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1 Εισαγωγή

΄Ενα ϕάντασµα πλανιέται στην Ευρώπη: το ϕάντασµα του κοµµουνισµού.

΄Ολες οι δυνάµεις της γερασµένης Ευρώπης ενώθηκαν σε µια ιερή συµµαχία για

να κυνηγήσουν αυτό το ϕάντασµα: ο πάπας και ο τσάρος, ο Μέτερνιχ κι ο Γκιζό,

γάλλοι ϱιζοσπάστες και γερµανοί αστυνοµικοί.

Ποιο κόµµα της αντιπολίτευσης δεν έχει κατηγορηθεί σαν κοµµουνιστικό από

τους αντιπάλους του που κυβερνούν, ποιο κόµµα της αντιπολίτευσης δεν αντέ-

κρουσε µε την κατηγορία του κοµµουνισµού τους πιο προοδευτικούς αντιπολι-

τευόµενους, καθώς και τους αντιδραστικούς αντιπάλους του·

∆υο πράγµατα ϐγαίνουν απ΄ το γεγονός αυτό :

1. Ο κοµµουνισµός αναγνωρίζεται πια απ΄ όλες τις ευρωπαϊκές δυνάµεις σαν

µια δύναµη.

2. Είναι καιρός πια οι κοµµουνιστές να εκθέσουν ανοιχτά µπροστά σ΄ όλο τον

κόσµο τις αντιλήψεις τους, τους σκοπούς τους, τις επιδιώξεις τους και ν΄

αντιπαραθέσουν στο παραµύθι του κοµµουνιστικού ϕαντάσµατος ένα Μανι-

ϕέστο του ίδιου του κόµµατος.

Για το σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο κοµµουνιστές από τις πιο

διαφορετικές εθνότητες και συντάξανε το παρακάτω Μανιφέστο που δηµοσιεύεται

στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, ιταλική, ϕλαµανδική και δανική γλώσσα.
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2 Αστοί και προλετάριοι
1

Η ιστορία όλων των ως τώρα κοινωνιών
2

είναι η ιστορία ταξικών αγώνων.

Ελεύθερος και δούλος, πατρίκιος και πληβείος, ϐαρόνος και δουλοπάροικος,

µάστορας
3

και κάλφας, µε µια λέξη, καταπιεστής και καταπιεζόµενος, ϐρίσκονταν

σε ακατάπαυστη αντίθεση µεταξύ τους, έκαναν αδιάκοπο αγώνα, πότε καλυµµένο,

πότε ανοιχτό, έναν αγώνα που τελείωνε κάθε ϕορά µε έναν επαναστατικό µετασχη-

µατισµό ολόκληρης της κοινωνίας ή µε την από κοινού καταστροφή των τάξεων

που αγωνίζονταν.

Στις προηγούµενες εποχές της ιστορίας ϐρίσκουµε σχεδόν παντού µια πλήρη

διαίρεση της κοινωνίας σε διάφορες κλειστές τάζεις, µια πολύτροπη διαβάθµι-

ση των κοινωνικών ϑέσεων. Στην αρχαία Ρώµη ϐρίσκουµε πατρίκιους, ιππείς,

πληβείους, δούλους. Στο µεσαίωνα ϕεουδάρχες, υποτελείς, µαστόρους, καλφά-

δες, δουλοπάροικους κι επιπλέον σε καθεµιά απ΄ αυτές τις τάξεις ϐρίσκουµε ξανά

ιδιαίτερες διαβαθµίσεις.

Η σύγχρονη αστική κοινωνία που πρόβαλε από την καταστροφή της ϕεουδαρ-

χικής κοινωνίας δεν κατάργησε τις ταξικές αντιθέσεις, έβαλε µονάχα στη ϑέση των

παλιών νέες τάξεις, νέους όρους καταπίεσης, νέες µορφές πάλης.

Ωστόσο, η εποχή µας, η εποχή της αστικής τάξης, χαρακτηρίζεται από το

γεγονός ότι απλοποίησε τις ταξικές αντιθέσεις. Ολόκληρη η κοινωνία όλο και

περισσότερο χωρίζεται σε δύο µεγάλα αντίπαλα στρατόπεδα, σε δύο µεγάλες τάξεις,

που ϐρίσκονται άµεσα αντιµέτωπες η µια µε την άλλη: στην αστική τάξη και το

προλεταριάτο.

Απ΄ τους δουλοπάροικους του µεσαίωνα προήλθαν οι ελεύθεροι πολίτες των

πρώτων πόλεων. Απ΄ αυτόν τον αστικό πληθυσµό αναπτύχθηκαν τα πρώτα στοιχεία

της αστικής τάξης.

Η ανακάλυψη της Αµερικής, ο περίπλους της Αφρικής δηµιούργησαν για την

αστική τάξη που γεννιόταν ένα καινούργιο πεδίο δράσης. Οι αγορές των Ανατολι-

κών Ινδιών και της Κίνας, ο αποικισµός της Αµερικής, οι ανταλλαγές µε τις αποι-

κίες, ο πολλαπλασιασµός των µέσων ανταλλαγής και των εµπορευµάτων γενικά

έδωσαν µια άγνωστη ως τα τότε ώθηση στο εµπόριο, τη ναυσιπλοΐα, τη ϐιοµηχα-

νία και προκάλεσαν έτσι µια γρήγορη ανάπτυξη τού επαναστατικού στοιχείου της

1
Με τη λέξη αστική τάξη εννοούµε την τάξη των σύγχρονων καπιταλιστών που είναι κάτοχοι των

κοινωνικών µέσων παραγωγής και που εκµεταλλεύονται µισθωτή εργασία. Με τη λέξη προλεταριάτο

εννοούµε την τάξη των σύγχρονων µισθωτών εργατών που, επειδή δεν κατέχουν καθόλου δικά τους

µέσα παραγωγής, είναι αναγκασµένοι να πουλούν την εργατική τους δύναµη για να µπορούν να

Ϲήσουν. (Σηµείωση του ΄Ενγκελς στην αγγλική έκδοση του 1888).

2
΄Η, ακριβέστερα, η γραφτή ιστορία. Το 1847 η προϊστορία της κοινωνίας, η κοινωνική οργάνωση

που είχε προηγηθεί από κάθε γραφτή ιστορία, ήταν ακόµα σχεδόν άγνωστη. Τότε ο Χάξτχάουζεν

ανακάλυψε την κοινή ιδιοκτησία της γης στη Ρωσία. Ο Μάουρερ απέδειξε ότι η κοινή ιδιοκτησία της

γης αποτελεί την κοινωνική ϐάση απ΄ όπου προήλθαν ιστορικά όλες οι γερµανικές ϕυλές. ΄Υστερα

ανακάλυψαν σιγά-σιγά ότι οι αγροτικές κοινότητες µε την κοινή κατοχή της γης αποτελούσαν την

πρωταρχική µορφή της κοινωνίας απ΄ τις Ινδίες ως την Ιρλανδία. Τέλος, η εσωτερική οργάνωση αυτής

της πρωτόγονης κοµµουνιστικής κοινωνίας αποκαλύφθηκε στην τυπική της µορφή µε την ανακάλυψη

του Μόργκαν που επιστέγασε όλο το έργο για την αληθινή ϕύση του γένους και τη ϑέση του µέσα

στη ϕυλή. Με τη διάλυση αυτών των πρωταρχικών κοινοτήτων, αρχίζει ο χωρισµός της κοινωνίας σε

ξεχωριστές και τελικά ανταγωνιζόµενες τάξεις. (Σηµείωση του ΄Ενγκελς στην αγγλική έκδοση του 1888

και στη γερµανική του 1890). Προσπάθησα να παρακολουθήσω την πορεία αυτής της διάλυσης στην

Καταγωγή της οικογένειας, της ατοµικής ιδιοκτησίας και του κράτους, δεύτερη έκδοση, Στουτγάρδη

1886. (Σηµείωση του ΄Ενγκελς στην αγγλική έκδοση του 1888).

3
Μάστορας των συντεχνιών-πρόκειται για µέλος της συντεχνίας που έχει όλα τα δικαιώµατα, για

µάστορα µέσα στη συντεχνία κι όχι για τον γεροντότερο µέσα σ΄ αυτήν. (Σηµείωση του ΄Ενγκελς στην

αγγλική έκδοση του 1888).

3



ϕεουδαρχικής κοινωνίας που κατέρρεε.

Ο ίσαµε τότε ϕεουδαρχικός ή συντεχνιακός τρόπος οργάνωσης της ϐιοµηχανίας

δεν έφτανε πια για να καλύψει τις ανάγκες που µε τις νέες αγορές µεγάλωναν. Η

µανιφακτούρα πήρε τη ϑέση του. Οι συντεχνιακοί µάστοροι παραµερίστηκαν

από τη ϐιοµηχανική µεσαία τάξη. Ο καταµερισµός της δουλειάς ανάµεσα στις

διάφορες συντεχνίες εξαφανίστηκε µπροστά στον καταµερισµό της δουλειάς µέσα

στο ίδιο το ξεχωριστό εργαστήρι.

΄Οµως οι αγορές όλο και µεγάλωναν, η Ϲήτηση όλο και αύξαινε. Και η µανιφα-

κτούρα δεν επαρκούσε πια. Τότε ο ατµός και η µηχανή επαναστατικοποίησαν τη

ϐιοµηχανική παραγωγή. Στη ϑέση της µανιφακτούρας µπήκε η µεγάλη σύγχρο-

νη ϐιοµηχανία. Στη ϑέση της ϐιοµηχανικής µεσαίας τάξης µπήκαν οι ϐιοµήχανοι

εκατοµµυριούχοι, οι αρχηγοί ολόκληρων ϐιοµηχανικών στρατιών, οι σύγχρονοι

αστοί.

Η µεγάλη ϐιοµηχανία δηµιούργησε την παγκόσµια αγορά, που είχε προετοι-

µαστεί από την ανακάλυψη της Αµερικής. Η παγκόσµια αγορά έδωσε µια τεράστια

ανάπτυξη στο εµπόριο, στη ναυτιλία, στα µέσα συγκοινωνίας της ξηράς. Αυτή η

ανάπτυξη µε τη σειρά της επέδρασε στην επέκταση της ϐιοµηχανίας. Και στο

ϐαθµό που επεκτείνονταν η ϐιοµηχανία, το εµπόριο, η ναυτιλία, οι σιδηρόδροµοι,

στον ίδιο ϐαθµό αναπτυσσόταν η αστική τάξη, αύξαινε τα κεφάλαιά της, απωθούσε

στο περιθώριο όλες τις τάξεις που κληροδότησε ο µεσαίωνας.

Βλέπουµε, λοιπόν, πως η ίδια η σύγχρονη αστική τάξη είναι προϊόν µιας πο-

λύχρονης εξέλιξης, µιας σειράς από ανατροπές στον τρόπο παραγωγής και επικοι-

νωνίας.

Καθεµιά απ΄ αυτές τις ϐαθµίδες εξέλιξης της αστικής τάξης συνοδευόταν από

µια αντίστοιχη πολιτική πρόοδο
4

. Η αστική τάξη, τάξη καταπιεζόµενη κάτω από

την κυριαρχία των ϕεουδαρχών αρχόντων, ένοπλη αυτοδιοικούµενη εταιρία µέσα

στην κοινότητα
5

, εδώ ανεξάρτητη δηµοκρατία της πόλης εκεί τρίτη τάξη που είναι

ϕόρου υποτελής στη µοναρχία
6

, ύστερα, στην περίοδο της µανιφακτούρας, αν-

τίβαρο ενάντια στους ευγενείς στην περιορισµένη απ΄ τους ϕεουδάρχες µοναρχία

ή στην απόλυτη µοναρχία και κύριο στήριγµα των µεγάλων µοναρχιών γενικά,

αυτή η αστική τάξη, από τότε που δηµιουργήθηκε η µεγάλη ϐιοµηχανία και η

παγκόσµια αγορά, κατέκτησε τελικά την αποκλειστική πολιτική εξουσία στο σύγ-

χρονο αντιπροσωπευτικό κράτος. Η σύγχρονη κρατική εξουσία είναι µονάχα µια

επιτροπή που διαχειρίζεται τις κοινές υποθέσεις της αστικής τάξης στο σύνολο της.

Η αστική τάξη έπαιξε στην ιστορία ένα ϱόλο εξαιρετικά επαναστατικό.

Παντού όπου η αστική τάξη ήρθε στην εξουσία, κατέστρεψε όλες τις ϕεουδαρ-

χικές, πατριαρχικές και ειδυλλιακές σχέσεις. ΄Εσπασε χωρίς οίκτο τους πολυ-

ποίκιλους ϕεουδαρχικούς δεσµούς που συνδέανε τον άνθρωπο µε τους ϕυσικούς

ανώτερούς του και δεν άφησε κανέναν άλλο δεσµό ανάµεσα σε άνθρωπο και σε

4
Στην έκδοση του 1888 ύστερα από τη λέξη ‘πρόοδο’ µπήκαν οι λέξεις ‘αυτής της τάξης’ (σηµ. Γερµ.

σύντ.).

5
‘Κοινότητες’ λέγονταν οι πόλεις που δηµιουργήθηκαν στη Γαλλία, ακόµα πριν να µπορέσουν να

αποσπάσουν από τους ϕεουδάρχες αφέντες και τους µαστόρους τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτικά

δικαιώµατα σαν ‘τρίτη τάξη’. Για να µιλήσουµε γενικά, εδώ αναφέραµε σαν χαρακτηριστική χώρα

για την οικονοµική εξέλιξη της αστικής τάξης την Αγγλία και για την πολιτική της εξέλιξη τη Γαλλία.

(Σηµείωση του ΄Ενγκελς στην αγγλική έκδοση του 1888). ΄Ετσι λέγαν την αστική τους κοινότητα οι

κάτοικοι των πόλεων στην Ιταλία και στη Γαλλία, µόλις εξαγόραζαν ή αποσπούσαν από τους ϕεουδάρχες

αφέντες τους τα πρώτα δικαιώµατα για αυτοδιοίκηση. (Σηµείωση του ΄Ενγκελς στη γερµανική έκδοση

του 1890).

6
Στην έκδοση του 1888, ύστερα από τις λέξεις ‘ανεξάρτητη δηµοκρατία των πόλεων’, µπήκαν οι

λέξεις ‘(όπως στην Ιταλία και στη Γερµανία)’ και ύστερα από τις λέξεις ‘τρίτη τάξη, που ήταν ϕόρου

υποτελής στη µοναρχία’, µπήκαν οι λέξεις ‘(όπως στη Γαλλία)’ (σηµ. γερµ. σύντ.).
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άνθρωπο, εκτός από το γυµνό συµφέρον, από την αναίσθητη ‘πληρωµή τοις µε-

τρητοίς’. ΄Επνιξε στα παγωµένα νερά του εγωιστικού υπολογισµού τα ιερά ϱίγη

του ευλαβικού ϱεµβασµού, του ιπποτικού ενθουσιασµού, της µικροαστικής µε-

λαγχολίας. Μετέτρεψε την προσωπική αξιοπρέπεια σε ανταλλακτική αξία και στη

ϑέση των απειράριθµων γραφτών και των έντιµα αποκτηµένων ελευθεριών έβαλε

τη µοναδική ασυνείδητη ελευθερία του εµπορίου. Με µια λέξη, στη ϑέση της

καλυµµένης µε ϑρησκευτικές και πολιτικές αυταπάτες εκµετάλλευσης, έβαλε την

ανοιχτή, ξεδιάντροπη, άµεση, σκληρή εκµετάλλευση.

Η αστική τάξη αφαίρεσε το ϕωτοστέφανο απ΄ όλα τα ως τότε αξιοσέβαστα επαγ-

γέλµατα που τα αντίκριζαν µε ϑρησκευτική ευλάβεια. Το γιατρό, το νοµικό, το

παπά, τον ποιητή, τον άνθρωπο της επιστήµης, τους µετέτρεψε σε µισθωτούς ερ-

γάτες της.

Η αστική τάξη ξέσχισε τον πέπλο του συναισθηµατισµού που σκέπαζε τις οικο-

γενειακές σχέσεις και τις έκανε ξεκάθαρες χρηµατικές σχέσεις.

Η αστική τάξη έδειξέ πώς η κτηνώδης εκδήλωση δύναµης στο µεσαίωνα, που

τόσο τη ϑαυµάζει η αντίδραση, ϐρήκε την ταιριαστή της συµπλήρωση στην πιο

ϱάθυµη τεµπελιά. Πρώτα απέδειξε τι µπορεί να κατορθώσει η ανθρώπινη δραστη-

ϱιότητα. ΄Εκανε τελείως διαφορετικά ϑαύµατα απ΄ τις πυραµίδες της Αιγύπτου,

τα ϱωµαϊκά υδραγωγεία και τις γοτθικές µητροπόλεις. Πραγµατοποίησε τελείως

διαφορετικές εκστρατείες από τις µεταναστεύσεις των λαών και τις σταυροφορίες.

Η αστική τάξη δεν µπορεί να υπάρχει χωρίς να επαναστατικοποιεί αδιάκοπα τα

εργαλεία παραγωγής, δηλαδή τις σχέσεις παραγωγής, δηλαδή όλες τις κοινωνικές

σχέσεις. Αντίθετα, η αµετάβλητη διατήρηση του παλιού τρόπου παραγωγής απο-

τελούσε τον πρώτο όρο ύπαρξης όλων των προηγούµενων ϐιοµηχανικών τάξεων.

Η συνεχής ανατροπή της παραγωγής, ο αδιάκοπος κλονισµός όλων των κοινωνι-

κών καταστάσεων, η αιώνια αβεβαιότητα και κίνηση διακρίνουν την αστική εποχή

από όλες τις προηγούµενες. ∆ιαλύονται όλες οι στέρεες, σκουριασµένες σχέσεις

µε την ακολουθία τους από παλιές σεβάσµιες παραστάσεις και αντιλήψεις κι όλες

οι καινούργιες που διαµορφώνονται παλιώνουν πριν προλάβουν να αποστεωθούν.

Καθετί το κλειστό και στάσιµο εξατµίζεται, καθετί το ιερό ϐεβηλώνεται και στο τέ-

λος οι άνθρωποι αναγκάζονται ν΄ αντικρίσουν µε νηφάλιο µάτι τη ϑέση τους στη

Ϲωή και τις αµοιβαίες σχέσεις τους.

Η ανάγκη να µεγαλώνει ολοένα την πώληση των προϊόντων της κυνηγά την

αστική τάξη πάνω σ΄ όλη τη γήινη σφαίρα. Είναι υποχρεωµένη να ϕωλιάζει παντού,

να εγκαθίσταται παντού, να δηµιουργεί παντού σχέσεις.

Με την εκµετάλλευση της παγκόσµιας αγοράς, η αστική τάξη διαµόρφωσε κο-

σµοπολίτικα την παραγωγή και την κατανάλωση όλων των χωρών. Προς µεγάλη

λύπη των αντιδραστικών, αφαίρεσε το εθνικό έδαφος κάτω από τα πόδια της ϐιοµη-

χανίας. Εκµηδενίστηκαν κι εξακολουθούν ακόµα καθηµερινά να εκµηδενίζονται

οι παµπάλαιες εθνικές ϐιοµηχανίες. Εκτοπίζονται από νέες ϐιοµηχανίες που η ει-

σαγωγή τους γίνεται Ϲωτικό Ϲήτηµα για όλα τα πολιτισµένα έθνη, από ϐιοµηχανίες

που δεν επεξεργάζονται πια ντόπιες πρώτες ύλες, αλλά πρώτες ύλες που ϐρίσκον-

ται στις πιο αποµακρυσµένες Ϲώνες και που τα προϊόντα τους δεν καταναλώνονται

µονάχα στην ίδια τη χώρα, αλλά ταυτόχρονα σε όλα τα µέρη τον κόσµου. Στη

ϑέση των παλιών αναγκών, που ικανοποιούνταν από τα εθνικά προϊόντα, µπαί-

νουν καινούργιες ανάγκες που για να ικανοποιηθούν απαιτούν προϊόντα των πιο

αποµακρυσµένων χωρών και κλιµάτων. Στη ϑέση της παλιάς τοπικής και εθνι-

κής αυτάρκειας και αποκλειστικότητας, µπαίνει µια ολόπλευρη συναλλαγή, µια

ολόπλευρη αλληλεξάρτηση των εθνών. Κι αυτό που γίνεται στην υλική παραγωγή

γίνεται και στην πνευµατική παραγωγή. Τα πνευµατικά προϊόντα των µεµονωµέ-
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νων εθνών γίνονται κοινό χτήµα. Η εθνική µονοµέρεια και ο εθνικός περιορισµός

γίνονται όλο και πιο αδύνατα και από τις πολλές εθνικές και τοπικές ϕιλολογίες

διαµορφώνεται µια παγκόσµια ϕιλολογία.

Με τη γρήγορη ϐελτίωση όλων των εργαλείων παραγωγής, µε την απεριόριστη

διευκόλυνση των επικοινωνιών, η αστική τάξη τραβάει στον πολιτισµό όλα, ακόµα

και τα πιο ϐάρβαρα έθνη. Οι ϕτηνές τιµές των εµπορευµάτων της είναι το ϐαρύ

πυροβολικό που γκρεµίζει όλα τα σινικά τείχη, και που αναγκάζει να συνθηκολο-

γήσει ακόµα και το πιο σκληροτράχηλο µίσος των ϐαρβάρων ενάντια στους ξένους.

Αναγκάζει όλα τα έθνη να δεχτούν τον αστικό τρόπο παραγωγής, αν δεν ϑέλουν

να χαθούν. Τα αναγκάζει να εισαγάγουν στη χώρα τους το λεγόµενο πολιτισµό,

δηλαδή να γίνουν αστοί. Με µια λέξη, δηµιουργεί έναν κόσµο ‘κατ΄ εικόνα της’.

Η αστική τάξη υπέταξε την ύπαιθρο στην κυριαρχία της πόλης. ∆ηµιούργησε

τεράστιες πόλεις, αύξησε σε µεγάλο ϐαθµό τον αριθµό τον αστικού πληθυσµού σε

σύγκριση µε τον αγροτικό και απέσπασε έτσι ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού

από την ηλιθιότητα της αγροτικής Ϲωής. ΄Οπως εξάρτησε την ύπαιθρο από την

πόλη, έτσι εξάρτησε τις ϐάρβαρες και τις µισοβάρβαρες χώρες από τις πολιτισµένες,

τους αγροτικούς λαούς από τους αστικούς λαούς, την Ανατολή από τη ∆ύση.

Η αστική τάξη όλο και περισσότερο καταργεί τον κατακερµατισµό των µέσων

παραγωγής, της ιδιοκτησίας και του πληθυσµού. Συσσώρευσε τον πληθυσµό,

συγκεντροποίησε τα µέσα παραγωγής και συγκέντρωσε την ιδιοκτησία σε λιγοστά

χέρια. Η αναγκαία συνέπεια ήταν ο πολιτικός συγκεντρωτισµός. Ανεξάρτητες

επαρχίες µε διαφορετικά συµφέροντα, νόµους, κυβερνήσεις και δασµούς, και που

συνδέονταν µεταξύ τους σχεδόν µονάχα µε σχέσεις συµµαχίας, συσπειρώθηκαν σε

ένα έθνος, µία κυβέρνηση, ένα νόµο, ένα εθνικό ταξικό συµφέρον, µια τελωνειακή

Ϲώνη.

Η αστική τάξη µέσα στη µόλις εκατόχρονη ταξική κυριαρχία της δηµιούργη-

σε παραγωγικές δυνάµεις πιο µαζικές και πιο κολοσσιαίες από ο,τι όλες µαζί οι

περασµένες γενιές. Υποταγή των δυνάµεων της ϕύσης, µηχανές, εφαρµογή της

χηµείας στη ϐιοµηχανία και τη γεωργία, ατµοπλοΐα, σιδηρόδροµοι, ηλεκτρικοί

τηλέγραφοι, εκχέρσωση ολόκληρων ηπείρων, διαρρύθµιση των ποταµών σε πλω-

τούς, ολόκληροι πληθυσµοί που ξεπετιούνται απ΄ τη γη-ποιός άλλος προηγούµενος

αιώνας ϑα µπορούσε να υποπτευθεί πως στους κόλπους της κοινωνής εργασίας

λαγοκοιµόνταν τέτοιες παραγωγικές δυνάµεις·

Είδαµε, λοιπόν : τα µέσα παραγωγής και συγκοινωνίας που πάνω στη ϐάση

τους διαµορφώθηκε η αστική τάξη, δηµιουργήθηκαν στη ϕεουδαρχική κοινωνία.

Σε µια ορισµένη ϐαθµίδα ανάπτυξης αυτών των µέσων παραγωγής και συγκοινωνί-

ας, οι συνθήκες µέσα στις οποίες παρήγε και αντάλλασσε η ϕεουδαρχική κοινωνία,

η ϕεουδαρχική οργάνωση της γεωργίας και της µανιφακτούρας, µε µια λέξη οι

ϕεουδαρχικές σχέσεις ιδιοκτησίας, δεν ανταποκρίνονταν πια στις αναπτυγµένες

κιόλας παραγωγικές δυνάµεις. Εµπόδιζαν την παραγωγή αντί να την προωθούν.

Μεταβλήθηκαν σε ισάριθµα δεσµά. ΄Επρεπε να σπάσουν, έσπασαν.

Στη ϑέση τους µπήκε ο ελεύθερος συναγωνισµός, µε µια ανάλογη κοινωνική

και πολιτική συγκρότηση, µε την οικονοµική και πολιτική κυριαρχία της αστικής

τάξης.

Μπρος στα µάτια µας συντελείται µια παρόµοια κίνηση. Οι αστικές σχέσεις

παραγωγής και ανταλλαγής, οι αστικές σχέσεις ιδιοκτησίας, η σύγχρονη αστι-

κή κοινωνία, που δηµιούργησε τόσο ισχυρά µέσα παραγωγής και ανταλλαγής,

µοιάζει µε το µάγο εκείνο που δεν καταφέρνει πια να κυριαρχήσει πάνω στις κα-

ταχθόνιες δυνάµεις που ο ίδιος κάλεσε. Εδώ και δεκάδες χρόνια, η ιστορία της

ϐιοµηχανίας και του εµπορίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ιστορία της εξέγερσης
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των σύγχρονων παραγωγικών δυνάµεων ενάντια στις σύγχρονες σχέσεις παραγω-

γής, ενάντια στις σχέσεις ιδιοκτησίας, που αποτελούν τους όρους ύπαρξης της

αστικής τάξης και της κυριαρχίας της. Αρκεί ν΄ αναφέρουµε τις εµπορικές κρίσεις

που µε την περιοδική τους επανάληψη όλο και πιο απειλητικά αµφισβητούν την

υπόσταση ολόκληρης της αστικής κοινωνίας. Στις εµπορικές κρίσεις καταστρέ-

ϕεται τακτικά ένα µεγάλο µέρος όχι µονάχα των έτοιµων προϊόντων, αλλά ακόµα

και των παραγωγικών δυνάµεων που ήδη είχαν δηµιουργηθεί. Στις κρίσεις ξεσπά

µια κοινωνική επιδηµία που σε κάθε άλλη προηγούµενη εποχή ϑα ϕαινόταν σαν

παραλογισµός, η επιδηµία της υπερπαραγωγής. Η κοινωνία ξαφνικά ϐρίσκεται

πάλι πίσω σε κατάσταση στιγµιαίας ϐαρβαρότητας. Θα ΄λεγε κανείς ότι ένας λιµός,

ένας γενικός καταστροφικός πόλεµος της έκοψε όλα τα µέσα ύπαρξης. Η ϐιοµη-

χανία, το εµπόριο ϕαίνονται εκµηδενισµένα. Και γιατί· Γιατί η κοινωνία έχει πάρα

πολύ πολιτισµό, πάρα πολλά µέσα ύπαρξης, πάρα πολλή ϐιοµηχανία, πάρα πολύ

εµπόριο. Οι παραγωγικές δυνάµεις που διαθέτει δεν χρησιµεύουν πια για την

προώθηση του αστικού πολιτισµού και των αστικών σχέσεων ιδιοκτησίας. Αντίθε-

τα, έγιναν πάρα πολύ µεγάλες γι΄ αυτές τις σχέσεις, εµποδίζονται από αυτές. Και

κάθε ϕορά που οι παραγωγικές δυνάµεις ξεπερνούν το εµπόδιο αυτό, ϕέρνουν σε

αναταραχή ολόκληρη την αστική κοινωνία, απειλούν την ύπαρξη της αστικής ιδιο-

κτησίας. Οι αστικές σχέσεις έγιναν πάρα πολύ στενές για να περιλάβουν τα πλούτη

που δηµιουργήθηκαν απ΄ αυτές. Πώς ξεπερνά η αστική τάξη τις κρίσεις· από τη

µια µεριά καταστρέφοντας αναγκαστικά µάζες από παραγωγικές δυνάµεις. Από

την άλλη, κατακτώντας καινούργιες αγορές και εκµεταλλευόµενη πιο ϐαθιά τις

παλιές. Πώς, λοιπόν· Προετοιµάζοντας πιο ολόπλευρες και πιο τεράστιες κρίσεις

και ελαττώνοντας τα µέσα για να προλαβαίνει τις κρίσεις.

Τα όπλα που χρησιµοποίησε η αστική τάξη για ν΄ ανατρέψει τη ϕεουδαρχία

στρέφονται τώρα ενάντια στην ίδια την αστική τάξη.

΄Οµως η αστική τάξη δεν σφυρηλάτησε µονάχα τα όπλα που της ϕέρνουν το

ϑάνατο. ∆ηµιούργησε και τους ανθρώπους που ϑα χειριστούν αυτά τα όπλα, τους

σύγχρονους εργάτες, τους προλετάριους.

Στο ϐαθµό που αναπτύσσεται η αστική τάξη, δηλαδή το κεφάλαιο, στον ίδιο

ϐαθµό αναπτύσσεται και το προλεταριάτο, η τάξη των σύγχρονων εργατών που

Ϲουν µονάχα τόσο, όσο ϐρίσκουν δουλειά, και που ϐρίσκουν τόσο δουλειά, όσο η

δουλειά τους αυξάνει το κεφάλαιο. Αυτοί οι εργάτες που είναι αναγκασµένοι να

πουλιούνται κοµµατάκι-κοµµατάκι, είναι ένα εµπόρευµα όπως κάθε άλλο εµπο-

ϱικό είδος, και γι΄ αυτό είναι εκτεθειµένοι σ΄ όλες τις εναλλαγές τον συναγωνισµού,

σε όλες τις διακυµάνσεις της αγοράς.

Με την επέκταση των µηχανών και µε τον καταµερισµό της εργασίας, η δουλειά

των προλετάριων έχασε κάθε ανεξάρτητο χαρακτήρα, και µαζί κάθε ϑέλγητρο για

τον εργάτη. Ο εργάτης γίνεται ένα απλό εξάρτηµα της µηχανής απ΄ το οποίο

Ϲητούν µονάχα τον πιο απλό, τον πιο µονότονο χειρισµό, αυτόν που µπορεί να

µαθευτεί πιο εύκολα. Γι΄ αυτό, τα έξοδα που στοιχίζει ο εργάτης περιορίζονται

σχεδόν µονάχα στα µέσα ύπαρξης που χρειάζεται για τη συντήρησή του και για τη

διαιώνιση του γένους του.

Η τιµή όµως ενός εµπορεύµατος, εποµένως και της εργασίας
7

, είναι ίση µε

το κόστος της παραγωγής. Στο ϐαθµό εποµένως που αυξάνει η αποκρουστικότητα

της δουλειάς, πέφτει και ο µισθός. Ακόµα περισσότερο, στο ϐαθµό που αυξάνουν

7
Σε κατοπινά έργα τους, ο Μαρξ κι ο ΄Ενγκελς χρησιµοποίησαν αντί του όρου ‘αξία της εργασίας’

και ‘τιµή της εργασίας’ τους πιο ακριβείς όρους που εισήγαγε ο Μαρξ ‘αξία της εργατικής δύναµης’

και ‘τιµή της εργατικής δύναµης’. Βλ. σχετικά τις επεξηγήσεις στην εισαγωγή του ΄Ενγκελς στη νέα

έκδοση του έργου του Μαρξ Μισθωτή εργασία και κεφάλαιο, Βερολίνο 1891 (σηµ. γερµ. συντ.).
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οι µηχανικές εγκαταστάσεις και ο καταµερισµός της εργασίας, στον ίδιο ϐαθµό

αυξάνει και η µάζα της εργασίας
8

, είτε µε την αύξηση των ωρών εργασίας, είτε µε

την αύξηση της εργασίας που Ϲητούν απ΄ αυτόν σε ένα δοσµένο χρονικό διάστηµα,

είτε µε την επιτάχυνση της κίνησης των µηχανών κλπ.

Η σύγχρονη ϐιοµηχανία µετέτρεψε το µικρό εργαστήρι του πατριαρχικού µά-

στορα στο µεγάλο εργοστάσιο του ϐιοµήχανου καπιταλιστή. Οι εργατικές µά-

Ϲες, στριµωγµένες στα εργοστάσια, οργανώνονται στρατιωτικά. Τους ϐάζουν σαν

απλούς στρατιώτες της ϐιοµηχανίας κάτω από την επίβλεψη µιας ολόκληρης ιε-

ϱαρχίας από υπαξιωµατικούς και αξιωµατικούς. ∆εν είναι µονάχα σκλάβοι της

αστικής τάξης, του αστικού κράτους, αλλά κάθε µέρα, κάθε ώρα, υποδουλώνονται

από τις µηχανές, από τον αρχιεργάτη και πριν απ΄ όλα από τον ίδιο τον αστό εργο-

στασιάρχη. ΄Οσο πιο πολύ ο δεσποτισµός αυτός διακηρύχνει ανοιχτά σαν σκοπό

του το κέρδος, τόσο πιο µικροπρεπής, πιο µισητός, πιο εξοργιστικός γίνεται.

΄Οσο πιο λίγη µαστοριά και δύναµη απαιτεί η χειρωνακτική εργασία, δηλαδή

όσο πιο πολύ εξελίσσεται η σύγχρονη ϐιοµηχανία, τόσο πιο πολύ η δουλειά των

ανδρών εκτοπίζεται από τη δουλειά των γυναικών και των παιδιών. Οι διακρίσεις

ηλικίας και ϕύλου δεν έχουν πια κοινωνική σηµασία για την εργατική τάξη. ∆εν

υπάρχουν πια παρά εργαλεία δουλειάς που η τιµή τους ποικίλλει ανάλογα µε την

ηλικία και το ϕύλο.

΄Οταν συµπληρωθεί η εκµετάλλευση του εργάτη από τον εργοστασιάρχη ως

το σηµείο εκείνο που ο εργάτης να έχει εισπράξει το µισθό του σε χρήµα, τότε

πέφτουν πάνω του τα άλλα τµήµατα της αστικής τάξης : ο σπιτονοικοκύρης, ο

µπακάλης, ο ενεχυροδανειστής κλπ.

Οι πρώην µεσαίες τάξεις, οι µικροί ϐιοµήχανοι, έµποροι και εισοδηµατίες, οι

ϐιοτέχνες και αγρότες, όλες αυτές οι τάξεις κατρακυλούν στο προλεταριάτο, από

τη µια γιατί το µικρό τους κεφάλαιο δεν ϕτάνει για την επιχείρηση της µεγάλης

ϐιοµηχανίας και υποκύπτει στο συναγωνισµό µε τους µεγαλύτερους καπιταλιστές,

κι από την άλλη, γιατί νέοι τρόποι παραγωγής υποβιβάζουν τη σηµασία της επαγ-

γελµατικής τους δεξιοτεχνίας. ΄Ετσι το προλεταριάτο στρατολογείται από όλες τις

τάξεις του πληθυσµού.

Το προλεταριάτο περνάει από διάφορα στάδια ανάπτυξης. Η πάλη του ενάντια

στην αστική τάξη αρχίζει από τη µέρα που αρχίζει να υπάρχει.

Στην αρχή παλεύουν οι µεµονωµένοι εργάτες, ύστερα οι εργάτες ενός εργοστα-

σίου, µετά οι εργάτες ενός κλάδου σε κάποιο µέρος ενάντια στο µεµονωµένο αστό

που τους εκµεταλλεύεται άµεσα. Στρέφουν τις επιθέσεις τους όχι µονάχα ενάντια

στις αστικές σχέσεις παραγωγής, τις στρέφουν ενάντια στα ίδια τα εργαλεία παρα-

γωγής. Καταστρέφουν τα ξένα ανταγωνιστικά εµπορεύµατα, σπάνε τις µηχανές,

καίνε τα εργοστάσια και προσπαθούν να κατακτήσουν ξανά τη χαµένη ϑέση του

µεσαιωνικού εργάτη.

Σ΄ αυτό το στάδιο, οι εργάτες αποτελούν µια µάζα διασκορπισµένη σ΄ όλη τη

χώρα και κατακερµατισµένη από το συναγωνισµό. Η µαζική συσπείρωση των ερ-

γατών δεν είναι ακόµα η συνέπεια της δικής τους συνένωσης, αλλά η συνέπεια

της συνένωσης της αστικής τάξης που, για να πετύχει τους δικούς της πολιτικούς

σκοπούς, είναι υποχρεωµένη να ϐάλει σε κίνηση ολόκληρο το προλεταριάτο και

έχει για την ώρα τη δύναµη να το κάνει αυτό. Σ΄ αυτό το στάδιο, εποµένως, οι προ-

λετάριοι δεν καταπολεµούν ακόµα τους δικούς τους εχθρούς, αλλά τους εχθρούς

των εχθρών τους, τα υπολείµµατα της απόλυτης µοναρχίας, τους γαιοκτήµονες,

τους µη ϐιοµήχανους αστούς, τους µικροαστούς. ΄Ετσι, όλη η ιστορική κίνηση

8
Στην έκδοση του 1888 ‘βάρος της εργασίας’ (σηµ. γερµ. συντ. ).
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είναι συγκεντρωµένη στα χέρια της αστικής τάξης. Κάθε νίκη που κερδίζεται µ΄

αυτόν τον τρόπο είναι νίκη της αστικής τάξης.

Με την ανάπτυξη της ϐιοµηχανίας, όµως, το προλεταριάτο δεν πληθαίνει µο-

νάχα, αλλά και συσπειρώνεται σε µεγαλύτερες µάζες, η δύναµή του µεγαλώνει

και τη δύναµή του αυτή τη νιώθει περισσότερο. Τα συµφέροντα, οι συνθήκες Ϲωής

του προλεταριάτου εξισώνονται όσο πάει και περισσότερο από το γεγονός ότι η

µηχανή σβήνει όλο και πιο πολύ τις διακρίσεις στη δουλειά και πιέζει σχεδόν παν-

τού το µεροκάµατο σ΄ ένα εξίσου χαµηλό επίπεδο. Ο αυξανόµενος συναγωνισµός

των αστών ανάµεσά τους και οι εµπορικές κρίσεις που προκαλεί ο συναγωνισµός

αυτός, κάνουν το µισθό των εργατών όλο και πιο ασταθή. Η αδιάκοπη, όσο και

πιο γρήγορη τελειοποίηση της µηχανής κάνει τη ϑέση τους όλο και πιο επισφα-

λή. Οι συγκρούσεις ανάµεσα στο µεµονωµένο εργάτη και στο µεµονωµένο αστό

παίρνουν όλο και περισσότερο το χαρακτήρα συγκρούσεων ανάµεσα σε δύο τάξεις.

Οι εργάτες αρχίζουν έτσι να συγκροτούν συνασπισµούς
9

ενάντια στους αστούς.

Συνασπίζονται για να υπερασπίσουν το µισθό της εργασίας τους. Ιδρύουν ακόµα

και µόνιµες ενώσεις για να εξασφαλίσουν τα µέσα στην περίπτωση ενδεχόµενων

ανταρσιών. Εδώ κι εκεί η πάλη ξεσπάει µε τη µορφή εξεγέρσεων.

Από καιρό σε καιρό οι εργάτες νικούν, αλλά η νίκη τους είναι παροδική. Το

πραγµατικό αποτέλεσµα των αγώνων τους δεν είναι η άµεση επιτυχία, αλλά η

συνένωση των εργατών που ολοένα επεκτείνεται. Η ενότητα αυτή προωθείται από

τα αναπτυσσόµενα µέσα συγκοινωνίας που παράγονται από τη µεγάλη ϐιοµηχανία

και που συνδέουν µεταξύ τους τους εργάτες από διάφορα µέρη. Και ϕτάνει µονάχα

να συνδεθούν µεταξύ τους για να συνενωθούν οι πολλοί τοπικοί αγώνες, που έχουν

παντού τον ίδιο χαρακτήρα, σε µια εθνική πάλη, µια ταξική πάλη. Κάθε ταξικός

αγώνας όµως είναι πολιτικός αγώνας. Και την ένωση, που οι αστοί του µεσαίωνα

µε τους καρόδροµούς του χρειάστηκαν αιώνες για να την πραγµατοποιήσουν, οι

σύγχρονοι προλετάριοι την πραγµατοποιούν µε τους σιδηρόδροµους µέσα σε λίγα

χρόνια.

Αυτή η οργάνωση των προλετάριων σε τάξη και εποµένως σε πολιτικό κόµµα,

διασπάται πάλι κάθε στιγµή από το συναγωνισµό που υπάρχει ανάµεσα στους

ίδιους τους εργάτες. Ξαναγεννιέται, όµως, πάντα, όλο και πιο δυνατή, πιο στέρεη,

πιο ισχυρή. Επωφελείται από τις διασπάσεις µέσα στην ίδια την αστική τάξη και

επιβάλλει έτσι την αναγνώριση µε νοµοθετική µορφή ορισµένων συµφερόντων των

εργατών. ΄Ετσι επέβαλε το νόµο για το δεκάωρο στην Αγγλία.

Γενικά, οι συγκρούσεις µέσα στην παλιά κοινωνία ευνοούν µε πολλούς τρόπους

την πορεία ανάπτυξης του προλεταριάτου. Η αστική τάξη ϐρίσκεται σε κατάσταση

αδιάκοπου αγώνα: πρώτα, ενάντια στην αριστοκρατία. Αργότερα, ενάντια στα

τµήµατα εκείνα της ίδιας της αστικής τάξης που τα συµφέροντά τους έρχονται σε

αντίθεση µε την πρόοδο της ϐιοµηχανίας. Και πάντα, ενάντια στην αστική τάξη

όλων των άλλων χωρών. Σε όλους αυτούς τους αγώνες, είναι υποχρεωµένη να

κάνει έκκληση στο προλεταριάτο, να Ϲητάει τη ϐοήθειά του και να το τραβάει έτσι

στην πολιτική κίνηση. ΄Ετσι, η ίδια η αστική τάξη προµηθεύει στους προλετάριους

τα δικά της στοιχεία µόρφωσης
10

, δηλαδή τα όπλα ενάντια στον ίδιο τον εαυτό

της.

Ακόµα, όπως είδαµε, µε την πρόοδο της ϐιοµηχανίας ολόκληρα συστατικά µέ-

ϱη της κυρίαρχης τάξης κατρακυλούν στο προλεταριάτο ή, τουλάχιστον, ϐλέπουν

9
Στην έκδοση του 1888 ύστερα από τη λέξη ‘συνασπισµούς’ προστέθηκε η λέξη ‘τρέιντ-γιούνιονς’

(συνδικάτα) (σηµ. γερµ. σύντ.).

10
Στην έκδοση του 1888 ‘τα δικά της πολιτικά και γενικά στοιχεία µόρφωσης’ (σηµ. γερµ. συντ.).
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να απειλούνται οι όροι της Ϲωής τους. Κι αυτά ϕέρνουν στο προλεταριάτο πολλά

στοιχεία µόρφωσης
11

.

Τέλος, σε περιόδους που ο ταξικός αγώνας πλησιάζει στη λύση του, η πορεία

διάλυσης µέσα στην κυρίαρχη τάξη, µέσα σ΄ όλη την παλιά κοινωνία, παίρνει

ένα χαρακτήρα τόσο σφοδρό, τόσο χτυπητό, που ένα µικρό τµήµα της κυρίαρχης

τάξης αποσπάται απ΄ αυτήν και προσχωρεί στην επαναστατική τάξη, την τάξη που

κρατά στα χέρια της το µέλλον. ΄Οπως παλιά, εποµένως, ένα µέρος των ευγενών

πέρασε στην αστική τάξη, έτσι και τώρα ένα τµήµα της αστικής τάξης περνάει στο

προλεταριάτο, και ειδικά ένα τµήµα από τους αστούς ιδεολόγους που κατάφεραν

να ανυψωθούν ως τη ϑεωρητική κατανόηση όλης της ιστορικής κίνησης.

Απ΄ όλες τις τάξεις που σήµερα ϐρίσκονται αντιµέτωπες µε την αστική τάξη,

µόνο το προλεταριάτο είναι τάξη αληθινά επαναστατική. Οι υπόλοιπες τάξεις

χάνονται κι εξαφανίζονται από τη µεγάλη ϐιοµηχανία, ενώ το προλεταριάτο είναι

το πιο χαρακτηριστικό προϊόν της.

Οι µεσαίες τάξεις, ο µικρός ϐιοµήχανος, ο µικρέµπορας, ο ϐιοτέχνης, ο αγρό-

της, όλοι αυτοί πολεµούν την αστική τάξη για να διατηρήσουν την ύπαρξή τους

σαν µεσαίες τάξεις και να σωθούν απ΄ τον αφανισµό. ∆εν είναι λοιπόν επαναστα-

τικές αλλά συντηρητικές. Κάτι παραπάνω, είναι αντιδραστικές, γιατί Ϲητούν να

στρέψουν προς τα πίσω τον τροχό της ιστορίας. Αν είναι επαναστατικές, είναι σχε-

τικά µε το επικείµενο πέρασµά τους στο προλεταριάτο, και τότε δεν υπερασπίζουν

τα σηµερινά, αλλά τα µελλοντικά τους συµφέροντα, εγκαταλείπουν τη δική τους

άποψη για να πάνε µε την άποψη του προλεταριάτου.

Το λούµπεν προλεταριάτο
12

, αυτό το παθητικό προϊόν σαπίλας των πιο χαµη-

λών στρωµάτων της παλιάς κοινωνίας, παρασέρνεται εδώ κι εκεί στο κίνηµα από

την προλεταριακή επανάσταση, όµως απ΄ τις συνθήκες της Ϲωής του είναι πάντα

πρόθυµο να πουληθεί για αντιδραστικές ενέργειες.

Οι όροι ύπαρξης της παλιάς κοινωνίας έχουν πια εκµηδενιστεί µέσα στις συν-

ϑήκες ύπαρξης του προλεταριάτου. Ο προλετάριος δεν έχει ιδιοκτησία. Οι σχέσεις

του µε τη γυναίκα του και µε τα παιδιά δεν έχουν πια τίποτα το κοινό µε τις σχέ-

σεις της αστικής οικογένειας. Η σύγχρονη ϐιοµηχανική εργασία, η σύγχρονη

υποδούλωση στο κεφάλαιο, που είναι ίδια στην Αγγλία και τη Γαλλία, στην Αµε-

ϱική και τη Γερµανία, αφαίρεσε από τον προλετάριο κάθε εθνικό χαρακτήρα. Οι

νόµοι, η ηθική, η ϑρησκεία είναι γι΄ αυτόν τόσες αστικές προλήψεις, όσα αστικά

συµφέροντα κρύβονται πίσω τους.

΄Ολες οι προηγούµενες τάξεις που έπαιρναν την εξουσία προσπαθούσαν να εξα-

σφαλίσουν τη ϑέση που κατέκτησαν, υποτάσσοντας όλη την κοινωνία στους όρους

του δικού τους τρόπου ιδιοποίησης. Οι προλετάριοι µπορούν να κατακτήσουν τις

κοινωνικές παραγωγικές δυνάµεις µονάχα καταργώντας τον ως σήµερα δικό τους

τρόπο ιδιοποίησης και εποµένως όλο τον ως τώρα τρόπο ιδιοποίησης. Οι προλε-

τάριοι δεν έχουν τίποτα δικό τους να εξασφαλίσουν, έχουν όµως να καταστρέψουν

κάθε ως τώρα ατοµική ασφάλεια και ατοµική εξασφάλιση.

΄Ολα τα προηγούµενα κινήµατα ήταν κινήµατα της µειοψηφίας ή προς όφελος

µιας µειοψηφίας. Το προλεταριακό κίνηµα είναι το αυτοτελές κίνηµα της τερά-

στιας πλειοψηφίας προς όφελος της τεράστιας πλειοψηφίας. Το προλεταριάτο, το

κατώτερο στρώµα της σηµερινής κοινωνίας, δεν µπορεί να σηκωθεί, δεν µπορεί ν΄

ανυψωθεί χωρίς να τιναχτεί στον αέρα όλο το εποικοδόµηµα των στρωµάτων που

11
Στην έκδοση του 1888 ‘στοιχεία διαφώτισης και προόδου’ (σηµ. γερµ. σύντ.).

12
Κουρελοπρολεταριάτο (Lumpenproletariat), ξεπεσµένα, εξαθλιωµένα και εκφυλισµένα µικροαστι-

κά και προλεταριακά στοιχεία (αλήτες, Ϲητιάνοι κλπ.) που έχασαν την ταξική τους ϑέση στην κοινωνία

και µαζί και την ταξική τους συνείδηση (σηµ. τ. µετ.).
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αποτελούν την επίσηµη κοινωνία.

Η πάλη του προλεταριάτου ενάντια στην αστική τάξη, αν όχι στο περιεχόµενο,

στη µορφή είναι κατ΄ αρχήν εθνική. Φυσικά, το προλεταριάτο κάθε χώρας πρέπει

να ξεµπερδέψει πριν απ΄ όλα µε τη δική του αστική τάξη.

Χαράζοντας τις γενικές ϕάσεις της εξέλιξης τον προλεταριάτου, παρακολουθή-

σαµε το λίγο-πολύ καλυµµένο εµφύλιο πόλεµο µέσα στην υπάρχουσα κοινωνία,

ως το σηµείο που ο πόλεµος αυτός ξεσπάει σε ανοιχτή επανάσταση και το προλε-

ταριάτο ϑεµελιώνει την κυριαρχία του µε τη ϐίαιη ανατροπή της αστικής τάξης.

΄Οπως είδαµε, όλες οι προηγούµενες κοινωνίες στηρίζονταν στην αντίθεση ανά-

µεσα σε τάξεις που καταπιέζουν και σε τάξεις που καταπιέζονται. Για να µπορεί

όµως κανείς να καταπιέζει µια τάξη, πρέπει να εξασφαλίσει στην τάξη αυτή τέ-

τοιους όρους ύπαρξης, που να της δίνουν τη δυνατότητα να Ϲει τουλάχιστον τη Ϲωή

του σκλάβου. Ο δουλοπάροικος στην εποχή της ϕεουδαρχίας κατάφερε ν΄ ανέ-

ϐει µε τη δουλειά του και να γίνει µέλος της κοινότητας, όπως και ο µικροαστός

κατάφερε να γίνει αστός κάτω από το Ϲυγό του ϕεουδαρχικού απολυταρχισµού.

Αντίθετα, ο σύγχρονος εργάτης, αντί ν΄ ανυψώνεται µε την πρόοδο της ϐιοµηχανί-

ας, ϐυθίζεται όλο και πιο χαµηλά, πιο κάτω ακόµα κι από τις συνθήκες Ϲωής της

ίδιας του της τάξης. Ο εργάτης πέφτει στην αθλιότητα και η µαζική αθλιότητα αυ-

ξάνει ακόµα πιο γρήγορα από τον πληθυσµό και τον πλούτο. ΄Ετσι γίνεται ϕανερό

ότι η αστική τάξη είναι ανίκανη να παραµείνει άλλο κυρίαρχη τάξη της κοινωνίας

και να επιβάλει στην κοινωνία σαν ϱυθµιστικό νόµο τους όρους ύπαρξης της τάξης

της. Είναι ανίκανη να κυριαρχεί γιατί είναι ανίκανη να εξασφαλίσει στο σκλάβο

της την ύπαρξη, ακόµα και µέσα στη σκλαβιά του, γιατί είναι υποχρεωµένη να τον

ϱίξει ως την κατάσταση που ϑα χρειάζεται να τον τρέφει αυτή αντί να τρέφεται η

ίδια απ΄ αυτόν. Η κοινωνία δεν µπορεί πια να Ϲήσει κάτω από την κυριαρχία της

αστικής τάξης, δηλαδή η ύπαρξη της αστικής τάξης δεν συµβιβάζεται άλλο µε την

κοινωνία.

Ο ουσιαστικός όρος για την ύπαρξη και την κυριαρχία της αστικής τάξης είναι

η συσσώρευση του πλούτου στα χέρια ιδιωτών, ο σχηµατισµός και η αύξηση του

κεφαλαίου. Η προϋπόθεση του κεφαλαίου είναι η µισθωτή εργασία. Η µισθω-

τή εργασία στηρίζεται αποκλειστικά στο συναγωνισµό ανάµεσα στους ίδιους τους

εργάτες. Η πρόοδος της ϐιοµηχανίας, που η αστική τάξη είναι ο άβουλος και

παθητικός της ϕορέας, ϐάζει στη ϑέση της αποµόνωσης των εργατών µέσα από το

συναγωνισµό την επαναστατική τους συνένωση µέσα από την οργάνωση. ΄Ετσι, µε

την ανάπτυξη της µεγάλης ϐιοµηχανίας αφαιρείται κάτω από τα πόδια της αστι-

κής τάξης το ίδιο το έδαφος που πάνω στη ϐάση του παράγει και ιδιοποιείται τα

προϊόντα. Πριν απ΄ όλα, η αστική τάξη παράγει τους ίδιους τους νεκροθάφτες της.

Η πτώση της και η νίκη του προλεταριάτου είναι το ίδιο αναπόφευκτα.
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3 Προλετάριοι και κοµµουνιστές

Ποια είναι η σχέση των κοµµουνιστών προς τους προλετάριους γενικά·

Οι κοµµουνιστές δεν αποτελούν κανένα ιδιαίτερο κόµµα απέναντι στ΄ άλλα

εργατικά κόµµατα.

∆εν έχουν συµφέροντα που ξεχωρίζουν από τα συµφέροντα του προλεταριάτου

στο σύνολο του.

∆εν διακηρύσσουν κάποιες ιδιαίτερες
13

αρχές, που σύµφωνα µ΄ αυτές ϑα

ήθελαν να πλάσουν το προλεταριακό κίνηµα.

Οι κοµµουνιστές διαφέρουν από τα άλλα προλεταριακά κόµµατα µονάχα κατά

τούτο : ότι από τη µια µεριά, στους διάφορους εθνικούς αγώνες των προλετάριων

τονίζουν και προβάλλουν τα συµφέροντα που είναι κοινά σ΄ όλο το προλεταριάτο κι

ανεξάρτητα από την εθνότητα. Και από την άλλη, ότι στις διάφορες ϐαθµίδες ανά-

πτυξης του αγώνα ανάµεσα στο προλεταριάτο και την αστική τάξη, εκπροσωπούν

πάντα τα συµφέροντα του κινήµατος στο σύνολο του.

Στην πράξη, λοιπόν, οι κοµµουνιστές είναι το πιο αποφασιστικό τµήµα των ερ-

γατικών κοµµάτων όλων των χωρών, το τµήµα που τα κινεί πάντα προς τα µπρος.

Θεωρητικά, πλεονεκτούν από την υπόλοιπη µάζα του προλεταριάτου µε τη σωστή

αντίληψη για τις συνθήκες, την πορεία και τα γενικά αποτελέσµατα του προλετα-

ϱιακού κινήµατος.

Ο άµεσος σκοπός των κοµµουνιστών είναι ο ίδιος µε το σκοπό όλων των άλλων

προλεταριακών κοµµάτων: συγκρότηση του προλεταριάτου σε τάξη, ανατροπή της

κυριαρχίας της αστικής τάξης, κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από το προλε-

ταριάτο.

Οι ϑεωρητικές ϑέσεις των κοµµουνιστών δεν στηρίζονται καθόλου σε ιδέες, σε

αρχές, που εφευρέθηκαν ή ανακαλύφθηκαν από τούτον ή εκείνον τον αναµορφωτή

του κόσµου.

Οι ϑέσεις τους αποτελούν µονάχα τη γενική έκφραση πραγµατικών σχέσεων

της υπάρχουσας πάλης των τάξεων, της ιστορικής κίνησης που συντελείται µπρος

στα µάτια µας. Η κατάργηση των µέχρι τώρα σχέσεων ιδιοκτησίας δεν αποτελεί

καθόλου ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κοµµουνισµού.

΄Ολες οι σχέσεις ιδιοκτησίας υπόκεινταν σε µια συνεχή ιστορική αλλαγή, σε

µια συνεχή ιστορική µεταβολή.

Η γαλλική επανάσταση, για παράδειγµα, κατάργησε τη ϕεουδαρχική ιδιοκτη-

σία προς όφελος της αστικής ιδιοκτησίας.

Αυτό που χαρακτηρίζει τον κοµµουνισµό δεν είναι η κατάργηση της ιδιοκτη-

σίας γενικά, αλλά η κατάργηση της αστικής ιδιοκτησίας.

Η σύγχρονη, όµως, αστική ατοµική ιδιοκτησία είναι η τελευταία, η πληρέστερη

έκφραση της παραγωγής και ιδιοποίησης των προϊόντων, που στηρίζεται σε ταξικές

αντιθέσεις, στην εκµετάλλευση τον ενός απ΄ τον άλλο
14

.

Μ΄ αυτή την έννοια, οι κοµµουνιστές µπορούν να συνοψίσουν τη ϑεωρία τους

σ΄ αυτή τη µοναδική διατύπωση: κατάργηση της ατοµικής ιδιοκτησίας.

Μας κατηγόρησαν εµάς τους κοµµουνιστές, πως ϑέλουµε να καταργήσουµε

την ιδιοκτησία που αποκτήθηκε µε την προσωπική δουλειά, µε την ατοµική εργα-

σία, την ιδιοκτησία που αποτελεί τη ϐάση κάθε προσωπικής ελευθερίας, δραστη-

ϱιότητας και αυτοτέλειας.

13
Στην έκδοση του 1888 ¨αιρετικές¨ (σηµ. γερµ. σύντ.).

14
Στην έκδοση του 1888 ‘εκµετάλλευση της πλειοψηφίας από τη µειοψηφία’ (σηµ. γερµ. σύντ.).
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Την ιδιοκτησία που είναι προϊόν δουλειάς, που αποκτήθηκε και κερδήθηκε µε

την προσωπική εργασία ! Μήπως µιλάτε για τη µικροαστική, τη µικροαγροτική

ιδιοκτησία που είναι προγενέστερη από την αστική ιδιοκτησία· Αυτή δεν χρειάζεται

να την καταργήσουµε εµείς, αυτή την κατάργησε και την καταργεί καθηµερινά η

ανάπτυξη της ϐιοµηχανίας.

΄Η µήπως µιλάτε για τη σύγχρονη αστική ατοµική ιδιοκτησία·

Αλλά µήπως η µισθωτή εργασία, η εργασία του προλεταριάτου, του δηµιουρ-

γεί ιδιοκτησία· Καθόλου. ∆ηµιουργεί το κεφάλαιο, δηλαδή την ιδιοκτησία που

εκµεταλλεύεται τη µισθωτή εργασία και που µπορεί να αυξάνει µόνο µε τον όρο

ότι ϑα παράγει καινούργια µισθωτή εργασία, για να την εκµεταλλεύεται και πάλι.

Στην τωρινή της µορφή, η ιδιοκτησία κινείται µέσα στην αντίθεση του κεφαλαίου

και της µισθωτής εργασίας. Ας εξετάσουµε τις δύο πλευρές αυτής της αντίθεσης.

Το να είσαι καπιταλιστής δεν σηµαίνει να κατέχεις µονάχα µια καθαρά προ-

σωπική ϑέση, αλλά µια κοινωνική ϑέση στην παραγωγή. Το κεφάλαιο είναι συλ-

λογικό προϊόν και µπορεί να µπει σε κίνηση µονάχα µε την κοινή δράση πολλών

µελών και, σε τελευταία ανάλυση µάλιστα, µονάχα µε την κοινή δράση όλων των

µελών της κοινωνίας.

Το κεφάλαιο, λοιπόν, δεν είναι µια προσωπική δύναµη, αλλά µια κοινωνική

δύναµη.

Αν λοιπόν το κεφάλαιο µεταβληθεί σε κοινή ιδιοκτησία, που ϑα ανήκει σ΄ όλα

τα µέλη της κοινωνίας, τότε δεν µετατρέπεται µια προσωπική ιδιοκτησία σε κοινω-

νική. Μεταβάλλεται µονάχα ο κοινωνικός χαρακτήρας της ιδιοκτησίας. Χάνει τον

ταξικό της χαρακτήρα.

Ας έρθουµε στη µισθωτή εργασία.

Η µέση τιµή της µισθωτής εργασίας είναι το κατώτατο όριο του µισθού της

εργασίας, δηλαδή του ποσού των µέσων συντήρησης που είναι απαραίτητα για

να διατηρηθεί ο εργάτης στη Ϲωή σαν εργάτης. Αυτό λοιπόν που ιδιοποιείται ο

εργάτης µε τη δραστηριότητά του, τον ϕτάνει ίσα-ίσα για να αναπαράγει µονάχα

τη γυµνή ύπαρξή του. Με κανέναν τρόπο δεν ϑέλουµε να καταργήσουµε αυτή την

προσωπική ιδιοποίηση των προϊόντων της εργασίας, που είναι απαραίτητη για την

αναπαραγωγή της άµεσης Ϲωής, µια ιδιοποίηση, που δεν αφήνει κανένα καθαρό

κέρδος που ϑα µπορούσε να δώσει δικαίωµα πάνω σε ξένη δουλειά. Θέλουµε

µονάχα να εξαλείψουµε τον άθλιο χαρακτήρα αυτής της ιδιοποίησης, όπου ο

εργάτης Ϲει µόνο για να αυξάνει το κεφάλαιο και Ϲει µόνο όσο το απαιτούν τα

συµφέροντα της κυρίαρχης τάξης.

Στην αστική κοινωνία η Ϲωντανή δουλειά είναι µονάχα ένα µέσο για να αυξάνει

η συσσωρευµένη εργασία. Στην κοµµουνιστική κοινωνία η συσσωρευµένη εργασία

είναι µονάχα ένα µέσο για να διευρύνει, να πλουτίζει και να προάγει τη Ϲωή των

εργατών.

Στην αστική κοινωνία, λοιπόν, το παρελθόν κυριαρχεί πάνω στο παρόν. Στην

κοµµουνιστική κοινωνία το παρόν κυριαρχεί πάνω στο παρελθόν. Στην αστική

κοινωνία το κεφάλαιο είναι αυτοτελές και προσωπικό, ενώ το άτοµο που δρα είναι

χωρίς αυτοτέλεια και χωρίς προσωπικότητα.

Και την κατάργηση αυτής της κατάστασης η αστική τάξη την ονοµάζει κατάρ-

γηση της προσωπικότητας και της ελευθερίας ! Και µε το δίκιο της. Γιατί πρόκειται

ουσιαστικά για την κατάργηση της αστικής προσωπικότητας, της αστικής αυτοτέ-

λειας και της αστικής ελευθερίας.

Με τη λέξη ελευθερία εννοούν, µέσα στις τωρινές συνθήκες των αστικών σχέ-

σεων παραγωγής, το ελεύθερο εµπόριο, την ελεύθερη αγορά και πώληση.

13



Αν όµως εξαφανιστεί το εµπόριο, εξαφανίζεται µαζί και το ελεύθερο εµπόριο.

Οι ϕλυαρίες για ελεύθερο εµπόριο, καθώς και τα παχιά λόγια της αστικής µας

τάξης για ελευθερία, έχουν γενικά κάποιο νόηµα όταν πρόκειται για το δεσµευ-

µένο εµπόριο, για τον υποδουλωµένο αστό του µεσαίωνα, δεν έχουν όµως κανένα

νόηµα όταν πρόκειται για την κοµµουνιστική κατάργηση του εµπορίου, για την

κατάργηση των αστικών σχέσεων παραγωγής και για την κατάργηση ης ίδιας της

αστικής τάξης.

Σας πιάνει τρόµος γιατί ϑέλουµε να καταργήσουµε την ατοµική ιδιοκτησία.

΄Οµως στη σηµερινή σας κοινωνία, η ατοµική ιδιοκτησία έχει καταργηθεί για τα

εννιά δέκατα τω µελών της. Και υπάρχει ίσα-ίσα, γιατί δεν υπάρχει για τα εννιά

δέκατα. Μας κατηγορείτε, λοιπόν, γιατί ϑέλουµε να καταργήσουµε µια ιδιοκτησία

που προϋποθέτει σαν απαραίτητο όρο την έλλειψη ιδιοκτησίας για την τεράστια

πλειοψηφία της κοινωνίας.

Με µια λέξη, µας κατηγορείτε γιατί ϑέλουµε να καταργήσουµε τη δική σας

ιδιοκτησία. Ναι, πραγµατικά αυτό ϑέλουµε.

Από τη στιγµή που η εργασία δεν ϑα µπορεί πια να µετατρέπεται σε κεφάλαιο,

σε χρήµα, σε γαιοπρόσοδο, µε µια λέξη, σε κοινωνική δύναµη που µπορεί να

µονοπωληθεί, δηλαδή από τη στιγµή που η προσωπική ιδιοκτησία δεν ϑα µπορεί

πια να µεταβάλλεται σε αστική ιδιοκτησία, απ΄ αυτήν τη στιγµή διακηρύχνετε ότι

καταργείται το άτοµο.

Οµολογείτε, λοιπόν, πως µε τη λέξη άτοµο δεν εννοείτε παρά µονάχα τον αστό,

µονάχα τον αστό ιδιοκτήτη. Κι αυτό το άτοµο πρέπει πραγµατικά να εξαλειφθεί.

Ο κοµµουνισµός δεν αφαιρεί από κανέναν τη δυνατότητα να ιδιοποιείται κοι-

νωνικά προϊόντα. Αφαιρεί µόνο τη δυνατότητα να υποδουλώνει µε την ιδιοποίηση

αυτή ξένη εργασία.

Αντέταξαν ότι µε την κατάργηση της ατοµικής ιδιοκτησίας ϑα σταµατήσει κάθε

δραστηριότητα και ότι ϑα επικρατήσει µια γενική τεµπελιά.

Αν ήταν έτσι, τότε από πολύν καιρό η αστική κοινωνία ϑα είχε καταστραφεί

από την αδράνεια, αφού αυτοί που δουλεύουν σ΄ αυτήν δεν κερδίζουν τίποτα, κι

αυτοί που κερδίζουν δεν δουλεύουν. ΄Ολος αυτός ο συλλογισµός καταλήγει στην

ταυτολογία ότι δεν ϑα υπάρχει πια µισθωτή εργασία, µόλις ϑα παύσει να υπάρχει

πια κεφάλαιο.

΄Ολες οι αντιρρήσεις που στρέφονται ενάντια στον κοµµουνιστικό τρόπο ιδιο-

ποίησης και παραγωγής των υλικών προϊόντων, επεκτάθηκαν επίσης και ενάντια

στην ιδιοποίηση και την παραγωγή των προϊόντων της πνευµατικής εργασίας.

΄Οπως για τον αστό η κατάργηση της ταξικής ιδιοκτησίας σηµαίνει την κατάργηση

της ίδιας της παραγωγής, έτσι και η κατάργηση της ταξικής µόρφωσης είναι γι΄

αυτόν ταυτόσηµη µε την κατάργηση της µόρφωσης γενικά.

Η µόρφωση, που ο αστός κλαίει το χαµό της, σηµαίνει για την τεράστια πλειο-

ψηφία τη µετατροπή της σε εξάρτηµα της µηχανής.

Μη λογοµαχείτε όµως µαζί µας, αναµετρώντας την κατάργηση της αστικής

ιδιοκτησίας µε τις αστικές σας αντιλήψεις για ελευθερία, µόρφωση, δίκαιο κλπ. Οι

ίδιες οι ιδέες σας είναι προϊόντα των αστικών σχέσεων παραγωγής και ιδιοκτησίας,

όπως και το δίκαιό σας είναι η ϑέληση της τάξης σας που αναγορεύτηκε σε νόµο,

ϑέληση που το περιεχόµενό της καθορίζεται από τις υλικές συνθήκες ύπαρξης της

τάξης σας.

Μαζί µ΄ όλες τις κυρίαρχες τάξεις που εξαφανίστηκαν συµµερίζεστε κι εσείς

τη συµφεροντολογική αντίληψη, σύµφωνα µε την οποία µετατρέπετε τις σχέσεις

σας παραγωγής και ιδιοκτησίας, από σχέσεις ιστορικές και παροδικές µέσα στην

πορεία της παραγωγής, σε αιώνιους ϕυσικούς και λογικούς νόµους. Αυτό που πα-
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ϱαδέχεστε για την αρχαία ιδιοκτησία, αυτό που παραδέχεστε για τη ϕεουδαρχική

ιδιοκτησία δεν µπορείτε πια να το παραδεχτείτε για την αστική ιδιοκτησία.

Κατάργηση της οικογένειας ! Ακόµα και οι πιο ϱιζοσπάστες αγανακτούν γι΄

αυτή την επαίσχυντη πρόθεση των κοµµουνιστών.

Πάνω σε ποια ϐάση στηρίζεται η σηµερινή, η αστική οικογένεια· Πάνω στο

κεφάλαιο, πάνω στο ατοµικό κέρδος. Η οικογένεια αυτή σε ολόπλευρα αναπτυγ-

µένη µορφή υπάρχει µονάχα για την αστική τάξη. ΄Εχει όµως το συµπλήρωµά της

στην αναγκαστική έλλειψη της οικογένειας για τον προλετάριο και στη δηµόσια

πορνεία.

Η αστική οικογένεια εξαλείφεται ϕυσικά µαζί µε την εξάλειψη αυτού του συµ-

πληρώµατος της, και τα δύο εξαφανίζονται µαζί µε την εξαφάνιση του κεφαλαίου.

Μας κατηγορείτε γιατί ϑέλουµε να καταργήσουµε την εκµετάλλευση των παι-

διών απ΄ τους γονείς τους· Το οµολογούµε αυτό το έγκληµα.

Μας λέτε, όµως, ότι καταργούµε τις πιο προσφιλείς σχέσεις, αντικαθιστώντας

τη διαπαιδαγώγηση στο σπίτι µε την κοινωνική διαπαιδαγώγηση.

Και µήπως και η δική σας διαπαιδαγώγηση δεν καθορίζεται από την κοινωνία·

Μήπως δεν καθορίζεται από τις κοινωνικές συνθήκες µέσα στις οποίες ανατρέφετε

τα παιδιά σας µε την άµεση ή έµµεση ανάµειξη της κοινωνίας, µε το σχολείο κλπ.·

Την επίδραση της κοινωνίας στη διαπαιδαγώγηση δεν την εφευρίσκουν οι κοµ-

µουνιστές αυτοί µόνο το χαρακτήρα της αλλάζουν, αποσπούν τη διαπαιδαγώγηση

από την επίδραση της κυρίαρχης τάξης.

Οι αστικές ϕλυαρίες για την οικογένεια και τη διαπαιδαγώγηση, για τις προ-

σφιλείς σχέσεις των γονιών µε τα παιδιά, γίνονται τόσο πιο αηδιαστικές, όσο πε-

ϱισσότερο, εξαιτίας της µεγάλης ϐιοµηχανίας, σπάνε όλοι οι οικογενειακοί δεσµοί

για τους προλετάριους και τα παιδιά µεταβάλλονται σε απλά εµπορικά είδη και

όργανα εργασίας.

Μα εσείς οι κοµµουνιστές ϑέλετε να ϕέρετε την κοινοκτηµοσύνη των γυναικών,

ϕωνάζει ‘εν χορώ’ ολόκληρη η αστική τάξη.

Ο αστός ϐλέπει στη γυναίκα του ένα απλό εργαλείο παραγωγής. Ακούει να

λένε πως τα εργαλεία παραγωγής πρόκειται να τα εκµεταλλεύονται από κοινού και

ϕυσικά δεν µπορεί να σκεφτεί τίποτε άλλο, παρά ότι η µοίρα της κοινοκτηµοσύνης

ϑα ϐρει και τις γυναίκες.

∆εν υποπτεύεται καν πως πρόκειται ακριβώς να καταργηθεί η ϑέση της γυναί-

κας σαν απλό εργαλείο παραγωγής.

Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει τίποτα πιο γελοίο από την υπερηθική ϕρίκη που

προκαλεί στους αστούς µας η δήθεν επίσηµη κοινοκτηµοσύνη των γυναικών από

τους κοµµουνιστές. Οι κοµµουνιστές δεν έχουν ανάγκη να καθιερώσουν την κοι-

νοκτηµοσύνη των γυναικών: αυτή υπήρχε σχεδόν πάντα.

Οι αστοί µας, µη όντας ευχαριστηµένοι απ΄ το γεγονός ότι έχουν στη διάθεσή

τους τις γυναίκες και τις κόρες των προλετάριών τους, χωρίς καν να γίνεται λόγος

για την επίσηµη πορνεία, ϐρίσκουν µια ιδιαίτερη ευχαρίστηση να ξελογιάζουν ο

ένας τη γυναίκα του άλλου.

Ο αστικός γάµος είναι στην πραγµατικότητα η κοινοκτηµοσύνη των παντρεµέ-

νων γυναικών. Το πολύ-πολύ ϑα µπορούσαν να κατηγορήσουν τους κοµµουνιστές

ότι στη ϑέση µιας υποκριτικά καλυµµένης κοινοκτηµοσύνης των γυναικών ϑέλουν

να ϐάλουν µια επίσηµη, ανοιχτόκαρδη κοινοκτηµοσύνη. ;;;λλωστε είναι αυτονόη-

το πως µε την κατάργηση των σηµερινών σχέσεων παραγωγής εξαφανίζεται και η

κοινοκτηµοσύνη των γυναικών που απορρέει από αυτές, δηλαδή η επίσηµη και η

ανεπίσηµη πορνεία.
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Ακόµα κατηγορήθηκαν οι κοµµουνιστές ότι ϑέλουν τάχα να καταργήσουν την

πατρίδα, την εθνότητα.

Οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα. ∆εν µπορεί να τους πάρεις αυτό που δεν έχουν.

Αφού, όµως, το προλεταριάτο πρέπει κατ΄ αρχήν να κατακτήσει την πολιτική εξου-

σία, να ανυψωθεί σε εθνική τάξη
15

, να συγκροτηθεί το ίδιο σαν έθνος, είναι και

το ίδιο ακόµα εθνικό, αν και σε καµιά περίπτωση µε την έννοια που δίνει η αστική

τάξη.

Οι εθνικοί χωρισµοί και οι εθνικές αντιθέσεις ανάµεσα στους λαούς εξαφανί-

Ϲονται όλο και περισσότερο µε την ανάπτυξη της αστικής τάξης, την ελευθερία του

εµπορίου, την παγκόσµια αγορά, την οµοιοµορφία της ϐιοµηχανικής παραγωγής

και των συνθηκών Ϲωής που αντιστοιχούν σ΄ αυτήν.

Η κυριαρχία του προλεταριάτου ϑα τους εξαφανίσει ακόµα πιο πολύ. Η κοινή

δράση, τουλάχιστον των πολιτισµένων χωρών, αποτελεί έναν από τους πρώτους

όρους της απελευθέρωσής του.

Στο ϐαθµό που ϑα καταργείται η εκµετάλλευση του ενός ατόµου από το άλλο,

ϑα καταργείται και η εκµετάλλευση του ενός έθνους από το άλλο.

Μαζί µε την εξάλειψη της αντίθεσης των τάξεων στο εσωτερικό των εθνών, εξα-

λείφεται και η εχθρική στάση των εθνών µεταξύ τους.

Οι κατηγορίες ενάντια στον κοµµουνισµό που γίνονται γενικά από ϑρησκευτι-

κή, ϕιλοσοφική και ιδεολογική σκοπιά δεν αξίζουν να συζητηθούν διεξοδικά.

Χρειάζεται µήπως µεγάλη νοηµοσύνη για να καταλάβει κανείς ότι µαζί µε

τις συνθήκες Ϲωής των ανθρώπων, µαζί µε τις κοινωνικές τους σχέσεις, µε την

κοινωνική τους ύπαρξη, αλλάζουν και οι παραστάσεις, οι αντιλήψεις και οι έννοιές

τους, µε µια λέξη αλλάζει και η συνείδησή τους·

Τι άλλο αποδείχνει η ιστορία των ιδεών, παρά ότι η πνευµατική παραγωγή

µεταβάλλεται µαζί µε την υλική παραγωγή· Οι κυρίαρχες ιδέες µιας εποχής ήταν

πάντα µονάχα οι ιδέες της κυρίαρχης τάξης.

Μιλάνε για ιδέες που επαναστατικοποιούν µια ολόκληρη κοινωνία. Μ΄ αυτό

εκφράζουν µονάχα το γεγονός, ότι µέσα στην παλιά κοινωνία σχηµατίστηκαν τα

στοιχεία µιας νέας, ότι µε τη διάλυση των παλιών συνθηκών Ϲωής συµβαδίζει η

διάλυση των παλιών ιδεών.

΄Οταν ο αρχαίος κόσµος ϐρισκόταν στη δύση του, οι παλιές ϑρησκείες νική-

ϑηκαν από τη χριστιανική ϑρησκεία. ΄Οταν το 18ο αιώνα οι χριστιανικές ιδέες

υπέκυψαν στις ιδέες του διαφωτισµού, η ϕεουδαρχική κοινωνία πάλευε για Ϲωή

και ϑάνατο µε την αστική τάξη που ήταν τότε επαναστατική. Οι ιδέες της ελευ-

ϑερίας της συνείδησης και της ϑρησκείας εκφράζανε µονάχα την κυριαρχία του

ελεύθερου συναγωνισµού στο πεδίο της γνώσης
16

.

‘Αλλά’, ϑα µας πουν, ‘οι ϑρησκευτικές, ηθικές, ϕιλοσοφικές, πολιτικές, νοµικές

ιδέες κλπ. έχουν ϐέβαια αλλάζει µέσα στην πορεία της ιστορικής εξέλιξης. ΄Οµως,

η ϑρησκεία, η ηθική, η ϕιλοσοφία, η πολιτική, το δίκαιο διατηρούνται πάντα µέσα

σ΄ αυτή την αλλαγή.’

‘Υπάρχουν ακόµα αιώνιες αλήθειες, όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη κλπ., που

είναι κοινές σ΄ όλες τις κοινωνικές καταστάσεις. Ο κοµµουνισµός όµως καταργεί

τις αιώνιες αλήθειες, καταργεί τη ϑρησκεία, την ηθική, αντί να ανανεώσει τη µορφή

τους, αντιφάσκει εποµένως µε όλες τις προηγούµενες ιστορικές εξελίξεις.’

Σε τι συνοψίζεται αυτή η κατηγορία· Η ιστορία όλης της ως τώρα κοινωνίας

κινήθηκε µέσα σε ταξικές αντιθέσεις, που στις διάφορες εποχές διαµορφώνονταν

15
Στην έκδοση του 1888 ‘να ανυψωθεί σε ηγέτιδα τάξη του έθνους’ (σηµ. γερµ. σύντ.).

16
Στην έκδοση του 1848 ‘της συνείδησης’ (σηµ. γερµ. σύντ.).
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διαφορετικά.

΄Οµως, οποιαδήποτε µορφή κι αν πήραν, η εκµετάλλευση του ενός µέρους

της κοινωνίας από το άλλο είναι ένα γεγονός κοινό σ΄ όλους τους προηγούµενους

αιώνες. Γι΄ αυτό δεν είναι καθόλου περίεργο ότι η κοινωνική συνείδηση όλων των

αιώνων, σε πείσµα κάθε διαφοράς και ποικιλοµορφίας, κινείται µέσα σε ορισµένες

κοινές µορφές, σε µορφές συνείδησης, που ϑα διαλυθούν ολοκληρωτικά µονάχα

µε την πλήρη εξαφάνιση της ταξικής αντίθεσης.

Η κοµµουνιστική επανάσταση αποτελεί την πιο ϱιζική ϱήξη µε τις πατροπα-

ϱάδοτες σχέσεις ιδιοκτησίας. ∆εν είναι καθόλου περίεργο που στην πορεία της

ανάπτυξής της ξεκόβει µε τον πιο ϱιζικό τρόπο µε τις πατροπαράδοτες ιδέες.

΄Οµως ας αφήσουµε τώρα τις αντιρρήσεις της αστικής τάξης ενάντια στον κοµ-

µουνισµό.

Είδαµε κιόλας πιο πάνω ότι το πρώτο ϐήµα στην εργατική επανάσταση είναι η

ανύψωση του προλεταριάτου σε κυρίαρχη τάξη, η κατάκτηση της δηµοκρατίας.

Το προλεταριάτο ϑα χρησιµοποιήσει την πολιτική του κυριαρχία για ν΄ απο-

σπάσει ϐαθµιαία από την αστική τάξη όλο το κεφάλαιο, να συγκεντρώσει όλα τα

εργαλεία παραγωγής στα χέρια του κράτους, δηλαδή του προλεταριάτου που είναι

οργανωµένο σαν κυρίαρχη τάξη, και να αυξήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη

µάζα των παραγωγικών δυνάµεων.

Αυτό, ϕυσικά, στην αρχή µπορεί να γίνει µονάχα µε δεσποτικές επεµβάσεις

στο δικαίωµα της ιδιοκτησίας και στις αστικές σχέσεις παραγωγής, δηλαδή µε

µέτρα που οικονοµικά ϕαίνονται ανεπαρκή και αστήρικτα, αλλά που στην πορεία

τον κινήµατος ξεπερνούν τον εαυτό τους και γίνονται αναπόφευκτα το µέσο για να

ανατραπεί ολόκληρος ο τρόπος παραγωγής.

Αυτά τα µέτρα, ϕυσικά, ϑα είναι διαφορετικά ανάλογα µε τις διάφορες χώρες.

Ωστόσο, για τις πιο προχωρηµένες χώρες ϑα µπορούν να µπουν σε εφαρµογή,

σχεδόν παντού, τα παρακάτω µέτρα:

1. Απαλλοτρίωση της γαιοκτησίας και χρησιµοποίηση της γαιοπροσόδου, για

να αντιµετωπιστούν οι κρατικές δαπάνες.

2. Γερή προοδευτική ϕορολογία.

3. Κατάργηση του κληρονοµικού δικαίου.

4. Κατάσχεση της περιουσίας όλων των ϕυγάδων και των στασιαστών.

5. Συγκέντρωση της πίστης στα χέρια του κράτους, µέσω µιας εθνικής τρά-

πεζας, που τα κεφάλαιά της ϑα ανήκουν στο κράτος και που ϑα έχει το

αποκλειστικό µονοπώλιο.

6. Συγκέντρωση στα χέρια του κράτους όλων των µέσων µεταφοράς.

7. Αύξηση του αριθµού των εθνικών εργοστασίων και των εργαλείων παραγω-

γής. Εκχέρσωση και ϐελτίωση των γαιών, σύµφωνα µ΄ ένα γενικό σχέδιο.

8. ΄Ιση υποχρεωτική δουλειά για όλους. Οργάνωση ϐιοµηχανικών στρατών,

ιδιαίτερα για τη γεωργία.

9. Συνδυασµός της γεωργίας και της ϐιοµηχανίας. Μέτρα που τείνουν στο να

εξαφανίσουν ϐαθµιαία τη διαφορά
17

ανάµεσα στην πόλη και την ύπαιθρο.

17
Στην έκδοση του 1848 ‘αντίθεση’ (σηµ. γερµ. σύντ.).
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10. ∆ηµόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Κατάργηση της δουλειάς

των παιδιών στα εργοστάσια µε τη σηµερινή της µορφή. Συνδυασµός της

εκπαίδευσης µε την υλική παραγωγή κλπ. κλπ.

΄Οταν στην πορεία της εξέλιξης ϑα έχουν εξαφανιστεί οι ταξικές διαφορές, κι

όταν ϑα έχει συγκεντρωθεί όλη η παραγωγή στα χέρια των οργανωµένων ατόµων,

τότε η δηµόσια εξουσία ϑα χάσει τον πολιτικό της χαρακτήρα. Η πολιτική εξουσία

στην ουσία της είναι η οργανωµένη ϐία µιας τάξης για την καταπίεση µιας άλλης.

΄Οταν το προλεταριάτο στην πάλη του ενάντια στην αστική τάξη συγκροτείται αναγ-

καστικά σε τάξη, όταν γίνεται µε µια επανάσταση κυρίαρχη τάξη και σαν κυρίαρχη

τάξη καταργεί ϐίαια τις παλιές σχέσεις παραγωγής, τότε µαζί µ΄ αυτές τις σχέσεις

παραγωγής καταργεί τους όρους ύπαρξης της ταξικής αντίθεσης, τις τάξεις γενικά

18
και έτσι και την ίδια τη δικιά του κυριαρχία σαν τάξη.

Στη ϑέση της παλιάς αστικής κοινωνίας µε τις τάξεις και τις ταξικές της αντι-

ϑέσεις έρχεται µια ένωση, όπου η ελεύθερη ανάπτυξη του καθενός είναι η προϋ-

πόθεση για την ελεύθερη ανάπτυξη όλων.

18
Στην έκδοση του 1848 ‘των τάξεων γενικά’ (σηµ. γερµ. σύντ.).
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4 Σοσιαλιστική και κοµµουνιστική ϕιλολογία

4.1 Ο αντιδραστικός σοσιαλισµός

4.1.1 Ο ϕεουδαρχικός σοσιαλισµός

Η γαλλική και η αγγλική αριστοκρατία απ΄ την ίδια την ιστορική της ϑέση ήταν

προορισµένη να γράφει λίβελους ενάντια στη σύγχρονη αστική κοινωνία. Στη γαλ-

λική επανάσταση του Ιούλη του 1830, στο αγγλικό κίνηµα για τη µεταρρύθµιση, η

αριστοκρατία υπέκυψε για µια ακόµα ϕορά στο µισητό νεόπλουτο. ∆εν µπορούσε

πια να γίνεται λόγος για ένα σοβαρό πολιτικό αγώνα. Μονάχα η ϕιλολογική πάλη

της απέµεινε.

Αλλά και στον τοµέα της ϕιλολογίας είχε γίνει αδύνατη η παλιά ϕρασεολογία

της εποχής της παλινόρθωσης
19

. Η αριστοκρατία για να προκαλέσει συµπάθειες

έπρεπε να παραβλέψει ϕαινοµενικά τα δικά της συµφέροντα και να διατυπώσει

το κατηγορητήριο της ενάντια στην αστική τάξη µονάχα προς το συµφέρον της

εργατική5 τάξης που ήταν ϑύµα της εκµετάλλευσης. ΄Ετσι απολάµβανε την ικα-

νοποίηση ότι µπορούσε ν΄ απευθύνει λίβελους ενάντια στο νέο αφεντικό της και να

του ψιθυρίζει στ΄ αυτί λίγο-πολύ µαύρες προφητείες.

Μ΄ αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε ο ϕεουδαρχικός σοσιαλισµός, µισός ιερεµιάδα,

µισός λίβελος, µισός αντίλαλος απ΄ το παρελθόν, µισός απειλή για το µέλλον, κάπο-

τε χτυπώντας κατάστηθα την αστική τάξη µε πικρόχολη, πνευµατική, σαρκαστική

κριτική, αλλά που ϕαινόταν πάντα κωµικός µε την ολοκληρωτική ανικανότητά του

να κατανοήσει την πορεία της σύγχρονης ιστορίας.

Για να πάρουν µαζί τους το λαό, ανέµιζαν για σηµαία τον προλεταριακό σάκο

της επαιτείας. Κάθε ϕορά όµως που ο λαός τους ακολουθούσε, έβλεπε από πί-

σω τους τα παλιά ϕεουδαρχικά οικόσηµα και σκόρπιζε ξεσπάζοντας σε ϐροντερά

ασεβή γέλια.

΄Ενα µέρος από τους γάλλους νοµιµόφρονες
20

και η ‘Νέα Αγγλία’
21

πρόσφεραν

στον κόσµο αυτό το ϑέαµα.

΄Οταν οι ϕεουδάρχες αποδείχνουν ότι ο δικός τους τρόπος εκµετάλλευσης ήταν

αλλιώς διαµορφωµένος από τον αστικό, τότε ξεχνούν µονάχα ένα πράγµα, ότι

αυτοί ασκούσαν την εκµετάλλευση µέσα σε ολότελα διαφορετικές καταστάσεις

και συνθήκες που έχουν ξεπεραστεί σήµερα. ΄Οταν αποδείχνουν ότι κάτω από

τη δική τους κυριαρχία δεν υπήρχε το σύγχρονο προλεταριάτο, ξεχνούν µόνο

ότι η σύγχρονη αστική τάξη ήταν ίσα-ίσα ένας αναγκαίος γόνος του δικού τους

κοινωνικού καθεστώτος.

Κατά τα άλλα αποσιωπούν τόσο λίγο τον αντιδραστικό χαρακτήρα της κριτικής

τους, που η κύριά τους κατηγορία ενάντια στην αστική τάξη είναι ακριβώς ότι

19
∆εν εννοούµε την αγγλική παλινόρθωση του 1660-1689, αλλά τη γαλλική περίοδο της παλινόρθω-

σης του 1814-1830. (Σηµείωση του ΄Ενγκελς στην αγγλική έκδοση ϱου 1888).

20
Οπαδοί της δυναστείας των Βουρβόνων που ανατράπηκε το 1830. Εκπροσωπούσαν τα συµφέροντα

των µεγάλων γαιοκτηµόνων. Στον αγώνα ενάντια στη δυναστεία του οίκου της Ορλεάνης που κυριαρ-

χούσε το 1830-1848 και που στηριζόταν στη χρηµατιστική αριστοκρατία και τη µεγαλοαστική τάξη,

ένα τµήµα των νοµιµοφρόνων προχωρούσε συχνά στην κοινωνική δηµαγωγία και συµπεριφερόταν σαν

προστάτης των εργαζοµένων από την εκµετάλλευση της αστικής τάξης (σηµ. γερµ. σύντ.).

21
Η ‘Νέα Αγγλία’ (Young England) ήταν ένας κύκλος που ιδρύθηκε το 1824 από άγγλους αρι-

στοκράτες, πολιτικούς και ανθρώπους των γραµµάτων, που προσχώρησαν στο Συντηρητικό Κόµµα

(Τόρις). Γνωστοί εκπρόσωποι της ‘Νέας Αγγλίας’ ήταν ο Μπέντζαµιν Ντισραέλι (1804-1881) και ο Το-

µας Κάρλαϊλ (1795-1881). ΄Εκφραζαν τη δυσαρέσκεια της αριστοκρατίας των γαιοκτηµόνων για την

αυξανόµενη οικονοµική και πολιτική εξουσία της αστικής τάξης και χρησιµοποίησαν δηµαγωγικά µέ-

σα για να επηρεάσουν την εργατική τάξη και να τη χρησιµοποιήσουν κατά της αστικής τάξης (. . . )

(σηµ. γερµ. σύντ.).
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στο καθεστώς της αναπτύσσεται µια τάξη που ϑα τινάξει στον αέρα όλο το παλιό

κοινωνικό καθεστώς.

Κατηγορούν την αστική τάξη ακόµα περισσότερο ότι δηµιουργεί ένα επανα-

στατικό προλεταριάτο και όχι ένα προλεταριάτο γενικά.

Γι΄ αυτό, στην πολιτική πρακτική συµµετέχουν σ΄ όλα τα µέτρα ϐίας ενάντια

στην εργατική τάξη. Και στην καθηµερινή Ϲωή, παρ΄ όλη τη ϕουσκωµένη ϕρασεο-

λογία τους, καταδέχονται να µαζεύουν τα χρυσά µήλα
22

και να εµπορεύονται και

ν΄ ανταλλάσσουν την πίστη, τον έρωτα και την τιµή, µε µαλλί, κοκκινογούλια και

ϱακή
23

.

Κι όπως ο παπάς κι ο ϕεουδάρχης ϐάδιζαν πάντα χέρι µε χέρι, έτσι και ο

παπαδίστικος σοσιαλισµός ϐαδίζει χέρι µε χέρι µε το ϕεουδαρχικό σοσιαλισµό.

∆εν υπάρχει πιο εύκολο πράγµα από το να δώσεις ένα σοσιαλιστικό επίχρισµα

στο χριστιανικό ασκητισµό. Μήπως ο χριστιανισµός δεν καταφέρθηκε κι ενάντια

στην ατοµική ιδιοκτησία, ενάντια στο γάµο, ενάντια στο κράτος· Μήπως στη ϑέση

τους δεν κήρυχνε την αγαθοεργία και τη Ϲητιανιά, την αγαµία και τη ϑανάτωση

της σάρκας, το µοναχικό ϐίο και την εκκλησία· Ο χριστιανικός
24

σοσιαλισµός δεν

είναι παρά ο αγιασµός που µ΄ αυτόν ο παπάς ευλογεί το ϑυµό του αριστοκράτη.

4.1.2 Ο µικροαστικός σοσιαλισµός

Η ϕεουδαρχική αριστοκρατία δεν είναι η µοναδική τάξη που γκρεµίστηκε από

την αστική τάξη, δεν είναι η µοναδική τάξη που οι συνθήκες της Ϲωής της µαραί-

νονταν και σβήνανε µέσα στη σύγχρονη αστική κοινωνία. Οι ελεύθεροι αστοί και

η µικρή αγροτική τάξη του µεσαίωνα ήταν οι πρόδροµοι της σύγχρονης αστικής

τάξης. Στις ϐιοµηχανικά και εµπορικά λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, αυτή η τάξη

εξακολουθεί να ϕυτοζωεί πλάι στην αστική τάξη που αναπτύσσεται.

Στις χώρες όπου αναπτύχθηκε ο σύγχρονος πολιτισµός, διαµορφώθηκε µια

καινούργια τάξη µικροαστών, που ταλαντεύεται ανάµεσα στο προλεταριάτο και

την αστική τάξη και που σαν συµπληρωµατικό κοµµάτι της αστικής κοινωνίας

ξαναδηµιουργείται πάντα απ΄ την αρχή, που τα µέλη της όµως εκσφενδονίζονται

διαρκώς µέσα από το συναγωνισµό προς τα κάτω, προς το προλεταριάτο, και που

ακόµα, µε την ανάπτυξη της µεγάλης ϐιοµηχανίας, ϐλέπουν να πλησιάζει η στιγµή

που ϑα εξαφανιστούν ολότελα σαν αυτοτελές τµήµα της σύγχρονης κοινωνίας και

ϑα αντικατασταθούν στο εµπόριο, τη µανιφακτούρα και τη γεωργία, µε επιστάτες

και υπηρέτες.

Σε χώρες όπως στη Γαλλία, όπου η αγροτική τάξη αποτελεί πολύ περισσότερο

από το µισό του πληθυσµού, ήταν ϕυσικό συγγραφείς, που πήγαιναν µαζί µε το

προλεταριάτο ενάντια στην αστική τάξη, να χρησιµοποιήσουν στην κριτική τους

για το αστικό καθεστώς το µικροαστικό και µικροαγροτικό µέτρο και να πάρουν το

µέρος των εργατών από τη µικροαστική σκοπιά. ΄Ετσι διαµορφώθηκε ο µικροαστι-

κός σοσιαλισµός. Ο Σισµοντί είναι ο αρχηγός αυτής της ϕιλολογίας, όχι µονάχα

για τη Γαλλία, αλλά και για την Αγγλία.

22
Στην έκδοση του 1888 ‘τα µήλα που έπεσαν από το δέντρο της ϐιοµηχανίας’ (σηµ. γερµ. σύντ.).

23
Αυτό αφορά κυρίως τη Γερµανία, όπου οι ευγενείς της υπαίθρου και οι γιούνκερ εκµεταλλεύονται

ένα µεγάλο µέρος από τα κτήµατά τους για δικό τους λογαριασµό και µε τη ϐοήθεια επιστατών, ενώ

παράλληλα είναι µεγαλοπαραγωγοί Ϲάχαρης από τεύτλα και ϱακής από πατάτες. Οι πλουσιότεροι

άγγλοι αριστοκράτες δεν ξέπεσαν ακόµα τόσο πολύ, αλλά κι αυτοί ακόµα ξέρουν πώς µπορεί να

εξουδετερώνει κανείς την πτώση της γαιοπροσόδου µε την προσφορά του ονόµατος του σε λίγο-πολύ

αµφίβολης ποιότητας ιδρυτές µετοχικών εταιριών. (Σηµείωση του ΄Ενγκελς στην αγγλική έκδοση του

1888).

24
Στην έκδοση του 1848 ‘ιερός’ (σηµ. γερµ. σύντ.).
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Ο σοσιαλισµός αυτός ανέλυσε µε πολύ µεγάλη οξύνοια τις αντιφάσεις που

υπάρχουν στις σύγχρονες σχέσεις παραγωγής. Ξεσκέπασε τις υποκριτικές ωραιο-

ποιήσεις των οικονοµολόγων. Απέδειξε µε αδιάψευστο τρόπο τα καταστροφικά

αποτελέσµατα των µηχανών και του καταµερισµού της εργασίας, τη συγκέντρωση

των κεφαλαίων και της γαιοκτησίας, την υπερπαραγωγή, τις κρίσεις, τον αναγκα-

στικό αφανισµό των µικροαστών και αγροτών, την αθλιότητα του προλεταριάτου,

την αναρχία στην παραγωγή, την κραυγαλέα δυσαναλογία στη διανοµή του πλού-

του, τον εξοντωτικό ϐιοµηχανικό πόλεµο ανάµεσα στα έθνη, τη διάλυση των παλιών

εθίµων, των παλιών οικογενειακών σχέσεων, των παλιών εθνοτήτων.

Ωστόσο, στο ϑετικό του περιεχόµενο, ο σοσιαλισµός αυτός ϑέλει είτε ν΄ απο-

καταστήσει τα παλιά µέσα παραγωγής και ανταλλαγής και µαζί τους τις παλιές

σχέσεις ιδιοκτησίας και την παλιά κοινωνία, είτε να κλείσει ξανά µε τη ϐία τα σύγ-

χρονα µέσα παραγωγής και ανταλλαγής µέσα στα πλαίσια των παλιών σχέσεων

ιδιοκτησίας, που είχαν ανατιναχτεί και που δεν µπορούσαν παρά ν΄ ανατιναχτούν

απ΄ αυτά τα ίδια τα σύγχρονα µέσα παραγωγής. Και στις δύο περιπτώσεις, ο

σοσιαλισµός αυτός είναι ταυτόχρονα και αντιδραστικός και ουτοπικός.

Συντεχνιακό καθεστώς στη µανιφακτούρα και πατριαρχική οικονοµία στην

ύπαιθρο, αυτή είναι η τελευταία του λέξη. Στην παραπέρα εξέλιξή της η τάση

αυτή κατάντησε µια δειλή αποχαύνωση
25

.

4.1.3 Ο γερµανικός ή ο ‘αληθινός’ σοσιαλισµός

Η σοσιαλιστική και κοµµουνιστική ϕιλολογία της Γαλλίας που γεννήθηκε κάτω

από την πίεση της κυρίαρχης αστικής τάξης, και που είναι η ϕιλολογική έκφραση

της πάλης ενάντια σ΄ αυτή την κυριαρχία, µεταφέρθηκε στη Γερµανία σε εποχή

όπου η αστική τάξη µόλις άρχιζε τον αγώνα της ενάντια στο ϕεουδαρχικό απολυ-

ταρχισµό.

Γερµανοί ϕιλόσοφοι, µισοφιλόσοφοι και ωραιολόγοι ϱίχτηκαν αχόρταγα σ΄ αυ-

τή τη ϕιλολογία και ξέχασαν ακριβώς ότι µε την εισαγωγή αυτών των έργων απ΄ τη

Γαλλία στη Γερµανία, δεν είχε γίνει ταυτόχρονα και η εισαγωγή των γαλλικών συν-

ϑηκών Ϲωής. Μέσα στις γερµανικές συνθήκες, η γαλλική ϕιλολογία έχασε κάθε

άµεση πρακτική σηµασία και πήρε µια όψη καθαρά ϕιλολογική. Αναγκάστηκε

να παρουσιαστεί σαν αργόσχολη ϑεωρητικολογία
26

για την πραγµατοποίηση της

ανθρώπινης ϕύσης. ΄Ετσι, για τους γερµανούς ϕιλόσοφους του λ8ου αιώνα, οι

διεκδικήσεις της πρώτης γαλλικής επανάστασης είχαν µονάχα την έννοια ότι ήταν

διεκδικήσεις του ‘πρακτικού λόγου’ γενικά, και οι εκδηλώσεις της ϑέλησης της

επαναστατικής γαλλικής αστικής τάξης σήµαιναν στα µάτια τους τους νόµους της

καθαρής ϑέλησης, της ϑέλησης, όπως ϑα πρέπει να είναι, της αληθινά ανθρώπινης

ϑέλησης.

Η αποκλειστική δουλειά των γερµανών λογίων ήταν να εναρµονίσουν τις νέες

γαλλικές ιδέες µε την παλιά τους ϕιλοσοφική συνείδηση ή καλύτερα να αφοµοιώ-

σουν τις γαλλικές ιδέες από τη δικιά τους τη ϕιλοσοφική άποψη.

Η αφοµοίωση αυτή έγινε µε τον ίδιο τρόπο, µε τον οποίο αφοµοιώνει κανείς

µια ξένη γλώσσα, µε τη µετάφραση.

Είναι γνωστό πώς οι καλόγεροι µετέγραφαν µε ανούσιες ιστορίες καθολικών

αγίων τα χειρόγραφα, όπου ήταν γραµµένα τα κλασικά έργα της αρχαίας ειδω-

25
Στην έκδοση του 1888 ‘Τελικά, όταν τα σκληροτράχηλα ιστορικά γεγονότα έδιωξαν κάθε µέθη

αυταπάτης, η µορφή αυτή του σοσιαλισµού εκφυλίστηκε σε µιαν οιχτρή αποχαύνωση’ (σηµ. γερµ.

σύντ.).

26
Στην έκδοση του 1848 ‘θεωρητικολογία για την αληθινή κοινωνία’ (σηµ. γερµ. σύντ.).
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λολατρικής εποχής. Οι γερµανοί λόγιοι ακολούθησαν τον αντίθετο δρόµο µε τη

ϐέβηλη γαλλική ϕιλολογία. ΄Εγραφαν τις ϕιλοσοφικές τους ανοησίες πίσω από

το γαλλικό πρωτότυπο. Για παράδειγµα, πίσω από τη γαλλική κριτική των χρη-

µατικών σχέσεων, έγραψαν: ‘Αποξένωση της ανθρώπινης ϕύσης’. Πίσω από τη

γαλλική κριτική του αστικού κράτους έγραψαν: ‘Κατάργηση της κυριαρχίας του

αφηρηµένου γενικού’ κλπ.

Την υποκατάσταση αυτής της ϕιλοσοφικής ϕρασεολογίας
27

στις γαλλικές εξε-

λίξεις τη ϐάφτισαν ‘φιλοσοφία της πράξης’, ‘αληθινό σοσιαλισµό’, ‘γερµανική επι-

στήµη του σοσιαλισµού’, ‘φιλοσοφική ϑεµελίωση του σοσιαλισµού’ κλπ.

Με τον τρόπο αυτό ευνούχισαν για τα καλά τη γαλλική σοσιαλιστική και κοµ-

µουνιστική ϕιλολογία. Και µια που αυτή η ϕιλολογία στα χέρια των Γερµανών

έπαψε να εκφράζει την πάλη µιας τάξης ενάντια σε µια άλλη, ο Γερµανός πείστη-

κε ότι ξεπέρασε τη ‘γαλλική µονοµέρεια’ και ότι εκπροσωπούσε, αντί τις αληθινές

ανάγκες, την ανάγκη της αλήθειας, και αντί τα συµφέροντα του προλεταριάτου,

τα συµφέροντα της ανθρώπινης ϕύσης, του ανθρώπου γενικά, του ανθρώπου που

δεν ανήκει σε καµιά τάξη, που δεν ανήκει καθόλου στην πραγµατικότητα, που

ανήκει µονάχα στον οµιχλώδη ουρανό της ϕιλοσοφικής ϕαντασίας.

Αυτός ο γερµανικός σοσιαλισµός, που έπαιρνε τόσο σοβαρά και πανηγυρικά τις

αδέξιες µαθητικές του ασκήσεις και τις διαλαλούσε τόσο αγύρτικα, έχασε ωστόσο

σιγά-σιγά τη σχολαστική του αθωότητα.

Ο αγώνας της γερµανικής και ιδιαίτερα της πρωσικής αστικής τάξης ενάντια

στους ϕεουδάρχες και την απόλυτη µοναρχία, µε µια λέξη, το ϕιλελεύθερο κίνηµα,

έγινε πιο σοβαρό.

΄Ετσι, στον ‘αληθινό’ σοσιαλισµό δόθηκε η τόσο ποθητή ευκαιρία να αντιπα-

ϱαθέσει τις σοσιαλιστικές διεκδικήσεις στο πολιτικό κίνηµα, για να εξαπολύσει

τα πατροπαράδοτα αναθέµατα ενάντια στο ϕιλελευθερισµό, ενάντια στο αντιπρο-

σωπευτικό κράτος, ενάντια στον αστικό συναγωνισµό, την αστική ελευθερία του

τύπου, το αστικό δίκαιο, την αστική ελευθερία και ισότητα και για να κηρύξει στη

λαϊκή µάζα πως δεν έχει να κερδίσει τίποτε απ΄ αυτό το αστικό κίνηµα, αντίθετα

ϑα τα χάσει όλα. Ο γερµανικός σοσιαλισµός ξέχασε έγκαιρα ότι η γαλλική κρι-

τική, που αυτός αποτελούσε τον ανιαρό αντίλαλο της, προϋποθέτει τη σύγχρονη

αστική κοινωνία, µε τους αντίστοιχους υλικούς όρους Ϲωής και µε την ανάλογη

πολιτική συγκρότηση, όλες προϋποθέσεις που στη Γερµανία έπρεπε πρώτα να

κατακτηθούν.

Στις γερµανικές απολυταρχικές κυβερνήσεις µε την ακολουθία τους από παπά-

δες, δασκάλους, ευγενείς της υπαίθρου και γραφειοκράτες, ο σοσιαλισµός αυτός

χρησίµευε σαν ποθητό σκιάχτρο ενάντια στην αστική τάξη που τραβούσε απειλη-

τικά προς τα πάνω.

Αποτελούσε το γλυκερό συµπλήρωµα στις πικρές ϐουρδουλιές και τις σφαίρες,

µε τις οποίες οι ίδιες αυτές κυβερνήσεις αντιµετώπιζαν τις γερµανικές εργατικές

εξεγέρσεις.

Αν ο ‘αληθινός’ σοσιαλισµός έγινε έτσι ένα όπλο στα χέρια των κυβερνήσεων

ενάντια στη γερµανική αστική τάξη, ταυτόχρονα εκπροσωπούσε άµεσα ένα αν-

τιδραστικό συµφέρον, το συµφέρον του γερµανικού µικροαστισµού
28

. Η µι-

κροαστική τάξη που έχει κληροδοτηθεί από το 16ο αιώνα και που τότε όλο και

ξαναεµφανιζόταν καινούργια µε διαφορετική µορφή, αποτελεί στη Γερµανία την

ουσιαστική κοινωνική ϐάση της υπάρχουσας κατάστασης.

27
Στην έκδοση του 1848 ‘Αυτή την υποκατάσταση της ϕιλοσοφικής τους ϕρασεολογίας’ (σηµ. γερµ

σύντ.).

28
Στην έκδοση του 1888 ‘των γερµανών Φιλισταίων’ (σηµ. γερµ. σύντ.).
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Η διατήρησή της είναι διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης στη Γερµανία.

Η µικροαστική τάξη ϕοβάται το ϐέβαιο αφανισµό της από τη ϐιοµηχανική και πο-

λιτική κυριαρχία της αστικής τάξης, από τη µια µεριά εξαιτίας της συγκέντρωσης

του κεφαλαίου και από την άλλη µε την εµφάνιση ενός επαναστατικού προλε-

ταριάτου. Ο ‘αληθινός’ σοσιαλισµός της ϕάνηκε ότι χτυπάει µ΄ ένα σµπάρο δύο

τρυγόνια. Εξαπλώθηκε σαν επιδηµία.

Η εσθήτα, ϕτιαγµένη από αραχνοΰφαντες ϑεωρητικολογίες, κεντηµένη µε όµορ-

ϕα ϱητορικά λουλούδια, διαποτισµένη από πνιγερή αισθηµατική δροσιά, αυτή η

απλόχωρη εσθήτα όπου οι γερµανοί σοσιαλιστές τύλιξαν τις λίγες κοκαλιάρικες

‘αιώνιες αλήθειες’ τους, αύξησε µονάχα την κατανάλωση του εµπορεύµατος τους

από αυτό το κοινό.

Από τη µεριά του, ο γερµανικός σοσιαλισµός αντιλαµβάνεται όλο και πιο πολύ

τον προορισµό του να είναι ο ποµπώδης εκπρόσωπος αυτής της µικροαστικής

τάξης.

Ανακήρυξε το γερµανικό έθνος πρότυπο έθνος και το γερµανό µικροαστό
29

πρότυπο άνθρωπο. Σε κάθε ποταπότητα αυτού του µικροαστού έδινε ένα από-

κρυφο, ανώτερο, σοσιαλιστικό νόηµα που σήµαινε το αντίθετο της. Τραβούσε ως

την τελική συνέπεια, παίρνοντας ϑέση ενάντια στη ‘βάναυσα καταστροφική’ τάση

του κοµµουνισµού και διαλαλώντας την αµερόληπτη ανωτερότητά του πάνω απ΄

όλους τους ταξικούς αγώνες. Με πολύ λίγες εξαιρέσεις, όλα τα δήθεν σοσιαλιστικά

και κοµµουνιστικά έργα που κυκλοφορούν στη Γερµανία, ανήκουν στην περιοχή

αυτής της ϐροµερής και εκνευριστικής ϕιλολογίας
30

.

4.2 Ο συντηρητικός ή αστικός σοσιαλισµός

΄Ενα µέρος της αστικής τάξης ϑέλει να διορθώσει τα κοινωνικά κακά, για να

εξασφαλίσει την ύπαρξη της αστικής κοινωνίας.

Σ΄ αυτή την κατηγορία ανήκουν: οικονοµολόγοι, ϕιλάνθρωποι, ανθρωπιστές,

άνθρωποι που ασχολούνται µε τη ϐελτίωση της κατάστασης των εργαζόµενων τά-

ξεων, οργανωτές αγαθοεργιών, προστάτες των Ϲώων, ιδρυτές συλλόγων υπέρ της

µετριοπάθειας, οι πιο παρδαλοί ψευτοµεταρρυθµιστές. Κι αυτό τον αστικό σοσια-

λισµό έφτασαν να τον επεξεργαστούν σε ολόκληρα συστήµατα.

Ας αναφέρουµε σαν παράδειγµα τη Φιλοσοφία της αθλιότητας τον Προυντόν.

Οι σοσιαλιστές αστοί ϑέλουν τις συνθήκες Ϲωής της σύγχρονης κοινωνίας χωρίς

τους αγώνες και τους κινδύνους που απορρέουν αναγκαστικά απ΄ αυτήν. Θέλουν

τη σηµερινή κοινωνία, αλλά αφού της αφαιρεθούν τα στοιχεία που την επαναστα-

τικοποιούν και τη διαλύουν. Θέλουν την αστική τάξη χωρίς το προλεταριάτο. Η

αστική τάξη, ϕυσικά, ϕαντάζεται τον κόσµο όπου κυριαρχεί σαν τον καλύτερο κό-

σµο. Ο αστικός σοσιαλισµός επεξεργάζεται αυτή την παρήγορη εικόνα σ΄ ένα µισό

ή ολοκληρωµένο σύστηµα. ΄Οταν παροτρύνει το προλεταριάτο να πραγµατοποιή-

σει τα συστήµατά του και να µπει στη νέα Ιερουσαλήµ, τότε κατά ϐάθος το καλεί

απλώς να σταµατήσει στη σηµερινή κοινωνία, να αποβάλει, όµως, τις εχθρικές

αντιλήψεις που έχει γι΄ αυτήν.

Μια δεύτερη, λιγότερο συστηµατική, αλλά πιο πρακτική µορφή αυτού του

σοσιαλισµού, δοκίµασε να αποτρέψει την εργατική τάξη από κάθε επαναστατικό

κίνηµα, αποδείχνοντας ότι δεν µπορεί να την ωφελήσει αυτή ή εκείνη η πολιτική

29
Στην έκδοση του 1888 ‘γερµανό µικρό Φιλισταίο’ (σηµ. γερµ. σύντ.).

30
Η επαναστατική ϑύελλα του 1848 σάρωσε όλη αυτή την αξιοθρήνητη τάση και αφαίρεσε από τους

οπαδούς της την όρεξη να µιλούν άλλο για σοσιαλισµό. Κύριος εκπρόσωπος και κλασικός τύπος αυτής

της τάσης είναι ο κ. Καρλ Γκριν. (Σηµείωση του ΄Ενγκελς στη γερµανική έκδοση του 1890).
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αλλαγή, αλλά µονάχα µια αλλαγή των υλικών συνθηκών Ϲωής, των οικονοµικών

σχέσεων. ΄Οµως, ο σοσιαλισµός αυτός, µε την αλλαγή των υλικών συνθηκών Ϲωής

δεν εννοεί καθόλου την κατάργηση των αστικών σχέσεων παραγωγής, που µπορεί

να γίνει µονάχα µε επαναστατικό τρόπο, αλλά διοικητικές ϐελτιώσεις που πραγ-

µατοποιούνται πάνω στο έδαφος αυτών των σχέσεων παραγωγής και εποµένως δεν

ϑα αλλάξει τίποτα στη σχέση του κεφαλαίου και της µισθωτής εργασίας, αλλά στην

καλύτερη περίπτωση ϑα µειώσει για την αστική τάξη τα έξοδα της κυριαρχίας της

και ϑα απλοποιήσει τον κρατικό της προϋπολογισµό.

Την πιο ταιριαστή του έκφραση ο αστικός σοσιαλισµός την αποκτάει τότε µο-

νάχα, όταν καταντάει ένα απλό ϱητορικό σχήµα.

Ελεύθερο εµπόριο ! Προς όφελος της εργαζόµενης τάξης. Προστατευτικοί

δασµοί ! Προς όφελος της εργαζόµενης τάξης. Φυλακές µε κελιά ! Προς όφελος

της εργαζόµενης τάξης. Αυτή είναι η τελευταία λέξη του αστικού σοσιαλισµού, η

µόνη που την εννοεί στα σοβαρά.

Ο σοσιαλισµός της αστικής τάξης είναι ακριβώς ο ισχυρισµός ότι οι αστοί είναι

αστοί προς όφελος της εργαζόµενης τάξης.

4.3 Ο κριτικός ουτοπικός σοσιαλισµός και κοµµουνισµός

∆εν µιλάµε εδώ για τη ϕιλολογία, που σ΄ όλες τις σύγχρονες µεγάλες επανα-

στάσεις διατύπωσε τις διεκδικήσεις του προλεταριάτου (έργα τον Μπαµπέφ κλπ.).

Οι πρώτες απόπειρες του προλεταριάτου να επιβάλει άµεσα το δικό του ταξι-

κό συµφέρον, που έγιναν σε µια εποχή γενικού αναβρασµού, στην περίοδο της

ανατροπής της ϕεουδαρχικής κοινωνίας, απέτυχαν αναγκαστικά, γιατί το ίδιο το

προλεταριάτο δεν είχε ακόµα εξελιχθεί και γιατί έλειπαν οι υλικοί όροι της απελευ-

ϑέρωσής του, που είναι ακριβώς το προϊόν της αστικής εποχής. Η επαναστατική

ϕιλολογία που συνόδευε τα πρώτα αυτά κινήµατα του προλεταριάτου, είναι στο

περιεχόµενο της αναγκαστικά αντιδραστική. Κηρύχνει ένα γενικό ασκητισµό και

µια χοντροκοµµένη ισοπέδωση.

Τα καθαυτό σοσιαλιστικά και κοµµουνιστικά συστήµατα, τα συστήµατα του Σεν

Σιµόν, του Φουριέ, του ΄Οουεν κλπ., εµφανίζονται στην πρώτη ανεξέλικτη περίοδο

της πάλης ανάµεσα στο προλεταριάτο και την αστική τάξη, που περιγράψαµε πιο

πάνω. (Βλ. αστική τάξη και προλεταριάτο).

Οι εφευρέτες αυτών των συστηµάτων ϐλέπουν, ϐέβαια, την αντίθεση των τάξεων

καθώς και τη δραστικότητα των διαλυτικών στοιχείων µέσα στην ίδια την κυρίαρχη

κοινωνία. ∆εν ϐλέπουν, όµως, από τη µεριά του προλεταριάτου καµιά ιστορική

πρωτοβουλία, κανένα δικό του πολιτικό κίνηµα.

Μια και η ανάπτυξη της ταξικής αντίθεσης συµβαδίζει µε την ανάπτυξη της

ϐιοµηχανίας, δεν ϐλέπουν ούτε τους υλικούς όρους για την απελευθέρωση του

προλεταριάτου και ψάχνουν να ϐρουν µια κοινωνική επιστήµη, κοινωνικούς νό-

µους για να δηµιουργήσουν αυτούς τους όρους.

Στη ϑέση της κοινωνικής δράσης πρέπει να µπει η προσωπική τους εφευρετική

δράση, στη ϑέση των ιστορικών όρων για την απελευθέρωση µπαίνουν ϕανταστικοί

όροι, στη ϑέση της ϐαθµιαία αναπτυσσόµενης οργάνωσης τον προλεταριάτου σε

τάξη, µπαίνει µια οργάνωση της κοινωνίας που σκαρώθηκε ειδικά γι΄ αυτό. Γι΄

αυτούς, η µελλοντική παγκόσµια ιστορία αναλύεται στην προπαγάνδα και την

πρακτική εφαρµογή των κοινωνικών τους σχεδίων.

΄Εχουν, ϐέβαια, επίγνωση ότι µε τα σχέδιά τους εκπροσωπούν κυρίως το συµ-

ϕέρον της εργαζόµενης τάξης, γιατί είναι η τάξη που υποφέρει πιο πολύ. Και
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µονάχα απ΄ αυτή την άποψη της τάξης που υποφέρει περισσότερο, υπάρχει γι΄

αυτούς το προλεταριάτο.

Η ανεξέλικτη, όµως, µορφή της ταξικής πάλης, όπως και οι δικές τους συν-

ϑήκες Ϲωής, τους κάνουν να νοµίζουν πως ϐρίσκονται πολύ πιο πάνω απ΄ αυτή

την ταξική αντίθεση. Θέλουν να ϐελτιώσουν τις συνθήκες Ϲωής όλων των µελών

της κοινωνίας, ακόµα και των πιο ευκατάστατων. Γι΄ αυτό, απευθύνουν διαρκώς

εκκλήσεις σ΄ ολόκληρη την κοινωνία χωρίς διάκριση και µάλιστα κατά προτίµηση

στην κυρίαρχη τάξη. Γιατί αρκεί να κατανοήσει κανείς το σύστηµά τους για ν΄ ανα-

γνωρίσει ότι είναι το καλύτερο δυνατό σχέδιο της καλύτερης δυνατής κοινωνίας.

Γι΄ αυτό αποκρούουν κάθε πολιτική και ιδιαίτερα κάθε επαναστατική δράση,

ϑέλουν να πετύχουν το σκοπό τους µε ειρηνικά µέσα και προσπαθούν να ανοί-

ξουν δρόµο στο καινούργιο κοινωνικό ευαγγέλιο µε µικρούς πειραµατισµούς, που

ϕυσικά πάντα αποτυχαίνουν, µε τη δύναµη του παραδείγµατος.

Αυτή η ϕανταστική περιγραφή της µελλοντικής κοινωνίας εµφανίζεται σε µια

εποχή που το προλεταριάτο είναι ακόµα εξαιρετικά ανεξέλικτο, που, εποµένως, και

το ίδιο αντιλαµβάνεται ακόµα µε ϕανταστικό τρόπο την ίδια τη ϑέση του, από τη

γεµάτη διαίσθηση, πρώτη επιθυµία του για µια γενική µετατροπή της κοινωνίας.

Τα σοσιαλιστικά και κοµµουνιστικά κείµενα αποτελούνται όµως και από κρι-

τικά στοιχεία. Χτυπούν όλες τις ϐάσεις της σηµερινής κοινωνίας. Γι΄ αυτό πρό-

σφεραν εξαιρετικά πολύτιµο υλικό για τη διαφώτιση των εργατών. Οι ϑετικές τους

απόψεις για τη µελλοντική κοινωνία, για παράδειγµα κατάργηση της αντίθεσης

ανάµεσα στην πόλη και την ύπαιθρο, κατάργηση της οικογένειας, του ατοµικού

κέρδους, της µισθωτής εργασίας, η διακήρυξη της κοινωνικής αρµονίας, η µε-

τατροπή του κράτους σε απλή διαχείριση της παραγωγής - όλες αυτές οι ϑέσεις

τους εκφράζουν µονάχα την εξάλειψη της ταξικής αντίθεσης, που µόλις αρχίζει να

αναπτύσσεται και που τη γνωρίζουν µόνο στην πρώτη αδιαµόρφωτη και ακαθόρι-

στη ακόµα µορφή της. Γι΄ αυτό, αυτές οι ίδιες οι ϑέσεις έχουν ακόµα ένα καθαρά

ουτοπικό νόηµα.

Η σηµασία του κριτικού-ουτοπικού σοσιαλισµού και κοµµουνισµού ϐρίσκε-

ται σε αντίστροφη σχέση µε την ιστορική εξέλιξη. Στο ϐαθµό που αναπτύσσεται

και διαµορφώνεται η ταξική πάλη, στον ίδιο ϐαθµό χάνει κάθε πρακτική αξία,

κάθε ϑεωρητική δικαιολογία αυτή η ϕανταστική ανύψωση πάνω απ΄ την πάλη αυ-

τή, αυτή η ϕανταστική καταπολέµησή της. Γι΄ αυτό κι αν από πολλές απόψεις

οι αυτουργοί αυτών των συστηµάτων ήταν επαναστάτες, οι µαθητές τους όµως

συγκροτούν πάντα αντιδραστικές αιρέσεις. ∆ιατηρούν αναλλοίωτες τις παλιές αν-

τιλήψεις των δασκάλων σχετικά µε την ιστορική εξέλιξη του προλεταριάτου. Γι΄

αυτό προσπαθούν µε συνέπεια ν΄ αµβλύνουν ξανά την ταξική πάλη και να συµβι-

ϐάσουν τις αντιθέσεις. Εξακολουθούν να ονειρεύονται ότι ϑα πραγµατοποιήσουν

µε πειράµατα τις κοινωνικές τους ουτοπίες : ΄Ιδρυση µεµονωµένων ϕαλανστηρίων,

δηµιουργία αποικιών στο εσωτερικό (home-colonies), ίδρυση µιας µικρής Ικαρίας

31
, µικροσκοπική έκδοση της νέας Ιερουσαλήµ. Και για να χτίσουν όλους αυτούς

τους ισπανικούς πύργους, αναγκάζονται να κάνουν έκκληση στην αστική καρδιά

και το αστικό ϐαλάντιο των ϕιλανθρώπων. Σιγά-σιγά πέφτουν στην κατηγορία

31
Φαλανστήρια ήταν η ονοµασία των σοσιαλιστικών αποικιών που σχεδίαζε ο Σαρλ Φουριέ. Ικαρία,

ονόµαζε ο Καµπέ την ουτοπία του και αργότερα την κοµµουνιστική του αποικία στην Αµερική. (Σηµεί-

ωση του ΄Ενγκελς στην αγγλική έκδοση του 1888). Αποικίες στο εσωτερικό (Home-colonies) ονοµάζει

ο ΄Οουεν τις κοµµουνιστικές, υποδειγµατικές εταιρίες του. Φαλανστήρια ήταν το όνοµα για τα κοι-

νωνικά παλάτια που σχεδίασε ο Φουριέ. Ικαρία λεγόταν η ϕανταστική ουτοπική χώρα, που ο Καµπέ

περιέγραφε τους κοµµουνιστικούς της ϑεσµούς. (Σηµείωση του ΄Ενγκελς στη γερµανική έκδοση του

1890).
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των αντιδραστικών ή συντηρητικών σοσιαλιστών που περιγράψαµε πιο πάνω και

δεν ξεχωρίζουν απ΄ αυτούς παρά µονάχα µε µια πιο συστηµατική σχολαστικότη-

τα, µε µια ϕανατική προκατάληψη για τη ϑαυµατουργή αποτελεσµατικότητα της

κοινωνικής τους επιστήµης.

Γι΄ αυτό αντιτάσσονται µε πείσµα σε κάθε πολιτικό κίνηµα των εργατών, που

µπορούσε να προέρχεται µονάχα από µια τυφλή έλλειψη πίστης στο νέο ευαγγέλιο.

Οι οπαδοί του ΄Οουεν στην Αγγλία, του Φουριέ στη Γαλλία αντιδρούν, οι πρώτοι

ενάντια στους χαρτιστές, οι δεύτεροι ενάντια στους ϱεφορµιστές
32

.

32
Πρόκειται για τους οπαδούς της παρισινής εφηµερίδας La Reforme (Η Μεταρρύθµιση), που υπο-

στήριζαν την εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας, καθώς και µια σειρά δηµοκρατικές και κοινωνικές µε-

ταρρυθµίσεις. Η Λα Ρεφόρµ ήταν ηµερήσια γαλλική εφηµερίδα, όργανο των µικροαστών δηµοκρατών

και ϱεπουµπλικάνων, καθώς και των µικροαστών σοσιαλιστών. ΄Εβγαινε στο Παρίσι από το 1843 ως

το 1850. Ο ΄Ενγκελς δηµοσίευσε διάφορα άρθρα στην εφηµερίδα από τον Οκτώβρη του 1847 ως το

Γενάρη του 1848 (σηµ. γερµ. σύντ.).
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5 Η στάση των κοµµουνιστών απέναντι στα διάφο-

ϱα κόµµατα της αντιπολίτευσης

Σύµφωνα µε όσα είπαµε στο 2ο Μέρος ϐγαίνει από µόνη της η σχέση των

κοµµουνιστών προς τα συγκροτηµένα πια εργατικά κόµµατα, δηλαδή η σχέση

τους προς τους χαρτιστές στην Αγγλία και τους αγροτικούς µεταρρυθµιστές στη

Βόρεια Αµερική.

Αγωνίζονται για την επίτευξη των άµεσων σκοπών και συµφερόντων της ερ-

γατικής τάξης, αλλά στο σηµερινό κίνηµα εκπροσωπούν ταυτόχρονα και το µέλ-

λον του κινήµατος. Στη Γαλλία, οι κοµµουνιστές τάσσονται µε το σοσιαλιστικό-

δηµοκρατικό κόµµα
33

ενάντια στη συντηρητική και ϱιζοσπαστική αστική τάξη,

χωρίς όµως να παραιτηθούν από το δικαίωµα να κριτικάρουν τις ϕράσεις και τις

αυταπάτες που έχουν την προέλευσή τους στην επαναστατική παράδοση.

Στην Ελβετία υποστηρίζουν τους ϱιζοσπάστες, χωρίς να παραγνωρίζουν ότι αυτό

το κόµµα αποτελείται από αντιφατικά στοιχεία, εν µέρει από δηµοκράτες σοσια-

λιστές µε τη γαλλική έννοια, και εν µέρει από αστούς ϱιζοσπάστες.

Ανάµεσα στους Πολωνούς οι κοµµουνιστές υποστηρίζουν το κόµµα που ϑεωρεί

την αγροτική επανάσταση σαν προϋπόθεση της εθνικής απελευθέρωσης, δηλαδή

το κόµµα που το 1846
34

προκάλεσε την εξέγερση της Κρακοβίας.

Στη Γερµανία, κάθε ϕορά που η αστική τάξη εκδηλώνεται επαναστατικά, το

κοµµουνιστικό κόµµα παλεύει µαζί µε την αστική τάξη ενάντια στην απόλυτη

µοναρχία, ενάντια στη ϕεουδαρχική γαιοκτησία και το µικροαστισµό.

΄Οµως ούτε στιγµή δεν παραµελεί το κοµµουνιστικό κόµµα να καλλιεργεί στους

εργάτες µια όσο το δυνατό πιο καθαρή συνείδηση σχετικά µε την εχθρική αντίθεση

που υπάρχει ανάµεσα στην αστική τάξη και το προλεταριάτο, για να µπορούν οι

γερµανοί εργάτες να στρέψουν αµέσως ενάντια στην αστική τάξη σαν ισάριθµα

όπλα τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, που η αστική τάξη είναι υποχρεωµένη

να πραγµατοποιήσει µε την κυριαρχία της, έτσι που, αµέσως µετά την ανατροπή

των αντιδραστικών τάξεων στη Γερµανία, ν΄ αρχίσει αγώνας ενάντια στην ίδια την

αστική τάξη.

Οι κοµµουνιστές στρέφουν την κύρια προσοχή τους στη Γερµανία, γιατί η Γερ-

µανία ϐρίσκεται στις παραµονές µιας αστικής επανάστασης και γιατί αυτή την

ανατροπή την πραγµατοποιεί µέσα σε πιο προχωρηµένες συνθήκες του ευρωπαϊ-

κού πολιτισµού γενικά και µ΄ ένα προλεταριάτο πολύ πιο αναπτυγµένο από την

Αγγλία του 17ου και τη Γαλλία του 18ου αιώνα. Η γερµανική αστική επανάστα-

ση, εποµένως, µπορεί να είναι µονάχα το άµεσο προοίµιο µιας προλεταριακής

επανάστασης.

Με µια λέξη, οι κοµµουνιστές υποστηρίζουν παντού κάθε επαναστατικό κίνηµα

ενάντια στην υπάρχουσα κοινωνική και πολιτική κατάσταση.

33
Το κόµµα που τότε αντιπροσωπευόταν από τον Λεντρί-Ρολέν στο Κοινοβούλιο, τον Λουί Μπλαν

στη ϕιλολογία και στον καθηµερινό τύπο από την εφηµερίδα Reforme. Το όνοµα ‘σοσιαλδηµοκρατία’

σήµαινε τότε για τους ανάδοχους του ένα τµήµα του δηµοκρατικού ή ϱεπουµπλικάνικου κόµµατος µε

λίγο-πολύ σοσιαλιστικό χρώµα. (Σηµείωση του ΄Ενγκελς στην αγγλική έκδοση του 1888). Το κόµµα

που λεγόταν τότε σοσιαλιστικό-δηµοκρατικό κόµµα στη Γαλλία ήταν κόµµα που αντιπροσωπευόταν

στην πολιτική από τον Λεντρί Ρολέν και στα γράµµατα από τον Λουί Μπλαν. ΄Ηταν δηλαδή πέρα

για πέρα διαφορετικό από τη σηµερινή γερµανική σοσιαλδηµοκρατία. (Σηµείωση του ΄Ενγκελς στη

γερµανική έκδοση του 1890).

34
Πολωνοί επαναστάτες δηµοκράτες ξεσηκώθηκαν στις 22 Φλεβάρη 1846 στην Κρακοβία, που µετά το

1815 είχε περάσει κάτω από τον κοινό έλεγχο της Αυστρίας, της Ρωσίας και της Πρωσίας, σχηµάτισαν

εθνική κυβέρνηση και εξέδωσαν ένα µανιφέστο για την κατάργηση των ϕεουδαρχικών ϐαρών. Η

εξέγερση κατεστάλη στις αρχές Μάρτη του 1846 (. . . ) (σηµ. γερµ. σύντ.).
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Σε όλα αυτά τα κινήµατα προβάλλουν το Ϲήτηµα της ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε

µορφή, περισσότερο ή λιγότερο εξελιγµένη, κι αν έχει πάρει, σαν το ϐασικό Ϲήτηµα

του κινήµατος.

Τέλος, οι κοµµουνιστές εργάζονται παντού για τη σύνδεση και τη συνεννόηση

των δηµοκρατικών κοµµάτων όλων των χωρών.

Οι κοµµουνιστές ϑεωρούν ανάξιο τους να κρύβουν τις απόψεις και τις προθέ-

σεις τους. ∆ηλώνουν ανοιχτά ότι οι σκοποί τους µπορούν να πραγµατοποιηθούν

µονάχα µε τη ϐίαιη ανατροπή όλου του σηµερινού κοινωνικού καθεστώτος.

Ας τρέµουν οι κυρίαρχες τάξεις µπροστά σε µια κοµµουνιστική επανάσταση.

Οι προλετάριοι δεν έχουν να χάσουν σ΄ αυτήν τίποτε άλλο, εκτός από τις αλυσίδες

τους. ΄Εχουν να κερδίσουν έναν κόσµο ολόκληρο.

ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΝΩΘΕΙΤΕ !

28



Α΄ Πρόλογοι σε διάφορες εκδόσεις

Α΄.1 Πρόλογος στη γερµανική έκδοση του 1872

Η ‘΄Ενωση των Κοµµουνιστών’, µια διεθνής εργατική ΄Ενωση, που στις τότε

συνθήκες µπορούσε ϕυσικά να είναι µονάχα µυστική, στο Συνέδριο που έγινε στο

Λονδίνο το Νοέµβρη του 1847, ανέθεσε στους υποφαινόµενους να συντάξουν ένα

διεξοδικό ϑεωρητικό και πρακτικό πρόγραµµα του κόµµατος, που προοριζόταν

για δηµοσίευση. ΄Ετσι γεννήθηκε το παρακάτω ‘Μανιφέστο’ που το χειρόγραφο του

ταξίδεψε στο Λονδίνο για να τυπωθεί, λίγες ϐδοµάδες πριν από την επανάσταση

του Φλεβάρη
35

. ∆ηµοσιεύτηκε πρώτα στα γερµανικά και τυπώθηκε τουλάχιστον

σε δώδεκα διαφορετικές εκδόσεις σ΄ αυτή τη γλώσσα, στη Γερµανία, την Αγγλία και

την Αµερική. Στα αγγλικά, για πρώτη ϕορά κυκλοφόρησε το 1850 στο Λονδίνο,

στον Κόκκινο ∆ηµοκράτη, µεταφρασµένο από τη δεσποινίδα ΄Ελεν Μάκφαρλεϊν

36
και το λ871 ϐγήκε στην Αµερική τουλάχιστο σε τρεις διαφορετικές µεταφράσεις.

Στα γαλλικά ϐγήκε για πρώτη ϕορά στο Παρίσι, λίγο πριν από την εξέγερση τον

Ιούνη του 1848, και τελευταία δηµοσιεύτηκε στο Σοσιαλιστή της Νέας Υόρκης
37

.

Ετοιµάζεται τώρα µια άλλη µετάφραση. Στα πολωνικά ϐγήκε στο Λονδίνο λίγο

µετά την πρώτη γερµανική έκδοση. Στα ϱωσικά ϐγήκε στη Γενεύη στη δεκαετία

του 1860-70
38

. Και στα δανικά µεταφράστηκε επίσης αµέσως µετά την έκδοσή

του.

΄Οσο πολύ κι αν έχουν αλλάξει οι συνθήκες στα τελευταία είκοσι πέντε χρό-

νια, οι γενικές αρχές που εκτέθηκαν σ΄ αυτό το ‘Μανιφέστο’ διατηρούν σε γενικές

γραµµές και σήµερα όλη τους την ορθότητα. Μερικά σηµεία ϑα µπορούσαν εδώ

κι εκεί να διορθωθούν. Η πρακτική εφαρµογή αυτών των αρχών, εξηγεί το ίδιο το

‘Μανιφέστο’, ϑα εξαρτηθεί παντού και πάντα από τις υπάρχουσες ιστορικές συν-

ϑήκες και γι΄ αυτό δεν αποδίδεται καθόλου ιδιαίτερη σηµασία στα επαναστατικά

µέτρα, που προτείνονται το τέλος του ΙΙ µέρους. Αυτό το µέρος ϑα το παρουσιά-

Ϲαµε σήµερα από πολλές απόψεις διαφορετικά. Μπρος στην τεράστια ανάπτυξη

της µεγάλης ϐιοµηχανίας στα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια και στην κοµµατι-

κή οργάνωση της εργατικής τάξης που προοδεύει µαζί της, µπρος στην πρακτική

πείρα, πρώτα της επανάστασης του Φλεβάρη, και πολύ περισσότερο ακόµα της

Κοµµούνας του Παρισιού, όπου για πρώτη ϕορά το προλεταριάτο κράτησε την

πολιτική εξουσία δύο ολόκληρους µήνες, το πρόγραµµα αυτό πάλιωσε σε µερικά

σηµεία. Η Κοµµούνα, ιδίως, απέδειξε ότι δεν µπορεί ‘η εργατική τάξη να πάρει

στα χέρια της την έτοιµη κρατική µηχανή και να τη ϐάλει σε κίνηση για τους δι-

κούς της σκοπούς’ (Βλέπε τον ‘Εµφύλιο πόλεµο στη Γαλλία, έκκληση του Γενικού

Συµβουλίου της ∆ιεθνούς ΄Ενωσης των Εργατών’, γερµανική έκδοση, σελ.19, όπου

35
Πρόκειται για την επανάσταση του Φλεβάρη του 1848 στη Γαλλία (σηµ. ελλ. έκδ.).

36
Η αγγλική µετάφραση του ‘Μανιφέστου’ της ΄Ελεν Μάκφαρλεϊ κυκλοφόρησε το Νοέµβρη του 1850

συντοµευµένη στο εβδοµαδιαίο έντυπο The Red Republican(Ο Κόκκινος ∆ηµοκράτης), αριθ. 21-24,

µε τον τίτλο Μανιφέστο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Το έντυπο The Red Republicanήταν έκδοση

του Τζορτζ Τζούλιαν Χάρνεϊ και κυκλοφορούσε από τον Ιούνη µέχρι το Νοέµβρη του 1850 στο Λονδίνο,

απηχώντας τις απόψεις των χαρτιστών (σηµ. γερµ- συντ.).

37
Η γαλλική έκδοση που αναφέρεται εδώ κυκλοφόρησε συντοµευµένη στο εβδοµαδιαίο έντυπο Le

Socialiste(Ο Σοσιαλιστής) το Γενάρη και Φλεβάρη του 1872. Ο Σοσιαλιστής κυκλοφορούσε στα γαλλικά

στη Νέα Υόρκη από τον Οκτώβρη του 1871 ως το Μάη του 1873. Από το ∆εκέµβρη του 1871 ως τον

Οκτώβρη του 1872 ήταν το όργανο του γαλλικού τµήµατος της ∆ιεθνούς ΄Ενωσης των Εργατών στις

ΗΠΑ, και υποστήριζε τα αστικά και µικροαστικά στοιχεία στη Βορειοαµερικάνικη Οµοσπονδία της

∆ιεθνούς. Μετά το Συνέδριο της Χάγης διέκοψε τη σύνδεση µε τη ∆ιεθνή (σηµ. γερµ. σύντ.).

38
Αυτή η πρώτη ϱωσική έκδοση κυκλοφόρησε στη Γενεύη το 1869 σαν µπροσούρα χωρίς εξώφυλλο,

χωρίς αναφορά στο συγγραφέα, το µεταφραστή, χωρίς τόπο και χρόνο έκδοσης (σηµ. γερµ. σύντ.).
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αναπτύσσεται πιο διεξοδικά). Ακόµα, είναι αυτονόητο ότι, για σήµερα, η κριτι-

κή της σοσιαλιστικής ϕιλολογίας παρουσιάζει κενά, γιατί σταµατάει ως το 1847

και ότι οι παρατηρήσεις για τη στάση των κοµµουνιστών απέναντι στα διάφορα

κόµµατα της αντιπολίτευσης (Ι῞ µέρος) κι αν ακόµα και σήµερα είναι ακριβείς στις

γενικές γραµµές τους, έχουν ωστόσο παλιώσει στις λεπτοµέρειές τους και µόνο για

το γεγονός ότι άλλαξε ολοκληρωτικά η πολιτική κατάσταση και η ιστορική εξέλιξη

εξαφάνισε από το πρόσωπο της γης τα πιο πολλά κόµµατα που απαριθµούνται

εκεί.

Ωστόσο το ‘Μανιφέστο’ είναι ένα ιστορικό ντοκουµέντο που δεν έχουµε πια το

δικαίωµα να το αλλάξουµε. Μπορεί µια µεταγενέστερη έκδοση να ϐγει συνοδευ-

µένη από µια εισαγωγή, που ϑα γεφυρώσει την απόσταση από το 1847 ως τα

σήµερα. Τούτη η ανατύπωση µας ήρθε τόσο αναπάντεχα, που δεν µας δίνει τον

καιρό για µια τέτοια δουλειά.

Λονδίνο, 24 του Ιούνη 1872

Καρλ Μαρξ & Φρίντριχ ΄Ενγκελς
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Α΄.2 Πρόλογος στη δεύτερη Ρωσική έκδοση του 1882

Η πρώτη ϱωσική έκδοση του Μανιφέστου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, που

µεταφράστηκε από τον Μπακούνιν, ϐγήκε στις αρχές της δεκαετίας του 1860-

1870, στο τυπογραφείο του Κολοκόλ
39

. Τότε, η ∆ύση µπορούσε να δει σ΄ αυτήν

(στη ϱωσική έκδοση του ‘Μανιφέστου’) µονάχα ένα ϕιλολογικό παράδοξο. Μια

τέτοια άποψη ϑα ήταν σήµερα αδύνατη.

Πόσο περιορισµένη έκταση αγκάλιαζε ακόµα τότε (το ∆εκέµβρη του 1847) το

προλεταριακό κίνηµα, το δείχνει πιο ξεκάθαρα το τελευταίο κεφάλαιο του ‘Μα-

νιφέστου’, ‘Η στάση των κοµµουνιστών απέναντι στα διάφορα κόµµατα της αντι-

πολίτευσης στις διάφορες χώρες’. Εδώ λείπουν δηλαδή ίσα-ίσα η Ρωσία και οι

Ηνωµένες Πολιτείες. ΄Ηταν η εποχή που η Ρωσία αποτελούσε την τελευταία µε-

γάλη εφεδρεία όλης της ευρωπαϊκής αντίδρασης και που οι Ηνωµένες Πολιτείες

απορροφούσαν µε τη µετανάστευση το προλεταριακό πλεόνασµα δύναµης της Ευ-

ϱώπης. Οι δύο αυτές χώρες προµήθευαν την Ευρώπη µε πρώτες ύλες και ήταν

ταυτόχρονα αγορές κατανάλωσης για τα ϐιοµηχανικά της προϊόντα. Και οι δύο

λοιπόν χώρες ήταν, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στηρίγµατα του καθεστώτος που

υπήρχε στην Ευρώπη.

Πόσο τελείως διαφορετικά είναι τα πράγµατα σήµερα ! ΄Ισα-ίσα η ευρωπαϊκή

µετανάστευση έδωσε τη δυνατότητα στη Βόρεια Αµερική ν΄ αναπτύξει µια γιγάντια

γεωργική παραγωγή, που ο συναγωνισµός της κλονίζει συθέµελα τη µεγάλη και

τη µικρή ευρωπαϊκή γαιοκτησία. Η ίδια επίσης µετανάστευση επέτρεψε στις Ηνω-

µένες Πολιτείες να εκµεταλλευτούν τις τεράστιες ϐοηθητικές ϐιοµηχανικές τους

πηγές µε τέτοια ενεργητικότητα και σε τέτοια κλίµακα, που ϑα πρέπει να σπάσει

σύντοµα το ως τώρα ϐιοµηχανικό µονοπώλιο της ∆υτικής Ευρώπης και ειδικά της

Αγγλίας. Και τα δύο αυτά περιστατικά επιδρούν µε τη σειρά τους επαναστατικά

πάνω στην ίδια την Αµερική. Η µικρή και η µεσαία γαιοκτησία των ϕάρµερς,

αυτό το ϑεµέλιο όλου του πολιτικού της καθεστώτος, υποκύπτει ϐαθµιαία στον αν-

ταγωνισµό των γιγάντιων αγροκτηµάτων, ενώ στις ϐιοµηχανικές περιφέρειες ανα-

πτύσσεται ταυτόχρονα για πρώτη ϕορά ένα µαζικό προλεταριάτο και µια µυθική

συγκέντρωση των κεφαλαίων.

Ας περάσουµε τώρα στη Ρωσία ! Τον καιρό της επανάστασης του 1848-1849

όχι µονάχα οι µονάρχες της Ευρώπης, αλλά και οι ευρωπαίοι αστοί ϐρήκαν στη

ϱωσική ανάµειξη τη µοναδική σωτηρία από το προλεταριάτο που µόλις άρχιζε να

ξυπνάει. Ανακήρυξαν τον τσάρο αρχηγό της ευρωπαϊκής αντίδρασης. Σήµερα ο

τσάρος είναι αιχµάλωτος της επανάστασης στην Γκατσίνα
40

και η Ρωσία αποτελεί

την προφυλακή της επαναστατικής δράσης στην Ευρώπη.

Καθήκον του ‘Κοµµουνιστικού Μανιφέστου’ ήταν να διακηρύξει ότι είναι ανα-

πόφευκτη η επικείµενη κατάργηση της σύγχρονης αστικής ιδιοκτησίας. Στη Ρω-

σία όµως, πλάι στην καπιταλιστική αγυρτεία που ανθίζει γρήγορα και στην αστική

γαιοκτησία που µόλις τώρα αναπτύσσεται, ϐλέπουµε ότι η µισή και πάνω γη είναι

κοινή ιδιοκτησία των αγροτών. Μπαίνει, λοιπόν, το ερώτηµα: Μπορεί άραγε η

ϱωσική ΄Οµπστσινα, αυτή η σε µεγάλο πια ϐαθµό υπονοµευµένη µορφή της παµ-

39
Βλ. σηµ. 38 στην εισαγωγή της γερµανικής έκδοσης του 1872. Τυπώθηκε στο ‘Ελεύθερο Ρωσικό

Τυπογραφείο’ του Χέρτσεν που έβγαζε και την εφηµερίδα Κολοκόλ. ΄Εδρα του τυπογραφείου ήταν

µέχρι το 1865 το Λονδίνο, µετά η Γενεύη(. . . ) Προφανώς, οι Μαρξ και ΄Ενγκελς εννοούσαν ‘αρχές της

δεκαετίας του ΄70’, αφού η πρώτη ϱωσική έκδοση έγινε το 1869(. . . ) (σηµ. γερµ. σύντ.).

40
Μετά τη δολοφονία του τσάρου Αλεξάνδρου Β΄ από µέλη της µυστικής οργάνωσης ‘Ναρόντναγια

Βόλια’ (‘Λαϊκή Θέληση’) στις 13.3.1881, ο διάδοχος του Αλέξανδρος Γ΄ κρύφτηκε στο παλάτι της Γκα-

τσίνα (κοντά στην Πετρούπολη), µε ισχυρή αστυνοµική και στρατιωτική ϕρουρά, γιατί ϕοβόταν νέες

τροµοκρατικές πράξεις της οργάνωσης (σηµ. γερµ. συντ.).
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πάλαιας κοινοκτηµοσύνης της γης, να περάσει κατευθείαν στην ανώτερη, στην

κοµµουνιστική µορφή της κοινής γαιοκτησίας· ΄Η αντίθετα ϑα πρέπει να διατρέξει

πρώτα την ίδια πορεία διάλυσης που χαρακτηρίζει την ιστορική εξέλιξη της ∆ύσης·

Η µόνη απάντηση που µπορεί να δοθεί σήµερα σ΄ αυτό είναι : Αν η ϱωσική

επανάσταση αποτελέσει το σύνθηµα για µια προλεταριακή επανάσταση στη ∆ύση,

έτσι που οι δυο µαζί να συµπληρώνουν η µια την άλλη, τότε η τωρινή ϱωσική κοινή

ιδιοκτησία της γης µπορεί να χρησιµεύσει σαν αφετηρία για µια κοµµουνιστική

εξέλιξη.

Λονδίνο, 21 τον Γενάρη 1882

Καρλ Μαρξ & Φρίντριχ ΄Ενγκελς
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Α΄.3 Πρόλογος στη γερµανική έκδοση του 1883

∆υστυχώς είµαι αναγκασµένος να υπογράψω µόνος µου τον πρόλογο αυτής της

έκδοσης. Ο Μαρξ, ο άνθρωπος στον οποίο η εργατική τάξη της Ευρώπης και της

Αµερικής οφείλει πιο πολλά παρά σε οποιονδήποτε άλλον - ο Μαρξ αναπαύεται

στο νεκροταφείο του Χάιγκέιτ και πάνω στον τάφο του ϕυτρώνει κιόλας το πρώτο

χορτάρι. Τώρα, ύστερα απ΄ το ϑάνατο του, δεν µπορεί πια να γίνεται λόγος για

αλλαγή ή συµπλήρωση του ‘Μανιφέστου’. ΄Ενας λόγος παραπάνω που µε κάνει να

νοµίζω ότι είναι αναγκαίο να διαπιστώσω ϱητά ακόµα µια ϕορά τα παρακάτω.

Η ϐασική ιδέα που κυριαρχεί στο ‘Μανιφέστο’ είναι η ιδέα ότι η οικονοµική

παραγωγή και η κοινωνική διάρθρωση κάθε ιστορικής εποχής που προέρχεται απ΄

αυτήν αναγκαστικά, αποτελούν τη ϐάση για την πολιτική και πνευµατική ιστορία

αυτής της εποχής, ότι σύµφωνα µ΄ αυτά (από τον καιρό της διάλυσης της παµ-

πάλαιας κοινής ιδιοκτησίας της γης) όλη η ιστορία ήταν ιστορία ταξικών αγώνων,

αγώνων ανάµεσα σε τάξεις που υφίστανται εκµετάλλευση και τάξεις που ασκούν

εκµετάλλευση, ανάµεσα σε τάξεις υποτελείς και τάξεις κυρίαρχες, στις διάφορες

ϐαθµίδες της κοινωνικής εξέλιξης, ότι όµως ο αγώνας αυτός έχει ϕτάσει τώρα µια

ϐαθµίδα όπου η τάξη που υφίσταται την εκµετάλλευση και καταπίεση (το προλε-

ταριάτο) δεν µπορεί πια ν΄ απελευθερωθεί από την τάξη που την εκµεταλλεύεται

και την καταπιέζει (την αστική τάξη), χωρίς να απελευθερώσει ταυτόχρονα και για

πάντα ολόκληρη την κοινωνία από την εκµετάλλευση, την καταπίεση και τους τα-

ξικούς αγώνες. Αυτή η ϐασική ιδέα ανήκει αποκλειστικά και µόνο στον Μαρξ
41

.

Αυτό το έχω πει πολλές ϕορές, τώρα όµως είναι ίσα-ίσα που χρειάζεται η δή-

λωση αυτή να προταχθεί στο ίδιο το ‘Μανιφέστο’.

Λονδίνο, 28 του Ιούνη 1883

Φρίντριχ ΄Ενγκελς

41
‘Σ΄ αυτή την ιδέα’, λέω στον πρόλογο στην αγγλική έκδοση, ‘που κατά τη γνώµη µου είναι προο-

ϱισµένη να ϕέρει για την ιστορική επιστήµη την ίδια πρόοδο που έφερε η ϑεωρία του ∆αρβίνου στις

ϕυσικές επιστήµες, είχαµε και οι δυο πλησιάσει σιγά-σιγά πολλά χρόνια κιόλας πριν από το 1845. Το

ϐιβλίο µου για την Κατάσταση των εργαζοµένων τάξεων στην Αγγλία δείχνει πόσο είχα κινηθεί µόνος

µου προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά όταν ξαναβρήκα τον Μαρξ στις Βρυξέλλες, την άνοιξη του 1845,

την είχε πια επεξεργαστεί ολοκληρωτικά και µου την εξέθεσε σχεδόν µε τόσο καθαρά λόγια µε όσα τη

συνόψισα πιο πάνω εγώ.’ (Σηµείωση του Φ. ΄Ενγκελς στη γερµανική έκδοση του 1890).
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Α΄.4 Πρόλογος στη γερµανική έκδοση του 1890 (απόσπασµα)

Το ‘Μανιφέστο’ είχε δική του Ϲωή. Ενώ όταν ϐγήκε χαιρετίστηκε µ΄ ενθουσιασµό

από την τότε ακόµα ολιγάριθµη προφυλακή του επιστηµονικού σοσιαλισµού (όπως

το αποδείχνουν οι µεταφράσεις που αναφέρονται στον πρώτο πρόλογο), σπρώχτηκε

σε λίγο στο περιθώριο από την αντίδραση που επακολούθησε την ήττα των εργατών

του Παρισιού τον Ιούνη του 1848 και τελικά κηρύχτηκε σε διωγµό ‘εν ονόµατι του

νόµου’ µε την καταδίκη των κοµµουνιστών της Κολωνίας το Νοέµβρη του 1852
42

. Μαζί µε την εξαφάνιση από τη δηµόσια σκηνή του εργατικού κινήµατος, που

χρονολογείται από την εποχή της επανάστασης του Φλεβάρη, περνά στο περιθώριο

και το ‘Μανιφέστο’.

΄Οταν η ευρωπαϊκή εργατική τάξη είχε ξαναδυναµώσει αρκετά για µια και-

νούργια έφοδο ενάντια στην εξουσία των κυρίαρχων τάξεων, γεννήθηκε η ∆ιεθνής

΄Ενωση των Εργατών. Είχε για σκοπό της να συγχωνεύσει σε µια µεγάλη στρα-

τιά ολόκληρη τη µαχητική εργατιά της Ευρώπης και της Αµερικής. Γι΄ αυτό δεν

µπορούσε να ξεκινήσει από τις αρχές που έµπαιναν στο ‘Μανιφέστο’. ΄Επρεπε να

έχει ένα πρόγραµµα που να µην κλείνει τις πόρτες στα αγγλικά τρέιντ-γιούνιονς,

στους γάλλους, ϐέλγους, ιταλούς και ισπανούς προυντονιστές και στους γερµα-

νούς λασαλιστές
43

. Αυτό το πρόγραµµα-εισαγωγή στο καταστατικό της ∆ιεθνούς-

συντάχτηκε από τον Μαρξ µε τέτοια µαστοριά που την αναγνώρισαν ακόµα και ο

Μπακούνιν και οι αναρχικοί. Για την τελική νίκη των ϑέσεων που διακηρύσσον-

ται στο ‘Μανιφέστο’, ο Μαρξ στηρίζεται αποκλειστικά και µόνο στην πνευµατική

ανάπτυξη της εργατικής τάξης, που ϑα ΄πρεπε να προκύψει αναγκαστικά από την

ενιαία δράση και από τη συζήτηση. Τα γεγονότα και οι εναλλαγές στην πάλη ενάν-

τια στο κεφάλαιο, οι ήττες πιο πολύ από τις νίκες, δεν µπορούσαν να µη δώσουν

στους αγωνιζόµενους να νιώσουν πόσο ανεπαρκείς ήταν οι ως τότε πανάκειές τους,

δεν µπορούσαν να µην τους κάνουν να κατανοήσουν ϐαθιά τους αληθινούς όρους

της χειραφέτησης των εργατών. Και ο Μαρξ είχε δίκιο. Η εργατική τάξη του 1874,

όταν διαλυόταν η ∆ιεθνής, ήταν ολότελα άλλη από την εργατική τάξη του 1864,

τη στιγµή της ίδρυσής της. Ο προυντονισµός στις ϱωµανικές χώρες, ο ειδικός

λασαλισµός στη Γερµανία χαροπάλευαν, ακόµα και τα τότε υπερσυντηρητικά αγ-

γλικά τρέιντ-γιούνιονς πλησίαζαν σιγά-σιγά στο σηµείο, όπου το 1887 ο πρόεδρος

του Συνεδρίου τους στο Σουάνσι µπόρεσε να πει εξ ονόµατος τους : ‘Ο ηπειρω-

τικός σοσιαλισµός έπαψε να µας τροµάζει.’ ΄Οµως, ο ηπειρωτικός σοσιαλισµός

το 1887 ήταν πια σχεδόν αποκλειστικά η ϑεωρία που διακηρύχθηκε στο ‘Μανι-

ϕέστο’. Κι έτσι η ιστορία του ‘Μανιφέστου’ αντανακλά ως ένα ϐαθµό την ιστορία

του σύγχρονου εργατικού κινήµατος από το 1848. Σήµερα, το ‘Μανιφέστο’ είναι

αναµφισβήτητα το πιο διαδοµένο, το πιο διεθνές προϊόν όλης της σοσιαλιστικής

ϕιλολογίας, το κοινό πρόγραµµα πολλών εκατοµµυρίων εργατών όλων των χωρών,

από τη Σιβηρία ως την Καλιφόρνια.

Κι ωστόσο, όταν ϐγήκε, δεν ϑα µπορούσαµε να το ονοµάσουµε σοσιαλιστικό

42
Η δίκη των κοµµουνιστών στην Κολωνία (4.10-12.11.1852) ήταν η πρώτη προσπάθεια της αντίδρα-

σης να διαλύσει το επαναστατικό εργατικό κόµµα. ΄Εντεκα µέλη του πρώτου διεθνούς και ταυτόχρονα

του πρώτου γερµανικού επαναστατικού κόµµατος των εργατών, της ΄Ενωσης των Κοµµουνιστών (1847-

1852), πέρασαν από δίκη µε την κατηγορία της ‘προδοσίας της χώρας’ (. . . ) Επτά από τους κατηγο-

ϱούµενους καταδικάστηκαν µε τη ϐοήθεια πλαστογραφηµένων εγγράφων και ψευδών καταθέσεων σε

ϕυλάκιση από 3 µέχρι 6 χρόνια (. . . ) (σηµ. γερµ. σύντ.).

43
Ο Λασάλ απέναντι σ΄ εµάς αναγνώριζε προσωπικά τον εαυτό του πάντα σαν ‘µαθητή’ του Μαρξ

και σαν τέτοιος στεκόταν ϕυσικά στο έδαφος του ‘Μανιφέστου’. Αλλιώς έχουν τα πράγµατα µε τους

οπαδούς του, που δεν πήγαιναν πιο µακριά από το αίτηµά του για παραγωγικούς συνεταιρισµούς µε

κρατικές πιστώσεις και που διαιρούσαν όλη την εργατική τάξη σε οπαδούς της κρατικής ϐοήθειας και

σε αυτοβοηθούµενους. (Σηµείωση του ΄Ενγκελς).
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Μανιφέστο. Με το όνοµα σοσιαλιστές εννοούσαν το 1847 δύο λογιών ανθρώπους.

Από τη µια, τους οπαδούς των διαφόρων ουτοπικών συστηµάτων, ιδιαίτερα τους

οπαδούς του ΄Οουεν στην Αγγλία και του Φουριέ στη Γαλλία, που ήδη από τότε

και οι δυο είχαν συρρικνωθεί σε απλές αιρέσεις που πέθαιναν σιγά-σιγά. Από

την άλλη, τους κοινωνικούς κοµπογιαννίτες όλων των ειδών, που µε τις διάφο-

ϱες πανάκειές τους και µε λογιών-λογιών µπαλώµατα ήθελαν να παραµερίσουν

τα κοινωνικά κακά, χωρίς να ϐλάψουν καθόλου το κεφάλαιο και το κέρδος. Και

στις δυο περιπτώσεις εννοούσαν ανθρώπους που ϐρίσκονταν έξω από το εργατικό

κίνηµα και που Ϲητούσαν πιο πολύ στήριγµα στις ‘µορφωµένες’ τάξεις. Ωστόσο, η

µερίδα εκείνη των εργατών, που είχε πεισθεί για την ανεπάρκεια των απλών πολι-

τικών αλλαγών και Ϲητούσε ένα συθέµελο µετασχηµατισµό της κοινωνίας, ονόµαζε

τότε τον εαυτό της κοµµουνιστική. ΄Ηταν ένας χοντροδουλεµένος ενστικτώδης µο-

νάχα, και κάποτε λίγο ωµός κοµµουνισµός, ήταν όµως αρκετά δυνατός για να

δηµιουργήσει δυο συστήµατα ουτοπικού κοµµουνισµού: στη Γαλλία την ‘Ικαρία’

του Καµπέ
44

και στη Γερµανία τον κοµµουνισµό του Βάιτλινγκ. Ο σοσιαλισµός

το 1847 ήταν ένα κίνηµα αστικό, κοµµουνισµός ήταν ένα εργατικό κίνηµα. Ο

σοσιαλισµός, τουλάχιστον στην ηπειρωτική Ευρώπη, ήταν κατάλληλος για τα σα-

λόνια, ο κοµµουνισµός ήταν ακριβώς το αντίθετο. Και επειδή από τότε κιόλας

είχαµε αποφασιστικά τη γνώµη ότι ‘η χειραφέτηση των εργατών πρέπει να είναι

έργο της ίδιας της εργατικής τάξης’, δεν µπορούσαµε ούτε στιγµή να διστάσουµε

ποιο απ΄ τα δυο ονόµατα ϑα διαλέγαµε. Κι από τότε δεν µας ήρθε ποτέ στο νου να

το απορρίψουµε.

‘Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε !’ ΄Οταν εδώ και σαράντα δυο χρό-

νια, την παραµονή της πρώτης παρισινής επανάστασης, όπου το προλεταριάτο

εµφανίστηκε µε δικές του διεκδικήσεις, διακηρύξαµε στον κόσµο αυτά τα λόγια

45
, µονάχα λίγες ϕωνές µας απάντησαν. Στις 28 του Σεπτέµβρη 1864, όµως, οι

προλετάριοι των περισσοτέρων χωρών της ∆υτικής Ευρώπης ενώθηκαν για να σχη-

µατίσουν τη ∆ιεθνή ΄Ενωση των Εργατών, µε τη δοξασµένη ιστορία της. Η ίδια

η ∆ιεθνής έζησε, ϐέβαια, µόνο εννιά χρόνια. ΄Οµως δεν υπάρχει άλλη καλύτερη

απόδειξη από τη σηµερινή µέρα για το γεγονός ότι η αιώνια συµµαχία των προλε-

τάριων όλων των χωρών που ιδρύθηκε απ΄ αυτήν Ϲει ακόµα, και Ϲει πιο έντονα από

κάθε άλλη ϕορά. Γιατί σήµερα που γράφω αυτές τις γραµµές το προλεταριάτο

της Ευρώπης και της Αµερικής επιθεωρεί τις δυνάµεις του, που για πρώτη ϕορά

κινητοποιούνται σε µια στρατιά, κάτω από µια σηµαία και για έναν άµεσο στό-

χο : το νοµοθετικό καθορισµό της κανονικής οκτάωρης εργάσιµης ηµέρας, που

44
Ο Ετιέν Καµπέ (Ετίεννε ἃβετ,1788-1856) ήταν γάλλος νοµικός και δηµοσιολόγος, συγγραφέας του

ουτοπικού µυθιστορήµατος Ταξίδι στην Ικαρία (1842). Ικαρία ονόµαζε την ουτοπία του και αργότερα

την κοµµουνιστική αποικία του στην Αµερική. Ο Βίλχελµ Βάιτλινγκ (Ωιληελµ Ωειτλινγ,1808-1871)

ήταν ϱάφτης. Προπαγάνδιζε έναν ουτοπικό εξισωτικό κοµµουνισµό που µέχρι την επεξεργασία του

επιστηµονικού κοµµουνισµού έπαιξε ϑετικό ϱόλο σαν ‘πρώτη αυτοτελής ϑεωρητική ώθηση του γερµα-

νικού προλεταριάτου’, όπως είπε ο ΄Εγκελς (σηµ. γερµ. σύντ.).

45
Το σύνθηµα αυτό πρωτοεµφανίστηκε στον τίτλο του περιοδικού Kommunistische Zeits-

chrift(Κοµµουνιστικό Περιοδικό), στο δοκιµαστικό τεύχος που ϐγήκε στο Λονδίνο το Σεπτέµβρη του

1847 και που η έκδοσή του είχε αποφασιστεί στο Συνέδριο της ΄Ενωσης των Κοµµουνιστών, τον Ιούνη

του 1847. Στο δεύτερο Συνέδριο της ΄Ενωσης, που έγινε στο Λονδίνο από τα τέλη Νοέµβρη ως τις αρχές

∆εκέµβρη του 1847, ο Μαρξ και ο ΄Ενγκελς επέβαλαν το σύνθηµα αυτό σαν σύνθηµα του κόµµατος.

‘Στη ϑέση του παλιού συνθήµατος της ΄Ενωσης ‘΄Ολοι οι άνθρωποι είναι αδέρφια’’, έγραφε ο ΄Ενγκελς

το 1885, ‘µπήκε η νέα µαχητική κραυγή ‘Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε !’ που διακηρύχνει

ανοιχτά το διεθνή χαρακτήρα του αγώνα. ∆εκαεφτά χρόνια αργότερα η µαχητική αυτή κραυγή αντη-

χούσε στον κόσµο σαν πολεµική ιαχή της ∆ιεθνούς ΄Ενωσης των Εργατών, ενώ σήµερα την έχει γράψει

στη σηµαία του το µάχιµο προλεταριάτο όλων των χωρών.’ (Φρίντριχ ΄Ενγκελς, ‘Για την ιστορία της

΄Ενωσης των Κοµµουνιστών’, Κ. Μαρξ/Φ. Ενγελς Ωερκε, τόµ. 21, σελ. 216 - σηµ. γερµ, σύντ.).
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διακηρύχτηκε ακόµα από το 1866 από το Συνέδριο της ∆ιεθνούς στη Γενεύη και

ξανά ύστερα από το Εργατικό Συνέδριο του Παρισιού το 1889. Και το ϑέαµα της

σηµερινής µέρας ϑα δείξει στους καπιταλιστές και τους γαιοκτήµονες όλων των

χωρών ότι οι προλετάριοι όλων των χωρών είναι σήµερα πραγµατικά ενωµένοι.

Ας ήταν ο Μαρξ πλάι µου, να το ΄βλεπε αυτό µε τα ίδια του τα µάτια !

Λονδίνο, 1 του Μάη 1890

Φρίντριχ ΄Ενγκελς
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Β΄ Βιβλιογραφικά στοιχεία

Το µανιφέστο του κοµµουνιστικού κόµµατος (κοµµουνιστικό µανιφέστο) γρά-

ϕτηκε από τους Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ ΄Εγκελς στα τέλη του 1847-αρχές του

1848. Αποτελεί µάλλον το πιο διαδεδοµένο κείµενο της σοσιαλιστικής-κοµµουνιστικής

ϕιλολογίας.

Η µεταγραφή του κειµένου έγινε από τον Σταύρο Σιδερά (Εργατική ∆ηµοκρα-

τία - Κύπρος).

Η µορφοποίηση του κειµένου (HTML markup) έγινε από τον Αλφόνσο Πάγ-

κα για το αρχείο των Μαρξιστών στο Internet. Χρησιµοποιήθηκε η έκδοση της

‘Σύγχρονης Εποχής’, Αθήνα 1994.

Η στοιχειοθεσία σε LaTEX έγινε απο τον Ιωάννη Τσιοµπίκα και ϐασίστικε στην

HTML έκδοση του αρχείου των Μαρξιστών στο Internet.
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