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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μαρξιστική φιλοσοφία 
Ή φιλοσοφία του Μαρξ;

Η γενική επιδίωξη αυτού του βιβλίου είναι να κατανοηθεί και να 
εξηγηθεί γιατί θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε τον Μαρξ στον ει
κοστό πρώτο αιώνα· όχι απλώς ως μνημείο του παρελθόντος, αλ
λά ως επίκαιρο συγγραφέα, λόγω των ερωτημάτων που θέτει και 
των εννοιών που προτείνει στη φιλοσοφία. Προσπαθώντας να 
μείνω σε ό,τι μου φαίνεται ουσιώδες, θα ήθελα να δείξω στον 
αναγνώστη έναν τρόπο για να προσανατολιστεί μέσα στα κείμενα 
του Μαρξ και να εξοικειωθεί με τις συζητήσεις που γεννιούνται 
από αυτά. Θα ήθελα επίσης να υποστηρίξω μια αρκετά παράδοξη 
θέση: παρά τα όσα πιστεύαμε, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει 
ποτέ μαρξιστική φιλοσοφία· απεναντίας, η σημασία του Μαρξ 
για τη φιλοσοφία είνάι τώρα μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά.

Καταρχάς, πρέπει να συνεννοηθούμε ως προς το τι σήμαινε 
«μαρξιστική φιλοσοφία». Η έκφραση αυτή περιέγραφε δύο διαφο
ρετικά πράγματα, που όμως η παράδοση του ορθόδοξου μαρξι
σμού, όπως διαμορφώθηκε στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα και 
θεσμοθετήθηκε από τα κομμουνιστικά κόμματα-κράτη μετά το 1931 
και το 1945, τα θεωρούσε αδιαχώριστα: πρώτον, την «κοσμοαντί
ληψη» του σοσιαλιστικού κινήματος, η οποία θεμελιωνόταν στην 
ιδέα περί του ιστορικού ρόλου της εργατικής τάξης· δεύτερον, το
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Σύμφωνα με την επίσημη διδασκαλία των κομμουνιστικών κομμά
των, αλλά και σύμφωνα με ορισμένους επικριτές της (βλ. Ηεηή 
Ι̂ ίβ&ντε, Ιβ  Μβΐέήο1ΐ8ΐη6 άίοΐεοίίςυε, ΡϋΡ, Παρίσι 1940), ο όρος δια
λεκτικός υλισμός σήμαινε τη φιλοσοφία. Η έκφραση αυτή δεν χρησι- 
μοποιήθηκε ούτε από τον Μαρξ (που μιλούσε για τη «διαλεκτική μέ
θοδό» του) ούτε από τον Ένγκελς (που έκανε λόγο για «υλιστική δια
λεκτική»)· φαίνεται πως επινοήθηκε το 1887 από τον ΙοδορΗ Οΐ€ΐζ£6η, 
σοσιαλιστή εργάτη που διατηρούσε αλληλογραφία με τον Μαρξ. 
Εντούτοις, από τον Ένγκελς προέρχεται η επεξεργασία που θα επι
χειρήσει ο Λένιν (στο έργο του Υλισμός και εμπειριοκριτικισμός, 
1908), γύρω από τρεις κατευθυντήριους άξονες: την «υλιστική αντι
στροφή» της εγελιανής διαλεκτικής, την ιστορικότητα των ηθικών αρ
χών που υπόκεινται στην πάλη των τάξεων και τη σύγκλιση των «εξε
λικτικών νόμων» στη φυσική (Χέλμχολτς), στη βιολογία (Δαρβίνος) 
και στην πολιτική οικονομία (Μαρξ). Έτσι, ο Λένιν τοποθετείται με
ταξύ ενός ιστοριστικού μαρξισμού (Λαμπριόλα) και ενός ντετερμινι- 
στικού μαρξισμού, που μοιάζει με τον «κοινωνικό δαρβινισμό» (Κά- 
ουτσκυ). Μετά τη Ρωσική επανάσταση, η σοβιετική φιλοσοφία χωρί
ζεται σε «διαλεκτικούς» (Ντεμπόριν) και σε «μηχανιστές» (Μπουχά- 
ριν). Η κατάληξη της συζήτησης αποφασίζεται με αυταρχικό τρόπο 
από τον Γενικό Γραμματέα Στάλιν, ο οποίος δημοσιεύει το 1931 ένα 
διάταγμα που ταυτίζει τον διαλεκτικό υλισμό με τον μαρξισμό-λενι- 
νισμό (βλ. Κεηέ Ζαραΐα, ΙιιΐΐβΞ ρίιΐΐ050ρΐΊΐ(]ΐΐ€5 εη υΚ55 1922-1931, 
ΡϋΡ, Παρίσι 1983). Επτά χρόνια αργότερα, στο βιβλιαράκι Διαλεκτι
κός και ιστορικός υλισμός (1938), ο Στάλιν κωδικοποιεί το περιεχό
μενο του μαρξισμού-λενινισμού απαριθμώντας τους νόμους της δια
λεκτικής, που αποτελούν θεμέλιο των επιμέρους επιστημών, ιδιαίτερα 
της ιστορίας, καθώς και α ριΐοπ εγγύηση της συμφωνίας τους με την 
«προλεταριακή κοσμοαντίληψη». Αυτό το σύστημα, που ονομάστηκε 
χάριν συντομίας (ϋαιηαΐ [διαλεκτικός ματεριαλισμός], επιβλήθηκε εξ 
ολοκλήρου στην πνευματική ζωή των σοσιαλιστικών χωρών και, με 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ευκολία, στα δυτικά κομμουνιστικά κόμμα-

Διαλεκτικός υλισμός
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τα. Συνέβαλε στην ενδυνάμωση της ιδεολογίας του κόμματος-κράτους 
και στον έλεγχο της δραστηριότητας των επιστημόνων (βλέπε την 
υπόθεση Λυσένκο, όπως παρουσιάζεται από τον Οοπιίιπςιιε Ιχοοιιιΐ 
στο βιβλίο Ιγ$5βη1ίο, Μβίοΐτε τέεΙΙε ά’ηηε ζάεηβε ρΐΌΐέΐαηεηηε, 
Μ35ρ6Γο, Παρίσι 1976). Ωστόσο, χρειάζεται να επιφέρουμε δύο διορ
θώσεις σε τούτη τη μονολιθική εικόνα. Πρώτον, ήδη από το 1937, με 
το δοκίμιό του Για την αντίθεση (περιλαμβάνεται στα Τέσσερα φιλο
σοφικά δοκίμια), ο Μάο Τσετούνγκ είχε προτείνει μια εναλλακτική 
σύλληψη, απορρίπτοντας την ιδέα των «νόμων της διαλεκτικής» και 
επιμένοντας στην πολυπλοκότητα της αντίθεσης (το εν λόγω δοκίμιο 
θα αποτελέσει αργότερα πηγή έμπνευσης για τον Αλτουσέρ: βλέπε το 
κείμενό του «Αντίθεση και επικαθορισμός», στο Για τον Μαρξ, 1965). 
Δεύτερον, μία τουλάχιστον σχολή χρησιμοποίησε τον διαλεκτικό υλι
σμό ως αφετηριακό σημείο για μια σημαντική ιστορική επιστημολο
γία: η σχολή του Οεγτηοηαΐ στην Ιταλία (βλ. Αικίτέ Τοδεί, «Ιιιάονΐοο 
θ6}τηοΜΐ ου 1& Ιιιΐΐε ροιίΓ υη ιηαίέιΜδπιε (ϋαΐεοίίςι  ̂ ηοιινεαιι» στο 
ΡΓ3ΧΪ5. νβκ υηβ Γείοηάαΐίοη επ ρΜΙοΞορΜε ΐΏοτχίςΐβ, ΜεδδΐάοΓ/έίΜοηδ 
δοοίαΐεδ, Παρίσι 1984).

σύστημα που απέδιδαν στον Μαρξ. Να σημειώσουμε αμέσως ότι 
καμία από τις δύο αυτές ιδέες δεν συνδέεται ανστηρώζ με την άλ
λη. Βεβαίως, διάφοροι όροι δημιουργήθηκαν για να εκφράσουν τη 
φιλοσοφική συγγένεια ανάμεσα στο έργο του Μαρξ και το πολιτι
κό και κοινωνικό κίνημα που είχε ως αναφορά του τον Μαρξ. Δια- 
σημότερος όλων υπήρξε ο όρος διαλεκτικός υλισμός, επινοημένος 
σχετικά αργά και εμπνευσμένος από τον τρόπο με τον οποίο ο 
Ένγκελς χρησιμοποίησε ορισμένες διατυπώσεις του Μαρξ. Άλλοι 
υποστήριξαν ότι η μαρξιστική φιλοσοφία δεν υπήρχε, με την αυ
στηρή έννοια, στον Μαρξ, αλλά ότι προέκυψε εκ των υστέρων, ως 
ευρύτερος και πιο αφηρημένος στοχασμός σχετικά με το νόημα, τις 
αρχές και την καθολική σημασία του έργου του, και ότι θα χρεια
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ζόταν να συγκροτηθεί και να διατυπωθεί περαιτέρω κατά τρόπο 
συστηματικό1. Αντιστρόφως, πάντοτε βρίσκονταν κάποιοι φιλόλο
γοι, ή κριτικά πνεύματα, οι οποίοι υπογράμμιζαν την απόσταση 
που χωρίζει το περιεχόμενο των κειμένων του Μαρξ από την κα
τοπινή «μαρξιστική» τους τύχη και έδειχναν ότι η ύπαρξη μιας φι
λοσοφίας του Μαρξ δεν συνεπάγεται καθόλου την ύπαρξη μιας 
παρεπόμενης μαρξιστικής φιλοσοφίας.

Η διαμάχη αυτή μπορεί να λυθεί με τρόπο απλό και συνάμα 
ριζικό. Τα γεγονότα που σήμαναν το τέλος του μεγάλου κύκλου 
(1890-1990), στη διάρκεια του οποίου ο μαρξισμός λειτούργησε 
ως οργανωτική αρχή, μπορεί να μην προσέθεσαν κανένα στοι
χείο στο ίδιο το θέμα, διέλυσαν όμως τα συμφέροντα που αντι
στέκονταν στην εξέτασή του. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει 
μαρξιστική φιλοσοφία, ούτε ως κοσμοαντίληψη ενός κοινωνικού 
κινήματος ούτε ως θεωρία ή σύστημα ενός συγγραφέα που ακού
ει στο όνομα Μαρξ. Όμως, παραδόξως, τούτο το αρνητικό συ
μπέρασμα δεν ακυρώνει ούτε μειώνει τη σημασία του Μαρξ για 
τη φιλοσοφία· αντίθετα, της προσδίδει μια πολύ ευρύτερη διά
σταση. Απελευθερωμένοι από μια αυταπάτη και από μια απάτη, 
κερδίζουμε ένα θεωρητικό σύμπαν.

Φιλοσοφία και μη φιλοσοφία

Νέα δυσκολία μάς περιμένει εδώ. Η θεωρητική σκέψη του Μαρξ 
παρουσιάστηκε συχνά όχι ως φιλοσοφία, αλλά ως εναλλακτική 
απάντηση στη φιλοσοφία, ως μη φιλοσοφία ή και ως αντι-φιλο-

1. Βλ. 0€0Γ£6δ ία&ΐοα, λήμμα «Μαρξισμός» στην Εηογάοραοάία υηΐνεηαϋΞ, 
2η Προσθήκη, 1980, καθώς και τα λήμματα «Μαρξισμός» (Ο. ία&ίοα), «Διαλεκτι
κός υλισμός» (Ρ. Μαο1ΐ6Γ6γ), «Κρίσεις του μαρξισμού» (Ο. Ββηδίΐδδαη) στο 
ΟκϋοηηαίΓβ αίΐίςυο άυ ιηατχΐΞΐηβ, 2η έκδ., ΡΙΙΡ, Παρίσι 1985.

12



σοφία. Ίσως μάλιστα υπήρξε η σημαντικότερη αντι-φιλοσοφία 
της νεότερης εποχής. Στα μάτια του Μαρξ, πράγματι, η φιλοσο
φία, έτσι όπως την είχε διδαχθεί από την παραδοσιακή σχολή 
που αρχίζει με τον Πλάτωνα και φτάνει στον Χέγκελ, συμπερι- 
λαμβάνοντας ακόμη και τους υλιστές, λιγότερο ή περισσότερο 
αιρετικούς, όπως τον Επίκουρο και τον Φόυερμπαχ, δεν ήταν 
παρά ένα ατομικό εγχείρημα ερμηνείας του κόσμου. Στην καλύ
τερη περίπτωση, λοιπόν, η φιλοσοφία άφηνε τον κόσμο ανέπα
φο· στη χειρότερη, τον παραμόρφωνε.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο Μαρξ αντιτάχθηκε τόσο 
έντονα στην παραδοσιακή μορφή και χρήση του φιλοσοφικού 
λόγου, είναι αναμφίβολο πως και ο ίδιος χρησιμοποίησε συχνά 
φιλοσοφικές διατυπώσεις στις ιστορικο-κοινωνικές του αναλύ
σεις και στις προτάσεις του για πολιτική δράση. Πράγμα για το 
οποίο ο θετικισμός, εν γένει, τον επέκρινε πολύ. Το θέμα είναι 
να δούμε αν αυτές οι διατυπώσεις αποτελούν ένα σύνολο που να 
έχει συνοχή. Η υπόθεσή μου είναι ότι τούτο δεν συμβαίνει διό
λου, τουλάχιστον εάν η ιδέα της συνοχής στην οποία αναφερό- 
μαστε συνεχίζει να παραπέμπει στην ιδέα ενός συστήματος. Η 
θεωρητική δραστηριότητα του Μαρξ, έχοντας έρθει σε ρήξη με 
μια συγκεκριμένη μορφή φιλοσοφίας, δεν τον οδήγησε προς ένα 
ενιαίο σύστημα, αλλά προς ένα, τουλάχιστον δυνητικό, πλήθος 
θεωριών, οι οποίες προκάλεσαν αμηχανία στους αναγνώστες και 
στους συνεχιστές του έργου του. Κατά τον ίδιο τρόπο, η θεωρη
τική του δραστηριότητα δεν τον οδήγησε προς έναν ομοιόμορφο 
λόγο, αλλά προς μια μόνιμη ταλάντευση μεταξύ του εντεύθεν και 
του εκείθεν της φιλοσοφίας. Με την έκφραση εντεύθεν της φιλο
σοφίας, εννοούμε τη διατύπωση προτάσεων που αποτελούν «συ
μπεράσματα δίχως προκείμενες», όπως θα έλεγαν ο Σπινόζα και 
ο Αλτουσέρ. Για παράδειγμα, τούτη τη διάσημη φράση της 18ης
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Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, την οποία ο Σαρτρ, με
ταξύ άλλων, θεώρησε ως βασική θέση του ιστορικού υλισμού: 
«Οι άνθρωποι φτιάχνουν την ιστορία τους· δεν την φτιάχνουν 
όμως αυθαίρετα, υπό συνθήκες που επιλέγουν οι ίδιοι, αλλά υπό 
συνθήκες άμεσα δεδομένες και κληρονομημένες από το παρελ
θόν».2 Με την έκφραση εκείθεν της φιλοσοφίας, εννοούμε αντι- 
θέτως έναν λόγο που δείχνει ότι η φιλοσοφία δεν αποτελεί αυ
τόνομη δραστηριότητα, αλλά καθορίζεται από τη θέση που κατα
λαμβάνει στο πεδίο των κοινωνικών συγκρούσεων και ειδικότε
ρα στο πεδίο της πάλης των τάξεων.

Ωστόσο, αυτές οι αντιφάσεις και ταλαντεύσεις, επαναλαμβά
νω, δεν συνιστούν κατά κανέναν τρόπο αδυναμία του Μαρξ. Θέ
τουν υπό εξέταση την ίδια την ουσία της φιλοσοφικής δραστη
ριότητας: το περιεχόμενό της, το ύφος ή τη μέθοδό της, τη δια
νοητική και πολιτική της λειτουργία. Αυτό ίσχυε στην εποχή του 
Μαρξ και, πιθανότατα, ισχύει ακόμη σήμερα. Κατά συνέπεια, 
μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι μετά τον Μαρξ η φιλοσοφία 
δεν ήταν ποτέ πια όπως πριν. Συνέβη ένα μη αντιστρέψιμο γεγο
νός, το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί με την εμφάνιση μιας νέ
ας φιλοσοφικής οπτικής γωνίας, διότι δεν επιβάλλει απλώς την 
αλλαγή ιδεών ή μεθόδου, αλλά μετασχηματίζει την πρακτική της 
φιλοσοφίας. Εννοείται ότι ο Μαρξ δεν ήταν ο μόνος στην ιστο
ρία που παρήγαγε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Για να παρα
μείνουμε στη νεότερη εποχή, υπήρξε επίσης, τουλάχιστον, ο 
Φρόυντ, σε διαφορετική περιοχή και με άλλους στόχους. Ωστό
σο, στην πραγματικότητα, τα συγκρίσιμα παραδείγματα είναι πο

2. Κ. Ματχ, Ι ε  18 Βπιπιαϊκ άε Ιοιιίί ΒοπαραΠε, έ<ίίιίοη$ $οά&ΐ6$, Παρίσι 
1963, σ. 13. Βλ. ίβ&η-ΡαυΙ 5&ΠΓ6, «ζ)ιΐ68ΐίοη άε πιέΐΐιοάε», στο ϋπΐίηυε άε Ια τώ- 
5θπ άίβ1εαί(]ΐιε, τόμ. 1, ΟαΙΙίιηαπΙ, Παρίσι 1960 [βλ. και «Επιλογή ελληνικής βι
βλιογραφίας»].
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λύ σπάνια. Μπορεί η τομή που επέφερε ο Μαρξ να έγινε αντιλη
πτή λιγότερο ή περισσότερο σαφώς, να έγινε αποδεκτή λιγότερο 
ή περισσότερο ευχαρίστως· μπορεί ακόμη να προκάλεσε βίαιες 
αναιρέσεις και λυσσώδεις απόπειρες εξουδετέρωσης· δεν έπαψε 
όμως να χαρακτηρίζει και να διαμορφώνει καθοριστικά το σύ
νολο του σύγχρονου φιλοσοφικού λόγου.

Συνεπώς, η σκέψη του Μαρξ, η οποία σε μία δεδομένη στιγμή 
θέλησε να είναι αντι-φιλοσοφία και η οποία ήταν ασφαλώς μη φι
λοσοφία από την άποψη της υπάρχουσας πρακτικής, παρήγαγε το 
αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο που επιδίωκε. Όχι απλώς δεν 
έθεσε τέλος στη φιλοσοφία, αλλά μάλλον προκάλεσε στο εσωτερι
κό της ένα διαρκώς ανοιχτό ζήτημα, διά του οποίου η φιλοσοφία 
μπορεί στο εξής να ζει και να ανανεώνεται. Πράγματι, δεν υπάρχει 
σε καμία περίπτωση μια «αιώνια φιλοσοφία», που να έχει πάντοτε 
την ίδια ταυτότητα: στη φιλοσοφία υπάρχουν μη αντιστρέψιμες 
καμπές και κατώφλια. Αυτό που συνέβη με τον Μαρξ ήταν ακρι
βώς μια μετατόπιση του χώρου, των ερωτημάτων και των στόχων 
της φιλοσοφίας· μετατόπιση που μπορούμε να την δεχτούμε ή να 
την αρνηθούμε, η οποία όμως είναι τόσο καταναγκαστική, ώστε 
δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Από δω και πέρα, μπορούμε 
επιτέλους να στραφούμε προς τον Μαρξ και, δίχως να τον μειώ
νουμε ή να τον προδίδουμε, να τον διαβάσουμε (ος φιλόσοφο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, πού πρέπει να αναζητήσουμε τις φιλο
σοφίες του Μαρξ; Μετά τα όσα μόλις πρότεινα, η απάντηση δεν 
χωράει αμφιβολίες: πουθενά αλλού, παρά στο σύνολο των γραπτών 
του. Όχι μόνο δεν πρέπει να γίνει κανένας διαχωρισμός μεταξύ 
των «φιλοσοφικών» έργων και των «ιστορικών» ή «οικονομικών» 
έργων, αλλά τούτη η διαίρεση θα ήταν ο πιο σίγουρος τρόπος για 
να μην καταλάβουμε καθόλου την κριτική σχέση που διατηρεί ο 
Μαρξ με όλη τη φιλοσοφική παράδοση, ούτε την επαναστατική του
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Η παρουσίαση του μαρξισμού ως κοσμοαντίληψης διαμορφώθηκε επί 
μακράν με άξονα τη διατύπωση για τις «τρεις πηγές του μαρξισμού»: 
τη γερμανική φιλοσοφία, τον γαλλικό σοσιαλισμό και την αγγλική 
πολιτική οικονομία. Η διατύπωση αυτή προέρχεται από τον τρόπο με 
τον οποίο ο Ένγκελς, στο Αντί-Ντύρινγκ (1878), ταξινόμησε την ανά
λυσή του για τον ιστορικό υλισμό και σκιαγράφησε την ιστορία των 
αντιθέσεων του υλισμού και του ιδεαλισμού, της μεταφυσικής και της 
διαλεκτικής. Ο Κάουτσκυ θα συστηματοποιήσει αυτό το σχήμα σε μια 
διάλεξη του 1907: Οι Τρεις Πηγές του μαρξισμού. Το ιστορικό έργο 
τον Μαρξ, όπου η «επιστήμη της κοινωνίας, με αφετηρία τη σκοπιά 
του προλεταριάτου» χαρακτηρίζεται ως «η σύνθεση της γερμανικής, 
της γαλλικής και της αγγλικής σκέψης», κάτι που δεν στοχεύει μόνο 
στο να ενθαρρύνει τον διεθνισμό, αλλά και στο να παρουσιάσει τη θε
ωρία του προλεταριάτου ως ολοποίηση της ευρωπαϊκής ιστορίας, ει- 
σάγονιας τη βασιλεία του καθολικού στοιχείου. Ο Αένιν θα υιοθετή
σει τον όρο σε μια διάλεξη του 1913: Οι Τρεις Πηγές και τα τρία συ
στατικά μέρη τον μαρξισμού. Όμως το συμβολικό πρότυπο για να 
επανενωθούν τα μέρη της κουλτούρας δεν ήταν, στην πραγματικότη
τα, καθόλου καινούργιο: εξέφραζε την επιβίωση του μεγάλου μύθου 
της «ευρωπαϊκής τριαρχίας», που είχε διατυπωθεί παλαιότερα από 
τον Μόζες Ες [Μοδ€δ Ηεδδ] (ο οποίος τον χρησιμοποίησε ως τίτλο 
ενός βιβλίου του το 1841) και ο Μαρξ τον υιοθέτησε στα γραπτά της 
νεότητάς του, όπου και εισάγεται η έννοια του προλεταριάτον.

Από τη στιγμή που αποστασιοποιείται κανείς από το όνειρο της 
ολοποίησης της σκέψης σύμφωνα με το αρχέτυπο των «τριών μερών 
του κόσμου» (είναι σημαντικό ότι αυτά περιορίζονται στον ευρωπαϊ
κό χώρο), το ζήτημα των «πηγών» της φιλοσοφικής σκέψης του 
Μαρξ, δηλαδή των προνομιακών σχέσεων που αυτή διατηρούσε με το 
έργο θεωρητικών του παρελθόντος, καθίσταται ζήτημα ανοιχτό. Σε 
ένα ωραίο, πρόσφατο βιβλίο (II ίίΐο άί Αιίαηηα, ζϊιιίηώά Ιβζΐοηΐ άΐ 
ίί1θ8θίία πΊθτχί8ΐα, ν&η£6ΐίδία, Μιλάνο 1990), ο Κοστάντζο Πρέβε 
[Οοδίαηζο Ργ€Υ€] έδωσε το παράδειγμα, αποδίδοντας «τέσσερις δα-

Τρεις πηγές ή τέσσερις δάσκαλοι;
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σκάλους» στον Μαρξ: τον Επίκουρο (στον οποίο ο Μαρξ είχε αφιε
ρώσει τη διατριβή του, Διαφορά της δημοκρίτειας και επικούρειας 
φυσικής φιλοσοφίας, 1841), για τον υλισμό της ελευθερίας, εκφρα
σμένο μεταφορικά με τη θεωρία της παρέκκλισης ή τυχαίας απόκλι
σης των ατόμων· τον Ρουσσώ, από τον οποίο προέρχεται ο εξισωτι- 
κός δημοκρατισμός ή η ιδέα της ένωσης που θεμελιώνεται στην άμε
ση συμμετοχή των πολιτών στη γενική απόφαση* τον Άνταμ Σμιθ, 
από τον οποίο προέρχεται η ιδέα ότι το θεμέλιο της ιδιοκτησίας είναι 
η εργασία· τέλος, τον Χέγκελ, τον σημαντικότερο και αμφισημότερο, 
μόνιμο εμπνευστή και αντίπαλο της εργασίας του Μαρξ σχετικά με 
τη «διαλεκτική αντίθεση» και την ιστορικότητα. Το πλεονέκτημα αυ
τού του σχήματος είναι ότι προσανατολίζει την έρευνα προς την εσω
τερική πολυπλοκότητα και τις διαδοχικές μετατοπίσεις που σημαδεύ
ουν την κριτική σχέση του Μαρξ με τη φιλοσοφική παράδοση.

επίδραση πάνω στην παράδοση αυτή. Οι πιο τεχνικές αναλύσεις 
του Κεφαλαίου είναι ταυτόχρονα εκείνες, στις οποίες οι κατηγορίες 
της λογικής και της οντολογίας, οι αναπαραστάσεις του ατόμου και 
του κοινωνικού δεσμού έχουν αποσπαστεί από τον παραδοσιακό 
τους ορισμό και επαναδιατυπωθεί εν σχέσει προς τις αναγκαιότητες 
της ιστορικής ανάλυσης. Τα πιο συγκυριακά άρθρα, που συντάχθη
καν επ’ ευκαιρία των επαναστατικών εμπειριών του 1848 και του 
1871 ή των εσωτερικών συζητήσεων της Διεθνούς ένωσης των εργα
τών, αποτελούν ταυτόχρονα το μέσο για την αντιστροφή της παρα
δοσιακής σχέσης μεταξύ κοινωνίας και κράτους και για την ανά
πτυξη της ιδέας μιας βαθιάς δημοκρατίας, ένα σχεδίασμα της οποί- 
ας είχε δώσει αρχικά ο Μαρξ με τις κριτικές του σημειώσεις τού 
1843, γραμμένες στο περιθώριο της Φιλοσοφίας του δικαίου του 
Χέγκελ. Τα πιο πολεμικά κείμενα εναντίον του Προυντόν, του 
Μπακούνιν ή του Λασάλ είναι ταυτόχρονα εκείνα, στα οποία εμ
φανίζεται η απόκλιση ανάμεσα στο θεωρητικό σχήμα εξέλιξης της
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καπιταλιστικής οικονομίας και την πραγματική ιστορία της αστικής 
κοινωνίας — απόκλιση που αναγκάζει τον Μαρξ να σχεδιάσει μια 
πρωτότυπη διαλεκτική που διαφέρει από μια απλή αντιστροφή της 
εγελιανής ιδέας της προόδου του πνεύματος...

Κατά βάθος, κάθε έργο του Μαρξ είναι διαποτισμένο από 
φιλοσοφική εργασία και, ταυτόχρονα, βρίσκεται σε κατάσταση 
σύγκρουσης με τον τρόπο με τον οποίο η παράδοση απομόνωσε 
και περιόρισε τη φιλοσοφία (και αποτελεί μία από τις αιτίες του 
ιδεαλισμού της). Αλλά αυτό προκαλεί μια τελευταία ανωμαλία, 
γεγονός που ο Μαρξ το συνάντησε, κατά κάποιον τρόπο, και 
στον ίδιο του τον εαυτό.

Τομή και ρήξεις

Περισσότερο από άλλους, ο Μαρξ έγραψε μέσα στη συγκυρία. 
Μια παρόμοια τοποθέτηση δεν απέκλειε ούτε την «υπομονή της 
εννοίας», για την οποία έκανε λόγο ο Χέγκελ, ούτε την αυστηρό
τητα της επιχειρηματολογίας. Ήταν όμως σίγουρα ασύμβατη με τη 
σταθερότητα των συμπερασμάτων: ο Μαρξ είναι ο φιλόσοφος της 
αιώνιας επανεκκίνησης, αφήνοντας πίσω του πολλά έργα στα 
σκαριά... Το περιεχόμενο της σκέψης του δεν μπορεί να διαχωρι
στεί από τις μετακινήσεις του. Γι’ αυτό και δεν μπορούμε να ανα
συνθέσουμε με αφαιρετικό τρόπο το σύστημα της σκέψης του, αν 
θέλουμε να την μελετήσουμε. Αντίθετα, θα πρέπει να παρακολου
θήσουμε την εξέλιξή της, με τις ρήξεις και τις διακλαδώσεις της.

Ακολουθώντας τον Αλτουσέρ —υπέρ ή εναντίον των επιχειρη
μάτων του—, η συζήτηση κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 
επικεντρώθηκε αρκετά στη «ρήξη» ή «τομή» που εκείνος τοποθε
τούσε στα 1845. Η ρήξη αυτή, που συνέπεσε με την εμφάνιση του 
όρου «κοινωνική σχέση» στον Μαρξ, δήλωνε ένα σημείο μη επι
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στροφής, την αρχή μιας ολοένα και μεγαλύτερης απομάκρυνσης 
από τον προηγούμενο θεωρητικό ανθρωπισμό. Ο όρος αυτός θα με 
απασχολήσει στη συνέχεια. Πάντως, η εν λόγω διαρκής ρήξη μού 
φαίνεται γεγονός αναμφισβήτητο. Υποστηρίχτηκε από άμεσες πο
λιτικές εμπειρίες, ιδιαίτερα από τη συνάντηση του Μαρξ με το γερ
μανικό και το γαλλικό προλεταριάτο (αγγλικό στην περίπτωση του 
Ένγκελς), καθώς και από την ενεργό συμμετοχή του στους κοινω
νικούς αγώνες (η οποία είχε ως άμεση συνέπεια την εγκατάλειψη 
της πανεπιστημιακής φιλοσοφίας). Ωστόσο, το περιεχόμενο της ρή
ξης διαμορφώθηκε κατ’ ουσίαν από μια διανοητική επεξεργασία. 
Αφετέρου, στη ζωή του Μαρξ υπήρξαν τουλάχιστον δύο άλλες εξί
σου σημαντικές ρήξεις, οι οποίες καθορίστηκαν από γεγονότα δυ- 
νητικώς καταστροφικά για τη θεωρία που πίστευε ότι κατείχε με 
βεβαιότητα. Ούτως ώστε η θεωρία του μπόρεσε να «σωθεί» κάθε 
φορά μόνο με το τίμημα μιας επαναθεμελίωσης, η οποία είτε πραγ- 
ματοποιήθηκε από τον ίδιο τον Μαρξ είτε επιχειρήθηκε από κά
ποιον άλλον (τον Ένγκελς). Ας θυμίσουμε συνοπτικά τι ήταν αυ
τές οι πρόωρες «κρίσεις του μαρξισμού». Η υπενθύμιση αυτή θα 
μας προσφέρει ταυτόχρονα ένα γενικό πλαίσιο για τις αναγνώσεις 
και τις συζητήσεις που θα επακολουθήσουν.

Μετά το 1848

Η πρώτη ρήξη συμπίπτει με ένα είδος τέλους εποχής για όλη τη 
σκέψη του δεκάτου ενάτου αιώνα: πρόκειται για την αποτυχία 
των επαναστάσεων του 1848. Αρκεί να διαβάσει κανείς το Μανι

3. Αναρίθμητες εκδόσεις· για παράδειγμα: Ματχ-Εη£ε1δ, Μαηίί68ί€ άυ ρατΐΐ 
ωπνηυηίΒΐε, παρουσίαση-σημειώσεις Ι-Ι. ΒαιτέΓε και Ο. Νοίηεΐ, πρόλογος του 
Ιεαη Βηιΐιαΐ, σειρά «Ιεδ ίηΐέ§Γα1εδ άε ρΗϋο», ΡεΓη&ηά Ναΐΐιαη, Παρίσι [βλ. και 
«Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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φέστο τον κομμουνιστικού κόμματος (που γράφτηκε το 1847)3, 
για να καταλάβει πως ο Μαρξ συμμεριζόταν εξ ολοκλήρου την 
πεποίθηση για μια επικείμενη γενική κρίση του καπιταλισμού, 
χάρη στην οποία το προλεταριάτο, επικεφαλής όλων των κατα- 
πιεζόμενων τάξεων σε όλες τις (ευρωπαϊκές) χώρες, θα εγκαθί
δρυε μια βαθιά δημοκρατία, η οποία θα οδηγούσε σύντομα στην 
κατάργηση των τάξεων και στον κομμουνισμό. Η δύναμη και ο 
ενθουσιασμός των εξεγέρσεων της «άνοιξης των λαών» και της 
«κοινωνικής δημοκρατίας» δεν μπορούσαν παρά να του φανούν 
ως η εκτέλεση αυτού του προγράμματος.

Πολύ σκληρή θα είναι η πτώση... Αμέσως μετά τις σφαγές 
του Ιουνίου, η προσχώρηση μιας μερίδας γάλλων σοσιαλιστών 
στον βοναπαρτισμό και η «παθητικότητα των εργατών» μπροστά 
στο πραξικόπημα αποτελούσαν άκρως απογοητευτικές ενδείξεις. 
Θα επανέλθω αργότερα στον τρόπο με τον οποίο αυτή η εμπει
ρία μπόλιασε τη μαρξική ιδέα του προλεταριάτου και της επα
ναστατικής του αποστολής. Το εύρος των θεωρητικών ανατρο
πών που επέφερε στη σκέψη του Μαρξ δεν μπορεί να υποτιμη
θεί. Πρόκειται για την εγκατάλειψη της έννοιας της «διαρκούς 
επανάστασης», η οποία εξέφραζε ακριβώς την ιδέα μιας άμεσης 
μετάβασης από την ταξική στην αταξική κοινωνία, καθώς και 
του αντίστοιχου πολιτικού προγράμματος της «δικτατορίας του 
προλεταριάτου» (που ανατασσόταν στη «δικτατορία της αστικής 
τάξης»)4. Πρόκειται ακόμη για τη διαρκή έκλειψη της έννοιας

4. Για τις περιπέτειες της «δικτατορίας του προλεταριάτου» στον Μαρξ και 
στους συνεχιστές του, βλ. το άρθρο μου στο Οΐοΐΐοηηαΐτε οή ΐίφο άυ ιηοτχκπιε (υπό 
τη διεύθυνση των Ο. ία&ΐοα και Ο. Βεηδίΐδδβη), ό.π. Η καλύτερη παρουσίαση των 
διαφορετικών επαναστατικών μοντέλων του Μαρξ βρίσκεται στο 5ί3πΐ6γ Μοοτε, 
ΤΙίγ€6 Τ8&Κ8. Τήο Βα&ξτουηά ίη Ματχ, ΜοηΐΜγ Κενΐενν Ρτεδδ, Νέα Υόρκη 1963.
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ιδεολογία, η οποία ορίστηκε και χρησιμοποιήθηκε εντελώς στοι
χειωδώς, γεγονός του οποίου θα προσπαθήσω να υποδείξω τις 
θεωρητικές αιτίες. Αλλά πρόκειται επίσης για τον προσδιορισμό 
ενός ερευνητικού προγράμματος που αφορούσε στον οικονομικό 
καθορισμό των πολιτικών συγκυριών και των μακροπρόθεσμων 
τάσεων της κοινωνικής εξέλιξης. Είναι ακριβώς η στιγμή που ο 
Μαρξ καταπιάνεται με το σχέδιο μιας κριτικής της πολιτικής οι
κονομίας, για να αναμορφώσει τις θεωρητικές της βάσεις. Το 
σχέδιο αυτό θα έρθει σε πέρας, τουλάχιστον έως την έκδοση του 
Πρώτου βιβλίου του Κεφαλαίου, το 1867, χάρη στη λυσσώδη και 
κοπιαστική εργασία του Μαρξ, στην οποία θα μπορούσαμε ίσως 
να διακρίνουμε την ισχυρή επιθυμία, και την πρόωρη πεποίθηση, 
για μια εκδίκηση επί του θριαμβεύοντος καπιταλισμού. Εκδίκηση 
που συνίσταται συγχρόνως στην αποκάλυψη των μυστικών μη
χανισμών του καπιταλισμού, τους οποίους ο ίδιος δεν κατανοεί, 
και στην απόδειξη της αναπόφευκτης κατάρρευσής του.

Μετά το 1871

Νά όμως και η δεύτερη κρίση: πρόκειται για τον γαλλογερμανικό 
πόλεμο του 1870 και την επακόλουθη Κομμούνα του Παρισιού. 
Τα γεγονότα αυτά βυθίζουν τον Μαρξ σε κατάθλιψη, ηχώντας ως 
υπενθύμιση της ύπαρξης μιας «κακής πλευράς της ιστορίας» (για 
την οποία θα ξαναμιλήσουμε), δηλαδή της απρόοπτης εξέλιξής 
της, των οπισθοδρομικών της αποτελεσμάτων και του φοβερού 
κόστους της σε ανθρώπινες ζωές (δεκάδες χιλιάδες νεκρών στον 
πόλεμο, άλλες δεκάδες χιλιάδες —εκτός από τους εκτοπισμούς— 
κατά την «αιματηρή εβδομάδα» που, για δεύτερη φορά μέσα σε εί
κοσι πέντε χρόνια, αποδεκατίζει το επαναστατικό γαλλικό προλε
ταριάτο και τρομοκρατεί τα υπόλοιπα). Γιατί αυτή η συγκλονι
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στική υπενθύμιση; Διότι πρέπει ασφαλώς να εκτιμηθούν οι ρωγ
μές που προκλήθηκαν. Ο ευρωπαϊκός πόλεμος αντιβαίνει στην 
ιδέα που ο Μαρξ είχε σχηματίσει για τις κατευθυντήριες δυνά
μεις και τις θεμελιώδεις συγκρούσεις της πολιτικής. Σχετικοποιεί 
την πάλη των τάξεων προς όφελος, τουλάχιστον φαινομενικώς, 
άλλων συμφερόντων και άλλων παθών. Η έκρηξη της προλετα
ριακής επανάστασης στη Γαλλία (και όχι στην Αγγλία) αντιβαίνει 
στο σχήμα μιας «λογικής» κρίσης που προκύπτει από την ίδια 
την καπιταλιστική συσσώρευση. Η συντριβή της Κομμούνας δεί
χνει τη δυσαναλογία ισχύος και ευελιξίας μεταξύ της αστικής τά
ξης και του προλεταριάτου. Συναντάμε εκ νέου το «πένθιμο σό- 
λο» των εργατών, για το οποίο είχε κάνει λόγο η 18η Μπρυμαίρ...

Καθώς φαίνεται, ο Μαρξ αντιμετωπίζει σθεναρά το πρόβλη
μα. Στο μεγαλειώδες εγχείρημα των ηττημένων προλετάριων, όσο 
σύντομη κι αν ήταν η εμπειρία τους, διαβλέπει την επινόηση της 
πρώτης «κυβέρνησης της εργατικής τάξης», από την οποία έλειψε 
μόνο η δύναμη της οργάνωσης. Στα σοσιαλιστικά κόμματα, που 
αρχίζουν να συγκροτούνται, προτείνει μια νέα θεωρητική εκδοχή 
της δικτατορίας του προλεταριάτου, ως κατάλυσης του κρατικού 
μηχανισμού κατά τη διάρκεια μιας «μεταβατικής φάσης», στην 
οποία οι αρχές του κομμουνισμού συγκρούονται με εκείνες του 
αστικού δικαίου. Διαλύει όμως τη Διεθνή (η οποία όντως διατρε- 
χόταν από αγεφύρωτες αντιθέσεις) και διακόπτει τη σύνταξη του 
Κεφαλαίου, το χειρόγραφο του οποίου σταματά στο μέσον του 
κεφαλαίου που αναφέρεται στις Τάξεις..., για να μάθει ρωσικά 
και μαθηματικά, καθώς και για να προχωρήσει, μέσα από ανα
ρίθμητα αναγνώσματα, στην τροποποίηση της θεωρίας του για 
την κοινωνική εξέλιξη. Η προσπάθεια αυτή, σε συνδυασμό με ορι
σμένες πολεμικές, θα τον απασχολήσει τα δέκα τελευταία χρόνια 
της ζωής του. Ο Ένγκελς, μόνιμος συνομιλητής και κάποτε

22



εμχνευστής του Μαρξ, θα αναλάβει να συστηματοποιήσει τον 
ιστορικό υλισμό, τη διαλεκτική και τη σοσιαλιστική στρατηγική.

Αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του. Βρισκόμαστε στα 1845: ο 
Μαρξ είναι είκοσι επτά ετών, διδάκτωρ της φιλοσοφίας του Πα
νεπιστημίου της Ιένας, πρώην αρχισυντάκτης στην Εφημερίδα 
της Ρηνανίας της Κολωνίας και στα Γαλλογερμανικά χρονικά 
του Παρισιού, εκδιωγμένος από τη Γαλλία κατόπιν αιτήσεως της 
Πρωσίας ως πολιτικός ταραχοποιός. Άφραγκος, έχει μόλις πα
ντρευτεί τη νεαρή βαρόνη φον Βεστφάλεν κι έχουν ένα κοριτσά
κι. Σαν όλους τους άλλους της γενιάς του, τους μελλοντικούς 
«σαρανταοχτάρηδες», βλέπει το μέλλον να ανοίγεται εμπρός του.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η αλλαγή του κόσμου: 
από την πράξη στην παραγωγή

Διαβάζουμε στην ενδέκατη και τελευταία από τις Θέσεις για τον 
Φόυερμπαχ. «Οι φιλόσοφοι απλώς ερμήνευσαν διαφορετικά τον 
κόσμο· εκείνο που μετράει, είναι η αλλαγή του». Αντικείμενο αυ
τού του κεφαλαίου είναι να αρχίσουμε να κατανοούμε γιατί ο 
Μαρξ δεν έμεινε εκεί, μολονότι υπό μίαν έννοια οτιδήποτε μπό
ρεσε να γράψει αργότερα δεν υπερβαίνει οριστικά τον ορίζοντα 
των προβλημάτων που θέτει τούτη η διατύπωση.

Οι θέσεις για τον Φόυερμπαχ

Τι είναι λοιπόν οι «Θέσεις»; Μια σειρά από αφορισμούς, οι 
οποίοι άλλοτε σκιαγραφούν μια κριτική επιχειρηματολογία, άλ
λοτε διατυπώνουν μια επιγραμματική πρόταση, κάποτε εκφρά
ζουν σχεδόν ένα σύνθημα. Το ύφος τους συνδυάζει την ορολογία 
της γερμανικής φιλοσοφίας (πράγμα που, σε ορισμένα σημεία, 
καθιστά την ανάγνωσή τους δύσκολη σήμερα) με μια άμεση έκ
κληση, με μια αποφασιστική κίνηση που μιμείται κατά κάποιον 
τρόπο μια απελευθέρωση: πρόκειται για επαναλαμβανόμενη έξο
δο από τη θεωρία, με κατεύθυνση την επαναστατική δράση (ή
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«1. — Το κύριο ελάττωμα, έως τώρα, όλων των υλισμών [...] είναι 
ότι το αντικείμενο, η αληθινή πραγματικότητα, η αισθητότητα, γίνε
ται αντιληπτή μόνον υπό τη μορφή του αντικειμένου ή της διαίσθη
σης και όχι ως σαφώς ανθρώπινη δραστηριότητα, ως πρακτική, όχι 
κατά τρόπο υποκειμενικό. Γι’ αυτό και η ενεργητική πλευρά ανα
πτύχθηκε κατά τρόπο αφηρημένο, σε αντίθεση προς τον υλισμό, από 
τον ιδεαλισμό — ο οποίος φυσικά δεν γνωρίζει την αληθινή, πραγ
ματική, αισθητή δραστηριότητα αυτή καθεαυτήν. Ο Φόυερμπαχ θέλει 
τα αισθητά αντικείμενα πράγματι διακριτά από τα αντικείμενα της 
σκέψης· δεν αντιλαμβάνεται όμως την ανθρώπινη δραστηριότητα 
αυτή καθεαυτήν ως αντικειμενική δραστηριότητα. [...]

«3. — Η υλιστική θεωρία της αλλαγής των περιστάσεων και 
της εκπαίδευσης ξεχνά ότι οι περιστάσεις αλλάζουν από τους αν
θρώπους και ότι ο εκπαιδευτής πρέπει και ο ίδιος να εκπαιδευτεί. 
Γι’ αυτό και η θεωρία αυτή χωρίζει την κοινωνία σε δύο μέρη — εκ 
των οποίων το ένα υψώνεται πάνω από την κοινωνία.

«Η σύμπτωση της αλλαγής των περιστάσεων με την ανθρώπι
νη δραστηριότητα ή την αυτοαλλαγή δεν μπορεί να γίνει αντιλη
πτή και ορθολογικά κατανοητή παρά μόνον ως επαναστατική πρα
κτική.

«4. — Ο Φόυερμπαχ ξεκινά από το γεγονός της θρησκευτικής 
αυτοαλλοτρίωσης, του διπλασιασμού του κόσμου σε κόσμο θρη
σκευτικό και κοσμικό. Το έργο του συνίσταται στο να αναγάγει τον 
θρησκευτικό κόσμο στο κοσμικό του θεμέλιο. Αλλά το γεγονός ότι 
το κοσμικό θεμέλιο αποσπάται από τον κόσμο και εγκαθίσταται σε 
ένα αυτόνομο βασίλειο μέσα στα σύννεφα μπορεί να εξηγηθεί μό
νον από τον αυτοδιχασμό και την αυτοαντίφαση του κοσμικού αυ
τού θεμελίου. Συνεπώς, το ίδιο το κοσμικό θεμέλιο πρέπει αυτό κα- 
θεαυτό να γίνει κατανοητό στην αντίφασή του και να καταστεί επα
ναστατικό στην πράξη. Ούτως ώστε εάν, για παράδειγμα, η επίγεια 
οικογένεια αποκαλύφθηκε ως το μυστικό της επουράνιας οικογέ-

Καρλ Μαρξ: Θέσεις για τον Φόυερμπαχ (1845)
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νειας, στο εξής η πρώτη θα πρέπει να καταστραφεί θεωρητικώς και 
πρακτικώς. [...]

«6. —■ Ο Φόυερμπαχ ανάγει τη θρησκευτική ουσία στην ανθρώ
πινη ουσία. Αλλά η ανθρώπινη ουσία δεν αποτελεί μια αφαίρεση 
σύμφυτη με το μεμονωμένο άτομο. Στην αυθεντική της πραγματι
κότητα, αποτελεί το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων. Ο Φόυερ
μπαχ, ο οποίος δεν προχωρά στην κριτική αυτής της αυθεντικής, 
πραγματικής ουσίας, είναι κατά συνέπεια αναγκασμένος:

α. Να αγνοεί τον ρου της ιστορίας και να προσηλώνεται στο 
θρησκευτικό συναίσθημα αυτό καθεαυτό, προϋποθέτοντας ένα αν
θρώπινο άτομο αφηρημένο και απομονωμένο.

β. Να αντιλαμβάνεται, συνεπώς, την ουσία μόνον ως “γένος”, 
ως εσωτερική και βουβή καθολικότητα, η οποία συνδέει τα διάφο
ρα άτομα κατά τρόπο φυσικό. [...]

«11. — Οι φιλόσοφοι απλώς ερμήνευσαν διαφορετικά τον κό
σμο* εκείνο που έχει σημασία, είναι η αλλαγή του».

(Η γαλλική μετάφραση είναι του Ζωρζ Λαμπικά [θ€θΐ*£€δ 
Σ-αΜοα].)

πρακτική). Συντάχθηκαν περί τον Μάρτιο του 1845, όταν ο νεα
ρός ρηνανός εκδότης και πανεπιστημιακός βρισκόταν στις Βρυ
ξέλλες, όπου διέμενε σχεδόν υπό επιτήρηση. Δεν θα αργούσε να 
συναντήσει τον φίλο του, τον Ένγκελς, μαζί με τον οποίο θα 
άρχιζε ένα έργο που έμελλε να διαρκέσει έως τον θάνατό του. 
Τίποτε δεν επιτρέπει να υποθέσουμε ότι σκόπευε να εκδώσει τις 
«θέσεις»: επρόκειτο μάλλον για ένα είδος «μνημονίου», φράσεις 
που σημειώνει κανείς στο χαρτί, για να τις θυμάται και να 
εμπνέεται από αυτές συνεχώς.

Την εποχή εκείνη ο Μαρξ είχε αρχίσει ένα έργο, για το 
οποίο ξέρουμε αρκετά πράγματα χάρη στα γραπτά που δημοσι
εύτηκαν το 1932 και από τότε είναι γνωστά με τον τίτλο Πολι
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τική οικονομία και φιλοσοφία ή Χειρόγραφα του 18445. Πρό
κειται για μια φαινομενολογική ανάλυση (η οποία στοχεύει να 
βρει το νόημα — ή την απουσία νοήματος) της αλλοτρίωσης της 
ανθρώπινης εργασίας μέσα στη μισθωτή εργασία. Οι επιρροές 
του Ρουσσώ, του Φόυερμπαχ, του Προυντόν και του Χέγκελ 
συνδυάζονται ευθέως με μια πρώτη ανάγνωση των οικονομολό
γων (Άνταμ Σμιθ, Ρικάρντο, Ζαν-Μπατίστ Σαι [5αγ], Σισμοντί), 
για να καταλήξουμε σε μια ανθρωπιστική και νατουραλιστική 
σύλληψη του κομμουνισμού. Ο κομμουνισμός νοείται ως επανα- 
συμφιλίωση του ανθρώπου με την εργασία του και με τη φύση, 
συνεπώς με την «κοινοτική ουσία» του, την οποία είχε καταργή
σει η ατομική ιδιοκτησία, καθιστώντας τον έτσι «ξένο προς τον 
εαυτό του».

Όμως ο Μαρξ θα διακόψει αυτό το έργο (το οποίο θα συνε
χίσει πολύ αργότερα, σε εντελώς διαφορετικές βάσεις) και θα ξε
κινήσει μαζί με τον Ένγκελς τη συγγραφή της Γερμανικής ιδεο
λογίας, η οποία παρουσιάζεται καταρχήν ως πολεμική εναντίον 
των διαφόρων ρευμάτων της «νέας εγελιανής» φιλοσοφίας, 
εντός και εκτός του πανεπιστημίου (Λουδοβίκος Φόυερμπαχ, 
Μπρούνο Μπάουερ, Μαξ Στίρνερ, όλοι τους λίγο-πολύ συνδεδε- 
μένοι με το κίνημα κριτικής προς την Παλινόρθωση, το οποίο 
εμπνέει μια «αριστερή» ανάγνωση του συγγραφέα της Φαινομε
νολογίας του πνεύματος και της Φιλοσοφίας του δικαίου). Η σύ

5. Στα οποία θα πρέπει να προστεθεί το σύνολο των σημειώσεων που δημοσι
εύτηκαν στη νέα έκδοση Μβτχ-Εηξβΐς 06$3ΐηΐ-Αυ5£αΙ)6 (τόμ. ΐν/2, Βερολίνο 1981). 
Το κείμενο που είναι γνωστό υπό τον τίτλο 01ίοηοιηΐ$ώ-ρΜο$ορΙιΐ5ώε ΜβηυΞίοΊρΐβ 
αποτελεί στην πραγματικότητα συλλογή των πιο «επεξεργασμένων» μερών αυτών 
των σημειώσεων. Γαλλ. μτφρ.: ΚατΙ Μβγχ, Μαηυ$οηϊ8 άβ 1844, μετάφραση-παρου- 
σίαση Ε. Βοΐΐΐ^ΙΙί, έώΐίοηδ δοααΐεδ, Παρίσι 1972 [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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νταξη των Θέσεων6 συμπίπτει με τη διακοπή αυτή και είναι πι
θανό να εξηγεί κάποιες από τις θεωρητικές της αιτίες. Αποτελεί 
όμως ζήτημα ζωτικής σημασίας να μάθει κανείς ποια ακριβώς 
σχέση έχουν οι Θέσεις με τις προτάσεις της Γερμανικής ιδεολο
γίας1. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό στη συνέχεια.

Ανάμεσα σε άλλους διάσημους αναγνώστες, ο Αουί Αλτουσέρ 
είχε άλλοτε παρουσιάσει τις Θέσεις ως «το αρχικό άκρο» μιας το
μής — ανοίγοντας έτσι μία από τις μεγάλες συζητήσεις του σύγ
χρονου μαρξισμού: για τον Αλτουσέρ, τα Χειρόγραφα του 1844, με 
τον χαρακτηριστικό τους ανθρωπισμό, βρίσκονταν ακόμη «εντεύ
θεν» της τομής, ενώ η Γερμανική ιδεολογία, ή μάλλον το πρώτο μέ
ρος της, με την εξαγωγή των διαδοχικών μορφών της ιδιοκτησίας 
και του κράτους, η οποία έχει ως κατευθυντήρια αρχή την ανάλυ
ση του καταμερισμού της εργασίας, αντιπροσώπευε την αυθεντική 
και θετική είσοδο στη σκηνή της «επιστήμης της ιστορίας».

Δεν σκοπεύω να προχωρήσω εδώ στην πλήρη εξήγηση του κειμέ
νου των Θέσεω/ν. Παραπέμπω στην εργασία του Ζωρζ Λαμπικά8, ο 
οποίος μελετά λεπτομερώς κάθε διατύπωση, θεωρώντας τούς μεταγε

6. Οι Θέσεις δημοσιεύτηκαν το 1888 από τον Ένγκελς, ως παράρτημα στο 
δοκίμιό του Ο Λουδοβίκος Φόυερμπαχ και το τέλος της γερμανικής κλασικής φι
λοσοφίας (στο ΚατΙ Ματχ, ΡπεώΙοΗ Εη^εΐδ, έίυάβ8 ρΜΐ080ρΙιί(]ΐΐ68, έώίΐοηδ δοοία- 
ΐ€δ, Παρίσι 1961), σε μια ελαφρώς διορθωμένη εκδοχή [βλ. και «Επιλογή ελλ. βι- 
βλ.»].

7. Δημοσιευμένη επίσης μετά τον θάνατο του Μαρξ, το 1932. Το πρώτο μέ
ρος της τιτλοφορείται και πάλι «Φόυερμπαχ». Η Γερμανική ιδεολογία δεν άργη
σε να θεωρηθεί ως η συστηματικότερη γενική έκθεση του «ιστορικού υλισμού», 
εάν βεβαίως εξαιρέσει κανείς τα έργα του Ένγκελς.

8. 060Γ§6δ ία&ΐοα, ΚατΙ Μ βγχ. 168 Τ1ιέ8€8 8ΐΐΓ Γευεώαώ, ΡΙΙΡ, Παρίσι 1987. 
Ο Λαμπικά δίνει το κείμενο των «Θέσεων» σε γαλλική μετάφραση, καθώς και 
στις δύο γερμανικές εκδορές του.
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νέστερους σχολιασμούς, με όλες τους τις αποκλίσεις, αποκαλυπτι
κούς των εσωτερικών προβλημάτων που τίθενται από το κείμενο. Ο 
Λαμπικά δείχνει με τέλεια σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο είναι 
δομημένες οι Θέσεις. Από την αρχή ώς το τέλος, πρόκειται για μια 
προσπάθεια υπέρβασης, μέσα σ’ έναν «νέο υλισμό», ή πρακτικό υλι
σμό, της παραδοσιακής αντίθεσης ανάμεσα στα «δύο στρατόπεδα» 
της φιλοσοφίας: τον ιδεαλισμό, δηλαδή προπάντων τον Χέγκελ, που 
προβάλλει οποιαδήποτε πραγματικότητα στον κόσμο του πνεύματος, 
και τον παλαιό υλισμό, ή «διαισθητικό» υλισμό, που ανάγει όλες τις 
διανοητικές αφαιρέσεις στις αισθήσεις, δηλαδή στη ζωή, στην αίσθη
ση και στο πάθος, κατά το παράδειγμα των μαθητών του Επίκουρου 
και των νεότερων οπαδών τους: Χομπς, Ντιντερό, Ελβέτιους...

Κριτική της αλλοτρίωσης

Η κατευθυντήρια αρχή της επιχειρηματολογίας είναι αρκετά σαφής, 
εάν αναφερθεί κανείς στις συζητήσεις της εποχής. Ο Φόυερμπαχ9 
θέλησε να εξηγήσει τη «θρησκευτική αλλοτρίωση», δηλαδή το γεγο
νός ότι οι πραγματικοί, οι αισθητοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη 
σωτηρία και την τελειότητα μεσα σ’ έναν άλλον κόσμο, υπερ-αισθη- 
τό (σαν να προβάλλουν μέσα σε φανταστικές υπάρξεις και κατα
στάσεις τις δικές τους «ουσιώδεις ιδιότητες» — ειδικότερα, τον δε
σμό της κοινότητας ή τον δεσμό της αγάπης που ενώνει το «γένος 
των ανθρώπων»). Εάν συνειδητοποιήσουν τούτη την παρεξήγηση, 
οι άνθρωποι θα καταστούν ικανοί να «ιδιοποιηθούν εκ νέου» την 
εν Θεώ αλλοτριωμένη ουσία τους και, συνεπώς, να βιώσουν πραγ

9. Ιιΐ(1\νΐ£ ΡειιεΛαοΙι, ΙΈ886Π(χ άυ ώή8ΐΐ3ΠΪ8ΠΊ6, παρουσίαση Οδΐει\ Ργοπ- 
ςοϊδ Μ&δρβτο, Παρίσι 1968. Βλ. επίσης ΐΛΐ(1\νΐ§ ΡευεΛαοΙι, Μαηίί&ίβς ρΜΙοεορΜ- 
ηυβ8, Ι€χί€8 ώοί8ΐ8 (1839-1845), μτφρ. Ιοαίδ Α1ΐΚιΐδδ€Γ, ΡϋΡ, Παρίσι 1960.
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ματικά την αδελφότητα σ’ αυτόν τον κόσμο. Ακολουθώντας τον 
Φόυερμπαχ, ορισμένοι κριτικοί φιλόσοφοι (μεταξύ των οποίων και 
ο Μαρξ) θέλησαν να επεκτείνουν το ίδιο σχήμα σε άλλα φαινόμενα 
«υπεξαίρεσης» και «αποστέρησης» της ανθρώπινης ύπαρξης, και 
κυρίως στο φαινόμενο που συγκροτεί την πολιτική σφαίρα, απομο
νωμένη από την κοινωνία, ως ιδανική κοινότητα, μέσα στην οποία 
οι άνθρωποι θα ήταν ελεύθεροι και ίσοι. Όμως, μας λέει ο Μαρξ 
στις Θέσεις, ο πραγματικός λόγος αυτής της προβολής δεν είναι μια 
αυταπάτη της συνείδησης ή ένα αποτέλεσμα της ατομικής φαντα
σίας: είναι το σχίσμα ή ο διχασμός που βασιλεύει μέσα στην κοινω
νία, είναι οι πρακτικές συγκρούσεις που καθιστούν τους ανθρώ
πους αντιπάλους μεταξύ τους και για τις οποίες οι ουρανοί της 
θρησκείας ή της πολιτικής προτείνουν μια θαυματουργό λύση. Οι 
άνθρωποι θα μπορέσουν να ξεφύγουν όντως από την κατάσταση 
αυτή μόνο μέσω ενός πρακτικού μετασχηματισμού, καταργώντας 
την εξάρτηση ορισμένων ανθρώπων από άλλους. Η άρση της αλλο
τρίωσης δεν είναι συνεπώς αρμοδιότητα της φιλοσοφίας (διότι η 
φιλοσοφία υπήρξε ανέκαθεν σχολιασμός ή μεταγραφή των συμφι
λιωτικών ιδανικών της θρησκείας και της πολιτικής), αλλά της επα
νάστασης, οι προϋποθέσεις της οποίας βρίσκονται στην υλική 
ύπαρξη των ανθρώπων και στις κοινωνικές τους σχέσεις. Οι Θέσεις 
για τον Φόυερμπαχ απαιτούν λοιπόν την οριστική έξοδο (Αυ$§3η§) 
από τη φιλοσοφία, διότι η έξοδος αυτή αποτελεί το μοναδικό μέσο 
για να πραγματοποιηθεί ό,τι υπήρξε ανέκαθεν η πιο υψηλή φιλοδο
ξία της φιλοσοφίας: η χειραφέτηση και η απελευθέρωση.

Επανάσταση εναντίον φιλοσοφίας

Οι δυσκολίες αρχίζουν σ’ αυτό ακριβώς το σημείο. Κατά τα φαι
νόμενα, ο Μαρξ δεν διακινδύνευσε ή δεν είχε την ευκαιρία να
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Η έκφραση «κριτική της πολιτικής οικονομίας» εμφανίζεται πολύ 
συχνά στον τίτλο ή στο πρόγραμμα των κυριότερων έργων του 
Μαρξ, αν και το περιεχόμενό της μεταβάλλεται σταθερά. Ήδη τα 
«χειρόγραφα του 1844» αποτελούν το προσχέδιο για ένα έργο που 
επρόκειτο να τιτλοφορηθεί Ζ\χτ ΚήύΚ άβΓ ροϋίίςοίιεη ΟεΚοηοιηΐε, 
τίτλος που θα δοθεί αργότερα στο βιβλίο που δημοσιεύτηκε το 1859 
ως «πρώτο μέρος» μιας συνολικότερης πραγματείας, αλλά και θα 
μείνει ως υπότιτλος του Κεφαλαίου (του οποίου το πρώτο βιβλίο, 
το μόνο που δημοσίευσε ο ίδιος ο Μαρξ, εκδόθηκε το 1867). Υπάρ
χουν ακόμη πολυάριθμα ανέκδοτα κείμενα, άρθρα και τμήματα βι
βλίων πολεμικής.

Φαίνεται λοιπόν ότι η έκφραση αυτή δείχνει τη μονιμότητα της 
διανοητικής σχέσης του Μαρξ με το επιστημονικό του αντικείμενο. Ο 
αρχικός στόχος ήταν η κριτική της πολιτικής αλλοτρίωσης μέσα στην 
αστική κοινωνία, καθώς και των «θεωρητικών υλικών» των οποίων η 
φιλοσοφία διατείνεται ότι εκφράζει την οργανική ενότητα. Αλλά μια 
θεμελιώδης μετατόπιση επήλθε πολύ γρήγορα: ασκώ «κριτική» στο δί
καιο, στην ηθική και στην πολιτική, σημαίνει ότι τα αντιπαραβάλλω 
προς την «υλική τους βάση», προς τη διαδικασία συγκρότησης των 
κοινωνικών σχέσεων μέσα στην εργασία και στην παραγωγή.

Ο Μαρξ ξαναβρίσκει λοιπόν με τον τρόπο του τη διπλή έννοια 
της λέξης κριτική στη φιλοσοφία: άρση του σφάλματος, γνώση των 
ορίων μιας ικανότητας ή μιας πρακτικής. Αλλά το εργαλείο της 
κριτικής, αντί να είναι απλώς η ανάλυση, είναι η ιστορία. Πράγμα 
που επιτρέπει στον Μαρξ να συνδυάσει «διαλεκτικά» την κριτική 
των αναγκαίων ψευδαισθήσεων της θεωρίας («φετιχισμός του 
εμπορεύματος»), την ανάπτυξη των εσωτερικών, αγεφύρωτων 
αντιφάσεων της οικονομικής πραγματικότητας (κρίσεις, ανταγωνι
σμός κεφαλαίου/εργασίας που θεμελιώνεται στην εκμετάλλευση 
του εμπορεύματος «εργατική δύναμη»), και το προσχέδιο μιας 
«πολιτικής οικονομίας της εργατικής τάξης» αντίθετης με εκείνη 
της αστικής (Εναρκτήριο κάλεσμα της Διεθνούς ένωσης των εργα-

Κριτική της πολιτικής οικονομίας
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των, 1864). Η τύχη της κριτικής διακυβεύεται στις «δύο ανακαλύ
ψεις» που αποδίδονται στον Μαρξ: την εξαγωγή της μορφής-χρή- 
μα αποκλειστικά με βάση τις αναγκαιότητες της κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων* και την αναγωγή των νόμων της συσσώρευσης 
στην κεφαλαιοποίηση «υπεραξίας» (ΜεΗπνεη). Αμφότερες οι ανα
καλύψεις αυτές παραπέμπουν στον ορισμό της αξίας ως έκφρασης 
της κοινωνικά αναγκαίας εργασίας, με τον οποίο ενισχύεται η 
απόρριψη της σκοπιάς του αφηρημένου Ηοπιο οεοοηοπιιαίδ, που 
ορίζεται αποκλειστικά από τον υπολογισμό της ατομικής του 
«ωφέλειας».

Για μια παρουσίαση των τεχνικών όψεων της κριτικής της πο
λιτικής οικονομίας στον Μαρξ, βλέπε Ρίειτε δαίαιηα και Τγ&π Ηαί 
Ηαο: ΙηίΓοάυαΐοη έ Γέωηοτηίβ άβ Ματχ (ία Οέοοιινβιΐε, «ΚερέΐΌδ», 
Παρίσι 1992).

δημοσιεύσει μια τέτοια συνθηματική φράση. Πάντως την έγραψε 
και έφτασε σ’ εμάς σαν «κλεμμένο γράμμα». Όμως, η εν λόγω 
διατύπωση είναι αρκετά παράδοξη. Υπό μίαν έννοια, διακρίνε- 
ται από απόλυτη συνοχή. Εκείνο που θέτει ως αίτημα, το πράτ
τει πάραυτα (μπαίνει κανείς στον πειρασμό να πει, χρησιμοποι
ώντας μεταγενέστερη ορολογία, ότι η διατύπωση έχει κάτι το 
επιτελεστικό). Όταν γράφεις: «Οι φιλόσοφοι απλώς ερμήνευσαν 
διαφορετικά τον κόβμο· εκείνο που μετράει, είναι να αλλάξει», 
σημαίνει ότι θέτεις πως υπάρχει ένα σημείο χωρίς επιστροφή για 
οποιαδήποτε σκέψη θέλει να είναι πραγματική, γήινη ή «εκκο- 
σμικευμένη». Σημαίνει ακόμη ότι απαγορεύεις στον εαυτό σου 
να γυρίσει πίσω, προς τη φιλοσοφία. Ή, αν θέλετε, σημαίνει ότι 
αυτοκαταδικάζεσαι, εάν ξανάρχιζες κάποτε να ερμηνεύεις τον 
κόσμο και συγκεκριμένα την κοινωνία, να χαρακτηριστείς και 
πάλι φιλόσοφος, εφόσον ανάμεσα στη φιλοσοφία και την επανά
σταση δεν υπάρχει μεσοδιάστημα. Εντέλει, φτάνοντας στα άκρα,
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σημαίνει ότι πιθανόν αυτός να είναι ένας τρόπος να καταδικά
σεις τον εαυτό σου στη σιωπή.

Όμως ο εκβιαστικός χαρακτήρας αυτού του διλήμματος μας 
αποκαλύπτει την άλλη του όψη: αν «το λέγειν είναι πράττειν», 
από μία άλλη πλευρά «το πράττειν είναι λέγειν», και οι λέξεις 
δεν είναι ποτέ αθώες. Για παράδειγμα, δεν είναι αθώο να θέτει 
κανείς ότι οι ερμηνείες του κόσμου είναι διαφορετικές, ενώ ο 
επαναστατικός μετασχηματισμός —εξυπακούεται— είναι ένας, ή 
είναι μονοσήμαντος. Διότι τούτο σημαίνει ότι δεν υπάρχει παρά 
μόνον ένας τρόπος να αλλάξουμε τον κόσμο: εκείνος που κα
ταργεί την υπάρχουσα τάξη, δηλαδή η επανάσταση, η οποία δεν 
θα μπορούσε να είναι αντιδραστική ή αντιλαϊκή. Ειρήσθω εν πα- 
ρόδω ότι ο Μαρξ θα εγκαταλείψει πολύ γρήγορα αυτή τη θέση: 
ήδη από το Μανιφέστο, και κατά μείζονα λόγο στο Κεφάλαιο, 
θα επισημάνει τη δύναμη με την οποία ο καπιταλισμός «μετα
σχηματίζει τον κόσμο» και θα θέσει το κομβικό ερώτημα για το 
αν υπάρχουν πολλοί τρόποι να αλλάξουμε τον κόσμο ή για το 
πώς η μία αλλαγή μπορεί να διεισδύσει στην άλλη, ακόμη και να 
την διαστρεβλώσει. Επιπροσθέτως, τούτο σημαίνει ότι ο μοναδι
κός μετασχηματισμός του κόσμου εκπροσωπεί ταυτόχρονα τη 
«λύση» των εσωτερικών συγκρούσεων της φιλοσοφίας. Παλαιά 
φιλοδοξία των φιλοσόφων (Αριστοτέλης, Καντ, Χέγκελ...), την 
οποία η «επαναστατική πρακτική» θα μπορούσε έτσι να πραγμα
τοποιήσει καλύτερα από αντούς'.

Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα: η διατύπωση που επινόησε ο . 
Μαρξ, αυτή η συνθηματική φράση που είναι ήδη από μόνη της 
μια πράξη «εξόδου», δεν έγινε κατά τύχη φιλοσοφικώς διάσημη. 
Αν διαθέτει κανείς λίγη μνήμη, πολύ γρήγορα της βρίσκει βαθιά 
συγγένεια όχι μόνο με άλλα συνθήματα (όπως το «αλλάξτε τη 
ζωή» του Αρθούρου Ρεμπώ: είναι γνωστό ότι ο Αντρέ Μπρετόν,
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συγκεκριμένα, επιχείρησε αυτήν τη σύγκριση10), αλλά και με άλ
λες φιλοσοφικές διατυπώσεις, εξίσου επιγραμματικές, οι οποίες 
παραδοσιακώς θεωρούνται «θεμελιώδεις» και αυτοπαρουσιάζο- 
νται άλλοτε ως ταυτολογίες και άλλοτε ως αντιθέσεις. Όλες αυ
τές οι φράσεις, όσο διαφορετικό κι αν είναι το περιεχόμενό τους 
ή οι προθέσεις τους, στοχεύουν από κοινού στο ζήτημα της σχέ
σης μεταξύ θεωρίας και πράξης, μεταξύ συνείδησης και ζωής. 
Αυτό ισχύει, αρχίζοντας από το «Νοείν και ον ταυτίζονται» του 
Παρμενίδη, μέχρι το «Για όσα δεν μπορεί να μιλάει κανείς, γι’ 
αυτά-πρέπει να σωπαίνει» του Βιτγκενστάιν, περνώντας από τον 
Σπινόζα («Ο Θεός είναι η φύση»), τον Καντ («Χρειάστηκε να πε
ριορίσω τη γνώση, για να αφήσω χώρο στην πίστη») και τον Χέ
γκελ («Το ορθολογικό είναι πραγματικό, το πραγματικό είναι 
ορθολογικό»). Νά λοιπόν που ο Μαρξ βρίσκεται όχι απλώς στην 
καρδιά της φιλοσοφίας, αλλά στο κέντρο τής πιο θεωρητικής της 
έκφανσης, εκείνης που προσπαθεί να σκεφτεί τα ίδια τα όρια της 
φιλοσοφίας, είτε για να τα καταργήσει είτε για να τα αναγνωρί
σει και, βάσει αυτών, να αυτοθεσμοθετηθεί.

Έχοντας υπόψη μας τούτη τη βαθιά αμφισημία (που δεν θα 
πρέπει να την θεωρήσουμε αγεφύρωτη αντίφαση, ούτε όμως να 
την μετατρέψουμε σε ένδειξη αχανούς βάθους, πράγμα που δεν 
θα αργούσε να μας οδηγήσει στον «μυστικισμό», του οποίου 
ακριβώς τις ρίζες αναζητεί ο Μαρξ...), μπορούμε να εξετάσου
με από πιο κοντά δύο νευραλγικά θέματα που θίγονται μέσα 
στις Θέσεις: το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ της «πρακτικής» (ή

10. «ϋίδοοιικ £01 ΟοΓίβΓέδ ά65 έοηνώκ» (1935), στο Αικίτέ ΒΓβίοη, Μβηίί&ίβς 
άυ ίηπέβίκνηε, έάίΐίοη οοηιρίέίε, λ-Ι ΡαιινεΠ, Παρίσι 1962 [βλ. και «Επιλογή ελλ. 
βιβλ.»].
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πράξης) και της «πάλης των τάξεων»· το ζήτημα της ανθρωπο
λογίας ή της «ουσίας του ανθρώπου».

Πράξη και πάλη των τάξεων

Οι Θέσεις μιλούν για επανάσταση, αλλά δεν χρησιμοποιούν την 
έκφραση «πάλη των τάξεων». Εντούτοις, δεν είναι αυθαίρετο να 
την υπονοήσουμε εδώ, υπό τον όρο να προσδιορίσουμε το νόημά 
της. Χάρη στις εργασίες των γερμανιστών11, εδώ και μερικά χρό
νια γνωρίζουμε καλύτερα το διανοητικό περιβάλλον αυτών των 
διατυπώσεων, για τις οποίες ο Μαρξ βρήκε κατάλληλες λέξεις, 
αλλά το υπόβαθρό τους δεν του ανήκει απολύτως.

Η επανάσταση, στην οποία αναφέρεται, παραπέμπει ασφαλώς 
στη γαλλική παράδοση. Σκοπός αυτών των νέων ριζοσπαστών 
δημοκρατών είναι η ανάκαμψη του κινήματος που είχε διακοπεί, 
και εν συνεχεία αντιστραφεί, από την «αστική» εγκαθίδρυση της 
δημοκρατίας μετά τον Θερμιδώρ, από τη ναπολεόντειο δικτατο
ρία και, τέλος, από την Παλινόρθωση και την Αντεπανάσταση (σε 
όλες τις περιπτώσεις, από το κράτος). Ακόμη πιο συγκεκριμένα, 
σκοπός τους είναι, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, να ολοκληρωθεί το 
επαναστατικό κίνημα και να καταστεί καθολικό, ξαναβρίσκοντας 
την έμπνευση και την ενεργητικότητα της «αριστερής πλευράς» 
του, αυτής της συνιστώσας της Επανάστασης που μιλούσε για

11. Και κυρίως, στη Γαλλία, χάρη στις μελέτες του Μΐάιεί Εδρα^ηε και του 
ΟέΓ3Γ(1 Βεηδίΐδδαη για τον Μθδ€δ Ηεδδ, τον μελλοντικό θεωρητικό του σιωνισμού, 
που τότε ήταν σοσιαλιστής και συνεργαζόταν στενά με τους Μαρξ και Ένγκελς, 
οι οποίοι ανακάλυψαν μαζί του τον κομμουνισμό ως «λύση του αινίγματος της 
ιστορίας». Βλ. ΟέΓΟτά Βεηδίΐδδαη, Μθ8€8 Η688, Ια ρΙιΐ1θ8θρϊιΐ€, Ιο 8θάα1ΐ8Πΐ6 (1836- 
1845), ΡϋΡ, Παρίσι 1985* Μθδ6δ Ηεδδ, Ββήΐπ, Ραή8, Ιοηάτ€8 (Ια Τήατάιίε βυΓο- 
ρέβππβ), μτφρ.-επιμ. Μ κΜ  Εδρα^ηε, Μ  (Ια Γέτοί, Τιΐδδοη 1988.
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ισότητα (με βασικό εκπρόσωπό της τον Μπαμπέφ), απ’ όπου 
ακριβώς προέκυψε στις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα η ιδέα 
του κομμουνισμού12. Ο Μαρξ θα επιμείνει πολύ στο γεγονός ότι 
δεν πρόκειται για αφηρημένη θεωρητική σύλληψη, για μια ιδανι
κή ή πειραματική πολιτεία (σαν την «Ικαρία» του Καμπέ [θά
βει]), αλλά για ένα κοινωνικό κίνημα του οποίου τα αιτήματα 
αντιπροσωπεύουν απλώς τη συνεπή εφαρμογή των αρχών της 
Επανάστασης — μετρώντας την επίτευξη της ελευθερίας με την 
επίτευξη της ισότητας, και αντιστρόφως, για να καταλήξουμε 
στην αδελφότητα. Εν ολίγοις, ο Μαρξ και άλλοι διαπιστώνουν 
ότι δεν υπάρχει μέση οδός: εάν η επανάσταση σταματήσει κατά τη 
διαδρομή, δεν μπορεί παρά να οπισθοδρομήσει και να ανασυ
γκροτήσει μια αριστοκρατία κατεχόντων που χρησιμοποιούν το 
κράτος, αντιδραστικό ή φιλελεύθερο, για να υπερασπιστούν την 
καθεστηκυία τάξη. Αντιστρόφως, η μόνη δυνατότητα για να ολο
κληρωθεί η επανάσταση και να καταστεί μη αντιστρέψιμη, είναι 
να βαθύνει και να μετατραπεί σε κοινωνική επανάσταση.

Ποιοι είναι λοιπόν οι φορείς αυτής της κοινωνικής επανάστα
σης, οι κληρονόμοι των Ορεινών και του Μπαμπέφ; Αρκεί να έχει 
κανείς ανοιχτά τα μάτια του στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα και να 
ακούει τις κραυγές συναγερμού των κατεχόντων: είναι οι άγγλοι 
«χαρτιστές» εργάτες (ο Ένγκελς τους είχε μόλις περιγράψει στο έρ
γο του Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία, 1844, βιβλίο 
που ακόμα και σήμερα μπορεί κανείς να το διαβάσει με θαυμασμό 
και η επίδρασή του στον Μαρξ υπήρξε απολύτως καθοριστική), εί

12. Βλ. Ιαοςιιεδ ΟΓοη^οηο, €οτηπιυηΐ5ΐηβ /  Κοπιπιιιηΐ8ΐηιΐ8 /  Οοπιπιιιηί8πι, οή- 
£ίπ6 οί άένβίορραηβηΐ ΐηΐ6τηαίϊοηα1 άβ Ια ί6ΠΏίηο1θ£ΐ6 οοτητηιιηαιιίαικ ρΓέΐΏατχΐ8ί6 
068 υίορί8ΐ68 αυχ ηέο-ί)αΰουνί8ί68, 1785-1842, 2 τόμοι, δοΐιπίΐεη αυδ άειη Κατί- 
Ματχ-Ηαιΐδ, ΤπβΓ 1989.
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ναι οι «μεταξουργοί» της Λυών, οι τεχνίτες των προαστίων του Πα
ρισιού και των «υπογείων της Λίλλης» που περιγράφει ο Βίκτωρ 
Ουγκώ, είναι οι υφαντουργοί της Σιλεσίας για τους οποίους ο Μαρξ 
έκανε λόγο πολλές φορές στην εφημερίδα που εξέδιδε στην Κολω
νία, την Εφημερίδα της Ρηνανίας... Με δυο λόγια, είναι όλοι εκείνοι 
που θα αποκαλοΰνται στο εξής (με μια παλιά ρωμαϊκή λέξη) προλε
τάριοι, οι οποίοι δημιουργήθηκαν μαζικά από τη βιομηχανική επα
νάσταση, συγκεντρώθηκαν στις πόλεις και βυθίστηκαν στην αθλιότη
τα, αλλά άρχισαν να κλονίζουν την αστική τάξη πραγμάτων με τις 
απεργίες, τις «ενώσεις» και τις εξεγέρσεις τους. Είναι, για να το 
πούμε έτσι, ο λαός του λαού, το αυθεντικότερο τμήμα του και το 
προμήνυμα του μέλλοντος του. Τη στιγμή που κάποιοι κριτικοί δια
νοούμενοι, γεμάτοι καλή θέληση και ψευδαισθήσεις, αναρωτιούνται 
ακόμη με ποια μέσα θα εκδημοκρατίσουν το κράτος και πώς θα δια
φωτίσουν, για τον σκοπό αυτό, εκείνο που αποκαλούν «μάζα», οι 
ίδιοι οι προλετάριοι περνούν στη δράση, και στην πραγματικότητα 
έχουν ήδη ξαναρχίσει την επανάσταση.

Με μια αποφασιστική διατύπωση, που επανέρχεται σε όλα τα 
κείμενα εκείνης της περιόδου, από την Αγία Οικογένεια (1844) 
έως το Κομμουνιστικό Μανιφέστο (1847), ο Μαρξ θα πει ότι το 
προλεταριάτο «αντιπροσωπεύει στην πράξη την κατάλυση της 
αστικής κοινωνίας» φϋΓ£ει·Μΐ€ ΟβχοΙΙίοΙιβίί), εννοώντας με αυτό: 
1) πως οι συνθήκες ύπαρξης των προλετάριων (αυτό που θα απο- 
καλούσαμε σήμερα αποκλεισμό) βρίσκονται σε αντίφαση με όλες 
τις αρχές αυτής της κοινωνίας· 2) πως οι ίδιοι ζουν σύμφωνα με 
αξίες διαφορετικές από εκείνες της ατομικής ιδιοκτησίας, του 
κέρδους, του πατριωτισμού και του αστικού ατομικισμού· 3) πως 
η αυξανόμενη αντίθεσή τους προς το κράτος και την κυρίαρχη 
τάξη αποτελεί αναγκαίο αποτέλεσμα της νεότερης κοινωνικής δο
μής, αλλά πολύ σύντομα θα γίνει θανάσιμο για την ίδια.
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Η δράση στο παρόν

Οι λέξεις «στην πράξη» (ίη άετ Τβΐ) είναι πολύ σημαντικές. 
Πράγματι, αφενός αναφέρονται στην επικαιρότητα, την πραγμα
τικότητα, τα γεγονότα (Ταίχαοΐιε): εκφράζουν συνεπώς τον έντο
να αντι-οντοπικό προσανατολισμό του Μαρξ και επιτρέπουν να 
κατανοήσουμε γιατί η αναφορά στις πρώτες μορφές της προλε
ταριακής ταξικής πάλης που αρχίζει να οργανώνεται είναι γι’ 
αυτόν εντελώς απαραίτητη. Η επαναστατική πρακτική για την 
οποία μιλούν οι Θέσεις δεν πρέπει να πραγματοποιήσει ένα πρό
γραμμα, ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης της κοινωνίας, κι ακόμα λι- 
γότερο δεν πρέπει να εξαρτάται από μια θεώρηση του μέλλοντος 
που προτείνεται από κάποιες φιλοσοφικές ή κοινωνιολογικές θε
ωρίες (όπως εκείνες των φιλανθρώπων του δεκάτου ογδόου και 
των αρχών του δεκάτου ενάτου αιώνα). Αντίθετα, πρέπει να συ- 
μπέσει με την «πραγματική κίνηση που εκμηδενίζει την υπάρχου- 
σα κατάσταση πραγμάτων», όπως θα γράψει ο Μαρξ στη Γερμα
νική ιδεολογία, εξηγώντας ότι αυτός είναι και ο μόνος υλιστικός 
ορισμός του κομμουνισμού.

Αλλά έτσι αγγίζουμε μια δεύτερη πτυχή: η έκφραση «στην 
πράξη» σημαίνει επίσης πως πρόκειται για μια δραστηριότητα 
(Τ&1ί§1<6ίΐ), για ένα .εγχείρημα που διαδραματίζεται στο παρόν 
και στο οποίο τα άτομα δίνονται με όλες τις φυσικές και δια
νοητικές τους δυνάμεις. Συνεπώς, εδώ συμβαίνει μια σημαντική 
ανατροπή. Ο Μο$εδ Η6$$ και άλλοι «νεαροί εγελιανοί», αντίπα
λοι των φιλοσοφιών της ιστορίας, οι οποίες αναμασούν διαρκώς 
το νόημα του παρελθόντος, και των φιλοσοφιών του δικαίου, οι 
οποίες σχολιάζουν την καθεστηκυία τάξη, είχαν προτείνει μια 
φιλοσοφία της δράσης (ο Φόυερμπαχ, από την πλευρά του, είχε 
δημοσιεύσει ένα μανιφέστο για μια φιλοσοφία τον μέλλοντος).
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Κατά βάθος, εκείνο που θέλει να πει ο Μαρξ είναι το εξής: η 
δράση πρέπει να «πράττεται» στο παρόν και όχι να σχολιάζεται 
ή να ανακοινώνεται. Όμως τότε η φιλοσοφία πρέπει να παρα
χωρήσει τη θέση της στη δράση. Στα επαναστατικά αιτήματα και 
κινήματα δεν αντιστοιχεί ούτε καν μια «φιλοσοφία της δράσης», 
αλλά η ίδια η δράση, δίχως φράσεις.

Ωστόσο, η προσταγή προς τη φιλοσοφία να παραχωρήσει τη 
θέση της δεν μπορεί να της είναι αδιάφορη: εάν είναι συνεπής με 
τον εαυτό της, η φιλοσοφία πρέπει, κατά παράδοξο τρόπο, να 
δει στην προσταγή αυτή τη δική της πραγμάτωση. Ο Μαρξ εδώ 
έχει κατά νου πριν απ’ όλα, φυσικά, τη γερμανική ιδεαλιστική 
παράδοση, με την οποία έχει ανατραφεί και ο ίδιος και οι σχέ
σεις της με τη γαλλική επαναστατική ιδέα είναι ιδιαίτερα στενές. 
Έχει κατά νου την καντιανή συνθηματική διατύπωση «να κάνεις 
το καθήκον σου», να ζεις δηλαδή μέσα στον κόσμο σύμφωνα με 
την κατηγορική προσταγή (της οποίας το περιεχόμενο είναι η αν
θρώπινη αδελφότητα). Έχει κατά νου αυτά που λέει ο Χέγκελ 
στη Φαινομενολογία τον Πνεύματος: «Ό,τι πρέπει να είναι, είναι 
και στην πράξη (ΐη άβτ Ταΐ), και ό,τι απλώς πρέπει να είναι, χω
ρίς να είναι, δεν έχει καμία αλήθεια». Περισσότερο πολιτικά, 
έχει κατά νου το γεγονός ότι η νεότερη φιλοσοφία ταύτισε το 
καθολικό με τις αρχές της Διακήρυξης των δικαιωμάτων τον αν- 
θρώπον και τον πολίτη. Όμως, ακριβώς, οι αρχές αυτές, που θε
ωρητικά είναι ιερές, είτε αγνοούνται και καταπατούνται συστη
ματικά από την αστική κοινωνία (όπου δεν βασιλεύει η ισότητα 
ούτε καν η ελευθερία, για να μη μιλήσουμε για αδελφότητα)· είτε 
αρχίζουν να γίνονται πράξη, αλλά μέσω μιας επαναστατικής, 
«εξεγερσιακής» πρακτικής (της πρακτικής εκείνων που εξεγείρο- 
νται όλοι μαζί, αντικαθιστώντας, αν χρειαστεί, τα «όπλα της 
κριτικής» με την «κριτική των όπλων»). Αυτήν ακριβώς τη συνέ
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πεια, που είναι κάπως σκληρή για τη φιλοσοφία, αλλά προκύ
πτει από τις δικές της αρχές, πρέπει να εννοήσουμε όταν ο 
Μαρξ κάνει λόγο για μετατροπή του ιδεαλισμού σε υλισμό.

Οι δυο όψεις του ιδεαλισμού

Ας σταθούμε λίγο στο σημείο αυτό. Αν οι προηγούμενες παρατη
ρήσεις είναι σωστές, τότε ο υλισμός του Μαρξ δεν έχει καμία 
σχέση με οποιαδήποτε αναφορά στην ύλη — και τα πράγματα θα 
παραμείνουν έτσι για πολύ καιρό, έως ότου ο Ένγκελς αναλάβει 
να ενοποιήσει τον μαρξισμό με τις φυσικές επιστήμες του δεύτε
ρου μισού τού δεκάτου ενάτου αιώνα. Πάντως, για την ώρα, 
έχουμε να κάνουμε με έναν περίεργο «υλισμό χωρίς ύλη». Γιατί 
λοιπόν η επιλογή αυτής της λέξης;

Εδώ, ο ιστορικός της φιλοσοφίας επανακτά τα δικαιώματά 
του, παρά τα χτυπήματα που του έχει επιφέρει ο Μαρξ. Οφείλει 
να εξηγήσει τούτο το παράδοξο, κάτι που τον οδηγεί επίσης στο 
να καταδείξει το μπέρδεμα που προκύπτει (αλλά, να το επανα- 
λάβουμε, το μπέρδεμα αυτό κάθε άλλο παρά αυθαίρετο είναι). 
Αν ο Μαρξ διακήρυξε ότι η αλλαγή του κόσμου αποτελεί υλιστι
κή αρχή, προσπαθώντας ταυτόχρονα να διαφοροποιηθεί από τον 
προϋπάρχοντα υλισμό (τον υλισμό που ο ίδιος αποκαλεί «πα
λαιό» και βασίζεται ακριβώς στην ιδέα ότι οποιαδήποτε εξήγηση 
πηγάζει από την ύλη, πράγμα που αποτελεί επίσης μια «ερμηνεία 
του κόσμου», αμφισβητήσιμη ως εκ τούτου), αυτό προφανώς συ
νέβη για να αντιπαρατεθεί στον ιδεαλισμό. Το κλειδί για τις δια
τυπώσεις του Μαρξ δεν βρίσκεται στη λέξη υλισμός, αλλά στη 
λέξη ιδεαλισμός. Το ερώτημα που τίθεται ξανά είναι: γιατί;

Πρώτος λόγος: επειδή οι ιδεαλιστικές ερμηνείες της φύσης 
και της ιστορίας, τις οποίες προτείνουν οι φιλόσοφοι, επικαλού
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νται αρχές όπως το πνεύμα, ο λόγος, η συνείδηση, η ιδέα... Και, 
στην πράξη, αυτές οι αρχές καταλήγουν πάντοτε όχι στην επα
νάσταση, αλλά στην αγωγή (δηλαδή στη διαμόρφωση) των μα
ζών, το βάρος της οποίας προσφέρονται να επωμιστούν μεγαλό
ψυχα οι φιλόσοφοι. Στα χρόνια του Πλάτωνα, ήθελαν να συμ
βουλεύουν τους ηγεμόνες εν ονόματι της ιδανικής Πολιτείας. 
Στη δημοκρατική μας εποχή, θέλουν να εκπαιδεύσουν τους πολί
τες (ή «να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτές» των πολιτών: τους 
δικαστές, τους γιατρούς, τους καθηγητές, θρονιασμένοι —τουλά
χιστον από ηθική άποψη— στην κορυφή του πανεπιστημιακού 
οικοδομήματος) εν ονόματι του λόγου και της ηθικής.

Όλα αυτά είναι σωστά, αλλά πίσω από αυτή τη λειτουργία 
του ιδεαλισμού κρύβεται μια δυσκολία περισσότερο επίφοβη. 
Στη νεότερη φιλοσοφία (που βρίσκει την αληθινή της γλώσσα με 
τον Καντ), όταν γίνεται λόγος για συνείδηση, για πνεύμα ή για 
λόγο, οι κατηγορίες αυτές που εκφράζουν το καθολικό έχουν πά
ντοτε δύο όψεις και οι διατυπώσεις του Μαρξ στις Θέσεις δεν 
παύουν να αναφέρονται στις όψεις αυτές. Δύο ιδέες συνδυάζο
νται εκεί πολύ στενά μεταξύ τους: η παράσταση και η υποκειμε
νικότητα. Η πρωτοτυπία και η δύναμη του μεγάλου (γερμανικού) 
ιδεαλισμού συνίστανται ακριβώς στο ότι σκέφτηκε μ£ συστηματι
κό τρόπο αυτόν τον συνδυασμό.

Προφανώς, ο όρος ερμηνεία, στον οποίο αναφέρεται ο 
Μαρξ, αποτελεί μια παραλλαγή της ιδέας της παράστασης. Για 
τον ιδεαλισμό, που κατακρίνεται εδώ, ο κόσμος είναι το αντικεί
μενο μιας ενατένισης η οποία αναζητά τη συνοχή του, το «νόη
μά» του και, κατά συνέπεια, είτε το θέλουμε είτε όχι, προσπαθεί 
να του επιβάλει μια τάξη. Ο Μαρξ είδε πολύ καλά ότι υπάρχει 
συνάφεια μεταξύ του γεγονότος ότι σκεφτόμαστε μια «τάξη του 
κόσμου» (προπάντων στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο) και
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του γεγονότος ότι αποδίδουμε αξία στην τάξη μέσα στον κόσμο: 
εναντίον της «αναρχίας», αλλά επίσης εναντίον της «κίνησης» 
(«Μισώ την κίνηση που μετατοπίζει τις γραμμές», θα γράψει ο 
Μπωντλαίρ)... Είδε ακόμη πολύ καλά ότι, από την άποψη αυτή, 
οι «παλαιοί υλισμοί» ή οι φιλοσοφίες της φύσης που αντικαθι
στούν το πνεύμα με την ύλη ως οργανωτική αρχή περιέχουν ένα 
ισχυρό στοιχείο ιδεαλισμού και, εντέλει, δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά μεταμφιεσμένοι ιδεαλισμοί (ανεξάρτητα από τις κατά τα 
άλλα πολύ διαφορετικές πολιτικές συνέπειες στις οποίες κατα
λήγουν). Πράγμα που μας επιτρέπει να καταλάβουμε γιατί είναι 
τόσο εύκολο για τον ιδεαλισμό να «κατανοήσει» τον υλισμό και 
άρα να τον αναιρέσει ή να τον ενσωματώσει (όπως το βλέπουμε 
στον Χέγκελ, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους υλι
σμούς, εκτός ίσως από τον υλισμό του Σπινόζα, αλλά ο Σπινόζα 
δεν είναι καθόλου ο τυπικός υλιστής...). Τέλος, ο Μαρξ είδε ότι 
στην καρδιά του νεότερου μετεπαναστατικού ιδεαλισμού βρίσκε
ται η αναγωγή της τάξης του κόσμου και της «παράστασης» στη 
δραστηριότητα ενός υποκειμένου που τις δημιουργεί ή, όπως θα 
λέγαμε με καντιανούς όρους, τις «συστήνει».

Περνάμε λοιπόν στην άλλη εκδοχή του ιδεαλισμού: εδώ ο 
ιδεαλισμός δεν είναι φιλοσοφία της παράστασης (ή, αν θέλετε, 
απλή φιλοσοφία της πρωτοκαθεδρίας των «ιδεών»), αλλά φιλο
σοφία της υποκειμενικότητας (κάτι που εκφράζεται σαφώς με 
την αποφασιστική σημασία που αποκτά τώρα η έννοια της συ
νείδησης). Ο Μαρξ σκέφτηκε ότι η υποκειμενική δραστηριότητα 
για την οποία μιλά ο ιδεαλισμός είναι κατά βάθος το ίχνος, η 
άρνηση (η αναγνώριση και ταυτόχρονα η παραγνώριση) μιας 
δραστηριότητας πιο πραγματικής, πιο «αποτελεσματικής», αν θα 
μπορούσαμε να πούμε: δραστηριότητα που θα αποτελούσε σύ
σταση του εξωτερικού κόσμου και, συγχρόνως, σχηματισμό (Βίΐ*
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άιιη£) ή μετασχηματισμό του εαυτού της. Αυτό φανερώνει η επί
μονη χρήση, στον Καντ κι ακόμη περισσότερο στον Φίχτε, του 
λεξιλογίου της πράξης, της δράσης και της δραστηριότητας (ΤίΐΙ, 
Τ&ΐϊ§Μΐ, Ηαηά1ιιη§) (στην πραγματικότητα, από εδώ προέρχεται 
η «φιλοσοφία της δράσης» που πρεσβεύουν οι νέοι εγελιανοί). 
Αυτό φανερώνει ο τρόπος με τον οποίο ο Χέγκελ περιγράφει 
την ύπαρξη της συνείδησης ως ενεργό εμπειρία και τη λειτουργία 
της έννοιας ως έργο («το έργο του αρνητικού»). Εν ολίγοις, δεν 
είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς μέσα από τους αφορισμούς 
του Μαρξ την ακόλουθη υπόθεση: όπως ο παραδοσιακός υλι
σμός στην πραγματικότητα κρύβει ένα ιδεαλιστικό υπόβαθρο 
(την παράσταση, την ενατένιση), κατά τον ίδιο τρόπο ο νεότερος 
ιδεαλισμός στην πραγματικότητα κρύβει έναν υλιστικό προσανα
τολισμό, βάσει της λειτουργίας που αποδίδει στο υποκείμενο 
που ενεργεί, τουλάχιστον εάν δεχτούμε ότι υπάρχει μια λανθά- 
νουσα σύγκρουση ανάμεσα στην ιδέα της παράστασης (ερμηνεί
ας, ενατένισης) και σ’ εκείνη της δραστηριότητας (πρακτικής, έρ
γου, μετασχηματισμού, αλλαγής). Ο Μαρξ, λοιπόν, έθεσε ως σκο
πό του να άρει την αντίφαση, να διαχωρίσει την παράσταση από 
την υποκειμενικότητα και να αναδείξει την κατηγορία της πρα
κτικής δραστηριότητας αυτή καθεαυτήν.

Το υποκείμενο είναι η πρακτική

Άραγε ο Μαρξ πέτυχε στο εγχείρημά του αυτό; Υπό μίαν έννοια, 
απολύτως: διότι μπορεί κανείς κάλλιστα να υποστηρίξει ότι το 
μόνο αληθινό υποκείμενο είναι το πρακτικό υποκείμενο ή το 
υποκείμενο της πρακτικής ή, ακόμη καλύτερα, ότι το υποκείμενο 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πρακτική, η οποία έχει ήδη ανέκα
θεν αρχίσει και συνεχίζεται απεριόριστα. Ξεφεύγουμε όμως έτσι
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από τον ιδεαλισμό; Τίποτε δεν είναι λιγότερο βέβαιο, ακριβώς 
επειδή ο «ιδεαλισμός», ιστορικά, καλύπτει την οπτική γωνία της 
παράστασης και συγχρόνως εκείνη της υποκειμενικότητας. Στην 
πραγματικότητα, πρόκειται για κύκλο ή για θεωρητικό κόμβο που 
λειτουργεί αμφίδρομα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Μαρξ, 
ταυτίζοντας την ουσία της υποκειμενικότητας με την πρακτική 
και την πραγματικότητα της πρακτικής με την επαναστατική δρα
στηριότητα του προλεταριάτου (που είναι αναπόσπαστα δεμένη 
με την ίδια του την ύπαρξη), μετέφερε την κατηγορία υποκείμενο 
από τον ιδεαλισμό στον υλισμό. Θα μπορούσαμε όμως εξίσου να 
ισχυριστούμε ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, προετοίμασε το 
έδαφος, ώστε μονίμως το προλεταριάτο να αναπαριστάνεται (ος 
«υποκείμενο», με την ιδεαλιστική σημασία του όρου (και, εντέλει, 
να αναπαριστάνεται ως παράσταση ή ως αφαίρεση διά της οποί- 
ας και πάλι «ερμηνεύουμε» τον κόσμο ή την αλλαγή του κόσμου: 
άλλωστε, αυτό ακριβώς δεν συνέβη όταν, αργότερα, κάποιοι μαρ
ξιστές θεωρητικοί με βάση την ιδέα της πάλης των τάξεων συνή- 
γαγαν α ρποπ το «νόημα της ιστορίας»;).

Τούτα τα διαλεκτικά παιχνίδια δεν είναι καθόλου αυθαίρετα· 
αντίθετα, είναι στενά δεμένα με την ιστορία της έννοιας επανά
σταση και, κατά συνέπεια, έχουν ταυτόχρονα μια πολιτική και 
μια φιλοσοφική όψη. Από την αρχή της νεότερης περιόδου —πε
ριόδου των λεγάμενων αστικών επαναστάσεων: της αγγλοαμερι- 
κανικής και της γαλλικής—, η ανακάλυψη τον υποκειμένου, ως 
κεντρικής κατηγορίας της φιλοσοφίας που αφορά όλα τα πεδία 
της συγκεκριμένης εμπειρίας (την επιστήμη, την ηθική, το δίκαιο, 
τη θρησκεία, την αισθητική) και επιτρέπει την ενοποίησή τους, 
είναι συνδεδεμενη με την ιδέα ότι η ανθρωπότητα διαμορφώνε
ται ή εκπαιδεύεται μόνη της, με την ιδέα ότι θέτει η ίδια τους νό
μους της και άρα, εντέλει, με την ιδέα ότι απελευθερώνεται η
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ίδια από τις διάφορες μορφές της καταπίεσης, της άγνοιας ή της 
δεισιδαιμονίας, της αθλιότητας κτλ.13 Το δε γενικό υποκείμενο 
αυτής της δραστηριότητας έχει πάντοτε δύο όψεις: μία θεωρητι
κή και μία άλλη συγκεκριμένη και πρακτική, που στον Καντ 
ήταν η ανθρωπότητα, στον Φίχτε γίνεται σε κάποια στιγμή ο λα
ός, το έθνος, στον Χέγκελ, τέλος, οι ιστορικοί λαοί, οι οποίοι εν
σαρκώνουν διαδοχικά «το πνεύμα του κόσμου», δηλαδή την κί
νηση της προόδου του πολιτισμού.

Το ότι ο Μαρξ αναγνώρισε με τη σειρά του στο προλεταριά
το (που είναι, όπως είδαμε προηγουμένως, «ο λαός του λαού», 
αυθεντικά ανθρώπινο και κοινοτικό) το αληθινό πρακτικό υπο
κείμενο, εκείνο που «διαλύει την υπάρχουσα τάξη» και έτσι αλ
λάζει τον εαυτό του (δεΙϋδΐΐέίΐίβΚείι, δεΙβχΐνβΓΕίικΙεηιη̂ ) αλλάζο
ντας ταυτόχρονα τον κόσμο, καθώς και το ότι χρησιμοποίησε 
τούτη τη διαπίστωση (στην οποία προστίθενται κατά περίεργο 
τρόπο το δίδαγμα της άμεσης εμπειρίας και η παλαιότερη θεωρη
τική παράδοση) για να δηλώσει με τη σειρά του πως το υποκεί
μενο είναι η πρακτική, αυτό δεν τον τοποθετεί στην πραγματικό
τητα εκτός της ιστορίας του ιδεαλισμού, αντιθέτως μάλιστα. Ο 
Φίχτε δεν είχε πει τίποτε διαφορετικό. Θα μπορούσαμε μάλιστα 
να ισχυριστούμε, χωρίς διάθεση για λογοπαίγνια, ότι ακριβώς 
αυτά τα στοιχεία είναι που καθιστούν τον Μαρξ και τον «υλισμό 
της πρακτικής» την πιο ολοκληρωμένη μορφή της ιδεαλιστικής 
παράδοσης — μορφή η οποία, περισσότερο από οποιαδήποτε άλ
λη, μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την αδιάκοπη ζωτικότητα του 
ιδεαλισμού έως τις μέρες μας. Για τον λόγο ότι αυτή η μετατόπι

13. Βλ. Καηΐ, ν&Γ8 Ια ραΐχ ρβφέίυβίΐβ. ()υ€ 8ί§πίίί€ 8,οή€ηΐ6Γ άαη8 Ια ρβΠ8έ€? 
Ου ,68Κ β  (}υο 1β8 1υπΊΐ6Γ68?, παρουσίαση ΡΓοηςοΐδε ΡΐΌΐΐδΐ, ΟατηΐεΓ-ΡΙαπιιη&ποη, 
Παρίσι 1991 [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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ση συνδέεται στενά με την προσπάθεια να επεκταθεί η επαναστα
τική εμπειρία και να ενσαρκωθεί στη σύγχρονη κοινωνία, με τις 
κοινωνικές τάξεις και τις κοινωνικές συγκρούσεις της.

Με βάση τα προηγούμενα, θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε 
ότι η υιοθέτηση της οπτικής γωνίας των προλετάριων που βρί
σκονται σε «διαρκή» εξέγερση δεν είχε τόσο ως αποτέλεσμα να 
μπει ένα τέλος στον ιδεαλισμό, όσο να τεθεί το δίλημμα μεταξύ 
υλισμού και ιδεαλισμού, καθώς και το συνεχώς επανερχόμενο 
ζήτημα της διαφοράς τους, στο κέντρο της θεωρίας για το προ
λεταριάτο και τον προνομιακό ιστορικό του ρόλο. Αλλά, μαζί με 
το δίλημμα αυτό, διαπιστώνουμε ότι, ενώ είχε βγει από την πόρ
τα, η φιλοσοφία επιστρέφει από το παράθυρο...

Η πραγματικότητα της «ανθρώπινης ουσίας»

Ας επιστρέψουμε στο κείμενο των Θέσεων, για να αναφερθούμε 
στο άλλο σημαντικό θέμα που τίθεται εκεί: στο θέμα της ανθρώ
πινης ουσίας. Τα δύο θέματα προφανώς συνδέονται μεταξύ τους. 
«Ο Φόυερμπαχ ανάγει τη θρησκευτική ουσία στην ανθρώπινη ου
σία», δηλαδή δείχνει, συγκεκριμένα στο έργο του Η ουσία του 
χριστιανισμού (1841), ότι η ιδέα του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά μια σύνθεση των ανθρώπινων αρετών, η οποία προσωπο- 
ποιείται και προβάλλεται εκτός του κόσμου. «Όμως η ανθρώπι
νη ουσία δεν αποτελεί αφαίρεση που ενυπάρχει στο μεμονωμένο 
άτομο. Στην πραγματικότητά της, είναι το σύνολο των κοινωνι
κών σχέσεων» (άίΐ$ εηχειτιβίβ άεΓ ξεχεΙΙχοΙιαίΐΙΐοΙιεη νειΜΙΐηί^ε, 
γράφει ο Μαρξ σε ένα μείγμα γαλλικών και γερμανικών): για τη 
φράση αυτή από την έκτη θέση χύθηκε τόσο πολλή μελάνη, όση 
και για την ενδέκατη. Αν ακολουθήσουμε προσεχτικά το γράμμα 
του κειμένου, οφείλουμε να σταθούμε σε πολλά σημεία.
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Ο Μαρξ θέτει λοιπόν το ζήτημα της ουσίας του ανθρώπου, ή 
τουλάχιστον δίνει μια απάντηση. Τι πιο φυσικό; Ωστόσο, το ζήτη
μα αυτό, που αποτελεί συστατικό στοιχείο της ανθρωπολογίας, 
δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Υπό μίαν έννοια, είναι τόσο πα
λαιό, όσο και η φιλοσοφία. Αλλά όταν, στις μέρες μας, ο Κλωντ 
Λεβί-Στρως εξηγεί ότι η ουσία του ανθρώπου είναι η διαμάχη με
ταξύ φύσης και κουλτούρας ή όταν ο Λακάν κατασκευάζει τη λέ
ξη «ομιλείναι» [«ρατίέΐΐΐ»], για να δηλώσει πως η ουσία του αν
θρώπου συγκροτείται εξ ολοκλήρου από την ομιλία, οι στοχαστές 
αυτοί εντάσσονται στην ίδια παράδοση με τον Αριστοτέλη, που 
όριζε τον άνθρωπο βάσει της ικανότητας να ομιλεί και της έντα
ξής του στην πόλη, ή με τον Αυγουστίνο, που όριζε τον άνθρωπο 
ως «εικόνα και ομοίωση του Θεού επί της γης». Εξάλλου, αν εξε
τάσουμε τα πράγματα σε ένα αρκετά γενικό επίπεδο, όλοι τους 
πραγματεύονται στην πραγματικότητα το ίδιο ζήτημα. Από την 
Αρχαιότητα έως τις μέρες μας υπάρχει μια μακρά σειρά διαδοχι
κών ορισμών της ανθρώπινης φύσης ή της ανθρώπινης ουσίας. Ο 
ίδιος ο Μαρξ πρότεινε αρκετούς ορισμούς, οι οποίοι στρέφονται 
πάντα γύρω από τη σχέση της εργασίας και της συνείδησης. Στο 
πρώτο βιβλίο του Κεφαλαίου14, αναφέρει έναν πολύ χαρακτηρι
στικό ορισμό του Βενιαμίν Φραγκλίνου (ο άνθρωπος είναι «ε 
ΐοο1ιη£ΐ1άη§ αηίπιειΐ», ένα ον που κατασκευάζει εργαλεία), όχι για 
να τον απορρίψει, αλλά για να τον συμπληρώσει επισημαίνοντας 
ότι η τεχνολογία έχει μια ιστορία, η οποία εξαρτάται από τον 
«τρόπο παραγωγής», και να υπενθυμίσει κατόπιν ότι δεν υπάρχει

14. Πέμπτο κεφάλαιο: «Διαδικασία εργασίας και διαδικασία αξιοποίησης», 
σ. 202. Για το Πρώτο βιβλίο του Κεφαλαίου χρησιμοποιώ τη νέα γαλλική μετά
φραση, που ακολουθεί την 4η γερμανική έκδοση, εκπονημένη υπό την ευθύνη του 
Ι.-Ρ. Ιχίεβντε, Μ6δδΐ(1θΓ/έί1ΐίίοηδ δοααΐεδ, Παρίσι 1983* αυτούσια επανέκδοση 
από τις εκδόσεις ΡϋΡ, Παρίσι 1993.
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τεχνολογία ούτε τεχνική πρόοδος χωρίς συνείδηση, αναστοχασμό, 
πειραματισμό και γνώση. Και στη Γερμανική ιδεολογία, η οποία 
συντάσσεται αμέσως μετά τη διατύπωση που εξετάζουμε, ο Μαρξ 
θα γράψει: «Μπορούμε να διακρίνουμε τους ανθρώπους από τα 
ζώα με βάση τη συνείδηση, τη θρησκεία ή ό,τι άλλο θελήσουμε. Οι 
ίδιοι οι άνθρωποι αρχίζουν να διακρίνονται από τα ζώα από τη 
στιγμή που αρχίζουν να παράγουν τα μέσα επιβίωσής τους, βήμα 
προόδου που προκύπτει από την ίδια τη σωματική τους διάπλαση. 
Παράγοντας τα μέσα επιβίωσης τους, οι άνθρωποι παράγουν εμ
μέσως τον ίδιο τον υλικό τους βίο...». Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο 
Μαρξ θα αναζητήσει την απάντηση στο ζήτημα της ουσίας του αν
θρώπου μέσα στα ίδια τα πράγματα, κάτι που εξάλλου θα αποτε- 
λέσει και σημείο αφετηρίας για όλη τη βιολογική και την τεχνολο
γική ανθρωπολογία, μαρξιστική ή μη.

Ο θεωρητικός ανθρωπισμός

Ωστόσο, χρειάζεται να γίνει μια σημαντική διευκρίνιση για την κα
τανόηση της εμβέλειας του κειμένου μας: άλλο πράγμα είναι 
απλώς να ορίζει κανείς τον άνθρωπο ή την ανθρώπινη φύση και 
άλλο να θέτει ρητώς το ερώτημα «τι είναι ο άνθρωπος;» (ή «ποια 
είναι η ανθρώπινη ουσία;») και, κατά μείζονα λόγο, να το καθιστά 
το θεμελιώδες φιλοσοφικό ερώτημα. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε 
να κάνουμε με μια νέα προβληματική, που μπορούμε να την ονο
μάσουμε, ακολουθώντας τον Αλτουσέρ, θεωρητικό ανθρωπισμό. 
Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, μια τέτοια προβληματική είναι σχε
τικά πρόσφατη, και τη στιγμή που ο Μαρξ γράφει είναι εντελώς 
καινούργια, αφού ανέκυψε στο τέλος του δεκάτου ογδόου αιώνα. 
Στη Γερμανία, οι σημαντικότεροι εκπρόσωποί της είναι ο Καντ 
(Ανθρωπολογία από την άποψη του πραγματισμού, 1798), ο Χού-
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Ο Λουί Αλτουσέρ (γεννήθηκε στο Βίππαηώ-είδ της Αλγερίας το 1918 
και πέθανε στο Παρίσι το 1990) είναι σήμερα περισσότερο γνωστός 
στο ευρύ κοινό για τις τραγωδίες που σημάδεψαν το τέλος της ζωής 
του (φόνος της γυναίκας του, ψυχιατρικός εγκλεισμός: βλέπε την αυ
τοβιογραφία του Ι ’ανεηίτ άητε 1οη£ΐ6πιρ5, δΐοοΙί/ΙΜΕΟ, Παρίσι 
1992), παρά για το θεωρητικό του έργο. Εντούτοις, το έργο αυτό 
αποτέλεσε κεντρικό θέμα των φιλοσοφικών συζητήσεων κατά τις δε
καετίες του ’60 και του ’70, μετά τη δημοσίευση το 1965 των βιβλίων 
Ροιιγ Ματχ και Ιίτε 1ε Οαρίίαΐ (συλλογικό)· (και τα δύο κυκλοφόρη
σαν από τις Εκδόσεις ΡΓβηςσίδ ΜαφεΐΌ). Ο Αλτουσέρ παρουσιάζε
ται τότε, μαζί με τους Λεβί-Στρως, Λακάν, Φουκώ και Μπαρτ, ως 
ηγετική μορφή του «στρουκτουραλισμού». Διαπιστώνοντας την κρί
ση του μαρξισμού, αλλά αρνούμενος να αποδώσει τα αίτιά της 
απλώς στον δογματισμό, επιχειρεί μία εκ νέου ανάγνωση του Μαρξ. 
Δανειζόμενος από την ιστορική επιστημολογία (Μπασελάρ) την έν
νοια της «επιστημολογικής τομής», ερμηνεύει τη μαρξική κριτική της 
πολιτικής οικονομίας ως ρήξη με τον θεωρητικό ανθρωπισμό και 
τον ιστορισμό των ιδεαλιστικών φιλοσοφιών (συμπεριλαβανομένης 
εκείνης του Χέγκελ) και ως θεμελίωση μιας επιστήμης της ιστορίας, 
της οποίας κεντρικές κατηγορίες είναι η «επικαθορισμένη αντίθεση» 
του τρόπου παραγωγής και η «δομή κυριαρχίας» των κοινωνικών 
σχηματισμών. Μια τέτοια επιστήμη αντιτίθεται στην αστική ιδεολο
γία, αλλά συγχρόνως αποδεικνύει την υλικότητα και την ιστορική 
αποτελεσματικότητα των ιδεολογιών, που ορίζονται ως «φαντασια- 
κή σχέση των ατόμων και των τάξεων με τις συνθήκες ύπαρξής 
τους». Όπως δεν υπάρχει τέλος της ιστορίας, έτσι συνεπώς δεν 
υπάρχει και τέλος της ιδεολογίας. Ταυτόχρονα, ο Αλτουσέρ προτεί
νει μια επανεκτίμηση των λενινιστικών θέσεων σχετικά με τη φιλο
σοφία, την οποία ορίζει ως «ταξική πάλη στη θεωρία» (Ιέηίηε εί Ια 
ρΜ1ο$ορΜε, Μ&ερεπ), Παρίσι 1969), ορισμός που του χρησιμεύει για 
να αναλύσει τις αντιθέσεις μεταξύ «υλιστικών» και «ιδεαλιστικών 
τάσεων» στο εσωτερικό της επιστημονικής πρακτικής (ΡΜΐ080ρΜε εί

Αλτουσέρ
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ρΜΙοδορΜε ςροηΐαηέε άε$ 5βνβηΐ5, Μαδρ€Γ0, Παρίσι 1974). Σε μεταγε
νέστερη φάση —επηρεασμένη από την κινέζικη «πολιτιστική επανά
σταση» και από τα κινήματα του Μάη του ’68—, ο Αλτουσέρ ασκεί 
κριτική σε ό,τι πλέον θεωρεί «θεωρητικιστική παρέκκλιση» των πρώ
των του κειμένων, την οποία αποδίδει στην επίδραση του σπινοζι- 
σμού εις βάρος της διαλεκτικής φέιηβηίΒ ά’αυίοοήίίςυε, ΗαοΗεΐΐο- 
υΐίέΓ&ΐιίΓε, Παρίσι 1974). Τονίζοντας εκ νέου τη διαφορά μεταξύ 
μαρξισμού και ανθρωπισμού, σκιαγραφεί μια γενική θεωρία της ιδε
ολογίας ως «αναγόρευσης των ατόμων σε υποκείμενα» και ως συ
στήματος θεσμών, συγχρόνως δημόσιων και ιδιωτικών, που διασφα
λίζουν την αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων («Ιάέο1θ£Ϊ6 61 
αρρ3Γ6ί1δ ίάέο1θ£ί(μΐ65 ά’έΐαΐ», στο Ρθ5ίύοη5, Μΐίοηδ δοοίο&δ, Παρί
σι 1976). [Για τις ελληνικές μεταφράσεις των κειμένων του Αλτου
σέρ, βλ. «Επιλογή ελληνικής βιβλιογραφίας».]

μπολτ15 και ο Φόυερμπαχ, πράγμα που δείχνει ότι η τροχιά του θε
ωρητικού ανθρωπισμού συναντά εκείνη του ιδεαλισμού και της 
αναίρεσής του. Ο παραλληλισμός είναι διαφωτιστικός. Βλέπουμε, 
πράγματι, ότι ο Μαρξ θα στραφεί εναντίον των αντίπαλων θεω
ριών για την ανθρώπινη φύση (πνευματοκρατικών και υλιστικών), 
ασκώντας κριτική ίδιου τύπου με εκείνη που είχε ασκήσει στις θε
ωρίες του υποκειμένου, της ενεργητικότητας και της διαισθητικής 
ενόρασης. Το να πεις ότι «στην πραγματικότητά της» (ίη δείπετ 
ΨίτΗίοΜίείΙ) η ανθρώπινη ουσία είναι το σύνολο των κοινωνικών 
σχέσεων, προφανώς δεν σημαίνει πως αρνείσαι το ερώτημα. Ση
μαίνει όμως πως επιχειρείς να μετατοπίσεις ριζικά τον τρόπο με

15. Ο Χούμπολτ (ΗιιπΛοΙώ:) ίδρυσε το 1810 το πανεπιστήμιο του Βερολίνου, 
που φέρει σήμερα το όνομά του. Οι κυριότερες γλωσσολογικές και φιλοσοφικές μο
νογραφίες του εκδόθηκαν μετά τον θάνατό του το 1835 (βλ. ΙηίΓοώιοίΐοη α Γοευντε 
8ΐΐΓ 1ε Κανί εί αυίτεε ε88ώ8, γαλλ. μτφρ. Ρίειτε Οαιΐδδ&Ι, Γε δειιΐΐ, Παρίσι 1974).
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τον οποίο γινόταν κατανοητό μέχρι τώρα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά 
«τον άνθρωπο», αλλά, ακόμη βαθύτερα, σε ό,τι αφορά «την ουσία».

Οι φιλόσοφοι σχημάτισαν εσφαλμένη ιδέα για το τι είναι μια 
ουσία (και τούτο το σφάλμα τους είναι τόσο... ουσιώδες, ώστε πο
λύ δύσκολα θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια φιλοσοφία δίχως 
αυτό). Νόμισαν, κατά πρώτο λόγο, ότι η ουσία αποτελεί ιδέα ή 
αφαίρεση (θα μπορούσαμε επίσης να πούμε, με διαφορετική ορο
λογία, καθολική έννοια), υπό την οποία μπορούν να ταξινομηθούν, 
σε μια καθοδική κλίμακα γενικότητας, οι διαφορές μεταξύ γενών, 
ειδών και, εντέλει, οι διαφορές μεταξύ ατόμων. Και, κατά δεύτερο 
λόγο, θεώρησαν ότι η γενική αυτή αφαίρεση κατά κάποιον τρόπο 
«κατοικεί» (ίη\νο!ιηακ1) στα άτομα του ίδιου γένους, είτε ως ιδιό
τητα που αυτά κατέχουν, είτε και ως μορφή ή δύναμη που τα κά
νει να υπάρχουν ως ισάριθμα αντίγραφα του ίδιου μοντέλου.

Βλέπουμε λοιπόν τι σημαίνει η παράξενη ισοδυναμία που εισά
γει ο Μαρξ. Κατά βάθος, οι λέξεις σύνολο, κοινωνικές και σχέσεις 
σημαίνουν όλες το ίδιο πράγμα. Πρόκειται για την ταυτόχρονη 
απόρριψη των δύο θέσεων (που αποκαλούνται ρεαλιστική και νομι- 
ναλιστική), στις οποίες μοιράζονται παραδοσιακά οι φιλόσοφοι: 
εκείνης σύμφωνα με την οποία το γένος ή η ουσία προηγείται της 
ύπαρξης των ατόμων, και εκείνης σύμφωνα με την οποία τα άτομα 
αποτελούν την πρωταρχική πραγματικότητα, απ’ όπου προκύπτουν 
με «αφαίρεση» οι καθολικές έννοιες. Διότι, κατά εντυπωσιακό τρό
πο, ούτε η μία ούτε η άλλη από τις δύο αυτές θέσεις είναι ικανή να 
σκεφτεί ακριβώς το πιο ουσιαστικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρ
ξης: τις ποικίλες και ενεργητικές σχέσεις που ιδρύουν τα άτομα με
ταξύ τους (είτε πρόκειται για σχέσεις γλωσσικές, εργασιακές, είτε 
ερωτικές, αναπαραγωγικές, κυριαρχικές, συγκρουσιακές κτλ.), κα
θώς και το γεγονός ότι αυτές ακριβώς οι σχέσεις ορίζουν το κοινό 
στοιχείο των ατόμων, το «γένος». Το ορίζουν, επειδή το συγκρο
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τούν ανά πάσα στιγμή, υπό ποικίλες μορφές. Προμηθεύουν, συνε
πώς, το μόνο «πραγματικό» περιεχόμενο της έννοιας ουσία, όταν 
αυτή εφαρμόζεται στον άνθρωπο (δηλαδή στους ανθρώπους).

Το διατομικό στοιχείο

Δεν θα ασχοληθούμε με το αν αυτή η οπτική είναι απολύτως 
πρωτότυπη ή αν χαρακτηρίζει μόνο τη σκέψη του Μαρξ. Το βέ
βαιο είναι ότι έχει συνέπειες τόσο στο πεδίο της φιλοσοφικής συ
ζήτησης (στο επίπεδο αυτού που αποκαλείται «οντολογία»16), όσο 
και στο πεδίο της πολιτικής. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Μαρξ 
απορρίπτουν συγχρόνως την ατομικιστική οπτική (προτεραιότη
τα του ατόμου και, κυρίως, φανταστική σύλληψη μιας ατομικότη
τας που θα μπορούσε να οριστεί δι’ εαυτήν, μεμονωμένα, ασχέ
τως αν αυτό γίνεται με όρους βιολογίας, ψυχολογίας, οικονομι
κής συμπεριφοράς κτλ.), καθώς και την οπτική του οργανικισμού 
(που σήμερα την αποκαλούμε επίσης, ακολουθώντας τους Αγγλο- 
σάξονες, ολιστική οπτική: προτεραιότητα του όλου και συγκεκρι
μένα της κοινωνίας, θεωρούμενης ως αδιαίρετης ενότητας, της 
οποίας τα άτομα θα ήταν απλώς λειτουργικά μέλη).17 Δεν πρό

16. Όρος που επινοήθηκε τον δέκατο έβδομο αιώνα για να δηλώσει ό,τι ο 
Αριστοτέλης ονόμασε «επιστήμη των πρώτων αρχών και των πρώτων αιτίων», 
που την ταύτισε με τη σκέψη για το «ον ως ον» και τη διέκρινε από τη μελέτη για 
τα επιμέρους γένη όντων.

17. Βλ. Ιοιπδ Οιιπιοηΐ, Ηοιηο αβ(]υα1ΐ8 I. 06Π686 61 έραηουί88βΏ€ηΙ ά€ Γίάέοΐοβίβ 
έωηοπιΐηυο, ΟαΙΙίτηαΓά, Παρίσι 1977, σύμφωνα με τον οποίο ο Μαρξ «παρά τα φαι
νόμενα [...] είναι ουσιαστικά ατομικιστής». Παρόμοιο συμπέρασμα εξάγουν από 
διαφορετικές προκείμενες ο Ιοη ΕΙδίετ, ένας από τους βασικούς εκπροσώπους του 
«αναλυτικού μαρξισμού» (Μα^ίπξ 5αΐ8€ ο ί Ματχ, Ο&τη&πά  ̂ 1985* γαλλ. μτφρ.: 
ΚατΙ Ματχ, υηε ΐηίβΓρΓέίαίΐοπ απα!γΐΐηυβ, ΡυΡ, Παρίσι 1989), και ο Ιαοςυεδ Βίάεΐ, 
ΤΙιέοήε 06 Ια πιοά&Ίιΐΐέ, δΐιΐνί άε Ματχ 6ΐ Ιε ΐΏατώέ, ΡυΡ, Παρίσι 1990.
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κειται, κατά συνέπεια, ούτε για τη «μονάδα» του Χομπς και του 
Μπένθαμ ούτε για το «μεγάλο ον» του Αύγουστου Κοντ. Είναι 
αποκαλυπτικό το γεγονός ότι ο Μαρξ (ο οποίος μιλούσε γαλλικά 
σχεδόν εξίσου καλά με τα γερμανικά) αναζήτησε εδώ την ξένη λέ
ξη εηδεπιΜε [σύνολο], προφανώς για να αποφύγει να χρησιμο
ποιήσει το γερμανικό ά&8 Οαηζε, το «όλον» ή η ολότητα.

Ίσως τα πράγματα να ήταν σαφέστερα ως προς τη μορφή 
τους (μα όχι και ως προς το βάθος τους), αν προσθέταμε με τη 
σειρά μας μια λέξη στο κείμενο, στην ανάγκη επινοώντας την, 
για να χαρακτηρίσουμε τούτη τη σύλληψη της δημιουργικής σχέ
σης, η οποία μετατοπίζει το ερώτημα της ανθρώπινης ουσίας, δί- 
νοντάς του ταυτόχρονα μια τυπική απάντηση (που περιέχει εν 
σπέρματι μια διαφορετική προβληματική από εκείνη του θεωρη
τικού ανθρωπισμού). Η λέξη αυτή, όντως, υπάρχει, αλλά απαντά 
σε στοχαστές του εικοστού αιώνα (Κοζέβ, Σιμοντόν, Λακάν...): 
εννοούμε ακριβώς τη σύλληψη της ανθρωπότητας ως διατομικής 
πραγματικότητας και, τελικά, τη σύλληψη της διατομικότητας 
αυτής καθεαυτήν18. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάτι που υπάρχει 
ιδεατά «μέσα» σε κάθε άτομο (ως μορφή ή υπόσταση) ή για κάτι 
το εξωτερικό που θα βοηθούσε να το κατατάξουμε, αλλά για κά
τι που υπάρχει ανάμεσα στα άτομα, εξαιτίας των ποικίλων αλ- 
ληλεπιδράσεών τους.

Μια οντολογία της σχέσης

Είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε ότι εδώ διαφαίνεται 
μια «οντολογία». Αλλά, με την οντολογία αυτή, η συζήτηση για

18. Βλ. κυρίως ΟίΙ&επ 5ίπιοη<1οη, ΙΊηώνίάιιαΙίοπ ρ$γΑ ίψ 6  α  οοΙΙέαίνε, 
ΑιιΜεΓ, Παρίσι 1989.
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τις σχέσεις του ατόμου και του γένους αντικαθίσταται από ένα 
πρόγραμμα έρευνας σχετικά με την ποικιλία των σχέσεων, που 
αποτελούν εξίσου μεταβάσεις, μεταβιβάσεις ή διαβάσεις, κατά τις 
οποίες πλέκεται και ξεπλέκεται ο δεσμός των ατόμων με την 
κοινότητα, δεσμός που, αντιστρόφως, συγκροτεί τα ίδια τα άτο
μα. Πράγματι, εκείνο που ξαφνιάζει περισσότερο εδώ, είναι 
ακριβώς ότι μια τέτοια προοπτική εγκαθιδρύει πλήρη αμοιβαιό
τητα μεταξύ αυτών των δύο πόλων, που δεν μπορούν να υπάρ
ξουν ο ένας χωρίς τον άλλον και συνεπώς δεν αποτελούν, καθέ
νας για λογαριασμό του, παρά αφαιρέσεις, αλλά είναι και οι δύο 
απαραίτητοι για τη σύλληψη του συσχετισμού ή της σχέσης 
(νειΜΙίιπδ).

Τα πράγματα εδώ μπορεί να μοιάζουν εντελώς θεωρητικά* 
όμως, αντίθετα, στο σημείο αυτό προσεγγίζουμε πολύ και συνα
ντάμε εκ νέου, χάρη σ’ ένα χαρακτηριστικό βραχυκύκλωμα, το 
ζήτημα της πολιτικής. Πράγματι, οι σχέσεις για τις οποίες μιλά
με δεν αποτελούν παρά διαφοροποιημένες πρακτικές, συγκεκρι
μένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων. Επιπλέον, αυτή η 
διατομική οντολογία περιλαμβάνει στοιχεία που τουλάχιστον 
συνάδουν με κείμενα σαν τη Διακήρυξη των δικαιωμάτων τον 
ανθρώπου και του πολίτη (η οποία τελείως άδικα εκλαμβάνεται 
συχνά ως «ατομικίστικό» κείμενο) και, ακόμη περισσότερο, με 
την πρακτική των επαναστατικών κινημάτων: πρακτική που δεν 
αντιπαραθέτει ποτέ την πραγμάτωση του ατόμου στα συμφέρο
ντα της κοινότητας, που ούτε καν διαχωρίζει το άτομο από την 
κοινότητα, αλλά προσπαθεί πάντοτε να τα πραγματώσει το ένα 
διά του άλλου. Γιατί, αν αληθεύει ότι μόνο τα άτομα μπορούν σε 
τελική ανάλυση να έχουν δικαιώματα και να διατυπώνουν διεκ
δικήσεις, η κατάκτηση αυτών των δικαιωμάτων ή η απελευθέρω
ση (ή και η εξέγερση) είναι κατά αναγκαίο τρόπο συλλογική.
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Αναμφίβολα, μπορεί να πει κανείς ότι η εν λόγω διατύπωση 
δεν περιγράφει μια υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων, κι ακόμη 
λιγότερο ένα σύστημα θεσμών, αλλά μάλλον μια διαδικασία 
(τουλάχιστον όπως τη βιώνουν όσοι συμμετέχουν σ’ αυτήν). 
Αλλά ακριβώς αυτό θέλει να πει ο Μαρξ. Μάλιστα, υπό αυτούς 
τους όρους, καταλαβαίνουμε ότι η έκτη Θέση, που ταυτίζει την 
ανθρώπινη ουσία με «το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων», και 
η τρίτη, η όγδοη ή η ενδέκατη Θέση, που κατευθύνουν όλη τη 
σκέψη στην επαναστατική πρακτική και στην αλλαγή, λένε στην 
πραγματικότητα ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Ας τολμήσουμε λοι
πόν να το πούμε: οι κοινωνικές σχέσεις που αναφέρονται εδώ 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας αδιάκοπος μετασχηματισμός, 
μια «διαρκής επανάσταση» (η έκφραση αυτή αναμφίβολα δεν 
εφευρέθηκε από τον Μαρξ, αλλά έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη 
σκέψη του έως το 1850 περίπου). Για τον Μαρξ του Μαρτίου 
1845, δεν είναι αρκετό να πει κανείς ακολουθώντας τον Χέγκελ 
ότι «το πραγματικό είναι ορθολογικό» και ότι το ορθολογικό, 
αναγκαστικά, πραγματώνεται: πρέπει να πει ότι δεν υπάρχει 
πραγματικό, και ορθολογικό, εκτός της επανάστασης.

Η αντίρρηση τον Στίρνερ

Τι άλλο να ζητήσει κανείς; Είπα προηγουμένως, ωστόσο, ότι ο 
Μαρξ δεν μπορούσε να μείνει εκεί: αυτό πρέπει τώρα να γίνει 
κατανοητό. Τούτο δεν θα συνέβαινε, αν περιοριζόμασταν στο να 
δείξουμε ότι με την αντικατάσταση του υποκειμένου από την 
πρακτική γεννιέται ένας κύκλος, μια λογική δυσκολία, ή ότι η 
έννοια της ουσίας κινδυνεύει να βρεθεί αποσταθεροποιημένη, 
ανάμεσα στην εσωτερική κριτική της παραδοσιακής οντολογίας 
και τη διάλυσή της μέσα στην πολλαπλότητα των συγκεκριμένων
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ερευνών σχετικά με τις κοινωνικές σχέσεις. Δίχως αμφιβολία, η 
Γερμανική ιδεολογία είναι κείμενο πολύ συγγενούς έμπνευσης με 
τις Θέσεις για τον Φόυερμπαχ· κι ωστόσο μιλάει ήδη άλλη 
γλώσσα. Οι τυπικοί λόγοι που προαναφέρθηκαν δεν αρκούν για 
να εξηγηθεί η αλλαγή αυτή.

Πιστεύω ότι υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος, συγκυριακός 
λόγος, που όμως αποκαλύπτει μια θεμελιώδη δυσκολία. Ορισμέ
νοι ιστορικοί της σκέψης του Μαρξ (κυρίως ο Αιιρ$ίε Οογπιι) 

τον εντόπισαν, όμως πολλοί τον αγνόησαν ή τον υποτίμησαν, 
κυρίως επειδή διαβάζουν συνήθως μόνο το πρώτο μέρος του βι
βλίου (Φόυερμπαχ), που μια μακρά παράδοση μας έχει συνηθίσει 
να το εκλαμβάνουμε ως αυτόνομη έκθεση του «ιστορικού υλι
σμού», ενώ πρόκειται κατ’ ουσίαν για απάντηση, και μάλιστα 
για απάντηση συχνά αμήχανη (κάθε αναγνώστης μπορεί να το 
διαπιστώσει πληρώνοντας το κόστος), στην πρόκληση ενός άλ
λου θεωρητικού. Ο θεωρητικός αυτός, του οποίου είναι καιρός 
να μετρήσουμε τη δύναμη, είναι ο Μαξ Στίρνερ [Μ&χ 5ϊϊγπ©γ] 

(ψευδώνυμο του Κάσπαρ Σμιτ [Οκρατ δοΙιπΜ]), συγγραφέας 
του έργου Ο μοναδικός και η ιδιοκτησία του, που δημοσιεύτηκε 
στο τέλος του 184419. Λίγους μήνες αργότερα, μόλις την επαύριο 
της σύνταξης των Θέσεων, με την προτροπή του Ένγκελς, ο 
Μαρξ άρχισε να σπάει τα δόντια του με το Ο μοναδικός...

Ποιος είναι λοιπόν ο Στίρνερ, από θεωρητική άποψη; Εν 
πρώτοις, είναι ένας αναρχικός, που υπερασπίζεται την αυτονο
μία της κοινωνίας, αποτελούμενης από μεμονωμένα άτομα, «ιδιο
κτήτες» του σώματός τους, των αναγκών τους και των ιδεών 
τους, απέναντι στο σύγχρονο κράτος, στο οποίο συμπυκνώνεται

19. Μαχ $ΐΐπΐ6Γ, ΐν π ίη υ β  α  8α ρτορήέΐέ, γαλλ. μτφρ. ΚοβεΛ ί .  ΚεοΙ&ΐΓε, 
δίοοίί Ρΐιΐδ, Παρίσι 1972.
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κατά τον Στίρνερ κάθε κυριαρχία και το οποίο ιδιοποιήθηκε τα 
ιερά χαρακτηριστικά της εξουσίας που κατασκεύασε η πολιτική 
θεολογία του Μεσαίωνα. Αλλά κυρίως ο Στίρνερ είναι ένας 
ακραίος νομιναλιστής. ο όρος αυτός σημαίνει ότι, για τον Στίρ
νερ, οποιαδήποτε «γενικότητα», οποιαδήποτε «καθολική έννοια» 
αποτελεί φαντασία που κατασκευάζεται από τους θεσμούς, ώστε 
να «καταδυναστεύσουν» (οργανώνοντας, ταξινομώντας, απλο
ποιώντας ή και απλώς ονοματίζοντας) τη μόνη φυσική πραγμα
τικότητα, δηλαδή την πολλαπλότητα των ατόμων, το καθένα από 
τα οποία είναι «μοναδικό στο είδος του» (από εδώ και το βασι
κό λογοπαίγνιο του Στίρνερ, το οποίο πάντως έχει παλαιά κα
ταγωγή: το ίδιον του καθενός είναι η ιδιοκτησία τον).

Είδαμε προηγουμένως ότι ο Μαρξ προσπαθεί να επεξεργα
στεί μια έννοια της κοινωνικής σχέσης που, καταρχήν τουλάχι
στον, αντιτίθεται εξίσου στον νομιναλισμό και στην ουσιοκρα- 
τία. Αλλά η κριτική του Στίρνερ ενέχει κινδύνους για τον Μαρξ, 
διότι δεν αρκείται στο να πλήττει τα παραδοσιακά μεταφυσικά 
«γένη» (που όλα είναι λιγότερο ή περισσότερο θεολογικά: το Ον, 
η Υπόσταση, η Ιδέα, ο Λόγος, το Αγαθό...), αλλά βάλλει εναντίον 
όλων των καθολικών εννοιών, δίχως εξαιρέσεις, προαναγγέλλο
ντας έτσι ορισμένες αναλύσεις του Νίτσε και του ρεύματος που 
ονομάζεται σήμερα μεταμοντερνισμός. Ο Στίρνερ δεν δέχεται κα
μία πίστη, καμία Ιδέα, καμία «μεγάλη διήγηση»: ούτε του θεού 
ούτε του Ανθρώπου, ούτε της Εκκλησίας ούτε του Κράτους, ού
τε όμως και της Επανάστασης. Πράγματι, δεν υπάρχει λογική 
διαφορά ανάμεσα στη χριστιανικότητα, στην ανθρωπότητα, στον 
λαό, στην κοινωνία, στο έθνος ή το προλεταριάτο, ούτε και ανά
μεσα στα δικαιώματα τον ανθρώπου και τον κομμουνισμό: όλες 
αυτές οι καθολικές έννοιες αποτελούν στην πραγματικότητα 
αφαιρέσεις, πράγμα που σημαίνει, από τη σκοπιά του Στίρνερ,
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ότι είναι σχήματα της φαντασίας. Και ο ρόλος αυτών των φα
ντασιώσεων είναι να υποκαθιστούν τα άτομα και τις σκέψεις 
των ατόμων: γι’ αυτό και το βιβλίο του Στίρνερ δεν έπαψε να 
τροφοδοτεί τις αριστερές ή δεξιές κριτικές, που εξηγούν ότι οι 
άνθρωποι δεν κερδίζουν τίποτε αν αντικαταστήσουν τη λατρεία 
της αφηρημένης ανθρωπότητας με τη λατρεία της επανάστασης ή 
της επαναστατικής πρακτικής, η οποία είναι εξίσου αφηρημένη, 
και ίσως μάλιστα διατρέχουν τον κίνδυνο μιας ακόμη μεγαλύτε
ρης υποταγής.

Είναι βέβαιο ότι ο Μαρξ και ο Ένγκελς δεν μπορούσαν να 
παρακάμψουν τούτη την αντίρρηση. Διότι προσπαθούσαν να εί
ναι ταυτόχρονα κριτικοί προς τον ιδεαλισμό και την ουσιοκρα- 
τία των φιλοσόφων, αλλά και των κομμουνιστών (για την ακρί
βεια, των ανθρωπιστών κομμουνιστών). Είδαμε ότι η διπλή αυτή 
προοπτική βρισκόταν στο κέντρο της κατηγορίας που ο Μαρξ 
θεώρησε «λύση» των αινιγμάτων της φιλοσοφίας: της επαναστα
τικής πρακτικής. Πώς απάντησε λοιπόν στην πρόκληση; Μετα
σχηματίζοντας τη συμβολική του έννοια της «πράξης» στην ιστο
ρική και κοινωνιολογική έννοια της παραγωγής, και θέτοντας 
ένα ζήτημα χωρίς προηγούμενο στη φιλοσοφία (έστω κι αν η λέ
ξη δεν είναι απολύτως καινούργια): το ζήτημα της ιδεολογίας.

Η Γερμανική ιδεολογία

Εννοείται ότι οι δύο αυτές κινήσεις του Μαρξ συνδέονται στενά. 
Η μία προϋποθέτει διαρκώς την άλλη και αυτό ακριβώς είναι 
που εξηγεί τη διανοητική ενότητα της Γερμανικής ιδεολογίας, 
παρά την ημιτελή και μη ισορροπημένη σύνθεσή της (το τρίτο κε
φάλαιο, που αφορά τον Στίρνερ και επιγράφεται «Άγιος Μαξ», 
καταλαμβάνει από μόνο του σχεδόν τα δύο τρίτα του βιβλίου
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και συνίσταται κατά μεγάλο μέρος σε έναν λεκτικό αγώνα με την 
τυπικά «ειρωνική» επιχειρηματολογία τού Ο μοναδικός και η 
ιδιοκτησία τον, αγώνα που η έκβασή του, από αυστηρά ρητορική 
άποψη, είναι αρκετά αβέβαιη)20. Ολόκληρο το βιβλίο είναι οργα
νωμένο γύρω από την έννοια της παραγωγής, που εκλαμβάνεται 
υπό τη γενική της σημασία, για να δηλώσει κάθε ανθρώπινη δρα
στηριότητα σχηματισμού και μετασχηματισμού της φύσης. Δεν 
είναι υπερβολικό να πούμε ότι μετά την «οντολογία της πρά
ξης», που αναγγέλθηκε στις Θέσεις για τον Φόυερμπαχ, η Γερμα
νική ιδεολογία εκθέτει μια «οντολογία της παραγωγής», αφού, 
όπως το λέει ο ίδιος ο Μαρξ, η παραγωγή διαμορφώνει το είναι 
τον ανθρώπου (5>6ΐη, στο οποίο θα αντιπαραθέσει τη συνείδηση 
του ανθρώπου: Βε\νιΐ85ΐ-«εϊη, δηλαδή κατά λέξη «συνειδητό εί
ναι»). Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή των μέσων επιβίωσής του, 
δραστηριότητα ταυτόχρονα προσωπική και συλλογική (διατομι- 
κή), διαμορφώνει τον άνθρωπο ενώ συγχρόνως μετασχηματίζει 
οριστικά τη φύση, συγκροτώντας έτσι την «ιστορία».

Αφετέρου, όμως, ο Μαρξ θα δείξει ότι και η ίδια η ιδεολογία 
παράγεται, προτού συγκροτηθεί σε μια αυτόνομη παραγωγική 
δομή («προϊόντα» της οποίας είναι οι ιδέες, η συλλογική συνεί

20. Κ. Ματχ εί Ρ. Εη^εΐδ, ΙΊάέοΙοξίε αΐΐεηιαηάε. ϋ ή ίιψ ε  άε Ια ρΜΐ080ρίιϊε 
αΐΐεπιαπάε Ια ρΙυ$ τέεεηίε άαη8 Ια ρεηοηηε άε 8ε8 Γερτέ8εηίαηί8 ΡευεΓΰαώ, Β. 
Βαηετ εί 5ίΐπιεΓ, ε ί άυ 8θάα1ΐ8ΐηε αΐίειηαπά άαπ8 εεΙΙε άε 8ε8 άΐίίέΓεηί8 ρΓορΙιέίε8, 
γαλλ. μτφρ.-παρουσίαση-σημειώσεις Ο. Βαάία, έάΐΐΐοηδ δοααΐεδ, Παρίσι 1976. Η 
έκδοση του Μ&χΐιτπΐίεη Κιιβεί, με τον υπότιτλο «Οοηεερίίοη πι&ΐέηαΐίδΐε άι 
πιοικίε», στο Κ. Ματχ, Οευντε8, III, ΡΜ 080ρΜε, «ΒΐβΙΐοίΗέςιιε άε Ια Ρΐέΐαάε», 
Οα11ίηΐ3Γ(1, Παρίσι 1982, είναι ακρωτηριασμένη: λείπουν τα μέρη που αποδίδο
νται στον Ένγκελς, καθώς και όσα θεωρούνται από τον εκδότη «ξένα προς το 
κεντρικό θέμα» (κάτι που έχει ως αποτέλεσμα οι 550 σελίδες του κειμένου να γί
νουν 275!) [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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δηση: κάτι που αποτελεί αντικείμενο της θεωρίας για τη διανοη
τική εργασία). Η κριτική της ιδεολογίας αποτελεί το αναγκαίο 
προηγούμενο για να γνωρίσουμε το κοινωνικό είναι ως εξέλιξη 
της παραγωγής: από τις άμεσες μορφές της, που συνδέονται με 
την επιβίωση των ατόμων, μέχρι τις πιο έμμεσες μορφές της, που 
παίζουν δευτερεύοντα ρόλο στην αναπαραγωγή της ανθρώπινης 
ζωής. Για να βρούμε το κατευθυντήριο νήμα ολόκληρης της ιστο
ρίας, δεν αρκεί να παρατηρούμε τα γεγονότα· πρέπει να περά- 
σουμε μέσα από την κριτική της κυρίαρχης ιδεολογίας, επειδή η 
τελευταία αποτελεί ταυτόχρονα αντιστροφή του πραγματικού 
και αυτονόμηση των «διανοητικών προϊόντων», διαδικασία η 
οποία έχει σβήσει το ίχνος της πραγματικής καταγωγής των ιδε
ών, ούτως ώστε να αμφισβητείται ακόμη και η ύπαρξη αυτής της 
καταγωγής.

Νά γιατί μιλούσα προηγουμένως για αμοιβαία προϋπόθεση. 
Όμως κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να απορριφθεί και η αντίρ
ρηση του Στίρνερ: γιατί τώρα πια το πρόβλημα δεν είναι να κα
ταγγείλουμε τον αφηρημένο χαρακτήρα των «καθόλου», των «γε
νικοτήτων» και των «ιδεατοτήτων», δείχνοντας ότι αυτά υποκα- 
θιστούν τα πραγματικά άτομα· αλλά καθίσταται δυνατό να μελε
τήσουμε τη γένεσή τους, την παραγωγή τους από τα άτομα, 
δυνάμει των συλλογικών ή των κοινωνικών συνθηκών μέσα στις 
οποίες τα άτομα σκέφτονται και επικοινωνούν μεταξύ τους. 
Έτσι, αντί να μείνουμε διαρκώς εγκλωβισμένοι στο ή όλα ή τί
ποτα (δεχόμενοι ή απορρίπτοντας όλες τις αφαιρέσεις εν σώμα- 
τι), διαθέτουμε ένα κριτήριο, το οποίο μας επιτρέπει να διακρί
νουμε τις αφαιρέσεις που αντιπροσωπεύουν μια πραγματική 
γνώση από εκείνες που έχουν απλώς μια λειτουργία παραγνώρι
σης και εξαπάτησης. Ή καλύτερα: να διακρίνουμε τις περιστά
σεις κατά τις οποίες η χρήση αφαιρέσεων οδηγεί ή δεν οδηγεί σε
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εξαπάτηση. Ο μηδενισμός, σύμφυτος με τη θέση του Στίρνερ, 
ξορκίζεται έτσι λοιπόν από θέσεως αρχής, δίχως ωστόσο να αμ
φισβητείται η αναγκαιότητα μιας ριζικής κριτικής των κυρίαρ
χων ιδεών. Το αντίθετο μάλιστα.

Μεταστροφή της ιστορίας

Η ανάλυση της Γερμανικής ιδεολογίας παρουσιάζεται λοιπόν 
συγχρόνως ως λογική και ιστορική γένεση των κοινωνικών μορ
φών, κατευθυντήριο νήμα τής οποίας αποτελεί η εξέλιξη του κα
ταμερισμού της εργασίας. Κάθε νέο στάδιο του καταμερισμού 
της εργασίας χαρακτηρίζει έναν ορισμένο τρόπο παραγωγής και 
ανταλλαγών. Εξ ου και μια περιοδολόγηση που πρέπει, εννοεί
ται, να μας θυμίσει έντονα την εγελιανή φιλοσοφία της ιστορίας. 
Δεν πρόκειται τόσο για απλή διήγηση των σταδίων της καθολι
κής ιστορίας, αλλά μάλλον (όπως και στον Χέγκελ) για τις τυπι
κές στιγμές της διαδικασίας μέσω της οποίας η ιστορία κατέστη 
καθολική, κατέστη ιστορία της ανθρωπότητας. Εντούτοις, το πε
ριεχόμενο της ανάλυσης του Μαρξ βρίσκεται στον αντίποδα του 
εγελιανού αντικειμενικού πνεύματος. Γιατί εδώ η καθολίκευση 
δεν συνίσταται στον σχηματισμό ενός κράτους δικαίου που εκτεί
νει με έλλογο τρόπο τις εξουσίες του σε όλη την κοινωνία και, 
ως αντάλλαγμα, «ολοκληρώνει» τις δραστηριότητές της. Αντιθέ- 
τως, μια τέτοια νομικο-κρατικιστική καθολικότητα θα θεωρηθεί 
από τον Μαρξ η κατεξοχήν ιδεολογική αντιστροφή των κοινωνι
κών σχέσεων. Πρόκειται μάλλον για το γεγονός ότι η ιστορία 
κατέστη αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση όλων των ατόμων 
και όλων των ομάδων που ανήκουν στην ανθρωπότητα.

Η ευρυμάθεια του Μαρξ, ήδη αναπτυγμένη την εποχή αυτή, 
χρησιμοποιήθηκε για να αποδειχθεί ότι το αντίτιμο του καταμε
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ρισμού της εργασίας είναι η εξέλιξη των μορφών ιδιοκτησίας 
(από την κοινοτική, ή εκ θέσεως, ιδιοκτησία, έως την ατομική 
ιδιοκτησία, στην οποία τυπικά όλοι μπορούν να έχουν πρόσβα
ση). Κάθε τρόπος παραγωγής συνεπάγεται μια ιστορική μορφή 
ιδιοποίησης και ιδιοκτησίας, η οποία είναι απλώς η άλλη του 
όψη. Κατά συνέπεια, ο καταμερισμός της εργασίας αποτελεί την 
ίδια την αρχή της σύστασης και της διάλυσης των κοινωνικών 
ομάδων, όλο και ευρύτερων, όλο και λιγότερο «φυσικών», από 
τις πρωτόγονες κοινότητες έως τις τάξεις, περνώντας από τις 
διάφορες κάστες, συντεχνίες, τάξεις ή ενώσεις (δΐαπάε)... Καθε- 
μία από τις ομάδες αυτές, «κυρίαρχη» ή «κυριαρχούμενη», πρέ
πει να εννοηθεί, εν ολίγοις, ως αντιφατική πραγματικότητα με 
δύο όψεις: ως μορφή σχετικής καθολίκευσης και, συγχρόνως, ως 
μορφή περιορισμού ή διαφοροποίησης των ανθρώπινων σχέσε
ων. Η χρονική τους διαδοχή, συνεπώς, δεν είναι τίποτε άλλο, 
παρά η μεγάλη διαδικασία άρνησης της διαφοροποίησης και της 
ιδιαιτερότητας, αλλά διαμέσου της εμπειρίας και της πλήρους 
πραγμάτωσης των μορφών τους.

Το αφετηριακό σημείο της ανάλυσης ήταν η παραγωγική δρα
στηριότητα των ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με τη φύ
ση: πρόκειται για ό,τι ο Μαρξ αποκαλεί πραγματική προϋπόθε
ση (ννΐτΐίΐίςΐιε νοΓαιΐ586ΐζιιη§), στην οποία επιμένει πολύ, ενάντια 
στις αυταπάτες μιας φιλοσοφίας «δίχως προϋποθέσεις». Όσον 
αφορά τώρα το καταληκτικό σημείο της ανάλυσης, πρόκειται για 
την «αστική» κοινωνία (Μπ·§εΓΐίοΙιε ΟεδεΙΙδοΗβίΐ), που θεμελιώνε
ται στις διάφορες μορφές εμπορίου (νεΛεΗτ, που θα μπορούσα
με να το μεταφράσουμε και ως επικοινωνία) μεταξύ μεμονωμέ
νων ιδιοκτητών, οι οποίοι ανταγωνίζονται οι μεν τους δε. Ή 
μάλλον το καταληκτικό σημείο είναι η αντίφαση που περιέχει 
μια τέτοια κοινωνία. Γιατί η ατομικότητα, όταν τίθεται ως από
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λυτο μέγεθος, ισοδυναμεί στην πράξη, για τη μάζα, με την από
λυτη αβεβαιότητα ή το «τυχαίο» των όρων ύπαρξης, όπως ακρι
βώς η ιδιοκτησία (του εαυτού, των αντικειμένων) ισοδυναμεί με 
τη γενικευμένη αποστέρηση.

Μία από τις βασικές θέσεις της Γερμανικής ιδεολογίας, η 
οποία πηγάζει ευθέως από τη φιλελεύθερη παράδοση, αλλά στρέ
φεται εναντίον της, είναι ότι η «αστική» κοινωνία συγκροτείται 
αναπότρεπτα από τη στιγμή που οι ταξικές διαφορές υπερισχύ
ουν όλων των άλλων και, πρακτικά, τις σβήνουν. Το ίδιο το 
κράτος, όσο υπερτροφικό κι αν μοιάζει, δεν αποτελεί πλέον πα
ρά μια λειτουργία αυτής της κοινωνίας. Στο σημείο αυτό ακρι
βώς γίνεται εντονότερη και οξύτερη η αντίφαση μεταξύ διαφο
ροποίησης και καθολικότητας, κουλτούρας και αποχαύνωσης, 
ανοίγματος και αποκλεισμού, όπως επίσης καθίσταται εκρηκτική 
η αντίθεση μεταξύ πλούτου και φτώχειας, καθολικής κυκλοφο
ρίας των αγαθών και περιορισμού της απόκτησής τους, φαινομε
νικά απεριόριστης παραγωγικότητας της εργασίας και περιορι
σμού του εργαζομένου σε μια στενή ειδικότητα... Κάθε άτομο, 
όσο εξαθλιωμένο κι αν είναι, μετατρέπεται δυνητικά σε εκπρό
σωπο του ανθρώπινου γένους και η λειτουργία της κάθε ομάδας 
ορίζεται σε παγκόσμια κλίμακα. Η ιστορία βρίσκεται λοιπόν στο 
σημείο τής εξόδου της από την «προϊστορία» της.

Όλη η επιχειρηματολογία της Γερμανικής ιδεολογίας τείνει 
πράγματι να δείξει ότι η κατάσταση είναι αφόρητη αυτή καθεαυ- 
τήν, αλλά ότι, με την ανάπτυξη της ίδιας της λογικής της, περιέ
χει τα στοιχεία για μια μεταστροφή (υηι\νέϋζιιηβ), που θα ισοδυ- 
ναμούσε πολύ απλά με την αντικατάσταση της αστικής κοινω
νίας από τον κομμουνισμό. Το πέρασμα στον κομμουνισμό είναι 
συνεπώς επικείμενο, από τη στιγμή που οι μορφές και οι αντι
φάσεις της αστικής κοινωνίας έχουν αναπτυχθεί πλήρως. Πράγ
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ματι, η κοινωνία στην οποία οι ανταλλαγές έχουν καταστεί κα
θολικές είναι επίσης μια κοινωνία στην οποία «οι παραγωγικές 
δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε ολοκληρωτικό βαθμό». Από τη 
μία ώς την άλλη άκρη της ιστορίας, οι κοινωνικές «παραγωγικές 
δυνάμεις», που εκφράζονται σε όλα τα πεδία, από την τεχνική 
ώς την επιστήμη και την τέχνη, δεν είναι ποτέ άλλο πράγμα από 
τις δυνάμεις των διαφόρων ατόμων. Αλλά στο εξής δεν μπορούν 
να λειτουργήσουν ως δυνάμεις μεμονωμένων ατόμων· μπορούν 
να διαμορφωθούν και να ασκηθούν μόνο μέσα σ’ ένα δυνητικά 
άπειρο δίκτυο αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων. Η «λύ
ση» της αντίφασης δεν μπορεί να συνίσταται σε μια επιστροφή 
σε πιο «περιορισμένες» μορφές ανθρώπινης δραστηριότητας και 
ζωής, αλλά μόνο σε έναν συλλογικό έλεγχο του «συνόλου των 
παραγωγικών δυνάμεων».

Το προλεταριάτο, καθολική τάξη

Όλα αυτά μπορούν να ειπωθούν και διαφορετικά: το προλετα
ριάτο αποτελεί την καθολική τάξη της ιστορίας, μια ιδέα που σε 
κανένα άλλο σημείο του έργου του Μαρξ δεν διατυπώθηκε τόσο 
καλά και τόσο πλήρως, όσο εδώ. Το επικείμενο του επαναστατι
κού μετασχηματισμού και του κομμουνισμού στηρίζεται πράγμα
τι στην τέλεια σύμπτωση, σε ένα και το αυτό παρόν, της καθολι- 
κότητας των ανταλλαγών και —απέναντι στην αστική τάξη που 
ύψωσε το ατομικό συμφέρον αυτό καθεαυτό σε καθολική κλίμα
κα— μιας «τάξης» που δεν έχει αντιθέτως να υπερασπιστεί κα
νένα ατομικό συμφέρον. Στερούμενος οποιαδήποτε θέση και 
οποιαδήποτε ιδιοκτησία, συνεπώς οποιαδήποτε «ιδιαίτερη ατο
μική ιδιότητα» (ΕΐρηχοΙιαίί), ο προλετάριος τις κατέχει δυνητικά 
όλες. Μη υπάρχοντας πλέον πρακτικά μέσω του εαυτού του,
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υπάρχει δυνητικά μέσω όλων των άλλων ανθρώπων. Ας σημειω
θεί ότι η έκφραση «χωρίς ιδιοκτησία» στα γερμανικά λέγεται 
«εΐ£εηΐιιιη$1θ8». Είναι αδύνατο να μην εντοπίσουμε εδώ, παρά τα 
σαρκαστικά σχόλια του Μαρξ προς τον Στίρνερ, το ίδιο λογο
παίγνιο που ο τελευταίος χρησιμοποίησε μέχρι υπερβολής: αλλά 
γυρισμένο προς την αντίθετη κατεύθυνση, εναντίον της «ατομι
κής ιδιοκτησίας». «Μόνον οι προλετάριοι της σύγχρονης εποχής, 
εξ ολοκλήρου αποκομμένοι από οποιαδήποτε αυτοέκφραση, εί
ναι σε θέση να φτάσουν σε μια ολοκληρωτική, και όχι πια πε
ριορισμένη, αυτοέκφραση, η οποία συνίσταται στην ιδιοποίηση 
μιας ολότητας παραγωγικών δυνάμεων και στην ανάπτυξη μιας 
ολότητας ικανοτήτων που αυτή συνεπάγεται21». Η αρνητική κα- 
θολικότητα αντιστρέφεται σε θετική καθολικότητα, η αποστέρηση 
σε ιδιοποίηση, η απώλεια ατομικότητας σε «πολυμερή» ανάπτυ
ξη των ατόμων, καθένα από τα οποία είναι μια μοναδική πολ
λαπλότητα ανθρώπινων σχέσεων.

Μια τέτοια εκ νέου ιδιοποίηση δεν μπορεί συνεπώς να συμ- 
βεί για τον καθένα, παρά μόνο εάν συμβεί ταυτοχρόνως για 
όλους. «Οι σύγχρονες καθολικές ανταλλαγές δεν μπορούν να 
υπαχθούν στα άτομα, παρά μόνο εάν υπαχθούν σε όλους». Γι’ 
αυτόν τον λόγο η επανάσταση δεν είναι κομμουνιστική μόνο ως 
προς το αποτέλεσμά της, αλλά και ως προς τη μορφή της. Μή
πως θα πρέπει αναπότρεπτα να αντιπροσωπεύει μια μείωση της 
ελευθερίας των ατόμων; Αντιθέτως, η επανάσταση αποτελεί την 
αληθινή απελευθέρωση. Γιατί η αστική κοινωνία καταστρέφει 
την ελευθερία, την ίδια στιγμή που την διακηρύσσει ως αρχή. 
Ενώ στον κομμουνισμό, που αποτελεί τη μεταστροφή της αστι
κής κοινωνίας, η ελευθερία καθίσταται πραγματική, επειδή αντι

21. Γερμανική ιδεολογία, ό.π., σσ. 71-72.
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στοιχεί σε μια εσωτερική αναγκαιότητα, που την δημιουργεί η 
ίδια η κομμουνιστική κοινωνία. «Στη θέση της παλιάς αστικής 
κοινωνίας, με τις τάξεις της και τους ταξικούς της ανταγωνι
σμούς», θα διακηρύξει το Μανιφέστο, «προβάλλει μια ένωση 
όπου η ελεύθερη ανάπτυξη του καθενός είναι η ελεύθερη ανά
πτυξη όλων».

Η θέση του προλεταριάτου ως «καθολικής τάξης» συμπυκνώ
νει έτσι τα επιχειρήματα που επιτρέπουν στον Μαρξ να παρου
σιάσει την εργατική κατάσταση, ή καλύτερα την κατάσταση του 
μισθωτού εργάτη, ως ολοκλήρωση της διαδικασίας του καταμε
ρισμού της εργασίας και ως «αποσύνθεση» της αστικής πολιτι
κής κοινωνίας22. Επιτρέπει επίσης στον Μαρξ να διαβλέπει στο 
παρόν, σαν σε ανοιχτό βιβλίο, την επικείμενη έλευση της κομ
μουνιστικής επανάστασης. Το ομώνυμο «κόμμα», το Μανιφέστο 
του οποίου συντάσσει μαζί με τον Ένγκελς, δεν θα είναι ένα 
«διακριτό» κόμμα, δεν θα έχει «συμφέροντα που [το] χωρίζουν 
από το σύνολο του προλεταριάτου», δεν θα θέσει «ιδιαίτερες αρ
χές»· αλλά θα είναι απλούστατα αυτό το πραγματικό κίνημα που 
έφτασε στην ωριμότητα, που έγινε μανιφέστο, δηλαδή έγινε φα
νερό για τον εαυτό του και για όλη την κοινωνία.

Η ενότητα της πρακτικής

Ταυτόχρονα, σχηματίζεται εδώ μια θεωρία, η οποία —έστω κι 
αν αρνείται πεισματικά να αποτελέσει φιλοσοφία— αντιπροσω
πεύει ωστόσο ένα νέο ξεκίνημα στη φιλοσοφία. Ο Μαρξ εξήλθε

22. «Μια τάξη της οποίας τα συμφέροντα είναι ίδια σε όλα τα έθνη και για 
την οποία η εθνικότητα έχει ήδη καταργηθεί, μια τάξη που πραγματικά έχει 
απαλλαχθεί από τον παλιό κόσμο και ταυτόχρονα αντιτάσσεται σ’ αυτόν» (Γερ
μανική ιδεολογία, ό.π., σ. 59).
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από την «έξοδο». Αλλά δεν επέστρεψε απλώς στο σπίτι... Τούτο 
μπορεί να γίνει κατανοητό, αν αναφερθούμε σε κάτι που διακυ- 
βεύεται από πολύ παλιά στο πλαίσιο της διαλεκτικής σκέψης. 
Όπως είπα προηγουμένως, αν η έννοια της επαναστατικής πρά
ξης ή πρακτικής δήλωνε, με πρωτόγνωρη σαφήνεια, ότι ο «με
τασχηματισμός του κόσμου» συνταξιοδοτεί ολόκληρη την ου- 
σιοκρατική φιλοσοφία, κατά παράδοξο τρόπο ήταν δυνατόν να 
εκληφθεί ως ένα άλλο όνομα της ανθρώπινης ουσίας. Το πρό
βλημα γίνεται οξύτερο με την έννοια της παραγωγής, όπως την 
αναλύει τώρα ο Μαρξ. Όχι μόνο επειδή υπάρχει μια μακρά 
εμπειρική ιστορία της παραγωγής (που θα υποχρεώσει τον φι
λόσοφο να μετατραπεί σε οικονομολόγο, ιστορικό, τεχνολόγο, 
εθνολόγο...), αλλά κυρίως επειδή ο Μαρξ έθιξε ένα από τα αρ
χαιότερα ταμπού της φιλοσοφίας: τη ριζική διάκριση μεταξύ 
πράξεως και ποιήσεως.

Ήδη από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία (που ήταν προνό
μιο των «πολιτών», δηλαδή των κυρίων), η πράξις ήταν η «ελεύ
θερη» ενέργεια, με την οποία ο άνθρωπος δεν πραγματώνει και 
δεν μετασχηματίζει τίποτε άλλο εκτός από τον εαυτό του, προ
σπαθώντας να φτάσει την προσωπική του τελειότητα. Όσο για 
την ποίηση (από το ρήμα ποιείν. φτιάχνω/κατασκευάζω), την 
οποία οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ως θεμελιωδώς δουλική, 
ήταν η «αναγκαστική» ενέργεια, που υπαγόταν σε όλους τους 
καταναγκασμούς της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση και τις 
υλικές συνθήκες. Η τελειότητα που αναζητείται με την ποίηση 
δεν είναι η τελειότητα του ανθρώπου, αλλά εκείνη των πραγμά
των, των χρηστικών προϊόντων.

Νά λοιπόν το βάθος του υλισμού του Μαρξ μέσα στη Γερμα
νική ιδεολογία (που είναι πράγματι ένας νέος υλισμός): δεν πρό
κειται για απλή αντιστροφή της ιεραρχίας, για «θεωρητικό εργα-
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τισμό», αν μπορώ να το πω έτσι (όπως θα του το προσάψουν η 
Χάνα Άρεντ και άλλοι23), δηλαδή για πρωτοκαθεδρία της ποιή- 
σεως επί της πράξεως λόγω της άμεσης σχέσης της με την ύλη, 
αλλά για ταύτιση των δύο, για την επαναστατική θέση σύμφωνα 
με την οποία η πράξη περνάει συνεχώς μέσα στην ποίηση και 
αντιστρόφως. Δεν υπάρχει ποτέ πραγματική ελευθερία που να 
μην αποτελεί ταυτόχρονα και υλικό μετασχηματισμό, που να μην 
εγγράφεται ιστορικά στην εξωτερικότητα· αλλά δεν υπάρχει πο
τέ και εργασία που να μην αποτελεί μετασχηματισμό του εαυτού, 
σαν να ήταν δυνατόν οι άνθρωποι να αλλάζουν τους όρους 
ύπαρξής τους διατηρώντας πάντοτε μια απαράλλακτη «ουσία».

Αλλά μια παρόμοια θέση δεν μπορεί να μην επιφέρει αποτε
λέσματα και στον τρίτο όρο του κλασικού τριπτύχου: στη θεωρία 
(που ολόκληρη η φιλοσοφική παράδοση συνέχιζε να την αντιλαμ
βάνεται με την ετυμολογική σημασία της ενατένισης). Οι Θέσεις 
για τον Φόυερμπαχ είχαν απορρίψει οποιαδήποτε ενατένιση, ταυ
τίζοντας το κριτήριο της αλήθειας με την πρακτική (δεύτερη Θέ
ση). Σε αντιστάθμισμα της ισοδυναμίας «πρακτική = παραγωγή» 
που ιδρύεται τώρα, η Γερμανική ιδεολογία πραγματοποιεί ένα 
αποφασιστικό βήμα: ταυτίζει τη θεωρία με μια «συνειδησιακή πα
ραγωγή». Πιο συγκεκριμένα, με έναν από τους όρους της ιστορι
κής αντίφασης την οποία γεννά η συνειδησιακή παραγωγή. Ο 
όρος αυτός, είναι ακριβώς η ιδεολογία, η δεύτερη καινοτομία του 
Μαρξ το 1845, με την οποία πρότεινε κατά κάποιον τρόπο στη

23. Ηαηηαΐι ΑΓεηάΐ, €οηάίΐίοη άε 1Ίίοπίιτι€ τποάετηε (1958), μετάφραση από 
τα αγγλικά του Ο. ΡΓαάίεΓ, πρόλογος του Ραιιΐ Κίοοειιι·, €α1πιαηη-Εένγ, Παρίσι 
1961. Βλ. έναν σχολιασμό του Αηάτέ Τοδεί, «Μαΐέηαΐίδπιε (Ιε Ια ρΓοάυοίΐοη, 
Γηαΐέπαΐΐδίηε άε Ια ρΓαΙϊςιιε: ιιη ου άειιχ ραταάΐ£πιεδ?», στο Ι Έ β ρ ή ΐ άε 8ά88ΐοη. 

έίυάε8 8ιιγ Ματχ, Οτ3ΐη8ά, ΙυΚέθ8, Πανεπιστήμιο της Βεδοηςοη, Εεδ Βείΐεδ 
ίεΐίΓεδ, Παρίσι 1991 [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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φιλοσοφία να κοιταχτεί στον καθρέφτη της πρακτικής. Αλλά 
μπορούσε άραγε να αναγνωρίσει εκεί τον εαυτό της;
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ιδεολογία Ή φετιχισμός: 
εξουσία και υποταγή

Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε εκ νέου πολλά πράγματα να κάνουμε. 
Αφενός, πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση των θέσεων που 
προτείνει ο Μαρξ στη Γερμανική ιδεολογία, ώστε να δείξουμε 
τον δεσμό που αναπτύχθηκε ανάμεσα σε μια αντίληψη της ιστο
ρίας που θεμελιώνεται στην παραγωγή και σε μια ανάλυση του 
αποτελέσματος της ιδεολογικής κυριαρχίας μέσα στο στοιχείο 
της συνείδησης.

Αφετέρου, όμως —γιατί τίποτε δεν είναι απλό—, πρέπει να 
κατανοήσουμε όσα διακυβεύονται από μια περίεργη ταλάντευση 
της έννοιας ιδεολογία. Αντίθετα με ό,τι φαντάζεται ο σημερι
νός αναγνώστης, για τον οποίο η έννοια ιδεολογία έγινε συνη
θισμένη (ενώ ταυτόχρονα οι χρήσεις της διασκορπίστηκαν προς 
όλες τις κατευθύνσεις...) και ο οποίος θα περίμενε πιθανώς ότι, 
από τη στιγμή που επινοήθηκε, η έννοια αυτή αναπτύχθηκε χω
ρίς ασυνέχειες, δεν συνέβη καθόλου κάτι τέτοιο. Παρόλο που ο 
Μαρξ δεν έπαψε να περιγράφει και να κατακρίνει τις επιμέ- 
ρους «ιδεολογίες», μετά το 1846 και, εν πάση περιπτώσει, μετά 
το 1852 δεν χρησιμοποίησε ποτέ ξανά αυτόν τον όρο (για να 
τον ξεθάψει ο Ένγκελς είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, στα έργα
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που σημαδεύουν τη δική του είσοδο στη σκηνή της ιστορίας του 
μαρξισμού: Αντί-Ντύρινγκ, 1878, και Ο Λουδοβίκος Φόνερ- 
μπαχ και το τέλος της γερμανικής κλασικής φιλοσοφίας, 1888). 
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα που αποκαλύ- 
φθηκαν υπό το όνομα της ιδεολογίας έχουν απλώς εξαφανι
στεί: θα επανέλθουν υπό το όνομα του φετιχισμού, ο οποίος θα 
αναλυθεί σε μία διάσημη σελίδα του Κεφαλαίου. Ωστόσο, δεν 
πρόκειται για απλή παραλλαγή στην ορολογία, αλλά σαφώς για 
θεωρητική εναλλακτική λύση, με την οποία αναμφισβήτητα 
πολλά πράγματα διακυβεύονται στη φιλοσοφία. Την ίδια στιγ
μή που εξερευνούμε την προβληματική της ιδεολογίας, θα πρέ
πει συνεπώς να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιοι λόγοι 
έσπρωξαν τον Μαρξ να την αντικαταστήσει τουλάχιστον μερι
κώς με μία άλλη προβληματική.

θεωρία και πρακτική

Η φιλοσοφία, όπως είναι φανερό, δεν συγχώρεσε στον Μαρξ 
την ιδεολογία. Δεν έπαψε να δείχνει ότι πρόκειται για έννοια 
άσχημα κατασκευασμένη, που δεν έχει μονοσήμαντη σημασία 
και οδηγεί τον Μαρξ σε αντίφαση με τον εαυτό του (δεν είναι 
δύσκολο: αρκεί να βάλει κανείς πλάι πλάι τον τρόπο με τον 
οποίο ο Μαρξ καταδικάζει αμετάκλητα τις θεωρητικολογίες και 
τις αυταπάτες της αστικής συνείδησης, καταδίκη που εκφωνεί
ται στο όνομα της επιστήμης της ιστορίας, και το τεράστιο 
στρώμα ιδεολογίας που οικοδομήθηκε στο όνομα του προλετα
ριάτου, του κομμουνισμού και του μαρξισμού!). Εντούτοις, η 
φιλοσοφία επανέρχεται αδιάκοπα στο ίδιο θέμα, αντιδρώντας 
σαν ο Μαρξ, από το γεγονός και μόνο ότι εισήγαγε αυτή τη λέ
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ξη, να της έθεσε το κατεξοχήν πρόβλημα που πρέπει να καθυπο
τάξει, για να παραμείνει φιλοσοφία24·

Θα επανέλθω αργότερα στο σημείο αυτό. Προς το παρόν, ας 
προσπαθήσουμε να δείξουμε πώς οικοδομήθηκε η προβληματική 
της ιδεολογίας στον Μαρξ. Από την άποψη αυτή, η δομή του κεί
μενου της Γερμανικής ιδεολογίας, όπως έχω υπαινιχθεί, είναι όχι 
μόνον αρκετά μπερδεμένη, αλλά και παραπλανητική. Αντιστρέφε
ται η σειρά με την οποία συντάχθηκε το κείμενο: το πολεμικό μέ
ρος εξοβελίζεται στο τέλος, ενώ στην αρχή προτάσσεται η γενετι
κή ανάλυση, της οποίας το κατευθυντήριο νήμα είναι η ιστορία 
του καταμερισμού της εργασίας. Δίνεται λοιπόν η εντύπωση ότι η 
έννοια ιδεολογία προέρχεται πράγματι από μια παρέκβαση του 
«εποικοδομήματος» (η έκφραση χρησιμοποιείται τουλάχιστον μία 
φορά) σε σχέση προς τη «βάση», η οποία συγκροτείται από την 
«πραγματική ζωή», δηλαδή την παραγωγή. Η ουσία του πράγμα
τος θα ήταν λοιπόν μια θεωρία της κοινωνικής συνείδησης 
(Β€\νιι$5ΐ$είη). Θα χρειαζόταν να γίνει κατανοητό πώς η τελευταία 
μπορεί να παραμένει εξαρτημένη από το κοινωνικό είναι (5είη), 
ενώ συγχρόνως αυτονομείται όλο και περισσότερο εν σχέσει προς 
αυτό, ώσπου προκύπτει ένας μη πραγματικός, φανταστικός «κό
σμος», δηλαδή ένας κόσμος με φαινομενική αυτονομία που υπο- 
καθιστά την πραγματική ιστορία. Εξ ου και η συγκροτούσα από-

24. Ο Μαρξ, ως γνωστόν, δεν επινόησε τη λέξη ιδεολογία, η οποία δημιουργήθη- 
κε από τους... ιδεολάγους (ϋβίΐυπ άε 1ϊαςγ, του οποίου το έργο ώάπεπκ ά’ίάέοΐοξίε 
δημοσιεύτηκε μεταξύ των ετών 1804 και 1815). Δεν επινόησε ούτε τη μετατροπή του 
νοήματος της από θετικό σε αρνητικό, κάτι που αποδίδεται ενίοτε στον Ναπολέοντα. 
Για μια λεπτομερή εξέταση του προβλήματος μπορεί κανείς να ανατρέξει στο έργο 
του ΡωπΛ Οιιβηΐίη, Οπξίπα άε ΙΊάεοΙοξίε, Εοοηοπήοβ, Παρίσι 1987. Πέρα από 
τις άμεσες πηγές, ο όρος έχει μακρά φιλοσοφική γενεαλογία, η οποία, μέσω του Λοκ 
και του Βάκωνα, μας οδηγεί σε δύο αντιτιθέμενες αρχαίες πηγές: τις πλατωνικές 
«μορφές» (είδη) και τα «ομοιώματα» (είδωλα) της επικούρειας φιλοσοφίας.
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κλίση μεταξύ συνείδησης και πραγματικότητας, η οποία αίρεται 
τελικά από μια νέα ιστορική εξέλιξη που ανατρέπει την προηγού
μενη και ενσωματώνει εκ νέου τη συνείδηση στη ζωή. Θα επρόκει- 
το συνεπώς, κατ’ ουσίαν, για μια θεωρία της παραγνώρισης ή της 
ψευδαίσθησης, για το αντίθετο από μια θεωρία της γνώσης.

Όμως, ακόμη κι αν μπορούμε, ακολουθώντας τον Μαρξ, να δο
κιμάσουμε να περιγράφουμε το «είναι» της ιδεολογικής συνείδησης 
(δεν θα ήταν εξάλλου πολύ δύσκολο να βρούμε αρκετά φιλοσοφικά 
προηγούμενα για μια παρόμοια περιγραφή — εξ ου και ο πειρα
σμός να τα χρησιμοποιήσουμε για να την εμπλουτίσουμε και να 
άρουμε τις δυσκολίες που αυτή παρουσιάζει), κατ’ αυτόν τον τρό
πο δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τους σκοπούς που επιδίω
κε ο Μαρξ. Ούτε θα μπορέσουμε να αιτιολογήσουμε τις ιδιαιτερό
τητες των αποδείξεών του και τις επιπρόσθετες λειτουργίες (επι
στημολογικές και πολιτικές) που ενσωματώνει σ’ αυτές καθ’ οδόν.

Πρέπει συνεπώς να υπερβούμε κάπως την υφιστάμενη σύντα
ξη και δομή της Γερμανικής ιδεολογία;. Θα διαπιστώσουμε τότε 
πως η προβληματική της ιδεολογίας ανακύπτει στο σημείο συνά
ντησης δύο διακριτών θεμάτων, που αμφότερα είχαν τεθεί με 
επίμονο τρόπο στα έργα των προηγούμενων ετών. Αφενός, η δύ
ναμη των ιδεών, δύναμη πραγματική, αλλά παράδοξη, εφόσον 
δεν προέρχεται από τις ίδιες τις ιδέες, αλλά από δυνάμεις και 
περιστάσεις τις οποίες οι ιδέες μπορούν να κυριεύσουν25. Αφε

25. «Είναι προφανές ότι το όπλο της κριτικής δεν μπορεί να αντικαταστήσει 
την κριτική των όπλων: η υλική δύναμη πρέπει να ανατραπεί από μια υλική δύναμη· 
αλλά και η θεωρία μετατρέπεται σε υλική δύναμη, όταν κυριεύει τις μάζες»· 
ίηίτοάυείίοη α Ια αίίί(ΐυε άε Ια ρΜΙοδορΜε άυ άτοίί άε Ηε$ε1, που δημοσιεύτηκε το 
1843 στα Ληπα1ε5 ίταηοο-αΐΐεηιαηάεζ που εκδόθηκαν στο Παρίσι από τον Μαρξ και 
τον Ρούγκε (βλ. Κ. Μβγχ, εήΐίςυε άυ άτοίί ροΐίίίςυε Ιιέξέΐίεη, μετάφραση και εισαγω
γή Α. ΒΒΓ&ςιιΐη, έάίΐΐοηδ δοααΐεδ, Παρίσι 1975, σ. 205) [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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τέρου, η αφαίρεση, δηλαδή, όπως είδαμε, η φιλοσοφία (που πρέ
πει όμως να εννοηθεί υπό την ευρεία σημασία της, συμπεριλαμ- 
βάνοντας το σύνολο του φιλελεύθερου λόγου, του «ορθολογι
σμού» και της «κριτικής σκέψης», που αναπτύσσονται τώρα μέ
σα στον νέο χώρο της κοινής γνώμης, συντελώντας στον απο
κλεισμό των πραγματικών δυνάμεων του λαού και της 
δημοκρατίας, ενώ ισχυρίζονται πως τις εκπροσωπούν).

Ο συνδυασμός των δύο αυτών θεμάτων επισπεύδεται από τον 
Στίρνερ, λόγω της επιμονής του στην κυριαρχική λειτουργία που 
επιτελούν οι γενικές ιδέες. Ο Στίρνερ φέρνει στα άκρα τη θέση 
του ιδεαλισμού: τη θέση ότι οι ιδέες είναι παντοδύναμες και 
«οδηγούν τον κόσμο». Αντιστρέφει όμως την αξιολογική κρίση 
που η θέση αυτή εμπεριείχε. Ως αναπαραστάσεις του ιερού στοι
χείου, οι ιδέες δεν απελευθερώνουν, αλλά καταπιέζουν τα άτομα. 
Έτσι ο Στίρνερ, αποτελώντας το αποκορύφωμα της απάρνησης 
των πραγματικών δυνάμεων (πολιτικών και κοινωνικών), υπο
χρεώνει τον Μαρξ να αναλύσει αυτή καθεαυτήν τη σύνδεση μετα
ξύ ιδεών και εξουσίας. Στο ζήτημα αυτό ο Μαρξ θα δώσει, για 
πρώτη φορά στην ιστορία της φιλοσοφίας, μια απάντηση με 
όρους ταξικούς: όχι με όρους «ταξικής συνείδησης» (έκφρασης 
που δεν εμφανίζεται ποτέ), αλλά θεωρώντας την ύπαρξη των τά
ξεων στο διπλό επίπεδο του καταμερισμού της εργασίας και της 
συνείδησης, και συνεπώς θεωρώντας επίσης τον ταξικό διαχωρι
σμό της κοινωνίας ως προϋπόθεση ή ως δομή της σκέψης.

Η κυρίαρχη ιδεολογία

Κατά συνέπεια, το θέμα της κυριαρχίας πρέπει να τεθεί στο κέντρο 
της συζήτησης. Ο Μαρξ δεν φτιάχνει μια θεωρία της συγκρότησης 
των ιδεολογιών ως λόγων, ως ειδικών ή γενικών αναπαραστατικών
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συστημάτων, για να θέσει απλώς εκ των υστέρων το ζήτημα της κυ
ριαρχίας: το τελευταίο περιέχεται ήδη πάντοτε στην επεξεργασία 
της έννοιας ιδεολογία. Αντιθέτως, θέτει ως αναπόφευκτη συνθήκη 
ότι «σε όλες τις εποχές, οι σκέψεις της κυρίαρχης τάξης αποτελούν 
και τις κυρίαρχες σκέψεις, με άλλα λόγια η τάξη που είναι η κυ
ρίαρχη υλική δύναμη της κοινωνίας είναι και η κυρίαρχη πνευματι
κή δύναμη. Η τάξη που κατέχει τα μέσα της υλικής παραγωγής κα
τέχει, ταυτόχρονα, και τα μέσα της διανοητικής παραγωγής, ούτως 
ώστε οι σκέψεις όσων στερούνται τα μέσα διανοητικής παραγωγής 
να υποτάσσονται αμέσως στην κυρίαρχη τάξη. Οι κυρίαρχες σκέ
ψεις δεν είναι άλλο πράγμα παρά η ιδεατή έκφραση των κυρίαρχων 
υλικών σχέσεων, είναι οι κυρίαρχες υλικές σχέσεις υπό τη μορφή 
ιδεών, είναι συνεπώς η έκφραση των σχέσεων που κάνουν μία τάξη 
να είναι κυρίαρχη· με άλλα λόγια, είναι οι ιδέες της κυριαρχίας της. 
Τα άτομα που αποτελούν την κυρίαρχη τάξη κατέχουν, μεταξύ άλ
λων, επίσης μια συνείδηση, και κατά συνέπεια σκέφτονται...26». Θα 
δούμε ότι αυτό που «σκέφτονται», είναι κατ’ ουσίαν η μορφή του 
καθολικού. Έτσι, μέσα στην ίδια πρόταση συνυπάρχουν ένα φαινο
μενολογικό επιχείρημα («η ιδεατή έκφραση», «οι ιδέες της κυριαρ
χίας της») και ένα επιχείρημα καθαρά κοινωνιολογικό (τα υλικά 
και διανοητικά «μέσα παραγωγής» βρίσκονται στα ίδια χέρια). Αυ
τή είναι ακριβώς, όχι η λύση που δίνει ο Μαρξ στο πρόβλημα της 
κυριαρχίας, αλλά η επαναδιατύπωση του ίδιου του προβλήματος.

Θα ήταν χρήσιμο και διδακτικό να συγκρίνουμε αυτή την προ
βληματική (που παίζει συστηματικά με τις δύο σημασίες της λέξης 
κυριαρχώ·, α) ασκώ μια εξουσία και β) «βασιλεύω», εκτείνομαι πα
ντού, πράγμα που γίνεται καλύτερα αισθητό με το γερμανικό 
Ηειτ$(±6η(1) με τις συνηθισμένες σήμερα χρήσεις του όρου ιδεολο

26. Γερμανική ιδεολογία, ό.π., σ. 44.
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γία, είτε αυτές είναι μαρξιστικής έμπνευσης είτε όχι. Θα διαπι
στώναμε ότι οι τελευταίες τείνουν να τοποθετούνται από τη μία ή 
από την άλλη πλευρά μιας κλασικής διαχωριστικής γραμμής που 
οριοθετεί το θεαιρητικό στοιχείο (η προβληματική του σφάλματος 
και της ψευδαίσθησης, ή ακόμη του «αδιανόητου» μιας επιστημο
νικής θεωρίας) από το πρακτικό στοιχείο (η προβληματική της συ
ναίνεσης, του τρόπου σκέψης ή του συστήματος αξιών που «ισχυ
ροποιεί» τη συνοχή μιας κοινωνικής ομάδας ή ενός κοινωνικού 
κινήματος, ή που «νομιμοποιεί» μια δεδομένη εξουσία)· ενώ ο 
Μαρξ προσπάθησε να υπερβεί αυτή τη μεταφυσική διάκριση. Εξ 
ου και η δυσκολία που συναντάται πάντα, όταν μιλάει κανείς για 
ιδεολογία δίχως να προϋποθέτει είτε έναν θετικιστικό δογματισμό 
(η ιδεολογία είναι γο άλλο της επιστήμης) είτε έναν ιστορικιστικό 
σχετικισμό (κάθε σκέψη είναι «ιδεολογική» στο μέτρο που εκφρά
ζει την ταυτότητα μιας ομάδας). Ο Μαρξ, από τη μεριά του, προ
σπαθούσε περισσότερο να επιφέρει μια κριτική διάκριση στην ίδια 
τη χρήση της έννοιας «αλήθεια», επαναφέροντας κάθε πρόταση 
και κάθε κατηγορία στις ιστορικο-πολιτικές συνθήκες και διακυ- 
βεύσεις της διαμόρφωσής της. Όμως τούτο αποτελεί και απόδειξη 
του πόσο δύσκολο είναι να κρατηθεί πράγματι μια τέτοια τοποθέ
τηση, κυρίως όταν πρόκειται για κατηγορίες όπως το «είναι», η 
«πραγματική ζωή» ή η «αφαίρεση».

Αυτονομία και περιορισμός της συνείδησης

Μπορούμε τώρα, λοιπόν, να στραφούμε προς τη μαρξική γένεση ή 
συγκρότηση της συνείδησης. Πρόκειται ασφαλώς για έναν μηχανι
σμό ψευδαίσθησης: ο Μαρξ επαναλαμβάνει για λογαριασμό του 
ένα σύστημα μεταφορών που έχει μακρινή πλατωνική καταγωγή 
(η «αντιστροφή του πραγματικού» μέσα στο σπήλαιο ή μέσα στον
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σκοτεινό θάλαμο, αιπιεΓίΐ οΙϊδοιίΓβ27). Το πράττει όμως κατά τέ
τοιον τρόπο, ώστε να ξεφύγει, στο πολιτικό πεδίο, από δύο έμμο
νες ιδέες: την ιδέα της αμάθειας των μαζών ή της αδυναμίας που 
είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη φύση (κι έτσι η αλήθεια καθίστα
ται απρόσιτη για τους ανθρώπους), και την ιδέα της εγχαραγμένης 
εντύπωσης (που συνεπάγεται την προαποφασισμένη χειραγώγηση 
και, συνεπώς, την «παντοδυναμία» των ισχυρών). Αμφότερες οι 
ιδέες αυτές χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον από τη φιλοσοφία του 
Διαφωτισμού, σε ό,τι αφορά τις θρησκευτικές ιδέες και τον ρόλο 
τους ως νομιμοποίηση των δεσποτικών καθεστώτων.

Ο Μαρξ βρήκε (ή πρότεινε) μία διαφορετική οδό, προεκτείνο
ντας το σχήμα του καταμερισμού της εργασίας στο έπακρο των δυ
νατοτήτων του, ούτως ώστε αυτό να εξηγεί διαδοχικώς την απόκλι
ση μεταξύ «ζωής» και «συνείδησης», την αντίθεση μεταξύ των «ιδι
αίτερων συμφερόντων» και των «γενικών συμφερόντων» και, τέλος, 
τον διπλασιασμό της αντίθεσης αυτής με την εγκατάσταση ενός αυ
τόνομου, αν και έμμεσου, μηχανισμού εξουσίας (του καταμερισμού 
χειρωνακτικής και διανοητικής εργασίας, στον οποίο θα επιμείνω 
λίγο παρακάτω). Στο τέρμα τούτης της κατασκευής, ο «ιδεολογικός» 
μηχανισμός, που μπορεί να θεωρηθεί εξίσου κοινωνική διαδικασία 
ή νοητική διαδικασία, εμφανίζεται ως παράξενη μετατροπή της αδυ
ναμίας σε κυριαρχία: ο αφηρημένος χαρακτήρας της συνείδησης, 
που καταδεικνύει την ανικανότητά της να δράσει μέσα στην πραγ
ματικότητα (την απώλεια της «εμμένειάς» της), καθίσταται πηγή 
μιας εξουσίας ακριβώς επειδή «αυτονομείται». Αυτό εξάλλου είναι 
που, εντέλει, θα επιτρέψει να ταυτιστεί η επαναστατική μετατροπή 
του καταμερισμού της εργασίας με το τέλος της ιδεολογίας.

27. Βλέπε το βιβλίο της 5ατα1ι Κοίτηαη, Οαηετα ούχυτα. Οε Ι’ίάέοΐοξϊβ, £άί- 
Ιίοηδ ΟβΙίΙέε, Παρίσι 1973.
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Χρειάστηκε όμως γι’ αυτό να συνδυαστούν, σε μια θεωρητικώς 
ασταθή ισορροπία, ιδέες διαφορετικών προελεύσεων. Ο Μαρξ κα
τέφυγε στην παλαιά ιδέα της αλλοτρίωσης, υπό τη μορφή που της 
είχε προσδώσει ο Φόυερμπαχ (και με την οποία, στην πραγματικό
τητα, δεν έπαψε ποτέ να «λύνει τους λογαριασμούς του»), δηλαδή 
τη διαίρεση της πραγματικής ύπαρξης που συνοδεύεται από προ
βολή και αυτονόμηση μιας «φανταστικής αντανάκλασης», που άλ
λοτε συγκρίνεται με τα φαντασιακά δημιουργήματα της θεολογίας 
και άλλοτε με τα φαντάσματα της μαύρης μαγείας. Κατέφυγε επί
σης στην καινούργια ιδέα της ατομικότητας ως σχέσης ή ως λει
τουργίας της κοινωνικής σχέσης που δεν παύει να μετασχηματίζε
ται μέσα στην ιστορία, ιδέα της οποίας παρακολουθήσαμε τη γέν
νηση (ή την αναγέννηση), ανάμεσα στις Θέσεις για τον Φόυερμπαχ 

και τη Γερμανική ιδεολογία. Αν συνδυάσουμε τις δύο αυτές ιδέες, 
θα καταλήξουμε στον εξής τυπικό ορισμό της ιδεολογικής διαδικα
σίας: πρόκειται για την αλλοτριωμένη ύπαρξη της σχέσης μεταξύ 
των ατόμων (την οποία, όπως είδαμε, ο Μαρξ χαρακτηρίζει γενικά 
με τη λέξη εμπόριο, νεΛεΚΓ, για να δηλώσει συγχρόνως την «πα
ραγωγική» και την «επικοινωνιακή» της όψη)28. Υπό μίαν έννοια,

28. Αν τολμούσαμε να αντιγράψουμε τον Χάμπερμας, θα λέγαμε ότι, για τον 
Μαρξ της Γερμανικής ιδεολογίας, η συνείδηση αποτελεί προφανώς ευθύς εξαρχής 
«επικοινωνιακή δράση». Αυτό φαίνεται στην περιγραφή που προτείνει ο Μαρξ για 
τις σχέσεις μεταξύ συνείδησης και ομιλίας: «Η ομιλία είναι η πραγματική, πρακτι
κή συνείδηση, που υπάρχει και για άλλους ανθρώπους, που υπάρχει συνεπώς και 
μόνο για μένα, και, όπως ακριβώς η συνείδηση, η ομιλία εμφανίζεται μόνο με την 
ανάγκη, την αναγκαιότητα των συναλλαγών με άλλους ανθρώπους [...]» (ό.π., σ. 
28). Αλλά η δράση αυτή δεν υπάγεται α ρποπ σε κανέναν λογικό ή ηθικό γνώμονα. 
Αντίθετα, παραμένει αναπόσπαστο στοιχείο μιας εσωτερικής τελεολογίας ή τελικό- 
τητας, την οποία εκφράζει η ταυτότητα των εννοιών ζωή, παραγωγή, εργασία και 
ιστορία. Βλ. ΙΙΐΓ§6Π Ηαβεππαδ, Ώιέοπε άβ Ι’α§ίΓ ωηΊΠΊυπΐοαίΐοηηεΙ, γαλλ. μτφρ. 
Ι68Π-Μ3Γ0 Ρεπγ, 2 τόμοι, Γ&γαπΙ, Παρίσι 1987 [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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ο ορισμός αυτός τα λέει όλα, αλλά μπορεί κανείς να μιλήσει λε
πτομερέστερα, δηλαδή να «διηγηθεί» πώς εξελίχθηκε η διαδικασία 
αυτή μέσα στην ιστορία: αυτό ακριβώς κάνει ο Μαρξ εκθέτοντας 
(καταρχήν, τουλάχιστον) τη διαδοχή των μορφών συνείδησης που 
αντιστοιχούν στα στάδια της ιδιοκτησίας και του κράτους.

Η φανταστική καθολικότητα

Έτσι, από την αρχή ακόμη της ιστορίας, υπάρχει ένας δυϊσμός ή 
μια ένταση μεταξύ της σκέψης και του καταμερισμού της εργα
σίας (σε φιλοσοφική γλώσσα θα λέγαμε: ο πόλος της «εσωτερι
κότητας» και ο πόλος της «εξωτερικότητας»). Το ένα είναι 
απλώς η αντίστροφη όψη του άλλου, η σύλληψή του από τα άτο
μα. Γι’ αυτό και τα όρια της επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων 
(ό,τι θα μπορούσαμε να ονομάσουμε πρακτικό τους σύμπαν) 
αποτελούν επίσης όρια του διανοητικού τους σύμπαντος. Προ
τού τεθεί θέμα συμφερόντων, υφίσταται θέμα μιας κατάστασης ή 
ενός ορίζοντα για την ύπαρξη. Επαναλαμβάνουμε ότι ο Μαρξ 
δεν έφτιαξε εδώ μια θεωρία της «ταξικής συνείδησης», υπό την 
έννοια ενός συστήματος ιδεών οι οποίες, συνειδητά ή μη, θα εξέ
φραζαν τους «σκοπούς» της μιας ή της άλλης τάξης. Έφτιαξε 
μάλλον μια θεωρία του ταξικού χαρακτήρα της συνείδησης, δη
λαδή των ορίων του διανοητικού της ορίζοντα που αντανακλούν 
ή αναπαράγουν τα όρια της επικοινωνίας, τα οποία επιβάλλο
νται από τους διαχωρισμούς της κοινωνίας σε τάξεις (ή σε έθνη 
κτλ.). Η εξήγηση, κατά βάθος, συνίσταται στο ότι υπάρχει ένα 
εμπόδιο για την καθολικότητα, το οποίο εγγράφεται στις συνθή
κες της υλικής ζωής, πέρα από τις οποίες η σκέψη δεν είναι δυ
νατή παρά ως φαντασία. Βλέπουμε ήδη ότι όσο περισσότερο δι
ευρύνονται οι συνθήκες αυτές, τόσο περισσότερο ο ορίζοντας
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της δραστηριότητας των ανθρώπων συμπίπτει με το σύνολο του 
κόσμου και τόσο περισσότερο μεγαλώνει η αντίθεση μεταξύ του 
φαντασιακού και του πραγματικού. Η ιδεολογική συνείδηση εί
ναι καταρχάς το όνειρο μιας αδύνατης καθολικότητας. Και βλέ
πουμε ότι το ίδιο το προλεταριάτο καταλαμβάνει μια οριακή θέ
ση, όχι τόσο απέναντι στην ιδεολογία όσο στην άκρη της, ακρι
βώς στο σημείο που, μη έχοντας πλέον εξωτερικό μέρος, η ιδεο
λογία μετατρέπεται σε πραγματική ιστορική συνείδηση. Μπροστά 
στην πραγματική καθολικότητα, η φανταστική ή αφηρημένη κα- 
θολικότητα δεν μπορεί παρά να εκμηδενίζεται.

Γιατί θα έπρεπε λοιπόν να ταυτίσουμε την ιδεολογία με τις 
γενικότητες και τις αφαιρέσεις της συνείδησης; Γιατί να μην την 
ορίσουμε, αντιθέτως, ως αθεράπευτα ιδιάζουσα συνείδηση; Ο 
Μαρξ αναφέρει κυρίως δύο λόγους, για να καταστήσει κατανοη
τό πώς μια επαγγελματική, εθνική ή κοινωνική ιδιαιτερότητα γί
νεται ιδανική μέσα στη μορφή της καθολικότητας (και, αντιστοί- 
χως, γιατί κάθε καθολικό «αφηρημένο», κάθε ιδανικό, αποτελεί 
την εξύψωση ενός επιμέρους συμφέροντος). Στην πραγματικότη
τα, οι δύο αυτοί λόγοι συναντώνται, αλλά ο δεύτερος είναι πολύ 
πιο πρωτότυπος από τον πρώτο.

Ο πρώτος λόγος, που κατάγεται από τον Ρουσσώ, είναι πως 
δεν υπάρχει ιστορικός καταμερισμός της εργασίας χωρίς θε
σμούς, και κυρίως χωρίς κράτος (όπως θα λεχθεί αργότερα, χω
ρίς κάποιον μηχανισμό). Το κράτος κατασκευάζει αφαιρέσεις λό- 
γω της ίδιας της ενοποιητικής φανταστικής ιδέας (ή συναίνεσης) 
που πρέπει να επιβάλει στην κοινωνία. Η καθολίκευση της ιδιαι
τερότητας είναι το αντίτιμο της συγκρότησης του κράτους, μιας 
φανταστικής κοινότητας, η αφαιρετική δύναμη της οποίας αντι
σταθμίζει το πραγματικό κοινοτικό ελάττωμα στις σχέσεις μετα
ξύ των ατόμων. «Το κράτος, συνεπώς, είναι η μορφή διά της
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οποίας τα άτομα μιας κυρίαρχης τάξης επιβάλλουν τα κοινά 
τους συμφέροντα και στην οποία συνοψίζεται ολόκληρη η πολι
τική κοινωνία μιας εποχής· από εδώ προκύπτει ότι όλοι οι κοι
νοί θεσμοί διαμεσολαβούνται από το κράτος και λαμβάνουν πο
λιτική μορφή. Εξ ου και η ψευδαίσθηση ότι ο νόμος βασίζεται σε 
μια βούληση, κι ακόμη καλύτερα, σε μια ελεύθερη βούληση, απο
κομμένη από τη συγκεκριμένη βάση της29...».

Αλλά η επιπρόσθετη πολύ σπουδαία ιδέα, την οποία ο Μαρξ 
προσέθεσε στην ανάλυσή του, είναι ο καταμερισμός της εργασίας 
σε χειρωνακτική και διανοητική. Η ιδέα αυτή κατά κάποιον τρό
πο εισάγεται στην περιγραφή της αλλοτριωμένης επικοινωνίας, 
μετατρέποντας ό,τι δεν ήταν παρά δυνητική κυριαρχία σε πραγ
ματική κυριαρχία. Και, κατά συνέπεια, μεταβάλλει τη θεωρία της 
συνείδησης, για να την αποσπάσει από οποιαδήποτε ψυχολογία 
(ακόμη και από την κοινωνική ψυχολογία) και να την καταστή
σει ζήτημα πολιτικής ανθρωπολογίας.

Η πνευματική διαφορά

Αντί για «καταμερισμό της εργασίας σε χειρωνακτική και δια
νοητική», θα προτιμούσα να λέω πνευματική διαφορά εν γένει: 
γιατί πρόκειται συγχρόνως για αντίθεση μεταξύ πολλών τύπων 
εργασίας —ο Μαρξ αναφέρει το εμπόριο, τη λογιστική, τη διεύ
θυνση και την εκτέλεση— και για αντίθεση μεταξύ εργασίας και 
μη εργασίας, δραστηριοτήτων γενικώς «ελεύθερων» ή δωρεάν, 
που έχουν καταστεί προνόμιο και ειδικότητα ορισμένων (στον 
κομμουνισμό, θα είναι προσβάσιμες σε όλους· και γενικότερα, ο 
κομμουνισμός είναι αδιανόητος χωρίς την κατάργηση του εν λό-

29. Γερμανική ιδεολογία, ό.π., σ. 74.
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γω καταμερισμού: το θέμα αυτό θα καταστεί εκ νέου κεντρικό το 
1875, στην Κριτική τον προγράμματος της Γκότα πρόκειται για 
ένα από τα σπάνια καθαυτό ουτοπικά στοιχεία, συνοδευόμενο 
από σκέψεις για την εκπαίδευση του μέλλοντος, που παίζει σαφή 
ρόλο στον Μαρξ30). Αργότερα, όπως θα δούμε, το ζήτημα της εκ
παίδευσης και της εξάρτησής της από τη διαδικασία της καπιτα
λιστικής εργασίας θα καταστεί, ή θα καταστεί εκ νέου, κομβικό.

Η ανάλυση της πνευματικής διαφοράς μάς επιτρέπει να υπερ- 
βούμε την εργαλειακή θεματική της ψευδαίσθησης ή μυθοποίησης 
που τίθεται στην υπηρεσία της υλικής δύναμης μιας τάξης. Θέτει 
την αρχή μιας κυριαρχίας που συγκροτείται μέσα στο πεδίο της 
συνείδησης και την διχάζει, παράγοντας αποτελέσματα που είναι 
αυτά καθεαυτά υλικά. Η πνευματική διαφορά αποτελεί συγχρόνως 
σχήμα εξήγησης του κόσμου (απ’ όπου και προκύπτει η έννοια του 
πνεύματος ή του λόγου) και διαδικασία που εκτείνεται σε όλη την 
ιστορία του καταμερισμού της εργασίας. Ο Μαρξ το διατυπώνει 
σαφέστατα: «Ο καταμερισμός της εργασίας καθίσταται όντως κατα
μερισμός της εργασίας μόνο από τη στιγμή που πραγματοποιείται 
ένας καταμερισμός της εργασίας σε χειρωνακτική και διανοητική. 
Από τη στιγμή εκείνη, η συνείδηση μπορεί αληθινά να φαντάζεται 
ότι είναι άλλο πράγμα από τη συνείδηση της υπάρχουσας πρακτι
κής, ότι αντιπροσωπεύει πραγματικά κάτι χωρίς να αντιπροσω
πεύει κάτι το πραγματικό31...». Συνεπώς, η συνείδηση διέρχεται τό
σες ιστορικές φάσεις, όσες και ο ίδιος ο καταμερισμός της εργα

30. έΐΐεηηε Β31ιΙ)βγ, «Οΐνϊδίοη ά\\ ΐΓ&ναΐΙ ιηαηιιεί 6ΐ ίηίεΐΐεοΐιιεί», στο Οΐβύοη- 
ηαϊΓβ οηίίηυε άυ ιηαΐΎΐςιηε, ό.π: η επίδραση του Φουριέ είναι στο σημείο αυτό 
πολύ έντονη στον Μαρξ (και στον Ένγκελς): βλ. δΐπιοηο ϋε&οιιΐ, ΙΊΙΙορίε άε 
Οίογ168 Γουήετ, Ρεΐΐίε ΒΜ οίΜςιιε Ραγοΐ, Παρίσι 1978, όπως επίσης και η επί
δραση του Ρόμπερτ Όουεν.

31. Γερμανική ιδεολογία, ό.π., σσ. 29-30.
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σίας. Αλλά εκείνο που εμφανώς ενδιαφέρει προπάντων τον Μαρξ, 
είναι το συνδετικό στοιχείο που ενώνει τις μακρινές απαρχές του 
πολιτισμού με τα επίκαιρα φαινόμενα, όταν σχηματίζεται και πα
γιώνεται η αστική δημόσια σφαίρα: ο ρόλος των ιδεών και των ιδε
ολόγων στην πολιτική, καθώς και ο ρόλος που παίζει η σχετική 
τους αυτονομία για τη δημιουργία μιας συνολικής κυριαρχίας, η 
οποία δεν είναι κυριαρχία της μιας ή της άλλης ομάδας ιδιοκτη
τών, αλλά αληθινά κυριαρχία μιας ολόκληρης τάξης. «Η ψευδαί
σθηση που συνίσταται στην πίστη ότι η κυριαρχία μιας καθορισμέ
νης τάξης είναι απλώς και μόνο κυριαρχία ορισμένων ιδεών» (συ
νεπώς και ανύψωση του ιδιαίτερου συμφέροντος σε γενικό συμφέ
ρον) είναι αποτέλεσμα της δράσης των ιδεολόγων (ο Μαρξ κάνει 
λόγο για τους «ενεργούς ιδεολόγους» της κυρίαρχης τάξης). Αλλά 
γι’ αυτό πρέπει οι ιδεολόγοι να μυθοποιηθούν και οι ίδιοι, «κα- 
ταρχάς ως προς τα ερωτήματά τους», δηλαδή ως προς τον τρόπο 
σκέψης τους, και τούτο επιτυγχάνεται ακριβώς επειδή ο τρόπος 
ζωής τους, η ιδιαιτερότητά τους (ή «ανεξαρτησία» τους) όπως την 
παρήγαγε η ιστορία, τους προσφέρει τις προϋποθέσεις. Οι ιδεολό- 
γοι βρίσκονται δίπλα από την ίδια τους την τάξη, όπως και οι ιδέ
ες τις οποίες παράγουν (Λόγος, Ελευθερία, Ανθρωπότητα) βρίσκο
νται πέρα από τις κοινωνικές πρακτικές.

Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πως η ανάλυση του Μαρξ 
καταλήγει σε ένα πρόπλασμα πολιτικής κοινωνιολογίας των σύγ
χρονων διανοουμένων (ή κοινωνιολογίας της γνώσης: Ψΐ$$€η$- 
$ οζιο 1ο £ 1632), συνοδευόμενης από μια ιστορία της διαμόρφωσης και 
της λειτουργίας τους; Η ανάγνωση αυτή δεν θα ήταν εσφαλμένη,

32. Η οποία γενικά θεωρείται ότι ιδρύθηκε από τον ΚατΙ ΜβηηΗεΐιη: βλ. το 
βιβλίο του ΙάέοΙοζΐβ βϊ υΐορίβ (1936) (γαλλ. μτφρ. Ραυίΐηε Κοίΐεΐ, ϋ&Γαΐηε Ματοεί 
Κίνΐ€Γ6, 1956). Βλ. επίσης ΙϋΓ^η Ηαβεππ&δ, ϋοηπαΐΞΞαηοβ &ί ίηΐέ&ΐ, Ο&ΐϋπιαπί, 
Παρίσι 1976 [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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αλλά θα ήταν ίσως υπερβολικά περιοριστική. Στην πραγματικότη
τα, ο Μαρξ στοχεύει μια διαφορά που διαπερνά όλη την ιστορία 
και, αυτή καθεαυτήν, επηρεάζει τόσο τους επαγγελματίες διανοου
μένους όσο και τους μη διανοουμένους. Κανένα άτομο δεν βρίσκε
ται εκτός του καταμερισμού αυτού (όπως ακριβώς δεν βρίσκεται 
εκτός της διαφοράς των φύλων). Υπερκαθορίζοντας την ταξική 
διαφορά με τις διαδοχικές της μορφές, φανερώνει ταυτόχρονα την 
κυριαρχική διάσταση που την συνοδεύει από την πηγή της και η 
οποία αποκαλύπτεται αναπόσπαστη από τη θέσμιση της κουλτού
ρας και του κράτους. Συνεπώς, η διαφορά αυτή καλλιεργείται στα
θερά από τους ίδιους τους «ιδεολόγους», αλλά αποτελεί μάλλον 
την ιστορική συνθήκη της ύπαρξής τους παρά το προσωπικό τους 
έργο. Για να γίνει κατανοητή η σημασία της προηγούμενης ιδέας, 
είναι απαραίτητη μια παράκαμψη προς τη φιλοσοφία του Χέγκελ.

Οι διανοούμενοι και το κράτος

Ο Μαρξ περιέγραψε το προλεταριάτο ως «καθολική τάξη», ως 
μάζα που τοποθετείται δυνητικά πέρα από ταξικούς όρους, η ιδι
αιτερότητα της οποίας αναιρείται ήδη από τις συνθήκες ύπαρξής 
της. Δεν θα είχε μπορέσει όμως να διατυπώσει αυτήν την ιδέα, αν 
ο Χέγκελ, στο έργο του Φιλοσοφία τον δικαίου, που εκδόθηκε το 
1821, δεν είχε αναπτύξει από την πλευρά του μια θεωρία του 
«καθολικού δίαικί33». Τι σημαίνει η έκφραση αυτή; Δηλώνει την

33. Η γερμανική λέξη 5ΐαηά μεταφράζεται στα γαλλικά, αναλόγως των συμ- 
φραζομένων, ως σειρά, θέση, κάστα. Για την περιγραφή του ρόλου των διανοου
μένων στον Χέγκελ, μπορεί να ανατρέξει κανείς στο Ρήπάρεβ άε Ια ρίιίΐ080ρΜε 
άυ άτοΐί, παρουσίαση-μετάφραση-σημειώσεις του Κ. Όετ&ύιέ, ϋ&Γ&ίηε νππ , Παρί
σι 1975, §§ 287 έως 320. Για μια ανάλυση των μεταγενέστερων εξελίξεων αυτής 
της προβληματικής, βλέπε ΟαίΗεηηε ΟοΙΗοΙ-ΤΗοΙεπε, Ι ε  ΩέζεηώαηΐειηεηΙ άε 
Γέίαί άε Ηε§ε1 ά Μαχ ΨεύεΓ, Μ  άε Μίηιιίΐ, Παρίσι 1992.
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ομάδα των κρατικών υπαλλήλων, που καλούνται να αναλάβουν 
μια νέα αποστολή στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του κράτους, 
ο οποίος ήταν αποτέλεσμα της Γαλλικής Επανάστασης. Ωστόσο, 
δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι, από τη σκοπιά του 
Χέγκελ, ο ρόλος των δημοσίων υπαλλήλων, εν γένει, δεν είναι 
καθαρά διοικητικός· είναι κατ’ ουσίαν πνευματικός. Και, συνα
κολούθους, μόνο με την ενσωμάτωσή τους στο κράτος (δηλαδή 
στην «υπηρεσία του δημοσίου») οι διανοούμενοι (άΐδ ΟεΙεΗηεη: 
οι μορφωμένοι άνθρωποι) μπορούν να εκπληρώσουν την αυθε
ντική τους αποστολή. Γιατί το κράτος, μέσα στο οποίο τα διάφο
ρα επιμέρους συμφέροντα της πολιτικής κοινωνίας πρέπει να κα
θίστανται συμβατά μεταξύ τους και να ανυψώνονται στο ανώτε
ρο επίπεδο του γενικού συμφέροντος, τους προσφέρει το υλικό 
και τους όρους για τη θεωρητική τους δραστηριότητα. Το κράτος, 
που για τον Χέγκελ είναι «καθ’ εαυτό» καθολικό, «απελευθερώ
νει» τους διανοουμένους (από την πίστη, από τις διάφορες μορ
φές προσωπικής εξάρτησης), ώστε αυτοί να ασκούν, στην υπηρε
σία του, μέσα σε όλη την κοινωνία, μια δραστηριότητα διαμεσο- 
λάβησης, ή αντιπροσώπευσης, οδηγώντας έτσι την αφηρημένη κα
θολικότητα στο επίπεδο της «αυτοσυνειδησίας».

Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η θεωρητικοποίηση αυτή εκ
φράζει με δύναμη και με αξιοσημείωτη προβλεπτική ικανότητα 
το νόημα του διοικητικού, σχολικού και πανεπιστημιακού οικο
δομήματος, καθώς και το νόημα της ανάπτυξης των δομών της 
επιστημονικής έρευνας και της κοινής γνώμης, που θα προσφέ
ρουν σιγά σιγά στα σύγχρονα κράτη τη δυνατότητα μιας κοινω
νικής «ρύθμισης», που θα κρατά ίσες αποστάσεις από τον καθα
ρό φιλελευθερισμό και τον αυταρχισμό. Αν δεν την είχαμε στη 
μνήμη μας, δεν θα κατανοούσαμε την ακριβώς αντίθετη δύναμη
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της θεωρητικοποίησης της ιδεολογίας στον Μαρξ. Ούτε τον σκο
πό που επιδιώκει ούτε τα προβλήματα που θέτει.

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ίσως, η ανάλυση της πνευ
ματικής διαφοράς, υπό τον όρο να διεισδύει στο επίπεδο της 
γνώσης και ταυτόχρονα σε εκείνο της οργάνωσης και της εξου
σίας, φωτίζει σε βάθος τη φύση των διαδικασιών κυριαρχίας. Δεν 
είναι παράξενο το γεγονός ότι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, οι 
περισσότεροι από τους μαρξιστές που ήταν και αυθεντικοί φιλό
σοφοι (ας αναλογιστούμε μορφές τόσο διαφορετικές, όπως ο 
Γκράμσι, ο Αλτουσέρ, ο Άλφρεντ Ζον-Ρέθελ [Α\ϊτεά δοΗη-Κε- 
1Μ]34) θεώρησαν πάντοτε την ιστορική «λύση» της πνευματικής 
διαφοράς ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό του κομμουνισμού. Για
τί ο Μαρξ δεν αρκέστηκε στο να αντιστρέψει τις εγελιανές θέσεις 
και να αποδώσει στους διανοουμένους έναν ρόλο καθυπόταξης 
και διάσπασης («ιδεολογικού ντρεσαρίσματος», όπως έλεγαν στο 
κίνημα του Μάη του 1968). Αλλά ανέτρεξε σε μια περιγραφή της 
ανθρωπολογικής διαφοράς, στην οποία στηρίζεται η δραστηριό
τητα των διανοουμένων και η αυτονόμηση του ρόλου τους.

Η διαφορά αυτή δεν είναι φυσική (παρόλο που εγγράφεται 
αναμφισβήτητα σε εμφανείς λειτουργίες του οργανισμού), διότι 
σχηματίζεται και μετασχηματίζεται μέσα στην ιστορία. Δεν είναι 
όμως ούτε θεσμρποιημένη, υπό την έννοια ότι θα ήταν δυνατόν 
να προκύψει από απλές πολιτικές αποφάσεις (παρόλο που διευ
ρύνεται, χρησιμοποιείται και αναπαράγεται από θεσμούς). Απο
τελεί σώμα με την κουλτούρα διαδοχικών πολιτισμών, τους 
οποίους ενώνει με ένα συνεχές νήμα. Ο Μαρξ εδώ τοποθετεί αυ-

34. Είναι κρίμα που το βιβλίο του δοΗη-ΚεΐΗθΙ, 06ΐ5ίί£6 υηά ΚόΓρεΓίΐώβ Λτ- 
Μ ί. Ζ ιιγ ΤΙιεοήβ άετ £€8€ΐΐ8ώαίί1ίώ€η 5γπώβ8Ϊ8, διΑι-Καιηρ, Φραγκφούρτη 1970, 
ένα από τα ελάχιστα που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό στο εσωτερικό της 
μαρξιστικής παράδοσης, δεν έχει μεταφραστεί στα γαλλικά.
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Το έργο του Αντόνιο Γκράμσι (1891-1937), του σημαντικότερου 
διανοούμενου ηγέτη του ευρωπαϊκού κομμουνιστικού κινήματος 
μετά τον Αένιν, αποτελείται από τρεις ομάδες κειμένων, που δια
φέρουν ως προς το περιεχόμενό τους: τα Πολίτικά κείμενα (άρθρα 
και αναφορές των ετών 1914-1926, μεταφρασμένα σε 3 τόμους στις 
εκδόσεις ΟαΠίπιατφ· τα Τετράδια της φυλακής, που συντάχθηκαν 
μετά τη σύλληψη του Γκράμσι από τις ιταλικές φασιστικές αρχές 
και εκδόθηκαν μετά την Απελευθέρωση από τη γερμανική κατοχή (η 
γαλλική μετάφραση, που ακολουθεί την ιταλική κριτική έκδοση, 
βρίσκεται υπό έκδοση στις εκδόσεις Ο&ΗΰηατίΙ, με την ευθύνη του 
ΚοΙ)6Π Ρατίδ)· τέλος, την Αλληλογραφία (μέρος της οποίας αποτε
λούν τα Γράμματα της φυλακής, ΟαΠίηιαπΙ, Παρίσι 1971).

Όχι απλώς ο Μουσολίνι δεν πέτυχε, όπως υπερηφανευόταν, να 
«εμποδίσει αυτό το μυαλό να λειτουργεί», αλλά η σωματική και 
ηθική δοκιμασία απέφερε τελικά ένα μνημειώδες πνευματικό έργο, 
του οποίου οι προτάσεις παραμένουν ανεξάντλητες (βλ. τα βιβλία 
της Κριστίν Μπυσί-Γκλυκσμάν [Οιπδΐίηε Βυά-Οΐιιοΐίδΐη&ηη], Ογοιώ- 
8βί 6ΐ 1’έίαΐ, Ροιιγ ιιηβ ίϊιέοήε πιαΐέήαΐΐςΐβ άε Ια ρΜΙοζορΜε, Ρ&γαπ1, 
Παρίσι 1975, και του Αντρέ Τοζέλ [Αηάτέ Τοδεί], Ματχ βη Μίςυ68. 
Αυχ οή£ίη€5 άε Ια ρΜΐ080ρίιίε ΐίαΐίεηηε οοηΐειηροΓαίηε, ΤΓ&ηδ- 
ΕιΐΓορ-ΚφΓ6δδ, Μαιινεζίη 1991, καθώς και τον συλλογικό τόμο 
Μοάετηϋέ άε 0Γαπΐ8ά, υπό τη διεύθυνση του Αντρέ Τοζέλ, Πανεπι
στήμιο της Βεδ&ηςοη, διάθεση Ιχδ Βείΐβδ ΙχίίΓεδ, Παρίσι 1992). Η 
σκέψη του Γκράμσι δεν μπορεί να παρουσιαστεί σε λίγες αράδες. 
Θα υποδείξουμε απλώς τέσσερα στενά αλληλένδετα θέματα: 1) 
Εντελώς ξένος με την παράδοση του «διαλεκτικού υλισμού», ο 
Γκράμσι βλέπει στον μαρξισμό μια «φιλοσοφία της πράξης», την 
οποία ερμηνεύει καταρχάς, στην εποχή της Ρωσικής επανάστασης 
του 1917 και του κινήματος των «εργατικών συμβουλίων» στο Το- 
ρίνο, ως κατάφαση της βούλησης ενάντια στη μοιρολατρία των σο
σιαλιστικών οργανώσεων* και αργότερα, ως μακιαβελικής έμπνευ
σης «επιστήμη της πολιτικής», που προορισμός της είναι η οικοδό-

Γκράμσι



μηση των στοιχείων της ηγεμονίας των παραγωγών. 2) Το προη
γούμενο θέμα συνδέεται με τη «διεύρυνση» της «μαρξιστικής θεω
ρίας του κράτους», όχι καταργώντας τον ταξικό του προσδιορισμό, 
αλλά επιμένοντας στη συμπληρωματικότητα του συσχετισμού δυνά
μεων και της «συναίνεσης» που επιτυγχάνεται διαμέσου των πολι
τιστικών θεσμών. 3) Από δω γίνεται κατανοητό γιατί ο Γκράμσι 
αφιέρωσε μεγάλο μέρος του ημιτελούς ερευνητικού του προγράμ
ματος στην ιστορία και στην ανάλυση του ρόλου των διαφόρων τύ
πων διανοουμένων, στην προοπτική μιας μεταρρύθμισης του «ορ
γανικού» δεσμού που τους ενώνει με τις μάζες, όταν υπάρχει μια 
νέα ανερχόμενη κοινωνική τάξη. 4) Ο κριτικός αυτός προβληματι
σμός ενέχει και μια ηθική διάσταση, όχι μόνο μέσω της αναζήτησης 
ενός ηθικού κανόνα ή ενός «κοινού νου» των εργατών που θα τους 
απελευθερώνει από την αστική ηγεμονία, αλλά μέσω της διατύπω
σης και της ενεργοποίησης μιας ρυθμιστικής αρχής της πολιτικής 
πράξης, θεμελιωδώς εκκοσμικευμένης, η οποία θα στρέφεται ενά
ντια σε κάθε μεσσιανική ιδεολογία («αισιοδοξία της βούλησης, 
απαισιοδοξία της νόησης»). [Για κείμενα σχετικά με τον Γκράμσι, 
βλ. «Επιλογή ελληνικής βιβλιογραφίας».]

τή τη διαφορά σχεδόν στο ίδιο επίπεδο γενικότητας με τη διαφο
ρά των φύλων ή με τη διαφορά μεταξύ της ζωής στην πόλη και 
της ζωής στις αγροτικές περιοχές. Ενσωματωμένη σε ολόκληρη 
την κοινωνική οργάνωση της εργασίας, διχάζει όλες τις πρακτι
κές και όλα τα άτομα με τον εαυτό τους (διότι μια πρακτική με 
την πλήρη έννοια του όρου, πράξις και ποίησις, δεν μπορεί να 
είναι ούτε καθαρά σωματική ούτε καθαρά πνευματική, αλλά πρέ
πει να αποτελεί συμπληρωματικότητα, αμοιβαιότητα των δύο 
πτυχών). Αν δεν συνέβαινε αυτό, οι εξειδικευμένοι «διανοούμε
νοι» (ασχέτως αν πρόκειται για καθηγητές, διαφημιστές, επιστή
μονες, τεχνικούς, διοικητικούς, ειδήμονες...) δεν θα μπορούσαν
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να καταστούν εργαλεία μιας διαρκούς ανισότητας, μιας θεσμικής 
ιεραρχίας των «κυρίαρχων» και των «κυριαρχουμένων» (ή, 
όπως θα πει αργότερα ο Γκράμσι, των «κυβερνώντων» και των 
«κυβερνωμένων»), Δηλαδή δεν θα μπορούσαν να μετατρέψουν 
αυτή την ανισότητα, κατά το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας, σε 
υλική συνθήκη της εργασίας, των ανταλλαγών, της επικοινωνίας 
και της συνένωσης.

Απορίες που γεννά η έννοια της ιδεολογίας

Απομένει λοιπόν να αναρωτηθούμε γιατί ο Μαρξ δεν ακολούθη
σε κατευθείαν τούτη την οδό. Το υπαινίχθηκα προηγουμένως: οι 
εσωτερικοί λόγοι συνδυάζονται εδώ στενά με συγκυριακούς λό
γους, οι οποίοι καθιστούσαν φανερό ό,τι στο οικοδόμημα του 
Μαρξ εξακολουθούσε να αποτελεί αφαίρεση, ή και θεωρητικολο
γία, παρά την προσπάθειά του να ξαναβρεί την υλικότητα της 
ιστορίας.

Στη θεώρηση την οποία ο Μαρξ είχε υιοθετήσει για το προλε
ταριάτο, η ιδέα μιας ιδεολογίας του προλεταριάτου (ή μιας «προ
λεταριακής ιδεολογίας» που θα έχει αργότερα την τύχη που ξέ
ρουμε) προφανώς στερείται νοήματος. Η έννοια του προλεταριά
του, στην πραγματικότητα, δεν είναι τόσο εκείνη μιας ιδιαίτερης 
«τάξης», απομονωμένης από το σύνολο της κοινωνίας, όσο εκείνη 
μιας μη τάξης, η διαμόρφωση της οποίας συντελείται αμέσως προ
τού καταργηθούν όλες οι τάξεις και ενεργοποιεί την επαναστατική 
διαδικασία. Ο Μαρξ χρησιμοποιεί κατά προτίμηση για το προλε
ταριάτο τον όρο μάζα, αντιστρέφοντας την υποτιμητική σημασία 
με την οποία τον χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη οι αστοί δια
νοούμενοι. Καθώς η προλεταριακή μάζα είναι θεμελιωδώς «απο
στερημένη» (6ί§εηΐιΐΓΠ5ΐθ5), είναι και θεμελιωδώς «χωρίς αυταπά

90



τες» για την πραγματικότητα (ίΙΙαχίοηδ-Ιο )̂, θεμελιωδώς εξωτερική 
στον κόσμο της ιδεολογίας: γι’ αυτήν «δεν υπάρχουν» οι ιδεολο
γικές αφαιρέσεις και αναπαραστάσεις της κοινωνικής σχέσης. Το 
Μανιφέστο θα επαναλάβει το ίδιο πράγμα, φωτίζοντάς το με φρά
σεις που έγιναν διάσημες, αλλά σήμερα θα φάνταζαν γελοίες: «Οι 
εργάτες δεν έχουν πατρίδα»· κατά τον ίδιο τρόπο αποκαλύπτο
νται οι δοξασίες, οι ελπίδες ή οι υποκρισίες της θρησκείας, της 
αστικής ηθικής και του Δικαίου... Για τον ίδιο λόγο, δεν είναι δυ- 
νατόν να υπάρξουν «ιδεολόγοι» που θα αποφάσιζαν να μορφώ
σουν και να καθοδηγήσουν τους προλετάριους ή, όπως θα πει αρ
γότερα ο Γκράμσι, «οργανικοί διανοούμενοι» (ο ίδιος ο Μαρξ 
ασφαλώς δεν θεωρούσε τον εαυτό του ως τέτοιο — όχι δίχως αυ
ξανόμενη δυσκολία να σκεφτεί τη λειτουργία της δικής του θεω
ρίας μέσα στην επαναστατική πρακτική. Και στο σημείο αυτό, ο 
Ένγκελς θα κάνει το αποφασιστικό βήμα, γενικεύοντας τη χρήση 
της έκφρασης «επιστημονικός σοσιαλισμός»).

Τα γεγονότα της περιόδου 1848-1850 έμελλε να υπογραμμίσουν 
με φρικτό τρόπο την απόκλιση της θεώρησης του Μαρξ από την 
πραγματικότητα. Τα γεγονότα αυτά από μόνα τους θα μπορούσαν, 
πράγματι, να τον κάνουν να εγκαταλείψει, όχι την ιδέα του καθο
λικού ρόλον του προλεταριάτου (στην κλίμακα της παγκόσμιας 
ιστορίας και του επαναστατικού μετασχηματισμού ολόκληρης της 
κοινωνίας), χωρίς την οποία δεν υπάρχει μαρξισμός, αλλά οπωσ
δήποτε την ιδέα του προλεταριάτου ως «καθολικής τάξης». Το πιο 
συναρπαστικό κείμενο, από την άποψη αυτή, είναι Η 18η Μπρν- 
μαίρ τον Λουδοβίκον Βοναπάρτη, στο οποίο ήδη αναφερθηκαμε. 
Θα έπρεπε να έχουμε χώρο, για να το εξετάσουμε λεπτομερώς. Η 
αναζήτηση μιας στρατηγικής της εργατικής τάξης απέναντι στην 
αντεπανάσταση συμβαδίζει με μια νέα ανάλυση της ιστορικής από
κλισης ανάμεσα σε ό,τι ο Μαρξ αποκαλεί «τάξη καθ’ εαυτήν» και
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Καρλ Μαρξ: «Ο φετιχιστικός χαρακτήρας 
του εμπορεύματος και το μυστικό του»
(Το Κεφάλαιο, βιβλίο Ιο, κεφάλαιο 1, §4)

«Από πού προέρχεται λοιπόν ο αινιγματικός χαρακτήρας του 
προϊόντος της εργασίας, από τη στιγμή που το προϊόν αυτό παίρ
νει τη μορφή εμπορεύματος; Προφανώς από αυτή την ίδια τη μορ
φή. Η ταυτότητα των ανθρώπινων εργασιών παίρνει την υλική 
μορφή της ταυτόσημης αξιακής αντικειμενικότητας των προϊόντων 
της εργασίας. Το μέτρο της δαπάνης ανθρώπινης εργατικής δύνα
μης με τη χρονική της διάρκεια παίρνει τη μορφή μεγέθους αξίας 
των προϊόντων της εργασίας. Τέλος, οι σχέσεις των παραγωγών, 
μέσα στις οποίες πραγματοποιούνται αυτοί οι κοινωνικοί καθορι
σμοί των εργασιών τους, παίρνουν τη μορφή μιας κοινωνικής σχέ
σης ανάμεσα στα προϊόντα της εργασίας.

Ό,τι μυστηριώδες υπάρχει στην εμπορευματική μορφή συνίστα- 
ται λοιπόν απλώς στο ότι αυτή ανακλά στους ανθρώπους την εικόνα 
των κοινωνικών χαρακτηριστικών της ίδιας τους της εργασίας ως 
αντικειμενικά χαρακτηριστικά των ίδιων των προϊόντων της εργα
σίας, ως κοινωνικές ιδιότητες που αυτά τα πράγματα κατέχουν εκ 
φύσεως: τους ανακλά έτσι την εικόνα της κοινωνικής σχέσης των πα
ραγωγών με τη συνολική εργασία, ως μια κοινωνική σχέση που υπάρ
χει έξω από αυτούς, μεταξύ αντικειμένων. Με αυτό το ςιπά ργο 
ςιιοά35* τα προϊόντα της εργασίας γίνονται εμπορεύματα, αισθητά 
υπεραισθητά πράγματα, κοινωνικά πράγματα. Κατά τον ίδιο τρόπο, 
η φωτεινή εντύπωση ενός πράγματος στο οπτικό νεύρο δεν παρου
σιάζεται ως ερεθισμός του οπτικού νεύρου αυτού καθεαυτό, αλλά ως 
αντικειμενική μορφή ενός πράγματος που βρίσκεται έξω από το μάτι. 
Απλώς, κατά την όραση, υπάρχει πραγματικά φως που εκπέμπεται 
από ένα πράγμα, το εξωτερικό αντικείμενο, προς ένα άλλο πράγμα, 
το μάτι. Πρόκειται για μια φυσική σχέση μεταξύ φυσικών πραγμά
των. Ενώ η εμπορευματική μορφή και η αξιακή σχέση των προϊόντων

35*. «Άλλο αντί άλλου», «παρεξήγηση», «παρανόηση». (Σ.τ.Μ.)
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της εργασίας με την οποία εμφανίζεται δεν έχουν απολύτως καμία 
σχέση ούτε με την υλική της φύση ούτε με τις υλικές σχέσεις που προ
κύπτουν από αυτήν. Πρόκειται μόνο για την καθορισμένη κοινωνική 
σχέση των ίδιων των ανθρώπων, που παίρνει εδώ γι’ αυτούς τη φα
ντασμαγορική μορφή μιας σχέσης μεταξύ πραγμάτων. Ούτως ώστε, 
για να βρούμε μια αναλογία, πρέπει να διαφύγουμε προς τις νεφελώ
δεις περιοχές του θρησκευτικού κόσμου. Σ’ εκείνον τον κόσμο, τα 
προϊόντα του ανθρώπινου εγκεφάλου μοιάζουν να είναι αυτόνομα 
σχήματα, που έχουν δική τους ζωή και διατηρούν σχέσεις μεταξύ 
τους και με τους ανθρώπους. Το ίδιο συμβαίνει και στον κόσμο των 
εμπορευμάτων με τα προϊόντα του ανθρώπινου χεριού. Αυτό το απο
καλώ φετιχισμό· φετιχισμός που εισχωρεί στα προϊόντα της εργασίας 
μόλις αυτά παραχθούν ως εμπορεύματα και, γι’ αυτό, είναι αχώρι
στος από την εμπορευματική παραγωγή».

(Η γαλλική μετάφραση είναι των Ετιέν Μπαλιμπάρ και Ζαν- 
Πιερ Λεφέβρ.)

«τάξη δι’ εαυτήν», δηλαδή ανάμεσα στην ύπαρξη απλώς ανάλογων 
συνθηκών ζωής και το οργανωμένο πολιτικό κίνημα· δεν πρόκειται 
για απλή καθυστέρηση της συνείδησης σε σχέση με τη ζωή, αλλά 
για αποτέλεσμα αντίθετων οικονομικών τάσεων, που ο Μαρξ έχει 
αρχίσει να κατανοεί ότι ευνοούν ταυτόχρονα την ενότητα και τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των εργατών36. Γεγονός είναι ότι η άμεση 
εμπειρία, στη Γαλλία, καθώς και στη Γερμανία ή στην Αγγλία, 
έμελλε να αποκαλύψει τη δύναμη του εθνικισμού, των ιστορικών 
μύθων (δημοκρατικών ή αυτοκρατορικών), ακόμη και των θρη

36. Η 18η Μπρυμαίρ είναι το κείμενο του Μαρξ, στο οποίο βρίσκεται σε αρ
χικό στάδιο μια περιγραφή του ιστορικού φαντασιακού των μαζών. Βλ. Ραιιΐ- 
ί&ΐΗΌΠΙ Αδδοιιη, Ματχ εί Ια Γέρεΐΐίίοπ Μςΐοήηυε, ΡϋΓ, Παρίσι 1978, και Ρΐειτε 
ΜαοΗβΓεγ, «Ρί§ιΐΓ6δ άε ΓΗοιηπιβ ά’εη β&δ», στο Α ηυοί ρεη$ε Ια Μέταΐ\χε?, ΡϋΡ, 
Παρίσι 1990.
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σκευτικών μορφών επί του προλεταριάτου, και ταυτόχρονα τη δύ
ναμη των πολιτικών και των στρατιωτικών μηχανισμών της καθε- 
στηκυίας τάξης. Πώς μπορούσε να συμφιλιωθεί η θεωρητική θέση, 
σύμφωνα με την οποία οι όροι παραγωγής της ιδεολογίας είναι 
εντελώς εξωτερικοί από την προλεταριακή κατάσταση, με την κα
θημερινή διαπίστωση της αλληλοδιείσδυσης μεταξύ ιδεολογίας και 
προλεταριάτου; Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Μαρξ δεν επικαλέστηκε 
ποτέ εδώ κάποια σιωπηρώς ηθική έννοια, όπως εκείνη της ψευδούς 
συνείδησης (που αργότερα χρησιμοποίησαν ο Λούκατς και άλλοι), 
ούτε έκανε ποτέ λόγο για προλεταριακή ιδεολογία ή για ταξική συ
νείδηση. Όμως, στον Μαρξ, η δυσκολία παρέμεινε χαίνουσα, επι- 
φέροντας την απώθηση της ίδιας της έννοιας ιδεολογία.

Ένας άλλος παράγοντας συνέβαλε προς την ίδια κατεύθυνση: 
ήταν η δυσκολία που είχε ο Μαρξ να ορίσει ως «ιδεολογία» την 
αστική πολιτική οικονομία, ιδιαίτερα εκείνη των κλασικών: Κε- 
ναί, Σμιθ, Ρικάρντο. Γιατί αυτός ο θεωρητικός λόγος, που είχε 
«επιστημονική» μορφή και σαφή αποστολή να θεμελιώσει τη φι
λελεύθερη πολιτική των κεφαλαιοκρατών, δεν ενέπιπτε ευθέως 
ούτε στην κατηγορία της ιδεολογίας (που χαρακτηρίζεται από την 
αφαίρεση και την αντιστροφή του πραγματικού) ούτε σε εκείνη 
μιας υλιστικής ιστορίας της πολιτικής κοινωνίας, εφόσον βασιζό
ταν αντιθέτως στο αίτημα της αιωνιότητας των αστικών όρων 
παραγωγής (ή του αμετάβλητου της σχέσης κεφάλαιο /  μισθωτή 
εργασία). Αλλά ακριβώς η αναγκαιότητα διαφυγής από αυτό το 
δίλημμα έμελλε να οδηγήσει τον Μαρξ στο να βυθιστεί για πολλά 
χρόνια στην «κριτική της πολιτικής οικονομίας», κριτική που 
τράφηκε από την εντατική ανάγνωση του Σμιθ, του Ρικάρντο, του 
Χέγκελ, του Μάλθους, των στατιστικολόγων και των ιστορικών... 
Και η ανάγνωση αυτή, με τη σειρά της, έμελλε να καταλήξει σε 
μια νέα έννοια, την έννοια του εμπορευματικού φετιχισμού.
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Ο «φετιχισμός του εμπορεύματος»

Η θεωρία του φετιχισμού εκτίθεται καταρχάς στο πρώτο μέρος 
του πρώτου βιβλίου του Κεφαλαίου31. Δεν αποτελεί απλώς ένα 
από τα υψηλά σημεία της φιλοσοφικής εργασίας του Μαρξ, πλή
ρως ενταγμένο στο «κριτικό» και «επιστημονικό» του έργο, αλλά 
και ένα μεγάλο θεωρητικό οικοδόμημα της νεότερης φιλοσοφίας. 
Η δυσκολία του είναι πασίγνωστη, παρόλο που η γενική ιδέα εί
ναι σχετικά απλή.

Δεν θα επεκταθώ εδώ στην καταγωγή του όρου «φετιχισμός», 
στη συσχέτισή του με τις θεωρίες περί θρησκείας κατά τον δέκατο 
όγδοο και τον δέκατο ένατο αιώνα, ούτε στη θέση που, λόγω της 
χρήσης αυτού του όρου, ο Μαρξ καταλαμβάνει μέσα στην ιστορία 
του ζητήματος του φετιχισμού εν γένει38. Ελλείψει χώρου, δεν θα 
κάνω λόγο ούτε για τον ρόλο που διαδραματίζει η ανάπτυξη του 
θέματος αυτού μέσα στη συνολική αρχιτεκτονική του Κεφαλαίου, 
και συγκεκριμένα στην εξήγηση της «ανεστραμμένης» μορφής υπό 
την οποία, μας λέει ο Μαρξ, τα δομικά φαινόμενα του κεφαλαιο
κρατικού τρόπου παραγωγής (που όλα παραπέμπουν στον τρόπο 
με τον οποίο η αύξηση της αξίας του κεφαλαίου τρέφεται με «ζω
ντανή εργασία») γίνονται αντιληπτά στην «επιφάνεια» των οικο
νομικών σχέσεων (στον κόσμο του ανταγωνισμού μεταξύ των δια-

37. Η παράγραφος «Ο φετιχιστικός χαρακτήρας του εμπορεύματος και το 
μυστικό του» αποτελεί το συμπέρασμα του πρώτου κεφαλαίου. Στην πραγματι
κότητα, αποτελεί μία ενότητα με το σύντομο δεύτερο κεφάλαιο, «Περί ανταλλα
γών», στο οποίο αναλύεται η συσχέτισή μεταξύ οικονομικών και νομικών κατη
γοριών. Αμφότερα τα κεφάλαια αυτά κατέχουν τη θέση, σημαντικότατη στην εγε- 
λιανή λογική, της διαμεσολάβησης μεταξύ του αφηρημένου («Το εμπόρευμα») και 
του συγκεκριμένου («Το χρήμα και η κυκλοφορία των εμπορευμάτων»).

38. Όλα αυτά παρουσιάζονται με ακρίβεια και σαφήνεια στο μικρό βιβλίο 
του Αΐίοηδο Ιαοοηο, Ι ε  ΓέίίοΜ&τηε. Ηί8ίοΐΓ6 ά’υπ οοποερί, ΡϋΡ, Παρίσι 1992.
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φόρων μορφών κεφαλαίων, του κέρδους, της προσόδου, του τό
κου και των αντίστοιχων τιμών τους).39 Θα προσπαθήσω όμως να 
καταστήσω κατανοητό πώς συνδέεται με το κείμενο του Μαρξ η 
διπλή κληρονομιά που μπορούμε να του αναγνωρίσουμε σήμερα: 
αφενός, η ιδέα της πραγμοποίησης του αστικού κόσμου, υπό τις 
μορφές της γενικευμενης «εμπορευματοποίησης» των κοινωνικών 
δραστηριοτήτων· αφετέρου, το πρόγραμμα μιας ανάλυσης του 
τρόπου υποταγής που ενυπάρχει στη διαδικασία ανταλλαγής, το 
οποίο βρίσκει την ολοκλήρωσή του στον δομικό μαρξισμό.

Ο «φετιχισμός του εμπορεύματος», μας λέει ο Μαρξ, είναι το 
γεγονός ότι «μια καθορισμένη κοινωνική σχέση των ίδιων των αν
θρώπων [...] παίρνει γι’ αυτούς τη φαντασματική μορφή μιας σχέ
σης μεταξύ πραγμάτων». Ή ακόμη: «Οι κοινωνικές σχέσεις που 
διατηρούν οι ιδιωτικές τους εργασίες φαίνονται στους παραγωγούς 
[...] σαν απρόσωπες σχέσεις μεταξύ προσώπων και σαν κοινωνικές 
σχέσεις μεταξύ απρόσωπων πραγμάτων40». Για ποια «πράγματα», 
για ποιες «προσωπικές» και «απρόσωπες» σχέσεις πρόκειται;

39. Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να διαβαστεί το 48ο κεφάλαιο του Τρί
του βιβλίου του Κεφαλαίου (που το εξέδωσε ο Ένγκελς), «Η τριαδική φόρμου
λα», το οποίο θέτει μια γραμμή οριοθέτησης μεταξύ «κλασικών» και «χυδαίων» 
οικονομολόγων, καταλήγοντας ως εξής: «Σ’ έναν μαγεμένο και ανεστραμμένο 
κόσμο, σ’ έναν κόσμο από την ανάποδη, ο Κύριος Κεφάλαιο και η Κυρία Γη, 
κοινωνικοί χαρακτήρες, μα ταυτόχρονα απλά πράγματα, χορεύουν στον χορό 
των φαντασμάτων. Η μεγάλη αρετή της κλασικής πολιτικής οικονομίας είναι ότι 
διέλυσε αυτές τις αυταπάτες και ψευδαισθήσεις: την αυτονόμηση και τη σκλή
ρυνση των διαφόρων κοινωνικών στοιχείων του πλούτου, την προσωποποίηση 
των πραγμάτων και την πραγμοποίηση των σχέσεων παραγωγής, αυτή τη θρη
σκεία της καθημερινής ζωής...» (Κ. Μβγχ, Ιβ  €αρ\ία\. Οπίΐςυβ άβ Γβωηοπιΐβ 
ροΐίίίςυβ, Ιίντε III, Ιβ  ρωββζ ά’βΜβιηΜβ άβ Ια ρτοάηοίΐοη οαρΐΐαΐΐείβ, Ιοιτιε III, 
Μΐίοπδ $οα3ΐ6δ, Παρίσι 1960, σσ. 207-208). Θα επανέλθω παρακάτω στο ζήτημα 
των «αρετών της κλασικής πολιτικής οικονομίας».

40. Ιβ  εαρίΐαΐ, Ηντε I, ό.π., σσ. 83-84.
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Τα εμπορεύματα, παραγόμενα και ανταλλασσόμενα, που εί
ναι χρήσιμα υλικά αντικείμενα και, ως τέτοια, αντιστοιχούν σε 
ατομικές ή συλλογικές ανάγκες, έχουν και μία άλλη ιδιότητα, άυ- 
λη, αλλά όχι λιγότερο αντικειμενική: την ανταλλακτική τους 
αξία (η οποία εκφράζεται γενικά με τη μορφή μιας τιμής, δηλα
δή ως ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό). Η ιδιότητα αυτή τούς 
προσδίδεται ατομικά και, συνεπώς, ποσοτικοποιείται αμέσως: 
όπως ακριβώς ένα αυτοκίνητο ζυγίζει 500 κιλά, έτσι αξίζει 
100.000 φράγκα. Φυσικά, για ένα δεδομένο εμπόρευμα, το ποσό 
αυτό διαφέρει ανάλογα με τον χρόνο και τον χώρο: εν σχέσει 
προς τον ανταγωνισμό και άλλες διακυμάνσεις λιγότερο ή πε
ρισσότερο μακράς διάρκειας. Όμως τέτοιες διαφορές όχι μόνο 
δεν κλονίζουν την εντύπωση μιας εσωτερικής σχέσης ανάμεσα 
στο εμπόρευμα και την αξία του, αλλά του προσδίδουν μάλλον 
επιπρόσθετη αντικειμενικότητα: τα άτομα πηγαίνουν με τη θέλη
σή τους στην αγορά, αλλά οι αξίες (ή οι τιμές) των εμπορευμά
των δεν διακυμαίνονται, στην αγορά, βάσει των αποφάσεων των 
ατόμων αντιθέτως, η διακύμανση των αξιών είναι εκείνη που 
καθορίζει τις συνθήκες μέσα στις οποίες τα άτομα έχουν πρό
σβαση στα εμπορεύματα. Συνεπώς, οι άνθρωποι πρέπει να ανα
ζητήσουν τα μέσα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και να 
ρυθμίσουν τις μεταξύ τους σχέσεις αμοιβαίων υπηρεσιών, εργα
σίας ή κοινότητας, που περνούν μέσα από οικονομικές σχέσεις ή 
εξαρτώνται από αυτές, στους «αντικειμενικούς νόμους» της κυ
κλοφορίας των εμπορευμάτων, η οποία ρυθμίζεται από κινήσεις 
αξιών. Τη στοιχειώδη αυτή αντικειμενικότητα, που εμφανίζεται 
ήδη από την απλή σχέση με τα εμπορεύματα στην αγορά, ο Μαρξ 
θα την καταστήσει σημείο αφετηρίας και πρότυπο της αντικειμε
νικότητας των οικονομικών φαινομένων εν γένει και των νόμων 
τους, στους οποίους αφιερώνεται η πολιτική οικονομία και τους
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οποίους συγκρίνει αδιάκοπα —είτε ρητώς, με τη χρήση μηχανι
κών ή δυναμικών εννοιών, είτε υπαινικτικώς, με τις μαθηματικές 
μεθόδους που χρησιμοποιεί— με την αντικειμενικότητα των νό
μων της φύσης.

Υπάρχει προφανώς άμεση σχέση ανάμεσα στο φαινόμενο αυ
τό (με την έννοια ότι τα πράγματα «παρουσιάζονται» έτσι) και 
τη λειτουργία του χρήματος. Η ανταλλακτική αξία παρουσιάζε
ται ως τιμή, συνεπώς ως σχέση ανταλλαγής, τουλάχιστον δυνητι
κά, με ένα χρηματικό ποσό. Η σχέση αυτή δεν εξαρτάται θεμε
λιωδώς από το γεγονός ότι το χρήμα ξοδεύεται και εισπράττεται 
ή απλώς αναπαριστάνεται από ένα σημείο (πιστωτικό χρήμα, 
τραπεζογραμμάτια υποχρεωτικής αξίας κτλ.): σε τελική ανάλυση, 
και κυρίως στην παγκόσμια (ή καθολική) αγορά, για την οποία ο 
Μαρξ λέει ότι αποτελεί τον αυθεντικό χώρο πραγμάτωσης της 
εμπορευματικής σχέσης, η χρηματική αναφορά πρέπει να υπάρ
χει και να είναι «επαληθεύσιμη». Η παρουσία του χρήματος δί
πλα στα εμπορεύματα, ως προϋπόθεση της κυκλοφορίας τους, 
προσθέτει ένα στοιχείο στον φετιχισμό, επιτρέποντας την κατα
νόηση της χρήσης αυτού του όρου. Αν τα εμπορεύματα (τρόφιμα, 
ρούχα, μηχανές, πρώτες ύλες, πολυτελή αντικείμενα, πολιτιστικά 
αγαθά, ακόμη και εκπορνευόμενα σώματα, εν ολίγοις όλος ο κό
σμος των παραγόμενων ή καταναλωνόμενων ανθρώπινων αντι
κειμένων) φαίνεται να έχουν ανταλλακτική αξία, το χρήμα από 
την πλευρά του φαίνεται να είναι η ίδια η ανταλλακτική αξία, 
και έτσι να κατέχει απόλυτα την εξουσία να μεταβιβάζει στα 
εμπορεύματα που «συσχετίζονται μαζί του» την αρετή ή τη δύ
ναμη που το χαρακτηρίζει. Γι’ αυτό και αναζητάται αυτό καθε- 
αυτό, θησαυρίζεται, θεωρείται ως το αντικείμενο μιας καθολικής 
ανάγκης που συνοδεύεται από φόβο και σεβασμό, από πόθο και 
αποστροφή (αιιπ χαοπι ίαπιβχ: «η καταραμένη δίψα του χρυ-
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σου41», έλεγε ο λατίνος ποιητής Βιργίλιος σε έναν διάσημο στίχο 
που παραθέτει ο Μαρξ, και η Αποκάλυψη ταυτίζει σαφώς το 
χρήμα με το Τέρας, δηλαδή με τον Διάβολο).

Αυτή η σχέση του χρήματος προς τα εμπορεύματα, η οποία 
«υλοποιεί» την αξία τους μέσα στην αγορά, εννοείται ότι υπο
στηρίζεται από ατομικές πράξεις αγοραπωλησιών, είναι όμως 
εντελώς αδιάφορη ως προς την προσωπικότητα των ατόμων που 
τις πραγματοποιούν τα τελευταία είναι απολύτως εναλλάξιμα 
μεταξύ τους, από την άποψη αυτή. Μπορούμε συνεπώς να παρα
στήσουμε αυτή τη σχέση είτε ως αποτέλεσμα μιας «υπερφυσικής» 
δύναμης του χρήματος που δημιουργεί και τροφοδοτεί την κίνη
ση των εμπορευμάτων, ενσαρκώνοντας τη δική της άφθαρτη αξία 
στο φθαρτό σώμα των εμπορευμάτων είτε, αντιθέτως, ως «φυσι
κό» αποτέλεσμα της σχέσης των εμπορευμάτων μεταξύ τους, η 
οποία εγκαθιδρύει μια έκφραση των αξιών τους, των αναλογιών 
κατά τις οποίες αυτά ανταλλάσσονται, μέσω κοινωνικών θεσμών.

Στην πραγματικότητα, οι δύο παραστάσεις είναι συμμετρικές 
και αλληλεξαρτώμενες: αναπτύσσονται μαζί και αντιστοιχούν σε 
δύο στιγμές της εμπειρίας την οποία αποκτούν τα άτομα, ως 
«ανταλλάσσοντες παραγωγοί», για τα φαινόμενα κυκλοφορίας 
και αγοράς που αποτελούν τη γενική μορφή ολόκληρης της οι
κονομικής ζωής. Αυτό ακριβώς εννοεί ο Μαρξ όταν περιγράφει

41. Η λατινική λέξη 8αεεΓ έχει τη διπλή θρησκευτική σημασία της χάριτος 
και της κατάρας. Η καλύτερη ανάλυση της εμπορευματικής και της νομισματικής 
κυκλοφορίας, από την οποία προκύπτει η φετιχιστική φαινομενικότητα, είναι της 
δυζαηηε άε ΒπιηΗοίί, «Ιε 1βη§α§€ άε§ ηιαΓθίΐ3η<ΰ565», στο Ιβ3 Καρροιί8 ά’ατξβηί, 
Ρ υ ο  / Μ&δρείΌ, Παρίσι 1979. Επίσης, της ιδίας, Ια  Μοηηαίε ώ εζ  Ματχ, έάΐΐίοηδ 
δοααΐεδ, Παρίσι 1967. Ενδιαφέρουσες είναι και οι αναλύσεις του ΑΙαίη Είρίεΐζ 
στο βιβλίο Ι ε  τηοηάε εηώαηίέ. Όε Ια ναΐεητ ά Γεηνοί ίηίΙαίίοηηΐ8ΐε, Ια ϋέοοιινε- 
Γί€/Μαδρ€Γ0, Παρίσι 1983 [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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την αντίληψη του κόσμου των εμπορευμάτων ως αντίληψη «αι
σθητών υπεραισθητών» πραγματικοτήτων, στις οποίες συνυπάρ
χουν κατά περίεργο τρόπο οι όψεις του φυσικού και του υπερ
φυσικού στοιχείου, και όταν αποκαλεί το εμπόρευμα «μυστικι
στικό» αντικείμενο γεμάτο «θεολογικές αποχρώσεις» (προτείνο- 
ντας ευθέως τη σύγκριση της οικονομικής γλώσσας με τον 
θρησκευτικό λόγο). Ο νεότερος κόσμος, αντίθετα με ό,τι θα πει 
αργότερα ο Μαξ Βέμπερ, δεν είναι «απομυθοποιημένος», αλλά 
μαγεμένος, στο μέτρο ακριβώς που είναι ο κόσμος των αξιακών 
αντικειμένων και των αντικειμενοποιημένων αξιών.

Αναγκαιότητα της φαινομενικότητας

Ύστερα από την περιγραφή του φαινομένου, ποιος είναι λοιπόν 
ο σκοπός του Μαρξ; Πρόκειται για διπλό σκοπό. Αφενός, με μια 
κίνηση που μοιάζει με απομυστικοποίηση ή με απομυθοποίηση, 
το φαινόμενο διαλύεται, διότι καταδεικνύεται η φαινομενικότη- 
τά του, η οποία βασίζεται, σε τελική ανάλυση, σε μια «παρεξήγη
ση». Τα προαναφερθέντα φαινόμενα (ανταλλακτική αξία ως 
ιδιότητα των αντικειμένων, αυτονομία της κίνησης των εμπορευ
μάτων και των τιμών) πρέπει συνεπώς να συνδεθούν με μια 
πραγματική αιτία, η οποία έχει αποκρυβεί ή της οποίας το απο
τέλεσμα έχει αναστραφεί (όπως στον σκοτεινό θάλαμο). Η ανά
λυση του Μαρξ οδηγεί πραγματικά στην κριτική της πολιτικής 
οικονομίας: διότι, την ίδια στιγμή που η τελευταία, κινούμενη 
βάσει ενός σχεδίου επιστημονικής εξήγησης (εννοείται ότι εδώ ο 
Μαρξ έχει κατά νου τους εκπροσώπους της κλασικής σχολής: 
τον Σμιθ και κυρίως τον Ρικάρντο, τους οποίους διακρίνει πά
ντοτε προσεκτικά από τους «απολογητές» του κεφαλαίου), προ- 
τίθεται να λύσει το αίνιγμα των διακυμάνσεων της αξίας, εξαρ-
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τώντας την από ένα «αμετάβλητο μέτρο» που είναι ο αναγκαίος 
χρόνος εργασίας για την παραγωγή του κάθε εμπορεύματος, 
εντούτοις διογκώνει το μυστήριο, θεωρώντας αυτή τη σχέση ως 
φυσικό φαινόμενο (και, κατά συνέπεια, ως αιώνια). Τούτο οφεί- 
λεται στο ότι η οικονομική επιστήμη, που αναζητεί την αντικει
μενικότητα των φαινομένων σύμφωνα με το πρόγραμμα έρευνας 
του Διαφωτισμού, συλλαμβάνει τη φαινομενικότητα ως σφάλμα 
ή ψευδαίσθηση, ως ελάττωμα της παράστασης, το οποίο είναι δυ- 
νατόν να εξαλειφθεί με την παρατήρηση (στη συγκεκριμένη περί
πτωση, πριν απ’ όλα, με τη στατιστική) και την επαγωγή. Αν εξη
γούσαμε τα οικονομικά φαινόμενα με νόμους, τότε θα ήταν επό
μενο να καταλυθεί η δύναμη γοητείας που αυτά ασκούν. Κατά 
τον ίδιο τρόπο ο Ντυρκχάιμ, μισόν αιώνα αργότερα, θα προτεί
νει να «αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά γεγονότα ως πράγματα».

Όμως ο φετιχισμός δεν αποτελεί υποκειμενικό φαινόμενο ή 
εσφαλμένη αντίληψη της πραγματικότητας — όπως θα ήταν, για 
παράδειγμα, μια οφθαλμαπάτη ή μια προκατειλημμένη δοξασία. 
Αποτελεί μάλλον τον τρόπο με τον οποίο η πραγματικότητα (μια 
ορισμένη κοινωνική μορφή ή δομή) δεν μπορεί να μη φαίνεται. 
Και αυτό το ενεργητικό «φαίνεσθαι» (συγχρόνως ΕοΗείη και 
ΕΓ5θ1ιείηιιπ§. δηλαδή ομοίωμα και φαινόμενο) αποτελεί μια ανα
γκαία διαμεσολάβηση ή λειτουργία, δίχως την οποία, μέσα σε δε
δομένες ιστορικές συνθήκες, η ζωή της κοινωνίας πολύ απλά θα 
ήταν αδύνατη. Η κατάργηση της φαινομενικότητας ισοδυναμεί 
με αναίρεση της κοινωνικής σχέσης. Γι’ αυτό και ο Μαρξ δίνει 
ιδιαίτερη σημασία στην απόρριψη της ουτοπικής αντίληψης, δια
δεδομένης στους άγγλους και στους γάλλους σοσιαλιστές των 
αρχών του δεκάτου ενάτου αιώνα (που θα την βρούμε συχνά και 
αλλού), για την κατάργηση του χρήματος, η οποία θα επέτρεπε 
την αντικατάστασή του από εργασιακά αγαθά ή άλλες μορφές
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κοινωνικής ανακατανομής, αλλά δεν θα συνοδευόταν από καμία 
μεταβολή επί της αρχής της ανταλλαγής ανάμεσα σε ατομικές 
μονάδες παραγωγής. Η δομή παραγωγής και κυκλοφορίας που 
προσδίδει ανταλλακτική αξία στα προϊόντα της εργασίας συνθέ
τει ένα όλο, και η ύπαρξη του χρήματος, «αναπτυγμένης» μορ
φής του γενικού ισοδύναμου των εμπορευμάτων, αποτελεί ανα
γκαία λειτουργία αυτού του όλου.

Στην πρώτη κίνηση της κριτικής, η οποία συνίσταται στο να 
διαλυθεί η φαινομενικότητα της αντικειμενικότητας της ανταλλα
κτικής αξίας, πρέπει συνεπώς να προστεθεί μία άλλη, η οποία 
στην πραγματικότητα καθορίζει την πρώτη, δείχνοντας τη συ
γκρότηση της φαινομενικότητας μέσα στην αντικειμενικότητα. 
Ό,τι παρουσιάζεται ως δεδομένη ποσοτική σχέση είναι στην 
πραγματικότητα η έκφραση μιας κοινωνικής σχέσης: μονάδες 
ανεξάρτητες μεταξύ τους δεν μπορούν να προσδιορίσουν τον 
βαθμό αναγκαιότητας των εργασιών τους, το τμήμα κοινωνικής 
εργασίας που πρέπει να αφιερωθεί σε κάθε τύπο χρήσιμου αντι
κειμένου, παρά μόνον & ροχίεποπ, προσαρμόζοντας την παραγω
γή τους στη «ζήτηση». Η πρακτική των ανταλλαγών είναι αυτή 
που καθορίζει τις αναλογίες, αλλά η ανταλλακτική αξία των 
εμπορευμάτων είναι εκείνη που, στα μάτια του κάθε παραγωγού, 
αναπαριστά με τρόπο ανεστραμμένο, ως ιδιότητα των «πραγμά
των», τη σχέση που έχει η εργασία του με την εργασία όλων των 
άλλων παραγωγών. Από εδώ και πέρα, είναι αναπόφευκτο να 
φαίνεται στα μάτια των ατόμων πως η εργασία τους «κοινωνικο
ποιείται» μέσω της «μορφής-αξία», αντί η τελευταία να εμφανίζε
ται ως έκφραση ενός κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας. Εξ 
ου και η διατύπωση που παρέθεσα προηγουμένως: «Οι κοινωνι
κές σχέσεις που διατηρούν οι ατομικές τους εργασίες φαίνονται
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στους παραγωγούς [...] ως απρόσωπες σχέσεις μεταξύ προσώπων 
και ως κοινωνικές σχέσεις μεταξύ απρόσωπων πραγμάτων».

Η ανταπόδειξη παρέχεται από μια θεωρητική εμπειρία, στην 
οποία προχωρεί ο Μαρξ. Πρόκειται για μια σύγκριση του τρό
που με τον οποίο η κατανομή της κοινωνικά αναγκαίας εργασίας 
πραγματοποιείται μέσα σε διαφορετικούς «τρόπους παραγω
γής»: άλλους του παρελθόντος (όπως οι πρωτόγονες κοινωνίες, 
που θεμελιώνονται στην αυτοσυντήρηση, ή η μεσαιωνική κοινω
νία, που θεμελιώνεται στη δουλεία), άλλους φανταστικούς (όπως 
η οικιακή «οικονομία» του Ροβινσώνα στο νησί του) ή υποθετι
κούς (όπως μια κομμουνιστική κοινωνία του μέλλοντος, στην 
οποία η κατανομή της εργασίας θα ήταν συνειδητά σχεδιασμένη). 
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι οι παραγωγικές σχέσεις είναι είτε 
ελεύθερες και ισότιμες είτε καταπιεστικές, θεμελιωμένες σε συ
σχετισμούς δυνάμεων, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις «οι κοινω
νικές σχέσεις που τα πρόσωπα έχουν μεταξύ τους στις εργασίες 
τους φαίνονται τουλάχιστον ως οι δικές τους προσωπικές σχέ
σεις, δίχως να είναι μεταμφιεσμένες σε κοινωνικές σχέσεις των 
πραγμάτων, των προϊόντων της εργασίας». Με άλλα λόγια, αυ
τές οι κοινωνίες είναι πρώτα πρώτα κοινωνίες ανθρώπων, ίσων 
ή άνισων, και όχι κοινωνίες εμπορευμάτων (ή «αγορών»), των 
οποίων οι ίδιοι οι άνθρωποι θα ήταν απλώς μεσάζοντες.

Γένεση της ώεατότητας

Μια τέτοια θεωρητική εμπειρία δεν θα μπορούσε προφανώς να 
υποκαταστήσει την απόδειξη. Απεναντίας, καταδεικνύει την ανα
γκαιότητά της. Η απόδειξη αυτή είναι το ένα από τα δύο αποτε
λέσματα (το δεύτερο είναι η διασάφηση της διαδικασίας εκμε
τάλλευσης της μισθωτής εργασίας ως πηγής αύξησης του κεφα
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λαίου), με το οποίο ο Μαρξ επιθυμούσε να συνδέσει την επιστη
μονική του φήμη, χωρίς πάντως να μπορέσει να καταλήξει ποτέ, 
καθώς φαίνεται, σε μια απολύτως οριστική παρουσίασή του. Η 
εν λόγω απόδειξη συμπίπτει στην πραγματικότητα με το σύνολο 
του πρώτου μέρους του Κεφαλαίου (κεφάλαια 1 έως 3). Περιο
ρίζομαι στο να την υπενθυμίσω σε γενικές γραμμές.

Πρώτον, ξεκινώντας από τον «διττό χαρακτήρα» της εργα
σίας (εξειδικευμένη τεχνική δραστηριότητα, που μετατρέπει τη 
φύση με σκοπό να παραγάγει ορισμένα χρηστικά αντικείμενα· 
δαπάνη ανθρώπινης δύναμης, φυσικής και διανοητικής εν γένει: 
ό,τι ο Μαρξ αποκαλεί συγκεκριμένη και αφηρημένη εργασία, που 
είναι προφανώς οι δύο όψεις μίας και μόνης πραγματικότητας, 
η πρώτη ατομική και η δεύτερη διατομική ή συλλογική), χρειάζε
ται να καταδειχθεί πώς τα παραγόμενα εμπορεύματα καθίστα
νται τα ίδια «διττά» αντικείμενα, που περιέχουν χρησιμότητα 
(αντιστοιχώντας σε ορισμένες ανάγκες) και αξία (της οποίας η 
«υπόσταση» αποτελείται από την κοινωνικά αναγκαία εργασία 
για την παραγωγή τους).

Δεύτερον, χρειάζεται να καταδειχθεί πώς το μέγεθος της 
αξίας ενός εμπορεύματος μπορεί να εκφραστεί σε ποσότητα ενός 
άλλου, πράγμα που αποτελεί ακριβώς την «ανταλλακτική αξία». 
Αυτό το σημείο φαινόταν στον Μαρξ το δυσκολότερο και το ση
μαντικότερο, διότι επέτρεπε τη συγκρότηση ενός «γενικού ισοδύ
ναμου», δηλαδή ενός «καθολικού» εμπορεύματος, το οποίο εξά
γεται από την κυκλοφορία, ούτως ώστε όλα τα άλλα εμπορεύμα
τα να εκφράζουν τη δική τους αξία σ’ αυτό· και αντιστρόφως, 
ούτως ώστε το ίδιο να υποκαθιστά αυτομάτως όλα τα εμπορεύ
ματα ή να τα «αγοράζει» όλα.

Τέλος, τρίτον (η αναγκαιότητα αυτού του τρίτου σημείου πα
ραγνωρίζεται πολύ συχνά, δηλαδή πιστεύεται ότι, από τη σκοπιά
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του Μαρξ, αρκεί να συναχθεί η αναγκαιότητα ενός γενικού ισοδύ
ναμου για να εξηγηθεί το νόμισμα), χρειάζεται να καταδειχθεί πώς 
αυτή η λειτουργία υλοποιείται μέσω ενός καθορισμένου είδους 
αντικειμένων (τα πολύτιμα μέταλλα). Το νόμισμα κατόπιν αναπα- 
ράγεται συνεχώς ή παραμένει σε λειτουργία μέσω των διαφορετι
κών οικονομικών του χρήσεων (μονάδα μέτρησης, μέσο πληρω
μής, αντικείμενο αποθησαύρισης ή «αποθέματος» κτλ.). Η άλλη 
όψη αυτής της υλοποίησης είναι λοιπόν μια διαδικασία συνεχούς 
ιδεοποίησης του νομισματικού υλικού, εφόσον αυτό χρησιμεύει 
για να εκφράσουμε άμεσα μια καθολική μορφή ή μια «ιδέα».

Αναμφισβήτητα, παρά την τεχνική της προσέγγιση και τις δυ
σκολίες που περικλείει, αυτή η συλλογιστική του Μαρξ αποτελεί 
μια από τις μεγάλες φιλοσοφικές αναλύσεις της διαμόρφωσης των 
«ιδεατοτήτων» ή των «καθόλου», καθώς και της σχέσης που αυτές 
οι αφηρημένες οντότητες διατηρούν με τις ανθρώπινες πρακτικές. 
Η ανάλυση του Μαρξ είναι συγκρίσιμη με εκείνες που είχαν προ
τείνει ο Πλάτων, ο Λοκ και ο Χέγκελ (ο οποίος έγραψε ότι «η λο
γική είναι το χρήμα του πνεύματος»...), ή με εκείνες που θα πρό- 
τειναν αργότερα ο Χούσσερλ και ο Φρέγκε. Από τη σκοπιά του 
Μαρξ, ωστόσο, υπήρχαν δύο επιπλέον σημαντικά στοιχεία.

Το ένα εμφανίζει τον Μαρξ ως σημείο κατάληξης όλης της 
κλασικής οικονομίας, λόγω της σταθερής αντίθεσής του στον μονε
ταρισμό: πρόκειται για την απόδειξη ότι «το αίνιγμα του χρήμα- 
τος-φετίχ είναι απλώς αίνιγμα του εμπορεύματος-φετίχ» ή, με άλ
λα λόγια, ότι η αφηρημένη μορφή που εμπεριέχεται στη σχέση των 
εμπορευμάτων με την εργασία αρκεί για να εξηγήσει τη λογική των 
νομισματικών φαινομένων (και, προφανώς, των κεφαλαιοκρατι
κών, χρηματιστικών κ.ά. φαινομένων). Μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι αυτή η θεμελιωδώς κοινή στάση των κλασικών οικονομολόγων 
και του Μαρξ είναι που εγγυάται, κατά τη γνώμη τους, τον «επι
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στημονικό» χαρακτήρα της θεωρίας τους. Αντιστοίχως, εξηγεί σε 
μεγάλο βαθμό την κοινή τους ανυποληψία, από τη στιγμή που η 
επίσημη οικονομία απέρριψε την έννοια της αξίας-εργασίας.

Το άλλο θεμελιώνει την κριτική της πολιτικής οικονομίας: 
πρόκειται για την ιδέα σύμφωνα με την οποία οι συνθήκες που 
καθιστούν αναγκαία τη «φετιχιστική» αντικειμενοποίηση της κοι
νωνικής σχέσης είναι εξ ολοκλήρου ιστορικές. Προβάλλουν με 
την ανάπτυξη μιας παραγωγής «για την αγορά», τα προϊόντα της 
οποίας φτάνουν στον τελικό τους προορισμό (την κατανάλωση, 
σε όλες της τις μορφές) μόνο μέσω της αγοραπωλησίας. Πρόκει
ται για διαδικασία χιλιετιών, η οποία κερδίζει βαθμηδόν τον έναν 
κλάδο παραγωγής μετά τον άλλο, τη μία κοινωνική ομάδα μετά 
την άλλη. Με τον καπιταλισμό, ωστόσο (και, σύμφωνα με τον 
Μαρξ, το καθοριστικό στοιχείο είναι εδώ ο μετασχηματισμός της 
ίδιας της ανθρώπινης εργατικής δύναμης σε εμπόρευμα, άρα η μι
σθωτή εργασία), η διαδικασία αυτή καθολικοποιείται γρήγορα και 
ανεπιστρεπτί. Αγγίζει ένα σημείο μη επιστροφής, που δεν σημαί
νει όμως ότι είναι σημείο ανυπέρβλητο: τώρα πλέον η μόνη δυ
νατή πρόοδος συνίσταται στον σχεδιασμό της παραγωγής, δηλα
δή στην επανάκτηση από την κοινωνία (ή από τους ενωμένους ερ
γάτες) του «κοινωνικού ελέγχου» της εργατικής δαπάνης, του 
οποίου οι τεχνικές συνθήκες προετοιμάζονται ακριβώς από την 
καθολική ποσοτικοποίηση της οικονομίας. Η διαφάνεια των κοι
νωνικών σχέσεων δεν μπορεί να είναι λοιπόν αυθόρμητη συνθή
κη, όπως συνέβαινε στις πρωτόγονες κοινωνίες (στις οποίες, 
όπως εξηγεί ο Μαρξ, το αντίβαρο της διαφάνειας ήταν η μυθική 
αναπαράσταση των δυνάμεων της φύσης — περίπου αυτό που 
από την πλευρά του ο Αύγουστος Κοντ ονόμαζε «φετιχισμό»), 
αλλά θα αποτελεί συλλογική κατασκευή. Ο φετιχισμός του εμπο
ρεύματος εμφανίζεται λοιπόν ως μακρά και αργή μετάβαση από
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την κυριαρχία της φύσης πάνω στον άνθρωπο προς την κυριαρ
χία του ανθρώπου πάνω στη φύση.

Ο Μαρξ και ο ιδεαλισμός

Από τη σκοπιά αυστηρώς της κριτικής της πολιτικής οικονομίας, 
θα μπορούσαμε να μείνουμε εδώ. Θα χάναμε όμως, όπως είπα 
προηγουμένως, ό,τι συνιστά τη φιλοσοφική σημασία του κειμέ
νου του Μαρξ, εξηγώντας συγχρόνως την παράξενη κατοπινή 
του μοίρα. Η τελευταία διαχωρίζεται σε διαφορετικές κατευθύν
σεις, που όμως όλες στηρίζονται στη διαπίστωση ότι δεν μπορεί 
να υπάρξει θεωρία της αντικειμενικότητας χωρίς θεωρία της 
υποκειμενικότητας. Σκεφτόμενος εκ νέου τη συγκρότηση της κοι
νωνικής αντικειμενικότητας, ταυτόχρονα ο Μαρξ τροποποίησε 
επαναστατικά την έννοια του «υποκειμένου». Εισήγαγε συνεπώς 
ένα νέο στοιχείο στη συζήτηση για τις σχέσεις μεταξύ «υποτα
γής», «υποδούλωσης» και «υποκειμενικότητας».

Πρέπει να θυμηθούμε εδώ ότι, στην παράδοση του γερμανι
κού ιδεαλισμού με αφετηρία τον Καντ, το υποκείμενο γινόταν 
κυρίως αντιληπτό ως καθολική συνείδηση, τοποθετημένη πάνω 
από όλα τα μεμονωμένα άτομα (εξ ου και η δυνατότητα ταύτισής 
της με τον Λόγο της Ανθρωπότητας) και συγχρόνως παρούσα στο 
καθένα από αυτά: αυτό που ο Φουκώ θα ονομάσει αργότερα 
«εμπειρικο-υπερβατολογικό δίδυμο»42, και ο Μαρξ στις Θέσεις 
για τον Φόυερμπαχ, όπως είδαμε, καταγγέλλει ως απλή παραλλα
γή της ουσιοκρατίας. Η συνείδηση αυτή «συγκροτεί τον κόσμο»,

42. Μΐοίιεί Ροιιοαιιΐΐ, 168 Μο(8 οϊ 1β8 ώθ8€8. ΙΙηο ατάιέοΐοξίο άβ8 8ά€ηο68 
Ιιυπιαίη68, Ο&ΙΗπιαπΙ, Παρίσι 1966, κεφ. 9ο, « ί ’Ηοππηε 61 δ€δ άοιι&ΐεδ», σσ. 329 κ.ε. 
[βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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δηλαδή τον καθιστά νοητό, μέσω των κατηγοριών ή των αναπα- 
ραστατικών μορφών της — χώρος, χρόνος, αιτιότητα (Κριτική 
τον καθαρού λόγον, 1781). Εντεύθεν αυτής της υποκειμενικής συ
γκρότησης του κόσμου, ο Καντ άφηνε στην άκρη το πεδίο των 
«αναγκαίων ψευδαισθήσεων» της μεταφυσικής ή της καθαρής 
σκέψης, οι οποίες δεν αναφέρονται στην εμπειρία. Οι ψευδαισθή
σεις αυτές ήταν το αναπόφευκτο αντίτιμο της ικανότητας που 
έχει ο λόγος να σχηματίζει αφηρημένες έννοιες. Εκείθεν, ξεφεύγο- 
ντας από τους καταναγκασμούς της φύσης και της εμπειρίας, το
ποθετούσε τον «καθαρό πρακτικό λόγο», δηλαδή μια άνευ όρων 
ηθική ελευθερία, η οποία στόχευε στη συγκρότηση μιας «βασιλεί
ας των σκοπών» που να θεμελιώνεται στον αμοιβαίο σεβασμό 
των προσώπων (αλλά επίσης να υποτάσσεται αμείλικτα στον 
εσωτερικό νόμο του καθήκοντος, την περίφημη «κατηγορική προ
σταγή»). Ακόμη και όταν ο Χέγκελ, αρνούμενος τη διχοτόμηση 
του κόσμου σε φυσικό και σε ηθικό, έδειχνε ότι ο αυθεντικός τό
πος της εμπειρίας της συνείδησης βρίσκεται μέσα στην ιστορική 
εμπειρία, το ίδιο σχήμα συγκρότησης του κόσμου παρέμενε καθο
ριστικό. Το σχήμα αυτό επέτρεπε να γίνει κατανοητό γιατί, τελι
κά, το πνεύμα ή ο λόγος, που χάθηκε ή αλλοτριώθηκε μέσα στις 
μορφές της φύσης και της κουλτούρας, το μόνο που κάνει με τις 
διάφορες εμπειρίες του είναι να επιστρέφει στον εαντό τον, στην 
ενατένιση της δομής του, της «λογικής» του.

Νά όμως που με το κείμενο του Μαρξ, μέσα από μια φαινο
μενικά τυχαία παράκαμψη προς την ανάλυση των κοινωνικών 
μορφών της εμπορευματικής κυκλοφορίας και την κριτική της οι
κονομικής τους αναπαράστασης, το ζήτημα της αντικειμενικότη
τας τέθηκε με εντελώς νέο τρόπο. Ο μηχανισμός του φετιχισμού 
αποτελεί όντως, υπό μίαν έννοια, συγκρότηση του κόσμου: του 
κοινωνικού κόσμου, δομημένου από τις ανταλλακτικές σχέσεις,
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που αντιπροσωπεύει προφανώς το κυρίως μέρος της «φύσης» μέ
σα στην οποία ζουν, σκέφτονται και ενεργούν σήμερα τα ανθρώ
πινα άτομα. Γι’ αυτό και ο Μαρξ γράφει ότι «οι κατηγορίες της 
αστικής οικονομίας» αποτελούν «μορφές σκέψης που έχουν κοι
νωνική ισχύ και, συνεπώς, αντικειμενικότητα43». Προτού διατυ
πώσουν κανόνες ή προσταγές, εκφράζουν μια αντίληψη των φαι
νομένων, του τρόπου με τον οποίο τα πράγματα «είναι εκεί», χω
ρίς να είναι δυνατόν να τα αλλάξει κανείς κατά βούληση.

Στην αντίληψη αυτή, όμως, συνδυάζονται άμεσα το πραγματι
κό και το φαντασιακό στοιχείο (αυτό που ο Μαρξ αποκαλεί 
«υπεραισθητό», «φαντασμαγορία» των αυτόνομων επορευμάτων 
που κυριαρχούν επί των παραγωγών τους), ή ακόμη το δεδομένο 
των αντικειμένων της εμπειρίας με τον γνώμονα συμπεριφοράς 
που αυτά απαιτούν. Ο οικονομικός υπολογισμός, ο οποίος θεμε
λιώνεται στο τεράστιο στρώμα μετρήσεων, λογαριασμών και εκτι
μήσεων που κάνουν καθημερινώς τα βυθισμένα στον κόσμο των 
εμπορευμάτων άτομα, απεικονίζει θαυμάσια αυτή τη δυαδικότη- 
τα. Τούτο συμβαίνει επειδή ο υπολογισμός βασίζεται στο γεγονός 
ότι τα οικονομικά αντικείμενα είναι πάντοτε ήδη ποσοτικοποιή- 
σιμα («έτσι είναι», αυτή είναι η φύση τους) και, συγχρόνως, στην 
κοινωνική προσταγή που τα θέλει να υπάγονται (και μαζί τους οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες που τα παράγουν) σε μια ατέλειωτη 
ποσοτικοποίηση ή ορθολογικοποίηση, ξεπερνώντας κάθε προκα
θορισμένο όριο, είτε αυτό είναι «φυσικό» είτε «ηθικό».

Γένεση της υποκειμενικότητας

Από τη σκοπιά του κλασικού ιδεαλισμού, θα μπορούσε λοιπόν 
να θεωρηθεί ότι ο Μαρξ προχώρησε απλώς σε μια ένωση (που

43. Το Κεφάλαιο, Ιο βιβλίο, ό.π ., σ. 87.
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θα μπορούσε να είναι και συγχώνευση) των τριών απόψεων που 
χαρακτηρίζουν αντιστοίχως την επιστήμη (νοητότητα των φαινο
μένων), τη μεταφυσική (αναγκαίες ψευδαισθήσεις της καθαρής 
σκέψης) και την ηθική ή τον «πρακτικό λόγο» (προσταγή της συ
μπεριφοράς). Όμως η σύγκριση αναδεικνύει αμέσως την πρωτο
τυπία της μαρξικής θεωρίας για τη συγκρότηση του κόσμου σε 
σχέση με εκείνες που προηγήθηκαν μέσα στην ιστορία της φιλο
σοφίας (τις οποίες, φυσικά, ο Μαρξ γνώριζε πολύ καλά): η συ
γκρότηση του κόσμου δεν προκύπτει από τη δραστηριότητα κα- 
νενός υποκειμένου, εν πάση περιπτώσει κανενός υποκειμένου 
που να γίνεται νοητό με βάση το μοντέλο της συνείδησης. Αντι- 
θέτως, τα υποκείμενα, ή οι μορφές υποκειμενικότητας και συνεί
δησης, συγκροτούνται μέσα στο ίδιο το πεδίο της αντικειμενικό
τητας. Από την «υπερβατική» ή «υπερβατολογική» της θέση, η 
υποκειμενικότητα έχει περάσει σε θέση επενέργειας ή αποτελέ
σματος της κοινωνικής διαδικασίας.

Το μόνο «υποκείμενο» για το οποίο κάνει λόγο ο Μαρξ, εί
ναι ένα υποκείμενο πρακτικό, πολλαπλό, ανώνυμο, το οποίο εξ 
ορισμού δεν έχει συνείδηση του εαυτού του. Στην πραγματικότη
τα, είναι μη υποκείμενο: είναι «η κοινωνία», δηλαδή το σύνολο 
των δραστηριοτήτων παραγωγής, ανταλλαγής, κατανάλωσης, 
που το τελικό αποτέλεσμά τους μπορεί να το αντιληφθεί ο καθέ
νας έξω από τον εαυτό του, ως «φυσική» ιδιότητα των πραγμά
των. Αυτό το μη υποκείμενο ή σύμπλεγμα δραστηριοτήτων είναι 
που παράγει κοινωνικές παραστάσεις αντικειμένων την ίδια 
στιγμή που παράγει αναπαραστάσιμα αντικείμενα. Το εμπόρευ
μα, όπως και το χρήμα, περιμενοντας το κεφάλαιο και τις διά
φορες μορφές του, αποτελεί εξόχως παράσταση και ταυτόχρονα 
αντικείμενο, είναι ένα αντικείμενο πάντοτε ήδη δεδομένο υπό τη 
μορφή μιας παράστασης.
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Η μακρά και δραματική σταδιοδρομία του Γκιόργκι Λούκατς (γεν
νημένος το 1885 στη Βουδαπέστη στους κόλπους της εβραϊκής αρι
στοκρατίας, ονομαζόταν επίσης 0€0Γ£ [νοη] ΓιΜοδ και έγραψε το 
σύνολο του έργου του στα γερμανικά) χωρίζεται σε τέσσερις μεγά
λες περιόδους. Στη νεότητά του μελετά φιλοσοφία και κοινωνιολο- 
γία στη Γερμανία με δασκάλους τους νεοκαντιανούς και τον Μαξ 
Βέμπερ, και αναπτύσσει μια αισθητική θεωρία εμπνευσμένη από 
τον «αντικαπιταλιστικό ρομαντισμό» { Ι ’Αιηε εί 1ε$ ίοπηε8, 1910, 
γαλλ. μτφρ., Οαΐΐΐιηαπί, Παρίσι 1966), καθώς και ένα ενδιαφέρον 
για τον εβραϊκό μυστικισμό (βλ. ΜιοΗαεΙ Γδ\νγ, Κέάετηρίίοη εί 
υίορΐε. Ι ε  ]υάαϊ8ΐηε Ηΰειίαπε επ Ευωρε οεηίταίε, Παρίσι 1988). 
Έγινε μαρξιστής κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου πολέ
μου, δεχόμενος κυρίως την εντονότατη επίδραση της Ρόζας Λούξε- 
μπουργκ και του κινήματος των «σπαρτακιστών», πράγμα που τον 
οδήγησε στο να πάρει μέρος στην ουγγρική επανάσταση των «συμ
βουλίων», διατελώντας «κομισάριος για τη Λαϊκή κουλτούρα» 
(1919). Το βιβλίο του Ιστορία και ταξική συνείδηση, που δημοσιεύ
τηκε το 1923, αποτελεί την πιο εντυπωσιακή απόπειρα επανενεργο- 
ποίησης της εγελιανής ιδέας για μια διαλεκτική σύνθεση της αντι
κειμενικότητας και της υποκειμενικότητας, που μεταφέρεται καθ’ 
ολοκληρίαν στο στοιχείο της «ταξικής συνείδησης» και της επανα
στατικής πρακτικής του προλεταριάτου, το οποίο αποτελεί την κα
τάληξη της ιστορίας. Καταδικασμένο από τον επίσημο μαρξισμό 
(όπως και το ακριβώς σύγχρονό του, και συγκρίσιμο από πολλές 
απόψεις, βιβλίο του ΚατΙ ΚοΓδάι, ΜαΓχΐ5πιε εί ρύϋ080ρΜε, γαλλ. 
μτφρ., Μίίοηδ άβ Μΐηαίΐ, Παρίσι 1964), το κείμενο αυτό, αν και 
αποκηρυγμένο από τον συγγραφέα του, θα καταστεί φανερή ή κρυ
φή πηγή έμπνευσης για μεγάλο τμήμα του δυτικού «κριτικού μαρ
ξισμού». Μετά την εγκατάστασή του στη Μόσχα στις αρχές της δε
καετίας του ’30 και την επιστροφή του στη σοσιαλιστική Ουγγαρία 
μετά το 1945, ο Λούκατς θα αναπτύξει έργο περισσότερο «ορθόδο
ξο», λόγιο και συστηματικό, το οποίο συμπεριλαμβάνει τη θεωρία

Λούκατς
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του «κριτικού ρεαλισμού» (Ιβ τοτηαη Μςίοήςυε, γαλλ. μτφρ., Ραγσΐ, 
Παρίσι 1972), την ιστορία της φιλοσοφίας (Ιο Ιευηβ Ηβββΐ, 5υτ 165 
Γαρροιί5 ά& Ια άΐα&αίψε α  άβ Γέωηοιηίβ, γαλλ. μτφρ., (Μίπι&πΐ, 
Παρίσι 1981) και την πολιτικο-φιλοσοφική πολεμική (Ια 
θ€5ίηΐ€ίίοη άε Ια ταίζοη, γαλλ. μτφρ., Ι/ΑτοΠε, Παρίσι 1962, μελέτη 
για τον ιρρασιοναλισμό στη γερμανική φιλοσοφία και για τον ρόλο 
του στην πνευματική προετοιμασία του εθνικοσοσιαλισμού). Το 
1956 υποστηρίζει την εθνική επανάσταση του Νάγκι και από τότε 
γίνεται αντικείμενο στενής αστυνομικής παρακολούθησης. Τα δύο 
μεγάλα έργα της τελευταίας του περιόδου είναι η Αισθητική (1963) 
και κυρίως η Οντολογία τού κοινωνικού είναι (δημοσιευμένη μετά 
τον θάνατό του, το 1971, και αμετάφραστη στα γαλλικά), όπου η 
«αυτοσυνείδηση του ανθρώπινου γένους» μελετάται ως «λύση της 
σχέσης μεταξύ τελεολογίας και αιτιότητας», στη βάση της αλλο
τρίωσης και της απαλλοτρίωσης της εργασίας (βλ. Νίοοί&δ Τογ- 
ΙιιΙί&η, λήμμα «Οηΐο1ο£ΐ£ & Γέΐτε δοοίαΐ», στο ϋΐοΐΐοηηαΐΓβ οήΐΐςυε 
άυ ιηαΓχί5ΐΏ6, 2η έκδ., ΡΙΙΡ, Παρίσι 1985).

Αλλά, ας το επαναλάβουμε, αν και η συγκρότηση της αντικει
μενικότητας μέσα στον φετιχισμό δεν εξαρτάται από την ύπαρξη 
ενός προαπαιτούμενου υποκειμένου, συνείδησης ή λόγου, εντού
τοις συγκροτεί υποκείμενα, που αποτελούν μέρος της ίδιας της 
αντικειμενικότητας, δηλαδή υπάρχουν μέσα στην εμπειρία δίπλα 
από τα «πράγματα», τα εμπορεύματα, και σε συσχέτιση μαζί τους. 
Αυτά τα υποκείμενα, που δεν είναι συγκροτούντα αλλά συγκρο
τούμενα, είναι απλούστατα τα «οικονομικά υποκείμενα» ή, ακριβέ
στερα, είναι όλα τα υποκείμενα που, στην αστική κοινωνία, είναι 
κατά πρώτο λόγο οικονομικά υποκείμενα (πωλητές και αγοραστές, 
συνεπώς ιδιοκτήτες, έστω και μόνο της εργατικής τους δύναμης, 
δηλαδή ιδιοκτήτες και πωλητές τον εαυτού τους ως εργατικής δύ
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ναμης — καταπληκτική «φαντασμαγορία», ειρήσθω εν παρόδω, η 
οποία όμως, και αυτή, έγινε απολύτως «φυσική»). Η ανατροπή που 
πραγματοποιεί ο Μαρξ είναι λοιπόν πλήρης: η δική του συγκρότη
ση του κόσμου δεν αποτελεί έργο ενός υποκειμένου, αλλά αποτελεί 
τη γένεση της υποκειμενικότητας (μιας μορφής προσδιορισμένης 
ιστορικής υποκειμενικότητας) ως μέρους (και αντίβαρου) του κοι
νωνικού κόσμου της αντικειμενικότητας.

Από το σημείο αυτό και πέρα, η ανάλυση ήταν δυνατόν να 
ακολουθήσει δύο προεκτάσεις, οι οποίες αργότερα όντως προτά- 
θηκαν αμφότερες.

Η «πραγμοποίηση»

Η πρώτη προέκταση της μαρξικής ανάλυσης βρίσκεται στο βι
βλίο του Λούκατς, που γράφτηκε την περίοδο μεταξύ 1919 και 
1922, Ιστορία και ταξική συνείδηση, όπου παρουσιάζεται η μεγά
λη αντίθεση ανάμεσα στην «πραγμοποίηση» και τη «συνείδηση 
του προλεταριάτου44». Πρόκειται συγχρόνως για ιδιοφυή ερμη
νεία και για γενίκευση του κειμένου του Μαρξ, που αναδεικνύ- 
ουν τις ρομαντικές του πλευρές (χωρίς καμιά αμφιβολία, ο Λού
κατς είχε επηρεαστεί από τον Γκέοργκ Ζίμελ [Οεοτ§ δίπιπιεί], 
συγγραφέα της Φιλοσοφίας του χρήματος, 1900, και τον Μαξ 
Βέμπερ, καθώς και από τους δικούς του νεανικούς προσανατο
λισμούς). Ο Λούκατς διαβάζει τον φετιχισμό ως ολική φιλοσο
φία (ως ταυτόχρονη σύλληψη της γνώσης, της πολιτικής και της 
ιστορίας: η κατηγορία της ολότητας χαρακτηρίζεται εξάλλου

44. 0€0Γ§ Ιιιΐίάοδ, ΗΪ810ΪΓ6 61 ωηςάοηοβ άβ ο1ο886. Ε88ώ8 άβ άΐαΐεοίΐηυε 
Π13ΓΧΪ816 {θ£8ώ ίώΐε ηηά Κ1θ88&Ίί)6\νυ88ΐ86ΐπ, 1923), νέα έκδοση με πρόλογο του 
Κώστα Αξελού και επίμετρο του Γκέοργκ Λούκατς, έάίΐίοπδ ά& ΜΐπιπΙ, Παρίσι 
1974 [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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από τον Λούκατς ως η τυπική κατηγορία του διαλεκτικού τρό
που σκέψης, σε αντίθεση με την «αναλυτική» σκέψη της αφηρη- 
μένης νόησης, η γένεση της οποίας μπορεί να εξηγηθεί ακριβώς 
από τη θεωρία της πραγμοποίησης).

Αποκηρυγμένη από τον ίδιο της τον δημιουργό μετά τη διά
ψευση της επαναστατικής εμπειρίας στη δεκαετία του ’20 και την 
προσχώρησή του στον ορθόδοξο μαρξισμό της Τρίτης Διεθνούς, 
η λουκατσιανή θεωρία της πραγμοποίησης άσκησε εντούτοις ση
μαντική επίδραση στη φιλοσοφία του εικοστού αιώνα. Αφενός, 
αποτέλεσε την αφετηρία πολλών από τους κριτικούς μαρξισμούς 
του εικοστού αιώνα (ιδιαίτερα, εμπνέοντας πολλά αγαπημένα θέ
ματα της Σχολής της Φραγκφούρτης, από τους Χόρκχαϊμερ και 
Αντόρνο μέχρι τον Χάμπερμας, που αφορούν στην κριτική της 
«αστικής» ή «νεότερης ορθολογικότητας», αλλά και στην κριτική 
της τεχνικής και της επιστήμης ως σχεδίων υπονόμευσης της 
ιστορίας και του «βιωμένου κόσμου»). Αφετέρου, ο Λυσιέν 
Γκολντμάν υποστήριξε με πειστικό τρόπο, σε μια σειρά μαθημά
των που δημοσιεύτηκαν μετά τον θάνατό του45, ότι στις τελευ
ταίες παραγράφους του (ημιτελούς) βιβλίου τού Χάιντεγκερ Εί
ναι και Χρόνος (1927) υπάρχουν αυτούσιες αναφορές στο Ιστο
ρία και ταξική συνείδηση, οι οποίες αναφέρονται στην ιστορικό
τητα. Θα έπρεπε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι το Είναι και Χρόνος 
αποτελεί, εν μέρει, μια απάντηση στον «επαναστατικό ιστορι
σμό» που εκφράζει η θεωρία της πραγμοποίησης, αλλά ίσως και 
το έναυσμα μιας επανάληψης ή εκ νέου χρησιμοποίησης από τον

45. ίιιαοη Οοΐώηβηη, ΙυΚά(χ βΐ Η6ΐάβ£§6Γ, μεταθανάτια αποσπάσματα ταξι
νομημένα και παρουσιασμένα από τον Υ. Ιδ1ι&£ροιιι\ ΟεηοβΙ/ΟοηΐΗΐβΓ, Παρίσι 
1973. Μια καλή παρουσίαση των σχέσεων της φιλοσοφίας του Χάιντεγκερ με τον 
μαρξισμό υπάρχει στο βιβλίο του Ιεαη-Μ&πο νΐποεπί, ϋ τ ί^ υ ο  άυ ΐΓαναΐΙ. Ιβ  ΡαΐΓο 

61 ΓΑβίΓ, ΡϋΡ, Παρίσι 1987 [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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Χάιντεγκερ ορισμένων θεμάτων του Λούκατς: ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τη θεωρία του περί κοινωνικής ανωνυμίας (το «απρόσω
πο») που χαρακτηρίζει σύμφωνα με τον Χάιντεγκερ τη «μη αυ
θεντική» ζωή, κι αργότερα σε ό,τι αφορά τη θεωρία του περί 
«εκλογίκευσης» του κόσμου από την ωφελιμιστική τεχνική.

Η θεωρία του Λούκατς βασίζεται στην ιδέα ότι, στον κόσμο 
των εμπορευματικών αξιών, τα ίδια τα υποκείμενα αποκτούν 
αξία και, κατά συνέπεια, μετατρέπονται σε «πράγματα», κάτι 
που εκφράζεται με τον όρο (πραγμοποίηση ή πραγματοποίηση), 
ο οποίος, στον Μαρξ, δεν έπαιζε αυτόν τον ρόλο. Ο Μαρξ είχε 
πει ότι οι σχέσεις μεταξύ εμπορευμάτων (ισοτιμία, τιμή, ανταλ
λαγή) έχουν αυτονομία και ότι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο 
υποκαθιστούν τις προσωπικές σχέσεις, αλλά και τις αναπαρι- 
στούν. Ο Λούκατς, από τη μεριά του, συνδυάζει δύο διαφορετι
κές ιδέες. Κατά πρώτο λόγο, την ιδέα ότι η εμπορευματική αντι
κειμενικότητα —εκείνη των οικονομικών κατηγοριών και των 
πράξεων τις οποίες προκαλούν— αποτελεί το πρότυπο της αντι
κειμενικότητας, και κυρίως της «επιστημονικής» αντικειμενικό
τητας μέσα στον αστικό κόσμο, κάτι που επιτρέπει να γίνει κα
τανοητό γιατί οι ποσοτικές επιστήμες της φύσης (η μηχανική και 
η φυσική) αναπτύσσονται στη νεότερη εποχή ταυτόχρονα με τη 
γενίκευση των εμπορευματικών σχέσεων. Προβάλλουν πάνω στη 
φύση μια διάκριση του υποκειμενικού και του αντικειμενικού 
στοιχείου που προέρχεται από τις πρακτικές της ανταλλαγής. 
Κατά δεύτερο λόγο, την ιδέα ότι η αντικειμενοποίηση ή η ορθο- 
λογικοποίηση ως υπολογισμός και μέτρο αξίας εκτείνεται σε 
όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, δηλαδή το εμπόρευμα γίνε
ται το πρότυπο και η μορφή κάθε κοινωνικού αντικειμένου.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Λούκατς περιγράφει ένα παράδοξο 
φαινόμενο: η εμπορευματική ορθολογικότητα, που προεκτείνεται
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στην επιστήμη, θεμελιώνεται στον διαχωρισμό της αντικειμενι
κής και της υποκειμενικής πλευράς της εμπειρίας (κάτι που επι
τρέπει την αφαίρεση του υποκειμενικού παράγοντα —ανάγκες, 
επιθυμίες, συνείδηση— από τον κόσμο των φυσικών αντικειμέ
νων και των μαθηματικών νόμων τους)· όμως αυτό δεν είναι πα
ρά το προοίμιο για την ενσωμάτωση όλης της υποκειμενικότητας 
στην αντικειμενικότητα (ή για τη μετατροπή της σε αντικείμενο, 
όπως φαίνεται στις «ανθρωπιστικές επιστήμες» ή στις τεχνικές 
διαχείρισης του «ανθρώπινου παράγοντα», που προοδευτικώς 
εκτείνονται σε ολόκληρη την κοινωνία). Στην πραγματικότητα, 
το παράδοξο αυτό εκφράζει την ακραία αλλοτρίωση στην οποία 
έφτασε η ανθρωπότητα μέσα στον καπιταλισμό, πράγμα που επι
τρέπει στον Λούκατς να εκφράζει ορισμένες θέσεις σχετικά με το 
επικείμενο της επαναστατικής ανατροπής, παρόμοιες με εκείνες 
του Μαρξ της Γερμανικής ιδεολογίας (την οποία δεν μπορούσε 
να έχει διαβάσει την εποχή εκείνη, αφού το κείμενο δημοσιεύτη
κε το 1932). Ο Λούκατς, ωστόσο, διατυπώνει τις θέσεις του σε 
γλώσσα πολύ πιο θεωρητική και αφηρημένη (επηρεασμένη από 
τον Χέγκελ και τον Σέλλινγκ), προσθέτοντας ένα στοιχείο πολι
τικού μεσσιανισμού: το προλεταριάτο, του οποίου η μετατροπή 
σε αντικείμενο είναι ολική, είναι προορισμένο να γίνει το υπο
κείμενο της ανατροπής, δηλαδή το «υποκείμενο της ιστορίας» 
(διατύπωση που την επινόησε ο Λούκατς). Καταργώντας τη δική 
του αλλοτρίωση, οδηγεί την ιστορία στο τέλος της (ή την ξαναρ
χίζει, ως ιστορία της ελευθερίας), πραγματώνοντας στην πράξη 
τη φιλοσοφική ιδέα της ανθρώπινης κοινότητας. Έτσι η φιλοσο
φία πραγματώνεται μέσω της εκμηδένισής της: θέση που επανα
φέρει, στην πραγματικότητα, ένα πολύ παλιό σχήμα της μυστικι
στικής σκέψης (το τέλος των καιρών αποτελεί επιστροφή στο 
«μηδέν», το οποίο δημιούργησε τις αρχές).
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Ανταλλαγή και υποχρέωση: το συμβολικό στοιχείο στον Μαρξ

Η γενίκευση του Λούκατς είναι αυτή καθεαυτήν σημαντική και 
λαμπρή, αλλά έχει το μειονέκτημα να απομονώνει εντελώς την 
περιγραφή του φετιχισμού από τα θεωρητικά του συμφραζόμενα 
μέσα στο Κεφάλαιο. Όμως το Κεφάλαιο προτείνει έναν τελείως 
διαφορετικό τύπο ερμηνείας, που επικεντρώνεται στα ζητήματα 
του δικαίου και του χρήματος, καταλήγοντας έτσι σε ό,τι θα 
ονομάζαμε σήμερα ανάλυση των συμβολικών δομών (ορολογία 
που ο Μαρξ δεν μπορούσε να την χρησιμοποιήσει, αλλά επιτρέ
πει να διασαφηνιστεί αυτό το οποίο διακυβεύεται στις περιγρα
φές του για τη διπλή γλώσσα που «μιλά» το σύμπαν των εμπο
ρευμάτων: γλώσσα της ισοτιμίας και του μέτρου, που μορφοποι- 
είται στο νομισματικό σύμβολο, καθώς και γλώσσα της υποχρέ
ωσης και του συμβολαίου, που μορφοποιείται στο δίκαιο). 
Πρόκειται για τη δεύτερη φιλοσοφική προέκταση της ανάλυσης 
του Μαρξ, για την οποία έκανα λόγο.

Θα αναφέρω εδώ δύο πολύ διαφορετικές εργασίες, ως προς 
τις προθέσεις και τις συνθήκες της σύνταξής τους. Η πρώτη εί
ναι το βιβλίο του σοβιετικού νομικού Πασουκάνις [Ρα$ιιΚαπϊ5] 
(οπαδού του «μαρασμού του κράτους», ο οποίος εκτελέστηκε 
κατά τη διάρκεια της σταλινικής τρομοκρατίας), Η Γενική θεω
ρία του δικαίου και ο μαρξισμός, που δημοσιεύτηκε το 1924, 
άρα σχεδόν ταυτόχρονα με το βιβλίο του Λούκατς46. Το εξαιρε
τικό ενδιαφέρον της εργασίας αυτής έγκειται στο γεγονός ότι ο 
Πασουκάνις ξεκινά από τη μαρξική ανάλυση της μορφής της 
αξίας, προχωρώντας όμως σε μια ακριβώς συμμετρική ανάλυση

46. Εν£ΐιεηγ ΡαδυΚβηΐδ, Ια Τήέοήε ξέηέταίε άυ άτοΐί εί 1ε ΓηατχΐΞΓηε, παρου
σίαση του Ιβαη-Μαπε νίποεπί, σύντομη εισαγωγή του ΚατΙ ΚοΓδοΗ, ΕΟΙ, Παρίσι 
1970 [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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της συγκρότησης του «νομικού υποκειμένου» μέσα στην αστική 
πολιτική κοινωνία (για τον Πασουκάνις, που εντάσσεται εδώ κα
τά κάποιον τρόπο στην παράδοση του φυσικού δικαίου, ενα
ντίον του νομικού θετικισμού, για τον οποίο κάθε νομικός γνώ
μονας τίθεται από το κράτος, θεμέλιο του νομικού οικοδομήμα
τος είναι το ιδιωτικό δίκαιο, το οποίο μπορεί ακριβώς να θεω
ρηθεί σε αντιστοιχία με την εμπορευματική κυκλοφορία). Κατά 
τον ίδιο τρόπο που τα ατομικά εμπορεύματα εμφανίζονται ως εκ 
φύσεως φορείς αξίας, έτσι και τα συναλλασσόμενα άτομα εμφα
νίζονται ως εκ φύσεως φορείς βούλησης και υποκειμενικότητας. 
Κατά τον ίδιο τρόπο που υπάρχει ένας οικονομικός φετιχισμός 
των πραγμάτων, έτσι υπάρχει κι ένας νομικός φετιχισμός των 
προσώπων, οι οποίοι στην πραγματικότητα αποτελούν το ίδιο 
πράγμα, επειδή το συμβόλαιο είναι η άλλη όψη της ανταλλαγής 
και το ένα αποτελεί προϋπόθεση του άλλου. Ο κόσμος που βιώ- 
νεται και γίνεται αντιληπτός με βάση την έκφραση της αξίας εί
ναι στην πραγματικότητα (ο Μαρξ το είχε παρατηρήσει, και μά
λιστα αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο της κριτικής, νέας ανάγνωσής 
του της Φιλοσοφίας τον δικαίου του Χέγκελ, που είναι πανταχού 
παρούσα μέσα στο Κεφάλαιο) ένας κόσμος οικονομικο-νομικός.

Πιο πρόσφατες αναλύσεις, συγκεκριμένα εκείνες του Ζαν-Ζο- 
ζέφ Γκου (Ιεαη-,Ιο^ρΙι Οοιιχ)47, μας επιτρέπουν να διευκρινίσου
με τα προηγούμενα. Η κοινή δομή του οικονομικού και του νομι
κού (και ηθικού) φετιχισμού είναι η γενικενμένη ισοτιμία, που 
υποτάσσει αφηρημένα και εξισωτικά τα άτομα στη μορφή της κύ- 
κλοφορίας (κυκλοφορία αξιών, κυκλοφορία υποχρεώσεων). Προϋ
ποθέτει έναν κώδικα ή ένα μέτρο, υλικό και συγχρόνως ιδεατό, 
μπροστά στο οποίο η «ιδιαιτερότητα» και η ατομική ανάγκη

47. Στο βιβλίο του Έκαά, Ματχ, έα>ποιηκ α  ίγπιΰοΙίφε, ίε  5ειιί1, Παρίσι 1973.
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οφείλουν να εκμηδενιστούν. Απλώς, στην πρώτη περίπτωση η 
ατομικότητα εξωτερικεύεται, γίνεται αντικείμενο ή αξία, ενώ στη 
δεύτερη εσωτερικεύεται, γίνεται υποκείμενο ή βούληση, πράγμα 
που επιτρέπει ακριβώς στην καθεμιά να συμπληρώνει την άλλη. 
Ακολουθώντας αυτήν την οδό, δεν καταλήγουμε σε μια θεωρία 
του υποκειμένου της ιστορίας ή της μετάβασης από την οικονο
μία (από τον κόσμο των ατόμων-ιδιωτών) στην κοινότητα του 
μέλλοντος, όπως συνέβαινε με τον Λούκατς και τους συνεχιστές 
του. Μπορούμε όμως να βρούμε στον Μαρξ τις βάσεις για μια 
ανάλυση των τρόπων υποταγής —ο οικονομικο-νομικός φετιχι- 
σμός είναι ένας από αυτούς—, η οποία ενδιαφέρεται για τη σχέ
ση των πρακτικών με τη συμβολική σειρά που συγκροτείται μέσα 
στην ιστορία. Πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ ότι αυτή η στρου
κτουραλιστικής έμπνευσης ανάγνωση (η οποία φυσικά αποτελεί 
άλλη μια γενίκευση) βρίσκεται στην πραγματικότητα πολύ πιο 
κοντά στην κριτική της ανθρώπινης ουσίας ως γενετικής ιδιότη
τας που «κατοικεί» στα άτομα (κριτική που είχαν διατυπώσει οι 
Θέσεις για τον Φόυερμπαχ), απ’ ό,τι η ανάγνωση του Λούκατς. 
Αφετέρου, όμως, μας υποχρεώνει να αντιπαραβάλουμε τον 
Μαρξ, βήμα προς βήμα, με τα πορίσματα της πολιτισμικής αν
θρωπολογίας, της ιστορίας του δικαίου και της ψυχανάλυσης.

Το ζήτημα των «δικαιωμάτων του ανθρώπου»

Πώς γίνεται ερμηνείες τόσο διαφορετικές να είναι δυνατές με 
αφετηρία το ίδιο κείμενο; Η απάντηση προϋποθέτει τον γενικότε
ρο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ζήτημα της «κριτι
κής της πολιτικής οικονομίας» στον Μαρξ και, κυρίως, θα απαι
τούσε να εξετάσουμε από κοντά τη διπλή χρήση, βαθιά «αμφίλο- 
γη» όπως θα έλεγαν οι φιλόσοφοι, του όρου πρόσωπο που κάνει
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εδώ ο Μαρξ. Αφενός, απέναντι στα «πράγματα» (εμπορεύματα 
και νόμισμα) που συγκροτούνται από την κυκλοφορία, τα πρό
σωπα είναι τα πραγματικά άτομα, που προϋπάρχουν και επιδί
δονται μαζί με άλλους σε μια κοινωνική δραστηριότητα παραγω
γής. Αφετέρου, μαζί με τα «πράγματα» αυτά, τα άτομα πρέπει να 
εφοδιαστούν με λειτουργίες ανταλλακτικών σχέσεων ή ακόμη, 
όπως λέει ο Μαρξ, πρέπει να φορέσουν νομικές «μάσκες», για να 
μπορέσουν τα ίδια να «φέρουν» τις εμπορευματικές σχέσεις. Στο 
σημείο αυτό απαιτείται μια αρκετά τεχνική και ίσως πληκτική συ
ζήτηση. Μπορούμε όμως να υποδείξουμε ευθύς αμέσως ένα μεγά
λο πολιτικό θέμα που διακυβεύεται εδώ: πρόκειται για το ζήτημα 
της ερμηνείας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Η θέση του Μαρξ εξελίχθηκε εμφανώς ως προς αυτό το ση
μείο. Στα «νεανικά» του κείμενα (κυρίως στο Χειρόγραφο του 
1843 και στο Εβραϊκό ζήτημα του 1844, που περιέχει την περί
φημη εξήγηση των γαλλικών Διακηρύξεων των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του πολίτη) συνδυάζονται, όπως έδειξε ο Μπερ- 
τράν Μπινός48, μια έμπνευση που προέρχεται από τον Χέγκελ (η 
κριτική της μεταφυσικής αφαίρεσης που αποτελούν τα «δικαιώ
ματα του ανθρώπου», τα οποία υποτίθεται ότι υπάρχουν αιω
νίως και ισχύουν για οποιαδήποτε κοινωνία) και μια έμπνευση 
που προέρχεται από τον Μπαμπέφ και τους εξισωτιστές κομ
μουνιστές (η κριτική του αστικού χαρακτήρα του καθολικού «αν
θρώπου» που αναφέρεται στις Διακηρύξεις, του οποίου όλα τα 
δικαιώματα οδηγούν στον αναπαλλοτρίωτο χαρακτήρα της ιδιο
κτησίας και αποκλείουν το καθήκον της κοινωνικής αλληλεγ
γύης). Τα δικαιώματα του ανθρώπου, αποκομμένα από τα δικαι
ώματα του πολίτη, εμφανίζονται λοιπόν ως αφηρημένη θεωρητι

48. Βλ. Β&Πτοηά ΒΐηοοΗε, Οιίΐψ68 ά€$ άτοΐϊΞ άε Γύοπιιηε, ΡϋΡ, Παρίσι 1989 
[βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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κή έκφραση του διχασμού της ανθρώπινης ουσίας, ανάμεσα στην 
πραγματικότητα των ανισοτήτων και τη φανταστική σύλληψη 
της κοινότητας.

Η ανάλυση αυτή θα διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, κυρίως 
υπό την επίδραση της πολεμικής του Μαρξ με τον Προυντόν και 
της κριτικής του οικονομικού φιλελευθερισμού. Στα Οηιπώ 
υπάρχει μια σημαντική επεξεργασία,49 κατά την οποία ο Μαρξ 
ταυτίζει την ισοδυναμία ανάμεσα στην ισότητα και την ελευθερία, 
την καρδιά των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή της «αστικής δη
μοκρατίας», με την ιδεατή παράσταση της κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων και του χρήματος, η οποία αποτελεί την «πραγμα
τική βάση» της. Η ευθεία αμοιβαιότητα μεταξύ ισότητας και ελευ
θερίας —άγνωστη στις αρχαίες κοινωνίες και απορριπτέα από 
τις μεσαιωνικές, ενώ οι νεότερες κοινωνίες διέκριναν σ’ αυτήν, 
αντίθετα, την παλινόρθωση της ανθρώπινης φύσης— μπορεί να 
συναχθεί από τις συνθήκες μέσα στις οποίες, στην αγορά, το κά
θε άτομο παρουσιάζεται ενώπιον των άλλων ως φορέας του κα
θολικού, δηλαδή της αγοραστικής δύναμης αυτής καθεαυτήν. 
Άνθρωπος «χωρίς κάποια ιδιαίτερη ιδιότητα», όποια κι αν είναι 
κατά τα άλλα η κοινωνική του θέση (βασιλιάς ή ζευγάς) και το 
μέγεθος των κεφαλαίων του (τραπεζίτης ή απλός μισθωτός)...

Ελευθερία, ισότητα, ιδιοκτησία

Αυτός ο προνομιακός δεσμός ανάμεσα στη μορφή της κυκλοφο
ρίας και το «σύστημα της ελευθερίας και της ισότητας» διατη
ρείται προφανώς και στο Κεφάλαιο. Πρόκειται ακριβώς για τις 
«ιδιότητες», Εί£εη$ε1ΐίΐίΐεη, που αποδίδονται από το δίκαιο στα

49. ΚηγΙ Μβτχ, Μβηυίοήι 1857-1858 «Οιυηάήίίβ», έώιίοηδ 5οαβΐ€5, Παρί
σι 1980, τόμ. 1, σσ. 179-190 [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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άτομα (αρχίζοντας από την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, Εί§6ηΐϋΐϊΐεπ 
εκ νέου το ίδιο λογοπαίγνιο που είχαμε συναντήσει στον Στίρ- 
νερ), που απαιτούνται για την κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
ως άπειρης αλυσίδας ανταλλαγών «μεταξύ ισότιμων πραγμά
των», και καθολικοποιούνται από τον λόγο της αστικής πολιτι
κής ως εκφράσεις της ουσίας του ανθρώπου. Μπορούμε συνε
πώς να θεωρήσουμε ότι η γενική αναγνώριση αυτών των δικαιω
μάτων, μέσα σε μια «πολιτική κοινωνία» η οποία σιγά σιγά 
απορροφά το κράτος, «αληθινή Εδέμ των έμφυτων δικαιωμάτων 
του ανθρώπου» όπου «βασιλεύει η Ελευθερία, η Ισότητα, η Ιδιο
κτησία και ο Μπένθαμ50» (δηλαδή η αρχή της ατομικής ωφελιμό
τητας), αντιστοιχεί στην καθολική επέκταση των εμπορευματι
κών ανταλλαγών (ό,τι οι κλασικοί αποκαλούσαν «μεγάλη εμπο
ρική δημοκρατία»).

Εκείνο όμως που ενδιαφέρει τώρα τον Μαρξ, είναι οι αντι
φάσεις τις οποίες προκαλεί η καθολικότητα αυτής της μορφής. 
Μέσα στη σφαίρα της παραγωγής, στην οποία οι μισθωτοί εργά
τες μπαίνουν με συμβόλαιο, ως ελεύθεροι πωλητές της εργατικής 
τους δύναμης, η μορφή αυτή εκφράζει άμεσα έναν συσχετισμό 
δυνάμεων: όχι μόνο με την απεριόριστη σειρά των βιαιοτήτων 
που καλύπτει, αλλά και ως μέσο για την αποσύνθεση της σνλλο- 
γικότητας των παραγωγών, η οποία εντούτοις απαιτείται σε τε
χνικό επίπεδο από τη μεγάλη βιομηχανία, και για τη μετατροπή 
της σε εξαναγκαστική παράθεση ατομικοτήτων αποκομμένων με
ταξύ τους. Πρόκειται σαφώς, όπως θα μπορούσαμε να πούμε 
παραφράζοντας τον Ρουσσώ, για τον «εξαναγκασμό των ατόμων 
να είναι ελεύθερα». Ταυτόχρονα, ο Μαρξ περιγράφει την κίνηση 
του κεφαλαίου ως κίνηση ενός μεγάλου «αυτομάτου» ανεξάρτη

50. Το Κεφάλαιο, Ιο βιβλίο, κεφ. 4, σ. 198.

122



του από τα άτομα, που αδιάκοπα «ρουφάει» υπερεργασία, ούτως 
ώστε να αποκτά το ίδιο αξία, και του οποίου οι καπιταλιστές 
δεν είναι παρά τα «συνειδητά» εργαλεία. Η θεμελιώδης αναφορά 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην ελεύθερη βούληση των 
ατόμων ακυρώνεται λοιπόν, ακριβώς όπως είχε ακυρωθεί η κοι
νωνική ωφέλεια της κάθε επιμέρους εργασίας. Όπως ακριβώς η 
αξία «καθ’ εαυτήν» προβαλλόταν στο σώμα του χρήματος, έτσι 
και η δραστηριότητα, η παραγωγικότητα, η φυσική και η πνευ
ματική δύναμη προβάλλονται στον νέο Λεβιάθαν που συνιστά το 
κοινωνικό κεφάλαιο, στον οποίο, κατά τρόπο σχεδόν «θεολογι- 
κό», αυτές μοιάζουν να ανήκουν «εκ φύσεως», εφόσον τα άτομα 
δεν μπορούν να διαθέτουν τίποτε, παρά μόνο μέσω αυτού.51

Εντούτοις, ο τονισμός αυτών των αντιφάσεων δεν μπορεί να 
μην έχει επιπτώσεις στο τι σημαίνουν τα «δικαιώματα του αν
θρώπου», εφόσον αυτά εμφανίζονται πλέον ως το γλωσσικό 
ιδίωμα με το οποίο καλύπτεται η εκμετάλλευση και, ταυτόχρονα, 
ως το γλωσσικό ιδίωμα με το οποίο εκφράζεται η ταξική πάλη 
αυτών που υφίστανται την εκμετάλλευση: συνεπώς, δεν πρόκει
ται για μια αλήθεια ή για μια ψευδαίσθηση, αλλά μάλλον για κά
τι που διακυβεύεται. Και πράγματι, το Κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 
για την «Εργάσιμη ημέρα», όπου εξιστορούνται τα πρώτα επει
σόδια του «εμφύλιου πολέμου ανάμεσα στην κεφαλαιοκρατική 
και την εργατική τάξη»,52 μιλά ειρωνικά για τον άχρηστο «περί
λαμπρο κατάλογο των αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων του αν
θρώπου», αξιολογώντας θετικά, σε αντίθεση, τη «μετριοπαθή 
Μ&§η& Οι&πα μιας εργάσιμης μέρας που την περιορίζει ο νό
μος», η οποία επιτρέπει στους εργάτες να «κατακτήσουν ως τά

51. Το Κεφάλαιο, κεφ. 13, «Οι μηχανές και η μεγάλη βιομηχανία», §4, «Το 
εργοστάσιο».

52. Το Κεφάλαιο, κεφ. 8, §7, σσ. 333-338.
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ξη έναν νόμο του κράτους, ένα ανυπέρβλητο κοινωνικό πρό
σκομμα, που να τους εμποδίζει να πουλάνε τους εαυτούς τους 
στο κεφάλαιο». Όμως, μέσα στις επαναστατικές του προοπτικές 
για υπέρβαση του καπιταλισμού, το Πρώτο βιβλίο του Κεφαλαί
ου τελειώνει όχι με την άρνηση της ατομικής ελευθερίας και ισό
τητας (ό,τι εκείνη την εποχή άρχιζαν να αποκαλούν κολλεκτιβι- 
σμό), αλλά με την «άρνηση της άρνησης», δηλαδή την αποκατά
σταση «της προσωπικής ιδιοκτησίας που θεμελιώνεται στις ίδιες 
τις κατακτήσεις της κεφαλαιοκρατικής εποχής» (δηλαδή την κοι
νωνικοποίηση των μέσων παραγωγής)53.

Από το είδωλο στο φετίχ

Θα μπορούσαμε άραγε να κάνουμε τον απολογισμό αυτής της 
διαδρομής που, ακολουθώντας τις ταλαντεύσεις του ίδιου του 
Μαρξ, μας οδήγησε από την ιδεολογία στον φετιχισμό και στις 
διαφορετικές δυνατότητες ερμηνείας του; Εννοείται ότι οποιαδή- 
ποτε σύγκριση οφείλει να παίρνει υπόψη της τα κοινά στοιχεία 
των δύο αναλύσεων και την απόσταση που τις χωρίζει: αφενός, 
ένα προσωρινό κείμενο, που δεν δημοσιεύτηκε ποτέ (έστω κι αν 
τα ίχνη των διατυπώσεών του συναντιόνται παντού)· αφετέρου, 
μια ανάλυση επί μακρόν επεξεργασμένη, εγκατεστημένη από τον 
συγγραφέα σε ένα στρατηγικό σημείο της «κριτικής του στην πο
λιτική οικονομία». Μεταξύ των δύο, μια πλήρης αναμόρφωση 
του «επιστημονικού» σχεδίου του Μαρξ, μια αλλαγή πεδίου αν 
όχι στόχου, μια διόρθωση των προοπτικών του για κοινωνική 
επανάσταση, περνώντας από το επικείμενο στη μακρά διάρκεια.

53. Το Κεφάλαιο, κεφ. 24, §7, «Η ιστορική τάση της κεφαλαιοκρατικής συσ
σώρευσης».
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Εκείνο που προφανώς είναι κοινό στη θεωρία της ιδεολογίας 
και σε εκείνη του φετιχισμού, είναι το γεγονός ότι και οι δύο τεί
νουν να συσχετίσουν την κατάσταση των ατόμων που είναι απο
μονωμένα τα μεν από τα δε, μέσω της καθολικής επέκτασης του 
καταμερισμού της εργασίας και του ανταγωνισμού, με τη σύστα
ση και το περιεχόμενο των «κυρίαρχων» αφαιρέσεων (ή γενικοτή
των, ή καθόλου) της αστικής εποχής. Είναι ακόμη το γεγονός ότι 
και οι δύο προσπαθούν να αναλύσουν την εσωτερική αντίφαση 
που αναπτύσσεται με τον καπιταλισμό ανάμεσα στην πρακτική 
καθολικότητα των ατόμων (την πολυπλοκότητα των κοινωνικών 
τους σχέσεων, τη δυνατότητα που προσφέρει η σύγχρονη τεχνική 
να αναπτύσσουν τις δραστηριότητες και τις ιδιαίτερες «ικανότη- 
τές» τους) και τη θεωρητική καθολικότητα των εννοιών της εργα
σίας, της αξίας, της ιδιοκτησίας, του προσώπου (που τείνει να 
επαναφέρει όλα τα άτομα στην κατάσταση εναλλάξιμων εκπρο
σώπων ενός και μόνο είδους ή «ουσίας»). Είναι τέλος η χρήση 
ενός μεγάλου λογικού σχήματος, που προέρχεται από τον Χέγκελ 
και τον Φόυερμπαχ και επανεξετάζεται συνεχώς από τον Μαρξ, 
δίχως να εγκαταλείπεται ποτέ οριστικά: της αλλοτρίωσης.

Αλλοτρίωση σημαίνει λήθη της πραγματικής αρχής των ιδεών 
ή των γενικοτήτων, αλλά επίσης αντιστροφή της «πραγματικής» 
σχέσης μεταξύ της ατομικότητας και της κοινότητας. Η διάσπα
ση της πραγματικής κοινότητας ατόμων ακολουθείται από την 
προβολή ή τη μεταφορά της κοινωνικής σχέσης σε ένα εξωτερικό 
«πράγμα», έναν τρίτο όρο. Απλώς, στην πρώτη περίπτωση, αυτό 
το πράγμα είναι ένα «είδωλο», μια αφηρημένη παράσταση που 
μοιάζει να υπάρχει από μόνη της μέσα στο στερέωμα των ιδεών 
(η Ελευθερία, η Δικαιοσύνη, η Ανθρωπότητα, το Δίκαιο), ενώ 
στη δεύτερη είναι ένα «φετίχ», ένα υλικό πράγμα που μοιάζει να
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ανήκει στη γη ή στη φύση, ασκώντας ταυτόχρονα στα άτομα μια 
ακαταμάχητη δύναμη (το εμπόρευμα και κυρίως το χρήμα).

Όμως η διαφορά αυτή επιφέρει σημαντικές συνέπειες, οι 
οποίες αναπτύσσονται τόσο στον Μαρξ, όσο και στους διαδό
χους του (μαρξιστές ή μη). Ας τις συνοψίσουμε σχηματικά, λέγο
ντας ότι το προσχέδιο της Γερμανικής ιδεολογίας είναι μια θεω
ρία για τη συγκρότηση της εξουσίας, ενώ αυτό που περιγράφεται 
από το Κεφάλαιο μέσω του ορισμού του φετιχισμού είναι ένας 
μηχανισμός υποταγής. Τα δύο προβλήματα, φυσικά, δεν μπορούν 
να είναι εντελώς ανεξάρτητα, αλλά τραβούν την προσοχή μας σε 
διακριτές κοινωνικές διαδικασίες και προκαλούν κατά διαφορε
τικό τρόπο σκέψεις σχετικά με την απελευθέρωση.

Το εναλλακτικό αυτό δίπολο θα μπορούσε να εκτεθεί σε μια 
ολόκληρη σειρά επιπέδων.

Αυτό ισχύει και για ό,τι αναφέρεται στην εργασία και στην 
παραγωγή. Όσον αφορά την ιδεολογία, ο τόνος μπαίνει στην άρ
νηση ή στη λήθη των υλικών όρων της παραγωγής και στους κα
ταναγκασμούς που αυτές επιβάλλουν. Στο ιδεολογικό πεδίο, η 
παραγωγή απορρίπτεται ή μετουσιώνεται, καθίσταται ελεύθερη 
«δημιουργία». Γι’ αυτό και η ανάλυση σχετικά με τον καταμερι
σμό της χειρωνακτικής και της διανοητικής εργασίας, ή σχετικά 
με την πνευματική διαφορά, κατέχει εδώ κεντρική θέση. Είδαμε 
ότι επέτρεπε στον Μαρξ να εξηγήσει τον μηχανισμό χάρη στον 
οποίο η ταξική ιδεολογική κυριαρχία αναπαράγεται και νομιμο
ποιείται. Όσον αφορά τη θεωρία του φετιχισμού, αντίθετα, ο τό
νος μπαίνει στον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή υπάγεται στην 
αναπαραγωγή της ανταλλακτικής αξίας. Εκείνο που καθίσταται 
κεντρικό, είναι η μορφή της εμπορευματικής κυκλοφορίας και η 
αντιστοιχία όρου προς όρο που ιδρύεται μεταξύ των οικονομι
κών και των νομικών εννοιών, η μορφή της ανταλλαγής που εξι
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σώνεται με εκείνη του συμβολαίου, η «ελευθερία» να πουλάς και 
να αγοράζεις, καθώς και η προσωπική «ελευθερία» των ατόμων.

Θα μπορούσαμε ακόμη να δείξουμε ότι τα φαινόμενα αλλο
τρίωσης με τα οποία έχουμε εδώ να κάνουμε αναπτύσσονται 
προς την αντίθετη κατεύθυνση: αφενός, εξαρτώνται από την πε
ποίθηση, έχουν να κάνουν με τον «ιδεαλισμό» των ατόμων (με 
τις υπερβατικές αξίες που τα άτομα επικαλούνται: τον Θεό, το 
Έθνος, τον Λαό, ή ακόμη και την Επανάσταση)· αφετέρου, εξαρ- 
τώνται από την αντίληψη, έχουν να κάνουν με τον ρεαλισμό ή 
τον «ωφελιμισμό» των ατόμων (με τα αυτονόητα της καθημερι
νής ζωής: την ωφέλεια, την τιμή των πραγμάτων, τους κανόνες 
«κανονικής» συμπεριφοράς). Όλα αυτά, ήδη, έχουν πολιτικές συ
νέπειες: γιατί γνωρίζουμε ότι η πολιτική (συμπεριλαμβανομένης 
της επαναστατικής πολιτικής) είναι συγχρόνως θέμα ιδανικών 
και θέμα συνηθειών.

Κράτος ή αγορά

Αυτή η διαφορά, όμως, μας οδηγεί τελικά στη μεγάλη αντίθεση 
που συνοψίζει όλες τις προηγούμενες. Η θεωρία της ιδεολογίας 
είναι ουσιαστικά μια θεωρία τον κράτους (δηλαδή: του τρόπου 
κυριαρχίας που είναι σύμφυτος με το κράτος), ενώ εκείνη του 
φετιχισμού είναι ουσιαστικά μια θεωρία της αγοράς (δηλαδή: 
του τρόπου υποταγής ή του τρόπου συγκρότησης του «κόσμου» 
υποκειμένων και αντικειμένων που είναι σύμφυτος με την οργά
νωση της κοινωνίας ως αγοράς και με την κυριαρχία των εμπο- 
ρευματικών δυνάμεων). Η διαφορά εξηγείται αναμφίβολα από 
τις διαφορετικές στιγμές, ακόμη και από τους διαφορετικούς τό
πους (Παρίσι, Λονδίνο: η πρωτεύουσα της πολιτικής και η πρω
τεύουσα των επιχειρήσεων), κατά τις οποίες ο Μαρξ επεξεργά
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στηκε τη μία και την άλλη, καθώς και από τη διαφορετική εκτί
μηση που είχε κάθε φορά για τις συνθήκες και τους στόχους της 
επαναστατικής πάλης. Από την ιδέα της ανατροπής της αστικής 
κυριαρχίας, η οποία έχει φτάσει σε αντίφαση με την ανάπτυξη 
της πολιτικής κοινωνίας, περάσαμε στην ιδέα της λύσης της 
αντίφασης που είναι σύμφυτη με τον τρόπο κοινωνικοποίησης 
που παράγει ο καπιταλισμός.

Εξηγείται επίσης —αλλά τα δύο πράγματα προφανώς συνδέ
ονται— από τις κύριες πηγές της σκέψης του Μαρξ, που αποτε- 
λούν ταυτόχρονα και αντικείμενα της κριτικής του. Η θεωρία 
του φετιχισμού εκπονήθηκε σε αντίστιξη με την κριτική της πο
λιτικής οικονομίας, επειδή ο Μαρξ βρήκε στον Σμιθ και κυρίως 
στον Ρικάρντο μια «ανατομία» της αξίας που θεμελιωνόταν εξ 
ολοκλήρου στην ποσοτικοποίηση της εργασίας και στη «φιλελεύ
θερη» έννοια μιας αυτόματης ρύθμισης της αγοράς από το παι
χνίδι των ατομικών ανταλλαγών. Αφετέρου, αν ο Μαρξ θεωρη
τικοποίησε την ιδεολογία σε συνάρτηση προς το πρόβλημα του 
κράτους, τούτο συνέβη επειδή ο Χέγκελ, όπως είδαμε, είχε δώσει 
έναν περίεργο ορισμό του κράτους δικαίου ως ηγεμονίας που 
ασκείται επί της κοινωνίας.

Έτσι λοιπόν μπορεί να διαφωτιστεί και το εξαιρετικά ενδια
φέρον γεγονός ότι ορισμένοι σύγχρονοι θεωρητικοί που, όλοι 
τους, οφείλουν σημαντικά πράγματα στη μαρξική έννοια της ιδε
ολογίας, και κυρίως στη μαρξική σύλληψη των όρων παραγωγής 
της ιδεολογίας ή των ιδεών, έρχονται αναπόφευκτα αντιμέτωποι 
με ζητήματα που έχουν εγελιανή καταγωγή: «οργανικοί διανοού
μενοι» (Γκράμσι), «ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους» (Αλτου- 
σέρ), «κρατική αριστοκρατία» και «συμβολική βία» (Πιερ Μπουρ- 
ντιέ). Αλλά ήδη ο Ένγκελς, όταν ανακαλύπτει εκ νέου την έννοια 
της ιδεολογίας το 1888 (στο βιβλίο του Ο Λουδοβίκος Φόυερ-
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μπαχ και το τέλος της γερμανικής κλασικής φιλοσοφίας), προτί- 
θεται να δείξει αυτό που καθιστά το κράτος «την πρώτη ιδεολο
γική δύναμη» και να αποκαλύψει τον νόμο της ιστορικής διαδο
χής των «συλλήψεων του κόσμου» ή των μορφών της κυρίαρχης 
ιδεολογίας που προσδίδουν στα ταξικά κράτη τη νομιμοποίησή 
τους (θρησκευτική ή νομική). Αφετέρου, με την κατοπινή μοίρα 
της ανάλυσης του φετιχισμού θα πρέπει να συνδέσουμε τόσο τις 
φαινομενολογίες της «καθημερινής ζωής» που διέπεται από τη 
λογική του εμπορεύματος ή από τον συμβολισμό της αξίας (σχο
λή της Φραγκφούρτης, Ανρί Λεφέβρ, Γκυ Ντεμπόρ, Άγκνες Χέ- 
λερ), όσο και τις αναλύσεις του κοινωνικού φαντασιακού που 
δομείται από τη «γλώσσα» του χρήματος και του νόμου (Μωρίς 
Γκοντελιέ, Ζαν-Ζοζέφ Γκου, ή ο Καστοριάδης, ο οποίος αντικα
θιστά τη δομή με τη θέσμιση, ή ακόμη ο Ζαν Μπωντριγιάρ, ο 
οποίος αντιστρέφει κατά κάποιον τρόπο τον Μαρξ, μελετώντας 
τον «φετιχισμό της χρηστικής αξίας» αντί για τον «φετιχισμό 
της ανταλλακτικής αξίας»).

129



ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Χρόνος και πρόοδος:
μία ακόμη φιλοσοφία της ιστορίας;

Οι συζητήσεις που προηγήθηκαν ενέχουν τον κίνδυνο να δοθεί η 
εντύπωση ότι η φιλοσοφία στον Μαρξ έχει πάντοτε, κατά βάθος, 
απλώς τη σημασία προαπαιτούμενον. Μετά τη διακήρυξη για 
άμεση έξοδο από τη φιλοσοφία, στην πραγματικότητα τι απομέ
νει; Η κριτική της ιδεολογίας και η ανάλυση του φετιχισμού. 
Όμως, η πρώτη αποτελεί την προϋπόθεση της επιστροφής στα 
ίδια τα πράγματα, το ξεπέρασμα της αφηρημένης συνείδησης που 
χτίστηκε πάνω στη λήθη της καταγωγής της από τον καταμερι
σμό της εργασίας. Ενώ η δεύτερη αποτελεί την άλλη όψη της κρι
τικής της πολιτικής οικονομίας, αναιρώντας τη φαινομενικότητα 
της αντικειμενικότητας των εμπορευματικών μορφών, για να 
ανατρέξει στην κοινωνική τους συγκρότηση και να συναγάγει 
την «υπόσταση» της αξίας: τη «ζωντανή εργασία».

Αυτό άραγε θα σήμαινε, από τη σκοπιά του Μαρξ, πως η φι
λοσοφία εξαντλείται σε μια κριτική του λόγου (ή του παραλό
γου), κριτική κοινωνιολογική, οικονομική και πολιτική; Προφα
νώς, το σχέδιό του δεν είναι τέτοιο. Η κριτική της ιδεολογίας ή 
εκείνη του φετιχισμού αποτελούν ήδη μέρος της γνώσης. Αποτε- 
λούν μία στιγμή της διαδικασίας αναγνώρισης της ιστορικότητας 
τοχν κοινωνικών σχέσεων (και κατά συνέπεια, αν θυμηθούμε την
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προγραμματική εξίσωση που τίθεται στην 6η Θέση για τον 
Φόυερμπαχ, της ιστορικότητας της «ανθρώπινης ουσίας»). Θέ
τουν ότι ο καταμερισμός της εργασίας, η ανάπτυξη των παραγω
γικών δυνάμεων, η πάλη των τάξεων εμφανίζονται ως το αντίθε
τό τους. Η θεωρητική συνείδηση που αυτονομείται μέσα στην 
ιδεολογία και η αυτόματη παράσταση των υποκειμένων και των 
αντικειμένων που προκύπτει από την κυκλοφορία των εμπορευ
μάτων έχουν την ίδια γενική μορφή: χτίζουν τη φαντασίωση μιας 
«φύσης», αρνούνται τον ιστορικό χρόνο, αρνούνται την εξάρτη
σή τους από μεταβατικές συνθήκες ή τουλάχιστον αντοεξαιρον- 
νται, για παράδειγμα περιορίζοντας την εξάρτηση στο παρελθόν.

Όπως λέγεται στην Αθλιότητα της φιλοσοφίας (1847): «Οι οι
κονομολόγοι έχουν έναν ξεχωριστό τρόπο να προχωρούν. Γι’ αυ
τούς δεν υπάρχουν παρά δύο ειδών θεσμοί, αυτοί της τέχνης και 
εκείνοι της φύσης. Οι θεσμοί της φεουδαρχίας είναι θεσμοί τεχνη
τοί, ενώ οι θεσμοί της αστικής κοινωνίας είναι θεσμοί φυσικοί. Οι 
οικονομολόγοι μοιάζουν σε τούτο με τους θεολόγους, που κι αυτοί 
αναγνωρίζουν δύο ειδών θρησκείες. Κάθε θρησκεία, εκτός από τη 
δική τους, αποτελεί επινόηση των ανθρώπων, ενώ η δική τους θρη
σκεία εκπορεύεται από τον Θεό. Λέγοντας ότι οι σύγχρονες σχέσεις 
—οι σχέσεις της αστικής παραγωγής— είναι φυσικές, οι οικονομο
λόγοι υπονοούν ότι πρόκειται για σχέσεις μέσα στις οποίες δημι- 
ουργείται ο πλούτος και αναπτύσσονται οι παραγωγικές δυνάμεις 
σύμφωνα προς τη φύση. Οι σχέσεις αυτές, συνεπώς, αποτελούν φυ
σικούς νόμους ανεξάρτητους από την ύπαρξη του χρόνου. Πρόκει
ται για νόμους αιώνιους, οι οποίοι πρέπει πάντοτε να κυβερνούν 
την κοινωνία. Υπήρξε λοιπόν ιστορία, μα δεν υπάρχει πλέον»54·

54. ΚατΙ Ματχ, Μΐςέτβ άε Ια ρΜοςορΜε. Κέροπ^ε α Ια ΡΜΙοζορίιΐε άε Ια ΠΊΐ8έΓε 
άε Μ. Ρτουάήοη, II. « ία  Πΐ6ΐαρ1ιγ5ίςιΐ6 άε Γέοοηοιπίε ρο1ΐΐίςαο>, 1. «Ια  ιηέΐΐκκίε, 
δεριίέπιε εϊ &πιΐέΓ6 ο&δείΎ&ΐίοη», έώΐίοηδ δοοΐαΐ65, Παρίσι 1961, σ. 129.
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Η κρίσιμη στιγμή μέσα στην εργασία του Μαρξ παραπέμπει 
συνεπώς σε μια αντίθεση μεταξύ της φύσης, ή της «μεταφυσικής» 
αντίληψης, και της ιστορίας (ο Γκράμσι θα κάνει λόγο για «από
λυτο ιστορισμό»). Και η φιλοσοφία του Μαρξ, ολοκληρωμένη ή 
μη, θέτει στον εαυτό της το καθήκον να σκεφτεί την υλικότητα 
του χρόνου. Όμως το ζήτημα αυτό, όπως επίσης είδαμε, δεν 
μπορεί να διαχωριστεί από μια απόδειξη που συνεχώς επανεξε
τάζεται: ο καπιταλισμός και η «αστική πολιτική κοινωνία» φέ
ρουν μέσα τους την αναγκαιότητα του κομμουνισμού. Όπως θα 
έλεγε ο Λάιμπνιτς, «κυοφορούν το μέλλον». Και τούτο το μέλ
λον είναι αύριο. Ο χρόνος, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, δεν 
είναι παρά το άλλο όνομα της προόδου, εκτός κι αν είναι η τυ
πική συνθήκη που καθιστά δυνατή την πρόοδο. Αυτό είναι το θέ
μα που μας απομένει να εξετάσουμε.

Η άρνηση της άρνησης

Ας θυμηθούμε κάποιες διάσημες φράσεις από τον πρόλογο της 
Συμβολής στην κριτική της πολιτικής οικονομίας (1859):55 

«[...] Μέσα στην κοινωνική παραγωγή της ύπαρξής τους, οι 
άνθρωποι συνάπτουν σχέσεις καθορισμένες, αναγκαίες, ανεξάρ
τητες από τη θέλησή τους, σχέσεις παραγωγικές που αντιστοιχούν 
σε έναν καθορισμένο βαθμό ανάπτυξης των υλικών παραγωγικών 
τους δυνάμεων [...]. Σε ένα ορισμένο στάδιο της ανάπτυξής τους, 
οι υλικές παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας έρχονται σε αντί
θεση [...] με τις σχέσεις ιδιοκτησίας στο εσωτερικό των οποίων εί
χαν κινηθεί έως τότε. Από μορφές ανάπτυξης των παραγωγικών

55. ΚατΙ Ματχ, ϋοηΐηύυΐΐοη ά Ια οήΐίηυβ άε Γέωηοιηΐε ροΐΐΐΐηιιε, μτφρ. Μ. 
Ηιΐδδοη και Ο. Βαώα, έώΐίοηδ δοοίβίεδ, Παρίσι 1957, σσ. 4-5.
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δυνάμεων, οι σχέσεις αυτές μετατρέπονται σε τροχοπέδη τους. 
Τότε ανοίγεται μια εποχή κοινωνικής επανάστασης. Η αλλαγή 
στην οικονομική βάση ανατρέπει με αργότερο ή γρηγορότερο ρυθ
μό όλο το τεράστιο εποικοδόμημα [...]. Ένας κοινωνικός σχημα
τισμός ποτέ δεν εξαφανίζεται προτού αναπτυχθούν όλες οι πα
ραγωγικές δυνάμεις που μπορεί να περικλείσει, ποτέ δεν αντικα
θίσταται από νέες και ανώτερες παραγωγικές σχέσεις προτού οι 
υλικοί όροι ύπαρξης αυτών των σχέσεων εκκολαφθούν στο εσω
τερικό της ίδιας της παλιάς κοινωνίας. Γι’ αυτό και η ανθρωπό
τητα δεν θέτει ποτέ στον εαυτό της παρά μόνο προβλήματα που 
μπορεί να λύσει· γιατί, παρατηρώντας καλύτερα, πάντοτε διαπι
στώνεται ότι το ίδιο το πρόβλημα δεν προκύπτει παρά μόνον εκεί 
όπου οι υλικοί όροι για τη λύση του υπάρχουν ήδη ή τουλάχι
στον αρχίζουν να αναδύονται. Σε γενικές γραμμές, ο ασιατικός, ο 
αρχαίος, ο φεουδαρχικός και ο νεότερος αστικός τρόπος παρα
γωγής μπορούν να χαρακτηριστούν ως προοδευτικές φάσεις του 
οικονομικού κοινωνικού σχηματισμού [...]».

Ας διαβάσουμε κατόπιν ορισμένες εντυπωσιακές φράσεις του 
Κεφαλαίου (1867):56 «[...] εκείνο που υπάρχει εν σπέρματι μέσα 
στο εργοστασιακό σύστημα, είναι η αγωγή του μέλλοντος, που θα 
συνδυάζει για όλα τα παιδιά πέρα από μιαν ορισμένη ηλικία την 
παραγωγική εργασία μ£ την εκπαίδευση και τη γυμναστική, όχι 
μόνο ως μέθοδο για την αύξηση της κοινωνικής παραγωγής, αλλά 
και ως μοναδική μέθοδο για την παραγωγή πολυδιάστατα ανα
πτυγμένων ανθρώπων [...]. Η σύγχρονη βιομηχανία δεν θεωρεί και 
δεν εκλαμβάνει ποτέ την παρούσα μορφή μιας διαδικασίας παρα
γωγής σαν να ήταν οριστική. Γι’ αυτό και η τεχνική της βάση εί

56. Το Κεφάλαιο, Ιο βιβλίο, κεφ. 13, «Οι μηχανές και η μεγάλη βιομηχανία», 
ό.π., οσ. 544 κ.ε.
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ναι επαναστατική, ενώ η τεχνική βάση όλων των προηγούμενων 
τρόπων παραγωγής ήταν κατ’ ουσίαν συντηρητική [...]. Αφετέρου, 
στην κεφαλαιοκρατική της μορφή, [η σύγχρονη βιομηχανία] ανα
παράγει τον παλιό καταμερισμό της εργασίας και τις αποστεωμέ- 
νες ιδιομορφίες του. Είδαμε ότι αυτή η απόλυτη αντίθεση [...] 
εκτονωνόταν με την αδιάκοπη οργιώδη θυσία της εργατικής τάξης, 
με την υπέρμετρη διασπάθιση των εργατικών δυνάμεων και τις 
καταστροφικές συνέπειες της κοινωνικής αναρχίας. Αυτή είναι η 
αρνητική πλευρά. Αν όμως η αλλαγή εργασίας δεν επιβάλλεται 
πλέον [...] με την τυφλή και καταστροφική αποτελεσματικότητα 
ενός φυσικού νόμου που συναντά παντού εμπόδια, απεναντίας η 
ίδια η μεγάλη βιομηχανία [...] καθιστά ζήτημα ζωής και θανάτου 
[...] την αντικατάσταση αυτού του τερατουργήματος με την απόλυ
τη διαθεσιμότητα του ανθρώπου για τις μεταβαλλόμενες απαιτή
σεις της εργασίας· όπως επίσης καθιστά ζήτημα ζωής και θανάτου 
την αντικατάσταση του μερικού ατόμου, απλού φορέα μιας επιμέ- 
ρους κοινωνικής λειτουργίας, με το ολόπλευρα αναπτυγμένο άτο
μο, για το οποίο οι διάφορες κοινωνικές λειτουργίες αποτελούν 
διαδοχικούς τρόπους δραστηριότητας [...]. Δεν υπάρχει καμία αμ
φιβολία ότι, χάρη στην αναπόφευκτη κατάληψη της πολιτικής 
εξουσίας από την εργατική τάξη, η τεχνολογική εκπαίδευση, θεω
ρητική και πρακτική, θα κατακτήσει, και αυτή, τη θέση που της 
ανήκει στα εργατικά σχολεία. Επίσης, δεν υπάρχει καμία αμφιβο
λία ότι η κεφαλαιοκρατική μορφή της παραγωγής και οι αντίστοι- 
χές της οικονομικές σχέσεις των εργατών βρίσκονται εκ διαμέτρου 
αντίθετες με αυτά τα ανατρεπτικά σπέρματα και τον επιδιωκόμε- 
νο στόχο τους: την κατάργηση του παλιού καταμερισμού της ερ
γασίας. Η ανάπτυξη των αντιθέσεων μιας ιστορικής μορφής πα
ραγωγής είναι ωστόσο η μόνη ιστορική οδός που οδηγεί στην κα
τάλυσή της και στην επαναδιαμόρφωσή της [...]».
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Τέλος, ας παραθέσουμε τις καταληπτικές φράσεις του πρώτου 
βιβλίου του Κεφαλαίου, στις οποίες είχαμε αναφερθεί και προηγου
μένως57: «[...] Από τη στιγμή που αυτή η διαδικασία μετασχηματι
σμού έχει αποσυνθέσει με τρόπο αρκετά βαθύ και σφαιρικό το σύ
νολο της παλιάς κοινωνίας, όταν οι εργάτες έχουν μετατραπεί σε 
προλετάριους και οι όροι εργασίας τους σε κεφάλαιο, όταν ο κεφα
λαιοκρατικός τρόπος παραγωγής στηρίζεται στις δικές του βάσεις, 
τότε η περαιτέρω κοινωνικοποίηση της εργασίας και η περαιτέρω 
μετατροπή της γης και των άλλων μέσων παραγωγής σε μέσα πα
ραγωγής κοινωνικώς εκμεταλλεύσιμα, δηλαδή συλλογικά, αποκτούν 
μια νέα μορφή [...]. Στο εξής, εκείνος που πρέπει να απαλλοτριωθεί 
δεν είναι ο ανεξάρτητος εργάτης που εργάζεται μόνος διευθύνοντας 
τα του οίκου του, αλλά ο κεφαλαιοκράτης που εκμεταλλεύεται με
γάλο αριθμό εργατών. Η απαλλοτρίωση αυτή συντελείται με το 
παιχνίδι των εσωτερικών νόμων της ίδιας της κεφαλαιοκρατικής 
παραγωγής, με τη συγκέντρωση των κεφαλαίων [...]. Στο μέτρο που 
μειώνεται τακτικά ο αριθμός των μεγιστάνων του κεφαλαίου που 
σφετερίζονται και μονοπωλούν όλα τα οφέλη αυτής της διαδικα
σίας συνεχούς μεταβολής, αυξάνει το βάρος της αθλιότητας, της κα
ταπίεσης, της σκλαβιάς, του εκφυλισμού, της εκμετάλλευσης, αλλά 
και η οργή της εργατικής τάξης που διαρκώς πληθαίνει, διαμορφώ
νεται, συνενώνεται και οργανώνεται από τον ίδιο τον μηχανισμό 
της κεφαλαιοκρατικής διαδικασίας παραγωγής. Το μονοπώλιο του 
κεφαλαίου μετατρέπεται σε τροχοπέδη του τρόπου παραγωγής που 
ωρίμασε μαζί του και υπό την κυριαρχία του. Η συγκέντρωση των 
μέσων παραγωγής και η κοινωνικοποίηση της εργασίας φτάνουν σ’ 
ένα σημείο, όπου γίνονται ασύμβατες με το κεφαλαιοκρατικό τους 
περίβλημα. Το περίβλημα αυτό σπάει. Σημαίνει η ώρα της κεφαλαι-

57. Το Κεφάλαιο, Ιο βιβλίο, κεφ. 24, «Η λεγάμενη “πρωταρχική συσσώρευση”»- 
§7: «Η ιστορική τάση της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης», ό.π., σα. 855-857.
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οκοατιχης ατομικής ιδιοκτησίας. Οι απαλλοτριωτές απαλλοτριώνο- 
νται [...]. Η κεφαλαιοκρατική παραγωγή γεννά με τη σειρά της, με 
την αναγκαιότητα μιας φυσικής διαδικασίας, την ίδια της την άρνη
ση. Είναι η άρνηση της άρνησης [...]».

Η αμφισημία της διαλεκτικής

Πώς θα μπορούσε λοιπόν κανείς να αμφιβάλει ότι ο Μαρξ υπήρ
ξε, κατά τον δέκατο ένατο αιώνα, ανάμεσα στον Σαιν-Σιμόν και 
στον Ζυλ Φερύ [Με« Ρεπγ], ένας τυπικός εκπρόσωπος της ιδέ
ας (ή της ιδεολογίας) της προόδου; «Υπάρχουν λίγες τόσο αλ
λόκοτες υποδείξεις», γράφει ο Ρόμπερτ Νίσμπετ [ΚοβεΠ Νίδϋεΐ] 
στο βιβλίο του Ιστορία της ιδέας της προόδου58, «όσο η υπόδει
ξη αυτών των δυτικών μαρξιστών που προσπαθούν σήμερα να 
εξαιρέσουν τον Μαρξ από την εξελικτική και προοδευτική παρά
δοση του δεκάτου ενάτου αιώνα». Μόνο που, για τον Μαρξ, η 
πρόοδος δεν είναι η νεωτερικότητα, δεν είναι ο φιλελευθερισμός 
και, ακόμη λιγότερο, δεν είναι ο καπιταλισμός. Ή μάλλον, «δια
λεκτικά», είναι ο καπιταλισμός στο μέτρο που καθιστά αναπό
φευκτο τον σοσιαλισμό και, αντιστρόφως, είναι ο σοσιαλισμός 
στο μέτρο που λύνει τις αντιθέσεις του καπιταλισμού...

Αυτή είναι αναμφίβολα μία από τις αιτίες της φιλοσοφικής 
ανυποληψίας που, σήμερα, πλήττει την «υλιστική αντίληψη της 
ιστορίας» με την οποία συνδέεται το όνομα του Μαρξ. Γιατί σή
μερα ζούμε την παρακμή της ιδέας της προόδου, για να χρησιμο
ποιήσω μια έκφραση του Ζωρζ Κανγκιλέμ [ΟεοΓ§68 ΟβηβΐιίΙΗειη].59

58. Κο&ΰΠ: Νΐδβεί, ΗκΐοΓγ οί ώβ Ιάβα οί ΡΓ0£Γ685, Β35ϊο ΒοοΚδ, Νέα Υόρκη 
1980 [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].

59. Ο. 03η£ΐΗΐ1ΐ€Πΐ, «ία  (Ιέο^ηοε &  Υϊόέε & ρΐΌξτέδ», Κβνυβ άβ ιηβίαρΙιγ8ΐ- 
ηυβ βϊ άβ πιοΓαΙβ, 4, 1987 [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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Η έννοια της διαλεκτικής, στην εγελιανή της εκδοχή (διαλεκτική 
του «πνεύματος») ή στη μαρξική (διαλεκτική των «τρόπων παρα
γωγής» και των «κοινωνικών σχηματισμών») ή στη μετά τον 
Ένγκελς εκδοχή της (διαλεκτική της «φύσης»), κατέχει από την 
άποψη αυτή μια θεμελιωδώς αμφίσημη θέση. Ορισμένοι την θεω
ρούν ως εναλλακτική απάντηση στη θετικιστική αντίληψη περί 
προόδου. Πράγματι, στο σχήμα μιας συνεχούς και ομοιόμορφα 
ανοδικής κίνησης —«η πρόοδος αποτελεί την ανάπτυξη της τά
ξης», κατά την έκφραση του Αύγουστου Κοντ, που και ο ίδιος 
αναγνώριζε την οφειλή του προς τη φιλοσοφία του Διαφωτισμού, 
και κυρίως προς τον Κοντορσέ—, η διαλεκτική αντιπαραθέτει την 
ιδέα των κρίσεων, των «ασυμφιλίωτων» συγκρούσεων και του 
«ρόλου της βίας στην ιστορία». Από μιαν άλλη πλευρά, ωστόσο, 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως η τέλεια πραγμάτωση της ιδεολογίας 
της προόδου (της ακαταμάχητης δύναμής της), εφόσον αποσκοπεί 
στο να συγκεντρώσει όλο το «αρνητικό» σε μια ανώτερη σύνθεση, 
για να του δώσει νόημα και να το θέσει «σε τελευταία ανάλυση» 
στην υπηρεσία εκείνου το οποίο έμοιαζε να ανακρούει.

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξει ότι τα πράγμα
τα, εντούτοις, δεν είναι τόσο απλά, όσο θα μπορούσε να υποθέ
σει κανείς βάσει μιας απλής ανατροπής των αξιολογικών κρίσε
ων. Τα πράγματα δεν είναι απλά ούτε στον ίδιο τον Μαρξ (του 
οποίου δεν έχουν εδώ σημασία κυρίως οι απόψεις, αλλά οι συλ
λογισμοί και οι έρευνες). Ακόμη, οι δυσκολίες υπάρχουν και λό
γω της πολλαπλότητας των θεμάτων που καλύπτει η υπερβολικά 
βιαστική έννοια του «παραδείγματος» της προόδου. Αντί να δια
πιστώσουμε την εμφάνιση (μεταξύ άλλων) μιας γενικής ιδέας 
στο έργο του Μαρξ, πολύ πιο ενδιαφέρον είναι να τον χρησιμο
ποιήσουμε ως καταλύτη, ως αναλυτή των προβλημάτων που εί
ναι σύμφυτα με μια τέτοια ιδέα.
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Οι μαρξιστικές ιδεολογίες της προόδου

Πρέπει όμως, καταρχάς, να υπολογίσουμε με ακρίβεια τη θέση 
που καταλαμβάνει ο μαρξισμός, ως θεωρία και ως μαζικό κίνημα 
ή μαζική «πίστη», μέσα στην κοινωνική ιστορία της ιδέας της 
προόδου. Εάν, μέχρι πρόσφατα στην εποχή μας, δεν υπήρξαν 
απλώς θεωρίες με μικρότερη ή μεγαλύτερη επίδραση (και ποιος 
λέει ότι δεν υπάρχουν πια;), αλλά κάτι σαν συλλογικός «μύθος» 
της προόδου, τούτο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον μαρξισμό. Ο 
μαρξισμός ήταν κατεξοχήν αυτός που συντήρησε την ιδέα πως οι 
«από κάτω» διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην ιστορία: ανεβαί
νοντας οι ίδιοι, προωθούν και την ιστορία προς «τα πάνω». Στο 
μέτρο που η ιδέα της προόδου περικλείει κάτι περισσότερο από 
μια ελπίδα, δηλαδή περικλείει μια πρόωρη βεβαιότητα, χρειάζεται 
απαραιτήτως αυτή την αντίληψη· και δεν θα καταλαβαίναμε τίπο
τε από την ιστορία του εικοστού αιώνα αν την παραβλέπαμε. 
Από τη δοκιμασία του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου και μετά, 
τουλάχιστον, όπως έγραψε ο Βαλερύ, οι πολιτισμοί «γνωρίζουν 
πως είναι θνητοί» και ο αυτοματισμός της προόδου έχει καταστεί 
εντελώς απίθανος... Μόνον η ιδέα ότι η πρόοδος συντελείται κα
τά τρόπο επαναστατικό, ή μεταρρυθμιστικό, από τις μάζες που 
προσδοκούν την απελευθέρωσή τους, μπορεί συνεπώς να επιβε
βαιώσει αυτή την αντίληψη. Σ’ αυτό ακριβώς χρησίμευσε ο μαρ
ξισμός. Δεν θα πρέπει εξάλλου να μας παραξενεύει το γεγονός 
ότι, την ίδια στιγμή, ο μαρξισμός δεν έπαψε να ενισχύει στο εσω
τερικό του την πρωτοκαθεδρία της αντίληψης της προόδου.

Είναι ορθό να μιλάμε εδώ για μαρξισμό και όχι απλώς για σο
σιαλισμό. Η θέση της κοινωνικής προόδου (του αναπόφευκτου 
και θετικού της χαρακτήρα) αποτελεί ασφαλώς συστατικό ολόκλη
ρης της σοσιαλιστικής παράδοσης, τόσο του «ουτοπικού» της ρεύ-
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ματος όσο και του «επιστημονικού» της. Σαιν-Σιμόν, Προυντόν, 
Χένρυ Τζωρτζ (το βιβλίο του Πρόοδος και φτώχεια δημοσιεύτηκε 
το 1879). Ωστόσο, ο μαρξισμός ήταν εκείνος που, άε ίαοίο, πρό- 
τεινε μια διαλεκτική εκδοχή της κοινωνικής προόδου (διπλασιάζο
ντας κατά κάποιον τρόπο το περιεχόμενό της) και εξασφάλισε τη 
διάδοσή της ανάμεσα στα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά κινήμα
τα των διαφόρων «κόσμων», ευρωπαϊκών και εξω-ευρωπαϊκών.

Καθένας με τον τρόπο του, με λίγα χρόνια απόσταση, ο 
Γκράμσι και ο Βάλτερ Μπένγιαμιν άσκησαν αδυσώπητη κριτική 
εκ των έσω στην αντίληψη αυτή. Στα Τετράδια της φυλακής, ο 
Γκράμσι χαρακτήριζε τον «οικονομισμό» της Δευτέρας και της 
Τρίτης Διεθνούς ως μοιρολατρία, μέσω της οποίας οι εργάτες 
και οι οργανώσεις τους πλάθουν μια «δευτερεύουσα» εικόνα του 
κόσμου, η οποία παρουσιάζει τη χειραφέτηση ως αναπόφευκτη 
συνέπεια της ανάπτυξης των τεχνικών. Και ο Μπένγιαμιν, στο 
τελευταίο του κείμενο, τις θέσεις του 1940 Για τη φιλοσοφία της 
ιστορίας60, μιλά για έναν μαρξιστικό «ιστορισμό», ο οποίος 
αποτελεί την (εξ ορισμού μάταιη) απόπειρα να υιοθετηθεί για 
λογαριασμό των καταπιεσμένων η συνεχής και συσσωρευτική 
σύλληψη, χαρακτηριστική στους κυρίαρχους ή στους «νικητές», 
που είναι σίγουροι ότι «κολυμπούν κατά τη φορά του ρεύμα
τος». Η περιγραφή αυτή (που θυμίζει κάποιες νιτσεϊκές διατυ
πώσεις) είναι αναμφισβήτητα ορθή.

Ας θυμίσουμε ποιες ήταν οι τρεις μεγάλες εκφάνσεις του 
μαρξιστικού «προοδευτισμού»:

— Καταρχάς, η ιδεολογία της γερμανικής σοσιαλδημοκρα
τίας, και γενικότερα της Δευτέρας Διεθνούς. Οι εσωτερικές της

60. ν/&1ΐ6Γ Β6η]απιΐη, «ΤΙιέδεδ δΐιτ Ια ρΜΙοδορΗίε & ΠιΐδίοΐΓε», στο Εξβοιξ, μτφρ. 
Μ. άε Οαικίΐΐΐαο, ΟοηΐΗί£Γδ-Μέ(ϋ&ΐίοηδ, Παρίσι 1983 [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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διαφοροποιήσεις (επιστημολογικές: εφόσον διαιρέθηκε εξαρχής 
ανάμεσα σε μια νατουραλιστική σύλληψη, στην οποία η διδασκα
λία του Μαρξ συνδυάζεται με τη διδασκαλία του Δαρβίνου, και 
σε μια ηθική σύλληψη, στην οποία ο Μαρξ μάλλον διαβάζεται εκ 
νέου με τα γυαλιά του Καντ· πολιτικές: με την αντιπαράθεση με
ταξύ αναθεωρητισμού —Μπέρνσταϊν, Ζωρές— και ορθοδοξίας 
—Κάουτσκυ, Πλεχάνοφ, Λαμπριόλα), το μόνο που κάνουν είναι 
να καταδεικνύουν ακόμη καλύτερα τη συναίνεση γύρω από το 
ουσιώδες: τη βεβαιότητα του νοήματος της ιστορίας.

— Κατόπιν, η ιδεολογία του σοβιετικού κομμουνισμού και 
του «υπαρκτού σοσιαλισμού». Χαρακτηρισμένη από τον Αλτου- 
σέρ61 ως «μεταθανάτια εκδίκηση της Δευτέρας Διεθνούς», παρου
σιάζει και αυτή τις δικές της διαφωνίες: σταλινικός οικονομικός 
βολονταρισμός· μετασταλινικός μαρξισμός που καταλήγει βαθμι
αία στη διαχείριση του δίαίιιχ ςιιο και μοιράζεται ανάμεσα στα 
ενίοτε ανταγωνιστικά συμφέροντα του «σοσιαλιστικού στρατο
πέδου» και του «διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος». Το πιο 
ενδιαφέρον εδώ θα ήταν να αναλύσει κανείς το στοιχείο που 
σφράγισε αυτή την ιδεολογία (και εξηγεί αναμφίβολα μεγάλο μέ
ρος της επιρροής της): την ακραία ένταση ανάμεσα σε ένα σχέδιο 
αντίστασης στον καπιταλιστικό εκσυγχρονισμό (έως και επι
στροφής στους κοινοτικούς τρόπους ζωής που αυτός καταστρέ
φει) και σε ένα σχέδιο νπερ-νεωτερικότητας ή υπέρβασης αυτής 
της νεωτερικότητας, με ένα «άλμα προς τα μπρος», στο μέλλον 
της ανθρωπότητας (όχι μόνο «τα σοβιέτ και ο εξηλεκτρισμός», 
σύμφωνα με το σύνθημα του Αένιν το 1920, αλλά και η ουτοπία 
του νέου ανθρώπου και της εξερεύνησης του κόσμου).

61. Βλ. Ιοιη5 Α1(Ηυ856Γ, Κέροη$6 ά Μ π  Ιεψίί, ΜβίρείΌ, Παρίσι 1973 [βλ. 
και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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Γεννήθηκε στο Βερολίνο το 1892 και πέθανε στο Ροιΐ-Βου το 1940 
(όπου αυτοκτόνησε, φοβούμενος ότι η αστυνομία του Φράνκο θα 
τον παρέδιδε στην Γκεστάπο). Ο Βάλτερ Μπένγιαμιν εσφαλμένα θε
ωρείται συχνά ως εκπρόσωπος της σχολής της Φραγκφούρτης (κύ
ριοι εκπρόσωποί της ο Αντόρνο, ο Χόρκχαϊμερ, ο πρώιμος Μαρ- 
κούζε, αργότερα ο Χάμπερμας), της οποίας υπήρξε απλώς ύποπτος 
και παρεξηγημένος «συνοδοιπόρος». Στα νιάτα του δέχτηκε την 
έντονη επίδραση του Ζωρζ Σορέλ, που έγραψε το 1908 τις Σκέψεις 
για τη βία (βλ. Μγύιε εί νίοΐεπεε, Οεηοεί/Γεΐΐτεδ ηουνεΐΐεδ, Παρίσι 
1971) και του Κάφκα, και ήταν επιστήθιος φίλος του θεωρητικού 
και ιστορικού του εβραϊκού μυστικισμού ΟεΓδΙιοπι δοίιοίειπ. Αργό
τερα μυείται στον κομμουνισμό από τη σύντροφό του Αδ]α Γαάδ, 
μια λιθουανή επαναστάτρια, και συνδέεται στενά για κάποια χρόνια 
με τον Μπέρτολτ Μπρεχτ, συμμεριζόμενος τα σχέδιά του για τη 
στρατευμένη λογοτεχνία. Η διδακτορική του διατριβή με θέμα Η  
Έννοια της αισθητικής κριτικής στον γερμανικό ρομαντισμό (1919, 
γαλλ. μτφρ., εκδ. Πατηπι&ποη, Παρίσι 1986) και το μεταγενέστερο 
έργο του Οι Πηγές του γερμανικού δράματος μπαρόκ (ό.π.) δεν του 
επιτρέπουν να πάρει την πανεπιστημιακή επάρκεια, καταδικάζοντάς 
τον σε ανασφάλεια, η οποία επιτείνεται από την άνοδο του ναζι
σμού στην εξουσία. Το κύριο μέρος της δουλειάς του συνίσταται σε 
αποσπάσματα και δοκίμια (πολλά από τα οποία αφιερώνονται στον 
μεγάλο εμπνευστή του ώριμου έργου του, Μπωντλαίρ, γαλλ. μτφρ., 
εκδ. Ραγοί, Παρίσι), προορισμένο να αποτελέσει ένα ιστορικό, φιλο
σοφικό και αισθητικό έργο για τις «στοές του Παρισιού» στην αρχι
τεκτονική της Δεύτερης Αυτοκρατορίας, στο οποίο αναλύεται ο 
συνδυασμός του φανταστικού στοιχείου και της ορθολογικότητας 
που συνιστά τη νεότερη «καθημερινότητα» (Ψαΐΐετ Βεη]3πιίη, Ραη5 
εαρΐίαίε άυ ΧΙΧε 5ίέοίε, Ι ε  Ιίντε άε$ ρα$8αβε5, μτφρ. I. Ιαοοδίε, Μ -  
ΐΐοηδ άυ (χιΐ, Παρίσι 1989. Βλ. και ΟΜδΐίηε Βιιοΐ-ΟΙιιοΚδπι&ηη, Ια 
Καΐ50ΐ1 ύατοςυε άε ΒαυάεΙαίΓε ά Βεη]απιίη, Οαΐίΐέε, Παρίσι 1984). Με-

Μπένγιαμιν
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τά την αποστασιοποίησή του από την ΕΣΣΔ και μέσα στα τραγικά 
συμφραζόμενα του ναζισμού, η κριτική του εναντίον των ιδεολο
γιών της προόδου προσανατολίζεται —κυρίως στις Θέσεις για τη 
φιλοσοφία της ιστορίας του 1940— προς μια σκέψη, συγχρόνως πο
λιτική και θρησκευτική, σχετικά με το «παρόν» (Ιεΐζΐζείΐ), δηλαδή 
σχετικά με τη στιγμή ρήξης μέσα στην ιστορία, κατά την οποία συ
γκρούονται η καταστροφή και η λύτρωση (ΜΐοΗαβΙ Εδ\νγ, Κέάβιηρ- 
ίΐοη 61 υϊορίε, ό.π., κεφ. 6 και συμπεράσματα).

— Τέλος, η ιδεολογία της σοσιαλιστικής ανάπτυξης, που η επε
ξεργασία της έγινε στο εσωτερικό του τρίτου κόσμου και συγχρό
νως προβλήθηκε στον τρίτο κόσμο από το εξωτερικό μετά το τέλος 
της αποικιοκρατίας. Το σημαντικό εδώ είναι ότι υπάρχει μια μαρ
ξιστική και μια μη μαρξιστική παραλλαγή της ιδέας της ανάπτυξης. 
Όμως τα όριά τους δεν είναι καθορισμένα: πρόκειται μάλλον για 
μια διαρκή πνευματική και πολιτική άμιλλα. Ο μαρξισμός, αφού 
κατέστη στον εικοστό αιώνα σχέδιο ανάπτυξης για την «περιφέ
ρεια» του καπιταλιστικού κόσμου-οικονομία (από την Κίνα ώς την 
Κούβα, περνώντας από την Αλγερία ή τη Μοζαμβίκη), εκ νέου με 
τις μεταρρυθμιστικές και τις επαναστατικές του παραλλαγές, με τις 
ελπίδες και τις καταστροφές του, αποκάλυψε κατά τον καλύτερο 
τρόπο τους στενούς δεσμούς που τον συνδέουν με το κοινό υπόβα
θρο του προοδευτικού οικονομισμού τον οποίο επεξεργάστηκε η 
σκέψη του Διαφωτισμού, από τον Τυργκό και τον Άνταμ Σμιθ έοος 
τον Σαιν-Σιμόν. Αλλά είναι εξίσου αναμφισβήτητο ότι, χωρίς την 
πρόκληση, εν μέρει πραγματική, εν μέρει φανταστική, που αντιπρο
σώπευε η «μαρξιστική λύση», οι θεωρίες του σχεδιασμού και του 
κράτους, εφαρμοσμένες στον τρίτο κόσμο, δεν θα παρουσιάζονταν 
ως εναλλακτικές θεωρίες της κοινωνικής ανάπτυξης. Αυτό έχει φα
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νεί σαφώς από τότε που βασιλεύουν απολύτως ο μονεταριστικός 
φιλελευθερισμός και το αντίβαρό του, η «ανθρωπιστική ανάμιξη».

Ήταν σημαντικό να θυμίσουμε αυτή την ιστορία, έστω και πο
λύ περιληπτικά, επειδή μας αναγκάζει να σχετικοποιήσουμε την 
ίδια την κριτική της προόδου, ή τουλάχιστον να μη δεχτούμε ανε
πιφύλακτα όλα όσα μοιάζουν προφανή. Το γεγονός ότι η τελευ
ταία από τις μεγάλες εκφάνσεις του μαρξιστικού προοδευτισμού 
υπήρξε η ταυτόχρονα κρατικιστική, ορθολογική και λαϊκιστική 
ιδεολογία της εξόδου από την υπανάπτυξη, θα έπρεπε να μας 
αποτρέψει από το να αναγγέλλουμε επιπόλαια το «τέλος των ψευ
δαισθήσεων της προόδου» από την Ευρώπη, και γενικότερα από 
το «κέντρο» (ή από τον «Βορρά»). Σαν να ήταν στη δικαιοδοσία 
μας, για μία ακόμη φορά, να καθορίσουμε πού, πότε και από ποιον 
οφείλουν να αναζητηθούν η ορθολογικότητα, η παραγωγικότητα 
και η ευημερία. Μέσα στην ιστορία του εργατικού κινήματος, οι 
λειτουργίες που επιτελέστηκαν από την εικόνα της πορείας της 
ανθρωπότητας προς τα εμπρός και από την ελπίδα κάποια μέρα 
να συμπέσουν η ατομική ολοκλήρωση και η συλλογική σωτηρία 
περιμένουν ακόμη, και αυτές, λεπτομερή ανάλυση.62

Το σύνολον της ιστορίας

Η κριτική της προόδου, που κοντεύει να γίνει κοινότοπη στις 
«μεταμοντέρνες» φιλοσοφίες63, εμπεριέχει και άλλες παγίδες. Συ

62. Για τον τρόπο με τον οποίο ο μαρξισμός μετέφερε την επαναστατική 
ιδέα της κοινωνικοποίησης σε εξελικτική γλώσσα, βλ. Ιεβη Κοβοΐίη, Ματχΐ8Πΐ6 61 
5οααΙΐ5Άίΐοπ, Μέηίϋβηδ/ΚΙίηοΚδίεοΙί, Παρίσι 1989. Για τις σοσιαλιστικές απεικονί
σεις του μέλλοντος κατά τον δέκατο ένατο και τον εικοστό αιώνα, βλ. Ματο 
Αη§€ηοΐ, ΐν ίο ρ ΐε  βοΐΐεαΐνΐςίε, ΡϋΡ, Παρίσι 1993.

63. Βλ. Ιεαη-ΡΓβηςοίδ Εγοΐ3π1, Ια εοπώίίοπ ροΞί-πιοάβΓηε, έώΐΐοηδ ά& Μί- 
ηυίΐ, Παρίσι 1979 [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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νήθως αναγγέλλεται με μια γλώσσα που είναι και η ίδια ιστορι- 
στική: ως κριτική μιας κυρίαρχης αντίληψης, ως αντικατάσταση 
ενός «παραδείγματος» από ένα άλλο. Όμως, αυτές οι αδιαφορο- 
ποίητες έννοιες είναι πολύ αμφίβολες. Υπάρχει άραγε μια έν
νοια, ένα παράδειγμα της προόδου που να βασίλεψε από τη φι
λοσοφία του Διαφωτισμού μέχρι τον σοσιαλισμό και τον μαρξι
σμό; Τίποτε δεν είναι λιγότερο βέβαιο. Καμία συζήτηση γύρω 
από αυτό το σημείο δεν μπορεί να παραλείψει μια ανάλυση των 
συστατικών της ιδέας της προόδου, των οποίων η σύζευξη δεν 
είναι αυτόματη.

Οι παραστάσεις της προόδου που σχηματίζονται στα τέλη 
του 18ου αιώνα παρουσιάζονται καταρχάς ως θεωρίες (ή μάλλον 
ως ιδέες) της ολοκλήρωσης της ιστορίας, σύμφωνα με το μοντέ
λο μιας χωρο-χρονικής καμπύλης, κάτι που επιτρέπει διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις. Η ολοκλήρωση της ιστορίας μπορεί να γί
νει αντιληπτή με βάση τη διάκριση των «σταδίων» της, τη «λογι
κή» της διαδοχής τους. Ή ακόμη μπορεί να γίνει αντιληπτή με 
βάση τον καθοριστικό χαρακτήρα μιας προνομιακής στιγμής 
(κρίσης, επανάστασης, ανατροπής) που επηρεάζει το σύνολο των 
κοινωνικών σχέσεων, την τύχη της ανθρωπότητας. Επίσης, μπο
ρεί να νοηθεί ως απροσδιόριστη διαδικασία, που μόνον ο προ
σανατολισμός της είναι δεδομένος (ο πατέρας του «αναθεωρητι
σμού», ο Μπέρνσταϊν, θα πει σε μια περίφημη φράση: «Ο τελι
κός σκοπός [Εηάζίεΐ] δεν είναι τίποτε, η κίνηση είναι το παν»).64 
Ή, αντίθετα, μπορεί να οριστεί ως διαδικασία που οδηγεί σε ένα 
τέρμα: σε μια «στατική κατάσταση» ομοιογένειας ή ισορροπίας 
(όπως στον Κουρνό [Οουπιοΐ] ή στον Στιούαρτ Μιλ [δίυαΠ

64. έάοιιβπΐ Βοπίδΐεΐη, Ιβ8 ΡΓ68υρρο8έ8 άυ 8οαα1ΐ8ΐη6 (ϋϊ6 νοΓαυ886ΐζυη§6η 
άβ8 5οζΜ8ΐηυ8 υηά άίβ Αυίξα&αι άβΓ 5οζΐα1άαηο1α'αϋ€, 1899), γαλλ. μτφρ., ί ε  
56ΐπ1, Παρίσι 1974.
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Μίΐΐ]) ή ακόμη στον «υπερ-ιμπεριαλισμό» του Κάουτσκυ —πολύ 
περισσότερο απ’ ό,τι στον Χέγκελ, αν και όλοι τους, συντηρητι
κοί, φιλελεύθεροι ή σοσιαλιστές, συμμερίζονται από κοινού την 
εικόνα της τελικής λύσης των εντάσεων και των ανισοτήτων.

Κυρίως, όμως, οι διαφορετικοί αυτοί τρόποι να αναπαριστά
νεται η ιστορία ως τελεολογία προϋποθέτουν τον συνδυασμό δύο 
ανεξάρτητων μεταξύ τους θέσεων. Η μία θέτει τη μη αντίοτρεψιμό- 
τητα και τη γραμμικότητα του χρόνου. Εξ ου και η απόρριψη (και 
η παρουσίαση ως μυθικής ή μεταφορικής) οποιοσδήποτε ιδέας ενός 
κυκλικού ή τυχαίου κοσμικού χρόνου, καθώς και μιας κυκλικής ή 
τυχαίας πολιτικής ιστορίας. Να σημειωθεί εδώ ότι η μη αντιστρε- 
ψιμότητα δεν είναι απαραιτήτους ανοδική: ενδεχομένως κατ’ ανα
λογίαν με τα φυσικά μοντέλα της «φθοράς της ενέργειας», σημα
ντικός αριθμός θεωρητικών της ιστορίας κατά τον δέκατο ένατο 
αιώνα αντέτειναν στην ιδέα της προόδου την ιδέα της παρακμής, 
παραμένοντας ωστόσο στο εσωτερικό της ίδιας υπόθεσης εργασίας 
(ας σκεφτούμε το Δοκίμιο για την ανισότητα των ανθρώπινων φυ
λών τον Γκομπινώ [ΟοΜηεαα], που δημοσιεύτηκε το 1853, και χρη- 
σιμοποιήθηκε αργότερα για να υποστηριχθεί το σχήμα της «πάλης 
των φυλών» ενάντια στο σχήμα της «πάλης των τάξεων»). Στην 
ιδέα της μη αντιστρεψιμότητας πρέπει λοιπόν να προστεθεί άλλη 
μία ιδέα: εκείνη της τεχνικής ή ηθικής τελειοποίησης (ή του συν
δυασμού των δύο). Τελειοποίηση δεν σημαίνει απλώς πέρασμα από 
το λιγότερο στο περισσότερο ή από το χειρότερο στο καλύτερο, αλ
λά περιλαμβάνει την ιδέα ενός θετικού «ισολογισμού» μεταξύ μει
ονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων, ό,τι θα αποκαλούσαμε σήμερα 
όπτιμονμ κατάσταση (ας σκεφτούμε εδώ τον τρόπο με τον οποίο 
το σχήμα του Λάιμπνιτς περί του «καλύτερου δυνατού κόσμου» 
επανεμφανίζεται στην προοδευτική παράδοση του φιλελευθερι
σμού: από τον Μπένθαμ, με τον ορισμό της ωφέλειας ως υπέρτα
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της ικανοποίησης του μεγίστου δυνατού αριθμού ατόμων, μέχρι 
τον Ρόουλς σήμερα, με την «αρχή της διαφοράς» του, η οποία θέ
τει ότι είναι δίκαιες μόνον οι ανισότητες που βελτιώνουν την κα
τάσταση εκείνων που μειονεκτούν περισσότερο)65·

Τέλος, η παράσταση της ιστορίας ως προόδου μπορεί να 
εμπλουτίσει την ιδέα της αλλαγής με την ιδέα μιας όιαρκώς αυξα
νόμενης ικανότητας για αλλαγή· στο σημείο αυτό, ακριβώς, η ση
μασία της εκπαίδευσης μπορεί να συναφθεί εσωτερικά με την ιδέα 
της προόδου. Περνάμε λοιπόν σ’ ένα τέταρτο συστατικό των κλα
σικών θεωριών περί προόδου, που είναι υπό μίαν έννοια το σημα
ντικότερο από πολιτική άποψη, αλλά και το προβληματικότερο 
από φιλοσοφική άποψη: στην ιδέα ότι ο μετασχηματισμός αποτελεί 
μετασχηματισμό του εαυτού, συνεπώς αυτο-μετασχηματισμό, ή κα
λύτερα αντο-παραγωγή, κατά την οποία πραγματώνεται η αυτονο
μία των υποκειμένων.66 Στην προοπτική αυτή θα πρέπει να νοηθεί, 
σε τελική ανάλυση, ακόμη και ο έλεγχος των φυσικών δυνάμεων 
και η κατάκτηση των ενεργειακών πηγών του πλανήτη. Όπως έλε
γε ο Μαρξ στα Χειρόγραφα του 1844, η βιομηχανία και οι φυσικές 
επιστήμες αποτελούν «το ανοιχτό βιβλίο των ουσιωδών δυνάμεων 
του ανθρώπου». Κατά συνέπεια, βλέπουμε εδώ να προκύπτει εκ 
νέου το πρόβλημα της πράξης, με τη διαφορά ότι τώρα δεν ενδια
φέρει η σύλληψη ενός ατομικού, αλλά ενός συλλογικού μετασχημα
τισμού. Πρόκειται για εξ ορισμού εκκοσμικευμένη ιδέα, ή τουλάχι

65. ΙοΗη ΚαννΙδ, Α Τύβοιγ οί Μΐίοε  (1972), Οχίοπΐ ϋηίν£Γδΐΐγ Ρ&ρεΓβαοΚ, 
1980, §13 (γαλλ. μτφρ., Ιχ  δοιιίΐ).

66. «Ο,τι αποκαλείται καθολική ιστορία δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η πα
ραγωγή του ανθρώπου από την ανθρώπινη εργασία, παρά το γίγνεσθαι της φύ
σης για τον άνθρωπο* υπάρχει συνεπώς η προφανής και αναντίρρητη απόδειξη 
της παραγωγής του ανθρώπου από τον εαυτό του, της διαδικασίας της γέννησής 
τον.» (Κ. Μ&γχ, Μαηυ8θήΐ8 άο 1844 ( ΐο οηοτηίε ροΐΐΐΐηυο 61 ρΜ 080ρϊιίε), μετά- 
φραση-παρουσίαση Ε. ΒοΙΙί§ε11ί, έώΐίοηδ δοοΐαΐΰδ, Παρίσι 1962, σ. 99).
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στον αντίθετη προς οποιαδήποτε προσπάθεια να παρουσιαστεί ο 
ρους της ιστορίας ως αποτέλεσμα της θεϊκής βούλησης. Ωστόσο, 
δεν είναι κατ’ ανάγκην ασύμβατη με τις διάφορες μεταφορές των 
θεολογικών σχημάτων του «σχεδίου» ή της «οικονομίας» της φύ
σης. Η δυσκολία έγκειται στο να γίνει νοητή κατά τρόπο εσωτερι
κό, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η επέμβαση κάποιας δύναμης ή κά- 
ποιας αρχής που να βρίσκονται εκτός της ίδιας της διαδικασίας.

Μια θεωρία της εξέλιξης;

Οι θεωρητικοί του δεκάτου ενάτου αιώνα αναζητούσαν «νόμους» 
της ιστορικής αλλαγής ή της ιστορικής μετάβασης, ούτως ώστε να 
τοποθετήσουν τη νεότερη κοινωνία ανάμεσα στο παρελθόν, το 
οποίο υποβίβασαν σε προϊστορία της νεωτερικότητας οι «επανα
στάσεις» (βιομηχανική, πολιτική ή και θρησκευτική), και στο εγγύ
τερο ή απώτερο μέλλον, το οποίο αφήνουν να διαφανεί μέσα από 
την αστάθεια και τις εντάσεις του παρόντος. Στην τεράστια πλει
ονότητά τους, έλυσαν αυτό το πρόβλημα υιοθετώντας εξελικτικά 
σχήματα. Ο εξελικτισμός είναι, για να μεταχειριστούμε και πάλι 
την ορολογία του Κανγκιλέμ, η κατεξοχήν «επιστημονική ιδεολο
γία» του δεκάτου ενάτου αιώνα* δηλαδή, ένας τόπος ανταλλαγών 
ανάμεσα στα επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα και το θεω
ρητικό και κοινωνικό φαντασιακό (την «ασυναίσθητη ανάγκη για 
άμεση πρόσβαση στην ολότητα»).67 Υπό την έννοια αυτή, πρακτι

67. 0€0Γ£6δ Οαηβΐπΐΐιεηι, «ΟιΓβδί-οε ςιΓιιηε ΐάέοΐο^ΐε δά€ηΐΐίΐςιΐ6?», στο Ιάέο- 
ίθ£Ϊ6 61 Γαΐίοηαΐίΐέ άαη8 I ’Μ&οίΓβ ά68 806Π068 06 Ια νί6, ϋ&Γ&ΐηε νηη, Παρίσι 
1977. Μια άριστη παρουσίαση του εξελικτισμού πριν και μετά τον Δαρβίνο απο
τελεί το βιβλίο: ΟβηξίπΙΗεπι, ίαρ&δδαάε, Ρΐςιιεπιαΐ οι ϋΐιηαηη, άέν6ΐορρ6Πΐ6ηΐ ά 
Γένοΐυίίοπ αυ ΧΙΧ6 8ΐέά6, επανέκδ. ΡϋΡ, Παρίσι 1985. Βλ. επίσης ΰ6 Οατψίπ αα 
άαπνίηί8πΐ6: 8ά6Π€6 6ί ΐάέο1θ£ΐ6, με επιμέλεια της Υνεΐΐε Οοηιγ, ϋ&Γαίηε νπη , 
Παρίσι 1983.
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κά δεν ήταν δυνατόν να μην είναι κάποιος εξελικτιστής στον δέ
κατο ένατο αιώνα, εκτός αν είχε να προτείνει εκ νέου μια εναλλα
κτική πρόταση θεολογικού τύπου στην επιστήμη. Ακόμη και ο Νί- 
τσε, ο οποίος έγραψε (στον Αντίχριστο, 1888) ότι «η πρόοδος δεν 
είναι παρά μια νεότερη ιδέα, δηλαδή μια ιδέα ψευδής», δεν μπό
ρεσε να ξεφύγει από τον εξελικτισμό!

Όμως τούτο σημαίνει επίσης ότι ο εξελικτισμός αποτελεί το 
νοητικό στοιχείο μέσα στο οποίο συγκρούονται οι κομφορμιστι- 
κές συμπεριφορές και οι επιθέσεις εναντίον της καθεστηκυίας 
τάξης. Θέτοντας όλους τους εξελικτισμούς στο ίδιο επίπεδο κα
ταδικαζόμαστε να βλέπουμε στην ιστορία των ιδεών, σύμφωνα 
με την έκφραση του Χέγκελ, μια τεράστια «νύχτα όπου όλες οι 
αγελάδες είναι μαύρες». Σημαντικότερο είναι, αντίθετα, αυτό 
που διακρίνει τους μεν από τους δε, δηλαδή τα αιρετικά σημεία 
γύρω από τα οποία αντιπαρατίθενται μεταξύ τους. Η πάλη των 
τάξεων δεν είναι η πάλη των φυλών, όπως και οι διαλεκτικές 
του Χέγκελ, του Φουριέ ή του Μαρξ δεν είναι ο νόμος της αυ
ξανόμενης «διαφοροποίησης» του Σπένσερ (της εξέλιξης από το 
απλό προς το σύνθετο), ή ο νόμος της «ανασκόπησης» της εξέλι
ξης κατά την ανάπτυξη των ατόμων, τον οποίο επέβαλε ο Χαί- 
κελ [ΗαεοΚεΙ] σε όλους τους ανθρωπολογικούς κλάδους που 
επηρεάστηκαν από τον βιολογικό εξελικτισμό.

Μπορούμε τώρα λοιπόν να επιστρέφουμε στον Μαρξ. Το ειδι
κό αντικείμενο στο οποίο εφάρμοσε εξελικτικά σχήματα είναι η 
ιστορία των «κοινωνικών σχηματισμών», που θεωρούνται προσδιο
ρισμένοι από τον «τρόπο παραγωγής» τους. Υπάρχει στον Μαρξ, 
όπως είδαμε προηγουμένως, μια προοδευτική γραμμή εξέλιξης των 
τρόπων παραγωγής. Η γραμμή αυτή ταξινομεί όλες τις κοινωνίες 
σε σχέση με ένα εσωτερικό κριτήριο: την κοινωνικοποίηση, δηλαδή 
την ικανότητα των ατόμων να ελέγχουν συλλογικά τους όρους της
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ύπαρξής τους. Επίσης, η γραμμή αυτή είναι μοναδική, πράγμα που 
σημαίνει ότι όχι μόνο επιτρέπει να καθοριστούν οι προωθήσεις και 
οι καθυστερήσεις (είτε ανάμεσα στις κοινωνίες είτε στην πορεία της 
πολιτικής τους ιστορίας), αλλά και ιδρύει μια αναγκαία σχέση ανά
μεσα στις «αρχές» και το «τέλος» της ιστορίας (έστω κι αν το τέλος 
αυτό, ο κομμουνισμός, νοείται ως η αρχή μιας άλλης ιστορίας).

Οι αντιλήψεις αυτές έκαναν τον γύρο του κόσμου και ο ίδιος 
ο Μαρξ τις εξέθεσε βρίσκοντας εύστοχες διατυπώσεις, τις οποί
ες, υπό μίαν έννοια, το μόνο που έκανε η μαρξιστική παράδοση 
ήταν να τις σχολιάζει. Θύμισα ορισμένες από αυτές προηγουμέ
νως. Η σύγκρισή τους δείχνει ξεκάθαρα ότι η ιδέα της προοδευ
τικής εξέλιξης, στον Μαρξ, είναι αναπόσπαστη από τη θέση περί 
ορθολογικότητας της ιστορίας, ή περί του κατανοητού χαρακτή
ρα των μορφών της, των τάσεών της, των συγκυριών της.

Ένα σχήμα της αιτιότητας (διαλεκτική-1)

Η θέση αυτή εκφράζεται καταρχάς, όπως δείχνει το κείμενο του 
Προλόγου της Συμβολής στην κριτική της πολιτικής οικονομίας, 
υπό τη μορφή ενός σχήματος ιστορικής αιτιότητας. Δίχως να 
αποτελεί το ίδιο γνώση, αλλά ένα πρόγραμμα έρευνας και εξήγη
σης, ανακοινώνεται με όρους ποιοτικούς ή και μεταφορικούς: 
«βάση» και «εποικοδόμημα», «παραγωγικές δυνάμεις» και «πα
ραγωγικές σχέσεις», «υλικός βίος» και «αυτοσυνειδησία» δεν εί
ναι αυτές καθεαυτές πραγματικότητες, αλλά αποτελούν κατηγο
ρίες εν αναμονή της συγκεκριμένης εφαρμογής τους. Ορισμένες 
προκύπτουν απευθείας από την ιστορία και την πολιτική οικο
νομία, ενώ άλλες εισάγονται από τη φιλοσοφική παράδοση. Αυ
τό το σχήμα αιτιότητας έχει μεγάλη σημασία, η οποία μπορεί να 
συγκριθεί με άλλες θεωρητικές καινοτομίες στον τρόπο εξήγησης
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του πραγματικού: με το αριστοτελικό σχήμα των «τεσσάρων αι
τίων»· με το νευτώνειο σχήμα της δύναμης έλξης, της ύλης («δύ
ναμη αδράνειας») και του κενού· με το δαρβίνειο σχήμα της ατο
μικής μεταβλητότητας και της «φυσικής επιλογής»· ή με το φροϋ
δικό σχήμα των επιπέδων του «ψυχικού μηχανισμού»...

Υπό τη μορφή που το συναντάμε εδώ, πρέπει να διαπιστώ
σουμε ότι το σχήμα αυτό εμπεριέχει μια σχεδόν αφόρητη ένταση. 
Διότι ταυτόχρονα υποτάσσει εντελώς την ιστορική διαδικασία σε 
μια προϋπάρχουσα τελεολογία,68 και εντούτοις διακηρύσσει ότι 
κινητήρας του μετασχηματισμού δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι 
αντιθέσεις του υλικού βίου, οι οποίες είναι «επιστημονικώς δια- 
πιστώσιμες». Δεν πρέπει συνεπώς να μας παραξενεύει το γεγο
νός ότι το εν λόγω σχήμα πάντοτε ταλαντευόταν μεταξύ διαφο
ρετικών ερμηνειών και έγινε αντικείμενο διαρκών επανεκτιμήσε
ων μέσα στην ιστορία του «ιστορικού υλισμού».

Θα δούμε ότι οι αναλύσεις του Κεφαλαίου επιφέρουν στο γε
νικό αυτό σχήμα, αν όχι διορθώσεις, τουλάχιστον έναν μεγαλύ
τερο βαθμό πολυπλοκότητας. Στην πραγματικότητα, εκθέτουν τη 
«διαδικασία» ή την «ανάπτυξη» των κοινωνικών σχέσεων σε 
τρία επίπεδα φθίνουσας γενικότητας.

Καταρχάς, όπως και προηγουμένως, υπάρχει η γραμμή προό
δου των διαδοχικών τρόπων παραγωγής (ασιατικός, δουλοκτητι
κός, φεουδαρχικός, καπιταλιστικός, κομμουνιστικός), που προ-

68. «Οι αστικές παραγωγικές σχέσεις αποτελούν την τελευταία ανταγωνιστι
κή μορφή της διαδικασίας κοινωνικής παραγωγής, όχι υπό την έννοια ενός ατο
μικού ανταγωνισμού, αλλά ενός ανταγωνισμού που γεννιέται από τους όρους 
κοινωνικής ύπαρξης των ατόμων ωστόσο, οι παραγωγικές δυνάμεις που ανα
πτύσσονται στο εσωτερικό της αστικής κοινωνίας δημιουργούν ταυτόχρονα τους 
υλικούς όρους για να λυθεί ο ανταγωνισμός αυτός. Με αυτόν τον κοινωνικό 
σχηματισμό ολοκληρώνεται λοιπόν η προϊστορία της ανθρώπινης κοινωνίας...» 
(Πρόλογος της Συμβολής στην κριτική της πολιτικής οικονομίας, ό.π.).
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Το κείμενο του Προλόγου της Συμβολής στην κριτική της πολιτι
κής οικονομίας του 1859 αποτέλεσε για πολύ καιρό την κανονι
στική διατύπωση της «υλιστικής σύλληψης της ιστορίας», αν και 
αποτελεί απλώς ένα πρόγραμμα. Οι μαρξιστές τού αφιέρωσαν χι
λιάδες σελίδες σχολίων, εύστοχων και άστοχων. Η έκφραση «κα
θορισμός σε τελική ανάλυση», του οποίου συνηθίσαμε να αναζητά- 
με την αποσαφήνιση, δεν υπάρχει ακριβώς έτσι στο κείμενο. Κα
τασκευάστηκε αργότερα από τον Ένγκελς: «Η καθοριστική στιγμή 
μέσα στην ιστορία είναι, σε τελική ανάλυση, η παραγωγή και η 
αναπαραγωγή της πραγματικής ζωής [...]. Εάν κάποιος διαστρε
βλώσει αυτήν την πρόταση, για να την κάνει να πει ότι ο οικονο
μικός παράγοντας είναι ο μόνος καθοριστικός, την μετατρέπει σε 
φράση κενή, αφηρημένη, δίχως νόημα». (Επιστολή του Ένγκελς 
προς τον Μπλοχ, 21 Σεπτεμβρίου 1890. Βλ. Ματχ Εη^ΐδ, έίυάβΞ 
ρΜ 080ρΜςαβ8, έάίίΐοηδ δοααΐεδ, Παρίσι 1974.) Η συσχέτιση των 
δύο κειμένων και της κατοπινής τους τύχης δείχνει, ωστόσο, ότι 
από τη διατύπωση του Ένγκελς λείπει ένα στοιχείο σαφούς οριο- 
θέτησης με τον οικονομισμό, ή και με τον τεχνολογισμό, αφού οι 
«παρεκκλίσεις» αυτές δεν έπαψαν να επιστρέφουν στην εφαρμογή 
του μαρξικού σχήματος καθορισμού των διαφόρων επιπέδων της 
κοινωνικής πρακτικής. Τούτο προφανώς οφείλεται στο γεγονός 
ότι ο «καθορισμός σε τελική ανάλυση» —όσο λεπτές κι αν είναι οι 
διαλεκτικές ή οι αμφίδρομες δράσεις που επιτρέπει μεταξύ της 
κοινωνίας συνολικά (του «κοινωνικού σχηματισμού») και του τρό
που παραγωγής, μεταξύ «οικονομικής βάσης» και «πολιτικο-ιδεο- 
λογικού εποικοδομήματος», μεταξύ παραγωγικών δυνάμεων και 
μορφών ιδιοκτησίας— συντελεί με τρόπο περισσότερο απόλυτο, 
κατά βάθος, στην επανεμφάνιση της τελεολογίας της ιστορικής 
εξέλιξης. Κατανοούμε λοιπόν γιατί ο Αλτουσέρ, την ίδια στιγμή 
που έγραφε ότι «η μοναχική ώρα της τελικής ανάλυσης δεν έρχε-

Καθορισμός σε τελική ανάλυση
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ται ποτέ», πρότεινε να αντικαταστήσουμε τις έννοιες της αμφίδρο- 

μης δράσης και της αντίδρασης των εποικοδομημάτων προς τη βά

ση με την έννοια του «επικαθορισμοΰ», η οποία μεταφράζει τη μη 

αναγώγιμη πολυπλοκότητα του «κοινωνικού όλου» που θέτει η 

υλιστική διαλεκτική («Αντίθεση και επικαθορισμός», στο Για τον 

Μαρξ, ό.π.).

σφέρει μια αρχή για την κατανόηση της διαδοχής των συγκεκρι
μένων κοινωνικών σχηματισμών. Αυτό το επίπεδο είναι εμφανώς 
το πιο τελεολογικό: χωρίς άλλη αλλαγή πέρα από την «υλιστική 
αντιστροφή», προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Χέγκελ 
και άλλοι φιλόσοφοι της ιστορίας είχαν ταξινομήσει τις εποχές 
της καθολικής ιστορίας (ο «ανατολικός δεσποτισμός» μετατρέπε- 
ται στον «ασιατικό τρόπο παραγωγής», ο «αρχαίος κόσμος» με- 
τατρέπεται στον «δουλοκτητικό τρόπο παραγωγής» κτλ.). Είναι 
όμως και το πιο ντετερμινιστικό: όχι μόνον εξαιτίας της γραμμι- 
κότητάς του, αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο θεμελιώνει 
τον μη αντιστρέψιμο χρόνο της ιστορίας σε έναν νόμο αδιάκοπης 
ανάπτυξης της παραγωγικότητας της ανθρώπινης εργασίας. Να 
σημειωθεί, ωστόσο, ότι πρόκειται για σφαιρικό ντετερμινισμό, με 
τον οποίο δεν αποκλείονται επιμέρους εμπλοκές ή στασιμότητες 
ή ακόμη και οπισθοδρομήσεις.

Στο επίπεδο αυτό, η πάλη των τάξεων δεν εμφανίζεται τόσο ως 
η αρχή της εξήγησης, όσο ως το συνολικό αποτέλεσμά της. Σε κάθε 
τρόπο παραγωγής αντιστοιχούν ορισμένες μορφές ιδιοκτησίας, 
ένας ορισμένος τρόπος ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και 
μια σχέση μεταξύ κράτους και οικονομίας, συνεπώς μια ορισμένη 
μορφή της πάλης των τάξεων. Η ταξική πάλη ανάμεσα στους κυρί
ους και τους δούλους ή τους κολίγες τους δεν διεξάγεται με τον 
ίδιο τρόπο που διεξάγεται η πάλη ανάμεσα στους κεφαλαιοκράτες
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και τους εργάτες τους.69 Εντέλει, το τέλος ή η υπέρβαση της πάλης 
των τάξεων σε μια κομμουνιστική κοινωνία δεν είναι παρά μία από 
τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης. Ξαναβρίσκουμε εδώ τον συγκριτι
κό πίνακα που είχαμε αναφέρει κατά την ανάλυση του φετιχισμού 
του εμπορεύματος, που απλώς τοποθετείται μέσα στον χρόνο.

Το επίπεδο της πάλης των τάξεων

Όμως, στο Κεφάλαιο, ο Μαρξ επικέντρωσε το ενδιαφέρον του σε 
ένα πολύ ειδικότερο αντικείμενο, και όχι άνευ λόγου, εφόσον το 
αντικείμενο αυτό θέτει σε αμφισβήτηση την αναγκαιότητα της 
επανάστασης. Πρόκειται για την «αντίθεση» ανάμεσα στις παρα
γωγικές σχέσεις και την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, 
και για τη μορφή που παίρνει η αντίθεση αυτή στον καπιταλισμό. 
Εδώ είναι ανάγκη να διαβάσουμε πολύ προσεκτικά τα κείμενα. 
Πρέπει να εγκαταλειφθούν οι έντονα επηρεασμένες από τη σαιν- 
σιμονική παράδοση εκφράσεις που καθιερώθηκαν από τη μαρξι
στική ορθοδοξία, ως συνέχεια του Ένγκελς στο Αντί-Ντνρινγκ 
(αλλά και του ίδιου του Μαρξ στην Αθλιότητα της φιλοσοφίας 
και στο Κομμουνιστικό μανιφέστο). Δεν πρόκειται, προφανώς, 
για μια αντιπαράθεση της σταθερότητας της αστικής ιδιοκτησίας 
προς την κινητικότητα, προοδευτική αυτή καθεαυτήν, των παρα
γωγικών δυνάμεων (όπως αργότερα ο Κέυνς ή ο Σουμπέτερ θα 
αντιπαραθέσουν τον επιχειρηματία ή τον βιομήχανο στον οικονο
μικό κερδοσκόπο). Πρόκειται για την αυξανόμενη αντίθεση ανά
μεσα σε δύο τάσεις: την κοινωνικοποίηση της παραγωγής (συγκέ
ντρωση, εκλογίκευση, καθολίκευση της τεχνολογίας) και την τάση

69. Το Κεφάλαιο, Ιο βιβλίο, κεφ. 8, «Η εργάσιμη ημέρα»· §2: «Η βουλιμία 
για υπερεργασία. Εργοστασιάρχης και μπογιάρος», σ. 262 κ.ε.
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κατακερματισμού της εργατικής δύναμης, υπερεκμετάλλευσης και 
ανασφάλειας της εργατικής τάξης. Η πάλη των τάξεων, συνεπώς, 
παρεμβαίνει με αποφασιστικό τρόπο ως πρωταγωνιστής της δια
δικασίας άρσης της αντίθεσης, πρωταγωνιστής που δεν είναι δυ- 
νατόν να μη ληφθεί υπόψη. Μόνον η πάλη που οργανώνεται με 
βάση την «αθλιότητα», την «καταπίεση» και την «οργή» των προ
λετάριων μπορεί να «εκμεταλλευθεί τους εκμεταλλευτές», να κα- 
ταλήξει στην «άρνηση της άρνησης», δηλαδή στην εκ νέου ιδιο
ποίηση των δυνάμεών τους, οι οποίες εξαντλούνται μέσα στην 
αδιάκοπη κίνηση αξιοποίησης του κεφαλαίου.

Το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ ο Μαρξ 
κάνει λόγο για αναγκαιότητα, και μάλιστα για αναπόφευκτη 
αναγκαιότητα. Βλέπουμε ότι δεν πρόκειται για αναγκαιότητα 
που επιβάλλεται στην εργατική τάξη έξωθεν, αλλά για αναγκαι
ότητα που συγκροτείται μέσα στην ίδια την απελευθερωτική 
δραστηριότητα ή πρακτική της εργατικής τάξης. Ο πολιτικός 
χαρακτήρας της διαδικασίας υπογραμμίζεται από τη σιωπηρή 
χρήση του μοντέλου της Γαλλικής Επανάστασης, με τη μόνη 
διαφορά ότι εκείνο που πρέπει να «γκρεμιστεί» δεν είναι η κυ
ριαρχία μιας μοναρχικής εξουσίας, αλλά η κυριαρχία του κε
φαλαίου μέσα στην οργάνωση της κοινωνικής παραγωγής. Το 
κεφάλαιο δεν βρίσκεται «έξω» από τον λαό του, παρόλο που 
τον καταπιέζει. Το κεφάλαιο παράγει από μόνο του «τους νε
κροθάφτες του». Έχουμε, επομένως, τούτη τη διαφωτιστική, 
αλλά προβληματική, αναλογία.

Τέλος, ο Μαρξ αφιερώνει πλήθος αναλύσεων σε ένα τρίτο, 
ακόμη ειδικότερο, επίπεδο ανάπτυξης: στον μετασχηματισμό 
του ίδιου του τρόπου παραγωγής ή, αλλιώς, στην κίνηση της 
συσσώρευσης. Στα κεντρικά κεφάλαια του Κεφαλαίου, τα οποία 
αναφέρονται στην «παραγωγή απόλυτης και σχετικής υπερα
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ξίας»,70 στην πάλη για τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας και στα 
στάδια της βιομηχανικής επανάστασης (μανιφακτούρα, πρώτες μη
χανές, μεγάλη βιομηχανία), εκείνο που ενδιαφέρει τον Μαρξ δεν εί
ναι απλώς το ποσοτικό αποτέλεσμα (η αύξουσα κεφαλαιοποίηση 
χρήματος και μέσων παραγωγής). Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι 
ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται η ειδίκευση των εργατών, η ερ
γοστασιακή πειθαρχία, η αντιπαράθεση μεταξύ μισθωτών και καπι
ταλιστικής διεύθυνσης, η αναλογία της απασχόλησης και της ανερ
γίας (συνεπώς ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους δυνάμει εργαζομέ
νους). Η πάλη των τάξεων παρεμβαίνει εδώ με ακόμη ειδικότερο 
τρόπο, ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές. Από την πλευρά των 
κεφαλαιοκρατών, των οποίων όλες οι «μέθοδοι παραγωγής υπερα
ξίας» είναι μέθοδοι συμπίεσης της «αναγκαίας εργασίας» και του 
βαθμού αυτονομίας των εργατών. Και από την πλευρά των προλε
τάριων, οι οποίοι αντιδρούν στην εκμετάλλευση και, έτσι, αναγκά
ζουν το κεφάλαιο να αναζητά αδιάκοπα νέες μεθόδους. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, και με κάθε αυστηρότητα, η ίδια η πάλη των τάξεων κα
θίσταται ένας παράγοντας της συσσώρευσης, όπως φαίνεται από 
τις επιπτώσεις που έχει ο περιορισμός της εργάσιμης ημέρας στις 
μεθόδους «επιστημονικής» οργάνωσης της εργασίας και στις τεχνο
λογικές βελτιώσεις· πρόκειται για ό,τι ο Μαρξ αποκαλεί πέρασμα 
από την «απόλυτη υπεραξία» στη «σχετική υπεραξία» (3ο και 4ο 
μέρος του Πρώτου βιβλίου του Κεφαλαίου). Η πάλη των τάξεων 
παρεμβαίνει ακόμη από μια τρίτη πλευρά: από την πλευρά του

70. Η λέξη Βΐιτνβίβατ [υπεραξία], η οποία αντικατέστησε στην τελευταία γαλ
λική μετάφραση του Κεφαλαίου τον παραδοσιακό αλλά αμφίσημο όρο ρΐυβ-νβΐυβ, 
αντιστοιχεί ακριβώς στο γερμανικό Μβίιηνεη: πρόκειται για νεολογισμό που 
επινόησε ο Μαρξ για να δηλώσει την αξιακή αύξηση τον κεφαλαίου, η οποία 
προέρχεται από την υπερεργασία των εργατών (στα γερμανικά: ΜβΙΐΓβτ&βίΤ) (στα 
αγγλικά: «υτρίιυ νβΙυβΜιιρΙικ Ια&οιίΓ).
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κράτους, το οποίο διακυβεύεται μέσα στον συσχετισμό δυνάμεων 
μεταξύ των τάξεων και τείνει, λόγω της όξυνσης των αντιθέσεων, 
να παρεμβαίνει στην ίδια την εργασιακή διαδικασία, μέσω μιας 
ολοένα και περισσότερο οργανικής «κοινωνικής ρύθμισης».71

Επεκτάθηκα σ’ αυτές τις αρκετά τεχνικές αναλύσεις, καταρχάς 
για να πείσω τον αναγνώστη ότι τα προβλήματα της φιλοσοφίας 
της ιστορίας στον Μαρξ δεν πρέπει να συζητούνται στο επίπεδο 
των γενικότατων διακηρύξεων, αλλά στο επίπεδο των αναλύσεων, 
που είναι και εκείνο της μέγιστης διασαφήνισης των εννοιών. Πρό
κειται, απλούστατα, για την αντιμετώπιση του Μαρξ ως θεωρητι
κού: ό,τι ισχύει για τις μορφές της συνείδησης στον Χέγκελ ισχύει 
και για τον τρόπο παραγωγής στον Μαρξ. «Να διαβάσουμε Το Κε
φάλαιο» παραμένει ακόμη στην ημερήσια διάταξη. Όμως θα ήθελα 
επίσης να αντλήσω από δω την εξής παρατήρηση: ακριβώς αυτός ο 
συνδυασμός των τριών επιπέδων ανάλυσης, από την πορεία εξέλι
ξης όλης της κοινωνίας έως τον καθημερινό ανταγωνισμό μέσα 
στην εργασιακή διαδικασία, είναι το στοιχείο που συγκροτεί ό,τι ο 
Μαρξ εννοεί ως ορθολογικότητα της ιστορικής εξήγησης. Για να το 
πούμε λοιπόν και με πιο φιλοσοφικούς όρους, από δω προκύπτει 
πως ο Μαρξ κατέφυγε ολοένα και λιγότερο σε προϋπάρχοντα μο
ντέλα εξήγησης, και πως ολοένα και περισσότερο έχτισε μια ορθο
λογικότητα άνευ προηγουμένου. Η ορθολογικότητα αυτή δεν είναι

71. Το Κεφάλαιο, Ιο βιβλίο, κεφ. 13, §9: «Εργοστασιακή νομοθεσία (Ρυθμίσεις 
για την υγιεινή και την εκπαίδευση). Η γενίκευσή της στην Αγγλία» (σ. 540 κ.ε.). 
Τούτη η πτυχή της σκέψης του Μαρξ υπογραμμίστηκε έντονα από τη λεγόμενη «ερ- 
γατίστικη» ιταλική σχολή: βλ Μ8πο Τγοπιι, Ουνπ'ε/ϊ «  οαρίΐβ], γαλλ. μτφρ., 
(Μδΐίίΐη ΒοιΐΓ§οίδ, Παρίσι 1977, και Αηΐοηΐο Νβ§π, Ια Οα$56 οαντίέκ ω π ίκ  
Ι’έΐβί, έύίΐιοηδ ΟϋΙίΙέε, Παρίσι 1978. Βλέπε επίσης την αντιπαράθεση ανάμεσα στον 
Νίκο Πουλαντζά (Ροανοίτ ροΐίϋηυε α  ίοάβία, Μβδρετο, 1968) και τον Ραλφ 
Μίλιμπαντ (Μβτχκπι βηά ΡοΙίιία, Οξφόρδη 1977) για τη «σχετική αυτονομία του 
κράτους» μέσα στην πάλη των τάξεων [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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η ορθολογικότητα της μηχανικής, ούτε εκείνη της φυσιολογίας ή 
της βιολογικής εξέλιξης, ούτε εκείνη μιας τυπικής θεωρίας της σύ
γκρουσης και της στρατηγικής, παρόλο που μπορεί την άλφα ή τη 
βήτα στιγμή να χρησιμοποιεί τούτες τις αναφορές. Η πάλη των τά
ξεων, μέσα στην αδιάκοπη αλλαγή των συνθηκών και των μορφών 
της, αποτελεί αυτή καθεαυτήν το δικό της μοντέλο.

Αυτή ακριβώς είναι και η πρώτη σημασία που μπορούμε να 
δώσουμε στην ιδέα της διαλεκτικής: μια λογική ή μια μορφή εξή
γησης ειδικά προσαρμοσμένη στην καθοριστική παρέμβαση της 
πάλης των τάξεων, μέσα στο ίδιο το υφάδι της ιστορίας. Από 
την άποψη αυτή, ο Αλτουσέρ είχε δίκιο να επιμένει στον μετα
σχηματισμό που ο Μαρξ επιφέρει στις παλαιότερες μορφές της 
διαλεκτικής, και κυρίως στις εγελιανές της μορφές (είτε πρόκει
ται για τη σύγκρουση του «αφέντη και του υπηρέτη» της Φαινο
μενολογίας είτε για τη «διάκριση του υποκειμένου και του αντι
κειμένου» της Λογικής). Τούτο δεν σημαίνει πως ο Μαρξ δεν 
τους οφείλει τίποτε (αντιθέτως: υπό μίαν έννοια, τους οφείλει τα 
πάντα, εφόσον δεν παύει να τις επεξεργάζεται), αλλά ότι αντι- 
στρέφει τη σχέση την οποία διατηρούν τα θεωρητικά «σχήματα» 
με τη συγκεκριμένη ανάλυση των συγκεκριμένων καταστάσεων 
(όπως θα πει ο Λένιν). Οι καταστάσεις δεν εκφράζουν προϋπάρ- 
χουσες διαλεκτικές στιγμές· αποτελούν μάλλον τύπους διαλεκτι
κών διαδικασιών ή αναπτύξεων, το σύνολο των οποίων θα μπο
ρούσαμε να συλλάβουμε ως ανοιχτή σειρά. Αυτή τουλάχιστον εί
ναι η κατεύθυνση προς την οποία τείνει η εργασία του Μαρξ.

Η «κακή πλευρά» της ιστορίας

Όμως τούτη η ανατροπή προοπτικής επιτείνει τις δυσκολίες, ή 
και τις απορίες στις οποίες προσκρούει εκ νέου το μαρξικό σχέ
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διο ορθολογικότητας. Πρέπει λοιπόν να μετρήσουμε τη σημασία 
της, προτού επανέλθουμε στον τρόπο με τον οποίο, εντέλει, 
ιδρύονται στον Μαρξ οι σχέσεις της «προόδου» και της «διαλε
κτικής».

Μια παράξενη έκφραση μπορεί εδώ να μας χρησιμεύσει για 
οδηγός: «Η ιστορία προχωρεί από την κακή πλευρά». Ο Μαρξ 
την είχε χρησιμοποιήσει στην Αθλιότητα της φιλοσοφίας ενα
ντίον του Προυντόν, ο οποίος σε κάθε κοινωνική κατηγορία ή 
μορφή προσπαθούσε να βρει την «καλή πλευρά» που προάγει τη 
δικαιοσύνη.72 Όμως η έκφραση αυτή υπερβαίνει τη συγκεκριμένη 
χρήση και στρέφεται εναντίον του δημιουργού της: η ίδια η θεω
ρία του Μαρξ, ενόσω αυτός ζούσε, προσέκρουσε στο γεγονός ότι 
η ιστορία προχωρεί από την κακή πλευρά, την πλευρά που η θε
ωρία δεν είχε προβλέψει, την πλευρά που αμφισβητεί το θεωρη
τικό σχήμα της αναγκαιότητας και, τελικά, κλονίζει τη βεβαιότη
τα που η θεωρία πιστεύει πως μπορεί να εξαγάγει από τα ίδια τα 
πράγματα για το ότι η ιστορία, ακριβώς, προχωρεί, και για το 
ότι δεν είναι, όπως η ζωή κατά τον Μάκβεθ, «το παραμύθι ενός 
τρελού, γεμάτο θόρυβο κι οργή, που νόημα δεν έχει».73*

Όταν ο Μαρξ στρέφει την ειρωνεία του προς τον Προυντόν, 
θέλει να απορρίψει μια ηθικολογική και αισιόδοξη (άρα, σε τελι
κή ανάλυση, κομφορμιστική) αντίληψη της ιστορίας. Ο Προυντόν 
είχε επιχειρήσει πρώτος να προσαρμόσει εγελιανά σχήματα στην 
εξέλιξη των «οικονομικών αντιθέσεων» και στην έλευση της κοι
νωνικής δικαιοσύνης. Η αντίληψή του για την πρόοδο της δικαι

72. Κ. Μ&γχ, ΜΪ56Γ6 άβ Ια ρΜΙοεορΜβ, ό.π.: «[...] πάντοτε η κακή πλευρά υπε
ρισχύει της ωραίας πλευράς. Η κακή πλευρά παράγει την κίνηση που φτιάχνει 
την ιστορία, συγκροτώντας την πάλη». (Υπενθυμίζουμε ότι ο Μαρξ έγραψε την 
Αθλιότητα της φιλοσοφίας απευθείας στα γαλλικά.)

73* Σαίξπηρ, Μάκβεθ, πράξη 5η, σκηνή 5η. (Σ.τ.Μ.)
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οσύνης βασιζόταν στην ιδέα ότι οι αξίες της αλληλεγγύης και της 
ελευθερίας επιβάλλονται λόγω της καθολικότητας που αντιπρο
σωπεύουν. Ο Μαρξ (το 1846) έρχεται να του υπενθυμίσει ότι η 
ιστορία δεν συντελείται «από την καλή πλευρά», δηλαδή εξαιτίας 
της εσωτερικής δύναμης και της υπεροχής των ουμανιστικών ιδε
ωδών, κι ακόμη λιγότερο με τη δύναμη της πειθούς και την ηθική 
αγωγή· αντίθετα, συντελείται με τον «πόνο του αρνητικού», με τη 
σύγκρουση των συμφερόντων, με τη βία των κρίσεων και των 
επαναστάσεων. Δεν αποτελεί τόσο την εποποιία του δικαίου, όσο 
το δράμα ενός εμφύλιου πολέμου μεταξύ των τάξεων, έστω κι αν 
ο πόλεμος αυτός δεν παίρνει κατ’ ανάγκην στρατιωτική μορφή. 
Πρόκειται για απόδειξη απολύτως σύμφωνη προς το πνεύμα του 
Χέγκελ, τον οποίο ο Προυντόν και άλλοι εκπρόσωποι του ρε
φορμισμού είχαν σαφώς παρανοήσει στο σημείο αυτό.

Απόδειξη η οποία, εκ των πραγμάτων, σίγουρα επαναθέτει το 
ζήτημα που μας ενδιαφέρει. Εντέλει, η ιδέα μιας εγγυημένης τελι
κής έκβασης ταιριάζει απόλυτα με μια διαλεκτική της «κακής 
πλευράς», νοούμενης υπ’ αυτήν την έννοια. Διότι έχει ακριβώς ως 
λειτουργία —και αυτό ισχύει σαφώς στον Χέγκελ— να δείξει ότι 
το ορθολογικό τέλος της ιστορικής εξέλιξης (είτε το ονομάσουμε 
λύση είτε συμφιλίωση είτε σύνθεση) είναι αρκούντως ισχυρό για 
να περνά μέσα από το αντίθετό τον. το «παράλογο» (βία, πάθος, 
αθλιότητα), το οποίο υπ’ αυτήν την έννοια ανάγεται στο ορθολο
γικό ή απορροφάται από αυτό. Θα έλεγε μάλιστα κανείς, κατά 
τρόπο κυκλικό, πως η δύναμη και η καθολικότητα του ορθολογι
κού τέλους της ιστορίας «αποδεικνύονται» από την ικανότητά του 
να μετατρέπει τον πόλεμο, τη δυστυχία και την αδικία σε παράγο
ντες ειρήνης, ευημερίας και δικαιοσύνης. Εάν σήμερα μπορούμε 
να διαβάσουμε στον Χέγκελ κάτι διαφορετικό από μια μακρά «θε- 
οδικία» (σύμφωνα με την προερχόμενη από τον Λάιμπνιτς έκφρα-
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ση του ίδιου του Χέγκελ), δηλαδή μια απόδειξη ότι το «κακό» μέ
σα στην ιστορία είναι πάντοτε επιμέρους και σχετικό, ενώ το θε
τικό τέλος που προετοιμάζει είναι, αντίθετα, καθολικό και απόλυ
το, τούτο άραγε δεν το οφείλουμε στον τρόπο με τον οποίο η σκέ
ψη του Χέγκελ μετασχηματίστηκε από τον Μαρξ; Και επιπλέον, 
στον τρόπο με τον οποίο αυτός ο μαρξιστικός μετασχηματισμός 
της διαλεκτικής συνάντησε ιστορικά τα ίδια του τα όρια;

Ξαναβρίσκουμε λοιπόν, στο υπέρτατο άκρο της κρίσιμης κί
νησης, τη διατύπωση του Μπένγιαμιν στις Θέσεις για τη φιλοσο
φία της ιστορίας, στις οποίες ήδη αναφερθήκαμε (θέση 9η): «Αυ
τή είναι η όψη που πρέπει κατ’ ανάγκην να έχει ο άγγελος της 
ιστορίας. Έχει το πρόσωπο στραμμένο προς το παρελθόν. Εκεί 
που σ’ εμάς παρουσιάζεται μια αλυσίδα γεγονότων, αυτός δεν 
βλέπει παρά μία και μόνη καταστροφή, που ακατάπαυστα σω
ριάζει ερείπια επί ερειπίων και τα ρίχνει εμπρός του. Πολύ θα 
το ’θελε να καθυστερήσει, να αναστήσει τους νεκρούς και να συ
γκεντρώσει τους ηττημένους. Αλλά από τον παράδεισο φυσά μια 
θύελλα που μπλέχτηκε στα φτερά του και είναι τόσο ισχυρή που 
ο άγγελος δεν μπορεί πια να τα κλείσει. Η θύελλα τον σπρώχνει 
αδιάκοπα προς το μέλλον, στο οποίο στρέφει τα νώτα του, ενώ 
εμπρός του σωρεύονται τα ερείπια ίσαμε τον ουρανό. Αυτή η 
θύελλα είναι ό,τι αποκαλούμε πρόοδο».

Η ιστορία δεν προχωρεί απλώς «από την κακή πλευρά», αλ
λά και προς την κακή πλευρά, εκείνη της καταδυνάστευσης και 
της καταστροφής. Κείμενο στο οποίο πρέπει σαφώς να εννοή
σουμε, πέρα από τον «χυδαίο μαρξισμό» και πέρα από τον 
Μαρξ, μια τρομακτική ειρωνεία που κατευθύνεται συγκεκριμένα 
εναντίον ενός χωρίου της Εισαγωγής του Χέγκελ στο μάθημά 
του για τη φιλοσοφία της ιστορίας. Το χωρίο αυτό περιγράφει 
την καταστροφή των παλαιότερων πολιτισμών ως όρο για την
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πρόοδο του πνεύματος, δηλαδή για τη διατήρηση όποιων καθο
λικών στοιχείων υπήρχαν στην «αρχή»74 τους. Η προλεταριακή 
ιδεολογία μοιάζει να θεμελιώθηκε στη φονική αυταπάτη ότι 
μπορούσε να συνεχίσει και να προεκτείνει αυτή την κίνηση, η 
οποία χρησίμευσε πάντοτε, όχι στο να απελευθερώσει όσους 
υφίστανται την εκμετάλλευση, αλλά στο να εγκαθιδρύσει την τά
ξη και τον νόμο. Απομένει λοιπόν, ως μόνη προοπτική σωτη
ρίας, η ελπίδα μιας απρόβλεπτης τομής ή διακοπής του χρόνου, 
μιας «μεσσιανικής παύσης του γίγνεσθαι» που θα «έβγαζε από
τομα από τον ρου της ιστορίας μία ορισμένη εποχή» (θέση 17η), 
και θα προσέφερε στους κυριαρχούμενους, στους «ηττημένους» 
ολάκερης της ιστορίας, την απίθανη ευκαιρία να δώσουν ένα 
νόημα στους άτακτους και σκοτεινούς αγώνες τους. Προοπτική 
που εξακολουθεί να λέγεται επαναστατική, όχι όμως διαλεκτική, 
καταρχάς υπό την έννοια ότι ακυρώνει ριζικά την ιδέα της πρα
κτικής ή της απελευθέρωσης ως μετασχηματισμού, μέσω της 
ίδιας της εργασίας.

Υπάρχει άραγε, για μια μαρξιστική διαλεκτική, τρίτος δυνα
τός δρόμος ανάμεσα στην «κακή πλευρά» του Χέγκελ και την 
«κακή πλευρά» του Μπένγιαμιν; Εάν όντως αυτό συνέβη ιστορι- 
κώς, τουλάχιστον υπό την έννοια ότι χωρίς τον Μαρξ (και χω
ρίς τη διαφορά του Μαρξ εν σχέσει προς τον Χέγκελ) δεν θα εί
χε διατυπωθεί ποτέ μια τέτοια κριτική στον Χέγκελ, θα πρέπει 
να ερευνήσουμε μέχρι ποιο σημείο μια θεωρητική έκφραση αντι
στοιχεί σε τούτη την ιστορική μοναδικότητα. Όμως αυτό δεν

74. «Βαδίζουμε ανάμεσα σε ερείπια [...]. Πρόκειται εδώ για την κατηγορία του 
αρνητικού [...] που μας αποκαλύπτει πώς ό,τι υπήρξε το ευγενέστερο και το ωραιό
τερο θυσιάστηκε στον βωμό της ιστορίας [...]. Στη γέννηση και στον Θάνατο, ο Λό
γος διακρίνει το έργο που παράγει η καθολική εργασία του ανθρώπινου γένους...» 
(Ο.ν.Ρ. Ηε§ε1, Ια τβίίοπ ώ/Μ Ι’Μίίοίκ, υΟΕ 10/18, Παρίσι 1986, σ. 54 και σ. 68).
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μπορεί να συζητηθεί ανεξάρτητα από τα γεγονότα που ήρθαν να 
διασταυρωθούν με τη θεωρία.

Η πραγματική αντίθεση (διαλεκτική-2)

Ο Μαρξ συνάντησε τουλάχιστον δύο φορές την «κακή πλευρά» 
της ιστορίας, όπως έχω προαναφέρει: το 1848 και το 1871. 
Υπαινίχθηκα ότι η θεωρία του Κεφαλαίου αποτέλεσε επίσης, 
υπό μίαν έννοια, μια απάντηση, αρκετά μακροπρόθεσμη, αξιο
θαύμαστα αναπτυγμένη, αλλά ημιτελή, στην αποτυχία των επα
ναστάσεων του 1848, στην «αποσύνθεση» του προλεταριάτου 
που όφειλε να «αποσυνθέσει» την αστική κοινωνία. Με αυτά τα 
δεδομένα, θα έπρεπε άραγε να μας ξαφνιάζει το ότι στο Κεφά
λαιο μπορούμε να βρούμε επίσης μια εσωτερική κριτική της ιδέ
ας της προόδου;

Μέσα στο Κεφάλαιο, ο Μαρξ δεν χρησιμοποιεί σχεδόν ποτέ 
τον όρο πρόοδος (Ροιΐδοΐιπΐΐ, ΡοΠ£απ§), παρά μόνο για να του 
αντιπαραθέσει, κατά το πνεύμα του Φουριέ, τον πίνακα των κυ
κλικών καταστροφικών κρίσεων του καπιταλισμού (την «οργιώδη 
σπατάλη» σε πηγές και σε ανθρώπινες ζωές, στην οποία αντι
στοιχεί, στην πράξη, η καπιταλιστική «ορθολογικότητα»). Επομέ
νως, κατά τρόπο ειρωνικά εφόσον δεν λύνεται η αντίθεση ανά
μεσα στην «κοινωνικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων» και 
την «αποκοινωνικοποίηση» των ανθρώπων, ο λόγος περί προό
δου που εκφωνούν η αστική φιλοσοφία και η αστική πολιτική οι
κονομία αποτελεί απλώς εμπαιγμό και μυθοποίηση. Όμως η αντί
θεση δεν μπορεί να λυθεί, ή απλώς να αμβλυνθεί, παρά μόνο με 
την ανατροπή της τάσης και την εκδήλωση μιας αντίθετης τάσης.

Εδώ αποκαλύπτεται η δεύτερη πτυχή: εκείνο που ενδιαφέρει 
τον Μαρξ δεν είναι η πρόοδος, αλλά το προτσές ή η διαδικασία,
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την οποία και ανάγει σε κατεξοχήν διαλεκτική έννοια.75 Η πρόοδος 
δεν είναι δεδομένη, δεν είναι προγραμματισμένη, δεν μπορεί παρά 
να προκύπτει από την ανάπτυξη των ανταγωνισμών που συγκρο
τούν τη διαδικασία και, κατά συνέπεια, είναι πάντα σχετική ως 
προς τους ανταγωνισμούς αυτούς. Όμως, η διαδικασία δεν είναι 
ούτε ηθική (πνευματοκρατική) έννοια ούτε οικονομική (νατουραλι- 
στική) έννοια· αποτελεί έννοια λογική και πολιτική. Είναι λογική, 
στο μέτρο που οικοδομείται σε μια επιστροφή (πέρα από τον Χέ
γκελ) στην ιδέα ότι η αντίθεση είναι ασυμφιλίωτη. Είναι πολιτική, 
στο μέτρο που πρέπει να αναζητά τους «πραγματικούς όρους» της, 
συνεπώς την αναγκαιότητά της, μέσα στο φαινομενικά αντίθετό 
της, δηλαδή στη σφαίρα της εργασίας και της οικονομικής ζωής.

Μπορούμε να πούμε τα ίδια πράγματα και με διαφορετικό 
τρόπο, ανατρέχοντας σε μια μαθηματική μεταφορά την οποία ο 
Μαρξ χρησιμοποίησε πολύ: εκείνο που τον ενδιαφέρει στον ρου 
της ιστορίας δεν είναι τόσο η γενική μορφή της καμπύλης, το 
«ολοκλήρωμα», όσο το διαφορικό, το γεγονός της «επιτάχυνσης», 
συνεπώς ο συσχετισμός δυνάμεων που υπάρχει κάθε στιγμή και 
καθορίζει την κατεύθυνση της κίνησης. Επομένως, τον ενδιαφέρει 
ο τρόπος με τον οποίο, ατομικά και κυρίως συλλογικά, η «εργατι

75. «Η λέξη διαδικασία (ριυοέδ), η οποία εκφράζει μια ανάπτυξη που θεω
ρείται στο σύνολο των πραγματικών της όρων, ανήκει από πολύ καιρό στην επι
στημονική γλώσσα ολόκληρης της Ευρώπης. Στη Γαλλία, την εισήγαγαν καταρ- 
χάς ντροπαλά, υπό τη λατινική της μορφή: ριυοεδδΐΐδ. Κατόπιν γλίστρησε, απε
λευθερωμένη από τούτη τη γελοία μεταμφίεση, στα βιβλία της χημείας, της φυ
σιολογίας κτλ., καθώς και σε κάποια έργα μεταφυσικής. Τέλος, απέκτησε καλές 
συστάσεις και πολιτογραφήθηκε πλήρως. Ειρήσθω εν παρόδω ότι οι Γερμανοί, 
όπως και οι Γάλλοι, στην καθομιλουμένη χρησιμοποιούν τη λέξη διαδικασία με 
τη νομική της σημασία, [“ακροαματική διαδικασία”, “δίκη”]» (Το Κεφάλαιο, Ιο 
βιβλίο, κεφ. 5, «Διαδικασία εργασίας και διαδικασία αξιοποίησης», σημείωση του 
Μαρξ για τη γαλλική μετάφραση, ό.π., σ. 200).
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κή δύναμη» αντιστέκεται και τείνει να ξεφύγει από το στάτους του 
καθαρού εμπορεύματος που της επιβάλλει η λογική του κεφαλαίου. 
Ο ιδανικός όρος για να χαρακτηριστεί μια τέτοια λογική θα ήταν 
αυτό που ο Μαρξ αποκαλεί πραγματική υπόκλιση ή «υποταγή» της 
εργατικής δύναμης, σε αντίθεση με μια απλώς τυπική υποταγή, που 
περιορίζεται στο συμβόλαιο εργασίας:76 μια ύπαρξη για τους εργά
τες που θα καθορίζεται εξ ολοκλήρου από τις ανάγκες του κεφα
λαίου (επαγγελματική ειδίκευση ή απο-ειδίκευση, ανεργία ή υπε- 
ρεργασία, λιτότητα ή υποχρεωτική κατανάλωση, αναλόγως με την 
περίπτωση). Όμως αυτό το όριο είναι ιστορικώς ανέφικτο. Με άλ
λα λόγια, η ανάλυση του Μαρξ τείνει να εξαγάγει το στοιχείο της 
υλικής αδυνατότητας που περιέχεται μέσα στον κεφαλαιοκρατικό 
τρόπο παραγωγής: το ελάχιστο ασυμπίεστο όριο, στο οποίο προ
σκρούει ο ίδιος του ο «ολοκληρωτισμός» και από το οποίο προκύ
πτει αντιθέτως η επαναστατική πρακτική του συλλογικού εργάτη.

Το Μανιφέστο ήδη έλεγε ότι η πάλη των εργατών αρχίζει «με 
την ίδια τους την ύπαρξη». Και το Κεφάλαιο δείχνει ότι η πρώ
τη στιγμή αυτής της πάλης είναι η ύπαρξη μιας συλλογικότητας 
εργατών, είτε μέσα στο εργοστάσιο ή την επιχείρηση, είτε εκτός 
αυτών, μέσα στην πόλη, μέσα στην πολιτική (μα, στην πραγματι
κότητα, πάντοτε μεταξύ αυτών των δύο χώρων, περνώντας από 
τον έναν στον άλλον). Η «μορφή-μισθός» προϋποθέτει την απο
κλειστική αντιμετώπιση των εργατών ως μεμονωμένων ατόμων, 
για να μπορεί κανείς να πουλά και να αγοράζει την εργατική 
τους δύναμη σαν ένα πράγμα με περισσότερη ή λιγότερη αξία, για 
να μπορεί να τους «πειθαρχεί» και να τους «καθιστά υπεύθυ
νους». Όμως το συλλογικό αποτελεί όρο που αναγεννάται αδιά

76. Το Κεφάλαιο, Ιο βιβλίο, κεφ. 14: «Απόλυτη και σχετική υπεραξία». Βλ. 
επίσης Ένα ανέκδοτο κεφάλαιο τον Κεφαλαίου, παρουσίαση από τον Κο§6Γ 
ϋ3η£ενί1ΐ€, ϋΟΕ 10/18, Παρίσι 1971.
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κοπα από την ίδια την παραγωγή. Στην πραγματικότητα, υπάρ
χουν πάντοτε δύο ουλλογικότητες εργατών, βυθισμένες η μια μέ
σα στην άλλη, αποτελούμενες από τα ίδια άτομα (ή σχεδόν), κι 
ωστόσο ασύμβατες. Ένα συλλογικό-κεφάλαιο και ένα συλλογικό- 
προλεταριάτο. Χωρίς το προλεταριακό συλλογικό, το οποίο γεν
νιέται από την αντίσταση στην καπιταλιστική συλλογικοποίηση, 
δεν θα μπορούσε να υπάρξει ούτε καπιταλιστής «αυτοκράτορας».

Προς την ιστορικότητα

Αυτή είναι η δεύτερη σημασία της «διαλεκτικής» στον Μαρξ, η 
οποία διευκρινίζει την πρώτη. Ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παρα
γωγής —που η ίδια «η βάση του είναι επαναστατική»— δεν μπο
ρεί να μην αλλάξει. Το ζήτημα είναι λοιπόν να ξέρουμε προς ποια 
κατεύθυνση θα αλλάξει. Η κίνησή του, λέει ο Μαρξ, είναι μια αδυ- 
νατότητα που συνεχώς αναβάλλεται. Δεν πρόκειται για ηθική αδυ- 
νατότητα ή για «λογική αντίφαση», αλλά για ό,τι μπορούμε να 
ονομάσουμε πραγματική αντίθεση, η οποία διακρίνεται τόσο από 
μια καθαρά τυπική αντίφαση (αφηρημένων όρων που αλληλοαπο- 
κλείονται δυνάμει του ορισμού τους), όσο και από μια απλή 
πραγματική αντιπαράθεση (εξωτερικών μεταξύ τους δυνάμεων, οι 
οποίες δρουν προς αντίθετη κατεύθυνση, και των οποίων μπορού
με να υπολογίσουμε τη συνισταμένη, το σημείο ισορροπίας).77

77. Η δυνατότητα να σκεφτούμε μια «πραγματική αντίθεση» αποτελεί τη λυ
δία λίθο της μαρξιστικής διαλεκτικής. Βλ. Ηεηιΐ ΙχΜ>νΓ€, Ιοβΐηυβ ίοπηεΐΐε οί 
Ιοβΐηυβ άΐαίοΰΐΐηυέ, έώίΐοηδ $οααΐ6δ, Παρίσι 19823 και Ρίειτο Καγιηοη<1, Μαίέήα- 
Ιΐ8ΐΏ€ άΐαΐβοΐίψέ €ί Ιο§ίηυ€, ΜαδρεΓο, Παρίσι 1977. Η «πραγματική αντίθεση» αμ- 
φισβητήθηκε έντονα, ιδιαίτερα από τον Ιιιαο Ο̂ οΝεαί με το κείμενο «ΟοηίΓαώ- 
αΐοη ώ&ΐεοίΐςυε 61 ηοη-οοηΐιΆίΐοη», στο 16 ϋέάΐη άυ ΐΏβτχκπιε, ΡϋΡ, Παρίσι 
1984. Η επαναδιατύπωσή της αποτέλεσε το κυρίως αντικείμενο των επεξεργα
σιών του Αλτουσέρ [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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Όλη η πρωτοτυπία της μαρξιστικής διαλεκτικής κρίνεται λοιπόν 
στη δυνατότητα να σκεφτούμε δίχως παραχωρήσεις ότι η αντίθεση 
δεν είναι φαινομενική, ούτε καν «στο τέλος τέλος» ή «στο άπει
ρο». Επίσης, δεν αποτελεί ούτε «πανουργία» της φύσης, σαν την 
καντιανή αντικοινωνική κοινωνικότητα, ή του λόγου, σαν την εγε- 
λιανή αλλοτρίωση. Η εργατική δύναμη μετασχηματίζεται διαρκώς 
σε εμπόρευμα και, έτσι, εισχωρεί στη μορφή τον κεφαλαιοκρατι
κού συλλογικού (το οποίο, υπό την ισχυρή έννοια, είναι το ίδιο το 
κεφάλαιο, ως «κοινωνική σχέση»). Ωστόσο, μια παρόμοια διαδι
κασία συνεπιφέρει ένα ανεξέλεγκτο κατάλοιπο, συγχρόνως προς 
την πλευρά των ατόμων και προς την πλευρά του συλλογικού (για 
άλλη μια φορά, τούτη η αντίθεση μας φαίνεται ακατάλληλη). Αυ
τή ακριβώς η υλική αδυνατότητα είναι που εγγράφει ως αναγκαία 
την αναστροφή της κεφαλαιοκρατικής τάσης, όποια κι αν είναι η 
στιγμή της εμφάνισής της.

Επομένως, τα τρία ζητήματα, της αντίθεσης, της χρονικότητας 
και της κοινωνικοποίησης, είναι αυστηρώς αλληλένδετα. Είναι 
φανερό τι διακυβεύεται εδώ: πρόκειται για ό,τι η φιλοσοφική πα
ράδοση μετά τον Ντιλτάυ [ϋί1ΐΗεγ] και τον Χάιντεγκερ αποκαλεί 
θεωρία της ιστορικότητας. Με τούτο θα πρέπει να εννοήσουμε 
ότι τα προβλήματα του τέλους ή του νοήματος, τα οποία τίθενται 
στο επίπεδο του ρου της ιστορίας της ανθρωπότητας, που κατά 
φαντασίαν θεωρείται ως ολότητα και συγκεντρώνεται σε μία και 
μόνη «Ιδέα» ή σε μία και μόνη μεγάλη διήγηση, αντικαθίστανται 
από προβλήματα αιτιότητας ή αμοιβαίας δράσης των «δυνάμεων 
της ιστορίας», τα οποία τίθενται ανά πάσα στιγμή, στο κάθε πα
ρόν. Από την άποψη αυτή, η σημασία του Μαρξ είναι ότι, για 
πρώτη μάλλον φορά μετά το οοηαΐιι$ («προσπάθεια») του Σπινό- 
ζα, το ζήτημα της ιστορικότητας (ή του «διαφορικού» της κίνη
σης, της αστάθειας και της τάσης του παρόντος προς τον μετα
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σχηματισμό του) τίθεται μέσα στο στοιχείο της πρακτικής και όχι 
μέσα σε εκείνο της συνείδησης· τίθεται με αφετηρία την παραγω
γή και τους όρους παραγωγής και όχι με αφετηρία την παράστα
ση και τη ζωή του πνεύματος. Όμως, αντίθετα με τις κραυγές συ
ναγερμού που ακούγονται προληπτικά από την πλευρά του ιδεα
λισμού, προκύπτει ότι η ανατροπή αυτή δεν αποτελεί αναγωγή, 
και ακόμη λιγότερο υπαγωγή, του φυσικού ντετερμινισμού στην 
ιστορική αιτιότητα. Εκ νέου, όπως συνέβη και με τις Θέσεις για 
τον Φόυερμπαχ, έχουμε βγει από το εναλλακτικό δίλημμα μεταξύ 
υποκειμενισμού και «παλαιού υλισμού»: όμως τούτη τη φορά η 
έξοδος συντελείται σαφώς προς την πλευρά του υλισμού. Εν πά- 
ση περιπτώσει, προς την πλευρά της εμμένειας. Από την άποψη 
αυτή, η αντίφαση αποτελεί καθοριστικότερο παράγοντα από την 
πράξη (την οποία εντούτοις περικλείει).

Ωστόσο, το ερώτημα τού πώς μια σύλληψη της ιστορικότητας 
ως «πραγματικής αντίφασης», η οποία αναπτύσσεται μεταξύ 
σύγχρονων τάσεων, μπορούσε να συνυπάρχει με μια παράσταση 
της «ολότητας της ιστορίας», αποτελούμενης από στάδια εξέλι
ξης και διαδοχικές επαναστάσεις, δεν καταργούνταν καθόλου 
από τα προηγούμενα. Καθίστατο μάλιστα περισσότερο συγκρου- 
σιακή. Όμως, το 1871, ο Μαρξ συνάντησε εκ νέου την «κακή 
πλευρά» της ιστορίας και, όπως είπα, εκείνο που προέκυψε στην 
πράξη ήταν η διακοπή του εγχειρήματος του. Από τη στιγμή αυ
τή, δεν σταματά να εργάζεται, αλλά είναι πλέον βέβαιος ότι δεν 
θα «ολοκληρώσει», ότι δεν θα φτάσει σε ένα «συμπέρασμα». Δεν 
θα υπάρξει συμπέρασμα.

Αξίζει τον κόπο, εντούτοις, να εξετάσουμε τις διορθώσεις 
που συνεπάγεται αυτή η κατάσταση. Γνωρίζουμε τουλάχιστον 
δύο. Η πρώτη προσδιορίστηκε από κοινού από την επίθεση του 
Μπακούνιν εναντίον της «μαρξιστικής δικτατορίας» μέσα στη
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Διεθνή και από τη διαφωνία του Μαρξ με το σχέδιο προγράμμα
τος που συνέταξαν το 1875 οι Λήμπκνεχτ και Μπέμπελ ενόψει 
του Ενοποιητικού συνεδρίου των γερμανών σοσιαλιστών. Τούτη 
κατέληξε σε ό,τι ονομάστηκε αργότερα, στο εσωτερικό του μαρ
ξισμού, ζήτημα της «μετάβασης». Η δεύτερη, αμέσως μετά, προέ- 
κυψε από την ανάγκη να δοθεί απάντηση σε θεωρητικούς του 
ρωσικού λαϊκισμού και σοσιαλισμού που ρωτούσαν τον Μαρξ 
σχετικά με το μέλλον της «αγροτικής κομμούνας». Με αυτήν τί
θεται το ζήτημα της «μη καπιταλιστικής ανάπτυξης». Καμία από 
τις δύο δεν επενεξέτασε το σχήμα της αιτιότητας. Και οι δύο, 
όμως, αποσταθεροποιούν τη σχέση του Μαρξ και της διαλεκτι
κής του με την παράσταση του χρόνου.

Η αλήθεια του οικονομισμού (διαλεκτική-3)

Στα χρόνια που ακολουθούν την καταστολή της Κομμούνας του 
Παρισιού και τη διάλυση της Διεθνούς (διάλυση που οριστικο- 
ποιήθηκε το 1876, αλλά στην πράξη είχε επέλθει στο συνέδριο 
της Χάγης το 1872), φαίνεται καθαρά ότι η «προλεταριακή πολι
τική», την οποία επιθυμεί να εκπροσωπήσει ο Μαρξ και στην 
οποία πιστεύει ότι προσφέρει ένα επιστημονικό θεμέλιο με το 
Κεφάλαιο, δεν έχει καμία εξασφαλισμένη θέση μέσα στην ιδεολο
γική μορφολογία του «εργατικού κινήματος» ή του «επαναστατι
κού κινήματος». Οι κυρίαρχες τάσεις είναι μεταρρυθμιστικές και 
συνδικαλιστικές, κοινοβουλευτικές ή αντικοινοβουλευτικές. Το 
πιο ενδεικτικό στοιχείο από την άποψη αυτή είναι η διαμόρφω
ση των «μαρξιστικών» κομμάτων, εκ των οποίων το κυριότερο 
είναι η γερμανική σοσιαλδημοκρατία. Μετά τον θάνατο του Λα- 
σάλ (του παλαιού αντιπάλου του Μαρξ, που υπήρξε όπως και 
αυτός ηγέτης της επανάστασης του 1848) και τη συγκρότηση του
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Ράιχ, ενώνεται στο συνέδριο της Γκότα με πρωτοβουλία των 
οπαδών του Μαρξ (Μπέμπελ και Λήμπκνεχτ). Ο Μαρξ διαβάζει 
το σχέδιο του προγράμματός τους, που είναι εμπνευσμένο από 
τον «επιστημονικό σοσιαλισμό», και ανακαλύπτει ότι το πρό
γραμμα αυτό, που οικοδομείται γύρω από την ιδέα ενός «λαϊκού 
κράτους» (νοΙΚχκίααΐ), συνδυάζει στην πραγματικότητα μια ου
τοπία για τη συνολική ανακατανομή του προϊόντος στους εργά
τες με μια «θρησκεία του κράτους» που δεν αποκλείει ούτε καν 
τον εθνικισμό. Όμως, στο σχέδιο προγράμματος μόλις έχει επι
τεθεί βίαια ο Μπακούνιν, ο οποίος μέσα στον μαρξισμό καταγ
γέλλει ένα διπλό σχέδιο δικτατορίας: «επιστημονική» δικτατορία 
των ηγετών επί των αγωνιστών (το κόμμα έχει ως πρότυπο το 
κράτος που ισχυρίζεται ότι πολεμά), «κοινωνική» δικτατορία 
των εργατών επί των άλλων τάξεων που υφίστανται εκμετάλλευ
ση (ιδιαίτερα των αγροτών), και συνεπώς δικτατορία των βιομη
χανικών εθνών επί των αγροτικών εθνών σαν τη Ρωσία. Ο Μαρξ 
λοιπόν βρίσκεται μεταξύ των αντιπάλων του και των οπαδών 
του όπως μεταξύ σφύρας και άκμονος...78 Την ίδια στιγμή που ο 
μαρξισμός παρουσιάζεται ως το μέσον, για την επαναστατική

78. Τα κύρια ντοκουμέντα αποτελούνται από τις «σημειώσεις περιθωρίου» 
(Καηάβίοδδεη) τις οποίες συνέταξε ο Μαρξ, αφενός για το βιβλίο του Μπακούνιν, 
Κραησμός και αναρχία, που εκδόθηκε το 1873, αφετέρου για το «σχέδιο προ
γράμματος του γερμανικού εργατικού κόμματος», που γράφτηκε το 1875. Οι 
πρώτες έμειναν ανέκδοτες, έως ότου εκδοθούν τον εικοστό αιώνα μαζί με άλλα 
χειρόγραφα του Μαρξ (σήμερα μπορεί κανείς να τις βρει στον 18ο τόμο των 
Ματχ-Εη£€ΐ3 Ψετίεβ, Όί&ζ ν€Γΐα§, Βερολίνο 1964, σσ. 597-642). Οι δεύτερες, τις 
οποίες ο Μαρξ έστειλε στους γερμανούς σοσιαλιστές ηγέτες για ιδιωτική ανά
γνωση (ο Μαρξ δηλώνει ότι τελικά εκτίμησε πως είναι άχρηστο να τις δημοσιο
ποιήσει, εφόσον οι σοσιαλιστές εργάτες διάβασαν μέσα στο σχέδιο προγράμμα
τος κάτι που αυτό δεν περιείχε, δηλαδή μια επαναστατική πλατφόρμα...), επισυ- 
νάφθηκαν από τον Ένγκελς, σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, στη δική του Κρι
τική τον προγράμματος της Ερφονρτης (1892).
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τάξη, να υπερβεί το διαρκώς αναγεννώμενο δίλημμα μεταξύ μιας 
απλής ενσωμάτωσης στη «δημοκρατική» πτέρυγα της αστικής 
πολιτικής και ενός ανηπολιηκον αναρχισμού (ή αναρχοσυνδι- 
καλισμού), ανακύπτει το ερώτημα εάν υπάρχει στην κυριολεξία 
μια μαρξιστική πολιτική.

Όμως, κατά κάποιον τρόπο, ο Μαρξ απάντησε εκ των προτέ- 
ρων στο ερώτημα αυτό. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει άλλη μαρξι
στική πολιτική από εκείνη που προκύπτει από την ίδια την ιστορι
κή κίνηση. Ο Μαρξ παίρνει για παράδειγμα την άμεση δημοκρατία 
που επινόησε η Κομμούνα του Παρισιού, αυτήν την «επιτέλους ευ- 
ρεθείσα μορφή της διακυβέρνησης της εργατικής τάξης» (Ο Εμφύ
λιος πόλεμος στη Γαλλία), από την οποία φτιάχνει τον πυρήνα 
ενός νέου ορισμού της δικτατορίας του προλεταριάτου. Αλλά τού
τη η απάντηση δεν επιτρέπει να κατανοήσουμε γιατί τόσοι εργάτες 
και τόσοι αγωνιστές ακολουθούν άλλες ιδεολογίες ή άλλα «συστή
ματα», γιατί χρειάζεται μια οργάνωση ή ένας θεσμός για να επι- 
μορφώνονται και να πειθαρχούν, απέναντι στο αστικό κράτος. Εν 
πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε μακριά από την «καθολική τάξη», 
που φέρει εντός της την επικείμενη έλευση του κομμουνισμού...

Ο μαρασμός του κράτους

Στο εν λόγω ερώτημα, οι Κίΐηάβίο^εη («σημειώσεις περιθωρίου») 
για τον Μπακούνιν και για το πρόγραμμα της Γκότα δεν απα
ντούν ευθέως. Παρέχουν όμως μια έμμεση απάντηση εισάγοντας 
την έννοια της μετάβασης: «Ανάμεσα στην καπιταλιστική κοινω
νία και την κομμουνιστική κοινωνία τοποθετείται η περίοδος 
επαναστατικού μετασχηματισμού της πρώτης στη δεύτερη. Στην 
οποία αντιστοιχεί μια περίοδος πολιτικής μετάβασης, όπου το 
κράτος δεν θα είναι παρά η επαναστατική δικτατορία του προλε
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ταριάτου».79 Και λίγο πιο πριν, σκιαγραφείται η διάκριση ανάμε
σα στις «δύο φάσεις της κομμουνιστικής κοινωνίας»: τη μία, 
στην οποία βασιλεύουν πάντοτε η ανταλλαγή εμπορευμάτων και 
η μισθωτή μορφή ως αρχή οργάνωσης της κοινωνικής εργασίας· 
την άλλη, στην οποία «θα έχει εξαφανιστεί η υποδουλωτική υπα
γωγή των ατόμων στον καταμερισμό της εργασίας» και όπου «η 
εργασία δεν θα είναι μόνον ένα μέσο επιβίωσης, αλλά θα μετα- 
τραπεί η ίδια σε πρώτη ζωτική ανάγκη», πράγμα που θα επιτρέ
ψει «να ξεπεραστεί οριστικά ο στενός ορίζοντας του αστικού δι
καίου» και να ρυθμιστούν οι κοινωνικές σχέσεις σύμφωνα με την 
αρχή: «Από τον καθένα ανάλογα μ£ τις ικανότητές του, στον κα
θένα ανάλογα με τις ανάγκες του». Το σύνολο αυτών των ενδεί
ξεων συνιστά μια πρόωρη περιγραφή του μαρασμού του κράτους 
κατά τη μετάβαση στον κομμουνισμό, ή καλύτερα: μια προαναγ
γελία της ιστορικής στιγμής κατά την οποία θα αναπτυχθεί μια 
πολιτική που έχει ως περιεχόμενό της τον μαρασμό του κράτους.

Η παράδοση του ορθόδοξου μαρξισμού (και ειδικά του κρατι
κού μαρξισμού, στις σοσιαλιστικές χώρες, από τα τέλη της δεκαε
τίας του 1920) άντλησε από τις ενδείξεις αυτές τα συστατικά μιας 
θεωρίας των σταθμών ή των σταδίων της «περιόδου μετάβασης» 
στην «αταξική» κοινωνία. Η εν λόγω θεωρία αποκορυφώθηκε με τον 
ορισμό του σοσιαλισμού, που διακρίθηκε από τον κομμουνισμό, ως 
ενός ιδιαίτερου «τρόπου παραγωγής», για να καταποντιστεί αργότε
ρα μαζί με το ίδιο το σύστημα των σοσιαλιστικών κρατών. Ανεξάρ

79. «Σημειώσεις περιθωρίου στο πρόγραμμα του Γερμανικού εργατικού κόμ
ματος», στο Κ. Μογχ Γ. Εη^εΐδ, Οήίίςυβ άβ5 ρΐΌ£Γαηυη€8 άβ Οοώα εί ά'Εήιιη, 
£(1ίΐΐοηδ δοααΐεδ, Παρίσι 1950, σ. 34. Σχετικά με τις διαδοχικές εκδοχές της θεω
ρίας της «δικτατορίας του προλεταριάτου», βλ. το άρθρο μου στο Οκϊΐοηηαπε 
οηΐΐηυβ άυ ιυατχκπιε, ό.π., καθώς και το βιβλίο του Ιεαη Κο&εΐΐη, Μβγχϊ8ιώ€ βΐ 
5οά3ΐΐ8α(ΐοπ, ό.π.
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τητα από τις νομιμοποιητικές της λειτουργίες ως προς την εξουσία 
(τις οποίες ο Μαρξ θα είχε αποκαλέσει «απολογητικές»), η χρήση 
αυτή εγγραφόταν απολύτως φυσικά σε ένα εξελικτικό σχήμα. Δεν 
πιστεύω ότι ο ίδιος ο Μαρξ είχε κατά νου κάτι τέτοιο. Η ιδέα ενός 
«σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής» είναι τελείως αντίθετη με την 
αντίληψή του για τον κομμουνισμό ως εναλλακτικής απάντησης 
στον καπιταλισμό, ο οποίος μάλιστα προετοιμάζει τις προϋποθέσεις 
του κομμουνισμού. Όσο για την ιδέα ενός μετεπαναστατικού, «σο
σιαλιστικού» ή «παλλαϊκού» κράτους, αυτή αναπαράγει περίπου 
ό,τι ο Μαρξ κατέκρινε στους Μπέμπελ και Λήμπκνεχτ, όπως έδειξε 
πολύ πειστικά ο Ανρί Λεφέβρ [Ηβητί ίείεβντε].80 Αφετέρου, είναι 
φανερό ότι ο χώρος που μένει ελεύθερος «ανάμεσα στην καπιταλι
στική κοινωνία και την κομμουνιστική κοινωνία», ο οποίος περι- 
γράφεται εδώ με όρους περιόδου ή φάσης, είναι ο καθαυτό χώρος 
της πολιτικής. Όλοι οι προηγούμενοι όροι δεν δηλώνουν τίποτε άλ
λο παρά την επιστροφή της επαναστατικής πρακτικής, τη φορά αυ
τή ως οργανωμένης δραστηριότητας, μέσα στον χρόνο της εξέλιξης. 
Σαν να πρέπει ο χρόνος να ανοίξει ή να χαλαρώσει για να κάνει θέ
ση, «ανάμεσα» στο παρόν και το μέλλον, σε μια πρακτική προεικό
νιση της «αταξικής κοινωνίας», μέσα στους υλικούς όρους της πα
λιάς κοινωνίας (αυτό που ο Λένιν, με μία λογικώς αποκαλυπτική 
διατύπωση, θα αποκαλέσει «κράτος/μη κράτος», υπογραμμίζοντας 
σαφώς τη φύση του ως ερωτήματος και όχι ως απάντησης). Απέχο
ντας εξίσου από την ιδέα μιας αλλαγής που επίκειται και από την 
ιδέα μιας προοδευτικής ωρίμανσης, η «μετάβαση» που αφήνει να 
διαφανεί εδώ ο Μαρξ είναι ένα πολιτικό σχήμα της «μη συγχρονι- 
κότητας» του ιστορικού χρόνου αυτού καθεαυτόν, το οποίο όμως 
παραμένει εγγεγραμμένο μέσα στο προσωρινά

80. Ηεηπ Ιχίβ&ντε, Ωβ Ι’ί,ΐβΐ, τόμ. 2, Τίιέοπβ πιβτχίίΚ άε Γέίαΐ άβ ΗβξβΙ Α 
Μαο, υΟΕ, 10/18, Παρίσι 1976.
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Η ρωσική κοινότητα

Ένα παρόμοιο άνοιγμα μπορεί να βρεθεί στην αλληλογραφία που 
είχε ο Μαρξ, λίγα χρόνια αργότερα, με τους εκπροσώπους του 
ρωσικού λαϊκισμού και σοσιαλισμού. Ο Μαρξ δεν είχε καλά καλά 
προλάβει να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στις κατηγο
ρίες του Μπακούνιν, ότι προετοίμαζε την ηγεμονία των αναπτυγ
μένων βιομηχανικά χωρών επί των «υπανάπτυκτων» χωρών (ας 
θυμηθούμε ότι είχε γράψει στον Πρόλογο της πρώτης έκδοσης του 
Κεφαλαίου πως οι πρώτες δείχνουν στις δεύτερες «την εικόνα του 
δικού τους μέλλοντος»), και νά που βρίσκεται υποχρεωμένος να 
παρέμβει στη συζήτηση που φέρνει αντιμέτωπες δύο κατηγορίες 
Ρώσων αναγνωστών του Κεφαλαίου. Η πρώτη κατηγορία περι
λαμβάνει εκείνους που, λόγω του νόμου της τάσης (απαλλοτρίωση 
των μικροϊδιοκτητών από το κεφάλαιο, ακολουθούμενη από την 
απαλλοτρίωση του κεφαλαίου από τους εργάτες), ο οποίος πα
ρουσιάζεται στο Κεφάλαιο ως «μοιραίος ιστορικά», συμπεραί
νουν πως η ανάπτυξη του καπιταλισμού στη Ρωσία αποτελεί 
προϋπόθεση του σοσιαλισμού. Στη δεύτερη κατηγορία βρίσκονται 
όσοι στη ζωτικότητα της συνεργατικής «αγροτικής κοινότητας» 
βλέπουν το σπόρο για εκείνο που θα ονομάζαμε σήμερα «μη κα
πιταλιστική ανάπτυξη», προμηνύοντας τον κομμουνισμό. Ο Μαρξ 
απαντά μία πρώτη φορά επί της αρχής, το 1877.81 Το 1881 ερωτά- 
ται εκ νέου από τη Βέρα Ζάσουλιτς, μία από τους ηγέτες της ομά
δας «Απελευθέρωση από την εργασία». Γνωρίζουμε τέσσερα δια

81. Πρόκειται για την Επιστολή προς τη σύνταξη των «Χρονικών της πα
τρίδας» [«Οΐοΐο1ΐ68ΐν€ηηΐγ6 Ζ&ρίδΙίΥ»], γνωστότερη ως «Επιστολή στον Μιχαη- 
λόφσκι». Το κείμενο της επιστολής μπορεί κανείς να το βρει στη συλλογή που 
εξέδωσε ο Μ&ιιηοε Οο&ΙίθΓ στις ΟΕΚΜ/έώΐΐοηδ δοοίαΐβδ, 5ατ Ιβ8 8θάέίέ8 ρτέοοή- 
Ια1ΐ8ΐ€5. Τ€χΐ68 ώοΐ8ΐ8 άε Ματχ, Εη§6ΐ8, Ιέηίηβ, 1970, σ. 349 κ.ε.
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φορετικά προσχέδια της απάντησής του, εκ των οποίων μόνο μία 
πολύ σύντομη εκδοχή εστάλη τελικά στην παραλήπτριά της.82 Η 
ίδια ιδέα επανέρχεται σε όλα αυτά τα κείμενα. Εκείνο που είναι 
πολύ εντυπωσιακό, είναι ότι η ιδέα αυτή —ορθή ή μη— είναι 
εξαιρετικά σαφής. Εκείνο που είναι εξίσου εντυπωσιακό, είναι ότι 
ο Μαρξ νιώθει τη μεγαλύτερη δυσκολία, όχι για να την διατυπώ
σει, αλλά για να την αποδεχθεί για λογαριασμό του.83

Κατά πρώτο λόγο, ο νόμος της τάσης που εκτίθεται στο Κε
φάλαιο δεν εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις ιστορικές περιστά
σεις: «Πρέπει να κατεβούμε από την καθαρή θεωρία στη ρωσική 
πραγματικότητα για να συζητήσουμε [...] Όσοι πιστεύουν στην 
ιστορική αναγκαιότητα της κατάργησης της κοινοτικής ιδιοκτη
σίας στη Ρωσία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποδείξουν 
τούτη την αναγκαιότητα με βάση τη δική μου παρουσίαση της 
μοιραίας πορείας των πραγμάτων στη Δυτική Ευρώπη. Αντιθέ- 
τως, θα έπρεπε να προτείνουν νέα επιχειρήματα, εντελώς ανε
ξάρτητα από την ανάπτυξη που έκανα εγώ».

82. «Αγαπητή πολίτις, Μια νευρική ασθένεια που με προσβάλλει περιοδικά 
τα τελευταία δέκα χρόνια με εμπόδισε να απαντήσω νωρίτερα στην επιστολή 
σας...» (ό.π., σ. 318-342). Να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι επιστολές είναι γραμμέ
νες στα γαλλικά. Ο Μαρξ είχε μάθει να διαβάζει τα ρωσικά, αλλά δεν τα έγραφε.

83. Την ίδια στιγμή, ο Ένγκελς σκιαγραφούσε παρόμοιες εκτιμήσεις, με αφε
τηρία την ανάγνωση των εργασιών του ιστορικού Γκέοργκ Μάουρερ (ΟεοΓ§ 

Μειιγογ) σχετικά με τις αρχαίες γερμανικές κοινότητες (βλ. «ία Ματάιε», στο Ρ. 
Εη§6ΐδ, ΙΌη§ΐη€ άβ Ια ίαπιΗΙβ, άβ Ια ρΓορήέίέ ρηνέο 6ί άε Γύίαΐ, έάίΐΐοηδ 
5οάαΐ6δ, Παρίσι 1975, σ. 323 κ.ε.· καθώς και το σχόλιο των ΜΐοΙιαεΙ ίό\νγ και 
ΚοβεΛ δαγτ6, ΚένοΙίε βί ιηέΙαηοοΗβ. Ιβ Γοηιαηΐί5ΐΏ6 ά βοηΐΓβ-οοιίΓαηΐ άβ Ια ιηοάβΓ- 
ηίίέ, Ραγοί, Παρίσι 1992, σ. 128 κ.ε.). Ωστόσο, οι εργασίες αυτές εξακολουθούν 
να κυριαρχούνται από την επίδραση του ανθρωπολογικού εξελικτισμού του Λι- 
ούις Μόργκαν: ί6\νίδ Μογ£3ιι, Αηάεηί 5οάεΙγ (1877) (γαλλ. μτφρ., Ια 5οαέΙέ 
ατώαϊηυε, παρουσίαση από τον Καουί Μεΐίβηυδ, εκδ. ΑηίΙίΓοροδ, Παρίσι 1985), 
για τον οποίο ο Μαρξ έτρεφε μεγάλο θαυμασμό [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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Κατά δεύτερο λόγο, η αγροτική κοινότητα (που θεσμοθετήθηκε 
από την τσαρική κυβέρνηση μετά την κατάργηση της δουλοπαροι
κίας το 1861) περιέχει στο εσωτερικό της μια λανθάνουσα αντίθε
ση (έναν «ενδόμυχο δυϊσμό») ανάμεσα στη μη εμπορευματική οι
κονομία και την παραγωγή για την αγορά, αντίθεση που είναι πο
λύ πιθανό να επιδεινωθεί και να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης 
από το κράτος και το καπιταλιστικό σύστημα, και έτσι η κοινότη
τα να οδηγηθεί στη διάλυσή της (δηλαδή στη μετατροπή ορισμένων 
αγροτών σε επιχειρηματίες και άλλων σε αγροτικό ή βιομηχανικό 
προλεταριάτο), αν η διαδικασία αυτή δεν ανακοπεί: «για να σωθεί 
η ρωσική κοινότητα, χρειάζεται μια ρωσική επανάσταση».

Τέλος, κατά τρίτο λόγο, η κοινοτική μορφή («κοινωνική ομα
δοποίηση ελεύθερων ανθρώπων, που δεν συνδέονται με δεσμούς 
αίματος»), η οποία διατηρήθηκε από μια ιδιαίτερη εξέλιξη («μο
ναδική κατάσταση, δίχως προηγούμενο στην ιστορία»), αποτελεί 
αρχαϊσμό. Όμως ο αρχαϊσμός αυτός μπορεί να χρησιμεύσει για 
την «αναγέννηση της Ρωσίας», δηλαδή για την οικοδόμηση μιας 
κομμουνιστικής κοινωνίας, αποφεύγοντας τους «ανταγωνι
σμούς», τις «κρίσεις», τις «συγκρούσεις» και τις «καταστροφές» 
που σημάδεψαν την ανάπτυξη του καπιταλισμού στη Δύση, δεδο
μένου ότι η κοινοτική μορφή είναι σύγχρονη (όρος στον οποίο ο 
Μαρξ επανέρχεται με επιμονή) με τις πιο αναπτυγμένες μορφές 
της καπιταλιστικής παραγωγής, τις τεχνικές της οποίας μπορεί 
να δανειστεί από τον περιβάλλοντα «χώρο».

Επομένως, εκείνο που προτείνεται μέσα στα προηγούμενα κεί
μενα είναι η ιδέα μιας συγκεκριμένης πολλαπλότητας δρόμων 
ιστορικής ανάπτυξης. Η ιδέα αυτή όμως είναι αλληλένδετη με μια 
πιο αφηρημένη υπόθεση, σύμφωνα με την οποία μέσα στην ιστορία 
διαφορετικών κοινωνικών σχηματισμών υπάρχει μια πολλαπλότη
τα «χρόνων», σύγχρονων μεταξύ τους, εκ των οποίων ορισμένοι
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παρουσιάζονται ως συνεχής πρόοδος, ενώ άλλοι προκαλοΰν βρα
χυκύκλωμα μεταξύ των πιο παλιών και των πιο πρόσφατων στοι
χείων. Αυτός ο «επικαθορισμός», όπως θα πει αργότερα ο Αλτου- 
σέρ, είναι η ίδια η μορφή που παίρνει η μοναδικότητα της ιστο
ρίας. Δεν ακολουθεί ένα σχέδιο που προϋπάρχει, αλλά προκύπτει 
από τον τρόπο με τον οποίο διακριτές ιστορικο-πολιτικές μονάδες, 
που είναι βυθισμένες στον ίδιο «χώρο» (ή συνυπάρχουν στο ίδιο 
«παρόν»), αντιδρούν στις τάσεις του τρόπου παραγωγής.

Αντι-εξελικτισμός;

Έτσι, με μια εντυπωσιακή ανατροπή της κατάστασης, υπό την πίε
ση ενός ερωτήματος που ήρθε από έξω (μάλλον και εξαιτίας των 
αμφιβολιών που του προκαλεί, ως προς την ορθότητα ορισμένων 
δικών του διατυπώσεων, η εφαρμογή που προτείνουν τότε οι 
«μαρξιστές»), ο οικονομισμός του Μαρξ γεννά το αντίθετό του: 
ένα σύνολο αντι-εξελικτικών υποθέσεων. Τούτη η ειρωνεία της θε
ωρίας είναι εκείνο που μπορούμε να ονομάσουμε τρίτο χρόνο της 
διαλεκτικής στον Μαρξ. Πώς να μη δει κανείς ότι υπάρχει μια 
λανθάνουσα σύμπτωση μεταξύ των απαντήσεων στους Μπακού
νιν και Μπάμπελ και της απάντησης στη Βέρα Ζάσουλιτς; Η μεν 
μοιάζει σαν αντιστροφή των δε: εδώ, το νέο πρέπει ακόμη συνε
χώς να ανοίξει δρόμο μέσα στις «συνθήκες» του παλιού, μετά την 
εκδήλωση μιας πολιτικής ρήξης· εκεί, το παλιό πρέπει να βραχυ
κυκλώσει το πιο πρόσφατο, για να χρησιμοποιήσει τα αποτελέ
σματα του βραχυκυκλώματος «κόντρα στο ρεύμα».

Πώς να μη δει κανείς επίσης ότι αυτές οι προτάσεις, οι οποί
ες παρέμειναν εν μέρει ιδιωτικές, σχεδόν λαθραίες, και μισοσβη- 
σμένες, εμμέσως αντιφάσκουν, αν όχι με τις αναλύσεις του Κε
φαλαίου περί πραγματικής αντίφασης, εν πάση περιπτώσει με
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Η συνεργασία του Φρίντριχ Ένγκελς (1820-1895) με τον Μαρξ σε 
διάστημα σαράντα χρόνων απαγορεύει τις μανιχαϊκές διαιρέσεις (ο 
«καλός διαλεκτικός» Μαρξ και ο «κακός υλιστής» Ένγκελς)· δεν 
αποτρέπει όμως ούτε την αναγνώριση της πνευματικής του πρωτοτυ
πίας ούτε το μέγεθος του μετασχηματισμού που επιφέρει στη μαρξι
στική προβληματική. Οι σημαντικές στιγμές της παρέμβασής του το
ποθετούνται στο 1844, όταν δημοσιεύει την Κατάσταση της εργατικής 
τάξης στην Αγγλία, όπου εκφράζεται μια πολύ πληρέστερη εκδοχή, 
απ’ ό,τι στον Μαρξ την ιδια εποχή, της κριτικής της μισθωτής εργα
σίας ως αλλοτρίωσης της ανθρώπινης ουσίας, καθώς και, αργότερα, 
μετά το 1875. Στην πραγματικότητα, ο Ένγκελς είναι εκείνος που 
επιχείρησε να δώσει συστηματική μορφή στον «ιστορικό υλισμό», 
συνδυάζοντας για τον σκοπό αυτό την επαναστατική στρατηγική, τις 
αναλύσεις για τη συγκυρία και την κριτική της πολιτικής οικονομίας. 
Η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή κατά τη γνώμη μας, είναι η επανεξέταση 
της έννοιας ιδεολογία, με αφετηρία το Αντί-Ντνρινγκ (1878). Ο 
Ένγκελς δίνει αρχικά έναν επιστημολογικό ορισμό της ιδεολογίας, ο 
οποίος επικεντρώνεται στην εμφάνιση των εννοιών του δικαίου και 
της ηθικής ως δήθεν «αιώνιων αληθειών». Στα προσχέδια της ίδιας 
περιόδου που δημοσιεύτηκαν πολύ αργότερα (1935) υπό τον τίτλο 
«Διαλεκτική και φύση» (βλ. Εη ε̂ΐδ, ϋίαΐβο^ιιβ &  Ια ηαΐυτβ, Μΐίοπδ 
δοάαΙεδ, Παρίσι 1952), ο ορισμός αυτός στην πράξη καταλήγει στον 
αντίποδα των θέσεων της Γερμανικής ιδεολογίας: τώρα η ιδεολογία 
δεν είναι «χωρίς δική της ιστορία», αλλά εισχωρεί σε μια ιστορία της 
σκέψης, της οποίας το οδηγητικό νήμα είναι η αντίθεση μεταξύ ιδεα
λισμού και υλισμού, που υπερκαθορίζει την αντίθεση του «μεταφυσι
κού» τρόπου σκέψης (ό,τι ο Χέγκελ είχε αποκαλέσει «νόηση») και του 
«διαλεκτικού» τρόπου σκέψης (ό,τι ο Χέγκελ είχε αποκαλέσει «λό
γο»). Πρόκειται προφανώς, απέναντι στην πανεπιστημιακή φιλοσο
φία, για την παροχή στον μαρξισμό μιας εγγύησης επιστημονικότη- 
τας. Όμως τούτο το σχέδιο μένει μετέωρο, λόγω των εσωτερικών του 
αποριών και επειδή το κυρίως ζήτημα δεν βρίσκεται εκεί: εδρεύει στο

Ένγκελς
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αίνιγμα της προλεταριακής ιδεολογίας ή της κομμουνιστικής κοσμοα
ντίληψης — όρου που προτιμά ο 'Ενγκελς, επειδή επιτρέπει να πα
ρακαμφθεί η δυσκολία της έννοιας «υλιστική ιδεολογία». Τα τελευ
ταία του κείμενα (από το έργο Ο Λουδοβίκος Φόυερμπαχ και το τέ
λος της γερμανικής κλασικής φιλοσοφίας, του 1888, έως τη Συμβολή 
στην ιστορία του πρωτόγονου χριστιανισμού, του 1894-1895, και το 
άρθρο «Σοσιαλισμός των νομικών» που έγραψε μαζί με τον Κάου- 
τσκυ το 1886) συζητούν με ανταγωνιστικό τρόπο δύο όψεις του προ
βλήματος: τη διαδοχή των «κυρίαρχων κοσμοαντιλήψεων», δηλαδή το 
πέρασμα από μια θρησκευτική σκέψη σε μια “κοσμική” (ουσιαστικά 
νομική) σκέψη, και από εκεί σε μια πολιτική οπτική του κόσμου θε
μελιωμένη στην πάλη των τάξεων, καθώς και τον μηχανισμό διαμόρ
φωσης των συλλογικών «πεποιθήσεων» μέσα στη σχέση των μαζών με 
το κράτος. Ο ιστορικός υλισμός βρίσκεται έτσι προικισμένος με ένα 
αντικείμενο και με ένα κλείσιμο.

Ο Αένιν φιλόσοφος;

Από τη στιγμή που ο «διαλεκτικός υλισμός» ταυτίστηκε με τον «μαρ- 
ξισμό-λενινισμό» (ενώ το ταριχευμένο σώμα του «ιδρυτή» τοποθετή- 
θηκε στο μαυσωλείο της Κόκκινης πλατείας της Μόσχας), η σκέψη 
του Αένιν —όπως προέκυπτε από τους 47 τόμους των Απάντων του 
(Εκδόσεις της Μόσχας) μέσα από χιλιάδες σχολιασμούς— μετατρε
πόταν σε κάτι διαφορετικό από μια φιλοσοφία: μια υποχρεωτική 
αναφορά, που μόνον αυτή έδινε δικαίωμα έκφρασης. Σήμερα το ρεύ
μα είναι αντίστροφο (ένας πρόσφατος ερμηνευτής του Αένιν εκτιμά 
ότι πρόκειται για ψυχοπαθολογική περίπτωση: Οοιηίηίςιιε 0>1&δ, Ι ε  
Ιέηίηίςπιε, ΡϋΡ, Παρίσι 1982) και θα χρειαστεί πολύς καιρός για να 
μπορέσουμε πραγματικά να μελετήσουμε την επιχειρηματολογία του 
Αένιν, μέσα στα συμφραζόμενά της και στην οικονομία της.

Στο πλαίσιο του γαλλικού μαρξισμού, δύο φιλόσοφοι αντίθετοι 
μεταξύ τους από κάθε άποψη ανέλυσαν με ελεύθερο τρόπο τη σχέση 
του Αένιν με τη φιλοσοφία. Ο Ανρί Λεφέβρ (βλ. Ηεηπ ίβίβ&ντε,
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Ρουτ οοηηαϊίΓε Ια ρεηαέε άε ιέηίηε, ΒοπΙαδ, Παρίσι 1957, και την 
έκδοσή του σε συνεργασία με τον Νοιΐ)€Π Ουΐεππαη των Οαίιιεπ $ιιγ 
Ια ώαΐεούςαε άε Ηεβεί, ΝΚΡ, Παρίσι 1938) βασίστηκε κυρίως στα 
ανέκδοτα κείμενα του 1915-1916, με τα οποία ο Λένιν αναζητά 
στους κλασικούς φιλοσόφους, κυρίως στον Χέγκελ, αλλά και στον 
Κλαούζεβιτς, τα μέσα για να σκεφτεί «διαλεκτικά» τον πόλεμο ως 
διαδικασία, κατά την οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι πολιτικές 
αντιθέσεις (βλ. Άπαντα, τόμος 38). Ο Λουί Αλτουσέρ (Ιέηίηε εΐ Ια 
ρΜοβορΜε, ΜαδρβΓο, Παρίσι 1969), οι αναλύσεις του οποίου ανα
πτύχθηκαν από τον Ντομινίκ Λεκούρ (Οοππηΐςιιε ΙχοοιίΠ, ϋηε οήςε 
εί 8οη εη)εη, Μ&δρετο, Παρίσι 1973), αναζήτησε σε μία εκ νέου ανά
γνωση του Υλισμός και εμπειριοκριτικισμός (1908, Άπαντα, τόμος 
14) τα στοιχεία μιας «πρακτικής» σύλληψης της φιλοσοφίας, ως χά
ραξης μιας γραμμής οριοθέτησης ανάμεσα στον υλισμό και τον ιδε
αλισμό, κατά τη συνθετότητα των πνευματικών συγκυριών, μέσα 
στις οποίες αλληλοκαθορίζονται η επιστήμη και η πολιτική.

Υπάρχουν όμως και άλλες φιλοσοφικές στιγμές στον Λένιν, οι 
σημαντικότερες από τις οποίες είναι μάλλον:

1/ Η αναμόρφωση της ιδέας του προλεταριάτου ως «καθολικής 
τάξης» που επιχειρείται στο Τι να κάνουμε; (1902, Άπαντα, τόμος 
5) ενάντια στην ιδέα του «επαναστατικού αυθορμητισμού», ως 
προς την πνευματική καθοδήγηση της δημοκρατικής επανάστασης 
(θα του αντιταχθεί η απάντηση της Ρόζας Λούξεμπουργκ, μετά την 
επανάσταση του 1905: «Μαζική απεργία, κόμμα και συνδικάτο», 
στο Οεηντε8I, ΡείίΙε οοΐΐεοίίοη Μαδρειυ, Παρίσι 1976).

2/ Στο άλλο άκρο, η θεωρητική εργασία σχετικά με την αντίφα
ση της σοσιαλιστικής επανάστασης («κράτος» και «μη κράτος», μι
σθωτή εργασία και ελεύθερη εργασία), που πηγαίνει από την αρχι
κή ουτοπία (Κράτος και Επανάσταση, 1917, Άπαντα, τόμος 25) 
στις τελευταίες σκέψεις για τη Συνεργασία (1923, Άπαντα, τόμος 
33) (από την άποψη αυτή, χρήσιμη είναι η ανάγνωση των βιβλίων: 
ΚοβεΠ ΙίηΗ&π, Ιέηίηε, Ιε5 ραγ5αη5, ΤαγΙοτ, Μΐΐοηδ άιι δειιίΐ, Παρί
σι 1976, και ΜοδΗε ίε\νΐη, Ι ε  ΟεηιίεΓ €ονη\>αΐ άε Ιέηίηε, Μΐίοηδ 
άβ Μίηιπΐ, Παρίσι 1978).
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ορισμένους από τους όρους που είχε χρησιμοποιήσει ο Μαρξ εί
κοσι χρόνια νωρίτερα, στον Πρόλογο της Συμβολής, όταν είχε 
παρουσιάσει το αιτιακό του σχήμα σε στενή συσχέτιση με την ει
κόνα μιας μοναδικής γραμμής ανάπτυξης της καθολικής ιστο
ρίας; «Ένας κοινωνικός σχηματισμός δεν εξαφανίζεται ποτέ 
προτού αναπτυχθούν όλες οι παραγωγικές δυνάμεις, τις οποίες 
είναι αρκετά ευρύς για να χωρέσει [...]. Γι’ αυτό και η ανθρωπό
τητα δεν θέτει ποτέ στον εαυτό της παρά μόνο προβλήματα που 
μπορεί να λύσει [...]», έγραφε τότε. Και τώρα: «[...] όμως αυτό 
είναι πολύ λίγο για τον κριτικό μου. Του χρειάζεται να μετα
μορφώσει απολύτως το ιστορικό σκιαγράφημά μου για τη γένεση 
του καπιταλισμού στη Δυτική Ευρώπη σε ιστορικο-φιλοσοφική 
θεωρία μιας γενικής πορείας, η οποία επιβάλλεται μοιραία σε 
όλους τους λαούς, όποιες κι αν είναι οι ιστορικές περιστάσεις 
στις οποίες βρίσκονται, για να φτάσει τελικά στον οικονομικό 
σχηματισμό που εξασφαλίζει, μαζί με τη μεγαλύτερη άνθηση των 
παραγωγικών δυνατοτήτων της κοινωνικής εργασίας, την πιο 
ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου. Αλλά του ζητώ συγγνώμη. 
(Διότι μου προσφέρει, ταυτόχρονα, υπερβολική τιμή και υπερβο
λική ντροπή.) [...] γεγονότα εντυπωσιακής αναλογίας, που όμως 
διαδραματίστηκαν σε διαφορετικούς ιστορικούς χώρους, επέφε
ραν αυτά τα εντελώς ανομοιογενή αποτελέσματα [την ανάπτυξη 
ή μη της μισθωτής εργασίας]. Μελετώντας καθεμιά από τούτες 
τις εξελίξεις χωριστά, και συγκρίνοντάς τες κατόπιν, θα βρούμε 
εύκολα το κλειδί αυτού του φαινομένου, ενώ δεν θα μπορέσουμε 
να το πετύχουμε ποτέ με το πασπαρτού μιας γενικής ιστορικο- 
φιλοσοφικής θεωρίας, της οποίας η υπέρτατη αρετή συνίσταται 
στο ότι είναι υπερ-ιστορική».84 Όπως δεν υπάρχει καπιταλισμός

84. «Επιστολή στον Μιχαηλόφσκι», ό.π.
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«εν γένει», αλλά μόνο «ιστορικός καπιταλισμός»,85 που παράγε- 
ται από τη συνάντηση και τη σύγκρουση πολλαπλών καπιταλι
σμών, έτσι δεν υπάρχει και καθολική ιστορία, αλλά μόνο μονα
δικές ιστορικότητες.

Ασφαλώς δεν μπορούμε τώρα να παρακάμψουμε το ερώτημα: 
μια τέτοια διόρθωση δεν θα έπρεπε να έχει επιπτώσεις και σε άλ
λες πλευρές του «ιστορικού υλισμού»; Πρώτα πρώτα, βεβαίως, 
στον τρόπο με τον οποίο ο Πρόλογος της Συμβολής είχε περιγρά
φει την «ανατροπή του εποικοδομήματος» ως μηχανική συνέπεια 
της «αλλαγής της οικονομικής βάσης». Πράγματι, τι άλλο είναι ο 
«χώρος», η «εναλλακτική λύση», ο «δυϊσμός», η «πολιτική μετάβα
ση», αν όχι αντίστοιχες έννοιες ή μεταφορές που μας υποχρεώνουν 
να σκεφτούμε ότι το κράτος και η ιδεολογία επενεργούν με τη σει
ρά τους στην οικονομία, ή ακόμη συγκροτούν, σε δεδομένες περι
στάσεις, την ίδια τη βάση πάνω στην οποία επενεργούν οι τάσεις 
της «βάσης»; Όμως, εξίσου ασφαλώς, κανένας θεωρητικός, από τη 
στιγμή που βρήκε πράγματι κάτι καινούργιο, δεν μπορεί να ανα
μορφώσει τον εαυτό του: δεν έχει τη δύναμη, ή δεν έχει τη βούλη
ση, ή δεν έχει «τον χρόνο»... Αλλοι είναι εκείνοι που το κάνουν. 
Και αξίζει τον κόπο να παρατηρήσουμε εδώ ότι η «αντίστροφη 
επενέργεια της ιδεολογίας», η αληθινή έννοια του οικονομισμού 
(δηλαδή το γεγονός ότι οι τάσεις της οικονομίας πραγματώνονται 
από το αντίθετό τους: τις ιδεολογίες, τις «κοσμοαντιλήψεις», συ- 
μπεριλαμβανομένης εκείνης των προλετάριων), αποτελεί ακριβώς 
το ερευνητικό πρόγραμμα του Ένγκελς στα τέλη της δεκαετίας του 
1880. Είναι αλήθεια ότι, εκατό χρόνια μετά, αντιμέτωποι για άλλη 
μια φορά με την κακή πλευρά της ιστορίας, οι μαρξιστές δοκιμά
ζονται ακόμη με το πρόβλημα αυτό.

85. I. Ψα1ΐ£Γδΐ6ΐη, Ιβ €αρίΐα1ΐ5πΐ6 ύκίοήςυβ, Ιλ  ϋέοοιινειΐε, οοΐΐ. «Κερέι^δ», 
Παρίσι 1985 [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιστήμη και επανάσταση

Ξέρω καλά ότι ο αναγνώστης που με παρακολούθησε μέχρι εδώ 
θα ήθελε να μου απευθύνει (τουλάχιστον) δύο κριτικές παρατη
ρήσεις.

Πρώτον, σκέφτεται, περάσατε από μια παρουσίαση των ιδε
ών του Μαρξ σε μια συζήτηση «με τον Μαρξ»· χωρίς όμως να 
δηλώνετε σαφώς το πέρασμα από τη μία στην άλλη. Εξ ου και η 
ευκολία με την οποία προβάλλετε ορισμένες «φωνές» μέσα στο 
κείμενο και ερμηνεύετε τις σιωπές του, ή έστω τα μισόλογά του.

Δεύτερον, προσθέτει, δεν παρουσιάσατε όντως τη θεωρία του 
Μαρξ: αν δεν την γνωρίζαμε ήδη από αλλού, δεν θα καταλαβαί
ναμε πώς ο Μαρξ όρισε την πάλη των τάξεων, πώς θεμελίωσε τη 
θέση για την καθολικότητά της και για τον ρόλο της ως «κινητή
ρα της ιστορίας», πώς απέδειξε ότι η κρίση του καπιταλισμού 
είναι αναπόφευκτη και ότι η μόνη της διέξοδος είναι ο σοσιαλι
σμός (ή ο κομμουνισμός) κτλ. Και επίσης δεν μας δώσατε τα 
εφόδια για να καταλάβουμε πού και γιατί έσφαλλε ο Μαρξ, αν 
κάτι από τον μαρξισμό μπορεί να «διασωθεί», αν ο μαρξισμός 
είναι συμβατός ή ασύμβατος με τη δημοκρατία, την οικολογία, τη 
βιοηθική κτλ.

Αρχίζω από αυτήν την τελευταία κριτική παρατήρηση και δη
λώνω ένοχος εξ ολοκλήρου. Έχοντας επιλέξει να ασχοληθώ με
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τον τρόπο με τον οποίο ο Μαρξ εργάζεται μέσα στη φιλοσοφία, 
και η φιλοσοφία μέσα στον Μαρξ, έπρεπε να παρακάμψω όχι 
μόνο τη σκοπιά του «συστήματος», αλλά και εκείνη της μαρξικής 
θεωρίας. Η φιλοσοφία δεν αποτελείται από θεωρίες, δεν συνί- 
σταται σε απόψεις ή θεωρήματα ή νόμους για τη φύση, τη συνεί
δηση, την ιστορία... Και κυρίως τούτο δεν συμβαίνει στη διατύ
πωση των γενικότερων απόψεων ή νόμων. Το σημείο αυτό έχει 
εξαιρετική σημασία εδώ, διότι η ιδέα μιας «γενικής σύνθεσης», 
όπου η πάλη των τάξεων συναρθρώνεται με την οικονομία, την 
ανθρωπολογία, την πολιτική και τη γνωσιοθεωρία, αποτελεί 
απλούστατα τον τύπο του άίαπιαΐ [διαλεκτικού ματεριαλισμού], 
που παλαιότερα ήταν επίσημο δόγμα στο διεθνές κομμουνιστικό 
κίνημα (και πρέπει να πούμε ότι, με πιο επιδέξιο τρόπο, το ίδιο 
ιδανικό της «γενίκευσης» κυριαρχεί επίσης σε πολλούς κριτικούς 
του άΐαιτίΕΐ). Οπωσδήποτε, η εν λόγω μορφή είναι ενδιαφέρουσα 
αυτή καθεαυτήν από την άποψη της ιστορίας των ιδεών. Βρίσκει 
ορισμένα ερείσματα στον Μαρξ. Άλλα, περισσότερο επεξεργα
σμένα, στον Ένγκελς (ο οποίος είχε απέναντι του, ανταγωνί- 
στριες με τις οποίες έπρεπε να αναμετρηθεί, τις «γνωσιοθεω- 
ρίες», τις «φιλοσοφίες της φύσης» και τις «επιστήμες του πολι
τισμού» των τελευταίων δεκαετιών του δεκάτου ενάτου αιώνα). 
Βρήκε μερικούς από τους πιο ενθουσιώδεις θαυμαστές της στους 
νεοθωμιστές του Πανεπιστημίου του Βατικανού (αυτό το περίερ
γο επεισόδιο εξιστορείται σε ένα βιβλίο του Στανισλάς Μπρετόν 
[5ΐαηΐ8ΐ£ΐ8 Βΐΐΐοη]).86

Γυρίζοντας αποφασιστικά την πλάτη στην ιδέα μιας γενικής 
θεωρίας, θέλησα να καταδείξω την προβληματική ορισμένων ζη

86. Ωβ Κ.ΟΙΏ6 ά Ρατΐ8, ΙίΐηέΓάίκ ρΗϋ080ρΜ(}ΐΐ6, ϋεδοΐέε ά& ΒιυιιννεΓ, Παρίσι 
1992.
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τημάτων που διέπουν τη σκέψη του Μαρξ —γιατί αν αληθεύει, 
όπως το πρότεινε ο ίδιος στη Γερμανική ιδεολογία, ότι «οι μυ
θοποιήσεις» βρίσκονται «ήδη μέσα στα ερωτήματα» προτού 
υπάρξουν στις απαντήσεις, δεν θα έπρεπε άραγε να υποθέσουμε 
πως αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο για τις απομυθοποιήσεις, δη
λαδή για τις γνώσεις; Γι’ αυτό και προσπάθησα να παρακολου
θήσω εκ των έσω τη θεωρητική κίνηση που, αδιάκοπα, «μετατο
πίζει τις γραμμές» αυτών των ερωτημάτων. Για τον σκοπό αυτό, 
επέλεξα τρεις διαδρομές που μου φαίνονται προνομιακές (σί
γουρα και άλλες επιλογές ήταν δυνατές).

Τρεις φιλοσοφικές διαδρομές

Η πρώτη, ξεκινώντας από την κριτική των κλασικών ορισμών 
της «ανθρώπινης ουσίας», τόσο των πνευματοκρατικών-ιδεαλι- 
στικών όσο και των υλιστικών-αισθησιαρχικών (ό,τι ο Αλτουσέρ 
πρότεινε να ονομαστεί θεωρητικός ανθρωπισμός, που θα μπο
ρούσαμε να το πούμε επίσης θεωρητικολογική ανθρωπολογία), 
οδηγεί στην προβληματική της κοινωνικής σχέσης. Πληρώνοντας 
το τίμημα, ωστόσο, μιας χαρακτηριστικής ταλάντωσης ανάμεσα 
σε μια οπτική γωνία ριζικά αρνητική, ακτιβιστική, αυτή των Θέ
σεων για τον Φόυερμπαχ, όπου η σχέση δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά η ενεργοποίηση της πράξης, και σε μια οπτική γωνία εποι
κοδομητική, θετική, εκείνη της Γερμανικής ιδεολογίας, όπου η 
σχέση συμπίπτει με τον καταμερισμό της εργασίας και το εμπό
ριο ή την επικοινωνία — μορφές ανάπτυξης των παραγωγικών 
δυνάμεων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, στην πρώτη περίπτω
ση, η ανθρώπινη κοινότητα (ο κομμουνισμός) πραγματοποιείται 
μέσω της πλήρους εκκένωσης του παλαιού κόσμου, ενώ στη δεύ
τερη μέσω της πληρότητας του νέου κόσμου που, στην πραγμα
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τικότητα, είναι ήδη παρών. Στην πρώτη περίπτωση, η επαναστα
τική πρακτική υπερέχει απολύτως της σκέψης (η αλήθεια δεν εί
ναι παρά μία στιγμή της). Στη δεύτερη, η επαναστατική πρακτι
κή, αν δεν υποτάσσεται στη σκέψη, τουλάχιστον παρουσιάζεται 
σε όλες τις λεπτομέρειές της μέσω μιας επιστήμης της ιστορίας. 
Επανάσταση, επιστήμη (επανάσταση στην επιστήμη, επιστήμη της 
επανάστασης): έχουμε εδώ τους δύο όρους ενός διλήμματος που, 
κατά βάθος, δεν επιλύθηκε ποτέ από τον Μαρξ. Πράγμα που ση
μαίνει ακόμη ότι ο Μαρξ δεν δέχτηκε ποτέ να θυσιάσει τον έναν 
όρο υπέρ του άλλου: δείγμα της πνευματικής του αδιαλλαξίας.

Δεύτερη διαδρομή, που προστίθεται στην προηγούμενη: η 
διαδρομή που, από την κριτική των ψευδαισθήσεων και των 
αξιώσεων της «συνείδησης», καταλήγει στην προβληματική της 
συγκρότησης του υποκειμένου, υπό τις μορφές της αλλοτρίωσής 
του (αλλοτρίωση σε «πράγμα», στον φετιχισμό της εμπορευματι- 
κής κυκλοφορίας, αλλά επίσης αλλοτρίωση σε «πρόσωπο», στον 
φετιχισμό της νομικής διαδικασίας — αν και αναγνωρίζω πως 
το στάτους της έννοιας «πρόσωπο» στον Μαρξ είναι βαθύτατα 
αβέβαιο). Αυτή η δεύτερη διαδρομή δεν είναι γραμμική, αλλά χα
ρακτηρίζεται από μια αξιοπρόσεκτη διακλάδωση (την εγκατάλει
ψη του όρου ιδεολογία). Διασχίζει μια σειρά αναλύσεων: τον 
«κοινωνικό ορίζοντα» της συνείδησης (που είναι εκείνος των 
διατομικών σχέσεων και του ιστορικού τους περιορισμού)· την 
πνευματική διαφορά, άρα την κυριαρχία εκτός της σκέψης και 
εντός της σκέψης· τέλος, τη συμβολική δομή της ισοδυναμίας 
ανάμεσα στα άτομα και τις «ιδιοκτησίες» τους, που είναι κοινή 
στην εμπορευματική ανταλλαγή και στο (ιδιωτικό) δίκαιο.

Τρίτη διαδρομή, τέλος: εκείνη που πηγαίνει από την επινόη
ση ενός σχήματος αιτιότητας (υλιστικού, υπό την έννοια ότι 
ανατρέπει την πρωτοκαθεδρία της συνείδησης ή των πνευματι
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κών δυνάμεων στην εξήγηση της ιστορίας, προσδίδοντάς τους 
έναν ρόλο «διαμεσολάβησης», υπάγοντάς τες στην αποτελεσματι- 
κότητα του τρόπου παραγωγής) προς μια διαλεκτική της χρονι- 
κότητας, εμμένονσα στο παιχνίδι των δυνάμεων της ιστορίας (οι 
οποίες δεν είναι «πράγματα»!). Υπάρχουν αρκετά εναύσματα 
αυτής της διαλεκτικής στον Μαρξ, το κυριότερο από τα οποία 
είναι εκείνο της «πραγματικής αντίφασης» (δηλαδή των τάσεων 
και αντι-τάσεων κοινωνικοποίησης ή των ανταγωνιστικών πραγ
ματώσεων του συλλογικού, που η μία περικλείει την άλλη), η 
οποία καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα του Κεφαλαίου. Όμως χρειά
ζεται επίσης —αν δεχτούμε όντως να πάρουμε κάποιο ρίσκο ως 
προς την ανάγνωση των τελευταίων κειμένων του Μαρξ— να 
αποδώσουμε την αρμόζουσα σημασία στην ιδέα της μετάβασης 
από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό (εδώ η στιγμή της επα
ναστατικής πρακτικής πραγματοποιεί μια θεαματική επιστροφή 
στον χώρο που είχε καταλάβει εξ ολοκλήρου η «επιστήμη των 
κοινωνικών σχηματισμών»), καθώς και στην ιδέα μοναδικών 
εναλλακτικών δρόμων ανάπτυξης, η οποία δίνει το έναυσμα για 
την εκ των έσω κριτική του εξελικτισμού.

Η δυσκολία αυτής της τρίτης διαδρομής βρίσκεται στο ότι η 
κατάδειξη μιας χρονικής διαλεκτικής περνά μέσα από το αντίθε
τό της, το οποίο υπερισχύει στα περισσότερα από τα γενικά κεί
μενα του Μαρξ (τα οποία πάντως είναι σπάνια): από την ιδέα, 
δηλαδή, μιας καθολικής ιστορίας της ανθρωπότητας, μιας ανοδι
κής εξελικτικής γραμμής, ομοιόμορφα προοδευτικής, των τρό
πων παραγωγής και των κοινωνικών σχηματισμών. Θα πρέπει 
εδώ να είμαστε έντιμοι και να δεχτούμε ότι αυτός ο «υλιστικός» 
και «διαλεκτικός» εξελικτισμός είναι εξίσου μαρξιστικός με την 
ανάλυση της πραγματικής αντίφασης — και μάλιστα ότι, ιστορι
κά, έχει περισσότερους τίτλους για να ταυτιστεί με τον μαρξι
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σμό. Αναμφίβολα, αυτό είχε ήδη κατά νου ο Μαρξ, όταν είπε την 
περίφημη εύστοχη (;) φράση (όπως την μεταφέρει ο Ένγκελς σε 
ένα γράμμα προς τον Μπέρνσταϊν τον Νοέμβρη του 1882): 
«Εκείνο που είναι σίγουρο, είναι πως δεν είμαι μαρξιστής». Και 
ο Γκράμσι, όταν έγραψε το άρθρο του το 1917: «Η Επανάσταση 
ενάντια στο Κεφάλαιο»87 (άλλη εύστοχη φράση)... με τη διευκρί
νιση ότι το Κεφάλαιο είναι ακριβώς το κείμενο του Μαρξ στο 
οποίο η ένταση μεταξύ των δύο προοπτικών είναι η εντονότερη. 
Εκείνο που διακυβεύεται σε όλα αυτά είναι προφανώς να μά
θουμε αν, όπως το λέει μια διατύπωση του 3ου βιβλίου του Κε
φαλαίου απολύτως σύμφωνη προς την ιδεαλιστική παράδοση 
της φιλοσοφίας της ιστορίας, η μετακαπιταλιστική αταξική κοι
νωνία θα αποτελέσει «το πέρασμα από το βασίλειο της αναγκαι
ότητας στο βασίλειο της ελευθερίας»88 ή αν η (παρούσα) πάλη 
για τον κομμουνισμό αντιπροσωπεύει ένα αναγκαίο γίγνεσθαι 
της ελευθερίας (δηλαδή την εγγραφή μιας απελευθερωτικής κίνη
σης μέσα στους ίδιους τους υλικούς της όρους).

Το έργο στα σκαριά

Αλλά ας επανέλθουμε στην πρώτη αντίρρηση που θα μπορούσε 
να μου απευθυνθεί. Είπα ότι το να διαβάσουμε τον Μαρξ ως φι
λόσοφο προϋποθέτει να εγκατασταθούμε στο πλάι της θεωρίας 
του, να δώσουμε προτεραιότητα στις έννοιες και να καταστήσου

87. Το κείμενο περιέχεται στο ΐα ϊΚ  ροΙίΐί<ριε$, ΟθΙΙίπωπΙ, τόμ. 1 (1914-1920) 
ή στο ΑηΙοπίο Οκιιηϋά, Τεχίεί (επιλογή-παρουσίαση ΑικΙτέ Τθ5«1), ΜείδϋοΓ/έάί- 
Ιίοηδ $οοί8ΐ6$, Παρίσι 1983 [βλ. και «Επιλογή ελλ. βιβλ.»].

88. Το Κεφάλαιο, 3ο βιβλίο, ό.π., τόμ. 3, σ. 199. Βλ. επίσης Ένγκελς, Αντί- 
Ντύρινγκ (Ο κύριος Ε. Ντνρινγκ ανατρέπει την επιστήμη), γαλλ. μτφρ. Ε. Βοηί- 
§6ΐ1ί, έάίΐίοηδ $οοί8ΐε$, Παρίσι 1950, σσ. 322-324.
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με προβληματικό τον τρόπο με τον οποίο αυτές δομούνται, απο- 
δομούνται και αναδομούνται. Όμως πιστεύω ότι πρέπει να κά
νουμε ένα ακόμη βήμα και, δίχως να φοβηθούμε τυχόν ασυνέπεια, 
να πούμε ότι αυτή η θεωρία δεν υπάρχει. Πράγματι, πού θα βρι
σκόταν, δηλαδή σε ποια κείμενα-, «Δεν είχε τον χρόνο», ως γνω- 
στόν, και πρόκειται εδώ για εντελώς διαφορετικό πράγμα από τη 
διάκριση μεταξύ ενός Μαρξ νεαρού ή ώριμου, φιλοσόφου ή επι
στήμονα. Όλα όσα έχουμε, είναι περιλήψεις (ο πρόλογος της 
Συμβολής), (μεγαλειώδη) μανιφέστα, εκτενή και διαρθρωμένα 
προπλάσματα, τα οποία όμως καταλήγουν πάντα σε αδιέξοδο και 
—θα πρέπει εδώ να το υπενθυμίσουμε— τα οποία ο Μαρξ δεν 
δημοσίευσε ποτέ ο ίδιος (η Γερμανική ιδεολογία, τα Οηιηάή$$6 ή 
το «Χειρόγραφο του 1857-1858»). Δεν υπάρχει θεωρία, υπάρχουν 
μόνον αποσπάσματα (και, επίσης, αναλύσεις και αποδείξεις).

Θέλω να γίνω κατανοητός με σαφήνεια: ο Μαρξ δεν είναι για 
μένα ένας πρώιμος «μεταμοντέρνος» ούτε σκοπεύω να υποστηρί
ξω ότι η σκέψη του προκύπτει από ηθελημένη αναζήτηση του ημι
τελούς. Θα έτεινα μάλλον να πιστέψω ότι δεν είχε, πράγματι, πο
τέ τον χρόνο να κατασκευάσει μια θεωρία, επειδή οι διορθώσεις 
του γίνονταν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Όχι μόνο προλάβαινε τα 
συμπεράσματα, αλλά και την κριτική των συμπερασμάτων. Λόγω 
της μανίας του διανοουμένου; Ίσως, αλλά η μανία αυτή υπηρε
τούσε μια διπλή ηθική: την ηθική του θεωρητικού (του επιστήμο
να) και την ηθική του επαναστάτη. Ξαναβρίσκουμε και πάλι τους 
ίδιους όρους. Πολύ θεωρητικός, ο Μαρξ, για να «καλλωπίσει» τα 
συμπεράσματά του. Πολύ επαναστάτης, είτε για να υποταχθεί 
στα γυρίσματα της τύχης είτε για να αγνοήσει τις καταστροφές 
και να συνεχίσει σαν να μη συμβαίνει τίποτε. Πολύ επιστήμονας 
και πολύ επαναστάτης για να εναποθέσει τις ελπίδες του στον 
μεσσία (παρόλο που η μεσσιανική αντίληψη, αναμφισβήτητα,
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αποτέλεσε μέρος των άρρητων προϋποθέσεων της σκέψης του: 
όμως ένας θεωρητικός ή ένας πολιτικός δεν ορίζονται από εκείνο 
που απωθούν, έστω και αν η ενέργεια που διαθέτουν προέρχεται 
εν μέρει από αυτό ή αν το απωθημένο —για παράδειγμα, το θρη
σκευτικό στοιχείο— αποτελεί μέρος των όσων, ασφαλέστατα, 
φτάνουν στα αυτιά των «μαθητών» και των «επιγόνων»).

Αλλά τότε έχουμε το δικαίωμα να ερμηνεύσουμε τα μισόλογα 
του Μαρξ. Όχι βέβαια να θεωρήσουμε τα αποσπάσματα του λό
γου του σαν τράπουλες τις οποίες θα μπορούσαμε να ανακατέ
ψουμε επ’ αόριστον, κατά βούληση. Να συμμετάσχουμε, ωστόσο, 
στις «προβληματικές» του, στις «αξιωματικές» του και στις «φι
λοσοφίες» του, για να τις ωθήσουμε στα άκρα (στις αντιφάσεις, 
στα όρια και στα ανοίγματά τους). Έτσι, μπροστά σε μια εντελώς 
νέα συγκυρία, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί του και 
εναντίον του. Πολλά από τα προπλάσματα που υπάρχουν στο έρ
γο του Μαρξ απέχουν πολύ από το να έχουν βρει την οριστική 
τους μορφή. Πολλά από όσα μοιάζουν σήμερα αδύναμα ή εγκλη
ματικά ή απλώς ξεπερασμένα μέσα στον «μαρξισμό», ήταν ήδη 
τέτοια —θα τολμούσα να πω— πριν απ’ αυτόν, αφού δεν αποτέ- 
λεσαν επινοήσεις του μαρξισμού. Εντούτοις, ακόμη κι αν ο Μαρξ 
δεν είχε κάνει τίποτε άλλο από το να αντιμετωπίσει το ζήτημα 
της εναλλακτικής λύσης για τον «κυρίαρχο τρόπο παραγωγής» 
μέσα στο εσωτερικό αυτού του τρόπου (που είναι επίσης, περισ
σότερο από κάθε άλλη φορά, ένας τρόπος κυκλοφορίας, ένας 
τρόπος επικοινωνίας, ένας τρόπος παράστασης)..., θα εξακολου
θούσαμε να τον χρησιμοποιούμε και να τον χρειαζόμαστε ακόμη!

Υπέρ και κατά τον Μαρξ

Είναι ανάγκη πάντως να αναγνωρίσουμε ότι ο μαρξισμός αποτε-
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λεί σήμερα μία μη πιθανή φιλοσοφία. Τούτο οφείλεται στο γεγο
νός ότι η φιλοσοφία του Μαρξ βρίσκεται στη φάση της μακράς 
και δύσκολης διαδικασίας αποχωρισμού από τον «ιστορικό μαρ
ξισμό», ο οποίος πρέπει να ξεπεράσει τα εμπόδια που συσσω
ρεύτηκαν από έναν αιώνα ιδεολογικής χρήσης του. Όμως, για τη 
φιλοσοφία του Μαρξ, το θέμα δεν είναι να επιστρέψει στην αφε
τηρία της, αλλά αντίθετα να διδαχθεί από την ίδια της την ιστο
ρία και να μετασχηματιστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
αυτής. Όποιος θέλει σήμερα να ασκήσει τη φιλοσοφία με τον 
Μαρξ, δεν έρχεται απλώς μετά τον Μαρξ, αλλά μετά τον μαρξι
σμό: δεν μπορεί να αρκεστεί στην απογραφή της τομής που προ- 
κλήθηκε από τον Μαρξ, αλλά πρέπει επίσης να σκεφτεί τον αμ- 
φίσημο χαρακτήρα των αποτελεσμάτων που παρήγαγε η τομή 
αυτή — στους υποστηρικτές, καθώς και στους αντιπάλους.

Τούτο οφείλεται επίσης στο ότι η φιλοσοφία του Μαρξ δεν 
μπορεί να αποτελέσει σήμερα ούτε οργανωτική θεωρία ούτε πα
νεπιστημιακή φιλοσοφία, δηλαδή ότι πρέπει να βρίσκεται σε 
ασταθή ισορροπία ως προς οποιονδήποτε θεσμό. Είναι βέβαιο 
πως ο κύκλος ενός αιώνα που ολοκληρώθηκε (1890-1990), όπως 
προανέφερα, σημαδεύει το τέλος της αμοιβαίας σύμπραξης ανά
μεσα στη φιλοσοφία του Μαρξ και σε μια πολιτική οργάνωση ή, 
κατά μείζονα λόγο, ένα κράτος. Αυτό σημαίνει πως ο μαρξισμός 
δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει ως εγχείρημα νομιμοποίησης: 
πρόκειται για έναν αρνητικό έστω όρο της ζωτικότητάς του. 
Όσο για τον θετικό όρο, αυτός εξαρτάται από το μερίδιο που οι 
έννοιες του Μαρξ θα έχουν στην κριτική εναντίον άλλων εγχει
ρημάτων νομιμοποίησης. Ωστόσο, η κατάλυση του (προβληματι
κού) δεσμού ανάμεσα στον μαρξισμό και τις πολιτικές οργανώ
σεις δεν διευκολύνει τον μετασχηματισμό του σε πανεπιστημιακή 
φιλοσοφία: και μόνο το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο θα χρεια
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στεί πολύ καιρό για να αναλύσει τον αντιμαρξισμό του, είναι 
αρκετό. Και στο σημείο αυτό, το θετικό και το αρνητικό βρίσκο
νται σε εκκρεμότητα: το ίδιο το μέλλον της πανεπιστημιακής φι
λοσοφίας είναι αβέβαιο και ο ρόλος που μπορούν να παίξουν οι 
ιδέες του Μαρξ για τη λύση αυτής της κρίσης δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Χρειάζεται ωστόσο να διατυ
πωθούν υποθέσεις, κάτι που με οδηγεί στους λόγους που με κά
νουν να σκέφτομαι, όπως έλεγα και στην αρχή, ότι ο Μαρξ θα 
διαβάζεται και θα αποτελεί αντικείμενο μελέτης σε διάφορους 
τομείς κατά τον εικοστό πρώτο αιώνα. Οι ίδιοι λόγοι, όπως θα 
δούμε, οδηγούν και σε αντιπαράθεση με τον Μαρξ. Αλλά αυτό 
συμβαίνει σύμφωνα με μια σχέση «προσδιορισμένης άρνησης», 
αντλώντας δηλαδή από το κείμενό του ζητήματα που δεν μπο
ρούν να αναπτυχθούν παρά μόνο υιοθετώντας, σε συγκεκριμένα 
σημεία, τους αντίποδες των θέσεών του.

Πρώτον, η ζωντανή πρακτική της φιλοσοφίας αποτελεί πά
ντοτε αναμέτρηση με τη μη φιλοσοφία. Η ιστορία της φιλοσοφίας 
διαμορφώνεται από ανανεωτικά εγχειρήματα, τα οποία είναι τό
σο σημαντικότερα, όσο πιο δυσκολοχώνευτη για τη φιλοσοφία εί
ναι η εξωτερικότητα με την οποία αναμετράται. Η μετατόπιση 
στην οποία ο Μαρξ υπέβαλε τις κατηγορίες της διαλεκτικής είναι 
ένα από τα σαφέστερα παραδείγματα αυτής της «αποδήμησης» 
της φιλοσοφικής σκέψης, η οποία την οδηγεί στην ανασυγκρότη
ση της ίδιας της μορφής του λόγου της με αφετηρία ό,τι δεν είναι 
η ίδια. Αλλά η μετατόπιση αυτή, όσο αποφασιστικά κι αν επιχει- 
ρήθηκε, δεν έχει ολοκληρωθεί· αντίθετα, απέχει πολύ από την 
ολοκλήρωσή της, διότι η ξένη γη περί της οποίας πρόκειται εδώ, 
η ιστορία, αλλάζει διαρκώς σχήματα. Θα λέγαμε ότι η ανθρωπό
τητα δεν μπορεί να εγκαταλείψει ένα πρόβλημα που δεν το έχει 
λύσει ακόμη.
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Δεύτερον, η ιστορικότητα, αφού περί αυτής πρόκειται, είναι 
ένα από τα περισσότερο ανοικτά θέματα της επικαιρότητας. Αυ
τό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο ότι η καθολικοποίηση της κοι
νωνικής σχέσης που προανήγγειλαν οι φιλοσοφίες της ιστορίας 
αποτελεί ήδη γεγονός: υπάρχει πλέον μία ενιαία περιοχή των τε
χνικών και της πολιτικής, της επικοινωνίας και των σχέσεων 
ισχύος. Η καθολικοποίηση αυτή, όμως, δεν αποτελεί ούτε εξαν
θρωπισμό ούτε εξορθολογισμό: συμπίπτει με αποκλεισμούς και 
διαιρέσεις βιαιότερες απ’ ό,τι ήταν οι προηγούμενες. Αν παραμε
ρίσουμε εδώ τα ηθικολογικά λογύδρια, που αντιμετωπίζουν την 
παρούσα κατάσταση με την επαναδιατύπωση νομικών και θρη
σκευτικών αρχών, υπάρχουν, καθώς φαίνεται, μόνο δύο δυνατό
τητες: ή επιστρέφουμε στην ιδέα του «πολέμου όλων εναντίον 
όλων» (όπως έλεγε ο Χομπς), η οποία οδηγεί στην οικοδόμηση 
μιας κατασταλτικής εξωτερικής δύναμης, ή βυθίζουμε την ιστορι
κότητα στο στοιχείο της φύσης (κάτι που διαφαίνεται στην πα
ρούσα αναβίωση των φιλοσοφιών της ζωής). Υπάρχει και τρίτη 
δυνατότητα, της οποίας ακριβώς η μορφή υπάρχει ως προσχέδιο 
στον Μαρξ: να σκεφτεί κανείς την αλλαγή των ιστορικών θεσμών 
(ή καλύτερα: την «αλλαγή της αλλαγής», άρα την εναλλακτική λύ
ση στις άμεσα παρατηρήσιμες αλλαγές) ξεκινώντας από τους εν
δογενείς τους συσχετισμούς δυνάμεων, όχι απλώς αναδρομικά, 
αλλά κυρίως με προοπτική ή μέσα στη συγκυρία. Εδώ χρειάζεται, 
εναντίον των μοντέλων της μεταστροφής και της ευθύγραμμης 
εξέλιξης που υιοθετήθηκαν διαδοχικά από τον Μαρξ και επανεμ
φανίστηκαν περιοδικά στους συνεχιστές του, να απελευθερωθεί η 
τρίτη έννοια που συγκεκριμενοποιήθηκε βαθμιαία στο έργο του: η 
έννοια της τάσης και της εσωτερικής της αντίφασης.

Τρίτον, κριτική φιλοσοφία δεν είναι μόνον η σκέψη πάνω 
στο απρόσμενο που παρουσιάζει η ιστορία· κριτική είναι επίσης
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η φιλοσοφία που σκέφτεται τον προσδιορισμό της ως διανοητι
κή δραστηριότητα (δηλαδή που είναι, σύμφωνα με μια πολύ πα
λιά διατύπωση, «σκέψη της σκέψης» ή «ιδέα της ιδέας»). Από 
την άποψη αυτή, ο Μαρξ βρίσκεται σε εξαιρετικά ασταθή κατά
σταση, επειδή θεωρητικοποίησε την ιδεολογία την οποία σκια
γράφησε. Είπα ότι η φιλοσοφία δεν του συγχώρεσε σχεδόν ποτέ 
αυτή την έννοια, πράγμα το οποίο προκάλεσε μια μόνιμη ενό
χληση, που ορισμένες φορές εκδηλώθηκε ρητώς (καλό πρόσφατο 
παράδειγμα αποτελεί ένα βιβλίο του Πωλ Ρικέρ).89 Η ιδεολογία 
δηλώνει το στοιχείο μέσα στο οποίο η ίδια η φιλοσοφία διαμορ
φώνεται, όχι μόνον ως «αδιανόητη» στο εσωτερικό της, αλλά και 
ως συσχετισμός με τα κοινωνικά συμφέροντα και με την ίδια την 
πνευματική διαφορά, η οποία δεν θα μπορεί ποτέ πια να αναχθεί 
σε απλή αντίθεση ανάμεσα στον λόγο και τον παραλογισμό. Η 
ιδεολογία αποτελεί για τη φιλοσοφία το υλιστικό όνομα της πε- 
ρατότητάς της. Ωστόσο, η πιο οφθαλμοφανής από τις ανικανό
τητες του μαρξισμού υπήρξε ακριβώς η τύφλωσή του απέναντι 
στη δική του ιδεολογική λειτουργία, στη δική του ιδεοποίηση του 
«νοήματος της ιστορίας» και στη μετατροπή του σε εγκόσμια 
θρησκεία μαζών, κομμάτων και κρατών. Είδαμε ότι μία τουλάχι
στον αιτία αυτής της κατάστασης οφείλεται στον τρόπο με τον 
οποίο ο νεαρός Μαρξ αντέταξε στην ιδεολογία την επαναστατι
κή πρακτική του προλεταριάτου, καθιστώντας την απόλυτο μέγε
θος. Γι’ αυτό και πρέπει στο σημείο αυτό να αποδεχτούμε συγ
χρόνως δύο, αντιθετικές μεταξύ τους, θέσεις: η φιλοσοφία θα εί
ναι «μαρξιστική» στο μέτρο που, για την ίδια, το ζήτημα της 
αλήθειας θα κρίνεται από την ανάλυση μιας πλασματικής καθο-

89. Ραιιΐ ΚΐοοαίΓ, ΐ6ΰίυΓ68 οη ΙάβοΙοβΥ αηά ϋΐορΐα , ΟοΙιιιηΜα υηΐν€Γδΐΐγ Ρι^δδ, 

Νέα Υόρκη 1986.
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λικότητας που οδηγείται στην αυτονομία· αλλά της χρειάζεται 
πρώτα να είναι «μαρξιστική» εναντίον του Μαρξ, γιατί το πρω
ταρχικό αντικείμενο της κριτικής της θα είναι η ταυτόχρονη 
αποδοχή και απόρριψη της ιδεολογίας στον ίδιο τον Μαρξ.

Τέταρτον, η φιλοσοφία του Μαρξ αποτελεί, ανάμεσα στον 
Χέγκελ και τον Φρόυντ, παράδειγμα μιας σύγχρονης οντολογίας 
της σχέσης ή, σύμφωνα με την έκφραση που χρησιμοποίησα, της 
διατομικότητας. Τούτο σημαίνει ότι η φιλοσοφία του Μαρξ εγκα
θίσταται πέρα από την αντίθεση του ατομικισμού (έστω και «με
θοδολογικού») και του οργανικισμού (ή του «κοινωνιολογι- 
σμού»), των οποίων ανασυνθέτει την ιστορία και καταδεικνύει 
την ιδεολογική λειτουργία. Όμως αυτό δεν αρκεί για να χαρακτη
ρίσει την πρωτοτυπία της, διότι η σχέση μπορεί να νοηθεί είτε 
υπό τη μορφή της εσωτερικότητας είτε υπό τη μορφή της εξωτε- 
ρικότητας, δηλαδή, εκ νέου, της φυσικότητας. Πράγμα που εκ
φράζεται, στη σύγχρονη φιλοσοφία, αφενός με το θέμα της δι υ
ποκειμενικότητας (δεν υπάρχει απομονωμένο «υποκείμενο» που 
αναπαριστά τον κόσμο, αλλά μάλλον μια κοινότητα που πηγάζει 
από πολλά υποκείμενα) και, αφετέρου, με το θέμα της πολνπλο- 
κότητας (της οποίας οι πιο γοητευτικές εκφάνσεις θεμελιώνονται 
μεταφορικώς στη νέα συμμαχία της φυσικής και της βιολογίας). 
Ο Μαρξ δεν μπορεί να αναχθεί σε καμία από τις δύο αυτές θέ
σεις. Αυτό οφείλεται στο ότι η διατομικότητα, στον Μαρξ, νοεί
ται πάντοτε ως συνάρτηση της πάλης των τάξεων, η οποία απο
τελεί την «ύστατη» κοινωνική δομή που καταμερίζει συγχρόνως 
την εργασία, τη σκέψη και την πολιτική. Φιλοσοφώ υπέρ και κα
τά του Μαρξ σημαίνει θέτω το ζήτημα, όχι του «τέλους της πά
λης των τάξεων» —αιώνιας ευσεβούς ευχής για κοινωνική αρμο
νία—, αλλά των εσωτερικών ορίων της πάλης των τάξεων, δηλα
δή των μορφών της ανθρώπινης διατομικότητας που, ενώ δια
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σταυρώνονται παντού με την πάλη των τάξεων, δεν ανάγονται 
εντούτοις κατά κανέναν τρόπο σ’ αυτήν. Το ζήτημα των μεγάλων 
«ανθρωπολογικών διαφορών» που μοιάζουν με την πνευματική 
διαφορά (αρχίζοντας από τη σεξουαλική διαφορά) μπορεί να 
χρησιμεύσει εδώ ως καθοδηγητικό νήμα. Αλλά θα ήταν επίσης δυ
νατό, έστω και με δεδομένες τις αποστάσεις ως προς τον Μαρξ, 
το μοντέλο της συνάρθρωσης μιας προβληματικής των τρόπων 
παραγωγής (ή της «οικονομίας», με τη γενική σημασία του όρου) 
και μιας προβληματικής του τρόπου υποταγής (άρα του τρόπου 
συγκρότησης του «υποκειμένου», υπό τη δράση συμβολικών δο
μών), να αποτελεί διαρκώς απαραίτητη αναφορά. Ακριβώς επει
δή αυτή η συνάρθρωση αποτελεί έκφραση της διπλής άρνησης του 
υποκειμενισμού και του νατουραλισμού που, περιοδικώς, επανα
φέρει τη φιλοσοφία προς την ιδέα της διαλεκτικής.

Πέμπτον, τέλος, προσπάθησα να δείξω ότι στον Μαρξ η σκέ
ψη της κοινωνικής σχέσης αποτελεί το αντίβαρο της πρωτοκαθε
δρίας που παραχωρείται στην επαναστατική πρακτική («μετασχη
ματισμός του κόσμου», «αντίρροπη τάση», «αλλαγή μέσα στην 
αλλαγή»). Πράγματι, το κίνημα μιας εξισωτικής και απελευθερω
τικής εξέγερσης ιδρύει μεταξύ του ατόμου και του συνόλου μια 
αμοιβαιότητα που είναι κατά κύριο λόγο διατομική. Το ελάχιστο 
ασυμπίεστο όριο ατομικότητας και κοινωνικότητας που ο Μαρξ 
περιγράφει μιλώντας για την καπιταλιστική εκμετάλλευση, απο
τελεί πράξη αντίστασης στην καταπιεστική κυριαρχία· και ο 
Μαρξ έδειξε πως η αντίσταση αυτή δεν χρειάζεται να επινοηθεί ή 
να προκληθεί, διότι είναι παρούσα από την αρχή. Μπορούμε να 
δεχτούμε ότι, ακριβώς για να θεμελιώσει τη θέση αυτή, χρησιμο
ποίησε για λογαριασμό του μια περιοδολόγηση της καθολικής 
ιστορίας, η οποία του επέτρεπε να σκεφτεί ότι η πάλη των «από 
κάτω» προέρχεται από τα βάθη της συλλογικής ιστορίας.
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Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε εδώ ένα επιπλέον βήμα, διότι αν 
ο Μαρξ ήταν μόνον ο στοχαστής της εξέγερσης, τότε η σταθερή 
του αντίθεση στην ουτοπία δεν θα είχε νόημα. Η αντίθεση αυτή 
δεν θέλησε ποτέ να αποτελέσει παραίτηση από τη δύναμη της 
εξέγερσης και της φαντασίας που χαρακτηρίζει το πνεύμα της 
ουτοπίας. Και όντως δεν ήταν παραίτηση, στο μέτρο που ανα
γνωρίζει κανείς μέσα στην ιδεολογία το ίδιο το στοιχείο ή το 
υλικό της πολιτικής, στρέφοντας οριστικά την πλάτη στη θετικι- 
στική φλέβα του μαρξισμού. Όμως αυτό υπογραμμίζει τα ερωτη
ματικά που περιέχονται στην αντι-ουτοπική κίνηση του Μαρξ, η 
οποία προσδιορίζεται από τους όρους πράξη και διαλεκτική. 
Πρόκειται γι’ αυτό που ονόμασα δράση στο παρόν και για εκεί
νο που επιχείρησα να αναλύσω ως θεωρητική γνώση των υλικών 
συνθηκών που συγκροτούν το «παρόν». Η διαλεκτική, η οποία 
επί μακρόν σήμαινε την αναγωγή της επανάστασης στην επιστή
μη, ή το αντίστροφο, θα μπορούσε τώρα απλώς να θέσει το 
(απείρως ανοιχτό) ζήτημα της διαπλοκής τους.90 Τούτο δεν ση
μαίνει ότι ο Μαρξ περιορίζεται σε ένα λιγότερο φιλόδοξο πρό
γραμμα, αλλά ότι του αποδίδεται για πολύ καιρό η θέση του 
απαραίτητου «αγωγού» μεταξύ φιλοσοφίας και πολιτικής.

90. Ο Ιεαη-Οαικίε ΜϊΙικγ χρησιμοποίησε τον όρο διαπλοκή [οοη]οηο1ίοη] στο 
βιβλίο του ϋοπΒίαί, ΥεπΙίβΓ, Παρίσι 1992.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1818 Γέννηση του Μαρξ στην πόλη Τρίερ (Πρωσική Ρηνανία).
1820 Γέννηση του Ένγκελς.
1831 Θάνατος του Χέγκελ. Ο Πιερ Λερού (Ρίειτε Ιειυιιχ) στη Γαλλία και ο 

Ρόμπερτ Όουεν (Κοβειΐ Οννεη) στην Αγγλία επινοούν τη λέξη σοσιαλι
σμός. Εξέγερση των εργατών μεταξιού στη Λυών.

1835 Φουριέ (Ροιπήγ): Ια Γαυ55ε Ιηάιΐ5ίήε ιηοκεΐέε.
1838 Ο Φέργκους Ο’Κόννορ (Ρ6αΓ§ιΐδ 0 ’€οηηοΓ) συντάσσει το Ρεορίε’δ 

Οιοηετ (μανιφέστο του αγγλικού «χαρτισμού»). Ο Μπλανκί (Βίβηςιιί) 
προτείνει τη «δικτατορία του προλεταριάτου».

1839 Ο Μαρξ σπουδάζει νομικά και φιλοσοφία στα πανεπιστήμια της Βόν
νης και του Βερολίνου.

1841 Φόυερμπαχ (ΡαιεΓβ&οΗ): Η ουσία του χριστιανισμού. Προυντόν 
(ΡΐΌΐκϋιοη): Τι είναι ιδιοκτησία; Ες (Ηεδδ): Η ευρωπαϊκή τριαρχία. Δι
δακτορική διατριβή του Μαρξ (Διαφορά της δημοκρίτειας και επικού
ρειας φυσικής φιλοσοφίας).

1842 Ο Μαρξ αρχισυντάκτης της Εφημερίδας της Ρηνανίας. Καμπέ (Οα&εΐ): 
Ταξίδι στην Ικαρία.

1843 Κάρλαϊλ (ΟτΐΥΐε): Ρα5ί αηά Ρτε5εηί. Φόυερμπαχ: Ρήηαρεζ άε Ια ρΗίΙο- 
5ορΜε άε Γανεηίτ. Ο Μαρξ στο Παρίσι· συντάσσει τα Γαλλογερμανικά 
Χρονικά (στα οποία περιέχονται το Εβραϊκό ζήτημα και η Εισαγωγή 
στην κριτική της φιλοσοφίας του δικαίου του Χέγκελ).

1844 Κοντ ((Ζοπιΐε): ϋί5ωυΓ5 5ϋΓΓε$ρήΙ ρο5ίίίί. Χάινε (Ηοΐπε): ϋ^ΙδοΜαπά, 
6ΐη Ψίηίεπη&ΓοΗβη. Ο Μαρξ συντάσσει τα «Χειρόγραφα του 1844» (Πο
λιτική οικονομία και φιλοσοφία) και δημοσιεύει (μαζί με τον Ένγκελς) 
την Αγία Οικογένεια· ο Ένγκελς δημοσιεύει το έργο Η κατάσταση της 
εργατικής τάξης στην Αγγλία.

1845 Στίρνερ (δΐίτηοΓ): ΐν η ίς υ ε  εϊ 5α ρΓορπέίέ. Ες: I  Έ55εηοε άε Γατ§εηΐ. Ο
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Μαρξ εξορίζεται στο Βέλγιο* συντάσσει τις «Θέσεις για τον Φόυερ- 
μπαχ» και, μαζί με τον Ένγκελς, τη Γερμανική ιδεολογία.

1846 Αθλιότητα της φιλοσοφίας (απάντηση στη Φιλοσοφία της αθλιότητας 
του Προυντόν). Ο Μαρξ προσχωρεί στην «Ένωση των δικαίων» που 
μετονομάζεται σε «Ένωση των κομμουνιστών», για την οποία και συ
ντάσσει (το 1847) μαζί με τον Ένγκελς το Μανιφέστο του κομμουνιστι
κού κόμματος.

1847 Νόμος για το δεκάωρο στην Αγγλία (μειώνεται η εργάσιμη ημέρα). Μι- 
σελέ (ΜίοΗεΙεί): Ιε  Ρευρίε.

1848 Ευρωπαϊκές επαναστάσεις (Φεβρουάριος). Ο Μαρξ επιστρέφει στη 
Γερμανία και γίνεται αρχισυντάκτης της Νέας Εφημερίδας της Ρηνα
νίας, που αποτελούσε δημοκρατικό επαναστατικό όργανο. Σφαγή των 
γάλλων εργατών στις «μέρες του Ιουνίου». Κύμα μετανάστευσης για το 
χρυσάφι της Καλιφόρνιας. Ρενάν (Κεηαη): ΙΆ νεπΐτ άε Ια 8άεποε (δημο
σιεύτηκε το 1890)· Τζων Στιούαρτ Μιλ (Μιπ δίιιαΠ ΜϊΠ): Ρήηάρ1ε8 οί 
ΡοΜοαΙ ΕωηοΐΏ)τ Θιέρσος (ΤΜοΓδ): Οε Ια ρτορήέΐέ Λερού (Ιχγοιιχ): 
Οε Γέξοίίΐέ.

1849 Ήττα της Εθνοσυνέλευσης της Φραγκφούρτης και ανακατάληψη της 
Γερμανίας από τα πριγκιπικά στρατεύματα. Ο Μαρξ μεταναστεύει στο 
Λονδίνο.

1850 Μαρξ: Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία. Ριχάρδος Βάγκνερ: Ο Ιουδαϊ
σμός στη μουσική.

1851 Πραξικόπημα του Λουδοβίκου Ναπολέοντα Βοναπάρτη.
1852 Μαρξ: Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη. Διάλυση της 

«Ένωσης των κομμουνιστών».
1853 Ουγκώ: Ιε8 ΟίΜτηεηΐν Γκομπινώ (ΟοΜηεαιι): Ε88θί 8ητ Γίηέβαΐΐΐέ άε8 

Γαεε8 Ιιυιηαίηε8.
1854-1856 Πόλεμος της Κριμαίας.
1857 Ράσκιν (Κιΐδίάη): ΤΗε Ροΐΐΐΐοαΐ Εωηοπιγ οί Ατι- Μπωντλαίρ: Τα άνθη 

του κακού.
1858 Προυντόν: Όε Ια ]υ8ίΐοε άαη8 Ια ΚένοΜιοτι εΐ άαη8 Γέ§1ϊ8ε· Μιλ: Οτι Ιΐ- 

ϋειΐγ' Λασάλ (Ιαδδ&ΙΙε): Ια ρ!ιίΐ080ρΜε ά’Ηέταάϋε ΓΟ&ειιτ.
1859 Μαρξ: Συμβολή στην κριτική της Πολιτικής οικονομίας. Έναρξη των 

έργων για τη διώρυγα του Σουέζ. Λαρβίνος: Η καταγωγή των ειδών. 
Ίδρυση του Εη£ΐί8ή\νοπιαη ’8 Ιουπιαΐ (του πρώτου φεμινιστικού περιοδι
κού).

1861 Εμφύλιος πόλεμος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατάργηση της δουλοπα
ροικίας στη Ρωσία. Λασάλ: $γ8ΐέπιε άε8 άτοίΐ8 αε(}ΐιΐ8.

200



1863 Πολωνική εξέγερση. Ουγκώ: Οι Άθλιον Ρενάν: Η ζωή του Ιησού Ντο- 
στογιέφσκι: Ταπεινοί και Καταφρονεμένοι.

1864 Αναγνώριση του δικαιώματος της απεργίας στη Γαλλία. Ίδρυση της 
«Διεθνούς Ένωσης των Εργατών» στο Λονδίνο: ο Μαρξ γραμματέας 
του γενικού της συμβουλίου.

1867 Ο Ντισραέλι θεσμοθετεί την καθολική ψηφοφορία για τους άντρες 
στην Αγγλία· τελωνειακή ενοποίηση της Γερμανίας. Μαρξ: Το Κεφά
λαιο. Κριτική της πολιτικής οικονομίας, Πρώτο βιβλίο (Η Διαδικασία 
παραγωγής του κεφαλαίου). Η Γαλλία κατακτά το νότιο Βιετνάμ.

1868 Πρώτο συνέδριο των βρετανικών συνδικάτων (ΐΓαάβ ιιηίοηδ). Χαίκελ 
(ΗαείΜ): Ηίςίοίϊε άε Ια σέαΐΐοη παίιίΓεΙΙε· Γουίλιαμ Μόρις (Ψίΐΐίαπι Μογ- 
πδ): Ήιε ΕαηΙιΙγ Ραταάΐ8ε.

1869 Ίδρυση της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας [Μπέμπελ (Βεβθΐ), Λή
μπκνεχτ (ϋββίαίθάιΐ)]. Εγκαίνια της διώρυγας του Σουέζ. Μιλ: Τ1\ε 5υύ- 
]εοΐίοη οί Ψοιηεη. Τολστόι: Πόλεμος και ειρήνη. Μάθιου Άρνολντ 
(ΜααΗον Ατηοΐφ: Ούΐιιτε αηά Αηοχώγ.

1870-1871 Γαλλογερμανικός πόλεμος. Ανακήρυξη της Γερμανικής Αυτοκρα
τορίας στις Βερσαλλίες. Πολιορκία του Παρισιού, εξέγερση της Κομ
μούνας. Μαρξ: Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία (Κάλεσμα της Διε
θνούς). Μπακούνιν (Βαίωιιηίηε): ΙΈτηρίτε 1<:ηουΐο-£εηηαηΐ(]ΐιε I (Όΐευ εί 
Γέΐαί).

1872 Συνέδριο της Χάγης (διάσπαση της Πρώτης Διεθνούς, η έδρα της οποί- 
ας μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη). Ρωσική μετάφραση του πρώτου βιβλί
ου του Κεφαλαίου. Δαρβίνος: Η προέλευση του ανθρώπου. Νίτσε: Η 
γέννηση της τραγωδίας.

1873 Μπακούνιν: Κρατισμός και αναρχία.
1874 Ουάλρας (ΨαίΓΟδ): έίειηεηίς ά’έωηοτηϊε ρυΓε.
1875 Ενοποιητικό συνέδριο του γερμανικού σοσιαλισμού («λασαλικοί» και 

«μαρξιστές») στην Γκότα. Γαλλική μετάφραση του πρώτου βιβλίου του 
Κεφαλαίου.

1876 Η Βικτωρία στέφεται αυτοκράτειρα των Ινδιών. Σπένσερ (δροηοθΓ): 
Ρήηαρίεβ οί 50ά0ΐ0£γ. Επίσημη διάλυση της Διεθνούς. Ντοστογιέφσκι: 
Οι Δαιμονισμένοι. Εγκαίνια του Ρ€δΐδρί6ΐ1ι&ιΐδ του Μπαϊρόιτ.

1877 Μαρξ: «Επιστολή στον Μιχαηλόφσκι». Μόργκαν (Μογ^οπ): Η αρχαία 
κοινωνία.

1878 Αντισοσιαλιστικός νόμος στη Γερμανία. Ένγκελς: Αντί-Ντύρινγκ (Ο 
κύριος Ευγένιος Ντύρινγκ ανατρέπει την επιστήμη) (με ένα κεφάλαιο 
του Μαρξ).

201



1879 Ίδρυση του Γαλλικού Εργατικού Κόμματος από τους Γκεζντ (Οιιεδάε) 
και Λαφάργκ (ΙαίαΓ£ΐΐ6). Ίδρυση της Ιρλανδικής Αγροτικής Ένωσης. 
Χένρυ Τζωρτζ (Ηοπιγ 0€ογ§6): Πρόοδος και φτώχεια.

1880 Αμνηστία για τους κομμουνάρους.
1881 Νόμος για τη δωρεάν, μη θρησκευτική και υποχρεωτική πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση στη Γαλλία. Δολοφονία του Αλεξάνδρου Β' από την ομάδα 
«Ελευθερία του λαού». Ντύρινγκ (Οϋ1ιπη£): ϋΐβ ΙυάεηίΓαβϋ 81$ Καβεη-, 
$ίΐΐεη- υηά Κυ1ΐυτ-ίΓα£€. Μαρξ: «Επιστολή στη Βέρα Ζάσουλιτς».

1882 Ένγκελς: Ο Μπρούνο Μπάονερ και ο πρωτόγονος χριστιανισμός.
1883 Θάνατος του Μαρξ. Ο Πλεχάνοφ (Ρ&Μαηον) ιδρύει την ομάδα «Απε

λευθέρωση από την εργασία». Μπέμπελ: Η Γυναίκα και ο σοσιαλισμός. 
Νίτσε: Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα.
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

1. Ως γνωστόν, ο μαρξιστής και φιλόσοφος Ετιέν Μπαλιμπάρ 
υπήρξε μαθητής του Λουί Αλτουσέρ και, κατά κάποιον τρόπο, 
συνεχιστής του έργου του. Ο Αλτουσέρ υποστήριζε ότι δεν είναι 
καθόλου εύκολο να είσαι μαρξιστής στη φιλοσοφία· πιστεύω 
πως το βιβλίο Η φιλοσοφία τον Μαρξ αποτελεί, συν τοις άλ- 
λοις, μια καλή επιβεβαίωση της εν λόγω πεποίθησης του δασκά
λου. Όπως και να ’χει το πράγμα, στην περιορισμένη έκταση αυ
τής της μελέτης ο Μπαλιμπάρ κατορθώνει έναν μικρό άθλο: αφε
νός, παρουσιάζει ανάγλυφα την ιστορία των φιλοσοφικών περι
πετειών του μαρξισμού, περιγράφοντας τους πρωταγωνιστές και 
τα ζητήματα που διακυβεύονταν κάθε φορά· αφετέρου, διατυπώ
νει ορισμένες δικές του φιλοσοφικές θέσεις ως προς τον μαρξι
σμό, ανοίγοντας ταυτόχρονα ένα καινούργιο πεδίο θεωρητικών 
αναζητήσεων, πολιτικών εκτιμήσεων και προτάσεων για το μέλ
λον. Επιπλέον, η σημασία της μελέτης του Μπαλιμπάρ μπορεί 
να γίνει ευκολότερα κατανοητή, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 
το βιβλίο του κυκλοφόρησε το 1993, σχεδόν ταυτόχρονα με τα 
Φαντάσματα του Μαρξ του Ζακ Ντεριντά. Τα δύο αυτά κείμενα 
αποτέλεσαν πράγματι, τουλάχιστον στη Γαλλία, το έναυσμα για 
την «επιστροφή» ή «επανάκαμψη» στο προσκήνιο του μαρξικού 
έργου και της σημασίας του. Σήμερα παρατηρείται έντονο και, σε
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σημαντικό βαθμό, φρέσκο ενδιαφέρον για τη σκέψη του Μαρξ, 
την ιστορία της και τις προοπτικές της. Το ενδιαφέρον αυτό 
αποτυπώνεται με ποικίλες μορφές: επανεκδόσεις κλασικών έρ
γων, νέες μελέτες, αφιερώματα περιοδικών, διεθνή συνέδρια, πο
λιτικές αναλύσεις. Το πού θα οδηγήσουν όλες αυτές οι διεργα
σίες παραμένει άδηλο προς το παρόν. Εκείνο που διαφαίνεται 
με βεβαιότητα, είναι πως γινόμαστε ήδη μάρτυρες μιας εκ νέου 
διατύπωσης του μεγάλου ρεύματος σκέψης που ονομάστηκε 
«μαρξισμός».

2. Είναι σαφές ότι τα θεωρητικά προβλήματα που θέτει το βιβλίο 
είναι σημαντικά και πολύπλοκα. Το γεγονός αυτό ανακλάται και 
σε ορισμένες μεταφραστικές δυσκολίες. Ωστόσο, η πληθώρα ελ
ληνικών μεταφράσεων της μαρξιστικής “γραμματείας” (και ιδι
αίτερα της αλτουσεριανής) προσφέρει, τις περισσότερες φορές, 
δόκιμες λύσεις στα διλήμματα του μεταφραστή. Θα επιμείνω στη 
δυσκολότερη μεταφραστική επιλογή που υποχρεώθηκα να κάνω. 
Πρόκειται για τη μετάφραση του όρου 8ΐι]έΐΐοη, που σημαίνει 
ταυτοχρόνως υποταγή και υποκειμενοποίηση, διαδικασία παρα
γωγής τον υποκειμένου. Στα γαλλικά, η λέξη δΐι]6ΐ δηλώνει αφε
νός τον νπήκοο (εκείνον που υπόκειται σε μια εξουσία, που υπα
κούει και υποτάσσεται)· αφετέρου, δηλώνει το νποκείμενο, με τη 
γραμματική, αλλά και τη σύγχρονη νομική και πολιτική σημασία 
της λέξης. Ο Μπαλιμπάρ εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αμφι
σημία του όρου, αναδεικνύοντας τη διαλεκτική σχέση μεταξύ της 
διαδικασίας υποταγής των υπηκόων και της διαδικασίας παρα
γωγής των υποκειμένων, που οδηγεί σε μια νέου τύπου υποκει
μενικότητα. Στη μετάφραση προτίμησα να αποδώσω τη λέξη 
8ΐι]έΐΐοη ως «υποταγή», διότι έτσι τις περισσότερες φορές διασα
φηνίζεται το νόημα του κειμένου, αν και είναι αλήθεια ότι χάνε
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ται κάπως η πολυσημία του πρωτοτύπου. Γενικότερα, το τρίτο 
κεφάλαιο του βιβλίου («Ιδεολογία ή φετιχισμός: εξουσία και 
υποταγή») αποτελεί κομβικό σημείο για την εξέλιξη ορισμένων 
ιδεών του Μπαλιμπάρ σχετικά με την πολιτική θεωρία (π.χ. οι 
έννοιες «αυτονομία» και «ετερονομία» της πολιτικής), οι οποίες 
αναπτύσσονται σε πιο επεξεργασμένη μορφή σε πρόσφατα κείμε
νά του (κυρίως στο σημαντικό βιβλίο, αμετάφραστο ακόμη στα 
ελληνικά, Ο φόβος των μαζών. Πολιτική και φιλοσοφία πριν και 
μετά τον Μαρξ [έΐίεηηε ΒαΗ&βτ, Ια ΟΓαΐπίβ άε$ ιώά$$£$. ΡοΙίΙίηυβ 
6ί ρΗίΙοχορΙιΐβ αναπΐ 61 αρτέχ Ματχ, εκδ. Οαΐΐΐέβ, Παρίσι 1997]).

3. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον δάσκαλό μου Δ. Ν. Μα- 
ρωνίτη, επειδή μπήκε πρόθυμα στον κόπο να διαβάσει μια πρώ
τη μορφή της μετάφρασης και να μου κάνει ιδιαίτερα χρήσιμες 
υποδείξεις. Επίσης, να ευχαριστήσω τη φίλη μου Νίκη Μου- 
ντζούρογλου για τη συμπαράστασή της, υλική και ηθική. Ευχαρι
στίες οφείλονται ακόμη στον Μιχάλη Μπαρτσίδη, για τη βοήθειά 
του ως προς την ελληνική βιβλιογραφία, και στην Αρετή Μπου- 
κάλα, για τις εξαιρετικά φροντισμένες διορθώσεις της. Τέλος, το 
να ευχαριστήσω απλώς τον φίλο Παναγιώτη Πούλο θα ήταν άδι
κο και εντελώς ανεπαρκές, αφού χωρίς τη δική του παρότρυνση, 
υπομονή και αμέριστη βοήθεια η μετάφραση αυτή δεν θα μπο
ρούσε να ολοκληρωθεί σε καμία περίπτωση. Βεβαίως, παρόλο 
που είναι αυτονόητο, οφείλω να υπογραμμίσω ότι η τελική ευ
θύνη για το μεταφραστικό αποτέλεσμα παραμένει αποκλειστικά 
δική μου.

4. Κάθε πνευματική εργασία έχει τους υλικούς της όρους. Τούτο 
ισχύει και για την παρούσα μεταφραστική προσπάθεια — μια 
και η μέχρι πρόσφατα ταπεινή και καταφρονεμένη μετάφραση
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διεκδικεί σήμερα να αναγνωριστεί ως πνευματική εργασία πρώ
της τάξεως. Οι υλικοί όροι της, λοιπόν, όπως τουλάχιστον προ
σωπικά τους βίωσα, θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με ταινία 
που έχει χάπυ-εντ: περάσαμε από σαράντα κύματα, όμως η τελι
κή κατάληξη ήταν αίσια. Τέλος καλό όλα καλά, λοιπόν; Ίσως να 
είναι κι έτσι. Μου έρχεται όμως στο νου ο σεφερικός στίχος και 
σκέφτομαι ότι, όπως ακριβώς «κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει, τι 
να την κάνεις τη δύναμη, δεν μπορείς να ξεφύγεις τη θάλασσα 
που σε λίκνισε και που γυρεύεις», έτσι δεν μπορείς, όσο κι αν το 
προσπαθείς, να ξεφύγεις από τα φαντάσματα· του Μαρξ ή κά
ποιων άλλων, νεκρών.

Α. Σ.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Το να προσανατολιστεί κάποιος μέσα στην τεράστια βιβλιογραφία 
των έργων του Μαρξ, των συνεχιστών και των σχολιαστών του, 
έχει γίνει πολύ δύσκολο. Κανείς —εκτός από μερικούς ειδικευμέ
νους βιβλιοθηκονόμους— δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ελέγχει 
όλο το διαθέσιμο υλικό, ακόμη και σε μία μόνη γλώσσα (η πτώση 
της δημοτικότητας του μαρξισμού, πολύ διαφορετική εξάλλου από 
χώρα σε χώρα, δεν βοήθησε καθόλου, διότι είχε ως αποτέλεσμα να 
εξαφανιστούν ή να γίνουν δυσεύρετα πολλά κείμενα και εκδόσεις, 
ακόμη και πρόσφατες, που δεν είναι κατ’ ανάγκην οι χειρότερες). 
Παρ’ όλα αυτά τα εμπόδια, θα προσπαθήσουμε να υποδείξουμε 
εδώ ορισμένες αναγνώσεις και κάποια εργαλεία δουλειάς, για να 
συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που δόθηκαν μέσα στο κείμενο. 
Το βάρος θα δοθεί στη γαλλική βιβλιογραφία, αλλά θα επισημαν- 
θούν και ορισμένα πολύ σημαντικά ξένα βιβλία.

1. Έργα τον Μαρξ

Το πρόβλημα έχει δύο όψεις. Αφενός, το έργο του Μαρξ είναι 
ημιτελές. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το γεγονός αυτό με
ταφράζεται σε περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην εργασία του 
Μαρξ, σε εσωτερικές δυσκολίες και σε μια πνευματική στάση συ
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νεχούς επανεξέτασης, η οποία οδηγούσε τον συγγραφέα στο να 
«ξαναδουλεύει» τις έννοιές του παρά στο να ολοκληρώνει τα βι
βλία του. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ανέκδοτα κείμενα, ορισμένα 
από τα οποία έγιναν εκ των υστέρων «έργα», εξίσου σημαντικά 
με τα τελειωμένα κείμενα. Αφετέρου, η έκδοση αυτών των κειμέ
νων (η επιλογή εκείνων που θα θεωρούνταν σημαντικότερα, αλ
λά και ο τρόπος παρουσίασής τους, ή ακόμη και περικοπής 
τους) υπήρξε πάντοτε αντικείμενο πολιτικής διαπάλης μεταξύ 
διαφορετικών «τάσεων», ισχυρών κρατικών μηχανισμών, οπα
δών, καθώς και πανεπιστημιακών. Δύο φορές η έκδοση των 
Ματχ-ΕηξβΙί ΰαιιηιίΑυαίζαϋε («Απαντα τα έργα του Μαρξ και 
του Ένγκελς», γνωστή και ως ΜΕΟΑ) διακόπηκε απότομα: για 
πρώτη φορά στη δεκαετία του 1930, όταν το σταλινικό καθεστώς 
σταμάτησε το εκδοτικό εγχείρημα που είχε ξεκινήσει μετά τη Ρω
σική επανάσταση ο Ριαζάνωφ· για δεύτερη φορά, όταν ο «υπαρ
κτός σοσιαλισμός» κατέρρευσε στην ΕΣΣΔ και στη Λ.Δ. Γερμα
νίας, διακόπτοντας (προσωρινά;) την πραγματοποίηση της έκδο
σης «ΜΕΟΑ-2». Η επιλογή της άλφα ή της βήτα έκδοσης, επομέ
νως, δεν είναι καθόλου ουδέτερη: συχνά συμβαίνει υπό τον ίδιο 
τίτλο να μη βρίσκουμε, στην πραγματικότητα, ακριβώς το ίδιο 
ακριβώς κείμενο. Η έκδοση των πρωτότυπων γερμανικών κειμέ
νων που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι η Μβτχ-Εηββΐβ 
ΨβΑβ [Έργα των Μαρξ και Ένγκελς], δημοσιευμένη στο Βερο
λίνο από τις εκδόσεις ϋίδΐζ νεΓΐα§ (38+2 τόμοι), 1961-1968.

Στις προηγούμενες δυσκολίες προστίθεται άλλη μία, καθαρά 
γαλλική, δυσκολία: δεν υπήρξε ποτέ συστηματική έκδοση (όχι 
πλήρης, αλλά χρονολογική, η οποία εκτός των έργων να συμπε
ριλαμβάνει τα άρθρα και την αλληλογραφία, όπως δηλαδή συμ
βαίνει στη γερμανική, στη ρωσική, στην αγγλική ή στην ισπανική 
έκδοση). Οι τέσσερις απόπειρες που έγιναν προς αυτήν την κα
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τεύθυνση, όλες με παραλείψεις και συχνά με σοβαρά σφάλματα, 
υπακούοντας σε αντίθετα κριτήρια, είναι:

1/ Η έκδοση Οευνκ5 ρήϋο$ορΙιί(]υ65, ροΐΐΐΐηυβδ εί έοοιηοιηϊ- 
φιβ5 άε Μάγχ α  ΕηξβΙ$ [Φιλοσοφικά, πολιτικά και οικονομικά 
έργα των Μαρξ και Ένγκελς], μτφρ. ΜοΙϊϊογ, εκδόσεις Οο&εδ, 
Παρίσι 1946 κ.ε. (ένα μέρος της οποίας ξανατυπώθηκε πρόσφα
τα από τις εκδόσεις Οιαπιρ ϋβιτ).

2/ Η ανολοκλήρωτη σειρά των Οευντβί οοωρίέίεχ άε ΚάτΙ 
Ματχ [Απαντα του Καρλ Μαρξ] και των Οευντεί οοιηρΙέϊε$ άε 
Γπεάπώ Εη$εΐ3 [Άπαντα του Φρήντριχ Ένγκελς] που αργότερα 
συγχωνεύτηκαν σε Οεαντε$ άε Ματχ εί Εηξεΐβ [Έργα των Μαρξ 
και Ένγκελς], των έάϊΐίοηχ δοάαΐεχ (ορισμένα κείμενα κυκλοφό
ρησαν και σε σχήμα τσέπης από τον ίδιο εκδοτικό οίκο).

3/ Οι τρεις τόμοι των Οεαντε$ [Έργα] του Καρλ Μαρξ, που 
δημοσιεύτηκαν υπό τη διεύθυνση του Μαχΐιηΐΐΐεη Κιώεΐ στη 
ΒΜοΐΙιέςιιε άε Ια Ρΐέίαάε, εκδόσεις ΟαΙΗπιατά (Εοοηοπιίε I, 1965· 
έεοηοπιίε II, 1968· ΡΜΙο$ορΙιΐε, 1982).

4/ Η σειρά επανεκδόσεων ή ανθολογιών που δημοσιεύτηκε κατά 
τη δεκαετία του 1970 από τον Κο§ετ ϋαη§ενί11ε στην Ρειίΐε Οοΐΐεο- 
Ιίοη Μαχρετο και στη σειρά «10/18» (υΟΕ). Στις οποίες, φυσικά, 
προστίθενται πολυάριθμες μεμονωμένες εκδόσεις ή επανεκδόσεις.

Γενικά, οι μεταφράσεις των ΕάίΙϊοικ δοάαΐεχ και της ΒΜο- 
ΐΗέςιιε άε Ια Ρΐέΐαάε είναι οι καλύτερες, αλλά υπάρχουν και εξαι
ρέσεις, καθώς και σημαντικά κείμενα που δεν συμπεριλαμβάνο- 
νται σ’ αυτές.

2. Γενικές μελέτες

Δεν υπάρχει καμία πρόσφατη καλή βιογραφία του Μαρξ στα γαλ
λικά. Μπορούν πάντως να χρησιμοποιηθούν οι εξής βιογραφίες:
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— ΡΓβηζ ΜεΙιπη§, ΚατΙ Ματχ, Ηί$Ιοαε άε $α νίε, μτφρ. Ιεβη Μογ-
ΙίθΓ, έώΐΐοηδ δοάαΐεδ, Παρίσι 1983.

— ϋανκΐ Κίαζαηον, Ματχ εΐ Εη§εΐ5, ΑηΐΗιυροδ, Παρίσι 1967 [βλ.
«Επιλογή ελληνικής βιβλιογραφίας»].

— Ιεαη Βηαίιβΐ, Ματχ εί Εη§ε1ί, ΙΙΟΕ, Παρίσι 1971 (επανέκδοση).
Τα προηγούμενα αναγνώσματα θα ήταν χρήσιμο να συμπλη

ρωθούν από την Αλληλογραφία των Μαρξ και Ένγκελς, που δη
μοσιεύτηκε στις έώΐϊοηδ 5οαβ1εδ υπό τη διεύθυνση των Οίΐ&επ 
Βαώα και Ιεαη Μοπίεη

Για την πνευματική διαμόρφωση του Μαρξ, αναντικατάστα
τη παραμένει η μελέτη: Αιΐ£ΐΐδΐε Οητιιι, ΚατΙ Ματχ εί Γήεάήώ 
Εη§εΙ$, τόμος I: Ιε$ Αηηέβζ ά’εηίαηοε εί άε )ευηε$$ε. Ια βαυώε 
ήέξέΐίεηηε 1818-1820/1844 (ΡϋΓ, Παρίσι 1955)· τόμος II: ϋυ  
ΙϊύέΓαΙίαΏε άέπιοσαίΐφίε αυ οοιητηιιηί$τηε. Ια Οαζείίε ώέηαπε. 
Ιε$ Αηηαΐεβ ΐτβηεο-α11ετηαηάε$, 1842-1844 (ΡϋΡ, Παρίσι 1958)· 
τόμος III: Ματχ α Ρατί$ (ΡϋΡ, Παρίσι 1961)· τόμος IV: Ια 
ίοππαΐίοη άυ ωαΐέήαΐκπιε Ιιΐίίοπςαε (ΡϋΡ, Παρίσι 1970).

Για τη συγκρότηση της έννοιας «μαρξισμός» και τις αντιδρά
σεις των Μαρξ και Ένγκελς, μπορεί κανείς να διαβάσει το κεί
μενο: 0«ογ§65 Ηαιφΐ, «ϋε Μ&γχ αιι ΐΜτχίδπιε», στο I  ΉίΜοήεη εί 
1ε ωουνεωεηί ζοάαί, Μ&δρεπ), Παρίσι 1980. Η καλύτερη γενική 
ιστορία του μαρξισμού είναι αυτή των ιταλικών εκδόσεων 
Είπαικϋ (Τορίνο, 5 τόμοι, 1978 κ.ε.): Ξίοήα άεΐ ιηατχκιηο, υπό τη 
διεύθυνση του Ε.1. Ηο&δ&αννπι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
επίσης τα εξής: ίεδζε^ Κο1αΚο\νδΙά, Ηί$ίοΐτε άυ ιηατχώηιε, τόμος 
I: Ιε$ Γοηάαίευπ. Ματχ, Εη§ε1$ εί 1ειιτ$ ρτέάέοεί$εητν τόμος II: 
Ι ’Αβε ά’οΓ. άε Κααΐ8ΐίγ έ Ιέηίηε, Ραχατά, Παρίσι 1987, και Κεηέ 
Οαΐΐίδδοί (υπό τη διεύθυνση τού): Ιε$ Ανεηίυτεί άυ τηατχΐζιηε, 
5γΓ0δ, Παρίσι 1984.

Μια εξαιρετική παρουσίαση της ιστορίας του δυτικού φιλο-
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σοφικού μαρξισμού αποτελεί το κείμενο του Αηάτέ ΤοχεΙ, « ίε  
άένείορρειηεηΐ άιι ηιαΓχΐχιηε εη Ειιιυρε οοάάεηίαίε άεριιΐδ 1917», 
στο ΗΜοίκ άε Ια ρΜ050ρΙ)ΐβ, Ο&ΙΙίΓηαπΙ, «ΕηογοΙορΜε άε Ια 
Ρΐέϊαάε», τόμ. III, Παρίσι 1974.

3. Συμπληρωματικές αναφορές για τα κεφάλαια τον βιβλίου:

Εκτός από τις μελέτες που ήδη αναφέρθηκαν στο κείμενο και 
στις υποσημειώσεις του βιβλίου, μπορεί κανείς να ανατρέξει και 
σε ορισμένες ακόμη, σχετικές με τα θέματα του κάθε κεφαλαίου:

1) Μαρξιστική φιλοσοφία ή φιλοσοφία του Μαρξ;

Αδδοιιη ΡαιιΙ-ίαιίΓεηί και ΚαιιΙεΙ Οέτατά, Ματχίζιηε εί ώέοήε οπίϊ- 
(}υε, Ραγοι, Παρίσι 1978.

Οεηΐτε ά’έΐυάεχ εΐ άε ΚεοΗεπΛε$ Ματχίχΐε», 5ιιγ Ια άίαΐεοίίςυε, Εάί- 
Ιΐοηδ δοάαΐεχ, Παρίσι 1977.

ΟοΙΙεΙΐί Ειιάο, Ιε  Ματχΐ$πιε εί Ηε§ε1, γαλλ. μτφρ., Οιαπιρ υ&τε, 
Παρίσι 1976.

ΗοιΙώείιηεΓ Μαχ, ΤΗέοηε ίΓαάίίίοηπεΙΙε εί ώέοπε ΟΊίίςυε, Οαΐΐΐ- 
πιατά, Παρίσι 1974.

Καιιΐδ^Υ ΚατΙ, Ι ’έώϊςυε εί Ια οοηοερίϊοπ ωαίέήαΙί$ίε άε Ι’ΙιΐίίοϊΓε, 
Παρίσι 1965 (επανέκδοση).

ΚογχοΙι ΚατΙ, Ματχΐ$ιτ>ε εί ρΗΐΙοεορΜε (1923), γαλλ. μτφρ., έά. άε 
Μΐηιπί, Παρίσι 1964.

ΚοδίΚ: ΚατεΙ, Ια ΰϊαΐεαίςυε άιι οοποτεί, ΜαχρεΓΟ, Παρίσι 1978 
[βλ. «Επιλογή ελληνικής βιβλιογραφίας»].

ΕαΜοα ΟεοΓ§ε«, Ιε  Ματχί8ΐηε-1έηίηΐ8ΐηε, Β. Ηιώπιαη έάίΐ., Παρίσι 
1984.
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ΙείεβνΓε Ηεηη, ΜέίαρΜΙοεορΙύε, Μ  άε Μίηυίΐ, Παρίσι 1965 
(επανέκδ. ί ε  δγςοηιοΓε, Παρίσι 1979).

—, Ρτοΰ1έιηε$ αοίυε1$ άυ πιατχκιηε, ΡυΡ, Παρίσι 1970 (επανέκδο
ση) (βλ. «Επιλογή»].

Μαο Ζεάοη§, ί£ήί$ ρΗϊ1ο$ορΙιί(]υε$, ία  Οΐέ, Λωζάνη 1963 [βλ. 
«Επιλογή»].

Μει1εαιι-Ροηΐγ Μαιιποε, Ιε$ Α νεηίυτεί άε Ια άίαΐεοίίηυε, Οαΐΐί- 
πΐ3Γ(1, Παρίσι 1955 [βλ. «Επιλογή»].

Ραραίο&ηηοιι Κ08135, Ωε Ματχ εί άυ ιηατχΐίΐηε, Οαΐΐίπιαπί, Παρίσι 
1983.

ΡΙεΜίΐηον ΟεοΓ§ε8, 165 ζ)υε$ίίοη$ ίοηάαιηεηίαΐεδ άυ πνάΓχί$ιηε, Εάί- 
Ιϊοηδ 5οοΐ3.1εδ, Παρίσι 1948.

Κιι&εΐ Μαχίιηίΐίεη, Ματχ, ετίίΐςυε άυ ιηατχΐχιηε, Ρίΐνοί, Παρίσι
1974.

$ένε Ιυάεη, ϋηε ΐπίτοάυαΐοη α Ια ρΜοίορΙιΐε ωατχΐίΐε, έώΐίοηχ 
δοοΐαΐεχ, Παρίσι 1980 [βλ. «Επιλογή»].

δΐαΐΐηε Ιοβερίι, ΜαίέήαΙκιηε άΐαΐεοίϊςυε εί ιηαίέηαΐκιηε Ιή8ίοτΐ<]υε, 
μτφρ. από τα ρωσικά, έάίΐίοηχ δοοΐβίε», Παρίσι, χ.χ.

2) Η αλλαγή τον κόσμου: από την πράξη στην παραγωγή

Ανίηεπ δΜοηιο, Ήιε Ξοάαΐ αηά Ροΐίίίοαΐ ΤήουξΙιΐ οί ΚατΙ Ματχ, 
0αιηΙ)πά£6 υηΐνεκϊΐγ Ρτεχδ, Οαπ̂η̂ε 1968.

Βίοοίι Επιχί, ΰτοΐί ηαΐυτεί εί άίβηίΐέ Ηυτηαϊπε (Ν&ίυπεώΐ υπά τηεπ$ώ- 
Ηώε Ψϋτάε, 1961), γαλλ. μτφρ., Ρ&γοί, Παρίσι 1976.

—, Ιε  Ρππάρε εςρέταηεε (Οα$ Ρτΐηζίρ Ηοίίηυηβ), γαλλ. μτφρ., 
(ΜίπιαπΙ, τόμος I, Παρίσι 1976.

Βίοοίι ΟΗνίετ, Ι ε  Μαίέήα1ΐ$τηε, ΡυΡ «ζ)ιιε 8&ΐ5-]ε?», Παρίσι 1985.
ΒουΓβεοίχ Βεπι&ηΐ, ΡΜΙοεορΜε εί άτοίί$ άε Ι’Ιιοιηιηε άε Καηί ά 

Ματχ, ΡϋΡ, Παρίσι 1990.
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ΡαιίΓε Αίαΐη και Κ&ηοίέΓε 1&οςιιε$, Ια Ρατοίε ουνήέκ. 1830-1851, 
υΟΕ «10/18», Παρίσι 1976.

Ρυΐΐΐ ΡΓ&ηςοίχ, Ματχ εί Ια ΚένοΜΐοη ίταηςαί$ε, Ρΐαηιιηβηοη, Πα
ρίσι 1986.

ΟΐεηηοΐΙί Ιοδέ-ΑΛιΐΓ, Οή§ΐηε$ άε Ια άΐαΐεοΐΐςηε άα ίταναΐΐ, ΑιΛΐεΓ- 
ΜοηΙ&ΐ§ηε, Παρίσι 1971.

ΟΓοηφηο ΐ3οςυε$, Ματχ εί Ιεχ ωιηΐΏυηί$ΐε$ αΐίετηαηώ ά Ρατΐί, 
Μίκρετο, Παρίσι 1974.

Οπιηεΐ Οέταπί, Ι ’Εηάυταηοε άε Ια ρεη$έε, Ρΐοη, Παρίσι 1968.
ΟΓοηΐεΓ Ιεαη, Ρεηεετ Ια ρταχΐ5, ΑιΛϊεΓ, Παρίσι 1980.
Ηεκ1ε§§6Γ ΜαΠΐη, Ιείίτε μγ 1Ίιυιηαπί$τηε, μετάφραση και παρου

σίαση Κο§ετ ΜιιηίεΓ, ΑυΜετ, Παρίσι 1964 [βλ. «Επιλογή»].
Ηεηιγ ΜίοΗεΙ, Ματχ, τόμ. I: ΙΙπε ρΐιΐΐοίορήΐε άε Ια Γέαΐΐίέ, Ο&ΙΗ- 

ιηαηΐ, Παρίσι 1976.
ΗνρροϋΙε Ιεαη, £ίυάε$ $υτ Ματχ εί Ηε§εΙ, Ματοεί Κίνΐέτε, Παρί

σι 1960 [βλ. «Επιλογή»].
ΙλΜοά ΟεοΓ§ε«, Ιε  5ίαίαί ωατχκίε άε Ια ρΜοεορΜε, έά. Οοιη- 

ρΐεχε/ϋίαΐεοΐίςιιεχ, Βρυξέλλες 1976.
ΜεΓοίετ-Ιοχα δο1αη§ε, Κείουτ $ιιγ 1ε ]ευπε Ματχ, Μέπ(1ίεη8-Κϋη<±- 

χΐεοΐί, Παρίσι 1986.
Μβίηίϊογ Οαικίε, 5ητ Ια ΚένοΜΐοη ίταηςαΐ$ε. έοήί$ άε Κατί Ματχ 

εί Ρπεάηοΐι ΕηβεΙί, Εάί£ίοη$ 5οαα1ε$, Παρίσι 1970.
Νενΐΐΐε Ρΐειτε, ΰε Γαΐίέηαίίοη ά Ια )ουί$$αηοε, Μειτοεί ΚΐνΐέΓε, Πα

ρίσι 1957 (επανεκδόθηκε ως Ιε  Νουνεαυ ΙενΐαίΙιαη, I, ΑπιΙιγο- 
ροχ, Παρίσι 1970).

δένε ίυάεη, Ματχίζτηβ εί ώέοήε άε Ια ρεΓζοηηαΙΐίέ, Εάίΐίοη$ δο- 
ααΐεχ, Παρίσι 1969.

δ1ε(1ζΐε\ν&1ά Εΐίδίώειίι, ΚένοΜΐοηβ άυ $υ]εί, Μέπάίεπδ-ΚΙίηΛδίεοΚ, 
Παρίσι 1989.
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3) Ιδεολογία ή φετιχισμός: εξουσία και υποταγή

Αάοπιο Τ.Ψ. και ΗογΚΜπι€γ Μβχ, Ια ΰία1εαΐ<]υε άε Ια ταί&οη (ΰία- 
ΙεΜΙί άετ ΑυΚΙαηιηξ), Οαΐϋιηαπί, «Τεΐ», Παρίσι 1983 [βλ. 
«Επιλογή»].

ΒεΛΓαπά Μίοΐιέΐε, Ι ε  5ίαίαί άε Ια τεΐΐβΐοη ώεζ Ματχ εί Επξε1$, έάί- 
Ιΐοηδ 5οαα1ε«, Παρίσι 1979.

Οβχίοηαάϊχ (^οπιείίιιχ, I  Ίηίΐίΐυΐίοη ίτηαξΐπαίτε άε Ια $οάέίέ, Ι_ε 
5ειιί1, Παρίσι 1975 [βλ. «Επιλογή»].

Ηα&επηαχ ΙίίΓ§εη, Ια Τεώπΐςυε εί Ια βάεποε εοπιιηε «ίάέοΐοξίε», 
ϋεηοεΙ-ΟοηΐΙιίει·, «Μέάϊαίΐοηχ», Παρίσι 1978.
Μειιΐϊη, Ι ’ύηα&ηαϋοη άΐαΐε^υε. Ηΐ$ίοίτε άε ΓέεοΙε άε Ρταπάοη 
(1922-1950), γαλλ. μτφρ., Ραγοΐ, Παρίσι 1977.

Κογ8<± ΚατΙ, ΚατΙ Ματχ, Οιαπιρ ΙΛτε, Παρίσι 1971.
Μίοΐιεί Ιβοςυεδ, Ματχ εί Ια $οάέίέ ]υτΐάίηυε, Ρυ61ί$ιΐ(1, 1983.
νϊηοεηΐ Ιεαη-Ματΐε, Ια ώέοπε οήίΐφιε άε 1’έοοΐε άε Ρταηοίοτί, 

έά. Οαΐΐΐέε, Παρίσι 1976 [βλ. «Επιλογή»].

Ειδικότερα για την ιδεολογία και το ζήτημα της εξουσίας:
Αιι§έ Ματο, Ρουνοίτζ άε νΐε, ρουνοίκ άε πιοτί. Ιηίτοάυείϊοη ά ιιπε 

αηώτοροΐοβΐε άε Ια τέρτε^ίοη, ΡΐΕΐιηιηαΓίοη, Παρίσι 1977.
Βαώοιι ΑΙαίη και Βαίιηεχ ΡΓ&ηςοίδ, Ωε Γΐάέοΐο&ε, Μαχρετο, Πα

ρίσι 1976.
Βοιιπίΐειι Ρίειτε και ΡαχχεΓοη Ιε&η-ϋαικίε, Ια Κερτοάυοίίοη, έά. 

άε Μΐηιιΐΐ, Παρίσι 1970.
ϋεΙ)Γέΐγ Κέ§ΐ8, ϋήίίςυε άε Ια ταΐίοη ροΐίίίςυε, Οαΐΐίιηαπί, Παρίσι

1981.
ϋεΐΐα νοίρε Οαΐναηο, €ήίί(]υε άε ΓΐάέοΙοξΐε οοηίειηροταίηε, ΡϋΡ, 

Παρίσι 1976.
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ϋιιρΓΕί ΟέπίΓί! (υπό τη διεύθυνση τού), ΑπαΙγ$6 άε ΓΐάέοΙοβίβ, τό
μοι 1 και 2, έά. Οαΐίΐεε, Παρίσι 1981 και 1983. 

ί&Μοει ΟεοΓ§68, Ιχ Ραταάΐ§πΐ6 άυ βταηά-Ηοτηυ. Εζχαί χυτ ϊ ’ίάέο- 
Ιοβΐβ, ΡΕΟ-Ε& Βτβοΐιβ, Παρίσι 1987. 

ίείοΠ Οαιιάε, « ί ’έτε άε Γΐάέο1ο§ϊε», στην ΕηεγοΙοραεάία υηίνβτ- 
53/κ, τόμος 18 (0Γ£αηιιηι), Παρίσι 1968.

ΜεΓάεΜοχα 5ο1αη§ε, Ρουτ 1ΐτ6 Ηβξ6ΐ 61 Ματχ, έάίΐίοηδ δοάαΐεχ, 
Παρίσι 1980.

ΚίοοεϋΓ Ραιιΐ, « ί ’ίάέο1ο§ΐε εί Γιιίορΐε: άειιχ εχρΓεδχϊοηδ άε Γΐπΐ3§ί- 
παίτε 8θθίβ.1», στο ΰυ ίβχΐβ έ Γααίοη. Ε$ξαΐ$ ά’Η6πη6η6ΐιΙί(]υ6,
II, ί ε  δειιΐΐ, Παρίσι 1986.

ΤοΠ ΡαΐτΐοΚ, Ματχ 6116 ρτοϋΐέωβ ά6 Γίάέοΐοβίε. Ιχ ηιοάέΐβ έβγρ- 
ίίβη, ΡΌΡ, Παρίσι 1988.

Ειδικότερα για τον φετιχισμό και το ζήτημα της υποταγής: 
ΒβιιάπΙΙ&Γά Ιείΐπ, Ρουτ υπβ αΐίΐςυβ άβ Γβοοηοιηίβ ροΐίίίςυβ άυ 

5ΐβΠ6, ΟαΙΗπιατά, «Τεΐ», Παρίσι 1972.
Βίάεΐ Ιαοςαεχ, ζ>υ6 ίαΐτβ άυ ϋαρίίαΠ Μαίέήαυχ ρουτ Ια κίοηάαΐΐοη 

άυ ΓηιΐΓχίχΓΠ{?, ΚΙίηοΚδίεοΚ, Παρίσι 1985. 
ϋεβοτά Ουγ, Ια 5οαβίέ άυ φεοΐαάε (1967), έά. Οέτατά ίεβονϊοί, 

Παρίσι 1987.
Οοάεΐΐετ Μαιιποε, Καΐΐοηαΐΐΐέ 6ί ίτταίϊοηαΐΐΐέ βη έωποιηΐβ, Μαχρε- 

γο, Παρίσι 1966.
Οοάεΐίετ Μαυποε, Ηοπζοπξ, ίτα}6ί$ ιηατχί5ί68 βη αηώτοροΐοβίβ, 

ΜαχρείΌ, Παρίσι 1973.
Οοιιχ Ιεαη-Ιοδέρΐιε, 16$ ΙοοηοάβίΙβί, Εε δειιίΐ, Παρίσι 1978. 
ΗεΙΙεΓ Α§ηέ«, ία  ΤΗέοτίβ άε$ 065οΐη$ ώ6ζ Ματχ, μτφρ. Μ. Μοτα- 

1ε8, ϋΟΕ, «10/18», Παρίσι 1978 [βλ. «Επιλογή»], 
ίείε&ντε Ηεηή, Οΐίΐςυε ά6 Ια νίβ ςυοΐΐάϊ6ηη6, 3 τόμοι, Ι ’Αιτίιε, 

Παρίσι 1981.
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ίγοίατά Ιεοη-Ρταηςοΐχ, ϋέήνβς ά ραηίί άε Ματχ βί Ρτβυά, υΟΕ, 
«10/18», Παρίσι 1973.

ΜατΚιι$ ΟγόΓ§γ, Ιαη§α§6 βί ρτοάυοίΐοη, ϋεηοεΙ-ΟοηίΙιΐεΓ, Παρίσι 
1982.

Ροΐαηγί ΚατΙ, Ια  Οταηάβ ΐταη$ίοπηαύοη (Πιε Οτβαί Ττοηχίοτωα- 
ίΐοπ, 1944), γαλλ. μτφρ., με πρόλογο του Εοιιίχ ϋυΐΏοηΐ, 0&11ί- 
πιατά, Παρίσι 1982.

ΚαηοίέΓε 1αοςιΐ65, « ιε  οοηοερί άε οηΐίψιε εί Ια οήΐΐςιιε άε Γέοοηο- 
ιηΐε ροΐίίίςιιε άε$ Μ αηυκτΐκ άε 1844 αα ΟαρΐίαΙ», στο Αΐΐΐιαχ- 
56Γ κ.ά., Ιΐτ€ Ιβ ϋαρίΐαΐ, Μαχρειυ, Παρίσι 1965.

5εΙ)3£ ίιιοίεη, Ματχκιηβ βί Μηιοΐυταΐΐδίηβ, ϋΟΕ, «10/18», Παρίσι 
1964.

νίηοεηΐ Ιεαη-Μ&ήε, Ρέΐΐώκπκ: 61 εοαέίέ, ΑηΐΙίΓοροχ, Παρίσι 
1973.

4) Χρόνος και πρόοδος: μία ακόμη φιλοσοφία της ιστορίας;

ΑΙΐΗαδδβΓ Ι̂ οιιίδ, « ίε  ηιατχίδίτιε η’ε$ΐ ραχ ιιη Ηίχίοήάχπιε», στο Ιίτε  
Ιβ εαρΐίαΐ, ΜαχρείΌ, Παρίσι 1965 [βλ. «Επιλογή»].

ΑηάεΓχοη Ρεπγ, «ΤΗε Εηά« οί Ηί$Ιοι·γ», στο Α  Ζοηε ο ί Επξα- 
ββπιβηΐ, νετχο, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 1992 [βλ. «Επιλογή»].

Αηάτεαηί Τοηϊ, ΰ ε  Ια ςοαέίέ α ΓΜίίοΐτο, 2 τόμοι (I. ϋοηαβρία 
εοπντιυηα ά ΐουίβ $οάέιέ. II. Ι ε $ ϋοηοβρία ΐταη$Μ$ΐοή(μΐ6$. 
165 ιηοάβα άε ρτοάαοίίοπ), ΜέιΜεη$-ΚΗη<±5ΐε<±, Παρίσι 
1989.

Βίοοίι Εγπχι, 16 Ρήηάρβ βίρέταποε, γαλλ. μτφρ., ΟαΙΗπιατά, 3 τό
μοι, Παρίσι 1976 κ,εξ.

ΒοιιΙΛαπηε Νίοοίαχ, Ια  ΊΊιέοήϋ άυ ιηαίέπαΐΐίΐηβ Ιήίΐοήςυβ. Μαηυβί 
ρορυΐαΐτβ άε $οάο1ο§ίε πιατχΐ$ΐ6, ΑηΐΙίΓοροχ, Παρίσι 1977 
(επανέκδοση) [βλ. «Επιλογή»].
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ΟοΙιεη ΟεταΜ Α ., ΚατΙ Μ α τχ ’8 Τ Ιιβοιγ ο ί  Η ΐ8ίοτγ, Α  Όβϊβη3β, Ο χ - 

ίο π ΐ υ η ίν ε ΐ ϊ ί ΐ γ  Ργ6««, Ο ξφ ό ρ δη  1978.

Ο οπαΙ Β εηία ιη ίη , 5άβηββ, ίβ ώ η ίη υβ  β ί οαρίΐαΙ, ί ε  δειιίΐ, Π α ρ ίσ ι 

1976 [βλ. « Ε π ιλο γή » ].

ϋ ο ιτ εφ ο η ά α η ΰ έ  Μ α τ χ -Ι ^ α ΐ ΐβ  1848-1864, π α ρ ο υ σ ία σ η  α π ό  το ν  5. 

ϋαγ& η-Η εΓζΙ)ηιη, Ρ ΙΙΡ , Π α ρ ίσ ι 1977.

Ο ογζ Α πάτέ, Ο τίίίςυβ άβ Ια άϊνΐ$ίοη άυ ΐηιναίΙ (α νθ ο λ ο γ ία ), Ε ε 

δειιΐΐ, «Ροΐη ΐχ» , Π α ρ ίσ ι 1973.

Η ε η ιγ  ΜϊοΗεΙ, Ματχ, τόμ . II: ΙΙπβ ρΙιίΙοζορΗίβ άβ Γβοοηοτηΐβ, ΟαΙΙϊ- 

ιη&πΐ, Π α ρ ίσ ι 1976.

Εα&ηοΐα Α η ΐο η ΐο , Ι α  Οοποβρίΐοπ σ ια ίέπαΙΜ ε άβ ΓΜ8ίοίτβ, γα λλ . 

μ τφ ρ ., Ο ο π ίο η  ε ί  ΒΓεαοΙι, 1970 [βλ. «Ε π ιλο γή» ].

Μ;ΐΓχ/Βίΐ1ίοιιηίη€. 5οάαΙΐ8ΐηβ αυΐοήίαίτβ ο υ  Ηΰβτίαίτβ, επ ιλ ο γή  κ α ι 

π α ρ ο υ σ ία σ η  κ ε ιμ έν ω ν  Ο εοτ§ε$ ΚΐΙιείΙΙ, 2 τό μ ο ι, ϋ Ο Ε , «10/18», 

Π α ρ ίσ ι 1975.

Μ εΐο ΐίί υπ ι& εή ο , Μ ατχ β ΐΐ  Τβτζο Μ οηάο. Ρβτ υηο 8ώ βω α τηυΐ- 

ΐΐΐίπβατβ άβΐΐο 8νΐ1υρρο β ίο ή ω ,  Π δ α ^ ΐα ΐο τ ε ,  Μ ιλ ά ν ο  1972.

Ν ε§ π  Α η ΐο η ΐο , Μ ατχ αυ-άβία άβ Μ ατχ, Ο ιη δ ΐΐα η  Βοιιγ§οϊ«, Π α ρ ίσ ι 

1979.

Κ αγπιοηά  Ρ ϊε ιτ ε , Ι α  Κβ8ϊ8άό1β ΐα ία ΐίΐέ  άβ 1’Ιιΐ8ΐοίτβ, Ι Ε .  ΗαΙΙίεΓ 

ΑΙ&ΐη Μ ΐοΐιεί, Π α ρ ίσ ι 1982.

δοΙινν&Πζ Υ νε«, Η χρέπβηοε β ΐ οοπηαί88αηββ άυ ίταναΐΐ, π α ρ ο υ σ ία 

ση ΟεοΓ§ε« Οιη§ιπ11ιεπι, επ ίμ ετρ ο  Βεπΐ3Γ£ΐ Β οιιτ§εοί8, ΕάίΙίοη$ 

50ά&1ε8/Με$5ί(ΐ0Γ, Π α ρ ίσ ι 1988.

Τ ε ιτ ίΐν  Εηιιη&ηιιεί, Ι β  Ματχϊ8ΐΏβ άβναηΐ 1β8 8θά έίβ3  ρήιηίΐίνβΒ, 

Μ αχρετο, Π α ρ ίσ ι 1968.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

1) Έργα του Μαρξ και του Ένγκελς

Καρλ Μαρξ, Διαφορά της δημοκρίτειας και επικούρειας φυσικής 
φιλοσοφίας (Διδακτορική διατριβή), εισ.-μτφρ.-υπομν. Πανα
γιώτης Κονδύλης, Γνώση, Αθήνα 1983.

—, Το Εβραϊκό ζήτημα, μτφρ. Φρανσουάζ Παπαδέα, Πράξη, 
Αθήνα 1973.

—, Το Εβραϊκό ζήτημα, μτφρ. Γιάννης Κρητικός-Μυρσίνη Ζορ- 
μπά, Οδυσσέας, Αθήνα χ.χ.

—, Κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας του Κράτους και του Δι
καίου, μτφρ. Μπάμπης Λυκούδης, Παπαζήσης, Αθήνα 1978.

—, Οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα, πρόλογος Λούτσιο 
Κολλέτι, μτφρ. Μπάμπης Γραμμένος, Γλάρος, Αθήνα 1975.

—, Η αθλιότητα της φιλοσοφίας, μτφρ. Γεωργία Δεληγιάννη- 
Αναστασιάδη, Νέοι Στόχοι, Αθήνα χ.χ.

—, Ταξικοί αγώνες στη Γαλλία, μτφρ. Γ. Βιστάκης, Αθήνα 1975.
—, Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, μτφρ. Φ. Φω

τίου, Θεμέλιο, Αθήνα 1982.
—, Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία, επιμ. Λουκάς Αξελός,
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μτφρ. Επιτροπή Ελλήνων του εξωτερικού, Στοχαστής, Αθήνα 
1976.

—, Για τη Γαλλική Επανάσταση, επιμ. Γιάννης Μηλιός, μτφρ. 
Χρ. Γιαννούλη-Δημ. Δημούλης, Εξάντας, Αθήνα 1990.

—, Για το κράτος, επιμ. Γιάννης Μηλιός, μτφρ. Τάσος Κυπρια- 
νίδης, Εξάντας, Αθήνα 1989.

—, Μισθωτή εργασία και κεφάλαιο, Θεμέλιο, Αθήνα 1980.
—, Μισθός, τιμή και κέρδος, Θεμέλιο, Αθήνα 1975.
—, [Συμβολή στην] Κριτική της πολιτικής οικονομίας, μτφρ. Γ. 

Δούμας-Π. Πουλιόπουλος, Νέοι Στόχοι, Αθήνα 1971.
—, Για την κριτική της πολιτικής οικονομίας, μτφρ. Φ. Φωτίου, 

Θεμέλιο, Αθήνα 1978.
—, Το Κεφάλαιο, μτφρ. Γ. Σκουριώτης, 3 τόμοι, Αθήνα 1954, 

1957, 1960.
—, Το Κεφάλαιο. Κριτική της πολιτικής οικονομίας, 3 τόμοι, 

μτφρ. Παναγιώτης Μαυρομμάτης, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 
1978.

—, Θεωρίες για την υπεραξία (Τέταρτος τόμος του “Κεφαλαί
ου”), 3 τόμοι, μτφρ. Παναγιώτης Μαυρομμάτης, Σύγχρονη 
Εποχή, Αθήνα 1980-1985.

—, Βασικές γραμμές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας 
(Οηιπώΐ3$6), 3 τόμοι, πρόλ.-μτφρ.-σημ. Διονύσης Διβάρης, 
Στοχαστής, Αθήνα 1989-1992.

—, Τρία κείμενα για τη θεωρία της αξίας, μτφρ. Κώστας Σιδη- 
ρόπουλος-Γιώργος Σταμάτης, Κριτική, Αθήνα 1998.

—, Προκαπιταλιστικοί κοινωνικοί σχηματισμοί, Κάλβος, Αθήνα
1975.

Καρλ Μαρξ-Φρίντριχ Έγκελς, Η γερμανική ιδεολογία, 2 τόμοι, 
μτφρ.-επιμ. Γιάννης Κρητικός-Κώστας Φιλίνης, Οιιΐ6ηΙ)6Γ§, 

Αθήνα 1979.
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Καρλ Μαρξ-Φρίντριχ Ένγκελς, Μανιφέστο του Κομμουνιστικού 
Κόμματος, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1982.

—, Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, μτφρ. Γ κόργος- 
Ίκαρος Μπαμπασάκης, Ερατώ, Αθήνα 1998.

—, Κριτική των προγραμμάτων Γκότα και Ερφούρτης, μτφρ. 
Κώστα Σκλάβου, Κορόντζης, Αθήνα 1976.

—, Η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ανατολικό ζήτημα, εισ.-μτφρ.- 
υπομν. Παναγιώτης Κονδύλης, Γνώση, Αθήνα 1985.

—, Αλληλογραφία, τόμ. Ά  1837-1848, μτφρ. Γ.Η. Χάρης-Χρ. 
Βέλτας, θεώρηση Αγγελος Ελεφάντης, Ολκός, Αθήνα 1975.

Φρίντριχ Ένγκελς, Ουτοπιστικός σοσιαλισμός και επιστημονι
κός σοσιαλισμός, μτφρ. Φ. Φωτίου, Θεμέλιο, Αθήνα 1975.

—, Ο Λουδοβίκος Φόυερμπαχ και το τέλος της γερμανικής κλα
σικής φιλοσοφίας, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1981.

—, Ο Λουδοβίκος Φόυερμπαχ και το τέλος της κλασικής γερμα
νικής φιλοσοφίας, μτφρ. Φώτης Φωτίου, Θεμέλιο, Αθήνα
1982.

—, Ο πόλεμος των χωρικών στη Γερμανία, μτφρ. Θανάσης Πα- 
παρήγας, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1991.

—, Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και 
του κράτους, μτφρ. Μαρία Γιαταγάνα, Θεμέλιο, Αθήνα 1975.

—, Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και 
του κράτους, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1997.

—, Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία, μέρος Α', 
μτφρ. Λευτέρης Αποστόλου, Μπάυρον, Αθήνα 1974.

—, Αντί-Ντύρινγκ, Αναγνωστίδης, χ.τ., χ.χ.
—, Η διαλεκτική της φύσης, μτφρ. Ευτύχης Μπιτσάκης, Σύγχρο

νη Εποχή, Αθήνα 19913.
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2) Μελέτες για τον Μαρξ και τον μαρξισμό — Μελέτες που
αναφέρονται στο βιβλίο

Αλτουσέρ Λουί, Απάντηση στον Τζων Λιούις / Λιούις Τζων, 
Κριτική τον έργον τον Λονί Αλτονσέρ, μτφρ. Κλαίρη Μι- 
τσοτάκη-Γιάννης Κρητικός, Θεμέλιο, Αθήνα 1977.

—, Για τον Μαρξ, μτφρ. Τάκης Καφετζής, Γράμματα, Αθήνα 
1978.

—, Θέσεις (1964-1975), μτφρ. Ξενοφών Γιαταγάνας, Θεμέλιο, 
Αθήνα 1977.

—, Ο Λένιν και η φιλοσοφία, μτφρ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου- 
Λεωνίδας Κύρκος, Ηριδανός, Αθήνα 1975.

—, Στοιχεία αντοκριτικής, μτφρ. Τάκης Καφετζής, Πολύτυπο, 
Αθήνα 1983.

—, Το μέλλον διαρκεί πολύ, μτφρ. Άγγελος Ελεφάντης-Ρούλα 
Κυλιντηρέα, Πολίτης, Αθήνα 1992.

—, «Ο μαρξισμός δεν είναι ιστορικισμός», μτφρ. Βαγγέλης Στα- 
ματιάδης, περ. Πολίτης 79, Μάιος 1987, σσ. 30-45.

Άμπεντροπ Β., Κοινωνική ιστορία τον εργατικού κινήματος, 
Οδυσσέας, Αθήνα χ.χ.

Άντερσον Πέρυ, Ο δυτικός μαρξισμός, μτφρ. Αλέκος Π. Ζάννας, 
επιμ. μτφρ. Γιάννης Κρητικός, Ράππας, Αθήνα 1978.

—, Θεωρίες για το τέλος της Ιστορίας, μτφρ. Απ. Οικονόμου, 
Στάχυ, Αθήνα 1994.

Αντόρνο Τεοντόρ-Χορκχάιμερ Μαξ, Διαλεκτική του Διαφωτι
σμού, μτφρ. Λευτέρης Αναγνώστου, επίμετρο Κοσμάς Ψυχο- 
παίδης, νήσος, Αθήνα 1996.

Άρεντ Χάννα, Μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, μτφρ. Γιώρ
γος Ν. Μερτίκας, επιλεγόμενα: Πωλ Ρικέρ, μτφρ. Φώτης Σια- 
τίστας, Λεβιάθαν, Αθήνα 1996.
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—, Η ανθρώπινη κατάσταση, μτφρ. Στέφανος Ροζάνης και Γερά
σιμος Λυκιαρδόπουλος, Γνώση, Αθήνα 1986.

Βαλλερστάιν Ιμμάνουελ, Ιστορικός καπιταλισμός, μτφρ. Μέτα 
Τσικρικά, Θεμέλιο, Αθήνα 1987.

Βενσάν Ζαν-Μαρί, Η σχολή της Φρανκφούρτης και η κριτική θε
ωρία, μτφρ. Κωστής Παπαγιώργης, Επίκουρος, Αθήνα 1977.

Βρανίτσκι Πρέντραγκ, Ιστορία τον μαρξισμού, 2 τόμοι, μτφρ. 
Μυρσίνη Ζορμπά, Οδυσσέας, Αθήνα 1976.

Γκαρωντύ Ροζέ, Καρλ Μαρξ, μτφρ. Λευτέρης Αποστόλου, 
Ολκός, Αθήνα 1974 (Εγνατία, Θεσσαλονίκη 1980).

Γκολντμάν Λουσιέν, Διαλεκτικές έρευνες, μτφρ. Κωστής Παπα- 
γιώργης, Γνώση, Αθήνα 1986.

—, Εισαγωγή στον Λούκατς και στον Χάιντεγκερ, μτφρ. Μανό
λης Λαμπρίδης, Έρασμος, Αθήνα 1975.

Γκοντελιέ Μωρίς, Η θεωρία της μετάβασης στον Μαρξ, μτφρ. 
Λίνα Δεμαθά-Πόπη Πολέμη-Ζαχαρίας Δεμαθάς, ΟιιΐβπΙ)βΓ§, 
Αθήνα 1987.

Γκράμσι Αντόνιο, Ιστορικός υλισμός, μτφρ. Τίτος Μυλωνόπου- 
λος, Οδυσσέας, Αθήνα 1973.

—, Οι διανοούμενοι, εισ.-μτφρ.-σχόλια Θ.Χ. Παπαδόπουλος, 
Στοχαστής, Αθήνα 1972.

—, Πολιτικά κείμενα, μτφρ. Μυρσίνη Ζορμπά, Οδυσσέας, Αθήνα
1976.

Δεληγιώργη Αλεξάνδρα, Ο κριτικός Μαρξ 1843-44. Δοκίμια για 
τον Μαρξισμό, Οιιίεη&ετβ, Αθήνα 1985.

Διαλεκτική. Προβλήματα και διερευνήσεις, Επιλογή κειμένων-ει- 
σαγωγή Ευτυχής Μπιτσάκης, ΟιιΙεηΙ)ει·£, Αθήνα χ.χ.

Η επικαιρότητα του μαρξισμού, Κέντρο Μαρξιστικών Σπουδών, 
Θεμέλιο, Αθήνα 1984.

Θεοτοκάς Νίκος και Σταθάκης Γιώργος, Δοκίμια για τον Μαρξ,
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προλογικό σημείωμα: Π. Λέκκας, εκδόσεις Πολίτης, Αθήνα
1996.

Θεοτοκάς Νίκος, Μυλωνάκης Δ., Σταθάκης Γ., Αναδρομή στον 
Μαρξ, Δελφίνι, Αθήνα 1996.

Ιβανόφ Νικολάι, Καρλ Μαρξ. Σύντομη βιογραφία, μτφρ. Γλύκα 
Ανταχοπούλου-Μαρία Χατζηγιάννη, Σύγχρονη Εποχή, 1983.

Ιππολύτ Ζαν, Χέγκελ και Μαρξ, μτφρ. Γεράσιμος Αυκιαρδόπου- 
λος, Έρασμος, Αθήνα 1979.

Κανγκιλέμ Ζωρζ, «Ο ρόλος της επιστημολογίας στη σύγχρονη 
ιστοριογραφία των επιστημών», στο Επιστημολογία. Κείμε
να, μτφρ. Στάθης Μπάλιας, επιμ. Γεράσιμος Κουζέλης, νή
σος, Αθήνα 1993.

Καντ Ιμμάνουελ, Για την αιώνια ειρήνη, μτφρ.-επίμετρο Αννα 
Πόταγα, πρόλ.-επιμ. Λευτέρης Αναγνώστου, Αλεξάνδρεια, 
Αθήνα 1992.

Καστοριάδης Κορνήλιος, Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, 
μτφρ. Σωτήρης Χαλικιάς-Γιούλη και Κώστας Σπαντιδάκης, 
εκδ. Ράππα, Αθήνα 1981.

Κολέτι Λούτσιο, Για το νεαρό Μαρξ, μτφρ. Πέτρος Παπασαρα- 
ντόπουλος, Οδυσσέας, Αθήνα 1977.

—, Ιδεολογία και κοινωνία, μτφρ. Μυρσίνη Ζορμπά-Βασίλης 
Πασσάς, Οδυσσέας, Αθήνα 1975.

Κονδύλης Παναγιώτης, Ο Μαρξ και η αρχαία Ελλάδα, Στιγμή, 
Αθήνα 1984.

Κοριά Μπενζαμέν, Ο εργάτης και το χρονόμετρο, μτφρ. Γιώργος 
Δαγιαντής, επιμ. Χριστίνα Σταματοπούλου, Κομμούνα, Αθή
να 1985.

Κορς Καρλ, Από τη διαλεκτική του Χέγκελ στη διαλεκτική του 
Μαρξ, Έρασμος, Αθήνα 1978.
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Κόσικ Κάρελ, Η διαλεκτική τον σνγκεκριμένον, μτφρ. Λεωνίδας 
Χατζηπροδρομίδης, Οδυσσέας, Αθήνα 1975.

Λακλάου Ερνέστο, Πολιτική και ιδεολογία στη μαρξιστική θεω
ρία, μτφρ. Γρ. Ανανιάδης, Σύγχρονα Θέματα, Αθήνα 1983.

Λαμπριόλα Αντόνιο, Η μαρξιστική αντίληψη της ιστορίας, 
Οδυσσέας, Αθήνα 1978.

Λαφάργκ Πωλ, Η εξέλιξη της ιδιοκτησίας, Αναγνωστίδης, Αθήνα

κ·κ·
Λένιν Β. I., Άπαντα (Πλήρης έκδοση), μτφρ. Ομάδα ελλήνων 

μαρξιστών επιστημόνων, 55 τόμοι, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 
1983-1985.

Λεφέβρ Ανρί, Προβλήματα τον μαρξισμού, μτφρ. Τάκης Καφε- 
τζής, Γράμματα, Αθήνα 1978.

—, Κοινωνιολογία τον Μαρξ, μτφρ. Τάσος Αναστασιάδης, 
Ουΐεη1)6Γ§, Αθήνα 1982.

—, Η μαρξική θεωρία τον κράτους, μτφρ. Γεράσιμος Λυκιαρδό- 
πουλος, Έρασμος, Αθήνα 1978.

Λέβιτ Καρλ, Οι πολιτικές σννέπειες τον υπαρξισμού του Χάι- 
ντεγκερ, μτφρ. Στέφανος Ροζάνης, Έρασμος, Αθήνα 1991.

—, Από τον Χέγκελ στον Νίτσε, 2 τόμοι, μτφρ. Γεωργία Απο- 
στολοπούλου, Γνώση, Αθήνα 1987.

Λοβύ Μίκαελ, Μαρξισμός και επαναστατικός ρομαντισμός, 
μτφρ. Σπύρος Στάβερης, Ουτοπία, Αθήνα 1985.

Λοβύ Μίκαελ και Σαιρ Ρόμπερτ, Μορφές ρομαντικού αντικαπι- 
ταλισμού, εισ.-μτφρ. Στέφανος Ροζάνης, Έρασμος, Αθήνα 
1991.

Λούκατς Γκέοργκ, Ιστορία και ταξική συνείδηση, μτφρ. Γιάννης 
Παπαδάκης, Οδυσσέας, Αθήνα 1975.

—, Τακτική και ηβική, εισ. Παναγιώτης Νούτσος, μτφρ. Θεοπού- 
λα Ανθογαλίδου, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1982.
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Λούξεμπουργκ Ρόζα, Τι ζητάει ο Σπάρτακος/Γράμματα απ’ τη 
φυλακή, εισ.-μτφρ. Α. Στίνας, Ύψιλον/βιβλία, Αθήνα 1979.

—, Μεταρρύθμιση ή επανάσταση, Διεθνής βιβλιοθήκη, χ.τ., χ.χ.
Λυοτάρ Ζαν-Φρανσουά, Η μεταμοντέρνα κατάσταση, μτφρ. Κω

στής Παπαγιώργης, Γνώση, Αθήνα 1988.
Μάντελ Έρνεστ, Μαρξιστική πραγματεία της οικονομίας, 3 τό

μοι, μτφρ. Πέτρος Τούντζας, Θεωρία, Αθήνα 1982.
Μάνχαϊμ Καρλ, Ιδεολογία και ουτοπία, μτφρ. Γιώργος Αν- 

δρουλιδάκης, Γνώση, Αθήνα 1997.
Μάο Τσετούνγκ, Για τον διαλεχτικό υλισμό, Α/συνέχεια, Αθήνα

χ·χ·
—, Για την αντίθεση, Ιστορικές εκδόσεις, Αθήνα χ.χ.
Μαρξισμός: μια επανεκτίμηση (Επιστημονικό συμπόσιο), Εται

ρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδεί
ας, Αθήνα 1997.

Μερλώ-Ποντύ Μωρίς, Ανθρωπισμός και τρομοκρατία, μτφρ. 
Μπάμπης Λυκούδης, Εξάντας, Αθήνα 1988.

—, Οι περιπέτειες της διαλεκτικής, μτφρ. Μπάμπης Λυκούδης, 
Ύψιλον/βιβλία, Αθήνα 1984.

Μεσάρος Ιστβάν, Η θεωρία του Μαρξ για την αλλοτρίωση, 
μτφρ. Ελένη Κωνσταντέλου, θεώρηση μτφρ. Γιάννης Κρητι
κός, εκδ. Ράππα, Αθήνα χ.χ.

Μηλιός Γιάννης, Ο μαρξισμός (ος σύγκρουση τάσεων, Εναλλα
κτικές εκδόσεις, Αθήνα 1996.

Μοσχονάς Ανδρέας, Τάξεις και στρώματα στις σύγχρονες κοι
νωνίες, τόμος Α', Οδυσσέας, Αθήνα 1998.

Μπακούνιν Μιχαήλ, Κρατισμός και αναρχία, μτφρ. Γιάννης Γα- 
λανόπουλος, επιμ. Νίκος Β. Αλεξίου, Ελεύθερος Τύπος, Αθή
να 1979.
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—, Θεός και κράτος, μτφρ. Θέμης Μιχαήλ, Διεθνής βιβλιοθήκη, 
Αθήνα 1974.

Μπαλτάς Αριστείδης/Φουρτούνης Γιώργος, Ο Αουί Αλτουσέρ 
και το τέλος του κλασικού μαρξισμού, Ο Πολίτης, Αθήνα
1994.

Μπένγιαμιν Βάλτερ, Θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας. Ο 
σουρεαλισμός. Για την εικόνα του Προυστ, μτφρ. Μηνάς Πα- 
ράσχης, Ουτοπία, Αθήνα 1983.

—, «Για την έννοια της ιστορίας», μτφρ. Γ. Φαράκλας-Α. Μπαλ
τάς, Ο Πολίτης δεκαπενθήμερος 43, 21/11/1997, σσ. 32-39.

Μπένετ Τόνυ, Φορμαλισμός και μαρξισμός, μτφρ. Σπύρος Τσα- 
κνιάς, Νεφέλη, Αθήνα 1983.

Μπερλίν Ιζάια, Καρλ Μαρξ. Η ζωή και η εποχή του, μτφρ. Γ.Ν. 
Μερτίκας, 5οπρΐα, Αθήνα 1998.

Μπινός Μπερτράν, Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κριτική, μτφρ. 
Άρης Στυλιανού, επιμ. Γεράσιμος Βώκος, Πατάκης, Αθήνα
1997.

Μπιτσάκης Ευτύχης, Καρλ Μαρξ. Ο θεωρητικός του προλετα
ριάτου, Οιιΐ6ηΙ)6Γ§, Αθήνα 1983.

—, Τι είναι φιλοσοφία, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1984.
Μπουχάριν Νικολάι, Θεωρία του ιστορικού υλισμού, μτφρ. Π. 

Σαρκάτος, Πέλλα, Αθήνα χ.χ.
—, Η πολιτική οικονομία του εισοδηματία, μτφρ. Παύλος Κάλ

λιας, Κριτική, Αθήνα 1988.
Μπρετόν Αντρέ, Τα μανιφέστα του σουρεαλισμού, μτφρ. Ελένη 

Μοσχονά, Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1972 (1983).
Μπρυνόφ Σουζάν ντε, Κράτος και κεφάλαιο, μτφρ. Άγγελος 

Ελεφάντης, Θεμέλιο, Αθήνα 1983.
Μπυσί-Γκλυκσμάν Κριστίν, Ο Γκράμσι και το κράτος. Για μια
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υλιστική θεωρία της φιλοσοφίας, μτφρ. Π.Δ. Καστορινός, 
Θεμέλιο, Αθήνα 1984.

Νικολαϊέβσκι Μπορίς & Μαίνχεν-Χέλφεν Όττο, Η ζωή του 
Καρλ Μαρξ, μτφρ. Φ. Φωτίου, Ράππας, Αθήνα 1983.

Νίσμπετ Ρόμπερτ, Κοινωνική αλλαγή και ιστορία, μτφρ. Στέφα
νος Ροζάνης-Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, Γνώση, Αθήνα
1995.

Νούτσος Παναγιώτης (Εισαγωγή, επιλογή κειμένων, υπομνηματι- 
σμός), Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα (1875-1974), 5 τό
μοι: Α', Β Ί , Β'2, Γ', Δ', Γνώση, Αθήνα 1990-1994.

—, ΚάγΙ Ματχ, ο κριτικός της ιδεολογίας, Θεμέλιο, Αθήνα 1988.
Ντέλα Βόλπε Γκαλβάνο, Για την διαλεκτική, μτφρ. Μυρσίνη 

Ζορμπά, Οδυσσέας, Αθήνα 1977.
Ντεριντά Ζακ, Φαντάσματα του Μαρξ, μτφρ. Κωστής Παπα- 

γιώργης, Εκκρεμές, Αθήνα 1995.
Ντομπ Μωρίς, Ο Καρλ Μαρξ σαν οικονομολόγος, μτφρ. Σπ. Ν. 

Αποστόλου, Ατέρμων, Αθήνα 1975.
Ο Καρλ Μαρξ και η φιλοσοφία, Α' Πανελλήνιο συνέδριο, Πανε

πιστήμιο Ιωαννίνων / Τομέας Φιλοσοφίας, Ουΐεη56Γ£, Αθήνα 
1987.

Ο Μαρξ στο τέλος του εικοστού αιώνα, μτφρ. Μπέττυ Βακαλο- 
πούλου-Τούλα Δρακοπούλου, Ωκεανίδα, Αθήνα 1983.

Ο Χέγκελ και ο μαρξισμός, Επιστημονικό συμπόσιο του Κέ
ντρου Μαρξιστικών Ερευνών, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1982.

Ρανσιέρ Ζακ, «Η έννοια της κριτικής της πολιτικής οικονομίας», 
μτφρ. Χρήστος Βαλλιάνος-Βίκυ Παπαοικονόμου, περ. Θέ
σεις, τεύχη 52, 53, 54, 55.

Ριαζάνωφ Νταβίντ, Ο Μαρξ κι ο Ένγκελς, όχι μόνο για αρχάρι
ους, μτφρ. Άγγελος Δημόπουλος, Γράμματα, Αθήνα χ.χ.

Παπαϊωάννου Κώστας, Κράτος και φιλοσοφία. Ο διάλογος
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Μαρξ-Χέγκελ, εισ.-επιμ. Γιώργος Καραμπελιάς, Εναλλακτι
κές εκδόσεις, Αθήνα 1990.

—, Φιλοσοφία και τεχνική. Ο διάλογος Μαρξ-Χέγκελ (2), εισ.- 
επιμ. Γιώργος Καραμπελιάς, Εναλλακτικές εκδόσεις, Αθήνα 
1994.

Πασουκάνις Εβγκένι, Μαρξισμός και Δίκαιο, μτφρ. Αντρέας 
Χριστόπουλος-Μυρσίνη Ζορμπά, Οδυσσέας, Αθήνα 1977 
(1985: 2η έκδοση).

Πλεχάνωφ Γκέοργκ, Θεμελιώδη προβλήματα τον μαρξισμού, 
Αναγνωστίδης, Αθήνα χ.χ.

Πόππερ Καρλ, Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της, τόμ. 2ος, 
μτφρ. Ειρήνη Παπαδάκη, Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1982.

Πουλαντζάς Νίκος, Πολιτική εξουσία και κοινωνικές τάξεις, 2 
τόμοι, μτφρ. Κώστας Φιλίνης-Λεωνίδας Χατζηπροδρομίδης, 
Θεμέλιο, Αθήνα 1975.

—-, Οι κοινωνικές τάξεις στον σύγχρονο καπιταλισμό, μτφρ. Ν. 
Μηλιόπουλος, Θεμέλιο, Αθήνα 1981.

—, Το κράτος, η εξονσία, ο σοσιαλισμός, μτφρ. Γιάννης Κρητι
κός, Θεμέλιο, Αθήνα 1982.

—, Για τον Γκράμσι. Μεταξύ Σαρτρ και Αλτουσέρ, μτφρ. Τάκης 
Καφετζής, Θεμέλιο, Αθήνα 1982.

—, «Κ. Μαρξ και Φ. Ένγκελς», στο Η φιλοσοφία, τόμ. Γ ', μτφρ. 
Κωστής Παπαγιώργης, Γνώση, Αθήνα 1985.

Πόλιτσερ Ζωρζ, Στοιχειώδεις αρχές της φιλοσοφίας (Μαθήματα 
διαλεκτικού υλισμού), μτφρ. Γεωργία Γεωργαντζή, Δωρικός, 
Αθήνα 1975.

Πρέβε Κοστάντζο, Το ασίγαστο πάθος, μτφρ. Χρ. Νάσιος, Στά
χυ, Αθήνα 1992.

Ράμπιν Ισαάκ, «Η μαρξική θεωρία της αξίας», μτφρ. Διονυσης 
Γράβαρης, Δευκαλίων, 11/2, Φεβρουάριος 1993, σσ. 153-182.
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Σαρτρ Ζαν-Πωλ, Το πρόβλημα της μεθόδου, μτφρ. Λουκάς Θεο- 
δωρακόπουλος, Εξάντας, Αθήνα 1975.

Σαφ Άνταμ, Ο μαρξισμός και το ανθρώπινο άτομο, μτφρ. Γιάν
νης Κρητικός-Αντρέας Τζήμας, Οδυσσέας, Αθήνα 1977.

—, Φιλοσοφία του ανθρώπου. Μαρξισμός και υπαρξισμός, Θε
μέλιο, Αθήνα 1983.

Σεβ Λουσιέν, Εισαγωγή στη μαρξιστική φιλοσοφία, μτφρ. Ευτυ
χής Μπιτσάκης, I. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ.

Σλάιφσταϊν Γιόζεφ, Εισαγωγή στη μελέτη του Μαρξ, του 
Ενγκελς και του Αένιν, μτφρ. Τζένη Μαστοράκη, Επίκουρος, 
Αθήνα 1976.

Σορέλ Ζωρζ, Οι ψευδαισθήσεις της προόδου, μτφρ. Φανή Παπα- 
δοπούλου, Γνώση, Αθήνα 1990.

Στάλιν Ιωσήφ, Διαλεκτικός και ιστορικός υλισμός, Αναγνωστί- 
δης, Αθήνα χ.χ.

Τζαίη Μάρτιν, Η έννοια της ολότητας στον Λούκατς και τον 
Αντόρνο, μτφρ. Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, Έρασμος, Αθή
να 1992.

—, Ο Ερνστ Μπλοχ και η επέκταση του μαρξιστικού ολισμού 
στη φύση, εισ.-μτφρ. Φώτης Τερζάκης, Φιλίστωρ, Αθήνα
1996.

Τρότσκι Λέον, Ιστορία της ρωσικής επανάστασης, 5 τόμοι, 
μτφρ.-σημ.-επιμ. Λ. Μιχαήλ, Νέοι στόχοι, Αθήνα 1971.

Τσερόνι Ουμπέρτο (επιμέλεια), Η σκέψη του Μαρξ, Οδυσσέας, 
Αθήνα 1975.

Φλάισερ Χέλμουτ, Μαρξισμός και ιστορία, μτφρ. Σταύρος Κα- 
μπουρίδης, επιμ. Λορέντζο Ντετζιόρτζιο, Αναγνωστίδης, 
Αθήνα χ.χ.

Φουκώ Μισέλ, Οι λέξεις και τα πράγματα, μτφρ. Κωστής Παπα- 
γιώργης, Γνώση, Αθήνα 1986.
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Χάιντεγκερ Μάρτιν, Είναι και χρόνος, πρόλ.-μτφρ.-σχόλ. Γ. 
Τζαβάρας, τόμ. 1-2, Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1978, 1985.

—, Για τον ουμανισμό, εισ.-μτφρ.-σχόλ.-επίμετρο Σωκράτης Δε- 
ληβογιατζής, υηίνεΓ8ίΐγ δΐικίΐο ΡΓ688, Θεσσαλονίκη 1989.

—, Επιστολή για τον «ανθρωπισμό», εισ.-μτφρ.-σχόλ. Γ. Ξηρο- 
παΐδης, Ροές, Αθήνα 1987.

Χάμπερμας Γιούργκεν, Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, 
μτφρ. Λ. Αναγνώστου-Α. Καραστάθη, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 
1993.

—, Η ηθική της επικοινωνίας, εισ.-μτφρ. Κωνσταντίνος Καβου- 
λάκος, Εναλλακτικές εκδόσεις, Αθήνα 1997.

—, «Γνώση και διαφέρον», στο Επιστημολογία των κοινωνικών 
επιστημών. Κείμενα, μτφρ. Αντώνης Οικονόμου, επιμ. Γεράσι
μος Κουζέλης και Κοσμάς Ψυχοπαίδης, νήσος, Αθήνα 1996.

Χάρνεκερ Μάρτα, Βασικές έννοιες τον ιστορικού νλισμού, μτφρ. 
Α. Δημάκου-Χ. Χατζηιωσήφ, Παπαζήσης, Αθήνα χ.χ.

Χαρς Βόλφγκανγκ, «Το χρήμα στις θεωρίες του Μαρξ και του 
Φρόυντ», μτφρ. Κιαρίνα Κορδέλα, Δευκαλίων, 11/2, Φεβρου
άριος 1993, σσ. 183-211.

Χέλερ Άγκνες, Η θεωρία των αναγκών στον Μαρξ, μτφρ. Τζένη 
Μαστοράκη, Εξάντας, Αθήνα 1977.

Ψυχοπαίδης Κοσμάς, Ιστορία και μέθοδος, μτφρ. Λένα Σακαλή, 
Σμίλη, Αθήνα 1994.

—, Πολιτικά μέσα στις έννοιες, νήσος, Αθήνα 1997.

3) Βιβλία τον Ετιέν Μπαλιμπάρ μεταφρασμένα στα ελληνικά

Μπαλιμπάρ Ετιέν, Για τη δικτατορία του προλεταριάτου, μτφρ. 
Νίκος Μανωλόπουλος, Οδυσσέας, Αθήνα 1978.

Μπαλιμπάρ Ετιέν/Μασερέ Πιερ, Μια υλιστική προσέγγιση της
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ιστορίας και της γλώσσας, μτφρ. Κλαίρη Μιτσοτάκη, Αγώ
νας, Αθήνα 1981.

Μπαλιμπάρ Ε./Αουπορίνι Τ./Τοζέλ Α., Η κριτική της πολιτικής 
στον Μαρξ, μτφρ. Τάκης Καφετζής, Πολΰτυπο, Αθήνα 1984.

Μπαλιμπάρ Ετιέν/Βαλλερστάιν Ιμμανουέλ, Φυλή, έθνος, τάξη. 
Οι διφορούμενες ταυτότητες, μτφρ. Άγγελος Ελεφάντης-Ελέ- 
νη Καλαφάτη, Ο Πολίτης, Αθήνα 1991.

Μπαλιμπάρ Ετιέν, Τα όρια της δημοκρατίας, μτφρ. Ε. Μπονα- 
φάτου-Α. Πανταζόπουλος, Ο Πολίτης, Αθήνα 1993.

Μπαλιμπάρ Ετιέν, Ο Σπινόζα και η πολιτική, μτφρ. Άρης Στυ
λιανού, Εστία, Αθήνα 1996.
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Η γενική επιδίωξη αυτού του βιβλίου είναι 

να κατανοηθεί και να εξηγηθεί γιατί θα συ- 

νεχίσουμε να διαβάζουμε τον Μαρξ στον 

εικοστό πρώτο αιώνα· όχι απλώς ως μνη

μείο του παρελθόντος, αλλά ως επίκαιρο 

συγγραφέα, λόγω των ερωτημάτων που θέ

τει και των εννοιών που προτείνει στη φι

λοσοφία. Προσπαθώντας να μείνω σε ό,τι 

μου φαίνεται ουσιώδες, θα ήθελα να δείξω 

στον αναγνώστη έναν τρόπο για να προσα

νατολιστεί μέσα στα κείμενα του Μαρξ και 

να εξοικειωθεί με τις συζητήσεις που γεννι

ούνται από αυτά. Θα ήθελα επίσης να υπο

στηρίξω μια αρκετά παράδοξη θέση: παρά 

τα όσα πιστεύαμε, δεν υπάρχει και δεν θα 

υπάρξει ποτέ μαρξιστική φιλοσοφία· απε

ναντίας, η σημασία του Μαρξ για τη φιλο

σοφία είναι τώρα μεγαλύτερη από κάθε άλ

λη φορά.
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