
Η ρομαντική αναζωογόνηση της επαναστατικής σκέψης στον Landauer (και αντίστροφα)

Ο Landauer αυτό που επιχειρεί, είναι να φέρει εις πέρας ένα σχέδιο ρομαντικής αναζωογόνησης 

της επαναστατικής θεωρίας, με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να εμβαθύνεται τόσο ο ρομαντισμός ως 

πνευματική κίνηση, όσο και η επαναστατική θεωρία σε μια συνολική άρνηση του υφιστάμενου 

κόσμου της αλλοτρίωσης. Μέσα από την σύζευξη αυτή επαναστατικής θεωρίας και ρομαντισμού, 

μπορεί  να  αρθρωθεί  μια  ουτοπική/επαναστατική  διαλεκτική  ανάμεσα  σε  μια  παραγκωνισμένη 

προκαπιταλιστική  παράδοση  και  σε  ένα  σοσιαλιστικό  μέλλον.  Μέσα  από  την  αναβάπτιση  της 

σοσιαλιστικής προοπτικής στο ρομαντικό κοσμοείδωλο απαλείφονται τελικά τα τρωτά σημεία και 

οι αγκυλώσεις, τα οποία έχουν μπλοκάρει και πισωγυρίσει αμφότερα τα εγχειρήματα στην ιστορική 

τους  πορεία.  Μέχρι  τούδε  (μέχρι  Landauer  δηλαδή)  τα  επεξεργασμένα  επαναστατικά  σχέδια 

(ιακωβινισμός, θεωρία της τρίτης τάξης, σοσιαλισμός, μαρξισμός) ήσαν προεξαρχόντως πολιτικά, 

διατυπωμένα με όρους ισχύος και περιστρεφόμενα γύρω από το ζήτημα της εξουσίας (κατάλυσης 

της ή άσκησης της). Από τη άλλη, ο ρομαντισμός ως έκφραση του σπαραγμού μεταξύ Ανθρώπου 

και Φύσης και της αποπνευμάτωσης του κόσμου, διαρθρώνεται κυρίως ως αισθητική/καλλιτεχνική 

κίνηση, που δίχως να επεκτείνεται στο πολιτικό/κοινωνικό πεδίο παραμένει μετέωρη. Μέσα όμως 

από την συνάντησή τους στον κοινοτιστικό αναρχισμό του Landauer, οι δύο αυτές παραδόσεις, 

εμφορούμενες η μία από την άλλη, συντίθενται και αρχίζουν επιτέλους να τείνουν σε μια καθολική 

άρνηση του υπάρχοντος.

Αυτή η ανάγκη συναίρεσης που εντοπίζει ο Landauer μεταξύ τους αναδεικνύεται μέσα από την 

αναδίπλωση που έχουν υποστεί και τα δύο, χάνοντας εντέλει την κριτική τους διεισδυτικότητα. Η 

μεν  επαναστατική  παράδοση  έχει  εξουδετερωθεί  -σύμφωνα  με  Landauer-  σε  αυτή  τη 

δευτεροδιεθνιστική  εκδοχή  του  μαρξισμού,  ο  οποίος  ούτως  ή  άλλως  είχε  εγγενώς  πολλές 

παραδοχές  του  αστικοβιομηχανικού  κόσμου  ως  δεδομένες.  Έχει  παραδοθεί  άνευ  όρων  σε  μια 

επίπεδη και βολική αντίληψη της ιστορίας, βασισμένη σε μια αφελή θεωρία των σταδίων. Όλοι οι 

μαρξιστές -εξελικτικιστές όσο δεν πάει- βιώνουν τη νοητική σύλληψη του κόσμου και την ιδεατή 

ιστορική πραγματικότητα (δηλαδή το ιδανικό της αταξικής κοινωνίας) ως κάτι προπορευόμενο των 

γεγονότων.  Δηλαδή  ως  κάτι  το  οποίο  συναντά  στο  ιστορικό  γίγνεσθαι  την  ολοένα  πιστότερη 

επικύρωση του. Οπότε, έχοντας θαμπωθεί από την δεισιδαιμονία της προόδου, αδυνατούν να δουν 

πώς ο καπιταλισμός και η εξουσιαστική λογική μεταλλάσσονται και πώς διασπείρονται μέσα στις 

διαπροσωπικές  σχέσεις  πώς  εσωτερικεύονται  από  τον  καθένα  μας.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  ο 

καπιταλισμός και ο κρατισμός δεν κανοναρχούν ερήμην των λαών αλλά διαμέσου των λαών, που 

γίνονται εκόντες άκοντες φορείς τους και συνεχιστές τους. Αυτά ο μαρξισμός, ο σύγχρονος του 

Landauer, δεν τα βλέπει αλλά συνεχίζει να τα υποτιμά ως αναγκαία επεισόδια στην αδήριτη πορεία 
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μας προς έναν οικονομικά/εξελικτικά αναγκαίο και σίγουρο σοσιαλισμό. Κατά τον Landauer, αυτός 

ο ζυγός του θετικιστικού μαρξισμού της εποχής του πρέπει να σπάσει.  Δεν πρέπει μια a priori 

αντίληψη  μιας  ιδέας  και  ενός  Τέλους/υπεριστορικού  σκοπού  να  καταδικάζει  τις  μάζες  στην 

ιστορική αδράνεια.

Από την άλλη, ο ρομαντισμός υπήρξε επίσης ένα ελπιδοφόρο άνοιγμα προς το Υψηλό και προς 

τις  ενεργές  δυνάμεις  της  Φύσης  -μεταξύ  των  οποίων  συμπεριλαμβάνεται  και  το  ανθρώπινο 

Πνεύμα-, το οποίο όμως άρχισε κάπου να χωλαίνει και απέμεινε ως ένα ηρωικό, πλην διαψευσμένο 

διάβημα. Γι' αυτό και ο Landauer θεωρεί ότι ο ρομαντισμός έχει πολύ περισσότερα να δώσει στην 

ανθρώπινη υπόθεση, εφόσον αποδράσει από την προσήλωσή του στην καλλιτεχνική/πολιτιστική 

σφαίρα και μετατραπεί σε ολική κριτική, στη συνάντηση του με το επαναστατικό πρόταγμα. Οι 

αιχμές της ρομαντικής κριτικής ενάντια στην υποδούλωση του ανθρώπου από τη μηχανή και στην 

καταστροφή του ανθρώπινου κόσμου, δεν αρκεί να τροφοδοτούν μόνο καλλιτεχνικές πρωτοπορίες, 

αλλά μπορούν να εκπληρωθούν μόνο μετατρεπόμενες σε πολιτικά επίδικα και σε επίκεντρο μιας 

κριτικής, η οποία θα αποσκοπεί στη λύτρωση της ανθρωπότητας από την εκμετάλλευση και τον 

αλληλοεξουσιασμό. Εκτιμά ότι ο ρομαντισμός, παρά τη λαμπρή του αφετηρία -βαθιά ιδεαλιστική 

και αποκαταστατική- σιγά-σιγά πήρε μια περίεργη τροπή, ώσπου να φθάσει εντέλει στο δεύτερο 

μισό του 19ου αιώνα σε έναν ακραίο αισθητισμό και σε έναν καθαρό λυρισμό, των οποίων τα 

εστιακά σημεία,  που ήσαν η καταδίκη της νεωτερικότητας και της ορθολογισμού, ξεθωριάζουν 

σταδιακά.

Ακόμα και η αξία που έδινε ο ρομαντισμός στη σημασία της ατομικής έκφρασης, ως απότοκο 

συνειδητοποίησης και εναντίωσης στην εκμηχάνιση, ξέπεσε σε έναν υπερτονισμό του υποκειμένου 

και σε μια υπερπροβολή της ατομικότητας έναντι της κοινότητας. Στην εποχή του Landauer, τα 

υπολείμματα του κραταιού ρομαντισμού του19ου αιώνα λοξοδρομούσαν ήδη προς τη μετάλλαξη 

του  «πνεύματος  του  λαού»  (Volksgeist)  σε  λατρεία  του  έθνους,  της  φυλής,  του  εδάφους. 

Παρακολουθούσε  δηλαδή  ο  Landauer  το  απελευθερωτικό/αποκαταστατικό  εγχείρημα  του 

ρομαντισμού να καταντάει μέσω των εθνικιστικών του μεταλλάξεων, μια θλιβερή συνηγορία της 

κυριαρχίας, που τότε εκφραζόταν προνομιακά μέσω των εθνοκρατικών ιδεολογημάτων.

Ο  Landauer  διαπιστώνει  τη  νωθρή  άφεση  των  μαρξιστών  στην  υποτιθέμενη  ιστορική 

νομοτέλεια, καθώς και την αποποίηση εκ μέρους του σύγχρονού του ρομαντισμού κάθε πολιτικής 

εμπλοκής. Ως εκ τούτου θα αναζητήσει την κοινή πηγή ρομαντισμού και επαναστατικής σκέψης, 

που θα τα ριζοσπαστικοποιήσει αμοιβαία και θα τα μπολιάσει ξανά με την δύναμη της άρνησης. 

Καταλήγοντας  λοιπόν  ότι  η  επαναστατική  πάλη  δεν  είναι  υπόθεση  κομματικών  μελών  και 

πραγματιστών,  ούτε  και  ο  ρομαντισμός  είναι  απλά  μια  «λογοτεχνική  σχολή»,  εισάγει  στο 

επαναστατικό/ρομαντικό  πλέον  πράττειν  το  στοιχείο  της  πίστης,  του  πάθους  και  της 
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πνευματικότητας. Βλέπει πως η δύναμη των επαναστατών δεν έγκειται στην επιστημοσύνη τους, 

στην  άριστη  γνώση  ζητημάτων  τεχνικής  και  αρχών  στρατηγικής,  αλλά  σε  μια  αντίληψη  της 

ιστορίας με βάση τη θρησκευτική συγκίνηση και τη μεσσιανική προσδοκία. Εδώ αναφέρεται με 

αλληγορικό τρόπο στο αίσθημα συντριβής που δοκιμάζει αρχικά το πολιτικώς δρών υποκείμενο 

στην  πρώτη  φάση  συνειδητοποίησης  του.  Το  αίσθημα  αυτό  όμως  μεταβάλλεται,  μαζί  με  την 

αύξηση της συνειδητότητας σε απέραντη προσμονή για τη λύτρωση του ανθρώπινου κόσμου από 

το διογκωμένο νεωτερικό κράτος και  από την τερατωδία της  Μηχανής.  Γι'  αυτό κι  αισθάνεται 

πραγματική πνευματική συγγένεια με τους ρομαντικούς ποιητές και ιδίως με τον Χαίλντερλιν, τον 

οποίο παραβάλλει  με  τους  θρησκευτικούς  προφήτες.  Αξιολογεί  την επαναστατική ρήξη ως την 

ψηλότερη  μορφή  θρησκευτικής  συγκίνησης.  Τα  θρησκευτικά  κίνητρα,  με  όλη  τους  την 

επιτακτικότητα  και  ανιδιοτέλεια,  πρέπει  να  μεταφερθούν  από  τον  ουρανό  στη  γη.  Όλα  τα 

θρησκευτικά του θέματα υπάγονται στο συνολικό του αίτημα της πνευματικότητας, όμως αυτός ο 

θρησκευτικός του προσανατολισμός εκκοσμικεύεται στη σοσιαλιστική του ουτοπία.

Συμμερίζεται δηλαδή ο Landauer την ίδια θεματική, που πραγματεύθηκε και ο ρομαντισμός 

στην εποχή της ακμής του,  δηλαδή στο γύρισμα προς τον 19ο αιώνα, τότε που είχε βρεθεί  το 

ρομαντικό  κίνημα  στην  πρωτοπορία  της  κριτικής  του  βιομηχανικού-νεωτερικού  κόσμου.  Και 

κλασικοί ρομαντικοί βλέποντας την «Εποχή των Φώτων» να εγκαθιδρύει μια φυσική θρησκεία της 

ορθολογικής νόησης, που αναπτυσσόταν ερήμην του ανθρώπινου ψυχισμού και της κλίσης του 

Ανθρώπου προς το Θείο, εξεγείρονταν. Αποδίδουν προεχόντως την πηγή της ανθρώπινης γνώσης 

στο συναίσθημα και στην ενσυναίσθηση (δηλ. το συμπάσχειν με τον περιέχοντα τα πάντα -ακόμα 

και το ίδιο το υποκείμενο της γνώσης- περιβάλλοντα κόσμο). Και δεν δίνουν καμιά πρωτοκαθεδρία 

στον  αποστασιοποιημένο  στοχασμό,  που  φορώντας  την  πανοπλία  της  ουδετερότητας  και  της 

αντικειμενικότητας ξεκινάει εκστρατεία όχι κατανόησης, αλλά κυριάρχησης του κόσμου. Βρίσκουν 

απαντοχή στην πίστη και όχι στον ορθολογισμό, που με την αφαιρετική ματιά του δεν μπορεί να 

συλλάβει την ουσία του κόσμου, ούτε να προσπελάσει γνωστικά τη μοναδική ατομικότητα του 

κάθε όντος.

Έβλεπαν οι ρομαντικοί, όπως και ο Landauer άλλωστε, τη σύγχρονη εποχή, από τον 16ο αιώνα 

κι έπειτα ως έναν ιστορικό «Αρμαγεδδώνα», ως εποχή εξαφάνισης της ανθρωπινότητας, ήττας του 

Πνεύματος και ολοκληρωτικής υπαγωγής του φυσικού κόσμου στην παντοκρατορία της Μηχανής 

και  στα  τεχνικά  συστήματα.  Έτσι  βλέπει  κι  αυτός  στην  χριστιανική  Gemeinschaft,  αυτόν  τον 

πυρήνα συλλογικής ύπαρξης του Μεσαίωνα, μια εποχή «εκρηκτικού μεγαλείου», μια ζωή πλήρη 

νοήματος  και  Πνεύματος,  ένα  υπόδειγμα  κοινωνικής  αρμονίας  και  έμπρακτης  αλληλεγγύης. 

Επεκτείνει όμως τη νοσταλγία των ρομαντικών για την παραδοσιακή κοινότητα και τον χριστιανικό 

Μεσαίωνα,  σημειώνοντας  ότι  η  επαναστατική  προοπτική  δεν  πρέπει  να  τείνει  μόνο  προς  ένα 
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σοσιαλιστικό θαυμαστό μέλλον, αλλά και να στρέφεται εξίσου σε ένα παραγνωρισμένο μεν, αλλά 

καίριο  και  αξέχαστο  προνεωτερικό  παρελθόν.  Τότε  που  υπήρχαν  ακόμη  μορφές  συνύπαρξης 

εξισωτικές,  αρμονικές και ανθρωποκεντρικές. Πίστευε δηλαδή ότι η σοσιαλιστική λύτρωση της 

ιστορίας θα μπορούσε να έχει ως αφετηρία τις κοινοτικές/θρησκευτικές παραδόσεις της αγροτιάς 

και των τεχνιτών του Μεσαίωνα και πως κάθε επανάσταση είναι ένα Κάλεσμα προς μία παράδοση, 

μια αναζήτηση βαθύτερων πηγών, ενός είδους αναστροφή του τετελεσμένου ιστορικού χρόνου.

Επίσης η ασταμάτητη επαναστατική πάλη που προχωράει προς την Ουτοπία μπορεί να βρει μια 

ανεξάντλητη  πηγή  εμψύχωσης  στις  ενεργητικές  δυνάμεις  και  στη  μαχητική  ψυχή,  όπως 

κινητοποιούνται  αυτά από το  ρομαντικό  όραμα του κόσμου.  Η διεκπεραιωτική  και  ρεαλιστική 

αντίληψη του αγώνα, που χαρακτήριζε τους δευτεροδιεθνιστές του καιρού του, τους οδηγούσε σε 

διαχειριστικές λογικές και σε μια αυξανόμενη αφομοίωση στον εθνικό-αστικό κορμό, που έφθασε 

δυστυχώς μέχρι την πλήρη ταύτιση του SPD -της μαζικότερης οργάνωσης της β' Διεθνούς- με τα 

εθνοκρατικά  συμφέροντα  της  γερμανικής  αυτοκρατορίας  και  την  πλήρη συμπαράταξή του  στο 

αδιανόητο σφαγείο του α' παγκοσμίου πολέμου!

Απέναντι  σε  αυτή  τη  μηχανική  αντίληψη  της  ιστορίας  και  τις  μοιραίες  της  συνέπειες,  ο 

Landauer  προβάλλει  το  δικό  του  επαναστατικό  πνεύμα,  δημιουργώντας  ένα  ρομαντικό  όραμα 

ιστορικής  αλλαγής.  Γυρίζει  την  πλάτη  φυσικά  στη  «θεωρία  των  σταδίων»  και  καλεί  σε  μια 

επιστροφή στο ρομαντισμό, του οποίου η αγωνιστική αντίληψη της ιστορίας μαζί με την ανάδειξη 

εκ μέρους του των πραγματικών διαστάσεων της δύναμης της άρνησης, εμπεριέχει μάλλον πολύ 

περισσότερο επαναστατικό δυναμικό, απ' όσο τόμοι ολόκληροι ορθόδοξης μαρξιστικής φιλολογίας. 

Διότι  η  επαναστατική  μεταβολή  δεν  έρχεται  αθροιστικά,  μόλις  διανυθούν  όλα  τα  απαραίτητα 

ιστορικά  στάδια  ή  μόλις  συμπληρωθούν  στην  εντέλεια  όλες  οι  απαραίτητες  υλικοοικονομικές 

συνθήκες.  Απεναντίας  έρχεται  με  όρους  συντέλειας,  δημιουργώντας  στην  τρέχουσα  παροντική 

στιγμή  ένα  άπλετο  διαχρονικό  βάθος.  Πρόκειται  ακριβώς  γι'  αυτήν  την  προνομιακή  στιγμή 

εισβολής του υψηλού και του μεγαλειώδους στην ανθρώπινη διάσταση, όταν «το απίστευτο, το 

θαύμα μετακινείται πια στο βασίλειο του δυνατού».

Με ένα παρόμοιο ιστορικό αισθητήριο, σε ένα έργο του με τίτλο «Επανάσταση» (1907), ένα 

βιβλίο  γεμάτο  με  μυστικιστική  πολιτική  αποκαλεί  την  Επανάσταση  «μικρόκοσμο»,  ως  το 

βραχύτατο εκείνο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου όλες οι δυνατότητες του κόσμου ως σύνολο 

πραγματοποιούνται. Σε μια κατάσταση δηλαδή, που κοσμικά δρώμενα εισβάλλουν στην ιστορική 

κλίμακα τόσο απίστευτα γρήγορα «σαν όνειρο ενός κοιμώμενου που έχει απελευθερωθεί από το 

βάρος του κόσμου». Ο Landauer, όπως κι οι πρόδρομοι του στον ρομαντισμό, άντλησε από τους 

γερμανούς μυστικιστές και κάλεσε στη γέννηση μιας «Νέας Ζωής», μιας «Νέας Γνώσης». Έχει 

εγκολπωθεί τη διδασκαλία του μυστικού του 13ου αιώνα Meister Eckhart -τον οποίο και μετέφρασε 
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στην διάρκεια του εγκλεισμού του- για την ενοίκηση του Πνεύματος μέσα στον κόσμο και όχι για 

την «υπερκοσμιότητά» του.

Επίσης παρότρυνε τα άτομα να σκαλίσουν μέσα τους αλλά όχι για να ανακαλύψουν κάποια 

διακεκριμένη  απομόνωση,  μια  ιδιωτική  via  illuminativa,  παρά  για  να  ψηλαφήσουν  τη  γνήσια 

κοινότητα,  τη  νοερή  ταύτιση  με  τον  πλησίον,  που  θα  οδηγήσει  με  την  σειρά  της  στη  γνήσια 

κοινωνική ζωή. Στρεφόμενος κανείς εντός του, σύμφωνα με τον Landauer, καταλήγει τελικά στο να 

εξυψώσει όχι τον εαυτό του αλλά τον κάθε συνάνθρωπό του. Διότι δεν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος 

μόνο κατ' εικόνα του Θεού, αλλά και φέρει στην ψυχή του κάτι το αδημιούργητο, κάτι το οποίο ο 

Eckhart αποκαλούσε «ψυχαίο σπινθήρα», θραύσματα θεϊκότητας δηλαδή στον ίδιο τον άνθρωπο. 

Εκεί στο βάθος της ψυχής συμβαίνει η αιώνια γέννηση του Θεού μέσα στον Άνθρωπο. Και η ίδια η 

δημιουργημένη ψυχή περιέχει μέσα της το αδημιούργητο, το ίδιο το Θείο. Έτσι λοιπόν, κοιτώντας 

πλέον τον άλλον άνθρωπο από την σκοπιά της ευαγγελικής ρήσης «Και ως Θεοί έσεσθε»,  δεν 

γίνεται παρά να δίνει κανείς πια στην επαναστατική αποστολή έναν ολιστικό χαρακτήρα. Όπως το 

εκφράζει ο Landauer: «Από την απομόνωση στην κοινότητα, δηλαδή: Διακινδυνεύουμε το όλο, για 

να ζήσουμε σαν όλο».
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