Γξάκκαηα από ηα Γαιινγεξκαληθά Χξνληθά. Μαξμ πξνο Ρνύγθε
Kreuznach, επηέκβξηνο 1843
Υαίξνκαη πνπ απνθάζηζεο θαη παχνληαο λα θνηηάο πίζσ ζην παξειζφλ, ζηξέθεηο ηε
ζθέςε ζνπ, κπξνζηά, ζε έλα λέν εγρείξεκα. Κη έηζη, - ζην Παξίζη, ζην παιηφ
παλεπηζηήκην ηεο θηινζνθίαο- absit omen! [Μπνξεί λα κελ είλαη έλαο θαθφο νησλφο]θαη ζηε λέα πξσηεχνπζα ηνπ θαηλνχξγηνπ θφζκνπ! Ό,ηη είλαη αλαγθαίν πεξληέηαη. Γελ
έρσ θακία ακθηβνιία γη‟ απηφ, φηη ζα είλαη δπλαηφ λα μεπεξαζηνχλ φια ηα εκπφδηα,
ηε βαξχηεηα ησλ νπνίσλ δελ παξαιείπσ λα αλαγλσξίζσ.
Αιιά είηε ην εγρείξεκα πξαγκαηνπνηεζεί είηε φρη, ζε θάζε πεξίπησζε ζα είκαη ζην
Παξίζη ζην ηέινο απηνχ ηνπ κήλα [4], εθφζνλ ε αηκφζθαηξα εδψ θάλεη θάπνηνλ
δνπινπάξνηθν, θαη ζηε Γεξκαλία δε βιέπσ θαλέλα απνιχησο πεδίν ειεχζεξεο
δξαζηεξηφηεηαο.
ηε Γεξκαλία, ηα πάληα θαηαζηέιινληαη κε ηε βία‟ κηα πξαγκαηηθή αλαξρία ηεο
ζθέςεο, ε βαζηιεία ηεο ειηζηφηεηαο ηεο ίδηαο, θπξηαξρεί εθεί, θαη ε Επξίρε ππαθνχεη
ζηηο εληνιέο ηνπ Βεξνιίλνπ. Γη„ απηφ γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνθαλέο φηη έλα
λέν αλαδσνγνλεηηθφ ζεκείν πξέπεη λα αλαδεηεζεί γηα ηα πξαγκαηηθά ζθεπηφκελα θαη
αλεμάξηεηα κπαιά. Δίκαη πεπεηζκέλνο φηη ην ζρέδηφ καο ζα απαληνχζε ζε κηα
πξαγκαηηθή αλάγθε, θαη έπεηηα πξέπεη λα είλαη εθηθηφ γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο λα
ηθαλνπνηεζνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ωο εθ ηνχηνπ δελ έρσ θακία ακθηβνιία γηα ην
εγρείξεκα, αλ αληηκεησπηζηεί ζνβαξά.
Οη εζσηεξηθέο δπζθνιίεο θαίλεηαη λα είλαη ζρεδφλ κεγαιχηεξεο απφ ηα εμσηεξηθά
εκπφδηα. Γηαηί αλ θαη θακία ακθηβνιία δελ ππάξρεη ζην δήηεκα ηνπ «Απφ πνπ», φιν
θαη κεγαιχηεξε ζχγρπζε επηθξαηεί ζην δήηεκα «Ωο πνπ». Όρη κφλν κηα θαηάζηαζε
γεληθήο αλαξρίαο επηθξαηεί αλάκεζα ζηνπο κεηαξξπζκηζηέο, αιιά θαη θαζέλαο ζα
πξέπεη λα παξαδερζεί ζηνλ εαπηφ ηνπ, φηη δελ έρεη θακία ζπγθεθξηκέλε ηδέα γηα ην
πνην ζα πξέπεη λα είλαη ην κέιινλ. Απφ ηελ άιιε, είλαη αθξηβψο ην πιενλέθηεκα ηεο
λέαο ηάζεο φηη εκείο δελ αληηκεησπίδνπκε δνγκαηηθά ηνλ θφζκν, αιιά κφλν ζέινπκε
λα βξνχκε ην λέν θφζκν κέζα απφ ηελ θξηηηθή ηνπ παιηνχ. Έσο ηψξα νη θηιφζνθνη
είραλ ηε ιχζε φισλ ησλ αηληγκάησλ ζηα γξαθεία ηνπο θαη ν ειίζηνο, εμσηεξηθφο
θφζκνο έπξεπε κφλν λα αλνίμεη ην ζηφκα ηνπ έηζη ψζηε ηα ςεηά πεξηζηέξηα ηεο
απφιπηεο γλψζεο λα πεηάμνπλ κέζα ζε απηφ. Σψξα ε θηινζνθία έρεη γίλεη γήηλε, θαη
ε πην ιακπξή απφδεημε απηνχ είλαη φηη ε θηινζνθηθή ζπλείδεζε ε ίδηα, έρεη πληγεί
ζηα βάζαλα ηεο κάρεο, φρη κφλν εμσηεξηθά αιιά θαη εζσηεξηθά. Αιιά αλ ην λα
νηθνδνκήζνπκε ην κέιινλ θαη λα ζηαζεξνπνηήζνπκε ηα πάληα, γηα φιεο ηη επνρέο, δελ
είλαη δηθή καο ππφζεζε, είλαη φιν θαη πην θαζαξφ ην ηη πξέπεη λα πεηχρνπκε ζην
παξφλ. Αλαθέξνκαη ζηελ αλειέεηε θξηηηθή, φισλ φζσλ ππάξρνπλ, αλειέεηε θαη απφ
ηελ άπνςε ηνπ λα κε θνβφκαζηε ηα απνηειέζκαηα πνπ θηάλεη, θαη απφ ηελ άπνςε
ηνπ λα θνβφκαζηε πνιχ ιίγν ηε ζχγθξνπζε κε ηηο δπλάκεηο πνπ ππάξρνπλ.
Γη‟ απηφ δελ είκαη ππέξ ηνπ λα ζεθψζνπκε νπνηαδήπνηε δνγκαηηθή ζεκαία.
Αληίζεηα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα βνεζήζνπκε ηνπο δνγκαηηθνχο λα
δηεπθξηλίζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζηνπο εαπηνχο ηνπο. Έηζη ν θνκκνπληζκφο,
ζπγθεθξηκέλα είλαη κηα δνγκαηηθή αθαίξεζε‟ κε ηελ έλλνηα απηή, σζηφζν δελ
ζθέθηνκαη θάπνηνλ θαληαζηηθφ θαη πηζαλφ θνκκνπληζκφ, αιιά ηνλ πξαγκαηηθά
ππαξθηφ θνκκνπληζκφ, φπσο δηδάρζεθε απφ ηνπο Cabet, Dezamy, Weitling θηι.
Απηφο ν θνκκνπληζκφο είλαη κφλν κηα ηδηαίηεξε έθθξαζε ηεο νπκαληζηηθήο αξρήο,
κηα έθθξαζε πνπ αθφκα κνιχλεηαη απφ ην αληίζεηφ ηεο, ην ζχζηεκα ηεο ηδηνθηεζίαο.
Ωο εθ ηνχηνπ ε θαηάξγεζε ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ν θνκκνπληζκφο δελ είλαη
κε θαλέλα ηξφπν ηαπηφζεκα, θαη δελ είλαη ηπραίν, αιιά αλαπφθεπθην φηη ν
θνκκνπληζκφο έρεη δεη άιιεο ζνζηαιηζηηθέο ζεσξίεο- φπσο εθείλεο ηνπ Φνπξηέ, ηνπ

Πξνπληφλ θηι- λα πςψλνληαη γηα λα ηνλ αληηκεησπίζνπλ, επεηδή είλαη ν ίδηνο κφλν
κηα ηδηαίηεξε, κνλφπιεπξε πξαγκάησζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο αξρήο.
Καη φιε ε ζνζηαιηζηηθή αξρή κε ηε ζεηξά ηεο, είλαη κφλν κηα άπνςε πνπ αθνξά ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ αιεζηλνχ αλζξψπηλνπ φληνο. Αιιά πξέπεη λα πξνζέμνπκε ην ίδην
ηελ άιιε πιεπξά, ηελ ζεσξεηηθή χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ, θαη έηζη λα θάλνπκε ηε
ζξεζθεία, ηελ επηζηήκε, θηι, ην αληηθείκελν ηεο θξηηηθήο καο. Δπηπιένλ, ζέινπκε λα
επεξεάζνπκε ηνπο ζπγρξφλνπο καο, ηδηαίηεξα ηνπο Γεξκαλνχο ζπγρξφλνπο καο. Σν
εξψηεκα πξνθχπηεη: πσο ζα ην επηηχρνπκε; Τπάξρνπλ δχν είδε γεγνλφησλ πνπ είλαη
αλακθηζβήηεηα. Πξψηα ε ζξεζθεία, θαη δίπια ζ‟ απηήλ ε πνιηηηθή, είλαη ηα ζέκαηα
πνπ ζπληζηνχλ ην θχξην ελδηαθέξνλ ηεο Γεξκαλίαο ζήκεξα. Πξέπεη λα πάξνπκε απηά,
ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ππάξρνπλ, σο ην ζεκείν αθεηεξίαο καο, θαη λα κελ ηα
αληηκεησπίζνπκε κε θάπνην εθ ησλ πξνηέξσλ έηνηκν ζχζηεκα φπσο γηα παξάδεηγκα
«Σν ηαμίδη ζηελ Ηθαξία» [Etienne Cabet, Voyage en Icarie. Roman philosophique et
social]
Ζ Λνγηθή πάληνηε ππήξρε, αιιά φρη πάληα ζε κηα ινγηθή κνξθή. Ζ θξηηηθή κπνξεί
γη‟ απηφ λα μεθηλήζεη απφ νπνηνδήπνηε είδνο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο ζπλείδεζεο
θαη απφ ηηο παξάμελεο κνξθέο γηα ηελ ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα, πνπ αλαπηχζζνπλ
ηελ αιεζηλή πξαγκαηηθφηεηα σο ππνρξέσζή ηνπο θαη ηειηθφ ηνπο ζηφρν. ρεηηθά κε
ηελ αιεζηλή δσή, είλαη αθξηβψο ην πνιηηηθφ θξάηνο –ζε φιεο ηηο κνληέξλεο κνξθέο
ηνπ- ην νπνίν αθφκε θαη φπνπ δελ έρεη ζπλεηδεηά δηαπνηηζηεί κε ηηο ζνζηαιηζηηθέο
απαηηήζεηο, πεξηέρεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ινγηθήο. Καη ην πνιηηηθφ θξάηνο δελ ζηακαηά
εθεί. Παληνχ πξνυπνζέηεη φηη ε ινγηθή έρεη ζπλεηδεηνπνηεζεί. Αιιά αθξηβψο ιφγσ
απηνχ παληνχ εκπιέθεηαη ζηελ αληίθαζε αλάκεζα ζηελ ηδαληθή ηνπ ιεηηνπξγία θαη
ηηο πξαγκαηηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ.
Απφ απηή ηε ζχγθξνπζε ηνπ πνιηηηθνχ θξάηνπο κε ηνλ εαπηφ ηνπ, είλαη ινηπφλ
δπλαηφ λα αλαπηπρζεί παληνχ ε θνηλσληθή αιήζεηα, αθξηβψο φπσο ε ζξεζθεία είλαη
έλαο θαηάινγνο ησλ ζεσξεηηθψλ αγψλσλ ηεο αλζξσπφηεηαο, έηζη ην πνιηηηθφ θξάηνο
είλαη έλαο θαηάινγνο ησλ πξαθηηθψλ αγψλσλ ηεο αλζξσπφηεηαο. Γη‟ απηφ, ην
πνιηηηθφ θξάηνο εθθξάδεη κέζα ζηα φξηα ηεο κνξθήο ηνπ sub specie rei publicae [σο
έλα ηδηαίηεξν είδνο θξάηνπο ] φιεο ηηο θνηλσληθέο δηακάρεο, αλάγθεο θαη αιήζεηεο. Γη‟
απηφ, ην λα πάξνπκε σο αληηθείκελν θξηηηθήο έλα πην εμεηδηθεπκέλν πνιηηηθφ δήηεκα
- φπσο ε δηαθνξά ελφο ζπζηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ θνηλσληθή ηάμε θαη έλα πνπ
βαζίδεηαη ζηελ αληηπξνζψπεπζε- δελ είλαη κε θαλέλα ηξφπν θαηψηεξν ηνπ επηπέδνπ
αξρψλ. Γηαηί απηφ ην δήηεκα εθθξάδεη κφλν κε έλαλ πνιηηηθφ ηξφπν ηε δηαθνξά
αλάκεζα ζηελ δηαθπβέξλεζε απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηελ δηαθπβέξλεζε απφ ηελ
ηδησηηθή ηδηνθηεζία. Γη‟ απηφ ε θξηηηθή φρη κφλν κπνξεί, αιιά πξέπεη λα αζρνιεζεί
κε απηά ηα πνιηηηθά δεηήκαηα (ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνπο αθξαίνπο ζνζηαιηζηέο
είλαη αλάμηα πξνζνρήο). ηελ αλάιπζε ηεο ππεξνρήο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ε θξηηηθή κε έλα
πξαθηηθφ ηξφπν θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ κηαο κεγάιεο κεξίδαο. Αλπςψλνληαο ην
αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ κνξθή, ζηελ παγθφζκηα κνξθή θαη
απνθαιχπηνληαο ηελ αιεζηλή ζεκαζία πνπ ππνθξχπηεηαη ζε απηφ ην ζχζηεκα, ε
θξηηηθή ηαπηφρξνλα ππνρξεψλεη απηή ηε κεξίδα λα πάεη πέξαλ ησλ δηθψλ ηεο νξίσλ,
γηαηί ε λίθε ηεο είλαη ηαπηφρξνλα ε ήηηα ηεο.
Ωο εθ ηνχηνπ, ηίπνηα δε καο εκπνδίδεη απ‟ ην λα θάλνπκε θξηηηθή ζηελ πνιηηηθή,
ζηε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή, θαη ζπλεπψο ζηνπο αιεζηλνχο αγψλεο, ζην ζεκείν
εθθίλεζεο ηεο θξηηηθήο καο, θαη λα ηαπηίζνπκε ηελ θξηηηθή καο κε απηνχο. ‟ απηήλ
ηελ πεξίπησζε δελ αληηκεησπίδνπκε ηνλ θφζκν κε έλαλ ζρνιαζηηθφ ηξφπν κε κηα λέα
αξρή: Δδψ είλαη ε αιήζεηα, γνλάηηζηε κπξνζηά ηεο! Αλαπηχζζνπκε λέεο αξρέο γηα
ηνλ θφζκν απφ ηηο αξρέο ηνπ θφζκνπ. Γελ ιέκε ζηνλ θφζκν: ηακαηήζηε ηνπο αγψλεο

ζαο, είλαη ειίζηνη΄ ζα ζαο δψζνπκε ην αιεζηλφ ζχλζεκα ηεο κάρεο. Απιά δείρλνπκε
ζηνλ θφζκν ηη πξαγκαηηθά είλαη λα αγσλίδεηαη, θαη ε ζπλείδεζε είλαη θάηη πνπ πξέπεη
λα απνθηήζεη αθφκα θαη αλ δε ην ζέιεη.
Ζ αιιαγή ηεο ζπλείδεζεο ζπλίζηαηαη κφλν ζην λα θάλεηο ζηνλ θφζκν γλσζηή, ηε
ζπλείδεζή ηνπ, ζην λα ηνλ μππλάο απφ ην φλεηξν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ζην λα εμεγείο ζε
απηφλ ηε ζεκαζία ησλ πξάμεψλ ηνπ. Σν πιήξεο αληηθείκελφ καο κπνξεί κφλν λα είλαη
– φπσο είλαη επίζεο ζηελ θξηηηθή ηνπ Φφηεξκπαρ γηα ηε ζξεζθεία- λα δψζνπκε ζηα
ζξεζθεπηηθά θαη θηινζνθηθά δεηήκαηα ηε κνξθή πνπ ηαηξηάδεη ζηνλ άλζξσπν πνπ
έρεη ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ.
Ωο εθ ηνχηνπ ην ζχλζεκά καο πξέπεη λα είλαη: αιιαγή ηεο ζπλείδεζεο φρη δηακέζνπ
ησλ δνγκάησλ, αιιά αλαιχνληαο ηε κπζηηθή ζπλείδεζε πνπ είλαη αθαηαλφεηε γηα ηνλ
εαπηφ ηεο, είηε απηή εθδειψλεη ηνλ εαπηφ ηεο κε κηα ζξεζθεπηηθή ή πνιηηηθή κνξθή.
Πξέπεη λα απνδεηρηεί κεηά, φηη ν θφζκνο έρεη γηα πνιχ θαηξφ νλεηξεπηεί λα
θαηαθηήζεη θάηη, γηα ην νπνίν έπξεπε απιά λα έρεη ζπλείδεζε γηα λα ην απνθηήζεη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Θα απνδεηρηεί φηη δελ είλαη δήηεκα ηνπ λα ηξαβήμεηο κηα
κεγάιε δηαλνεηηθή δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ην κέιινλ, αιιά
λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο ηηο ζθέςεηο ηνπ παξειζφληνο. Σέινο ζα απνδεηρηεί φηη ε
αλζξσπφηεηα δελ μεθηλά κηα λέα δνπιεηά, αιιά ζπλεηδεηά θάλεη απνηειεζκαηηθή ηελ
παιηά ηεο δνπιεηά.
Δλ ζπληνκία, ινηπφλ, κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε ηελ ηάζε ηεο εθεκεξίδαο καο σο
εμήο: ε απηνγλσζία (θξηηηθή θηινζνθία) λα απνθηεζεί απφ ηε ζχγρξνλε επνρή, απφ
ηνπο αγψλεο ηεο θαη ηηο επηζπκίεο ηεο. Απηή είλαη κηα δνπιεηά γηα ηνλ θφζκν θαη γηα
καο. Μπνξεί λα είλαη κφλν ε δνπιεηά ελσκέλσλ δπλάκεσλ. Δίλαη δήηεκα νκνινγίαο
θαη ηίπνηε άιιν. Γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ άθεζε ακαξηηψλ, ε αλζξσπφηεηα πξέπεη
κφλν λα ηηο θαηαγγείιεη γηα απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη.

