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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 

Λέον Τρότσκι, Τά Βαλκάνια και οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913, μετάφρ. Παρασκευα 

Ματάλα, 'Αθήνα, «Θεμέλιο», 1994, 525 σ. 

"Ενα βιβλίο με τίτλο The War Correspon

dence of Leon Trotsky : The Balkan Wars 

1912-1913, άγνωστο ώς πριν άπο λίγα 

χρόνια στο δυτικό κόσμο, δημοσιεύτηκε 

στην 'Αμερική (Monad Press, Νέα Υόρ

κη) το 1980 και μεταφράστηκε άπο τα 

αγγλικά πρόσφατα άπο τον Παρασκευα 

Ματάλα για λογαριασμό των εκδόσεων Θε

μέλιο. Περιλαμβάνει, δπως μας πληροφο

ρεί το σημείωμα τοΰ οπισθόφυλλου της 

ελληνικής έ'κδοσης «άρθρα του Λ. Τρότ

σκι γραμμένα κατά την περίοδο 1908-

1914, στην πλειοψηφία τους δημοσιογρα

φικές ανταποκρίσεις από τις βαλκανικές 

χώρες κατά τη διάρκεια των πολέμων του 

1912-1913, δημοσιευμένες στην εφημερίδα 

Κιέβσκαϊα Μνσλη. 

'Αναλυτικά, ή ελληνική έκδοση περι

λαμβάνει, προλογικά κατά κάποιο τρόπο, 

ορισμένα άρθρα για το βαλκανικό ζήτημα 

και το σοσιαλισμό στα Βαλκάνια γραμμέ

να άπο το 1908 ώς το 1910. Το κύριο 

σώμα της συλλογής αποτελείται άπο άρ

θρα τα όποια έγραψε ώς πολεμικός αντα

ποκριτής της ουκρανικής ριζοσπαστικής 

εφημερίδας με μαρξιστική απόχρωση Κιέβ

σκαϊα Μνσλ (Σκέψη τοϋ Κιέβου) καθώς 

και ανταποκρίσεις της ίδιας περιόδου σε 

άλλες εφημερίδες άπο τίς βαλκανικές πρω

τεύουσες — κυρίως άπο τή Σόφια. Στην 

ελληνική έκδοση, εν εϊδει επιλόγου, έχουν 

προστεθεί 2 άρθρα γραμμένα κατά τον Α' 

παγκόσμιο πόλεμο, τα όποια προέρχονται 

άπο τήν έκδοση Trotski, La Gruerre et la 

Révolution, Παρίσι 1974. Δεν είναι εύ

κολο να αντιληφθεί κανείς το λόγο για τον 

όποιο προστέθηκαν στην ελληνική έκδοση: 

ούτε ή θεματική τους σχέση με τά υπό

λοιπα κείμενα είναι ιδιαίτερα στενή, οΰτε 

θα πρέπει να είναι τά μόνα άρθρα περί τοΰ 

'Ανατολικού ζητήματος πού έγραψε ό Τρό

τσκι για τους Ρώσους αναγνώστες του τήν 

περίοδο μεταξύ 1914 και 1917. 

Ή συλλογή αυτή παρουσιάζει πολλα

πλό ενδιαφέρον, ιδεολογικό, πολιτικό, και 

ιστορικό. 

Πρώτα πρώτα, πρέπει να τονισθεί δτι 

κείμενα τοϋ Τρότσκι τής περιόδου πριν 

άπο τή Ρωσική 'Επανάσταση ήσαν και 

εξακολουθούν έν πολλοίς να είναι άγνω

στα στο δυτικό κόσμο. Τά κείμενα για τα 

Βαλκάνια πού εκδίδονται στή συλλογή αυ

τή είχαν περιληφθεί στην επίσημη σοβιε

τική έκδοση τών Έργων τοϋ Τρότσκι πού 
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άρχισε το 1923 και διακόπηκε το 1927, 

άλλα στη Δύση έγιναν προσιτά μόλις το 

1980, χάρη στην αμερικανική έκδοση. Κα

τά συνέπεια, στο μελετητή της μαρξιστι

κής σκέψης, ή συλλογή αυτή παρέχει ση

μαντική πρώτη υλη για τή μελέτη της 

πρώιμης σκέψης του Τρότσκι, για τήν ανί

χνευση στοιχείων πού επιβιώνουν ή δια

φοροποιούνται στα μεταγενέστερα έργα 

του, για παράδειγμα ώς προς τα αϊτια και 

τή δυναμική τοΰ σοσιαλιστικού κινήματος 

στις μή ανεπτυγμένες χώρες* τις επιρροές 

πού δεχόταν, για παράδειγμα άπα το βιεν

νέζικο περιβάλλον καί 'ιδιαίτερα τή Σχολή 

της ψυχανάλυσης. "Ολα αυτά καί πολλά 

ακόμα συναφή σωστά επισημαίνονται στην 

πολύ φροντισμένη εισαγωγή του μεταφρα

στή Π. Ματάλα. 

Διαβάζοντας, ωστόσο, τα ϊδια τα κεί

μενα του Τρότσκι, καί μάλιστα τα προ τοϋ 

1912, διαπιστώνει κανείς Οτι ή πρώιμη 

σκέψη τοϋ Τρότσκι σημαδεύεται άπο τα 

((τελεολογικά» στερεότυπα της ανατολικής 

έκδοσης της μαρξιστικής σκέψης, πού χα

ρακτηρίζει καί πολλά άπο τα κείμενα τοϋ 

πρώιμου ελληνικού μαρξισμού. Στερεότυ

πα πού συχνά εμποδίζουν τήν αναλυτική 

σκέψη να συνεκτιμήσει, πέρα άπο τήν πρό

θεση τοΰ υποκειμένου, τους οικονομικούς 

μηχανισμούς της συγκεκριμένης κοινωνίας. 

Παράδειγμα: 

«Το σουλτανικό καθεστώς όχι μόνο 

υπέσκαψε τα οικονομικά θεμέλια του κρά

τους με την πολιτική που ακολούθησε, αλλά 

και παρακώλυσε συνειδητά τη δημιουργία 

βιομηχανιών, από έναν οργανικό φόβο για 

το προλεταριάτο» (σ. 53). 

Δεν πρέπει νά διαφεύγει της προσοχής, 

ωστόσο, Οτι ή πολιτική ανάλυση απευθύ

νεται σε ρωσικό αναγνωστικό κοινό εφη

μερίδας, κυριαρχείται άπο το στοιχείο της 

πολιτικής επικαιρότητας καί είναι προσα

νατολισμένη προς τά συμφέροντα τής Ρω

σίας (διόρθωση: τής ρωσικής εργατικής 

τάξης). 

«Με αυτόν τον τρόπο [με τη σύγκληση 

της Δεύτερης Βαλκανικής Διάσκεψης των 

σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων των Βαλ

κανίων] αναδύεται μπροστά στα μάτια μας, 

από το χάος και το σκοτάδι των Βαλκα

νίων, ένα ενιαίο τμήμα της Σοσιαλιστικής 

Διεθνούς. 

»Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά ση

μαντικό για τους εργάτες της Ρωσίας. 

Απ' εδώ και στο εξής καμιά επέμβαση του 

τσαρισμού, για να καθορίσει τη μοίρα της 

πολύπαθους χερσονήσου, δε θα γίνεται χω

ρίς να βρει απέναντι της τη σθεναρή αντί

σταση της βαλκανικής σοσιαλδημοκρατίας. 

Στα ψέματα των αστικών κομμάτων περί 

αδελφότητας των Σλάβων και στις κατη

γορίες ότι προδίδουμε τα συμφέροντα των 

Σλάβων των Βαλκανίων μπορούμε τώρα 

να αντιπαραθέσουμε ένα αδιαμφισβήτητο 

γεγονός: το προλεταριάτο των Βαλκανίων 

δεν είναι μαζί τους, αλλά μαζί μας. Μαζί 

με μας παλεύει ενάντια στον τσαρισμό, που 

τώρα, μετά τη ρώσο-ιαπωνική συμφωνία, 

έχει λυτά τα αρπακτικά του χέρια για λεη

λασία στην Περσία και δολοπλοκίες στα 

Βαλκάνια. Μαζί με μας έχει κηρύξει ανέν

δοτο πόλεμο ενάντια στον πανσλαβισμό, 

τόσο στη χοντροκομμένη ασιατική εκδοχή 

του όσο και στη φιλελεύθερη καντέτικη. 

»Η ιστορική εγγύηση για την ανεξαρ

τησία των Βαλκανίων και για την ελευθε

ρία της Ρωσίας βρίσκεται στην επαναστα

τική συνεργασία των εργατών της Πετρού

πολης και της Βαρσοβίας με τους εργάτες 

του Βελιγραδίου και της Σόφιας». (Πρά-

βντα, 1/14 Αυγ. 1910). 

Ή πολιτική ανάλυση πού κυριαρχεί στα 

πρώτα άρθρα τής συλλογής σήμερα μοιά

ζει ανεπιτήδευτη καί απλουστευτική. Τά 

άρθρα δμως πού έχουν γραφτεί άπο τις 

βαλκανικές πρωτεύουσες τήν περίοδο των 

πολέμων αποκαλύπτουν ενα διαφορετικό 

Τρότσκι. Ή αξία των άρθρων αυτών έγ

κειται στην εγκυρότητα τής μαρτυρίας καί 

στην άναλυτικότητα τοΰ παρατηρητή. Καί 

έδώ, ας σημειωθεί ή ιστορική καί πολιτική 

αξία τοΰ ύλικοΰ τής συλλογής. Ό μετα

φραστής καί συντάκτης τής εισαγωγής σω

στά επιλέγει νά μή σχολιάσει τήν πλευρά 

αυτή τής αρθρογραφίας τοΰ Τρότσκι. Μι

κρή αξία θα είχε άλλωστε το νά προτάξει 



Ta Βαλκάνια και ol Βαλκανικοί πόλεμοι 201 

ώς σχολιασμό των άρθρων της περιόδου 

1912-1913 το σχολιασμό της συγκυρίας 

τοϋ 1994, τοϋ συγκεκριμένου δηλαδή έτους 

έκδοσης" αυτό πού προέχει είναι το να επι

τρέψει στον αναγνώστη να σχολιάσει ό ϊδιος 

την εκάστοτε επικαιρότητα τους. 

Θα Ιλεγα, ωστόσο, δτι ή συλλογή αυτή 

προσφέρει περισσότερο υλικό για το μελε

τητή της ιστορίας της Βαλκανικής και λι

γότερο, πέρα άπο τις γενικευτικές κοινο

τοπίες, για συγκρίσεις με τήν επικαιρότη

τα της δεκαετίας τοϋ '90. Γενικευτικές κοι

νοτοπίες, δπως: «ούτε ένα απ' αυτά τα βαλ

κανικά έθνη δεν κατόρθωσε να συμμαζέψει 

όλα τα σκορπισμένα κομμάτια του. Και 

ταυτόχρονα όλα τους, συμπεριλαμβανομέ

νης και της Ρουμανίας, περιέχουν τώρα 

[1913] στην επικράτεια τους μια συμπαγή 

εχθρική μειονότητα», (σ. 408). 

Ή προσφυγή σε απλουστευτικά ερμη

νευτικά στερεότυπα δεν παρατηρείται στα 

βαλκανικά κείμενα τοϋ Τρότσκι, στα όποια 

μαρτυρείται βαθειά γνώση των μηχανι

σμών της τοπικής κοινωνίας: 

((Η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν έχει 

ακόμη ξεπεράσει εδώ [στη Σερβία] το στά

διο της πρωταρχικής συσσώρευσης, και 

έτσι η εθνική μορφή του κεφαλαίου είναι 

το εμπορικό και τοκογλυφικό κεφάλαιο. Το 

ευρωπαϊκό χρηματιστικό κεφάλαιο, δου

λεύοντας μέσα από τα πολλά τραπεζικά 

πλοκάμια που έχει απλώσει στη χώρα, έχει 

προσκολληθεί άμεσα στο τοπικό τοκογλυ

φικό κεφάλαιο και απομυζά ό,τι μπορεί 

από την εθνική οικονομία — πριν ακόμα 

κάνει σοβαρά βήματα για να αναπτύξει 

βιομηχανία στην ίδια τη Σερβία», (σ. 132). 

Γράφοντας άπο το ΐδιο το θέατρο των 

ανταποκρίσεων, μακρυά άπο τήν αποκλει

στική επιρροή των σοσιαλδημοκρατικών 

συνεδρίων, άλλα και μετά τήν επιστροφή 

του στή Βιέννη στις αρχές τοϋ 1913, ό 

Τρότσκι εμφανίζεται απαλλαγμένος άπο τα 

σοσιαλδημοκρατικά στερεότυπα. Μέσα άπο 

τήν ατμόσφαιρα της εμπόλεμης Σόφιας 

γράφει για τους αναγνώστες του διεισδυ-

τικότατες αναλύσεις για το βουλγαρικό κοι

νοβουλευτισμό (σ. 115-125) άλλα και για 

τις ιδιαιτερότητες της εξωτερικής πολιτι

κής των βαλκανικών κυβερνήσεων (σ. 110-

114, 119-120). *Αν και δεν εγκαταλείπει 

τήν ιδέα τής βαλκανικής δημοκρατικής ο

μοσπονδίας ώς τήν τελική λύση τοϋ βαλ

κανικού προβλήματος ούτε μετά άπο τις 

πρώτες συμμαχικές νίκες (σ. 148), άλλα 

ούτε καν μετά τον ένδοσυμμαχικο πόλεμο 

(σ. 408), ή ανάλυση τής τρέχουσας πραγ

ματικότητας χαρακτηρίζεται άπο εντυπω

σιακό ρεαλισμό: 

((Ο Βαλκανικός πόλεμος είναι μια από

πειρα να επιλυθεί, με το συντομότερο δυ

νατό τρόπο, το ζήτημα της δημιουργίας 

νέων κρατικοπολιτικών μορφών, που θα 

είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις ανάγ

κες της οικονομικής και πολιτισμικής ανά

πτυξης των βαλκανικών λαών (σ. 110). 

»Η πολιτική δημοκρατία υπήρξε [στη 

Βουλγαρία] το φυσικό σημείο εκκίνησης 

για την ανεξάρτητη πολιτική εξέλιξη των 

τελευταίων τρισήμιση δεκαετιών. Ιίριν απο 

την απελευθέρωση της χώρας, όλες οι αντι

φάσεις διαλύονταν μέσα σε μια βασική αν

τίφαση: καθετί το βουλγαρικό αντιπαραθέ

τονταν σε καθετί τουρκικό. Η τουρκική κυ

ριαρχία ήταν η ενσάρκωση της κοινωνικής 

δυστυχίας, των πολιτικών συμφορών, των 

εθνικών ταπεινώσεων. Καθετί βουλγαρικό 

εμφανιζόταν και θεωρούνταν πως ανήκει 

στην ίδια κατηγορία, μια που ήταν εξίσου 

στερημένο δικαιωμάτων. Ούτως εχόντο^ν 

των πραγμάτων, η αποτίναξη του τουρκι

κού ζυγού δεν μπορούσε παρά να σημαίνει 

την απελευθέρωση και πολιτική εξομοίωση 

όλων των Βουλγάρων. Αυτοί που ήσαν ισό

τιμα στερημένοι δικαιωμάτων πρέπει να 

γίνουν ισότιμα κάτοχοι δικαιωμάτων. Η 

βουλγαρική διανόηση, υπό τον Πέτρο Κα-

ραβέλωφ, βρήκε μια έτοιμη έκφραση αυτής 

της νέας κατάστασης πραγμάτων στις δυ

τικοευρωπαϊκές φόρμουλες της κοινοβου

λευτικής δημοκρατίας... Θεσμοί που ανα

πτύχθηκαν στη Δύση μέσα από παρατετα

μένους εσωτερικούς αγώνες, ως απάντηση 

στις απαιτήσεις των νέων τάξεων, μεταφυ

τεύτηκαν εδώ, σε έτοιμη μορφή, μονομιάς, 

για να σχηματοποιήσουν τις σχέσεις που 
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αποκαλύφθηκαν μετά τη μηχανική αφαί

ρεση του βαριού ισοπεδωτικού καπακιού 

της τουρκικής κυριαρχίας», (σ. 122-123). 

Ή αναγκαστική του επαφή με τή βαλ

κανική καθημερινότητα τοϋ επιβάλλει να 

παραδεχθεί, ανεξάρτητα άπα το τί θεωρεί 

σωστή ή λάθος επιλογή, δτι ό πόλεμος δεν 

έγινε «τεχνητά από τα πάνω», δτι ο'ι απο

φάσεις της κυβέρνησης βρίσκονται σε αντι

στοιχία μέ τή λαϊκή επιθυμία (σ. 198). 

Πολύ ενδιαφέρουσα για τον ιστορικό -

ερευνητή είναι ή παρατήρηση δτι καθορι

στικό ρόλο στην «αποφασιστικότητα των 

βαλκανικών κυβερνήσεων, που με μια πρώ

τη ματιά μοιάζει πολύ με απερισκεψία» 

είναι ή πεποίθηση τους δτι ενεργούσαν 

«σύμφωνα με τις επιθυμίες της Ρωσίας» 

(σ. 198). Αυτή ή ερμηνεία, διατυπωμένη 

άπο τή Σόφια μέ ασυνήθιστα κατηγορημα

τικό τρόπο, εξηγεί και τή διαφορά στο 

βαθμό αποφασιστικότητας για κινητοποίη

ση ανάμεσα στή Σόφια και στην 'Αθήνα. 

Πολύ διαφωτιστικό και έγκυρο τόσο 

για τις επιδιώξεις της βουλγαρικής πολι

τικής, δσο καί για τήν ανάλυση και αξιο

λόγηση των παραγόντων της βαλκανικής 

κρίσης είναι το άρθρο μέ τίτλο «Η Βουλ

γαρία και η ρωσική διπλωματία (Συζήτη

ση με έναν βούλγαρο πολιτικό)» (σ. 214-

222). 

Ό Τρότσκι δέν διστάζει να παραθέσει 

τις εντυπώσεις του ακόμη καί αν σ' αυτές 

δοκιμάζονται οι ιδέες του. Παράδειγμα, 

το άρθρο «Οι Τσέτνικ και ο πόλεμος» (σ. 

281-291). Άφοϋ παραθέτει τήν πρόσφατη 

'ιστορία τοϋ αυτονομιστικού κινήματος, δ-

πως τήν εκθέτει ένας άπο τους πρωταγω

νιστές του, ό Κρίστο Μάτωφ, λίγο μετά 

τήν έναρξη τοϋ πολέμου, εμφανίζει τον ίδιο 

τον Μάτωφ να διερωτάται: 

«Τί επιδιώκουμε; Αυτονομία της Μα

κεδονίας ή ένωση με τη Βουλγαρία; Είναι 

εύλογο να κάνετε αυτή την ερώτηση. Κι αν 

μου τη θέτατε πριν από τον πόλεμο δεν θα 

είχα κανέναν δισταγμό να απαντήσω. Τώρα 

όμως, που πολεμάμε μαζί με τη Σερβία 

και την Ελλάδα ως σύμμαχοι, πρέπει να 

σας ζητήσω την άδεια να μην απαντήσω 

στην τελευταία σας ερώτηση», (σ. 289). 

Καί ό Τρότσκι καταλήγει, σχολιάζον

τας τή ρευστότητα τοϋ μακεδόνικου έθνι-

κισμοΰ, τοϋ οποίου τή θέση έχει πάρει ό 

ελληνικός, ό σερβικός καί ό βουλγαρικός 

(σ. 408): 

((Μετά από αυτή την απόπειρα, την 

κολοσσιαία στις προσπάθειες και θυσίες 

που απαιτεί να κοπεί ο γόρδιος δεσμός των 

Βαλκανίων, δε θα μπορείς πια να πείσεις 

κανένα να συνεχίσει να βάζει βόμβες στα 

χουκουμέτ [κυβερνεία] της Μακεδονίας. Η 

τσέτνικ πάλη έχει περέλθει σε αχρηστία. 

Ο Κρίστο Μάτωφ και οι φίλοι του ανή

κουν σ'ένα υπό εξαφάνιση πολιτικό είδος», 

(σ. 291). 

Σε άλλο σημείο, εξηγώντας δτι τα στοι

χεία αυτά, εξ αιτίας της συμπεριφοράς 

τους, προσκρούουν στή δομή της συντεταγ

μένης κοινωνίας, εμφανίζεται απόλυτα α

πορριπτικός: 

((Ήδη πριν από τον πόλεμο υπήρχαν 

στη Μακεδονία αρκετά στοιχεία κοινωνι

κής αποσύνθεσης και πολιτικής αναρχίας. 

Η αντάρτικη πάλη και οι δυναμιτισμοί 

προσδώσανε ένα στρατιωτικό φωτοστέφανο 

σ' αυτά τα στοιχεία, εμφυσώντας τους την 

πεποίθηση πως όλα τους είναι επιτρεπτά. 

Προσωρινά ο πόλεμος τους απορρόφησε. 

Τώρα όμως ήρθαν και πάλι στην επιφά

νεια, ολότελα διεφθαρμένοι από τον πόλε

μο», (σ. 332). 

"Ενα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της 

σκέψης τοϋ Τρότσκι, έντονο ιδιαίτερα στα 

πρώτα κείμενα της συλλογής, πού πρέπει 

να σχολιασθεί είναι ή απόλυτη υιοθέτηση 

της ιδέας της Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας 

ως λύσης στο πρόβλημα της κρίσης τοϋ 

βαλκανικού εθνικισμού. Ή ιδέα αυτή κυ-

ριαρχοΰσε στην πολιτική πλατφόρμα των 

σοσιαλιστικών κινημάτων δλων των βαλ

κανικών κρατών καί της Ρωσίας, εξυπη

ρετούσε το στόχο της ενιαίας οικονομικής 

ανάπτυξης καί απέφευγε το δίλημμα κάθε 

ε'ιρηνιστή να επιλέξει ανάμεσα στή διατή

ρηση της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καί 

στον επιθετικό πόλεμο για τήν αποτίναξη 

τοϋ σουλτανικού καθεστώτος. Τέλος, δέν 
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είναι τυχαίο, αν και δεν τονίζεται στην 

παρούσα έκδοση, δτι ή ιδέα της πολυε

θνικής ομοσπονδίας καλλιεργήθηκε μέσα 

στους χώρους των τριών ανατολικών πο

λυεθνικών αυτοκρατοριών — της οθωμανι

κής, τής ρωσικής και της αύστροουγγρικής. 

Ε κ ε ί πού κατ' εξοχήν δοκιμάζεται ή 

πίστη του Τρότσκι στή λύση τής Βαλκα

νικής ομοσπονδίας είναι στην περίπτωση 

τής ρήξης τής συμμαχίας. Ή ανάλυση τών 

αιτίων και τών μηχανισμών πού οδήγησαν 

στην ένδοσυμμαχική σύρραξη γίνεται με 

ιδιαίτερη οξυδέρκεια και δ καταλογισμός 

τών ευθυνών μέ πρωτοφανή οξύτητα: 

«λΐια χούφτα ανθρώπων που πίστεψαν 

ότι η κατάρρευση της Τουρκίας, που ετοι

μαζόταν εδώ και αιώνες, ήταν έργο της 

δικής τους ιδιοφυΐας, δύναμης και αποφα

σιστικότητας, φανταστήκανε πως μπορού

σαν να δίνουν κατά βούληση εντολές... στη 

Σερβία, στην Ελλάδα και τη Ρουμανία...», 

(σ. 384). 

Άλλα ή πίστη του στην ορθότητα τής 

πρότασης του ένδυναμώνεται άπό την κρί

ση του Β' βαλκανικού πολέμου τόσο, όση 

είναι και ή απαισιοδοξία του για τίς άμε

σες προοπτικές ενός παρόμοιου εγχειρήμα

τος. Το σχόλιο για τη Συνθήκη τοΰ Βου

κουρεστίου είναι πικρό: 

«Η οικονομική ανάπτυξη απαιτεί μια 

τελωνειακή ένωση ως πρώτο βήμα προς 

μια ομοσπονδία όλων των βαλκανικών κρα

τών. Και αντί αυτού βλέπουμε την εχθρό

τητα του καθενός εναντίον όλο>ν, και όλων 

εναντίον του καθενός. Τα βαλκανικά κρά

τη τρέφουν το αμοιβαίο μίσος, και το ίδιο 

φοβερό μίσος αισθάνονται και τα κομμάτια 

των εθνών που είναι παγιδευμένα μέσα στα 

χωριστά κράτη. Οι υλικοί πόροι της χερ

σονήσου εξαντλήθηκαν για ένα μεγάλο διά

στημα, και οι εθνικό-πολιτικές σχέσεις έγι

ναν πιο συγκεχυμένες από ό,τι ήταν πριν 

από τον πόλεμο», (σ. 408-409). 

Σήμερα, πού διαπιστώνουμε τη συνύ

παρξη τών δύο αυτών τάσεων σε μία πε

ρίοδο μεγάλης ρευστότητας στις διεθνείς 

σχέσεις, μέ την αιματηρή διάλυση τών πο

λυεθνικών <(δμοσπονδιών» (Γιουγκοσλαβία 

και Σοβιετική Ένωση) καί την ταυτόχρο

νη περιπετειώδη ολοκλήρωση τής Ευρω

παϊκής "Ενωσης, είναι εύκολο να αντιλη

φθούμε καί τη σκοπιμότητα και τήν εσω

τερική λογική τών δύο αυτών τάσεων καί 

να διευκολυνθούμε στην κατανόηση τής πο

λιτικής σκέψης του παρελθόντος. 

Στή σκέψη τοΰ Τρότσκι, δ ρόλος του 

πολεμικού ανταποκριτή εναλλάσσεται κα

θημερινά μέ το ρόλο τοΰ πολιτικού καί κοι

νωνικού αναλυτή, γεγονός πού δέν φαίνεται 

αρκετά στο βιβλίο, διότι τόσο δ συλλέκτης 

τών άρθρων δσο καί δ επιμελητής τής ελ

ληνικής έκδοσης φρόντισαν να ομαδοποιή

σουν τα άρθρα κατά θέμα καί εφημερίδα 

μέ σκοπό τή διατήρηση τής αρχικής συνο

χής τών ανταποκρίσεων, αντί να τα παρα

θέσουν κατά απόλυτη χρονολογική σειρά. 

"Ετσι, ΐσως να ξενίζει αρχικά τον ανα

γνώστη τδ γεγονός δτι μέσα στην ένταση 

τών πρώτων πολεμικών συγκρούσεων δ 

Τρότσκι αναλύει τήν πολιτική κατάσταση 

τής Βουλγαρίας ή σκιαγραφεί τίς κυρίαρ

χες φυσιογνωμίες τής σερβικής πολιτικής 

σκηνής, ενώ άλλα άρθρα του πού αναφέ

ρονται στις πρώτες εμπειρίες του στή Σό

φια έχουν τοποθετηθεί στα κεφάλαια για 

τους τραυματίες ή τή λογοκρισία. Άλλα ό 

Τρότσκι δέν ξεκίνησε για τήν εμπόλεμη 

ζώνη για να μεταφέρει στους αναγνώστες 

του τα πολεμικά γεγονότα τής Βαλκανι

κής, άλλα για να φθάσει ((σε μια καλύτερη 

κατανόηση των πολιτικών της ηθών» (σ. 

149). 

Θα πρέπει επομένως να διαβάσουμε τίς 

ανταποκρίσεις του οχι σαν μεταφορά τών 

εμπειριών του άπό τον πόλεμο, άλλα πρώ

τιστα σαν ανάλυση τής πολιτικής εξέλιξης 

τής περιοχής — χωρίς να παραλείπεται ή 

κοινωνική παρατήρηση. Στον τομέα τής 

κοινωνικής κριτικής, εντυπωσιάζει ή περι

γραφή τής φτωχής εβραϊκής συνοικίας 

«Γιούτς Μπουνάρ» στδ περιθώριο τής εξ

ευρωπαϊσμένης Σόφιας (σ. 275-280) καί 

ιδιαίτερα ή παρατήρηση δτι αναζητώντας 

διέξοδο άπό τή μιζέρια, άλλοι «παρηγο

ρούνται με το μύθο του βασιλείου της 

Σ ιών», ενώ άλλοι «μετέφεραν τις ελπίδες 
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τους στη σοσιαλιστική διεθνή των εργα

ζομένων» (σ. 278). 

Μεταφορά των εμπειριών άπο τον πό

λεμο δέν σημαίνει για τον Τρότσκι μετά

δοση τών ανακοινωθέντων των Γενικών 

Επιτελείων, άλλα καταγραφή τών αφηγή

σεων τών τραυματιών και αιχμαλώτων, 

αφηγήσεων πού, δπως ό 'ίδιος λέει, χαρα

κτηρίζονται άπο έντονη υποκειμενικότητα. 

Στις σχετικές αφηγήσεις ό Τρότσκι αφιε

ρώνει άρθρα πού καλύπτουν ένα ολόκληρο 

κεφάλαιο' για να συμπεράνει: 

«Τα σύνορα ξαναχαράσσονται στη Βαλ

κανική Χερσόνησο" όμως η τρομακτική 

κληρονομιά του πολέμου —μια τραυματι

σμένη, σακατεμένη, και πνευματικά κα

τεστραμμένη γενιά εργαζόμενου κόσμου— 

θα βαραίνει για πολύ καιρό πάνω στην πο

λιτιστική ανάπτυξη της μικρής χώρας» 

(σ. 234). 

Σημαίνει και καταγραφή της απερίγρα

πτης φρίκης και άποκτήνωσης τών σφα

γών, δπως τις περιγράφει απαλλαγμένος 

άπο τη βουλγαρική λογοκρισία, μετά την 

επιστροφή του στή Βιέννη (σ. 349-355). 

Έ δ ώ υπάρχει τόπος και για τήν ανά

λυση της θέσης του άτομου στην ιστορική 

διαδικασία, δπως για παράδειγμα στην πε

ρίπτωση τοϋ ρόλου τοϋ σέρβου πρωθυπουρ

γού Πάσιτς (σ. 145) ή της ευθύνης τών 

Βούλγαρων πολιτικών στή συντριβή της 

Βουλγαρίας άπο τους πρώην συμμάχους 

της (σ. 380). 

Το υφός τοϋ λόγου είναι ζωντανό και 

γλαφυρό, όπως στην περίπτωση τοϋ διαλό

γου δύο Σέρβων πού προσπαθοΰν να σκια

γραφήσουν τήν αινιγματική προσωπικότη

τα τοϋ Σέρβου πρωθυπουργού Πάσιτς (σ. 

139-140). Το πρώτο πού εντυπωσιάζει τον 

αναγνώστη είναι το χιοΰμορ του, ένα χιου

μοριστικό στυλ σκιτσογράφου, δπως περι

γράφει χαρακτηριστικές σκηνές άπο το πέ

ρασμα του άπο τήν ευρωπαϊκή Βιέννη στα 

πολύγλωσσα, πολυεθνικά και πολύχρωμα 

Βαλκάνια (σ. 89-94). Σύντομα δμως ή 

χιουμοριστική παρατήρηση δίνει τή θέση 

της στή σκληρή περιγραφή της ωμότητας 

της πολιτικής και τών φρικαλεοτήτων τοϋ 

πολέμου. 

Ή γλώσσα της μετάφρασης είναι στρω

τή, ανεπιτήδευτη και αποδίδει πιστά το 

έντονο και συχνά «πολεμικό» υφός τοϋ κει

μένου. Ό σχολιασμός στις υποσημειώσεις 

είναι σε γενικές γραμμές ακριβής και πε

ριορισμένος στα απαραίτητα για τήν κα

τανόηση τοϋ κειμένου. Δέν είναι σαφές άπο 

τις εξηγήσεις της εισαγωγής αν ό σχολια

σμός αυτός έγινε άπο τον επιμελητή της 

αγγλικής μετάφρασης ή της ελληνικής — 

υποθέτουμε το δεύτερο. 

Συμπερασματικά, ή αρθρογραφία τοϋ 

Τρότσκι πού έχει συγκεντρωθεί στον τόμο 

αυτό, ιδωμένη στο σύνολο της, οχι μόνο 

προσφέρει μια διεισδυτική ανάλυση της 

εξαιρετικά σύνθετης πολιτικής και κοινω

νικής κατάστασης στα Βαλκάνια —κυρίως 

στή Βουλγαρία και δευτερευόντως στή Σερ

βία και τή Ρουμανία— τήν περίοδο τών 

πολέμων 1912-1913, άλλα αποτελεί και 

ιδιαίτερα συναρπαστικό (το επίθετο «ευχά

ριστο» θα ήταν παραπλανητικό) ανάγνω

σμα για τον κοινό αναγνώστη. 

ΕΛΕΝΗ ΓΑΡΔΙΚΑ ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗ 
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