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ei douã sute de ani de
la naºterea lui Karl
Marx ar fi trecut pro-
babil neobservaþi
dacã preºedintele Co-
misei Europene,
Jean-Claude Juncker,

nu ar fi ales sã participe la ceremoniile
din Trier ºi nu ar fi inaugurat, cu aceastã
ocazie, o expoziþie dedicatã autorului
Manifestului Partidului Comunist. Cum
însã Junckera ales sã facã acest lucru, iar
aceastã alegere are o clarã conotaþie po-
liticã, prezenþa ºi omagiul sãu au trezit

controverse ºi au provocat o adevãratã
exorcizare anti marxistã.

Cum se poate ca un politician
creºtin democrat a cãrui lungã carierã
politicã a fost opusã viziunii socialiste
sã rosteascã un discurs apreciativ de-
spre Karl Marx?! ªocul participãrii lui
Juncker la comemorãrile de la Trier
din 4 mai a fost atât de mare încât unii
l-au acuzat cã l-a relegitimat pe Marx,
iar alþii au vorbit de o „insultã la adresa
victimelor comunismului”.

În fapt, Jean-Claude Juncker a vor-
bit despre „un filosof care a crezut cã
viitorul avea aspiraþii creative” ºi cã-
ruia i se reproºeazã „fapte de care nu
este responsabil ºi pe care nu le-a fã-
cut”. Se poate vorbi sine ira et studio

despre Marx la douã sute de ani de la
naºterea sa? Când Tacitus îºi propu-
nea sã vorbeascã „fãrã urã ºi pãrtini-
re” despre domniile lui Gaius, Clau-
dius ºi Nero, la puþin peste o jumãtate
de secol de la evenimentele relatate,

informaþiile despre aceºti împãraþi ro-
mani fuseserã deja „falsificate” sub
impulsul „urii de moment”. Ori, isto-
ria se repetã mereu ºi aºa se pare cã s-a
întâmplat ºi cu Marx, a cãrui gândire
este de cele mai multe ori interpretatã
fie cu o prea mare bunãvoinþã, dar de
cel mai multe ori cu ostilitate.

Dacã privim obiectiv contextul for-
mãrii tânãrului Jean-Claude Juncker,
observãm cã educaþia sa se face sub im-
pactul atât de controversatului an 1968.
Ori, deja manifestaþiile din 1968 anun-
þau despãrþirea irevocabilã de Marx.
Desigur, procesul începuse cu multã
vreme înainte, dar dupã 1968 influenþa
teoreticã lui Marx s-a volatilizat. Dar,
dacã datele istoriei nu pot fi schimbate,
în schimb interpretarea ei rãmâne de
multe ori subiectivã. Iar Marx, cu între-
aga sa moºtenire, nu avea cum sã scape
unei asemenea evoluþii.

Filosof marginal, dar important
gânditor social, cu influenþã asupra so-

ciologiei ºi economiei, Karl Marx a
fost un martor al timpului sãu.

Viziunea sa economicã ºi socialã
purta inevitabil marca secolului al
XIX-lea. Conceptele pe care le-a pro-
pus sau promovat au avut o influenþã
indiscutabilã asupra interpretãrii so-
cietãþii. Conceptul luptei de clasã,
Marx îl împrumutase de la istoricii li-
berali precum Guizot, care considera
cã „lupta de clasã este cea care acoperã
istoria modernã”. Marx a transformat
însã aceste concepte în funcþie de vi-
ziunea sa „materialist istoricã”,
dându-le o altã semnificaþie. În econo-
mie, viziunea sa criticã a sesizat pro-
blemele structurale ale economiei ca-
pitaliste din timpul sãu, dar, dincolo de
intuiþii, puse într-o grilã de interpretare
specificã, nu avea cum sã prevadã dez-
voltarea impetuoasã a capitalismului
speculativ din secolul al XX-lea. Iar
unele din teoriile sale, precum cea a
„înstrãinãrii” din Manuscrisele econo-

mice de la 1844 rãmân ºi astãzi intere-
sante. Toate acestea însã nu îl transfor-
mã pe Marx într-un partizan al demo-
craþiei ºi nu îl absolvã de responsabi-
litatea sa în derivele totalitare pe care
sistemele politice ce s-au revendicat
din gândirea sa le-au produs. Marx a
fost ºi a rãmas, cum constata Karl Pop-
per într-o carte celebrã, un „inamic al
societãþii deschise”. Dar nu mai este
marele inamic! (Popper îi dedicase lui
Marx al doilea volum din Societatea
deschisã ºi inamicii sãi.)

Deºi, având în vedere reacþiile pro-
vocate de intervenþia lui Juncker de la
Trier, s-ar pãrea cã „o stafie bântuie
Europa” - nu cea a comunismului, ci a
marxismului - în lumea de astãzi ina-
micii societãþii deschise, populiºti sau
iliberali, nu se inspirã din Marx, ci din
gândirea adversarilor sãi ideologici ºi
politici de la începutul secolului trecut.
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