, πού ήξερε ποιές 
ήταν οί διαθέσεις τής κυβέρνησης τής Βυρτεμβέργης, 
ίκέτευε τήν ’Εθνοσυνέλευση ν ’ άναγκάσει τήν κυβέρνηση 
αύτή σ ’ άνοιχτή κι άποφασιστική συνεργασία  μέ τούς 
γείτονές της έπαναστάτες. Μά δχ ιΐ Ή  ’Εθνοσυνέλευση, 
πηγαίνοντας στή Στουττγάρδη, είχε παραδοθεΐ στη στορ
γική εύσπλαχνία  τής κυβέρνησης τής Βυρτεμβέργης. Τά 
μέλη της τό ξέρανε καί κατέπνιξαν τό σάλο πού ξε
σηκώθηκε άνάμεσα στό λαό. Έ τ σ ι  έχασαν καί τό τελευ
τα ίο  άπομεινάρι έπιρροής, πού ίσω ς διατηρούσαν άκόμα. 
Κέρδισαν τήν περιφρόνηση πού άξιζαν κι ή κυβέρνηση 
τής Βυρτεμβέργης, πού πιεζόταν ά π ’ τήν Πρωσσία καί 
τόν Αύτοκρατορικό Τοποτηρητή, έβαλε τέρμα στή δημο
κρατική αύτή φάρσα, κλειδαμπαρώνοντας, στίς 18 τοΟ 
Ίούνη  1849, τήν αίθουσα πού συνεδρίαζε ή Βουλή καί 
δ ιατάζοντας τά μέλη τής Ά ντιβ α σ ιλε ία ς νά  έγκαταλεί- 
ψουν τή χώρα.

Τήν άλλη μέρα πήγαν στή Βάδη, στό έπαναστατικό 
στρατόπεδο, μά έκεΐ τώρα ήταν άχρηστοι. Κανένας δέν 
τούς πρόσεξε. Ω στόσο, ή ’Αντιβασιλεία, στ’ δνομα τοΟ 
κυρίαρχου Γερμανικού λαοΟ, έξακολούθησε, σώνει καί 
καλά, νά  σώ ζει τή χώρα μέ τΙς φροντίδες της. Έ κ α μ ε 
άπόπειρα ν’ άναγνω ριστεΐ ά π ’ τις ξένες δυνάμεις, δίνον
τα ς δ ι α β α τ ή ρ ι α  σέ καθένα πού θ&θελε νά τά δεχ-
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τεΐ. "Ε βγαζε προκηρύξεις κι έστελνε έπιτρόπους νά ξε
σηκώσουν άκριβώς τά  διαμερίσματα έκεΐνα τής Βυρτεμ
βέργης, πού ε ίχε  όφνηθεΐ τήν ένεργό της βοήθεια σάν ή
ταν Ακόμα καιρός καί φυσικά χωρίς Αποτέλεσμα. “Ε χου 
με τώρα μπροστά στά μάτια μας τό πρωτότυπο Αναφο- 
ρ&ς πού έστειλε στήν Ά ντιβασιλεΙα , Ενας ά π ’ τούς έπιτρό
πους αύτούς, ό κ. Roessler (Αντιπρόσωπος τοΟ Oels), πού 
τό περιεχόμενό της ε ίνα ι άρκετά χαρακτηριστικό. Έ χ ε ι  
ήμερομηνία: Στουττγάρδη 30 Ίούνη 1849. “Υστερ* Απ’ τήν 
περιγραφή τών περιπετειών μισής ντουζίνας Απ’ τούς έ 
πιτρόπους αύτούς, σέ μιΑν άκαρπη Αναζήτηση χρημΑτων, 
φέρνει μιΑ σειρΑ δικαιολογίες γιατί δέν κατΑψερε νΑ φτΑ- 
σει Ακόμα στή θέση του κι ΰστερα παραδίνεται σέ μιΑ 
έξαιρετικά σοβαρή έπιχειρηματολογία, σχετικΑ μέ τις π ι
θανές διαφορές ΑνΑμεσα στήν Πρωσσία, τήν Αύστρία, τή 
Βαυαρία καί τή Βυρτεμβέργη καί γιΑ τις πιθανές συνέπειές 
τοι ς. Άφοΰ έρεύνησε πλέρια τό θέμα αύτό, φτάνει ώστόσο 
στό συμπέρασμα πώς δέν ύπΑρχει μιά τέτοια πιθανότητα. 
"Υστερα προτείνει νά  γίνουν Αποστολές πΑλι, Από Αξια έμ- 
πιστοσύνης πρόσωπα, γ ιά  τή μεταβίβαση πληροφοριών κι δνα 
σύστημα κατασκοπείας γιΑ τις προθέσεις τής κυβέρνησης 
τής Βυρτεμβέργης καί τίς κινήσεις τοΟ στρατού. ΤόγρΑ μμα 
αύτό δέν Ιφτασε ποτέ στόν προορισμό του, γ ια τί δταν 
γράφτηκε, ή «ΆντιβασιλεΙα» είχε  κιόλας περΑσει στό 
«ύπουργεΐο έξωτερικών» δηλ. στήν 'Ε λβετία  κι ένώ ό 
φτωχός Roessler Εσπαζε τό κεφΑλι του γιΑ τις  προθέσεις 
τής σοβαρής αύτής κυβέρνησης, ένός βασιλείου Εκτης σει- 
ρΑς, έκατό χιλιΑδες Πρώσσοι, Βαυαροί κι Έ σ σ ια νο ί στρα
τιώτες, ε ίχα ν  κιόλας λύσει όλΑκερη τήν ύπόθεση στήν 
τελευταία μΑχη κάτω ά π ’ τΑ τείχη τοΟ R astatt.

Έ τ σ ι Ισβυσε ή γερμανική Βουλή καί μαζί μ’ αύτή 
ή πρώτη κι ή τελευταία δημιουργία τής έπανΑστασης. *Η 
σύγκλησή της, ήταν ή πρώτη Απόδειξη πώς είχε  γ ίνει 
πραγματικά  στή Γερμανία μιΑ έπανΑσταση τό ΓενΑρη- 
κι Ιζησε τόσον καιρό, 8σο αύτή, ή πρώτη σύγχρονη γερ
μανική έπανΑσταση, δέν ε ίχε  φτΑσει Ακόμα στό τέλος 
της. Ε κ λεγμ ένη  κΛτω Απ’ τήν έπιρροή τής κεφαλαιοκρα
τικής τΑξης, Από Ενα σκόρπιο καί κατατεμαχισμένον Αγρο
τικό πληθυσμό, πού τό μεγαλύτερο τμήμα του μόλις ξυ- 
πνοΟσε Απ’ τό φεουδαρχικό λήθαργο, ή βουλή αύτή χρη- 
σίμευσε μόνο γ ιά  νά φέρει στήν πολιτική κονίστρα, σ ’ένα 
σώμα, δλα  τά  μεγάλα  λαοφιλή όνόματα τοΟ 1820-48 κι 
δστερα νά τά  σβύσει όλότελα. 'Ο λ ε ς  ot έξοχότητες τοΟ
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φιλελευθερισμοί} τής μεσαίας τάξης, μαζεύτηκαν έδώ* 
ή άστική τάξη περίμενε θαύματα* κέρδισε τήν ντροπή γ ιά  
τόν έαυτό της καί τούς άντιπροσώπους της. Ή  βιομηχα
νική κι έμπορική κεφαλαιοκρατική τάξη, νικήθηκαν περισ
σότερο σκληρά στή Γερμανία, παρά  σ’ δποιαδήποτε άλλη 
χώρα* πρώτα - πρώτα κατατροπώθηκε, τσακίστηκε, διώ
χτηκε ά π ’ τΙς δημόσιες ύπηρεσίες σέ κάθε χωριστό κρά
νος τής Γερμανίας κι ΰστερα καταδιώχτηκε, άτιμάστηκε 
καί γιουχαΐστηκε στήν Κεντρική Γερμανική Βουλή. Ό  πο
λιτικός φιλελευθερισμός ή κυριαρχία τής άστικής τάξης, 

σέ μορφή μοναρχικής ή δημοκρατικής κυβέρνησης, είνα ι 
άδόνατος γιά  πάντα  στή Γερμανία.

Στήν τελευταία περίοδο τής ζωής της, ή Γερμανική 
Βουλή χρησ ίμευσ εγιάνά  ρίξει στήν παντοτινή περιφρόνηση 
τή μερίδα έκείνη πού, ά π ’ τό Μάρτη τοΟ ί848 καί δώ, ήταν 
έπικεφαλής τής έπίσημης άντιπολίτευσης, τούς Δημοκρα
τικούς πού άντιπροσώπευαν τά συμφέροντα τών μικρεμ
πόρων καί είδικά τής τάξης τών ένοικιαστών γης. Ή  τάξη 
αύτή είχε  τήν εύκαιρία, τό Μάη καί τόν Ίούνη τοΟ 1849, 
νά δείξει τίς δυνατότητές της, σχηματίζοντας μιά σταθερή 
κυβέρνηση στή Γερμανία. Ε ίδαμε πώ ς άπότυχε, δχΐ τόσο 
ά π ’ τις άντίξοες περιστάσεις, δσο ά π ’ τήν όλοφάνερη καί 
μόνιμη δειλία πού εδειξε σ ’ δλα τά δύσκολα ζητήματα 
πού παρουσιάστηκαν άπό τότε πού ξέσπασε ή έπα νά σ τα 
ση, δείχνοντας στήν πολιτική, τό ίδ ιο  έκεΐνο κοντόθωρο, 
μικρόψυχο, διατακτικό πνεύμα, πού ε ίνα ι χαρακτηριστικό 
στίς έμπορικές της έπιχειρήσεις. Τό Μάη τοΟ 1849, Ιχασε, 
μέ τήν ταχτική αύτή, τήν έμπιστοσύνη τής πραγματικής 
μαχητικής μάζας, σ’ δλες τίς εύρωπαϊκές έπαναστάσεις, 
τής έργατικής τάξης. ΜολαταΟτα τής εμενε άκόμα μιά 
λαμπρή εύκαιρία. Ή  Γερμανική Βουλή άνήκε σ’ αότήν 
άποκλειστικά, Οστερ’ ά π ’ τήν άποχώρηση τών άντιδρα- 
στικών καί τών φιλελεύθερων. Ό  άγροτικός πληθυσμός 
είχε εύνο'ίκές διαθέσεις γ ι’ αύτή. Τά δυό τρίτα τοΟ στρα
τοΟ, στά πιό μικρά κράτη, τό Ενα τρίτο τοΟ πρωσσικοΟ 
στρατοΟ, ή πλειοψηφία τής πρωσσικής Landw ehr (τής έφε- 
δρείας ή τής Εθνοφρουράς), ήταν Ετοιμα νά  ένωθοΟν 
μαζί της, φτάνει μονάχα νά  ένεργοΟσε άποψασιστικά καί 
μέ τό θάρρος έκεΐνο πού ε ίνα ι άποτέλεσμα μ ιδς ξεκάθα
ρης έπίγνωσης γ ιά  τήν κατάσταση τών πραγμάτω ν. Ω σ 
τόσο, οί πολιτικοί πού ε ίχα ν  τήν ήγεσία τής τάξης αύτής, 
δέν ήταν περισσότερο άνοιχτομάτηδες άπ* τό πλήθος τών 
μικρεμπόρων πού τούς &κολουθοΟσαν. Ά π όδειξα ν  μάλι
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στα πώς ήταν πιό ξεμωραμένοι, πιό σφιχτά προσκολλη- 
μένοι στις θεληματικές αυταπάτες τους, περισσότερο μ ω 
ρόπιστοι, περισσότερο Ανίκανοι γ ιά  νά χειριστοΟνάποφασι- 
στικά τά ζητήματα, ά π ' δσο ot φιλελεύθεροι. Τό ίδιο  κι ή 
πολιτική τους σημασία, ξέπεσε κάτω άπ’ τό βαθμό πήξης. 
Μ ολαταύτα, &ν καί δέν έβαλαν πραγματικά σ ’ έκτέλεση 
τις κοινότυπες ά ρχές τους, ήταν κάτω άπό έ ξ α ι ρ ε τ ι κ ά  
ευνοϊκές συνθήκες, ικανοί γ ιά  δνα στιγμιαίο ξαναζω ντά
νεμα, σάν κι ή τελευταία αύτή έλπίδα τούς άφαιρέθηκε, 
άκριβώς δπως άφαιρέθηκε κι ά π ’ τούς συναδέλφους τους 
τής «καθαρής δημοκρατίας» στή Γαλλία, μέ τό coup d’e ta t 
(πραξικόπημα) τοΟ Λουδοβίκου Βοναπάρτη (*).

Ή  ήττα τής έξέγερσης στή Νοτιοδυτική Γερμανία κι 
ή διασπορά τής Γερμανικής Βουλής, φέρνει τήν ιστορία 
τής πρώτης Γερμανικής Ε π α νά σ τα σ η ς στό τέλος της. Τώ 
ρα πρέπει νά ρίδουμε (νά δείξουμε) μιάν άποχαιρετίστήρια 
ματιά στά νικηφόρα μέλη τής άντεπαναστατικής συμμα- 
χίας. θ ά  τό κάνουμε στήν έπόμενη άνταπόκρισή μας ί1).

Λονδίνο, 24 Σεπτέβρη 1852.
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1. Έννοεΐ τό πραξικόπημα τοΟ Λουδοβίκου Ναπολέοντα, στις 2 
τοϋ Δεκέμβρη τού 1852. Μέ τό πραξικόπημα αύτό ό Λουδοβίκος Να- 
πολέοντας, κατάργησε τή Δημοκρατία κι άνακήρυξε τόν έαυτό του 
Αύτοκράτορα μέ τόν τίτλο Ναπολέων Γ'. (Σημ. τ. Μετ.)

1. Παρά τις άπανωτές έρευνες δέ μπόρεσα νά βρω αύτήν τήν 
«έπόμενη Ανταπόκριση» πού άναφέρεται ή τελευταία αύτή παράγρα
φος. Ά ν  γράφτηκε, δέ δημοσιεύτηκε ποτέ. (Σημ. τής Κας Aveling τό 
γένος Έλεονώρας Μάρξ).



Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΩΝΙΑ0)

XX

[N e w  Y ork D aily  Tribune, 22 Δ εκ έμ β ρ η  1S52J

θ α χ ετε  κιόλας πάρει, μέ τις εύρωπαΐκές έφημερίδες, 
πολυάριθμες ειδήσεις γιά  τήν τερατώδικη Δίκη τών Κομ
μουνιστών στήν Κολώνια τής Πρωσσίας καί γ ιά  τήν έκ
βασή της. Μά καθώς καμμιά ά π ’ αύτές τΙς ειδήσεις δέν 
μπορεΐ νά θεωρηθεί σάν πιστή άφήγηση γιά  τά γεγ ο 
νότα κι έπειδή τά γεγονότα  αύτά, ρίχνουν £να έκθαμ- 
βωτικό φ ώ ς πάνω  στά πολιτικά μέσα πού μ ’ αύτά ή ήπει- 
ρωτική Εύρώπη κρατιέται στή σκλαβιά, θεωρώ άπαρα[· 
τητο νά ξαναγυρίσω  στή δίκη αύτή.

1. Ή δίκη αύτή, £γινε τό Φθινόπωρο τοΟ 1852 ϋστερ’ άπ’ τήν 
Τίττα τής Επανάστασης τοϋ 1848 κί όργανώθηκε άπ’ τήν κυβέρνηση 
τής Πρωσσίας, μέ τό σκοπό νά τσακίσει τό έργατικό κίνημα καί προ
πάντων τήν Κομμουνιστική Λίγκα. Γιά τό σκοπό αότό χρησιμοποιήθη- 
καν δλες οί άστυνομικές μέθοδες. Ό  Μάρξ ξεσκέπασε τις Αστυνομι
κές πλεκτάνες τοΰ άστυνομικοΰ Διευθυντή Stieber, πού έπαιρνε δδη- 
γι'ες κατ’ εύθεΐαν άπ’ τό βασιλιά τής Πρωσσίας, στή μπροσούρα του 
BnthiillunKer liber der Kommunisten i rozess zu Koln (’Αποκαλύ
ψεις γιά τή δίκη των κομμουνιστών στήν Κολώνια). Ό  Μάρξ γράφει 
σχετικά :

«Στό πρόσωπο τών κρατουμένων, τό έπαναστατικό προλετα
ριάτο, άφοπλισμένο, άντιμετώπιζε τήν κυρίαρχη τάξη πού Αντιπροσω
πευόταν άπ’ τό δικαστήριο. Κατά συνέπεια οί κατηγορούμενοι κατα
δικάστηκαν, μόνο γιατί παραπέμφτηκαν στό δικαστήριο αύτό.

« . . , Ή άριστοκρατία, κι ή άστική τάξη τοΰ Ρήνου, μέ τήν άπό· 
φασή τους «ένοχοι» συντάχτηκαν μέ τό σύνθημα πού έρριξε ή Γαλλική άστική
τάξη ϋστερ’ άπ' τις 2 Δεκέμβρη. «Μονάχα ή κλοπή μπορεΐ νά σώσει 
τώρα τήν π ε ρ ι ο υ σ ί α '  μονάχα ή έπιορκία, τή θρησκεία' μονάχα 
ή μπασταρδοσύνη τήν οίκογένεια, μονάχα ή άταξία, τήν τάξη !»

. .  . Έ τσι, ή σχεδόν προληπτική Ιμπιστοσύνη στά όρκωτά δικα
στήρια, πού έπικρατοϋσε άκόμα στήν Πρωσσία τοϋ Ρήνου, διαλύθηκε 
γιά πάντα. Έ γινε ξεκάθαρα άντιληπτό πώς ό θεσμός τών όρκωτών 
δικαστηρίων, ήταν £να δικαστήριο τών προνομιούχων τάξεων, πού 
Ιδρύθηκε γιά νά γεφυρώνει τά κενά τοϋ νόμου μέ τήν πνοή της άστι- 
κής συνείδησης . . . »  (Μάρξ : ‘Αποκαλύψεις γιά τή δίκη τών Κομ
μουνιστών στήν Κολώνια). (Σημ. τ. Μετ.)



Τό κομμουνιστικό ή Προλεταριακό Κόμμα, δπω ς κι 
Ά λλα  κόμματα, ε ίχα ν  χάσει μέ τήν κατάργηση τών δι
καιωμάτων τοΟ συνεταιρίζεσθαι καί συνέρχεσθαι, τά 
μέσα ν ’άποχτήσουν μιά ν ό μ ι μ η  όργάνωση στήν ήπει- 
ρωτική Εόρώπη. ’’Εξω άπ’ αύτό, οί άρχηγοί τους ε ίχα ν  
έξοριστεΐ ά π ' τΙς χώρες τους. ‘Ωστόσο, κανένα πολιτικό 
κόμμα δέ μπορεΐ νά  ύπάρχει χωρίς όργάνωση Τήν όργά- 
νωση αύτή, πού τόσο ή φιλελεύθερη άστική τάξη δσο κι 
οί δημοκρατικοί μαγαζάτορες, ήταν Ικανοί, λίγο ■ πολύ, νά 
τήν άντικατασταίνουν μέ τήν κοινωνική τους θέση, τά 
πλεονεκτήματά της καί τις καθημερινές σχέσεις άνάμεσα 
στά μέλη τους, πού ε ίχαν  άπό καιρό δημιουργηθεΐ, ή 
προλεταριακή τάξη, πού δέν είχε τέτοια κοινωνική θέση 
καί χρηματικά μέσα, ήταν άναγκασηκά  ύποχρεωμένη νά 
τήν άναζητήσει σ’ £να μυστικό σύνδεσμο. ΓΥ αύτό, τόσο 
στή Γαλλία δσο καί στή Γερμανία, ξεπήδησαν οί πολυά
ριθμες έκεΐνες μυστικές έταιρίες πού, άπ’ τό 1849 μάλι
στα, άνακαλύφτηκαν ή μιά ΰστερ* άπ’ τήν αλλη, ά π ’ τήν 
άστυνομ ία  καί διώχτηκαν ποινικά σάν συνωμοσίες.

‘Ωστόσο, &ν καί πολλές άπ’ αύτές ήταν πραγματικά 
συνωμοσίες, πού σχηματίστηκαν μέ τήν πραγματική πρό
θεση ν* άνατρέψουν τις κυβερνήσεις τής έιτοχής—κι είνα ι 
δειλός έκεΐνος πού, κάτω άπ’ όρισμένες συνθήκες, δέν θά 
συνομωτοΟσε, δπως είνα ι τρελλός κι έκεΐνος πού κάτω άπό 
διαφορετικές συνθήκες θά συνομωτοΟσε — ύπήρχαν κάμ- 
ποσες άλλες έταιρίες πού σχηματίστηκαν μ’ £ναν πιό 
πλατύ καί πιό ύψηλό σκοπό, πού ξέρανε πώς ή άνατροπή 
μ ιδς κυβέρνησης, πού ύπάρχει, δέν ήταν παρά  μιά μετα 
βατική φάση στό μεγάλον έπικείμενο άγώ να  καί πού σκό
πευαν νά  συνενωθοΟν καί νά  προετοιμάσουν τό κόμμα 
αύτό, πού άποτελοΟσαν τόν πυρήνα του, γ ιά  τήν τελική 
άποφασιστική μάχη πού πρέπει κάποτες νά συντρίψει, γ ιά  
πάντα στήν Εύρώπη τήν κυριαρχία, δχι μόνο τών άπλών 
«τυράννων», «δεσποτών» καί «σφετεριστών», μά μ ιδς δύ
ναμης πολύ πιό άνώτερης καί πολύ πιό φοβερής ά π ' 8σο 
ή δική τ ο υ ς : τήν κυριαρχία τοΟ κεφαλαίου πάνω στήν έρ- 
γασ ία .

Ή  όργάνωση τοΟ πρωτοπόρου ΚομμουνιστικοΟ Κόμ
ματος στή Γερμανία, ήταν αύτοΟ τοΟ είδους. Σύμφω να 
μέ τίς  άρχές τοΟ Μ α ν ι φ έ σ τ ο υ  του (πού δημοσιεύτηκε 
στά  1848) καί μ ° έκεΐνες πού άναλύθηκαν στή σειρά τών 
Αρθρων γ ιά  τήν «’Ε πανάσταση καί τήν ’Α ντεπανάσταση 
στή Γερμανία», πού δημοσιεύτηκαν στή New York Daily
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T ribune, αύτό τό κόμμα δέ φαντάστηκε ποτέ τόν έαυτό 
του Ικανό, σ’ όποιαδήποτε στιγμή καί γ^άγοΟστο, νά προ- 
καλέσει τήν έπανάσταση έκείνη πού θάβανε σέ πράξη τΙς 
Ιδέες του. Μελετούσε τά α ίτια  πού προκάλεσαν τά έπα- 
ναστατικά κινήματα στά 1848 καί τά α ίτια  τής άποτυχίας 
τους. ’Α ναγνω ρίζοντας πώς, στό βάθος δλων τών πολιτικών 
άγώ νω ν, βρίσκεται ό κοινωνικός άνταγω νισμός τών τάξεων, 
καταπιάστηκε μέ τή μελέτη τών συνθηκών κάτω άπ* τΙς 
δποΧες μιά τάξη τής κοινωνίας, μπορεΐ καί πρέπει νά  κλη
θεί νά έκπροσωπήσει τό σύνολο τών συμφερόντων ένός 
έθνους κι έτσι νά τό κυβερνήσει πολιτικά, Ή  Ιστορία άπό· 
δειξβ στό Κομμουνιστικό κόμμα πώς, ΰστερ’ άπ ’ τήν άρι- 
στοκρατία τών γαιοχτημόνων τοΟ Μ εσαίωνα, άνέτειλε ή 
χρηματική δύναμη τών πρώτων κεφαλαιούχων κι άρπαξε 
τά  ήνία τής κυβέρνησης· πώ ς ή κοινωνική έπιρροή κι 6 
πολιτικός ρόλος τής χ ρ η μ α τ ι σ τ ι κ ή ς  αύτής μερίδας τών 
κεφαλαιούχων υποσκελίστηκε ά π ’ τήν άνερχόμενη δύναμη, 
άπό τότε πού χρησιμοποιήθηκε ό άτμός, τών έ ρ y  ο σ τ α- 
σ ι α ρ χ ώ ν  μανιψακτούρας κεφαλαιούχων καί πώς, αύτή 
τή στιγμή, δυό παραπάνω τάξεις διεκδικοΟν, μέ τή σειρά 
τους, τήν κυριαρχία: ή τάξη τών μικροεπαγγελματιών κι ή 
βιομηχανική έργατική τάξη. 'Η  πρακτική έπαναστατική 
πείρα, τοΟ 1848-49, έπιβεβαίωσε τούς θεωρητικούς συλ
λογισμούς πού όδήγησαν στό συμπέρασμα τχώς ή δημο
κρατία τών μικροεπαγγελματιώ ν έπρεπε νά πάρει πρώτη τή 
σειρά της, προτοΟ ή κομμουνιστική έργατική τάξη μπορέ
σει ναχει έλπίδες νά  έγκατασταθεϊ μόνιμα στήν έξουσία 
καί νά καταστρέψει αύτό τό σύστημα τής μισθωτής σκλα
βιάς, πού τήν κρατάει κάτω ά π ’ τό ζυγό τής άστικής τάξης.

"Ετσι, ή μυστική όργάνωση τών Κομμουνιστών, δέν 
μποροΟσε νά χει άμεσο σκοπό τήν άνατροπή τών σ η μ ε 
ρ ι ν ώ ν  κυβερνήσεων τής Γ ερμανίας. ΆφοΟ λοιπόν σχη
ματίστηκε γ ιά  ν° άνατρέψει, δχι αύτές τίς κυβερνήσεις, 
μά τήν έπαναστατική κυβέρνηση πού πιό άργά  ή πιό γρή
γορα θά τίς διαδεχτεί, τά  μέλη της, ϊσω ς καί σίγουρα 
ήθελαν άτομικά, νά  δώσουν χέρι βοήθειας σ ’ δνα έπανα- 
στατικό κίνημα, ένάντια  στό σημερινό status que (καθε
στώς), τήν ώρα πού θά χρειαζόταν. Ω στόσο ή π ρ ο π  α- 
ρ α σ κ ε υ ή άλλωστε ένός τέτοιου κινήματος, Εξω ά π ’ 
τή μυστική διάδοση κομμουνιστικών Ιδεών στίς μάζες, 
δέ μποροΟσε νδνα ι σκοπός τοΟ συνδέσμου αύτοΟ. Ή  
πλειοψηφία τών μελών του, κατάλαβε τόσο καλά ποιά ή
τα ν  τά  θέμελα αύτής τής κοινωνίας, ώστε σάν ή
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θβσιθηρική φιλοδοξία μερικών (‘). δοκίμασε νά μετατρέψει 
τό σύνδεσμο σέ συνομωσία, γ ιά  νά κάμει μιά ex tempore 
(παράκαιρη) έπανάσταση, ά μ έσ ω ; τούς έδιωξαν.

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ κανένα νόμο, άπ* δσους ύπάρ- 
χουν πάνω στή γη, δέν ήταν δυνατό ένας τέτοιος σύνδε
σμος νά θεωρηθεί σκευωρία, συνομωσία μέ σκοπό έσχα
της προδοσίας. "Αν τή θεωρήσουμε σά συνομωσία, δέν 
στρεφόταν ένάντια στήν ύπάρχουσα κυβέρνηση, μά ένάν- 
τια  στούς πιθανούς διαδόχους της. Μ ολαταύτα, γ ι ’ αύτήν 
τήν αΙτία, οί έντεκα κατηγορούμενοι (a) κρατήθηκαν σ ’ 
αύστηρή άπομόνωση δεκαοχτώ  μήνες κι οί άρχές δοκίμα
σ α ν πάνω  τους τά πιό παράξενα  άνακριτικά άνδραγαθή- 
ματα.

Φανταστήτε πώς ϋστερ’ άπό όχτώ μήνες φυλάκιση, 
τούς κράτησαν άκόμα κάμποσους μήνες «γιατί δέ βρέθη
κε κανένα στοιχείο, σέ βάρος τους, γιά  δποιοδήποτε έ γ 
κλημα I». Καί σάν τελικά τούς παρέπεμψαν νά δικσστοΟν 
μπροστά στό δικαστήριο, δέν υπήρχε ουτε μιά πράξη 
προδοτικής φύσης, σέ βάρος τους, πού νά  μπορούσε ν ’
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1. ’Εδώ άναφέρεται στή μερίδα Willich — Schapper πού διώχτηκε 
άπ’ τή Λίγκα, τό Σεπτέμβρη τού 1850. (Σημ. Ά γγλ· Έκδ.)

2. ΟΙ κατηγορούμενοι ήταν: 1) P. G, Roser, τσιγαράς 2) Hein
rich Burgers πού άργότερα έκλέχτηκε προοδευτικός βουλευτής στή 
Landag καί τιέθανε τήν περίοδο πού ήταν βουλευτής 3) ό Peter 
Nothjuog, ράφτης πού πέθανε λίγα χρόνια άργότερα σά φωτογράφος, 
στό Breslau. Ό  Nothjung πιάστηκε πρώτος. 4) Ό  W 1. Reiff. 5) 6 
Dr Hermann Becker, πού άργότερα εγινε μέλος στήν Ά νω  Βουλή. 
6) Dr Roland Damiels, γιατρός, πού πέθανε λίγα χρόνια ϋστερ3 άπό 
τή δίκη, φθισικός. Άρρώστησε στή φυλακή. 7) Karl Otto χημικός. 8) 
Dr Abraham Jacoby, πού άργότερα έγινε γιατρός στή Ν. Ύόρκη 9) Dr.
I. Klein, γιατρός καί δημοτικός σύμβουλος στήν Κολώνια. 10) F er
dinand Freiligrath. πού, ώστόσο τότε, βρισκόταν στό Λονδίνο. 11) .1 
L Ehrhard, ύπάλληλος. 12) Friedrich Lessner, ράφτης. ’Απ’ αύτούς 
μόνο οί Εντεκα ήταν φυλακισμένοι γιατί ό Freiligrath βρισκόταν στό 
Λονδίνο. Ύστερ’ άπ’ τόν Nothjund πιάστηκε ό Haupt στό ’Αμβούρ
γο, πού ϊγινε προδότης κι εδωσε τά όνόματα τής Κεντρικής ’Επιτρο
πής τής Κομμουνιστικής Λίγκας τής Κολώνιας. Τόν H aupt οί άρχές 
τόν προόριζαν γιά κύριο μάρτυρα στή δίκη, μά οί συγγενείς του, πού 
δέν μπορούσαν νά ύποφέρουν τήν άτιμία αύτή, τόν έ'στειλαν στό Ρίο 
Τζιανέϊρο, κι έκεΐ έγκαταστάθηκε σάν έμπορας. Άργότερα, σ’ άντα- 
μοιβή γιά τις υπηρεσίες του, διορίστηκε στήν άρχή πρόξενος τής 
Πρωσσίας κι άργότερα τής ^Γερμανίας στό Ρίο Τζιανέϊρο.

Ή δίκη κράτησε άπ’ τις 4 Όκτώβρη ώς τις 12 Νοέμβρη τοΰ 1852. 
Οί Roser, Burgers καί Nothjung καταδικάστηκαν σ’ εξη χρόνια γιά 
■έσχατη προδοσία, ό Reiff O tto 'καί Becker σέ πέντε χρόνια κι ό Less
ner σέ τρία χρόνια φυλάκιση. Οί άλλοι άθωώθηκαν. (Σημ. τ. Μετ.)



Αποδειχτεί. Μ ολαταύτα καταδικάστηκαν καί θά ίδοΟμε 
πώς.

Τό Μάη τοΰ 1851, πιάστηκε Μνας άπ’ τούς ειδικούς 
Απεσταλμένους της έταιρίας κι ά π ’ τά Εγγραφα πού βρή
καν πάνω του, άκολούθησαν κι άλλες συλλήψεις. ‘Έ να ς 
πρώσσος Αξιωματικός τής άστυνομίας, κάποιος Stieber, 
διατάχτηκε άμέσως ν’ άνιχνεύσει τις διακλαδώσεις τής 
ύποτιθέμενης συνομωσίας στό Λονδίνο. Αύτός κατάφερε 
νά προμηθευτεί μερικά Ιγγραψ α, σχετικά μέ τούς άπο- 
σ ιάτες (') ά π ’ τήν έταιρία, πού άναφέραμε παραπάνω καί 
πού, ΰστερ’ άπ5 τό διώξιμό τους, ε ίχα ν  όργανώσει στό 
Παρίσι καί τό Λονδίνο μιά πραγματική συνομωσία. Αύτά 
τά έγγραφ α  τ’ άπόχτησε μ ’ ένα διπλό Ιγκλημα. Κάποιος 
πού όνομαζόταν Reuteur δωροδοκήθηκε γιά  νά διαρρήξει 
τό γραφείο τοΰ γραμματέα τής έταιρίας, γ ιά  νά  κλέψει 
άπό κεΐ αύτά τά έγγραφα. Ω στόσο, αύτό δέν ήταν τί- 
ποτ’ άκόμα. Αύτή ή κλεψιά όδήγησε στήν άνακάλυψη καί 
καταδίκη τής λεγάμενης Γαλλογερμανικής συνωμοσίας 
στό Παρίσι, μά δέν έδωσε τό νήμα γιά  τό μεγάλο Κομ
μουνιστικό Σύνδεσμο.

Ή  συνωμοσία στό Παρίσι, μπορούμε νά  παρατηρή
σουμε δώ, βρισκόταν κάτω ά π ’ τή διεύθυνση μιας χούφ 
τας άπό φιλόδοξους ηλίθιους καί πολιτικούς ι π π ό τ ε ς  
τ ή ς  β ι ο μ η χ α ν ί α ς  τοΰ Λονδίνου κι εναν παλιό κα- 
τάδικο γιά  πλαστογραφία, πού έκανε τότε τόν κατάσκοπο 
τής άστυνομίας στό Παρίσι. Οί άνθρωποι αύτοί προσπα- 
θοΟσαν νά κρύψουν τήν άπάτη τους, γ ιά  τήν έσχατη 
άσημότητα τής πολιτικής τους όντότητας, μέ λυσσαλέες 
δημηγορίες κι αίμόχαρες πομπώδικες φράσεις.

‘Η πρωσσική άστυνομία, λοιπόν, επρεπε νά  ψάξει γ ιά  
καινούργιες άνακαλύψεις. Έ γκατέσ τησ αν £να μόνιμο 
γραφ είο  μυστικής άστυνομίας, στήν Πρωσσική πρεσβεία, 
στό Λονδίνο. "Ενας Αστυνομικός πράκτορας, πού τόν 
έλεγα ν  Greiff, σκέπασε τό μισητό του έπά γγελμ α  κάτω 
Απ’ τόν τίτλο τοΟ “Α κ ό λ ο υ θ ο υ  τής πρεσβείας.

Διάβημα πού θ&ταν Αρκετό νΑ βγάλει δλες τΙς Πρωσ- 
σικές πρεσβείες, έξω Απ’ τήν περιοχή τοΟ διεθνούς Νό
μου, πρΑγμα πού κι αύτοί ot ΑύστριακοΙ Ακόμα, δέν τόλμη
σαν νΑ τό κΑμουν. Κάτω Απ’ τΙς όδηγίες του δούλευε κά
ποιος Fleury, έμπορος στό Λονδίνο, άνθρωπος μέ κΑποια 
περιουσία καί μέ Αξιόλογες σχέσεις, Ενα Απ’ τά χυδα ία
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έκεΐνα  πλάσματα  πού κάνουν καί τις πιό έξευτελισμένες 
πράξεις, άπό μιά έσωτερική κλίση στήν άτιμία.

"Α λλος πράκτορας ήταν ένα ς έμποροϋπάλληλος, πού 
τόν Ελεγαν Hirsch, μά πού ώστόσο εΤχε, μέ τό φτάσιμό 
του κι δλας στό Λονδίνο, κατα γγελθεί σάν κατάσκοπος. 
Ό  H irsch κατάφερε νά μπει στόν κύκλο μερικών κομ
μουνιστών προσφύγων στό Λονδίνο κι έκεΐνοι, γ ιά  νά  
μπορέσουν νά  πετύχουν άποδείξεις γ ιά  τόν πραγματικό 
χαρακτήρα τής άποστολής του, τόν δέχτηκαν. ΟΙ άποδεί- 
ξεις, γ ιά  τίς σχέσεις του μέ τήν άστυνομία, δέν άργησαν 
νά  βρεθοΟν κι άπό κείνη τήν έποχή επαψε νά έμφανίζεται 
π ιά  στόν κύκλο του. Ώ στόσ ο , &ν καί παρατήθηκε έτσι 
ά π ’ δλες τΙς ευκαιρίες νά πάρει τΙς πληροφορίες, πού πλη
ρωνόταν γ ιά  νά δώσει, δέν έμεινε άπρακτος.

Ά π °  τό Kensington πού κατέφυγε καί πού ποτέ άπό 
τότβ δέν συνάντησε οϋτ’ Εναν ά π ’ τούς κομμουνιστές πού 
άναφέραμε, χάλκευε, κάθε βδομάδα, ύποθετικά πρακτικά, 
ύποθετικών συνεδριάσεων μιάς ύποθετικής Κεντρικής Ε π ι
τροπής τής πρώτης συνομωσίας, πού ή Πρωσσική άστυ
νομία δέ μποροΟσε νά  τή βάλει στό χέρι καί νά  τή βγά
λει στά φόρα. Τό περιεχόμενο αύτών τών πρακτικών, ήταν 
τής πιό παράλογης φύσης. ΟΟτ’ Ενα βαφτιστικό δνομα 
δέν ήταν σωστό, οϋτ’ Ενα έπίθετο σωστά γραμμένο, οότ* 
Ενα άπλό άτομο δέν ήταν δυνατό νά μιλάει δπως τά  
παρουσίαζε ό H irsch νά μιλάνε. Τ ’ άφεντικό του, ό Fleury, 
τόν βοήθησε σ’ αύτήν τήν πλαστογραφία καί δέν άποδεί- 
χτηκε άκόμα πώς ό «’Α κ ό λ ο υ θ ο ς »  Greiff, μπορεΐ νά 
πλύνει τά  χέρια του ά π ’ τίς  άτιμες αύτές μέθοδες. Ή  
Πρωσσική κυβέρνηση, δσο κι &ν φαίνεται άπίστευτο, πήρβ 
αύτά τ* άνόητα κατασκευάσματα σάν Ε ύ α γ γ ε λ ι κ έ ς  
ά λ ή θ ε ί ε ς  καί μπορεΐτε νά  φανταστείτε τί σύγχυση δη
μιούργησαν, τέτοιες μαρτυρικές καταθέσεις, μπροστά στό 
δικαστήριο.

"Οταν ή δίκη κόντευε νά  τελειώσει, παρουσιάστηκε 
στό βήμα τών μαρτύρων ό κ. Stieber, ό άξιωματικός τής 
άστυνομίας πού άναφέραμε κιόλας πιό πάνω, βεβαίωσε 
«ένόρκως» δλες αύτές τΙς άνοησίες κι ύποστήριξε, δχι μέ 
λίγη αύτοευαρέσκεια, πώς είχε  Ενα μυστικό πράκτορα στό 
Λονδίνο, πού ε ίχε  πολύ στενές φιλίες μέ τά πρόσωπα 
έκεΐνα πού θεωροΟνταν-οί κύριοι ύποκινητές τής φοβερής 
αύτής συνομω σίας!

Ό  μυστικός αύτός πράκτορας, ήταν πραγματικά μυ
στικός, γ ιατί όχτώ  όλάκερϋυς μήνες είχε κρυφτεί στό
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Kensington, άπό φόβο μήπως πραγματικά τόν δε! 6στω κι 
ϊν α  άπ ’ τά πρόσωπα έκβΐνα πού τίς πιό μυστικές σκέψεις, 
λόγια  καί πράξεις τους, Ισχυριζόταν πώ ς άναφέρει κάθε 
βδομάδα.

'Ω στόσο, οί κ.κ. Hirsch καί Fleury, ε ίχα ν  κι άλλη 
Ανακάλυψη έτοιμη στήν άποθήκη. Μάζεψαν δλες τϊς έκθέ- 
σεις ποδχαν κάμει καί κατεσκεύασαν Μνα «γνήσιο βιβλίο 
πρακτικών» τών συνεδριάσεων τής ’Ανώτατης Μυστικής 
Ε πιτροπής, πού τήν ΰτιαρξή της ύποστηρίζει ή Πρωσσική 
άστυνομία. Κι ό κ. Stieber, βρίσκοντας πώς αύτό τό βιβλίο 
τών πρακτικών ουμψωνοΟσε περίφημα μέ τις άναφορές 
πού ε ίχε  κι δλας πάρει, ά π ’ τά ίδ ια  πρόσωπα, τδφερε 
άμέσως στό δικαστήριο, βεβαιώνοντας ένόρκως, πώς 
υστερ’ άπό μιάν αύστηρή έξέταση καί σύμφωνα μέ τήν 
πεποίθησή του, τό βιβλίο ήταν γνήσιο. Τότε ϊγ ιν α ν  γνω
στές στήν κοινή γνώμη, οί βλακείες πού άνέφερε ό Hirsch. 
Μ πορείτε νά  φ ανταστείτε τήν έκπληξη τών τάχα τες με
λώ ν τής Μυστικής αύτής Ε πιτροπής, σάν άνακάλυψαν 
πράγματα ειπωμένα τάχατες ά π ’ αύτούς καί πού ποτέ 
δέν ήξεραν προτήτερα. Κάποιος πού τόν βάφτισαν W il
liam, έδώ τόν εΤχαν βαφτίσει Λουδοβίκο ή Κάρολο’ δλλο ι 
πού τήν έποχή έκείνη βρίσκονταν στή &λλη άκρη τής 
’Α γγλίας, παρουσιάζονταν πώς Ιβγα ζα ν  λόγους στό 
Λονδίνο. "Αλλοι άναψέρονταν πώς διάβασαν γράμματα 
πού δέν ε ίχα ν  λάβει ποτέ και πώς συναντιούνταν 
ταχτικά κάθε Πέμπτη, ένώ αύτοί συνήθιζαν ν&χουν μιάν 
εΰθυμη συγκέντρωση μέ φαγοπότι μιά φορά τή βδομάδα, 
κάθε Τετάρτη. Έ ν α ς  έργάτης, πού μόλις ήξερε νά  γρ ά 
φει, φιγουράριζε σάν Ενας ά π ’ τούς πρακτικογράφους κι 
υπόγραφε τά πρακτικά σάν τέτοιος κι δλοι τους παρου
σιάζονταν νά  μιλάνε μιά γλώ σσα, πού ίσω ς νδναι ή 
γλώ σσα πού μιλάνε στούς Πρωσσικούς άστυνομικούς 
σταθμούς, δέν ήταν δμως σίγουρα ή γλώ σσα μ ιδς σύ
σκεψης πού τήν πλειοψηφία της τήν άποτελοΰσαν συγ
γρα φ είς— άνθρωποι τών γραμμάτων μέ καλή φήμη στή 
χώρα τους. Καί σάν έπιστέγασμα δλων αύτών, πλαστο- 
γραφήθηκε μιάν άπόδειξη γ ιά  £να χρηματικό ποσό, πού 
τά χα  πληρώθηκε ά π ’ τούς πλαστογράφους στόν ΰποτιθέ- 
μενο γραμματέα  τής φανταστικής Κεντρικής Ε πιτροπής, 
γιά  τό βιβλίο αύτό τών πρακτικών. Μά ή ύπαρξη τοΟ τά 
χατες αότοΟ γραμματέα, στηριζόταν άποκλειστικά σ’ϊν α  
άσχημο παιγνίδι πού κάποιος μνησίκακος κομμουνιστής 
επαιξε σέ βάρος τοΟ άτυχου Hirsch.
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Ή  κακότεχνη αύτή ψευδολογία ήταν τόσο σκανδαλώ- 
δικη ύπόθεση, ώστε μποροΟσε νά  δημιουργήσει δχι τό 
έπιδιωκόμενο Αποτέλεσμα, μΑ τό Αντίθετο. "Αν κι οί φίλοι 
τών κατηγορουμένων, στό Λονδίνο, στερήθηκαν δλα  τά 
μέσα γιά  νά  παρουσιάσουν στό δικαστήριο τά γεγονότα  
τής ύπόθεσης—&ν καί τά γράμματα, πού έστειλαν στούς 
•υνηγόρους ύπεράσπισης, κατασχέθηκαν στό Τ αχυδρο
μείο—&ν καί τά έγγραφ α κι οί ένορκες καταθέσεις, πού 
κατόρθωσαν νά  φτΑσουν στά χέρια τών άνθρώπων τοΟ 
νόμου, δέν έγ ιναν  δεκτά σά μαρτυρίες, ώστόσο, ή γενική 
Αγανάκτηση ήταν τέτοια, πού οί δημόσιοι κατήγοροι κι 
αύτός άκόμα ό κ. Stieber, πού ε ίχ ε  όρκιστεΐ γ ιά  νά 
έγγυηθή τή γνησιότητα αύτοΟ τοΟ βιβλίου τών πρακτι
κών—ύποχρεώθηκαν νά  τό Αναγνωρίσουν σάν πλαστο- 
Υραψημένο.

'Ωστόσο, αύτή  ή πλαστογραφία δέν ήταν τό μόνο 
πράγμα  αύτοΟ τοϋ είδους,πού γ ι’αύτό καί μόνο ή άστυνομία 
ήταν ένοχη. Δυό ή τρεις άνάλογες περιπτώσεις βγήκαν 
στά φόρα, στή διάρκεια τής δίκης. Τά έγγραφ α  πού 
έκλεψε ό R euter, παραποιήβηκαν κι έγιναν τέτοιες προσ
θήκες, έτσι πού νά  διαστρεβλώνεται τό νόημά τους. "Ενα 
έγγραφο, πού περιλΑβαινε κάμποσους έξωφρενικούς πα- 
ραλογισμούς, ήταν γραμμένο μέ γραφή πού ήταν άπομί- 
μηση έκείνης τοΟ D r ΜΑρξ καί γ ιά  κάμποσον καιρό, ύπο- 
θέτανε πώς ε ίνα ι γραμμένο μέ τό χέριτοΟ Μάρξ, ώσπου 
τελικά, ή Τδια ή κατηγοροΟσα άρχή, ύποχρεώθηκε ν’ άνα- 
γνω ρίσει τήν πλαστογραφία. Μά γιά  κάθε άστυνομική 
Ατιμία, πού άποδειχνόταν σάν τέτοια, παρουσίαζαν 
πέντ5 έξη καινούργιες πού δέν ήταν δυνατό νά ξεσκεπα- 
στοΟν άμέσως, γιατί ή ύπεράσπιση αίφνιδιαζόταν. Ot 
Αποδείξεις έπρεπε ν&ρθουν ά π ’ τό Λονδίνο κι ή Αλληλο
γραφία τώ ν συνηγόρων ύπεράσπισης, μέ τούς πρόσφυγες 
κομμουνιστές στό Λονδίνο, χαρακτηριζόταν στό δικαστή
ριο Ανοιχτά σά συνενοχή στήν τάχα  συνομωσία 1

Τό πώ ς ό Greiff κι ό Fleury, ήταν δπως τούς παρου
σιάζουμε δώ, έπιβεβαιώθηκε ά π ’ τόν ίδιον τόν κ. Stieber, 
στήν κατάθεσή του. "Οσο γ ιά  τό H irsch, όμολόγησβ 
μπροστά σ’ Ενα δικαστή τοΟ Λονδίνου πώ ς πλαστογρά
φησε τό «βιβλίο τών πρακτικών» μ* έντολή καί μέ τή βοή- 
β*ια τοΟ κ. Fleury κι Οστερα τόκοψε λάσπη ά π ’ αύτήν 
τ^  χώ ρα γιΑ ν ’ Αποψύγει τήν ποινική δίωξη.

‘Η κυβέρνηση, λ ίγες  τέτοιες Αποκαλύψεις, πού τή 
σ τι/μΑ τιζαν μέ καυτό σίδερο, σΛν αύτές πού ήρθαν στό
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^ ώ ς  στή διάρκεια τής δίκης, μποροΟσε ν ’άνθέξει. Ή τα ν  
τέτοια ή συγκρότηση τοΟ δικαστηρίου, πού σάν αότό δέν 
ε ίχα ν  δει ποτέ ot έπαρχίες τοΟ Ρήνου. "Εξη εύγενεΐς  άπ’ 
τή πιό καθαρή άντιδραστική πάσχα, τέσσερες άρχοντες 
τοΟ χρήματος καί δυό κυβερνητικοί λειτουργοί. Δέν ήταν 
τοΟτοι οί άνθρωποι, έκεΐνοι, πού θά μποροΟσαν νά  ξεδυαλύ- 
νουν τήν άλήθεια, μέσα σέ τοΟτον τό γιομάτο σύγχυση 
βγκο τών μαρτυριών, πού σώ ριασαν μπροστά τους μέσα 
σ ’ 6ξη βδομάδες πού κράτησε ή δίκη, σάν άκουαν νά κου
δουνίζουν άσίγαστα σ τ’ σύτιά τους, πώς οί κατηγορούμε
νοι ήταν οί άρχηγοί μι&ς κομμουνιστικής συνομωσίας πού 
β ΐχε  ξεσηκωθεί γ ιά  ν’ άνατρέψει κάθε τι τό Ιερό—περιου
σία, οικογένεια, θρησκεία, τάξη, κυβέρνηση καί νό μ ο υς!

Μ ολαταΟτα, &ν ή κυβέρνηση δέν ε ίχε  προειδοποιήσει 
τΙς προνομιοΟχες τάξεις πώ ς μιά άθώωση, σ’ αύτή τή 
δίκη, θάταν τό σύνθημα γιά  τήν κατάργηση τοΟ δικαστη
ρίου.καί πώ ς θά θεωρείταν σά  μιά άμεση πολιτική έκδή- 
λω ση—σάν άπόδειξη πώς ή άντιπολίτευση τής Φ ιλελεύ
θερης μεσαίας τάξης ήταν έτοιμη νά  ένωθεΐ μέ τούςέπα- 
ναστάτες τών άκρων—ή έτυιιηγορία θάταν άθωωτική. 
Ό π ω ς  ε ίχα ν  τά  πράγματα, ή άναδρομική έφαρμογή τοΟ 
ΠρωσσικοΟ Κώδικα, έπέτρεψε στήν κυβέρνηση καί κατα
δίκασε έφτά ά π ' τούς κρατούμενους, ένώ άθωώθηκαν μόνο 
τέσσερες. Ε κ ε ίνο ι πού καταδικάστηκαν, δικάστηκαν σέ 
πο ινές πού ποικίλλουν άπό τρία ώς έξη χρόνια, καθώς θά 
τδχετε κιόλας μάθει, χωρίς Αμφιβολία, ά α ’ τις ειδήσεις 
πού άπό καιρό θάφτασαν ώς έσάς.

Λονδίνο, 1 Δεκέμβρη 1852
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ΤΗΛΟΣ



FRIEDRICH ENGELS

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛϊΓΚΑΣ(')

Μέ τήν καταδικαστική άπόφαση σέ βάρος τών Κομ
μουνιστών τής Κολώνιας, στά 1852, πέφτει ή αυλαία γιά  
τήν πρώτη περίοδο τοΟ άνεξάρτητου κινήματος τών Γερ
μανών έργατώ ν. Σήμερα ή περίοδος αύτή σχεδόν ξεχά- 
στηκε. 'Ωστόσο κράτησε ά π ’ τό 1836 ώς τό 1852 καί μέ 
τόν όλο ένα αύξανόμενο άρ^θμό τών γερμανών έργατώ ν 
στό έξωτερικό, τό κίνημα Αναπτύχτηκε σχεδόν σ’ δλες τις 
πολιτισμένες χώ ρες. Καί δέν είναι μόνο αύτό. Τό σημε
ρινό διεθνικό έργατικό κίνημα, ε ίνα ι ουσιαστικά δμεση  
συνέχεια τοΟ γβρμανικοΟ κινήματος τής έποχής αύτής, 
πού στάθηκε τό π ρ ώ τ ο  δ ι ε θ ν ι κ ό  έ ρ γ α τ ι κ ό  
κ ί ν η μ α  στήν πραγματικότητα καί πού έφερε στό προ
σκήνιο πολλούς άπό κείνους πού έπαιξαν πρωτεύοντα 
ρόλο στή Διεθνή "Ενωση τών ’Εργαζομένων (2). Κι ot 
θεωρητικές άρχές πού ή Κομμουνιστική Λίγκα Ιγραψ ε 
στή σημαία της, σ τ ό  Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό  Μ α ν ι 
φ έ σ τ ο ,  στά ι847, άποτελοΰν σήμερα τό δυνατότερο δε
σμό σ ’ όλάκερο τό προλεταριακό κίνημα, τόσο στήν Ε υ
ρώπη δσο καί στήν ’Αμερική.

Ώ ς  τά σήμερα, ύπήρχε μονάχα μιά κύρια πηγή γιά  
μιά συνοπτική Ιστορία τοΟ κινήματος. ‘Η πηγή αύτή ε ίνα ι 
ή λεγόμενη Μαύρη Βίβλος : Ο ί Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ έ ς  
Σ υ ν ο μ ω σ ί ε ς  σ τ ό  19ο α ι ώ ν α ,  τοΟ W erm uth 
καί Stieber, Βερολίνο, σέ δυό μέρη, 1853 καί 1854. Ή  χ υ 
δαία  αύτή συλλογή, ή γιομάτη άπό σκόπιμες πλαστογρα-

1. Τό Κργο τοΰτο τοΟ ΈνΥκελς άποτελεΐ τήν εισαγωγή στήν 
τρίτη Ικδοση(1885) της μπροσούρας τοΟ Μάρξ Entbiillungen tiber den 
Kom m unisten prozess zn koln. (Αποκαλύψεις γιά τή1 δίκη τών Κομ
μουνιστών τής Κολώνιας). Ή  δίκη αύτή έγινε στά 1852. Σχετικά δές 
τό τελευταίο κεφάλαιο τοΰ ϊργου τοΰ Μάρξ—Έ νγκελς : ‘Επανάσταση 
καί ’Αντεπανάσταση στή Γερμανία. (Σημ. Μετ.).

2. Διεθνής "Ενωση έργαζομένων ήταν ό έπίσημος τίτλος τής 
Πρώτης Διεθνούς, πού Ιδρύθηκε. στό Λονδίνο στά 1864. (Σημ. Μετ.).



ψίες, πού τίς κατασκεύασαν δυό άπ5 τούς  πιό άξιοθρήνη· 
τους Αστυνομικούς παλιανθρώ πους τοΟ αΙώνα μας, χρη
σιμεύει άκόμα σήμερα σάν ή τελευταία πηγή γ ιά  δλα τά 
μή κομμουνιστικά γραφτά, πού άσχολοΟνται μέ τήν περίο
δο έκείνη.

Κείνο πού μπορώ νά δώσω έδώ, είνα ι μονάχα Μνα 
σκιαγράφημα κι αύτό μόνο στό βαθμό πού εχει σχέση μέ 
τή Λ ίγκα- μονάχα αύτό πού είνα ι άπόλυτα ά ναγκα ΐο  γιά  
νά  γίνουν κατανοητές οί Α π ο κ α λ ύ ψ ε ι ς .  Ε λ π ίζω  
πώ ς θά μοΟ δοθεί καιρός νά  έπεξεργαστώ  τό πλούσιο ύ- 
λικό, πού μαζεύτηκε ά π ’ τό Μάρξ καί μένα, γ ιά  τήν Ιστο
ρία τής δοξασμένης νεανικής αύτής περιόδου τοΟ διεθνι
κού έργατικοϋ κινήματος.

Στά  1836, τά π ιό  έξτρεμιστικά, βασικά προλεταριακά, 
στο ιχεία  τής λαϊκοδημοκρατικής μυστικής Λίγκας τών 
Παράνομων, πού Ιδρύθηκε άπό γερμανούς πρόσφυγες στό 
Παρίσι στά 1834, διασπάστηκαν κι ίδρυσαν τήν καινούρ
για  μυστική Λίγκα τών Δικαίων. Ή  άρχική Λίγκα, πού 
σ’ αύτήν εμειναν μονάχα κοιμισμένα στοιχεία, σάν τό 
Ja c o b u s  V enedoy , πολύ γρήγορα επεσε σ ’ όλοκληρωτική 
νάρκη. "Οταν στά 1840 ή άστυνομία μυρίστηκε λ ίγα  τμή
ματα  στή Γερμανία, δέν άποτελοΟσε ουτε κάν σκιά τοΟ 
παλιού έαυτοΟ της. Ή  καινούργια Λίγκα, ά π ’ τήν άλλη 
μεριά, άναπτύχτηκε σχετικά γρήγορα. ’Αρχικά ήταν Ενα 
γερμανικό κακέκτυπο άντίγραφο τοΟ γαλλικού έρΥατικοΟ 
κομμουνισμού, πού συνδεόταν μέ άναμνήσεις τοΟ μπαμπου- 
βισμοϋ (*), πού διαμορφωνόταν τήν έποχή έκείνη πάνω - 
κάτω στό Παρίσι. Ζητούσαν τήν κοινότητα στ’ ά γα θά  
σάν άναγκα ία  συνέπεια τής «Ισότητας».

Οί σκοποί της ήταν οί ΐδιοι μέ τούς σκοπούς τών
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1. Μπαμπουβισμός. Έ τσι όνομάστηκε ή θεω,^α χοΟ Γάλλου κομ
μουνιστή, Gracchus Babeuf (1760—97), πού Ιδρασε στήν περίοδο της 
πρώτης Γαλλικής άστικής Επανάστασης. Ό  Μ. δίδασκε πώς πριν 
άπ’ τήν πολιτική μεταβολή πρέπει νά γίνει, ή ήθική καί οικονομική 
μεταβολή, διαφορετικά δέ θά κέρδιζαν παρά μονάχα οί πλούσιοι. Ό  
Μ. Μβγανε κι ένα περιοδικό μέ τόν τίτλο «Βημα τοΟ Λαοΰ», καί στά 
1795 όργάνωσε μιά συνομωτική όργάνωση μέ τόν τίτλο «'Εταιρία 
τών Ίσων». Ή  έταιρία του άριθμοΟσε 2.000 μέλη. Στά 1795 ό Μ. μέ 
τούς όπαδούς του, τούς μπαμπουβίστές δπως όνομάστηκαν καί μαζί μέ 
τούς δρεινούς, σχέδιασαν μιά κομμουνιστική έπανάσταση. Οί άνηδρα- 
στικές δμως δυνάμεις της άστικής τάξης εΤχαν έπιβληθεΐ καί τό κί
νημα του Μ. προδόθηκε κι αύτός μαζί μέ τό συνεργάτη του Darthe 
άνέβηκαν στή Γκιλοτίνα, στίς 26 τοΟ Μάη 1797. (Σημ. Μ.)



παρισινών μυστικών έταιριών έκείνου τού καιροΟ, δηλαδή 
ήταν Ενωση μισοπροπαγανδιστική, μισοσυνομωτική.

Τό Παρίσι, ώστόσο, θεωρείται πάντα  σάν τό κέντρο 
τής Επαναστατικής δράσης, ϊχν καί δέν άποκλειόταν κα
θόλου ή προετοιμασία γ ιά  τυχα ία  ξεσηκώματα (putsches) 
στή Γερμανία. ’Ωστόσο, μιά καί τό Παρίσι εμενε τό άπο- 
ψασιστικό πεδίο μάχης, ή Λίγκα τήν έποχή έκείνη δέν  
ήταν πραγματικά τίποτα περισσότερο άπ* τό γερμανικό 
παράρτημα τών γαλλικώ ν μυστικών έταιρειών, Ιδιαίτερα 
τής Societe des Saisons ('Ε τα ιρ ίας τών 'Εποχών) (*), πού 
τήν καθοδηγοΟσαν ό Blanqui κι ό Barbes καί πού μ’ αύτή  
βρισκόταν σέ στενή έπαφή. ΟΙ Γάλλοι έδρασαν στίς 12 
τοΟ Μάη (*) στά 1839. Τά τμήματα τί|ς Λίγκας τράβηξαν 
μαζί τους κι έτσι μπλέχτηκαν στήν κοινή ήττα.

*Απ* τούς γερμανούς, πιάστηκαν ό Karl Schapper κι fr 
Heinrich Bauer. Ή  Κυβέρνηση τοΟ Λουδοβίκου Φιλίππου 
Εμεινε ικανοποιημένη έξορίζοντάς τους ΰστερ’ άπό άρκετά 
μακρόχρονη φυλάκιση. Κι ot δυό τους πήγαν στό Λονδίνο. 
Ό  Schapper εΤχε πάει ά π ’ τό W eilburg στό Nassau κι ένώ 
σπούδαζε δασονομία στό Giessen, στά 1832, εγινε μέλος 
στή συνωμοσία πού όργάνωσε ό Georg B iichner($). Πήρε 
μέρος στήν έπίθεση ένάντια  στόν Αστυνομικό σταθμό τής 
Φ ραγκφούρτης (*) στίς 3 τοΟ ’Απρίλη 1833, δραπέτευσε
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1. Societe des Saison: μυστική κομμουνιστική 'Εταιρία πού όρ- 
γανώθηκε στά 1837 άπ’ τό Μπλανκί. 'ο  χαρακτήρας της ήταν συνο- 
μωτικός. (Σημ. Ά γγλ· Έκδ.).

2. 'Η έξέγερση στίς 12 τοϋ Μάη 1839, στό Παρίσι, όργανώ- 
θηκε άπ’ τή Societe des Saisons. Οί συνομώτες πήραν τό Δημαρχείο 
κι έγκαταστήσανε προσωρινή κυβέρνηση μ’ έτη κεφαλής τόν Blanqui. 
Ώστόσο ή έξέγερση είχε καθαρά συνομωτικό χορακτήρα. Δέν είχε 
σύνδεσμο μέ τή μάζα τοΰ λαοΰ. Έ τσι ή άστυνομία κι ή ΈθνοφρουρΛ 
πολύ γρήγορα πήραν φαλάγγι τούς λιγοστούς συνομώτες κι ή έξέ- 
γερσή τους πνίγηκε στό αίμα. (Σημ. Μετ.).

3. Ό  Έ νγκελς άναφέρεται έδώ στήν άπόπειρα γιά έπαναστατική 
προπαγάνδα άνάμεσα στούς χωρικούς τοϋ Έσσης πού άνάλαβε 6 γερ- 
μανός ποιητής Georg Buchner (1813^37). Στά 1834. μαζί μέ τόν 
παπά Weidig άρχηγό τών φιλελευθέρων τής Έσσης, δ BOchner 
Ιδρυσε τήν Εταιρία τών Δικαιωμάτων του ’Ανθρώπου, πού δροΰσ* 
άνάμεσα στούς χωρικούς. Τό σύνθημα τοΟ Ceorg Buchner ήταν «ΕΙ- 
ρήνη στά φτωχοκάλυβα I Πόλεμος στά παλάτια ! » Ώστόσο τό κί
νημα πνίγηκε άπ* τήν κυβέρνηση, στά πρώτα του βήματα. (Σημ. 
Έκδ.).

4. Ή  έπίθεση ένάντια στό σταθμό τής Φραγκφούρτης ήταν μιά 
άτυχη άπόπειρα σ’ £να ξ ε σ  η κ ω μ ό  άπό μέρους μιας όμάδας ριζο
σπαστικών στοιχείων (γύρω στά πενήντα άτομα) πού οί πιό πολλοί 
ήταν φοιτητές. Ή  άστυνομία εΐχε προειδοποιηθεί γιά τήν έ ξ έ γ  e pr



στό έξωτερικό καί τό Φλεβάρη τοΟ 1834 ένώθηκε μέ τό 
έκστρατευτικό σώ μα τοΟ Mazzini στή Σ αβόΐα  (‘). Γ ιγα ν
τόσωμος, Αποφασιστικός κι ένεργητικός, πρόθυμος πάντα 
νά  κάμει κακό στήν άστική ύπόσταση καί ζωή, ήταν τό 
πρότυπο τοΟ έπα γγελμ ατία  έπαναστάτη πού έπαιζε ρόλο 
στά 1830. Μ’ 8λο τό γεγονός πώ ς ή σκέψη του ήταν κά
πω ς άδέξια σέ μερικά σημεία, δέν ήταν καθόλου άνίκα- 
νος γιά  μιά βαθύτερη θεωρητική κατανόηση, δπως άπό- 
δειξε ή έξέλιξή του άπό «δημαγωγός» (*) σέ κομμουνιστή 
καί σάν έφτανε στό σημείο ν ' άναγνωρίσει κάτι σά σω 
στό, τό ύποστήριζε δλο καί πιό άλύγιστα. " Ισ ια -ίσ ια  άπ’ 
τήν άποψη αύτή, τό έπαναστατικό του πάθος άπορροφοΟ- 
σε πολλές φορές τό καλύτερο μέρος ά π ’ τή σκέψη του, μά 
πάντα κατοπινά έβλεπε τό λάθος του καί τ ’̂ άναγνώριζε 
άνοιχτά. *Ηταν £νας όλοκληρωμένος άντρας κι 8σα έκαμε, 
γ ιά  νά δημιουργηθεΐ τό γερμανικό έργατικό κίνημα, δέν 
θά ξεχαστοΟν.

Ό  Heinrich, Bauer ά π ” τή ΦρανκονΙα, ήταν, παπουτσής- 
ζωηρός, ξύπνιος, Ινας τετραπέρατος κοντός άνθρωπάκος, 
πού, ώστόσο, τό μικροκαμωμένο σώμα του, έκρυβε μεγάλη 
διορατικότητα κι άποψασιστικότητα.

Σάν Ιψτασε στό Λονδίνο, πού ό Schapper, ώς πρίν 
άπό λίγο στοιχειοθέτης στό Παρίσι, προσπαθοΟσε τώρα 
νά  κερδίσει τό ψωμί του σά  δάσκαλος τών ξένω ν γλω σ 
σών, καταπιάστηκαν κι ot δυό νά  μαζέψουν τά σπασμένα 
νήματα κι έκαμαν τό Λονδίνο Κέντρο τής Λ ίγκας. Έ κ ε ΐ 
τούς συνάντησε, &ν Τσως 6χι νωρίτερα στό Παρίσι, ό 
Joseph Moll, ώ ρολογάς άπ* τήν Κολώνια, ένα ς  μέ μέτριο 
άνάστημα σωστός Η ρ α κ λή ς — πόσες φορές ό Schapper 
κι αύτός δέν ύπερασπίσανε νικηφόρα τήν είσοδο μ ιάς αΤ-
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σ η, πού στρεφόταν ένάντια στήν ’Ομοσπονδιακή Δίαιτα (Bundestag' 
πού συνεδρίαζε τότε στήν Φραγκφοόρτη κι έκμεταλλεύτηκε τήν άπά- 
πειρα γιά νά έντείνει τά καταπιεστικά μέτρα ένάντια στό άστικοφιλε- 
λεύθερο κίνημα στή Γερμανία. (Σημ. τ. Μετ.)

1. Ή  έκστρατεία τοΰ Mazzini στή Σαβόΐα, ήταν μιά άπ* τϊς ά· 
ποτυχημένες έπαναστατικές έκστρατεϊες πού όργάνωσε 6 άστίκοδημα- 
κράτης αύτός Ιταλός έπαναστάτης γιά  τήν Ενωση τής ’Ιταλίας κοά τήν 
Απελευθέρωσή της άπ’ τόν αύστριακό καί τόν παπικό ζυγό. (Σημ. τ. 
Μετ).

2. Αύτό τ’ δνομα Εδιναν οί γερμανικές κυβερνητικές άρχές στούς 
άντιπροσώπους των φιλελεύθερων καί δημοκρατικών άρχων άπ* τά 
1820 ώςχά 1840. Στά 1819, συγκροτήθηκε μιά είδική έπιτροπή, νά 
έρευνήσει γιά «τις δημαγωγικές ραδιουργίες» σ’ δλα τά γερμανικά 
κράτη. (Σημ. Έκδ.)



θουσας ένάντια  σ ’ έκαντοντΑδες πεισματάρηδες Αντίπα
λους — άνθρωπος πού τουλάχιστο ήταν ίσος μέ τούς δυό 
συντρόφους του, σ’ ένεργητικότητα κι Αποφασιστικότητα, 
καί διανοητικά Ανώτερος κι ά π ’ τούς δυό τους. Δ έν ήταν 
μόνο γεννημένος διπλωμάτης, δπως Απόδειξαν οί έπιτυ- 
χίες του στίς Απανωτές Αποστολές του ήταν Ακόμα πε
ρισσότερο Ικανός γιΑ θεωρητική διαίσθηση (intuision). Γνώ
ρισα καί τούς τρεις τους στό Λονδίνο, στΑ 1843. ΤΗταν 
οί πρώτοι προλετΑριοι έπαναστΑτες πού συνΑντησα κι 
δσο κι άν  οί Αντιλήψεις μας, στίς λεπτομέρειες, βρίσκον
ταν μ α κ ρ ιά — για τί τότε Ακόμα είχα  κι έγώ, Αντίκρυ 
στό στενοκέφαλο έξισωτικό κομμουνισμό, μιΑ γερή δόση 
τό ϊδ ιο  στενοκέφαλης φιλοσοφικής ξιπασιάς — καί δέ θά 
ξεχΑσω ποτέ τή βαθειά έντύπωση πού μοΰκαμαν, τήν πε
ρίοδο ϊσ ια - ϊσ ια  πού κόντευα ν'Α ντρωθώ , οί τρεις αύτοί 
πραγματικοί άντρες.

Στό Λονδίνο, δπως καί στήν Ε λβ ετία , σέ μικρότερο 
βαθμό, ε ίχ α ν  τό προνόμιο τής έλευθερίας τοΟ συνεταιρί- 
ζεσθαι κα ί συνέρχεσθαι. Πολύ νωρίς, στίς 7 τοΟ Φ λεβά
ρη 1840, Ιδρύθηκε φανερά ή Γερμανική Ε ρ γα τ ικ ή  Μορ
φωτική "Ενωση, πού ύπάρχει Ακόμα. 'Η  "Ενωση αύτή χρτι 
σίμεψε στή Λίγκα σΑν πεδίο γ ιά  τή στρατολογία καινούρ
γιω ν μελών καί μιά κι οί κομμουνιστές ήταν, δπως πάντα, 
τά  πιό δραστήρια καί πιό ξύπνια μέλη τής "Ενωσης, δ 
πω ς ήταν φυσικό, ή ήγεσία βρισκόταν όλότελα στά χέρια 
τής Λ ίγκας. Ή  Λίγκα άπόχτησε πολύ γρήγορα, κάμποσο 
τοπικά τμήματα ή, δπως τΑ έλεγαν Ακόμα τότες, «lodges* 
(λέσχες) στό Λονδίνο. Τήν ’ίδια όλοφΑνερη τακτική άκο- 
λουθοΟσαν στήν Ε λ β ετ ία  κι ΑλλοΟ. "Οπου μποροΟσαν νΑ 
ΙδρυθοΟν έργατικές 'Ενώσεις, χρησιμοποιούνταν μέ τόν 
ίδ ιο  τρόπο. "Οπου αύτό Απαγορευόταν Απ’ τό νόμο, Ιμ- 
πα ιναν σέ χορευτικές, γυμναστικές ένώσέις, λέσχες καί 
τΑ παρόμοια . Τό σύνδεσμο τόν κρατοΟσαν σέ μεγΑλο 
βαθμό, μέλη πού πηγαινοέρχονταν Απ* τό Λονδίνο, στή 
Γερμανία  κι ΑλλοΟ. ΤΑ ίδ ια  τοΟτα μέλη, σάν χρειαζόταν, 
Ικαναν καί χρέη Απεσταλμένων. Καί στίς δυό τοΰτες 
περιπτώ σεις, τή Λίγκα τή βοηθοϋσε έξαιρετικΑ ή έξυ- 
πνΑδα τώ ν κυβερνήσεων, πού μέ τό διωγμό, μετατρέπανε 
κάθε έργΑτη πού είχε  Αντιρρήσεις,—Απ’ τις  δέκα περιπτώ 
σεις στίς έννιΑ ήταν μέλη τής Λίγκας — σ’ Απεσταλμένο.

Τό διτλωμα πού πήρε ή Αποκαταστημένη Λίγκα, ήταν 
τεράστιο. Ιδ ια ίτερ α  στήν 'Ελβετία, ό W eitling ΑΟγου» 
σ ιος B ecker (δνας άνθρωπος προικισμένος μέ πολλά χ α 

200



ρίσματα πού, ώστόσο, σάν καί τόσους άλλους Γερμα
νούς άπαγοητεύτηκε ά α ’ τήν Ιμφυτη άστάθεια  τοΟ χα ρα 
κτήρα) κι δλλοι, δημιούργησαν μιάν όργάνωση πού κήρυ· 
χνβ περισσότερο ή λιγότερο τό κομμουνιστικό σύστημα 
τοΟ W eitling. Δέν ε ίνα ι δώ ό τόπος νά  κριτικάρουμε τόν 
κομμουνισμό του W eitling. Μά δσο γ ιά  τή σημασία του, 
σάν ή πρώτη άνεξάρτητη θεωρητική κίνηση τοΟ γερμανι
κού προλεταριάτου, ύπογράφω άκόμα καί σήμερα τά λό
γ ια  τοΟ Μ άρξ στό Παρισινό Vorwarts (*) στά 1844.

«Ποϋ μποροΟσε ή γερμανική άστική τάξη —μα ζί κι 
οί φιλόσοφοι κι οί σ υγγρα φ είς της—νά δείξουν ϊνα  
εργο πού νά συγκρίνεται μέ τό G arantien der Harm o- 
nie und Freiheit [’Εγγυήσεις γ ιά  τήν ‘Αρμονία καί 
τήν Ελευθερία] τοΟ W eitling σ χ ε τ ι κ ά  μ έ  τ ή  
χ ε ι ρ α φ έ τ η σ η  τ ή ς  ά σ τ ι κ ή ς  τ ά ξ η ς  
—τήν πολιτική χειραφέτηση ; "Αν κάποιος συγκρίνει 
τήν ξειχορνευμένη ταπεινή μετριότητα τής γερμανικής 
φ ιλολογίας, μέ τοΟτο τό αφταστο κι έξαίσιο πρωτόλειο 
τών γερμανών έργατώ ν, ίχν κάποιος συγκρίνει τά y ι- 
γ ά ν τ ι α  τ ο 0 τ <̂c π α ι δ ι κ ά  π α π ο ύ τ σ ι α  
τ ο Ο  π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο υ  μ έ τ ά  καταξεσκισμένα 
πολιτικά παπούτσια τής άστικής τάξης, πού ε ίνα ι στά 
μέτρα νάνου, πρέπει νά  προφητέψει μιάν άθλητική 
μορφή γ ι αΰτήν τήν Σταχτοπούτα  (τό προλεταριάτο).

Ή  άθλητική αύτή μορφή βρίσκεται σήμερα μπροστά 
μας, δν κι ά ρ γεΐ άκόμα νά  φτάσει στήν ένηλικίωσή της.

Πολλά τμήματα ύιιήρχαν τό ϊδ ιο  καί στή Γερμανία. 
’Α π’ τή φύση τών πραγμάτω ν, ήταν μεταβατικοΟ χ α ρ α 
κτήρα, μά κείνα  πού γεννιούνταν, συμπλήρωναν καί κάτι 
παραπάνω  έκεΐνα πού Ισβυναν. Μόνο Οστερ’ άπό έφτά 
χρόνια, στά τέλη τοΟ 1846, ή άστυνομία κατάφερ 2  ν ’άνα- 
καλύψει χνάρια  τής Λ ίγκας στό Βερολίνο (M eatel) καί 
στό Μ αγχδεμβοΟργο (Beck), χωρίς ώστόσο νδναι σέ θέση 
νά  τά παρακολουθήσει παραπέρα.

Στό Παρίσι ό W eitling, πού βρισκόταν άκόμα έκβΐ 
στά 1840, ξαναμάζεψε κι έκεΐ τά σκόρπια στοιχεία  πρίν 
φύγει γ ιά  τήν 'Ελβετία.

Οί ραφτάδες άποτελοΟσαν τήν κεντρική δύναμη τής

1. Μιά ριζοσπαστική γ ε ρ μ α ν ικ ή  έψημερίδα πού εβγαινε στό Πα
ρίσι, όργανο τών γερμανών έμιγκρέδων. Άνάμεσα στούς συνεργάτες 
της ήταν κι 6 Μάρξ, πού διώχτηκε άπ’ τή Γαλλία, άπ’ άφορμή τά άρ
θρα το j  ένάντια στήν Αντιδραστική Πρωσσική Κυβέρνηση πού δημο
σίευσε σ* αύτή. (Σημ. Έκδ.)
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Λίγκας. Γερμανοί ραφτάδες βρίσκονταν παντού, στήν 
Ε λ β ετία , στό Λονδίνο, στό Παρίσι. Στήν τελευταία τούτη 
πόλη, πού Αναφέρουμε, τά γερμανικά ήταν τόσο πολύ ή 
γλώ σσα, πού έπικρατοΟσε, στό έπάγγελμα  αύτό, ώστε 
γνώρισα έκεΐ, στά 1646, £να Νορβηγό ράφτη, πού ταξίδε
ψε όλόΐσια μέ καράβι ά π ’ τό Drontheim  στή Γαλλία καί 
πού μέσα σέ δεκαοχτώ μήνες δέν κατάφερε νά μάθει Εστω 
καί μιά γαλλική λέξη, ένώ είχε μάθει θαυμάσια γερμα
νικά. ’Α π’ τά τοπικά τμήματα στό Παρίσι, στά 1847, δυό 
τ ’ άποτελοΟσαν στήν πλειοψηφία ραφτάδες κι ένα έπι- 
πλοποιοί.

"Ο ταν τό κέντρο τοΟ βάρους μετατοπίστηκε ά π’ τό 
Παρίσι στό Λονδίνο, 6να καινούργιο χαρακτηριστικό π α 
ρουσιάστηκε στό προσκήνιο : άπό γερμανική, ή Λίγκα 
έγινε σ ιγά —σιγά δ ι ε θ ν ι κ ή .  Στήν “Ενωση Ε ρ γα τώ ν , 
βρίσκονταν έπίσης, εξω ά π ’ τούς γερμανούς κι έλβετούς, 
μέλη άπ’ τΙς έθνικότητες έκεΧνες πού χρησιμοποιούσαν 
τή γερμανική γλώ σσα σάν κύριο μέσο έπικοινωνίας μέ 
τούς ξένους, συγκεκριμένα μάλιστα, Σκανδιναυοί, ‘Ο λλαν
δοί, Ο δγγροι, Τσέχοι, Νοτιοσλαΰοι κι άκόμα Ρώσσοι κι 
Ά λσ α το ί. Στά 1847, άνάμεσα στούς τακτικούς άκροατές, 
ήταν κι 2νας βρεταννός γρεναδιέρος τής Φρουράς μέ 
στολή. Ή  "Ενωση πολύ γρήγορα πήρε τ’ δνομα Κομμου- 
στική Μορφωτική "Ενωση τών Ε ρ γ α τ ώ ν  κι οί κάρτες τών 
μελών της έφερναν τήν έπιγραφή : «"Ολοι οί "Ανθρωποι 
ε ίνα ι Α δέρφ ια» , τουλάχιστο σέ είκοσι γλώσσες, Ιστω  κι 
δ ν  ήταν λάθος γραμμένα έδώ καί έκεΐ. Τό Τδιο δπως κι ή 
φανερή Ε τα ιρ ία , ετσι κι ή μυστική Λίγκα, πήρε πολύ γρή 
γορα διεθνικό χαρακτήρα, άρχικά μέ περιορισμένη έννοια, 
πρακτικά διεθνικό χαραχτήρα  ά π ’ τ ίς  διάφορες έθνικότη
τες τώ ν μελών της, θεωρητικά άπ* τήν άντίληψη πώ ς 
κάθε έπανάσταση γ ιά  νδ να ι νικηφόρα, πρέπει νά  περιλα
βαίνει όλάκερη τήν Εύρώπη. Δέν εΤχε προχωρήσει άκόμα' 
παραπέρα, μά ε ίχα ν  μπει τά θέμελα.

Διατηρούσε ατενούς δεσμούς μέ τούς γά λλους έπα- 
ναστάτες, πρόσφυγες στό Λονδίνο, συμπολεμιστές στήν 
έπανάσταση τής 1*2 τοΟ Μάη τοΟ 1839. Τό ίδ ιο  καί μέ 
τούς πιό ριζοσπαστικούς Πολωνούς. Σ ά ν  τό M aggini, 
οί έπίσημοι Πολωνοί έμιγκρέδες, ήταν κι αύτοί, φυσικά, 
περισσότερο άντίπαλοι παρά σύμμαχοι. Τούς "Α γγλους 
χαρτιστές («), ά π ’ άφορμή τόν Ιδιόμορφο άγγλικό χα ρα 

1. Γιά τούς χαρτιστές καί τό χαρτισμό βλέπε ύποσ. σ. 120 κ.σ, 
(Σημ. τ. Met.).



κτήρα roO κινήματός τους, τούς περιφρονοΟσαν, γιατί δέν 
τούς θεωροϋσαν έπαναστάτες. Οί ήγέτες τής Λίγκας στό 
Λονδίνο, ήρθαν σ’ έπαφή μαζί τους πολύ άργότερα μέ τή 
δική μου μεσολάβηση.

Σ ’ δλλες περιπτώσεις, ό χαρακτήρας τής Λ ίγκας ά λ 
λαζε ώνάλογα μέ τά γεγονότα . 'Ά ν  καί τό Παρίσι τό 
θεωροϋσαν άκόμα—καί κείνον τόν καιρό όλότελα σωστά 
—σάν τή μάνα—πόλη τής έπανάοτασης, ή έξάρτηση άπ* 
τούς συνομώτες τοΟ Παρισιού διακόπηκε. Τό ά π λω 
μα  τής Λίγκας μεγάλωσε τήν έμπιστοσύνη στόν ϊδ ιο  τόν 
έαυτό της. Γινόταν αίσθητό πώς οί ρίζες είσχωροΟσαν ό- 
λοένα  καί πιό βαθειά στή γερμανική έργατική τάξη καί πώς 
οΐ γερμανοί αύτοί έργάτες, καλούνταν άπ* τήν Ιστορία νά 
γίνουν οί σημαιοφόροι τών έργατώ ν τής Βόρειας καί τής 
’Ανατολικής Εύρώττης, Στόν W eitling, βρέθηκε ένας θεω
ρητικός κομμουνιστής πού μπόρεσε νά σταθεί θαρραλέα 
π λ ά ι στούς Γ άλλους άντιζήλους του κείνης τής έποχής. 
Τελικά, ή πείρα τής 12 τοΟ Μάη, μ δς  έμαθε πώ ς γ ιά  τήν 
ώρα δέν έβγαινε κανένα κέρδος, μέ τίς άπόπειρες γιά  
ξ ε σ η κ ω μ ο ύ ς  (putsches). Κι δ ν  κανένας έξακολου- 
θοΰσε άκόμα νά έξηγεί κάθε περιστατικό σά σημάδι τής 
θύελλας πού σίμωνε κι δ ν  κάποιος συνέχιζε νά κρατάει 
άνέγγιχτους τούς παλιούς μισοσυνομωτικούς κανόνες, 
αύτό ήταν βασικά τό λάθος τής πα λ ιδς  έπανα στατικής 
έλλειψης έμπιστοσύνης, πού εΤχε άρχίσει κιόλλας ν&ρ- 
χεται σέ σύγκρουση μ4, τήν καλύτερη κατανόηση πού π α 
ρουσιαζόταν στό προσκήνιο.

Άπ* τήν άλλη μεριά, οί κοινωνικές θεωρίες τής 
Λίγκας, άόριστες καθώς ήταν, περιλάβαΐναν ένα πάρα 
πολύ μεγάλο λάθος, λάθος ώστόσο πού ε ίχε  τΙς ρίζες του 
μέσα στίς ϊδ ιες τΙς συνθήκες πού έπικρατοΟσαν. Τά μέλη, 
έξω άπό πολύ λ ίγες περιπτώσεις, ήταν σχεδόν άποκλει- 
στικά τεχνίτες μά δχι έργάτες πού θά ζοΟσαν γιά  πάντα 
σάν έργάτες. Ά κ ό μ α  καί στίς μεγάλες πρωτεύουσες, 6 
άνθρω πος πού τούς έκμεταλλευόταν, ήταν συνήθως μο
νάχα μικροαψεντικό. Ά κόμα  κι ή έκμετάλλευση τής ρα
φτικής σέ μεγάλη κλίμακα, αύτό πού σήμερα λένε Κοη- 
fection, μέ τή μετατροπή τής χειροτεχνικής ραφτικής σέ 
οίκιακή βιοτεχνία  πού τή διαφεντεύει ϊν α ς  μεγάλος κεψα- 
λαιοΟχος, έκεΐνον τόν καιρό άκόμα καί στό Λονδίνο μό
λις Ικανβ τήν έμφάνιση της. ’Απ’ τή μιά-ρ Εριά ,—6 έκμε- 
ταλλευτής τών τεχνιτών αύτώ ν ήταν μικροαφεντικά* ά π ’ 
τήν δλλη  μεριά, δλοι τους εΤχαν τήν έλπίδα τελικά νά 
γίνουν  κι αύτοί μικροαφεντικά. "Εξω άπ* αύτό, ό γέρμα-
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νός τεχνίτης τής έποχής έκείνης, έξακολουθοΟσε νδνα ι 
κολλημένος σ ’ ένα σωρό συντεχνιακές Ιδέες. Σ ’ αύτούς 
άνήκει ή πιό μεγάλη τιμή, γιατί αύτοί, πού κείνον τόν 
καιρό δέν ήταν άκόμα όλότελα προλετάριοι, μά μ ονάχα  
έξάρτημα τής μικροαστικής τάξης, έξάρτημα πού μετα
τρεπόταν στό σύγχρονο προλετάριο, μά που δέν βρισκόταν 
άκόμα σ’ άμεση άντίθεση μέ τήν άστική ΐάξη , δηλαδή μέ 
τό μεγάλο κεφάλαιο—γιατί οί τεχνίτες αύτοί, στάθηκαν Ικα
νοί νά  προβλέψουν άπό ένστιχτο τή μελλοντική τους έξέ- 
λιξη καί νά  όργανωθοΟν, έστω καί χωρίς άκόμα πλέρια  
συνείδηση, σάν τό κόμμα τοΟ προλεταριάτου. Μά ήταν 
έπίσης άναπόφευκτο, πώ ς οί παλιές προλήψεις τής τέχνης 
τους, τό ίδιο  θά γίνονταν γ ι’ αύτούς έμπόδιο πού πάνω του 
θά σκόνταβαν κάθε στιγμή,κάθε φορά πού γεννιόταν ζήτημα 
κριτικής γιά  τήν ύπάρχουσα κοινωνία στίς λεπτομέρειες, 
δηλαδή ζήτημα βαθύτερης έρευνας τών οίκονομικών γε 
γονότων. Κι έγώ  δέν πιστεύω πώ ς στήν έποχή έκείνη 
ύπήρχε, σ ’ όλάκερη τή Λίγκα, έστω κι Μνας άνθρωπος πού 
νάχει διαβάσει ποτέ του ένα βιβλίο σχετικό μέ τήν πολι
τική οίκοναμία. Μ’ αύτό λίγο ένδιέφερε' γιά  τήν ώρα ή 
«Ισότητα», ή «άδερφότητα» κι ή «δικαιοσύνη» τούς βοη
θούσαν νά ξεπεράσουν κάθε θεωρητικό έμπόδιο.

Στό μεταξύ ένας δεύτερος, ούσιαστικά διαφορετικός, 
κομμουνισμός άναπτύχτηκε παράλληλα μέ τόν κομμουνι
σμό τής Λίγκας καί του W eitling. Έ νώ  βρισκόμουν στό 
Μάντσεστερ καταστάλαξα άναγκαστικά στήν άντίληψη 
πώ ς τά οικονομικά γεγονότα, πού ώς τώρα δέν έπαιζαν 
κανένα ρόλο ή έπαιζαν μονάχα έναν τιποτένιο ρόλο στή 
συγγραφή τής ιστορίας, είναι, τουλάχιστο στό σημερινόν 
κόσμο, άποφασιστική ιστορική δύναμη· πώ ς άποτελοΟν 
τήν β ά σ η  γιά  τήν προέλευση τών σημερινών ταξικών 
ά νταγω νισμ ώ ν πώς οί ταξικοί αύτοί άνταγωνισμοί, στίς 
χώρες πού άναπτύχτηκαν πλέρια, χάρη στή μεγάλη βιο
μηχανία, κατά συνέπεια ειδικά στήν ’Α γγλία , ε ίνα ι μέ 
τή σειρά τους ή βάση γιά  τό σχηματισμό τών πολιτικών 
κομμάτων καί γ ιά  τούς κομματικούς άγώ νες κι άπ ’ αύτό 
όλάκερης τής πολιτικής ίστορίας. Ό  Μάρξ, δχι μόνο κα
ταστάλαξε στήν ίδ ια  άντίληψη, μά τήν ε ίχε  κιόλας γενι- 
κεύσει, στά D eutsch—Franzosische Jahrbucher (‘) [Γαλ-
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λογερμανικά Χρονικά] (1844), γ ιά  νά  φτάσει στό συμπέρα
σμα πώς δέν ε ίνα ι καθόλου τό κράτος έκεΐνο πού καθορίζει 
καί ρυθμίζει τήν άστική κοινωνία, μά ή άστική κοινωνία 
είνα ι κείνη πού καθορίζει καί ρυθμίζει τό κράτος καί κα
τά συνέπεια ή πολιτική κι ή Ιστορία τής πολιτικής πρέπει 
νά  έξηγηθοΟν άπ’ τούς οίκονομικούς δρους κι ά π ’ τήν άνά- 
πτυξή τους κι δχι vice versa (άντίστροφα).

Σάν έπισκέφτηκα τό Μ άρξ στό Παρίσι, τό καλοκαίρι 
τοΟ 1841, Ιγινε όλοφάνερη ή πλέρ ια  μας συμφωνία σ ’δλα 
τά θεωρητικά πεδία κι άπό κείνον τόν καιρό χρονολογεί
ται τό κοινό εργο μας. Σάν τήν άνοιξη τοϋ 1845, συναν
τηθήκαμε ξανά στίς Βρυξέλλες, ό Μάρξ είχε κιόλας άνα- 
πτύξει πλέρια τήν ύλιστική του θεωρία γιά  τήν Ιστορία 
στά κύρια χαρακτηριστικά της, πάνω  στή βάση πού άνα- 
φέραμε παραπάνω  καί πού τώρα εχουμε καταπιαστεί νά  
έπεξεργαστοΟμε στίς λεπτομέρειες, στίς πιό ποικίλες κα
τευθύνσεις, αύτόν τόν τρόπο ιστορικής άντίληψης, πού 
άποχτήσαμε τώρα τελευταία .

Ή  άνακάλυψη αύτή, πού Ιφερε έπανάσταση στήν 
έπιστήμη τής Ιστορίας, πού δπως είδαμε, είναι ούσιαστικά 
εργο τοΟ Μ άρξ καί πού σ ’ αύτό μπορώ νά  διεκδικήσω γιά  
τόν έαυτό μου μόνο δνα πάρα πολύ άσήμαντο μοιράδι, 
ε ίχε , ώστόσο, άμεση σημασία γ ιά  τό σύγχρονο έργατικό 
κίνημα. Ό  κομμουνισμός άνάμεσα στούς Γάλλους καί 
στούς Γερμανούς, ό Χαρτισμός άνάμεσα στούς "Α γγλους, 
δέν φαινόταν τώρα πιά σάν κάτι τυχαίο , πού μποροΟσε 
μιά χαρά καί νά μήν είχε συμβεΐ. Τά κινήματα αύτά, 
παρουσιάζονταν τώρα σάν κινήματα μιάς σύγχρονης 
καταπιεζόμενης τάξης, του προλεταριάτου, σάν οί περισ
σότερο ή λιγότερο άναπτυγμένες μορφές τής Ιστορικά 
άναγκα ίας πάλης ένάντια στήν κυρίαρχη τάξη, τήν άστική 
τάξη' σάν μορφές τής ταξικής πάλης, πού μολαταύτα 
διακρίνονταν ά π ’ δλους τούς παλιότερους ταξικούς άγώ· 
νες άπό τοΟτο καί μόνο, πώς ή σημερινή καταπιεζόμενη 
τάξη, τό προλεταριάτο, δέν μπορεΐ νά  όλοκληρώσει τή 
χειραφέτησή του, χω ρίς ταυτόχρονα ν ’ άπαλλάξει τήν 
κοινωνία, σά σύνολο, ά π ’ τό χωρισμό σέ τάξεις καί κατά 
συνέπεια άπ° τούς ταξικούς άγώ νες. Καί τώρα πιά κομ
μουνισμός δέ σημαίνει έπινόηση, μέ τή βοήθεια τής φαν
τασίας, μιάς Ιδανικής κοινωνίας, τόσο τέλειας δσο μπο
ρεΐ νά  γίνει, μά κατανόηση τής φύσης καί τών δρων 
καί κατά συνέπεια τών γενικών σκοπών πού βγαίνουν 
άπ* τόν άγώ να πού κάνει τό προλεταριάτο.
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Τώρα, δέν ε ίχα μ ε σέ καμιά περίπτωση τή γνώ 
μη πώς τά καινούργια έπιστημονικά συμπεράσματα θ&- 
πρεπε νά  περίοριστοΟν σέ όγκώδεις τόμους, άποκλειστικά 
γ ιά  τό «μορφωμένον» κόσμο. Ό λ ό τελ α  τό άντίθετο. Κι ot 
δυό ε ΐμ α σ τα ν  κ ιόλας βαθειά μπλεγμένοι στό πολιτικό κί
νημα κι ε ίχα μ ε κάμποσους όπαδούς άνάμεσ α  στό μορφω
μένο κοινό, ειδικά στή Δυτική Γερμανία κι άρκετή έπαφή 
μέ τ* όργανωμένο προλεταριάτο. Καθήκον μας ήταν νά 
δόσουμε μιά έπιστημονική βάση στήν άποψή μας, μά 
ήταν έξίσου σημαντικό, γ ιά  μάς, νά κερδίσουμε τό εύρω- 
παΧκό καί π ρ ώ τα -π ρ ώ τα  τό γερμανικό προλεταριάτο 
στίς πεποιθήσεις μας. Μόλις ξεκαθαρίσαμε τΙς Ιδέες μας, 
καταπιαστήκαμε μ’ αύτή τή δουλειά. Ιδρ ύσ α μ ε τή Γερμα- 
νική "Ενωση 'Ε ργατώ ν, στίς Βρυξέλλες καί πήραμε στά 
χέρια μας τήν Deutsche Brusseler Zeitung (*) πού μάς 
χρησίμεψε σάν όργανο ώς τήν έπανάσταση τοΟ Φλεβάρη. 
Βρισκόμασταν σ’ έπαφή μέ τό έπαναστατικό τμήμα τών 
'Α γγλικώ ν Χαρτιστών, μέ τό Ju lian  Harney, τόν έκδότη 
τοΟ N orthern S tar, τό κεντρικό όργανο τοΟ κινήματος, 
πού σ ’ αύτό  συνεργαζόμουνα. Μπήκαμε άκόμα σ’ £να 
ε ίδος καρτέλ μέ τούς δημοκράτες, στίς Βρυξέλλες (ό Μάρξ 
ήταν άντιπρόεδρος στή Δημοκρατική Ε τα ιρεία  (’)) καί μέ 
τούς γάλλους σοσιαλδημοκράτες τής Reforme (*), πού τήν 
έψοδίαζα μέ είδήσεις γ ιά  τό ’Αγγλικό καί Γερμανικό 
κίνημα. Κοντολογής, ot δεσμοί μας μέ τΙς ριζοσπαστικές 
καί προλεταριακές όργανώσεις καί τά όργανα τοΟ τύπου, 
ήταν πέρα ώς πέρα αύτό πού θέλαμε.

01 σχέσεις μας μέ τήν "Ενωση τών Δικαίων, ήταν οΐ 
παρακάτω . Φυσικά τό πώς ύπήρχε ή "Ενωση τό ξέραμε : 
στά  1843 ό Schapper μοΟ πρότεινε νά  πάρω μέρος σ’ α ύ 
τή καί φυσικά, τήν έποχή έκείνη, άρνήθηκα. Μ ολαταύτα 
όχι μονάχα ε ίχαμ ε τακτική άλληλογραφία μέ τούς Λον- 
τρέζους, μά κι άκόμα βρισκόμαστε σέ πιό στενή έπαφή μέ 
τό δόκτορα Everbeck, πού σήμερα βρίσκεται έπικεψαλής 
τών παρισινώ ν τμημάτων.
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1. Τό δργανο των νερμανών έμιγκρέδων, πού Εβγαινε στό Βέλ
γιο άπ' τίς άρχές τοϋ 1847 (Σημ. Έκδ.).

2. Μιά Εταιρία διεθνικού χαρακτήρα πού Ενωνε τούς Βέλγους 
Δημοκράτες μέ τούς πολιτικούς έμιγκρέδες πού ζοϋσαν στις Βρυξέλ
λες. Ιδρύθηκε τά Σεπτέμβρη τοΟ 1847 (Σημ. Έκδ.).

3. Reforme (Μεταρρύθμιση) ήταν όργανο τοΰ Γαλλικού μι
κροαστικού ριζοσπαστικού δημοκρατικού κόμματος, πού οί όπαδοί 
του όνομάζονταν Σοσιαλδημοκράτες (Σημ. Έκδ.)



Χωρίς νά  μδς Απορροφούν ot έσωτερικές ύιτοθέσεις 
τής Λίγκας, ώστόσο ε ΐμ α σ τα ν  ένήμεροι γιά κάθε σημαν
τικό περιστατικό. Ά π ’ τήν Αλλη μεριά, έπηρεΑζαμε τίς 
θεωρητικές άπόψεις τών πιό σημαντικών μελών τής Λ ίγ
κας μέ προφορικό λόγο, μέ γράμματα καί μέ τόν τόπο. 
Γ ι’ αύτόν τό σκοπό χρησιμοποιούσαμε άκόμα διάφορες 
λιθογραφημένες έγκυκλίους, πού στέλναμε στούς φίλους 
μας καί στούς Αντιπροσώπους μας, σ ’ δλον τόν κόσμο, σέ 
είδικές περιπτώσεις, σάν γεννιόταν κανένα ζήτημα γ ιά  τίς 
έσωτερικές ύποθέσεις τοΟ Κομμουνιστικοί) κόμματος πού 
βρισκόταν τότε στό δρόμο τοΟ σχηματισμοΟ του. Σ ’ αύτές 
τίς έγκυκλίους, μερικές φορές γινόταν λόγος γ ιά  τήν ϊδ ια  
τη Λίγκα. “Ετσι, κάποιος νεαρός φοιτητής ά π ’ τή Βετσψα- 
λία , ό H erm an Kriege, πού πήγε στήν Α μερική, παρου
σιάστηκε κεί σάν Απεσταλμένος ά π ’ τή Λίγκα καί συνε
ταιρίστηκε μέ τόν τρελλό Harro H arring, μέ σκοπό νά 
φέρουν δνω —κάτω τή Νότια Α μερική, μέ τή βοήθεια τής 
Λ ίγκας. “Ιδρυσε μιά έφημερίδα πού σ ’ αύτή, στ’ δνομα 
τής Λ ίγκας, δίδασκε έναν παράλογο έρωτονειροπαρμένο 
κομμουνισμό, πού βασιζόταν στόν «έρωτα» καί πλημ
μύριζε άπό άγάπη. Αύτό τό χτυπήσαμε σέ μιά έγκύκλιο 
πού πέτυχε τό σκοπό πού έπιδιώκαμε. 'Ο  K riege χάθηκε 
ά π ’ τήν περιοχή τής Λίγκας.

’Αργότερα, ό W eitling ήρθε στίς Βρυξέλλες. Μά δέν 
ήταν πιά ό Απλοϊκός νεαρός μεροκαματιάρης - ράφτης 
πού, κατάπληκτος άπ’ τό ίδ ιο  του τό ταλέντο, πάσκιζε νά 
ξεκαθαρίσει στή σκέψη του σάν τΐ ΘΑμοιαζε μιά κομμου
νιστική κοινωνία. Ή ια ν  τώρα ό μεγάλος Αντρας, πού τόν 
κυνηγοΟσαν ζηλόφτονα γιά  τήν άνωτερότητά του, πού 
μυριζόταν παντού άντιπάλους, κρυφούς έχτρούς καί π α 
γ ίδες ' ό προφήτης πού τόν κυνηγοΟσαν Από χώρα σέ 
χώρα, πού Εφερνε πΑντα μαζί του, έτοιμη στήν τσέπη 
του, κΑποια συνταγή γιΑ τήν πραγματοποίηση τοΟ παρΑ- 
δεισου πΑνω στή γή καί πού φανταζόταν πώς δλοι ε ίχαν  
σκοπό νΑ τοΟ τήν κλέψουν. ’ Ηρθε κιόλας σέ σύγκρουση 
μέ τΑ μέλη τής Λίγκας στό Λονδίνο, δπως καί στίς Βρυ
ξέλλες, πού μάλιστα ό ΜΑρξ κι ή γυναίκα του τόν κα
λωσόρισαν σχεδόν μέ ύπερΑνθρωπη μακροθυμία' δέ μπο- 
ροΟσε νΑ κάμει μέ κανένα. ’Έ τσ ι, Οστερ’ άπό λίγο πήγε 
στήν Α μερική, γ ιά  νΑ προσπαθήσει νά παίξει έκεΐ τό ρόλο 
του σΑν προφήτης.

"Ολ* αύτά τά περιστατικά βοήθησαν στήν έπανά
σταση, πού γινόταν σιωπηλΑ μέσα στή Λίγκα κι ΙδιαΙτροα
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Ανάμεσα στά ήγετικά της στελέχη στή Λονδίνο. Ή  άνε- 
πΑρκεια τής παλιότερης Αντίληψης γιά  τόν κομμουνισμό, 
τόσο τόν Απλοϊκό γαλλικό έξισωτικό κομμουνισμό, δσο 
καί τόν κομμουνισμό τοΟ W eitling, γινόταν όλοένα καί πιό 
φανερή σ’ αύτούς. Ή  Αντίληψη γιά  τήν προέλευση τοΟ 
κομμουνισμού ά π ’ τόν άρχέγονο Χριστιανισμό, Αντίληψη 
πού τήν είχε μπάσει ό W eitling — δέν εχει σημασία πόσα 
έξαίρετα ξεκομμένα κομμάτια μπορεΐ νά βρει κανένας 
στό έργο του «Τ ό  Ε ύ α γ γ έ λ ι ο  τ ώ ν  Φ τ ω χ ώ ν  ‘Α
μ α ρ τ ω λ ώ ν »  — είχε  σάν Αποτέλεσμα νά παραδώσει τό 
κίνημα, στήν 'Ελβετία , σέ μεγάλο βαθμό στά χέρια, πρώ
τα - πρώτα, λοξιών σάν τόν Albrecht κι υστέρα σ ’ έκμε- 
ταλλευτές, Απατεώνες προφήτες σάν τόν Kuhlmann. 
Ό  «Αληθινός σοσιαλισμός», τοΟ Kriege, πού προπαγΑν- 
δ ιζαν λιγοστοί λογοτέχνες σ υγγραφ είς, μετάφραση τής 
γαλλικής σοσιαλιστικής φρασεολογίας σέ διεφθαρμένο 
χεγκελιανό γερμανικό ιδίωμα καί τό συναισθηματικό όνει- 
ροπόλημα τής άγάπης (βλ. στό Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό  Μ α 
ν ι φ έ σ τ ο  τήν παράγραφο γιά  τό Γερμανικό ή «’Αλη
θινό Σοσιαλισμό) κι ή μελέτη τής σχετικής φιλολογίας 
πού πέρασε πολύ γρήγορα στή Λίγκα, εκαμε τούς π α 
λιούς έπαναστάτες τής Λίγκας ν ’ άηδιάσουν, αν δχι γ ιά  
τίποτ’ αλλο, τουλάχιστο γιά  τή σαλιάρικη άδυνσμία του.

Μπροστά στίς ΑβΑσιμες προηγούμενες θεωρητικές 
Αντιλήψεις καί μπροστά στίς πρακτικές παρεκκλίσεις πού 
είχαν σάν άποτέλεσμα, γινόταν όλοένα καί πιό φανερό 
στό Λονδίνο, πώ ς ό Μάρξ κι έγώ είχαμε τό δίκιο μέ τό 
μέρος μας στήν καινούργια θεωρία. Τήν κατανόηση αύτή, 
τό δίχως Αλλο, τήν προώθησε τό γεγονός πώς άνάμεσα 
στούς άρχηγούς στό Λονδίνο, βρίσκονταν τώρα δυό άν
θρωποι πού ήταν πολύ πιό άνώτεροι στήν ικανότητα γιά  
τή θεωρητική γνώση, άπό κείνους πού Αναφέραμε προη
γούμενα : ό μινιατουρίστας ζωγράφος Karl Pfander ά π ’ 
τό Heilbronn κι ό ράφτης George Eccarius ά π ’ τή θ ο υ - 
ρυγκ α. (*)

1. Ό  Pfander πέθανε έδώ κι όχτώ χρόνια, πάνω κάτω, στό 
Λονδίνο (1876). ’’Ηταν άνθρωπος μέ ξεχωριστή λεπτή διανοητικότητα, 
δξυπνος, είρωνας καί διαλεκτικός. Ό  Eccarius τελευταία, δπως είναι 
γνωστό, ήταν γιά πολλά χρόνια Γ ενικός Γραμματέας στή Δ ι ε θ ν ή  
Έ ν ω σ η  τ ώ ν  Έ ρ γ α τ  ώ_ν, πού στό Γ ενικό της Συμβούλιο βρί
σκονταν, άνάμεσα σ’ άλλους καί τά παρακάτω παλιά μέλη τής Λίγκας: 
Eccarius, Pfander, Lessner, Lochner. Μάρξ κι έγώ. Άργότερα ό 
Eccarius άφοσιώθηκε άποκλειστίκά στό κίνημα τών Αγγλικών trade- 
mnion. (Σημ. τοΟ Φ. "Ενγκελς).
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Φτάνει νά ποϋμβ πώς, τήν άνοιξη τοϋ 1847, 6 Moll 
έπισκέφτηκε τό Μάρξ στίς Βρυξέλλες κι άμέσω ς δστερα 
έπισκέφτηκε έμένα στό Παρίσι, γ ιά  νά μ&ς καλέσει, γ ιά  
λογαριασμό τών συντρόφων του, νά μποΟμε στή Λίγκα. 
Μάς τόνισε πώς εΤχαν πειστεί τόσο γιά τήν δρθότητα γ ε 
νικά τοϋ τρόπου τής δ'ικής μας θεώρησης, δσο κοί γιά  τήν 
άνάγκη ν* ά π α λλα γεΐ ή Λίγκα άπ’ τίς παλιές συνομωτικές 
της παραδόσεις καί μορφές. "Αν μπαίναμε, θά μάς δινό
ταν ή εύκαιρία νά έκθέσουμε τόν κριτικό μας κομμουνι
σμό, σ’ ένα συνέδριο τής Λίγκας, σ’ ένα μανιφέστο 
πού τότε θά δημοσιευόταν σά Μανιφέστο τής Λίγκας 
κι έτσι θάμασταν σέ θέση νά  δώσουμε κι έμεΐς τό μερί
διό μας στήν άντικατάσταση τής ξεπερασμένης πιά όρ· 
γάνωσης τής Λίγκας, μέ μιά όργάνωση πού θά βρισκόταν 
σ ’ άρμονία μέ τήν καινούργια έποχή καί τούς νέους σκο
πούς.

Δέν είχαμε καμμιά άμφιβολία πώς μιά όργάνωση, 
άνάμεσα  στή γερμανική έργατική τάξη, ήταν άναγκαία, 
έστω καί μονάχα γιά  τήν προπαγάνδα  καί πώς ή όργά
νωση αύτή, στό βαθμό πού θάχε κάπως περισσότερο άπό 
τοπικό χαρακτήρα, δέ μποροΟσε νδ να ι παρά μονάχα μυ
στική, άκόμα κι έξω άπ’ τή Γερμανία. Βρισκόταν λοιπόν 
κιόλας ϊσ ια - ΐσ ια  μιά τέτοια όργάνωση στή μορφή τής 
Λίγκας. Ε κ ε ίν ο  πού σ’ αύτό έμεΐς ε ίχαμ ε πριν άντιρρή- 
σεις γ ι’ αύτήν τή Λίγκα, τώ ρα τό πετοΟσαν στήν πάντα, 
σά λαθεμένο, οί άντιπρόσωποι τής ίδ ιας τής Λίγκας* 
έμάς τούς ίδ ιους μδς καλοϋσαν νά  βοηθήσουμε στήν άνα- 
διοργάνωσή της. Μπορούσαμε νά  ποΟμε δ χ ι ; Σίγουρα 
δχι. Μπήκαμε κατά συνέπεια στή Λίγκα' ό Μ άρξ ίδρυσε 
ένα τοπικό τμήμα τής Λίγκας στίς Βρυξέλλες άπ’ τούς 
στενούς φίλους μας, ένώ έγώ  έπισκέφτηκα τά τρία τμή
ματα στό Παρίσι.

.Τό καλοκαίρι τοΟ 1847, έγινε τό πρώτο Συνέδριο τής 
Λίγκας στό Λονδίνο, πού σ’ αύτό ό W. Wolff άντιπροσώ- 
πευε τό τμήμα τών Βρυξελλών κι έγώ  τά Π αρισινά τμή
ματα. Στό Συνέδριο αύτό πραγματοποιήθηκε κυρίως ή 
άναδιοργάνω ση τής Λίγκας. "Ολα 8σα έμεναν ά π ’ τό π α 
λιό μυστικιστικό δνομα τής συνομωτικής περιόδου, καταρ- 
γήθηκαν τώρα κι αύτά. Ή  Λίγκα όργανώθηκε σέ τοπικά 
τμήματα, όμάδες, ήγετικές όμάδες, Κεντρική Ε πιτροπή 
καί Συνέδριο κι άπό δ© καί μπρός εφερε τ’ δνομα «Κομ
μουνιστική Λίγκα».



«Σκοπός της Λίγκας ε ίνα ι ή άνατροπή τής άστι
κής τάξης, ή κυριαρχία τοΟ προλεταριάτου, ή κατάρ
γηση τής παλιάς άστικής κοινωνίας πού στηρίζεται 
στούς ταξικούς άνταγωνισμούς κι ή ίδρυση μιάς και
νούργιας κοινωνίας, χωρίς τάξεις καί χωρίς άτομική 
Ιδιοκτησία.»

— αύτό λέει τό πρώτο άρθρο τοΟ καταστατικού της. Ή  
δργάνωση ή ίδ ια , ήταν πέρα γιά  πέρα δημοκρατική, μ’ έπι- 
τροπές πού έκλέγονταν καί πού ύπόκεινταν σέ άπόλυση. 
Καί μόνο μέ τά μέσα αύτά, μπήκε φραγμός στό δρόμο γιά  
δλους τούς συνομωτικούς πόθους πού άπαιτοΟν δικτατο
ρία κι ή Λίγκα μετατράπηκε — τουλάχιστο γ ιά  τή συνει- 
θισμένη εΙρηνική έποχή — σέ ξεκάθαρα προπαγανδιστική 
έταιρία. Τά καινούργια αύτά καταστατικά, μπήκαν στά 
τοπικά τμήματα γιά  συζήτηση — τόσο δημοκρατική ήταν 
ή διαδικασία πού άκολουθούσαμε τώρα, — δστβρα συζη- 
τήθηκαν άκόμα γ ιά  μιά φορά σ’ 6να δεύτερο Συνέδριο καί 
τελικά ψηφίστηκαν άπ* τό τελευταίο Συνέδριο, στίς 8 Δ ε
κέμβρη 1847.

Μ πορεΐ κανένας νά  τά βρει ξανατυπω μένα στό 
W erm uth and Stieber, τ. I σ. 239. Παράρτημα X.

Τό δεύτερο Συνέδριο, εγινβ στά τέλη τοΰ Νοέμβρη 
καί στίς άρχές τοΟ Δεκέμβρη τής ίδ ια ς χρονιάς. Σ ’ αύτό 
πήρε μέρος κι ό Μάρξ κι άνέπτυξε τήν καινούργια θεωρία 
στή διάρκεια μιάς έξαιρετικά μακράς συζήτησης, — τό 
συνέδριο κράτησε τουλάχιστο δέκα μέρες. “Ο λες οί άντι- 
φάσεις κι άμφιβολίες τελικά παραμερίστηκαν, οί καινούρ
γ ιες βασικές άρχές έγιναν δεκτές παμψηφεί κι έξουσιοδό- 
τησαν τό Μάρξ καί μένα νά συντάξουμε τό Μανιφέστο. 
Αύτό έγινε άμέσως ύστερα. Λίγες βδομάδες πρίν ά π ’ τήν 
Έ πανάσταση  τοΟ Φλεβάρη, στάλθηκε στό Λονδίνο γ ιά  νά  
τυπωθεί. Ά π ό  τότε Εκαμε τό γύρο τού κόσμου, μεταφρά
στηκε σχεδόν σ ’ δλες τΙς γλώ σσες καί σήμερα άκόμα 
έξακολουθεΐ νά χρησιμεύει σ ά ν όδηγός γ ιά  τό προλετα
ριακό κίνημα στίς πιό διαφορετικές χώ ρες. Στή θέση τοΟ 
ρητοΟ τής παλιάς Λίγκας, «"Ολοι οί "Ανθρωποι είναι 
’Αδέρφια», έμφανίστηκε ή καινούργια Ιαχή γ ιά  τή μάχη : 
«Προλετάριοι δλων τών Χωρών, ένωθεΐτε», πού διαλα- 
λούσε άνοιχτά τό διεθνικό χαρακτήρα τής πάλης. Δεκα
εφτά χρόνια άργότερα, αύτή ή Ιαχή τής μάχης άντηχοΟσε 
ο ’ δλάκερον τόν κόσμο, σάν ή πολεμική Ιαχή τής Διεθνούς 
Έ νω σ η ς  τών Ε ρ γα ζομ ένω ν καί σήμερα τό μαχόμενο
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προλεταριάτο, σ’ δλες τις χώρες, τήν Ιχε ι χαράξει στή ση
μαία  του.

Ή  έπανάσταση τοΟ Φλεβάρη ξέσπασε. Ή  Κεντρική 
Επιτροπή, πού ήταν στό Λονδίνο, άνάθεσε άμέσω ς δλβς 
τΙς έξουσίες της στίς ήγετικές όμάδες στίς Βρυξέλλες. Μά 
■ή άπόφαση αύτή, πάρθηκε σέ μιά έποχή πού στίς Βρυ
ξέλλες έπικρατοΟσε κιόλας μιά πραγματική κατάσταση 
πολιορκίας κι οί Γερμανοί, ιδιαίτερα, δέ μποροΟσαν νά  
συγκεντρωθούν πουθενά. "Ολοι μας εϊμασταν έτοιμοι νά  
πδμε στό Παρίσι κι ετσι ή καινούργια Κεντρική Ε π ιτρ ο π ή  
άποφάσισε νά διαλυθεί, νά  μεταβιβάσει δλες τις έξουσίες 
της στόν Μάρξ καί νά τοΟ δώσει τήν έξουσιοδότηση νά  
συστήσει άμέσως μιά καινούργια Κεντρική Ε π ιτροπή  στό 
Παρίσι. Τά πέντε πρόσωπα πού πήραν αύτήν τήν ά π ό 
φαση (3 τοΟ Μάρτη του 1843) δέν είχαν καλά-καλά χω 
ριστεί κι ή άστυνομία δρμησε μέσα στό σπίτι τοΟ Μάρξ, 
τόν έπιασε καί τόν ύποχρέωσε τήν δλλη μέρα νά φύγει 
γιά  τ.ή Γαλλία, έκεΐ πού ϊσ ια -ΐσ ια  ήθελε νά πάει.

Ξανασυναντηθήκαμε δλοι στό Παρίσι πολύ γρήγορα. 
Στό Παρίσι έπίσης συντάχτηκε κι ΰπογράφτηκε άπ’ δλα 
τά μέλη τής καινούργιας Κεντρικής ’Επιτροπής τό παρα
κάτω έγγραφο, πού μοιράστηκε σ ’ όλάκερη τή Γερμανία 
καί πού άπ’ αύτό, άκόμα καί σήμερα, πολλοί άνθρωποι 
μποροΟν κάτι νά  μάθουν :

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜ
ΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (')

1.— Ό λάκερη  ή Γερμανία πρέπει ν* άνακηρυχτεΐ 
ένια ία  κι άδιαίρετη δημοκρατία.

3 .— Οί άντιπρόσωποι τοΟ λαοΟ θά πληρώνονται δπως
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1. Ό  Έ ν/κ ελς πειδή δέν εΤχε δλάκερο τό κείμενο των A 1· 
ΐ η μ ά ι ω ν  στά χέρια του, τά παραθέτει σέ περιληπτική μορφή. 
Τ  άρθρα πού δέν περ(λαμβάνονται είναι τά παρακάτω :

2.— Κάθε Γερμανός, μόλις συμπληρώσει τά 21 χρόνια του, έχει 
δικαίωμα ψήφου κάί μπορεΐ νά βάλει υποψηφιότητα, φτάνει μόνο νά 
μήν καταδικάστηκε σ ’έγκληματική ποινή.

4.—Καθολικός έξοπλισμός τοϋ λαοΟ. Στό μέλλον έπίσης 6 
στρατός πρέπει νδναι έργατικός στρατός, £τσι πού ό στρατός δέν θά 
ξοδεύει μονάχα, δπως πρίν, μά θά παράγει περισσότερα άπ’ τά ποσά 
πού ξοδεύονται γιά τή συντήρησή του.

Αύτό, είναι άκόμα μέσο γιά τήν όργάνωση της έργασίας.
5.—Ή  άπονομή της δικαιοσύνης πρέπει νά γίνεται δωρεάν.



κι ol έργάτες, γ ιά  νά μπορούν νά  πηγαίνουν στή Βουλή 
τοΟ Γερμανικού λαοΟ.

4.— Καθολικός έξοπλισμός τοΟ λαοΰ.
7.— Τά βασιλικά κι αλλα φεουδαρχικά ύποστατικά, 

δλα τά όρυχεΐα κλπ. θά μετατραποΟν σέ κρατική Ιδιοκτη
σία. Στά ύποστατικά αύτά, ή καλλιέργεια θά πρέπει νά  
γίνεται σέ μεγάλη κλίμακα καί μ ’ δλα τά πιό σύγχρονα 
έπιστημονικά μέσα, γιά  ώφέλεια όλάκβρης τής κοινωνίας.

8 .— Οί υποθήκες στά κτήματα τών χωρικών θά κη
ρυχτούν κρατική Ιδιοκτησία-οί τόκοι άπό τέτοιες υποθήκες 
θά πληρώνονται ά π ’ τούς χωρικούς στό κράτος.

9.— Στίς περιοχές πού έχει αναπτυχτεί ή ένοικίαση 
τών γαιών, τό ένοίκιο τής γης θά πληρώνεται στό κράτος 
σά φόρος.

11.—’Ό λ α  τά μέσα έπικοινωνίας : σιδηρόδρομοι, διώ
ρυγες, άτμόπλοια, δρόμοι, ταχυδρομεία κλπ. θά παρθοΰν 
ά π ' τό κράτος, θ ά  μετατραποΰν σέ κρατική περιουσία
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6.—"Ολα τα φ»ουδαρχικά βάρη, δλες οϊ άναγκαστικές φορολο
γίες, ά γ γ α ρ ε ϊ ε ς .  δεκάτη κλπ. πού ώς τά σήμερα βαραίνουν 
τόν άγροτικό πληθυσμό, θά πρέπει νά καταργηθοΰν χωρίς άποζημίωση. 

Ό λ ’ αύτά τά μέτρα πού άναφέρονται στ’ άρθρα 6, 7, 8 καί_9 
διατυπώθηκαν γιά νά μειώσουν τό δημόσιο κι άλλα βάρη τών 
χωρικών καί μικροκαλλιεργητών, χωρίς νά μειώσουν τ’ άπαραί- 
τητα μέσα γιά τήν άντιμετώπιση τών κρατικών δαπανών καί χω
ρίς νά ζημιώσουν τήν ίδια τήν παραγωγή.
Ό  πραγματικός γαιοκτήμονας, πού δέν είναι ούτε χωρικΑς 
οΟτε καλλιεργητής, δέν παίρνει μέρος καθόλου στήν παραγωγή. 
Γι* αύτό, έκεΐνο πού ξοδεύει είναι καθαρή κατάχρηση.
10.—"Ολες οί Ιδιωτικές τράπεζες πρέπει ν’άντικατασταθοϋν άπό 

μιά κρατική τράπεζα, πού τά γραμμάτιά της θάχουν νόμιμη τρέ- 
χουσα τιμή.

Τό μέτρο αύτό κάνει δυνατή τή ρύθμιση τής πίστης γιά τό 
συμφέρον δ λ ά κ ε ρ ο υ  τοΰ λαοΰ κι ίτσι τορπιλλίζει τήν 
κυριαρχία τοΰ μεγάλου χρηματικού κεφαλαίου. Ή  βαθμιαία άντι- 
κατάσταση τοΰ χρυσοΰ καί τοΰ άργύρου μέ τό χαρτονόμισμα, 
κάνει φτηνό τό άπαραίτητο όργανο τής άστικής συναλλαγής^ τό  
γενικό μέσο τής άνταλλαγής κι έπιτρέπει νά χρησιμοποιηθεί τό 
χρυσάφι καί τό άσήμι γιά έμπορικές πράξεις μέ τό έξωτερικό. 
Τελικά τό μέτρο αύτό είναι άναγκαϊο γιά νά συνδέσει τά συμ
φέροντα τής συντηρητικής άστικής τάξης μέ τήν έπανάσταση.
12.—Δέ θά ύπάρχουν διαφορές στή μισθοδοσία δλων τών κρατι

κών ύπαλλήλων, έξω άπό κείνους πού έ'χουν οίκογένεια καί γι* αύτό 
δσόι έχουν μεγαλύτερες άνάγκες, θά παίρνουν μεγαλύτερους μισθούς 
άπ* τούς άλλους.

13.—'Ολοκληρωτικός χωρισμός τής έκκλησίας άπ' τό κράτος^ 
ΟΙ παπάδες δλων τών αιρέσεων θά πληρώνονται άποκλειστικά άπ*· 
τούς θεληματικούς ένορίτες τους.



καί θά μποΟν στή διάθεση τών τάξεω ν πού δέν έχουν 
Ιδιοκτησία.

14.— Περιορισμός τοΟ δικαιώματος τής κληρονομίας.
15.— θέσ π ισ η  ένός προοδευτικού φόρου στό εΙσόδημα 

καί κατάργηση τών φόρων στήν κατανάλωση.
16.— ’Εγκατάσταση έθ νικών έργαστηρίων. Τό κράτος 

έγγυ δτα ι τήν παροχή έργασ ίας σ’ δλους τούς έργάτες 
καί συντηρεί δλους έκείνους πού ε ίνα ι άνίκανοι νά  δου
λέψουν.

17.— Δωρεάν στοιχειώδης έκπαίδευση γιά  δλους.
Γιά τό συμφέρον όλάκερου τοΟ γερμανικού προλετα

ριάτου, τής μικροαστικής τάξης καί τής άγροτιδς, πρέπει 
νά  έργαστοΟν δλοι μ5 δλη τή δυνατή ένεργητικότητα γ ιά  
τήν πραγματοποίηση τών παραπάνω  μέτρων. Γιατί μο
ν ά χα  μέ τήν πραγματοποίησή τους μπορούν τά έκατομ- 
μώρια άνθρώπων στή Γερμανία, πού ώς τώρα τά έκμε- 
ταλλεύονται μιά φούχτα δνθρωποι καί πού θά γίνει προσ
πάθεια νά κρατηθοϋν παραπέρα σέ ύποταγή, ν ' άποχτή- 
σουν τά δικαιώματά τους καί τή δύναμη πού τούς άνή- 
κει σάν παραγω γοί κάθε πλούτου.

Ή  Ε π ι τ ρ ο π ή
ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ, KARL SCHAPPER, Η. BAUER,

ΦΡ. ΕΝΓΚΕΛΣ, J. MOLL, W. WOLFF

’Εκείνην τήν έποχή, έπικρατοΟσε στό Παρίσι ή λόξα 
γ ιά  έπαναστατικές λεγεώ νες. Ισ π α νο ί, ’Ιταλοί, Βέλγοι, 
'Ο λλανδοί, Πολωνοί καί Γερμανοί, μαζεύονταν μ ά ζ ε ς -μ ά 
ζες  γιά  νά λευτερώσουν τίς πατρίδες τ ο υ ς .’Επικεφαλής τής 
γερμανικής λεγεώνας βρίσκονταν οί Herwegh, Bornstedt 
κι ό Bornstein. Μιά κι άμέσως ΰστερ’ ά π ’ τήν έπανάστα
ση, δλοι οΐ ξένοι έργάτες δχι μόνο δέν Εβρισκαν δουλειά, 
μά κι άκόμα βασανίζονταν ά π ’ τό κοινό, οί λεγεώ νες αύ
τές στρατολογούσαν σωρό άπό δαύτους. *Η καινούργια 
κυβέρνηση είδε σ’ αύτές Ενα μέσο γ ιά  νά ξεφορτωθεί 
τούς ξένους έργάτες κι έδινε σ’ αύτές τό l’etape du soldat, 
δηλαδή κέντρα διαμετακόμισης κι έπίδομα πορείας πε
νήντα λεπτά τήν ήμέρα ώς τά  σύνορα κι άπό κεΐ καί 
πέρα ό εύγλω ττος Ααμαρτίνος, ό ύπουργός τών ’Εξω 
τερικών, πού τόσο εύκολα συγκινιόταν ετσι πού τόν έπα ιρ
ναν τά δάκρυα, γρήγορα έβρισκε εύκαιρία νά  τούς προ- 
δώσει στίς ύπεύθυνες κυβερνήσεις τους.
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Έ μ ε ΐς , άντιταχτήκαμε μέ τόν ιηό άποφασιστικό τρόπο 
οτό παιγνίδι αύτό μέ τήν έπανάσταση. Μέσα στόν άνα- 
βρασμό πού γινόταν τότε στή Γερμανία, τό νά  προστέ- 
σουμε μιά εισβολή, πού θδφερνε άναγκαστικά τήν έπανά
σταση ά π ’ τά εξω, σήμαινε πώς βάναμε £να έμπόδιο στό 
δρόμο τής έπανάστασης στήν ϊδ ια  τή Γερμανία, δυναμώ
ναμε τις κυβερνήσεις καί παραδίναμε τούς ίδιους τούς 
λεγεω νάριους — ό Λαμαρτίνος έγγυόταν γ ι’ αύτό — άνυ- 
ράσπιστους στό γερμανικό στρατό. "Οταν άργότερα, στή 
Βιέννη καί στό Βερολίνο, ή έπανάσταση νίκησε, ή λεγεώ 
να έγινε όλότελα άσκοπη. 'Ω στόσο, μιά κι άρχισε, τό 
παιγνίδι συνεχίστηκε.

Ιδρ ύσ α μ ε μιά γερμανική κομμουνιστική λέσχη καί 
συμβουλεύαμε τούς έργάτες νά μείνουν μακρυά ά π ’ τή 
λεγεώ να καί μάλιστα νά γυρίσουν στήν πατρίδα £νας-£νας 
άτομικά καί κεΐ νά  δουλέψουν γιά  τό κίνημα. Ό  παλιός 
μας φίλος, ό Flocon, πού είχε θέση στήν προσωρινή κυ
βέρνηση, πέτυχε καί γ ιά  τούς έργάτες πού στείλαμε μεΧς, 
τΙς ’ίδιες εύκολίες, γ ιά  τό ταξίδι τους, πού δίνονταν καί 
στούς λεγεωνάριους. Μ’ αύτόν τόν τρόπο βοηθήσαμε 
τρακόσιους ή τετρακόσιους έργάτες νά γυρίσουν στή Γ ερ
μανία, πού στή μεγάλη πλειοψηφία τους ήταν μέλη τής 
Λίγκας.

“Οπως ήταν πολύ εύκολο νά  τό προβλέψει κανένας, 
ή Λίγκα άποδείχτηκε πώς ήταν πάρα πολύ άδύνατος μο
χλός μπροστά στό λαϊκό μαζικό κίνημα, πού είχε τώρα 
ξεσπάσει. Τά τρία τέταρτα άπ’ τά μέλη τής Λίγκας πού 
ζοΰσαν πρίν στό έξωτερικό, είχαν άλλάξει τώρα κατοικία 
γυρίζοντας στόν τόπο τους· Κ ατά συνέπεια, οί παλιότε- 
ρες ΐοπικές όμάδες τους διαλύθηκαν οί πιό πολλές κι Ιτσι 
αύτοί έχασαν κάθε έπαφή μέ τή Λίγκα.

“Ενα μέρος, πού άνάμεάά τους βρίσκονταν τά πιό 
φιλόδοξα στοιχεία, δέν φρόντισαν νά ξαναβροΟν αύτήν 
τήν έπαφή, μά καθένας τους δρχισε κι £να μικρό ξεχω ρι
στό κίνήμα, γιά  δικό του λογαριασμό, στήν Λεριφέρειά 
του. Τέλος, οί συνθήκες σέ κά&ε ξεχωριστό μικρό κράτος, 
κάθε έτιαρχία kal κάθε πόλη, ήταν διαφορετικές, Ιτσι πού ή 
Λίγκα θδταν άδύνατο νά δώσει κάτι παραπάνω  άπό γενι
κές κατευθύνσεις* ώστ’όσο οί γενικές όδηγίες δίνονταν 
πολύ καλύτερα μέ τόν τύπο. Κοντβλόγϊ}ς-, ά π ’ τή Στιγμή 
ιτού τά α ίτια  πού Ικαμαν άναγκαία Υή μυστική Λίγκα, 
Ιπαψ αν νά ύπάρχουν, ή μυστική Λίγκα, σάν τέτοια, Ιπαψίι 
κι αύΐή  νάχει κάποιο νόημα. Αύτό, ώστόσο, δέ μποροΟσ*
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νά ξαφνιάσει καθόλου τά πρόσωπα έκεΐνα πού εΤχάν 
ϊσ ια -ΐσ ια  άπαλλάξει τήν ίδ ια  .αύτή μυστική Λίγκα κι άπ* 
τήν τελευταία σκιά τοϋ συνομωτικοΟ της χαρακτήρα.

Ώ στόσ ο , τώρα άποδείχτηκε, πώς ή Λίγκα στάθηκβ 
ίν α  θαυμάσιο σχολειό γιά  τήν έπαναστατική δράση. Στό 
Ρήνο, πού ή Neue Rheiniche Zeitung (ι) ε ίχε  βάλλει στέ
ρεες βάσεις, στό Nassau, στήν Renish Hesse, κλπ. παντοΟ 
μέλη τής Λίγκας βρίσκονταν έπικεφαλής τοΟ δημοκρατικοΟ 
κόμματος τών άκρων. Τό ίδιο  γινόταν καί στό ΆμβοΟργο. 
Στη Νότια Γερμανία, έμπόδιζε τό κίνημα ή κυριαρχία 
τής μικροαστικής σοσιαλοδημοκρατίας. Στό Breslau δ 
W ilhelm Wolff δροΟσε μέ μεγάλη έπιτυχία, ώ ς τό καλο
καίρι τοΟ 1848. Ά κόμα  έκλέχτηκε άντιπρόσωπος τής Σΐ- 
λεσ ίας στή Βουλή τής Φραγκφούρτης (“).

Τέλος, ό Stephan Born, πού είχε  δουλέψει στίς Βρυ
ξέλλες καί στό Παρίσι, σάν ένεργό μέλος τής Λίγκας, 
ίδρυσε μιά Έ ργατική  Α δελφ ότητα  στό Βερολίνο, πού 
άπλώθηκε πολύ πλατειά καί διατηρήθηκε ώς τό 1850. Ό  
Born, δνας νεαρός μ’ έξαιρετικές ικανότητες, πού, ώστόσό, 
βιαζόταν κάπως νά γίνει μεγάλη πολιτική φυσιογνωμία, 
«άδερφοποιήθηκε» μέ τούς πιό διαφορετικούς άλήτες καί 
μασκαράδες, γ ιά  νά  συγκροτήσει μιά όμάδακαί δέν ήταν 
Καθόλου ό άνθρωπος πού μποροΟσε νά  φέρει τήν ένότητά 
στίς άντίθετες τάσεις, τό φώς στό σκοτάδι. Έ τσ ι, στά έίΛ- 
σημα δημοσιεύματα τής ’Αδελφότητας, ot άντιλήψεις Tt-00 
άντίπροσώπευε τό Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό  Μ α ν ι φ έ ά τ ο  
παρουσιάζονταν άνακατω μένες, δπως λάχαινε, μέ σ υντε
χνιακές άναμνήσεις κι έπιδιώξεις, μέ άποσπάσματα <άπ’ τύ  
Louis Blanc καί τόν Προυντών, μέ προτεξιονισμό {προ
στατευτισμό) κλπ.· κοντολογής, ήθελαν νά  τίς κάμουν νά 
συμφωνοΟν μ’ δλους τούς άνθρώπους. Ιδ ια ίτερα , €βα* 
λαν σ’ έν ίρ γε ια  άπεργίες, έργατικά συνδικάτα Kot συνερ
γατικές παραγω γώ ν καί ξέχα σ αν πώς έκεΐνο πού Sftpfefcfc 
νά γίνει βασικά, ήταν νά καταχτήσουν, μέ πολιτικές νίκες, 
τό πεδίο πού σ’ αότό καί μόνο μποροΟσαν νά  πραγματο- 
ΙτοιηθοΟν δλα  αύτά σέ σίγουρη βάση. Σ ά ν  άργότερα, ot 
νίκβς τής Αντίδρασης έκαμαν τούς άρχηγούς τής Α δ ε λ 
φότητας νά  νιώσουν τήν άνάγκη νά μποΟν δμεσα  στήν

1. Ή  έψημερίδα αότή Εβγαινε στήν Κολώνια dm’ τήν 1 τοΰ Ίούνη 
ώς τΙς 10 τοΰ Μάη τοΰ 1849, μέ άρχισυντάκτη τών Μάρξ καί τ ί ·  
"Έγκίλς στή συντακτική έκιτρβπή.

2. Γιά τή Βουλή της Φραγκφούρτης βλ. ΈΛ&νάβταση κοά *Avw- 
πανάσταση στή Γερμανία κεφ. VII καί XIX.



έπαναστατική πάλη, τούς άφησε φυσικά στά χρΟα τοΟ 
ΧουτροΟ ή συγχυσμένη μάζα  πού ε ίχα ν  μαζέψει γύρω  
τους. Ό  Born πήρε μέρος στήν έξέγερση τοΟ Μάη τοΟ 
1849 στή Δρέσδη καί κατάφερε νά δραπετεύσει. ‘Ωστόσο, 
ή ’Εργατική ’Αδελφότητα, σέ σχέση μέ τό μεγάλο πολι
τικό κίνημα τοΟ προλεταριάτου, άποδείχτηκε πώς ήταν 
ένα  καθαρά χωριστό σώμα, πού σέ μεγάλο βαθμό ήταν 
μονάχα στά χαρτιά  κι επαιξε ένα τόσο δευτερευοντα ρό
λο, ώστε ή άντίδραση δέ βρήκε ά ναγκα ϊο  νά τό καταρ
γήσει, παρά μονάχα στά 1850 καί μερικά άττ” τά πα ρα 
κλάδια του έπιζήσανε μερικά χρόνια άκόμα. Ό  Born, πού 
τό πραγματικό του δνομα ήταν Buttermilch, δέν εγινε με
γάλη  πολιτική φυσιογνωμία, μά ένας μικρός 'Ελβετός 
καθηγητής, πού δέ μεταφράζει πιά τό Μάρξ στή γλώ σσα 
τών συντεχνιών, μά τόν ήμερο Ρενάν στά δικά του άη- 
διαστικά γερμανικά.

Μέ τή 13η τοΟ Ίουνη 1849 (*), στό Παρίσι, τήν ήττα 
τών έξεγέρσεων (*) τοΟ Μάη στή Γερμανία καί τήν κατα
στολή τής Ο υγγρικής Ε πανάστασης άπ’ τούς Ρώσους, 
έκλεισε μιά σημαντική περίοδος τής Ε πα νά σ τα σ η ς 
τοΟ 1848.

'Ω στόσο, ή νίκη τής άντίδρασης δέν ήταν άκόμα όλό- 
τελα όριστική. ΤΗταν άναγκα ία  μιά άναδιοργάνωση τών 
σκόρπιων έπαναστατικών δυνάμεων καί κατά συνέπεια 
καί τής Λίγκας. 01 συνθήκες καί πάλι δέν έπιτρέπανε, 
δπω ς καί στά 1848, όποιαδήττοτε άνοιχτή όργάνω ση τοΟ 
προλεταριάτου1 γ ι αύτό ή όργάνωση επρεπε καί πάλι ν&- 
ναι μυστική.

Τό φθινόπωρο τοΟ 1Ρ49, πολλά ά π ’ *ά μέλη τής π α 
λιάς Κεντρικής Ε πιτροπής καί τούς συνέδρους, ξαναμα- 
ζεύτηκαν στό Λονδίνο. Οί μόνοι πού Ιλλειπαν άκόμα ήταν 
ό Schapper, πού ήταν φυλακισμένος στό Βισμπάντεν, μά 
πού κι αύτός ήρθε ΰστερ’ άπ* τήν άθώωσή του, τήν άνοι
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1. Στίς 13 τοΰ Ίοόνη τόΰ 1849, £γινε στό Παρίσι μιά άίοπλη 
διαδήλωση διαμαρτυρίας πού τήν είχε όργανώσει τό μικροαστικό 
κόμμα τών ’Ορεινών καί πού στρεφόταν ένάντια στή βίαιη άνατροηή 
τής δημοκρατίας τής Ρώμης άπ’ τά γαλλικά στρατεύματα. Ή  διαδή- 
βωση διαλύθηκε πολύ εόκολα καί τό μόνο πού πέτυχε ήταν νά κάμει 
φανερή τή χρεωκοπία τής μικροαστικής δημοκρατίας- στή Γαλλία. Βλ. 
Κ. Μ άρξ: Ο Ι τ α ξ ι κ ο ί  ά γ ώ ν ε ς  σ τ ή  Γ α λ ί α ,  (Έλλ. 
Μ«τ. Γιαν. Βιστάκη).

2. Βλ. Μάρξ καί Ένγκβλς : Έπανάσταση καί ’Αντεπανάσταση 
στή Γερμανία κεφ. XVm .



ξη τοΟ 1950 κι όΜοΙΙ, πού, άφοΟ πραγματοποίησε μιά σει
ρά άπό έπικίντυνες άποστολές κι άνατρεπτικά ταξίδια— 
τελευτα ία  έπιστράτευσε πυροβολητές γιά  τό πυροβολικό(') 
τοΟ Παλατινάτου καταμεσής στόν πρωσσικό στρατό, στήν 
Ε π α ρ χ ία  του Ρήνου—κατατάχτηκε στό λόχο τών Ε ρ γ α 
τών τής Besangon. του σώματος τοΟ W illich καί σκοτώ
θηκε άπό σφαίρα πού τόν χτύπησε στήν καρδιά, στή μάχη 
τής Murg, μπροστά στή γέφυρα τοϋ Rotenfels. Τή θέση 
του τήν πήρε ό Willich. Ό  W illich ήταν ένας ά π ’ τούς 
συναισθηματικούς έκείνους κομμουνιστές τούς τόσο κοι
νούς στή Δυτική Γερμανία ά π ’ τό 1845, πού καί μόνο γι* 
αύτόν τόν λόγο βρισκόταν άπό ένστικτο σέ κρυφό άντα- 
γωνισμό μέ τήν κριτική μας τάση. Περ’ ά π ” αύτό, ήταν όλο- 
κληρωτικά ό προφήτης, πού πίστευε στήν προσωπική του 
άποστολή σάν σταλμένου ά π ' τή θεία πρόνοια νά λευτε
ρώσει τό γερμανικό προλεταριάτο καί σάν τέτοιος διεκδι- 
κοΟσε άμεσα, γ ιά  τόν έαυτό του, τόσο τήν πολιτική δσο 
καί τή στρατιωτική δικτατορία. "Ετσι, στόν πρωτόγονο 
χριστιανικό κομμουνισμό πού κήρυχνε πρστήτερα ό W eit
ling, προστέθηκε ϊν α  είδος ΊσλαμικοΟ κομμουνισμοί). 
'Ωστόσο, ή προπαγάνδα τής καινούργιας τούτης θρησκείας 
περιοριζόταν πρώτα πρώτα στούς προσφυγικούς στρατώ 
νες πού βρίσκονταν κάτω ά π ’ τήν ήγεσία τοΟ W illich.

Ή  Λίγκα, λοιπόν, όργανώθηκε άπ* τήν άρχή. Έ κδό- 
θηκε ή προσφώνηση τοΟ Μάρξ, του Μάρτη τοΟ 1850 κι ό 
Heinrich Bauer στάλθηκε στή Γερμανία. 'Η  προσφώνηση, 
πού συντάχτηκε άπ° τό Μάρξ καί μένα, έξακολουθεΐ ν&χει 
καί σήμερα άκόμα ένδιαφέρον, γ ιατί ή μικροαστική δημο
κρατία εΐναι άκόμα καί σήμερα τό κόμμα πού πρέπει χω 
ρίς άλλο νδρθει πρώτα στήν έξουσία στή Γερμανία, σά 
σωτήρας τής κοινωνίας ά π ’ τούς κομμουνιστές έργάτες, 
μέ τήν εύκαιρία τής έρχόμενης Εύρωπαΐκής άναστάτωσης, 
πού περιμένεται τώ ρα γρήγορα (οί Εύρω παϊκές έπανα- 
στάσεις, 1815,1830, 1848—52, 1870, ξέσπασαν στόν αίώνα 
μας σέ διαστήματα δεκαπέντε ώς δεκαοχτώ χρόνων). Πολ
λά λοιπόν, ά π ’ δσα εΙπώθηκαν έκεΐ, μποροόν νά έφαρμο- 
στοΟν άχόμα καί σήμερα. Ή  άποστολή τοΟ Heinrich Bauer 
στέφθηκε άπό δλόπλευρη έπιτυχία. Ό  πιστός μικρός πα-
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1. Άναφέρεται στό πυροβολικό του έπαναστατικοΰ στρατού πού 
πολέμησε ένάντια στά στρατεύματα της Πρωσσικής κυβέρνησης στήν 
έξέγερση του Παλατινάτου της Βάδης, τό Μάη—Ίοόνη τοϋ 1849. (Σημ. 
Έκδ.).



■κουτσής ήταν γεννημένος διπλωμάτης. Ξανάφερε τά π α 
λιά μέλη τής Λίγκας, πού άλλα  ε ίχα ν  πέσει σ ’ άδράνεια  
κι άλλα ένεργοΟσαν γιά δικό τους λογαριασμό κι Ιδιαί
τερα τούς άρχηγούς τής Ε ργα τικ ή ς Α δελφότητας, στήν 
όργάνωση πού ξανάρχιζε τή δράση της.

*Η Λίγκα άρχισε νά παίζει δεσπόζοντα ρόλο στίς έρ- 
γατικές, άγροηκές κι άθλητικές ένώσεις, σέ πολύ μεγαλύ
τερο βαθμό ά π ’ δσο πριν άπ ’ τό 1848, ετσι πού ή έπόμε
νη τρίμηνη Ε γκύκλιος, γιά  τά τοπικά τμήματα, τοΰ Ίούνη 
toO 1850, μπόρεσε κιόλας ν ’ άναγράψει πώς ό φοιτητής 
Schurz ά π ’ τή Μπόνν (άργότερα τέως ’Αμερικανός ‘Υ
πουργός), πού ταξίδεψε στή Γερμανία γιά  λογαριασμό 
τής μικροαστικής δημοκρατίας, «βρήκε κιόλας δλες τΙς 
άξιόλογες δυνάμεις στά χέρια τής Λίγκας». Ή  Λίγκα, 
ήταν, τό δίχως άλλο, ή μόνη έπαναστατική όργάνωση 
πού είχε κάποια σημασία στή Γερμανία.

Μά ό σκοπός πού θά έξυπηρετοΰσε ή όργάνωση α ύ 
τή, έξαριιόταν ούσιαστικά ά π ’ τό άν θά πραγματοποιοΟν- 
ταν οί προοπτικές γιά  £να καινούριο άνέβασμα τής έπα- 
νάστασης. Στά  1850, αύτό γινόταν δλο καί πιό άπίθανο, 
στήν πραγματικότητα άδύνατο. Ή  βιομηχανική κρίσή 
τοΟ 1847, πού άνοιξε τό δρόμο γ ιά  τήν έπανάσταση τοΟ 
1848, είχε ξεπεραστεΐ' μιά καινούργια χωρίς προηγούμε
νο περίοδος βιομηχανικής άνθισης είχε  άνατείλει1 δποιος 
είχε μάτια γιά  νά βλέπει καί μπορούσε νά  τά χρησιμο
ποιήσει, επρεπε νά δει καθαρά πώς ή έπαναστατική θύελ
λα  τοϋ 1848, ξεθύμαινε σ ιγ ά -σ ιγ ά .

Μέ τή γενική αύτή εύημερία, πού σ ' αύτήν άνα- 
πτύσσονται οί παραγω γικές δυνάμεις τής άστικής κοι
νωνίας, τόσο πλούσια, δσο τό έπιτρέπουν οί άστικές 
σχέσεις, δέ μποβεϊ νά γίνει λόγος γιά  μιά  πβαγματι- 
«ή έπανάσταση. Μά τέτοια έπανάσταση είνα ι δυνα
τή μονάχα  στίς περιόδους έκεΐνες πού οί δυό αύτοί 
παράγοντες, οί σύγχρονες παραγω γικές δυνάμεις κι 
οί μορφές τής άστικής παραγω γής, έρχονται σέ 
σύγκρουση ό Ενας μέ τόν άλλο. Οί διάφορες εριδες 
που άπασχολοΟν σήμερα τούς έκπρόσωπους τών δια
φόρων μερίδων τοΟ κόμματος τής Τάξης, στήν ήττει- 
ρωτική Εύρώπη καί πόύ τίς φθείρουν άμοιβαϊα , μα- 
κρυά ά π ’ τοΟ νά προσφέρουν μ ιάν εύκαιρΐα γ ιά  και
νούργιες έπαναστάσεις, γίνονται, άντίθετα, δυνατές 
μονάχα για τί ή βάση τών σχέσεων είναι, γ ιά  τήν &-
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1

ρσ, τόσο στέρεη καί (πράγμα πού δέν τό ξέρει ή άντί- 
δραση) τόσο άστική, Γι αύτό, δλες ο ί άηόΛειρες r fc  
Αντίδρασης νά σταματήσει τφν άσνιπή έξέλιξη, ΰ ύ  
τσαχιπτοϋγ τόσο αίγουβα δσο κ ι όλάκερη ή ή&ιχή d- 
γανάκχηαη μ* δλες οί Ir&ovoiaaxιχές προκηρύξεις 
%&ν δημοκρατικών
Έ τ σ ι ό Μάρξ κι έγώ  γράψσμε στήν «Επιθεώρηση 

άπ’ τό Μάη ώς τόν Ό κτώβρη τοΟ 1850» στήν Neue Rhei- 
nische Zeitung, Politisch—Okonomische Revue, άρ. V 
καί VI ΆμβοΟργο, 1850, σ. 123 (*).

Ω σ τόσ ο , ή ψυχρή αύτή έκτ(μηση τής θέσης, θεωρή
θηκε σάν α'ίρεση άπό πολλά  πρόσωπα, σέ μιά έποχή πού 
ό L edru—Rollin, ό Louis Blanc, ό Mazzini, ό K oesuth κι 
άνάμεσα στούς μικρότερους γερμανούς φωστήρες, δ 
Ruge, ό Kinkel, ό Gogg κι οί λοιποί ά π ’ αύτούς, μαζεύ
ονταν στό Λονδίνο γιά  νά  σχηματίσουν προσωρινές κυ· 
βερνήσεις γ ιά  τό μέλλον, δχι μονάχα γιά  τίς άντίστοιχες 
πατρίδες τους, μά γ ιά  όλάκερη τήν Εύρώπη κι δπου ΐό  
μόνο πράγμα  πού ήταν άκόμα άναγκα ΐο , ήταν νά  πά 
ρουν τά χρήματα πού χρειάζονταν άπ° τήν ’Αμερική, σά 
δάνειο, γ ιά  τά πραγματοποιήσουν στή στιγμή τήν Εύρω- 
παϊκή έπανάσταση καί τΙς διάφορες δημοκρατίες πού ήταν 
φυσικό νά  συμβαδίζουν μαζί της. Μ πορεΐ νά  παραξενευ
τεί κανένας πώς £νας άνθρωπος σάν τόν W illich πήρε μέ
ρος σ ’ αύτό καί πώ ς ό Schapper άφησε νά  έξαπατηθεΐ 
άπ° τήν παλιά  έπαναστατική του όρμήκαί πώς ή πλειο
νότητα τών έργατώ ν στό Λονδίνο, σέ μεγάλο βαθμό πρό
σφυγες κι αύτοί, τούς άκολούθησαν στό στρατόπεδο τών 
άστοδημοκρατικΩν κατασκευαστών έπα να σ τά σ εω ν; Φ τά
νει νά  πούμε πώ ς ή έπιφύλαξη πού ύποστηρίξαμε μείς δέ 
χωροΟσε στό μυαλό τών άνθρώπων αύτών* ύποτίθεταν 
πώς ό καθένας έπρεπε νά  μπει στό πα ιγν ίδ ι τής κατα
σκευής έπανάστασης· έμεΐς άρνηθήκαμε άποψασιστικά 
νά τό κάνουμε. ’Ακολούθησε τό σχίσμα (8) Περισσότερες 
λεπτομέρειες, πάνω σ ’ αύτό, ό άναγνώ στης θά βρει στίς 
’Α π ο κ α λ ύ ψ ε ι ς  (*). Ά ρ γότερ α  ήρθε ή σύλληψη
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1. Βλ. Κάρλ Μάρξ : Οί ταξικοί 4γώνες στή Γαλλία (Έλλ. Μέτ. 
Γ. Βιστάκη, σ. 167).

2. Στό ϊδ. σ. 1ί63.
3. Τό σχίσμώ μέ τή μερίδά W illich · Schapper gyive τό Σεπτέ- 

βρη τοΰ 1830.
4. Βλ. καί τό £ργο Έπανάσταση κοά ’Αντεπανάσταση στή Γ έρμα· 

νία, κεφ. XX καί στό £ργο του Μάρξ, ’Αποκαλύψεις γκ3ς τή δίκη τών 
Κομμουνιστών στή Κολώνια.



πρώτα τοΟ Nothjung κι υστέρα τοΟ H aupt στό ’Αμβούρ
γο, ποϋγινε προδότης, δίνοντας τά όνόματα τής Κεντρικής 
’Επιτροπής τής Κολώνιας καί πού σκόπευαν νά τόν έχουν 
σάν κύριο μάρτυρα στή δίκη, μά οί σ υγγενείς  του δέν ε ί 
χα ν  καμμιά έπιθυμία νά υποφέρουν αύτήν τήν ντροπή καί 
τόν έστειλαν στό Ρίο ντέ Τζιανέϊρο, δπου τελικά έγκ α τα - 
στάθηκε σάν έμπορος καί σ° άναγνώριση τών υπηρεσιών 
του, διορίστηκε στήν άρχή Γενικός Πρόξενος τής Πρωσ- 
σίας κι άργότερα τής Γερμανίας. Τώρα βρίσκεται πάλι 
στήν Εύρώπη (ι).

Γιά τήν καλύτερη κατανόηση αύτών πού άκολούθησαν, 
θά δώσω τόν κατάλογο τών κατηγορουμένων στή δίκη τής 
Κ ολώνιας: 1) P. G. R6ser, τσιγαράς, 2) Heinrich Biirgers, 
πού πέθανε τελευταία  σάν προοδευτικός βουλευτής στό 
Landtag, 8) Peter Nothjung, ράφτης, πού πέθανε έδώ καί 
λ ίγα  χρόνια σά φωτογράφος στό Μπρεσλάου, 4) W. I. 
Reiff, 5) Dr Herm ann Becker, τώρα δήμαρχος στήν Κο- 
λώ νια καί μέλοςτής Ά ν ω  Βουλής, 6) D r Roland Daniels, 
γ ιατρός, πού πέθανε λ ίγα  χρόνια υστερ’ ά π ’ τή δίκη, άπό 
φθίση πού αρπαξε στή φυλακή, 7) Karl Otto, χημικός,
8) Dr Abraham Jacoby, γιατρός τώρα στή Νέα Ύόρκη.
9) Dr I. I. Klein, τώρα γιατρός καί δημοτικός σύμβουλος 
στήν Κολώνια, 10) Ferdinand Freiligrath (*), πού, ώστόσο, 
τήν έποχή έκείνη ^ταν στό Λονδίνο, 11) I. L- Ehrhard, 
ύπάλληλος, 12) Friedrich Lessner, ράφτης τώρα στό Λον
δίνο. ‘Ύ στερ’ άπ’ τή δημόσια δίκη στό δρκωτό δικαστήριο, 
πού κράτησε ά π 5 τίς 4 τοΰ Ό χτώ βρη  ώς τίς 12 τοΟ Νοέμ
βρη 1852, καταδικάστηκαν οί παρακάτω  γ ι’ άπόπειρα 
Εσχατης προδοσίας : Roser, Burgers καί N othjung σ ’ Εξη 
χρόνια, Reiff, Otto, Becker σέ πέντε χρόνια καί Lessner 
σέ τρία χρόνια κράτηση σ’ Ενα φρούριο- οί Daniels, Klein, 
Jacoby καί E hrhard  άθωώθηκαν.

Μέ τή δίκη τής Κολώνιας Εκλεισε ή πρώτη περίοδος 
τοΟ γερμανικοΟ κομμουνιστικοί) έργατικοΟ κινήματος.

*
♦  *
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1. Ό  Schapper πέθανε στό Λονδίνο στά 1870. Ό  Willich πήρε 
μέρος στόν ’Εμφύλιο Πόλεμο τής ’Αμερικής δπου καί διακρίθηκε' £γινε 
στρατηγός καί τραυματίστηκε στό στήθος στή μάχη τοΰ Murfreesboro 
(Τέννεση) μά δγινε καλά καί πέθανε έδώ καί δέκα χρόνια, πάνω κάτω, 
στήν ’Αμερική (1878). ’Απ’ τ’ άλλα πρόσωπα ποϋ άναφέρονται, θά ση
μειώσω μόνο πώς 6 Heinrich Bauer χάθηκε στήν Αυστραλία καί πώς 
6 WeitlHng κι 6 Everbeck πέθαναν στήν’Αμερική (Σημ. τ, Φ.Ένγκελς).

2. ^.ακουστός γερμανός ποιητής. (Σημ. Έκδ.).



X

’Α νάμεσα σέ κείνη καί τούτη τήν έποχή, βρίσκεται 
μιά όλάκερη γενιά. ’Εκείνην τήν έποχή, ή Γερμανία ήταν 
χώρα τής χειροτεχνίας καί τής σπιτικής βιοτεχνίας, πού 
στηριζόταν στή δουλειά μέ τό χέρι. Τώρα είνα ι μιά με
γάλη βιομηχανική χώρα πού συνεχίζεται ή άδιάκοπη βιο
μηχανική της μεταμόρφωση.

Τήν έποχή έκείνη επρεπε κανένας ν’ άναζητάει £ναν 
8ναν τούς έργάτες πού ε ίχ α ν  κάποια συνείδηση γιά τή 
θέση τους σάν έργάτες καί γ ιά  τόν ιστορικό οικονομικό 
τους άνταγωνισμό μέ τό κεφάλαιο, γιατί ό άνταγωνισμός 
αύτός, ίσ ια  - ίσ ια  τότε μόνο άρχιζε ν'άναπτυσσεται.Σήμερα, 
όλάκερο Τό γερμανικό προλεταριάτο πρέπει νά μπει κόίτω 
άπ’ τόν άντισοσιαλιστικό νόμο, μόνο καί μόνο γιά  νά κα
ταφέρουν νά  καθυστερήσουν λίγο τήν πορεία τής άνάπτυ- 
ξης του, γιά  τήν άπόχτηση πλέριας συνείδησης τής θέσης 
του σάν καταπιεζόμβνης τάξης, ένώ στήν έποχήν έκείνη, 
τά λ ίγα  πρόσωπα πού ε ίχαν  φτάσει νά καταλαβαίνουν τόν 
Ιστορικό ρόλο τοΟ προλεταριάτου, επρεπε νά συνέρχονται 
μυστικά καί νά μαζεύονται κρυφά σ ’ όμάδες άπό τρία ώς 
τέσσερα πρόσωπα. Σήμερα, τό γερμανικό προλεταριάτο 
δέν χρειάζεται πιά καμμιά έπίσημη όργάνωση, είτε δημό
σια εϊτε μυστική. Είναι άρκετή ή άπλή, αύτονόητη άληλ- 
λοσύνδεση άνάμεσα στούς όμόφρονες ταξικούς συντρό
φους, χω ρίς καταστατικά, χωρίς έπιτροπές, άποφάσεις ή 
άλλες χειροπιαστές μορφές, γ ιά  νά συγκλονίσει συθέμελα 
όλάκερη τή Γερμανική Αύτοκρατορία.

Ό  Μπίσμαρκ, ε ίνα ι ό διαιτητής τής Εύρώπης, εξω 
ά π ’ τά σύνορα τής Γερμανίας- μά μέσα στά σύνορά της, 
ύψώνει, κάθε μέρα δλο καί  πιό πολύ άπειλητικό, τό άθλη- 
τικό του άνάστημα τό γερμανικό προλεταριάτο πού ό 
Μάρξ πρόβλεψε κιόλας ά π ’ τό 1Ρ44- ό γ ίγα ς πού τό στε
νόχωρο αύτοκρατορικό οίκοδόμημα, τό προσαρμοσμένο γιά 
φιλισταίους, άρχίζει νά μήν τόν χωράει κιόλας καί πού 
τό δυνατό του άνάστημα κι οί πλατειοί ώμοι του μεγαλώ 
νουν έτσι, πού σάν θάρθει ή στιγμή μ’ gv’ άπλό ξεσήκωμα 
ά π ’ τή θέση του, θά συντρίψει όλάκερο τό οίκοδόμημα τοΟ 
ΑύτοκρατορικοΟ Συντάγματος, μεταβάλλοντάς το σ ’ έρεί- 
πια. Κι’ άκόμα παραπέρα. Τό διεθνικό κίνημα τοΟ Εύρω- 
πα’ίκοΰ κι ’Αμερικάνικου προλεταριάτου, δυνάμωσε τόσο 
πολύ, πού δχι μονάχα τό πρώτο στενό του σχήμα—ή μυ
στική Λίγκα—μ’ άκόμα καί τό δεύτερο άπέραντα πιό π λα 
τύ του σχήμα— ή άνοιχτή Διεθνής "Ενωση τών ’Εργατών 
—άρχισε νά  τοΟ γίνεται έμπόδιο, ετσι πού τώρα καί μόνο τό
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αίσθημα τής άλληλεγγύης, πού στηρίζεται στήν κατανόη
ση τής ταυτότητας τής ταξικής βέσης, φτάνει γ ιά  νά δη
μιουργήσει καί νά συγκροτήσει £να ένια ΐο  καί μεγάλο 
κόμμα τοΰ προλεταριάτου, άνάμεσα στούς έργάτες δλων 
τών χωρών κι δλων τών γλω σσών. Ot θεωρίες πού ή Λ ίγ
κα άντιπροσώπευε άπ’ τό 1847 ώς τό 1852 καί πού τήν 
έποχή έκείνη, ot σοφοί φιλισταΤοι μποροΟσαν νά τίς άντι- 
μετωπίζουν, σηκώνοντας τούς ώμους, σάν παραληρήματα 
Αγιάτρευτων λοξιών, σάν τή μυστική θεωρία μ ιδς χού
φτας σκόρπιων αιρετικών, έχουν τώρα άναρίθμητους όπα- 
δούς σ’ δλες τϊς πολιτισμένες χώρες τοΟ κόσμου, τόσο 
άνάμεσα  σ” αύτούς ποΰναι καταδικασμένοι στά όρυχεΐα 
τής Σιβηρίας, δσο κι άνάμεσα σέ κείνους πού σκάβουν 
στά χρυσω ρυχεία τής Καλιφόρνιας. Κι ό ιδρυτής τής θεω
ρ ίας αύτής, ό πιό μισητός άνθρωπος, ό άνθρωπος πού 
συκοφαντήθηκε πιό πολύ στόν καιρό του, ό Κάρλ Μάρξ, 
ήταν, σάν πέθανε, ό πολυαγαπημένος καί πάντα πρόθυ
μος σύμβουλος τοϋ προλεταριάτου καί στούς δυό κό
σμους.

Λονδίνο 8 Ό χτώ βρη  1885
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