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0 Μαρξ στο Σόχο 

Του Haward Zinn 

Φώτα σπιτιών στο βάθος. ‘Ενα φως στο κέντρο της σκηνής φωτίζει ένα χώρο άδειο, εκτός από ένα 

τραπέζi και µερικές καρέκλες. 0 Μαρξ µπαίνει φορώντας µαύρη ρεντιγκότα και µαύρο γιλέκο, λευκό 

πουκαµισο και µαύρο παπιγιόν. Έχει γένια, είναι κοντός. γεµάτος, µε µαύρο µουστάκι και µαλλιά που 

γκριζάρουν. Φοράει γυαλιάµιε µεταλλικό σκελετό Kai κρατάει ένα σακίδιο. Κοντοστέκεται, περπατάει 

µέχρι την άκρη της σκηνής, κοιτάζει το ακροατήριο. ∆είχνει ικανοποιηµένος. λίγο έκπληκτος. 

∆όξα τω Θεώ, κοινό! 

Βγάζκει ττς προµήύειές του από To σακίδιο: µερικά βιβλία, εφηµερίδες, ένα µπουκάλι µπίρα, ένα 

ποτήρτ. Κάνει στροφή Kai περπατάκει προς το κέντρο της σχηνής. 

Ευχαριστώ που η ρθατε. ∆εν ακούσατε όλους αυτούς τους ηλίθιους που έλεγαν ότι ο Μαρξ είναι νε-
κρός. Ε, δηλαδή, είµαι... και δεν είµαι. Είναι θέµα διαλεκτικής. 

 

 

 

 

 

∆εν έχει πρόβληµα να διακωµωδεί τον εαυτό του και τις ιδέες του. Ισως έγινε πιο ήπιος µε το πέρασµα 

των χρόνων. Αλλά πάνω που λες ότι ο Μαρξ µαλάκωσε, έρχονται ξεσπάσµατα θυµού, 

‘Ισως αναρωτιέστε πώς έφτασα εδώ... χαµογελάει πονηρά... πήρα τη συγκοινωνία. 

Η προφορά του είναι ελαφρά βρετανική, απροσδιόριστα ευρωπαϊκή, χωρίς καµια έντονη απόχρωση, 

σίγουρα όµως όχι αµερικάνικη. 

Εγώ δεν ήθελα να βρεθώ εδώ... Εγώ ζήτησα να γυρίσω στο Σόχο του Λονδίνου. Εκεί που έζησα. Αλ-

λά... ένα µπλέξιµο της γραφειοκρατίας και βρέθηκα εδώ, στο Σόχο της Νέας Υόρκης... Αναστενάζει.  

Βέβαια, πάντα ήθελα να επισκεφτώ τη Νέα Υόρκη. Ρίχνει µπίρα στο ποτήρι του, πίνει µια γουλιά, 

το αφήνει στο τραπέζι. 

Η διάθεσή του αλλάζει. Αναρωτιέστε γιατί επέστρεψα; ∆είχνει κάπως θυµωµένος. 

Μα για να αποκαταστήσω την υπόληψη µου. Σωπαίνει. 

∆ιάβαζα τις εφηµερίδες σας... Παίρνει στα χέρια του µια εφηµερίδα. Όλες διακηρύσσουν ότι οι ιδέες 

µου έχουν πεθάνει! Τα γνωστά. Αυτοί οι παλιάτσοι τo λένε πάνω από εκατό χρόνια τώρα, αλλά δεν 

αναρωτιέστε τι µανία είναι αυτή να µε ανακηρύσσουν νεκρό ξανά και ξανά; 

Κι εγώ είπα, ως εδώ. Ζήτησα να επιστρέψω, έστω για λίγo. Βλέπετε, υπάρχουν κανόνες εκεί πά-

νω. Είπαµε: γραφειοκρατία. Επιτρέπεται να διαβάζεις, ακόµα και να βλέπεις τους ανθρώπους, αλλά 
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όχι να ταξιδεύεις. Φυσικά, διαµαρτυρήθηκα. Και είχα αρκετη συµπαράσταση... Ο Σωκράτης, πα-

ραδείγµατος χάριν, τους είπε: «Ζωή χωρίς ταξίδια δεν αξίζει να τη ζεις. Ο Γκάντι έκανε απεργία πεί-

νας. Η Mother Jones* απείλησε ότι θα κάνει πικετοφορία. Ο Μαρκ Τουέιν µε υπερασπίστηκε, µε το 

δικό του παράξενο τρόπο. Ο Βούδας έψαλε: Ωµµµµµ! Οι υπόλοιποι σιώπησαν. Θεέ µου, πεθαµένοι 

άνθρωποι, τι είχαν να φοβηθούν; 

Ακόµα και εκεί πάνω, ταραξία µε θεωρούν. Ευτυχώς, όµως, η διαµαρτυρία έπιασε τόπο! «Εντάξει, 

πήγαινε», είπαν, «έχεις µια ώρα στη διάθεσή σου να εκθέσεις τις απόψεις σου. Και πρόσεχε: όχι φα-

σαρίες!» Πιστεύουν πραγµατικά στην ελευθερία του λόγου, αλλά µέχρις ενός σηµείου... Xaσκoγε-
λάει. Είναι, βλέπετε, νεοφιλελεύθεροι. 

Λοιπόν, µπορείτε να διαδώσετε τα νέα: Ο Μαρξ γύρισε! Για λίγο. Αλλά πρώτα να ξεκαθαρίσουµε 

κάτι: ∆εν είµαι µαρξιστής. Γελάει. To είπα κάποτε στον Πίπερ και κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό. 

Πινει µια γουλια µπίρα. Πρέπει να σας µιλήσω για τον Πίπερ. 

Ζούσαµε στο Λονδίνο, η Τζένη, εγώ και τα παιδιά. Είχαµε δυο σκύλους, τρεις γάτες και δύο πουλιά. ‘Ισα 

που τα φέρναµε βόλτα. Είχαµε ένα διαµέρισµα στον οδό Ντιν, εκεί όπου κατέληγαν οι υπόνοµοι της 

πόλης. Βρεθήκαµε στο Λονδίνο γιατί µε είχαν διώξει από τη Ρηνανία, µάλιστα κύριε, από τον τόπο 

που γεννήθηκα. 

‘ Marγ Harris )ones (1837-1930): Αµερικανίδα συνδικαλίστρια, ηγετι κή µορψή του εργατικού κινή-

µατος στις Η. Π. Α.  

Είχα κάνει πολύ επικίνδυνα πράγµατα. ‘Ηµουνα συντάκτης της εφηµερίδας Die Rheinische 

Zeitung. ∆ιόλου επαναστατικό έντυπο. Αλλά, τελικά, δεν υπάρχει πιο επαναστατική πράξη από το να 

λες την αλήθεια. 

Εκείνο τον καιρό στη Ρηνανία, η αστυνοµία συνελάµβανε φτωχούς ανθρώπους µε την κατηγορία ότι 

µάζευαν καυσόξυλα από τις ιδιοκτησίες των πλουσίων. ‘Εγραψα ένα άρθρο για να διαµαρτυρηθώ. 

Προσπάθησαν να λογοκρίνουν την εφηµερίδα. Στο επόµενο άρθρο έγραψα ότι δεν υπάρχει ελευθερία 

του τύπου στη Γερµανία. Αποφάσισαν να µε δικαιώσουν: Έκλεισαν την εφηµερίδα. Τότε, λοιπόν, 

γίναµε ριζοσπαστικοί - έτσι δεν γίνεται συνήθως; To τελευταίο φύλλο της εφηµερίδας κυκλοφόρησε 

µε έναν πηχιαίο τίτλο µε κόκκινο µελάνι: «Επανάσταση!» Αυτό ενόχλησε τις αρχές και µε διώξανε 
από τη Ρηνανία. 

‘Έτσι πήγα στο Παρίσι. Εκεί δεν πάνε οι εξόριστοι; ΓΙού αλλού µπορείς να περάσεις όλη τη νύχτα σ’ 

ένα καφέ διηγούµενος πόσο επαναστάτης ήσουνα στην πατρίδα σου; Ναι, ένας εξόριστος που σέβεται 
τον εαυτό του, πάει στο Παρίσι. 

To Παρίσι ήταν για µας µήνας του µέλιτος. Η Τζένη βρήκε ένα µτκροσκοπικό διαµέρισµα στο Καρτιέ 

Λατέν. Ονειρεµένοι µήνες. Αλλά η γερµανική αστυνοµία είχε ενηµερώσει την αστυνοµία του Παρι-
σιού. Φαίνεται πως η αστυνοµία αναπτύσσει διεθνιστική συνείδηση γρηγορότερα από τους προ-

λετάριους... ‘Ετσι, µ’ έδιωξαν και από τo Παρίσι. Πήγαµε στο Βέλγιο. Μας έδιωξαν κι από κει. 

Και πήγαµε στο Λονδίνο, όπου φτάνουν πρόσφυγες από ολόκληρο τον κόσµο. Οι Άγγλοι έχουν 

µια αξιοθαύµαστη ανεκτικότητα. Και πόσο υπερηφανειτονται γι’ αυτήν... 

Βήχει. κάτι που θα κάνει αρκετές φορές. Κουνάει το κεφάλι του. 

Οι γιατροί είπαν ότι ο βήχας θα περάσει σε λίγες εpδοµάδες. Αυτό τo είπαν το 1858... 

Σας έλεγα όµως για τον  Πίπερ. Εκείνη την εποχή στο Λονδίνο, περνουσαν από το σπίτι µας όλοι οι 

πολιτικοί πράσφυγες από την ηπειρωτική Ευρώπη. Ο Πίπερ ήταν ένας απ’ αυτούς. Στριφογύριζε γύ-

ρω µου σαν σφήκα. ‘Ηταν ένας κόλακας, ένας γλείφτης. Στεκόταν απέναντί µου, στα δεκαrιέντε εκα-

τοστά, για να µην µπορώ να ξεφύγω, και απήγγελλε αποσπάσµατα από τα κείµενά µου. Του έλεγα: 

«Πίπερ, σε παρακαλώ, σταµάτα να µου λες τι έχω γράψει!» 

Είχε το θράσος να λέει, νοµίζοντας ότι θα χαιρόµουνα, πως θα µετέφραζε To Κεφάλαιο στα αγγλικά. 

Χα! Ο άνθρωπος δεν µπορούσε να αρθρώσει µια πρόταση στα αγγλικά χωρίς να κατακρεουργησει τη 

γλώσσα. Τα αγγλικά είναι όµορφη γλώσσα. Είναι η γλώσσα του Σαίξπηρ. Αν ο Σαίξπηρ άκσυγε τον 

Πίπερ να λέει µία µόνο φράση στα αγγλικά, θα αυτοκτονούσε 
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Αλλά η Τζένη τον λυπόταν και αρκετά συχνά τον προσκαλούσε στα οικογενειακά µας δείπνα. Ένα 

βράδυ, ο Πίπερ µας ανακοίνωσε τη σύσταση της Μαρξιστικής Εταιρείας του Λονδίνου. 

«Μαρξιστική Εταιρεία;» έκανα. «Τι είναι αυτό;» «Συναντιόµαστε», λέει, «µια φορά την εβδοµάδα 

και συζητάµε ένα από τα κείµενά σου. To διαβάζουµε φωναχτά και το µελετούµε πρόταση προς πρό-

ταση. Γι’ αυτό αυτοαποκαλούµαστε µαρξιστές - πιστεύουµε µε όλη µας την καρδιά σε όλα όσα έχεις 
γράψει». 

«Με όλη σας την καρδιά, σε όλα όσα έχω γράψει; 

«Ναι! Και θα ήταν υµή µας, Χερ Ντόκτορ Μαρξ -έτσι µε φώναζε: Χερ Ντόκτορ Μαρξ - αν ερχόσουν 

να µιλήσεις στην επόµενη συνάντηση της Μαρξιστικής Εταιρείας» 

«∆εν µπορώ να το κάνω αυτό». «Γιατί;» ρώτησε. 

«Γιατί εγώ δεν είµαι µαρξιστής». Γελάει,µε την καρδιά του. ∆εν µ’ ενοχλούσαν τα κακά αγγλικά του. 

Ούτε τα δικά µου ηταν άψογα. Ηταν ο τρόπος που σκεφτόταν. Μ’ έκανε να ντρέποµαι, ήταν ένας δο-

ρυφόρος σε τροχιά γύρω από τα λόγια µου, τα οποία αναµετάδιδε στον κόσµο, αφού πρώτα τα δια-

στρέβλωνε. Και µετά υπερασπιζόταν τις διαστρεβλώσεις αυτές µε φανατισµό, καταγγέλλοντας ό-

ποιον έδινε διαφορετική ερµηνεία. 

Μια φορά είπα στην Τζένη: «Ξέρεις τι φοβάµαι πιο πολύ απ’ όλα; «’Οτι δε θα γίνει ποτέ η επανά-

σταση του προλεταριάτου;» είπε εκείνη. «’Οχι!» της λέω. «Φοβάµαι ότι η επανάσταση θα γίνει, αλλά 

θα πέσει σε χέρια ατόµων σαν τον Πίπερ - κόλακες όταν δεν έχουν εξουσία και φανφαρόνοι όταν την 
αποκτήσουν. ∆ογµατιστές! Θα µιλούν για λογαριασµό του προλεταριάτου και θα ερµηνεύουν τις ιδέ-

ες µου στον κόσµο κατά πως τους βολεύει. Θα στήσουν ένα νέο ιερατείο, µία νέα ιεραρχία, µε 

αφορισµούς και µαύρες λίστες, ιερά εξέταση και εκτελεστικά αποσπάσµατα. Ολα αυτά θα γίνουν στο 

όνοµα του κοµµουνισµού, στέλνοντας εκατό χρόνια πίσω τον κοµµουνισµό της ελευθερίας. Θα λε-

ρώσουν το όµορφο όνειρό µας και για να καθαρίσει θα χρειαστεί να γίνει µια δεύτερη επανάσταση, 

ίσως και τρίτη. Αυτό φοβάµαι». 

Όχι, δεν επρόκειτο να αφήσω τον Πίπερ να µεταφράσει το Κεφάλαιο. Αντιπροσώπευε δεκαπέντε 

χρόνια δουλειάς - σε συνθήκες όπως αυτές στο Σόχο. Κάθε πρωί περνούσα ανάµεσα σε ζητιάνους 

που κοιµόντουσαν δίπλα στα βροµόνερα για να φτάσω στο Βρετανικό Μουσείο µε την καταπληκτικη  

βιβλιοθήκη του, όπου εργαζόµουνα µέχρι να πέσει ο ήλιος. ∆ιάβαζα, διάβαζα... Υπάρχει άραγε κάτι 

πιο βαρετό από το να διαβάζεις πολιτική  οικονοµία; Σκέφτεται. Ε, ναι! Να γράφεις Πολιτική Οικο-

νοµία. 

Όταν έπεφτε το σκοτάδι και γυρνούσα στο σπίτι, στους δρόµους άκουγα τους υπαίθριους 

µικροπωλητές να διαλαλούν την πραµάτεια τους και τους βετεράνους του Κριµαϊκού πολέµου, µερι-

κοί τυφλοί, άλλοι χωρίς πόδια, να ζητάνε µία πέννα µέσα στην πνιγηρή ατµόσφαιρα... Ναι, αιτη η 

µυρωδιά της µιζέριας στο Λονδίνο. 

Οι κριτικοί µου θα έλεγαν, σε µια προσπάθεια να υποβαθµίσουν όσα γράφω στο Κεφάλαιο, αυτό που 

λένε πάντα για ριζοσπαστικους συγγραφείς: A, θα πρέπει να έχει πολύ άσχηµα προσωπτκά βιώµατα», 

Ε, ναι, αν το θέλετε έτσι, πράγµατι, εκείνη η διαδροµή για το σπίτι µου στο Σόχο κάθε βράδυ έτρεφε 

τo θυµό που πέρασε στο Κεφάλαιο. 

Σας ακουω να λέτε: «Ε, καλά τώρα, έτσι ήταν τότε, πριν από έναν αιώνα. Τότε; Σήµερα το πρωί, για 

να φτάσω ως εδώ, διέσχισα τους γεµάτους σκουπίδια δρόµους της πόλης σας, αναπνέοντας τη 

βρωµιά, περνώντας δίπλα από άντρες και γυναίκες που κοιµόντουσαν στο πεζοδρόµιο, στριµωγµένοι 

ο ένας κοντά στον άλλο, για να αντέξουν το κρύο. Αντί για τον ηχο µιας µπαλάντας, στα αυτιά µου 

έφτανε µια φωνή: «Ι’m hungrγ, sir...» 

Θυµωµένος τώρα. Και αυτό εσείς το λέτε πρόοδο; Επειδή έχετε αυτοκίνητα και αεροπλάνα και χιλιά-

δες προϊόντα για να µυρίζετε καλύτερα; Και οι άνθρωποι που κοιµούνται στο δρόµο; 

Παίρνει µια εφηµερίδα και την ξεφυλλίζει. Επίσηµη έκθεση: To Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Tων H 

Π Α τον περασµένο χρόνο ηταν επτά τρισεκατοµµύρια δολάρια. Εντυπωσιακότατο! Αλλά για πείτε 

µου, σε ποια χέρια βρίσκονται αυτά τα τρισεκατοµµύρια; ∆ιαβάζει ξανά από την εφηµερίδα. Λιγότεροι 

από πεντακόσιοι άνθρωποι ελέγχουν περιουσιακά στοιχεία αξίας δύο τρισεκατοµµυρίων δολαρίων. Τώ-
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ρα βέβαια µιλάµε για ανώτερους ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά; Που είναι πιο χρήσιµοι για την 

κοινωνία από τη γυναίκα που µεγαλώνει τρία παιδιά µέσα στο χειµώνα χωρίς λεφτά για να πληρώσει τη 

στέγη και τη θέρµανση; 

Εγώ δεν έλεγα, πριν από εκατόν πενήντα χρόνια, ότι ο καπιταλισµός θα αύξανε τροµακτικά τον πλού-

το της κοινωνίας, αλλά ότι αυτός ο πλουττος θα συγκεντρωνόταν ολοένα και σε λιγότερα χέρια; ∆ια-

βάζει από την εφηµερίδα: «Κολοσσιαία συγχώνευση της Chemical Bank µε την Chase Manhattan 

Bank. Χάνονται δώδεκα χιλιάδες θέσεις εργασίας... Ανοδος των µετοχών». Κι ύστερα λένε ότι οι ιδέ-

ες µου έχουν πεθάνει! 

Εχετε διαβάσει «Το ερηµωµένο χωριό», το ποίηµα του Oliver Goldsmith; Απαγγέλλει: 

Σύννεφα συµφοράς τον τόπο εκείνο τριγυρίζουν 

όπου ο πλούτος συναθροίζεται και άνθρωποι σαπίζουν. 

Ναι, σαπίζουν! Σήµερα, όταν περπάτησα στους δρόµους της πόλης σας, βρέθηκα ανάµεσα σε ά-

ντρες µε εµφανή πλούτο, γυναίκες µε γούνες και κοσµήµατα. ξαφνικά άκουσα σειρήνες. Μήπως 

κάπου εκεί κοντά είχε ασκηθεί βία; 

Μήπως έιχε διαπραχθεί κάποιο αδίκηµα; Μήπως κάποιος προσπαθούσε να αρπάξει παράνοµα ένα 

κοµµάτι του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, από εκείνους που το είχε κλέψει νόµιµα; 

Φώτα αναβοσβήνουν απειλητικά. 0 Μαρξ κοττάζει ψηλά και εκµυστηρεύεται στο ακροατήριο: 

Αυτό δεν άρεσε στην επιτροπή. 

0 τόνος της φωνής του γλυχαίνει. καθώς αναπολεί. Σ’ εκείνο το µικρό διαµέρισµα στο Σόχο, η Τζένη 

έφτιαχνε ζεστή σούπα και έβραζε πατάτες. Είχαµε φρέσκο ψωµί από τo φίλο µας το φούρναρη στη 

γωνία. Καθόµασταν στο τραπέζι και τρώγαµε και µιλούσαµε για τα γεγονότα της ηµέρας - τον αγώνα 

των Ιρλανδών για την ελευθερία, τον τελευταίο πόλεµο, την ηλιθιότητα των ηγετών της χώρας, την 

αντιπολίτευση που περιοριζόταν σε ψελλίσµατα, τη δειλία του τύπου... Βέβαια τα πράγµατα είναι 

διαφορετικά σήµερα, ε; 

Μετά το δείπνο, µαζεύαµε τα πιάτα κι εγώ εργαζόµουν. Με τα πούρα µου κι ένα ποτήρι µπίρα. Ναι, 

εργαζόµουνα µέχρι τις τρεις-τέσσερις το πρωί. Τα βιβλία µου µία στοίβα στη µία πλευρά, οι 

κοινοβουλευτικές εκθέσεις στην άλλη και η Τζένη στην απέναντι άκρη του τραπεζιού να αντιγράφει 
τα γραπτά µου - ο γραφικός χαρακτήρας µου ήταν ακατάληπτος κι εκείνη αντέγραφε κάθε λέξη που 

έγραφα - ηρωικη  πράξη! 

Κατά καιρούς ξέσπαγε µια κρίση. Όχι, δεν αναφέροµαι σε παγκάσµια κρίση. Χανόταν κάποιο από τα 

βιβλία µου. 

Μία µέρα δεν µπορούσα να βρω τον Ricardo. Ρώτησα τη Τζένη: 

«Πού είναι ο Ricardo µου;» 

«Εννοείς τις Αρχές της Πολιτικής Οικονοµίας;» To είχε δώσει στο ενεχυροδανειστήριο, νοµίζοντας 

ότι δεν το χρειαζοµουν πια. 

Φούντωσα. «Τον Ricardo µου!» της λέω, «έβαλες ενέχυρο τον Ricardo µου!» 

«Μη φωνάζεις», είπε εκείνη. «Την περασµένη βδοµάδα δε βάλαµε ενέχυρο το δαχτυλίδι που µου είχε 

δώσει η µητέρα µου;» 

‘Ετσι ήταν. Αναστενάζει. Τα πηγαίναµε όλα στο ενεχυροδανειστήριο. Ιδιαίτερα τα δώρα από την 

οικογένεια της Τζένης. Όταν τελείωσαν αυτά τα δώρα, αρχίσαµε να βάζουµε ενέχυρο τα ρούχα µας. 

«Ενα χειµώνα -τους ξέρετε τους λονδρέζικους χειµώνες- τον πέρασα χωρίς παλτό. 

Όταν δηµοσιεύτηκε To Κεφάλαιο είπαµε να το γιορτάσουµε, αλλά πρώτα χρειάστηκε να µας δώσει 

χρήµατα ο ‘Ενγκελς για να πάρουµε από το ενεχυροδανειστήριο τα λινά τραπεζοµάντιλα και το σερ-

βίτσιο για το δείπνο. Ο ‘Ενγκελς... Όταν µας έκοβαν το νερό και το γκάζι και το σπίτι βυθιζόταν στο 

κρύο και το σκοτάδι και έπεφτε τ6ο ηθικο µας, ο ‘Ενγκελς πλήρωνε τους λογαριασµούς. Ο 
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Ενγκελς... ένας άγιος άνθρωπος. ∆εν βρίσκω άλλη λέξη. Ο πατέρας του είχε εργοστάσια στο 

Μάντσεστερ. Ναι... χαµογελάει... µας έσωζε ο καπιταλισµός! 

∆εv ήταν πάντα σε θέση να καταλάβει τις ανάγκες µας. Εµείς δεν είχαµε λεφτά να πάµε στον µπακά-

λη κι αυτός µας έστελνε ακριβά κρασιά. Κάποια Χριστούγεννα, που δεν είχαµε λεφτά να αγοράσουµε 

χριστουγεννιάτικο δέντρο, ο ‘Ενγκελς κατέφθασε µε έξι µπουκάλια σαµπάνια. ‘Ετσι, φαντασθηκαµε 
ότι είχαµε στη µέση ένα δέντρο, κάναµε κύκλο γύρω του, ήπιαµε σαµπάνια και τραγουδήσαµε χρι-

στουγεννιάτικα τραγούδια. 

0 Μαρξ τραγουδάει. σιγοµουρµουρίζει ένα χρτστουγενντάτικο τραγούδι: 

«Ω, έλατο...» 

Βέβαια, ηξερα τι σκέφτονταν οι επαναστάτες φίλοι µου: Ο Μαρξ, ο άθεος, θέλει χριστουγεννιάτικο 

δέντρο! 

Ναι, περιέγραψα τη θρησκεία ως το όπιο του λαού, αλλά κανένας δεν µπήκε στον κόπο να διαβάσει 

ολόκληρη την παράγραφο. Ακούστε. Παίρνει ένα βτβλίο και δταβάζει: 

«Η θρησκεία είναι ο αναστεναγµός του καταπιεσµένου πλάσµατος, η καρδιά ενός άκαρδου κόσµου, η 

ψυχή σε απάνθρωπες συνθήκες, είναι το όπιο του λαού». Είναι αληθεια, το όπιο δεν είναι λύση, αλλά 

ίσως µερικές φορές είναι απαραίτητο για να απαλύνει τον πόνο. 

Κουνάει το κεφάλι του. 

Θυµάµαι συνέχεια την Τζένη. Σταµατάει και τρίβει τα µάτια του. Πως µάζεψε τα υπάρχοντά µας και 

πέρασε τη Μάγχη µε τα δυο κορίτσια µας, την Τζένισεν και τη Λώρα, για να τα φέρει στο Λονδίνο. 

Και έφερε στη ζωή άλλα τρία παιδιά στο άθλιο παγωµένο διηµέρισµά µας στην Ντιν στριτ. Θηλαζε 

τα µωρά και προσπαθούσε να τα ζεσταiνει. Και τα είδε να πεθαίνουν. Το ένα µετά το άλλο... Ο 

Γκίντο δεν είχε ακόµα µάθει να περπατάει. Και η Φραντσέσκα ηταν ενός χρόνου... Χρειάστηκε να 

δανειστώ τρεις λίρες για να πληρώσω το φέρετρό της... Οσο για τον Μους, αυτός έζησε οχτώ χρό-

νια, αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά από την αρχη. Είχε ένα υπέροχο µεγάλο κεφάλι, αλλά τo υπόλοιπο 

σώµα του δεν µεγάλωσε ποτέ. Τη νύχτα που πέθανε κοιµηθήκαµε όλοι στο πάτωµα, ξαπλωµένοι 
γύρω του, µέχρι που µας βρηκε το πρωί. 

Οταv γεννηθηκε η Ελεονώρα, φοβηθήκαµε. Αλλά αποδείχθηκε σκληρό καρύδι. ‘Ηταν καλό που είχε 

δύο µεγαλύτερες αδελφές. Κι αυτές µόλις που την είχαν γλιτώσει. Η πρώτη, η Τζένισεν, γεννήθηκε 
στο Παρίσι. To Παρίσι είναι υπέροχο µέρος για ερωτευµένους, αλλά όχι για παιδιά. Η Λώρα ήταν η 

δεύτερη, αυτη  γεννηθηκε στις Βρυξέλλες. Κανένας δεν θα ‘πρεπε να γεννιέται στις Βρυξέλλες. 

Στο Λονδίνο δεν είχαµε καθόλου λεφτά, αλλά κάθε Κυριακή κάναµε πικ νικ. Περπατούσαµε µιάµιση 

ώρα για να πάµε στην εξοχή, η Tζένη, εγώ, τα παιδιά και η Λένχεν - θα σας µιλrίσω αργότερα γι’ 

αυτήν... Η Λένχεν, λοιπόν, έφτιαχνε ψητό µοσχάρι. Και πίναµε τσάι, τρώγαµε ψωµί µε φρούτα, τυρί, 

πίναµε µπίρα. Η Ελεονώρα ηταν η πιο µικρή  αλλά επινε µπίρα. 

∆εν είχαµε λεφτά, αλλά τα παιδιά χρειάζονταν διακοπές. 

Μια φορά, λοιπόν, πήρα τα λεφτά που είχαµε για το νοίκι και τις έστειλα στη Γαλλία, στην ακτή του 

Ατλαντικού. Μια άλλη φορά, µε τα χρήµατα που έπρεπε να πάρουµε φάί, αγόρασα ένα πιάνο, γιατί τα 

κορίτσια λάτρευαν τη µουσική. 

Κανονικά ένας πατέρας δεν πρέπει να ξεχωρίζει κάποιο από τα παιδιά του. Αλλά η Ελεονώρα! 

‘Ελεγα στrιν Τζένη: «Η Ελεονορα είναι παράξενο παιδί». Και η Τζένη απαντούσε: ∆ηλαδή τι περίµε-

νες, τα παιδιά του Καρλ Μαρξ να βγουν συνηθισµένα; » 

Η Ελεονώρα ήταν η µικρότερη, η πιο έξυπνη. Φανταστείτε έναν επαναστάτη σε ηλικία οχτώ ετών. 

Τόσο ηταν η Ελεονώρα το 1863. Η Πολωνία είχε ξεσηκωθεί κατά της ρωσικής κυριαρχίας και η Ελε-

ονόρα έγραψε ένα γράµµα στον Ενγκελς για «εκείνους τους γενναίους στην Πολωνία», όπως τους 
αποκαλούσε. Όταν ήταν εννιά χρονών, έστειλε ένα γράµµα στην Αµερική, στον πρόεδρο Λίνκολν, 

λέγοντάς του τι να κάνει για να κερδίσει τον πόλεµο κατά των Νοτίων! 
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Επίσης, κάπνιζε. Και έπινε κρασί. Αλλά, παρ’ όλα αυτά, ηταν παιδί, έντυνε τις κούκλες της... σιγοπί-

νοντας ένα ποτήρι κρασί! Όταν ήταν δέκα χρονών, παίζαµε σκάκι και δυσκολευόµουνα να την κερδί-

σω. Στα δεκαπέντε της, ξαφνικά έγινε έξαλλη µε το «νόµο για την Ηµέρα του Κυρίου», την Κυριακη  

δηλαδη, ο οποίος απαγόρευε κάθε δραστηριότητα. ‘Ετσι, άρχισε να οργανώνει «Κυριακάτικες βρα-

διές για το λαό» στο Σεντ Μάρτινς Χολ, µε µουσικούς που έπαιζαν Χέντελ, Μότσαρτ, Μπετόβεν. Η 

αίθουσα γέµιζε ασφυκτικά. ∆ύο χιλιάδες άνθρωποι. Η συγκέντρωση ήταν παράνοµη αλλά δεν 

έγινε καµία σύλληψη. Να ένα µάθηµα: Αν είναι να παραβείς το νόµο, κάντο µαζι µε δύο χιλιάδες 

ανθρώπους.. . Και µε Μότσαρτ. 

Συνήθιζα να διαβάζω σ’ εκείνην και στις αδελφές της Σαίξπηρ και Αισχύλο και ∆άντη, και της άρεσε 

πολύ. To δωµάτιό της ήταν µουσείο του Σαίξπηρ. Μάθαινε απ’ έξω κοµµάτια από το Ρωµαίοs και 

Ιουλιέτα και επέµενε να της διαβάζω, ξανά και ξανά, το κοµµάτι που ο Ρωµαίος συναντάει πρώτη φο-

ρά την Ιουλιέτα: 

Γελάει µε τραύµατα. όποιος δεν πληγώθηκε ποτέ... 

Τα µάτια τηs στον ουρανό θα πληµυρούσαν το διάστηµα το αγέρινο µε τόση λάµψη 

που θα λαλούσαν τα πουλιά, σαν να ξηµέρωσε. 

∆εν ήταν εύκολο να ζεις µε την Ελεονόρα. Α, όχι! ξέρετε πόσο ενοχλητικό είναι να έχεις ένα παιδί 

που βρίσκει ατέλειες στους συλλογισµούς σου; ∆ιαφωνούσε µαζί µου ακόµα και για πράγµατα που 

έγραφα. Να, για παράδειγµα, το δοκίµιό µου µε τίτλο το εβραϊκό ζήτηµα. Πρέπει να οµολογήσω ότι 
δεν είναι εύκολο κείµενο. Ε, λοιπόν, η Ελεονώρα το διάβασε και αµέσως µε προκάλεσε: «Γιατί ξε-

χωρίζεις τους Εβραίαυς ως εκπροσώπους του καπιταλισµού; ∆εν είναι οι µόνοι που 

δηλητηριάστηκαν από τo εµπόριο και την απληστία». 

Προσπάθησα να της εξηγήσω ότι δεν ξεχώριζα τους Εβραίους, αλλά απλά τους χρησιµοποιούσα ως 

ζωντανό παράδειγµα. Σε απάντηση, άρχισε να φοράει το άστρο του ∆αβίδ. «Είµαι Εβραία», ανακοί-

νωσε. Τι µπορούσα να πω; Σήκωσα τους ώµους και τότε η Ελεονώρα σχολίασε: «Αυτό είναι χαρα-

κτηριστική εβραϊκή αντίδραση». Μπορουσε να γίνει πολυ εκνευριστική. 

Ηξερε ότι ο πατέρας µου είχε γίνει χριστιανός. ∆εν ήταν βολικό να είσαι Εβραίος στη Γερµανία... 

Σάµπως είναι ποτέ βολικό να είσαι Εβραίος οπουδήποτε; Κι εµένα µε βάφτισε όταν ήµουν οχτώ χρό-

νων. To γεγονός αυτό προκάλεσε το ενδιαφέρον της Ελεονώρας. Ρώτησε: «Μουρ» -η οικογένειά µου 

µε φώναζε Μουρ, Μαυριτανό δηλαδή, επειδεί είχα σκουρόχρωµο δέρµα- «Μουρ, ξέρω ότι έχεις βα-

φτιστεί. Αλλά είχες ηδη κάνει περιτοµή, έτσι δεν είναι;» ∆εν είχε καµιά νροπη  αυτό το παιδί! 

Τέτοιες στιγµές ήταν ανυπόφορη. Ακούστε αυτό: Μαζί µε το εβραϊκό αστέρι φορούσε και το 

σταυρουδάκι της. Όχι, δεν ήταν ξετραλαµένη µε το χριστιανισµό, αλλά µε τους Ιρλανδούς και την 

εξέγερσή τους κατά της Αγγλίας. ‘Εµαθε για τους αγώνες των Ιρλανδών από τη Λίτσι Βερνς, το µεγά-

λο έρωτα του’Ενγκελς. 

Η Λίτσι ηταν εργάτρια και δεν ήξερε να διάβαζει. Ο ‘Ενγκελς µιλούσε εννέα γλώσσες.. Θα νόµιζε 

κανείς ότι αυτό θα δηµισυργούοε προβλήµατα στην σχέση τους. Αλλά αγαπιόντουσαν. Η Λίτσι συµ-

µετείχε ενεργά στον Ιρλανδικό αγώνα. Η Ελεονώρα πήγαινε να τη δει και κάθονταν οι δυο τους στο 

πάτωµα κι έπιναν µαζί κρασί και τραγουδούσαν ιρλανδέζικα τραγούδια µέχρι που τις έπαιρνε ο ύ-

πνος. 

Θυµάµαι εκείνη την τροµερή νύχτα που η αγγλική κυβέρνηση κρέµασε δύο νεαρούς Ιρλανδούς, εκεί 

στο Σόχο, και ένα µεθυσµένο πλήθος να ζητωκραυγάζει... Αυτοί οι ευγενείς Άγγλοι µε τo 

απαγευµατινό τους τσάι και τους δηµόσιους απαγχονισµούς! ‘Εχω µάθει ότι δεν κρεµάτε πλέον τους 
ανθρώπους. Μόνο τους κλείνετε στο θάλαµο αερίων, τους κάνετε ενδοφλέβια ένεση µε δηλιτήριο ή 

τους ψήνετε στην ηλεκτρική καρέκλα. Πολύ πιο πολιτισµένο... Τότε, λοιπόν, κρεµάσανε τους δύο 

νεαρούς Ιρλανδούς γιατί ήθελαν την αrτελευθέρωση από την /γγγλία. Η Ελεονώρα έκλαιγε χωρίς 
σταµατηµό. 

Εγώ της έλεγα: «Κοριταάκι µου, είναι πολύ νωρίς για να φορτωθείς τους εφιάλτες του κόσµου. Είσαι 

δεκαπέντε χρονών». Κι εκείνη απαντούσε: «Ακριpώς Μουρ, αυτό είναι το θέµα. ∆εν είµαι δεκατριών, 

δεν είµαι δεκατεσοάρων, είµαι δεκαπέντε χρονών». 
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Ναι, ήταν δεκαπέντε χρονών και µαγευόταν από κάθε γοητευτικό άντρα που ερχόταν στο σπίτι. Θα 

µπορούσα να γραψω ολόκληρη λίστα. Σ’ όλη τη ζωή της, η ‘Ελεανορά φανηκε ευφυής στην πολιτική 

και χαζή στον έρωτα. Είχε ξετρελαθεί µε τον Λισαγκαρέ, τον ήρωα της Παρισινής Κοµµούνας. Ε, 

αυτός τουλάχιστον ηταν Γάλλος. 

Ο φίλος της άλλης κόρης µας, της Τζένισεν, ήταν Άγγλος. Οι αγγλοι είναι όπως το αγγλικό φαγητό. 

Χρειάζεται να πω περισσότερα; Είχαµε βέβαια και τον αγαπηµένο της Λώρας, τον Λαφάργκ. Οι δη-

µόσιες εκδηλώσεις πάθους αυτού του τύπου ήταν φοβερές. Της έπιανε τον κώλο, δηµόσια, σαν να 

ήταν το φυσικότερο πράγµα στον κόσµο. Και η Τζένη τον υπερασπιζόταν: «Ξέρεις ότι η οικογένειά 

του ηρθε στη Γαλλία από την Κούβα». Λες και όλοι στην Κούβα κυκλοφορούν πιάνοντας ο ένας τον 

κώλο του άλλου! 

Αναστενάζει. Η Τζένη πάντα προσπαθούσε να µε ηρεµεί. Μ’ εµένα κάτι γινόταν, µε τους καλόγερους 

όµως που έβγαζα, δεν κατάφερνε τίποτα. Κάνει µια κριµάτσα. Είχατε ποτέ καλόγερους; ∆εν υπάρχει 

πιο φρικτη αρρώστια. Οι καλόγεροι µε κατέτρεχαν σ’ όλη µου τη ζωη. Και διάφοροι ανόητοι τους 

επικαλέστηκαν για να ερµηνεύσουν την πορεία µου: «Ο Μαρξ είναι θυµωµένος µε το καπιταλιστικό 

σύστηµα επειδή έχει καλόγερους Τι ηλίθιοι. Και τι εξηγηση δίνουν για όλους τους άλλους 

επαναστάτες που δεν έχουν καλόγερους; 

Φυσικά πάντα βρίσκουν κάτι: Αυτόν τον έδερνε ο πατέρας του, εκείνον τον ντάντευε η µητέρα του 

µέχρι δέκα χρονών, τον άλλο δεν τον έµαθαν να πηγαίνει στην τουαλέτα - λες και πρέπει δηλαδή, να 

είσαι ανώµαλος για να είσαι επα ναστάτης. Κάνουν κάθε δυνατή διάγνωση εκτός από την 

προφανη : ότι ο καπιταλισµός, που από τη φύση του επιτίθεται στο ανθρώπινο πνεύµα, προκαλεί την επα-

νάσταση... 

Α, ναι, λένε ότι ο καπιταλισµός είναι τώρα πιο ανθρώπινος σε σχέση µε την εποχη  µου. Αλήθεια; 

Μόλις πριν από λιγα χρονια στη Βόρεια Καρολίνα -το έγραψαν οι εφηµερίδες- οι ιδιοκτήτες ενός ορ-

νιθοτροφείου κλείδωσαν µέσα τις εργάτριες για να ελέγχουν την παραγωγικότητά τους. To εργοστά-

σιο πήρε φωτιά και είκοαι πέντε γυναίκες κάηκαν ζωντανές. 

Μπορεί όντως ο θυµός µου να φούντωνε από τους καλόγερους. Για δοκιµάστε, όµως, να δουλέψετε, 

δοκιµάστε να καθίσετε να γράψετε, µ’ ένα καλόγερο στον κώλο! Και µη µου µιλάτε για γιατρούς. Οι 
γιατροί ήξεραν λιγότερα από µένα. Πολύ λιγότερα! Γιατί οι καλόγεροι ήταν δικοί µου. 

Πινει ξανά,µια γουλιά,µπίρα. 

Εγω ανακάλυψα κάτι πολυ απλό: Το νερό. Πανιά βουτηγµένα σε χλιαρό νερό. Η Τζένη µού τα έβαζε 
υποµονευκά, για ώρες ολόκληρες. Πεταγόταν µέσα στη νύχτα όταν ουρλιαζα και µου έβαζε εκείνα τα 

καταπραϋντικά επιθέµατα... µερικές φορές, όταν έλειπε η Τζένη, το έκανε η Λένχεν. Σταµατάει για 

να σκεφτεί. 

Ναι, η Λένχεν. Ενώ εµείς ζούσαµε µέσα στη φτώχεια στο Σόχο, η µάνα της Τζένης αποφάοισε να µας 

ατείλει τη Λένχεν για να µας βοηθάει µε τα παιδιά. Tα έπιπλά µας µπορεί να ήταν στο ενεχυροδανει-

στήριο, αλλά ξαφνικά βρεθήκαµε να έχουµε υπηρέτρια.’Ετσι γίνεται όταν παντρεύεσαι γυναίκα από 

αριστοκρατική οικογένεια. Τα πεθερικά σου δεν σου στέλνουν χρήµατα, που χρειάζεσαι 

απεγνωσµένα για να πάρεις ψωµί και γάλα, αλλά σερβίτσια και ασηµικά. Και µια υπηρέτρια! Στην 

πραγµατικότητα, δεν ήταν και τόσο κακή ιδέα. Η υπηρέτρια µπορεί να πάει τα σερβίτσια και τα αση-

µικά στο ενεχυροδανειστήριο και να φέρει µερικά χρήµατα. Η Λένχεν το έκανε πολλές φορές... 

Αλλά δεν ηταν υπηρέτρια. Tα παιδιά τη λάτρευαν. Και η Τζένη ένιωθε µεγάλη στοργή γι’ αυτήν. Ό-

ταν αρρώστησε, η Λένχεν ήταν στο πλάι της και τη φρόντιζε µέρα-νύχτα. 

Βέβαια, είναι γεγονός ότι η παρουσία της Λένχεν δηµιούργησε µεγάλη ένταση ανάµεσα στην Τζένη 

κι εµένα. Θυµάµαι µια σκηνή. Η Τζένη είπε: «Σήµερα το πρωί, σε είδα πώς κοίταζες τη Λενχεν». 

«Πώς την κοίταζα, δηλαδή;» 

«Όπως ένα άντρας κοιτάζει µια γυναίκα». 

«∆εν καταλαβαίνω τι εννοείς». Κουνάει  θλιµένα  το κεφάλι . ‘Ηταν από εκείνες τις συζητήσεις που 

δε βγαίνουν ποτέ σε καλό. 
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Όλα αυτά συνέβαιναν µέσα στο διαµέρισµά µας στην Ντιν στριτ. Και έξω, το Λονδίνο. To Λονδινο 

του 1858. Ο οργανοπαίχτης µε τη µαϊµού, οι πόρνες, οι µάγοι, ο άνθρωπος που καταπίνει φωτιές, οι 

λατέρνες, οι Σκωτσέζοι που έπαιζαν γκάιντα και πάντα κάποια ζητιάνα να τραγουδάει µια 

ιρλανδέζικη µπαλάντα. 

Αυτά έβλεπα και άκουγα κάθε βράδυ στο δρόµο για το σπίτι, επιστρέφοντας από τo Βρετανικό Μου-

σείο, κάθε βράδυ, κάτω από τις λάµπες γκαζιού που είχαν µόλις ανάψει. Για να φτάσω στην Ντιν 

στριτ περνούσα µέσα από τα βροµόνερα και τα σκουπίδια και σκεφτόµουνα µε πόση φροντίδα 

λιθόστρωναν τους δρόµους στις πλούσιες γειτονιές. Αναστενάζει. Τελικά υποθέτω πως ήταν ταιρια-

στό, ο συγγραφέας του Κεφάλαιου να περπατάει µέσα στα σκατά όσο γράφει την καταδίκη του καπι-

ταλιστικού συστήµατος. 

Η Τζένη δε µε συµπονούσε όταν παραπονιόµουνα για τη δυστυχία του δρόµου. ‘Ελεγε: «Ετσι υποφέ-

ρω κι εγώ όταν διαβάζω το Κεφάλαιο». «Ηταν πάντα η πιο αυστηρή κριτικός µου. ∆ε χάριζε κάστα-

να. Τίµια, θα µπορούσες να πεις. Αλλά υπάρχει τίποτα πιο εξοργιστικό από έναν τίµιο κριτικό; 

Αυτό τo βιβλίο την ανησυχούσε. Ναι, To Κεφάλαιο.  

Παίρνει το βιβλίο στα χέρια του. 

‘Ελεγε ότι θα έκανα τους αναγνώστες να βαρεθούν από τις πρώτες κιόλας σελίδες µε τις αλλεπάλλη-

λες αναφορές µου στα εµπορεύµατα, την αξία χρήσης, την ανταλλακτική αξία. Ελεγε πως αυτό το 

βιβλίο ήταν υπερβολικά µεγάλο, υπερβολικά λεπτοµερές. Χρησιµοποιούσε τον όρο «βαρύ». Αν είναι 
δυνατόν! 

Μου θύµιζε αυτό που είπε ο Πίτερ Φοξ, ένας φίλος µας συνδικαλιστης, όταν του έδωσα το βιβλίο: 

Νιώθω σα να µου χάρισαν έναν ελέφαντα». 

Ναι, έλεγε η Τζένη, είναι ελέφαντας. Προσπάθησα να της εξηγήσω ότι ήταν διαφορετικό έργο από 

To Κοµµουνιστικό Μανιφέστο, το οποίο είχε γραφτεί για το ευρύ κοινό. To Κεφάλαιο ήταν µια διατρι-

βή. 

«Εντάξει» έλεγε η Τζένη, «διατριβή, αλλά γιατί δε φωνάζει, όπως το Μανιφέστο; ‘Ενα φάντασµα 

πλανιέται στην Ευρώπη, το στοιχειό του κοµµουνισµού! Ναι!» έλεγε, «αυτό µάλιστα, αυτό συνεπαίρνει 

τον αναγνώστη... ένα φάντασµα πλανιέται στην Ευρώπη!» 

Και µετά µου διάβαζε τις πρώτες φράσεις του Κεφάλαιου. Για να µε τυραννήσει, φυσικά. 

0 Μαρξ παίρνει το βιβλίο από τo τραπέζι και διαβάζει: 

«Ο πλούτος στις κοινωνίες µε καπιταλιστικές µεθόδους παραγωγής εµφανίζεται µε τη µορφή συσσώ-

ρευσης εµπορευµάτων». 

«Πολύ βαρετό» µου έλεγε. Σας ρωτώ, είναι βαρετό; Σκέφτεται. 

Εντάξει, ίσως είναι λίγο βαρετό. To παραδέχτηκα αυτό στην Τζένη. «∆εν υπάρχει λίγο βαρετό», είπε 
εκείνη. 

Μην το παρεξηγήσετε. Η Τζένη συµφωνούσε ότι το Κεφάλαιο ήταν µια σοβαρη ανάλυση. To βιβλίο 

εξηγούσε ότι το καπιταλιστικό σύστηµα θα επιφέρει µια κολοσσιαία αύξηση των παραγωγικών δυνά-

µεων, µία χωρίς προηγούµενο αύξηση του πλούτου στον κόσµο. Και, από την ίδια του τη φύση, το 

σηστηµα αυτό θα διανείµει εκείνο τον πλούτο µε τρόπο ώστε να καταστρέψει την ανθρωπιά τόσο του 

εργαζόµενου όσο και του εργοδότη. Και, αrτό τη φύση του και πάλι, θα δηµιπυργησει τους 

νεκροθάφτες του και θα παραχωρησει τη θέση του σ’ ένα πιο ανθρώπινο σύστηµα. 

Αλλά η Τζένη πάντα ρωτούσε: «Θα έχει απήχηση σ’ εκείνους που θέλουµε;» 

Μια µέρα µου λέει: «Ξέρεις γιατί επέτρεψαν οι λογοκριτές να δηµοσιευτεί το Κεφάλαιο; Γιατί δεν το 

καταλάβαιναν και υπέθεσαν ότι δεν θα το καταλάβει και κανένας άλλος». 

Της υπενθύµισα ότι το Κεφάλαιο είχε αποσπάσει ευνοικες κριτικές. Εκείνη µου υπενθύµισε ότι τις 

περισσότερες τις είχε γράψει ο ‘Ενγκελς... Και εγώ της είπα ότι ίσως ασκούσε κριτική στο έργο µου 

γιατί δεν ήταν ευτυχισµένη µαζί µου. 



 9 

«Εσείς οι άντρες!» είπε. «Αποδίδετε κάθε κριτικη στο έργο σας σε κάποιο προσωπικό ζήτηµα. Ναι, 

Μουρ, τα προσωπικά µου αισθήµατα δεν παύουν νιι υπάρχουν, αλλά αυτό είναι διαφορετικό». 

Ναι, τα προσωπικά τας αισθήµατα. Η Τζένη περνούσε µια πολύ άσχηµη περίοδο. Υποθέτω ότι τo 

φταίξιµο ήταν δικό µου. Αλλά δεν ηξερα πώς να ανακουφίσω την αγωνία της. Η Τζένη κι εγώ ερω-

τευτήκαµε όταν εγώ ήµουν δεκαεφτά και εκείνη δεκαεννιά. ‘Ηταν πανέµορφη, µε πυρόξανθα µαλλιά 

και µαύρα µάτια. Για κάποιο λόγο, rι οικογένειά της µε είχε συµπαθησει. ‘Ηταν αριστοκράτες. Οι 

αριστοκράτες εντυπωσιάζονται πάντα από τους διανοούµενους. Ο πατέρας της Τζένης κι εγώ συζη-

τούσαµε ώρες για την ελληνική φιλοσοφία. Είχα κάνει τη διατριβή για το διδακτορικό µου µε θέµα 

τον ∆ηµόκριτο και τον Επίκουρο. Είχα µόλις αρχίσει να συνειδητοποιώ ότι οι φιλόσοφοι είχαν περιορι-

στεί στην ερµηνεία του κόσµου. Ενω το θέµα ήταν πώς να τον αλλάξουµε. 

Όταν µε έδιωξαν από τη Γερµανία, η Τζένη µε ακολούθησε στο Παρίσι, όπου παντρευτήκαµε και 

γέννησε την Τζένιχεν και τη Λώρα. Όχι, όχι, η Λωρα γεννήθηκε στις Βρυξέλλες... ‘Ηµασταν ευτυχι-

σµένοι στο Παρίσι, ζούσαµε µε ελάχιστα, συναντούσαµε τους φίλους µας στα καφέ. Κι εκείνοι ζού-

σαν µε ελάχιστα. Τι παρέα ήµασταν εκείνη την εποχή! Ο Μπακούνιν, ο τεράστιος άξεστος αναρχικός. 

Ο ‘Ενγκελς, ο όµορφος άθεος. Ο Χάινε, ο άγιος ποιητής. Ο Στίρνερ, ο απόλυτος απροσάρµοστος. Και 

ο Προυντόν, που είπε, «Η ιδιοκτησία είναι κλοπή!»... Αλλά ήθελε και αυτός λίγη! 

∆εν είναι καλά να είσαι φτωχός στο Παρίσι. αλλά στο Λονδίνο είναι κόλαση. Ζούσαµε εκεί µε δύο 

παιδιά, σ’ εκείνο το κρύο και υγρό διαµέρισµα, όπου πάντα κάποιος ηταν άρρωστος. 

Η Τζένη κάποτε κόλλισε ευλογιά. ‘Εγινε καλά αλλά της έµειναν τα σηµάδια στο πρόσωπο. Προσπα-

θούσα να την πείσω ότι εξακολουθούσε να είναι όµορφη, αλλά δεν ωφελούσε. 

Θα ηθελα να είχατε την ευκαιρία να γνωρίσετε την Τζένη. Αυτά που έκανε για µένα είναι ανεκτίµη-

τα. Κυρίως καταλάβαινε ότι δεν µπορούσα να βρω µια δουλειά, έτσι απλά, όπως οι άλλοι άντρες. 

Ναι, µία φορά προσπάθησα. ‘Εστειλα ένα γράµµα στην εταιρεία σιδηροδρόµων για µία θέση υπαλ-

ληλου. Η απάντησή τους ήταν: «∆ρ Μαρξ, η πρότασή σας να εργαστείτε για εµάς, µας τιµά. ∆εν εί-

χαµε ποτέ µέχρι τώρα έναν ∆όκτορα Φιλοσοφίας για υπάλληλο γραµµατείας. Αλλά η θέση αυτή α-

παιτεί έναν ευανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, είµαστε στη δυσάρεστη θέση να α-

πορρίψουµε την αίτησή σας». Σηκώνει τους ώµους. 

Η Τζένη πίστευε στις ιδέες µου, αλλά δεν άντεχε συµπεριφορές που ερµήνευε ως πνευµατικό σνοµπι-

σµό. «Προσγειώσου, Χερ Ντόκτορ», συνήθιζε να µου λέει. 

‘Ηθελε να περιγράψω τη θεωρία της υπεραξίας µε τρόπο κατανοητό στους απλούς εργάτες. Εγώ της 
είπα: «Κανείς δεν µπορεί να καταλάβει τη θεωρία της υπεραξίας, αν δεν κατανοήσει πρώτα ότι το 

εργατικό δυναµικό είναι ένα ειδικό εµπόρευµα, που η αξία του καθορίζεται από το κόστος των µέσων 

διαβίωσης, το οποίο, όµως, δίνει αξία σε όλα τα άλλα εµπορεύµατα, µία αξία που υπερβαίνει πάντα 

την αξία του εργατικού δυναµικού». 

«Οχι έτσι!», φώναζε εκέινη. «Πρέπει απλά να πεις: Ο εργοδότης σάς δίνει έναν πολύ χαµηλό µισθό, 

που φτάνει ίσα ίσα για να ζείτε και να συνεχίσετε να δουλεύετε, αλλά εκείνος κερδίζει από τη δου-

λειά σας πολύ περισσότερα από όσα σας δίνει. Ετσι εκείνος γίνεται όλο και πιο πλούσιος, ενώ εσείς 

µένετε φτωχοί». 

Εντάξει, ας υποθέσουµε ότι µόνο εκατό άνθρωποι στην παγκόσµια ιστορία κατάφεραν να κατανοή-

σουν τη θεωρία µου της υπεραξίας. Εξάπτεται. ∆εν παύει όµως να ισχύει! Μόλις την περασµένη ε-

βδοµάδα διάβαζα τις εκθέσεις του Υπουργείου Εργασίας των H.Π.Α. Συµπέρασµα: Οι εργάτες στη 

χώρα σας παράγουν ολοένα περισσότερα αγαθά και παίρνουν ολοένα χαµηλότερους µισθούς. Όπως 
το περιέγραψα! Σήµερα, το ένα τοις εκατό των Αµερικανών κατέχει σαράντα τοις εκατό του εθνικού 

πλούτου της χώρας. 

Η Τζένη προσπαθούσε πάντα να απλουστεύει ιδέες που, από τη φύση τους, ήταν πολύπλοκες. Με 
κατηγορούσε ότι ήµουνα πρώτα ακαδηµαϊκός και ύστερα επαναστάτης. Ξεχνα τους διανοούµενους», 

έλεγε, «απευθύνσου στους εργάτες». 

Με αποκαλούσε υπερόπτη και αδιάλλακτο. «Γιατί επιτίθεσαι σε άλλους επαναστάτες µε µεγαλύτερο 

πάθος απ’ ό,τι στους αστούς;» µε ρωτούσε. 
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Nαι, ο Προυντόν, για παράδειγµα. Ο άνθρωπος δεν καταλάβαινε ότι οφείλουµε να επικροτήσουµε τον 

καπιταλισµό για την ανάπτυξη µεγάλων βιοµηχανιών και µετά να τις πάρουµε στα χέρια µας. Ο 

Προυντόν πρέσβευε ότι έπρεπε να οπισθοχωρήσουµε σε µία πιο απλή κοινωνία. Όταν έγραψε το βι-

βλίο του Η φιλοσοφία της πενίας, εγώ του απάντησα µε το δικό µου βιβλίο Η πενία της φιλοσοφίας. 

Εγώ το βρήκα έξυπνο. Η Τζένη το βρήκε προσβλητικό. Αναστενάζει. Σηµερα σκέφτοµαι ότι η Τζένη 

ηταν πολύ καλύτερος άνθρωπος απ’ ό,τι θα µπορούσα ποτέ να γίνω εγώ. 

Μου ‘λεγε να σηκώσω τον κώλο µου απ’ την καρέκλα και να συµµετάσχω στον αγώνα των Άγγλων 

εργαζοµένων. Ηρθε µαζι µου όταν µε προσκάλεσαν να µιλησω στην πρώτη συνάντηση της ∆ιεθνούς 
‘Ενωσης Εργαζοµένων.’Ηταν φθινοπωρο του 1864. ∆ύο χιλιάδες άνθρωποι είχαν στριµωχτεί στο 

Σεντ Μάρτινς Χολ. 

Κάνει ένα βήµα µπροστά, απλώνει το χέρι, σαν να χαιρετάει ένα µεγάλο πληθος, και αρχίζει να µιλάει 

µε αποφασιστικότητα και πυγµή: 

«Οι προλετάριοι όλων των χωρών πρέπει να ενωθούν ενάντια στις διεθνείς πολιτικές, που είναι ε-

γκληµατικές, που εκµεταλλεύονται τις εθνικές προκαταλήψεις, που χαραµίζουν το αίµα και τον πλού-

το των λαών σε πολέµους. Πρέπει να οργανωθούµε πέρα από εθνικά σύνορα για να διεκδικήσουµε 

τους απλούς νόµους της ηθικής και της δικαιοσύνης στα διεθνή ζητήµατα. Προλετάριοι όλων των 

χωρών, ενωθείτε!» 

Σταµατάει. 

Της Τζένης της άρεσε αυτό... Πινει µια γουλιά. 

Η Τζένη κατάφερνε να φροντίζει όλη την οικογένεια, µε κοµµένο τo νερο και το γκάζι αλλά δεν έπα-

ψε ποτέ να ασχολείται µε τo θέµα της χειραφέτησης της γυναίκας. ‘Ελεγε ότι η ζωτικότητα των γυ-

ναικών σπαταλιόταν στις δουλειές του σπιτιού, στο µαντάρισµα και το µαγείρεµα. Γι’ αυτό, αρνιόταν 

να µένει στο σπίτι. 

Με κατηγορούσε ότι ενώ στη θεωρία ήµουν υπέρµαχος της γυναικείας χειραφέτησης, στην πραγµατι-

κότητα αγνοούσα τα προβλήµατα των γυναικών. «Εσύ και ο Ενγκελς», έλεγε, «γράφετε για την ισό-

τητα των δύο φύλων, αλλά δεν την πολυεφαρµόζετε». ∆εν θα το σχολιάσω αυτό... 

Υποστήριζε µε πάθος τον αγώνα των Ιρλανδών κατά της Αγγλίας. Όταν η βασίλισσα Βικτόρια είχε 
πει: Αυτοί οι Ιρλανδοί! Φρικτοί άνθρωποι! ∆εν φέρονται όπως τα πολιτισµένα έθνη», η Τζένη απά-

ντησε µ’ ένα γράµµα στις λονδρέζικες εφηµερίδες: «Η Αγγλία καταδικάζει σε απαγχονισµό 

Ιρλανδούς επαναστάτες, οι οποίοι δεν ζητούν παρά µόνο την ελευθερία τους. Είναι η Αγγλία 

πολιτισµένο έθνος;» 

Η Τζένη κι εγώ ήµασταν πολύ ερωτευµένοι. Πώς να σας το εξηγήσω αυτό; Αλλά περάσαµε πολύ ά-

σχηµες εποχές στο Λονδίνο. Η αγάπη µας υπηρχε. Αλλά, κάποια στιγµή, η κατάσταση άλλαξε. ∆εν 

ξέρω γιατί. Η Τζένη είπε πως οφειλόταν στο ότι δεν ήταν πια η καλλονή που είχα κάποτε πα-

ντρευτεί. 

Αυτό µε έκανε να θυµώσω. Είπε ότι οφειλόταν στη Λένχεν. Αυτό µε θύµωσε ακόµα περισσότερο. Κι 

εκείνη είπε ότι θύµωνα επειδή ήταν αλήθεια. Αυτό µε έβγαλε εκτός εαυτού! 

Αναστενάζει, πίνει µια γουλτά µπίρα, κοιτάζει τις εφηµερίδες στο τραπέζι, παίρνει ,µία απ’ αυτές στα 

χέρια του. 

Ισχυρίζονται ότι επειδή κατέρρευσε η Σοβιετική ‘Ενωση, ο κοµµουνισµός είναι νεκρός. Κουνάει το 

κεφάλι του. Μήπως ξέρουν αυτοί οι ηλίθιοι τι είναι κοµµουνισµός; Scheisskopfen [Σκατοκέφαλοι]! 

Oι δηµοσιογράφοι, οι πολιτικοί που τα λένε αυτά, τι παιδεία έχουν; ∆ιάβασαν ποτέ το Μανιφέστο, 

που γράψαµε µε τον ‘Ενγκελς όταν εκείνος ήταν είκοσι οχτώ χρονών και εγώ τριάντα; 

Παίρνει ένα βιβλίο από το τραπέζι χαι δταβάζει: 

«Στη θέση της παλιάς αστικής κοινωνίας µε τις τάξεις και την πάλη των τάξεων, θα έχουµε µια ένω-

ση, στην οποία η ελευθερία του ατόµου θα είναι προυπόθεση για την ελευθερία του συνόλου». 
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To ακούσατε αυτό; Μια ένωση! Αντιλαµβάνονται ποιος 

είναι ο στόχος του κοµµουνισµού; Η ελευθερία του ατόµου! Νοµίζουν ότι κάποιος που δηλώνει κοµ-

µουνιστής ή σοσιαλιστής αλλά φέρεται σαν γκάνγκστερ, µπορεί να καταλάβει τι είναι κοµµουνισµός; 

To να σκοτώνεις αυτόν που διαφωνεί µαζί σου - αυτό είναι ο κοµµουνισµός για τον οποίο εγώ έδωσα 

τη ζωη µου; Αυτοί που επέµεναν να ερµηνεύουν τις ιδέες µου µε θρησκευτικό φανατισµό, επέτρεψαν 

άραγε στους πολίτες να διαβάσουν το γράµµα που είχα στείλει στη Νιου Γιορκ Τρίµπιουν, στο οποίο 

διακήρυττα πως η θανατική ποινη  δεν έχει θέση σε καµία κοινωνία η οποία αυτοχαρακτηρίςεται πο-

λιτισµένη; 

Θυµωµένος... Υποτίθεται ότι ο σοσιαλισµός δεν πρέπει να αναπαράγει τις βλακείες του καπιταλι-

σµού! 

Εδώ στην Αµερική, οι φυλακές σας έχουν ξεχειλίσει. Ποιοι είναι µέσα; Oι φτωχοί! Oι περισσότεροι 

είναι διαρρήκτες, κλέφτες, ληστές, έµποροι ναρκωτικων. Πιστεύουν κι αυτοί στην ελεύθερη αγορά! 

Κάνουν ό,τι και οι καπιταλιστές, αλλά σε µικρότερη κλίµακα... 

Παίρνει στα χέρια του ένα άλλο βιβλίο. Ξέρεις τι γράψαµε εγώ κι ο Ενγκελς για τις φυλακές; «Αντί να 

τιµωρούµε το άτοµο για τα αδικήµατα που διαπράπει, πρέπει να καταστρέφουµε τις κοινωνικές 

συνθηκες που γννούν την παρανοµία και να προσφέρουµε σε όλους τους ανθρώπους το χώρο που 

έχουν ανάγκη στην κοινωνία για την προσωπική τους ανάπτυξη». 

Ναι, µιλήσαµε για «µία δικτατορία του προλεταριάτου». Όχι τη δικτατορία ενός κόµµατος, τη δικτα-

τορία µιας κεντρικής επιτροπης, τη δικτατορία ενός ανθρώrτου. Όχι, εµείς µιλησαµε για µια προσω-

ρινή δικτατορία της εργατικης τάξης. Ο λαός θα καταλάµβανε το κράτος και θα κυβερνούσε µε γνώ-

µονα το κοινό συµφέρον - µέχρις ότου το ίδιο το κράτος θα γινόταν περιπό και σταδιακά θα 

εξαφανιζόταν. 

Ο Μπακούνιν, όπως ήταν φυσικό, διαφωνούσε. Ελεγε ότι ένα κράτος, ακόµα και εργατικό, εάν έχει 

στρατό, αστυνοµία και φυλακές, θα γίνει αυταρχικό. Του άρεσε πολύ να διαφωνεί µαζί µου. 

‘Εχετε ακούσει γι’ αυτόν; Τον Μπακούνιν, τον αναρχικο; Αν ένας συγγραφέας εφεύρισκε έναν τέτοιο 

χαρακτήρα, θα λέγατε οτι αποκλείεται να υπάρχει πραγµατικά τέτοιος άνθρωπος. To να πω ότι µε τον 

Μπακούνιν δεν τα πηγαίναµε καλά, είναι λίγο. 

Ακούστε τι είπε την εποχή που ο ‘Ενγκελς κι εγώ βρισκόµασταν στις Βρυξέλλες και γράφαµε το 

Μανιφέστο. 0 Μαρξ παίρνει ένα έγγραφο από τo τραπέζι και διαβάζει: Ο Μαρξ και ο ‘Ενγκελς, ιδιαί-

τερα ο Μαρξ, είναι αστοί µέχρι το κόκκαλο». 

Εµείς αστοί! Φυσικά, σε σύγκριση µε τον Μπακούνιν, όλοι ήταν αστοί. Αν δε ζούσες σαν γουρούνι, 

αν είχες ένα κεραµίδι πάνω απ’ το κεφάλι σου, αν είχες ένα πιάνο στο σπίτι, αν σου άρεσε να τρως 

φρέσκο ψωµί και να πίνεις ένα ποτήρι κρασί, ήσουν αστός. 

Παραδέχοµαι πάντως ότι είχε κουράγιο, Τον φυλάκισαν, τον έστειλαν στη Σιβηρία, αλλά εκείνος 

δραπέτευσε και άρχισε να περιπλανιέται στον κόσµο προσπαθώντας να σπείρει παντού την 

επανάσταση. Ο στόχος του ήταν µία αναρχική κοινωνία, αλλά η µόνη αναρχία που κατάφερε να φέρει 

ήταν µέσα στο κεφάλι του. 

Εχετε δει ποτέ τον Μπακούνιν σε φωτογραφία; Γίγαντας. Φαλακρός, αλλά το έκρυβε µ’ ένα µικρό 

γκρι καπέλο. Πυκνά γένια. Άγρια έκφραση. ∆εν είχε καθόλου δόντια- σκορβούτο, συνέπεια της κα-

κής δίαιτας στις φυλακές. ‘Εµοιαζε να ζει σ’ έναν άλλο κόσµο, έναν κόσµο που υπήρχε στn φαντασία 

του. Αγνοούσε τα χρήµατα. Όταν είχε, τα µοίραζε. Όταν δεν είχε, δανειζόταν χωρίς να του περνάει 

απ’ το µυαλό να τα επιστρέψει. ∆εν είχε σπίτι ή, θα µπορούσε να πει κανείς, σπίτι του ήταν ο κόσµος. 

Εφτανε στο σπίτι ενός συντρόφου και ανακοίνωνε: «Εφτασα. Πού να κοιµηθώ; Και τι υπάρχει να 

φάµε;» Μία ώρα αργότερα φερόταν πιο άνετα από τους ίδιους τους οικοδεσπότες! 

Θυµάµαι µια φορά στο Σόχο, τρώγαµε για βράδυ, όταν ξαφνικά όρµηξε µέσα ο Μπακούνιν. ∆εν έ-

µπαινε στον κόπο να χτυπήσει. Συνήθιζε να φτάνει την ώρα του φαγητού. Αφού λοιπόν κόντεψε να 

γκρεµίσει την πόρτα, µπήκε, κοίταξε γύρω του, χαµογέλασε µε το φαφούτικο χαµόγελό του και είπε: 
«Καλησπέρα, σύντροφοι». Και χωρίς να περιµένει απάντηση, κάθισε κι άρχισε να καταβροχθίζει ό,τι 

υπήρχε πάνω στο τραπέζι, πίνοντας το ένα ποτήρι µπράντι µετά το άλλο. 
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«Μιχαήλ», του είπα, «δοκίµασε και το κρασί, απ’ αυτό έχουµε πολύ. To µπράντι είναι ακριβό». 

Ηπιε λίγο κρασί και αµέσως το έφτυσε. «Εντελώς άγευστο», είπε. «Το µπράντι καθαρίζει το µυαλό». 

Μετά άρχισε τη συνηθισµένη του παράσταση: ‘Εκανε κήρυγµα, επιχειρηµατολογούσε, φώναζε, νου-

θετούσε. Εγώ είχα γίνει έξω φρενών, αλλά τελικά η Τζένη ήταν αυτη που του έβαλε τις φωνές: «Μι-

χαήλ», είπε, «σταµάτα! Καταναλώνεις όλο το οξυγόνο στο δωµάτιο!» Εκείνος γέλασε δυνατά και 
συνέχισε. 

Tο κεφάλι του Μπακουνιν ήταν γεµάτο αναρχικά σκουπίδια, ροµαντικές ουτοπικές ανοησίες. ‘Ηθελα 

να τον διώξω από τη ∆ιεθνή και η Τζένη κορόιδευε. «Σιγά τώρα, µια επαναστατική οµάδα µε πέντε-
έξι µέλη και απειλείς ότι θα διαγράψεις το ένα». 

Χρησιµοποιούσε πολλές διαφορετικές µεταµφιέσεις, επειδή η αστυνοµία τον καταζητούσε σε όλες τις 

χώρες της Ευρώπης. Όταν ήρθε να µας βρει στο Λονδίνο, ήταν µεταµφιεσµένος παπάς. ‘Η, τουλάχι-

στον, έτσι νόµιΖε. ‘Ηταν γελοίος! 

‘Εµεινε στο σπίτι µας µια εβδοµάδα. Μια φορά ξενυχτήσαµε. Πίναµε, συζητούσαµε, τσακωνόµασταν 

και συνεχίζαµε να πίνουµε, µέχρι που κανένας µας δεν µπορούσε να πάρει τα πόδια του. Κάποια 

στιγµή, στη µέση µιας αγόρευσης του Μπακούνιν, µε πήρε ο ύπνος. Άρχισε να µε ταρακουνάει φω-

νάζοντας: «Ξύπνα, δεν ολοκλήρωσα ακόµα». 

‘Ηταν εκείνη η ένδοξη εποχή, το χειµώνα του 1871, όταν η Κοµµούνα είχε πάρει την εξουσία στο 

Παρίσι... Ναι, η Παρισινή Κοµµούνα. Ο Μπακούνιν όρµηξε, µε τo τεράστιο εκτόπισµά του, σ’ εκείνη 

την επανάσταση. Οι Γάλλοι τον πήραν χαµπάρι. ‘Ελεγαν: «Την πρώτη µέρα µιας επανάστασης, ο 

Μπακούνιν είναι πολύτιµος. Τη δεύτέρη µέρα, πρέπει να τουφεκιστεί». 

‘Εχετε ακούσει γι’ αυτό το υπέροχο κεφάλαιο της ανθρώπινης ιστορίας, την Παρισινή Κοµµούνα; Η 

ιστορία ξεκινάει µε µια βλακεία. Αναφέροµαι στον Ναπολέοντα τον Γ’. Ναι, τον ανιψιό του Βονα-

πάρτη. ‘Ηταν ένας παλιάτσος που χαµογελούσε στο πλήθος, ενώ δεκαέξι εκατοµµύρια Γάλλοι χωρι-

κοί ζούσαν σε σκοτεινές τρώγλες και τα παιδιά τους λιµοκτονούσαν. Επειδή όµως δεν κατάργησε τn 

βουλή, επειδή ο κόσµος ψήφιζε, όλοι θεωρούσαν ότι είχαν δηµοκρατία... Συνηθισµένο λάθος. 

Ο Ναπολέοντας ο Γ’ ήθελε να δοξαστεί κι έκανε το λάθος να επιτεθεί στις στρατιές του Βίσµαρκ. 

Σύντοµα ηττήθηκε και οι Γερµανοί στρατιώτες µπήκαν νικητές στο Παρίσι για να έρθουν αντιµέτω-

ποι µε κάτι πιο καταστροφικό από τα όπλα - τη σιωπη . Βρήκαν τα αγάλµατα στους δρόµους του 

Παρισιού καλυµµένα µε µαύρα πανιά, µια γιγάντια, αόρατη, σιωπηλή αντίσταση. ‘Εκαναν τη σοφή 

επιλογη. Παρέλασαν κάτω από την Αψίδα του Θριάµβου και γρήγορα έφυγαν. 

Και η παλιά γαλλική τάξη, η 4
η
 ∆ηµοκρατία... Φιλελεύθεροι, έτσι αυτοαποκαλούνταν. ∆εν τολµού-

σαν να µπουν στο Παρίσι. ‘Ετρεµαν από τo φόβο τους επειδή, όταν έφυγαν οι Γερµανοί, το Παρίσι 

καταλήφθηκε από τους εργάτες, τις νοικοκυρές, τους υπαλλήλους, τους διανοούµενους, τους ένο-

πλους πολίτες. Ο λαός του Παρισιού δεν έφτιαξε κυβέρνηση, αλλά κατι πιο ένδοξο, κάτι που τρέµουν 

παντού οι κυβερνήσεις, µία κοµµούνα, τη συλλογικη  ενέργεια του λαού. ‘Ηταν η Κοµµούνα του 

Παρισιού. 

Οι άνθρωποι συναντιόντουσαν όλο το εικοσιτετράωρο σε κάθε σηµείο του Παρισιού σε οµάδες των 

τριών και των τεσσάρων κι έπαιρναν κοινές αποφάσεις, ενώ πολη τiταν περικυκλωµένη από το Γαλ-

λικό στρατό που απειλούσε να εισβάλει από στιγµή σε στιγµή. To Παρίσι υπήρξε η πρώτη ελεύθερη 

πόλη στον κόσµο. Το πρώτο ανεξάρτητο κρατίδιο, σ’ έναν κόσµο τυραννίας. 

Ελεγα στον Μπακούνιν: «Θέλεις να ξέρεις τι ενvοώ όταν µιλάω για τη δικτατορία του προλεταριά-

του; ∆ες την Κοµµούνα του Παρισιού. Αυτό είναι αληθινή δηµοκρατία». Όχι η δηµοκρατία της Αγ-
γλίας ή της Αµερικής, όπου οι εκλογές είναι ένα τσίρκο, όπου, ανεξάρτητα από τo αποτέλεσµά τους, οι 

πλούσιοι θα συνεχίσουν να κυβερνούν τη χώρα. 

Η Κοµµούνα του Παρισιού. Υπήρξε το πρώτο νοµοθετικό σώµα στην ιστορία στο οποίο εκπροσω-

πούνταν οι φτωχοί. Οι νόµοι που ψηφίζονταν ηταν για εκείνους. Κατάργησε τα χρέη τους, ανέστειλε 

την καταβολη των ενοικίων, υποχρέωσε τα ενεχυροδανειστήρια να τους επιστρέψουν τα πιο απαραί-

τητα υπάρχοντά τους. Οι ηγέτες της αρνήθηκαν να ορίσουν για τους εαυτούς τους µισθούς ψηλότε-
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ρους από τους µισθούς των εργατών. Και σχεδίαζαν να προσφέρουν σε όλους ελεύθερη είσοδο στα 

θέατρα. 

Ο ίδιος ο µεγάλος Κουρµπέ που οι πίνακές του είχαν εντυπωσιάσει την Ευρώπη, είχε εκλεγεί πρόε-

δρος της οµοσπονδίας των καλλιτεχνών. Ξανάνοιξαν τα µουσεία, έφτιαξαν µία επιτροπή για την 

πανεπιστηµιακη  εκτιαίδευση των γυναικών - κάτι το ανήκουστο. Χρησιµοποίησαν την τελευταία 

ανακάλυψη της επιστήµης, το αερόστατο, για να µοιράσουν στην ύπαιθρο έξω από το Παρίσι τυπω-

µένα χαρτιά µ’ ένα απλό, δυνατό µήνυµα στους χωρικούς. Ενα µήνυµα που απευθυνόταν σ’ όλους 

τους εργαζόµενους παντού στον κόσµο: «Εχουµε κοινά συµφέροντα». 

Η Κοµµούνα δήλωσε ότι στόχος των σχολείων είναι να διδάσκουν τα παιδιά να αγαπούν και να σέ-

βονται τα άλλα πλάσµατα. ‘Εχω διαβάσει τις δικές σας ατέλειωτες διαβουλεύσεις για την παιδεία. Τι 

ανοησίες! To σχολεία διδάσκουν οτιδηποτε χρειάζεται κάποιος για να πετύχει στον καπιταλιστικό 

κόσµο. Μαθαίνουν όµως στους νέους να αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη; 

Tα µέλη της Κοµµούνας είχαν καταλάβει τη σηµασία αυτού του πράγµατος. ∆ίδασκαν όχι µόνο µε τα 

λόγια, αλλά και µε τα. έργα. Κατάργησαν την γκιλοτίνα, αυτό τo εργαλείο της τυραννίας, ακόµα και 

της επαναστατικής τυραννίας. Μετά, φορώντας κόκκινα µαντίλια και µ’ ένα µεγάλο κόκκινο λάβαρο, 

µαζεύτηκαν στη Βαντόµ, γύρω από τη στήλη-σύµβολο της στρατιωτικής εξουσίας, ένα πελώριο γλυ-

πτό που στην κορυφή του είχε την προτοµη του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. ‘Εδεσαν µια τροχαλία στο 

χάλκινο κεφάλι, γύρισαν ένα βαρούλκο και το γλυπτό σωριάστηκε στο έδαφος και έγινε κοµµάτια. Οι 
άνθρωποι σκαρφάλωσαν στα χαλάσµατα. Mία κόκκινη σηµαία κυµάτιζε πλέον πάνω στο βάθρο. Τώ-

ρα ήταν το βάθρο όχι µιας χώρας αλλά ολόκληρης της ανθρωπότητας. Και όλοι, άντρες και γυναίκες, 

παρακολουθούσαν κλαίγοντας από χαρά. 

Ναι, αυτή ηταν η Κοµµούνα του Παρισιού. Οι δρόµοι ήταν πάντα γεµάτοι, παντού γίνονταν συζητή-

σεις. Οι άνθρωποι µοιράζονταν τα υπάρχοντά τους. Χαµογελούσαν πιο συχνά. Η καλοσύνη κυριαρ-

χούσε, οι δρόµοι ήταν ασφαλείς, χωρίς κανενός είδους αστυνόµευση. Ναι, αυτό ήταν σοσιαλισµός! 

Φυσικά, η Κοµµούνα δεν ήταν δυνατό να περάσει έτσι, γιατί θα δηµιουργούσε ένα επικίνδυνο προη-

γούµενο. Οι στρατιές της ∆ηµοκρατίας προέλασαν στο Παρίσι και άρχισαν τις σφαγές. Οι ηγέτες της 

Κοµµούνας οδηγήθηκαν στο νεκροταφείο Περ Λασέζ, όπου τους έστησαν στον τοίχο και τους του-

φέκισαν. Συνολικά σκοτώθηκαν τριάντα χιλιάδες άνθρωποι. 

Η Κοµµούνα συντρίφτηκε. Αλλά υπήρξε τo πιο ένδοξο επίτευγµα των καιρών µας... βηµατίζει. πίνει 

λίγη µπίρα. Ο Μπακούνιν κι εγώ συνεχίσαµε να πίνουµε και να συζητάµε και να λογοµαχούµε. Του 

είπα: «Μιχαήλ, δεν καταλαβαίνεις την έννοια του προλεταριακού κράτους. ∆εν µπορούµε να ξεφορ-

τωθούµε το παρελθόν µε ένα στιγµιαίο οργασµικό ξέσπασµα. Θα χρειαστεί να ξαναχτίσουµε µια νέα 

κοινωνία µε τα αποµεινάρια της παλιάς. Αυτό παίρνει καιρό». 

Οχι, είπε. «Οταν ο λαός ανατρέψει την παλιά τάξη, πρέπει αµέσως να ζήσει µε ελευθερία αλλιώς θα 

τη χάσει». Άρχισε να γίνεται προσωπικό. ‘Εχασα την υποµονη µου και του είπα: «Είσαι πολύ ηλίθιος 

για να καταλάβεις». 

Το µπράντι είχε αρχίσει να τον χτυπάει κι αυτόν. Είπε: «Μαρξ, φέρεσαι σαν υπεροπτικός µαλάκας, 

οπως συνήθως. Εσυ είσαι αυτός που δεν καταλαβαίνει. Νοµίζεις ότι οι εργάτες θα κάνουν την επανά-

σταση µε βάση τη θεωρία σου; Χέστηκαν για τη θεωρία σου. Η οργή τους θα ξεχειλίσει αυθόρµητα, 

έχουν το ένστικτο της επανάστασης στα σωθικά τους». Είχε ξανάψει. «Αν θες να ξέρεις, εγώ τις φτύ-

νω τις θεωρίες σου».Και λέγοντας αυτό, έφτυσε στο πάτωµα. Τι γουρούνι! Αυτό πήγαινε πολύ. Είπα: 

«Μιχαήλ, µπορείς να φτύνεις τις θεωρίες µου, αλλά όχι το πάτωµά µου. Καθάρισέ το αµέσως». 

«Να το», είπε. «Το ‘ξερα πως ησουνα τραµπούκος». 

«Κι εγωl πάντα το ‘ξερα πως είσαι ευνούχος». απάντησα. 

Βρυχήθηκε σαν προϊστορικό ζώο. Μετά όρµησε πάνω µου. Ηταν τεράστιος. Κυλιστήκαµε στο πάτω-

µα, αλλά η µασταν πολύ µεθυσµένοι για να χτυπήσουµε άσχηµα ο ένας τον άλλον. Μετά από λίγο, 

είχαµε κουραστεί τόσο πολύ που µείναµε κάτω λαχανιασµένοι. Μετά ο Μπακουνιν σηκώθηκε, σαν 

ιπποπόταµος που βγαίνει από τo ποτάµι, ξεκούµπωσε το παντελόνι του κι άρχισε να κατουράει έξω 

από το παράθυρο. ∆εν πίστευα στα µάτια µου. «Τι στο διάολο κάνεις, Μιχαήλ;» 
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«Τι νοµίζεις ότι κάνω; Κατουράω έξω από το παράθυρό σου». 

«Είναι αηδιαστικό, Μιχαήλ», είπα. 

«Κατουράω To Λονδίνο. Κατουράω ολόκληρη τη Βρετανική Αυτοκρατορία». 

«’Οχι», είπα. Κατουράς το δρόµο µου». 

∆εν απάντησε. Κούµπωσε το παντελόνι του, ξάπλωσε στο πάτωµα και άρχισε να ροχαλίζει. ξάπλωσα 

κι εγώ στο πάτωµα και σύντοµα έχασα τις αισθησεις µου. Όταν ξύπνησε η Τζένη, νωρίς to πρωί, µας 

βρήκε κοιµισµέναυς αγκαλιά. Σταµατάει για να πιει ακόµα µια γουλιά µπίρα. 

Όχι, δεν µπορούσαν να επιτρέψουν την ύπαρξη της Κοµµούνας. ‘Ηταν επικίνδυνο παράδειγµα, γι’ 
αυτό την έπνιξαν στο αίµα. Αυτό συµβαίνει ακόµα, έτσι δεν είναι; Όποτε κάπου, σε κάποία γωνιά του 

κόσµου, παραµερίζεται η παλιά τάξη πραγµάτων και οι άνθρωποι αρχίζουν να δοκιµάζουν ένα νέο 

τρόπο ζωής, αυτό δεν θεωρείται επιτρεπτό. Και τότε κάποιοι αναλαµβάνουν δράση -ξέρετε ποιους εν-

νοώ όταν λέω κάποιοι- µερικές φορές ύπουλα και κρυφά, άλλοτε άµεσα και βίαια, και καταστρέφουν 

αυτην την απόπειρα. 

∆ιαβάζει την εφηpερίδα. Και συνεχίζουν να λένε: Ο καπrταλισµός θριάµβευσε». Θριάµβευσε! Γιατί; 

Επειδή ανέβηκε πολύ το χρηµατιστηριο και οι µέτοχοι είναι τώρα πιο πλούσιοι; Θριάµβευσε; Οταν το 

ένα τέταρτο των παιδιών στην Αµερική ζουν σε συνθήκες φτώχιας; Οταν σαράντα χιλιάδες απ’ αυτά 

τα παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο, πριν γιορτάσουν τα πρώτα τους γενέθλια; 

∆ιαβάζει στην ειρηµερίδα: Εκατό χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν πριν ξηµερώσει στο κέντρο της 
Νέας Υόρκης για να διεκδικήσουν δύο χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και οι ενενηντα οχτώ χιλιάδες που 

θα απορριφθούν, τι θα απογίνουν; Γι’ αυτό χτιζετε κι άλλες φυλακές; Ναι, ο καπιταλισµός 

θριάµβευσε. Αλλά σε ποιανου την πλάτη; 

Πετύχατε θαύµατα της τεχνολογίας, στείλατε ανθρώπους στο διάστηµα, αλλά τι γίνεται µε τους αν-

θρώπους που έµειναν στη γη; Γιατί είναι τόσο φοβισµένοι; Γιατί στρέφονται στα ναρκωτικά, στο 

οινοπνευµα, γιατί τρελαίνονται κι αρχίζουν να σκοτώνουν άλλους ανθρώπους; Σηκώνει ψηλά την ε-

φηµερίδα. Ναι, τα γράφουν οι εφηµερίδες, 

Οι πολιτικοί σας, γεµάτοι υπερηφάνεια, λένε πως ο κόσµος οδεύει τώρα προς την «ελεύθερη οικονο-

µία». 

Καλά, είναι ηλίθιοι; ∆εν ξέρουν την ιστορία του συστήµατος της ελεύθερης οικονοµίας; ∆εν ξέρουν 

ότι το κράτος δεν έκανε τίποτα για το λαό αλλά τα πάντα για τους πλούσιους; Οτι το δικό σας κράτος 

έδωσε δωρεάν εκατό εκατοµµύρια εκτάρια γης στους σιδηροδρόµους, αλλά έκανε τα στραβά µάτια 

όταν Κινέζοι και Ιρλανδοί µετανάστες δούλευαν δωδεκα ώρες την ηµέρα σ’ εκείνους τους σιδηρο-

δρόµους και πέθαιναν από τη ζέστη κι το κρύο; Και όταν οι εργάτες ξεσηκώθηκαν κι έκαναν απεργία, 

η κυβέρνηση έστειλε στρατό να τους συντρίψει και να τους υποτάξει. 

Γιατί στο διάβολο κάθισα κι έγραιµα το Κεφάλαιο, αν όχι επειδή έβλεπα την αθλιότητα του 

καππαλισµού και της ελεύθερης οικονοµίας της αγοράς; Στην Αγγλία έβαζαν µικρά παιδιά να δου-

λεύουν στην κλωστοϋφαντουργία επειδή τα δαχτυλάκια τους χειρίζονταν µε ευκολία τα αδράχτια. 

Στην Αµερική µικρά κορίτσια έπιαναν δουλειά στα κλωστηρια της Μασαχουσέτης σε ηλικία δέκα 

χρονών και πέθαιναν στα είκοσι πέντε τους. Οι πόλεις ήταν βόθροι ανηθικότητας και φτώχειας. Αυ-

τός ήταν ο καπιταλισµός τότε, αυτός είναι και τώρα. 

Ναι, βλέπω τα είδη πολυτελείας στις διαφηµίσεις των περιοδικών και στις οθόνες σας. Αναστενάζει. 

Ναι, όλες αυτές οι οθόνες µε όλες αυτές τις εικόνες. Βλέπετε τόσα πολλά και ξέρετε τόσο λίγα. 

Κανένας δε διαβάζει ιστορία; Είναι θυµωµένος. Τι σκατά διδάσκουν στα σχολεία σήµερα; Φώτα 

αναβοσβήνουν απειλητικά. Κοιτάζει ψηλά. Εκνευρίστηκαν!... 

Μου λείπει η Τζένη. Θα είχε πολλά να πει για όλα αυτά. Την είδα να πεθαίνει, άρρωστη και δυστυχι-

σµένη στο τέλος. Αλλά σίγουρα θυµόταν τα όµορφα χρόνια µας, τις γεµάτες έκσταση στιγµές στο 

Παρίσι, ακόµα και στο Σόχο. 

Μου λείπουν οι κόρες µου... 
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Παίρνει ξανά την εφηµερίδα. ∆ιαβάζει: 

Πόλεµος στο Ιράκ. Μια γρήγορη και γλυκιά νίκη». Ναι, τους ξέρω αυτούς τους γλυκούς πολέµους, 

που αφήνουν χιλιάδες πτώµατα στο χώµα και µικρά παιδιά να λιµοκτονούν, χωρίς φαγητό και φάρ-

µακα. Ανεµίζει την εφη,τιερίδα. Στην Ευρώπη, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, άνθρωποι σκο-

τώνονται µεταξύ τους για σύνορα. Είναι αναστατωµένος. 

∆εν ακουσατε τι είπα πριν από εκατόν πενήντα χρόνια; Καταργήστε αυτά τα γελοία εθνικά σύνορα! 

Όχι πια διαβατήρια, όχι πια βίζες, όχι πια συνοριακοί φύλακες. Προλετάριοι όλου του κόσµου ενω-

θείτε! Πιάνει τη µέση του και κάνει ,µερικά βηµατα. Ωχ, Θεέ µου, η µέση µου µε σκοτώνει... To 

οµολογώ: δεν περίµενα ότι ο καπιταλισµός είχε τέτοιες ικανότητες επιβίωσης. ∆εν φανταζόµουνα 

ότι θα βρίσκονταν φάρµακα που θα κατάφερναν να κρατησουν στη ζωή το άρρωστο σύστηµα: 

πόλεµοι για να συνεχίσουν οι βιοµηχανίες να δουλεύουν και για να κάνουν τους ανθρώπους να πα-

θιάζονται µε τον πατριωτισµό και να ξεχνουν τη µιζέρια τους. Θρησκόληπτοι να υπόσχονται ότι ο 

Χριστός θα ξανάρθει στη γη. Κουνάει το κεφάλι. του. Τον ξέρω τον Ιησού. ∆ε γυρίζει µε τίποτα... 

‘Εκανα λάθος το 1848, που νόµιζα ότι ο καπιταλισµός ήταν στα τελευταία του. ‘Επεσα έξω, γύρω 

στα διακόσια χρόνια. Χαpογελάει. Αλλά, πού θα πάει, θα αλλάξει. Όλα τα σηµερινά συστήµατα θα 

αλλάξουν. Οι άνθρωποι δεν είναι βλάκες. Όπως έλεγε και ο Λίνκολν, «δεν µπορείς να κοροϊδεύεις 

όλους τους ανθρώπους για πάντα». Η κοινή λογικη  τους και το ένστικτο για αξιοπρέπεια και δικαιο-

σύνη θα τους ενώσουν. 

Μη γελάτε! ‘Εχει συµβεί στο παρελθόν και µπορεί να συµβεί πάλι, σε πολύ µεγαλύτερη κλίµακα. Και 

τότε, οι ηγέτες της κοινωνίας, µε όλο τον πλούτο τους, µε όλους τους στρατούς τους, δεν θα µπορέ-

σουν να το εµποδίσουν. Οι υπηρέτες τους θα αρνηθούν να τους υπηρετήσουν, οι στρατιώτες τους θα 

αρνηθούν να υπακούσουν στις διαταγές. 

Ναι, ο καπιταλισµός έχει πετύχει θαύµατα της τεχνολογίας και της επιστήµης. Αλλά σκάβει το λάκ-

κο του. Η ακόρεστη δίψα για κέρδος -κι άλλο, κι άλλο- δηµιουργεί ένα κόσµο γεµάτο αναταραχή. 

Μετατρέπει τα πάντα -την τέχνη, τη λογοτεχνία, τη µουσική, την ίδια την οµορφιά- σε εµπορεύµατα 

που αγοράζονται και πωλούνται. Μετατρέπει τους ίδιους τους ανθρώπους σε εµπορεύµατα. Όχι µόνο 

τον εργάτη στο εργοστάσιο, αλλά και το γιατρό, τον επιστήµονα, το δικηγόρο, τον ποιητή, τους καλ-

λιτέχνες - όλοι υποχρεώνονται να πουληθούν! 

Και τι θα γίνει όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι αποκτήσουν εργατική συνείδηση και συνειδητοποιήσουν 

πως έχουν έναν κοινό εχθρό; Θα συνενωθούν για να εκπληρώσουν τον προορισµό τους. Και όχι µόνο 

στη δική τους χώρα, γιατί ο καπιταλισµός χρειάζεται µια παγκόσµια αγορά. To σύνθηµά του είναι 

«ελεύθερο εµπόριο!» επειδή χρειάζεται να κινείται ελεύθερα σε κάθε σηµείο της υδρογείου για να 

έχει περισσότερα κέρδη. Αλλά µε αυτόν τον τρόπο, χωρίς να το θέλει, δηµιουργείται µία παγκόσµια 

κουλτούρα. Σήµερα οι άνθρωποι, περισσότερο απ’ όσο ποτέ, διασχίζουν τα σύνορα. Οι ιδέες 

διασχίζουν κι αυτές τα σύνορα. Κάτι νέο θα βγει από όλα αυτά.  θα δηµιουργηθεί µια παγκόσµια 

κουλτούρα. 

Σταµατάει να µιλάει. ,µένει σκεφτικός. 

Όταν πήγαµε στο Παρίσι µε την Τζένη, το 1843, ήµουνα είκοσι πέντε χρονών και τότε είχα γράψει 

ότι στη νέα βιοµηχανική κοινωνία οι άνθρωποι αποξενώνονται από τη δουλειά τους γιατί τους είναι 

απεχθής. Αποξενώνονται από τη φύση, γιατί µηχανήµατα, καπνός, µυρωδιές και θόρυβος έχουν εισβάλει 

στις αισθήσεις τους - κι αυτό το λένε πρόοδο. Αποξενώνονται από τους άλλους, γιατί το σύστηµα στρέφει 

τον καθένα εναντίον των υπόλοιπων, σ’ έναν αγώνα για επιβίωση. Και αποξενώνονται από τον ίδιο τους 
τον εαυτό, ζώντας µια ζωή που δεν είναι δική τους, ζώντας σαν να µη θέλουν στ’ αλήθεια να ζουν, και 

τελικά µια καλή ζωή είναι δυνατόν να υπάρξει µόνο στα όνειρα, στη φαντασία. 

Αλλά υπάρχει ακόµα µια δυνατότητα να αλλάξουν τα πράγµατα. Βέβαια, είναι µόνο µία δυνατότητα. 

Τίποτα δεν είναι δεδοµένο. Αυτό είναι πλέον σαφές. Κάποτε ήµουνα τόσο σίγουρος! Τώρα ξέρω ότι 

όλα µπορούν να συµβούν, όµως πρέπει οι άνθρωποι να ξεσηκωθούν! 

Μηπως σας ακούγεται υπερβολικά ριζοσπαστικό; Θυµηθείτε: «ριζοσπαστικός» σηµαίνει να ασχολεί-

σαι µε τη ρίζα ενός προβλήµατος. Και η ρίζα είµαστε εµείς. 
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Εχω µία πρόταση. Φανταστείτε ότι έχετε βγάλει καλόγερους. Φανταστείτε ότι όταν κάθεστε πονάτε 

πάρα πολύ, και πρέπει αναγκαστικά να σηκωθείτε. Πρέπει να κινηθείτε, πρέπει να δράσετε! 

Ας σταµατήσουµε να µιλάµε για καπιταλισµό και σοσιαλισµό. Ας µιλήσουµε απλώς, για το πώς θα 

χρησιµοποιήσουµε τον απίστευτο πλούτο της γης προς όφελος των ανθρώπων. ∆ώστε στους 

ανθρώπους αυτά που χρειάζονται: φαγητό, φάρµακα, καθαρό αέρα, πόσιµο νερό, δέντρα και γρασίδι, 
ευχάριστα σπίτια να µένουν, µερικές ώρες δουλειάς, µερικές ώρες ελεύθερες. Μη ρωτησετε ποιος το 

αξίζει. Όλοι οι άνθρωrαι το αξίζουν. 

Τώρα είναι ώρα να πηγαίνω. 

Μαζεύει τα πράγµατά του. Ξεκινάει να φυγει. Κοντοστέκεται. 

Σας τάραξα που ξαναβρέθηκα ανάµεσά σας; ∆είτε το σαν 

µια ∆ευτέρα Παρουσία. Ο Χριστός δεν µπόρεσε να έρθει κι 

έστειλε τον Μαρξ... 

 


