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PARATHËNIE
Lufta kundër fesë lidhet ngushtë me luftën kundër
shtypjes dhe shfrytëzimit, me luftën për ndërtimin e socializmit. Ashtu si në të gjithë veprimtarinë revolucionare, edhe në luftën kundër botëkuptimit fetar duhet udhëhequr nga mësimet themelore të marksizëm-leninizmit. Për të kuptuar më mirë bazën teorike të veprimtarisë revolucionare në luftë.n kundër opiumit të fesë,
lexuesit për herë të parë po i jepet një përmbledhje e
shkrimeve të K. Marksit dhe F. Engelsit, në të cilat shtjellohen pikëpamjet e tyre mbi thelbin e mbi prejardhjen
e fesë dhe rnbi rolin e saj reaksionar në shoqërinë me
klasa; në këto shkrime janë hedhur bazat teorike të ateizmit proletar, marksist. Botëkuptimi shkencor-ateist, i krijuar nga Marksi dhe nga Engelsi, niset i tëri nga ligjet
objektive të zhvillimit të natyrës dhe të shoqërisë, mbështetet plotësisht në të dhënat e shkencës dhe është krejt
në kundërshtim me botëkuptimin fetar-idealist.
Në parathënien e disertacionit të vet të dotoratës
,,Ndryshimi midis filozofisë së natyrës të Demok-itit dhe
filozofisë së natyrës të Epilcuritn, me të cilën fillon kjo
përmbledhje, K. Marksi ka theksuar karakterin e papajtueshëm të filozofisë materialiste të Epikurit me fenë.
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Në veprën „Familja e shenjtë, ose Kritika e kritikës kritike", disa pjesë të'së cilës janë botuar në këtë përmbledhje, K. Marksi. dhe F. Engelsi kanë treguar se ç'rol të
madh luajtën materialistët francezë të shekullit XVIII
në luftën kundër botëkuptimit reaksionar fetar-feudal
dhe zbuluan lidhjen midis propagandës ateiste, nga njëra anë, dhe zhvillimit të filozofisë materialiste, si dhe
sukseseve të shkencave të natyrës — nga ana tjetër.
Marksi dhe Engelsi treguan se ateizmi është karakteristik për klasat përparimtare, se materialistët-ateistë anglezë dhe francezë ishin ideologët e borgjezisë që po përparonte. Por sapo borgjezia mori sundimin në dorë dhe
kontradiktat klasore midis proletariatit e borgjezisë u
ashpërsuan, borgjezia hoqi dorë nga liria e mendzmit që
e karaktrizonte dikur dhe filloi ta shfrytëzonte fenë për
t'i vënë në gjurnë masat e popullit. Këtë tezë F. Engelsi
e ka shpjeguar në mënyrë të qartë dhe konkrete në parathënierz e vet për botimin anglisht të veprës „Zhvillimi i
socializmit nga utopia në shkencr, që është përfshirë
gjithashtu në këtë përmbledhje.
Duke vënë në dukje meritat e propagandës së mëparshme materialiste dhe ateiste (të materialistëve anglezë dhe - francezë të shekujve XVII dhe XVIII, të L.
Fojerbahut etj.), themeluesit e marksizmit . kritikuan njëkohësisht karakterin klasor gjysmak jokonsekuent dhe të
ngushtë të ateizmit borgjez, karakterin e tij soditës pasiv
dhe pazotësinë e tij për të zbuluar rrënjët sociale të fesë.
Vetëni marksizmi diti të .zbulojë deri në fund thelbin e fesë, duke treguar se ajo nuk është. gjë tjetër veçse
„pasqyrimi fantastik në kokat e njerëzve i atyre forcave
të jashtme, të cilat sundojnë nzbi ta në jetën e tyre të
përditshme, pasqyrim,.në të cilin forcat tokësore marrin formën e forcave jotokësore".
Në veprat „Kapitali", „Anti-Dyring", „Ludvig Fojerbahu" etj. K. Marksi dhe F. Engelsi zbuluan rrënjët e
fesë, duke provuar që në qoftë se në periudhën më të
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hershme të zhvillimit të shoqërisë njerëzore besimet fetare lindin -nga dobësia e njeriut primitiv në luftën kundër forcave të natyrës, në kushtet e shoqërisë me klasa
antagoniste shtypja sociale e masave punonjëse, dobësia
e tyre aparente në luftën kundër shfrytëzuesve tind dhe
mban gjallë fenë, besirnin në një jetë më të mirë në atë
botë, e cila gjoja duhet t'i shpërblejë për vuajtjet e kësaj
bote.
Fragmentet nga veprat e K. Marksit dhe të F. Engelsit „Ideologjia gjermane", „Komunizmi i gazetës „Rheinischer Beobachter", „Manifesti i Partisë Komuniste",
që hyjnë në këtë përmbledhje, e cilësojnë fenë si një nga
format e ndërgjegjes shoqërore, si një nga elementet e
superstrukturës në shoqërinë me klasa. Themeluesit e
marksizmit zbuluan se feja varet nga zhvillimi i marrëdhënieve shoqërore, nga struktura klasore e shoqërisë.
dhe se klasat shfrytëzuese kanë interes që feja të ruhet
si një mjet për të verbuar dhe për të frenuar masat popullore. „Feja është opium për popullin", — shkruante
K. Marksi në vitin 1844. Këto fjalë u bënë guri themeltar
i gjithë botëkuptimit marksist në lidhje me çështjen e
, fesë.
Veprat e F. Engelsit „Bruno Baueri dhe krishterimi
i hershëm", „Libri i zbulesës" dhe „Rreth historisë së
krishterimit të hershëm", që hyjnë në këtë përmbledhje,
hedhin dritë mbi kushtet historike të luftës sociale, politike dhe ideologjike në periudhën e shthurjes së Perandorisë së vjetër Romake, të cilat përcaktuan daljen e
fesë së krishterë. Në këta artikuj tregohet në mënyrë të
qartë dhe bindëse se krishterimi lindi si një botëkuptim
njerëzish që kishin arritur në pikën e fundit të dëshpërimit, pasi ishin mbytur në gjak kryengritjet e- panumërta
të skllevërve, të të varfërve dhe të kombësive të shtypura,
që drejtoheshin kundër zgjedhës së Perandorisë Romake.
Në kapitujt dhe në fragmentet nga dorëshkrimi „Dialektika e natyrës",. që janë përfshirë në këtë përmbledhje, F. Engelsi zbulon. në mënyrë të qartë luftën e.pare-
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shtur që është zhvilluar midis botëkuptimit shkencor
dhe atij fetar dhe tregon pengesat që feja i ka nxjerrë
shkencës; e gjithë historia e fesë është një histori plot
luftë kundër zhvillimit të mendimit shkencor. Kisha i
ndiqte me egërsinë më të madhe shkencëtarët e mëdhenj,
u bënte torturat më çnjerëzore, i digjte të gjallë, ndalonte veprat e tyre, i asgjësonte ato. Një zell të veçantë në
këtë drejtim tregonte kisha katolike, vegël e së cilës ishte
inkuizicioni. Me shekuj kisha ka luajtur një rol ultrareaksionar, ka bërë një luftë të tërhuar kundër botëkuptimit shkencor dhe kundër lëvizjes demokratike e socialiste. Por zhvillimi i shkencave të natyrës bëri që në botëkuptimin fetar-idealist të krijoheshin vazhdimisht të çara
të reja. Prandaj therneluesit e marksizniit shihnin në propagandimin e botëkuptimit shkencor-materialist një mjet
të fugishërn luftekundër fesë.
Marksi dhe Engelsi i hodhën poshtë me vendosmëri
orvatjet e anarkistëve, të blankistëve, të Dyringut etj.,
që donin ta luftonin fenë me masa shtrënginzi (shih
„Anti-Dyring", „Literatura e emigracionit", disa fl agmente të të cilave janë përfshirë në këtë përmlfledhje).
Marksizmi, krejt ndryshe nga" ateizmi borgjez që
bën propagandën ideologjike abstrakte dhe që predikon
kulturalizmin e ngushtë, provon se feja do të mund të
zhduket vetëm atëherë kur do të jenë zhdukur plotësisht kushtet sociale e politike që e mbajnë gjallë atë.
Gjatë luftës revolucionare për çlirimin e tyre ekonornik
e politik punëtorët, masat punonjëse - çlirohen nga pikëpamjet fetare dhe nga bcstytnitë. Për këtë ndihmon edhe
edukimi i tyre ideologiik në frymën e botëkuptimit materialist.
I gjithë ky thesar i K. Marksit dhe i F. Engelsit në
luftën kundër opiumit të fesë shërben si një- armë e fuqishme ideologjike në luftën kundër ideologjisë e paragjykimeve fetare dhepër forminzin e botëkuptimit 'ateist-shkencor. Ai, shërben .si pikënisje për të zbërthyer e
kuptitar-rolinreaksionar të besinieve fetare.
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I gjithë Materiali që përfshihet në këtë përmbledhje është vendosur në rend kronologjik. Në fund të
përmbledhjes jepen shërtimet, treguesi i emrave, treguesi
i emrave biblikë dhe mitologjikë, treguesi i shkurtër
tematik i lëndës.
SHTËPIA BOTUESE „8 NNTORI"
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PARATHENIE PËR DISERTACIONIN:
..(NDRYSHIMI MIDIS FILOZOFISE SE NATYRES
TE DEMOKRITIT DHE FILOZOFISE SË
NATYRES TE EPIKURIT»

Ky punim do të kishte, nga njëra anë, një formë
shkencore më rigoroze, nga ana tjetër, disa pjesë të tij
do të ishin më pak pedante, sikur ai të mos ishte shkruar qysh në fillim për një disertacion doktorate. Por disa
shkaqe, që nuk varen prej meje, më detyrojnë ta jap
për botim kështu si është. Përveç kësaj, unë mendoj se
në të kam mundur të zgjidh një problem që ka mbetur i pazgjidhur deri më sot nga historia e filozofisë
greke.
Njerëzit që janë marrë me këtë çështje e dinë se
për objektin e këtij punimi nuk ka asnjë vepër paraprake sadopak të vlefshme. Pallavrat e Ciceronit dhe
të Plutarkut vazhdojnë t'i përsërisin edhe sot e kësaj
dite. Gasendi, që e çliroi Epikurin nga interdikti që i
kishin vënë etërit e kishës dhe e gjithë mesjeta, kjo
epokë e mishërimit të absurditetit, na jep në komenteti
e tij vetëm një moment interesant. Ai mundohet të pajtojë deri diku ndërgjegjen e vet katolike me njohuritë
e veta pagane, Epikurin — me kishën, gjë që, sigurisht,
ishte një punë e kotë. Është njëlloj sikur të doje të
hidhje mbi trupin e lulëzuar e plot gjallëri të Laisës
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greke rroben e murgeshës së krishterë. Gasendi më tepër e mëson vetë filozofinë nga Epikuri dhe nuk është
në gjendje të na japë asgjë të vlefshme në lidhje me
filozofinë e Epikurit.
Ky punim duhet të shihet si paralajmëtar i një vepre më të gjerë, në të cilën unë kam ndër mend të analizoj me hollësi ciklin e filozofisë epikuriane, stoike dhe
skeptike në lidhjen e tyre me gjithë mendimin spekulativ grek2. Atje do të ndreqen të metat e këtij punimi
si nga ana e formës, ashtu edhe nga anët e tjera.
Megjithëse në tërësi Hegeli i ka përcaktuar drejt
tiparet e përgjithshme të sistemeve të lartpërmendura,
prapëseprapë, duke qenë jashtëzakonisht i gjerë dhe i
guximshëm plani i historisë së tij të filozofisë, me të
cilën përgjithësisht fillon historia e filozofisë, ai nuk
kishte mundësi të hynte në hollësi. Nga ana tjetër,
pikëpamja e Hegelit në lidhje me atë që ai quante spekulative par excellence* nuk e lejonte këtë mendimtar
gjigant t'ua njihte këtyre sistemeve rëndësinë e madhe
që ato kanë për historinë e filozofisë greke dhe për frymën greke në përgjithësi. Këto sisteme janë çelësi i
historisë së vërtetë të filozofisë greke. Lidhjen e tyre
me jetën greke e vë më mirë në dukje miku im Këpen
në veprën e vet «Frederiku i madh dhe kundërshtarët
e
Në qoftë se në fund është shtuar një kritikë e polemikës së Plutarkut kundër teologjisë së Epikurit, këtë
e kam bërë sepse kjo polemikë nuk është diçka e rastit,
por një gjë karakteristike për një rrymë konkrete dhe
shpreh shumë qartë lidhjen midis arsyes teologjizuese
dhe filozofisë.
Në këtë kritikë nuk preket, përveç të tjerave, as
çështja se sa e gabuar është në përgjithësi pikëpamja e

Plutarkut, kur ai e nxjerr filozofinë përpara gjyqit të
fesë. Në lidhje me këtë, në vend të çdo arsyetimi,
mjafton të përmendim një pjesë nga David Hjumi:
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• — kryesisht. Red.

«Për filozofinë, autoriteti suprem i së cilës do të
duhej të njihej kudo, natyrisht, është njëfarë përuljeje që gjithnjë e detyrojnë të kërkojë ndjesë për
konkluzionet e veta dhe të shfajësohet përpara çdo
arti e çdo shkence, të cilave nuk ua ka bërë qejfin.
Këtu të kujtohet mbreti, që akuzohet për tradhti të
lartë kundër nënshtetasve të vet».-1.

Filozofia, sa kohë që në zemrën e saj krejt të lirë,
që bën për vete gjithë botën, do të rrjedhë qoftë edhe
një pikë gjaku, do t'u thotë gijthnjë — së bashku me
Epikurin — kundërshtarëve të saj: «Mëkatar nuk është
ai që hedh poshtë perënditë e turmës, por ai që bashkohet me mendimin e turmës mbi perënditë» 5.
Filozofia nuk e fsheh këtë. Pohimi i Prometeut:
Shkurt, urrej të gjitha perënditë,

është një pohim i vetë filozofisë, janë fjalët e saj
kundër gjithë perëndive të qiellit e të Tokës, që nuk
duan ta njohin vetëdijen njerëzore si hyjninë më të
lartë. Pranë saj nuk duhet të ketë asnjë hyjni tjetër.
Atyre shpirtvegjëlve, të cilët ngazëllojnë ngaqë po. zita e filozofisë në shoqëri, ndoshta, është keqësuar, ajo
u përgjigjet me fjalët që Prometeu i tha shërbëtorit të
perëndive, Hermesit:
Dije mirë se skllav unë s'bëhem
Dhe me robërinë s'i ndërroj k'to brenga:
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Më mirë të rri këtu pas shkëmbit lidhur
Sesa të jem shërbëtor besnik i Zeusit8
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Prometeu është shenjtori dhe martiri më fisnik në
kalendarin filozofik.
Berlin, mars 1841

KRYEARTIKULLI I Nr. 179 TË
«KOLNISCHE ZEITUNG»7

Duke nderuar gazetën «Kiilnische Zeitung», ne
deri tani kemi nderuar në mos një «organ të mendimit
renan», një «fletë shpalljesh renane»*. Ne i kemi parë
kryesisht .dcryeartikujt politikë» të saj si një mjet të
urtë dhe të stërholluar për të ngjallur te lexuesi neveri ndaj politikës, me qëllim që ai të drejtohet me pasion edhe më të madh nga mbretëria plot freski jete,
gjallëri iniciative, shumë herë pikante dhe e stërholluar
e shpalljeve; me qëllim që ai edhe këtu të ndjekë
parimin: per aspera ad astra**, nëpërmjet politikës
drejt stridheve. Por ai proporcion i bukur që «K8lnische
Zeitung» kishte ditur të ruante deri tani midis politikës
dhe shpalljeve, 'kohët e fundit u prish nga një lloj i
veçantë shpalljesh, të cilat mund t'i quajmë «shpallje
nga sfera e veprimtarisë politike•. Meqenëse redaksia
në fillim nuk dinte ende se çfarë vendi t'i jepte në gazetë
këtij varieteti të ri, shpesh qëllonte që shpallja shndë* Lojë fjalësh: «Blatt der Intelligenz» — «gazetë, organ
i mendimit-, «Intelligenzblatt» — «fletë shpalljesh».. Red.
** — nëpër një rrugë plot driza lart drejt yjeve. —
Loja e fjalëve në këtë frazë është ndërtuar mbi ngjashmërinë midis fjalës latine «astra» («vje») dhe fjalës gjermanishte
«Auster» (.«stridhë»). Red.
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rrohej në kryeartikull dhe kryeartikulli — në shpallje,
dhe pikërisht në një shpallje të tillë, e cila në gjuhën politike quhet «denoncim»*. Po në qoftë se një shpallje e
tillë paguhet, ajo quhet thjesht «shpallje».
Në Veri është zakon që para një dreke të varfër
t'u nxjerrin miqve pije alkoolike të zgjedhura. Duke.
iu përmbajtur këtij zakoni, aq më me kënaqësi do t'i
nxjerrim mikut tonë të Veriut alkool përpara dreke,
sepse vetë kësaj dreke, dhe pikërisht artikullit tepër
«të thatë»**, të botuar në Nr. 179 të gazetës «Kblnische
Zeitung», i mungon •spiritusi»"*. Së pari, ne po i sjellim lexuesit një skenë nga «Bisedat e perëndive» të
Lukianit, të cilën po e citojmë këtu në një «përkthim
të kuptueshëm për të gjithë» 8, meqenëse midis lexuesve tanë do të gjendet të paktën një që të mos jetë
helen.
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unë duhet të jem më këmbë për të fshirë sallën e ngrënies dhe për të rregulluar çdo vend në sallën e mbledhjeve. Sapo mbaroj këtë punë, vihem nën urdhrat eJupiterit dhe gjithë ditën ngas poshtë e lart si korrier
për të plotësuar porositë e tij. Me t'u kthyer, pa u shkundur ende mirë nga pluhuri, duhet të shërbej në tryezë dhe të sjell ambrozinë. Por më e keqja është se unë
jam i vetmi që nuk e lënë të qetë as natën, sepse natën
unë duhet t'ia çoj shpirtrat e të vdekurve Plutonit dhe
të qëndroj aty për të kryer gjithfarë porosish gjatë kohës
që gjykohen ata. Sikur të mos më mjaftonin punët që
bëj ditën, — unë duhet, veç të tjerave, të ndodhem aty kur
bëhen ushtrimet gjimnastikore, të kryej detyrën e icasn,eeit
në mbledhjet popullore, t'u ndihmoj tribunëve të popullit
të mësojnë fjalimet, — mua, që jam rraskapitur nga barra
e gjithë këtyre punëve, më ngarkuan të kujdesem edhe
për të gjitha gjërat që kanë të bëjnë mi të vdekurit.

«Bisedat e perëndive» e Lukianit
XXIV. ANKIMET E HERMESIT
Hermesi, Maja
Hermesi — Vallë ka, e dashur nënë, në të gjithë
qiellin perëndi më fatkeqe se unë?
Maja — Mos fol kështu, biri im!
Hermesi — E si të mos flas kështu, kur më kanë
ngarkuar me gjithfarë punësh, kur vetëm mua më
detyrojnë të punoj pa pushuar dhe të kryej gjithë ato
punë prej skllavi? Në mëngjes, me të zbardhur dita,
* Lojë fjalësh: «Anzeige» do të thotë «denoncim», si
dhe «shpallje». Red.
«leitender Artikel» — «kryeartikull»,
** Lojë fjalësh:
«leidender» — «i thatë». Red.
do të thotë «pije alkoolike»,_
*** Lojë fjalësh: «spiritus»
si dhe «shpirt». Red.

Që kur e përzunë nga Olimpi, Hermesi, sipas zakonit të vjetër, vazhdon të kryejë «punë prej skllavi»
dhe të drejtojë të gjitha punët që kanë të bëjnë me të
vdekurit.
A e ka shkruar vetë Hermesi apo biri i tij, perëndia e dhive, Pani, artikullin e thatë, të botuar nëNr. 179, — le ta gjejë lexuesi, por më parë le të mos
harrojë se Hermesi grek ishte perëndia e gojëtarisë
dhe e logjikës.
«Të përhapësh me anë të gazetave ide filozofike dh•
fetare, si dhe të luftosh në faqet e gazetave kundër tyre
— këtë ne e quajmë njëlloj të palejueshme».

Duke dëgjuar këto llomotitje prej plaku, unë vura
re përnjëherë se autori* kërkon të mbajë ligjerata
* — Hermesi, redaktori i gazetës «K1nisehe Zeitung». Red.
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moralizuese nga më të mërzitshmet, të mbushura me
gjithfarë sentencash prej orakulli. Por, duke e përmbajtur padurimin tim, i thashë vetes se nuk kam
asnjë tie drejtë të mos i besoj këtij njeriu të arsyeshëm, i cili është aq zemërhapur, saqë në shtëpinë e
vet t'i shprehë mendimet e veta në mënyrë të çiltër, —
dhe vazhdova të lexoj më tej. Por, për çudi, doli se ky
artikull, që nuk mund të qortohet në asnjë mënyrë
se përmban qoftë edhe ndonjë ide filozofike, kishte,
të paktën, tendencën të luftonte kundër ideve filozofike dhe të përhapte idetë fetare.
Ç'interes mund të ketë për ne një artikull, i cili
e vë vetë në dyshim të drejtën e vet për të ekzistuar
dhe shpall qysh në fillim se nuk është kompetent?
Autori fjalaman do të na përgjigjet se ai na i jep vetë
udhëzimet se si duhen lexuar artikujt e tij plot lëvdata.
Ai u kufizuaka të japë fragmente mendimesh dhe ia
lënka «zgjuarsisë së lexuesit» që <<t'i krahasojë e t'i
lidhë ato». Sigurisht, kjo është mënyra më e mirë për
paraqitjen e atyre shpalljeve që ka marrë përsipër me
kënaqësi gazeta. Në artikullin tonë ne duam pikërisht
«të krahasojmë e të lidhim», dhe nuk është faji ynë,
në qoftë se tespitë s'bëheri gjerdan margaritarësh.
Autori deklaron:

e ka edhe për detyrë <<t'ua mbyllë gojën llafazanëve
pa kornpetencë». Me fjalët «llafazanë pa kompetencë»
autori, me sa duket, kupton kundërshtarët e tij ideologjikë, sepse veten ai e ka njohur prej kohësh si Ilafazan me kompetencë.
Pra, është fjala për një forcim të ri të censurës
në lidhje me çështjet fetare, për masa të reja policore
kundër shtypit, që mezi mundi të merrte pak frymë
lirisht.
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«Një parti që përdor mjete të tilla» (d.m.th. përhap
me anë të gazetave ide filozofike e fetare ose lufton kundër tyre), «tregon, sipas mendimit tonë, se qëllimet e saj
nuk janë krejt të pastra dhe se synimi kryesor i saj nuk
është të mësojë dhe të edukojë popullin, por të arrijë
qëllime të tjera, të tërthorta».

Në qoftë se kështu mendon vetë autori, atëherë
artikulli nuk Triund të ketë veçse qëllime të tërthorta.
Këto «qëllime të tërthorta» nuk do të vonojnë të dalin
në shesh.
Shteti, thotë autori, jo vetëm që ka të drejtë, por

«Sipas mendimit tonë, shteti mund të qortohet jo aq
për rreptësi të tepruar, sa për një butësi që ka shkuar shumë larg».

Por autori i kryeartikullit e mbledh veten, sepse
ai e di se është e rrezikshme të qortosh shtetin. Prandaj
qortimiet .e veta ai ua drejton disa përfaqësuesve të
pushbetit, akuza e tij kundër lirisë së sh(typit merr formën e një akuze kundër nëpunësve të censurës. Ai i
akuzon nëpunësit e censurës se janë treguar «tepër
të butë» në zbatimin e censurës.
«Butësia, ç'është e drejta, jo nga ana e shtetit, por nga
ana e -disa përfaqësuesve të pushtetit», butësi që meriton
të qortohet, është shfaqur deri tani në faktin se është
lejuar shkolla filozofike moderne të bëjë sulmet më të
padenja kundër krishterimit — si në faqet e gazetave,
ashtu edhe në botime të tjera, që nuk dalin vetëm për
një rreth të ngushtë shkencëtarësh».

Autori bën përsëri një pauzë — dhe përsëri e
mbledh veten. Vetëm tetë ditë më parë ai thoshte se
liria e censurës nuk ka lënë shumë vend për lirinë e
shtypit, kurse tani ai thotë se nëpunësit e censurës nuk
e persekutojnë sa duhet shtypin.
Duhet gjetur ndonjë mënyrë për të dalë nga kjo
kont•adiktë.
2 — 23
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«Përderisa ka ende censurë, detyra e saj më e ngutshme është t'i zhdukë ata çibanë të shëmtuar teprimesh
djaloshare, të cilët ditët e fundit na i kanë vrarë kaq
shpesh sytë».

Në fund të fundit, i shkreti na kujton se detyra e
tij është të shkruajë kryeartikuj liberalë dhe të paraqitet si «mbrojtës leal i lirisë së shtypit». Prandaj
ai merr edhe pozën e një mbrojtësi të tillë:

Sy të dobët! Sy të dobët! Edhe «syri më i dobët
do të vritej nga një shprehje, e cila •und të ketë qenë
llogaritur për t'u kuptuar vetëm nga masa e gjerë».
Në qoftë se mjafton vetëm një zbutje e censurës
së përgjithshme, që të lindin çibanë të shëmtuar, atëherë a nuk do ta ndihmonte edhe më tepër një gjë të
tillë hria e shtypit? Kur sytë tanë qenkan kaq të dobët
sa nuk duruakan «teprimet» e shtypit që kalon nga censuna, si do të bëhen ata aq të fortë sa të durojnë
«guximin»* e shtypit të lirë?
«Përderisa ka censurë, detyra e saj më e ngutshme
është... .». 'Po sikur të mos ketë më censurë, ç'do të bëhet
atëherë? Kjo frazë duhet kuptuar kështu: detyra më e
ngutshme e censurës është të qëndrojë sa më gjatë.
Dhe autori përsëri e mbledh veten:

«Ne nuk mund të rrinim pa protestuar kundër një
mënyre të tillë veprimi, e cila, në mos qoftë thjesht
rezultat i një lëshimi të rastit, nuk mund të ketë tjetër
qëllim veçse të diskreditojë përpara opinionit publik
lëvizjen për një liri më të madhe të shtypit dhe t'u japë
kështu një atu në dorë kundërshtarëve të kësaj lirie, që
s'duan të dalin haptas nga frika se mos dështojnë».

«Nuk është detyra jonë të dalim në rolin e një akuzuesi publik, prandaj nuk po japim njoftime më të holMsishme».

C'mirësi qiellore ka në këtë njeri! Ai nuk jep
«njoftime» më konkrete, mirëpo vetëm me shpjegime
krejt konkrete, 'krejt të përcaktuara ai do të mund të
provonte dhe të argumentonte se çfarë dëshiron ai në
të vërtetë. Në vend që ta bëjë 'këtë, ai shqipton vetëm
me gjysmë zëri, si shkarazi, fjalë të paqarta, me qëllim
që të ngjallë dyshime. Ai nuk ka për detyrë të dalë në
rolin e një akuzuesi publik, por paska për detyrë të
jetë vetëm një akuzues i fshehtë.
* Lojë fjalësh: «ubermut» —

xim" Red.

« teprim%

«Mut»

—

«

Censura — na mëson ky mbrojtës po aq i guxlmshëm, sa edhe i zgjuar i lirisë së shtypit, — në qoftë
se ajo nuk është leopardi anglez me mbishkrimin: 4<i
sleep, wake me not!•*, ndoqi këtë rrugë «fatale» për
të komprometuar përpara opinionit publik lëvizjen pëF
një liri më të madhe të shtypit.
A është më nevoja të komprometohet një lëvizje
e shtypit, e cila e quan për detyrë të tërheqë vëmendjen e censurës për «lëshimet e rastit», e cila shpreson se .«gërshëra e censorit» do ta ruajë reputacionin , e
saj përpara opinionit publik?
Kjo lëvizje mund të quhet «e lirë» aq sa edhe liria
e paturpësisë quhet .nganjëherë dhe a nuk është
marrëzi dhe hipokrizi e paturpshme ta heqësh veten si
përkrahës të zgjerimit të lirisë së shtypit dhe në të
njëjtën .kOhë të mundohesh të na e mbushësh mendjen
se shtypi do të bjerë patjetër në hendek, në qoftë
nuk do ta mbajnë më për krahu dy xhandarë?
E ç'duhet gjithë kjo censurë, ç'duhen gjithë këta
kryeartikuj, në qoftë se shtypi filozofik e komprometon vetë veten përpara opinionit publik? Sigurisht,

gu* — «Po fle, mos më zgjo!». Red.
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autori në asnjë mënyrë nuk do që të kufizohet «liria e

kërkimeve shkencore».
«Në ditët tona përpara kërkimeve shkencore është
hapur me të drejtë një fushë shumë e gjerë dhe e pakufizuar».

Por se ç'mendim ka ky njeri për kërkimet shkeneore, mund të shihet nga kjo deklaratë:
«Duhet bërë një dallim i rreptë midis asaj që kërkon liria e kërkimeve shkencore, nga të cilat vetë krishterimi nuk mund të ketë veçse përfitim, dhe asaj që
shkon përtej caqeve të kërkimeve shkencore».

Kush duhet t'i përcaktojë caqet e kërkimeve shkencore në mos vetë kërkimet shkencore? Sipas mendimit
të 'këtij kryeartikulli, caqet e shkencës duhet t'i caktohen asaj qysh më parë. Në këtë mënyrë, kryeartikulli
pranon se ka një «arsye zyrtare» që nuk mëson nga
shkenca, por e mëson atë dhe, si njëfarë providence
shkencore, përcakton se ç'madhësi duhet të ketë çdo
qime e mjekrës së një shkencëtari, që ai të bëhet mishërim i urtësisë universale. Kry.eartikulli beson në
frymëzimin shkencor të censurës.
Para se t'i ndjekim më tej këto arsyetime absurde
të kryeartikullit në lidhje me «kërkimet shkencore»,
le të shijojmë për një çast «filozofinë e fesë» të zotit
H*, «vetë shkencën» e tij.
«Feja është baza e shtetit dhe kushti më i domos,
doshëm i çdo bashkimi shoqëror që nuk synon vetëm e
vetëm të arrijë qëllime të jashtme».
Prova: «Edhe në formën e saj më trashanike, në
* — Hermes. Red.
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formën e fetishizmit fëmijnor, ajo prapëseprapë në njëfarë shkalle e ngre njeriun mbi epshet e tij, të cilat, në
qoftë se njeriu u nënshtrohet plotësisht, e katandisin trtë
në një kafshë dhe e bëjnë të paaftë për të përmbushur
çfarëdo detyre më të lartë».

Autori i .kryeartikullit e quan fetishizmin° «formën më trashanike» të fesë. Pra, ai pranon diçka që
edhe pa pëlqimin e tij është vendosur me kohë nga
përfaqësuesit e «kërkimeve shkencore», dhe pikërisht
se «hyjnizimi i kafshëve» është një formë më e lartë feje
se fetishizmi; po a nuk e vë hyjnizimi i kafshëve njeriun më poshtë se kafshët, a nuk e bën ai kafshën perëndi të njeriut?
E ç'janë këto fjalë mbi «fetishizmin»! Ja një dije e
nxjerrë nga broshurat e blera për një grosh! Fetishizmi
nuk është në gjendje aspak ta ngrejë njeriun mbi epshet e tij, — përkundrazi, ai është «fe e epsheve». Fantazia e ndezur nga epshi krijon te fetishisti iluzionin
sikur «një send pa jetë» mund t'i ndryshojë vetitë e
veta natyrore vetëm e vetëm që të kënaqë tekat e tij.
Prandaj epshi trashanik i fetishistit e bën copë-copë fetishin e vet, kur ai pushon së qeni shërbëtor i tij besnik.
«Te ato kombe që kanë arritur një rëndësi historike më të madhe, epoka e lulëzimit të jetës së popuIlit të tyre përputhet me epokën e zhvillimit më të lartë
të ndërgjegjes së tyre fetare, ndërsa periudha e rënies
së madhështisë dhe të fuqisë së tyre përputhet me periudhën e rënies së jetës së tyre fetare».

Në qoftë se këtë tezë të autorit e përmbysim, atëherë do të gjejmë të vërtetën; .ai e ka vënë historinë
me kokë poshtë. Greqia dhe Roma ianë pikërisht vendet
që kanë arritur «zhvillimin historik» më të lartë ndër
popujt e botës së lashtë. Kulmin e lulëzimit të brendshëm Greqia e pati arritur në kohën e Perikliut dhe
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kulmin e lulëzimit të saj të jashtëm — në kohën e
Aleksandrit. Në kohën e Perikliut sofistët, Sokrati, i
cili mund të quhet mishërimi i filozofisë, arti dhe retorika i zunë vendin fesë. Koha e Aleksandrit ka qenë
koha e Aristotelit, i cili hodhi poshtë edhe përjetësinë e
frymës «individuale» edhe perëndinë e feve pozitive.
Aq më tepër mund të thuhet kjo për Romën! Lexoni
Ciceronin! Teoritë filozofike të Epikuriti°, të stoikëven
ose të skeptikëve 12 ishin fetë e romakëve të kulturuar
pikërisht atëherë kur Roma kishte arritur kulmin e
zhvillimit të saj. Në qoftë se me zhdukjen e shteteve
të lashta zhduken edhe fetë e tyre, ky fakt s'ka nevojë
për shpjegime të veçanta, sepse «feja e vërtetë» e të
lashtëve ishte kulti i «kombësisë» së tyre, i «shtetit»
të tyre. Nuk ishte zhdukja e feve të lashta ajo që
shkaktoi zhdukjen e shteteve të lashta, por, e kundërta,
zhdukja e shteteve të lashta solli me vete zhdukjen e
feve të lashta. Dhe një injorancë e tillë, si ajo që tregoi
kryeartikulli për të cilin flasim, e shpall veten «ligjdhënëse të kërkimeve shkencore» dhe nxjerr «dekrete»
për filozofinë!
«E gjithë bota, e lashtë duhej të zhdukej pikërisht
sepse së bashku me sukseset që kishin arritur popujt në
fushëll e shkencës duhej të dilnin në shesh edhe ato lajthime, mbi të cilat mbështeteshin pikëpamjet e tyre
fetare».

Pra, e gjithë bota e lashtë, sipas mendimit të autorit të kryeartikullit, mori fund, sepse zhvillimi i
shkencës nxori në shesh lajthimet e feve të lashta.
Mos do t'i ishte shmangur vallë vdekjes bota e lashtë,
sikur shkenca t'i kishte lënë në heshtje lajthimet e
fesë, sikur autoritetet e Romës, sipas këshillave të autorit të kryeartikullit, të kishin zhdukur veprat e Lukrecit dhe të Lukianit?
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Po i lejojmë vetes, me këtë rast, të pasurojmë diturinë e zotit H. me një njoftim.
Pikërisht në atë kohë, kur po i afrohej fundi
botës antike, lindi shkolla aleksandrine, e cila u mundua
të provonte me forcë «të vërtetën e amshuar» të mitologjisë greke dhe përputhjen e saj të plotë me «rezultatet e kërkimeve shkencore». Kjo rrymë, me të cilën
ishte bashkuar edhe perandori Julian, mendonte se
mund të detyrohet të zhduket fare fryma e kohës që
po i hap rrugë vetes, — mjafton të mbyllësh sytë që
të mos e shohësh atë. Po le të qëndrojmë në planin e
konkluzioneve të vetë H. Në fetë e lashta «shkëndijat e
dobëta të mendimit mbi parimin hyjnor ishin të .mbuluara nga mjegulla e dendur e lajthimeve» dhe prandaj
nuk mund të qëndronin përballë argumenteve të kërkimeve shkencore. Me krishterimin puna qëndron krejt
ndryshe, — këtë konkluzion do ta nxjerrë nga këto fjalë
çdo makinë që mendon. Dhe me të vërtetë, H. thotë:
«Rezultatet më të mëdha të kërkimeve shkencore
kanë shërbyer deri tani vetëm për të provuar të vërtetat
e fesë së krishterë».

Nuk do hë flasim këtu për faktin se të gjltha doktrinat filozofike të së kaluarës pa përjashtim janë akuzuar, secila në kohën e vet, nga teologët, se janë larguar
nga feja e krishterë, bile këtij fati nuk i shpëtoi as i
përshpirtshmi Malbransh dhe i frymëzuari nga lart
Jakov Bëme; se Lajbnici u quajt nga fshatarët e Braunshvajgut «Liiwenix» (që nuk beson në asgjë) dhe u
akuzua si ateist nga anglezi Klark dhe nga përkrahësit
e tjerë të Njutonit. Nuk do të flasim as për faktin se
krishterimi, siç thotë pjesa më solide dhe konsekuente
e teologëve protestantë, nuk mund të pajtohet me arsyen, sepse arsyeja «shekullare» është në kundërshtim
me arsyen «fetare», — gjë që e pat shprehur me kohë
Tertuliani me formulën e tij klasike: «verum est, quia
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absurdum est»*. Ne do të themi vetëm kaq: a keni ju
ndonjë mënyrë tjetër për të provuar se konkluzionet
e shkencës pajtohen me ato të fesë përveçse, pasi t'i
jepni shkencës liri të plotë zhvillimi, ta detyroni atë në
këtë mënyrë shkrihet me fenë? Çdo detyrim tjetër,
sidoqoftë, nuk do të ishte kurrfarë argumentimi.
Natyrisht, në qoftë se ju qysh në fillim pranuat
si rezultat të kërkimeve shkencore vetëm ato gjëra që
pajtohen me pikëpamjet tuaja, atëherë e keni shumë
lehtë të bëni profeci. Por ç'epërsi ka atëherë argumentimi juaj në krahasim me fjalët e një bramini
indian që mundohet të provojë shenjtërinë e vedavel 3
dhe,ngatjëruvem përt
drejtën për t'i lexuar ato!
Po, — thotë H., — <<ështk fjala për kërkimet shkencore». Mirëpo çdo ikërkim shkencor, që bie në kundërshtim me krishterimin, «mbetet në gjysmë të rrugës»
ose «merr një rrugë të gabuar». A mund të gjesh një
argumentim më të lehtë?
Kërkimet shkencore, në qoftë se ato «do ta kenë
të qartë përmbajtjen e rezultateve që kanë arritur, nuk
do të bien kurrë në kundërshtim me krishterimin», —
por në të njëjtën kohë shteti duhet të kujdeset që ky
«sqarim» të bëhet i pamundur, sepse kërkimet nuk duhet ta përshtasin shtjellimin e tyre pas nivelit të kuptimit të masës së gjerë, d.m.th. kurrë nuk duhet të bëhen
të kuptueshme dhe të qarta për veten e vet! Bile edhe
atëherë, kur në të gjitha gazetat e monarkisë disa hulumtues, që s'dinë se ç'është shkenca, e shajnë shkencën, ajo duhet të qëndrojë kokulur dhe të heshtë.
Krishterimi e përjashtoka mundësinë e «çfarëdo
rënieje të re», por policia duhet të ketë kujdes që gazetarët që merren me filozofi të mos shkaktojnë një
rënie të tillë, — për këtë ajo duhet të kujdeset me rreptësinë më të madhe. Në procesin e luftës kundër së
* — «është e vërtetë, sepse është absurde-. Red.

vërtetës lajthimi e demaskon vetë veten dhe prandaj
as që ka nevojë të përdoret një forcë e jashtme për ta
shtypur atë; por shteti duhet t'ia lehtësojë së vërtetës
këtë luftë, duke ua hequr mbrojtësve të «lajthimit» në
mos lirinë e brendshme, të cilën shteti nuk mund t'ua
heqë, të paktën kushtin e domosdoshëm të kësaj lirie,
pikërisht mundësinë e ekzistencës!
Krishterimi është i bindur për fitoren e vet, por,
sipas mendimit të H., ai nuk është aq i bindur, saqë të
mos e përfillë ndihmën e policisë.
Në qoftë se qysh në fillim gjithçka që është në
kundërshtim me besimin tuaj është lajthim vetëm për
këtë arsye dhe duhet parë si lajthim, atëherë ç'ndryshim ka midis pretendimeve tuaja dhe atyre të një
myslimani, ose pretendimeve të çdo feje tjetër? Që
filozofia të mos bjerë në kundërshtim me tezat themelore të dogmës, a duhet që ajo të ketë parime të veçanta për çdo vend, siç thotë një fjalë e urtë: «fshat e
zanat, shtëpi e zakon»? A duhet të besojë ajo në një
vend se 3 X 1 = 1, në një vend tjetër se gratë s'kanë
shpirt, e në një tjetër se në qiell pinë birrë? A nuk ka
një natyrë njerëzore të përgjithshme, siç ka një natyrë
të përgjithshme të bimëve dhe të yjeve? Filozofia pyet:
ç'është e vërteta? — dhe jo: ç'quhet e vërtetë? Ajo
pyet: ç'është e vërtetë për të gjithë, e jo ç'është e vërtetë vetëm për disa; të vërtetat e saj metafizike s'i
njohin kufijtë e gjeografisë politike, por se ku fillojnë
<<kufijtë»- — këtë e dinë fort mirë të vërtetat e saj politike, dhe s'ka rrezik që të mund të ngatërrohet horizonti iluzor i botëkuptimeve të veçanta dhe i pikëpa.mjeve kombëtare me horizontin e vërtetë të frymës së njeriut. Nga të gjithë mbrojtësit e .krishterimit
H. është më i dobëti.
Ekzistenca e gjatë e krishterimit është i vetmi arid gument që sjell këtu H. në dobi të krishterimit. Po a
1-4
nuk ekziston edhe filozofia që nga kohët e Talesit deri
sot, dhe a nuk pohon pikërisht H. se ajo sot bile ka më
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tepër pretendime dhe e çmon më tepër se kurrë rëndësinë e vet?
Po si e provon, më në fund, H. se shteti i sotëm
është shtet «i krishterë», se ai nuk i vë vetes si detyrë
bashkimin e lirë të njerëzve moralë, por bashkimin e
besimtarëve, nuk i vë vetes si detyrë realizimin e lirisë,
por realizimin e dogmës? — «Të gjitha shtetet tona
evropiane kanë si bazë krishterimin».
Pra, kjo vlen edhe për shtetin francez? Por Karta,
neni 3, nuk thotë «çdo i krishterë» ose «vetëm i krishteri», por thotë: -4ë gjithë francezët 'kanë njëlloj të drejtë
të marrin ofiqe civile dhe ushtarake».
Po kështu edhe në të drejtën prusiane, pj. II, kreu
XIII, thuhet:

Pra, në qoftë se «lidhja bashkëshortore që nuk
është shenjtëruar nga kisha» quhet në Rin, sipas kodit
të Napoleonit, «martesë», kurse në Shpre, sipas së drejtës prusiane, quhet «konkubinat», atëherë ndëshkimi
«policor», sipas mendimit të H., u dashka të shërbejë
si argument që mund t'i bindë «filozofët» se në një vend
është e drejtë ajo që në një vend tjetër është e padrejtë
— si argument që tregon se koncepti shkencor, moral
dhe logjik i martesës paska gjetur shprehjen e vet jo
në kodin e Napoleonit, por në të drejtën prusiane. Kjo
«filozofi e ndëshkimit policor», mbase, mund edhe të
jetë bindëse gjetkë, por në Prusi ajo nuk mund të bindë
asnjeri. Se sa pak karakteristike është pastaj për të drejtën prusiane pikëpamja e martesës «së shenjtë», këtë
e tregon § 12, pj. II, kreu I, ku thuhet:

«Detyra e parë e kryetarit të shtetit është të ruajë
qetësinë dhe sigurinë e vendit si nga jashtë, ashtu dhe
nga brenda, dhe të mbrojë secilin kundër çdo atentati
që mund t'i bëhet me dhunë asaj që I përket atij».

«Megjithatë, martesa e lejuar nga ligjet e vendit
nuk e humb fuqinë civile, në qoftë se për përfundimin
e saj nuk është kërkuar leja e autoriteteve fetare ose
nuk është dhënë kjo leje"

Ndërsa në bazë të § 1 kryetari i shtetit bashkon në
personin e tij «të gjitha detyrat dhe të drejtat e shtetit». Kjo nuk do të thotë se detyra .e parë e shtetit është
të shtypë lajthimet heretike dhe t'u sigurojë nënshtetasve të vet lumtërinë në atë botë.
Po në qoftë se disa shtete evropiane kanë me të
vërtetë si bazë krishterimin, a i përgjigjen këto shtete
nocionit të tyre dhe mos vallë -«vetërn fakti i ekzistencës» së një gjendjeje të caktuar i jep kësaj gjendjeje të
drejtën për të ekzistuar?
,Sipas mendimit të Hermesit tonë, patjetër që po,
sepse ai u kujton pasuesve të hegelianizmit të ri
«se, në bazë të ligjeve që janë në fuqi në pjesën më
të madhe të shtetit, një lidhje bashkëshortore që nuk
është shenjtëruar nga kisha, quhet konkubinat dhe si
tillë ndëshkohet nga policia».

Domethënë se edhe në Prusi martesa pjesërisht po
emancipohet nga ndikimi i «autoriteteve fetare» dhe po
vihet një kufi midis fuqisë së saj «civile» dhe asaj
«kishtare».
Që filozofi ynë i madh i krishterë zyrtar nuk ka
një koncept «të lartë» për shtetin, kjo kuptohet vetiu.

a.
r.

«Meqenëse shtetet tona nuk janë vetëm organizata juridike, por njëkohësisht edhe institucione edukative të
vërteta, që nuk bëjnë tjetër, veçse e shtrijnë kujdesin
e tyre mbi një rreth më të gjerë njerëzish sesa institucionet që kanë për qëllim edukimin e rinisë» etj.,
gjithë edukata jonë shoqërore» mbështetet «mbi bazën e
krishterimit».
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Edukimi i rinisë sonë shkollore bazohet sa mbi klasikët e vjetër dhe mbi disiplinat shkencore në përgjithësi, aq edhe mbi katekizmin.
Ajo që e dallon shtetin, sipas mendimit të H., nga
një azil fëmijësh nuk është përmbajtja e detyrave të tij,
por janë vetëm përpjesëtimet e tij, — «kujdesi» i tij
shtrihet mbi një rreth më të gjerë njerëzish.
Kurse në realitet «roli edukativ shoqëror» i vërtetë
i shtetit qëndron në ekzistencën e tij• të arsyeshme e
shoqërore. Vetë shteti i edukon anëtarët e tij në një
mënyrë të tillë që i bën ata anëtarë të shtetit, duke i
shndërruar qëllimet individuale në qëllime të përbashkëta, instinktin e egër — në prirje morale, pavarësinë
që ka njeriu prej natyre — në liri shpirtërore; në një
mënyrë të tillë që individi i veçantë të shkrihet me
jetën e së tërës, dhe e tëra të gjejë pasqYrimin e vet
në ndërgjegjen e çdo individi të veçantë.
Kurse kryeartikulli, përkundrazi, me fjalën shtet
nuk kupton një bashkim njerëzish të lirë, që edukojnë
në mënyrë reciproke njëri-tjetrin, por një turmë njerëzish të rritur, që janë të destinuar të edukohen nga
lart dhe të kalojnë nga një dhomë «e ngushtë» e shkollës në një dhomë «më të gjerë».
Kjo teori e edukimit dhe e kujdestarisë na paraqitet këtu nga një mik i lirisë së shtypit, i cili nga dashuria që ka për këtë bukuroshe vë në dukje «lëshimet
e censurës», i cili di të tregojë në vendin e duhur «nivelin e kuptimit të masës së gjerë» (mos vallë ky nivel
i kuptimit të masës së gjerë kohët e fundit ka filluar
t'i duket gazetës •Kiilnische Zeitung» aq i dyshimtë,
sepse kjo masë nuk i çmon më cilësitë e larta të «gazetës jofilozofike»?) dhe i cili mundohet t'ua mbushë mendjen shkencëtarëve se disa pikëpamje u dashkan thënë
në skenë, kurse disa të tjera në prapaskenë!
Ashtu sikurse kryeartikulli na tregoi se nuk ka një
koncept •të lartë» për shtetin, ai na tregon gjithashtu
se 'ka një koncept të ulët •për krishterimin».
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«Asnjë artikull gazete në botë kurrë nuk do të mund
të bindë një popullsi, që e ndien veten në përgjithësi mirë
dhe të lumtur, se ajo ndodhet në një gjendje të mjeruar"

Ja si qenka puna! Ndjenja materiale e mirëqenies
dhe e lumtërisë qenka një kështjellë më e fortë kundër
artikujve të gazetave sesa besimi i patundur shpëtimtar që ngadhënjen mbi çdo gjë! H. nuk shpall: «zoti
është kështjella jonë e fortë!» Del se shpirti me të vërtetk fetar i «masës së gjerë» na qenka më tepër i brejtur nga dyshimet sesa nga kultura e stërholluar laike e
«rrethit të ngushtë».
«Edhe nxitjen për rebelim» autori e quan më pak
të rrezikshme «në një shtet të organizuar mirë», sesa
në një «kishë të organizuar mirë», megjithëqë atë në
çdo punë e udhëheq drejt «fryma e perëndisë». Besimtar i mirë! Dhe çfarë argumenti sjell! Artikujt politikë
u kuptuakan nga masa, kurse artikujt filozofikë na qenkan të pakuptueshëm për të!
Në qoftë se do ta krahasojmë, më në fund, aluzionin që bën kryeartikulli se «masat gjysmake që janë
marrë kohët e fundit kundër hegelianizmit të ri patën
ato pasoja që sjellin zakonisht masat gjysmake», — në
qoftë se do ta krahasojmë këtë aluzion me des'hirën e
mirë e të sinqertë që veprimet e fundit të hegelianëve
të mos kenë «pasoja fort të dëmshme» për ta, atëherë
do kuptojmë fjalët e Kornuollit në «Mbretin Lir»:
Ky s'di të lajkatojë, ky; dhe ngutet,
Siç është i thjeshtë dhe shpirtmirë,
Të thotë të vërtetën domosdo.
Ndë qoftë se dhe bota ia pranon
Këtë të thënë pa shqyrtim, fort mirë,
Ndë mos po, prapë do të jetë i çiltë,
I njoh të tillë maskarenj, të cilët,
Nën një çiltëri të tillë, fshehin
Më shumë dhelpëri dhe ligësi
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Se njëzet oborntarë budallenj
Që krrusen njëqind herë për një punë 14.

Ne besojmë se lexuesit e «Rheinische Zeitung»-ut 15 do ta quanin veten shumë të fyer, po të mendonim se ata mund të ndiejnë ndonjëfarë kënaqësie përpara pamj•s më tepër komike se serioze të një liberali ci-devant*, të një «ish-të riu» 16, të cilit i është treguar
vendi. Duam të themi pak fjalë për «vetë thelbin e
çështjes». Sa kohë që u morëm me polemikën kundër
autorit të artikullit të thatë, e quajtëm të padrejtë ta
ndërprisnim punën e vetasgjësimit të tij.
Para së gjithash lind pyetja: «A duhet të prekë filozofia çështjet fetare edhe në artikujt e gazetave?»
Kësaj pyetjeje mund t'i përgjigjesh vetëm pasi t'i
kesh bërë një kritikë.
Filozofia, dhe veçanërisht filozofia gjermane, ka
prirje për t'u vetmuar, për t'u mbyllur në sistemet e
veta dhe për t'u dhënë pas një vetësoditjeje pa pasion;
të gjitha këto e vënë filozofinë qysh në fillim, si përballë një diçkaje të huaj për të, përballë karakterit që
kanë përgjithësisht gazetat, përballë gatishmërisë së tyre të përhershme luftarake, interesimit plot lakmi që
ato tregojnë për çështjet e bujshme të ditës, për të cilat
nguten të shkruajnë. Filozofia, po ta marrim në zhvillimin e saj sistematik, nuk ka karakter popullor; thellimi misterioz i saj në vetveten u duket profanëve një •
punëoaqeçditshm joprake;tëshikojnë si një profesor magjie, nomatisjet e të cilit tingëllojnë madhështore, sepse nuk i kupton askush.
Filozofia, në përputhje me karakterin e saj, kurrë
nuk ka bërë hapin e parë për ta ndërruar petkun e saj
asketik priftëror me veshjen e lehtë të modës të gazetave. Por filozofët nuk dalin si kërpudhat nga toka, ata.
* — ish.
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janë produkt i kohës së tyre, i popullit të tyre, lëngjet
më të holla, më të çmueshme dhe më të padukshme
të të cilit koncentrohen në idetë filoz6fike. Po ajo frymë që ndërton hekurudhat me duart e punëtorëve,
ndërton edhe sistemet filozofike në trurin e filozofëve.
Filozofia nuk endet jashtë batës, ashtu sz edhe truri
nuk ndoidhet jashtë njeriut, ndonëse ai nuk e ka vendin
në stomak. Por, natyrisht, filozofia lidhet në fillim
me botën me anë të trurit dhe vetëm më vonë ajo i
mbështet këmbët në tokë; kurse shumë sfera të tjera
të veprimtarisë njerëzore i kanë mbështetur prej kohe
të dyja këmbët në tokë dhe mbledhi• Tne dorë frytet e
tokës, pa e kuptuar bile se edhe -koka» i përket kësaj
bote, ose se kjo botë është bota e kokës.
Meqenëse çdo filozofi e vërtetë është kuintesenca
shpirtërore e kohës së vet, .atëherë vjen patjetër një
kohë kur filozofia jo vetëm nga brenda, nga përmbajtja e saj, por edhe nga jashtë, nga shfaqja e saj, hyn
në kontakt dhe në bashkëveprim me botën reale të
kohës së vet. Atëherë filozofia pushon së qeni një sistem i caktuar përballë sistemeve të tjera të caktuara,
ajo bëhet filozofi në përgjithësi përballë botës, bëhet
filozofia e botës së kohës së vet. Shfaqjet e jashtme,
që dëshmojnë se filozofia ka fituar një rëndësi të tillë,
saqë ajo përfaqëson shpirtin e gjallë të kulturës, se filozofia është bërë e përbotshme dhe bota është bërë
filozofike, — në të gjitha kohët kanë qenë të njëllojta.
Çdo tekst nistorie do të na tregojë se sa stereotipike
janë përsëritjet e formave të jashtme më të thjeshta,
që flasin me qartësinë më të madhe për depërtimin e
filozofisë në sallonet, në shtëpinë e priftit, në redaksitë
e gazetave, në sallat e pritjes të pallateve mbretërore,
në zemrat e bashkëkohësve — në ndjenjat e dashurisë
dhe të urrejtjes që i pushtojnë ata. Filozofia hyn në
botë në mes të britmave të armiqve të saj; por edhe
armiqtë e filozofisë infektohen nga brenda prej saj dhe
këtë e shprehin me ulërima të egra që kërkojnë ndih-
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më kundër zjarrit ideve. Kjo britmë e armiqve të saj
ka për filozofinë po atë rëndësi që ka britma e parë e
fëmijës për nënën që e pret me ankth; kjo është britma
e parë e ideve të saj, të cilat, pasi e kanë çjerrë cipën
e vendosur hieroglifike të sistemit, dalin në dritë si qytetare të botës. Koribantët dhe kabirët 17, që lajmërojnë
me bujë botën për lindjen e Zeusit të vogël, para së
gjithash ngrejnë krye kundër asaj pjese të filozofëve që
merret me çështjen e fesë; kjo ndodh pjesërisht sepse
instinkti i inkuizitorit di të prekë më me siguri këtë anë
sentimentale të publikut, dhe, pjesërisht, sepse publiku,
ku hyjnë edhe kundërshtarët e filozofisë, është në gjendje ta kapë sferën ideale të filozofisë vetëm me brirëthat e vet idealë, dhe i vetmi rreth idesh, që ka për publikun pothuajse po atë vlerë që ka edhe sisbemi i nevojave materiale, është rrethi i ideve fetare. Feja, më
në fund, nuk polemizon kundër një sistemi të caktuar
të filozofisë, por në përgjithësi kundër filozofisë së të
gjitha sistemeve të caktuara.
Ky fat i filozofisë së vërtetë të kohës së sotme nuk
ndryshon nga fati i filozofive të vërteta të kohëve të
kaluara. Përkundrazi, ky fat është një provë e vërtetësisë së filozofisë, të cilën duhej ta jepte pikërisht historia.
Po bëhen gjashtë vjet që gazetat gjermane po i
bien daulles me të madhe kundër atyre filozofëve që
merren me çështjet e fesë, shpifin kundër tyre, i përdhosin dhe i shtreMbërojnë 18. «Allgemeine» e Augsburgut ka kënduar arie bcravure dhe pothuajse në çdo uverturë është luajtur tema se filozofia është e padenjë të
shërbejë si objekt bisedimi për këtë damë të urtë, se
filozofia është pasion të rinjsh mendjelehtë, modë rrethesh të velura nga jeta etj. Por me gjithë . këto ishte
e pamundur të shpëtoje nga filozofia dhe prapë vazhdoi
të bjerë daullja, sepse gazeta e Augsburgut në koncertet e saj antifilozofike prej macesh di t'i bjerë vetëm
një vegle — daulles monotone. Të gjitha gazetat gjer-

mane, që nga «Berliner politisches Wochenblatt» 19 dhe
«Hamburger Korrespondent» 20 deri në fletanet e skutave më të humbura, deri te «Kiilnische Zeitung», u
ngjirën së uffirituri kundër Hegelit dhe Shelingut, Fojerbahut dhe Bauerit, kundër «Deutsche Jahrbticher» 21
etj.—Mënfud,pblikeshtonjëdr
madhe për ta parë vetë Leviatanin, aq më tepër që
disa artikujt gjysmëzyrtarë u kanosën se do ta detyronin filozofinë me anë të urdhëresave kancelareske të
kthehej brenda caqeve të caktuara nga ligji, dhe ka
qenë pikërisht ky çasti kur filozofia doli në faqet e
gazetave. Për një kohë të gjatë ajo heshti para cektksisë së vetëkënaqur, që mburrej se me disa fraza të thata npër faqet e gazetave ajo do, të bënte të zhdukeshin si flluska sapuni veprat shumëvjeçare të gjenisë
njerëzore, frytet e një pune të rëndë, plot privacione
dhe të vetmuar, rezultatet e luftës së padukshme dhe
rraskapitëse të mendimit. Filozofia bile ka protestuar
kundër gazetave, duke i quajtur ato arenë të papërshtatshme për të, por, në fund të fundit, asaj iu desh ta
thyejë heshtjen e vet dhe filloi të marrë pjesë në gazetat, kur papritur një diversion i padëgjuar: kalemxhinItë fialëshumë të gazetave oenkeshin të mendimit
se filozofia nuk është ushqim për lexuesit e gazetave. Ata,
natyrisht, nuk harruan me këtë rast të tërhiqnin vëmendjen e qeverive se po ndodh diçka që s'është e ndershme, se çështjet filozofike dhe fetare po barten në
faqet e gazetave jo për ta sqaruar publikun, por për
qëllime të tërthorta.
Çfarë gjërash të këqija do të mund të thoshte filozofia për fenë dhe për veten e saj, që ju të mos i
keni thënë duke llomotitur për to nëpër gazetat në një
formë bile shumë më të keqe dhe më të pahijshme?
Do të mjaftonte që filozofia të përsëriste ato që ju,
kapucinët jofilozofikë, keni thënë një mijë herë me
gjithfarë mënyrash për fenë, — dhe atëherë për të do
të ishin thënë gjërat më të këqija.
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Por filozofia flet për gjërat fetare dhe filozofike
ndryshe nga ç'keni folur ju për to. Ju flisni për këto
gjëra pa i studivar ato; kurse ajo flet për to pasi i ka
studivar; ju i drejtoheni ndjenjës, kurse ajo i drejtohet
arsyes; ju mallkoni, ajo të mëson; ju premtoni qiellin
dhe gjithë botën, ajo nuk premton asgjë, përveç së
vërtetës; ju kërkoni besim në besimin tuaj, ajo nuk
kërkon besim në konkluzionet e saj, ajo kërkon që të
verifikohen dyshimet; ju frikësoni, ajo të qetëson. Dhe
me të vërtetë, filozofia e njeh mjaft mirë jetën, saqë të
kuptojë se konkluzionet e saj nuk e ushqejnë etjen për
kënaqësi dhe egoizmin as të asaj bote as të kësaj. Por
publiku, që e do të vërtetën dhe diturinë për hir të
vetë së vërtetës dhe të diturisë, do të dijë ta masë forcën e vet mendore e morale me forcën mendore e morale të kalemxhinjve injorantë, servilë, jokonsekuentë
dhe të shitur.
Natyrisht, mund të ketë ndonjë njeri, i cili, nga
nuliteti i mendjes së vet dhe i mënyrës së të menduarit,
mund ta keqkuptojë filozofinë, por a nuk mendoni ju,
protestantht, se katolikët e kuptojnë në mënyrë të gabuar krishterimin, a nuk e ngarkoni ju me faj fenë e
krishterë për turpet e shekujve VIII dhe IX 22, për Natën e shën Bartolomeut 23 ose për Ka
prova bindëse që tregojnë se urrejtja e teologjisë protestante për filozofët në një pjesë të madhe rrjedh nga
toleranca e filozofisë ndaj çdo feje të veçantë si të tillë.
Fojerbahun dhe Shtrausin i qortonin më tepër për faktin se ata i quanin të krishtera dogmat katolike sesa
për faktin se ata nuk i njihnin dogmat e krishterimit
për dogma të arsyes.
Po në qoftë se ka disa njerëz që nuk mund ta tretin filozofinë moderne dhe vdesin nga mostretja e filozofisë, ky argument vlen po aq pak kundër filozofisë.
sa mund të vlejnë si argument kundër mekanikës disa
raste të veçanta shpërthimi të kazanit të avullit, si pasojë e të cilit disa udhëtarë hidhen në erë.
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Çështja nëse duhet të rrihen apo jo nëpër faqet
e gazetave temat fetare dhe filozofike bie vetvetiu,
scpse ajo është e zbrazët dhe pa kurrfarë përmbajtjeje
ideologjike.
Në qoftë se pastaj këto çështje e interesojnë publikun si çështje të shtypit të përditshëm, kjo do të thotë
se ato janë bërë çështje të ditës. Atëherë nuk shtrohet
më çështja nëse duhet përgjithësisht të diskutohen
ato, por se ku dhe si duhet të diskutohen: në rrethin
familjar dhe nëpër sallonet, nëpër shkollat dhe kishat
apo në shtyp? A duhet të flasin për to kundërshtarët e
filozofisë apo filozofët, — me gjuhën e turbullt të mendimit personal, apo me gjuhën e qartë të arsyes shoqërore? Lind pyetja: a i përket fushës së shtypit diçka
që mbush jetën reale? Atëherë nuk është fjala për këtë
ose atë përmbajtje të veçantë të shtypit, atëherë del
çështja me karakter të përgjithshëm — a duhet të jetë
shtypi shtyp i vërtetë, dm.th. shtyp i lirë?
Pyetjen e dytë ne e ndajmë fare nga e, para: «A
duhet ta diskutojnë gazetat politikën nga pikëpamja e
filozofisë në një të ashtuquajtur shtet të krishterë?»
Në qoftë se feja bëhet një faktor politik, një objekt
i politikës, atëherë, patjetër, s'është nevoja as ta thuash
se gazetat jo vetëm që mund, por edhe duhet t'i diskutojnë çështjet politike. Kuptohet vetiu se urtësia e
kësaj bote, filozofia, ka më shumë të drejtë të .interesohet për mbretërinë e kësaj bote, për shtetin, sesa
urtësia e asaj bote, feja. Nuk është çështja nëse duhet
përgjiithësisht të filozofohet rreth shtetit, por a duhet
filozofuar rreth tij mirë apo keq, në mënyrë filozofike
apo jofilozofike, me paragjykime apo pa paragjykime,
në mënyrë të ndërgjegjshme apo të pandërgjegjshme,
në mënyrë konsekuente apo jokonsekuente, në mënyrë
plotësisht racionale apo gjysmëracionale. Në qoftë se
ju e bëni fenë teori të së drejtës së shtetit, atëherë ju
vetë e bëni fenë një varietet të filozofisë.
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A nuk ishte krishterimi ai që e ndau i pari kishën
nga shteti?
Lexoni «Mbi qytetin e perëndisë» të shën Agostinit, studioni etërit e kishës dhe frymën e krishterimit
dhe ejani përsëri e na thoni: ç'ësh -tk «shteti i krishterë»
— kishë apo shtet? A nuk dëshmon çdo minutë e jetës
suaj praktike se teoria juaj është një gënjeshtër? Mos
vallë ju e quani të padrejtë t'i drejtoheni gjyqit kur janë
shkelur të drejtat tuaja? Mirëpo apostulli thotë se kjo
është e padrejtë. A u jepni ju edhe faqen e djathtë kur
ju kanë qëlluar në faqen e majtë, apo, përkundrazi,
ngrini padi për fyerje me vepra? Mirëpo ungjilli e
ndalon këtë. A nuk kërkoni ju të drejtën e arsyeshme
në këtë botë, a nuk ankoheni ju edhe për ngritjen më
të vogël të ndonjë takse, a ,nuk tërboheni ju edhe për
cenimin më të vogël të lirisë personale? Mirëpo juve
ju kanë thënë se vuajtjet e kësaj jete nuk janë asgjë
përpara lumtërisë së ardhshme, se nënshtrimi e durimi
i gjatë dhe lumtëria që gjendet në shpresën janë virtytet kryesore.
A nuk bëhet fjalë për pronën në pjesën më të
madhe të proceseve tuaja gjyqësore dhe në pjesën më
të madhe të ligjeve civile? Por juve ju është thënë se
thesaret tuaja të vërteta nuk janë thesaret e kësaj bote.
E në qoftë se ju pranoni se i duhet dhënë Oezarit ajo
që është e Cezarit, dhe zotit ajo që është e zotit, atëherë mos quani vetëm Mamonën* e artë sundu•se të
botës, por, — të paktën, në të njëjtën shkallë, — edhe
arsyen e lirë; dhe pikërisht «veprimin e arsyes së lirë»
ne e quajmë filozofim.
'Kur u mendua •ë krijohej nëpërmjet Lidhjes së
Shenjtë një bashkim quasi-fetar shtetesh dhe feja të
bëhej deviza e shteteve evropiane — papa i Romës, duke e kuptuar mirë çështjen dhe duke u treguar shumë
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konsekuent, nuk pranoi të hynte në këtë Lidhje të
Shenjtë, sepse, sipas mendimit të tij, ajo që i lidh gjithë
popujt e krishterë është kisha, e jo diplomacia, jo bashkimi shekullar i shteteve.
Shteti i vërtetë fetar është shteti teokratik. Kryetar i shtebeve të tilla duhet të jetë — ose, si në shtetin
e judejve, perëndia e fesë, vetë Jehova, ose, si në Tibet,
mëkëmbësi i perëndisë, dalaj-lama, ose, më në fund,
siç kërkon me të drejtë Gëresi nga shtetet e krishtera
në librin e tij të fundit, shtetet e krishtera duhet t'i
nënshtrohen që të gjitha pa përjashtim një kishe të vetme, që është «kishë e pagabueshme», sepse në rast se
nuk ka një kryetar suprem të kishës — siç ndodh me
protestantizmin — sundimi i fesë nuk mund të jetë gjë
tjetër veçse fe e sundimit, kult i vullnetit të qeverisë.
Përderisa në një shtet ka disa besime që gëzojnë
të drejta të barabarta, ai nuk mund të jetë më shtet
ktar, .pa i cenuar njëkohësisht të drejtat e besimeve
të veçanta; ai nuk ësh•ë më një kishë që dënon çdo
ithtar të një feje tjetër si heretik, që çdo kafshatë bukë
e bën të varet nga besimi dhe e bën dogmën të vetmen
lidhje midis individit të veçantë dhe ekzistencës së tij
si qytetar të shtetit. Pyesni banorët katolikë të «Erinit
të gjelbër të varfër»*, pyesni hugenotët 25 e kohëve para revolucionit francez: ata nuk i drejtoheshin fesë,
sepse feja e tyre nuk ishte fe zyrtare; ata u drejtoheshin «të drejtave të njeriut» dhe me interpretimin e
këtyre të drejtave merret pikërisht filozofia, ajo kërkon që shteti të jetë shtet, i cili t'i përgjigjet natyrës
së njeriut.
Por racionalizmi gjysmak, i kufizuar, që nuk beson dhe në të njëjtën kohë teologjik, thotë se gjoja fryma e përgjithshme e krishterimit, pavarësisht nga ndryshimi i besim•ve, duhet të jetë fryma e shtetit! Ta
ndash frymën e përgjithshme të fesë nga feja që ek-

* — perëndesha e pasurisë dhe e fitimit te sirianët e lashtë.

Red. Përkth.

* — Emri i vjetër i Irlandës. Red.
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ziston me të vërtetë është përbuzja më e madhe që
mund të tregohet për fenë, mendjemadhësi e arsyes së
kësaj bote. Ta ndash në këtë mënyrë fenë nga dogmat
dhe nga dispozitat e saj është njëlloj si të thuash se në
shtet duhet të sundojë fryma e përgjithshme e së drejtës pavarësisht nga ligjet e caktuara dhe nga dispozitat
pozitive të së drejtës.
Në qoftë se ju e vini veten tuaj aq lart mbi fenë,
saqë tyi njihni vetes të drejtën ta ndani frymën e saj
të përgjithshme nga dispozitat e saj pozitive, atëherë
për ç'gjë mund t'i kritikoni ju filozofët, kur ata duan
ta 'bëjnë këtë ndarje deri në fund, e jo përgjysmë, kur
frymën e përgjithshme të fesë ata e quajnë frymë njerëzore, e jo të krishterë?
Të krishterët jetojnë në shtete me sisteme politike
të ndryshme: disa — në një republikë, disa të tjerë —
në një monarki absolute, disa të tjerë akoma në një
monarki kushtetuese. Krishterimi nuk jep gjykime mbi
vlerën e formave shtetërore, sepse ai nuk i njeh dallimet që ekzistojnë midis tyre, ai mëson, ashtu siç duhet
të mësojë feja: bindjuni pushtetit, sepse çdo pushtet
vjen nga zoti. Pra, të drejtën e formave shtetërore ju
nuk duhet ta nxirrni nga krishterimi, por nga vetë natyra e shtetit, nga vetë thelbi i tij, d.m.th. jo nga natyra e shoqërisë së krishterë, por nga natyra e shoqërisë
njerëzore.
Shteti bizantin ishte një shtet fetar i vërtetë, sepse dogmat këtu ishin çështje politike, mirëpo shteti
bizantin ishte shteti më i keq. Shtetet e ancien rëgime*
ishin shtetet më të krishtera, por megjithatë ato ishin
shtete të «vullnetit të oborrit».
Ka një dilemë, përpara së cilës arsyeja «e shëndoshë» njerëzore është e pafuqishme.
Ose shteti i krishterë i përgjigjet konceptit të
shtetit, si realizim i lirisë së arsyeshme, dhe atëherë

mjafton që shteti të jetë shtet i arsyeshëm, që të jetë
krishterë, atëherë mjafton ta nxjerrësh shtetin nga arsyeja e marrëdhënieve njerëzore — siç bën filozofia.
Ose shteti i lirisë së arsyeshme nuk mund të nxirret
nga krishterimi, dhe atëherë ju vetë duhet ta pranoni
se një gjë e tillë nuk hyn në qëllimet e krishterimit;
krishterimi nuk dëshiron një shtet të keq, mirëpo shteti
që nuk është realizim i lirisë së arsyeshme është një
shtet i keq.
Ju mund ta zgjidhni këtë dilemë si të doni, por
ju duhet ta pranoni se shteti nuk duhet ndërtuar mbi
bazën e fesë, por mbi bazën e arsyes së lirisë. Vetëm
injoranca më trashanike mund të thotë se kjo teori,
shndërrimi i konceptit të shtetit në një koncept më
vete, është një fantazi e çastit e filozofëve modernë. •
Filozofia ka bërë në politikë po atë që kanë bërë
fizika, matematika, mjekësia dhe çdo shkencë tjetër
në fushën e vet. Bekoni nga Verulami e quajti fizikën
teologjike virgjëreshë që i është kushtuar zotit dhe
mbetet shterpe; ai e çliroi fizikën nga teologjia dhe
ajo u bë frytdhënëse. Po ashtu sikundër ju nuk e pyesni mjekun nëse e beson apo jo zotin, po kështu nuk duhet ta pyesni për këtë as politikanin. Pothuajse në një
kohë me zbulimin e madh të Kopernikut — me zbulimin
e sistemit diellor të vërtetë — u zbulua edhe ligji i gravitacionit të shteteve: qendra e rëndesës e shtetit u gjet
në atë vetë. Qeveritë e ndryshme evropiane u munduan,
— ç'është e drejta, përciptas, siç ndodh në hapat e parë
praktikë, — ta zbatonin këtë ligj në kuptimin e vendosjes së ekuilibrit të shteteve. Por edhe Makiaveli,
Kampanela, dhe më vonë Hobsi, Spinoza, Hugo Groci
deri te Rusoi, Fihteja, Hegeli, filluan ta shikonin shtetin me sytë e njerëzve dhe t'i nxirrnin ligjet e tij natyrore nga arsyeja dhe nga përvoja, e jo nga teologjia.
Ata ndoqën shembullin e Kopernikut, i cili nuk u tur-,
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fia moderne nuk bëri gjë tjetër veçse vazhdoi punën
që patën filluar Herakliti dhe Aristoteli. Pra, ju nuk
polemizoni kundër arsyes së filozofisë moderne, ju polemizoni kundër filozofisë gjithmonë të re të arsyes. Natyrisht, injoranca, që, ndoshta, vetëm dje ose pardje
zbuloi për herë të parë në «Rheinische» ose në «Kanigsberger Zeitung» 26 idetë shtetërore me prejardhje
tepër të vjetër, i quan këto ide historike fantazi individësh të veçantë të lindura në mënyrë të papritur, sepse kritiku injorant u njoh me to vetëm dje. Kjo injojorancë nuk e kupton se merr përsipër të luajë rolin
e vjetër të atij doktori të Sorbonës, i cili e quante për
detyrë ta akuzonte botërisht Monteskjënë, sepse Monteskjëja ishte treguar aq mendjelehtë, saqë të shpallte
si cilësi më të lartë të shtetit virtytin politik, e jo atë
kishtar. Aio nuk e sheh se merr përsipër të luajë rolin
e Joakim Langes, i cili e paditi Volfin se gjoja teoria e
tij e predestinimit bëka që të dezertojnë ushtarët, të
dobësohet disiplina ushtarake dhe, në fund të fundit, të
shthuret i gjithë shteti. Kjo injorancë harron, më në
fund, se e drejta prusiane zë fill pikërisht me shkollën
filozofike të «këtij Volfi» dhe se kodi francez i Napoleonit nuk e ka zanafillën në dhiatën e vjetër, por
në idetë e Volterit, Rusoit, Kondorsesë, Mirabosë, Monteskjësë dhe në revolucionin francez. Injoranca është
një forcë demoniake, dhe ne kemi frikë se mos ajo do
të shkaktojë edhe shumë tragjedi. Kishin të drejtë poeta më të mëdhenj grekë që në dramat tronditëse nga
jeta e shtëpive mbretërore të Mikenës dhe të Tebës e
kanë paraqitur injorancën si fatalitet tragjik.
Filozofët e mëparshëm të së drejtës së shtetit e
ndërtonin shtetin duke u nisur nga instinktet, për
shembull, nga instinktet e ambicies dhe të shoqërimit,
— ose bile nga arsyeja, vetëm se jo nga arsyeja shoqërore, por nga ajo individuale. Filozofia moderne, që
ka pikëpamje më ideale dhe më të thella, në ndërtimin
e shtetit niset nga ideja e së tërës. Ajo e shikon shtetin

si një organizëm të madh, në të cilin duhet të vihet në
jetë liria juridike, morale dhe politike, dhe ky ose ai
qytetar, duke iu nënshtruar ligjeve të shtetit, u nënshtrohet vetëm ligjeve natyrore të arsyes së tij, të
arsyes njerëzore. Sapienti sat*.
Duke përfunduar, ne i drejtohemi edhe një herë
gazetës «I-Winische Zeitung» me një fjalë lamtumire filozofike. Ajo veproi shumë me mend që mori në shërbim një «ish»-liberal. Ajo mund të jetë më së miri në
të njëjtën kohë edhe liberale edhe reaksionare, — për
këtë mjafton që të tregojë shkathtësinë e duhur dhe
t'u drejtohet me kohë liberalëve të së kaluarës jo të
largët, të cilët nuk njohin dilemë tjetër, përveç dilemës
së Vidokut: «ose i burgosur, ose gardian». Edhe më me
mend ishte fakti që një liberal i një së kaluare jo
të largët u ngrit kundër liberalëve të sotëm. Pa parti
nuk ka zhvillim, pa ndarje s'ka përparim. Ne shpresojmë se bashkë me kryeartikullin e botuar në Nr. 179
për gazetën «Kblnische Zeitung» filloi një epokë e re,
epoka e karakterit.
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RRETH KRITIKES SE FILOZOFISE HEGELIANE
TË SE DREJTES
HYRJE

Për Gjermaninë kritika e fesë në thelb mbaroi,
dhe kritika e fesë është premisa e çdo kritike tjetër.
Ekzistenca profane e lajthimit u komprometua qëkurse u hodh poshtë oratio pro aris et focis* qiellore e
saj. Njeriu, që në realitetin fantastik të qiellit kërkonte
njëfarë qenieje mbinjerëzore dhe gjeti vetëm pasqyrimin e vetvetes, nuk do të dëshirojë më të gjejë vethm dukën e vetvetes, vetëm jo-njeriun — atje ku ai
kërkon dhe duhet të kërkojë realitetin e vet të vërtetë.
Baza e kritikës afetare është: njeriu e krijon fenë,
kurse feja nuk e krijon njeriun. Dhe pikërisht: feja
është ndërgjegjja e vetvetes dhe vetëndjeshmëria e njeriut, i cili ose nuk e ka gjetur ende vetveten, ose e ka
humbur veten përsëri. Por njeriu nuk është një qenie
abstrakte, që strehohet diku jashtë botës. Njeriu është
bota e njeriut, shteti, shoqëria. Ky shtet, kjo shoqëri
pjellin fenë, një botëkuptim të shtrembër, sepse vetë
ato janë një botë e shtrembër. Feja është teoria e përgjithshme e kësaj bote, kompendiumi i saj enciklopedik,
logjika e saj në formë popullore, point d'honneur" spi* — autoapologjia (fjalë për
altareve dhe të vatrave). Red.
** — çështje.nderi. Red.

ligjërata për mbrojtjen

ritualiste e saj, entuziazmi i saj, sanksionimi i saj morai,
plotësimi i saj solemn, baza e saj e përgjithshme e ngushëllimit dhe e justifikimit. Ajo e shndërron qenien njerëzore në realitet fantastik, sepse qenia njerëzore nuk
ka një realitet të vërtetë. Pra, lufta kundër fesë është
tërthorazi luftë kundër asaj bote, kënaqësia shpirtërore e së cilës është feja.
Varfëria fetare është në të njëjtën kohë shprehja e
varfërisë së vërtetë dhe protesta kundër kësaj varfërie
të vërtetë. Feja është psherëtima e krijesës së shtypur,
zemra e një bote pa zemër, ashtu sikurse ajo është
shpirti i një sistemi pa shpirt. Feja është opium për
popullin.
Heqja e fesë, si lumtëri iluzore e popullit, është
kërkesa e lumtërisë së tij të vërtetë. Kërkesa për të
hequr dorë nga iluzionet në lidhje me gjendjen e vet
është kërkesa për të hequr dorë nga një gjendje që ka
nevojë për iluzione. Pra, kritika e fesë është në embrion
kritikë e asaj lugine lotësh, aureola e shenjtë e së cilës
është feja.
Kritika ua hoqi vargonjve lulet e rreme që i zbukuronin — jo që njerëzimi të vazhdonte t'i mbante
këta vargonj prozaikë dhe mjerimplotë, por që ai t'i
flakë vargonjtë dhe të zgjatë dorën drejt lules së gja11ë. Kritika e fesë e çliron njeriun nga iluzionet, që ai
të mendojë, të veprojë dhe ta ndërtojë realitetin e vet
si njeri i çliruar nga iluzionet, si njeri që është bërë
arsveshëm; që ai të vërtitet rreth vetvetes dhe rreth
diellit të vet të vërtetë. Feja nuk është Veçse një diell
iluzor që vërtitet rreth njeriut, përderisa ky nuk fillon të vërtitet rret.h vetvetes.
Pra, detyra e historisë është, — qëkurse u zhduk
e vërteta e asaj bote, — të vendosë të vërtetën e kësaj
bote. Detyra imediate e filozofisë, që ndodhet në shërbim të historisë, është oë- — pasi të jetë demaskuar
figura e shenjtë e vetëjetërsimit njerëzor, ta demaskojë
vetëjetërsimin në figurat e tij profane. Kritika e qiellit
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shndërrohet kështu në kritikë të tokës, kritika e fesë —
në kritikë të së drejtës, kritika e teologjisë — në kritikë të politikës.
Studimi që do të jepet pas hyrjes, — që është një
kontribut në këtë punim, — i drejtohet në fillim jo
origjinalit, por kopjes — filozofisë gjermane të shtetit
dhe të së drejtës — për arsyen e thjeshtë që për pikënisje ai merr Gjermaninë.
Po të donim të niseshim nga vetë statu quo-ja* gjermane, — qoftë edhe në të vetmen formë të përshtatshme, dhe pikërisht në formën negative, — rezultati
prapëseprapë do të mbetej një anakronizëm. Edhe mohimi i së tashmes sonë politike gjendet tashmë në depon e historisë së popujve modernë si një e kaluar e
mbuluar me pluhur. Kur unë hedh poshtë parukat e
pudrosura, prapë do të kem të bëj me -parukat e papudrosura. Po të hedh poshtë sistemin gjerman të vitit
1843, unë sipas kronologjisë franceze do të gjendem në
vitin 1789 dhe nuk do të jem kurrsesi në vatrën e së
tashmes.
Po, historia gjermane mburret me një lëvizje që
asnjë popull nuk e ka kryer në horizontin e historisë
para saj dhe të cilën asnjë popull s'ka për ta imituar
në. të ardhmen. Ne ndamë me popujt modernë restaurimet, por nuk ndamë me ta revolucionet e tyre. Ne jetuam
periudhat e restaurimit, së pari, sepse popujt e tjerë morën guximin të hidheshin në revolucion, dhe, së dyti,
sepse popujt e tjerë patën vuajtur nga një kundërrevolucion, në rastin e parë, sepse sundimtarët tanë kishin
frikë dhe në të dytin — sepse sundimtarët tanë nuk kishin
frikë. Me pa,storët tanë në krye ne zakonisht e kemi parë
lirinë vetëm një herë — ditën e varrimit të saj.
Një shkollë që përligj poshtërsinë e sotme me poshtërsinë e djeshme, që cilëson rebele çdo britmë të bujkrobërve kundër kamxhikut, mjafton që ky kamxhik të
* — gjendja ekzistuese, sistemi ekzistues. Red.
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jetë një kamxhik i vjetër, i trashëguar, historik; një
shkollë së cilës historia i tregon, ashtu siç i tregonte perëndia e Izraelit shërbëtorit të vet, Moisiut, vetëm
a posteriori-në e vet, — kjo shkollë historike e së drejtës27 do ta kishte shpikur, pra, historinë gjermane, po
të mos ishte vetë një shpikje e historisë gjermane. Si
një Shajlok i vërtetë, por një Shajlok shërbëtor, ajo
për çdo librë mish të prerë nga zemra e popullit bën
be për senetin e vet, për senetin e vet historik, për senetin e vet të krishterë gjerman.
Përkundrazi, disa entuziastë shpirtmirë, teutonomanë nga gjaku dhe njerëz me mendime të lira nga
refleksi, e kërkojnë historinë e lirisë sonë jashtë historisë sonë — në pyjet e virgjëra teutone. Por nga se do
të dallohej historia e lirisë sonë nga historia e lirisë së
derrit të egër, në qoftë se ajo do të mund të gjendej
vetëm në pyje? Pastaj dihet se ç'britmë të lëshosh në
py11, atë oshëtimë do të dëgjosh. Le t'i lëmë të qeta,
pra, pyjet e virgjëra teutone!
Luftë sistemit gjerman! Luftë medoemos! Ky sistem është nën nivelin e historisë, ai qëndron më poshtë
se çdo kritikë, por ai mbetet, megjithatë, objekt i kritikës, ashtu siç mbetet objekt i xhelatit krimineli, që është nën nivelin e njerëzishmërisë. Në luftën
kundër këtij sistemi kritika nuk është pasion i arsyes,
por arsyeja e pasionit. Ajo nuk është një thikë anatomike, por një armë. Objekti i saj është armiku i saj, të
cilin ajo nuk kërkon ta hedhë poshtë, por ta as.7jësojë.
Sepse fryma e këtij sistemi është hedhur poshtë me
kohë. Ai në vetvete nuk e meriton vëmendjen tonë —
ai ekziston si diçka aq e përbuzshme, sa edhe e përbuzur. Kritika nuk ka përse të sqarojë qëndrimin e saj
ndaj këtij objeKti — ajo ka larë çdo hesap me të. Kritika nuk vepron më si qëllim në vetvete, por vetëm si
mjet. Patosi i saj kryesor është indinjata, detyra e saj
kryesore është denoncimi.
Është fjala për përshkrimin e një presioni të madh
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reciprok që ushtrojnë të gjitha sferat shoqërore njëra
mbi tjetrën, e një pakënaqësie pasive të përgjithshme,
e një ngushtësie që shprehet njëlloj si në vetënaadhnimin, ashtu edhe në vetëposhtërimin — e çdo gjëje që
përfshihet në kuadrin e një sistemi qeveritar, i cili rron
duke ruajtur gjithfarë poshtërsish dhe që vetë nuk
është gjë tjetër veçse poshtërsia e mishëruar në qeverinë.
Ç'spektakël! Shoqëria po copëtohet pa fund në kasta
nga më të ndryshmet, që qëndrojnë përballë njëra-tjetrës me antipatitë e tyre të vogla, me ndërgjegjen e tyre
të papastër e me mediokritetin e tyre trashanik, dhe
është pikërisht ky qëndrim i tyre reciprok ekuivok e
plot mosbesim që u jep mundësi sundimtarëve të tyre të
sillen me të gjitha ato pa dallim — ndonëse me formalitete të ndryshme — si me qenie që jetojnë vetëm në
saje të mëshirës së autoriteteve. Bile edhe faktin që ata
i sundojnë, i qeverisin e i zotërojnë, ato janë të detyruara ta pranojnë dhe ta shpallin si hir të qiellit! Kurse
në anën tjetër ndodhen vetë sundimtarët, madhështia e
të cilëve është në përpjesëtim të zhdrejtë me numrin
e tvre!
Kritika që merret me këtë objekt është kritika
e përleshles trup me trup, dhe në përleshjen trup me
trup nuk ka rëndësi nëse është fisnik kundërshtari, nëse
ka të njëjtën prejardhje, nëse është i hijshëm apo jo, —
rëndësi ka që ai të goditet. Është e domosdoshme të mos
u lihet gjermanëve asnjë minutë për të gënjyer veten
dhe për t'u nënshtruar. Shtypja e vërtetë duhet të bëhet
edhe më shtypëse, duke i shtuar vetëdijen e shtypjes;
turpi të bëhet edhe më i turpshëm, duke e shpallur botërisht atë. Çdo sferë e shoqërisë gjermane duhet të paraqitet si partie honteuse* e shoqërisë giermane, duhet
të detyrohet ky sistem i ngurtë të hedhë valle, duke
kënduar meloditë e veta! Duhet të detyrohet populli

*

—

njollë turpl. Red.
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të tmerrohet nga vetja e vet ; për të zgjuar në të trimërmë. Me këtë do të plotësohet një nevojë e ngutshme e
popullit gjerman, dhe vetë nevojat e popujve janë shkaku vendimtar i plotësimit të tyre.
Bile edhe për popujt modernë nuk mund të mos
paraqesë interes kjo luftë kundër brendisë së kufizuar
të statu quo-së gjermane, sepse statu quo-ja gjermane
është përkryerja e hapët e ancien rëgime* , dhe ancien
rëgime është vesi i fshehtë i shtetit modern. Lufta kundër së tashmes politike gjermane është luftë kundër së
kaluarës së popujve modernë, ndërsa jehona e kësaj së
kaluare vazhdon të rëndojë ende mbi këta popuj. Për
ta është mësimdhënëse të shohin se si ancien rëgime, i
cili e kaloi trag jedinë e vet pranë tyre, po e luan komedinë e vet si gjermani i kthyer nga ajo botë. Tragjike
ishte historia e rendit të vjetër, sa kohë që ai ishte pushtet botëror që ekzistonte prej shekujsh, kurse liria, përkundrazi, ishte një ide që u vinte në çast disa persona. ve të veçantë, — me fjalë të tjera, sa kohë që ai vetë
besonte, dhe duhej të besonte, në ligjshmërinë e vet. Sa
kchë që ancien rëgime, si rend botëror ekzistue.s, luftonte kundër një bote që sapo lindte, ky ancien rëgime
nuk pati mbështetjen e një lajthimi personal, por të një
lajthimi historik-botëror. Pikërisht për këtë arsye edhe
fundi i tij qe tragjik.
Përkundrazi, regjimi gjerman i sotëm, — ky anakronizëm, kjo antitezë flagrante e aksiomave të pranuara nga të gjithë, ky nulitet i ancien rëgime, i nxjerrë në
pah faqe gjithë botës, — vetëm sa kujton se i beson vetes
dhe kërkon që edhe bota të kujtojë kështu. Në qoftë se
ai do të besonte me të vërtetë në thelbin e vet, pse do
ta fshihte ai atë nën dukën e -një thelbi tjetër dhe të
kërkonte shpëtimin e vet në hipokrizinë dhe në sofizmat? Ancien rëgime i sotëm është më tepër komediani
* — regjimit të vjetër. Red.
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i një rendi botëror, heronjtë e vërtetë të të cilit kanë
vdekur. Historia di ç'bën dhe kalon nëpër shumë faza,
para se ta çojë në varr një formë të vjetruar jete. Faza
e fundit e një forme historike botërore është komedia
e saj. Perëndive të Greqisë, që u plagosën një herë për
vdekje — në formë tragjike — në «Prometeun e lidhur»
të Eskilit, iu desh të vdisnin edhe një herë — në formë
komike — në «Bisedat» e Lukianit. Pse ndjek këtë rrugë
h"istoria? Kjo është e nevojshme që njerëzimi të ndahet
me gaz nga e kaluara e tij. Pikërisht një zgjidhje të tillë
historike gazmore ne kërkojmë për autoritetet politike
të Gjermanisë.
Por që në çastin kur vetë realiteti shoqëror dhe
politik modern bëhet objekt i kritikës, kur, si pasojë,
kritika ngrihet deri në problemet me të vërtetë njerëzore, — ajo del përtej caqeve të statu quo-së gjermane;
përndryshe ajo do ta trajtonte objektin e vet në një nivel
që është nën nivelin e vërtetë të këtij objekti. Ja një
shembull! Raporti i industrisë, në përgjithësi i botës së
pasurisë, me botën politike është një nga problemet
kryesore të kohës së re. Në ç'formë po fillon të ngjallë
interesimin e gjermanëve ky problem? Në formën e tarifave doganore mbrojtëse, të sistemit prohibitiv*, të
ekonomisë kombëtare. Teutonomania u shpërngul nga
njeriu në materien, dhe kësisoj një mëngjes të bukur
kalorësit tanë të pambukut dhe heronjtë tanë të hekurit
u gdhinë patriotë. Pra, në Gjermani po fillojnë ta njohin sovranitetin e monopolit brenda vendit, duke i dhënë monopolit sovranitetin jashtë. Në Gjermani, pra, sapo kanë zënë të përgatiten për të filluar atë gjë, së
cilës në Francë dhe në Angli po përgatiten t'i japin fund.
* fjalë për fjalë: sistem ndalues, sistem taksash të Iarta
mbi mallrat e importuara për ta bërë pothuajse të pamundur
importimin e tyre. Red. Përkth.
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Rendi i vjetër i kalbur, kundër të cilit po ngrejnë krye
teorikisht këto vende dhe të cilin ato vetëm se e durojnë ende, siç durohen prangat, në Gjermani përshëndetet si agimi i një së ardhmeje të mrekullueshme, që
sapo merr guximin të kalojë nga teoria dinake* në praktikën më të paturpshme. Në një kohë kur në Francë dhe
në Angli problemi shtrohet: ekonomi politike apo sundim i shoqërisë mbi pasurinë, në Gjermani ai shtrohet
kështu: ekonomi kombëtare, apo sundim i pronës private
mbi kombin. Në Francë dhe në Angli pra fjala është për
heqjen e monopolit të zhvilluar deri në caqet e tij të
fundit; kurse në Gjermani — për ta zhvilluar monopolin deri në caqet e tij të fundit. Atje bëhet fjalë për
zgjidhjen e çështjes, këtu bëhet fjalë vetëm për kolizion. Ky është një shembull mjaft i qartë që na tregon
se në ç'formë shtrohen në Gjermani problemet e kohës
së sotme, shembull që tregon se historia jonë, si një
rekrut që përsërit ushtrime të vjetra, e ka quajtur deri
tani për detyrë vetëm të përsëritë histori bajate.
Pra, sikur zhvillimi i përgjithshëm i Gjermanisë të
mos i kalonte caqet e zhvillimit politik të saj, një gjerman do të mund të merrte pjesë në problemet e kohës
së sotme, e shumta, ashtu siç mund të marrë pjesë në
to një rus. Por në qoftë se individi i veçantë nuk është
i lidhur nga kufijtë e kombit, atëherë tërë kombi nuk
bëhet i lirë ngaqë është bërë i lirë një individ i veçantë.
Midis filozofëve grekë kishte një por kjo gjë
nuk i afroi skithët as edhe një hap me kulturën greke.
'Për fat të mirë ne jemi gjermanë, e jo skithë.
Sikurse e rijetonin popujt e vjetër parahistorinë e
tyre në imagjinatën, në mito/oalinë, edhe ne gjermanët
e jetoimë historinë tonë të ardhshme në mendimet, në
fi/ozofi. Ne jemi bashkëkohës filozofikë të shekullit
të tanishëm, pa qenë bashkëkohës historikë të tij. Filo* Lojë fjalësh: «listige Theorie» («teori dinake») — aluzion
për agjitacionin proteksionist të Fridrih Listit. Red.
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zofia gjermane është vazhdimi i historisë gjermane në
ide. Prandaj, kur në vend të oeuvres incomplëtes* të
historisë sonë reale ne kritikojmë oeuvres posthumes**
të historisë sonë ideale, filozofinë, atëherë kritika jonë
gjendet mu në qendër të atyre çështjeve, për të cilat
shekulli i tanishëm thotë: that is the question!***. Ajo
që te popujt e përparuar është një shkëputje praktike
nga rendi shoqëror modern, në Gjermani, ku ky rend
as nuk ekziston ende, është në fillim një shkëputje kritike nga pasqyrimi filozofik i këtij rendi.
Filozofia gjermane e së drejtës dhe e shtetit është
e vetmja histori gjermane që qëndron al pari**** me
realitetin zyrtar të sotëm. Prandaj populli gjerman duhet ta bashkojë këtë histori imagjinare të vetën me rendin shoqëror që ekziston në vendin e tij dhe të kritikojë jo vetëm këtë rend shoqëror ekzistues, por njëkohësisht edhe vazhdimin e tij abstrakt. E ardhmja e tij
nuk mund të kufizahet as me mohimin e drejtpërdrejtë
të sistemit të tij juridik dhe shtetëror real, as me realizimin e drejtpërdrejtë të sistemit juridik dhe shtetëror të tij ideal, sepse ky sistem ideal i tij është për
popullin gjerman mohimi i drejtpërdrejtë i sistemit të
tij real, kurse realizimin e drejtpërdrejtë të sistemit të
tij ideal ai pothuajse e ka jetuar duke vërejtur jetën
e popujve fqinjë. Prandaj partia politike praktike në
Gjermani kërkon me të drejtë mohimin e filozofisë. Gabimi i saj nuk është se ajo shtron këtë kërkesë, por se
ajo nuk shkon më larg se kjo kërkesë, të cilën ajo nuk e
plotëson seriozisht dhe as që mund ta plotësojë. Ajokujton se e realizon këtë mohim të filozofisë, sepse i kthen
shpinën asaj dhe, me kryet të kthyer nga ana tjetër,
mërmërit për të disa fraza zemërake e banale. Horizonti
* — veprave të pambaruara. Red.
** — veprat e botuara pas vdekjes. Red.
*** ja ku qëndron çështja! (Shekspir, «Hamleti»). Red.
•*** — në një nivel. Red.
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i saj i kufizuar duket në atë që ajo nuk e përfshin filozofinë në rrethin e realitetit gjerman ose kujton se filozofia qëndron edhe më poShtë se praktika gjermane dhe
teoritë që i shërbejnë asaj. Ju kërkoni që të nisemi nga
embrionet reale të jetës, por ju harroni se embrioni i
vërtetë i jetës së popullit gjerman deri tani është zhvilluar vetëm nën kafkën e tij. Me një fjalë: ju nuk mund
ta hiqni filozofinë, pa e vënë atë në jetë.
Po këtë gabim, veçse në drejtim të kundërt, e ka
pasë bërë edhe partia politike teorike e lindur nga filozofia.
Ajo e ka parë luftën e sotme vetëm si luftë kritike
të filozofisë kundër botës gjermane, asaj nuk i ka shkuar
ndër mend se vetë filozofia ekzistuese i .përket kësaj
bote dhe është plotësim i saj, ndonëse një plotësim ideal.
Duke mbajtur një qëndrim kritik ndaj kundërshtarit të
saj, ajo mbajti një qëndrim jokritik ndaj vetvetes, sepse
ajo nisej nga•premisat .e filozofisë dhe ose nuk shkonte
përtej rezultateve që buronin prej tyre ose i paraqiste
kërkesat dhe rezultatet e marra nga një burim tjetër si
kërkesa dhe rezultate të ,drejtpërdrejta të filozofisë, megjithëqë ato, — po të mendojmë se ato janë të drejta,
— përkundrazi, mund•të arrihen vetëm me anë të mohimit të filozofisë ekzistuese, të filozofisë si filozofi. Po
i lëmë vetes të drejtën për të bërë më vonë një përshkrim më të hollësj.shë.rn të kësaj partie. E meta kryesore
e saj mund të përmblidhet me këto fjalë: ajo ka kujtuar
se mund të shndërrohet filozofia në realitet pa e hequr
vetë filozofinë.
Kritika e filozofisë gjermane të shtetit dhe të së
drejtës, që gjeti formulimin e vet më konsekuent, më të
pasur dhe më të plotë në veprat e Hegelit, është njëkohësisht edhe një analizë kritike e shtetit modern dhe
e realitetit që lidhet me të dhe mohimi më i vendosur
i gjithë formës së deritanishme të vetëdijes politike dhe
juridike gjermane, për të cilën shprehja më e rëndësishme, më universale, e ngritur në shkencë është pikë-

53

K. MARKS

RRETH KRITIKËS SË FIL. HEGELIANE TË SË DREJTËS

risht vetë filozofia spekulative e së drejtës. Në qoftë se
vetëm në Gjermani qe e mundshme filozofia spekulative
e së drejtës, ky mendim abstrakt dhe a shkëputur nga
jeta mbi shtetin modern, realiteti i të cilit mbetet një
botë tjetër, — edhe pse kjo botë tjetër ndodhet vetëm
përtej Rinit, — po kështu edhe anasjelltas, koncepsioni
gjerman i shtetit modern, që bën abstraksion nga njeriu real, qe i mundshëm vetëm sepse vetë shteti modern
bën abstraksion nga njeriu real ose e kënaq gjithë njeriun vetëm në mënyrë imagjinare. Gjermanët kanë
menduar në politikë atë që popujt e tjerë e kanë bërë.
Gjermania ishte ndërgjegjja e tyre teorike. Karakteri
ahstrakt dhe fodull i mendimit të saj ka ecur gjithnjë
në një radhë me njëanshmërinë dhe me përunjësinë e
realitetit të saj. Pra, në qoftë se statu quo-ja e qenies
shtetërore gjermane shpreh përsosurinë e ancien rëgime,
— të kësaj spice të ngulur në organizmin e shtetit modern, — atëherë statu quo-ja e teorisë gjermane të shtetit shpreh papërsosurinë e shtetit modern, cenin që ai
ka në vetë organizmin e tij.
Si kundërshtare e vendosur e formës së mëparshme
të vetëdijes politike gjermane, kritika e filozofisë spekulative .të së drejtës nuk thellohet në veten e vet, por
në të tilla detyra, për zgjidhjen e të cilave ekziston vetëm një mjet — praktika.
Lind pyetja: a mund ta arrijë Gjermania një praktikë ci la hauteur des principes*, d.m.th. një revolucion
që të mund ta ngrejë Gjermaninë jo vetëm në nivelin
zyrtar të popujve modernë, por edhe në lartësinë njerëzore, që do të jetë e ardhmja më e afërt e'këtyre popujve?
Arma e kritikës, natyrisht, nuk mund të zëvendësojë kritikën me armë, forca materiale duhet të mooshtet po me forcën materiale; por edhe teoria bëhet forcë
materiale, kur ajo bën për vete masat. Teoria mund t'i

bëjë për vete masat kur ajo provon ad hominem*, dhe
ajo provon ad hominem atëherë kur bëhet radikale. Të
jesh radikal, do të thotë ta kuptosh një gjë me rrënjë.
Por rrënjë për njeriun është vetë njeriu. Provë e qartë
e karakterit radikal të teorisë gjermane, si pasojë edhe
e energjisë së saj praktike, është fakti se pikënisja e saj
ka qenë heqja e vendosur dhe pozitive e fesë. Kritika e
fesë përfundon me parimin se njeriu është qenia më e
lartë për njeriun, përfundon, pra, me imperativin kategorik, që urdhëron të përmbysen të gjitha marrëdhëniet,
në të cilat njeriu është një qenie e poshtëruar, e skllavëruar, e pafuqishme, e përbuzur, — ato marrëdhënie,
të cilat nuk mund të karakterizohen më mirë përveçse
me fjalët që tha një francez kur po bëhej projekti për
të vënë një taksë mbi qentë: «Të shkretët qen! Duan
t'ju trajtojnë juve ashtu si trajtojnë njerëzit!»
Edhe nga pikëpamja historike emancipimi teorik
ka një rëndësi praktike specifike për Gjermaninë. Vetë
e kaluara revolucionare e Gjermanisë është teorike,
ështd Reforma. Ashtu siç filloi atëherë revolucioni në
trurin e murgut, po kështu edhe tani ai po fillon në
trurin e filozofit.
Është e vërtetë se Luteri e mundi skllavërinë nga
përshpirtnia vetëm duke e zëvendësuar me skllavërinë
nga bindja. Ai e theu besimin në autoritetin, duke rivendosur autoritetin e besimit. Ai i • shndërroi priftërinj,të në shekullarë, sepse i shndërroi shekullarët në
priftërinj. Ai e çliroi njeriun nga fetarizmi i jashtëm,
sepse e bëri fetarizmin botë të brendshme të njeriut. Ai
e çliroi trupin nga prangat, sepse i vuri pranga zemrës
së njeriut.
Por në qoftë se protestantizmi nuk i dha një zgjidhje të drejtë problemit, prapëseprapë ai e shtroi drejt
atë. Tani nuk ishte fjala më për luftën e shekullarit
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* — në lartësinë e parimeve. Red.

person të caktuar. Red.
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kundër priftit jashtë shekullarit, por për luftë kundër
priftit të vet të brendshëm, kundër natyrës së vet priftërore. Dhe në qoftë se shndërrimi protestant i gjermanit-shekullar në prift i emancipoi papët laikë, princërit,
me gjithë klikën e tyre, të privilegjuarit dhe filistejtë,
shndërrimi filozofik i gjermanit, të mbrujtur me frymën klerikale, në njeri do të jetë emancipim i popullit.
Por ashtu sikurse emancipimi nuk duhet të ndalet vetëm në emancipimin e princërve, po kështu edhe shekullarizimi i pasurive nuk do të ndalet në zaptimin e pasurive të kishës, që u realizua më parë se kudo nga Prusia
hipokrite. Atëherë Lufta fshatare, ngjarja më radikale e
historisë së Gjermanisë, u thye duke u përplasur pas
teologjisë. Sot që vetë teologjia është thyer, shfaqja më
e theksuar e mungesës së lirisë në historinë e Gjermanisë — statu quo-ja jonë — do të thyhet duke u përplasur pas filozofisë. Një ditë para Reformës Gjermania
zyrtare ishte skllavja më e bindur e Romës. Një ditë
para revolucionit të vet ajo është skllave e bindur e
dikujt që është më i vogël se Roma, skllave e Prusisë
dhe e Austrisë, e junkerëve dhe e filistejve të pagdhendur.
Por, me sa duket, një revolucion radikal gjerman
pengohet nga një vështirësi shumë e madhe.
Puna është se revolucionet kanë nevojë për një
element pasiv, për një bazë materiale. Teoria vihet në
jetë në çdo popull gjithnjë në atë masë që ajo është
plotësim i nevojave të tij. Por a do t'i përgjigjet mospërputhjes së tmerrshme që ekziston midis kërkesave
të mendimit gjerman dhe përgjigjeve që u jep atyre
realiteti gjerman, — a do t'i përgjigjet kësaj mospërputhjeje e njëjta mospërputhje midis shoqërisë civile,
shtetit dhe vetvetes? A do të bëhen nevojat teorike
drejtpërsëdrejti nevoja praktike? Nuk mjafton që mendimi të synojë të bëhet realitet, vetë realiteti duhet të
synojë drejt mendimit.
Por Gjermania nuk u ngjit në shkallët e mesme të
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emancipimit politik në një kohë me popujt modernë.
Edhe ato shkallë që ajo i ka kapërcyer nga pikëpamja
teorike, ajo ende nuk i ka arritur nga pikëpamja praktike. Në ç'mënyrë, pra, mund të kapërcejë ajo me një
salto mortale jo vetëm pengesat e veta, por njëkohësisht
edhe pengesat që qëndrojnë përpara popujve modernë,
pengesat që ajo në të vërtetë duhet t'i shikojë si çlirim
nga pengesat e saj të vërteta dhe që duhet të jenë qëllimi i përpjekjeve të saj? N)ë revolucion radikal mund
të jetë vetëm revolucion i kërkesave radikale, për lindjen e të cilave mund të dukej sikur mungojnë pikërisht
si premisat, ashtu edhe baza e nevojshme.
Por në qoftë se Gjermania e ka shoqëruar zhvillimin e popujve modernë vetëm me veprimtarinë abstrakte të të menduarit, pa marrë pjesë aktive në betejat e
vërteta të këtij zhvillimi, nga ana tjetër, ajo mori pjesë
në vuajtjet e këtij zhvillimi, pa marrë pjesë në gëzimet
dhe në kënaqësint e tij të pjesshme. Veprimtarisë abstrakte në njërën anë i përgjigjet vuajtja abstrakte në
anën tjetër. Prandaj Gjermania një mëngjes të bukur do
të gjendet në nivelin e shthurjes evropiane, pa pasë aenë
asnjëherë në nivelin e emacipimit evropian. Atë mund
ta krahasosh me adhuruesin e idhujve, që lëngon nga
sëmundjet e krishterimit.
Po t'u drejtohemi tani qeverive gjermane, do të
shohim se për shkak të marrëdhënieve të sotme, për
shkak të gjendjes së Gjermanisë, për shkak të karakterit të arsimit gjerman, dhe, më në fund, për shkak të
instinktit të tyre të drejtë ato janë të detyruara të kombinojnë të metat e qytetëruara të botës shtetërore të
sotme, të mirat e së cilës ne nuk i gëzojmë, me të metat
barbare të ancien rëgime, me të cilat ne kënaqemi plotësisht. Prandaj Gjermanisë i duhet të marrë pjesë gjithnjë më tepër në anët, në mos të arsyeshme, të paktën
të paarsyeshme, edhe të sistemeve shtetërore të tilla, që
qëndrojnë më lart se statu quo-ja e saj. A ka vend në
botë, për shembull, që të marrë pjesë në mënyrë po aq
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naive, sa e ashtuquajtura Gjermani kushtetuese, në të
gjitha iluzionet e rendit shtetëror kushtetues, pa marrë
pjesë në realizimet e tij reale? Ose a mund t'i shkonte
ndër mend ndokujt tjetër, përveç qeverisë gjermane,
ideja për të bashkuar mundimet e censurës me mundimet e ligjeve franceze të shtatorit 29, që parashikojnë
rinë e shtypit! Ashtu sikurse në panteonin e Romës
mund të gjeje perënditë e të gjitha kombeve, edhe në
Perandorinë e Shenjtë Romake të kombit gjerman mund
të gjesh mëkatet e të gjitha - formave shtetërore. Që ky
eklektizëm do të arrijë përpjesëtime të papara deri më
sot, për këtë është garanci veçanërisht grykësia politiko-estetike e një mbreti gjerman*, i cili kërkon të luajë të
gjitha rolet e pushtetit mbretëror, si atë feudal, ashtu
edhe atë burokratik, si atë absolut, ashtu edhe atë kushtetues, si atë autokratik, ashtu edhe atë demokratik, në
mos në personin e popullit, në personin e vet, në mos
për popullin, për veten e vet. Gjermcbnia, kjo varfëri e
aktualitetit politik, nuk do të mundet t'i shkatërrojë
pengesat specifike gjermane, pa shkatërruar pengesat e
përgjithshrne të aktualitetit politik.
Ëndërr utopike për Gjermaninë nuk është revolucroni radikal, as emancipimi i gjithë njerëzimit, por më
tepër revolucioni i pjesshëm, vetëm politik, një revolucion që nuk i prek themelet e ndërtesës. Ku mbështetet
një revolucion i pjesshëm, vetëm politik? Në atë që një
pjesë e shoqërisë civile e emancipon veten dhe arrin
tZ_.; shtjerë në dorë sundimin e përgjithshëm, në atë që
një klasë e caktuar, duke u nisur nga gjendja e saj
e veçantë, merr përsipër të emancipojë gjithë shoqërinë.
Kjo klasë e çliron gjithë shoqërinë, por vetëm po të supozohet se e gjithë shoqëria ndodhet në gjendjen e kësaj klase, d.m.th. ka, për shembull, para dhe arsim ose,
po të dëshirojë, mund t'i sigurojë ato.
Asnjë klasë e shoqërisë civile nuk mund ta luajë
* — e Frederik Vilhelmit IV. Red.
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këtë rol, pa ngjallur për një çast entuziazëm në veten
e vet dhe në masat. Është ai çast kur një klasë vëllazërohet dhe shkrihet me të gjithë shoqërinë, kur atë e
ngatërrojnë me shoqërinë, e marrin dhe e njohin si përfaqësuesen e saj të përgjithshme; çasti kur vetë kërkesat dhe të drejtat e kësaj klase janë me të vërtetë të
drejtat dhe kërkesat e vetë shoqërisë, kur ajo është me
të vërtetë koka sociale dhe zemra sociale. Vetëm në emër.
të të drejtave të përgji -thshme të shoqërisë një k]asë e
veçantë mund të pretendojë të shtjerë në dorë sundimin
e përgjithshëm. Për ta fituar këtë pozitë të çlirimtarit,
dhe si pasojë, për t'i shfrytëzuar politikisht të gjitha
sferat e shoqërisë në interes të sferës së vet, nuk mjafton vetëm energjia revolucionare dhe ndjenja shpirtërore e dinjitetit të vet. Që revolucioni i një populli dhe
emancipimi i një klase të veçantë të shoqërisë civile të
përputhen me njëri-tjetrin, që një shtresë të quhet
shtresë e gjithë shoqërisë, për këtë, nga ana tjetër, të.
gjitha të metat e shoqërisë duhet të jenë të përqëndruara në ndonjë klasë tjetër, për këtë një shtresë e caktuar duhet të jetë personifikimi i pengesave të përgjithshme. mishërimi i pengesës së përbashkët për të gjithë;
duhet që një sferë sociale e veçantë të quhet nga të
gjithë si krim ndaj të gjithë shoqërisë, kështu që çlirimi nga kjo sferë paraqitet si vetëçlirim i përgjithshëm.
Që një rend të jetë rend-çlirimtar par excellence*, duhet që një rend tjetër, pënkundrazi, të jetë haptazi rendi
skllavërues. Rëndësia e përgjithshme negative e fisnikërisë franceze dhe e klerit francez përcaktoi rëndësinë
e përgjithshme pozitive të asaj klase që ishte më afër
tyre dhe qëndronte përballë tyre, — borgjezisë.
Por asnjë klasë e veçantë në Gjermani nuk ka jo.
vetëm atë karakter konsekuent, të fortë, të guximshëm,
të pamëshirshëm që do t'i vinte asaj damkën e përfaqësueses negative të shoqërisë. Në të njëjtën masë as* — kryesisht, në kuptimin e vërtetë të fjalës. Red.
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një rend nuk e ka as atë gjerësi shpirtërore, e cila identifikohet, qoftë edhe vetëm për një çast, me shpirtin
e popullit, atë gjenialitet, i cili e frvmëzon forcën materiale për dhunë politike, atë trimëri revolucionare, e
cila ia përplas fytyrës kundërshtarit sfidën e guximshrne: unë jam një hiç, por unë duhet të jem gjithcka. Bazën e moralit dhe të ndershmërisë gjermane. io vetëm
të individëve të veçantë, por edhe të klasave. Dërkundrazi, e përbën ai egoizëm i përmbajtur, i cili mbron ngushtësinë e vet dhe lejon që edhe të tjerët të mbrojnë Dërballë tij ngushtësinë e vet. Prandaj marrëdhëniet midis
sferave të ndryshme të shoqërisë gjermane nuk ianë
dramatike, por epike. Secila prej tyre po fillon ta fitoië
ndërgjegjen e vetvetes dhe të vendoset, me të gjitha
pretendimet e veta të veç.anta, krahas të tjerave jo atëherë kur e shtypin. por kur marrëdhëniet e kohës krijojnë — pa kurrfarë Diesëmarrjeje nga ana e saj — nië
sferë shoqërore të tillë, që qëndron më poshtë se ajo,
të cjIën aio, nga ana e vet. mund ta shtypë. Edhe ndjenja morale e vetë dinjitetit të borgjezisë giermane bazohet vetëm në vetëdijen se aio është nërfaqësuesja e
Përglithshme e mediokritetit filistin të të gjitha klasave
të tiera. Prandaj nuk janë vetëm mbretërit gjermanë
oë hipin në fron rngl a propos*: çdo sferë e shoqërisë
civile e ieton disfatën e vet edhe më parë se të ketë
arritur të kremtoië fitoren e vet. ajo vendos pengesat
e veta nara se të ketë arritur të kapërcejë Dengesën që
i kanë vënë të tjerët. tregon karakterin e vet të nashDirt
para se të ketë mundur të tregoië shnirtmadhësinë e vet.
— kështu aë edhe mundësia Dër të luajtur një rol të
rëndësishëm giithnië mhetet DraDa nara se të shfanet
kjo mundësi. dhe cdo klasë. sano fillon luftën kundër
nië klase në aëndron më lart se aio, gjendet e tërheaur në luftën kundër klasës që aëndron më Doshtë se
aio Prandaj pushteti i princit është në luftë me atë
-

* — jo në kehën e duhur. Red.
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të mbretit, burokrati — në luftë me fisnikërinë, borgjezi — në luftë me të gjithë ata së bashku, dhe në këtë
kohë proletari fillon luftën kundër borgjezit. Borgjezia
nuk guxon ende ta formulojë, nga pikëpamja e saj,
idenë e emancipimit, kur zhvillimi i kushteve shociërore,
si edhe përparimi i teorisë politike e shpallin vetë këtë
pikëpamje si të vjetruar ose, të paktën, problematike.
Në Francë mjafton të jesh diçka, që të dëshirosh
të jesh gjithçka. Në Gjermani duhet të jesh asgjë, në
qoftë se nuk dëshiron të heqësh dorë nga gjithçka. Në
Francë emancipimi i pjesshëm është baza e emancipimit të përgjithshëm. Në Gjermani emancipimi i përgjithshëm është conditio sine qua non* i çdo emancipimi të pjesshëm. Në Francë liria e plotë duhet të lindë
nga 'procesi real i çlirimit gradual, në Gjermani — nga
pamundësia e një procesi të tillë gradual. Në Francë
çdo klasë e popullit është idealiste politike dhe e ndien
veten 'para së gjithash jo si një klasë e veçantë, por
si përfaqësuese e kërkesave sociale në përgjithësi. Prandaj roli i çlirimtarit kalon në mënyrë konsekuente — me
një lëvizje plot dramatizëm — në duart e klasave të
ndrvshme të popullit francez, derisa t'i vijë radha, më
në fund, asaj klase, e cila do ta realizojë lirinë sociale,
pa e kufizuar më atë me disa kushte të caktuara që
qëndrojnë jashtë njeriut e që, megjithatë, janë krijuar
nga shoqëria njerëzore, por, përkundrazi, do t'i organizolë të gjitha kushtet e ekzistencës njerëzore, duke u
nisur nga liria sociale si premisë e domosdoshme. Përkundrazi, në Gjermani, ku jetës praktike i mungon përmbajtja shpirtërore, siç i mungon jetës shpirtërore lidhja me praktikën, asnjë klasë e shoqërisë civile deri më
sot nuk ndien as nevojën e emancipimit të përgjithshëm,
as aftësinë për ta arritur atë, derisa gjendja e saj e drejtpërdrejtë, domosdoshmëria materiale, dhe prangat e saj
të mos e detyrojnë ta bëjë një gjë të tillë.
* — kusht i domosdoshëm.
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Ku qëndron, pra, mundësia pozitive e emancipimit
gjerman?
Përgjigje: në formimin e një klase të lidhur me
pranga radikale, të një klase të tillë të shoqërisë civile,
që nuk është klasë e shoqërisë të një rendi të•
që është produkt i shpërbërjes së të gjitha rendeve; të një sfere të tillë, që ka një karakter universal
për shkak të vuajtjeve të saj universale dhe nuk kërkon kurrfarë të drejte të veçantë, sepse mbi të nuk rëndon një padrejtësi e veçantë, por padrejtësia në përgjithës-i, e cila nuk mund të mbështetet më në të drejtën
historike, por vetëm në të drejtën njerëzore, e cila nuk
është në kundërshtim të njëanshëm me pasojat që rrjedhin nga rendi shtetëror gjerman, por në kundërshtim
të gjithanshëm me premisat e tij; të një sfere të tillë,
më në fund, që nuk mund ta emancipojë veten, pa u
emancipuar nga të gjitha sferat e tjera të shoqërisë dhe
pa emancipuar, njëkohësisht, të gjitha sferat e tjera
të shoqërisë, me një fjalë, të një sfere të tillë, që është
humbja e plotë e njeriut dhe prandaj nuk mund ta
ringjallë veten veçse me ringjalljen e plotë të njeriut.
Ky rezultat i shpërbërjes së shoqërisë, si një shtresë e
veçantë, është proletariati.
Në Gjermani proletariati po lind si rezultat i zhviIlimit industrial që ka filluar t'i hapë rrugë vetes; sepse
nuk është varfëria që lind vetvetiu, por varfëria e krijuar në mënyrë artificiale, nuk është masa njerëzore e
shtypur mekanikisht nga pesha e shoqërisë, por masa
që ka lindur nga procesi i vrullshëm i shpërbërjes së
saj, kryesisht nga shpërbërja e shtresës së mesme, —
ja ajo që formon proletariatin, dhe ndonëse dalngadalë,
siç rnund të kuptohet vetiu, radhët e proletariatit ,plotësohen me ata që varfërohen vetiu dhe me ata që vijnë
nga shtresa bujkrobe e krishterë gjermane.
Duke lajmëruar shpërbërjen e rendit botëror ekzistues, proletariati nuk bën gjë tjetër veçse zbulon të
fJiehtën e qenies së vet, sepse pikërisht ai vetë është .

shpërbërja efektive e këtij rendi botëror. Duke kërkuar
mohimin e pronës private, proletariati nuk bën gjë
tjetër veçse ,ngre në parim të shoqërisë atë që shoqëria
• kishte ngritur në parim të tij, atë që është mishëruar
me kohë në të, në proletariatin, pa pjesëmarrjen e tij,
si rezultat negativ i shoqërisë. Proletari ndodhet atëherë faqe botës së re që po lind po në të njëjtën pozitë
juridike, në të cilën ndodhet edhe mbreti i Gjermanisë
faqe botës ekzistuese kur e quan popullin popull të vetin, siç quan një kalë kalë të vetin. Duke e shpallur
popullin pronë private të vetën, mbreti shpreh vetëm
faktin se pronari privat është mbret.
Ashtu siç gjen filozofia te proletariati armën e vet
materiale, ashtu edhe proletariati gjen te filozofia armën e vet shpirtërore, dhe, me të shkrepur vetëtima e
mendimit mbi këtë truall virgjër popullor, gjermani do
të emancipohet dhe do të bëhet njeri.
Nga të gjitha këto del:
I vetmi çlirim praktikisht i mundshëm i Gjermanisë
është çlirimi nga pozitat e asaj teorie që shpall se thelbi
më i lartë i njeriut është vetë njeriu. Në Gjermani
emancipimi nga mesjeta është i mundshëm vetëm si
emancipim njëkohësisht edhe nga fitoret e pjesshme që
janë korrur mbi mesjetën. Në Gjermani nuk mund të
zhduket asnjë lloj skllavërie, pa zhdukur çdo skllavëri.
Gjermania, së cilës i pëlqen të shkojë deri në themel të
g jërave, nuk mund të bëjë asnjë revolucion, pa e revolucionarizuar çdo gjë që nga themelet. Emancipimi i
wermanit është emancipimi i njeriut. Koka e këtij
emancipimi është filozofia, zemra e tij është proletariati. Filozofia nuk mund të mishërohet në realitet pa
zhduklen e proletariatit dhe proletariati nuk mund ta
zhdukë vetveten pa e mishëruar filozofinë në realitet.
Kur të jenë pjekur të gjitha kushtet e brendshme,
ditën e ringjalljes gjermane së vdekurish do ta lajmërojë kënga e gjelit gal.
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KUNDER BRUNO BAUERIT ME SHOKE30

[Nga kapitulli i g jashtë 1

d) BETEJA KRITIKE KUNDER MATERIALIZMIT -FRANCEZ

«Spinozizmi kishte sunduar në shekullin XVIII si
në formën e vet franceze më të vonë, që e pat bërë
materien substancë, ashtu edhe në deizmin, që i pat
dhënë materies një emër më spiritualist... Shkolla
spinoziste franceze dhe përkrahësit e deizmit nuk ishin
veçse dy sekte, të cilat haheshin midis tyre për kuptimin e vërtetë të sistemit të Spinozës... Fati e dënoi
këtë Iluminizëm me vdekje — ai u shkri në ramantizmin, pasi u detyrua të bëhej rob i reaksionit, që filloi
qysh nga koha e lëvizjes franceze».

Kështu thotë k r i t i k a.
Historisë kritike të materializmit francez ne do t'i
kundërvëmë, të skicuar në vija të trasha, historinë e
tij profane, reale. Ne do të konstatojmë me respektin
më të madh humnerën që ndan historinë, ashtu si ka
rrjedhur ajo në realitet, nga historia, ashtu si zhvillohet
aio në bazë të dekretit të «kritikës absolute »,
që krijon në masë të barabartë si të renë, ashtu edhe të

vjetrën. Më në fund. duke iu bindur urdhrave të Drerë
tc k r i t i k ë s, ne do t'i bëjmë «objekt të një studimi
këmbëngulës» pyetjet: «pse?», «nga?• dhe «ku?» të historisë kritike.
«Po të shprehemi në mënyrë të saktë dhe prozaike»,
Iluminizmi francez i shekullit XVIII dhe sidomos materializmi francez nuk ishin një luftë vetëm kundër institucioneve politike ekzistuese e njëkohësisht edhe
kundër fesë dhe teologjisë ekzistuese, por edhe një luftë
e hapur, e shprehur qartë, kundër metafizikës 31 së shekullit XVII dhe kundër çdo metafizike, sidomos kundër
metafizikës së Dekartit, të Malbranshit, të Spinozës dhe
te Lajbnicit. Filozofia iu kundërvu metafizikës, po ashtu
sikurse Fojerbahu, kur u ngrit për herë të parë me
vendosmëri kundër Hegelit, i kundërvuri filozofinë e
arsyeshme spekulimit të dehur 32 . Metafizika e shekullit
XVII, e mundur nga Iluminizmi francez dhe sidomos
nga materializmi francez i shekullit XVIII, u restaurua
në mënyrë fitimtare dhe të plotë në filozofinë gjermane dhe sidomos në filozofinë spekulative gjermane të
shekullit XIX. Pasi Hegeli e bashkoi në mënyrë gjeniale atë me të gjithë metafizikën e mëvonshme dhe me
idealizmin gjerman dhe themeloi një mbretëri metafizike universale, sulmit 'kundër teologjisë përsëri, si në
shekullin XVIII, iu përgjigj një sulm kundër metafizikës
spekulative dhe kundër çdo metafizike në përgjithësi.
Ajo do të mundet përgjithmonë nga materializmi, i cili
tani në saje të punës së vetë spekulimit ka arritur
përsosurinë dhe përputhjet me humanizmin. Dhe ashtu
siç përfaqësonte Fojerbahu në fushën e teorisë materializmin, që përputhet me humanizmin, socia/izmi dhe
komunizmi francez e anglez e përfaqësonin këtë materializëm në fushën e praktikës.
«Po të shprehemi në mënyrë të saktë dhe prozaike»,
ka dy tendenca të materializmit francez: njëra zë fill
me Dekartin, tjetra — me Lokun. Tendenca e dytë është
kryesisht një element i kulturës franceze dhe çon drejt
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e në socializëm. E para, materializmi mekanistik, çon
në shkencat e natyrës të mirëfillta, ashtu si u zhvilluan ato në Francë. Gjatë procesit të zhvillimit të dyja
këto tendenca •kryqëzohen. Nuk është nevoja t'i hyjmë
një analize të hollësishme të materializmit francez q3
zë fill drejtpërdrejtë me Dekartin, po ashtu nuk kemi
përse të ndalemi në shkollën franceze të N jutonit dhe
nc zhvillimin e përgjithshëm të shkencave të natyrës në
Francë.
Prandaj po vënië në dukje vetëm këtë:
Në fizikën e vet Dekarti i veshi materies një forcë
krijuese të pavarur dhe lëvizjen mekanike e shihte si
shfaqje të jetës së materies. Ai e ndau fare fizikën e
vet nga metafizika e vet. Në kuadrin e fizikës së tij
materia është e vetmja substancë, e vetmja bazë e qenies dhe e njohjes.
• Materializmi mekanistik francez u lidh me fizikën
e Dekartit dhe e hodhi poshtë crnetafizikën e tij. Nxënësit e tij nga profesioni i tyre ishin antimetafizikanë, dornethënë fizikanë. Kjo shkollë fillon me mlekun Lerua,
me mjekun Kabanis arrin pikën e vet kulminante dhe
mjeku Lametr-i është qendra e saj. Dekarti ishte ende
gjallë kur Leruai aplikoi për nieriun konstruksionin e
kafshës të Dekartit (diçka të tillë kishte bërë edhe Larnetri në shekullin XVIII) dhe deklaroi se shpirti s'ishte
•
një modus e trupit, ndërsa idetë — lëvizje mekanike. Madie Leruai mendonte se Dekarti e kishte fshehur mendirnin e vet të vërtetë. Dekarti protestoi. Në
fund të shekullit XVIII Kabanisi i dha formë të përsosur
materializmit kartezian" në librin e vet •Raporti midis
fizikës dhe morales te njeriu».
Materializmi kartezian ekziston edhe sot e kësaj
dite në Francë. Ai ka arritur suksese të mëdha në
shkencat mekanistike të natyrës, të cilat, .po të shprehk.mi në mënyrë të saktë dhe prozaike», më pak se për
çdo gjë mund të qortohen për romantizëm.
Metafizika. e shekullit XVII, përfaqësuesi kryesor
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i së cilës në Francë ishte Dekarti, që prej lindjes së
saj kishte për antagonist materializmin. Materializmi u
ngrit kundër Dekartit me Gasendin, që ringjalli materializmin epikurian. Materializmi francez dhe anglez
mbajti gjithnjë një lidhje të ngushtë me Demokritin
dhe me Epikurin. Një kundërshtar tjetër, që u ngrit
kundër metafizikës karteziane, ishte materialisti anglez
Hobs. Gasendi dhe Hobsi e mundën kundërshtaren e
tyre shumë kohë pas vdekjes së tyre, pikërisht në atë
kohë kur ajo sundonte zyrtarisht në të gjitha shkollat
franoeze.
Volteri vërente se shkaku i indiferentizmit të francezëve të shekullit XVIII ndaj degameve midis jezuitëve
dhe jansenistkve34 nuk ishte aq filozofia, sa spekulimet
financiare të Lout. Dhe me të vërtetë, përmbysja e metafizikës së shekullit XVII mund të shpjegohet me ndikimin e teorisë materialiste të shekullit XVIII vetëm në
atë masë që vetë kjo lëvizje teorike shpjegohet me karakterin praktik të jetës franceze të atëhershme. Kjo
jetë ishte e drejtuar nga realiteti i drejtpërdrejtë, nga
kënaqësitë dhe nga interesat shekullare, drejt botës
tokësore. Praktikës së saj antiteologjike, antimetafizike,
materialiste duhej t'i përgjigjeshin teori antiteologjike,
antimetafizike, materialiste. Metafizika humbi praktikisht çdo kredi. Ne duhet të vëmë medoemos në dukje
këtu shkurt vetëm rrjedhën teorike të këtij evolucioni.
Metafizika e shekullit XVII kishte ende një përmbajtje pozitive, profane (le të kujtojmë Dekartin, Lajbnicin etj.). Ajo bërrte zbulime në matematikë, në fizikë dhe në shkencat e tjera ekzakte, të cilat dukeshin •
si të lidhura pazgjidhmërisht me të. Por që në fillim
të shekullit XVIII kjo lidhje e rreme u zhduk. Shkencat
pozitive u ndanë nga metafizika dhe krijuan degë më
vete. E gjithë pasuria e metafizikës ishte reduktuar tani
në problemet e mendimit dhe në gjërat qiellore, dhe
kjo ndodhi pikërisht "në një kohë kur tërë interesimi
kishte filluar të përqëndrohej mbi qeniet reale dhe mbi
5 - 23
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gjërat tokësore. Metafizika ishte bërë bajate. Po atë vit
që vdiqën metafizikanët e fundit të mëdhenj francezë
të shekullit XVII, Malbranshi dhe Arnoi, lindën Helveci
dhe Kondijaku.
Njeriu që përmbysi nga pikëpamja teorike çdo besim në metafizikën e shekullit XVII dhe në çdo metafizikë në përgjithësi ishte Pier Bejli. Arma e tij ishte
skepticizmi i farkëtuar nga formula magjike të vetë
metafizikës. Në fillim edhe ai vetë nisej nga metafizika
karteziane. Ashtu sikurse Fojerbahun, të cilin lufta kundër teologjisë spekulative e kishte shtyrë në luftë kundër filozofisë spekulative pikërisht sepse ai shihte në
spekulimin mbështetjen e fundit të teologjisë dhe iu
desh t'i detyronte teologët të hiqnin dorë nga shkenca e
tyre e rreme për t'u rikthyer në besimin trashanik e të
neveritshëm, po kështu edhe Bejlin besimi fetar e bëri
të dyshonte në metafizikën, e cila shërbente si mbështetja e këtij besimi. Prandaj ai ia nënshtroi kritikës
gjithë evolucionin historik të metafizikës. Ai u bë historiani i saj për të shkruar historinë e vdekjes së saj.
Ai hodhi poshtë kryesisht Spinozën dhe Lajbnicin.
Pier Bejli jo vetëm që e shkatërroi metafizikën
me anë të skepticizmit, duke përgatitur kësisoj truallin
për përvetësimin e materializmit dhe të filozofisë së arsyes së shëndoshë në Francë. Ai paralajmëroi daljen në
skenë të shoqërisë ateiste, e cila do të fillonte së shpejti
të ekzistonte, duke provuar se mund të ekzistojë një
shoqëri e përbërë vetëm prej ateistësh, se ateisti mund
të jetë njeri i nderuar, se ajo që e ul njeriun nuk është
ateizmi, por bestytnia dhe idhujtaria.
Sipas shprehjes së një shkrimtari francez, Pier
Bejli ..ka qenë «i fundit metafizikan në kuptimin e shekullit XVII dhe i pari filozof në kuptimin e shekul]it
XVIII».
Por përveç përgënieshkrimit negativ të teologjisë
dhe të metafizikës së shekullit XVII, duhej patjetër
edhe një sistem antimetafizik pozitiv. Ndihej patjetër
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nevoja e një libri, i cili ta kthente në një sistem praktikën e jetës së atëhershme dhe t'i jepte asaj një argumentim teorik. Vepra e Lokut mbi prejardhjen e arsyes njerëzore35 erdhi tamam në kohën e duhur që përtej La Manshit. Atë e përshëndetën me entuziazëm si një
mik që pritej prej kohësh me padurim.
Lind pyetja: mos ishte Loku nxënës i Spinozës?
Historia «profane» mund të përgjigjet kështu:
Materializmi është bir i vërtetë i Britanisë së Madhe. Që në kohën e tij skolastiku i saj, 36 Duns SkOti, e
pyeste veten: «a nuk është e aftë materia të mendojë?»
Për ta bërë të mundshme këtë mrekulli, ai i drejtc.hej gjithëfuqisë së perëndisë, d.m.th. ai e detyronte
vetë teologjinë të predikonte materializmin. Përveç kësaj, ai ishte nominalist.37 Nominalizmi ka qenë një nga
elementet kryesore për materialistët anglezë dhe në përgjithësi është shprehja e parë e materializmit.
Themeluesi i vërtetë i materializmit anglez dhe
gjithë shkencës eksperimentale moderne është Bekoni.
Për atë shkencat e natyrës janë e vetmja shkencë e
vërtetë, ndërsa fizika që mbështetet në përvojën ndijore
është pjesa më e rëndësishme e shkencave të natyrës.
Anaksagora me homeomeritë e tij dhe Demokriti me
atomet e tij përmenden shpesh prej tij si autoritete.
Sipas teorisë së tij, shqiset janë të pagabueshme dhe
përbëjnë burimin e çdo dije. Shkenca është shkencë e
eksperimentit dhe konsiston në zbatimin e një metode
racionale për çdo gjë që na jepet nëpërmjet shqiseve.
Induksioni, analiza, krahasimi, vrojtimi, eksperimenti
janë kushtet kryesore të metodës racionale. Vetia e
parë dhe më kryesorja nga të gjitha vetitë që përmban
materia është lëvizja, — jo vetëm si lëvizje mekanike
dhe matematike, por ca më tepë• si impuls, si frymë
jetike, tension ose, po të përdorim shprehjen e Jakob
Bëmes, si një mundim [Qual] i materies. Format e para
të materies janë forca natyrore të gjalla, individuali-
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zuese, të pandara nga ajo dhe që shkaktojnë ndryshime
specifike.
Te Bekoni, krijuesi i parë i tij, materializmi fsheh
ende në mënyrë naive ,embrionet e një zhvillimi të
gjithanshëm. Materia i buzëqesh njeriut me shkëlqimin
e sensualitetit të vet poetik. Ndërsa vetë teoria, e paraqitur në formë aforizmash, është, përkundrazi, ende
plot inkonsekuenca teologjike.
Në zhvillimin e vet të mëtejshëm materializmi bëhet i njëanshëm. rshtë Hobsi ai që e sistematizoi materializmin e Bekonit. Bota ndijore i humb ngjyrat e
veta të ndezura dhe bëhet realitet ndijor abstrakt i
gjeometrit. Lëvizja fizike i flijohet lëvizjes mekanike
ose matematike; gjeometria shpallet si shkenca kryesore. Materializmi bëhet mizantrop. Për ta mposhtur
në truallin e vet shpirtin mizantrop e të patrup, materializmi detyrohet ta mortnojë vetë trupin e vet dhe të
bëhet asket. Ai paraqitet si një qenie me intelekt, por,
nga ana tjetër, ai zhvillon me një logjikë të pamëshirshme të gjitha konkluzionet e intelektit.
Duke u niSur nga Bekoni, Hobsi bën arsyetimin e
mëposhtëm: në qoftë se shqiset janë burimi i të gjitha
dijeve tona, atëherë del se intuita, ideja, përfytyrimi
etj. nuk janë gjë tjetër veçse fantazma të botës trupore
pak a shumë të zhveshura nga forma e vet ndijore.
Shkenca s'mund të bëjë tjetër veçse t'u japë një emër
këtyre fantazmave. Një emër mund t'u jepet shumë
fantazmave. Mund të ketë bile edhe emra të emrave.
Por do të ishte kontradiktore të thoshim, nga një anë,
se të gjitha idetë e kanë burimin në botën ndijore dhe,
nga ana tjetër, të thoshim se një fjalë është diçka më
tepër se një fjalë dhe se, përveç thelbeve të përfytyruara, gjithmonë të veçanta, ka edhe thelbe të përgjithshme. Substanca e patrup është një kontradiktë, po
ashtu si edhe trupi pa trup. Trup, qenie, substancë, të
gjitha këto janë e njëjta ide reale. Nuk mund të ndahet
mendimi riga materia që mendon. Materia është su-
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bjekti i të gjitha ndryshimeve. Fjala i pafundmë është
pa kuptim, po qe se nuk tregon aftësinë e mendjes sonë
për ta shtuar pa fund një madhësi të caktuar. Meqenëse
vetëm çka është materiale mund të perceptohet nga
shqiset tona dhe mund të njihet, atëherë asgjë nok
dihet për ekzistencën e perëndisë. Vetëm ekzistenca ime
është e sigurt. Çdo pasion njerëzor është një lëvizje
mekanike që mbaron ose fillon. Objektet e impulseve
— ja se çfarë quajmë ne të mirë. Njeriu u nënshtrohet
të njëjtave ligje, të cilave u nënshtrohet edhe natyra.
Pushteti dhe liria janë identike.
Hobsi e sistematizoi Bekonin, por. nuk dha ndonjë
argumentim më të hollësishëm të parimit të tij themelor, — se dijet dhe idetë vijnë nga bota ndijore.
Loku argumenton parimin e Bekonit dhe të Hobsit
në veprën e vet mbi prejardhjen e arsyes njerëzore.
Po ashtu siç i asgjësoi Hobsi paragjykimet teiste 38
të materializmit të Bekonit, po kështu edhe Kolinsi,
Doduelli, Kouardi, Pristli etj. asgjësuan kufijtë e fundit
teologjikë të sensualizmit të Lokut. Deizmi 39 — të paktën për materialistin — nuk është veçse një mënyrë
e volitshme dhe e lehtë për të hequr qafe fenë.
E kemi thënë tashmë se sa në kohë erdhi për francezët vepra e Lokut. Loku themeloi filozofinë e bon
sens, e arsyes së shëndoshë njerëzore, domethënë tha
tërthorazi se nuk mund të ketë filozofi të ndarë nga
intelekti, që mbështetet në të dhënat e shqiseve të shëndosha të njeriut.
Nxënësi i drejtpërdrejtë dhe interpretuesi francez
i Lokut, Kondijaku, e drejtoi menjëherë sensualizmin e
Lokut kundër metafizikës së shekulli.t XVII. Ai provoi
se francezët e hodhën poshtë me plot të drejtë këtë metafizikë si një fryt të dështuar të imagjinatës dhe të
paragjykimeve teologjike. Ai botoi një përgënjeshtrim
të sistemeve të Dekartit, të Spinozës, të Lajbnicit dhe
të Malbranshit.
Në veprën e vet «Skicë mbi prejardhjen e njohu-
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rive njerëzore» ai zhvilloi pikëpamjen e Lokut, duke
provuar se jo vetëm shpirti, por edhe shqiset, jo vetëm
arti i krijimit të ideve, por edhe arti i perceptimit ndijor
janë çështje përvoje dhe zakoni. Prandaj i gjithë zhviIlimi i njeriut varet nga edukimi dhe nga rrethanat e
jashtme. Kondijakun e mënjanoi nga shkollat franceze
vetëm filozofia eklektike.
Ajo që e dallon materializmin francez nga ai anglez
është ndryshimi midis këtyre dy kombeve. Francezët i
dhanë materializmit anglez mendjemprehtësinë, mishin
dhe gjakun, gojëtarinë. Ata i dhanë atij temperamentin
dhe hijeshinë që i mungonin. E qytetëruan atë.
Materializmi i Helvecit, i cili gjithashtu niset nga
Lcku, merr karakterin e vet vërtet francez. Helveci e
zbaton atë menjëherë në studimin e fenomeneve të jetës
shoqërore (Helveci. «Mbi njeriun»). Mbresat ndijore,
egoizmi, kënaqësia dhe interesi personal i kuptuar drejt
përbëjnë bazën e të gjithë moralit. Barazia natyrore e
aftësive mendore të njerëzve, uniteti midis përparimeve
të arsyes dhe përparimeve të industrisë, mirësia që
njeriu e ka prej natyre, gjithëfuqia e edukimit — ja elementet kryesore të sistemit të tij.
Veprat e Lametrisë janë një kombinim i materializmit kartezian dhe i materializmit anglez. Lametria e
shfrytëzon fizikën e Dekartit deri në hollësitë. «Njeriu-makinë» i tij është ndërtuar sipas modelit të kafshës-makinë të Dekartit. Në «Sistemin e natyrës» të Holbahut
pjesa që i kushtohet fizikës është gjithashtu një amalgamë e materializmit franceZ me atë anglez, ndërsa
teoria e moralit, në thelb, mbështetet në moralin e Helvecit. Robineja («Mbi natyrën»), materialisti francez që
e ruajti më tepër nga të gjithë lidhjen me matafizikën
dhe që për këtë meritoi lavdërimet e Hegelit, i referohet kryesisht Lajbnicit.
Për Volnejin, Dypyinë, Didronë e të tjerë, si edhe
për fiziokratët as që është nevoja të flasim tani që, nga
njëra anë, sqaruam prejardhjen e dyfishtë të materializ-
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mit francez nga fizika e Dekartit dhe nga materializmi
anglez, dhe, nga ana tjetër, treguam se materializmi francez është në kundërti me metafizikën e shekullit XVII,
me metafizikën e Dekartit, të Spinozës, të Malbranshit
dhe të Lajbnicit. Gjermanët mundën ta vinin re këtë
kundërti vetëm pasi hynë vetë në luftë me metafizikën
spekulative.
Ashtu siç hyn materializmi kartezian në shkencat e
natyrës në kuptimin e vërtetë të fjalës, po ashtu edhe
rryma tjetër e materializmit francez hyn drejtpërsëdrejti në socializëm dhe në komunizëm.
Nuk lypset ndonjë zgjuarësi e madhe për të parë
lidhjen e domosdoshme midis teorisë së materializmit
mbi prirjen e lindur të njeriut për mirësi dhe mbi barazinë e aftësive mendore të njerëzve, mbi gjithëfuqinë
e përvojës, të zakonit, të edukimit, mbi ndikimin e rrethanave të jashtme mbi njeriun, mbi rëndësinë e madhe të industrisë, mbi karakterin e ligjshëm të kënaqësive etj. — dhe komunizmit e socializmit. Në qoftë
se njeriu i merr të gjitha njohuritë e veta, ndijimet etj.
nga bota ndijore dhe nga përvoja e fituar nga kjo botë,
atëherë bota që na rrethon duhet ndërtuar në një mënyrë të tillë që njeriu të njohë dhe të përvetësojë në
të atë që është me të vërtetë njerëzore, që ai ta njohë
veten njeri. Në qoftë se interesi i kuptuar drejt përbën
parimin e të gjithë moralit, atëherë duhet të synohet
që interesi privat i njeriut të veçantë të përputhet me
interesat e të gjithë njerëzve. Në qoftë se njeriu nuk
është i lirë në kuptimin materialist, d.m.th. në qoftë se ai
është i lirë jo në saje të forcës negative për t'iu shmangur kësaj apo asaj gjëje, por në sajie të forcës pozitive
për të shfaqur individualitetin e vet të vërtetë, atëherë
nuk duhet të dënohen krimet e personave të veçantë,
por të zhduken burimet antisociale të krimit dhe t'i krijohet çdo njeriu hapësira shoqërore e nevojshme për manifestimet thelbësore të qenies së tij. Në qoftë se karakteri i njeriut krijohet nga rrethanat, atëherë duhet bërë
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që këto rrethana të jenë njerëzore. Në qoftë se njeriu
nga vetë natyra e vet është një qenie shoqërore, ai
vetëm në shoqëri mund ta zhvillojë natyrën e vet të
vërtetë, dhe për forcën e natyrës së tij nuk duhet të
gjykohet nga forca e individëve të veçantë, por nga
forca e të gjithë shoqërisë.
Këto teza dhe të tjera si këto mund t'i gjesh pothuajse fjalë për fjalë edhe te materialistët francezë
më të vjetër. Nuk është vendi këtu të merremi me vlerësimin e tyre. Karakteristike për tendencën socialiste
të materializmit është apologjia që u bën veseve Mandevili, njëri prej nxënësve të hershërn anglezë të Lokut. Ai provon se në shoqërinë e sotme veset janë të
domosdoshme dhe të dobishme. Kjo nuk ishte aspak
një apologji e shoqërisë së sotme.
Furjeja niset drejtpërsëdrejti nga teoria e materialistëve francezë. Babuvistët ishin materialistë të trashë,
të pazhvilluar, por edhe komunizmi i zhvilluar zë fill
drejtpërsëdrejti nga materializmi francez. Ky materializëm, pikërisht në atë formë që i dha atij Helveci,
kthehet në atdheun e vet, në Angli. Sistemin e vet të
interesit të kuptuar drejt Bentami e mbështet në moralin e Helvecit, ndërsa Oueni, duke u nisur nga sistemi
i Bentamit, themelon komunizmin anglez. Francezi
Kabe, i mërguar në Angli, bie nën ndikimin e ideve
komuniste të atjeshme dhe, kur kthehet në Francë, bëhet përfaqësuesi më ,popullor, ndonëse shumë i cekët,
i komunizmit. Komunistët francezë më shkencorë, Dezomi, Geji, e të tjerë, e zhvillojnë, siç bëri Oueni, teorinë e materializmit si teori të humanizmit real dhe si
bazë logjike të komunizmit...

K. MARKS

TEZA MBI FOJERBAHUN

1

E meta kryesore e gjithë materializmit të mëparshëm — duke përfshirë dhe atë të Fojerbahut — është
se sendi, realiteti, bota ndijore merret vetëm në formën e objektit ose në formën e soditjes, dhe
jo si veprimtari ndijore e njerëzve, si praktikë,
jo në mënyrë subjektive. Prandaj ndodhi që ana
aktive, në kundërshtim me materializmin, të zhvillohej prej idealizmit, por vetëm në mënyrë abstrakte,
sepse, natyrisht, idealizmi nuk e njeh veprimtarinë reale, ndijore si të tillë. Fojerbahu do që të ketë punë
me objekte ndijore, që dallohen me të vërtetë nga objektet e menduara, por vetë veprimtarinë njerëzore ai
nuk e merr si.veprimtari objektive. Prandaj në «Thelbin e krishterimit» 40 ai quan veprimtari me të vërtetë
njerëzore vetëm veprimtarinë teorike, kurse praktika
merret dhe fiksohet vetëm në formën e ndyrë tregtare
të shfaqjes së saj. Prandaj ai nuk e kupton rëndësinë
e veprimtarisë «revolucionare», •kritike praktike».
2
Çështja nëse mendimi njerëzor mund të arrijë të
vërtetën objektive, — nuk është aspak një çështje teorike, por një. çështje praktike. Në praktikë njeriu du-
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het të provojë vërtetësinë, d.m.th. realitetin dhe fuqinë
e mendimit të vet, të provojë se mendimi i tij ka të
bëjë me këtë botë. Diskutimi mbi karakterin real ose
joreal të mendimit, që izolohet nga praktika, është një
çështje thjesht skolastike.

tikisht me anën e zhdukjes së kësaj kontradikte. Kë.shtu, pra, pasi të jetë zbuluar, për shembull, se sekreti
i familjes së shenjtë është familja tokësore, vetë familja
tckësore duhet t'i nënshtrohet kritikës teorike dhe të
transformohet praktikisht në mënyrë revolucionare.

3

5

Teoria materialiste, që thotë se njerëzit janë produkt i rrethanave•dhe i edukimit, dhe se, rrjedhimisht,
njerëzit e ndryshuar janë produkt rrethanash të tjera
dhe të një edukate të ndryshuar, — kjo teori harron
se janë pikërisht njerëzit ata që i ndryshojnë rrethanat
dhe se vetë edukuesi duhet të edukohet. Prandaj ajo
arrin në mënyrë të pashmangshme ta ndajë shoqërinë
tië dy pjesë, njëra nga të cilat vihet përmbi shoqërinë
(për shembull, te Robert Oueni).
Përputhja e ndryshimit të rrethanave dhe të veprimtarisë njerëzore mund të shqyrtohet dhe të kuptohet në mënyrë racionale vetëm si praktikë revolu-

I pakënaqur nga mendimi abstrakt, Fojerbahu i
drejtohet soditjes ndijore; por ai nuk e merr botën ndijore si veprimtari praktike, si veprimtari ndijore të njerëzve.
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cionare.

4
Fojerbahu niset nga fakti i vetëjetërsimit fetar nga
ndarja e botës më dysh: në botë fetare, të imagjinuar,
dhe në botë reale. Puna e tij është ta shkrijë botën
fetare në bazën e saj tokësore. Ai nuk vë re se, pasi
të jetë kryer kjo punë, gjëja kryesore mbetet ende
për t'u bërë. Pikërisht fakti se baza tokësore shkëputet
nga vetëvetja ,dhe vendoset në retë, si në një mbretëri
më vete, nuk mund të shpjegohet veçse me përçarjen
dhe me kontradiktat e kësaj baze tokësore me veten e
vet. Pra, kjo e fundit duhet të kuptohet, së pari, në
kontradiktën e saj, e pastaj të revolucionizohet prak-

5
Fojerbahu e shkrin esencën fetare në esencën njerëzore. Por esenca njerëzore nuk është një gjë abstrakte, që ka një individ i veçantë. Në realitetin e saj ajo
është tërësia e marrëdhënieve shoqërore.
Prandaj Fojerbahu, që nuk merret me kritikën e
kësaj esence reale, është i detyruar:
1) të bëjë abstraksion nga zhvillimi i historisë, ta
marrë ndjenjën fetare (Gemt) në mënyrë të veçuar
dhe të supozojë një individ njerëzor abstrakt — ië izo/uar;
2) prandaj, për të esenca njerëzore mund të merret
vetëm si «gjini», si përgjithësi e brendshme, e heshtur,
që bashkon individë të shumtë vetëm me lidhje naty-

rore.
7
Prandaj Fojerbahu nuk sheh se «ndjenja fetare»
-është vetë një produkt shoqëror dhe se individi abstrakt,
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i analizuar prej . tij, i përket në të vërtetë një forme
shoqërore të caktuar.

K. MARKS e F. ENGELS
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Jeta shoqërore është në thelb praktike. Të gjitha
misteret, që e çojnë teorinë në misticizëm, gjejnë zgjidhjen e vet racionale në praktikën e njerëzve dhe në të
kuptuarit e kësaj praktike.
[Nga kapitulli i parë]

9
Pika më e lartë, ku mund të arrijë materializmi

soditës, domethënë materializmi që nuk e kupton botën
ndijore si veprimtari praktike, është soditja e individëve të veçantë në «shoqërinë civile».
10
Pikëpamja e materializmit të vjetër është shoqëria
«civi/e»; pikëpamja e materializmit të ri është shoqëria.
njerëzore, ose njerëzimi i shoqërizuar.

11
Filozofët nuk kanë bërë tjetër veçse e kanë shpje-guar botën në mënyra të ndryshme, por puna është që'të ndryshohet ajo.

...Pra, puna qëndron kështu: individë të caktuar,
që merren, në një mënyrë të caktuar, me këtë ose atë
veprimtari prodhuese, hyjnë në marrëdhënie shoqërore
e politike të caktuara. Vrojtimi empirik në çdo rast të
veçantë duhet të zbulojë — duke u mbështetur në eksperiencën dhe pa asnjë mistifikim e spekulim — lidhjen e strukturës shoqërore e politike me prodhimin.
Struktura shoqërore dhe shteti lindin vazhdimisht nga
procesi jëtëso i individëve të caktuar, vetëm se të individëve jo ashtu siç mund të duken ata në përfytyrimin
e tyre ose të të tjerëve, por ashtu siç janë në të vërtetë, d.m.th. si veprojnë, si prodhojnë të mirat materiale, dhe, si rrjedhim, ashtu siç shfaqen aktivisht në
kuadrin e kufijve, të premisave dhe të kushteve materiale të caktuara, të pavarura nga vullneti i tyre*.
* Pastaj në dorëshkrim është shuar: «Përfytyrimet që bëjnë
në veten e vet këta individë janë përfytyrime ose mbi marrëdhëniet midis tyre dhe natyrës, ose mbi marrëdhëniet ndërmjet
tyre, ose mbi organizimin e tyre trupor. £shtë e qartë se në të
gjitha këto raste këto përfytyrime janë shprehja e ndërgjegjshme
— reale apo iluzore — e marrëdhënieve të tyre reale dhe e veprimtarisë së tyre reale, e prodhimit të tyre, e relacioneve të
tyre, e organizimit të tyre shoqëror e politik. Hipoteza e kundërt
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Prodhimi i ideve, i përfytyrimeve, i ndërgjegjes para së gjithash plekset drejtpërsëdrejti me veprimtarinë
materiale dhe me relacionet materiale të njerëzve, me
gjuhën e jetës reale. Formimi i përfytyrimeve, të menduarit, relacionet shpirtërore midis njerëzve këtu janë
ende rezultat i drejtpërdrejtë i marrëdhënieve materiale të njerëzve. E njëjta gjë vlen edhe për prodhimin
shpirtëror, ashtu si shprehet ai në gjuhën e politikës,
të ligjeve, të moralit, të fesë, të metafizikës etj. të këtij
ose atij populli. Njerëzit janë prodhues të përfytyrimeve, të ideve të tyre etj., — por është fjala për njerëz
të vërtetë, veprues, ashtu siç janë përcaktuar nga një
zhvillim i caktuar i forcave të tyre prodhuese dhe nga
relacionet që i përgjigjen këtij zhvillimi, deri në format
e tij më të largëta. Ndërgjegjja klas Bewusstseinl kurrë
nuk mund të jetë gjë tjetër veçse qenia e pasqyruar
në ndërgjegjen [das bewusste Sein], dhe qenia e njerëzve është procesi real i jetës së tyre. Në qoftë se në
gjithë ideologjinë njerëzit dhe marrëdhëniet midis tyre
paraqiten të përmbysura me kokë poshtë, si në dhomën
e errët të një aparati fotografik, atëherë edhe ky fenomen rrjedh gjithashtu nga procesi historik i jetës së
tyre, — ashtu si përmbysja e figurave të sendeve në
retinën e syrit rrjedh nga procesi fizik i drejtpërdrejtë
i jetës së tyre.
Krejt në kundërshtim me filozofinë gjermane, që
zbret nga qielli në tokë, ne ngjitemi këtu nga toka në
është e mundshme vetëm po të pranojmë se, pë•veç frymës së
individëve realë, të kushtëzuar materialisht, presupozoket edhe
një frymë e veçantë. Në qoftë se shprehja e ndërgjegjshme e
marrëdhënieve reale të këtyre individëve është iluzore, në qoftë
se ata në përfytyrimet e veta e kthejnë realitetin e vet me kokë
poshtë, kjo prapë është pasojë e karakterit të kufizuar të mënyrës së veprimtarisë së tyre materiale dhe të marrëdhënieve
të tyre shoqërore të kufizuara që rrjedhin prej këndej. Red.
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qiell, d.m.th. ne nuk nisemi nga ato që thonë njerëzit,
nga përfytyrimet dhe nga idetë e tyre, — ne gjithashtu
nuk nisemi nga njerëzit që ekzistojnë vetëm me fjalë,
që mendohen, parafytyrohen, nga njerëz imagjinarë
për të arritur prej tyre te njerëzit e vërtetë; ne nisemi
nga njerëzit me të vërtetë veprues, dhe nga procesi i
tyre jetësor real ne nxjerrim gjithashtu edhe zhvillimin
e reflekseve dhe të jehonave ideologjike të këtij procesi jetësor. Edhe format e mjegullta që krijohen në trurin e njerëzve janë edhe ato produkte të domosdoshme,
njëfarë sublimati të procesit të tyre jetësor material,
i cili mund të konstatohet në mënyrë empirike dhe i
cili lidhet me premisa materiale. Pra, morali, feja,
metafizika dhe të gjitha format e tjera të ideologjisë
e format e ndërgjegjes që u përgjigjen atyre e humbin
dukjen e pavarësisë. Ato nuk kanë histori, ato nuk
kanë zhvillim; njerëzit që zhvillojnë prodhimin e tyre
material dhe relacionet e tyre materiale bashkë me këtë
realitet të tyre ndryshojnë edhe të menduarit e tyre
dhe produktet e të menduarit të tyre. Nuk është ndër-'
gjegjja që përcakton jetën, por është jeta që përcakton
ndërgjegjen. Në rastin e parë nisen nga ndërgjegjja, si
të ishte ajo një individ i gjallë; në rastin e dytë, që i
përgjigjet jetës reale, nisen nga vetë individët realë
dhe të gjallë dhe e shohin ndërgjegjen vetëm si ndër-gjegje të tyre...

...Pra, ndërgjegjja është që në fillim një produkt
shoqëror dhe mbetet e tillë sa kohë që ekzistojnë përgjithësisht njerëzit. Ndërgjegjja, natyrisht, është, para
së gjithash, njohje e ambientit më të afërt të perceptuar
me anë të shqiseve dhe njohje e lidhjeve të kufizuara
me persona dhe me sende të tjera që ndodhen jashtë
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individit, që po fillon të njohë vetveten; në të njëjtën
kohë ajo është njohje e natyrës, e cila në fillim qëndron
përballë njerëzve si një forcë krejt e huaj, e gjithëfuqishme dhe e papushtueshme, faqe së cilës njerëzit veprojnë krejt si kafshë dhe pushtetit të së cilës ata i
nënshtrohen si kafshë; pra, kjo është një njohje thjesht
shtazore e natyrës (hyjnizim i natyrës).
Këtu duket menjëherë se ky hyjnizim i natyrës ose
ky qëndrim krejt i përcaktuar ndaj natyrës kushtëzohet nga forma e shoqërisë dhe anasjelltas. Këtu, si kudo,
identiteti midis natyrës dhe njeriut vihet re edhe në
faktin se marrëdhëniet e kufizuara midis njerëZve dhe
natyrës kushtëzojnë marrëdhëniet e kufizuara të
njerëzve midis tyre, ndërsa marrëdhëniet e kufizuara
të njerëzve midis tyre kushtëzojnë marrëdhëniet e kufizuara midis tyre dhe natyrës, dhe pikërisht. sepse natyra pothuajse nuk është ndryshuar ende nga procesi
i historisë, por, nga ana tjetër, ndërgjegjja e domosdo.-shmërisë për të hyrë në marrëdhënie me individët
përreth është fillimi i njohjes së faktit se njeriu në përgjithësi jeton në shoqëri. Ky fillim ka një karakter pc
aq shtazor, sa edhe vetë jeta shoqërore në këtë shkallë;
kjo është thjesht një ndërgjegje kopeje, dhe njeriu
dallohet këtu nga dashi vetëm sepse te ai ndërgjegjja
ka zënë vendin e instinktit ose sepse instinkti i tij është
një instinkt i ndërgjegjshëm. Kjo ndërgjegje prej dashi
ose fisi zhvillohet më tej në saje të rritjes së prodhimtarisë, të rritjes së kërkesave dhe të rritjes së popullsisë, që përbën bazën si të njërës, ashtu edhe të tjetrës.
Njëkohësisht me këtë zhvillohet edhe ndarja e punës,
e cila në fillim nuk ishte veçse një ndarje pune në
aktin seksual dhe rnë vonë — një ndarje pune që bëhej
vetvetiu ose «që kishte lindur në mënyrë të natyrshme»
në saje të aftësive natyrore (për shembull, të forcës
fizike), në saje të kërkesave, të rastësive etj. etj. Ndarja
-e punës bëhet një ndarje reale vetëm nga çasti kur
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lind ndarja e punës materiale dhe shpirtërore*. Që nga
ky çast ndërgjegjja mund të kujtojë me të vërtetë se
ajo është diçka e ndryshme nga njohja e praktikës ekzistuese, se ajo me të vërtetë mund të përfytyrojë diçka, pa përfytyruar diçka reale, — që nga ky çast ndërgjegjja është në gjendje të emancipohet nga bota dhe
të kalojë në formimin e teorisë «së kulluar», të teologjisë, të filozofisë, të moralit etj. Por në qoftë se kjo
teori, teologji, filozofi, moral etj. bien në kontradiktë
me marrëdhëniet ekzistuese, kjo mund të ndodhë vetëm e vetëm sepse marrëdhëniet shoqërore ekzistuese
kanë rënë në kontradiktë me forcën prodhuese ekzistuese. Kështu, brenda një sfere të caktuar kombëtare
ruarrëdhëniesh kjo mund të ndodhë edhe sepse kontradikta nuk shfaqet brendapërbrenda kësaj sfere kombëtare, por midis ndërgjegjes kOmbëtare përkatëse dhe
praktikës së kombeve të tjera**, d.m.th. midis ndërgjegjes kombëtare dhe ndërgjegjes së përgjithshme të një
kombi (siç po ndodh tani në Gjermani).
Sidoqoftë, nuk ka asnjë rëndësi se ç'do të ndërmarrë ndërgjegjja si e tillë; nga të gjitha këto rrangalla ne nxjerrim vetëm një konkluzion, dhe pikërisht
se këto tri momente — forca prodhuese, kushtet shoqërore dhe ndërgjegjja — mund dhe duhet të - bien në
kontradiktë me njëri-tjetrin, sepse ndarja e punës bën
të mundur, për më tepër real, faktin që veprimtaria
shpirtërore dhe materiale, kënaqësia dhe puna, prodhimi dhe konsumi t'u takojnë individëve të ndryshëm;
që ata të mos bien .në kontradiktë me njëri-tjetrin, kjo
mund të arrihet vetëm duke zhdukur ndarjen e punës.
Fundi i fundit kuptohet vetiu se -4antazmat»,' «lidhjet»,
«qenia supreme», «koncepti», «dyshimi» nuk janë veçse
* Marksi ka shënuar anës: «Me këtë përputhet tipi i parë
i ideologëve, priftërinjtë». Red.
** Marksi ka shënuar anës: «Feja. Gjermanët me ideologjinë
Red.
si të
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një shprehje shpirtërore idealiste, përfytyrim i individit të izoluar në dukje, përfytyrim i disa vargonjve dhe
caqeve tepër empirikë, brenda të cilëve lëviz mënyra
e prodhimit të jetës dhe forma e relacioneve që i përgjigjet...

idealiste, se nuk është kritika, por revoluciani forca lëvizëse e historisë, si dhe e fesë, e filozofisë dhe e çdo
teorie tjetër. Ky koncepsion provon se historia nuk
shkrihet në «vetëdijeri» si «frymë prej fryme», por se
çdo shkallë e saj gjen të gatshëm një rezultat material
të caktuar, një shumë të caktuar forcash prodhuese,
marrëdhënie të formuara historikisht midis njerëzve dhe
natyrës dhe midis njëri-tjetrit, gjen një masë forcash
prodhuese, kapitalesh dhe kushtesh, që i kalojnë nga
brezi i mëparshëm brezit pasardhës, dhe të cilat, ndonëse, nga një anë, ndryshohen nga brezi i ri, nga ana
tjetër, i caktojnë qysh më parë atij kushtet e veta të
jetës dhe i japin atij një zhvillim të caktuar, një karakter të veçantë. Ky koncepsion tregon, pra, se kushtet formojnë njerëzit në të njëjtën masë që njerëzit
krijojnë kushtet. Shuma e forcave prodhuese, e kapitaleve dhe e formave sociale të relacioneve, që çdo individ dhe çdo brez gjejnë si diçka të dhënë, është baza
reale e asaj që filozofët e përfytyronin si «substancë»
dhe si 4,(esencë njerëzore», e asaj që ata hyjnizonin dhe
kundër së cilës luftonin. Kjo është baza reale, veprimin
dhe ndikimin e së cilës mbi zhvillimin e njerëzve nuk
e pengon aspak fakti se këta filozofë, si «vetëdije» dhe
-unikë» ngrihen kundër saj. Kushtet e jetës, që brezat
e ndryshëm i gjejnë të gatshme, vendosin edhe nëse
do të jenë mjaft të forta apo jo tronditjet revolucionare, që përsëriten herë pas here gjatë historisë, për
të shkatërruar bazat e gjithçkaje ekzistuese; dhe në
qoftë se mungojnë këto elemente materiale të një përmbysjeje të përgjithshrne, — dhe pikërisht: nga njëra
anë, forca prodhuese të caktuara dhe, nga ana tjetër,
formimi i një mase revolucionare, e cila të ngrihet jo
vetëm kundër disa anëve të veçanta të shoqërisë së
mëparshme, por edhe kundër vetë «prodhimit» të mëparshëm «të jetës», kundër «tërë veprimtarisë» mbi të
në qoftë se mungojnë
cilën ka qenë mbështetur ajo,
këto elemente materiale, atëherë, siç e vërteton historia
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***
...Pra, kjo mënyrë e të kuptuarit të historisë është
që, duke u nisur pikërisht nga prodhimi material i jetës
së drejtpërdrejtë, të analizohet procesi real i prodhimit
dhe të kuptohet forma e relacioneve që lidhet me këtë
mënyrë prodhimi dhe që lind prej saj, — domethënë
shoqëria civile në fazat e ndryshme të saj — si bazë e
gjithë hi,storisë; pastaj duhet të pasqyrohet veprimtaria
e shoqërisë civile në sferën e jetës shtetërore, si dhe të
shpjegohen duke u nisur prej saj të gjitha produktet e
ndryshme teorike dhe format e ndërgjegjes, feja, filozofia, morali etj. etj., dhe të studiohet procesi i lindjes
së tyre mbi këtë bazë, — në këtë mënyrë, natyrisht,
mund të pasqyrohet i gjithë procesi në tërësi (dhe prandaj edhe veprimi reciprok midis anëve të tij të ndryshme). Ky koncepsion i historisë, ndryshe nga koncepsioni idealist, nuk kërkon të gjejë në çdo epokë një
kategori, por mbetet gjithnjë mbi truallin e historisë
reale, nuk e shpjegon praktikën duke u nisur nga idetë,
por formimin e ideve e shpjegon duke u nisur nga praktika materiale dhe, si pasojë, arrin në rezultatin se të
gjitha format dhe produktet e ndërgjegjes nuk mund të
zhduken me anë të kritikës shpirtërore, as me shkrirjen
e tyre në <4.retëdijen» ose me shndërrimin e tyre në
«vegime», «fantazma», «hije»* etj., por vetëm me 'përmbysjen praktike të marrëdhënieve shoqërore reale,
nga të cilat kanë rrjedhur të gjitha këto absurditete
* Aluzion për teoritë e Bauerit e të Shtirnerit. Red. Përkth.
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e komunizmit, për zhvillim•n praktik nuk ka asnjë rëndësi fakti se ideja e kësaj përmbysjeje është shprehur
qindra herë.
Gjithë mënyra e mëparshme e të kuptuarit të historisë ose e injoronte fare këtë bazë reale të historisë
ose e shikonte atë vetëm si një fa•tor të dorës së dytë
pa asnjë lidhje me procesin historik. Duke u nisur nga
kjo, historia duhej të shkruhej sipas një skeme . të vendosur që ndodhej jashtë saj; prodhimi real i jetës paraqitej si diçka parahistorike, ndërsa ajo që ishte historike si diçka e shkëputur nga jeta e përditshme, si
diçka që qëndron jashtë botës dhe mbi botën. Në këtë
inënyrë nga historia përjashtohet raporti midis njerëzve
dhe natyrës, gjë që krijon një kundërti midis natyrës
dhe historisë. Prandaj ky koncepsion mund të shihte
në histori vetëm veprimet e bujshrne dhe madhështore,
luftën fetare dhe në përgjithësi teorike, dhe sa herë
që pasqyronte këtë apo atë epokë historike ai •a qenë
i detyruar të bashkohej me iluzionet e epokës përkatëse.
Kështtr, për shembull, në qoftë se një epokë kujton se
ajo përcaktohet nga motive thjesht «politike» ose «fetare», — ndonëse «feja» dhe «politika» janë vetëm forma të motiveve të saj të vërteta, — atëherë historiani
i saj e bën të vetin këtë mendim. «Imagjinata», «përfytyrimi» që kanë këta njerëz të caktuar për praktikën
e tyre të vërtetë, shndërrohet në të vetmen forcë përcaktuese dhe aktive, që sundon praktikën e këtyre njerëzve dhe e përcakton atë. Në qoftë se forma primitive,
në të cilën bëhet ndarja e punës te indutë dhe te egjiptianët, bën që të lindë rendi i kasteve në shtetin dhe
në fenë e këtyre popujve, atëherë historiani kujbon se
rendi i kasteve është forca që ka lindur këtë formë shoqërore primitive. Në një kohë kur francezët dhe anglezët ushqejnë, të paktën, iluzionin politik, i cili, sidoqoftë, është më afër realitetit, gjermanët vërtiten në
sferën e «frymës së kulluar» dhe e bëjnë iluzionin fetar
forcën lëvizëse të historisë. Filozofia hegeliane e histo-
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risë është fryti i fundit, që ka arritur «shprehjen më të
kulluar», i gjithë kësaj historiografie gjermane nga pikëpamja e së cilës gjithë puna nuk qëndron në interesat
reale, e bile as në interesat politike, por në mendimet e
kulluara, të cilat më vonë i duken edhe të shenjtit
Bruno si një varg «mendimesh», ku njëra përpin tjetrën
dhe më në fund zhduket•në «vetëdijen»*. Eclhe më konsekuent është I . shenjti Maks Shtirner, i cili as që di
gjë mbi historinë reale dhe të cilit procesi historik i
duket si një histori e thjeshtë -«kalorësish», kusarësh dhe
fantazmash, histari, nga vizionet e së cilës ai mund të
shpëtojë, sigurisht, vetëm me anë të «ateizmit». Ky koncepsion në të vërtetë është fetar: ai parakupton se njeriu fetar është njeriu i parë, me të cilin zë fill e gjithë
historia, ndërsa prodhimin real të mjeteve të jetesës dhe
të vetë jetës e zëvendëson në imagjinatën e vet me
prodhimin e fantazisë fetare. E gjithë kjo mënyrë e të
kuptuarit të historisë, së bashku me shpërbërjen e tij
dhe me dyshirnet e lëkundjet që rrjedhin prej këndej,
është vetëm një çështje kombëtare e gjermanëve dhe
paraqet vetëm një interes lokal për Gjermaninë; e tillë
është, !për shembull, çështja e rëndësishme dhe e diskutuar më se një herë kohët e fundit: se si mund «të kalcsh nga mbretëria e perëndisë në mbretërinë e njerëzve», sikur kjo «mbcretëri e perëndisë» të ketë ekzistuar
ndonjëherë gjetkë, përveçse në fantazinë dhe sikur këta
burra shumë të ditur të mos kenë jetuar vazhdimisht —
pa e kuptuar as vetë në «mbretërinë e njerëzve»,
.rrugën e së cilës ata kërkojnë tani, dhe sikur detyra e
zbavitjes shkencore, — sepse kjo nuk është më shumë
se një zbavitje shkencore, — që ka për qëllim të shpjegojë karakterin kurioz të këtij formimi të mbretërive
teorike qiellore, të mos ketë qenë pikërisht kjo: të. tre* Marksi ka shënuar anës: «E ashtuquajtura historiografi
objektive i shikonte marrëdhëniet historike të shkëputura nga
veprimtaria. Karakter reaksionar». Red.
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gojë lindjen e tyre prej marrëdhënieve reale tokësore.
Në përgjithësi këta gjermanët mundohen gjithnjë si e si
ta kthejnë çdo manrëzi, që ka pasë ekzistuar, në ndonjë
gjepur tjetër, dan.th. ata presupozojnë se e gji.'thë kjo
marrëzi ka njëfarë kuptimi të veçantë, i cili duhet zbuluar, ndërsa e gjithë puna është vetëm të shpjegohen
këto fraza teorike me marrëdhëniet reale ekzistuese.
Asgjësimi i vërtetë praktik i këtyre frazave, zhdukja e
këtyre përfytyrimeve nga ndërgjegjja e njerëzve arrihet, siç e thamë edhe më sipër, me ndryshimin e kushteve, e jo me deduksione teorike. Për masën e njerëzve,
d.m.th. për .proletariatin, këto përfytyrime teorike nuk
ekzistojnë dhe, si rrjedhim, përsa i përket atij s'është
nevoja të zhduken ato, por edhe në qoftë se kjo masë
ka pasur ndonjëherë disa përfytyrime teorike, për shembull fenë, ka kohë që ato janë zhdukur nga rrethanat...

K. MARKS

KOMUNIZMI I GAZETES
«RHEINISCHER BEOBACHTER»
[Fragment]

Përveç tatimit mbi të ardhurat, zoti këshilltar
koncistorial ka edhe një mjet tjetër për vendosjen e
komunizmit në kuptimin e tij të zakonshëm:
«Cila është alfa dhe omega e doktrinës së krishterë?
Dogma e mëkatit të parë dhe e larjes së mëkatit. Dhe
këtu qëndron lidhja solidare midis njerëzve në fuqinë
e saj më të lartë. Një për të gjithë dhe të gjithë për
një«

■-■

Popull fatlum! Çështja më e rëndësishme është zgjidhur për jetë të jetëve. Nën mbrojtjen e dyfishtë të
shqiponjës prusiane dhe të frymës së shenjtë proletariati do' të gjejë dy burime të pashtershme jetese: së
pari, tepricën e mbetur nga shumat e mbledhura prej
tatirnit mbi të ardhurat pasi të jenë zbritur shpenzimet
e zakonshme dhe të jashtëzakonshme shtetërore, — tepricë që është baras me zero; së dyti, të ardhurat nga
domenet qiellore — nga mëkati i parë dhe larja e mëkatit të cilat gjithashtu janë baras me zero. Këto
dy zero përbëjnë një bazë të mrekullueshme për jetesën
e një së tretës së popullsisë, që ka humbur çdo bazë
jetese, dhe një mbështetje të fuqishme për të tretën
tjetër, që ka marrë të tatëpjetën. Sidoqoftë, tepricat

