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«Κανεὶς δὲν µπορεῖ νὰ εἶναι δοῦλος σὲ δύο κυρίουςΓιατὶ ἢ θὰ µισήσει τὸν ἕνα καὶ θὰ ἀγαπήσει τὸν
ἄλλο+ ἢ θὰ στηριχθεῖ στὸν ἕνα καὶ θὰ περιφρονήσει
τὸν ἄλλο- ∆ὲν µπορεῖτε νὰ εἶστε δοῦλοι καὶ στὸν Θεὸ
καὶ στὸ χρῆµα-»
Κατὰ Ματθαῖον 5+13-

Τ

ὸν 08ον αἰώνα στὴν Εὐρώπη πολλοὶ ἑλληνολάτρες
ἀστοὶ συνήθιζαν νὰ κοσµοῦν τὰ ἐνδιαιτήµατά τους µὲ
ἀντίγραφα καλλιτεχνηµάτων τῆς ἀρχαιότητας- Τὸ ζεῦγος
Λουδοβίκου καὶ Γερτρούδης Κούγκελµαν εἶχε τοποθετήσει
στὸ διάδροµο τῆς κατοικίας του στὸ Ἁννόβερο µιὰ προτοµὴ
τοῦ ∆ία+ ποὺ ἐνδέχεται νὰ εἶχε φιλοτεχνηθεῖ µὲ βάση τὴν
ὁµηρικὴ περιγραφὴ τοῦ ὑπάτου τῶν θεῶν στὴν Ἰλιάδα 'Α
417,42/(9 ρωµαλέο κεφάλι µὲ πυκνὰ φρύδια καὶ κυµατί,
ζουσα κυανόµαυρη χαίτη- Ὅταν λοιπὸν τὸν Ἁπρίλιο τοῦ
0756 ὁ Κάρολος Μὰρξ '0707,0772( ταξίδεψε ἀπὸ τὸ Λον,
δίνο στὴ Γερµανία προκειµένου νὰ παραδώσει στὸν ἐκδότη
του τὸ χειρόγραφο τοῦ Κεφαλαίου+ φιλοξενήθηκε στὴν οἰκία
τοῦ δόκτορος Κούγκελµαν- Ἁνάµεσα στὰ εὐτράπελα ποὺ
διαδραµατίστηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διαµονῆς του+ τὸ
πιὸ εὐάρεστο ἦταν ἡ ἐπισήµανση τῶν ξενιστῶν ὅτι ἡ φυ,
σιογνωµία τοῦ ὑψηλοῦ φιλοξενουµένου µὲ τὰ ἁρµονικὰ χα,
ρακτηριστικὰ ποὺ ἀπέπνεαν αὐστηρότητα καὶ γαλήνη πα,
ρουσίαζε ἐκπληκτικὴ ὁµοιότητα µὲ τὴν προτοµὴ τοῦ
νεφεληγερέτα∆ὲν ἔµοιαζε ἐντούτοις µόνο µὲ τὸν ∆ία ὁ ἐκπατρισµένος
ἐπαναστάτης- Ἡ προφητικὴ γενειάδα+ ἡ τραυλότητα ποὺ
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δὲν παρεµπόδιζε ὡστόσο τὴ χειµαρρώδη εὐγλωττία+ ὅπως
στὴν περίπτωση τοῦ Ἁαρών+ ὁ ἀπαστράπτων ἀπὸ τὴν πο,
λυχρησία µέλας ἐπενδύτης καὶ ἡ ρητορικὴ τῶν ἐπιτακτι,
κῶν χειρονοµιῶν παρέπεµπαν σὲ ἔνθεο καὶ θερµουργὸ Προ,
φήτη τῆς Βίβλου- Στὴν ἀχλὺ µυστηρίου ποὺ περιέβαλλε τὸν
ἀνατροπέα τῶν πάντων συνέβαλε καὶ ἡ καταγωγή- Οἱ
πρόγονοί του πατρόθεν καὶ µητρόθεν ἦταν ἀπὸ γενεὲς γε,
νεῶν ραβίνοι- Ἁπλῶς ὁ πατέρας του γιὰ λόγους ἐπαγγελ,
µατικῆς προοπτικῆς εἶχε ἀσπασθεῖ τὸν Λουθηρανισµὸ καὶ
εἶχε ἀλλάξει τὸ µικρό του ὄνοµα ἀπὸ Χίρσελ σὲ Χάϊνριχ- Τὸ
ἐπίθετο ὅµως µαρτυροῦσε9 Μὰρξ εἶναι ὁ υἱὸς τοῦ Μάρκου+
ἂν πρόκειται γιὰ χριστιανό+ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Μαρδοχάι+ ἂν
πρόκειται γιὰ ἙβραῖοἜτσι λοιπὸν τὸ παρουσιαστικὸ καὶ ἡ «ρητορικὴ ὑπό,
κριση»+ σὲ συνδυασµὸ µὲ τὴν πυρετώδη ἀνατρεπτικὴ δράση
καὶ βέβαια τὸ πύρινο κήρυγµα+ ποὺ πρόσφερε ἐδῶ καὶ τώρα
καθολικὲς καὶ ὁριστικὲς λύσεις σὲ ὅλα τὰ προβλήµατα ποὺ
ταλάνιζαν ἀπὸ καταβολῆς κόσµου τὴν ἀνθρωπότητα στὸ
σύνολό της+ προσδιόρισαν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὸν τρόπο δεξίω,
σης ἀπὸ τὸ εὐρὺ κοινὸ τοῦ ἀλλόκοτου φιλοσόφου- Ἡ δεξίωση
αὐτὴ γινόταν µὲ ὅρους καὶ εἰκονοποιίες εἴτε λαϊκῆς εἴτε ἀρι,
στοκρατικῆς '9 ἀρχαιοελληνικῆς( θρησκευτικότητας- Ἡ
θρησκευτικότητα φυσικὰ περιελάµβανε καὶ τὴ δαιµονο,
ποίησηὉ ἄνθρωπος λοιπόν+ τὸν ὁποῖο ἡ σύζυγός του Βαρόνη
φὸν Βεστφάλεν καὶ οἱ οἰκεῖοι του ἀποκαλοῦσαν µὲ τρυφε,
ρότητα Μαυριτανό+ Ἁγριόχοιρο καὶ Τσάρλυ+ βρέθηκε φορ,
τωµένος µὲ ὀγκώδη παρεπώνυµα εἰληµµένα ἀπὸ τὴν ἑλλη,
νικὴ θεογονία καὶ τὸν κόσµο τῆς Βίβλου- Ἔτσι ἀπὸ τοὺς
συνοδοιπόρους καὶ τοὺς ἁγιογράφους του ἐξυµνήθηκε ὡς
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Ζεὺς ὑψιβρεµέτης+ ὡς ἀγαθοεργὸς ∆ιόσκουρος+ ὡς Προ,
µηθεὺς ἐλευθερωτής- Ἄλλοι πάλι+ ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ
συµβιβάσουν τὶς διδασκαλίες τοῦ µαρξισµοῦ µὲ τὴ χρι,
στιανική τους ἀγωγή+ ἔβλεπαν στὸ πρόσωπο τοῦ βαθύ,
γνωµου θεωρητικοῦ καὶ ἀταλάντευτου ἀγωνιστῆ τὸν Προ,
φήτη τῆς Νέας Ἰερουσαλήµ+ τὸν Παράκλητο τῶν κατα,
φρονεµένων+ τὸν Μεσσία ποὺ θὰ λύτρωνε τὴν ἀνθρωπότητα
ἀπὸ τὴν ἀλλοτρίωση τῆς µισθωτῆς ἐργασίας- Ὑπερπλήρης
ὅµως ἀπὸ φαρµακερὰ βέλη ἦταν καὶ ἡ φαρέτρα τῶν ἐπι,
κριτῶν του+ ποὺ ἔβλεπαν στὶς καινοφανεῖς θεωρίες τὰ
ὕστερα τοῦ κόσµου- Γιὰ τοὺς πιὸ ἀκραίους ἀπὸ αὐτούς+
τοὺς δαιµονολόγους θὰ λέγαµε+ ὁ Μὰρξ δὲν ἦταν ἁπλῶς ὁ
ἄσωτος ποὺ κατασπατάλησε περιουσίες χωρὶς νὰ κερδίσει
ποτὲ ἕνα σελίνι ἀπὸ τίµιο µόχθο+ ἀλλὰ ὁ αἱµοδιψὴς Ἁπολ,
λύων τῆς Ἁποκαλύψεως+ ὁ κυανοπώγων δαίµονας Σαλώχ+
ἴσως καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἁντίχριστος- Ὑπῆρχαν ὡστόσο καὶ οἱ κα,
λοπροαίρετοι ἐλευθερόφρονες+ ποὺ ἔδειχναν πρόθυµοι νὰ
παραδεχτοῦν τὴ µεγαλοσύνη τοῦ ἀνδρὸς καὶ νὰ ἐπικροτή,
σουν τὴν κοινωνική του κριτικὴ καὶ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν
ἐλευθερία+ ἀλλὰ βέβαια δὲν ἀναγνώριζαν τὸ ἀλάθητο τοῦ
συνόλου τῶν δυσείκαστων καὶ ἀντιφατικῶν θεωριῶν του
γιὰ τὴν ἑρµηνεία τῆς ἱστορίας- Ἡ φωνὴ ὅµως τῆς ψυχραι,
µίας καὶ τῆς κριτικῆς βασάνου διατηρεῖται σὲ τόνους χα,
µηλούς+ ποὺ κατὰ κανόνα δὲν ἀκούγονται µέσα στὸν ὀρυ,
µαγδὸ τῶν ἀντεγκλήσεωνΤὸ 072/ ὡς µαθητὴς τῆς πρώτης τάξης τοῦ Γυµνασίου
ὁ Μὰρξ βραβεύτηκε ἀπὸ τοὺς Ἰησουΐτες διδασκάλους του
γιὰ µιὰ ἔκθεση ὅπου ἡ θρησκεία ἀποτιµᾶται ὡς «συνδετικὸ
ὑλικὸ τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ»- Ὁ λατινικὸς ὅρος qdkhfhn ποὺ
διατηρήθηκε στὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες+ ἀρχικὰ σήµαινε
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ἀκριβῶς9 δεσµός 'Βλ- Bhb- M`s- Cdnqtl 1-17(- Ἕντεκα
χρόνια ἀργότερα+ τὸ 0730+ στὸν πρόλογο τῆς διδακτορικῆς
του διατριβῆς '∆ιαφορὰ τῆς ∆ηµοκρίτειας καὶ Ἐπικούρειας
Φυσικῆς Φιλοσοφίας( ὁ Μὰρξ διακηρύσσει πὼς τὸ πιστεύω
τῆς φιλοσοφίας+ καὶ ἐξυπακούεται καὶ τοῦ ἴδιου+ εἶναι ὁ στί,
χος ἀπὸ τὸν Προµηθέα ∆εσµώτη '864( τοῦ Αἰσχύλου9
ἁπλῷ λόγῳ τοὺς πάντας ἐχθαίρω θεούςΠολλοὶ ἦταν οἱ διδάχοι ποὺ ὁδήγησαν τὸν νεαρὸ στο,
χαστὴ στὸν τραχὺ καὶ ἀνάντη δρόµο τῆς ἀρνησιθρησκίας
καὶ τῆς ἀθεΐας9 οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ὑλιστές+ ὁ ἐπιστηµο,
νισµός 'rbhdmshrld(+ οἱ ἐµπειριστές+ οἱ φιλελεύθεροι ἀγνω,
στικιστές+ οἱ ἐγκυκλοπαιδιστές+ ὁ σοσιαλισµὸς τῶν Γάλ,
λων οὐτοπιστῶν+ καὶ βέβαια τὸ «πνεῦµα τῶν καιρῶν»Πολλοὶ νέοι διανοούµενοι τῆς ἐποχῆς ὑπονόµευαν τὸ αὐταρ,
χικὸ πρωσικὸ κράτος ἀσκώντας δριµύτατη κριτικὴ στὴ
θρησκεία καὶ ἰδιαίτερα στὸν Χριστιανισµό- Ὁρισµένοι ἀπὸ
αὐτοὺς τοὺς λεγόµενους ἀριστεροὺς ἐγελιανούς+ ὅπως ὁ
Μπροῦνο Μπάουερ 'A- A`tdq 07/8,0778(+ ὁ Νταβὶντ
Στράους 'C- E- Rsq`trr 07/7,0763( καὶ ὁ Λούντβιχ Φόυ,
ερµπαχ '07/3,0761(+ δοξάστηκαν ὡς ἀκατάλλακτοι θε,
οµάχοι+ ἀλλὰ ἐκδιώχθηκαν ὡς «δηµαγωγοὶ τοῦ λαοῦ» ἀπὸ
τὸ Πανεπιστήµιο+ περιθωριοποιήθηκαν καὶ ἐπιβίωσαν µόλις
καὶ µετὰ βίας ὡς κατ’ οἶκον διδάσκαλοι στὴν ἐπαρχίαὉ Φόυερµπαχ ὑποστήριξε µὲ ἐπιχειρηµατολογία κατα,
νοητὴ στὸ εὐρὺ κοινὸ ὅτι+ ὅπως προκύπτει καὶ ἀπὸ τὸν ἀν,
θρωποµορφισµὸ τῶν θεῶν+ δὲν ἔπλασε ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπο+
ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος τὸν θεὸ κατ’ εἰκόνα καὶ ὁµοίωσή του- Ὁ
ἄνθρωπος λοιπὸν προσέδωσε στὸν θεὸ ὅ+τι ὑψηλότερο καὶ
τελειότερο εἶχε 'ἢ ἐπιθυµοῦσε νὰ ἔχει( µέσα του9 τὴν ἀγά,
πη+ τὴ γνώση+ τὸ αἴσθηµα τῆς δικαιοσύνης- Ὁ θεὸς συνε,
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πῶς εἶναι ἡ προβολὴ τῆς εὐφυΐας+ τῶν ἰδεωδῶν καὶ τῶν ἐπι,
θυµιῶν τοῦ ἀνθρώπου- Τελικὰ βέβαια ὁ ἄνθρωπος ἀλλο,
τριώνεται+ γιατὶ ὑποδουλώνεται στὴν τέλεια θεότητα+ ποὺ
δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἀντικειµενικοποίηση τῆς λογικῆς του+
ἐπειδὴ ἔχει τὴν ψευδαίσθηση ὅτι µὲ τὴν ὑποταγή του στὸν
θεὸ θὰ ἐπιλύσει τὰ προβλήµατά του- Ὁ ἀθεϊσµὸς λοιπὸν τοῦ
Φόυερµπαχ εἶναι ἀνθρωπολογικός+ ἡ θρησκεία θεωρεῖται
ὡς ἀντεστραµµένη ἀνθρωπολογίαὉ Μὰρξ ἀναγνώριζε πὼς οἱ ἀπόψεις του γιὰ τὴ θρη,
σκεία ὄφειλαν πολλὰ στὴ σαρωτικὴ κριτικὴ τοῦ Φόυερµ,
παχ- Καὶ πράγµατι· ἀκόµη καὶ ἡ σκανδαλώδης φράση
ἀπὸ τὴ Συµβολὴ στὴν Κριτικὴ τῆς Ἐγελειανῆς Φιλοσοφίας
τοῦ Κράτους καὶ τοῦ ∆ικαίου '0733( πὼς ἡ θρησκεία εἶναι
τὸ «ὄπιο τοῦ λαοῦ» προέρχεται ἐλαφρῶς παραλλαγµένη
ἀπὸ ἕνα κείµενο τοῦ Φόυερµπαχ- Μέσα στὸ πλαίσιο τῆς θε,
ωρίας του ὁ Μὰρξ διευρύνει τὸν ἀνθρωπολογικὸ ἀθεϊσµὸ σὲ
κοινωνικό- Ἡ θρησκεία+ παρόλο ποὺ δὲν εἶναι µόνο ἔκφραση
τῆς ἀνθρώπινης ἀθλιότητας ἀλλὰ καὶ διαµαρτυρία ἐνάντια
σὲ αὐτήν+ συνιστᾶ οὐσιῶδες µέρος τοῦ θεσµικοῦ καὶ δια,
νοητικοῦ ἐποικοδοµήµατος+ ποὺ ὑψώθηκε µέσα καὶ πάνω
ἀπὸ τὴν ἐργασιακὴ βάση- Στὴ µελλοντικὴ κοινωνία+ ὅπου
δὲν θὰ ὑπάρχει ἀνάγκη γιὰ ἀντισταθµίσµατα+ ἡ θρησκεία+
καὶ ὡς παρηγορητικὴ πίστη σὲ ὑπερφυσικὲς δυνάµεις καὶ
ὡς θεσµὸς ἐξουσιαστικός+ θὰ αὐτοκαταργηθεῖ- Τὰ προ,
βλήµατα ποὺ αὐτὴ διατείνεται ὅτι ἐπιλύει+ θὰ τὰ ἐπιλύσουν
ἡ ἰδεολογία καὶ ἡ πολιτικήὉ περιστασιακὸς ἀναγνώστης τοῦ Μάρξ+ ποὺ τυχαίνει
νὰ ἔχει ἐξοικειωθεῖ κάπως µὲ τὰ βιβλικὰ κείµενα+ διαπι,
στώνει µὲ κάποια ἔκπληξη ὅτι τὸ ἔργο τοῦ ἄθεου στοχαστῆ
βρίθει ἀπὸ θεολογικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς ὅρους+ καὶ
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ἀπὸ κατὰ λέξη παραθέµατα βιβλικῶν χωρίων- Ἁµέτρητες
εἶναι ἐπίσης οἱ ὑπαινικτικὲς ἀναφορές+ οἱ ἀπηχήσεις καὶ οἱ
κρυπτοµνησίες ἀπὸ τὴ Βίβλο- Ἕνα ποσοστὸ ἀπὸ τὸ ὑλικὸ
αὐτὸ εἶναι «ἔπεα πτερόεντα» µὲ τὰ ὁποῖα οἱ ὁµιλητὲς καὶ
οἱ συγγραφεῖς µέσης καὶ ἀνώτερης µόρφωσης καρύκευαν
ἀκόµη καὶ τὸν καθηµερινό τους λόγο- Ὅλοι γνώριζαν ποιὸς
ἦταν ὁ πτωχὸς Λάζαρος 'Λουκ- 05+ 00,20( καὶ κάπως ψυ,
χανεµίζονταν τὸ νόηµα τῆς φράσης τοῦ Ἁποστόλου Παύ,
λου '0 Κορ- 02+ 01(9 βλέποµεν γὰρ ἄρτι δι= ἐσόπτρου ἐν
αἰνίγµατι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον- Γενικὰ οἱ
παροιµιακὲς αὐτὲς φράσεις+ ἐπειδὴ ἐµφανίζουν ὑψηλὸ
βαθµὸ λογοτεχνικότητας+ προσδίδουν ἐνάργεια καὶ ζων,
τάνια στὸ λόγο+ δροσερεύουν ἕνα ξηρὸ κείµενο+ δηµιουργοῦν
ὑποβλητικότητα καὶ µποροῦν νὰ λειτουργήσουν ὡς ἐπιχει,
ρήµατα αὐθεντίαςὉρισµένα ἐδάφια τῶν Εὐαγγελίων ἀπαντοῦν γιὰ εὐνόη,
τους λόγους πολὺ συχνὰ στὰ ἔργα τοῦ Μάρξ+ ὅπως τὸ
ἀκόλουθο ἀπὸ τὸ Κατὰ Ματθαῖον ' 5+ 08(9 Μὴ θησαυρίζετε ὑµῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις
ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσινἌλλες φορὲς εἶναι ἡ ποιητικότητα τοῦ χωρίου ποὺ συναρ,
πάζει - Ἔτσι παρατίθεται τέσσερις φορὲς τὸ πρῶτο σκέλος
τῆς περιώνυµης παροµοίωσης ἀπὸ τὸν Τεσσαρακοστὸ
πρῶτο Ψαλµό '30+ 1(9 Ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ
τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων / οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή µου
πρὸς σέ, ὁ Θεός- Στὸ πρῶτο κείµενο τοῦ Μὰρξ ἔλαφος εἶναι
ἡ πρωσικὴ διοίκηση ποὺ ἐπιποθεῖ τὸν λογοκριτὴ γιὰ νὰ πε,
ριορίσει τὴν ἐλευθεροτυπία- Στὸ δεύτερο ὡς ἔλαφος ἐµφα,
νίζεται ὁ ἴδιος ὁ Μὰρξ καὶ πηγὲς ὑδάτων τὸ σεβαστὸ ποσὸ
ποὺ ἀπέστειλε κατὰ τὰ εἰωθότα ὁ Ἔνγκελς 'E- Dmfdkr
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071/,0784( γιὰ νὰ καλυφθοῦν δικαστικὰ ἔξοδα- Στὸ τρίτο+
ὅπως ἡ διψαλέα ἔλαφος+ ἔτσι καὶ τὸ χρῆµα σὲ ἐποχὲς κρί,
σεων+ µόλις συνέλθει ἀπὸ τὸν πανικό+ ἐπιποθεῖ νὰ ἐπενδυ,
θεῖ ὡς προσοδοφόρο κεφάλαιο στὴν ἀγορὰ ἐργασίας- Στὸ
τέταρτο+ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν πρῶτο τόµο τοῦ Κεφα,
λαίου+ περίφροντις ὁ ἀστὸς µέσα στὴν παραζάλη τῆς ἀν,
ταλλαγῆς χρήµατος καὶ ἐµπορευµάτων ἐπιποθεῖ τὸ χρῆµα+
τὸν µοναδικὸ ἀληθινὸ πλοῦτοΣτὰ κείµενα λοιπὸν τοῦ Μὰρξ τὰ βιβλικὰ παραθέµατα
ἔχουν ποικίλες χρήσεις- Ἐµφανίζονται ὡς ἡδύσµατα τοῦ
ὕφους+ ὡς σοφιστικὰ κοµψεύµατα+ ὡς ἀδιάσειστα ἐπιχει,
ρήµατα καὶ ὡς τεκµήρια λογιοσύνης- Πολὺ συχνὰ ἐπίσης
ὁ Μὰρξ στὸ πλαίσιο τῆς πολεµικῆς του σὲ πρόσωπα καὶ
καταστάσεις παρωδεῖ βιβλικὰ χωρία- Ἐδῶ διατηρεῖται τὸ
ὑψηλὸ ὕφος τοῦ προτύπου+ ἀλλὰ τὸ περιεχόµενο εἶναι τα,
πεινὸ ἢ κωµικό- Ἄλλοτε πάλι χρησιµοποιεῖ τὴν παρενδυσία
'Sq`udrshd(9 µίµηση τοῦ περιεχοµένου ἀλλὰ ἀλλότριο ὕφοςΓιὰ νὰ διασαφηνιστοῦν δύσληπτα πολιτικοοικονοµικὰ ζη,
τήµατα ἐπιστρατεύονται συγκρίσεις µὲ δεισιδαιµονίες+ ἐκ,
κλησιαστικοὺς θεσµοὺς καὶ θεολογικὲς λεπτολογίες- Τὸ
χρῆµα ἐπὶ παραδείγµατι εἶναι+ ὅπως καὶ ὁ Θεός+ παντοδύ,
ναµο καὶ πανταχοῦ παρόν- Τὸ κεφάλαιο+ ἡ πεθαµένη ἐργα,
σία+ ζωντανεύει σὰν τὸν βρυκόλακα+ ἀποµυζώντας ζων,
τανὴ ἐργασία- Οἱ ἀνταγωνιστικὲς σοσιαλιστικὲς ὁµάδες
καταδικάζονται ὡς βδελυρὲς αἱρέσεις- Τὸ ἐµπόρευµα+ ποὺ
ἐµφανίζεται σὰν κάτι αὐτονόητο+ εἶναι γεµάτο ἀπὸ µετα,
φυσικὴ σοφιστεία καὶ θεολογικὲς παραδοξότητες- Ὁ Μὰρξ
ὁµολογοῦσε ὅτι ἡ «νεφελώδης περιοχὴ τῆς θρησκείας» πα,
ρεῖχε ἀφειδῶς τὶς ἀναλογίες γιὰ τὴν κατανόηση τῶν οἰκο,
νοµικῶν φαινοµένων- Κατὰ τὴν παράθεση τῶν βιβλικῶν
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ἐδαφίων ὁ Μὰρξ ὑποπίπτει συχνὰ σὲ σφάλµατα+ ἐπειδὴ
προφανῶς βασίζεται στὴ µνήµη του+ πράγµα ποὺ σηµαί,
νει ὅτι θὰ πρέπει νὰ γνώριζε µέγα µέρος τῆς Βίβλου ἀπὸ
στήθους καὶ συνεπῶς δὲν ἔνιωθε τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπακρι,
βώσει τὸ κείµενο τοῦ παραθέµατοςὫς ἕνα σηµεῖο ἡ συνεχὴς ἐµπλοκὴ τοῦ Μὰρξ µὲ τὴ Βί,
βλο καὶ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς θεσµοὺς εἶναι εὐεξήγητη+ ἂν
λάβουµε ὑπόψη µας ὅτι ἡ κοινωνία µέσα στὴν ὁποία ζεῖ καὶ
δραστηριοποιεῖται εἶναι διαποτισµένη µέχρι µυελοῦ ὀστέων
ἀπὸ τὸ πνεῦµα τοῦ Χριστιανισµοῦ- Ὁ Πιὲρ Γιοσὲφ Προυν,
τὸν 'Ohdqqd Inrdog Oqntcgnm 07/8,0754(+ ποὺ ἐπηρέασε
ἀποφασιστικὰ τὴ σκέψη τοῦ Μάρξ+ ὁµολογεῖ ἀπελπισµένος
πὼς «εἴµαστε πλήρεις θεότητας Z…\ τὰ µνηµεῖα µας+ οἱ
νόµοι µας+ οἱ ἰδέες µας+ οἱ γλῶσσες καὶ οἱ ἐπιστῆµες µας+
τὰ πάντα ἔχουν µολυνθεῖ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἠλίθια δεισιδαι,
µονία+ ἔξω ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν µᾶς ἐπιτρέπεται οὔτε νὰ
µιλᾶµε+ οὔτε νὰ δραστηριοποιούµεθα+ καὶ χωρὶς τὴν ὁποία
δὲν σκεπτόµαστε κἄν» 'Rxrsèld cdr bnmsq`chbshnmr ébnmn,
lhptdr nt oghknrnoghd cd k` lhrèqd(Μιὰ συνοπτικὴ εἰκόνα τῆς περιπλοκότατης σχέσης
Μὰρξ καὶ Βίβλου προσφέρει τὸ κείµενο ἐκεῖνο+ ποὺ θέτει
ἀκόµη καὶ σήµερα σὲ δοκιµασία τὴ νηφαλιότητα κάθε
ἀναγνώστη ἀνεξαρτήτως ἰδεολογικῶν προτιµήσεων+ τὸ
Μανιφέστο τοῦ Κοµµουνιστικοῦ κόµµατος- Τὸ καλοκαίρι
τοῦ 0736 ἀντιπρόσωποι τῆς διεθνοῦς ἀνατρεπτικῆς ὁµάδας
«Ἕνωση τῶν ∆ικαίων»+ στὴν ὁποία εἶχαν προσχωρήσει ὁ
Μὰρξ καὶ ὁ Ἔνγκελς+ καθὼς καὶ ἀντιπρόσωποι ἀπὸ ἄλλες
ὀλιγοµελεῖς ἐπαναστατικὲς ὀργανώσεις+ συγκεντρώθηκαν
στὸ Λονδίνο καὶ ἀποφάσισαν νὰ συµπήξουν τὴν «Ἕνωση
τῶν Κοµµουνιστῶν»- Ἡ νέα ὀργάνωση ἐγκατέλειψε τὸ πα,
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λαιὸ σύνθηµα τῶν «∆ικαίων» '«Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι
ἀδέλφια»( καὶ υἱοθέτησε τὴ µαχητικότερη πρόταση τοῦ
Μὰρξ καὶ τοῦ Ἔνγκελς9 «Προλετάριοι ὅλων τῶν χωρῶν+
ἑνωθεῖτε»- Στὸ δεύτερο συνέδριό της+ ποὺ ἔλαβε χώρα τὸν
Νοέµβριο τοῦ ἴδιου ἔτους πάλι στὸ Λονδίνο+ ἡ «Ἕνωση»
ἀνέθεσε στὸν Μάρξ+ ὁ ὁποῖος ἦταν 18 ἐτῶν+ καὶ στὸν Ἔν,
γκελς+ 16 ἐτῶν τότε+ νὰ συντάξουν σὲ ἁπλὴ γλώσσα ἕνα
πρόγραµµα διαφώτισης καὶ δράσης γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν
καιρῶν+ ποὺ προµήνυαν ἐπαναστατικὴ θύελλα σὲ ὁλόκληρη
τὴν ΕὐρώπηΜέσα λοιπὸν σὲ δύο µῆνες προέκυψε τὸ Μανιφέστο+ ποὺ
τυπώθηκε σὲ 0-/// περίπου ἀντίτυπα καὶ κυκλοφόρησε
τὴν ἄνοιξη τοῦ 0737 στὸ Λονδίνο- Προεργασία εἶχε κάνει
ὁ Ἔνγκελς σὲ µιὰ «κατήχηση» ὑπὸ τύπον 14 ἐρωταπο,
κρίσεων 'Βασικὲς θέσεις τοῦ Κοµµουνισµοῦ(- Τὸ ὁριστικὸ
πάντως κείµενο γράφτηκε ἀπὸ τὸν Μὰρξ καὶ εἶναι διαρ,
θρωµένο σὲ ἕνα σύντοµο πρόλογο καὶ τέσσερα ὀλιγοσέλιδα
κεφάλαιαἩ πρώτη φράση τοῦ Προλόγου+ ἡ ὁποία καὶ συνιστᾶ µιὰ
τροµακτικὴ ὄντως εἰδωλοποιΐα+ ἔχει ὡς ἀκολούθως9 «Ἕνα
φάντασµα πλανιέται στὴν Εὐρώπη – τὸ φάντασµα τοῦ
κοµµουνισµοῦ»- Τὸ 0882 ὁ Ζὰκ Ντεριντὰ δηµοσίευσε µιὰ
σειρὰ ἀπὸ πέντε βαθυστόχαστες 'ἀλλὰ καὶ δυσνόητες γιὰ
τοὺς ἀµύητους( διαλέξεις µὲ τὸν γενικὸ τίτλο Φαντάσµατα
τοῦ Μάρξ- Ὁ ἀποδοµιστὴς φιλόσοφος ἐπισηµαίνει ἀνά,
µεσα σὲ ἄλλα ὅτι τὰ φαντάσµατα τοῦ Μὰρξ εἶναι πολλά+
ἐπὶ παραδείγµατι ὁ Θεός+ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ+ ὁ Ἄνθρωπος ὁ
ἴδιος 'τὸ δεινότερο (+ «Τὸ Πνεῦµα τοῦ λαοῦ» 'C`r Unkjr,
fdhrs(+ τὸ προϊὸν ποὺ ὑψώνεται σὲ ἐµπόρευµα κ-ο-κ- Μᾶς
θυµίζει ἐπίσης ὅτι οἱ λέξεις C`r Fdrodmrs 'τὸ φάντασµα(
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καὶ C`r Fdhrs 'τὸ πνεῦµα( εἶναι συνώνυµα καὶ ὅτι στὰ κεί,
µενα τοῦ Μὰρξ οἱ δύο λέξεις ἐναλλάσσονται- Κάθε φάντα,
σµα ἐµψυχώνεται καὶ κινεῖται ἀπὸ ἕνα πνεῦµα- Ἰσχυρίζε,
ται ἐπίσης ὅτι τὸ φάντασµα τοῦ Μανιφέστου ἀνάγεται
στὸν Ἄµλετ τοῦ Σαίξπηρ- ∆ὲν ἀποκλείεται νὰ ἔχει δίκιο- Τὸ
Μανιφέστο εἶναι ἕνα παλίµψηστο µὲ πάµπολλα ἐρανί,
σµατα ἀπὸ τὸν Γκαῖτε καὶ τὸν Χάινε καὶ ἀπὸ ἄλλους ποι,
ητές+ ἐν ὀλίγοις ὁ θρίαµβος τῆς διακειµενικότητας- Ὁ
Σαίξπηρ ἦταν ὁ ἀγαπηµένος ποιητὴς τοῦ Μάρξ+ ἀγαπη,
µένοι του ὡστόσο ἦταν καὶ ὁ Ὅµηρος καὶ ὁ Αἰσχύλος καὶ
ὁ ∆άντης+ ποὺ καὶ οἱ τρεῖς τους βρίθουν ἀπὸ φαντάσµαταἜχω τὴν ὑποψία ὅτι ἂν τὸ πρότυπο+ ἂν ὑπάρχει πρότυπο+
θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ Βίβλος+ ποὺ ἀρχίζει µὲ τὶς φράσεις 'Γέ,
νεσις 0+ 0,1(9 Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ
τὴν γῆν. ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ
σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦµα θεοῦ ἐπεφέρετο
ἐπάνω του ὕδατοςΣτὴ δεύτερη ἑνότητα+ ποὺ τιτλοφορεῖται «Προλετάριοι
καὶ Κοµµουνιστές»+ γίνεται ἐκτενὴς λόγος γιὰ τὸν θεσµὸ
τῆς οἰκογένειας+ γιὰ τὶς γυναῖκες καὶ γιὰ τὰ παιδιά- Ἡ
Ἐλεονόρα '0744,0787(+ ἡ τριτότοκος κόρη τοῦ Μάρξ+ ἔχει
καταθέσει µιὰ πολύτιµη µαρτυρία γιὰ τὴν ἀξιοπιστία τῆς
ὁποίας συνοµολογοῦν καὶ ἄλλα µέλη τοῦ στενοῦ περιβάλ,
λοντος9 «Συχνὰ τὸν ἄκουα νὰ λέει9 “Παρόλα αὐτὰ µπο,
ροῦµε νὰ συγχωρέσουµε στὸν Χριστιανισµὸ πολλά+ γιατὶ
µᾶς δίδαξε νὰ ἀγαποῦµε τὰ παιδιά”»- Καὶ πράγµατι+ στὰ
Εὐαγγέλια τουλάχιστον τὰ παιδιὰ καὶ οἱ γυναῖκες ἀντι,
µετωπίζονται ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ µὲ θερµὴ ἀγάπη καὶ µεγάλη
συµπάθεια- ∆ὲν εἶναι ἀσφαλῶς τυχαῖο ὅτι οἱ Ρωµαῖοι ἱστο,
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ρικοὶ ἀπαξίωναν τὸν Χριστιανισµὸ ὡς qdkhfhn ltkhdqtl
'«θρησκεία τῶν γυναικαρίων»(Τὸ τρίτο κεφάλαιο µὲ τὸν τίτλο «Σοσιαλιστικὴ καὶ Κοµ,
µουνιστικὴ γραµµατεία» ἀρθρώνεται σὲ τρεῖς ἑνότητες 9 «ὁ
ἀντιδραστικὸς σοσιαλισµός»+ «ὁ συντηρητικὸς ἢ ἀστικὸς»
καὶ «ὁ κριτικὸς οὐτοπικὸς σοσιαλισµὸς καὶ κοµµουνι,
σµός»- Στὴν πρώτη ὑποενότητα τοῦ «ἀντιδραστικοῦ σο,
σιαλισµοῦ»+ ποὺ πραγµατεύεται τὰ τοῦ φεουδαρχικοῦ σο,
σιαλισµοῦ+ ἡ φεουδαρχία κατηγορεῖ τὴν ἀστικὴ τάξη ὅτι
δηµιούργησε ἕνα ἐπαναστατικὸ προλεταριάτο+ ἀλλὰ οἱ
ἐκπρόσωποί του «καταδέχονται νὰ συλλέγουν τὰ χρυσὰ
µῆλα ποὺ ἔπεσαν ἀπὸ τὸ δέντρο τῆς βιοµηχανίας καὶ δια,
πραγµατεύονται ἀνταλλάσοντας πίστη+ ἀγάπη καὶ τιµὴ µὲ
µαλλί+ κοκκινογούλια καὶ σκληρὰ οἰνοπνευµατώδη»Ὑπάρχει ἐδῶ ἕνας ὑπαινιγµὸς στὰ Μῆλα τῶν Ἑσπερίδων
ἢ τῆς Ἁταλάντης+ καὶ ἕνας ἄλλος στὴν τριάδα τοῦ Ἁπο,
στόλου Παύλου '0 Κορ- 02+02( 9 νυνὶ δὲ µένει πίστις,
ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα- Ἡ ὑποενότητα καταλήγει σὲ
ρητορικὴ δείνωση9 «Ὅπως ὁ ἱερέας βάδιζε πάντα χέρι µὲ
χέρι µὲ τὸν φεουδάρχη+ ἔτσι καὶ ὁ παπαδίστικος σοσια,
λισµὸς συµβαδίζει µὲ τὸν φεουδαρχικό- Τίποτα πιὸ εὔκολο
ἀπὸ τὸ νὰ δώσουν στὸν χριστιανικὸ ἀσκητισµὸ ἕνα ἐπίχρι,
σµα σοσιαλισµοῦ- Μήπως καὶ ὁ χριστιανισµὸς δὲν κατα,
φέρθηκε ἐπίσης ἐνάντια στὴν ἀτοµικὴ ἰδιοκτησία+ ἐνάντια
στὸν γάµο+ ἐνάντια στὸ κράτος: Μήπως ἀντὶ γι’ αὐτὰ δὲν
κήρυττε τὴν ἀγαθοεργία καὶ τὴ ζητιανιά+ τὴν ἀγαµία καὶ
τὴ θανάτωση τῆς σάρκας+ τὴν ἀσκητικὴ ζωὴ καὶ τὴν ἐκ,
κλησία: Ὁ σηµερινὸς χριστιανικὸς σοσιαλισµὸς εἶναι µόνο
ὁ ἁγιασµὸς µὲ τὸν ὁποῖο ὁ ἱερέας εὐλογεῖ τὴν ὀργὴ τοῦ ἀρι,
στοκράτη»- Τὸ πάθος ποὺ δονεῖ τὸ κείµενο φανερώνει ὅτι ὁ
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συντάκτης του ἀγωνίζεται νὰ ὁριοθετήσει τὴ δική του ἐπι,
κράτεια µέσα σὲ µιὰ κοινὴ κληρονοµιάἊς ἀντιστρέψουµε τώρα+ κατὰ τὴν προσφιλὴ µέθοδο
τοῦ Μάρξ+ τὸν τρόπο προσέγγισης τῶν ὁµοιοτήτων καὶ
τῶν ἀναλογιῶν+ παραθέτοντας πρῶτα τὴν πηγὴ καὶ µετὰ
τὸ ἐπιγέννηµα· Ματθ- 05+13,5 'Λουκ- 8+12,6(9 Τότε ὁ
Ἰησοῦς εἶπε τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω µου
ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν
αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω µοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν
αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐµοῦ, εὑρήσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελεῖται
ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσµον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν
αὐτοῦ ζηµιωθῇ; Τὸ ἐδάφιο ἀποτελεῖ λαµπρὸ δεῖγµα συν,
δυασµοῦ προφητικῆς αὐθεντίας καὶ ραβινικῆς ἐπιχειρη,
µατολογίας- Προηγεῖται ἡ ἔκκληση γιὰ ἐθελοντική+ ἀλλὰ
ὁλοκληρωτικὴ ἅπαξ καὶ ἀποφασισθεῖ+ συστράτευση- Ἡ
ἀναφορὰ στὸν σταυρὸ εἶναι µιὰ προϋποτύπωση σὲ µεταφο,
ρικὸ καὶ σὲ κυριολεκτικὸ ἐπίπεδο- Ἁκολουθεῖ ἡ παραδοξο,
λογία µὲ τὰ ταυτολογικὰ ὀξύµωρα9 «ὅποιος προσπαθεῖ νὰ
σώσει+ χάνει»+ «ὅποιος θυσιάζει οἰκειοθελῶς+ σώζει» 'ψυχὴ
βέβαια σηµαίνει ἐδῶ ἁπλῶς «ζωή»(- Ἡ αἰτιολογία ἀνα,
παράγει κατὰ τοὺς ὑποµνηµατιστὲς µιὰ λαϊκὴ ἑβραϊκὴ
ἔκφραση+ ποὺ φαίνεται ὅτι συνιστᾶ κοινοτοπία+ γιατὶ ἐκφρά,
ζει τὸ αὐτονόητο- Φυσικά+ τίποτε δὲν ἔχει νὰ κερδίσει ὁ
ἄνθρωπος ποὺ στὴν προσπάθειά του νὰ κερδίσει+ ἢ ἔστω
ἀφοῦ ἔχει κερδίσει τὸν κόσµον ὅλον+ πεθάνει- Ἡ διερεύνηση
τοῦ νοήµατος θὰ µποροῦσε νὰ συνεχισθεῖ γιατὶ ἡ παροι,
µιακὴ ἔκφραση+ παρὰ τὴ φαινοµενικὴ ἁπλοϊκότητά της+
εἶναι σεσοφισµένη- Πάντως τὸ τί ἀκριβῶς σηµαίνει «ὁ κό,
σµος ὅλος» ἀναλύεται στὸ ἐδάφιο ὅπου ὁ Ἰησοῦς ἀπορρίπτει
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τὴν προσφορὰ τοῦ Σατανᾶ+ Ματθ- 3+7,0/9 Πάλιν παραλαµβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ
δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσµου καὶ τὴν
δόξαν αὐτῶν καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν
πεσὼν προσκυνήσῃς µοι. τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·
ὕπαγε ὀπίσω µου, σατανᾶἩ κατακλείδα τοῦ Μανιφέστου ἀποτελεῖ τὴ συνόψιση
καὶ κορύφωση τῆς δηµεγερτικῆς προσπάθειας9 «Ἂς τρέ,
µουν οἱ κυρίαρχες τάξεις µπροστὰ σὲ µιὰ κοµµουνιστικὴ
ἐπανάσταση- Οἱ Προλετάριοι δὲν ἔχουν τίποτα νὰ χάσουν
σ’ αὐτὴν παρὰ µόνο τὶς ἁλυσίδες τους- Ἔχουν νὰ κερδίσουν
ἕνα κόσµον ὁλόκληρο- ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ+
ΕΝΩΘΕΙΤΕ»- Στὸ πρωτότυπο ἡ λέξη «κόσµος» µὲ τὸ ἀόρι,
στο ἄρθρο 'dhmd Vdks( δὲν συνοδεύεται ἀπὸ ἐπίθετο- Οἱ µε,
ταφραστὲς κατὰ κανόνα προσθέτουν τὸ ἐπίθετο «ὁλόκλη,
ρος»+ ἐπειδὴ προφανῶς στὸ µυαλό τους πηγαινοέρχεται
ὡς κρυπτοµνησία τὸ εὐαγγελικὸ ἐὰν τὸν κόσµον ὅλον
κερδήσῃἩ φράση «Οἱ προλετάριοι δὲν ἔχουν νὰ χάσουν κ-τ-λ-»
συνιστᾶ εὐφυολόγηµα+ ὅπου ἡ ἐξαίρεση «παρὰ µόνο τὶς
ἁλυσίδες τους» ἀναιρεῖ στὸ ἐπίπεδο τῆς τυπικῆς λογικῆς τὸ
«τίποτα»+ ἀλλὰ κατ’ οὐσίαν+ ἐπειδὴ οἱ ἁλυσίδες δηλώνουν
συνεκδοχικῶς µιὰν ἄκρως ἀρνητικὴ κατάσταση+ ἡ ἀπώ,
λειά τους συνιστᾶ τὸ πρῶτο ἁπτὸ κέρδος9 τὴν ἀπόκτηση
τῆς ἐλευθερίας- Ἂν ἀναλογισθεῖ ὅµως κανεὶς ποιὸς ἦταν ὁ
ἀµείλικτος συσχετισµὸς δυνάµεων τὸ 0737+ τότε ὁ ἀγκι,
τάτορας ἐλέγχεται πλανῶν καὶ πλανώµενος- Στὴν προσ,
δοκώµενη ἐπανάσταση µέρος τοῦ προλεταριάτου θὰ θυ,
σιαστεῖ καὶ τὸ ὑπόλοιπο δὲν εἶναι καθόλου βέβαιο ὅτι θὰ
χάσει τὶς ἁλυσίδες του- Μόνο ἡ ἐµπεριστατωµένη κατα,
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λεπτολόγηση µπορεῖ+ ἂν µπορεῖ καὶ αὐτή+ νὰ ἀποκαλύψει
τὴ σιβυλλικὴ βάση τῆς µεσσιανικῆς ἐπαγγελίας- Τὸ σύν,
θηµα+ τέλος+ ὑπογραµµίζει τὴν οἰκουµενικὴ διάσταση καὶ
τὸν διεθνὴ χαρακτήρα τοῦ κινήµατος+ καθὼς βέβαια καὶ
τὴν κοινοτοπικὴ ἀλήθεια ὅτι «ἐν τῇ ἑνώσει ἡ ἰσχύς»Οἱ ὀφειλὲς τοῦ Μανιφέστου στὴ Βίβλο δὲν περιορίζονται
στὰ σηµεῖα ποὺ ἐπισηµάνθηκαν+ ἀλλὰ ἐπεκτείνονται καὶ
στὸ ὕφος- Ἡ παρατακτικὴ σύνδεση ὑπερισχύει+ γιατὶ ἡ
αὐθεντία δὲν αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ αἰτιολογήσει ἢ νὰ
διατυπώσει ἡττοπαθεῖς ὑποθέσεις- Ὁ παραλληλισµὸς τῶν
µελῶν τοῦ λόγου+ τὸ χαρακτηριστικότερο γνώρισµα τῆς
ἑβραϊκῆς ποίησης+ καθὼς καὶ τὰ ἀσύνδετα+ ἐµφανίζονται
µὲ ἐντυπωσιακὴ συχνότητα- Οἱ ἐπαναλήψεις αὐτές+ ποὺ
ἔχουν τὴν ἀπώτερη καταγωγή τους στὸν µαγικοθρησκευ,
τικὸ λόγο+ ὑποστηρίζουν τὴν προοδευτικὴ ἀπαλλαγὴ τῆς
ἀνοίκειας ὁρολογίας ἀπὸ τὶς ἀρνητικὲς συνυποδηλώσεις
της 'ἀκόµη καὶ σήµερα ἡ λέξη «προλεταριάτο» προκαλεῖ
ἀµηχανία( καὶ συντελοῦν στὴν ἐµπέδωσή τηςὩς γραµµατειακὸ εἶδος τὰ µανιφέστα ἐντάσσονται στὰ
λεγόµενα χρηστικὰ κείµενα- Πρόκειται γιὰ συγκεκριµένες
καὶ χειροπιαστὲς 'αὐτὴ εἶναι ἡ κυριολεκτικὴ σηµασία τοῦ
νεολατινικοῦ l`mhedrstr( διακηρύξεις ἰδεῶν+ ἀρχῶν καὶ
προγραµµάτων+ ποὺ ὑποβάλλουν στὴν κρίση τοῦ κοινοῦ πο,
λιτικὰ καὶ καλλιτεχνικὰ κινήµατα- Τὸ κοµµουνιστικὸ Μα,
νιφέστο+ ὅπως ἔχει ἐπισηµανθεῖ+ εἶναι ταυτόχρονα θεωρία
τῆς ἱστορίας+ ὁδηγὸς ἐπαναστατικῆς δράσης+ ἀνάλυση τῆς
οἰκονοµικῆς ἀνάπτυξης καὶ τῆς σύγχρονής του κοινωνίας+
καταγγελία τῆς ἀδικίας καὶ τῆς ἀνισότητας+ καὶ βέβαια
λυρικὴ ἐλεγεία γιὰ τὰ ἀναµφισβήτητα ἐπιτεύγµατα τῆς
ἀστικῆς τάξης- Ἡ ἐπιτυχία του ὅµως ὀφείλεται καὶ σὲ δύο
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ἄλλους σηµαντικοὺς παράγοντες- Ὁ πρῶτος εἶναι ὅτι ἐµ,
φανίζεται ταυτόχρονα ὡς ἐκκοσµικευµένη Ἁποκάλυψη+
ὡς Προφητεία+ ὡς ἐσχατολογικὸ καὶ σωτηριολογικὸ Κή,
ρυγµα+ προσφέροντας ἕνα ροµαντικὸ ὅραµα ἔστω θολὸ καὶ
µιὰ µεγάλη ἐλπίδα- Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ὅτι καὶ τὸ
Μανιφέστο+ ὅπως ἄλλωστε καὶ τὸ Κεφάλαιο+ εἶναι λογο,
τέχνηµα βίαιης φοιβαστικὴς πνοῆς ποὺ συναρπάζει καὶ
πείθειὉ Πλάτων πίστευε πὼς ὁ γραπτὸς λόγος ἦταν ὑποδε,
έστερος τοῦ προφορικοῦ+ γιατὶ πάντα ἔχει τὴν ἀνάγκη τοῦ
δηµιουργοῦ του γιὰ νὰ µὴν παρερµηνευθεῖ – τοῦ πατρὸς ἀεὶ
δεῖται βοηθοῦ 'Πλάτων+ Φαῖδρος 164b(- Πράγµατι+ ἅπαξ
καὶ ὁ λόγος καταγραφεῖ+ περιέρχεται στὸ ἔλεος τοῦ ἑρµη,
νέα+ ὁ ὁποῖος ἐνδέχεται νὰ εἶναι συνάµα καὶ ἄνθρωπος
τῆς πράξης+ ποὺ δὲν ἔχει οὔτε τὸν χρόνο οὔτε τὴ διάθεση νὰ
λεπτολογεῖ- Ζῶντος εἰσέτι τοῦ Μὰρξ ξεµύτισαν αὐθάδεις
καὶ οἱ παρερµηνεῖες τῶν ἔργων του- Ὁ ἴδιος µὲ ἀφορµὴ τὶς
διαστρεβλώσεις τῶν ἰδεῶν του ἀπὸ Γάλλους σοσιαλιστὲς
κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 076/ ἐκµυστηρεύτηκε στὸν Ἔν,
γκελς ὅτι «Ἂν αὐτοὶ εἶναι µαρξιστές+ τὸ µόνο ποὺ ξέρω
εἶναι ὅτι ἐγὼ δὲν εἶµαι µαρξιστής »- Βέβαια+ καὶ ὁ τρόπος
γραφῆς τοῦ φιλοσόφου ἔδινε ἀφορµὲς σὲ παρανοήσεις καὶ
διαστρεβλώσεις- Οἱ ὑπνοφόρες ἀπεραντολογίες+ τὰ συνειρ,
µικὰ ἅλµατα+ οἱ σοφιστεῖες τῆς διαλεκτικῆς µεθόδου+ οἱ
ἀνατροπές+ οἱ ἐκκεντρικότητες+ οἱ ἀντιφάσεις+ οἱ παραδο,
ξολογίες+ οἱ κινδυνώδεις µεταφορές+ τὰ δυσπαρακολού,
θητα γοργίεια σχήµατα+ ἡ ἐκζήτηση καὶ ἡ ταλµουδικὴ µι,
κρολογία+ ἅπλωναν πάνω στὰ γραπτά του τὴν ὁµίχλη τοῦ
Νοεµβρίου- Ὁ Μὰρξ ἐπὶ πλέον δὲν ἦταν ὁ ἀπαλλαγµένος
ἀπὸ πάθη καὶ αἰσθήµατα «εἴρων+ ψυχρὸς σοφός» 'ὅπως
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ἄφηνε νὰ ἐννοηθεῖ στὴν Ἐπιστολή του πρὸς τὸν Φόυερµ,
παχ(+ οὔτε βέβαια καὶ ὁ συστηµατικός+ ἐταστικὸς ἐπιστή,
µων+ ἀλλὰ ὁ ἡφαιστειώδης ἐπαναστάτης+ καὶ ὁ ἔµπλεως
ἑαυτοῦ πολυΐστωρ+ ποὺ οὔτε ἔδινε σηµασία σὲ ἐπουσιώδεις
λεπτοµέρειες οὔτε ἐπιζητοῦσε «ἀντικειµενικὲς» γνώσεις
οὔτε ὑπολόγιζε πάντα τὶς ἀκρότατες συνέπειες ποὺ θὰ
εἶχε ἡ µετατροπὴ τῆς θεωρίας σὲ πράξη- Ὁ Μὰρξ δὲν φω,
τογράφιζε παρὰ ζωγράφιζε τὶς κοινωνικὲς καταστάσεις
ἐξπρεσιονιστικά- Πολλὲς ἀπὸ τὶς θεωρίες του+ ποὺ µποροῦν
νὰ θεωρηθοῦν ἐκλάµψεις καὶ ἁδρεπήβολες ἐνορατικὲς συλ,
λήψεις+ δὲν ἀντέχουν τὴ βάσανο τοῦ κριτικοῦ ὀρθολογισµοῦἉνεξαρτήτως ὅµως τῆς ἀσάφειας καὶ τοῦ ἐνθουσια,
σµοῦ+ ποὺ εἶναι ὀλέθριος σύµβουλος+ πολλὲς ἀπὸ τὶς θεω,
ρίες τοῦ Μὰρξ ὑποφέρουν ἀπὸ ἱστορικισµὸ καὶ ἀθεράπευτο
ὀπτιµισµό+ οἱ ὁποῖοι ἔχουν παρελθὸν θρησκευτικό- Τὸ ὅραµά
του+ ποὺ ἔχει χαρακτηρισθεῖ µεσσιανικὸ καὶ χιλιαστικό+
προϋποθέτει+ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀφθονία τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν+
τὴ δυνατότητα µετάλλαξης µέσα στὴ νέα ἀταξικὴ κοινω,
νία τῆς ἐγωιστικῆς 'καὶ ἀνορθολογικῆς σὲ πολλὰ( ἀνθρώ,
πινης φύσης+ τὴν ὁποία οἱ πραγµατιστές+ ὅπως ὁ Θουκυ,
δίδης 'ΙΙΙ+ 71(+ θεωροῦν ἀναλλοίωτη- Ἡ ἐσφαλµένη αὐτὴ
ἐκκίνηση γεννοβολᾶ συνεχῶς ἐρωτήµατα+ ὅπως9 Ποῦ στα,
µατοῦν καὶ πῶς προσδιορίζονται οἱ «ἀνάγκες» τοῦ κάθε
ἀτόµου: Τί θὰ συµβεῖ ἂν οἱ «ἀνάγκες» ἐξοκείλουν στὸν
ἀχαλίνωτο καταναλωτισµό: Πῶς ἐπιλύεται τὸ ἀκανθῶδες
πρόβληµα τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης: Πῶς ρυθµίζεται ἡ
ἀναπόφευκτη στοιχειώδης σχέση προϊσταµένου καὶ ὑφι,
σταµένου:
Ὁ ὑπαρκτὸς σοσιαλισµὸς κατέρρευσε ἐπειδὴ µετασχη,
µάτισε τὶς ἰδέες σὲ ἰδεολογία καὶ τὴν ἰδεολογία σὲ παγερὸ
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δόγµα+ τὸ ὁποῖον ἐξέθρεψε τὸν κυνισµό+ τὴ σκληρότητα+ τὴ
διαφθορὰ καὶ τὸν ὁλοκληρωτισµό- Ὅµως ἡ σκέψη τοῦ
Μάρξ+ ποὺ εἶχε ὡς κανόνα καὶ στάθµη βίου τὸ «γιὰ ὅλα
πρέπει νὰ ἀµφιβάλλουµε» 'cd nlmhatr ctahs`mctl( δὲν
ἐνταφιάστηκε κάτω ἀπὸ τὰ ἐρείπια- Πολλὲς ἀπὸ τὶς προ,
βλέψεις του ἐπαληθεύτηκαν – ἐπὶ παραδείγµατι ἡ «καθο,
λικὴ ἀλληλεξάρτηση τῶν κρατῶν»+ δηλαδὴ ἡ παγκοσµιο,
ποίηση- Ἐκόντες ἄκοντες συντηρητικοὶ καὶ φιλελεύθεροι
υἱοθέτησαν πολυάριθµες µεταρρυθµίσεις πρὸς ὄφελος τῶν
ἐργαζοµένων- Τὸ φάντασµα τοῦ Μὰρξ παρίσταται ἀπει,
λητικὸ στὰ διαβούλια ὅπου προσδιορίζονται οἱ κατευθυν,
τήριες γραµµὲς τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς καὶ δὲν γίνεται νὰ
ξορκισθεῖὉ Odsdq Rhmfdq+ καθηγητὴς βιοηθικῆς στὸ Πρίστον+
κάνοντας τὸν ἀπολογισµὸ τῆς κληρονοµιᾶς τοῦ Μὰρξ ἐπι,
σηµαίνει9 «Στὸ ἐπίπεδο τῆς σκέψης περισσότερο παρὰ στὸ
πρακτικὸ ἐπίπεδο ἡ συνεισφορὰ τοῦ Μὰρξ εἶναι ἐξίσου φα,
νερή- Μπορεῖ κανεὶς σήµερα νὰ σκεφτεῖ τὴν κοινωνία χωρὶς
νὰ ἀναφερθεῖ στὶς ἰδέες τοῦ Μὰρξ γιὰ τὴ σχέση οἰκονοµικῆς
καὶ πνευµατικῆς ζωῆς: Ἁπὸ τὶς ἰδέες τοῦ Μὰρξ ξεπήδησε
ἡ σύγχρονη κοινωνιολογία+ µεταµορφώθηκε ἡ µελέτη τῆς
ἱστορίας+ καὶ ἐπηρεάστηκε βαθιὰ ἡ φιλοσοφία+ ἡ λογοτεχνία
καὶ οἱ τέχνες- Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια τοῦ ὅρου –ὁµολογου,
µένως ὄχι µὲ τὴν πιὸ αὐστηρή– τώρα εἴµαστε ὅλοι µαρξι,
στές»- Παράλληλα µὲ αὐτὴν τὴ νηφάλια ἀποτίµηση+ οἱ
ἀποδοµιστὲς ἐφιστοῦν τὴν προσοχή µας στὴν πολυφωνία
τοῦ Μάρξ 'ἀλλιῶς µιλᾶ ὁ φιλόσοφος+ ἀλλιῶς ὁ πολιτικός+
κι ἀλλιῶς ὁ ἐπιστήµων( καὶ εἰσηγοῦνται τὴν ἀπεµπλοκὴ
τοῦ µαρξικοῦ ἔργου ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν µαρξισµό- Οἱ θεωρη,
τικοὶ τῆς λογοτεχνίας ἴσως θὰ πρέπει νὰ προβληµατισθοῦν
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µήπως «πηγὴ καὶ προέλευση» 'enmr ds nqhfn( πολλῶν ἀπὸ
τὶς συλλήψεις τοῦ Μὰρξ ἐντάσσονται στὸ µοτίβο τοῦ «ἀντε,
στραµµένου κόσµου»+ ποὺ ἡ µνηµειωδέστερη διατύπωσή
του βρίσκεται στὴν εὐαγγελικὴ ὑπόσχεση9 Οὕτως ἔσονται
οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι 'Ματθ- 1/+05(+
στὴν ἐπουράνιο βασιλεία βέβαια+ ἀλλὰ κατ’ ἀναλογία καὶ
στὴ γῆ- Εὐελπιστοῦµε ὅτι µιὰ τάση τῆς ἀναλυτικῆς φιλο,
σοφίας+ οἱ «ἀναλυτικοὶ µαρξιστές»+ ποὺ τὶς τελευταῖες δε,
καετίες κυρίως στὴν Ἁµερικὴ ἀσχολοῦνται µὲ τὴν ἐπανα,
νάγνωση τοῦ Μάρξ+ θὰ µᾶς ἀποκαλύψουν µελετώντας
καὶ τὴν ἐκκοσµίκευση τῆς θρησκευτικῆς γλώσσας πολλὰ
ἀπὸ τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια αὐτῆς τῆς ὀδυνηρῆς σχέσης
ἕλξης καὶ ἀπώθησης ποὺ διατήρησε ἐφ’ ὄρου ζωῆς ὁ Μὰρξ
µὲ τὴ Βίβλο-
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