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Ο Φρίντριχ Ένγκελς 
για τη θρησκεία και την ταξ ική πάλη 

Η 
JrtQίφrμη οήση «11 θQησι.εiα είναι το ό.ίΙΟ των λαών. ·θε"ωQEΙται ω:; η πιμπτοοοία 

της μαρξιστικής αvιίλτιw; του θοφ',([UtlXOύ q:αιmμ.ένoυ από την nλtιoψηq:ία τό

σο των ΙΙΠOOΤηo;;lικτών τη;, όσο και των α.vτι.ίά1ωv της. Πόσο όμως (ΣΚQιβι'ις είναι 

αυιή η άποψη; KαταQΧήν, θα πQέ,ϊEι να υπOYQαμμiσoυμε ότι η θtση αυτή δεv ε(ναι ηδικό: 

μαQξιστ ική. Την !δια w.'.ιση τη σuναvιάμε, με διαq:ΟQετικές ειrιαιιρίες, σε κεΙμενα των ΚΜΙ, 

Herder, Feuerbach, ΒΓυησ Bauer, Moses Ηαι Υ.αι Heinrich Heine. Ο τελευταίο; αυτός, για 
παQόδειyμα, τη χρησιμοποιεί ψη -;1' tνα μάλλον θετικό (αν και ει.οωνΙΥ.ό) τρό,το- στο 

δσι.ίμιό του για τον Ludwig Bome, το 1840: .. Μια θQφ-.<εiα που oταλόζr:ι λίytς γλuκtς, 
υ:n'!ιΠιχές σταyόνtς ΠΝΕUΜαΤIY.Oύ D.ϊίου, λΙγες σιαyόνtς αyάιrης, d..ϊιδας και πίστης στο 
δtΣΧD.ϊότΤΡ:) του δοκιμαζόμενου <M}Qώ.ίI\'Qu yivoυς Είναι καλοδεχούμενη-. Ο Moses 
Hes.s, σtα δοκίμιά του που εκδόθηκαν στην Ελβετία to 1843, υιοθεΤΕί μια πιο κριτική (αν 
Υ.αι εξίσου διqιoQOύμεvη) στάση: «Η θρησ;ι.εί(.L είναι σι 0i0"l1 \'α κατ<tC'l"φtι w.ολότεQα ανt· 
κτή ... τη δυσnι;ι:ή συνείδηση της δοuλο.ϊαQOικΙας ... όπως ακριβώς το όπ ιο είνα. μια καλή 

Ik>ήθrw για ης επώδυνες αQQώστΙEς- (GoI/witzer, 1962), Στο ό.QθQo αυτό θα βQoψε πλή.
θος άλλων αναψ)Qώv σ' αIΠή την έx<f.Qt1OTl). 

Ο ;ι:αQWCffΚ.lWμός αIΠός εμιισvιζtιαι λίγο αQYότερo. στο άQθρo του MOQξ για τη"'f..E'P.f.· 

λιανή q:ιλoσoq"ία του Δικαίου (1844). Μια ποοοο:τ οο; αWyvωση του μ!JQξιxoΊί κημέwυ 

010 o;roίo Eμq«Yiζr:τaL αιπή η r;ράση αιιoκαlί:πτtι όη είναι ΠΕρι.σσότΕQO επεςεQYαoμiνη 
και λιΥόί E.QO lιο\'ό,ϊλιuoη απ' όσο ouΝΉΘΩ; πιστruεται. Παρά το ότι ο Μαρξ ασκεί μια εμ· 
ι.rανή κριτική οτο ΟΙΙr,:ιY.f.l.Πικό φ<ιινόμοο, σm'tΚtψό το δΙΙϊλό χαQ<.ιΚτήρα ίου: .,Η θρη.. 

W,Ευτιχή ταπείνωση είναι ταιιτόχρο\,ο. έY.φQαση Y.QL διαμαρτUQiα Υ.ατό t't; ΠQCιΥιιαΗκής tO · 

πεί\'OOO1""t:;. Η θρφκε[α εί\UL ο θQήvoς του jIo.TMllOJli'tvu πλόσματος. η καρδιά ενός άκαQ
δου κόσμου, όπως ακοιβώ:; Eί\uι και 10 ιι\'Εψα μιας μη ίt\'Eψαtική; κατάσταιπι;. Eί\'W. το 
ό.ίΙΟ του λαού» (Marx, 1844). 

Αν δι.aβάoouμ.ε oλόκλrκιo 10 δοκίμιο, γίνετοι σαqtς ότι η μαQξιxή ο;πιχή οφ:ί).ι:ι ΠΕ· 

ρισσόtΕQCt στον aQwτtQό νεο-χεΥχελιανιομό, που θεωρoύσt τη θρησ;ι.εία ω:; την αλλοτρίω

ση t 't; ανθQώπ"ιν1jς ουσίας, και λιγόHQα στη q:ιλoooq:ία του Δαιq:ωησμοίι, που ClJiM την 
κατ1\γΥΕιλε ω; μια συνωμοσία του κλήQoυ. Σf1I\' πραγματικότητα. όταν έΥιχιφε ο Μαρξ την 

πιο πάνω tι(tQ(iγoαq:<>, fι;αν Q'I.όμa μαθητής του ΦόuεQμJtαχ :.ιαι \οεΟ-Ζφ.ιλισνό;. EJIOjIέ. 



\ως, η ανάλυσή του για τη θQησ~εία ήταν .πQO-μαρξΙO"tική», χωρίς καμιά αναφoQ(ι στην 

ταξική ιιάλη και μόλloν α-unO{ltχή. Διiί!εtε όμως μια διαλεxl'~ tδι&tητα,;Wu συνελΔμ

βιtνε Τον ανnq:ατιxό χαoαxn'ιocι της θQησκευτιY.Tι; «{απεί~, η ο:ιο!α Q,ίΟtελούοε μια 

νομ ιμοπο ίηση και ταιπόΧQOνα μια δΙΙΙμαQIυQί.α κατά της lfραyμQηκόίητας. 

Η ί1Q(I'fμαtΙXΆ μcιQξιoτιz,; μελtτη της θQησ.ιεία; ως xoι.νωvιχι)ς και wτOQtxTις ΠQαyματι
Χότητας όqP,..σε πολι1 αQ'fόTEQO., με το ΧΟΙ\'ό έQyo των Μαρξ και ΈV'(I'..ελ.ς, τη n{Jf1UVΙX~ ΙδΕ

ολογία (1846). ΤΟ στοιχείο-κλειδΙ γι' αιπή τη ναι φαι,wΗ τιr; θQησy.είας εί ναι ότι nooσεT(i

ζειαι ως μια εκ των διάιτOQω\' μooq::ώv ιδooλcrtittς -της !Μψατικής δηλαδή π~ 

των αιi!Qώ,lων, της πOQtt'(ω"f1"ις ιδεtίιν, παρασrδσεων και συνείδησης, που nρooδIOQiζoντat 
υπoxQtωnY.ά από την υλική παραγωγή και τις αντίστοιχες 1(()ινωνιχiς σχέσεις. ΠOQόλo που 

οι Μαοξ και Έη.cελς XQI1GIμo.1OWOOm' ;ι.ατό XΑLQOUς την έννοια τη; -o.vταιύχ}.α~
που οδήγησε σε αδιtξoδo πoλλiς yενιiς μαρξιστών-, η ιδtα κλιι.δi του έΡΥου εΙναι η ανCι'γΚη 
ερμηνεΙUς της ytννησηι; και της α\ώtτuξη; των διάφ)QωV μOQφών συνείδησης (θQrισxεία. 

τt!ιτη, φιλoooφLα χ.λπ.) μέοο ιων χοινωνι)'.ών σχέσεων. ψ.έσω τωvoπotων, βι:f!αίωι;, το σύ

vow μπορι:Ι να Πt(lιYQαφεΙ (Πη ολόΤΙjtό του (fΠoμένως και η αμq:Ιδιιομ.η δQόση των δώφο. 

Qω\' αιπών πλεuQών της μιας ιπΙ 1ης άλλη;μ (Maα, (846). Η δι.αλεκτιχή ένmια της ολότη
τας ανΤΙ τη; θεωQiας της αντανόχ),ασης θα υ:tCΚΠ1)QlΧfεi ((Jro μια ολ(ικληοη «εtεQόδoξη~ 
σχολή μαQξιm ικης ΚΟΙ\\ιΜΟλοΥίας τη; Υ.ουλτού(ιας (ΙUciα, Goldmann). 

Μετά τη ~ της ΓEOΙΙανικιjς ΙδEoi.qγίας. ο Μαρξ α;tiδωσε πολίl λi<yη π(l(XlOlή 

στο θQησ"ευτιxό qχιι\'όμενo ως τέτοιο, ως ΈΝCΙ δηλαδή Ειδικά πoλιτωτoιόΙιδroλoyι:ι.ό συ· 

μ,""Ιαν που εγκλείει χό.""Ιοlο νοηματικό 1Tt{ILtΧόμενo. K(uτoιις σιιOQUblχές αναψ)Qές στο ρό

λο του itQOτεσταντισμού συναντάμε στο Kεq:άJ..«ιo, χ{ι)Qίς όμως μια oooτrματooj μιλέτη 

του θQησκεUIΊXOU χινΤματoi;. 
Ο ΦρiYIριχ Ένyn.λς tδειξε ένα :ιολυ μεΥαλ"ίπεοο ενδιαq.iQOV απ' ό.Τ~ ο Μαρξ (πο βρη. 

σι.ευαιιό !f<iIνόμ.ενo Χ(U. τον IoτOQιxό TOU Qόλo, πιθανώς λ&Υω τη; xJ.1)QIxIίς του U\"(J.TQO

φής. Η κύρια σuμβoλή του ΈνΥ"ελς οιη μαρξιστική μελtτη τη; 9QψΚείας -και μία Q.""Ιό τις 

σrμcιVILxόttQt; στον ιστΦί'.ό υλισμό Υενικά- είναι η ανάλυση της σχέσης της I!oησ.«:υtι. 

κή; α\wt(jQάοτασης :Tvoς την Ίαξική πόλη. Πέ(α ωtό τη φιλοοοφιχή πολεμαή του .υλι· 

σμού κατά του lδεαιισμoύ~, ο Έ\'Υκελς θέλησε να χατανοφει και να ΕQμη\'fοοει τις συ'("ε· 

XQψένες ιoτOQiXές και ΚΟΙ\'(ι)\\Κές μoQ{Jtς της θQιισχεiας. OΧQιoτιανισμός δεν ηL!f<i\'iζrιat 

πλέον (όπως στον ΦόlΧQμΠαrJ ως μια α-ΧQOVI.Κή -ουσία,., ωλά ως ένα ;τολιτιομικό σύστη

μα που μετασχηματΙζεται κατά τις διάq:OQες totOQ\xl; πεQlόδους: αρχιν.ά ως θQηoκt:ία των 
σ.ιλάβωv, αοΥόΤfQo. ως κoι:mκή ιδεoλσyiα ις Pωμαϊx~ Auτo-.<QO.TOQWς, στη σuνiχει.o. itQO

σαQμ.<qLένo; στη φroυδαoxική ιεOQρχία και τελικά προσαρμοσμένος στην αστική κανω

νία. Κατ' αυτόν τον τρό,""ιο, tII!f<i\'i.l;.E1fII ως ένας συμβολικός χώρος γιο. τον 0..10(0 αΥΙψά· 
xovταν αvtαyωΊ'\.Oτιxtς XOΙ\'ωVιΚές διΜ.ιμης - για !WQάδειγμα. χ.αιά 10 160 αιώ\τι, η φΕ
οιΟΟοχική l3t:oλoγία, ο οοηκός προτεσταΥΙιομός και οι πλrt!ειακές αιQέl!Elς. 

nEQlOl00Iαx6:, οι αναλύσεις του Έ"V'(YJ:λ; οι.ισθσ.Ι,'Ονν προς μια στενά oq:Uψιοτιχή. 

ξ(Jy(1λειακή εQμηνriα των θQησχευτικών χιvημάτωv: « •.. καθεμιά από τις διάφ:ιQι:ς τ6;[\; 

ΧΡlJOψοποιεί τη θQrισ"Eία που της ται.Qιάζει και πολύ μικρή Ο11 ιιαοία έχη εάν ΟΙ Y.ιίQιoι 0\.1-
τά πlστεOOUΝ στις αντΙσιοιχε; θQησκιίtς ή όχΙ.» (Engels. 1S88). Σ~ q:αινεtαι να μη βοί . 

σκει στις διάψJQεζ μoρqiς πίστης ΤΙ10ro όJJ..o α,1ό τη «e(ιησχευrική μεταμq:ίεση~ τα;IΥ.ώ\· 



οιιμιιερόντων. Ωσιόσο, χάρη σιη μέθοδο της ταξικής πάλης του. αντιλαμβό\τται, οε αντί

θεοη προς τους φιλοσόψ)υς του Διαιιωτισμού. ότι ο Ι"λήρος δεν ήταν έ\'Q κοl.νωνικά qιoL

Ο'{Ε\tς οώμα : σε ορισμένες ιστορικές O'1JyΚuρ(ες διασπόστηκε ανω.o'jίf με την ταξική του 

σύνθεση. Έ,οι λοιπόν. την ε"οχή της Μεταρρύθμισης, έχουμε από τη μια μεQιό τον υψηλό

fktθμο Ι"λήρο, τη φεot'δαρχαή κορuq:ή της ιεραρχίας, και, GJιό την άλλη, το χαμηλόβαθμο 

κλήρο, που ΠQOOέφερε τους ιδεολόγου; Τ1];. 1I1εταρρόθμισης και του επαναστατικού O'IQO

τικού κινήματος (Engels, 1946). 
Παρά το ότι ήταν υλιστή; αθε"ίστής l".(ιι ασυμιμλίωτο; εχθρός της θQησι.εία;, ο 

'ΕνψΔς, ό:ιως Ι"ΔΙ ο νεαρό; Μαρ;' σιn-έλCtβε 1τo διττό ΖαραΖτήρα του φαινομένου: το ρόλο 
που παίζει στη νομιμο:τοίηση της καθεσωωίας τάξη;, αλλά και το ρόλο τη; κριτικής, της 

bιαμαρτuριας. ακόμα και το" t:τOyαστατι"l.ό ρόλο του. α\'άλσια με τις XOlVW\'lyi, περιστά

σεις. Μω.ιστα. οι :τερισσόπρε; (ηό τι; σιrrι.αρψέ\-ες μελέτες "ου έΊQOψε oq:OΡOύv τις 

αα\'αστατι"l.έ; μOQq:έ; τη; θρησι.εία;. 
Αρχικά ασι.ολήθηκε με τον :τρωτό'{Ο\'Ο Ζρισnανισμό, ΤΟ\' οποίο όρισε ως τη θρη<rι.εία 

των (μωχών. των CίJ,όf\λητων, "(ω\' κολασμένων, των κατατρεγμένων και των καταπιεσμέ

νων. ΟΙ πρώτοι χριστιανοί nQOέQ"IOvtav GJ,ό τα )'Δτώτεοα στρώματα της κοι\,ωνίας: σιλό· 

βι) ι, ελεύθεροι που είχαν στερηθεί τα δικαιώματά τους και μικροί χωρικοί που τους είχαν 

tσακίσει τα χQΈη. 

ο Ένγκελς προχώρησε μάλιστα μέχρι το nι.,λ1ΤI.ΤΙ)'.ό σημείο να παQOλληλίσε~ αlJtόν 

το" πρωτόγονο χριστιανισμό με το σύrι.QO\'O σοσιαλισμό: α) Τα δύο αlJtά μεΥ6).α κινήμα
τα δεν αποτε}.ούν έργο ηγετών και προφητών ...... {1\' χαι οι ιτρoq;ήτες δεν ω.nψΟν ποτέ σε 

)'.ανtΎα αιιό τα δύο-- αλλά σίινιστούν κιvψατα μαζών. β) Και τα δύο εί,'ΟΙ. κινήματα Τ (ι)\' 
κιιτο-;,ιεομένων, των )'Δτατρεγμένω\', τα μtλη τσιχ; κηρίιοοοnαι <..:τός νόμου χα~ γ.αταδιώ

κονται αιιό ης κιfJερνώσες εξοοοί.ες. 'Ι) Και τα δύο εΙΟf{tλίζοντ(ιι μια ε"ικείμΕVΗ απελευ

l!έ1.',ωση ωιό τη O'/.λαfιιά I".ill τη διχπυχία. Προκειμένου \'α διανθίσει τΟν παρα),λl)λισμό του 

με )'.(1" οιο προ)'),ηnκό oroLxrm, ο ΈΥ'(ιιελ; παραθέτει μια δήλωση του -Υάλ}.ου ιστορικού . 

Pf\itv : ~A\' θi"λετε να έχετε μ ια ιδέα του πώς ήταν οι πρώτες XQLoτta\'txέ; χοινότηnς, ρίχτε 

μια ματιά σ' ε"α τo:rιΧό κλάδο της Διεθνούς Έ"Ι'ύ.ΙΟ1\ζ των EΡΊ'ατώ\'~. 
Σίιμφ,)\u με τον Έηι.ελς, ο παραλληλισμός μεταξύ σοσιαλισμού καΙ. πρώψ.ου χριστια

νιομυί, ri '1(ll. οαιριί)\' σε όλε; τις κινήσεις που διαμέσου των αιώ\'(()" OvεlρεUo\'iaL την απο

χατ(ισταση της πρωτό)'ο"ης χριστιο\,ιχης θρησκείας. από τους ταμ"ορίτες του John Zizka 
l«της <'XJζ((GI!f\'Ijς μνημτρ,) και τους αφηιστές του Thornas Muntzer, μέχρι τσα; (μετά 
το 18301 '(ι1Η.ους <π(ιναστάτες κομμουνιστές και τους οπαδούς του γερμα,'Ού ουτοπικού 
κσμμοννLOτη \\'ilhelm WeiIling. 

Ωστόοο. συμq:ωνα με τον ΈνΥχελς, μεταξύ των δύο κινημάτων παραμένει μια Οl'Oιώ

,,>11; ()ltLq.O{il: Ο πρωτόγονος χομμοwισμός μεταΟέτει την απελειi!έQωση στη μετά θάνατο 

";ωή. f\'(i) ο σοσιαλισμός τη\' τοποθετεί στον παρόντα χΟΟμσ. 

Εί\'φ ιψω~ α lJtή η διαφορά μια τόσο σαφής τομή όσο φαί.νετα~ από μια πρώτη ματιά: 

Στη μrλέτη ΤΟ), Έvy-ιι.ελς Ίια τον πόλεμο των χωρικών στη Γεννανία, η τομή αυτή φ:ιΙνετα~ 

νιΊ χι"ι,n 11]\' fV/.ι)ίνειά της. Ο Thomas Muntzer, ο θεολόγα; και ηγέτης των επα\'(lσtατημέ
\Ίον ΧωQιχι~ν χπ. των αιρετικών (Ο\$ΠΊιστών) πληΊξίων του 160υ αιώνα. ιt!ελε την άμε

m\ fγκαθίδQιιση πι; Βασιλείας του θεού f,ίί της γης, του ΒασιλεΙου της χιλιετίας των προ.. 



φητών. Σύμq:ωνα μι ~oν ΈνΥΚιλς, 11 Bασιλttα του θoo~ για τον Mul1tzer φαν μιι: XOL\W\iα 

XωQΙς ταςιYiς διαq:oρες. χωρLς ατομΙΧή ιΔwxπιΣΊΑ και η κιntική εξοι'σία ήταν ανεξάρτη

Τ11 ή ;iνη JtQO; τα μέλη αυτής τη; κανωνί(l ς. 

Ωστόσο., ο. Έvyκελς ΠΟQO.σψ.ται και πάλι στην αναγωγή της θQησχείας σε tνα ,έχνα . 

σμα. Μιλά για πι «~{)(lσι:ολοΥί.α» του Munιzer χαι τα .βιβλικό ταυ μαVΔΊ.iα» tbiblίschen 

de<:kmanleli. Η ειδuι.ά θQησκειrnXΉ διάσταση του χιλιασμού του Muntzer, 11 πνεuμαnxή 
και ηθικη 'tOU δύναμη, τα ουΟενηκό βιούμενο μuστικιστιχό ταυ f\ό.00; φα!νεται να του 

OLaq:ε\iyoιιv. 

Ο Έ vyxιλς δεν XQψι τα θαυμασμό 101.1 για τα 'ftQIΚl\'ό χι).ιασtή προφήτη, 111; ιδtες του 

οποίου JtEQI.'fQάψEl ως «()ιονεί κομμουνιστικές_ και «θoησι.ευηΚΩ-εnανooτατικές. 

(revolutionare relίgiose anscl!auungen): Δεν (lΠQπλoυoα\, τόσο μια σύνθεση των αΙΊημάτων 

των πλιfιείuν της εnOΧl'lς εκείvrκ" όσο έναν -εuq;υή ΠQCΙWεασιιό- (gtniale βΠlizίβllίoo) των 
στόχιιn' της μtλλoooς ΠQOλιταοιακής XlιQO.q:Πtpης. Α1.Πή 11 διάσταση ΠQclίδεασμοU;ι.{U συ
τοπίας της 3QηoΚEW; -;"(ου δεν/ίναι δυνατό \ '(1 εομηνευτεί με τους όρους της «θεωρίας 

της ανταvόY.λασης- δεν διιpruναται πει;oαιτέQω από τον Έvyχtλς. όμως δέχεται μια έvtιr 

''11 χαι !U.QΟΟια επεςεvιαoία στα έQyo ταυ Emst Blodι, Thomas λfυπιzeι, ~ό}tIς της 

Eπανάσταιrις (! 920). 
ΤΟ τελε1ιταίο [πα\Μταη;ι.ό K~νημα που αγωνίστηκε στο όvoμ\ τη; θQΗΣXι(ας ήταν, 

σίιμψιινα μι τον ΈΥΥ/.ελς. το αγγλικό ποψτανικό κίνημα αι1ό το !Ίο αιώνα. Το ~Wις 

όη εκri\'Qς χου AQOOtq:εQE: την ιδεολογία α\7t'ή; τ~ επαwΊ.στασης ήταν η !ιQτισι<tίο ;ι.α~ &ι..~ ο 
υλισμό; cφ.ίλεται στην πoλ~ηxά αντιδQασηκή φί'(lη αιπής της φlλOO<Xj!ίας ΟΤ11>' ArIAi.α, 

που αVΤΙΙ1ρoσω.1εOOτα\' αι1ό τον Hobbes και τους άλλους θιασώτες το\! μ~ι.,AOύ απο
λΙΠ0QΧ«ll10~. Οι πQOtοοταV1Lκές OC,ι:tες. οε ανηδιαστολή ;ιοο; το σιιvrιmτιxό ~.LOμό και 

την αντίσ'to ,χη ;ιίστη, πQOOέφεQαν στον πόλεμο κατά των Sιuans τη θρησκειττικ~ τους ΕΙ!

λογία και τcυς μαχητές τους (EngeJs, !892). 
Η αVΆΛwrι αυτή είναι ιδιαίτειχι E\'διαιrέQOOOα: AπoμffloQυνόμf\'Oς από μια YQnIψική 

αντίληψη τη; ιστoρtας, κλΊJJQvoμτμέ\'T] αιτό το ΔιαφιJtισμό, ο Ένγκελς αmγνωQίζει ότι η 

διυ.1άλη μεταξύ υλισμού και θρησι.είας δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στον πόλεμο μεταξύ 

επανάσταση; και αντεπανάσιαοης, μεταξύ προόδου xcιι o:τισθoδόμ~ rλε1Mι:ρίoJς και δε· 

σποτισιισύ, κατα.1ιεσμέ\'UΙV :ι.αι χι'QkιQ;ι:ωV τάξεων. Στη σιψ.εΚQψένη πεQίιπιoo •. η σι.έση 
εί\'Ο.L η ακριβώς αvtίθι;τη: tM\'CtOΤaiLxIj I!vησxti.α Εναντίο" απολ υταQΧlΚOύ υλισμού. 

ΤΟ [\'διuιiQoν του Έvr.u:λς, όπως και αυτό του M(IQξ, Είχε διι'ιε!Qει η συσχέ'τιση μετα· 

ξύ πQotΟΟΤCVΙLOμο(ι και αστιlιής τάξrrς, ιδίως σε σ,(έση με tηΊ' αΥΥλιχή επανάσtαση του 

!Ίου αιώνα. ό'tαν «Ο Υ.αλβινισμός έγινε η ΠQ(IYματιχή θQησ~ική μεταιιφίι:στι tW\' σύΥ· 

χr:;ιoνων αστικων σuμφ:ρόντων~ (Engels , 1888). Αποτελεί ευτύχψα το γεγονός όη αυτή η 
OεatQlKIj (ή μτι.1ως w:αρνofIαλιχή;) μεταq'QQά, που φαΙνεται 'Λ1 ανάγει τη σiMJετη w'L διαλε· 
xt\itIj σ,t.έmι μεταξύ τάξεων και θρφΚtυτLitt φαντασίας σε μια α..,λή και μηχσ:nχή απ(). 
ΚIΙΙΙΨΙI τuυ .ίI!}Oσώ:toυ από μια μάσιια, δε\' ήταν η μovαbική ανάλυση του χαλβινισμου που 

πr:;ιoτάθrv<ε από τον ΈV'fι(ελς. Στα κείμΕνά του !Χι ou\'((YίφoUjLE αΧόμα μια ΙΙ>Qύ:t01l ιιπι). 

θtση, που σιοχετίζει τη θQφι.εία με την tcι(tQξι.ωιJi σ~η π,; αστικής τ(ιξrr;; το xα).βt.

νικό δόγμα 10υ πr:τQωμtνoυ α.10τflέί τη θQησι<tυτιχή txffQOOΊI του yt'(O\moς ότ . η ΕΠΙΤΙ!

χία ή αποτυχία του uιιχειρημαηκoύ uvtαγωνισμοu δεν εξαρτάται από {ην α~ι\'T] δρα. 



σtllQLόιηΗl, αλλά από ανεξέλεγκτε; περισιάσιις ti aYώτEQE; χαι άγνωστες OΙκovqιιχtς δυ
\'άμεις (Engels, 1&92). 

Η αναλογία μεταξύ της οπτικής ,του ΈV'{'(Ελς και της βεμπfQιανής μελέτης της συσχέτι

σης μtταςυ καλβινισμού )'.οΙ καπιταλισμού δεν διtλαθε της προσοχής του Georg luklics, ο 
ο.τοίος XQηoIμoiIOiτιot)lm τις δω αναλύσεις πρoκεψbΌυ \'(t διατυ:ιώοειιη δική του θεω

Qία της :«ιΠιταλt.σrαή; ΠQOΥμο.ίοίψr,;. 

ΔVΙ είναι lΙιχαίο ό1l η mςn.τισι:ατιχή θQησχαιnXΌΤΗΙα 1ων σεκτών πQOOέφερε την ιδro. 

J..σyiα της στις καθαQότεQι; μowές καπιταλισμού (ΑΥΥλία, ΑμεQLκήj ... θα μ..ορσίχιε να 
πει κανείς ακόμα και, όη ο ιιαλβινιΧός -και επανασταη.κός- σVΝΔUΑσμός μεωξύ μιας 

rt!ικής ωωτερι,..ού ασ.ιητισμού i'.QL της πλι)ρους Ί.ΠIE~ΤΙXότηtας των ανtικειμη,κών δu

-.<Εμεων που κινούν τον κόσμο και δι~UΝ 10 περιεχόμε\'Ο της α~ι1Iνης μoίQας 
(Deus abscoodίrus και πt.JtQιψένo) παριστούν. μ ' ένο. μι&ί.οΥικό αλλά καθαQό τQόπO, την 

ασtιχή ωμή της :tQCιYμG.10Iτιιtνrκ οmtωrρtt;. 

Σε μια lttoσημεiιooη, ο Lukacs αναφέQααι στο πιο π<Μο αναq:ει;!όμoo α:tόσ:ιαoμα του 
Έvyxελς ,..01 στα δοκίμια του \\'eber σχετικά με την Y.oLΝΩVΙOλo'yίa της θQησy.tWς. Το EQώ. 
τημα της συμβατότητας μεταξύ πι; υλιστικής ενγκελια\ής και της lliτοnθέμενης "ιδεαλιστι

κής", βεμπεριαν'lt Εwηνείας αποοοίπτεται ως αδόκιμο: «Πρσ.«:ιμένου να ΟlJV1.1Jlολογίσει . 
κανείς αιπά τα γεγονότα, είναι τελείως άσχετο το αν δέχεται ή δεν δέχεται την α~τιακή fQ

μl'J\'ξία τον Weber. (Lukacs, 1968). 
Π~ ΤO~ ότ~ EJή 40 χQόνιo. στην ΑΠλία, ο ΈνyxrJ.ς, πClQ(lόό.,tω;, δεν έδει

ξε καmu ενδιαιμρον yw. τα QIζoσ:tαστικά, εyκα).LlctQLOtιxά ή κομμουνιστι)'.ά ;ιολΙΗΥ.ο

xoLYωVl*'lρEίoμatQ (όπαι; α\Πό των Diggers) που φφανίστψαν κατά .ην nΟΙ'QL.ΤQ\,\κή 
επανάσταοητου 170υ aL®'CI"I r αντίθεση με τη '(εQl.ια",κή ΜεταοοΟΟμιση του Ι60υ αιώνα, 
ο Έvyχελς ανέλυσε εξαντλητικά τη μεγάλη αγγλική εξέyεQσ11 στην αστική της διάσταση. 

ο Ένγκελς ήταν πε:πιιoμέvoς όη η αγγλική ε:rανάσταση ήταν η τελευταία στην oπciα η 

θQr,:JY.ευΤιΖή ιδΕολογία εξαΥ.ολοι&irn \'{Ι. παίζει 0Ον εnανασταστΙXΌ Qόλσ. Η μεΥάλη Γαλ

λική Eιτα\oάσtαση ωτiQQtψE κάθε μnαμφίεση και έδωιπ τους αΥώ\τς της σι μια αmιχτά 

πολιω:ή α{Iένu. Aιtό 111" Ειτοχή εκείνη ί'.α~ μετά, η θQηoκεία δεν μJ'IOQOoot παQά ,'(t α:Ίotε
λεί μια κοινωνικά και ΠΟ).ιτικά ατισOoδQOμική δύναμη (Engels, ]892, ρ. 303). 

Για το λ&(Ο αυτό, ο Ένγκελς (όπως ·και ο Mαl{ξ) γνώρισε μια δυοάι.ιεστη έκ,τληξη Υ.αι 

ειλικρινή αμηχανία από το -ΥεΥο\'ός της διατήρησης, μεταξύ των πQιOτων ΠQOλεΤllQιακώγ 

και κομμουνιστικών χινημά'ιων του ]90u αι.ώ\'(Ι, μια; ιoxUQ1}; αναφ)Qός στον ΠQωτόγoνo 

Υ.Qtστια\'Lσμό. Στο άQθQo του του 1843 σχεωιά ψι την πρόοδο της χoΙνιιl\\xής μnαooOO
μισιις στην Eι'Qώ;τη., ιχπλ1Ρσεται α.τό το ΥεΥονός όΊι οι yάll.oι κoμμouνιotές, ενώ ανή

xouν ο' ένα έ&.υς ;τασίΥνωστΟ yw. την έ).λειψη θQ1)ffi'.ευΤIΚι'ι; πίστης, οι ίδιοι είναι χριστιn
νοΙ Ένα α.τό τα αΥαπη.ιένα ίΟΙος αξιώματα ε[ναl όTL "ο χρισnανwμός εί\'(1~ χoμμOIM

σμός_, και ίtρomταθoύν να 10 (L,ο&[ξοlTl' μtσω της ΒίβΑου, του υ:ισnθέμενου νόμου των 
ίtρώτων χριοτια\'ικών κοι\,οτήτων Y.λτ.~. 

Ο Ένγχελς δεν d\'(tL οε θέοη \'(1 :tρooq:έρει άλλη εξήΥτΡη γι' αυτό το παρόδοξο, ίtέρα 
(Lτό το yεyo~ ότι οι γ(ύ1οι /(ομμΟU\'Lmές bεν γνώQιζιιν τη Βίβλο. Αν είχ(Ι\' μια μεyαλfuE. 

QII εξοιχείωση με τις roαqt;, θα ανnλαμ/lάνovταν ότι το ι:Υενι;<ό πνεψα tων διδασχαλιών 
τοις εί\'({ι τελείως Q\τίθετο_ 010\' κομμουνισμό. Π ι:ιο; αιογοήτευσή του, σ Έ"fιιελς π(tπει 



\\) αναyvωQl.σει ότι &ι,ι μόνο οι yά)J.oι ιJCOQιανσι. (οι JI.oμμo\IVισrές ωιαδοί ταυ Etienne 
(abel), αλλά και ο WilheJm WeiIling, ο CΘΕμιλιωτη; του ΊtQμ(J\1Y.o)) κoμμOΥΝWμo~. πι
σιεUΕ στη Fιασική ιαUΤότητo μεταξύ των ΑΣXΏv του χριοηανιομού και του κομμουνισμού. 

Ο Έvrι.ελς. ωtOQQLτrovto; αυτό το είδος πολιηκο-Ι}Qηmι;:uτΙΥ.ού σuyχρωηOμOύ. προτιμά 

neQWOόrEQO, για q:ιλοσοφiι.tl\ι; λόγους, ΤOuς άyyλoιw; ooσuιλιστές (οπαδοί'ς το\l ΌoΙΕV). 

οι O:toίoι cαyωνίζovtαι, ό.ιwς Υλ qιείς, )((!Ίά των θQησκαιrl1(ών ΠQO".«Jταλήψf:ων - σε 

αντίθεση με του; γ{ιλλOuς ;,ομμουνιστές, οι 01l0ίοι διαιωνίζουν τη θρησκεία. σέΡ\'Ο\1ώ; 

την σης σχεδιαζόμενες νέες ΛOI\'W\1xέ; μooq:fς •. Η αοuμrrωνίσ σιm'ι σ,(Πι:ώ ΙΙΕ τl\ θQιι
σ.<ι:ία φαν ένας (Ιί1ό τους κίνιοι'ς λόyQuς Υι.α τη μη συ\.ψnor.ή των yά).λωv ;ι.oμμO\M.σ(ΏV 

στ η Deursch-FrnnzQzische JlhIύυdJer (1844) JIm για τη δια:ι.oπ~ των σχΙαι:ων με τον 

WeiIling, το 1846 - που υποκινήθηκε από την εγχίrιtλιo των Μοι;.ξ χαι Ένγχ.οJ.ς κατά το\! 

Lίt/}(skαnmunίsmus, ΤΟ'\) He:mann K1ifge. 
TQlάνIα 7.Qόνισ αρyόyt{XL ο ΈνΥι.ελς κατιt':\iιqn με ιxαwπoίηση το j't'fO\'ός ότι το νέο 

σοοιαλισιικό (Qγατ ικό κίVΗ~ια είναι μη θQησΛEυτικό - ι\1Ος που του ψ1ίνεται καταλληλό-

1EQOς α.1ό τον όQo _αθεϊστικό». ΤΟ X\1QIO Γ.ίIΧΕίΡ1ψ.ά του, ίι"QO".α:ψF:.'Ou να δtιαιφι.ooίσει 
τις q:ιJ.οδοξίες ορισμένων rnαναστατών (ο..1αδών του B!anqui ή το" Bal::unin). που ήθrλαν 
να ιμtrατQtφοU\' του; ω'θQώπoυς ΟΕ αθεϊστές κωά διαταγή το\! Μο,,(μή •. <να χ(l1αQΎή
σονν το θεό μf ψiytισμα» ή να .;ι,ατασl1~U\· 10ν αθεϊσμό ΙΙΠΟχQfωΤικό i'tQOQo πίστης _, 

ήταν όη ο αΟεΊσμό; έπαψε 'ι{ι C1ι1oτεω μια δό1uμη tvνoια για την π1.Hoψηq:ία των YΣQμα

\'ών και των y(iJJ.ων οοσιώ.ΙΟΤώ'ο' εlJ'ι'ατών: .:Αυτό; Ο καθo.Qά (tQ\'ηtIΥ.ός όQo; δεν τους 
ταιριάζει , διόη η αντίOεσ~ τους με το Θεό δεν είναι π λέον θεωρητική αλλά ΠQαΚtική. Πολύ 

απλό tloU\' τεJ..ειιOOrι με το θfό [Sie sind miI Gotιeίnfad! fenigj. εφ' όσον ζ.ονν και σr.f1/!J.
ζ.ovtαι στον πι;σnιαιικό κόσ!ιο i'.(t! επομένως είναι υλιστές •. 

Πρoq:ανιtς, η δι.άyνtιxJη αιπή, MOλύtω; ακQ\βrr; γ1α τη bεboμένη ιστOQική σΤΙΥΙιή (τέ

λος του 190υ αιώνα), συνδεότ1ν με τις f\ασΙYlς υπoθtσεις του Έvr.α:λς και κUQίως με την 
Ι':Ίόθεση ότι α.1ό το 180 aWMI. με τΙ)\' έλrυoη του γαλλικού Διαιι:ωτιομού (Βολταίρος). ο 
xQtσ1ια\-ισμός EισtιJ.θε στην tEλIΚij του qtίση:ι.αι έyιvε εανίκανο; να XΡ!J04ιεiιoεl στο μέλ
'ων ως ιδεολογική κάλυψη ης OJιοιασδή,10τε πρooδεuτ ικης τάξης. (Engels. ]888). Ωστόσο, 
σε ορισμένες σuγ-IrI.Qψtvt; Ι1\UΛύOης είναι περιοΟΟΗΡΟ ευέΜκτος Υ..αl έ"ι:οψος να Υ.αια

Ί\"ιά1in tηy ίr,ταQξη 00; δUΝΗΤΙκά (ι'I'O.fQεlΠIκo(ι.OωισκεutIΚOit χινiματoς 1\ επαναστατικών 
κι\ψεων :tOυ ooνείζovtαι μια θρΨΜυτιχή «μ~~ 

rια :ταQ(ιδειyμα. ο' ένα άQθQo του !853 ΟΊετικό. με τη διαμάχη του ΑQχιεπι.σχόπου του 
ΦQ(ιψ.πoΙIQYΚ και τι}; ΠΡΟΤf(l1ανtική; εξοιlOίας {του πρί.Υιιιιια της Bάδrι;}, ο Έ\'Υκυ.ς κά

\'ΕΙ J..όyo)\Ct μια tνo..1kη εξέ:yεQση lωQ\.J«in' για την ιmεQό:σπιση του (καθoί.~.oύ) τους κλή

ρου και την ε-ιJ\ίωςη των ίTQ<MιUIV αστuνoμ ΙX(~ν. nώς να εξηyήσouιιε αιπή την απροσδόκη

τη αιoτQOφή των παλαιών θρηoΚΙUίι;(ών ανtι!!έσεων α.1ό το 170 aιιO\'I.l; 
Το μυστικό εδώ d\"(lL α.V.ώς το γεγονός ότι όλα τα λα'ίκά 1(1\ή.!ατα i(OU ίIOI}.Ji!,ow κά

τω α.1ό fη\' (Πιq(ι\'Eια lli1f1lQ'!ώνoντoι από την εξouσία \'11 jIQOOλ(ιβo\'1' UQχικ(ι μια μuoτι· 

κιοτική και ωψJ..εyxτη μOQ-:ρή θQΤΙΙΤMUΤικών κινημάτων. Τα μΙλη του κJ.WolJ εξα.1ατώ

νται α.1ό τα ψJινόμε'o'O. χαι, ενώ οι ίδιοι πιστεί'ΟlΝ ότι ~.αθoδηyoιΊν τα λα"(χό πάθη καιά 

της εξouoίoς για το δικό τους όqτλoς, στην ΠQα'/ilαΤικότητα γίνονται ασuvε(.δητα Υ..αι 

ακοΟΟια όQγανα τη; ίδιας της επανάστασης_ο 



Ακόμα α,1λTfΚ'[ικσιεoη είναι η ανάλUΣΗ που Y.{r\'f.L ο ΈY'(Xtλς Υια 10 Σ1οατό της Σω1η
ιΊία; στrrι ΑΥΥλία: η αΥΥλιχή αστική 1άξη, Olrrι AQOOnάOεIά της w.ι XQOτή(lEI ζωvrανό, με 

κΆUΕ χόστος, το θQr,oxειπιχό πνεί'(Ul στO\lς κόλπους τη; εργατικής τάξης, «αποδέχτηκε την 

fπικ[νδuνη συνδQoμή του Σψιτου της Σωτηρlας, ο οποίος αναβίωνε την ΠQOΠα'{άνδα του 

:1Ρωίόγονου χοιστια\'ισμου, διαιιΤΙOUoσo",Ός ότι οι φτωχοί είw.ιι οι εκλεχτοί, αντψαχότα" 

{αν χα.ίιταΑισμό με ΤΟ διχ6 του θQr,oxεmIxό τQό,lO και OWfIX)OUΣΕ, ε;roμέ\\IJς, ένα σrot.-

7.(ισ i{Ql.tJtόγO\'OU ):QI(Jt\(l\\XOU ταξΙΥ.ού αvtαyωνισμoύ, ικανού να '(ίνη μια μέQα επικί\-δυ

''Ο; Υια ΤOY:ΤλOirΙO πουα.101ελε.ί το σI}IEQl.yό του χoιματoδ6nι» (Enge]s, ]892). 
~ :ι.oε!άζrταl να tJII.IαώoouΜΕ όη ο Έvr.«λς έσq;αλt ση; ΠQOβλtψfις 10υ Υ.αι ότι ούτε 

οι ';'t!JμQ\'Οί καθολικοί χωρικοί. oίJtt οι BQE'1avol. του ItQUrou της Σωττκιίας έΥι.ναν «επι
κΙνδllVOΙ για τσν πλoύτo~. Αιπό όμως που είναι σημαvnχό και θα πQέΠξι να υ;τσ)'Q(lμμι· 

OlΕί σχετικά μ' αυτά τα αποοπάσματα εί"αι ότι tEXIIlJQlw,'QW την αναΧ1ή σκέψη του 

Ένγκελς kQt τη θlλησή του \'(1 εξετάσει 10 ενδεχόμενο ''(1 καταστεί Υ.αι πάλι η θρησκεία η 

ιδεoλoyiα και κol!λτoύQα ενός αντιχαπιταλισηκού xαιJή επανασταπχού xιvι'ματoς. 

Αυτό επQό'.α:ιτo να σι1JβεΙ μεQιΚές δεxαtτίις αQYόrεoα, σΥη διάφιι:ια 10υ 2Cbu αιιίro'(ι, 
με πολύ στμαντlκσιEQεJ; μOQfJiς απ' αυτές 10υ Σ1οατού Σωτηoίaς ~ οποίες. ΠOQEμ.τι

lt1ύ"τως. ενθοιισίασαν τσν MπΈQτoλτ M,lQ[Xt. που ης επέλεξε ως θέμα του έQγoυ του Ο 
Άγιος Ιωάl'\'ιι; τω" ιιαvτριών--, με τη ΥαλλlΥ.ή χριστιανική AQιστεQά, από τη δεκαετία ΤΟ\l 

Ι 930 μέχοι τη δααιτία το\! Ι 970. και τη Θεολογία της λατι l'ΟΟμερικάνοοις AπελεuOέoωoης, 
ωιό ,η δεκαετία το\! 1960 μtΧΩΙ οψεριι Όμως αυτά είναι μια άλλη ισ10Qία, ,ην οποία ούτε 
ο Ma!i; ούτε ο Έvyλtλς μnOQOίισαν \q είχαν π~htει 

XάQη στην ανάλυση 1ων θQηmιευτιχώ'l q;αιvoμtνων 0.16 την ο."Ιf\κή ιης ταξικής ;ι:άλη;. 
ο ΦQίVΙQlΧ Έvr.ttλς α,-έδειξε το δυναμικό &αμOQ1ιviας t!'f; Oσrρ-ι<tίας και άνοιξε το δQό

μο μιας vta; πoooέrιιστιι; της σχέσ1); μεταξύ flQτιι:r.α:ίας και i'.OL νωνίας. πο\! θα (iJlfxn τόσο 
(1J1ό 1η q:ι.λoσoφW του Διαψ.ι.1t1DμOύ (η θQrιoκεία ως κληρική σιινιφοοία), όσο Υ.αι OJ"Ιό το 

yερμα\'ι~.6 νεο-χεγχελιανισμό (η θQηQXεψ ως αλλοτοιωμέ\11 α"θQώιtι\'η 01Κ1ία). 

Mrτlιιιραι1IΙ: Χρή(1rος Βαλλιάl'ος 


