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1.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Τά νεανικά κείμενα τοϋ Μάρξ γράφτηκαν μεταξύ 1843 
καί 1844, δταν είχε μόλις περάσει τά 25 του χρόνια. Με
ρικά έκδόθηκαν άμέσως, δπως τό «Εβραϊκό ζήτημα» καί ή 
«Εισαγωγή» στήν «Κριτική τής φιλοσοφίας τοΰ δικαίου τοΰ 
Χέγκελ», άλλα, δπως ή «Κριτική στή θεωρία τοΰ Χέγκελ 
γιά τό κράτος» καί τά περίφημα «Οικονομικά καί φιλοσοφι
κά χειρόγραφα», δημοσιεύτηκαν μετά τό θάνατό του τό 1927 
καί τό 1932 άντίστοιχα. Ά ν  σκεφτοΰμε δτι τό ολοκληρω
μένο κείμενο τής «Γερμανικής Ιδεολογίας» δέν είχε τυπωθεί 
μέχρι τό 1932 καί δτι ή  «Α γία οικογένεια», πού πρωτοεκ- 
δόθηκε τό 1845, γρήγορα Ιγινε πάρα πολύ δυσεύρετη, θά 
καταλάβουμε γιατί τό φιλοσοφικό Ιργο τοΰ νεαροΰ Μάρξ ά- 
νακαλύφθηκε, στό μεγαλύτερο μέρος του, σχετικά πρόσφατα.

Είναι άλήθεια δτι ό Μέρινγκ ξανατύπωσε μερικά άπό τά 
νεανικά κείμενα τοΰ Μάρξ τό 1902 (στό περιοδικό του Aus 
dem literarischen N achlass). Ά λλά τά πιό σημαντικά κεί
μενα παρέμεναν άγνωστα. "Οπως καί νά Ιχει τό πράγμα, 
τήν έποχή έκείνη δλόκληρη ή πρώτη γενιά τών μαθητών 
καί έρμηνευτών τοΰ Μάρξ —  άνάμεσα ατούς δποίους οί Κά- 
ουτσκυ, Πλεχάνωφ, Μπερνστάιν καί Ααμπριόλα —  είχαν 
ήδη διαμορφώσει τίς θέσεις τους. Έ τσ ι δ μαρξισμός τής 
I I  Διεθνοΰς συγκροτήθηκε μέ μιά σχεδόν δλοκληρωτική ά
γνοια τής δύσκολης καί πολύπλοκης διαδικασίας, μέσα άπό 
τήν δποία πέρασε δ Μάρξ άπό τό 1843 μέχρι τό 1845 κα
θώς διατύπωνε γιά  πρώτη φορά τόν Ιστορικό ύλισμό.
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Μέχρι τό τέλος τοΰ περασμένου αιώνα, καί άργότερα ά- 
κόμα, σχεδόν τίποτε άλλο δέν είχε γίνει γνωστό γ ι’ αύτή 
τή διαδικασία, άν άφαιρέσουμε λίγες γραμμές τοΰ ίδιου τοΰ 
Μάρξ στόν Πρόλογο τής «Κριτικής τής πολιτικής οικονο
μίας», τοΰ 1859. ’Εκτός άπό αδτές, τό μοναδικό βασικό καί 
έγκυρο έγχειρίδιο ήταν τό ipγο τοΰ Έ νγκελς «Λουδοβίκος 
Φόυερμπαχ» (1888): μιά μελέτη δπου δ ενας άπό τούς άρ- 
χικούς πρωτεργάτες τοΰ μαρξισμοΰ εδινε (ή φαινόταν πώς 
έδινε) τήν πιό αδθεντική Ικθεση δλων δσων ήταν ουσιώδη, 
δλων δσων άξιζε νά γίνουν γνωστά γιά τή σχέση τους μέ τό 
Φόυερμπαχ καί τό Χέγκελ καί γιά  τό ρόλο τών δύο αυτών 
άνδρών στή διαμόρφωση τής σκέψης τοΰ Μάρξ.

Μιά δλόκληρη γενιά θεωρητικών τοΰ μαρξισμοΰ δέν γνώ
ριζε σχεδόν τίποτε (χωρίς αδτό νά είναι δικό τους λάθος) 
γ ιά  τά νεανικά φιλοσοφικά γραφτά τοΰ Μάρξ. Είναι α
ναγκαίο νά τό θυμόμαστε αδτό άν θέλουμε νά καταλάβουμε 
2να στοιχείο άποφασιστικής σημασίας. Ή  πρώτη γενιά τών 
μαρξιστών προσέγγισε τό Μάρξ μέσα άπό τό «Κεφάλαιο» 
καί τά άλλα δημοσιευμένα εργα του (κυρίως οικονομικά, 
ιστορικά ή πολιτικά) καί δέν μπόρεσε νά κατανοήσει έντε- 
λώς τό προγενέστερο φιλοσοφικό ύπόβαθρο πού τά στήριζε. 
Δέν μπορούσαν νά ξέρουν τούς λόγους, φιλοσοφικούς δσο 
καί πρακτικούς, πού δδήγησαν τό Μάρξ νά Ιγκαταλείψει 
τή φιλοσοφία υστέρα άπό τήν απομάκρυνσή του άπό τό Χέ
γκελ καί τό Φόυερμπαχ γιά νά άφοσιωθεΐ στήν άνάλυση 
τής σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας, άντί νά συνεχί
σει μέ τή συγγραφή μιας προσωπικής του φιλοσοφικής δια
τριβής. Τά λίγα διαθέσιμα κείμενα γιά  τό θέμα αδτό, δπως 
οί «θέσεις γιά  τό Φόυερμπαχ», δ Πρόλογος στήν «Κριτική 
τής πολιτικής οικονομίας» καί δ ’Επίλογος στή δεύτερη έκ
δοση τοΰ πρώτου τόμου τοΰ «Κεφαλαίου», άπό μόνα τους 
ήταν άνεπαρκή γιά τό σκοπό αδτό.

Αδτή ή θεμελιακή δυσκολία φάνηκε καθαρά στά κείμενα 
τών μαρξιστών τής I I  Διεθνοΰς. Γιατί είχε δοθεί προτε
ραιότητα στό «Κεφάλαιο»; Γιατί δ Μάρξ ειχε άφιερώσει
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δλες του τίς δυνάμεις στήν Ανάλυση ένός Ιδιαίτερου κοινω
νικό - οικονομικού σχηματιαμοδ χωρίς νά προηγηθεΐ κάποια 
Αλλη έργασία του, πού θά έξηγοδσε τίς γενικότερες φιλο
σοφικές Αντιλήψεις του καθώς καί δλόκληρο τό όραμά του 
γιά  τόν κόσμο;

Ή  Ιπιτακτικότητα καί ή σημασία αυτών τών έρωτημα- 
τικών μπορεΐ νά γίνει καλύτερα κατανοητή α.ν θυμηθούμε 
τό πολιτιστικό καί φιλοσοφικό κλίμα τής Ιποχής. ΟΕ Κά- 
ουτσκυ, Πλεχάνωφ, Μπερνστάιν, Κοδνοβ καί οί όπόλοιποι 
είχαν μεγαλώσει σ’ 2να κόσμο βαθιά διαφορετικό άπό κείνο 
τοϋ Μάρξ. Στή Γερμανία τό άστρο τοδ Χέγκελ καί τής κλα
σικής γερμανικής φιλοσοφίας είχε άπό καιρό δύσει. Ό  Κά- 
ουτσκυ καί δ Μπερνστάιν είχαν διαμορφωθεί σ’ Ινα πολι
τιστικό περιβάλλον δπου κυριαρχοδσε δ δαρβινισμός καί μά
λιστα περισσότερο 6 δαρβινισμός τοΰ Χαΐκελ παρά τοδ ϊθιου 
τοΰ Δαρβίνου. Έ  Ίπίδραση πού Ασκησε πάνω τους δ Ε. 
Ντύρινγκ είναι, άπ’ αύτή τή σκοπιά, ιδιαίτερα σημαντική. 
Ό  Πλεχάνωφ έπίσης ήταν βαθιά ριζωμένος στό θετικισμό, 
αν θυμηθοδμε, λόγου χάρη, τή θέση πού δίνει στό Μπάκλ 
στό βιβλίο του «Ή  μονιστική Αντίληψη τής Εστορίας». Ή  
πνευματική τάση, πού ήταν κοινή σέ δλη Ικείνη τή γενιά, 
πέρα άπό τίς πολλές διαφορές τους, στηριζόταν πάνω σέ μιά 
ξεκάθαρη Ιφεση γ ιά  μεγάλες κοσμικές συνθέσεις καί κο- 
σμοθεωρήσεις. Τό κλειδί γ ιά  τίς τελευταίες ήταν πάντα μιά 
καί μοναδική Ινοποιητική Αρχή, μιά εξήγηση πού Αγκά
λιαζε τό κάθε τι, Αρχίζοντας άπό τό πιό στοιχειώδες βιο
λογικό Ιπίπεδο καί φτάνοντας μέχρι τό έπίπεδο τγ)ς Ανθρώ
πινης ιστορίας (δ «μονισμός, γιά  τήν Ακρίβεια!).

Αύτό είναι (σέ πολύ γενικές γραμμές) τό πλαίσιο πού θά 
μάς δώσει τή δυνατότητα νά καταλάβουμε τήν ξεχωριστή 
σημασία τών φιλοσοφικών e-ργων τοδ ’’Ενγκελς γ ι’ αδτή 
τή γενιά τών μαρξιστών: τοδ «’Αντι - Ντύρινγκ» (1878) 
τής «Καταγωγής τής οικογένειας, τής Ατομικής Ιδιοκτησίας 
καί τοδ κράτους» (1884) καί τοΰ «Λουδοβίκου Φόυερμπαχ» 
(1888). Τά κείμενα αύτά πρωτοεμφανίστηκαν στά τελευ
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ταΙα χρόνια τής ζωής τοΟ Μάρξ, ή λίγο μετά τό θάνατό 
του τό 1883, καί συνέπιπταν μέ τήν περίοδο πού διαμορ
φωνόταν ή γενιά στήν δποια άνήκαν δ Κάουτσκυ καί δ 
ΙΙλεχάνωφ. Άκόμα περισσότερο, δ Έ νγκελς δχι μόνο είχε 
στενές προσωπικές σχέσεις μέ τούς δύο τελευταίους, άλλά 
καί συμμεριζόταν τό ένδιαφέρον τους γιά  τήν κουλτούρα 
τής έποχής, τό δαρβινισμό καί (πάνω άπ’ δλα) τίς διαφαι- 
νόμενες κοινωνικές προεκτάσεις του, καθώς καί γιά τά πιό 
πρόσφατα εύρήματα τών έθνολογικών Ιρευνών.

’Έτσι, ένώ στίς κατεξοχήν οικονομικές μελέτες τοϋ Μάρξ 
τό φιλοσοφικό όπόβαίθρο ή μιά γενικότερη Αντίληψη Ιμφα- 
νιζόταν μόνο περιστασιακά καί Αρκετά δύσκίολα, μέ τόν 
"Ενγκελς τά πράγματα αύτά πέρναγαν στό προσκήνιο. Καί 
δχι μόνο αύτό, άλλά καί Αναπτύσσονταν μέ τόση άπλότητα 
καί σαφήνεια ώστε δλοι οί μαθητές τής περιόδου έκείνης 
τόν επαινούσαν γι* αύτό1. Οί πιό Ιξέχουσες μορφές τής δια
νόησης συμφωνούσαν άπόλυτα σ’ αύτό τό σημείο: δλοι τους 
είχαν δδηγηθεΐ στό μαρξισμό κυρίως άπό τίς εργασίες τοϋ 
’Ένγκελς. Σχολιάζοντας τήν Αλληλογραφία του με τόν ’Έ ν
γκελς, δ Κάουτσκυ αναφέρει μέ έμφαση τό γεγονός αύτό 
σέ πολλά σημεία: «Κρίνοντας Από τήν Ιπίδραση πού Ασκη
σε πάνω μου τό "  Ά ντι - Ντύρινγκ”», Ιγραφε, «κανένα άλ
λο βιβλίο δέν μπορεΐ νά Ιχει συμβάλει τόσο πολύ στήν κα
τανόηση τού μαρξισμού». Καί κάπου άλλού: «Τό "Κεφά
λαιο” τοϋ Μάρξ είναι βέβαια τό πιό δυνατό Ιργο. Άλλά 
μόνο μέσω τοϋ "  Ά ντι - Ντύρινγκ” μάθαμε νά κατανοούμε 
τό "Κεφάλαιο”  καί νά τό διαβάζουμε σωστά»8. Αργότερα 
καί δ Ριαζάνωφ διαπίστωνε έπίσης πόσο «ή νεότερη γενιά, 
πού Αρχισε τή δραστηριότητά της στό δεύτερο μισό τής δε
καετίας τοΰ ’70, Ιμαθε τί ήταν δ 'επιστημονικός σοσιαλισμός, 
ποιές ήταν οί φιλοσοφικές του άρχές, ποιά ήταν ή μέθοδός

1 . Πρβλ. γ ιά  παράδειγμα τό βιβλίο τοΰ Κάουτσκυ, «Φ. “Έ νγκελς: 
'Η  ζωή του, τά  έργα του, τά γραφτά του», Βερολίνο, 1908.

2 . Φ. Έ ν γκ ελ ς , «Ή  Αλληλογραφία μου μέ τόν Κάουτσκυ».
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του» κυρίως άπό τά γραφτά τοΰ Έ νγκελς. «Γιά τή διάδοση 
τοΰ μαρξισμού σάν Ιδιαίτερης μεθόδου καί σάν ιδιαίτερου 
συστήματος», συνεχίζει, «κανένα βιβλίο εκτός άπό τό ίδιο 
τό "Κεφάλαιο” δέν πρόσφερε τόσα πολλά δσα τό "  Ά ντι - 
Ντύρινγκ” . "Ολοι οί νεαροί μαρξιστές πού εμφανίστηκαν 
στό προσκήνιο στίς άρχές τής δεκαετίας τοΰ ’80 —  δ Μπερ- 
στάιν, δ Κάουτσκυ, δ Πλεχάνωφ —  άνδρώθηκαν μέ τό βι
βλίο αύτό»*.

Δέν ήταν μόνο ή πρώτη γενιά πού έπηρεάσθηκε μέ τόν 
τρόπο αύτό. Οί αύστρομαρξιστές, πού άκολούθησαν, άναγνώ- 
ρισαν έπίσης τό ιδιαίτερο χρέος τους στόν "Ενγκελς καί τό
νισαν μέ τήν ίδια Ιμφαση τή σημασία πού είχε γ ιά  τούς ί 
διους τό Ιργο του. Ά πό τούς δυό θεμελιωτές τοΰ ίστορικοΰ 
ύλισμοΰ, δ Έ νγκελς ήταν εκείνος πού άνέπτυξε τή «φιλο
σοφική κοσμολογική» πλευρά του, δπως θά μπορούσαμε νά 
τήν άποκαλέσουμε, τή φιλοσοφία του τής φύσης. Ό  Έ ν 
γκελς ήταν έκεϊνος πού προέκτεινε μέ έπιτυχία τόν Ιστο
ρικό υλισμό στό «διαλεκτικό ύλισμό». Πράγματι, ήταν δ 
πρώτος πού χρησιμοποίησε αυτό τόν δρο. Ακόμα καί ένας 
τόσο απαιτητικός διανοητής σάν τό Μάξ "Αντλερ (καντια
νός δσο καί μαρξιστής) έφτασε νά γράψει στά 1920 δτι οί 
έργασίες τοΰ ’Ένγκελς περιλάμβαναν άκριβώς τή γενική 
φιλοσοφική θεωρία πού ή άπουσία της άπό τά έργα τοΰ 
Μάρξ είχε τόσο συχνά Ιπισημανθεΐ. Ό  Μάρξ δέν είχε τόν 
καιρό νά μάς δώσει μιά τέτια θεωρία, έχοντας άφιερώσει 
δλη τή ζωή του στούς τέσσερις τόμους τοΰ «Κεφαλαίου». 
«Ή ιδιαίτερη σημασία τοΰ ’Ένγκελς γιά τήν άνάπτυξη καί 
διαμόρφωση τοΰ μαρξισμού» βρισκόταν, κατά τήν άποψη τοΰ 
’Άντλερ, στόν τρόπο μέ τόν δποΐο «Απελευθέρωσε τό κ ο ι 
ν ω ν ι ο λ ο γ ι κ ό  έργο τοΰ Μάρξ άπό τήν ιδιαίτερη οι
κονομική μορφή μέ τήν δποία πρωτοεμφανίστηκε καί τό το
ποθέτησε στόν π λ α τ ύ τ ε ρ ο  σ κ ε λ ε τ ό  μ ι α ς

3. Ριαζώνωφ, «Κάρλ Μάρξ καί Φρήντριχ Έ ν γκ ελ ς» , Λονδίνο, 
1927.
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λ

γ ε ν ι κ ή ς  Α ν τ ί λ η ψ η ς  γ ι ά  τ ή ν  κ ο ι 
ν ω ν ί α ,  διευρύνοντας, θά μπορούσαμε νά ποϋμε, τή μαρ
ξιστική σκέψη σέ μιά κοσμοθεώρηση μέ τό νά άναπτύξει 
έκπληκτικά τή μέθοδό της, καί μέ τό νά προσπαθήσει νά 
τή σ υ σ χ ε τ ί σ ε ι  μ έ  τ ί ς  σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς  
φ υ σ ι κ έ ς  έ π  ι σ τ  ή μ ε ς». Λίγο παρακάτω συμπε
ραίνει: «Ό  Έ νγκελς ήταν δ άνθρωπος πού έλοκλήρωσε 
καί τελειοποίησε τό μαρξισμό», δχι μόνο μέ τή «συστηματο- 
ποίηση» τής σκέψης τοδ Μάρξ, άλλά έπίσης γιατί μέ «τή 
δημιουργική καί πρωτότυπη άνάπτυξη» αύτής τής σκέψης 
«Ιδωσε μιά € ά σ η στίς άναλύσεις τοδ Μάρξ»*.

Έ τσ ι, τά θεωρητικά Ιργα τοδ Έ νγκελς Ιγιναν ή κύρια 
πηγή γ ιά  τά δλοένα καί πιό φιλοσοφικά προβλήματα τοΰ 
μαρξισμού στή διάρκεια δλόκληρης τής πρώτης περιόδου 
πού Αντιστοιχεί χοντρικά μέ τή I I  Διεθνή. Ή ταν ζωτικά 
σέ μιά Ιποχή άπό κάθε άποψη άποφασιστική, τήν Ιποχή 
πού τό κύριο σώμα τής μαρξιστικής θεωρίας άρχιζε νά προσ
διορίζεται %&1 νά γίνεται γνωστό. Πλάι στίς άρετές τής Α
πλότητας καί τής σαφήνειας, πού τόσο συχνά άναφέρονται, 
τά Ιργα αύτά ήταν γεμάτα έλλείψεις, άναπόφευκτες σέ τέ- 
τια περιστασιακά καί έκλαΐκευτικά γραφτά. Καί δμως, ή 
Ιπίδρασή τους ήταν τεράστια. Ή  σχέση μεταξύ τυπικής καί 
διαλεκτικής λογικής, μεταξύ μαρξισμοδ καί φυσικών έπι- 
στημων, ή σχέση τοδ Μάρξ μέ τό Χέγκελ είναι μόνο μερι
κά άπό τά προβλήματα πού τέθηκαν καί ύποτίθεται δτι ά- 
παντήθηκαν μέ άποκλειστικές παραπομπές σέ άποσπάσματα 
(συχνά έντελως τυχαία) άπό τίς σελίδες τοδ «Άντι - Ντύ
ρινγκ» καί τοδ «Λουδοβίκου Φόυερμπαχ».

Αύτό ήταν (φυσικά) Ιδιαίτερα άληθινό γιά  προβλήματα 
πού είχαν βρεθεί μακριά άπό τή γενική φιλοσοφική τάση 
καί προοπτική τής περιόδου καί Ιτσι Ιγιναν άντικείμενο πα
θητικής άποδοχής καί μηχανικής έπανάληψης: παράδειγ
μα, ή σχέση τοδ Μάρξ μέ τό Χέγκελ ή τό πρόβλημα τής

4. Μάξ "Αντλερ, « Ό  “Ενγκελς σάν διανοητής», Βερολίνο, 1920.
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διαλεκτικής. *0 Πλεχάνωφ είναι χαρακτηριστική περίπτω
ση σ’ αύτό τό σημείο. Παρότι ήταν άπό τούς λίγους μαρξι
στές τής περιόδου πού είχε κάποια άμεση γνώση τών Ιρ- 
γων τοϋ Χέγκελ στό πρωτότυπο, ποτέ στά κείμενά του δέν 
προσπάθησε νά έμβαιθύνει ή νά σχολιάσει τίς κρίσεις τοΰ 
Ένγκελς γ ιά  τό θέμα αύτό\ Πράγματι, ήταν ένα θέμα 8- 
που τό κύρος τοΰ ’Ένγκελς έθεωρεΐτο πιό Αναμφισβήτητο 
άπ’ δ,τι συνήθως. Καί αύτό δχι μόνο έπειδή δ Έ νγκελς 
είχε προσωπικές εμπειρίες άπό τούς Αριστερούς (ή «νεα
ρούς») χεγκελιανούς τοΰ Βερολίνου, στούς δποίους άρχικά 
ανήκε καί δ ίδιος δ Μάρξ, άλλά καί γιατί πιό πρόσφατα 
είχε γράψει μιά κριτική στή Neue Zeit γιά  ένα βιβλίο τοΰ 
Στάρκε σχετικά μέ τό Φόυερμμπαχ, δπου άναπολοΰσε μέ ζων
τάνια αύτά τά νεανικά χρόνια καί τήν άτμόσφαιρά τους τής 
Sturm und Drang.

"Ομως, αύτά άκριβώς τά χρόνια δ Μάρξ καί δ "Ενγκελς 
είχαν άκολουθήσει τελείως διαφορετικούς διανοητικούς δρό
μους. Μόνο ή έστορικότερη κριτική τών πρόσφατων δεκαε
τιών μπόρεσε νά συνθέσει μέ κάποια άχρίβεια, αύτή τή δια
φοροποίηση, πού ώστόσο ήταν έξαρχής πολύ σημαντική. 
Στά 1842, δταν δ Μάρξ βρισκόταν κάτω άπό τήν επίδραση 
τοΰ Φόυερμπαχ καί ήδη είχε πάρει καθαρά μιά ύλιστική 
θέση, δ Έ νγκελς δημοσίευσε ενα φυλλάδιο μέ τίτλο «'Ο 
Σέλινγκ καί ή ’Αποκάλυψη» ιμέ τό ψευδώνυμο «’Όσβαλντ»*. 
Ή  θέση του γιά  τό Χέγκελ σ’ αύτό ήταν ϊδια μέ τή θέση 
τών νεαρών ριζοσπαστών ιδεαλιστών τοΰ βερολινέζικου Do- 
ktorklub, πού υποστήριζαν δτι ύπάρχει άντίφαση άνάμεσα 
στίς έπαναστατικές άρχές τοΰ Χέγκελ καί στά συντηρητικά 
συμπεράσματά του. 'Ο Χέγκελ είχε Ιρθει συνειδητά σ’ ένα 
προσωπικό συμβιβασμό μέ τό πρωσσικό κράτος, ένάντια στίς

5. Πρβλ. ιδιαίτερα Πλεχάνωφ, «Γιά τήν 60ή έπέτειο άπό τό θά
νατο τοδ Χέγκελ» στή N eue  Z eit, τ . Α ',  1801 - 2.

6. Ή  ξανανακάλυψη αϋτοϋ τοδ κειμένου δπως κ α ί άλλων νεανι
κών κειμένων τοΒ ’Ενγκελς έναντίον τοϋ Σέλινγκ δγινε άπό τό 
βιογράφο τοΟ Έ ν γκ ελ ς  Γκοόοταβ Μάγιερ.
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ίδιες του τις άρχές. 0? Ιπαναστατικές άρχές τής φιλοσο
φίας του, μόλις έλευθερώνονταν άπό τοΰτο τό συμβιβασμό, 
προορίζονταν νά έπικρατήσουν στό μέλλον.

*0 Ένγκελς συμφωνούσε έκείνη τήν Ιποχή μέ τούς άλ
λους νεαρούς χεγκελιανούς πού Ιβλεπαν τό Φόυερμπαχ Απο
κλειστικά σάν συνεχιστή τοΰ Ιργου τοΰ Στράους γιά τή 
θρησκεία, φτάνοντας άκόμη 6ς τό σημείο νά διακηρύσσει δτι 
ή κριτική τοΰ Φόυερμπαχ στό χριστιανισμό ήταν μάλλον 
«άναγκαΐο συμπλήρωμα στό Θεωρησιακό δόγμα τοΰ Χέγκελ 
γ ιά  τή Θρησκεία», παρά ριζική του άντίθεση. "Οπως καί 
τά άλλα μέλη τοΰ Doktorklub τοΰ Βερολίνου (εκτός άπό 
τό Μάρξ) δέν είχε άντιληφθει άκόμη τή σύνδεση πού ύ- 
πήρχε, .στό Ιργο τοΰ Φόυερμπαχ, άνάμεσα στήν κριτική τής 
Θρησκείας καί τόν ύ λ ι σ μ ό. "Οπως εχει παρατηρήσει 
δ πιό σημαντικός άπό τούς βιογράφους του, έκεΐνα τά χρό
νια «δ "Ενγκελς χαιρέτησε μέ χαρά τό Ιργο τοΰ Φόυερμπαχ 
άλλά χωρίς νά υποψιάζεται δτι μ’ αύτό Ιμπαιναν Ερωτημα
τικά στήν παγκόσμια κυριαρχία τοΰ Χέγκελ»*. ’Ακόμα καί 
μετά τήν έμφάνιση τών «’Αρχών τής φιλοσοφίας τοΰ μέλ
λοντος» τοΰ Φόυερμπαχ, στά 1843, άν εξαιρέσουμε τό Μάρξ, 
«δέν ήταν δ ύλισμός τοΰ Φόυερμπαχ πού καθόρισε τή νέα 
έπτική τών νεαρών χεγκελιανών» —  δπως εύστοχα ύπο- 
γράμμισε Ινας διανοητής —  οϋτε ή κριτική του στό Χέ
γκελ, άλλά ή ηθική του, μέ άλλα λόγια τό πιό κοινότοπο 
καί άπό τά πιό φορτωμένα μέ ίδεαλιστικά κατάλοιπα μέρος 
τής δουλειάς του8.

Ή  διαφορά άνάμεσα σέ αυτές τίς θέσεις είναι ξεκάθαρη. 
Γιά τό Φόυερμπαχ «ή ιστορική άναγκαιότητα καί δικαίωση 
τής νέας φιλοσοφίας πηγάζει κυρίως άπό τήν κ ρ ι τ ι - 
κ  ή τοΰ Χέγκελ» καί δχι άπό τήν παραπέρα άνάπτυξη

7. Γκ. Μάγιερ, «Φ. Έ ν γ κ ε λ ς , μ ιά  βιογραφία», Χάγη, 1934. 
Πρβλ. έπίοης Α. Κορνού, «Κ. Μάρξ καί Φ. Έ ν γ κ ε λ ς  —  ή ζωή καί 
τό δργο».

8. Μ. Λάνγκε, «"Ο Λ. Φόυερμπαχ καί δ νεαρός Μάρξ».
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τών Ιδεών του, άκριβώς γιατί «ή χεγκελιανή φιλοσοφία εί
ναι ή συμπλήρωση τής σύγχρονης φιλοσοφίας» καί τίποτα 
παραπάνω άπ’ αύτό. «Ό Χέγκελ δέν είναι δ γερμανός ή ό 
χριστιανός ’Αριστοτέλης —  είναι δ γερμανός Πρόκλος. Ή  
"άπόλυτη φιλοσοφία” είναι τό ξαναζωντάνεμα τοδ άλεξαν- 
δρισμοδ'.»

Ά πό τήν άλλη μεριά, γιά  τούς νεαρούς χεγκελια- 
νούς τό μέλλον βρισκόταν στήν έπεξεργασία τών «έπανα- 
στατικών» άρχών τοδ χεγκελιανισμοδ. Ταυτόχρονα Ιπέμε- 
ναν στό θέμα τοδ «προσωπικού συμβιβασμοδ» τοδ Χέγκελ μέ 
τό πρωσσικό κράτος. Αύτή τήν άποψη τήν καταπολέμησε ά- 
ποφασιστικά δ Μάρξ δχι μόνο στίς τελευταίες σελίδες τών 
«Οικονομικών καί φιλοσοφικών χειρογράφων» τοδ 1844 άλ
λά καί πιό νωρίς σέ μιά σημείωση τής διδακτορικής του 
διατριβής στά 1841.

Δέν έχουμε έδώ τήν πρόθεση μιας σέ βάθος θεώρησης τοδ 
περίπλοκου προβλήματος τών διαφορετικών δρόμων πού Α
κολούθησαν b Μάρξ καί δ Έ νγκελς γιά  νά φθάσουν στό 
θεωρητικό κομμουνισμό. "Ομως, οί μαρτυρίες δείχνουν δτι 
αύτό τό πέρασμα Ιγινε στόν "Ενγκελς κυρίως άπό τό Ιδα- 
φος τής πολιτικής οικονομίας καί οχι σάν συνέχεια τής κρι
τικής του στό Χέγκελ καί στή γερασμένη θεωρησιακή πα
ράδοση. Αντίθετα, δ Μάρξ άκολούθησε αύτό τό δρόμο δδη- 
γώντας τή φιλοσοφική του κριτική στό χεγκελιανισμό στή 
λογική της κατάληξη. Τά παραπάνω μπορούν νά εξηγή
σουν καλά τό γιατί 8ταν δ ’Ένγκελς επιχείρησε νά γράψει 
ξανά γιά  τή φιλοσοφία μετά άπό 40 χρόνια, σχεδόν άναπα- 
ρήγαγε τίς λαθεμένες ιδέες τών νεανικών του χρόνων. Ξα- 
ναγύρισε, λόγου χάρη, στή θέση δτι ύπήρχε άντίφαση άνά
μεσα στίς άρχές τοδ Χέγκελ καί στά άληθινά συμπεράσμα- 
τά του, άνάμεσα στήν «έπαναστατική» διαλεκτική μέθοδο 
καί τό συντηρητικό του σύστημα. Ά λλά δέν ύπάρχει καμιά 
τεκμηριωμένη μαρτυρία δτι δ Μάρξ είχε ποτέ άποδεχτεΐ

9. Λ. Φόυερμπαχ, "Απαντα.

15



αύτή τή θέση τής ριζοσπαστικής ΐδεαλιστικής Άριστεράς.
Σέ δλη την ίποχή  τής I I  Διεθνούς, άκόμα καί μετά άπό 

αύτή, ή πλήρης καί δλοκληρωτική ταύτιση τής σκέψης τοΰ 
Μάρξ μέ κείνη τοΰ Έ νγκελς θεωρήθηκε σάν «άρθρο πίστε- 
ως». ’Αποτέλεσμα ήταν αύτή ή άντίληψη μιας ένυπάρχουσας 
άντίφασης ανάμεσα, στή μέθοδο καί στό σύστημα νά άπο- 
ροφήσει καί νά συσκοτίσει μιά άλλη πού φαινόταν παρόμοια, 
άλλά πού στήν πραγματικότητα ήταν άρκετά διαφορετική. 
ΙΙρόκειται γιά  τήν άντίληψη τοΰ Μάρξ στόν ’Επίλογο τής 
δεύτερης έκδοσης τοΰ «Κεφαλαίου» (1873), δπου δέν κά
νει διάκριση άνάμεσα στήν έπαναστατική μέθοδο καί τό 
συντηρητικό σύστημα, άλλά άνάμεσα σέ δυό διαφορετικές 
καί άντίθετες όψεις τ ή ς  ί δ ι α ς  τ ή ς  χ ε γ κ ε -  
λ ι α ν ή ς  δ ι α λ ε κ τ ι κ ή ς ,  δηλαδή, σέ δυό δψεις 
τής «μεθόδου». Αύτές είναι ό «λογικός πυρήνας» πού πρέπει 
νά διατηρηθεί καί τό «μυστικιστικό περίβλημα» πού πρέπει 
νά πεταχτεΐ.

’Αργότερα ένας άκόμα παράγοντας βοήθησε στήν επικρά
τηση τής θέσης τοΰ “Ενγκελς. Στά 1842 τό φυλλάδιο τοΰ 
νεαροΰ «”Οσβαλντ» πού ύπερασπιζόταν τό Χέγκελ Ινάντια 
στό Σέλινγκ εγινε γνωστό στό Μπιελίνσκυ (άπό τόν όποιο 
Ιγκρίθηκε μ’ Ενθουσιασμό) άπό μερικά σημαντικά άποσπά- 
σματά του πού είχε άντιγράψει δ ρώσος κριτικός Μπότκιν. 
Τόν ’ίδιο χρόνο τό διάβασε δ ’Αλεξάντερ Χέρζεν πού, μέ
νοντας τότε στή Γερμανία καί γνωρίζοντας σχετικά καλά 
τούς άριστερούς χεγκελιανούς, υιοθέτησε άμέσως τίς πιό ση
μαντικές άπό τίς θέσεις τοΰ «’Όσβαλντ».

Αύτά τά, φαινομενικά άσήμαντα, γεγονότα προορίζονταν 
νά Ιχουν σημαντικές συνέπειες. 'Ο  Μπιελίνσκυ καί δ Χέρ
ζεν ήταν άπό τίς πιό άντιπροσωπευτικές μορφές τοΰ ρώσικου 
«δημοκρατικού έπαναστατικοΰ» κινήματος. Ενός κινήματος 
δπου άρχικά μαθήτευσαν δ Πλεχάνωφ μαζί μέ άρκετούς άλ
λους ρώσους μαρξιστές. "Οταν άργότερα άσπάστηκαν τό μαρ
ξισμό ξαναβρήκαν στά γραφτά τοΰ Έ νγκελς μιά έρμηνεία 
τοΰ Χέγκελ δμοια μέ κείνη πού ήδη είχαν μάθει άπό τό
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Μπιελίνσκυ καί τό Χέρζεν. Καί έπειδή μόνο δ Πλεχάνωφ 
είχε σοβαρές γνώσεις γιά. τό Χέγκελ τήν έποχή τής I I  Διε
θνούς καί Αναγνωριζόταν γιά  καιρό άπό δλους τούς ρώσους 
μαρξιστές (συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ Λένιν) σάν μιά Α
ναμφισβήτητη αυθεντία στά φιλοσοφικά ζητήματα, είναι εδ- 
κολο νά καταλάβουμε πόσο συνέβαλε τό Ιργο του στό νά στα
θεροποιηθεί αύτή ή έρμηνεία.

Δέν πρέπει νά ξεχνάμε, έξαλλου, δτι οί ,ρώσοι σοσιαλδημο
κράτες ’διέφεραν άπό τούς γερμανούς σ’ Ινα βασικό σημείο: 
Ινώ οί τελευταίοι δέν είχαν ποτέ Ασχοληθεί σοβαρά μέ κα
θαρά φιλοσοφικά θέματα, οί ρώσοι έδωσαν τή μεγαλύτερη 
προσοχή τους σ’ αύτά καί, στήν πραγματικότητα, τά Ικαναν 
τό κύριο κριτήριο, τό δοκιμαστήριο, τής μαρξιστικής «δρθο- 
δοξίας». (Εΐδιικά μετά τό τέλος τοΰ αιώνα καί τή ρεβιζιονι- 
στική έπίθεση τοΰ Μπερνστάιν.) Πρώτα δ Πλεχάνωφ καί με
τά δ Λένιν δδήγησαν τόν δρισμό αύτης τής «γενικής» φιλο
σοφικής θεωρίας στή λογική του κατάληξη. Άπό τότε καί με
τά δνομάστηκε δριστικά «διαλεκτικός υλισμός» καί θεωρήθη
κε σάν ή άναγκαία εισαγωγή στή «μερικότερη» θεωρία τοΰ 
ίστορικοΰ όλισμοΰ. Ό  διαλεκτικός ύλισμός μ ’ αύτή τήν Ιν- 
νοια Ιβγαινε άπό τά γραφτά τοΰ Ένγκελς στή βάση τής ό- 
πόθεσης (πού θεωρήθηκε π ιά  Αξιωματική) δτι οί δύο θεμε
λιωτές τοΰ ίστορικοΰ ύλισμοΰ ήταν ενα πρόσωπο στό επίπεδο 
τής σκέψης. Γιά νά καταλάβουμε τί Ιφτασε αύτό νά σημαί
νει ιστορικά αρκεί νά συμβουλευτούμε τό λήιμμα «Κάρλ 
Μάρξ» στό Ιγκυκλοπαιδικό λεξικό Granat τοΰ 1914. Αύτό τό 
λήμμα γράφτηκε άπό τό Λένιν καί χρησιμοποιήθηκε άργό
τερα σάν μοντέλο τής πασίγνωστης διατριβής τοΰ Στάλιν 
«Διαλεκτικός καί Ιστορικός υλισμός». Τόσο ή παράγραφος γιά 
τό «φιλοσοφικό όλισμό» τοΰ Μάρξ βσο καί ή παράγραφος γιά 
τήν άντίληψή του γιά τή «διαλεκτική» Αποτελούνται δλοκλη- 
ρωτικά άπό παραπομπές στόν Ένγκελς.

Ό  άναγνώστης δέν πρέπει νά συμπεράνει δτι Ιχει καμιά 
ιδιαίτερα δραματική σημασία αύτή ή διαφορά προοπτικής 
σέ μερικά σημεία άνάμεσα στό Μάρξ καί τόν Έ νγκελς. Εί-
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vat κάτι φυσικό, Ινώ ή άπουσία τέτιων διαφορών ’θά ήταν 
κάτι άσυνήθιστο. "Αν σκεφτοϋμε δτι αντιφάσεις συχνά υπάρ
χουν στά Ιργα ένός καί μόνου συγγραφέα, θά ήταν άδιανόη- 
το νά μήν παρατηρούνται άνάμεσα σέ δύο συγγραφείς πού —  
ξέχωρα άπό τή βαθιά φιλία m i  τίς πολλές κοινές ιδέες 
τους —  παρέμεναν δύο ξεχωριστοί άνθρωποι, πού ζοΰσαν πο
λύ διαφορετικές ζωές, μέ διαφορετικές κλίσεις καί διανοη
τικές προτιμήσεις. Τό γεγονός αύτό είναι τόσο φανερό πού 
δέν 'θά χρειαζόταν νά άναφερθεΐ. 'Ωστόσο αυτή ή άκαμπτη 
ταύτιση τών δύο πατέρων τοδ ιστορικού ύλισμοΰ m i  ή ριζω
μένη πεποίθηση δτι δλες οί φιλοσοφικές θέσεις τοδ "Ενγκελς 
καθρέφτιζαν τή  σκέψη τοΰ Μάρξ, έπρόκειτο νά έχουν αξιο
σημείωτες επιπτώσεις δταν, έπιτέλους, δημοσιεύτηκαν οί φι
λοσοφικές μελέτες τοΰ νεαρού Μάρξ.

Αύτό Ιγινε, δπως είδαμε, άνάμεσα στό 1927 καί τό 1932. 
Τ ά  σπουδαιότερα άπό τά  νεανικά κείμενα —  ή «Κριτική 
στή θεωρία τοδ Χέγκελ γ ιά  τό κράτος» m i  τά  «Οικονομικά 
καί φιλοσοφικά χειρόγραφα» —  τυπώθηκαν έκείνη τήν έπο- 
χή . ’Ή δη 3μως ή παγίωση τοΰ «'διαλεκτικού ύλισμοΰ» σάν έ- 
πίσημης φιλοσοφίας τής ΕΣΣΔ καί τών ευρωπαϊκών κομμου
νιστικών κομμάτων είχε προχωρήσει σέ μεγάλο βαθμό, καί 
ή έλεύθερη συζήτηση ακόμα καί στό πιό θεωρητικό επίπεδο 
άντιμετώπιζε αυξημένες δυσκολίες. "Ολα αύτά είχαν καθο
ριστική έπίδραση στήν ύποδοχή τών νεανικών κειμένων τοϋ 
Μάρξ στά έπόμενα 4 0  χρόνια.

Οί άμεσες αιτίες γ ιά  τίς άντιδράσεις καί τήν αμηχανία 
πού πρακάλεσαν στούς μαρξιστικούς κύκλους ήταν βέβαια 
θεωρητικής φύσης, θ ά  ήταν άνώφελη υπερβολή νά άποοώ- 
σουμε άμεσα τήν αντίδραση σέ πολιτικούς παράγοντες. "Ο
μως ή άπόλυτη ακαμψία τοΰ επίσημου δόγματος, ή θ α 
ν ά σ ι μ η  α κ α μ ψ ί α  άπό τήν οποία επασχε ό μαρξι
σμός κάτω άπό τήν έπίδραση τοΰ Στάλιν, βοήθησαν σημαν
τικά στήν ψυχρή ύποδοχή πού συνάντησαν τά  γραφτά δταν 
Ιμφανίστηκαν, στήν άπουσία κάθε συζήτησης γ ι’ αύτά καί 
στόν τρόπο πού ταξινομήθηκαν καί μπήκαν άμέσως στό ράφι.
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Σχεδόν άμέσως εγιναν τά  «νεανικά κείμενα». Ό  ορος αυ
τός είναι τυπικά άμεμπτος. Τ ά  -κείμενα αύτά γράφτηκαν 
πράγματι δταν δ Μάρξ ήταν πολύ νεαρός, γύρω ατά 25 η 
26 του χρόνια. 'Ωστόσο, σ’ αύτή περίπου τήν ηλικία ό Νταίη- 
βιντ Χιούμ είχε γράψει τό φιλοσοφικό του αριστούργημα, τή 
«Διατριβή γιά  τήν ανθρώπινη φύση», καί ποτέ ή ήλικία δέν 
θεωρήθηκε σάν κριτήριο- στήν αξιολόγηση τοΰ έργου τοΰ 
σκωτσέζου φιλόσοφου. Τό επίθετο «νεανικά» σερβιρίστηκε γ ιά  
νά δώσει έμφαση στήν έτερογένεια καί τήν ανακολουθία τους 
σέ σύγκριση μέ τή θεωρία τής επόμενης περιόδου.

Τά παραπάνω δέν πρέπει νά θεωρηθούν δτι σημαίνουν πώς 
τά Ιργο τοΰ νεαροΰ Μάρξ δέν παρουσιάζει προβλήματα ή ο
ν. δέν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σ’ αύτά καί στά ώριμα 
εργα του. Ά λ λ ά  γεγονός είναι δτι δ τρόπος μέ τόν όποιο 
Αντιμετωπίσθηκαν αύτά τά  κείμενα ήταν πραγματικά πολύ 
δυσμενής, ιδιαίτερα δσον αφόρα τήν «Κριτική» καί τά  «Χει
ρόγραφα». Αύτό είχε σάν συνέπεια δτι ήταν αδύνατο νά κα
ταλάβει κάποιος τόν τρόπο μέ τόν όποιο συσχετίζονταν (εμ- 
βρυακά έστω) μέ τίς κατοπινές 'θέσεις τοΰ Μάρξ, ή πώς μπο
ρούσαν (γι’ αύτό) νά ρίξουν νέο φως στά εργα τής: ώριμό- 
τητάς του. Α ντίθετα  άντιμετωπίσθηκαν πάνω απ’ δλα σάν 
υπολείμματα ένός τρόπου σκέψης πού δέν οδηγούσε πουθενά 
ή πού οδηγούσε σέ αδιέξοδο. Δέν υπάρχει άλλη εξήγηση 
—  γ ιά  νά πάρουμε μόνο ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα —  
στήν απόφαση πού πήρε τό 1957 τό άνατολικογερμα-νικό ιν
στιτούτο μαρξισμού - λενινισμού (βασισμένο σέ ανάλογη Από
φαση τής Κεντρικής ’Επιτροπής τοΰ ΚΚΣΕ) νά αποκλείσει 
τά «Οικονομικά καί φιλοσοφικά χειρόγραφα» άπό τήν έκδο
ση τών ’Έ ργων τού Μάρξ καί τού ’Έ νγκελς καί νά τά δημο
σιεύσει σέ ξεχωριστό τόμο.

Ε κείνο  πού εκανε τά κείμενα αύτά νά φαίνονται τόσο 
«εξω άπό τή γραμμή» τού μαρξισμού ήταν —  ανεξάρτητα 
άπό τά δικά τους ορια —  ή βαθιά άνομοιότητά τους μέ τό 
«διαλεκτικό υλισμό». Σ’ αύτά δέν άναφερόταν τίποτα γιά  τή 
διαλεκτική τής φύσης. Τίποτα πού νά άνοιγε τό δρόμο στή
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θεωρία τοΰ Ένγκελς γιά  τούς τρεις βασικούς διαλεκτικούς νό
μους τοΰ σύμπαντος (τό μετασχηματισμό τής ποσότητας σέ 
ποιότητα καί Αντίστροφα, τήν άρνηση τής άρνησης καί τήν 
ταυτότητα των Αντιθέτων). Τίποτα πού νά έμοιαζε μέ τήν 
κατοπινή Αντίληψη τοΰ τελευταίου σχετικά λ.χ. μέ τήν «Αρ
νηση τής Αρνησης» σάν «ένός 'έξαιρετικά γενικού καί γ ι’ αύ
τό έξαιρετικά προχωρημένου καί σημαντικοΰ νόμου τής φυ
σικής έξέλιξης, τής ιστορίας καί τής σκέψης. Ένός νόμου.. .  
πού Ισχύει στό ζωικό -καί τό φυτικό βασίλειο, στή γεωλογία, 
τά μαθηματικά, τήν ιστορία καί τή φιλοσοφία»10. ’Αντίθετα, 
δ Αναγνώστης βρέθηκε μπροστά σέ μιά έξύτατη κριτική τής 
φιλοσοφίας τοΰ Χέγκελ, στά πλαίσια μιδς Ανάλυσης Απειρα 
πιό σύνθετης καί δύσκολης Από τήν άπλή Αντίθεση τής «με
θόδου» ένάντια στό «σύστημα» πού ύποστήριζε δ Ένγκελς. 
Επιπλέον βρήκε μιά διαπραγμάτευση θεμάτων πού Απού
σιαζαν Από τά Ιργα τοΰ Ένγκελς, τοΰ Πλεχάνωφ καί τοΰ 
Λένιν, δπως ή Αποξένωση καί ή Αλλοτρίωση.

Τό πόσο βαθιά Αμηχανία προκάλεσαν τά Ιργα αύτά Ακό
μα καί στούς πιό σοβαρούς μαρξιστές διανοητές, φαίνεται άπό 
τίς περιπτώσεις τοΰ Γκεόργκη Λούκατς καί τοΰ Αδγουστου 
Κορνού. Στόν πρόλογο τής έκδοσης τοϋ ’67 τοΰ βιβλίου του 
«'Ιστορία καί ταξική συνείδηση» δ Λούκατς θυμάται «τήν 
εδνοια τής καλής τύχης» πού τοΰ έπέτρεψε νά διαβάσει στά 
1930 τά «Χειρόγραφα» πού μόλις είχαν βρεθεί, δύο χρόνια 
πρίν Από τήν έκδοσή τους11. Τό διάβασμά τους τοΰ εδειξε τό 
βασικό λάθος τοΰ βιβλίου του, πού είχε κυκλοφορήσει τό 
1923. Είχε μπερδέψει τήν Αντίληψη τοΰ Χέγκελ γιά  τήν Αλ
λοτρίωση —  πού σ’ αύτόν άπλά σήμαινε τήν Αντικειμενικό
τητα τής φύσης —  μέ τήν Ιντελώς διαφορετική Αντίληψη 
πού όπήρχε στά Ιργα τοΰ Μάρξ, δπου ή Αλλοτρίωση δέν Α-

10. Φ. “Ε νγκελς, «Ά ντι - Ντίρινγκ», ο. 210, έκδ. Άναγνωοτίδη.
11. Γκ. Λούκατς, «'Ιστορία καί ταξική ουνίίδκιση», ο. 40, έκδ. 

’Οδοσσέας.

20



ναφερόταν στά φυσικά άντικείμενα σάν τέτια, άλλά στά προϊ
όντα τής έργασίας δταν (σάν άποτέλεσμα τών ειδικών κοινω
νικών σχέσεων) γίνονται έ μ π ο ρ ε ύ μ α τ α  ή κ ε 
φ ά λ α ι ο .  «’Ακόμη καί σήμερα μπορώ νά θυμηθώ τά συν
τριπτικά άποτελέσματα πού είχε σ’ έμένα αύτό τό κείμενο 
τοΰ Μάρξ», γράφει δ Αούκατς18.

Είναι άλήθεια δτι μ’ αύτό τό λάθος άνατράπηκαν μερικές 
άπό τίς Αποθέσεις πού γίνονταν στήν «Ιστορία καί ταξική 
συνείδηση». Ά λλά ή ο ό σ ί α τοΰ προβλήματος στό βιβλίο 
παρέμενε έξίσου Ισχυρή: είναι τό πρόβλημα τής φύσης τής 
άλλοτρίωσης πού, δπως λέει δ ίδιος δ συγγραφέας, άντιμε- 
τωπιζόταν έκεΐ «γιά πρώτη φορά άπό τήν έποχή τοΰ· Μάρξ... 
σάν κεντρικό στήν επαναστατική κριτική τοϋ καπιταλισμού»18. 
Καί δμως δ Αούκατς δέν εμελλε νά προχωρήσει παραπέρα 
αύτό άκριβώς τό πρόβλημα πού (πρίν καί άνεξάρτητα άπό 
τά «Χειρόγραφα») τό είχε έπισημάνει σάν άποφασιστικό γιά  
τήν κατανόηση τοδ «Κεφαλαίου». Αύτό πού τόν έμπόδισε ή
ταν ή συλλογιστική του μέθοδος πού κινιόταν μέσα στά πλαί
σια καί τίς κατηγορίες τοϋ «διαλεκτικού δλισμοδ» καί τό ά- 
δύνατο τής συμφιλίωσης αυτής τής μεθόδου μέ τήν άνακάλυ- 
ψή του. Δέν είναι τυχαίο πού ή χρήση τών «Χειρογράφων» 
στίς κατοπινές έργασίες του ήταν τόσο περιστασιακή (δπως, 
λόγου χάρη, οί λίγες σελίδες στό τελευταίο μέρος τοδ Ιργου 
του «Ό νεαρός Χέγκελ») ή πού τά θέματα τής άλλοτρίω
σης καί τοδ φετιχισμοΰ έχασαν τή σημασία τους στή σκέψη 
του.

Τό άποτέλεσμα ήταν ή έπιστροφή στήν κατάσταση πραγ
μάτων τήν πρίν άπό τήν «'Ιστορία καί ταξική συνείδηση» 
δταν (πάλι μέ τά λόγια τοΰ Αούκατς) «οί μαρξιστές τής έ- 
ποχής ήταν απρόθυμοι νά δοϋν» στά νεανικά κείμενα τοϋ 
Μάρξ, πού είχαν ξανακυκλοφορήσει άπό τό Μέρινγκ, «κάτι 
περισσότερο άπό ιστορικά ντοκουμέντα σημαντικά μόνο γιά

12. "Οπ. παραπ.
13. O re. παραπ.
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τήν προσωπική του άνάπτυξη»1*. Μιά άλλη σπουδαία συνέ
πεια αυτής τής απροθυμίας ήταν δτι τό νεανικά κείμενα τοΰ 
Μάρξ, ουσιαστικά εγκαταλειμμένα άπό τούς μαρξιστές, θά 
γίνονταν πρόσφορο έδαφος γ ιά  τούς ύπαρξιστές καί τούς κα
θολικούς στοχαστές, ιδιαίτερα στή Γαλλία μετά τό δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο.

Ή  άλλη περίπτωση, λιγότερο σημαντική άλλά εξίσου σο
βαρή γ ιά  τή  δική μας σκοπιά, ήταν ό Αδγουστος Κορνού. 
Οι βαθιές γνώσεις τοΰ Κορνού σχετικά μέ τήν κίνηση των 
αριστερών χεγκελιανών τοϋ έδιναν τή  δυνατότητα νά γνω
ρίζει δτι ή κριτική τοΰ Έ νγκ ελ ς  στό Χ έγκελ ξεκινούσε ά
πό ενα ριζοσπαστικό - φιλελεύθερο περίγυρο, βασισμένο πά
νω σέ θέσεις εντελώς διαφορετικές άπό κείνες τοϋ Ιστορικοΰ 
υλισμοΰ15. ’Έτσι βρισκόταν στήν καλύτερη δυνατή θέση γ ιά  
νά καταλάβει τήν πραγματική σημασία τής κριτικής τοΰ 
Μάρξ στό Χέγκελ στήν «Κριτική τής θεωρίας τοΰ Χέγκελ 
γ ιά  τό κράτος», καί νά δει γ ιατί αύτή ή μελέτη παρά τήν 
έπίδράση τοΰ Φόυερμπαχ, απείχε πολύ άπό τό νά είναι ενα 
άπλό «ιστορικό ντοκουμέντο τής προσωπικής έξέλιξης τοΰ 
Μάρξ». "Ομως αντιμετώπισε αύτό τό μεγάλο Εργο μόνο μέ 
μερικές ελάχιστα σημαντικές σελίδες, άφιερωμένεις κύρια 
στήν επιροή τοΰ Φόυερμπαχ πάνω του. Τ ά  Ιμπόδια τής «δια
λεκτικό· - υλιστικής» δρθοδοξίας, σέ συνδυασμό μέ μιά κά- 
ποια δυσκολία, κοινή στούς ιστορικούς, δταν καταπιάνονται 
μέ θεωρητικά προβλήματα, τόν εμπόδισαν νά άντιληφθεΐ 8- 
τιδήποτε άλλο.

Αυτή ή κατάσταση λίγο είχε άλλάξει τά τελευταία χρό
νια. Τό ένδιαφέρον τών μαρξιστών γιά τήν «Κριτική», τό 
«Εβραϊκό ζήτημα», τά «Χειρόγραφα» κλπ. εχει παραμείνει 
σέ μερικούς ειδικούς μελετητές τής «προϊστορίας» τής μαρ
ξιστικής σκέψης. Τό γερασμένο θεωρητικό οικοδόμημα τοΰ

14. "Οπ. παραπ., σ. 28.
15. Α. Κορνού, «Κ. Μάρξ καί Φ. Έ ν γκ ε λ ς  —  Ή  ζωή καί τδ 

2ργο'.
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«διαλεκτικού υλισμού» Ιχει χάσει άσφαλώς άρκετή άπό τήν 
αρχική του στερεότητα. 'Ό μως, ή νεότερη μαρξιστική σκέ
ψη, Εμπνευσμένη άπό τό στρουκτουραλισμό, εχει οχι μόνο 
κληρονομήσει τήν άμείλικτη κρίση του γ ιά  τά  νεανικά κεί
μενα. άλλά άπειλεΐ νά τήν επεκτείνει καί σέ άλλα εργα 
τοϋ Μάρξ, κρίνοντάς τα τώρα σάν τό ιδιο άνάξια τής έπιδο- 
κιμαστικής σφραγίδας πού παρέχει ή «επιστημολογική το- 
μή»1β. Επομένως, έκεϊνο πού μπορούμε νά ποΰμε είναι δτι 
εκτός άπό τίς εργασίες λίγων Ιταλών μαρξιστών, σάν τόν 
Γκαλβάνο ντέλα Βόλπε (πού είναι σχεδόν άγνωστος εξω ά 
πό τήν ’Ιταλία), τά νεανικά φιλοσοφικά εργα τοϋ Μάρξ δέν 
έχουν άκόμα προσελκύσει τήν προσοχή πού τούς άξίζει.

16. "Ορος πού χρησιμοποίησε δ Λ. Άλτουσέρ γ ιά  νά  δείξει αύτό 
7ΐού βλέπει σάν «ριζικό διαχωρισμό» άνάμεσα στά νεανικά  καί τά 
πιό δρίμα 2ργα τοΟ Μάρξ. Τά πρωία εκφράζουν μ ιά  «χεγκελιανή 
καί φοΒερμπαχική Ιδεολογία». Τά τελευταία  δομοδν τ ίς  <-6ασικές 
Εννοιες τοΰ διαλεκτικοΟ καί ΙστορικοΟ Ολισμοί!» (πρβλ. Άλτουσέρ, 
Lire le Capital).
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ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΧΕΓΚΕΛ
2.

'Η  «Κριτική στή θεωρία τοΰ Χέγκελ γιά  τά κράτος» πιθα
νότατα γράφτηκε στό Κρόιτσναχ, άνάμεσα στό Μάρτιο καί 
τόν Αδγουστο τοΰ 1843, 'δταν δ Μάρξ είχε πάψει νά έκδίδει 
τήν «Εφημερίδα τοΰ Ρήνου». Αύτή τήν ήμερομηνία θεώρη
σε πιό πιθανή δ Ριαζάνωφ όταν ετοίμαζε, στά 1927, τήν 
πρώτη Ικδοση τής «Κριτικής» σάν μέρος τών Ίστορικο - κριτι
κών Απάντων τών Μάρξ - ’Ένγκελς (σέ συντομία M E G A ). 
Ό  Κορνού έπίσης δέχεται αυτή τήν ήμερομηνία. ’’Αλλοι συγ
γραφείς σάν τό Σ. Λάντσουτ καί τόν I. Μάγιερ (πού δημο- 
σίεψαν τό εργο στά 1932 σέ μιά άνθολογία τών νεανικών 
κειμένων του Μάρξ) τήν τοποθετούν νωρίτερα, άνάμεσα στόν 
’Απρίλιο τοϋ 1841 καί τόν ’Απρίλιο του 1842. Αύτό δμως 
φαίνεται έντελώς άπίθανο γιά  μιά σειρά άπό λόγους μέ τούς 
όποιους δέν πρόκειται νά άσχοληθοδμε εδώ καί οί πιό πολ
λοί μελετητές συμφωνούν μέ τήν ήμερομηνία τοδ Ριαζάνωφ.

Τό χειρόγραφο τής «Κριτικής» (άπό τό όποιο Ιχουν χα
θεί οί πρώτες τέσσερις σελίδες) περιλαμβάνει μιά μελέτη 
μεγάλου μέρους τοΰ τρίτου κεφαλαίου (τό «Κράτος») άπό 
τό τρίτο μέρος («Ηθική Ζωή») τής «Φιλοσοφίας τοδ δικαί
ου» τοΰ Χέγκελ. Οί παράγραφοι πού άναλύονται έχουν τούς 
άριθμούς 261 - 313 στό κείμενο τοΰ Χέγκελ. Εκείνο πού ά- 
μέσως έντυπωσιάζει στή μελέτη είναι δτι τό πρώτο μέρος 
της (άπό τήν άρχή τουλάχιστον τά σχόλια, στήν παράγρα
φο 274) άποτελεί περισσότερο μιά κριτική στή διαλεκτική
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λογική τοϋ Χέγκελ παρά μιά κατευθείαν κριτική στίς Ιδέες 
του γιά  τό κράτος.

Ή  λογική tot} Χέγκελ, λέει δ Μάρξ, είναι «λογικός μυ- 
στικισμός», ενας μυστικισμός τοϋ λόγου. Μέ μιά πρώτη μα
τιά θά μπορούσε νά φανεί Stt δ Μάρξ πρόλαβε τίς πασίγνω
στες θέσεις τοϋ Ντίλτεϋ (1905) γιά  τή νεανική θεολογία τού 
Χέγκελ πού τόν παρουσιάζουν ούσιαστικά σάν ρομαντικό κοιί 
βιταλιστή φιλόσοφο. ’Αλλά στήν πραγματικότητα οΕ δύο θέ
σεις είναι έντελώς διαφορετικές. Ό  ΝτίλτεΟ βλέπει τό μυ- 
στικισμό τοΰ Χέγκελ σάν μυστικισμό τοΟ α ι σ θ ή μ α τ ο ς  
καί Ιτσι αύτή ή θέση του βρίσκεται σέ ριζική διάσταση μέ 
τήν παραδοσιακή Ιδέα τοϋ παν - λογικού ρασιοναλιστή Χέγ
κελ. Ό  Μάρξ, άπό τήν άλλη μεριά, Αντιλαμβάνεται τό μυ- 
στικιαμό σάν μυστικισμό τού λ ό γ ο υ ,  πού παράγεται ά
πό τήν πανταχοΰ παρούσα λογική τοΰ Χέγκελ. Αύτό σημαί
νει δτι παράγεται άπό τό γεγονός δτι γ ιά  τό Χέγκελ λόγος 
δέν είναι ή άνθρώπινη σκέψη, άλλά ή δλότητα τίδν πραγμά
των, τό ’Απόλυτο, καί (κατά συνέπεια) παρουσιάζει ?να 
δυαδικό καί δυσδιάκριτο χαρακτήρα πού ένώνει τούς κόσμους 
τής αίσθησης καί τού λόγου.

Τό κύριο σημείο, μέ άλλα λόγια, τής κριτικής τοϋ Μάρξ 
Ιντοπίζεται στήν άντίληψη τοΰ Χέγκελ γιά  τήν ταυτότητα 
είναι καί σκέψης, ή πραγματικού καί όρθολογικοΰ. Ό  Μάρξ 
ύποστηρίζει δτι αύτή ή ταύτιση συνεπάγεται μιά διπλή άν- 
τιστροφή ή άλλαγή. Ά πό τή μιά μεριά τό είναι ύποτάσσε- 
ται στή σκέψη, τό πεπερασμένο ύποτάσσεται στό άπειρο, τά 
έμπειρικά, τά πραγματικά γεγονότα ξεπερνιόνται καί δέν Α
ναγνωρίζεται ή αύθεντική τους υπόσταση. Τό βασίλειο τής 
έμπειρικής άλήθειας μετατρέπεται σέ εσωτερική στιγμή τής 
’Ιδέας. ’Από δδ  προχωρώντας, τό ιδιαίτερο, πεπερασμένο άντι- 
κείμενο δέν παίρνεται δπως είναι, άλλά θεωρείται μέσα στό 
άντίθετό του καί δμοΜ μ' αύτό (μέ τό άπειρο, μέ τή οκέψη) : 
θεωρείται δτι είναι αύτό πού δ έ ν  ε ί ν α ι .  Αύτή είναι 
ή πρώτη άντιστροφή: τό είναι δέν είναι δπαρξη άλλά σκέψη. 
’Από τήν άλλη μεριά, δ λόγος —  πού περικλείνει μέσα του
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τό άντίβετό του σέ μ ιά  καί μοναδική ολότητα —  γίνεται μιά 
άπόλυτη, αυτάρκης πραγματικότητα. Γ ιά νά ύπάρξει αύτή ή 
πραγματικότητα οφείλει νά μετασχηματιστεί σέ πραγματικά 
αντικείμενα και παίρνει (ή δεύτερη Αντιστροφή) τήν ιδιαί
τερη καί υλική μορφή τους. Ό  Μάρξ κατηγορεί τό Χέγκελ 
δτι μέ τήν «’Ιδέα» του ύποστασιοποιεΐ τήν Αφαίρεση, πέφτον
τας ετσι σ’ εναν καινούργιο «ρεαλισμό τής καίθολικότητας».

Ό  Χέγκελ Αναποδογυρίζει τή σχέση 'μεταξύ υ π ο κ ε ί 
μ ε ν ο υ  καί  κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο υ .  Τό «καβολικό», 
ή γενική έννοια, Αντί νά εκφράζει τό κατηγορούμενο κάποιου 
πραγματικού άντικεΐμενου καί ετσι νά γίνεται μιά κατηγο
ρία ύι μιά λειτουργία αύτοΰ τοΰ αντικείμενου, γίνεται όντό- 
τητα μέ δική της λογική. ’Αντίθετα, τό πραγματικό υποκεί
μενο, τό υ π ο κ ε ί μ ε ν ο  τ ή ς  κ ρ ί σ η ς  (δ Εμπει
ρικός, υπαρκτός κόσμος), γίνεται γ ι ’ αύτόν μιά εκδήλωση ή 
ένσάρκωση τής ’Ιδέας —  μέ άλλα λόγια, έ'να. κατηγορούμενο 
τοΰ κατηγορούμενου, ενα άπλό μίσο μέ τό δποΐο ή ’Ιδέα πε
ριβάλλεται μέ τά  δικαιώματα τής πραγματικότητας. Στίς ση
μειώσεις του στήν παράγραφο 279 τοΰ Χέγκελ, δ Μάρξ λέει:

Ό  Χέγκελ κάνει τά  κατηγορούμενα, τά  αντικείμε
να, αυτόνομα, Αλλά τό κάνει χωρίζοντάς τα  από τήν 
πραγματική τους αυτονομία πού είναι τό υποκείμενό 
τους. Αυτό εχει, σάν συνέπεια, νά εμφανίζεται τό πρα
γματικό ύποκείμενο σάν Αποτέλεσμά τους, ενώ ή σωστή 
προσέγγιση θά ήταν νά ξεκινάει μέ τό πραγματικό υ
ποκείμενο καί νά εξετάζει στή συνέχεια τήν άντικει- 
μενοποίησή του. Έ τσ ι ή μυστικιστική ούσία γίνεται 
τό πραγματικό ύποκείμενο, Ινώ τό πραγματικό ύποκεί
μενο έμφανίζεται σάν κάτι άλλο, δηλαδή σάν μ ιά στι
γμή τής μυστικιστικής ούσίας. Ε π ειδή  δ Χέγκελ δέν 
ξεκινάει Από τό πραγματικό δν (ύποκείμενο*) άλλά Α

* Ε λ λ η ν ικ ά  γραμμένο άπό τόν ίδιο τό Μάρξ στό πρωτότυπο 
(α .τ .μ .) .
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πό τά κατηγορούμενα κα&ολικοΰ δρισμοΰ καί Ιπειδή 
πρέπει νά υπάρξει ενα μέσο γ ι’ αδαούς τούς δρισμούς, ή 
μυστικιστική ’Ιδέα γίνεται ακριβώς αυτό τό μέσο.

'Όπως υποδηλώνει ή χρησιμοποίηση τοΰ έλληνικοΰ δρου 
άπό τό Μάρξ, αύτή ή κριτική του μοιάζει άπό μιά άποψη 
;ιέ τήν κριτική τοΰ ’Αριστοτέλη στόν Πλάτωνα δταν αύτός 
γ ιά  παράδειγμα γράφει:

"Ενα ύλικό διαφέρει άπό μιά υποκειμενική ©ύσία έ- 
πειδή δεν είναι κάτι ιδιαίτερο: στήν περίπτωση ένός 
Ιπιθετικοΰ προσδιορισμού πού αποδίδεται σέ μιά ύπο- 
κειμενική ούσία, γιά παράδειγμα ένός ανθρώπου μέ 
σώμα καί ψυχή, ό επιθετικός προσδιορισμός είναι «με
λωδικός» ή «λευκός» καί ή υποκειμενική ούσία τοΰ I- 
πιθέτου δέν λέγεται «μουσική» αλλά μουσικός. Καί ό 
άνθρωπος δέν είναι «λευκό» άλλά ενας λευκός άνθρω
πος. . . 'Οπουδήποτε αυτή είναι ή σχέση άνάμεσα στό 
ύποκείμενο καί τό κατηγορούμενο, τό αρχικό «είναι» 
άποτελεΐ τό τελικό υποκείμενο1.

Στά «Οικονομικά καί φιλοσοφικά χειρόγραφα» δ Μάρξ 
ξαναδιατυπώνει αύτή τήν κριτική καί σημειώνει δτι ή φιλο
σοφία τοΰ Χέγκελ ύποφέρει άπό τή διπλή άτέλεια νά είναι 
τήν ίδια στιγμή «μή κριτικός θετικισμός» καί «εξίσου μή 
κριτικός ιδεαλισμός». Είναι μή κριτικός ιδεαλισμός γιατί δ 
Χέγκελ άρνεΐται τόν Ιμπειρικό αισθητό κόσμο καί αναγνω
ρίζει τήν άληθινή πραγματικότητα μόνο σέ Αφαίρεση, στήν 
Ιδέα . Καί είναι μή κριτικός θετικισμός γιατί δ Χέγκελ δέν 
απορεί νά άποφύγει τήν τελική άποκατάσταση τοΰ εμπειρι
κού κόσμου των Αντικειμένων πού αρχικά είχε άρνηθεΐ —  ή 
Ιδ έα  δέν εχει άλλη 'δυνατότητα γήινης Ενσάρκωσης ή ση
μασίας. "Ετσι, τό επίμαχε θέμα δέν είναι απλά δτι δ Χέγκελ 
είναι ύπερβολικά άφηρημένος αλλά επίσης δτι ή φιλοσοφία

1. ’Αριστοτέλη, «Μεταφυσικά».
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του είναι φορτωμένη μέ άκατέργαστα καί άστήρικτα Ιμπει- 
ρικά στοιχεία πού Ιχουν λαθραία εισχωρήσει. Αύτό τό συγ
κεκριμένο περιεχόμενο άρχικά βρίσκεται σέ λανθάνουσα κα
τάσταση καί «ξεπερνιέται», Ινώ μετά ξαναμπαίνει μέ πονηρό 
καί συγκαλυμμένο τρόπο χωρίς άληθινή κριτική.

Τ ί σημαίνει αύτό μπορεΐ νά φανεί άπό τήν δλη Επιχειρη
ματολογία τής «Φιλοσοφίας τοΰ· δικαίου» καί ιδιαίτερα άπό 
τίς θέσεις τοΰ Χέγκελ γ ιά  τό κράτος. Σ ’ αύτό του τό Ιργο 
δ Χέγκελ άσχολεΐται μ’ εναν άριθμό άπό πάρα πολύ συγκε
κριμένους ιστορικούς 'θεσμούς δπως ή κληρονομική μοναρχία, 
ή γραφειοκρατία, τό συμβούλιο των εύγενών, τά  πρωτοτόκια 
καί πολλά άλλα. Τό καθήκον του Ιπρεπε νά είναι νά έξηγή- 
σει αότούς τούς θεσμούς, νά Ιρευνήσει τίς ιστορικές τους α ί
τιες, νά βρει άν έχουν ακόμη κάποιο λ ό γ ο  ύ π α ρ ξ η ς  
καί νά έξηγήσει μέ ποιούς τρόπους άνταποκρίνονται στίς πρα
γματικές άνάγκες τής σύγχρονης ζωής καί δέν είναι άπλές 
Επιβιώσεις τοΰ παρελθόντος. Ά λλά  στήν πραγματικότητα ή 
μέθοδός του είναι πολύ διαφορετική. Δέν αίτιολογεΐ αυτούς 
τούς θεσμούς χρησιμοποιώντας ιστορικές καί επιστημονικές 
εννοιες, εννοιες πού νά Ιχουν κάποια σχέση μέ τά  άντικείμε- 
να τοΰ προβλήματος. ’Αντίθετα ξεκινάει άπό μιά ’Ιδέα πού 
δέν είναι τίποτα λιγότερο άπό τόν ίδιο τό θεϊκό Λ ό γ ο ,  
τό θείο πνεΰμα τής χριστιανικής θρησκείας. ’Από τή στιγμή 
πού αύτή ή ’Ιδέα είναι ή προϋπόθεση γ ιά  κάθε τί, άλλά δέν 
μπορεΐ νά προϋποθέσει τίποτε £ξω άπό τόν έαυτό της, αύτό 
συνεπάγεται δτι ή λογικο - παραγωγική διαιδικασία πρέπει 
νά είναι διαδικασία δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς  άντικειμένων. Μέ 
λίγα  λόγια δ Χέγκελ πρέπει νά παρουσιάσει ώς διά μαγείας 
τό πεπερασμένο άπό τό άπειρο. Ά λλ ά  επειδή, δπως λέει δ 
Μάρξ στό σχόλιό του στήν παράγραφο 269, «άπέτυχε στό νά 
κτίσει ιμιά γέφυρα π ο ύ  ν ά  δ δ η γ ε ΐ  ά π ό  τ ή  γ ε 
ν ι κ ή  Ε δ έ α  τ ο ΰ  δ ρ γ α ν ω μ έ ν ο υ  σ υ σ τ ή μ α 
τ ο ς  σ τ ή  μ ε ρ ι κ ή  Ι δ έ α  τ ο ΰ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  
τ ο ΰ  κ ρ ά τ ο υ ς  ή τ ώ ν  π ο λ ι τ ι κ ώ ν  θ ε σ μ ώ ν »  
(καί στήν αιωνιότητα ποτέ δέν Θά μποροΰσε νά κτίσει μιά τέ-



τια γέφυρα), δλο καί δλο πού δ Χέγκελ μπορεϊ νά κάνει εί
ναι νά ξαναμπάσει λαθραία τόν Ιμπειρικό ·κόαμο μέ πονηρό 
τρόπο.

Εκείνο πού ξεπροβάλλει ®έν είναι μιά ιστορική ή Επιστη
μονική κατανόηση των θεσμών τοϋ πρωσσικοδ κράτους άλλά 
μιά άπολογία ύπέρ αυτών. ΟΕ θεσμοί Απορέουν κατευθείαν 
Από τήν Ιδ έ α  ή θεϊκά Πνεΰμα, ΑποτελοΟν τήν παγκόσμια 
άνάπτυξή του ή τήν πραγματικότητά του —  δντας προϊόντα 
τοΰ λόγου Απ’ αύτή τήν άποψη, Ιλάχιστχ φυσικά Αποφεύ
γουν νά είναι δλοκληρωτικά λογικοί μέσα ατούς έαυτούς τους. 
"Οπως δ Μάρξ τονίζει στά συμπεράσματα του γ ιά  τήν Επι
χειρηματολογία τοΰ Χέγκελ πάνω στή μοναρχία, τό Αποτέ
λεσμα είναι δτι «£να ε μ π ε ι ρ ι κ ό  π ρ ό σ ω π ο  ά κ ρ ι -  
τ α χρήζεται σάν ή Απόλυτη αλήθεια τής ’Ιδέας. Καί επει
δή τό καθήκον τοΰ Χέγκελ δέν είναι νά Ανακαλύψει τήν Α
λήθεια τής Εμπειρικής ύπαρξης Αλλά νά Ανακαλύψει τήν Εμ
πειρική ϋπαρξη τής Αλήθειας είναι πολύ εύκολο νά προσκολ- 
ληθεΐ σέ δ,τι βρίσκει πιό πρόχειρο καί νά Αποδείξει δτι είναι 
μιά π ρ α γ μ α τ ι κ ή  στιγμή τής Ιδέας». Ό  Χέγκελ θε
ωρεί δτι οί θεσμοί τοΰ πρωσσικοΰ κράτους είναι Gesta Dei, 
δηλαδή ή αύτοπρογμάτωση τοϋ θεοϋ στόν κόσμο. Ή  κληρονο
μική μοναρχία, ή κρατική γραφειοκρατία, ot λόρδοι πού κά
θονται στό συμβούλιο των εύγενών μέ τό προνόμιο των πρωτο
τόκιων —  δλοι αυτοί ξαναεμφανίζονται στήν Επιχειρηματολο
γία  του δχι σάν ιστορικές πραγματικότητες αύτοΰ τοΰ κό
σμου Αλλά σάν ενσαρκώσεις τής θέλησης τοΰ θεοΰ στή γή.

Τό κράτος βασίζεται στό θεό, σύμφωνα μέ τό Χέγκελ. 
Εγκαθιδρύεται πάνω στή θρησκεία (ή δποία «Ιχει τήν Από
λυτη Αλήθεια γιά  τό περιεχόμενό του»). "Ομως «&ν μέ τόν 
τρόπο αύτό ή θρησκεία είναι τό προσχέδιο πού περιλαμβάνει 
τή σφαίρα τής ήθικής γενικά καί τή θεμελιώδη φύση τοΰ 
κράτους —  τή θεία θέληση —  ειδικά, τήν ίδια στιγμή εί
ναι μόνο Ενα προσχέδιο». Ένώ ή θρησκεία Εμπεριέχει τό θεό 
στά κατάβαθα τοΰ συναισθήματος, «τό κράτος είναι ή θεία 
θέληση, μέ τήν έννοια δτι Αποτελεΐ διάνοια παρούσα στή γή,
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Αποκαλύπτοντας τόν έαυτό του σάν τόν πραγματικό ύλοποιη- 
τή καί όργανιοτή τοΰ κόσμου»2.

’Έτσι γ ιά  τό Μάρξ ό συντηρητικός καί Απολογητικός χα 
ρακτήρας τής φιλοσοφίας τοΰ Χέγκελ δέν πρέπει νά έξηγεΐ- 
ται [ιέ παράγοντες Ιξω άπό τή σκέψη του (οί προσωπικοί 
του συμβιβασμοί μέ τήν εξουσία, κλπ .), δπως είχαν προσ
παθήσει νά κάνουν οί νεαροί χεγκελιανοί. Ξεπηδάει Από τήν 
Ισωτερική λογική τής φιλοσοφίας του. Αύτή «ή μεταμόρφω
ση τής ύπάρχουσας κατάστασης πραγμάτων», πού δ Μάρξ κα
ταλογίζει στή διαλεκτική τοΰ Χέγκελ στόν Ε πίλογο τής δεύ
τερης έκδοσης τοΰ «Κεφαλαίου», Ίξηγεΐται άπό τόν τρόπο μέ 
τόν όποιο δ Χέγκελ Αρχικά ούσιαστικοποίησε τήν Ιδ έ α  καί 
μετά ύποχρεώθηκε νά δείξει τήν πραγματικότητα απλά σάν 
τό φανέρωμά της. ΟΕ δύο διαδικασίες συνδέονται βαθιά. 'Ό 
πως άναφέρεται στά «Χειρόγραφα», δ «μή κριτικός θετικι
σμός» των συμπερασμάτων είναι τό Αναπόφευκτο άλλο Ακρο 
τοΰ «μή κριτικού ιδεαλισμού® πού ύπάρχει στή βάση τοΰ συλ
λογισμοί. Στήν «Κριτική» δ Μάρξ γράφει γ ιά  «τήν Αναπό
φευκτη μεταμόρφωση τοΰ εμπειρικού σέ θεωρησιακό καί τοΰ 
θεωρησιακοΰ σέ εμπειρικό». Οί φόρμουλες είναι σχεδόν οί ί 
διες καί δλες παραπέμπουν στή βασική μυστικοποίηση πού 
προκαλεΐται άπό τήν Αντιστροφή τοΰ υποκειμένου μέ τό κα
τηγορούμενο. Τό σχετικό κείμενο τού «Κεφαλαίου» Αναφέρει 
δτι δ Χέγκελ μεταμορφώνει τή σκέψη σ’ ενα «Ανεξάρτητο υ
ποκείμενο» πού τό άποκαλεΐ «ή ’Ιδέα». 'Ύστερα Απ’ αύτό, δ 

πραγματικός, δηλαδή έμπειρικός κόσμος, πού είναι τό πρα
γματικό υποκείμενο, γίνεται ή «εξωτερική φαινομενική μορ
φή τής ’Ιδέας», γίνεται ενας επιθετικός προσδιορισμός ή κα
τηγορούμενο αύτοΰ τοΰ κατηγορούμενου. ”Αρα, στά 1843, 
1844 καί 1873 ή επιχειρηματολογία τοΰ Μάρξ ούσιαστικά 
παραμένει ή ί'δια.

Στή συνέχεια είναι Αναγκαίο νά ποΰμε κάτι γ ιά  τήν έπί- 
δραση τοΰ Φόυερμπαχ στήν «’Κριτική». "Οτι ύπάρχει κάποια

2. Χ έγκελ, <Φιλο:οφίχ τοΰ δικαίου».
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Ιπιροή είναι άναντίρητο. Ή  φράση πού δ· Μάρξ χρησιμο
ποιεί Εκεί πού ορίζει τή  φιλοσοφία τοΰ Χέγκελ σάν «λογικό 
μυστικισμό» πρέπει σίγουρα, νά προέρχεται άπό ανάλογη πε
ριγραφή τοΰ Φόυερμπαχ στά 183'9 («ενας μυστικισμός τοΰ 
λόγου»). Τό ίδιο μπορεΐ νά ειπωθεί καί γ ιά  τήν ιδέα τοΰ 
Μάρξ γ ιά  τή χεγκε λιανή Αντιστροφή τοΰ ύποκείμενου μέ τό 
κατηγορούμενο. Βρίσκουμε αύτή τήν ιδέα εκφρασμένη μέ 
σαφήνεια τόσο στήν1 «’Αληθινή ούσία τοΰ χριστιανισμού» 
(1841) όσο καί στό εργο τοΰ Φόυερμπαχ «ϋροσωρινές θέ

σεις γ ιά  μ ιά  μεταρύθμιση της φιλοσοφίας» (1842) . Τό Μάρ
τιο τοΰ 1843 ο Μάρξ εγραψε στό Ροΰγκε πώς ε ίχε  διαβάσει 
αύτή τή  μελέτη καί συμφωνοΰσε 'μαζί της μέ δλη του τήν 
καρδιά, εκτός άπό τήν υπερβολική σημασία πού εδινε στή 
φυσική φιλοσοφία σέ βάρος της ιστορίας καί της πολιτικής. 
«Στό Χέγκελ», εγραφε ό Φόυερμπαχ, «ή σκέψη ταυτίζεται μέ 
τό είναι —  ή σκέψη είναι τό ύπσκείμενο, τό είναι, τό κατη
γορούμενο», Ενώ αντίθετα «ή πραγματική σχέση τής σκέψης 
μέ-τό είναι μπορεΐ νά υπάρχει μόνο· ώς έξης: τό "είναι”  Απο- 
τελεΐ τό υποκείμενο, κι ή σκέψη τό κατηγορούμενο».

Ά λλ ά  μ ιά τέτια έπιροή δέν σημαίνει πολλά πράγματα. 
Ό  Φόυερμπαχ είναι γενικά ενας διανοητής δευτερεύουσας 
σημασίας σέ σύγκριση μέ τό Χέγκελ. 'Ό μως τήν περίοδο 
1839 - ’43 εφτασε στό Αποκορύφωμα των προσωπικών του 
Επιτευγμάτων (πού σύντομα άκολουθήθηκαν Από τήν παρακ
μή του), πράγμα πού τοΰ' εδωσε μ ιά  σημαντική θέση στήν 
κριτική καί τήν Αποσύνθεση τοΰ χεγκελιανισμοΰ στή Γερ
μανία, καί επομένως στή μορφοποίηση τής σκέψης τοΰ Μάρξ. 
Ή  επίδρασή του στήν «Κριτική» δέν πρέπει νά χρησιμοποιη
θεί σάν επιχείρημα γιά  τήν ύποτίμηση τής «Κριτικής». Οί 
μαρξιστές διανοητές πού έχουν Ακολουθήσει αύτή τήν τα
κτική προσπαθούσαν στήν πραγματικότητα νά Αποφύγουν τό 
Ακόμα πιό οξύ πρόβλημα τής εναρμόνισης τής εξήγησης τοΰ 
Έ νγκ ελ ς γ ιά  τό Χέγκελ μέ κείνη τοΰ Μάρξ. ’Έχουμε ήδη 
σημειώσει δτι ό τελευταίος επιμένει στή θέση του γιά  τήν 
Αντιστροφή τοΰ υποκείμενου μέ τό κατηγορούμενο στό «Κε

31



φάλαιο». Παράλληλα δ Μάρξ ύπενθυμίζει τις νεανικές του 
σπουδές τό 1843 καί τό γεγονός δτι κριτικάρισε «τή μυστι
κιστική πλευρά τής χεγκελιανής 'διαλεκτικής πριν άπό 30 
/σχεδόν χρόνια, τήν έποχή πού ήταν άκόμα στήν άνθησή 
της»3.

Τό πρόβλημα τής έπίδρασης τοΰ Φόυερμπαχ είναι πιό πε
ρίπλοκο απ’ ο,τι φαίνεται μέ ιμιά πρώτη ματιά. Ό  Ντέλα 
Βόλπε, γιά  παράδειγμα, έπιιμένει στό γεγονός δτι ή κριτική 
τοΰ Φόυερμπαχ (Αντίθετα μέ κείνη τοΰ Μάρξ) περιοριζό
ταν στό νά κατηγορεί τό Χέγκελ γιά  «κενό φορμαλισμό». Ό  
Φόυερμπαχ ήταν Ανίκανος, γ ι’ αυτό, νά συλλάβει καθαρά τήν 
Αναγκαία σχέση Ανάμεσα στό «μή κριτικό ιδεαλισμό», πού 
ύπήρχε στή βάση τοΰ συλλογισμού τοΰ Χέγκελ, καί στό «μή 
κριτικό θετικισμό» τών συμπερασμάτων του. ’Απ’ αύτή τή 
σκοπιά τά δρια τοΰ Φόυερμπαχ φαίνονται Ανάλογα μέ κείνα 
τοΰ Κάντ δταν κατηγορούσε τό Λάιμπνιτς γιά «κενές Αφαι
ρέσεις» στήν «Κριτική τού καθαρού λόγου».

’Αλλά προσπαθώντας τόσο σκληρά νά Απομακρύνει τό 
Μάρξ άπό τό Φόυερμπαχ δ Ντέλα Βόλπε είναι ίσως πολύ 
αύστηρός μέ τόν τελευταίο. Ή  κριτική τοΰ Μάρξ στό Χέγ
κελ είναι σίγουρα πολύ πιό διεισδυτική. "Οπως καί νάχει 
δμως, δ Φόυερμπαχ είχε επίσης τίς δικές του στιγμές διορα
τικότητας. Γιά παράδειγμα, στά 1841 διέκρινε πολύ καλά 
τή σχέση Ανάμεσα στόν Ιδεαλισμό καί τό μή κριτικό θετικι
σμό τοΰ Χέγκελ δταν εγραφε στίς «’Απαρχές τής φιλοσο
φίας»: «Ή φιλοσοφία πού ξεκινάει μέ μιά σκέψη χωρίς πρα
γματικότητα τελειώνει Αναγκαστικά μέ μιά πραγματικότη
τα χωρίς σκέψη», πού σημαίνει, δχι διεισδυτικά καί κριτικά 
Ιξετασμένη άπό τό μυαλό. Βέβαια δέν θά ήταν δύσκολο νά 
βρεθούν υπογραμμίσεις μέ τήν ίδια σαφήνεια καί άλλοΰ στά 
κείμενά του τής περιόδου 1842 - 3.

"Ομως τό πρόβλημα τοΰ βαθμού τής έπίδρασης τοΰ Φόυ
ερμπαχ στήν «Κριτική» παραμένει άκόμα έντελώς περιθω

3. Κ. Μάρξ, «Κεφάλαιο», τ. I, Επίλογος 1873.
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ριακό. Συγγραφείς πού έχουν τονίσει Ιδιαίτερα αύτή τήν έ- 
πίδραση έχουν δείξει κυρίως τήν ίδια τους τήν άνωριμότη- 
τα. Τό δτι αύτό τό θέμα της Αντίστροφης τοΰ υποκείμενου 
μέ τό κατηγορούμενο ή τοΰ είναι μέ τή σκέψη βρίσκεται στό 
Φόυερμπαχ, φυσικά δέν σημαίνει δτι είναι μιά δική του έπι- 
νόηση ή δτι είναι δπωσδήποτε ειδικό χαρακτηριστικό τής 
σκέψης του. Αύτό είναι πράγματι Ινα άπό τά βαθύτερα καί 
πιό παλιά θέματα στή φιλοσοφική ιστορία καί έπαναλαμβά- 
νεται σταθερά στή συζήτηση άνάμεσα στόν ιδεαλισμό καί τόν 
όλισμό. Ό  Ντέλα Βόλπε γιά  παράδειγμα μπορούσε νά συ
σχετίσει σωστά τήν κριτική τοϋ Μάρξ στό Χέγκελ μέ τήν 
κριτική τοΰ ’Αριστοτέλη στόν Πλάτωνα καί μέ τήν έπίθεση 
τοΰ Γαλιλαίου Ίναντίον των υπερασπιστών τής άριστοτελι- 
κής - σχολαστικής φυσικής. ’Ακόμη στά σημεία τής «Κριτι
κής τοΰ καθαρού λόγου» δπου δ Κάντ κάνει τό παν γιά νά 
ανατρέψει τά έπιχειρήματα τής παλαιότερης οντολογίας (γιά 
παράδειγμα στίς «Σημειώσεις γιά  τήν άμφιβολία πάνω στίς 
Ιννοιες τοΰ στοχασμού») είναι δυνατό νά διακρίνουμε μιά 
κριτική τ&ν «πραγματικών καθολικοτήτων». Ά πό δώ ξεκινάει 
καί τό δτι ή μόνη Ιδιαίτερη συνεισφορά τοΰ Φόυερμπαχ, πού 
μποροΰμε νά βροΰμε, είναι ή ξαναεφαρμογή μιας πλευράς 
αύτής τής παράδοσης στό νέο πλαίσιο, δ τρόπος πού τήν ξα- 
ναχρησιμοποίησε δταν άναφερόταν στό χεγκελιανισμό.

’Εγώ πιστεύω δτι τό ζωτικό στοιχείο σ’ αύτό τό στενά
χωρο έρώτημα —  ή σπάθα πού θά λύσει τό γόρδιο δεσμό —  
πρέπει νά άναζητηθεΐ άλλοΰ. Ή  άληθινή σημασία των πρώ
των επικρίσεων τοδ Μάρξ στό Χέγκελ βρίσκεται στό κλειδί 
πού αύτές μάς έφοδίασαν γιά  τήν κατανόηση τής μαρξιστι
κής κριτικής στή μέθοδο τής άστικής οίκονομίας (καί αύτό 
Ιξηγεϊ τό γιατί δ Μάρξ μπόρεσε νά τήν ξαναθυμηθεΐ καί νά 
τήν έπιβεβαιώσει μετά τή συγγραφή τοΰ «Κεφαλαίου»). Στό 
κεφάλαιο I I  τής «Αθλιότητας τής φιλοσοφίας» (1847), «Ή 
μεταφυσική τής πολιτικής οίκονομίας», αύτή ή σχέση φαίνε
ται πολύ καλά. «Οί οικονομικές κατηγορίες είναι μόνον οΕ 
θεωρητικές έκφράσεις, οί Αφαιρέσεις τών κοινωνικών σχέ-
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ΰεων της παραγωγής», λέει δ Μάρξ. Ένώ δ Προυντόν, άπό 
τήν άλλη μεριά, «Αναποδογυρίζοντας τά πράγματα σάν Ινας 
αληθινός φιλόσοφος, δέν βλέπει στίς πραγματικές σχέσεις τί
ποτα άλλο παρά τήν ένσάρκωση αύτών τών Αρχών». Μ’ αύ- 
τό τόν τρόπο, συνεχίζει δ Μάρξ, «αυτό πού δ Χέγκελ είχε 
κάνει γιά  τή θρησκεία, τό δίκαιο κλπ., δ κύριος Προυντόν 
επιδιώκει νά τό κάνει γιά  τήν πολιτική οικονομία». Πρώτα 
Απ’ δλα χάρη σ’ αύτή τήν Αφαίρεση Ανάγει τήν «ούσία τοΰ 
■κάθε πράγματος» σέ απλές «λογικές κατηγορίες». Στή συ
νέχεια Ιχοντας ύποστασιοποιήσει σέ ούσίες αύτές τίς άφηρη- 
μένες Ιννοιες, δέν είναι τόσο δύσκολο νά ξανακολουθήσει τήν 
προηγούμενη πορεία του καί νά παρουσιάσει τίς πραγματι
κές ιστορικές σχέσεις σάν τήν Αντικειμενοποίηση, τήν ένσάρ
κωση αυτών τών κατηγοριών. 'Ο  Μάρξ συμπεραίνει:

Έ τσ ι άφαφώντας άπό δλα τά υποκείμενα, Ιμψυ- 
χα  ή άψυχα, άνθρώπους ή πράγματα, δλες τίς λεγά
μενες δευτερεύουσες ιδιότητες, Ιχουμε δίκιο νά λέμε 
δτι, στήν τελευταία Αφαίρεση, φτάνουμε νάχουμε σάν 
μοναδική ούσία τίς λογικές κατηγορίες. Έ τσι, οί με
ταφυσικοί πού κάνοντας τίς Αφαιρέσεις αύτές φαντά
ζονται πώς κάνουν άνάλυση, καί στό μέτρο πού ξεμα
κραίνουν δλο καί πιό πολύ άπό τά  Αντικείμενα τόσο 
φαντάζονται πώς πλησιάζουν στό σημείο νά τά κατα
νοήσουν βαθιά, οί μεταφυσικοί αυτοί Ιχουν μέ τή σει
ρά τους δίκιο νά λένε πώς τά πράγματα έδώ κάτω 
είναι τά κεντήματα, πού οί λογικές κατηγορίες άπο- 
τελοΰν τόν καμβά τους. Νά τί ξεχωρίζει τό φιλόσοφο 
άπό τό χριστιανό. Ό  χριστιανισμός δέν έχει παρά μιά 
μοναδική ένσάρκωση τοΰ Λ ό γ ο υ ,  σέ πείσμα τής 
λογικής. Ό  φιλόσοφος δέν ξεμπερδεύει ποτέ μέ τίς 
Ινσαρκώσεις»*.

Τόσο πίσω Ιχει μείνει ή μελέτη τοΰ έργου τοΰ Μάρξ σέ

4. Κ. Μάρξ, «Ή άθλιότητα tfjc φιλοσοφίας».
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προβλήματα δπως αύτό, ώστε ή σχέση άνάμεσα στήν κρι
τική του γιά  τό Χέγκελ καί στήν κριτική του γιά  τίς με
θόδους τής πολιτικής οικονομίας συνήθως θεωρείται δτι πε
ριορίζεται μόνο στή συγκεκριμένη αύτή περίπτωση, δηλα
δή στή μονοδιάστατη συγκυρία των Θεμάτων πού τοΰ έδω
σε τό εργο τοΰ ϋρουντόν. Ά λλά στήν πραγματικότητα, δπως 
υπογραμμίζει ό Μωρίς Ντόμπ στό κεφάλαιο 5  τοΰ βιβλίου 
του «ΙΙολιτική οίκονομία καί καπιταλισμός» (1937), ή ση
μασία της είναι πολύ πλατύτερη. «Άφαιρώντας έπιμέρους 
στοιχεία άπό μιά κατάσταση», γράφει, «υπάρχουν δύο δρό
μοι πάνω στούς όποιους μπορεΐ κάποιος νά προχωρήσει». 
Ό  πρώτος είναι Ικεΐνος «πού χτίζει τίς άφηρημένες εν- 
νοιες μέ τόν Αποκλεισμό τών συγκεκριμένων χαρακτηριστι
κών πού ύπάρχουν σέ κάθε πραγματική κατάσταση, είτε 
έπειδή είναι τά πιό ευμετάβλητα, είτε έπειδή έχουν λιγό- 
τερη ποσοτική σημασία στόν καθορισμό τής πορείας τών 
γεγονότων. Τό νά παραλείπεις αύτά τά στοιχεία από τήν 
εκτίμηση συνεπάγεται δ τελικός υπολογισμός νά μήν είναι 
τίποτα παραπάνω άπό μιά άτελή προσέγγιση τής πραγμα
τικότητας, άλλά ώστόσο πολύ πιό έγκυρος δδηγός άπό τό 
άν είχαν παραλειφθεΐ οί κύριοι συντελεστές καί υπολογίζον
ταν μόνο οί δευτερεύουσες επιδράσεις». Ό  δεύτερος είναι δ 
δρόμος πού βασίζει τήν άφαίρεση «δχι σέ δποισδήποτε ά- 
ποδεικτικό στοιχείο γιά  τό ποιά χαρακτηριστικά σέ μιά κα
τάσταση είναι ουσιώδη καί ποιά δχι, άλλά άπλά στήν τυ
πική τεχνική τοΰ συνδυασμοΰ τών κοινών ιδιοτήτων σέ μιά 
έτερογενή ταξινόμηση καταστάσεων καί στό χτίσιμο τής ά- 
φαίρεσης κατ’ άναλογία»'.

Εκείνο πού χαρακτηρίζει αύτή τή δεύτερη μέθοδο (μέ 
τίς άπροσίδιόριστες ή γενικές άφαιρέσεις σέ σύγκριση μέ 
τίς καθορισμένες καί ειδικές τής πρώτης) είναι, δπως λέει 
καί δ Ντόμπ, δτι «σέ δλα αύτά τά άφηρημένα συστήματα

5. Μ. Ντδμπ, «Πολιτική οικονομία καί καπιταλισμός», Λονδίνο 
19S7, σ. 1 3 0 -1 .
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ύπάρχει σοβαρός κίνδυνος νά όποστασιοποιη&οδν οί Αντιλή
ψεις τοδ δποκ>υδήποτε», δηλαδή «νά θεωρηθούν ot Αξιωμα
τικές σχέσεις σάν αόστηρά καθοριστικές σέ κάθε πραγμα
τική κατάσταση» καί ετσι νά κινδυνεύουμε σοβαρά άπό τίς 
«πρωτοφανέρωτες, Απαρατήρητες καί καθαρά φανταστικές ύ- 
ποθέσεις», παραποιώντας λαθραία δλα τά  συγκεκριμένα καί 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πού έγκαταλείφθηκαν στήν πρώ
τη φάση. Καί συνεχίζει:

Όλοένα καί πιό συχνά οί Αποφάνσεις πού προέρ
χονται άπ’ αδτή τή μέθοδο τής Αφαίρεσης Ιχουν μάλ
λον τυπική σημασία... Ά λλ5 αυτοί πού χρησιμοποιούν 
τέτιες Αποφάνσεις καί χτίζουν λογικά πορίσματα πά
νω τους, σπάνια παίρνουν ύπόψη τους αύτό τόν περιο
ρισμό, καί χρησιμοποιώντας τες σάν «νόμους» τοδ πρα
γματικού κόσμου, σταθερά τούς δίνουν περισσότερη 
σημασία Απ’ δση θά μπορούσε νά χωρέσει ή κενότη- 
τά  τους άπό πραγματικές Ιννοιες.

Ή  ομοιότητα μέ τήν έπιχειρηματολογία τοϋ Μάρξ στήν 
«Κριτική» δύσκολα θά μπορούσε νά είναι πιό κοντινή. Ό  
Ντόμπ παρατηρεί πόσο γιά  μερικούς οίκονσμολόγους ο! Α
φαιρέσεις εγιναν Ανεξάρτητες άπό κάθε Αναφορά στήν πρα
γματικότητα καί μετά Απόκτησαν ύπόσταση «νόμων» Ιγκυ- 
ρων σέ δλες τίς περιπτώσεις, δσο έτερογενεΐς καί Ανόμοιες 
κι Αν είναι. Κατά συνέπεια οΕ ίδιοι οΕ οικονομολόγοι, προ
σπαθώντας νά προσδώσουν οόσία ατούς «νόμους» τους, Αναγ
κάζονταν νά μπάσουν «άπαρατήρητα» καί μέ πονηρό τρόπο 
τό δποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο Απαιτούσε ή τοποθέτη
σή τους.

Τελικά δστερα άπό άλλες άναφορές του στά νεανικά κεί
μενα τοδ Μάρξ, δ Ντόμπ συμπεραίνει:

Τά παραδείγματα πού παρέθεσε δ Μάρξ άντλήθηκαν 
κύρια Από τίς Αντιλήψεις τής θρησκείας καί τής Ιδεα- 
λιστικής φιλοσοφίας.. .  Στό βασίλειο τής οίκσνομικής
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σκέψης (δπου μέ τήν πρώτη ματιά δέν ΘΑ τό υποπτευό
ταν κανείς) δέν είναι δύσκολο νά δούμε τή δράση μιας 
Αντίστοιχης τάσης. ΘΑ θεωρούσε κανείς Αρκετά Ακίν
δυνο νά κάνει Αφαίρεση σέ δρισμένες Απόψεις γιά  τίς 
Ανταλλακτικές σχέσεις σκοπεύοντας νά τίς Αναλύσει Α- 
πομονώνοντάς τες Από τίς κοινωνικές σχέσεις παραγω
γής. Ά λλά έκεΐνο πού πραγματικά συμβαίνει είναι δτι 
μόλις γίνεται αύτή ή Αφαίρεση, παίρνει μιά Ανεξάρτη
τη ύπόσταση σάν νά Αντιπροσωπεύει τήν πεμπτουσία 
τής πραγματικότητας Αντί νά θεωρείται σάν μιά ένδε- 
χόμενη πλευρά τής πραγματικότητας. 01 Ιννοιες Απο
κτούν ύπόσταση. Ή  Αφαίρεση Αποκτάει Ενα φετιχιστι- 
κό χαρακτήρα γιά  νά χρησιμοποιήσω τήν Εκφραση τού 
Μάρξ. ’Εδώ φαίνεται νά βρίσκεται δ ούσιαστικός κίν
δυνος αύτής τής μεθόδου καί τό μυστικό τών συγχύ
σεων πού Ιχουν παγιδέψει τή σύγχρονη οίκσνομική 
σκέψη'.

Δέν είναι μόνο ή «Άθλιότητα τής φιλοσοφίας» καί τά Αλ
λα νεανικά κείμενα δπου δ Μάρξ χρησιμοποιεί αύτή τήν κρι
τική πού τόσο εύστοχα ξαναχρησιμοποιεΐται έδώ άπό τό 
Ντόμπ. Δέν είναι λιγότερο κεντρική μέσα στήν ΑνΑλυση τού 
Μάρξ γιά  τή μέθοδο τής πολιτικής οικονομίας στά έργα του 
τής ώριμότητας. Αδτό πού κάνουν οί οικονομολόγοι, λέει δ 
Μάρξ, είναι νά ύποκαθιστοΰν τούς ι δ ι α ί τ ε ρ ο υ ς  Θε
σμούς καί τίς διαδικασίες τής σύγχρονης οίκονομίας μέ γ  ε
ν ι κ έ ς  ή καθολικές κατηγορίες πού ύποτίθεται πώς Ισχύ
ουν σέ δλους τούς καιρούς καί σέ δλα τά μέρη. "Ετσι οί Ι
διαίτεροι θεσμοί καί οί διαδικασίες καταλήγουν νά Αντιμε
τωπίζονται σάν πραγματώσεις, σάν ενσαρκώσεις τών καθο
λικών. ΟΕ συλλογισμοί του πάνω στήν έννοια τής «παραγω
γής», πού διατυπώνονται στήν πρώτη παράγραφο τής Εισα
γωγής τοΰ 1857 στά Gnmdiisse, Ιχουν ένδιαφέρον γ ι’ αύτό

6. "Οπου παραπ., ο. 1 3 5 -6 .

37



τό συσχετισμό. Σέ κάθε άνάλυση τοΰ καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής, δ Μάρξ λέει δτι:

τά στοιχεία πού δέν είναι γενικά καί κοινά πρέπει νά 
ξεχωρίζονται άπό τούς προσδιορισμούς πού ισχύουν 
στήν παραγω γή  σάν τέτια, Ιτσι ώστε στήν Ενότητά 
τους —  πού ήδη προκύπτει άπό τήν ταυτότητα τοΟ ύ- 
ποκείμενου, πού είναι ή άνθρώπινη φύση, καί τοδ Αντι
κείμενου, πού είναι ή φύση γενικά —  νά μήν ξεχνιέ
ται ή ούσιαστική διαφορά τους. "Ολη ή σύγχυση Εκεί
νων τών σύγχρονων οικονομολόγων, πού άποδεικνύουν 
τήν αιωνιότητα καί τήν άρμονικότητα τών δφισταμέ- 
νων κοινωνικών σχέσεων, όφείλεται σ’ αύτή τήν πα
ράλειψη. Γιά παράδειγμα. Δέν είναι δυνατή ή παρα- 
γω γή  χωρίς Ινα παραγωγικό μέσο, Ακόμα καί &ν αύτό 
τό μέσο είναι μόνο τό χέρι. Δέν είναι δυνατή ή παρα- 
γω γή  χωρίς συσσωρευμένη, προηγούμενη Ιργασία, Α
κόμα καί &ν αύτή είναι μόνο ή δεξιοτεχνία πού μέ τόν 
καιρό συσσωρεύθηκε καί συγκεντρώθηκε στό χέρι τοϋ 
πρωτόγονου άπό τήν Επαναλαμβανόμενη πρακτική Ε
ξάσκηση. Τό κεφάλαιο είναι, μεταξύ άλλων, Επίσης Ι- 
να παραγωγικό μέσο, Επίσης Αντικειμενοποιημένη, προ
ηγούμενη Εργασία. Γ ι’ αύτό τό κεφάλαιο είναι μιά γε 
νική, αιώνια φυσική σχέση. Αύτό γίνεται μόνο άν ά- 
φήσω απέξω τήν ιδιαίτερη ποιότητα πού άπό μόνη της 
μετατρέπει τό «παραγωγικό μέσο» καί τή «συσσωρευ
μένη Εργασία» σέ κεφάλαιο.

'Ο  Τζών Στιούαρτ Μίλ, γ ιά  παράδειγμα (συνεχίζει δ 
Μ άρξ), μόνιμα παρουσιάζει «τήν παραγωγή σάν ξεχωριστή 
άπό τήν κατανομή τών Αγαθών κλπ., στό βαθμό πού περιβάλ
λεται άπό αιώνιους φυσικούς νόμους Ανεξάρτητους άπό τήν 
ιστορία, δπότε οί άστικές σχέσεις λόγω τής καταλληλότητάς 
τους άθόρυβα καί λαθραία μπαίνουν σάν οί άπαραβίαστοι φυ
σικοί νόμοι στούς όποιους στηρίζεται ή Αφηρημένη κοινω
νία?. Καί αύτός είναι πραγματικά, καταλήγει δ Μάρξ, «δ
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περισσότερο ή λιγότερο συνειδητός σκοπός αυτοί} τοΰ τρό
που Αντιμετώπισης».

Μέ άλλα, λόγια ή λογική ένότητα παίρνει τή θέση τής 
πραγματικής διαφοράς, τό καθολικό Αντικαθιστά τό ιδιαίτε
ρο, τό ιστορικά συγκεκριμένο υποκαθίσταται άπό τήν αιώ
νια κατηγορία. “Γστερα άπ’ αύτό —  σάν ή «περισσότερο ή 
λιγότερο συνειδητή Ιπιδίωξη» τής προσπάθειας —  τό συγ
κεκριμένο Εμφανίζεται σάν μιά συνέπεια καί μιά θριαμβευ
τική ενσάρκωση τοΰ καθολικού. Τό «Κεφάλαιο» καί οί «θεω
ρίες γιά τήν υπεραξία» προχωράνε παραπέρα αύτή τήν κρι
τική. Γιά παράδειγμα, οί οικονομολόγοι ταυτίζουν τή μισθω
τή εργασία μέ τήν εργασία γενικά, καί Ιτσι άνάγουν τήν 
Ιδιαίτερη μορφή τής σύγχρονης παραγωγικής έργασίας στήν 
καθαρή καί άπλή «εργασία» δπως έξηγεΐται δ δρος αύτός 
σέ κάθε λεξικό. Τό άποτέλεσμα είναι —  &ν πάρουμε ύπόψη 
μας δτι σύμφωνα μέ τό Μάρξ ή «Ιργασία» γενικά είναι «ή 
καθολική κατάσταση γιά  τήν άνταλλαγή τής υλης Ανάμεσα 
στόν άνθρωπο καί τή φύση, ή αιώνια κατάσταση τής Ανθρώ
πινης δπαρξης πού επιβάλλεται άπό τή φύση» —  δτι τό φως 
τής αιωνιότητας πέφτει πάνω στή συγκεκριμένη ιστορική 
μορφή τοΰ μισθωτοΰ Ιργαζόμενου7. ’Ή , γιά  νά τό ποϋμε Αλ
λιώς, οί οικονομολόγοι υποβιβάζουν τό κεφάλαιο σ’ Ινα ά- 
πλό «παραγωγικό μέσο» άνάμεσα στά άλλα, μέ άποτέλβσμα 
(άπό τή στιγμή πού ή παραγωγή είναι Αδιανόητη χωρίς 

μέσα καί Ιργαλεΐα τής έργασίας) ή παραγωγή νά είναι Α
διανόητη χωρίς τήν παρουσία τοΰ κεφαλαίου.

Δέν ύπάρχει λόγος νά συνεχίσουμε εδώ πάνω στό θέμα 
αύτό. *Ισως ή πιό ενδεικτική εφαρμογή αύτής τής κριτικής 
μεθόδου μπορεΐ νά βρεθεί στίς «θεωρίες γ ιά  τήν ύπεραξία» 
τοΰ Μάρξ (στό τμήμα γιά  τίς οικονομικές κρίσεις, μέρος I I ,  
καί στό τμήμα γιά τό Τζαίημς Μίλ, μέρος I I I ) . “Ομως 
πρέπει νά συνεχίσουμε τήν Ιξέταση καί τής ύπόλοιπης «Κρι
τικής».

7. Μάρξ, ‘Τό κεφάλαιο», τ. I.
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ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

'Ύστερα από τήν κριτική τής διαλεκτικής τοΰ Χέγκελ τό 
έπόμενο μεγάλο θέμα μέ τό δποΐο άσχολεΐται δ Μάρξ είναι 
τό σύγχρονο αντιπροσωπευτικό κράτος. "Οπως Θά δοΰμε, οί 
άπόψεις του έδώ είναι ουσιαστικά οί ίδιες μέ κείνες πού έκ- 
φράζει στό «Εβραϊκό ζήτημα» καί στήν Εισαγωγή στήν 
«Κριτική τής φιλοσοφία; τοΰ δικαίου τοΰ Χέγκελ» πού δη
μοσιεύτηκαν καί τά δύο στά «Γαλλογερμανικά χρονικά» τό 
Φεβρουάριο τοΰ 1844 καί γράφτηκαν άμέσως μετά άπό τήν 
«Κριτική».

Αύτό τό κομμάτι τοΰ έργου τοΰ Μάρξ δείχνει τήν ιδια 
έντονη διαφορά άπό τή στάση καί τών πιό ριζοσπαστικών 
άκόμη αριστερών χεγκελιανών. Πράγματι, δ Ροΰγκε είχε 
δημοσιεύσει μιά αρκετά σημαντική κριτική τής πολιτικής 
σκέψης τοΰ Χέγκελ μέ τόν τίτλο «Ή  χεγκελιανή φιλοσο
φία τοΰ δικαίου καί ή πολιτική κατάσταση τής έποχής 
μας» στά «Γερμανικά Χρονικά» τόν Αδγουστο τοΰ 1842. 
Καί σ’ αύτό τό άρθρο είχε σχολιάσει τήν έπιχειρούμενη ά
πό τό Χέγκελ «μεταμόρφωση» τών έμπειρικών θεσμών τοϋ 
πρωσσικοΰ κράτους σέ στιγμές τοΰ ’Απόλυτου. "Ομως, τό 
κύριο βάρος τής έπιχειρηματολογίας του παρέμεναν οί προ
σωπικοί καί διπλωματικοί «συμβιβασμοί» τοΰ Χέγκελ, πού 
τόν είχαν μετατρέψει, ενάντια στίς άληθινές άρχές του, σέ 
Θεωρητικό τής Παλινόρθωσης. Ή  άποψη τοΰ Μάρξ (δπως 
σημειώσαμε παραπάνω) είναι βαθιά διαφορετική.



Ό  Μάρξ ήξερε πολύ καλά, φυσικά, δτι τό κράτος δπως 
τά περιέγραφε δ Χέγκελ ήταν διαφορετικό άπό τήν κλασι
κή μορφή τοΰ σύγχρονου άντιπροσωπευτικοϋ κράτους πού 
δημιουργήθηκε άπό τή γαλλική ’Επανάσταση. Ή  «Φιλοσο
φία τοϋ δικαίου» είναι γεμάτη άπό φεουδαρχικά κατάλοι
πα πού άπορέουν άπό τήν τότε κατάσταση τής Πρωσσίας. 
Γιά παράδειγμα, —  δπως δ Μάρξ πού δέν κουράστηκε νά 
έπισημαίνει — , δ Χέγκελ Ιτεινε σταθερά νά συγχέει τίς 
σύγχρονες κοινωνικές τάξεις μέ τίς «τάξεις» ή «κάστες» τής 
φεουδαρχικής κοινωνίας. Οί πρώτες είναι κοινωνικο - οικονο
μικής φύσης, Ινώ ο! τελευταίες ήταν καί πολιτικής φύσης. 
Στή σύγχρονη κοινωνία ή οικονομική α ν ι σ ό τ η τ α  συ
νοδεύεται μέ πολιτική καί νομική ι σ ό τ η τ α ,  ενώ στό 
φεουδαρχισμό δ κάτοχος τής γής ήταν καί πολιτικός ήγε- 
μόνας, καί δ καλλιεργητής τής γής ήταν υπήκοος —  πού 
σημαίνει δτι ή ανισότητα βασίλευε σέ δλους τούς τομείς ά- 
νάμεσα ατούς προνομιούχους καί τούς δουλοπάροικούς τους. 
Ό  Χέγκελ ήθελε επίσης νά διατηρήσει τά μεσαιωνικά κορ- 
πορατιβιστικά σώματα (ή συντεχνίες), άναγνώριζε τά πρω
τοτόκια, καί πάει λέγοντας1.

'Όμως παρόλ’ αυτά τά ξεκάθαρα προαστικά ή άντιαστι- 
κά χαρακτηριστικά τής σκέψης τοΰ Χέγκελ, ό Μάρξ δέν 
τόν θεωρεί σάν τό θεωρητικό τής μετά τό 1815 Παλινόρ
θωσης. Τόν βλέπει μάλλον σάν τό θεωρητικό τοΰ σύγχρο
νου άντιπροσωπευτικοΰ κράτους. Ή  χεγκελιανή φιλοσοφία 
τοΰ δικαίου καί τοΰ κράτους δέν άντανακλά τήν Ιστορική 
καθυστέρηση τής Γερμανίας, άλλά άντίθετα έκφράζει τήν 
ιδανική φιλοδοξία της νά ξεφύγει άπ’ αύτή τήν καθυστέ
ρηση. Είναι ΙδΛ) καί μόνο έδώ (καί στό επίπεδο τής φιλο
σοφίας μάλλον παρά τής πραγματικότητας) πού ή Γερμα

1. Στήν Πρωσσία, δπως καί στήν ’Αγγλία,, τά  «πρωτοτόκια» ήταν 
δ νόμος γ ιά  τήν κληρονομιά τής γής πού έπέτρεπε νά δοθβί δλό- 
κληρη ή περιουσία στό μεγαλύτερο γιό, κ ι 8χι νά μοιραστεί σέ δλα 
τά παιδιά. 'Ο  νόμος αδτός ήταν ούσιώϊης γ ιά  τή διαιώνιση τής 
ταξικής δύναμης τ<δν φεοοδαρχβν.
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νία καταφέρνει νά συναγωνίζεται τή Γαλλία καί τήν Α γ 
γλία  καί νά συμβαδίζει μέ τόν «προοδευμένο κόσμο».

Στήν Εισαγωγή στήν «Κριτική τής φιλοσοφίας τοΰ δι
καίου τοϋ Χέγκελ» ό Μάρξ εγραφε:

Έ μεΐς οί γερμανοί εχουμε ζήσει τή μελλοντική Ι
στορία μας στή σκέψη, στή φ ι λ ο σ ο φ ί α... Ή  
γερμανική φιλοσοφία είναι ή Ι δ ε α τ ή  π ρ ο έ κ τ α -  
σ η τής γερμανικής Ιστορίας. Γ ι’ αύτό δταν κριτικά
ρουμε τά μ ε τ α θ α ν ά τ ι α  Ι ρ γ α  τής ιδεατής 
ιστορίας μας, πού είναι ή φιλοσοφία, αντί γ ιά  τά ά- 
σ υ μ π λ ή ρ ω τ α  Ι ρ γ α  τής πραγματικής μας Ι
στορίας, ή κριτική μας στέκει στό κέντρο των προβλη
μάτων γ ιά  τά δποΐα ή τωρινή Ιιποχή μάς λέει: Ί  δ ο ό 
τ ό  ζ ή τ η μ α .  Αύτό πού γ ιά  τά προοδευμένα κράτη 
είναι μιά π ρ α κ τ ι κ ή  διένεξη μέ τίς σύγχρονες 
πολιτικές συνθήκες, γ ιά  τή Γερμανία, πού τέτιες συνθή
κες δέν υπάρχουν ακόμα, είναι μιά κ ρ ι τ ι κ ή  διέ
νεξη μέ τήν άντανάκλαση αυτών των συνθηκών στή 
φιλοσοφία.

Ά π ό  δώ βγαίνει πώς 6 σκοπός τής κριτικής τοΰ Μάρξ 
στή φιλοσοφία τοΰ Χέγκελ δέν είναι νά βοηθήσει νά δημι- 
ουργηθοΰν στή Γερμανία οι πολιτικές συνθήκες πού ήδη ύ- 
πήρχαν στή Γαλλία καί στήν Α γ γλ ία , άλλά μάλλον νά 
κριτικάρει αύτές τίς ίδιες τίς συνθήκες καταρίπτοντας τά 
επιχειρήματα τής φιλοσοφικής δομής πού τίς εκφράζει. Αύ
τή ή αντιμετώπιση τοΰ Χέγκελ σάν τοΰ θεωρητικοΰ τών 
σύγχρονων αντιπροσωπευτικών θεσμών δέν Εχει σημασία 
μόνο γιά  τό φώς πού ρίχνει στίς προθέσεις τοϋ Μάρξ στά 
1843. ’Έ χε ι πρωτεύουσα σημασία σάν μιά οπτική πού μάς 
δίνει τή δυνατότητα νά διεισδύσουμε στήν καρδιά τής προ
βληματικής τοΰ Χέγκελ’. Ό  Χέγκελ 2χει τήν τάση, δπως

2. Μιά παρόμοια συζήτηση γ ιά  ιό  Χέγκελ, άπό διαφορετική σκο
π ιά , δπάρχει στήν εισαγωγή τοδ Ζ. Α. Πελτξίνσκι στό H egel’s Ρο-
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Ιχει συχνά ύπογραμμιστεΐ, νά νοθεύει τούς σύγχρονους θε
σμούς μέ προαστικές κοινωνικές μορφές καί σχέσεις. Ά λ 
λά αύτό δέν πρέπει νά αντιμετωπιστεί σάν σύμπτωμα τής 
ανωριμότητας ή χήζ Ανικανότητάς του νά κατανοήσει τά 
προβλήματα τής σύγχρονης κοινωνίας. Αντίθετα, αύτό φα
νερώνει τήν πολύ Ιντονη διεισδυτικότητά του σ’ αύτά τά 
προβλήματα καί τήν έπείγουσα Ανάγκη νά βρεθεί γι* αύ
τά γιατρειά.

Μέ Αλλα λόγια τό κεντρικό θέμα τής «Φιλοσοφίας τοϋ 
δικαίου» είναι ή Αναγνώριση τοϋ Χέγκελ δτι ή σύγχρονη 
«κοινωνία τών πολιτών», πού κυριαρχείται άπό Ανταγωνι
στικό Ατομικισμό, Αντιπροσωπεύει δνα είδος bellum omnium 
contra omnes8. Σπάζει σέ πολλά κομμάτια άπό τούς βαθύ
τατους ανταγωνισμούς καί τίς άντιθέσεις. 'Η  έξήγηση τοϋ 
Χέγκελ πάνω σ’ αύτό δέν μπορεΐ νά Αφήσει Αμφιβολία γιά 
τό Αποτέλεσμα στό μυαλό τοϋ Αναγνώστη. Στή σύγχρονη 
κοινωνία τών πολιτών βασιλεύει ή δύναμη τοϋ έγωισμοΰ 
πού συμβαδίζει μέ τή συνεχώς αύξανόμενη Αλληλεξάρτηση.

Ά πό μόνη της ή ιδιαιτερότητα τής κοινωνίας τών 
πολιτών Ιχοντας Ιλευθερία κινήσεων γιά νά ικανο
ποιήσει τίς ανάγκες της, τά περιστασιακά καπρίτσια 
καί τίς κοινωνικές επιθυμίες της, αύτοκαταστρέφεται... 
σέ αύτή τή διαδικασία τής ικανοποίησης. Τήν ϊδια στι
γμή... [ή ιδιαιτερότητα] βρίσκεται σέ ουσιαστική Ιξάρ- 
τηση άπό τά καπρίτσια καί τά έξωτερικά συμβάντα καί 
κρατιέται σ’ Ιλεγχο άπό τή δύναμη τής καθολικδτη- 
τας. Μέ αύιτές τίς άντιθέσεις καί μέ τήν πολυπλοκότη- 
τά τους ή κοινωνία τών .πολιτών καταντάει μιά εικόνα 
υπερβολής καί κενότητας, δπως Ιπίσης φυσικού καί

litical W ritings, 1964. *0 Χέγκελ παρουσιάζεται βασικά σάν δ 
πρωταγωνιστής τής «ριζοσπαστικής όρθολογικής μεταρύθμισης».

3. Ή  φράση ανήκει στό Χόμπς, «Λεβιάθαν» (1 6 5 1 ), μέρος I, 
κεφάλαιο 4.
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ήθικοΰ εκφυλισμού, πού είναι κοινός καί στις δύο προη
γούμενες καταστάσεις.

Ακριβώς ε π ε ι δ ή  ή εικόνα τοΰ Χέγκελ γιά τόν Αν
τιφατικό καί αύτοκαταστρεπτικό χαρακτήρα τής σύγχρο
νης κοινωνίας είναι τόσο ζωντανή, γ ι’ αύτό προσπάθησε τόσο 
σκληρά νά ξαναζωντανέψει καί νά προσαρμόσει στις σύγ
χρονες συνθήκες ορισμένες βψεις τής «συγκροτημένης» φε
ουδαρχικής τάξης πραγμάτων πού έπιβιώνει άκόμα στήν 
Πρωσσία τήν έποχή του. Ό  Χέγκελ βλέπει αύτούς τούς 
πιό συγκροτημένους θεσμούς σάν ενα άπλό τρόπο Αντισταθ- 
μίσματος στόν πρόσφατα άποδεσμευμένο Ατομικισμό τής Α
στικής κοινωνίας. OS συντεχνίες πρέπει νά συγκρατήσουν 
ένωμένη τήν κοινωνία καί νά πετύχουν ενα βασικό Ιναρ- 
μονισμό Ανάμεσα στά ιδιωτικά συμφέροντα. Μέ αύτό τόν 
τρόπο θά προετοιμάσουν τό δρόμο γιά  τή βαθύτερη Ινότητα 
πού θά πραγματοποιήσει τό κράτος Ανάμεσα στήν Ιδιωτική 
καί τή δημόσια σφαίρα.

Ό  κύριος σκοπός τού έργου τοΰ Χέγκελ είναι νά Εξηγή
σει πώς, πάνω σ’ αύτή τή βάση, τό κράτος μπορεΐ νά ύπερ- 
κεράσει τίς πολύμορφες Αντιφάσεις τής «.κοινωνίας τών πο
λιτών». Τό καθήκον ένός σύγχρονου κράτους Απ’ αύτή τή 
σκοπιά πρέπει νά είναι νά Αποκαταστήσει τήν ήθική καί 
οργανική ολότητα τής αρχαίας πόλης —  δπου τό Ατομο 
ήταν βαθιά «ενσωματωμένο» μέσα στήν κοινότητα —  καί 
νά τό κάνει αύτό χωρίς νά θυσιάσει τίς αρχές τής ύποκει- 
μενικής ελευθερίας (μιά κατηγορία άγνωστη στούς αρχαί
ους ελληνες, πού ήρθε στόν κόσμο Από τή χριστιανική Με- 
ταρύθμιση τοΰ 16ου αιώνα). Ή  επιδίωξη τοΰ Χέγκελ είναι 
νά βρει ενα νέο τρόπο ένότητας πού θά ξανασυνθέσει τά 
κομμάτια τής σύγχρονης κοινωνίας. "Ενα τέτιο κομμάτια- 
σμα προϋποθέτει μιά δυαδική μορφή. Ά πό τή μιά μεριά 
υπάρχει ό χωρισμός τών Ιδιωτικών συμφερόντων Ανάμεσά 
τους. Ά πό τήν αλλη τά ιδιωτικά συμφέροντα τού κ α θ ε
ν ό ς Αντιστέκονται σταθερά στά συμφέροντα 8 λ ω ν τ ® ν



ά λ λ ω ν  μαζί, μέ τέτιο τρόπο πού γίνεται Ινας γενικός 
διαχωρισμός ανάμεσα στά Ιδιωτικά συμφέροντα καί <πό 
«δημόσιο συμφέρον». Αυτές είναι δύο δψεις τοϋ ϊδιου προ
βλήματος. Οί έσωτερικές διαιρέσεις τής κοινωνικής τάξης 
άναδύονται τελικά σάν μιά διαίρεση άνάμεσα στήν «κοι
νωνία τών πολιτών» καί τήν «πολιτική κοινωνία», ή μετα
ξύ τής κοινωνίας καί τοϋ κράτους.

Ή  άναφορά στή «Δεύτερη πραγματεία γιά τήν πολιτική 
κυβέρνηση» τοΰ Τζών Λόκ (1690) μπορεΐ νά βοηθήσει 
τόν Αναγνώστη νά καταλάβει αύτή τή διάκριση. Έ κεΐ δ 
Λόκ όποστηρίζει δτι οί αμοιβαίες συγκρούσεις τών Ιδιωτι
κών συμφερόντων κάνουν άναγκαία τήν έπίκληση κάποιου 
«Αμερόληπτου κριτή» πού βρίσκεται μέσα στό θεσμό τής 
«πολιτικής κυβέρνησης» —  civil goverment —  (σέ Αντι
διαστολή άπό τή «φυσική κοινωνία» —  natural society — ) .  
Άλλά αύτή ή πολιτική κυβέρνηση πρέπει Ιπίσης νά έ γ- 
γ  υ η θ ε ΐ τήν «ιδιοκτησία καί τήν έλευθερία» τών ιδιω
τών καί Ιτσι νά διαιωνίαει τό κομμάτιαισμα τής οικονομικής 
κοινωνίας πού βρίσκεται άπό κάτω καί τήν οποία ό Αόκ ά- 
ποκαλοΰσε «φυσική κοινωνία», Ινώ ό Χέγκελ καί ό Μάρξ 
άποκαλοϋσαν κοινωνία τών πολιτών ή  αστική κοινωνία.

Ό  Χέγκελ προφανώς διαφωνεί μέ τό Λόκ. "Οπως λέει
i  Μάρξ, «ή βαθύτερη άλήθεια έ!δώ είναι πώς ό Χέγκελ αι
σθάνεται τό διαχωρισμό τοΰ κράτους [τήν «πολιτική κυ
βέρνηση» τοϋ Λόκ] άπό τήν κοινωνία τών πολιτών σάν μιά 
ά  ν τ  ί φ α σ η». Ή  «Φιλοσοφία τοδ δικαίου» περιέχει μιά 
αποφασιστική επίθεση στόν τύπο τής συμβατικής καί φυ- 
σικοδικαιικής θεωρίας τοΰ Λόκ. Ό  Χέγκελ καταλογίζει σ’ 
αύτή τήν παράδοση περισσότερο άπ’ δλα τό δτι Αντιλαμβά
νεται τό κράτος σάν ενα μ έ σ ο  γιά Ινα σκοπό, τό μέσο 
γιά  τήν Ιγγύηση τών Ιδιωτικών δικαιωμάτων. Αύτή ή πα
ράδοση ήταν, κατά τήν άποψή του, ανίκανη νά Αντιληφθεΐ 
τό γεγονός δτι τό κράτος (τό «δημόσιο συμφέρον», τό κ α- 
θ ο λ ι κ ό δπως όρθά δνομαζόταν) δέν ήταν άπλά μέσο 
άλλά μάλλον δ σκοπός.
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“Ομοις, ούτε ή λύση τοϋ Χέγκελ ξεπερνάει πραγματικά 
τό διαχωρισμό τής «κοινωνίας τών πολιτών» άπό τήν «πο
λιτική κοινωνία». Τή φόρμουλά του γιά τόν έναρμονισμό 
τών δύο τήν έμπνεύστηκε φυσικά άπό τή γενική του μέθο
δο πού άναφέρ'θηκε παραπάνω. Πάλι μετατρέπει τό καβο
λικό σέ μιά ούσία, σ’ ενα υποκείμενο αύτεπαρκές καί τό 
κάνει δημιουργό τής πραγματικότητας. Αύτό δποδηλώνει 
δτι γ ι3 αύτόν ή κίνηση δέν Ιξελίσσεται ά π ό  τήν οικογέ
νεια καί τήν κοινωνία τών πολιτών π ρ ό ς τό κράτος, άλ
λά ερχεται άπό τό κράτος πρός τήν κοινωνία τών πολιτών
—  ερχεται άπό τήν καθολική ’Ιδέα, πού δ Χέγκελ τήν ά- 
πεικονίζει σάν νά εχει τρεις κύριες Ισωτερικές «στιγμές» (οί 
τρεις εξουσίες τοΰ κράτους) : ή μοναρχική έξουσία, ή έξου- 
σΐα τής κυβέρνησης καί ή νομοθετική εξουσία. Έ τσι δλο 
αύτό πού μοιάζει νά είναι μιά αναγκαία συνθήκη γιά τό 
κράτος (σάν τήν οικογένεια καί τήν κοινωνία τών πολι
τών) είναι στήν πραγματικότητα μιά πραγμάτο>ση ή άπο- 
τέλεσμα τής αύτοανάπτυξής του. Εκείνο πού προκύπτει εί
ναι, δπως ό Μάρξ σημειώνει στήν άρχή τής «Κριτικής», ό
τι Ινώ στήν πραγματικότητα «ή οικογένεια καί ή κοινωνία 
τών πολιτών είναι οί προϋποθέσεις τοΰ κράτους- είναι οί 
πραγματικοί παράγοντές του... στή θεωρησιακή φιλοσοφία 
γίνεται ή αντιστροφή. "Οταν ή Ιδ έ α  ύποκειμενοποιεϊται, 
τά πραγματικά υποκείμενα (ή κοινωνία τών πολιτών, ή 
οικογένεια, «οί περιστάσεις, τά καπρίτσια κλπ.») μετασχη
ματίζονται δλα σέ ε ξ ω π ρ α γ μ α τ ι κ έ ς  άντικειμενι- 
κές στιγμές τής ’Ιδέας πού άναφέρονται σέ διάφορα πρά
γματα». Στήν πραγματικότητα δμως είναι ή οικογένεια καί 
ή κοινωνία τών πολιτών πού αύτοπραγματώνονται μέσα στό 
κράτος. Ό  Μάρξ συνεχίζει:

Αυτές είναι ή κινητήρια δύναμη. "Ομως, σύμφωνα 
μέ τό Χέγκελ, αύτές παράγονται άπό τήν πραγματική 
Ιδ έα ' δέν είναι ή πορεία τής δικής τους ζωής αύτό 
πού τίς ένώνει μαζί γιά  νά συστήσουν τό κράτος, άλλά



ή ζωή τής 'Ιδέας πού τίς ‘έχει ξεχωρίσει άπό αύτό. . .  
Μέ άλλα λόγια, τό πολιτικό κράτος δέν μπορεΐ νά δ- 
πάρξει χωρίς τή φυσική βάση τής οίκογένειας καί τήν 
τεχνητή βάση τής κοινωνίας τών πολιτών. Αύτές είναι 
οι συνιστώσες του. Κι ώστόσο ή προϋπόθεση τίθεται σάν 
συνέπεια, τά καθοριστικό σάν καθορισμένο καί δ παρα
γωγός σάν προϊόν.

Ξαναγυρνάμε εδώ στήν κύρια μεθοδολογική κριτική τοΰ 
Μάρξ στό Χέγκελ. ’Αλλά έκεΐνο πού είναι άληθινά πρωτό
τυπο στό δεύτερο μέρος τής «Κριτικής» είναι δτι δ Μάρξ, 
συνεχίζοντας περισσότερο τήν ανάλυσή του γιά τό Χέγκελ 
σέ αύτές τίς γραμμές, στό τέλος φτάνει σ’ ενα ριζικά νέο 
επίπεδο τοΰ δλου προβλήματος. Ή  χεγκελιανή φιλοσοφία 
είναι αναποδογυρισμένη. ’Ανατρέπει τήν πραγματικότητα 
κάνοντας τά κατηγορούμενα υποκείμενα καί τά πραγματι
κά υποκείμενα κατηγορούμενα. Βέβαια, άλλά, δπως προσ
θέτει ό Μάρξ, ή άντιστροφή δέν ξεπηδάει μόνο άπό τήν ί
δια τή φιλοσοφία τοΰ Χέγκελ. Ή  μυστικοποίηση δέν αφο
ρά κύρια τόν τρόπο μέ τόν δποΐο αύ*τή ή φιλοσοφία άντανα- 
κλάει τήν πραγματικότητα, άλλά αφορά τήν ίδια τήν π ρ α- 
γ μ α τ ι κ ό τ η τ α .

Μέ άλλα λόγια αύτό πού είναι «άναποδογυρισμένο» δέν 
είναι άπλά ή εικόνα τοϋ Χέγκελ γιά τήν πραγματικότητα, 
άλλά ή ίδια ή πραγματικότητα πού προσπαθεί νά άπεικο- 
νίσει. «Αυτός δ μ ή κ ρ ι τ ι κ ό ς  μ υ σ τ ι κ ι σ μ ό ς  
είναι τό κλειδί γιά νά λυθοΰν καί τό μυστήριο τών σύγχρο
νων θεσμών.. . καί επίσης τό μυστήριο τής χεγκελιανής φι
λοσοφίας, καί πάνω άπ’ δλα τής "Φιλοσοφίας τοΰ δικαίου”», 
λέει δ Μάρξ. Υπογραμμίζει επίσης δτι «αύτή ή άποψη εί
ναι βέβαια αφηρημένη, άλλά ή άφαίρεση είναι έκείνη τοΰ 
πολιτικού κράτους δπως τό εχει παρουσιάσει δ Χέγκελ. Εί
ναι έπίσης άτομικιστι/κή, άλλά δ άτομικισμός της είναι αό- 
τός τής ίδιας τής κοινωνίας. Ή  "δπτική” δέν μπορεΐ νά εί
ναι συγκεκριμένη δταν τό α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ό  της είναι
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"‘άφηρημένο’’». Κι Ιτσι, «δ Χέγκελ δέν Ιπρεπε νά Ιπικρι- 
θεΐ γιά τήν -περιγραφή τής ουσίας τοϋ σύγχρονου κράτους 
δπως ήταν, άλλά γιά  τήν ταύτιση αύτοΰ πού πραγματικά 
υπήρχε μέ τήν ο υ σ ί α  τ ο ΰ  κ ρ ά τ ο υ ς » .  Μέ άλλα 
λόγια, περιγράφοντας τήν κατάσταση τών πραγμάτων δ
πως ήταν, τήν άνέχθηκε καί Ιπανέλαβε τήν Αναποδογυρι
σμένη λογική της, άντί νά πετύχει μιά κριτική κυριαρχία 
πάνω της.

Ά πό αύτή τήν εμβάθυνση ξεκινάει μιά ριζικά νέα άνά- 
λυση. Δέν είναι σωστό άπό δώ καί πέρα νά λέμε μόνο δτι 
ή έ ν ν ο ι α  τοΰ κράτους, πού μάς προσφέρει δ Χέγκελ, 
είναι μιά ύποστασιοποιημένη αφαίρεση. Ά λλά αντίθετα δτι 
τό σύγχρονο ικράτος, τό πολιτικό κράτος, είναι τό ίδιο μιά 
ύποστασιοποιημένη άφαίρεση. Ό  διαχωρισμός τοΰ κράτους 
άπό τόν κορμό τής κοινωνίας, ή (δπως γράφει δ Μάρξ) «ή 
άφαίρεση τοΰ κ ρ ά τ ο υ ς  σ ά ν  τ έ τ ι ο υ . . .  δέν εί
χε δημιουργηθεΐ μέχρι τή σύγχρονη Ιποχή. Ή  άφαίρεση 
τοΰ π ο λ ί τ ι κ ο υ  κ ρ ά τ ο υ ς  είναι Ινα σύγχρονο 
προϊόν».

«Άφαίρεση» έδώ σημαίνει πάνω απ’ δλα διαχωρισμό, ά- 
ποξένωση. Ή  θέση τοΰ Μάρξ είναι δτι τό πολιτικό κράτος, 
τό «κράτος σάν τέτιο», είναι ενα σύγχρονο προϊόν, επειδή 
τό δλο φαινόμενο τής άποδέσμευσης τοΰ κράτους άπό τήν 
κοινωνία (τής πολιτικής άπό τήν οικονομία, τοΰ «δημόσιου» 
άπό τό «ιδιωτικό») είναι τό ίδιο σύγχρονα. Στήν άρχαία 
Ελλάδα τό κράτος καί ή κοινότητα έμπεριέχονταν στήν έν
νοια τής π ό λ η ς .  Έ κεΐ υπήρχε μιά ούσιαστική ένότη- 
τα ανάμεσα στό λαό καί τό κράτος. Τό «κοινό συμφέρον», 
τά «δημόσια πράγματα», κλπ., συνέπιπταν μέ τό περιεχόμε
νο τής πραγματικής ζωής τών πολιτών καί οί πολίτες I- 
παιρναν άμεσα μέρος στίς άποφάσεις τής πόλης («άμεση 
δημοκρατία»). Δέν ύπήρχε διαχωρισμός τοΰ δημόσιου άπό 
τό Ιδιωτικό. Πράγματι, τό άτομικό ήταν τόσο Ινσωματωμέ- 
νο μέσα στήν κοινότητα, ώστε ή Ιννοια τής «Ιλευθερίας» μέ 
τή σύγχρονη σημασία της (ή Ιδιωτική, ή άτομική έλευθε-
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ρία) ήταν άγνωστη. Τό άτομο ήταν «έλεύθερο» μόνο στό 
βαθμό πού ήταν μέλος μιας έλεύθερης κοινότητας. Στό με- 
σαίωνα υπήρχε, στό βαθμό τοϋ· δυνατού, άκόμα λιγότερος 
διαχωρισμός τοϋ κράτους άπό τήν κοινωνία, τής πολιτικής 
άπό τήν οικονομική ζωή. Τό πνεϋμα τοΰ μεσαίωνα μποροΰ- 
σε νά έκφραστεΐ, δπως λέει καί ό Μάρξ, σάν έκεΐνο δπου 
«οί τάξεις τής -κοινωνίας τών πολιτών ταυτίζονταν μέ τίς 
κάστες στήν πολιτική τους 2ννοια, γιατί ή κοινωνία τών 
πολιτών ταυτιζόταν μέ τήν πολιτική κοινωνία. Καί αύτό 
επειδή ή οργανική αρχή τής κοινωνίας τών πολιτών ήταν 
ή άρχή του κράτους». Ή  πολιτική δομή ήταν τόσο στενά 
προσκολλημένη στήν οικονομική, ώστε οί κοινωνικό - οικο
νομικοί διαχωρισμοί (αφέντης καί δουλοπάροικος) ήταν έ- 
πίσης πολιτικοί διαχωρισμοί (υπήκοος καί ήγεμόνας). 
Στούς Μέσους Χρόνους « τό  π ρ ι γ κ η π ά τ ο ή ή ή γ ε -  
μ ο ν ί α λειτούργησαν σάν μιά ιδιαίτερη κάστα πού νε- 
μόταν τά προνόμια άλλά πού έξίσου παρεμποδιζόταν άπό τά 
προνόμια πού απολάμβαναν άλλες κάστες». ΓΓ αύτό ήταν 
άδύνατο νά ύπάρξει μιά ξεχωριστή σφαίρα «δημοσίων» συμ
φερόντων έκείνη τήν έποχή.

Ή  σύγχρονη κατάσταση είναι πέρα γιά πέρα διαφορετι
κή. Στή σύγχρονη κοινωνία τών πολιτών, τό άτομο έμφα- 
νίζεται απελευθερωμένο άπό δλους τούς κοινωνικούς του δε
σμούς. Δέν ένσωματώνεται ουτε σέ μιά κοινότητα πολιτών, 
δπως στήν άρχαία εποχή, οδτε μέσα σέ μιά ιδιαίτερη συνερ
γατική κοινότητα (γιά παράδειγμα μιά Ιργατική συντε
χνία) δπως στό μεσαίωνα. Στήν «κοινωνία τών πολιτών» —  
πού γιά τό Χέγκελ δπως επίσης καί γιά τόν ”Ανταμ Σμίθ 
καί τό Ρικάρντο ήταν μιά «κοινωνία τής άγοράς» άπό πα
ραγωγούς —  τά άτομα ξεχωρίζουν καί γίνονται άνεξάρτη- 
τα τό ενα άπό τό άλλο. Κάτω άπό τέτιες συνθήκες, καθώς 
δ καθένας είναι άνεξάρτητος άπό δλους τούς άλλους, Ιτσι 
καί δ πραγματικός δεσμός τής άμοιβαίας Ιξάρτησης (δ δε
σμός τής κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  έ ν ό τ η τ α ς )  γίνεται άνε
ξάρτητος άπό δλα τά άτομα. Αύτό τό κοινό συμφέρον, ή «κα
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θολικό» .συμφέρον, γίνεται τό ίδιο άνεξάρτητο άπό δλα τά 
μερικά συμφέροντα καί άποκτάει μιά ξεχωριστή ύπαρξη. Τό 
όποστασιοποιημένο σύγχρονο κράτος είναι άκριβώς μιά τέ- 
τια κοινωνική ένότητα πού Ιχει τεθεί σέ πλήρη διάκριση 
άπό τά μέλη της.

Ή  άνάλυση βασίζεται στό ταυτόχρονο αυτών τών δύο βα
σικών διαχωρισμών. Τήν αποξένωση τών Ιδιωτών μεταξύ 
τους, ή τήν άπομόνωση μέσα στήν κοινωνία, καί τήν περισ
σότερο γενική άποξένωση τοΟ δημόσιου άπό τό ιδιωτικό, ή 
τοϋ κράτους άπό τήν κοινωνία. Οί δυό διαδικασίες χρειά
ζονται ή μιά τήν άλλη. Στήν «Κριτική», καί άκόμα πιό κα
θαρά στό «Εβραϊκό ζήτημα», θεωρούνται, σάν νά Ιχουν ά- 
ποκορυφωθεΐ στή διάρκεια τής γαλλικής ’Επανάστασης πού 
άποκατέστησε τή δικαστική καί πολιτική Εσότητα στή βά
ση μιας νέας καί άκόμα πιό βαθιάς άνισότητας. «Ή θέσπιση 
τοΰ π ο λ ι τ ι κ  ο ΰ κ ρ ά τ ο υ ς » ,  γράφει δ Μάρξ στό « Ε 
βραϊκό ζήτημα», «καί δ κατακερματισμός τής κοινωνίας τών 
πολιτών σέ άνεξάρτητους ι δ ι ώ τ ε ς  —  πού συνδέονται 
μέ ν ό μ ο υ ς  άκριβώς δπως τά μέλη τής κάστας καί τών 
συντεχνιών συνδέονταν μέ τά π ρ ο ν ό μ ι α  —  κατορθώ
θηκαν μέ μ ι ά  κ α ί  τ ή ν  ϊ δ ι α π ρ ά ξ η » .

«Υπήρξε μιά καθοριστική πρόοδος στήν Ιστορία», έπιμέ- 
νει στήν «Κριτική», «δταν οί κληρονομικές κάστες μετασχη
ματίστηκαν σέ κοινωνικές τάξεις, καί Ετσι άκριβώς δπως 
οί χριστιανοί είναι ίσοι στόν ούρανό άν καί ανίατοι στή γή, 
τά άτομα - μέλη τοΰ λαοΰ εγιναν ϊσοι στόν ούρανό τοΰ πο
λιτικού τους κόσμου άν καί άνισοι στήν επίγεια δπαρξή 
τους, τής κ ο ι ν ω ν ί α ς » .  Ό  μετασχηματισμός Ιγινε 
μέσα άπό τίς Ιξελίξεις τής γαλλικής ’Επανάστασης, μέσω 
τής δποίας οί «ταξικοί διαχωρισμοί στήν κοινωνία τών πο
λιτών Εγιναν άπλές διαφορές στήν Ιδιωτική ζωή χωρίς ση
μασία γιά τήν πολιτική ζωή. Αύτό δλοκλήρωσε τό διαχωρι
σμό τής πολιτικής ζωής άπό τήν κοινωνία τών πολιτών».

Ό  ούρανός καί ή γή, ή ούράνια κοινότητα καί ή έπίγεια: 
στήν πρώτη δλα είναι ϊσα, στή δεύτερη άνισα —  στή μιά δ-
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λα ένωμένα, στήν άλλη δλα Αποξενωμένα μεταξύ τους. ‘Ε
τσι βρίσκουμε ήδη μορφοποιημένη στήν «Κριτική» τή λαμ
πρή κεντρική άντίθεση πού Αναπτύσσεται στό «'Εβραϊκό ζή
τημα», τήν Αντιπαράθεση άνάμεσα στήν «πολιτική κοινω
νία», σάν μιά πνευματική ή ουράνια κοινότητα, καί τήν κοι
νωνία τών πολιτών, σάν κοινωνία τεμαχισμένη σέ Ιδιωτι
κά Ανταγωνιστικά συμφέροντα. Ή  στιγμή τής ένότητας ή 
τής κοινότητας πρέπει νά εϊναι ά φ η ρ η μ έ ν η  (τό 
κράτος) γιατί στήν πραγματική, διαιρεμένη κοινωνία Ινα 
κοινό ή γενικό συμφέρον μπορεΐ νά έμφανιστεΐ μόνο μέ τό 
διαχωρισμό του άπό δλα τά άνταγωνιστικά Ιδιωτικά συμ
φέροντα. ’Αλλά, άπό τήν άλλη μεριά, έφόσον ή συνισταμέ- 
νη τοΰ γενικού συμφέροντος ε ί ν α ι  τυπική στή φύση της 
καί βρίσκεται μέ άφαίρεση άπό τήν πραγματικότητα, ή βά
ση καί τό περιεχόμενο μιας τέτιας «πολιτικής κοινωνίας» 
άναπόφευκτα παραμένει ή κοινωνία τών πολιτών μέ δλες 
τίς οικονομικές της διαιρέσεις. Κάτω άπό τήν άφηρημένη 
κοινωνία (τό κράτος) Ιπιζει ή πραγματική Αποξένωση καί 
ή Ιλλειψη κοινωνικότητας.

Τόσο στήν «Κριτική» δσο καί στό «Εβραϊκό ζήτημα» 
βρίσκουμε αύτή τή μέ τή διπλή αΙχμή διαδικασία νά ανα
λύεται μέ τούς δρους πού δ Μάρξ πρωτοχρησιμαποίησε γιά 
νά κριτικάρει τή χεγκελιανή διαλεκτική. Καί στίς δύο ά- 
ναλύσεις μπορούμε νά δοΰμε μιά διαδικασία πού περιλαμ
βάνει «τό μή κριτικό Ιδεαλισμό» δίπλα στόν «Ιξίσου μή κρι
τικό θετικισμό» καί δναν «Αφηρημένο σπιριτουαλισμό» πού 
προετοιμάζει τό Ιδαφος γιά Ιναν «άξεστο όλισμό».

Ό  «μή κριτικός Ιδεαλισμός» προκύπτει άπό τό γεγονός 
δτι ή κοινωνία, Ιχοντας σάν σκοπό νά πετύχει τήν καθολική 
Ισότητα τοϋ «κοινού συμφέροντος», υποχρεώνεται νά ά φ α ι -  
ρ έ σ ε ι τίς πραγματικές της διαιρέσεις καί νά άρνηθεΐ 
σέ αύτές αξία καί σημασία. Ή  κοινωνία τών πολιτών, ισχυ
ρίζεται δ Μάρς, μπορεΐ νά Αποκτήσει πολιτική σημασία καί 
άποτελεαματικότητα μόνο μέ μιά πράξη «δλοκληρωτικής με
τουσίωσης», μέ μιά πράξη μέ τήν δπσία ή «κοινωνία τών
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πολιτών πρέπει ολοκληρωτικά νά άπαρνηθεί τόν έαυτό της 
σάν κοινωνία τών πολιτών, σάν ι δ ι ω τ ι κ ή  τ ά ξ η  
καί αντίθετα πρέπει νά ύποστηρίξει τήν έγκυρότητα ένός 
μέρους τής ύπαρξής της τό όποιο δχι μόνο δέν ϊχε ι τίποτε 
τό κοινό μέ τήν πραγματική της δπαρξη σάν συνόλου πολι
τών άλλά καί τής είναι έντελώς άηίθετο». ’Αντίθετα δ «ά
ξεστος όλισμός» έμφανίζεται άπό τό γεγονός δτι άφοΰ τό 
«γενικό συμφέρον» §χει Ιπιτευχτεΐ μέ τό παραμέλημα ή τό 
ξεπέρασμα τών αυθεντικών συμφερόντων, τά τελευταία πε
ριορίζονται νά Ιπιζοΰν σάν τό πραγματικό του περιεχόμε
νο —  σάν ή άνιση οικονομική πραγματικότητα πού Ιχει κα
θιερωθεί ή νομιμοποιηθεί άπό τό κράτος. Τό νά θεωρείται δ 
άνθρωπος ίσος μέ τούς άλλους άνθρώπους, δ άνθρωπος μέ
λος τοΰ είδους του καί τής άνθρώπινης κοινότητας, αύτό 
μπορεΐ νά γίνει μόνο μέ τό νά άγνοήσουμε τό ποιός είναι δ 
άνθρωπος στήν κοινωνία πού πραγματικά ύπάρχει, καί νά 
τόν θεωρήσουμε πολίτη μιδς αιθέριας κοινότητας. Ό  π ο- 
λ ί τ η ς βρίσκεται μόνο άν κάνουμε άφαίρεση άπό τόν ά- 
σ τ ό. Ή  διαφορά άνάμεσα στούς δύο, λέει δ Μάρξ στό 
«Εβραϊκό ζήτημα», «είναι ή διαφορά άνάμεσα στόν κατα
στηματάρχη καί τόν πολίτη, άνάμεσα στόν ήμερομίσθιο έρ- 
γάτη καί τόν πολίτη, άνάμεσα στόν τσιφλικά καί τόν πο
λίτη, άνάμεσα στό ζ ω ν τ α ν ό  ά τ ο μ ο  καί τόν π ο- 
λ ί τ η». ’Από τήν άλλη μεριά, άπό τή στιγμή πού δ ά- 
στός άρνείται τόν έαυτό του καί μεταβάλλεται σέ πολίτη ή 
διαδικασία άκολουθεΐ τόν άλλο δρόμο: αύτό σημαίνει δτι 
«ή πολιτική ζωή δηλώνει πώς ή ίδια είναι Ινα άπλό μ ί- 
σ ο, πού δ σκοπός του είναι ή ζωή τής κοινωνίας τών πο
λιτών». Πράγματι, «ή σχέση τοΰ πολιτικοΰ κράτους μέ τήν 
κοινωνία τών πολιτών είναι άκριβώς τόσο πνευματική δσο 
ή σχέση τοΰ ούρα-νοΰ μέ τή γη. Τό κράτος βρίσκεται στήν 
ίδια άντίθεση μέ τήν κοινωνία τών πολιτών καί τήν ξεπερ
νάει μέ τόν ίδιο τρόπο πού ή θρησκεία ξεπερνάει τούς πε
ριορισμούς τοΰ βέβηλου κόσμου, άφοΰ, δηλαδή, ύποχρεώνε- 
ται ν’ άναγνωρίσει ξανά τήν δπαρξη τοΰ τελευταίου καί νά
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τόν άποκαταστήσει, άφήνεται τελικά νά κυριαρχηθεί άπ’ αύ- 
τόν». Ό  πολιτικός ιδεαλισμός τοϋ ύποστασιοποιημένου κράτους 
χρησιμεύει μόνο στό νά άσφαλίσει καί νά Επιβεβαιώσει τόν 
άξεστο ύλισμό της κοινωνίας τών πολιτών.

Ή  «Κριτική» συνεχίζει νά άναπτύσσει αύτή τήν Επιχει
ρηματολογία, δτι τό σύγχρονο άντιπροσωπευτικό κράτος Ε- 
νεργεΐ σάν έγγυητής τής άτομικής ιδιοκτησίας μέ άναφορά 
σέ μιά ίδιαίτερη μορφή ιδιοκτησίας: τήν Ιδιοκτησία τής γής 
πού ρυθμίζεται άπό τό νόμο τών πρωτοτοκίων (πού δ Χέγ
κελ θεωρεί σάν ουσιαστικό γιά τό κράτος). Τό «Εβραϊκό 
ζήτημα», άπό τήν &λλη μεριά, συσχετίζει αύτή τήν Επιχει
ρηματολογία -μέ τήν άτομική Ιδιοκτησία γενικά (προσωπι
κή καί Εμπράγματη) καί Επίσης μέ τή «Διακήρυξη τών δι
καιωμάτων τοδ άνθρώπου» καί μέ τίς βασικές άρχές τών 
θεσμών πού δημιουργήθηκαν στή διάρκεια τής γαλλικής 
Επανάστασης. Καί τά δύο κείμενα δμως φτάνουν στό ?διο 
συμπέρασμα: δτι οί πολιτικοί θεσμοί τοΰ σύγχρονου άντι- 
προσωπευτικοδ κράτους είναι στήν πραγματικότητα «οί θε
σμοί τής άτομικής ιδιοκτησίας». Ό  Μάρξ θεωρεί δτι αύτή 
ή διατύπωση συνοψίζει δλη τήν άνεστραμμένη λογική τής 
σύγχρονης κοινωνίας. 'Υποδηλώνει δτι τό καθολικό, τό «γε
νικό συμφέρον» τής κοινωνίας, δχι μόνο δέν ένώνει τούς άν- 
θρώπους άινάμεσά τους, άλλά στήν πραγματικότητα καθιε
ρώνει καί νομιμοποιεί τό χωρισμό τους. Στό όνομα μιας κα
θολικής άρχής (τής ύποχρεωτικής πλευράς τοϋ «νόμου» σάν 
Εκφραση τής γενικής ή κοινωνικής θέλησης) κάνει Ιερή τήν 
άτομική Ιδιοκτησία ή τό δικαίωμα τών άνθρώπων νά επε
κτείνουν τά δικά τους αποκλειστικά συμφέροντα άνεξάρτη- 
τα καί μερικές φορές Ε ν ά ν τ ι α  στήν ίδια τήν κοινωνία.

Παράδοξο: Επικαλούμαστε τήν κοινή θέληση μέ σκοπό νά 
δώσουμε άπόλυτη αξία στά άτομικά καπρίτσια. Επικαλού
μαστε τήν κοινωνία γιά νά κάνουμε τά ά - κοινωνικά συμ
φέροντα ίερά καί άπαραβίαστα. 'Υπερασπιζόμαστε τήν υ
πόθεση τής Ισότητας μεταξύ τών άνθρώπων μόνο καί μόνο 
γιά νά μποροϋμε ν’ άναγνωρίσουμε τήν υπόθεση τής μετα
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ξύ τους Ανισότητας (Ατομική Ιδιοκτησία) σάν βασική καί Α
πόλυτη. Τό κάθε τί Αναποδογυρίζεται καί, δπως υπογραμ
μίζει δ Μάρξ στό κομμάτι τής «Κριτικής» πού Ασχολεϊται 
μέ τά πρωτοτόκια, αύτή ή Αντιστροφή βρίσκεται στήν Ιδια 
τήν πραγματικότητα πρίν νά Αντανακλαστεί στή φιλοσοφία.

Τό α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο  ι δ ι ω τ ι κ ό  κ ε φ ά 
λ α ι ο ,  δηλαδή ή Αφηρημένη Ατομική Ιδιοκτησία καί 
τό σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  π ρ ό σ ω π ο  πού Αντιστοι
χεί σ’ αύτήν, είναι τό λογικό αποκορύφωμα τοΰ πολί
τικου κράτους. Ή  πολιτική «Ανεξαρτησία» έρμηνεύε- 
ται δτι σημαίνει «Ανεξάρτητη Ατομική Ιδιοκτησία» καί 
«τό πρόσωπο πού Αντιστοιχεί σ’ αύτή τήν Ανεξάρτητη 
Ατομική ιδιοκτησία» . . . τ ά  π ο λ ι τ ι κ ά  π ρ ο ν ό -  
μ ι α τοΰ κληρονομικού φεουδάρχη είναι τά πολιτικά 
προνόμια τής κάστας του, προνόμια πού κληρονομοϋν- 
ται στήν ίδια τήν κάστα. ’Έτσι τά πολιτικά προνόμια 
εμφανίζονται έδώ σάν ή ι δ ι ο κ τ η σ ί α  τ ή ς  
γ α ι ο κ τ η σ ί α ς ,  σάν κάτι πού ξεκινάει κατευ
θείαν Από τήν κ α θ α ρ ά  φ υ σ ι κ ή  γ ή  (τή φύ
ση) . . .  Ή  Ατομική Ιδιοκτησία εχει γίνει τό ό π ο- 
κ ε ί μ ε ν ο  τής θέλησης, ή θέληση επιβιώνει μόνο 
σάν τό κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο  τής Ατομικής ιδιο
κτησίας.

Καί πάλι ό Μάρξ γυρνάει στή μορφή τής επίθεσής του 
εναντίον τής λογικής μεθόδου τοϋ Χέγκελ. Αύτή τή φορά, 
δμως, Ιχεΐνο πού εκφράζει είναι ή πραγματική κυριαρχία 
τής Ατομικής ιδιοκτησίας πάνω στή σύγχρονη κοινωνία. Ή  
ιδιοκτησία πρέπει νά είναι μιά έκδήλωση, Ινα χαρακτηρι
στικό τοΰ ανθρώπου, Αλλά γίνεται τό υποκείμενο. Ό  άν
θρωπος πρέπει νά είναι τό πραγματικό ύποκείμενο Αλλά γ ί
νεται ή ιδιοκτησία τής Ατομικής ιδιοκτησίας. Έδώ βρίσκου
με τήν Αντιστροφή υποκείμενου - κατηγορούμενου καί, ταυ
τόχρονα, τή διατύπωση μέ τήν δποία δ Μάρξ Αρχισε νά σκια
γραφεί τό φαινόμενο τοϋ φ ε τ ι χ  ι σ μ ο Ο ή Αλλοτρίω-
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3ης. Ή  κοινωνική πλευρά τών άνθρώπινων ύπάρξεων Εμ
φανίζεται σάν Ινα χαρακτηριστικό ή ιδιοκτησία τών πρα
γμάτων. Ά πό τήν άλλη μεριά, τά πράγματα Ιμφανίζονται 
σάν νά παίρνουν κοινωνικά ή άνθρώπινα χαρακτηριστικά. 
Αύτή είναι έμβρυακά ή Ιπιχειρηματολογία πού άργότερα 
δ Μάρξ άνέπτυξε στό «Κεφάλαιο» σάν «φετιχισμό τοϋ έμπο- 
ρεύματος». Καί στις δύο θέσεις —  τήν άνάλυση τοϋ σύγχρο
νου κράτους καί τήν άνάλυση τής σύγχρονης έμπορευματι- 
κής παραγωγής —  δέν είναι άπλά οί θεωρίες τοΰ Χέγκελ 
καί τ<δν οικονομολόγων πού στέκονται άνάποδα, άλλά ή ί
δια ή πραγματικότητα. Καί στίς δύο θέσεις δ Μάρξ δέν πε
ριορίζεται νά κριτικάρει τό «λογικό μυστικισμό» τοΰ Χέγ
κελ ή τήν «Α γία Τριάδα» τής πολιτικής οικονομίας (κεφά
λαιο, γή καί έργασία), άλλά συνεχίζει νά Ιξηγεΐ τό φετι- 
χισμό τής σκέψης μέ άναφορά ατό φετιχισμό ή τό μυστικι- 
σμό πού δημιουργήθηκε μέσα στή κοινωνική πραγματικό
τητα. Τό κ ε φ ά λ α ι ο  καθορίζει §να έμπόρευμα (πού 
«Εμφανίζεται μέ προ>τη ματιά σάν £να Ιδιαίτερα καταφανές, 
κοινότοπο πράγμα») σάν κάτι πού είναι στήν πραγματικό
τητα «Ινα πολύ παράξενο πράγμα, πού άφθονεΐ σέ μεταφυ
σικές καί Βεολογικές λεπτολογίες». Συνεχίζει νά χρησιμο
ποιεί φράσεις δπως «δ μυστικιστικός χαρακτήρας τοϋ έμπο- 
ρεύματος» ή «τό δλο μυστήριο τών Ιμπορευμάτων, δλη ή 
μαγεία κι ή νεκρομαντεία πού περιβάλλει τά προϊόντα τής 
έργασίας στά πλαίσια τής εμπορευματικής παραγωγής». Ό  
Μάρξ ξεκαθαρίζει δτι αύτό τό «πέπλο» δέν προστέθηκε ά
πό τούς άστούς ερμηνευτές τής «διαδικασίας τής κοινωνικής 
ζωής, πού σημαίνει τής διαδικασίας τής ύλικής παραγω
γής», άλλά άνήκει σ’ αύτή τήν ϊδια τή διαδικασία πού έ μ- 
φ α ν ί ζ ε τ α ι ετσι στήν πολιτική οίκονομία σάν τέτια 
πού πραγματικά είναι*.

Μιλώντας γιά τή σχέση άνάμεσα στήν κοινωνία τών πο
λιτών καί τήν πολιτική κοινωνία βλέπουμε τό πώς ή κοι-

4. Πρβλ. Μάρξ, «Τό κεφάλαιο», τ. I .
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νωνία πρέπει «νά Αφκιρεθεϊ Από τόν ίδιο τόν έαυτό της», 
πώς πρέπει νά απομακρυνθεί άπό τίς πραγματικές διαιρέ
σεις της, μέ σκοπό νά φτάσει στό Ιπίπεδο τοδ κοινοδ συμφέ
ροντος» ή τής Ισότητας. Γιά νά πάρουμε τόν άνθρωπο σάν ϊσο 
πρός τούς άλλους ανθρώπους πρέπει νά αγνοήσουμε τήν πρα
γματική του ύπαρξη στήν κοινωνία. Εκφράσεις δπως «ή 
κοινωνία πρέπει νά αΰτοαφαιρεθεΐ» μπορούν εδκολα νά φαί
νονται μεταφορές στόν Αναγνώστη. ’Αλλά Ικεΐνο πού δ Μάρξ 
Ιχει στό μυαλό του είναι μιά διαδικασία π ρ α γ μ α τ ι 
κ ή ς  α φ α ί ρ ε σ η ς ,  κάτι πού πραγματικά συνεχίζεται 
στήιν ιδια τήν πραγματικότητα. Δηλαδή μιά διαδικασία έν- 
τελώς Ανάλογη μέ κείνη πού περιγράφει στό «Κεφάλαιο» 
πώς άπστελεΐ τή βάση τής θεωρίας τής άξίας —  ή διαδικα
σία μέ τήν δποία ή χρήσιμη ή συγκεκριμένη άξια παρου
σιάζεται μέ τήν άφαίρεση τής «ϋσης ή άφηρημένης Ανθρώ
πινης εργασίας», καί ή «άξία χρήσης» παρουσιάζεται μέ τήν 
άφαίρεση τής «Ανταλλακτικής άξίας». Αύτή δέν είναι μιά 
γενικευμένη έπέμβαση πού έπιχειρεΐται άπό τούς διανοητές, 
άλλά κάτι πού συμβαίνε' μέσα στό μηχανισμό τής κοινωνι
κής διάταξης, στήν πραγματικότητα. «0? άνθρωποι λοιπόν 
συσχετίζουν τά προϊόντα τής εργασίας τους σάν Αξίες», γρά
φει τό «Κεφάλαιο», «δχι Ιπειδή αύτά τά άντικείμενα τά 
λογαριάζουν σάν άπλά έμπράγματα περιβλήματα δμοιας 
ανθρώπινης Ιργασίας. ’Αντίστροφα: έξισώνοντας κατά τήν 
άνταλλαγή τά διαφορετικά τους προϊόντα σάν άξίες, έξισώ- 
νουν ετσι καί τά διαφορετικά ε?0η εργασίας τους, σάν ενιαία 
ανθρώπινη Ιργασία. Καί αύτό τό κάνουν χωρίς νά Ιχουν 
κάν Ιπίγνωση». Ό  διαχωρισμός Ανάμεσα στό δημόσιο καί 
τό Ιδιωτικό, Ανάμεσα στήν κοινωνία καί τό άτομο (πού Ανα
λύθηκε στήν «Κριτική») Ιδώ Αντιστοιχεί μέ οικονομικό δια
χωρισμό Ανάμεσα στήν άτομική έργαισία καί τήν κοινωνική 
Ιργασία. Ή  κοινωνική Ιργασία πρέπει Ιπίσης νά δπάρχει 
μέ τούς κανόνες της, πρέπει νά γίνει «Αφηρημένη Ιργασία» 
πού βρίσκεται .πάνω άπό τή συγκεκριμένη Ατομική έργα- 
σία. Ή  τελευταία παρουσιάζεται στήν οικονομική Ανάλυ
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ση τοΰ Μάρξ άπό τήν «άξία χρήσης» καί ή προηγούμενη 
άπό τήν άντικειμενοποιημένη «άξία» τών Εμπορευμάτων.

Ή  διαδικασία είναι πάντα ή ί'δια. Ή  έπιχειρηματολογία 
ειτε άσχολεΐται μέ τό φετιχισμό καί μέ τήν Αλλοτρίωση, 
εϊτε μέ τή μυστικοποιητική λογική τοΰ Χέγκελ, αρθρώνεται 
πάνω στήν ύποστασιοποίηση, τήν πραγμοποίηση, τών Α
φαιρέσεων καί στήν αντιστροφή τοΰ ύποκείμενου καί τοΰ κα
τηγορούμενου πού ερχεται σάν συνέπεια. "Ενα κεφάλαιο 
πού δ Μάρξ πρόσθεσε στήν πρώτη έκδοση τοΰ «Κεφαλαίου», 
Ινώ τό βιβλίο τυπωνόταν, σχετικά μέ τή «μορφή τής άξίας» 
(«Die Wertform»), διορθωμένο στίς έπόμενες έκδόσεις καί 
έν30>ματωμένο στό κεφάλαιο I ,  σάν τό κομμάτι γιά  τή «Μορ
φή της άξίας», επαναλαμβάνει αύτή τήν έπ ιχε ιρηματολογία 
γιά μιά άκόμη φορά στήν άνάλυσή του γιά  τήν άξιακή σχέ
ση τών εμπορευμάτων:

Στά πλαίσια τής άξιακής σχέσης καί τής Ικφρασης 
τής άξίας πού περιέχει μέσα της, τό άφηοημένο καθο
λικό δέν είναι μιά ιδιότητα τοΰ συγκεκριμένου, τοΰ cd- 
σθητοΰ - πραγματικού. ’Αντίθετα τό αισθητό - πραγμα
τικό είναι μιά απλή ύπόσταση ή καθορισμένη μορφή τής 
πραγμάτωσης τοδ άφηρημένου καθολικού. Ή  έ ρ γ  α- 
σ ΐ α  τ ο ύ  ρ ά φ τ η  πού πρέπει νά βρίσκεται, γιά 
παράδειγμα, στό ι σ ο δ ύ ν α μ ο  ρ ο ύ χ ο  δέν 2χει, 
μέσα στήν Εκφραση τής άξίας τοΰ ρούχου, τήν κ α θ ο 
λ ι κ ή  Ι δ ι ό τ η τ α  τής εξίσου ύπαρκτής άνθρώπι- 
νης έργασίας. Συμβαίνει τό άντίθετο. Ή  ο ό σ ί α 
του γίνεται υ π α ρ κ τ ή  α ν θ ρ ώ π ι ν η  έ ρ γ α -  
σ ί α, καί ή υπαρκτή έργασία τού ράφτη είναι μιά 
ύ π ό σ τ α σ η  ή κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν η  μ ο ρ φ ή  
τ ή ς  π ρ α γ μ ά τ ω σ η ς  α ό τ ή ς  τ ή ς  ο ύ- 
σ ί α ς. Αύτό τό άναποδογύρισμα είναι Αναπόφευκτο, 
έπει·δή ή εργασία πού Αντιστοιχούσε στό προϊόν τής έρ
γασίας είναι μόνο δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς  ά ξ ί α ς  στό 
βαθμό πού αύτή είναι άδιαφοροποίητη Ανθρώπινη έρ-
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γασία. "Ετσι ή έργασία πού άντικειμενοποιήθηκε στήν 
άξια ένός προϊόντος δέν μπορεΐ νά διακριθεΐ άπό τήν 
έργασία πού άντικειμενοποιήθηκε σ’ ενα άλλο προϊόν.

Καί δ Μάρξ συμπεραίνει:

Αύτή ή α ν τ ι σ τ ρ ο φ ή ,  μέ τήν δποία τό αισθη
τό - συγκεκριμένο Ιμφανίζεται μόνο σάν μιά ύπόσταση 
τοΰ άφηρημένου καθολικού μάλλον, παρά τό άφηρημέ- 
νο καθολικό σάν μιά ιδιότητα τοΰ συγκεκριμένου, χα 
ρακτηρίζει τήν Ικφραση τής άξίας. Ταυτόχρονα αύτή 
άκριβδς ή αντιστροφή είναι πού δυσκολεύει τήν κατα
νόηση τής έκφρασης τής άξίας. "Αν π δ : τό ρωμαϊκό 
δίκαιο καί τό γερμανικό δίκαιο είναι καί τά δυό τους 
νομικά συστήματα, αύτό είναι σαφές. Ά λλά άν π δ : τό 
δ ί κ α ι ο ,  αύτή ή άφαίρεση, π ρ α γ μ α τ ώ ν ε τ α ι  
στό ρωμαϊκό καί στό γερμανικό δίκαιο, αύτά τά συγ
κεκριμένα νομικά συστήματα, τότε αύτή ή σχέση μυ- 
στικοποιεΐται.

Ή  ούσία τής έπιχειρηματολογίας δύσκολα θά μποροΰσε 
νά είναι σαφέστερη. Τό άφηρημένο καθολικό, πού πρέπει 
νά είναι μιά Ιδιότητα ή Ινα χαρακτηριστικό τοΰ συγκεκρι
μένου κόσμου, γίνεται τό ύποκείμενο, Ινώ τό πραγματικό 
ύποκείμενο, δ συγκεκριμένος κόσμος, γίνεται μιά άπλή «φαι
νομενική μορφή» τοΰ προηγούμενου. Αύτή εϊναι άκριβώς ή 
άντιστροφή πού καταλογίστηκε στή φιλοσοφία τοϋ Χέγκελ 
στόν Επίλογο τής Ικδοσης τοΰ «Κεφαλαίου» στά 1873 καί ή 
ανεστραμμένη πραγματική σχέση πού καθορίζει τήν ανταλ
λακτική αξία τών έμπορευμάτων.

Σ ’ αύτό τό σημείο ή πλήρης σημασία τής «Κριτικής» στή 
θεωρία τοΰ Χέγκελ γιά  τό «κράτος» γίνεται δλοφάνερη. Ή  
κριτική στό Χέγκελ σ’ αύτό τό Ιργο είναι —  δπως είδαμε —■ 
τό κλειδί τής κριτικής τοϋ Μάρξ στούς άστούς οικονομολό
γους πού ακολούθησε. Δέν εΤναι λιγότερο ζωτική γιά τήν 
κατανόηση τών άπόψεών του γιά τό σύγχρονο άντιπροσω-
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πευτικό κράτος. Καί είναι τό πρελούντιο δλων τών κατοπι
νών μελετών του, πού περιλαμβάνουν μέχρι καί τήν περί
φημη Ανάλυσή του γιά  τό φετιχισμό τών Ιμπορευμάτων καί 
τοΰ κεφαλαίου. Τό έρώτημα πού προκύπτει Απ’ αύτές τίς 
παρατηρήσεις είναι φανερό: Ιχοντας σάν δεδομένο δτι δ με
γαλύτερος Αριθμός τών σύγχρονων μαρξιστών Ιχει Αγνοήσει 
τήν «Κριτική» χωρίς πολλή σκέψη, ποιό μπορε! νά είναι τό 
έπίπεδο τής κατανόησης Ακόμη καί τών πρώτων λίγων σε
λίδων τοΰ «Κεφαλαίου» Από μέρους τους; Τών σελίδων, δη
λαδή, γιά  τίς «σχετικές» καί «Ισοδύναμες» μορφές τής άξίας;

Δυστυχώς δέν είναι δυνατό νά προχωρήσουμε Ιδώ περισ
σότερο αύτή τήν επιχειρηματολογία. 'Ωστόσο, πρίν προχω
ρήσουμε στήν Ιξέταση τών «ΟΙκονομικών καί φιλοσοφικών 
χειρογράφων», Αξίζει ίσως τόν κόπο νά έξετάσουμε μιά άπό 
τίς σημαντικότερες άντιρήσεις πού παραδοσιακά ύπάρχουν 
γιά τήν «Κριτική». Εκτός άπό τό νά τήν κατηγορούν δτι I- 
χει ύπερβολικά Ιπηρεαστεΐ άπό τό Φόυερμπαχ, οί κριτικοί 
της συχνά ισχυρίζονται δτι στήν «Κριτική» δ Μάρξ Ιμφανί- 
ζεται απλά σάν Ενας πρωταγωνιστής τής πολιτικής «δημο
κρατίας». Είναι .Αλήθεια δτι στίς παρατηρήσεις του πάνω 
στή θεωρία τοϋ Χέγκελ γιά τή μοναρχία, δ Μάρξ Αποκλει
στικά χρησιμοποιεί αύτή τήν Ιννοια. Γράφει:

Ό  Χέγκελ ξεκινάει άπό τό κράτος καί Αντιλαμβά
νεται τόν άνθρωπο σάν τό ύποκειμενοποιημένο κρά
τος. Ή  δημοκρατία ξεκινάει άπό τόν άνθρωπο καί άν- 
τιλαμβάνεται τό κράτος σάν τό,ν άντικειμενοποιημένο 
άνθρωπο. "Οπως άκριβώς ή θρησκεία δέν δημιουργεί 
τόν άνθρωπο άλλά μάλλον δ άνθρωπος δημιουργεί τή 
θρησκεία, Ιτσι καί τό σύνταγμα δέν δημιουργεί τούς 
άνθρώπους άλλά οί άνθρωποι δημιουργούν τό σύνταγ
μα. . .  Ή  δημοκρατία είναι ή ο ύ σ ί α  δ λ ω ν  
τ ώ ν  π ο λ ι τ ι κ ώ ν  σ υ ν τ α γ μ ά τ ω ν ,  
[είναι] δ κοινωνικοποιημένος άνθρωπος σάν Ι δ ι α ί 
τ ε ρ ο  πολιτικό σύνταγμα' σχετίζεται μέ τί άλλες
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μορφές συνταγμάτων δπως Ενα γένος μέ τά διάφορα 
είδη του. . .

Ο! λίγοι μαρξιστές διανοητές πού έν®ιαφέρθηκαν νά με
λετήσουν τήν «Κριτική» έχουν έξηγήσει αύτά τά κείμενα 
κάπως παράξενα. Θεωρώντας δτι τό εργο στό σύνολό του 
περιλαμβάνει μιά έντονη κριτική στό διαχωρισμό άνάμεσα 
στήν «πολιτική κοινωνία» καί τήν «κοινωνία τών πολιτών» 
καί δείχνει ξεκάθαρα τή σχέση άνάμεσα στό Αντιπροσωπευ
τικό κράτος καί τήν Ατομική ιδιοκτησία, δύσκολα μποροΰν 
νά Αποφύγουν τό συμπέρασμα δτι δ Μάρξ προχωράει άρκε- 
τά πέρα άπό τά διανοητικά δρια τοϋ φιλελεύθερου συνταγ- 
ματισμοϋ. 'Ο Αύγουστος Κορνού, γιά παράδειγμα, παρα
δέχεται δτι «δ Μάρξ μέ τήν "Κριτική στή θεωρία τοΰ 
Χέγκελ γιά τό κράτος” , πού τόν βοήθησε νά Αποκτήσει μιά 
καθαρότερη αντίληψη γιά τίς σχέσεις ανάμεσα στό πολιτικό 
κράτος καί τήν κοινωνία τών πολιτών, Ιφτασε σέ μιά νέα 
κοσμοθεωρία, πού δέν Ιχει σχέση μέ τά ταξικά συμφέροντα 
τής μπουρζουαζίας άλλά περισσότερο μέ κείνα τοϋ προλε
ταριάτου».

’Αλλά ακόμα καί μέ τήν αναγνώριση γεγονότων δπως αύ
τό, δ Κορνού καί Αλλοι κριτικοί Ιχουν τήν τάση νά Αντιστρέ
φουν τήν τελική τους κρίση καί νά συμπεραίνουν δτι σέ τε
λευταία ανάλυση δ Μάρξ τής «Κριτικής» είναι Απλά Ινας 
άστός ριζοσπάστης. Πραγματικά, δ Κορνού συνεχίζει λέ
γοντας δτι «αύτή ή κριτική δέν εφερε τό Μάρξ στόν κομ
μουνισμό άλλά σέ μιά πολύ Ακαθόριστη ακόμα άντίληψη τής 
δημοκρατίας», μέ αποτέλεσμα «ο! μεταρυθμΐαεις πού θέλει, 
δπως ή κατάργηση τής μοναρχίας καί τής Αντιπροσώπευσης 
Από τίς κάστες, ή ή εισαγωγή τοΰ καθολικοΰ δικαιώματος 
ψήφου, δέν διαφέρουν ούσιαστικά άπό τίς μεταρυθμίσεις μιας 
Αστικής δημοκρατίας». Ή  σύγχυση είναι καταφανής. 'Ο 
Κορνού επαναλαμβάνει τό παλιό λάθος —  Ενα λάθος μέ βα
θιές ρίζες σ' ενα συγκεκριμένο είδος τής μαρξιστικής παρά
δοσης —  στό θέμα δτι ή «δημοκρατία» καί ή Αστική δημο-



κραχ ία είναι τό ίδιο πράγμα, σάν νά μποροδσε πραγματικά 
ή τελευταία νά ταυτιστεί γενικά μέ τή «’δημοκρατία» tout 
court. Ά πό μιά ριζικά διαφορετική Ιδεολογική σκοπιά, έ- 
πομένως, έπαναλαμβάνει τήν Ιδέα πού βρίσκεται στό μυαλό 
τοϋ κάθε άστοΰ διανοούμενου δτι ή «δημοκρατία» είναι ή 
κοινοβουλευτική -κυβέρνηση, ή διάκριση τών έξουσιών, ή 
εγγυημένη άπό τό κράτος Ισότητα Απέναντι στό νόμο, κλπ.

Ό  Μάρξ πραγματικά χρησιμοποιεί τόν δρο «δημοκρατία». 
Ά λλά ή Εννοια πού τής δίνει είναι ή σχεδόν αντίθετη άπό 
κείνη πού δ Κορνού τοϋ καταλογίζει. Ή  έρμηνεία του τής λέ
ξης βρίσκεται περισσότερο κοντά στήν παράδοση τοΰ Δια
φωτισμού, δπως χρησιμοποιήθηκε άπό μερικούς άρχηγούς 
τής γαλλικής Επανάστασης (δ Μάρξ είχε μελετήσει τή 
γαλλική Επανάσταση πολύ ένταντικά πρίν νά γράψει τήν 
«Κριτική»). Αύτή άκριβώς ή Ιννοια μπορεΐ νά βρεθεί γιά  
παράιδειγμα στό Μοντεσκιέ καί -περισσότερο απ’ δλους στό 
Ρουσσώ, δπου έκεΐ σημαίνει τήν δργανική κοινότητα πού Αν
τιπροσωπεύουν οΕ πόλεις - κράτη τής Αρχαιότητας (κοινό
τητες πού (δέν Ιχουν άκόμη διασπαστεΐ σέ «κοινωνία τών 
πολιτών» ένάντιια στήν «πολιτική κοινωνία»). Τόσο αληθι
νό είναι αύτό, ώστε δ Μάρξ όχι μόνο κάνει διάκριση ά -
V ά μ ε σ α σέ «δημοκρατία» καί «δημοκρατικό πολίτευμα» 
(πού είναι «δημοκρατία μέ τήν άφηρημένη μορφή τοΰ 

κράτους»), άλλά καί συνεχίζει παραπέρα δίνοντας Ιμφααη 
στό δτι ή δημοκρατία μέ τήν Ιννοια αύτή ύποδηλώνει τήν 
δλική έ ξ α φ ά ν ι σ η  τ ο ΰ  κ ρ ά τ ο υ ς .  «Στή σύγ
χρονη έποχή», γράφει, «οί γάλλοι έχουν καταλάβει πώς αύ
τό σημαίνει δ τ ιτό  π ο λ ι τ ι κ ό  κ ρ ά τ ο ς  ε ξ α 
φ α ν ί ζ ε τ α ι  στήν πραγματική δημοκρατία». Μέ άλλα 
λόγια, αύτό πού εδώ πραγματικά έννοεϊται σάν δημοκρατία 
είναι τό ίδιο μέ κείνο πού άρκετά χρόνια άργότερα δ Μάρξ 
έπρόκειτο νά ξαναβρεΐ στή δράση τής παρισινής Κομμούνας 
τοϋ 1871.

"Αρα έκεΐ πού δ Κορνού φαντάζεται δτι δ Μάρξ ζη
τάει άστικές μεταρυθμίσεις δπως τό καθολικό δικαίωμα ψή
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φου, έ Μάρξ στήν πραγματικότητα μορφοποιεΐ μιά κριτική 
ανάλυση τοΰ κοινοβουλευτισμού καί τής ίδιας τής σύγχρο
νης αρχής τοΰ άντιπροσωπευτισμοΰ. Νά ποιό είναι τό σχό
λιό του γιά τήν παράγραφο 309 τοΰ Χέγκελ:

Οί αντιπρόσωποι τής κοινωνίας τών πολιτών θε- 
σμοποιοϋνται μέ μιά «συνέλευση» καί μόνο μέσα σ’ αύ
τή τή συνέλευση ή π ο λ ι τ ι κ ή  ύ π α ρ ξ η  κ α ί  
θ έ λ η σ η  τής κοινωνίας τών πολιτών γίνεται 
π ρ α γ μ α τ ι κ ή .  Ό  χωρισμός τοΰ πολιτικοΰ κρά
τους άπό τήν κοινωνία τών πολιτών παίρνει τή μορφή 
τοΰ χωρισμού τών Αντίπροσώπων άπό τούς εκλογείς 
τους. Ή  κοινωνία άπλά εξουσιοδοτεί στοιχεία της νά 
γίνουν ή πολιτική της ύπαρξη.

Παρακάτω συνεχίζει:

Έδώ υπάρχει μιά διπλή αντίφαση: 1) μιά τ υ - 
π ι κ ή αντίφαση. Οί άντιπρόσωποι τής κοινωνίας 
τών πολιτών είναι μιά κοινότητα πού δέν Ιχει σχέση 
μέ τούς έκλογεΐς της μέ κάποια «διαταγή» ή εντολή. 
'Έχουν μιά τυπική εξουσιοδότηση άλλά τήν ίδια στιγ
μή πού γίνεται π ρ α γ μ α τ ι κ ή  αύτοί π α ύ 
ο υ ν  νά είναι έ ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ  έ ν ο ι. Πρέ
πει νά είναι α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ι  άλλά δ έ ν  
είναι" 2) μιά υ λ ι κ ή  άντίφαση. "Οσον Αφορά τά 
πραγματικά συμφέροντα.. .  Έδώ βρίσκουμε τήν Αν
τιστροφή. Αύτοί Ιχουν έξουσιοδοτηθεΐ σάν Αντιπρό
σωποι στά δ η μ ό σ ι α  πράγματα, ενώ στήν πραγ
ματικότητα αντιπροσωπεύουν ι δ ι α ί τ ε ρ α  συμ
φέροντα.

Σ ’ αύτό τό σημείο μπορούμε νά δούμε πώς ή κριτική τοΰ 
Μάρξ γιά τό διαχωρισμό Ανάμεσα στό κράτος καί τήν κοι
νωνία τών πολιτών δδηγείται στό λογικό της (καί Ακραίο) 
συμπέρασμα. ’Ακόμα καί άπό τυπική Αποψη, ή Αντιπροσω
πευτική αρχή τοΰ σύγχρονου κράτους φαίνεται νά είναι μιά
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οόσιώδης Αντίφαση στήν ορολογία. Στό βαθμό πού οί κοινο
βουλευτικοί Αντιπρόσωποι Ικλέγονται άπό τό λαό, Αναγνω
ρίζεται πώς ή πηγή τής «κυριαρχίας» ή τής εξουσίας είναι 
οί ί'διες οί λαϊκές μάζες. ’Έτσι Αναγνωρίζεται δτι οί Αντι
πρόσωποι «άντλοΰν τή δύναμή τους» άπό αύτές καί δέν μπο
ρούν έπομένως νά είναι τίποτα περισσότερο άπό λαϊκοί Αν
τιπρόσωποι δεσμευμένοι άπό τίς δδηγίες καί άπό τήν «έν- 
τολή» τών έκλογέων τους. Ά λλά λίγο μετά τίς έκλογές καί 
τήν «ορκωμοσία» γιά τήν Ανάληψη τών καθηκόντων τους 
σάν «αντιπρόσωποι», αύτή ή Αρχή Αναποδογυρίζεται: δέν 
είναι πιά «απλοί εξουσιοδοτημένοι», Απλοί όπηρέτες, Αλλά 
Α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ι  Από τούς εκλογείς τους. Ή  συνέλευσή 
τους, τό κοινοβούλιο, δέν έμφανίζονται πιά σάν μιά άπό- 
ροια τής κοινωνίας άλλά σάν ή ίδια ή κοινωνία, σάν ή πραγ
ματική κοινωνία πού Ιξιο άπ’ αύτή δέν υπάρχει τίποτα έκτός 
άπό Ινα άμορφο σύνολο, ενα άνοργάνωτο πλήθος Ιδιωτικών 
συμφερόντων.

Δέν μπορούμε νά άποφύγουμε νά κοιτάξουμε σ’ αύτό τό 
σημείο τό κατοπινό κείμενο τοϋ Μάρξ «Ό εμφύλιος πόλε
μος στή Γαλλία» (1871). Ή  «Αντιπροσώπευση» γιά τήν ό
ποια μιλάει έ Μάρξ στήν «Κριτική», άντιπαραθέτοντάς τη 
στήν Αρχή τής κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης, είναι ή 
διαδικασία πού τήρησε ή παρισινή Κομμούνα τούς δύο μή
νες τής κυριαρχίας της. ’Εκεΐ, λέει δ Μάρξ στόν «’Εμφύλιο 
πόλεμο», «κάθε Αντιπρόσωπος ήταν σέ κάθε στιγμή Ανακλη
τός καί περιορισμένος άπό τό ύ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό  τ ώ, ν  
δ ι α τ α γ ώ ν  (έπίσημες δδηγίες) τών ψηφοφόρων του». 
Σ ’ ενα άπόσπααμα, πού είναι έκτενές σχόλιο τοΰ σημείου
2 πού άναφέρθηκε παραπάνω, δ Μάρξ συνεχίζει: «Άντί νά 
άποφιασίζεται κάθε τρία ή έξι χρόνια ποιό μέλος τής κυ
ρίαρχης τάξης πρόκειται νά αντιπροσωπεύσει Ανάξια τό λαό 
στό κοινοβούλιο, τό καθολικό δικαίωμα ψήφου έξυπηρετοΰσε 
τό λαό, πού Αποτελοΰσε τίς Κομμοΰνες, δπως ή Ατομική Ιγ- 
κριση εξυπηρετεί κάθε εργοδότη στό ψάξιμο γιά τούς έρ- 
γάτες καί τούς διευθυντές τής Ιπιχείρησής του».
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Σχεδόν 30 χρόνια Αργότερα, ή Ιπιχειρηματολογία τοδ 
1871 μάς θυμίζει καθαρά εκείνη τοΰ 1843. Αύτό πού ό 
Μάρξ λέει στόν «’Εμφύλιο πόλεμο» γιά τόν τρόπο πού χρη- 
σιμοποιήθηκε τό καθολικό δικαίωμα ψήφου στήν Κομμούνα 
γιά  τήν έκλογή τών αντιπροσώπων θά πρέπει νά συγκριθεΐ 
μέ τό σχεδόν τέλειο συμπλήρωμά του στήν «Κριτική». Συ
ζητώντας τήν παράγραφο 308 τής «Φιλοσοφίας τοΰ δικαίου», 
δπου δ Χέγκελ είχε θέσει τό δίλημμα- δτι είτε ή Αντιπροσώ
πευση επρεπε νά χρησιμοποιήσει «έξουσιοδοτημένους» είτε 
δτι «δλοι σάν ατομα» επρεπε νά συμμετέχουν στίς αποφά
σεις γιά δλες τίς δημόσιες υποθέσεις, δ Μάρξ υποστηρίζει 
δτι αύτή ή έπιλογή είναι λαθεμένη. Πράγματι:

Ά ν  τό πολιτικό κράτος είναι χωρισμένο άπό τήν 
κοινωνία τών πολιτών, τότε δέν είναι δυνατό σέ δ
λ ο  υ ς σ ά ν  ά τ ο μ α  νά πάρουν μέρος στό νο-, 
μοθετικό σώμα. Τό πολιτικό κράτος γίνεται μιά δν- 
τότητα α π ο κ ο μ μ έ ν η  Από τήν κοινωνία τών 
πολιτώ ν.. .  Τό γεγονός δτι ή κοινωνία τών πολιτών 
παίρνει μέρος στό πολιτικό κράτος μέσω Α ν τ ι 
π ρ ο σ ώ π ω ν  της είναι ή έκφραση τοΰ διαχωρισμοΰ 
καί τής άπλά δυαδικής ένότητας. . .  Ή  Αλλη θέση εί
ναι δτι ή κοινωνία τών πολιτών είναι ή π ρ α γ 
μ α τ ι κ ή  πολιτική κοινωνία. ’Ά ν είναι Ιτσι είναι 
ανώφελο νά επιμένουμε σέ μιά Ανάγκη πού προέρχε
ται άπό τήν Ιννοια τοΰ πολίτικου κράτους σάν κάτι 
πού υπάρχει ξεχωριστά ά,πό τήν κοινωνία τών πολι
τών. . .  [γιατί έδώ] τό ν ο μ ο θ ε τ ι κ ό  σ ώ μ α  
τελικά παύει νά είναι σημαντικό σάν Α ν τ ι π ρ ο 
σ ω π ε υ τ ι κ ό  σώμα. Τό νομοθετικό σώμα είναι 
άντιπρσσωπευτικό μόνο μέ τήν Ιννοια δτι κ ά θ ε  
λειτουργία είναι Αντιπροσωπευτική. Γιά παράδειγμα, 
2νας παπουτσής είναι Αντιπρόσωπός μου στό βαθμό 
πού ικανοποιεί μιά κοινωνική Ανάγκη. . .  Μέ τήν Ιν- 
νοια αύτή είναι αντιπρόσωπος δχι δυνάμει κάποιου
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άλλου πράγματος πού άντιπροσωιπεύει άλλά δυνάμει 
αύτοΰ πού ε ί ν α ι  καί  κ ά ν ε ι .

Εκείνο πού δ Μάρξ ύποδηλώνει είναι δτι ε ί τ ε  ύ- 
πάρχει ενας διαχωρισμός τοΰ κράτους άπό τήν κοινωνία τών 
πολιτών καί έπομένως μιά διαίρεση άνάμεσα σέ αυτούς πού 
κυβερνοΰν καί σέ κείνους πού κυβερνώνται (αντιπρόσωπους 
καί έ-κλογεις, κοινοβούλιο καί τό σώμα της κοινωνίας), πού 
αντιπροσωπεύει τήν κατάληξη της ταξικής διαίρεσης μέσα 
στήν κοινωνία τών πολιτών, t i t s  δτι δ διαχωρισμός 
δέν όπάρχει γιατί ή κοινωνία είναι 2νας όργανισμός μέ έ- 
νιαϊα m i  δμογενή συμφέροντα, ·καί ή ξεχωριστή «πολιτική» 
σφαίρα τοΰ «γενικοΰ συμφέροντος» χάνεται μαζί μέ τή 
διαίρεση άνάμεσα στούς κυβερνώντες καί τούς κυβερνώμε- 
νους. Αύτό σημαίνει δτι ή πολιτική γίνεται δ ι α χ ε ί 
ρ ι σ η  π ρ α γ μ ά τ ω ν  ή απλά Ενα άλλο σκέλος τής 
κοινωνικής παραγωγής. Καί δέν θά μπορούσε πιά νά είναι 
Αληθινό δτι «δλα τά άτομα σάν άπλά άτομα» θά Ιπρεπε νά 
συμμετέχουν σέ δλη αύτή τή δραστηριότητα. Μάλλον θά συμ
μετείχαν μερικά άτομα σάν εκφράσεις καί γιά λογαριασμό 
τής κοινωνικής δλότητας, άκριβώς δπως συμβαίνει καί μέ 
άλλες παραγωγικές δραστηριότητες (γιά παράδειγμα, τόν 
παπουτσή) Αναγκαίες στήν κοινωνία.

’Ασφαλώς, δέν θά μποροΰσε νά ήταν διαφορετικό τό συμ
πέρασμα τής έπιχειρηματολογίας τοΰ Μάρξ στήν «Κριτική»: 
ή απώθηση τής πολιτικής καί ή έξάλειψη τοΰ κράτους. Στό 
πλαίσιο τοΰ διαχωρισμού άνάμεσα στήν κοινωνία καί τό 
κράτος, ή έξελικτική τάση τής κοινωνίας —  οί «προσπά
θειες τής κ ο ι ν ω ν ί α ς  τ ώ ν  π ο λ ι τ ώ ν  νά 
αύτομετασχηματιστεΐ» —  γίνεται Αναγκαστικά μιά πιεστι
κή Ιπιθυμία «μαζικής ή Ακόμα καί δλικής ύποκατάστασης 
τοΰ νομοθετικού σώματος». Καί δ Μάρξ συνεχίζει γιά νά ύ- 
πογραμμίσει:

Γι’ αύτό είναι αύτονόητο βτι ή ψήφος πρέπει νά ά- 
ποτελεΐ τό κύριο πολιτικό ένδιαφέρον τής πραγματι
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κής κοινωνίας τών πολιτών. Μόνο βταν ή κοινωνία 
τών πολιτών έχει κερδίσει Α π ε ρ ι ό ρ ι σ τ ο  
Ινεργητικό καί παθητικό δ ι κ α ί ω μ α  Ψ ή " 
φ ο υ θ& Ιχει π ρ α γ μ α τ ι κ ά  φτάσει στό ση
μείο τής Αφαίρεσης άπό τόν έαυτό της, στήν π ο - 
λ ι τ ι κ ή της ύπαρξη, πού είναι ή πραγματική 
καθολική καί ούσιώδης ύπαρξή της. Ά λλά ή δλοκλή- 
ρωση αύτής τής άφαίρεσης είναι έπίσης καί ή υπέρβα
σή της [Aufhebung]. Μέ τήιν πραγματική έδραίωση 
τής πολιτικής της ύπαρξης σάν τήν αυθεντική της ϋ- 
παρξη, ή κοινωνία τών πολιτών έξασφαλίζει ή Ιδιω
τική της δπαρξη νά είναι μ ή β α σ ι κ ή  στό βαθ
μό πού διαχωρίζεται άπό τήν πολιτική της ύπαρξη. 
Μέ τό θάνατο τής μιας, ή άλλη, τό άντίθετό της, κα- 
ταρέει Αμέσως. IV  αύτό, ή έ κ λ ο γ ι κ ή  μ e - 
τ α ρ ύ θ μ ι σ η  ατό ά φ η ρ  η μ έ ν ο  π ο λ ι 
τ ι κ ό  κ ρ ά τ ο ς  είναι Ισοδύναμη μέ τήν άιπαίτηση 
γιά  τήν Αποσύνθεσή του [Auflosung] καί αύτό Αντί
στροφα υποδηλώνει τήν α π ο σ ύ ν θ ε σ η  τ ή ς  
κ ο ι ν ω ν ί α ς  τ ώ ν  π ο λ ι τ ώ ν .

Αύτή Ιδώ είναι μιά καθαρά μορφοποιημένη όπτική τής 
έξαφάνισης καί τοϋ «κράτους» καί τής «κοινωνίας τών πο
λιτών». Ά λλά δχι μέ τήν έννοια τής έξήγησης τοδ Κορνού, 
πού Ισοδυναμεΐ μέ τή θέση δτι δλο αύτό προέρχεται μόνο 
άπό τό καθολικό δικαίωμα ψήφου. Ή  άντίληψη τοδ Μάρξ 
είναι μάλλον δτι ή κίνηση τής σύγχρονης κοινωνίας πρός τό 
καθολικό δικαίωμα ψήφου καί τήν έκλογική μεταρύθμιση 
είναι μία έκφραση τής τάσης γιά  τήν ύπερκάλυψη τοϋ δια
χωρισμού Ανάμεσα στήν κοινωνία καί τό κράτος (Αν καί 
έμμεση, άπό τή στιγμή πού συμβαίνει μέ δρους πού προσφέ- 
ρονται άπό τήν ίδια τή διαίρεση) καί έτσι γιά  τήν Αποσύν
θεση τού κράτους.

Είναι γεγονός (δπως Ιχουν ύποστηρίξει οί κριτικοί) δτι 
δταν ό Μάρξ έγραψε τήν «Κριτική στή θεωρία τοΰ Χέγκελ
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γιά τό κράτος» δέν είχε φτάσει στό θεωρητικό κομμουνι
σμό. ’'Εφτασε σ’ αυτόν σ τ ή  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ ο ϋ  
γ ρ α ψ ί μ α τ ό ς  της. Τό κείμενο πού Ακολούθησε σχε
δόν άμέσως τήν «Κριτική» (γραμμένο τό πολύ λίγες βδο
μάδες Αργότερα) ήταν ή «Εδσαγωγή» τοΰ Μάρξ σ’ αυτήν, 
πού άμέσως κυκλοφόρησε χωριστά. Καί κεϊ έπικαλεΐται τό 
προλεταριάτο σάν ύποκείμενο καί πρωταγωνιστή τής Ιπι- 
κείμενης έπανάστασης.

Σ ’ αύτό τό σημείο τής εξέλιξής του, έκεΐνο πού μάς προ- 
καλεΐ μεγάλη έκπληξη είναι δτι, ένώ ό Μάρξ δέν Ιχει ά
κόμα δώσει τίς γενικές γραμμές τής κατοπινής υλιστικής 
του Αντίληψης γιά  τήν ιστορία, κατέχει ήδη μιά πολύ ώριμη 
θεωρία γιά τήν πολιτική καί τό κράτος. Ή  «Κριτική», άν 
μή τί άλλο, περιέχει μιά καθαρή άνάλυση τής έξάρτησης 
τοΰ κράτους άπό τήν κοινωνία, μιά κριτική άνάλυση τοϋ 
κοινοβουλευτισμού, πού συνοδεύεται άπό μιά άντιθεωρία τής 
λαϊκής εκπροσώπησης, καί μιά πρόβλεψη τής Ανάγκης γιά  
τελική κατάργηση τοΰ ίδιου τοΰ κράτους. Γιά νά μιλήσουμε 
πολιτικά, δ ώριμος μαρξισμός θά είχε σχετικά λίγα νά προ
σθέσει σέ δλα αυτά.

Πόσο Αληθινό είναι αύτό, μπορούμε νά τό δοΟμε μέ μιά 
σύγκριση, γιά  παράδειγμα, μέ τό «Κράτος καί Ιπανάστα- 
ση» τοΰ Λένιν (1917). "Οσον άφορά τίς γενικές ά ρ χ  έ ς 
τής αυστηρά πολιτικής του επιχειρηματολογίας (κριτική 
τής κοινοβουλευτικής Αντιπροσώπευσης, θεωρία τής έξου- 
σιώδότησης, Αντιπρόσωποι Ανακλητοί κάβε στιγμή, έξ,αφά- 
νιση τοΰ κράτους, κλπ.) αύτή λίγο προωθεί τίς Ιδέες πού έκ- 
τέθηκαν στήν «Κριτική». Πράγματι, κάτι άπό τήν Ιμβρίθεια 
τής τελευταίας Ιχει χαθεί. "Οπως καί ό Ένγκελς, δ Λένιν 
Ιχει τήν τάση νά μειώσει τή σημασία ένός ζωτικού μέρους 
τής θεωρίας τοϋ κράτους πού Αναπτύχθηκε στήν «Κριτική» 
(καί επίσης στή θαυμάσια έπέκτασή της στό «Εβραϊκό 

ζήτημα»). Ή  άντίληψη τοΰ Μάρξ ήταν δτι τό κράτος «σάν 
τέτιο» Αναφέρεται ξεκάθαρα μόνο στό σύγχρονο κράτος, Α
πό τή στιγμή πού μόνο κάτω άπό τίς σύγχρονες συνθήκες
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συμβαίνει ή άποσύνδεση τοΰ κράτους άπό τήν κοινωνία: 
μόνο τότε τό κράτος γίνεται μιά δπαρξη πάνω άπό τήν κοι
νωνία, σάν ένα είδος έξωτερικοΰ σώματος πού κυριαρχεί 
πάνω σ’ αύτή. Ό  Έ νγκελς καί δ Λένιν, δμως, Ιχουν τήν 
δλοφάνερη/τάση νά καταλογίζουν τέτια χαρακτηριστικά 
στό κράτος γενικά. ’Αποτυχαίνουν νά κατανοήσουν έν- 
τελως τό σύνθετο μηχανισμό μέσω τοΰ δποίου τό κράτος 
ά φ α ι ρ ε ϊ τ α ι  π ρ α γ μ α τ ι κ ά  άπό τήν κοινωνία
—  καί άπό κεΐ καί πέρα δλόκληρη τήν δργανική διαδικα
σία πού παράγει τή διαίρεση τοΰ ένός άπό τό άλλο. Έξαι- 
τίας αύτοΰ δέν αντιλαμβάνονται τή βαθιά σχέση άνάμεσα σέ 
μιά τέτια διαίρεση καί στίς Ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς  δομές τής 
σύγχρονης κοινωνίας. Ή  πιό καταφανής συνέπεια τής σύγ
χυσης eivot δ φανερός υποκειμενισμός καί βολονταρισμός 
τους, πού βασίζεται στήν άντίληψή τους γιά  τό κράτος σάν 
μιά «μηχανή* Ισκεμμένα, συνειδητά φτιαγμένη άπό τήν δρ- 
χουσα τάξη γιά τήν άποφασιστική έπιδίωξη τοϋ συμφέροντός 
της.

Τό παράδοξο γεγονός δτι ή πολιτική θεωρία τοΰ Μάρξ 
προηγήθηκε (τουλάχιστον σέ γενική σκιαγράφηση) άπό 
τήν άνάπτυξη τοΰ μαρξισμοΰ αύτοΰ καθεαυτοΰ δείχνει κα
θαρά πόσα χρωστούσε δ Μάρξ στίς παλιότερες παραδόσεις 
τής Ιπαναστατικής καί δημοκρατικής σκέψης. ’Ιδιαίτερα, 
χρωστοΰσε πολλά ατό Ρουσσώ (σέ ποιό βαθμό είχε συνειδη
τοποιήσει τήν δφειλή είναι άλλο ζήτημα). Είναι δ Ρουσσώ 
στόν δποΐο μπορούν νά άναχθοΰν ή κριτιική τοΰ κοινοβου
λευτισμού, ή θεωρία τής λαϊκής άντιπροσώπευσης, άκόμα 
καί ή Ιδέα τής έξαφάνισης τοΰ κράτους. Αύτό σημαίνει Αν
τίστροφα δτι ή άληθινή κ α ι ν ο τ ο μ ί α  τοΰ μαρξισμοΰ 
πρέπει μάλλον νά άναζητηθεΐ στό πεδίο τής κοινωνικής καί 
οικονομικής άνάλυσης παρά στήν πολιτική Θεωρία. ’Ακόμα 
καί στή Θεωρία τοΰ κράτους, γιά  παράδειγμα, ή πραγματι
κά νέα καί άποφασιατική συνεισφορά τοΰ μαρξισμοΰ ήταν 
ή Θέση του γιά τήν οίκονομική βάση πού χρειάζεται γιά 
τήν έμφάνιση τοΰ κράτους καί (κατά συνέπεια) ή θέση του

68

L



γιά τίς οικονομικές συνθήκες πού χρειάζονται γιά  τήν κα
ταστροφή του. Καί αύτό φυσικά προχωράει πέρα άπό τά δ- 
ρια τής αυστηρά πολιτικής θεωρίας.

Αύιτή ή έξήγηση μπορεΐ εδκολα νά όδηγήσει σέ μερικές 
περιπλοκές. Δέν μού φαίνεται δμως πολύ Απομακρυσμένη 
άπό τό πνεύμα τής έπιχειρηματολογίας πού άναπτύχθηικε 
άπό τόν ϊδιο τό Μάρξ τόν Αδγουστο τού 1844 στό σύντομο 
κείμενό του «Κριτικές σημειώσεις στό άρθρο "  Ό  βασιλιάς 
τής Πρωσσίας καί ή κοινωνική μεταρύθμιση” ». Έ κεΐ Ανέ
πτυξε γιά  πρώτη φορά τήν Αναγκαιότητα τοΰ νά Ιχει μιά 
σοσιαλιστική Ιπαινάστα/ση, άν καί ούσιαστικά κοινωνική στό 
περιεχόμενο, πολιτική μορφή: «"Ολη ή έπανάσταση. . .  εί
ναι μιά πολιτική πράξη» καί έπειδή «χωρίς έπανάσταση σο
σιαλισμός δέν μπορεΐ νά πραγματοποιηθεί», γ ι’ αύτό «άπαι- 
τεΐται αδαή ή πολιτική πράξη». Καί είναι σ’ αύτό τό κεί
μενο —  δπου ό Μάρξ Ικανέ τά πρώτα βήματα στή θεωρία 
τοΰ έπαναστατικοΰ πολιτικού κόμματος —  πού έπίσης χα
ρακτηρίζει τόν πολιτικό νοΰ σάν τήν πιό ούσιαστική προϋ
πόθεση, τήν ειδική Ι-κφραση τής Αστικής νοητικότητας: «Ή 
π ο λ ι τ ι κ ή  κατανόηση είναι μόνο π ο λ ι τ ι κ ή  κα
τανόηση γιατί ή σκέψη της δέν υπερβαίνει τά δρια τής πο
λιτικής. "Οσο δξύτερη καί ζωντανότερη είναι. . .  τόσο πλη
ρέστερα Ιμπισπεύεται τήν π α ν τ ο δ υ ν α μ ί α  τής βού
λησης. "Οσο τυφλότερη είναι στά φ υ σ ι κ ά  καί πνευ
ματικά δ ρ ι α  τής βούλησης, τόσο πιό άνίκανη γίνεται 
στήν ανακάλυψη τής πραγματικής πηγής τών δεινών τής 
κοινωνίας». Ή  «κλασική περίοδος τής πολιτικής κατανόη
σης» μ’ αότή τήιν Εννοια ήταν ή γαλλική Έπανάσταση. 
Γι’ αύτό καί ή πολιτική είναι δ πιό οικείος τρόπος κατανόη
σης τών κοινωνικών προβλημάτων γιά τό άστικό σπιριτουα- 
λιστικό μυαλό. Δέν μάς έκπλήττει λοιπόν τό γεγονός δτι ή 
πολιτική θεωρία «σάν τέ-πα» τελειοποιήθηκε άπό Ινα δια- 
νοητή σάν τό Ρουσσώ.



ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ

Ή  σπουδαιότητα πού Αποδώσαμε μέχρι τώρα στήν «Κρι
τική» δέν πρέπει νά μάς δδηγήσει στό συμπέρασμα δτι κα
τέχει μιά Ιδιαίτερα προνομιούχα θέση σέ δλο τό Ιργο τοΰ 
Μάρξ (ή άκόμα καί Ανάμεσα στά νεανικά κείμενα). ’Αντί
θετα, τό συμπέρασμα άπό τά προηγούμενα μάς δείχνει δτι ή 
πιό π ρ ω τ ό τ υ π η  Ιργασία τοΰ Μάρξ άρχισε νά Ανα- 
δύεται μόνο μέ τά «Οικονομικά καί φιλοσοφικά χειρόγραφα» 
τοΰ 1844.

Πάντως ήταν Αναγκαίο καί έπιθυμητό νά δώσουμε Ιμφαση 
στή σημασία τής «Κριτικής». ’Απ’ δλα τά κείμενα τοΰ Μάρξ, 
πού καταπιάνονται μέ τήν πολιτική, τό δίκαιο καί τό κρά
τος, είναι τό πιό σύνθετο, τό λιγότερο διαβασμένο καί τό πιό 
παρεξηγημένο. Είναι επίσης Ινα άπό τά πιό δύσκολα γρα
φτά τοΰ Μάρξ. Τό ξεκαθάρισμα δμως τοΰ σκσποΰ καί τοΰ 
τρόπου τής Ιπιχειρηματολογίας του μάς όδηγεΐ σέ πολύ κα
λύτερη κατανόηση καί τοΰ «Έβραϊκοΰ ζητήματος» καί τής 
«Εισαγωγής» —  κείμενα πολύ περισσότερο διαβασμένα καί 
Αναγνωρισμένα σάν σημαντικά καί κατά κάποιο τρόπο πιό 
προσιτά στή μορφή. Καί κάτι άκόμα πιό σημαντικό: είναι 
ή «Κριτική» πού συσχετίζει τήν άποψη τοΰ Μάρξ γιά  τή χε- 
γκελιανή διαλεκτική μέ τίς κατοπινές Αναλύσεις του γιά  τό 
σύγχρονο κράτος καί τή βάση του στήν άτομική Ιδιοκτησία. 
’Ίσως δείχνει περισσότερο καθαρά άπό δπουδήποτε άλλοΰ 
πόσο ή κριτική του σκέψη κινήθηκε σέ μιά ενιαία γραιμμή Α
νάπτυξης πού άπό τό στοχασμό πάνω στή φιλοσοφική λογι



κή έπεκτάθηκε σέ μιά άνάλυση τής μορφής καί τοϋ περιεχό- 
μενου τής Αστικής κοινωνίας. Ή  συζήτησή του γ ιά  τήν Αν
τιστροφή υποκείμενου - κατηγορούμενου στή λογική τοϋ Χέ
γκελ, ή Ανάλυσή του γιά  τήν Αποξένωση καί τήν Αλλοτρίω
ση καί (τελικά) ή κριτική του γιά  τό φετιχισμό τών Εμ
πορευμάτων καί τοΰ κεφαλαίου μποροΰν δλα νά είδωθοΰν σάν 
τό προοδευτικό ξεδίπλωμα καί ή συνεχής Ιμβάθυνση μιάς καί 
τής αύτής προβληματικής.

Υπάρχει Ινας φανερός κίνδυνος σ’ αύτή τήν προσέγγιση 
νά ύπερτονιστοΰν οί παράγοντες τής συνέχειας στό έργο τοΰ 
Μάρξ, παραβλέποντας τά πρωτοφανέρωτα στοιχεία ή τά στοι
χεία Ασυνέχειας πού υπάρχουν σέ κάθε μεμονωμένο στάδιο 
τής Ανάπτυξής του. Αύτό 0& μποροΰσε νά μάς κάνει νά μήν 
καταλάβουμε τήν ίδια τή ' δ ι α δ ι κ α σ ί α  μέσω τής 
δποίας δ Μάρξ, Αργά καί κοπιαστικά, άνοιξε τό δρόμο του 
γιά τήν τελική κατανόηση τής σύγχρονης κοινωνίας. Γι’ αύ
τό, ίσως είναι Απαραίτητο νΑ προλΑβουμε κάδε τέτιο πειρα
σμό δπογραμμίζοντας ξανά δτι τό πιό είδικό πεδίο ΑνΑπτυ- 
ξης τοΰ μαρξισμοΰ ήταν τό κοινωνικο - οικονομικό. Οί περιο
ρισμοί τών νεανικών κειμένων καθορίζονται Απ’ αύτό τό γε
γονός, μέ άλλα λόγια, Από τήν κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν η  ση
μασία τών κατοπινών προόδων τοΰ Μάρξ στΑ δρίμα οικονο
μικά του κείμενα, στήν Ακόμα πιό Ακριβή Ιξήγηση τής θεω
ρίας τής Αξίας καί τής ύπεραξίας, τοΰ ποσοστοΰ τοΰ κέρδους, 
κλπ.

Ιδωμένα Απ’ αύτή τή σκοπιά, ή «Κριτική» καί τά άλλα 
μικρότερα κείμενα πού έχουν σχέση μ’ αύτήν Αποτελοΰν ενα 
τελικό, σχεδόν δριστικό βήμα στή γενική θεωρία τοΰ δικαίου 
και τοΰ κράτους, Ινώ Αντίθετα τά «Χειρόγραφα» Αντιπροσω
πεύουν τό πρώτο βήμα μπροστά, πρός αύτό πού έπρόκειτο νά 
είναι 2να μακρύ (καί άποφασιστικά πιό σημαντικό) δια
νοητικό ταξίδι πλούσιο σέ Ανακαλύψεις. Τό ίδιο τό μεγαλείο 
τών τελευταίων, τοΰ «Κεφαλαίου» καί τών «Θεωριών γιΑ τήν 
ύπεραξία», ήταν έπόμενο νά κάνει τό πρώτο βήμα νά φαί
νεται κάπως ξεκάρφωτο. Άλλά (άν καί κατανοητή) ή κρί

71



ψ

ση αύτή εΓναι Ιπίσης λαθεμένη. Τό κατοπινό Ιργο δέν πρέπει 
νά έπισκιάσει τήν πραγματική σημασία τών «Χειρογράφων» 
τοϋ 1844 καί ιδιαίτερα τοϋ ζωτικοϋ κεντρικοΰ τους σημείου
—  τοϋ κεφαλαίου γιά  τήν «’Αποξενωμένη Ιργασία».

Μ’ Ινα τρόπο ϊδιο σέ Αρκετές συζητήσεις γιά  τήν «Κρι
τική», οί μαρξιστές κριτικοί Ιχουν συχνά παρατηρήσει δτι ή 
Αντίληψη τής Αλλοτρίωσης ή τής Αποξένωσης στά «Χειρό
γραφα» εΤναι καί αύτή κατευθείαν Ιμπνευσμένη Από τό μον
τέλο τής θεωρίας τοΰ Φόυερμπαχ γιά  τή Θρησκευτική Αλλο
τρίωση. Ό  Φόυερμπαχ ύποστηρίζει δτι δ άνθρωπος Αντικει
μενοποιεί τήν «ούσία» του καί τή χωρίζει Από τόν έαυτό του, 
κάνοντάς την Ινα αδτάρκες ύποκείμενο πού δνομάζεται 
«θεός» καί δστερα Απ’ αύτό, τό προϊόν έξουσιάζει τόν παρα
γωγό του, τό δημιούργημα γίνεται δ Δημιουργός, καί πάει 
λέγο ντα ς... Στά «Οικονομικά καί φιλοσοφικά χειρόγραφα» 
'(ισχυρίζονται) δ Μάρξ παραμένει δέσμιος σ’ αύτό τό σχήμα, 
καί μάς δίνει μόνο μιά Ανθρωπολογική θεωρία, μιΑ Θεωρία 
πού Ασχολεΐται μέ τόν «Άνθρωπο» Αφηρημένα, μέ τόν άν
θρωπο Ιξω καί Ανεξάρτητο Από τίς πραγματικές Εστορικο - 
κοινωνικές σχέσεις του. Ά λλά ή Απλή παράθεση τών νεανι
κών κειμένων Αρκεί γιά  νά δώσει καταρχήν μιά Απάντηση 
σ’ αύτές τίς Αντιρήσεις. ΟΣ Αναφορές στήν Ιργατική τάξη στό 
πρώτο Από τά άρθρα τοΰ Μάρξ στά «Γάλλο - γερμανικά χρο
νικά». Τά ίστορικά καί πολιτικά θέματα πού Αναπτύχθηκαν 
τόσο τολμηρά στό «Εβραϊκό ζήτημα». Καί πάνω Απ’ δλα ή 
λαμπρή άνάλυση στήν «Κριτική» γ ιά  τίς διαφορές Ανάμεσα 
στήν Αρχαία, τή μεσαιωνική καί τή σύγχρονη κοινωνία, —  
πώς μπορεΐ νά φανταστεί κάποιος δτι Ινας άνθρωπος τόσο ά- 
ποροφημένος μ’ αύτό τόν τύπο τής κοινωνικο - ιστορικής Ανά
λυσης τό 1843 είναι δυνατόν μόλις μετά Από Ινα χρόνο νά 
πισωγυρίσει σέ μιά άπλή «Ανθρωπολογική» θέση;

“Οσον Αφορά τήν Ανάλυση τοΰ Φόυερμπαχ γιά τή θρησκευ
τική Αλλοτρίωση πρέπει νά σημειωθεί δτι 6 Μάρξ συνέχισε 
νά κάνει κάποια χρήση αύτοΰ τοΰ μοντέλου στά κατοπινά 
Ιργα του (χωρίς αισθητό πισωγύρισμα στήν Ανθρωπολογία).
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Αυτό φαίνεται, γιά  παράδειγμα, στό κεφάλαιο γ ιά  τό «φετι- 
χισμό τοΰ Εμπορεύματος» στό «Κεφάλαιο». Άφοδ δείχνει πώς 
«μιά καθορισμένη κοινωνική σχέση άνάμεσα σέ άνθρώπους.. .  
παίρνει Εδώ γ ι’ αυτούς τή φανταστική μορφή μιας σχέσης 
άνάμεσα σέ πράγματα», συνεχίζει λέγοντας: «γιά νά βρού
με μιά άναλογία πρέπει νά πετάξουμε στό νεφελώδικο βασί
λειο της θρησκείας», άφοϋ άκριβώς σ’ αυτές τίς περιοχές «τά 
προϊόντα τοΰ άνθρώπινου νοΰ Εμφανίζονται σάν αύτόνομες 
μορφές προικισμένες μέ τή δική τους ϋπαρξη.. . "Ετσι συμ
βαίνει καί στόν κόσμο τών Εμπορευμάτων μέ τά προϊόντα τοϋ 
άνθρώπινου χεριοΰ».

Οί κατηγορίες έναντίον τών «Χειρογράφων» άπό τούς ύ- 
ποστηρικτές τοδ «διαλεκτικού ύλισμοδ» (καταλαβαίνουμε τήν 
ένόχλησή τους άπό Ινα κείμενο πού χειρίζεται προβλήματα 
γιά τά όποια δ «διαλεκτικός ύλισμός» δέν Εχει τίποτα νά 
πει) μποροΰν νά συνοψιστοΰν σ’ ενα ξεφτισμένο πιά μύθο. 
Σύμφωνα μ’ αύτόν δ Μάρξ ποτέ δέν χρησιμοποίησε τήν Εν
νοια τής άλλοτρίωσης (Entaussenmg) ή τής άποξένωσης 
(Entfremdung) μετά άπό τό τέλος τής διαμάχης μέ τούς Α

ριστερούς χεγκελιανούς: αύτή ή Εδέα άπλά Εχει Εξαφανιστεί 
άπό τά ώριμα Εργα του. Ό  Ε. Μποτιτζέλι, γιά  παράδειγμα, 
πρόσφατα Εδωσε παράταση ζωής σ’ αύτή τήν άποψη στήν 
εισαγωγή του σέ μιά γαλλική Εκδοση τών «Χειρογράφων», 
καί άσφαλώς δέν είναι δ .μόνος μ’ αύτή τήν πεποίθηση. Ή  
κριτική αύτοΰ τοΰ είδους είναι άνίκανη νά κατανοήσει δτι 
γιά τό Μάρξ τό φαινόμενο τής άλλοτρίωσης ή άποξένωσης 
καί κείνο τοΰ φετιχισμοΰ είναι τό ίδιο πράγμα —  καί ή ά- 
νάλυση τοδ φετιχισμοΰ ή τής πραγμοποίησης (VersacWi- 
chung, Verdinglichung) γίνεται φυσικά σέ πλάτος στούς 
τρεις τόμους τοΰ «Κεφαλαίου». ’Αλλά καί άν ακόμα περιο- 
ριστοΰμε στή χρήση τών πραγματικών ορών «άλλστρίωση» 
καί «άποξένωση», δ άναγνώστης θά βρει δτι τό μοναδικό σο
βαρό του πρόβλημα είναι ή Επιλογή άνάμεσα στίς έκατοντά- 
δες τών άποσπασμάτων στά Grundrisse καί στίς «Θεωρίες 
γιά τήν ύπεραξία» δπου αύτοί Εμφανίζονται σέ θέσεις κλειδιά.
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Στά Grundrisse, γιά  παράδειγμα, συζητώντας τήν πώ
ληση καί τήν άγορά τής έργασιακής δύναμης, δ Μάρξ ύπο- 
γραμμίζει τό πώς αύτή ή άνταλλαγή, πού μέ πρώτη ]ΐατιά 
φαίνεται νά είναι ενα άπό τά ισοδύναμα, είναι στήν πραγμα
τικότητα Ινα διαλεκτικό ξεχώρισμα τής Εργασίας άπό τήν 
Ιδιοκτησία. Είναι ίση 'μέ τήν «Ιδιοποίηση τής ξένης έργασίας 
χωρίς άντάλλαγμα, χωρίς ισοδύναμο». Καί συνεχίζει:

Ή  παραγωγή πού βασίζεται στήν άνταλλακτική ά
ξια, στήν Επιφάνεια τής δποίας γίνεται αύτή ή έλεύ- 
θερη καί ΐση άνταλλαγή τών ισοδυνάμων.. .  είναι 
στή βάση της ή άνταλλαγή τής ά ν τ ι κ ε ι μ ε -
V ο π ο ι η μ έ ν η ς  έ ρ γ α σ ί α ς  σάν άνταλλα- 
κτικής άξίας μέ τή ζωντανή έργασία σάν άξία χρή
σης, ή, γιά νά τό ποΰμε μέ άλλο τρόπο, ή συσχέτιση 
τής έργασίας μέ τίς άντικειμενικές της συνθήκες —  
καί Επομένως μέ τήν άντικειμενικότητα πού δημιούρ
γησε ή ?δια —  σάν ξένη Ιδιοκτησία: ά λ λ ο τ  ρ ί ω - 
σ η (Entaussenmg) τ ή ς  έ ρ γ α σ ί α ς .

Στίς τελευταίες σελίδες τοΰ πρώτου μέρους τών «θεωριών 
γ ιά  τήν υπεραξία» βρίσκουμε τήν άκόλουβη παρόμοια Επι
χειρηματολογία :

Άφοΰ ή ζωντανή εργασία —  μέσω τής άνταλλαγής 
άνάμεσα στό κεφάλαιο καί τόν Ιργάτη —  Ενσωματώ
νεται στό κεφάλαιο καί Εμφανίζεται σάν μιά δραστη
ριότητα πού άνήκει στό κεφάλαιο άπό τή στιγμή πού 
ξεκινάει ή Εργασιακή διαδικασία, δλες ο! παραγωγι
κές δυνάμεις τής κοινωνικής Εργασίας Εμφανίζονται 
σάν οί παραγωγικές δυνάμεις τοΰ κεφαλαίου, άκριβώς 
δπως ή γενική κοινωνική μορφή τής Εργασίας Εμφανί
ζεται σέ χρήματα σάν ή Ιδιοκτησία ένός πράγματος. 
"Ετσι ή παραγωγική δύναμη τής κοινωνικής Εργα
σίας καί οί είδικές μορφές της Εμφανίζονται τώρα σάν 
παραγωγικές δυνάμεις καί μορφές τοΰ κεφαλαίου,



τής υ λ ο π ο ι η μ έ ν η ς  (vergegenstandlicht) 
I ρ γ  α σ ί α ς, τών ύλικών συνθηκών τής έργασίας
—  -πού έχοντας αποκτήσει αύτή τήν Ανεξάρτητη μορ
φή, προσωποποιοϋνται άπό τόν κεφαλαιοκράτη άπέ- 
ναντι στή ζωντανή Ιργασία. Έδώ έχουμε γιά  μιά α
κόμα φορά τήν παραποίηση τής σχέσης, πού Ιχουμε 
ήδη, δταν ασχοληθήκαμε μέ τό χρήμα, άποκαλέσει 
φ ε τ ι χ  ι σ μ ό.

Λίγο παρακάτω δ Μάρξ προσθέτει:

"Ηδη, στήν άπλή μορφή της αύτή ή σχέση είναι 
μιά αντιστροφή —  προσωποποίηση τοϋ πράγματος καί 
πραγμοποίηση (VersacUichung) τοΰ προσώπου. Για
τί εκείνο πού ξεχωρίζει αύτή τή μορφή άπό δλες τίς 
προηγούμενες μορφές είναι δτι δ καπιταλιστής δέν κυ
βερνάει τόν έργάτη σύμφωνα μέ τίς δποιεσδήποτε ι
κανότητες πού μπορεΐ νά εχει, άλλά μόνο στό βαθμό 
πού είναι «κεφάλαιο». Ή  κυριαρχία του είναι μόνο I- 
κείνη τής ύλοποιημένης (vergegenstandlicht) έργασίας 
πάνω στή ζωντανή Ιργασία, τοΰ προϊόντος τοΰ Ιργά- 
τη πάνω στόν ίδιο τόν Ιργάτη. . .

Καί καταλήγει:

Ή  καπιταλιστική παραγωγή αρχικά Αναπτύσσει σέ 
μεγάλη κλίμακα —  άπαμακρύνοντάς τες άπό τόν ά- 
παμονωμένο ανεξάρτητο εργάτη —  καί τίς άντικειμε- 
νικές καί τίς υποκειμενικές συνθήκες τής εργασιακής 
διαδικασίας, άλλά τίς αναπτύσσει σάν δυνάμεις πού 
κυριαρχοΰν πάνω στό μεμονωμένο έργάτη καί πού τοΰ 
είναι ξ έ ν ε ς  (frem d).

Δηλώσεις σάν κι αύτές φανερώνουν καθαρά τήν Ιπιμονή 
σέ ορισμένους ορούς κλει'διά καί σέ Ιννοιες πού μορφοποιή- 
Οηκαν στά νεανικά κείμενα: ή «άντιστροφή» πού Αναποδογυ
ρίζει τόν κόσμο γιά  νά δώσει τήν «προσωποποίηση τοΰ πράγ
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ματος καί τήν πραγμοποίηση (Versachlichung) τών προσώ
πων», ή «κυριαρχία.. .  τοΰ προϊόντος τοϋ έργάτη πάνω στόν 
ίδιο τόν έργάτη» καί ή κυριαρχία τής «ύλοποιημένης (ver- 
gegenstandlicht) έργασίας πάνω στή ζωντανή έργασία» καί 
τελικά ή κυριαρχία πάνω στους άνθρώπους δλων τών δυνά
μεων καί τών έξουσιών πού αύτοί οί ίδιοι Ιχουν δημιουργή
σει, καί πού δρθώνονται άπό πάνω τους σάν δλότητες άποξε- 
νωμένες ή Αλλοτριωμένες άπό αυτούς.

Τά ίδια θέματα βρίσκονται στήν καρδιά τών «Οικονομικών 
καί φιλοσοφικών χειρογράφων». Στήν Αποξενωμένη έργασία 
— πού δ Μάρξ ήδη τήν κατανοεί σάν μ ι σ θ ω τ ή  έ ρ 
γ α  σ ί α, σάν έργασία πού άποφέρει έμπορεύματα καί κε
φάλαιο —  δ έργάτης Αντικειμενοποιεί καί Αλλοτριώνει τήν 
ίδια τήν «ουσία» του. «Τό Αντικείμενο πού παράγει ή έργασία, 
τό προϊόν της, τήν Αντιμετωπίζει σάν κάτι ξένο, σάν μιά 
δύναμη Ανεξάρτητη άπό τόν παραγωγό» έπειδή τό προϊόν τής 
Αλλοτριωμένης ή μισθωτής έργασίας δέν είναι Ινα Απλό φυ
σικό Αντικείμενο τροποποιημένο καί προσαρμοσμένο στίς Α
νάγκες του άπό τόν άνθρωπο (μιά «άξία χρήσης»). Eivat 
μάλλον ή άντικειμενοποίηση τής ίδιας τής Ανθρώπινης ύπο- 
κειμενικότητας, τής ύποκειμενικότητας τοϋ έργάτη πού στήν 
έργασία διαχωρίζεται άπ’ αυτόν τόν ίδιο καί ένσωματώνε- 
ται στό ύλικό Αντικείμενο ή τήν Αξία χρήσης (τό «σώμα» ή 
τό ύλικό «περίβλημα» τοδ έμπορεύματος). Μ’ αύτή τή μορφή 
άντιμετωπίζει τότε τόν έργάτη σάν άντικειμενοποιημένη έρ
γασία, ή «Αντικειμενικότητα τοδ είδώλου» πού δ Μάρξ Ανα
φέρει στό «Κεφάλαιο». Καί βπως γράφει στά Gnmdrisse: 
«Ή  άντικειμενοποιημένη έργασία, μέσα σ’ αύτή τή διαδικα
σία, παρουσιάζεται ταυτόχρονα σάν ή μ ή  Α ν τ ι κ ε ι 
μ ε ν ι κ ό τ η τ α  τοϋ έργάτη, σάν ή Αντικειμενικότητα 
μιας ύποκειμενικότητας Αντίθετης στόν έργάτη, σάν Ιδιοκτη
σία μιας βούλησης ξένης σ’ αύτόν».

Στίς πρώτες σελίδες τών «Χειρογράφων» βρίσκουμε τό 
Μάρξ νά Ιχει κατανοήσει έντελώς κάτι πού οί κριτικοί καί οί 
έρμηνευτές του θά προσπαθοδσαν άκόμα νά τό κατανοήσουν



ενα αιώνα άργότερα. Αύτό είναι δτι τό προϊόν πού παράγε- 
ται άπό τήν Αλλοτριωμένη μισθωτή έργασία δέν είναι άπλά 
Ινα ύλικό πράγμα άλλά ή άντικειμενοποίηση τής ύποκειμενι- 
κότητας τοΰ έργάτη, τής έργασιακής του δύναμης. Αύτό ση
μαίνει, δπως έξηγεΐ δ Μάρξ στίς «Θεωρίες γιά  τήν ύπερα- 
ξία», βτι «δταν μιλάμε γιά  τό εμπόρευμα σάν μιά όλοποίηση 
τής έργασίας —  μέ τήν Iw ota τής άνταλλακτικής άξίας του
—  αύτό σημαίνει Ινα φανταστικό, δηλαδή ένα καθαρά κοι
νωνικό τρόπο δπαρξης τοΰ έμπορεύματος πού δέν Ιχει καμιά 
σχέση μέ τή φυσική του πραγματικότητα...» .  Ό  Μάρξ έ- 
παναλαμβάνει αύτό τό σημείο στό «Κεφάλαιο»:

Ή  άντικειμενικότητα τών έμπορευμάτων σάν άξιών 
ξεχωρίζει άπό τήν κυρα - Γρηγορία* στό δτι «δέν ξέ
ρει κανείς ποΰ νά τήν πιάσει». Οδτε Ινα άτομο ύ
λης δέν μπαίνει μέσα στήν άντικειμενικότητα πού έ
χουν τά έμπορεύματα σάν άξίες· σ’ αύτό τό σημείο βρί
σκεται τό άκριβώς άντίθετο άπό τή χοντροκομμένα αι
σθητή άντικειμενικότητα τών έμπορευμάτων σάν κα
θαυτό φυσικών άντικειμένων. "Οσο κι άν πασπατεύου
με ένα μεμονωμένο έμπόρευμα, είναι άδύνατο νά συλ- 
λάβουμε σάν κάτι άπλό τήν άξία του. "Ομως, δέν πρέ
πει νά ξεχνάμε δτι τά έμπορεύματα διαθέτουν έναν άν- 
τικειμενικό χαρακτήρα σάν άξίες μονάχα στό βαθμό 
πού άποτελοΰν, δλα τους, έκφράσεις μιας ταυτόσημης 
κοινωνικής ούσίας, τής άνθρώπινης έργασίας.

Τά «Χειρόγραφα» δμως προχωρανε πολύ παραπέρα άπ5 αύ
τή τήν παραδοχή, δτι οί άνθρωποι στήν άποξενωμένη έργασία 
άλλοτριώνουν τήν ίδια τους τήν «ούσία» ή τή «φύση» τους. 
Τά «Χειρόγραφα» Ιχουν ξεπεράσει σέ ούσία, άν 8χι άκόμα

* Ή  *ί)pot - Γρηγορία (D am e Q uickly ατά Αγγλικά) elvat τό πρό
σωπο μι&ς άγράμματης, πονηρές xaC σβέλτης έρωτομεσίτρας ποΰ έξυ- 
πηρετεϊ τό μεθύστακα, έρωτόπαθο κα! και>χη3ΐάρη Ιππότη Φάλσταφ 
σέ τρία 5ργα τοΰ Σαίξπηρ (σ .τ .μ .) .
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καί σέ μορφή, τή χαρακτηριστική φοΟερμπαχική θέση πού 
Αναφέρθηκε στήν Ικτη άπό τίς «Θέσεις γιά τό Φόυερμπαχ» 
τοΰ Μάρξ: «Ή Ανθρώπινη ούσία.. .  μπορεΐ νά γίνει Αντιλη
πτή μόνο σάν "γένος” , σάν μιά έσωτερική, άφωνη γενικότη
τα πού συνδέει τά πολλά άτομα μέ φ υ σ ι κ ο ύ ς  δεσμούς». 
Πιθανότατα ή πιό πρωτότυπη καί μοναδική άποψη τών «Χει
ρογράφων» είναι ή προσπάθεια τοΰ Μάρξ νά καθορίσει άπό 
τί πραγματικά άποτελεΐται αύτή ή Ανθρώπινη «ούσία» ή «Αν
θρώπινη φύση» καί νά δείξει δτι αύτή δέν Ιχει τίποτα τό 
κοινό μέ τήν ούσία τών προηγούμενων μεταφυσικών φιλοσο
φιών.

Ό  Ζάν Ίπολίτ στίς «Μελέτες γ ιά  τό Μάρξ καί τό Χέ
γκελ» (1969) ισχυρίζεται δτι Ανάμεσα στά χαρακτηριστικά 
θέματα τών «Χειρογράφων» Ανακάλυψε τήν επιβίωση τοΰ «φυ- 
σικοΰ νόμου», τή συνεχιζόμενη ήχώ μιας θέσης προοδεμένης 
στίς θεωρίες τών Φυσικών Δικαιωμάτων τοΰ ’Ανθρώπου. ’Αλ
λά αύτό Απλά Αποκαλύπτει τή δική του άτελή κατανόηση της 
έξέλιξης τοΰ Μάρξ. Γιά νά Αποφύγει κανείς Ινα τέτιο λάθος, 
γιά  παράδειγμα, θά ήταν Αρκετό νά διαβάσει τό «Εβραϊκό 
ζήτημα». Στήν πραγματικότητα τά  «Χειρόγραφα» δρίζουν τήν 
«Ανθρώπινη φύση» μ’ ενα τρόπο ριζικά διαφορετικό: δχι σάν 
μιά «ούσία» ή «φύση» τοΰ είδους πού βρίσκεται στή φιλοσοφία 
τοΰ φυσικοΰ δικαίου άλλά σάν μ ι ά  σ ε ι ρ ά  Α π ό  
σχέσεις.

’Ά ν δ Ιργάτης Αλλοτριώνει ή διαχωρίζει τήν ύποκειμενι- 
κότητά του Από τόν έαυτό του στήν πορεία τής εργασίας, αύ
τό συμβαίνει έπειδή ταυτόχρονα χωρίζεται δ ίδιος καί διαι
ρείται τόσο Από τόν Αντικειμενικό κόσμο τΐ)ς φύσης (τά μέ
σα παραγωγής καί συντήρησής του) δσο καί Από τούς άλ
λους Ανθρώπους στούς δποίους Ανήκει ή Ιργασιακή του δρα
στηριότητα. Αύτό σημαίνει δτι δ Μάρξ δέν Αντιλαμβάνεται 
τήν ύποκειμενικότητα τοΰ έργάτη σάν μιά σταθερή ούσία ή 
σάν μιά «έσωτερική, άφωνη γενικότητα», άλλά σάν μιά συ
νάρτηση τών σχέσεών του μέ τή φύση καί μέ τούς άλλους Αν-
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ϋρώπους —  μιά συνάρτηση τών ένδο - ανθρώπινων ή κοινω
νικών σχέσεων. Αύτό είναι άκριβώς τό κλειδί γ ιά  τήν πιό 
συναρπαστική άποψη τών χειρογράφων καί (ειδικότερα) γιά  
τό κεφάλαιο τής «’Αποξενωμένης έργασίας». Τό μυστικό της 
είναι δτι ό Μάρξ θεωρεί πώς ή διαδικασία τής άποξένωσης 
συμβαίνει ταυτόχρονα σέ τρεις κατευθύνσεις ή διαστάσεις: 
1) σάν άποξένωση τοΰ έργάτη άπό τό ύλικό, άντικειμενικό 
προϊόν τής έργασίας του' 2) σάν άποξένωση τοΰ έαυτοϋ του 
άπό τήν ίδια τήν εργασιακή του δραστηριότητα (στή διάρ
κεια τής έργασίας δέν άνήκει στόν έαυτό του άλλά στόν δ- 
ποιοδήποτε στόν όποιο έχει πουλήσει τήν καθημερινή εργα
σιακή του δραστηριότητα) · 3) τέλος, σάν άποξένωση άπό 
τούς άλλους ανθρώπους, δηλαδή άπό τόν κάτοχο τών μέ
σων παραγωγής καί (κάτοχο) τής χρήσης πού γίνεται 
στήν έργασιακή του δύναμη. Ό  Μάρξ γράφει στά «Χειρό
γραφα»:

’Έχουμε έξετάσει τήν πράξη τής άλλοτρίωσης τής 
πρακτικής άνθρώπινης δραστηριότητας, τής εργασί
ας, άπό δύο πλευρές: 1) τή σχέση τοΰ έργάτη μέ τό 
π ρ ο ϊ ό ν  τ ή ς  έ ρ γ α σ ί α ς  σάν ένα ξένο 
άντικείμενο πού εχει δύναμη πάνω σ’ αύτόν. Αύτή ή 
σχέση είναι ταυτόχρονα ή σχέση μέ τόν αισθητό έξω- 
τερικό κόσμο, μέ τά φυσικά άντικείμενα σάν ένα ξέ
νο κόσμο σέ έχθρική αντίθεση μαζί του' 2) τή σχέ
ση τής εργασίας μέ τήν π ρ ά ξ η  τ ή ς  π α 
ρ α γ ω γ ή ς  μέσα στή διαδικασία τής έ ρ γ α 
σ ί α ς .  Αύτή ή σχέση είναι ή σχέση τοΰ έργάτη 
μέ τήν ίδια του τή δραστηριότητα σάν κάτι ξένο πού 
δέν τοΰ άνήκει, μέ τή δραστηριότητα σάν παθητικό- 
τητα [Leiden], μέ τή δύναμη σάν άνικανότητα, μέ τή 
γέννηση σάν ευνουχισμό, μέ τήν ϊδια τή φυσική καί 
διανοητική δραστηριότητά του, τήν προσωπική του 
ζωή —  γιατί τί αλλο είναι ή ζωή έκτός άπό δραστη
ριότητα; —  σάν μιά δραστηριότητα πού κατευθύνε-
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ται έναντίον του, πού είναι άνεξάρχηχη καί δέν τοΰ 
Ανήκει.

Ή  τρίτη  πλευρά τής Αποξένωσης, προσθέτει δ Μάρξ λί
γο πιό κάτω, είναι δτι «μιά άμεση συνέπεια τής Αποξένω
σης τοΰ Ανθρώπου άπό τό προϊόν τής έργασίας του, άπό τή 
ζωτική του δραστηριότητα, άπό τήν ειδολογική του ύπαρ
ξη, είναι ή άποξένωση τοΰ Ανθρώπου άπό τόν άνθρωπο. “Ο
ταν δ άνθρωπος είναι άντιμέχωπος μέ τόν έαυτό του, είναι 
ταυτόχρονα άνχιμέτωπος μέ άλλους ανθρώπους. Αύτό πού ι
σχύει γιά  τή σχέση τοΰ άνθρώπου μέ τήν έργασία του, μέ 
τό προϊόν τής έργασίας του καί μέ τόν ίδιο, ισχύει επίσης 
γιά  τή σχέση του μέ τούς άλλους ανθρώπους, καί μέ τήν έρ
γασία καί τό Αντικείμενο τής έργασίας τών άλλων Ανθρώ
πων».

Μέ πρώτη ματιά αύτές οί διατυπώσεις μποροΰν νά φανοΰν 
ένας άπλός γρίφος, ένα έξεζητημένο λογοπαίγνιο. Σχήν 
πραγματικότητα, καταγράφουν μιά άπό τίς σημαντικές έν- 
νοιολογικές συλλήψεις πού άργότερα Θά άναπχυχθεΐ στό «Κε
φάλαιο». Αύτή είναι δχι ή μισθωχή έργασία δέν παράγει μο
νάχα έμπορεύμαχα, άλλά δχι έπίσης παράγει καί Αναπαράγει 
τ ό ν  έ α υ τ ό  τ η ς  σάν εμπόρευμα. Παράγει καί άνα- 
παράγει δχι μόνο άνχικείμενα άλλά έπίσης καί τίς ίδιες τίς 
κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  σ χ έ σ ε ι ς  τοΰ καπιταλισμοΰ. Αύτό 
υπαινίσσεχαι στά «Χειρόγραφα» στήν Αρχή τοΰ κεφαλαίου γιά 
τήν «’Αποξενωμένη έργασία» καί τό βρίσκουμε ξανά, πιό άνα- 
πχυγμένο καί έμπλουτισμένο, στό 23ο κεφάλαιο τοΰ πρώτου 
τόμου τοΰ «Κεφαλαίου» γιά  τήν «Άπλή Αναπαραγωγή». ’Εδώ 
δ Μάρξ φτάνει σχό συμπέρασμα δχι «ή καπιχαλισχική διαδι
κασία χής παραγωγής, γιά  τό λόγο αύτό, Ιδωμένη σάν μιά 
Ολοκληρωμένη, έσωτερικά συνδεμένη διαδικασία, δηλαδή μιά 
διαδικασία άναπαραγωγής, δέν παράγει μονάχα έμπορεύμα
τα καί όπεραξία, άλλά έπίσης παράγει καί Αναπαράγει τήν 
ίδια τήν κεφαλαιακή σχέση. Ά πό τή μιά μεριά τόν καπιτα
λιστή, άπό τήν δλλη τό μισθωχό έργάχη».
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’Έτσι, ή Ανθρώπινη ύποκειμενικότητα ή «ούσία», πού Απο
ξενώνεται Από τή μισθωτή Ιργασία, δέν είναι πιΑ ή ύποκει- 
μενικότητα τής παραδοσιακές μεταφυσικής (τό «ύπερβατικό 
έγώ» τοΰ ΚΑντ, δ Λ ό γ ο ς  τοΰ Χέγκελ) ΑλλΑ μιΑ λει
τουργία πού μεσολαβεί στή σχέση τοΰ Ανθρώπου τόσο μέ τή 
φύση δσο καί μέ τό είδος του. Αύτή είναι ή «μεσολαβητική 
δραστηριότητα, ή Ανθρώπινη, κοινωνική πρΑξη» γιΑ τήν δ- 
ποία μιλΑει δ Μάρξ στίς σημειώσεις του γιΑ τό Τζαίημς Μίλ 
στΑ 1844 - 45. Αύτή είναι ή λειτουργία πού, Αφοδ Αφαιρέ- 
σει ή διαχωρίσει τόν έαυτό της Απ’ αύτή τήν ταυτόχρονη 
δυαίδικότητα τών σχέσεων (Ανθρωπος /  φύση, Ανθρωπος /  Αν
θρωπος) , μετασχηματίζεται Από μιά Απλή λειτουργία σέ Ι- 
να αύτΑρκες ύποκείμενο, καί παίρνει τό χαρακτήρα μιας Α- 
νεξΑρτητης δντότητας. Μετασχηματίζεται ή σέ Θ ε ό  ή 
σέ χ  ρ ή μ α.

Στήν «Αξία» ή στό χρήμα ή Ανθρώπινη ούσία είναι Αναμ
φισβήτητα Αποξενωμένη Από τόν Ανθρωπο. Ή  ύπσκειμενικό- 
τητα τοΰ Ανθρώπου, οί φυσικές καί διανοητικές του δρα
στηριότητες, ή ικανότητά του στήν Ιργασία, Απομακρύνον
ται Απ’ αύτόν. ’ΑλλΑ —  αύτή είναι ή Αποφασιστική σύλ
ληψη τών «Χειρογράφων» —  ή περιλΑλητη «ούσία» Αναγνω
ρίζεται καθαρά δτι δέν είναι τίποτε Αλλο Από τίς λειτουργι
κές σχέσεις πού μεσολαβοΰν ανάμεσα στήν έργασιακή έπα- 
φή τοΰ Ανθρώπου μέ τή φύση καί τόν έαυτό του. Αύτή ή Α
ποξένωση, κατΑ συνέπεια, είναι ή Αποξένωση ή δ διαχωρι
σμός τών κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν  Απ’ αύτόν 
τόν ίδιο.

Αύτή ή Ιπιχειρηματολογία ΑναπαρΑγει ξανΑ τή γενική 
μορφή, πού σημειώσαμε παραπάνω, δταν ή ΑνΑλυση τοΰ 
ΜΑρξ Αναφέρεται στό σύγχρονο Αντιπροσωπευτικό κρΑτος. 
Τό τελευταίο δημιουργεί Ινα διαχωρισμό Ανάμεσα στήν «κοι
νωνία τών πολιτών» καί στήν ούράνια ή Αφηρημένη κοινω
νία τής πολιτικής Ισότητας. "Οταν οί πραγματικοί Ανθρωποι 
είναι χ ω ρ ια ν ο ί δ Ινας Από τόν Αλλο καί Αποξενώνονται, 
τότε ή μεσολαβητική τους λειτουργία πρέπει Αντίστροφα νΑ
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γίνει Ανεξάρτητη άπ’ αυτούς: δηλαδή, οί κοινωνικές σχέ
σεις τους, δ δεσμός τής Αμοιβαιότητας πού τούς ένώνει μετα
ξύ τους. Μέ τόν τρόπο αύτό, ύπάρχει ένας προφανής παραλ
ληλισμός άνάμεσα στήν ύπόσταση τοΰ κράτους, τό θεό καί 
τό χρήμα.

«Σ’ αύτή τήν κοινωνία τοΰ έλεύθερου Ανταγωνισμού», γρά
φει δ Μάρξ στήν Είσαγωγή τοϋ 1857, «τό άτομο Ιμφανίζε- 
ται Αποσυνδεμένο άπό τούς φυσικούς 'δεσμούς του, κλπ., πού 
σέ προηγούμενες Ιστορικές περιόδους τόν έκαναν έξάρτημα 
μιας καθορισμένης καί δριοθετημένης Ανθρώπινης συνένω
σης. . .  Μόνο στό 18ο αιώνα, στήν "κοινωνία τών πολιτών” 
έρχονται οί διάφορες μορφές τής κοινωνικής συνδετικότητας 
νά Αντιμετωπίσουν τόν άνθρωπο σάν ενα άπλό μέσο γιά  τούς 
Ατομικούς σκοπούς του, σάν μιά Ιξωτερική Αναγκαιότητα».

Αύτό είναι Ινα άπό τά  πιό σημαντικά σημεία τής μαρξι
στικής θεωρίας. Τό είδοποιητικό στοιχείο, τό οόσιαστικό χα 
ρακτηριστικό τών σύγχρονων Αστικών κοινωνικών σχέσεων 
είναι δτι σέ αύτές δ κοινωνικός κρίκος παρουσιάζεται σ’ ε
μάς σάν κάτι I  ξ ω τ ε ρ ι κ  δ, σάν κάτι διαχωρισμένο 
(Αποξενωμένο) άπό τά ίδια τά Ατομα πού έχουν αύτή τή 
σχέση. Ζοΰμε μέσα στήν κοινωνία, μέσα στόν ιστό τών κοι
νωνικών σχέσεων, καί δμως είναι Απόλυτα δυνατό αύτές οί 
κοινωνικές σχέσεις νά μήν έχουν κανένα νόημα γιά μας (δς 
σκεφτοΰμε τό ζήτημα τής Ανεργίας, γιά  παράδειγμα). Ή  
κοινωνική σχέση γενικά Ιχει γίνει κάτι Ανεξάρτητο Από τά 
άτομα, πού γιά νά πάρουν μέρος σ’ αύτή τή σχέση ύποχρεώ- 
νονται νά έκτελέσουν διάφορες πράξεις: νά πουλήσουν τήν 
έργασιακή τους δύναμη, νά βρουν κάποιο πού νά θέλει νά 
τούς χρησιμοποιήσει, κλπ. Αύτή ή κοινωνική σχέση, πού έ
χει κάνει τόν έαυτό της Ανεξάρτητο άπό τά μέλη τής κοι
νωνίας καί τώρα Αντιπαρατίθεται σ’ αύτούς σάν «κοινωνία», 
σάν κάτι έξω καί πάνω άπ’ αύτούς, διακρίθηκε καί περιγρά- 
φτηκε γιά  πρώτη φορά στά «Χειρόγραφα» σάν χ ρ ή μ α .  
Τό χρήμα είναι δ κοινωνικός δεσμός πού μετασχηματίστηκε
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σέ ιδιοκτησία τών πραγμάτων, ή δύναμη τής κοινωνίας άπο- 
λιθωμένη σ’ ενα Αντικείμενο.

Αύτή είναι ή προοπτική μέσα στήν δποία πρέπει νά τοπο
θετηθεί ή σημαντική άνάλυση τοΰ χρήματος στά Grundrisse. 
Μιά άνάλυση συμπυκνωμένη άπό τό Μάρξ, σέ διάφορα ση
μεία, στίς ακόλουθες μεστές φράσεις: «Τό άτομο μεταφέρει 
τήν κοινωνική του δύναμη, δπως καί τό δεσμό του μέ τήν κοι
νωνία, μέσα στήν τσέπη του». «IV αύτό, τό χρήμα είναι δ 
Θεός άνάμεσα στά έμπορεύματα. ’Από τή στιγμή πού τό χρή
μα είναι ενα έξατομικευμένο άπτό άντικείμενο, μπορεΐ νά ά- 
ναζητηθεΐ στά τυφλά, νά βρεθεί, νά κλαπεΐ, νά Ανακαλυ
φτεί. Μέ τόν τρόπο αύτό δ γενικός πλοΟτος μπορεΐ χειροπια
στά νά μεταβιβαστεί στήν κατοχή ενός συγκεκριμένου Ατό
μου.» «Γι’ αύτό τό χρήμα άμεσα καί ταυτόχρονα γίνεται ή 
π ρ α γ μ α τ ι κ ή  κ ο ι ν ό τ η τ α  (Gemeinwesen), ά
πό τή στιγμή πού είναι ή γενική ούσία γιά  τήν έπιβίωση δ- 
λων, καί τήν ίδια στιγμή τό κοινωνικό προϊόν δλων. ’Αλ
λά δπως Ιχουμε δει, στό χρήμα ή κοινότητα (Gemeinwe
sen) είναι τήν Ιδια στιγμή μιά άπλή Αφαίρεση, Ινα Απλά 
Ιξωτερικό, τυχαίο πράγμα γιά  τό άτομο, καί τήν ίδια στιγ
μή άπλά Ινα μέσο γιά  τήν ικανοποίησή του, σάν Ινα Απο
μονωμένο άτομο.» «Ή  ειδική δυσκολία στήν κατανόηση τοϋ 
χρήματος, στήν δλοκληρωμένη Ανάπτυξη τοΰ χαρακτήρα του 
ώς χρήματος —  μιά δυσκολία πού ή πολιτική οικονομία 
προσπαθεί νά Αποφύγει ξεχνώντας πάτε τή μιά πλευρά καί 
πότε τήν άλλη, καί καταφεύγοντας στή μιά δταν Αντιμετω
πίζει τήν άλλη —  είναι δτι μιά κοινωνική σχέση, μιά κα
θορισμένη σχέση άνάμεσα στά άτομα, 18® έμφανίζεται σάν 
ενα μέταλλο, σάν μιά πέτρα, σάν ενα καθαρά φυσικό, Ιξω
τερικό πράγμα.»

Αύτή ή άνάλυση δδηγεΐ σ’ Ινα όρισμό τοΰ κεφαλαίου σάν 
μι&ς Αποξενωμένης κοινωνικής σχέσης. Ή  άποξένωση ση
μαίνει δτι αύτό ένσωματώνεται μέσα σ’ Ινα Απόθεμα Αντικει
μένων (πρώτες ϋλες, μέσα παραγωγής, κ λπ .). Ό δηγεΐ έπί
σης σέ μιά κατανόηση τών έμπορευμάτων, καί τό νόημα εί
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ναι δτι ή Αντικειμενικότητα, τής άξίας τους είναι «φανταστι
κή, πού πάει νά πει καθαρά κοινωνική, πού δέν Ιχει καμιά 
σχέση μέ τήν ύλική τους πραγματικότητα» σάν άξιες χρή
σης. Στό «Κεφάλαιο», δπως σημειώσαμε, δ Μάρξ επιμένει δ- 
τι τά έμπορεύματα Αποκτούν τέτια αύθεντικότητα μόνο επει
δή είναι «Ικφράσεις μιας ταυτόσημης κοινωνικής ούσίας, δη
λαδή τής Ανθρώπινης έργασίας».

Εκείνο πού Ιμφανίζεται σ’ αύτή τήν Ιπιχειρηματολογία 
τών «Χειρογράφων» είναι ή πρώτη ύπόσχεση τοϋ καθαροΰ 
«ιστορικού ύλισμοΰ»: δηλαδή ή Ανακάλυψη τής Ιννοιας τ'ών 
κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν  τ ή ς  π α ρ α γ ω 
γ ή ς .  Αύτές ο! σχέσεις Αλλάζουν σταιθερά, γιατί οί άνθρω
ποι παράγοντας άντικείμενα ταυτόχρονα παράγουν καί τίς 
δικές τους Αμοιβαίες σχέσεις. Ένώ μετασχηματίζουν τή φύ
ση, μετασχηματίζουν καί τόν έαυτό τους. "Έτσι δ Μάρξ μπο
ρεΐ νά βεβαιώσει στό τελευταίο άπό τά «Χειρόγραφα» δτι ή 
«πράξη γέννησης» τοΰ Ανθρώπου είναι ή Ιστορία, γιατί τό 
«είναι» τοΰ Ανθρώπου είναι τό πώς διαμορφώνει τόν έαυτό 
του, τό πώς «γίνεται» Ιστορικά. Μόνη αύτή ή διατύπωση, κα
τά συνέπεια, δείχνει τήν Απόσταση τοΰ Μάρξ άπό τή φοΰερ- 
μπαχική άνθρωπολογία.

"Ενας σχολαστικός μαρξιστής κριτικός μπορεΐ νά παρα
τηρήσει σ’ αύτό δτι οί λέξεις «κοινωνικές σχέσεις παραγω
γής» δέν χρησιμοποιούνται πραγματικά στά «Οικονομικά καί 
φιλοσοφικά χειρόγραφα». ’Αλλά Αν δέν ύπάρχουν οί λέξεις, 
ή έννοια ύπάρχει, Αν καί δμολογουμένως μέ μιά Ακόμα δο
κιμαστική καί μισο-Ασαφή μορφή. Στό κεφάλαιο πού Ιπι- 
γράφεται: «Άτομική ιδιοκτησία καί κομμουνισμός», δ Μάρξ 
περιγράφει τό πώς «ή σχέση τοΰ άνθρώπου μέ τή φύση εί
ναι κατευθείαν ή σχέση του μέ τόν άνθρωπο, καί ή σχέση 
του μέ τόν Ανθρωπο είναι κατευθείαν ή σχέση του μέ τή 
φύση». Αύτή ή θέση θά μπορούσε νά τοποθετηθεί δίπλα στίς 
έπόμενες παρατηρήσεις του γιά τή βιομηχανία: «Ή  β ι ο 
μ η χ α ν ί α  είναι ή πραγματική ίστορική σχέση τής φύ
σης, καί γ ι’ αύτό τής φυσικής έπιστήμης μέ τόν Ανθρωπο...



ή Ιστορία τής β ι ο μ η χ α ν ί α ς  καί ή βιομηχανία δ
πως ύπάρχει Α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ά  είναι ενα ά  ν ο ι - 
χ  τ ό βιβλίο γιά  τίς Α ν θ ρ ώ π ι ν ε ς  Ι κ α ν ό τ η τ ε ς  
καί τήν Ανθρώπινη ψ υ χ ο λ ο γ ί α ,  πού μπορούν νά γίνουν 
Αντιληπτές μέ τίς αισθήσεις». Αύτό σημαίνει δτι, Ακριβώς 
δπως οί διανθρώπινες ή κοινωνικές σχέσεις είναι Αδιανόη
τες ξεχωριστά άπό τή σχέση τοϋ Ανθρώπου μέ τή φύση, έ
τσι καί οί σχέσεις του μέ τή φύση (καί κατά συνέπεια ή 
βιομηχανική παραγωγή) είναι Αδιανόητες ξεχωριστά Από 
τίς κοινωνικές σχέσεις τών άνθρώπων μεταξύ τους.

Οί διατυπώσεις τών «Χειρογράφων» είναι άκόμα Απ’ αύ
τή τήν Αποψη περίπλοκες καί άφηρημένες. ’Αλλά προετοι
μάζουν σίγουρα τό Θαυμαστό δρισμό τών κοινωνικών σχέ
σεων τής παραγωγής πού δόθηκε, μόλις λίγα χρόνια Αργότε
ρα, στό «Μισθωτή έργασία καί κεφάλαιο» (1847 - 49) :

Στήν παραγωγή, οί Ανθρωποι Ιπιδροϋν δχι μόνο πά
νω στή φύση, Αλλά έπίσης I  ενας πάνω στόν Αλλο. Πα
ράγουν μόνο μέ τή συνεργασία τους κατά βρισμένο τρό
πο καί μέ τήν Αμοιβαία Ανταλλαγή τών δραστηριοτή
των τους. Θέλοντας νά παράγουν, Ιρχονται σέ καθορι
σμένες συνδέσεις καί σχέσεις δ ενας μέ τόν αλλο καί 
μόνο μέσα άπ’ αύτές τίς κοινωνικές συνδέσεις καί σχέ
σεις μπορεΐ ή δραστηριότητά τους πάνω στή φύση, ή 
παραγωγή, νά πραγματοποιηθεί.
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Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο δ ν

Άντόνιο Γκράμσι 
'Ιστορικός -υλισμός

Κάρλ Κόρς 
Κάρλ Μάρξ

Γκεόργκη Λοΰκατς 
Ιστορία καί ταξική συνείδηση

Μάριο Μανακόρντα 
Γιά μιά σύγχρονη παιδαγωγική

Τζουζέπε Βάκα
Δημοκρατία, αστικό κράτος καί σοσιαλισμός

Λοΰτσιο Κολέτι 
Ιδεολογία καί κοινωνία

Κάρελ Κόσικ
Ή  διαλεκτική τοϋ συγκεκριμένου

Ά νρ ί Λεφέβρ 
Μαρξισμός καί πόλη

Έ&αλντ Ίλένκοφ
Τεχνοκρατία καί ανθρώπινα ιδεώδη στό σοσιαλισμό 

’Άνταμ Σ άφ
Ό  μαρξισμός καί τό ανθρώπινο άτομο 

Τζουλιάνο Προκάτσι
Τό κομμουνιστικό κόμμα στή Σοβιετική Ένωση

Παλμίρο Τολιάτι 
Μαθήματα γιά τό φασισμό
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Φράνκο Άντρεσύτσι (έπιμ.)
Τά πρώτα σοσιαλιστικά προγράμματα καί καταστατικά

Β. I. Λένιν 
Γράμματα άπό μακριά

Άντόνιο Γκράμσι 
Πολιτικά κείμενα

Βόλφγκανγκ ’Άμπεντροτ
Κοινωνική Ιστορία τοΰ εύρωπαϊκοΰ εργατικού κινήματος 

Τζουζέπε Φιόρι
Άντόνιο Γκράμσι. Ή  ζωή ένός επαναστάτη

Ούμπέρτο Τοερόνι (έπιμ.)
Ή  σκέψη τοϋ Μάρξ

Πρέντραγκ Βρανίτσκι 
'Ιστορία τοΰ μαρξισμοΰ, τόμοι· 2

Άλμπανέζε, Λιούτζι, Περέλα 
Τά εργοστασιακά συμβούλια στήν ’Ιταλία

Άλμπέρτο Ά ζόρ Ρόζα 
Τό σπουδαστικο κίνημα

Μπερλίνγκουερ, Καρίγιο, Μαρσαί, κ.α.
Σοσιαλισμός καί δημοκρατία

Καμουράν Μπεκίρ Χαρπουτλού 
Ή  Τουρκία σέ αδιέξοδο

Ζώρζ Μαρσαί 
Ή  δημοκρατική πρόκληση

Α. Καζανοβά, Κλ. Πρεβό, Ζ. Μετζέ 
Διανοούμενοι καί ταξικοί αγώνες

Κόντ, Μάρξ, Βέμπερ, Βέμπλεν, Παρέτο, Μίκελς, Μανχάιμ, κ.α. 
Οι κλασικοί τής κοινωνιολογίας

Μάρξ, Ένγκελς, Βέμπερ, Καστέλς, Λεφέβρ, κ.α.
Ή  πόλη στό κεφαλαιοκρατικό σύστημα

Σελεστέν Φρενέ 
Τό σχολείο τοΰ λαοΰι
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