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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επανειλημμένα έχει υποστηριχτεί από αστούς και σοσιαλρε- 
φορμιστές ιδεολόγους ότι, παραδοσιακά, ο μαρξισμός διάκειται αρ
νητικά προς την πολιτική. Ό τ ι ο Μαρξ έχει αναπτύξει μεν μια πολι
τική θεωρία, όχι όμως μια θεωρία της πολιτικής. Τα έργα του υποτί
θεται ότι δεν δίνουν απάντηση σε συγκεκριμένα οργανωτικα και θε
σμικά ζητήματα, με τα οποία βρέθηκε αντιμέτωπο, με το πέρασμα του 
χρόνου, το σοσιαλδημοκρατικό κίνημα.

Ο Μαρξ άρχισε να επεξεργάζεται τη θεωρία της πολιτικής με τα 
πρώτα του άρθρα στη Ράινισε Τσάιτουνγκ. Η θεωρία του ολοκληρώ
θηκε στα γράμματα των ώριμων χρόνων του Ένγκελς και αναπτύχθη
κε παραπέρα στα έργα του Λένιν, καθώς και στα σύγχρονα ντο
κουμέντα των κομμάτων του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, ό
που και το Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα Γερμανίας δίνει τη δική του 
θεωρητική συμβολή.

Ασφαλώς, ο μαρξισμός-λενινισμός αποτελεί, στο σύνολο των 
συστατικών του μερών, μια πολιτική θεωρία. Ολες οι κοινωνικές ε
πιστήμες είναι πολιτικές θεωρίες, για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν 
ταξικό χαρακτήρα, απεικονίζουν, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, και πο
λιτικούς συσχετισμούς και αντανακλούν κάποια άποψη της πολι
τικής. Ο Μαρξ κι ο Ένγκελς όμως δεν επεξεργάστηκαν μόνο μια πο
λιτική θεωρία, αλλά ταυτόχρονα, με τη θεωρία τους για την κοι
νωνία, και μια διαλεκτική-υλιστική θεωρία της πολιτικής. Αν και το 
είχε σκοπό, ο Μαρξ δεν κατόρθωσε ποτέ να γράψει μια κριτική της 
πολιτικής με τη μορφή ανεξάρτητης μονογραφίας. Αυτό όμως δεν 
σημαίνει οτι γ ι’ αυτό ο Μαρξ δεν θεμελίωσε, μια θεωρία της πολι
τικής. Αυτή εμπεριέχεται σε πολλά κείμενα και γράμματα του Μαρξ, 
ενώ και ο Ένγκελς συνεισέφερε με αυτοτέλεια στην επεξεργασία και 
τη θεμελϊωση αυτής της θεωρίας. Ο Λένιν έκανε διάκριση μεταξύ
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μιας «υλιστικής αντίληψης για την πολιτική»1, εννοώντας έτσι προ
φανώς τον ιστορικό υλισμό σαν κοσμοθεωρητική θεμελίωση τόυ 
κοινωνικού φαινομένου «πολίτικη», και τη «μαρξιστική πολιτική»2, 
που περιλάμβανε τηναντίληψη των Μαρξ και Ένγκελς για την τα
κτική του επαναστατικού κόμματος της εργατικής τάξης στην πάλη 
των τάξεων, τα ζητήματα της πολιτικής του κόμματος στον αγώνα για 
την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας, τη σταθεροποίηση και τον 
τρόπο χρησιμοποίησής της για την εγκαθίδρυση της νέας κοινωνίας, 
τα ζητήματα της πολιτικής οργανωτικότητας της εργατικής τάξης. 
Εδώ ο Λένιν είχε κυρίως στο νου του τα έργα των Μαρξ και Ένγκελς 
της επαναστατικής περιόδου 1848-1851.

Θέσαμε σαν στόχο μας να περιγράψουμε τη δημιουργία και εξέ
λιξη των απόψεων των Μαρξ και Ένγκελς για την πολιτική, καθώς 
και για μεμονωμένα φαινόμενα της πολιτικής ζωής, για να συμβάλουμε 
σε μια βαθύτερη θεωρητική κατανόηση της μαρξιστικής-λενινι- 
στικής έννοιας για την πολιτική και της πρακτικής πολιτικής του 
κόμματος σήμερα, καθώς και στην αντιπαράθεση με τις παραποιή
σεις της έννοιας της πολιτικής των Μαρξ και Ένγκελς.

Απευθυνόμαστε κατά κύριο λόγο σε καθηγητές και φοιτητές των 
βασικών μαρξιστικών-λενινιστικών σπουδών, σε προπαγανδιστές 
του ΕΣΚΓ, καθώς και των μαζικών οργανώσεων, κι επιθυμούμε να 
συμβάλουμε με το έργο μας στην παραπέρα βελτίωση της διδα
σκαλίας και της κομμουνιστικής διαπαιδαγώγησης. Η μαρξιστικο- 
λενινιστική κατανόηση της έννοιας της πολιτικής κατέχει θέση- 
κλειδί σε όλα τα συστατικά μέρη του μαρξισμού-λενινισμού. Ο α
κριβής καθορισμός του περιεχομένου των κατηγοριών παίζει μεγάλο 
ρόλο στη μετάδοση και αφομοίωση της κοσμοθεωρίας μας, όπως έ
χει τονιστεί επανειλημμένα από τους κλασικούς.

Οι μέχρι τώρα εμπειρίες δείχνουν ότι οι αλλοδαποί φοιτητές που 
σπουδάζουν στη ΓΛΔ, ιδίως όσοι προέρχονται από χώρες της Α
φρικής και της Λατινικής Αμερικής, είναι ιδιαίτερα ανοιχτοί απέ
ναντι σε θεωρητικά ζητήματα πολιτικής στα πλαίσια του μαρξισμού- 
λενινισμού. Η διευκόλυνση αυτών των φοιτητών να αφομοιώσουν τις 
απόψεις των Μαρξ και Ένγκελς για την πολιτική είναι στόχος της 
εργασίας αυτής, και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν έχουν μεταφρα
στεί όλα τα έργα των Μαρξ και Ένγκελς στις μητρικές γλώσσες των

1 Β I Λενιν, «Ο συνασπισμός των καντετων με τους προοδευτικούς και η 
σημασία τους. Απαντα, τομ 21,εκδ «Σύγχρονη Εποχή», σελ 233

2 Β I Λενιν, «Οι καταλυτές μας». Απαντα, τομ 20, σελ 131



ξένων φοιτητών, ή ακόμη γιατί στις πατρίδες τους τα έργα αυτά 
διατίθενται σε περιορισμένη κλίμακα ή είναι εντελώς δυσεύρετα.

Δεν θεωρούμε ότι η μονογραφία μας αποτελεί συμβολή στην έ
ρευνα των έργων των Μαρξ και Ένγκελς, αλλά «χρήσιμη εφαρμογή» 
των εκτεταμένων έργων κι επιστημονικών διαπιστώσεων των εκ
δοτών των τόμων των Απάντων Μαρξ-Ένγκελς (M EGA). Βάση της 
μονογραφίας αποτέλεσαν η αξιολόγηση της 42τομης έκδοσης των 
έργων των Μαρξ και Ένγκελς, των τόμων των M EG A  που έχουν εκ- 
δοθεΐ μέχρι σήμερα και μεμονωμένων βοηθημάτων και μονογραφιών 
που συντάχθηκαν από ερευνητές των έργων των Μαρξ και Ένγκελς, 
καθώς και ένα πλήθος θεωρητικών-ιστορικών εργασιών για το έργο 
των Μαρξ και Ένγκελς, οι σχετικές βιογραφίες του Μαρξ και του 
Ένγκελς συγγραφέων της ΓΛΔ και της ΕΣΣΔ, άρθρα και μονο
γραφίες μαρξιστών-λενινιστών συγγραφέων για θεωρητικά ζητήματα 
της πολιτικής.

Η παρουσίαση .της αντίληψης για την πολιτική των θεμελιωτών 
της κοσμοθεωρίας μας συντελεΐται σε δύο επίπεδα: από τη μια στο 
επίπεδο της φιλοσοφικής-κοσμοθεωρητικής ερμηνείας της πολι
τικής και από την άλλη σαν πολιτική του κόμματος της εργατικής 
τάξης κάτω^από το πρίσμα του επιστημονικού κομμουνισμού. Ο δια
χωρισμός όμως των δύο επιπέδων είναι σχετικός. Η προσέγγιση 
αυτή φαίνεται να είναι αναγκαία στο βαθμό που ο Μαρξ κι ο Έ ν
γκελς διερεύνησαν το κοινωνικό φαινόμενο «πολιτική» πάντα κάτω 
από το πρίσμα της πρακτικής-πολιτικής δραστηριότητας του επανα
στατικού κόμματος της εργατικής τάξης για την εκπλήρωση της ι
στορικής του αποστολής.

Δύσκολη αποδείχτηκε η επιλογή των πολιτικοθεωρητικών προ
βλημάτων που θα παρουσιάζονταν. Στους τόμους του ευρετήριου που 
εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Μαρξισμού-Λενινισμού της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΚΚΣΕ για την έκδοση των έργων των Μαρξ και Έ ν
γκελς στη ρωσική γλώσσα, παρατίθενται για τον όρο πολιτική περισ
σότερα από 4S λήμματα και περιφραστικοί προσδιορισμοί, μεταξύ 
των οποίων και λεπτομερείς αναφορές των Μαρξ και Ένγκελς1. Η 
εμβάθυνση σε όλα τα πολιτικοθεωρητικά ζητήματα που τίθενται, 
ούτε απαραίτητη, αλλά ούτε και εφικτή μοιάζει να είναι. Χρειάστηκε 
από την αρχή να παραιτηθούμε από την παρουσίαση των απόψεων 
των Μαρξ και Ένγκελς για την εξωτερική, την αποικιακή και τη

1 Βλεπε, θεμα τολογικο  ευρετήρ ιο  σ τη  δεύτερη έκδοση  των Α πάντω ν Κ  
Μ αρξ και Φ Ενγκελς, μέρος δεύτερο, Μ όσχα 1978, σελ 109-111 (στα ρωσικά)
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στρατιωτική πολιτική, γιατί διαφορετικά η μονογραφία θα γινόταν 
υπέρμετρα ογκώδης. Από την άλλη πλευρά, μια σύντομη εξέταση των 
προβλημάτων θα συνδεόταν με δυσαναπλήρωτες ελλείψεις της 
ουσίας.

Οι απόψεις των Μαρξ και Ένγκελς για την πολιτική είναι 
στενά δεμένες με τη θεωρία τους για το κράτος και το δίκαιο, για το 
κόμμα και την επανάσταση. Γ ι’ αυτά τα θέματα υπάρχει ήδη εκτενής 
μαρξιστική-λενινιστική βιβλιογραφία, στην οποία μπορέσαμε να α
νατρέξουμε. Αλλά οι απόψεις του Μαρξ για την πολίτικη δεν ταυτί
ζονται ούτε με τις λεγάμενες επιμέρους θεωρίες. Η έννοια της πολι
τικής αντανακλά μια άλλη κατάσταση πραγμάτων απ’ ό,τι οι έννοιες 
του κράτους, του δικαίου, του κόμματος και της επανάστασης.

Το περιεχόμενο της έννοιας της πολιτικής περιλαμβάνει το σύ
νολο των σχέσεων των τάξεων και στρωμάτων σε συνάρτηση με την 
κρατική εξουσία, το σύνολο των σχέσεων μεταξύ εθνών και κρατών. 
Δεν μπορεί να περιοριστεί στην απεικόνιση μεμονωμένων πλευρών 
των πολιτικών συνθηκών, αλλά και δεν αποτελεί το άθροισμα των 
διαπιστώσεων των θεωριών για το κράτος, το δίκαιο, το κόμμα και 
την επανάσταση. Η αντανάκλαση του συνόλου των πολιτικών συν
θηκών αποτελεί μια δική της ποιότητα απέναντι στις θεωρίες που α
ναφέρθηκαν. Έτσι, απο αυτή την ειδική πολιτικοθεωρητική άποψη 
προέκυψαν και τα κριτήρια για την επιλογή των προβλημάτων που 
θα αναλύονταν. Η σειρά παράθεσής τους καθορίστηκε σύμφωνα με 
το ποια θέματα της πολίτικης εξεταζονται κατά κύριο λόγο από τους 
Μαρξ και Ένγκελς στα διάφορα επίπεδα, ποια πολιτικοθεωρητικά 
ζητήματα θεωρούσαν ιδιαίτερα σημαντικά, κάτω από το πρίσμα της 
πολιτικής διαμόρφωσης της εργατικής τάξης, σε αντιστοιχία με τις 
ανάγκες της προλεταριακής ταξικής πάλης.

Ένα ακόμα κριτήριο επιλογής αποτέλεσε το σκεπτικό να εκτε
θούν αναλυτικότερα τα ζητήματα εκείνα, για τα οποία η μέχρι τώρα βι
βλιογραφία είναι περιορισμένη συγκριτικά με άλλα θέματα. Ζητήμα
τα που παίζουν όμως ρόλο στη σημερινή αντιπαράθεση και προθλέ- 
πεται να εξακολουθήσουν να βρίσκονται και αυτά, για μεγάλο διά
στημα, στο επίκεντρο της ιδεολογικής πάλης.

Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη γένεση της διαλεκτικής-υ- 
λιστικής θεώρησης της πολιτικής, την κυρίως φιλοσοφική-κοσμο- 
θεωρητική θεμελίωσή της, και δείχνει τις συνέπειες για την πάλη της 
εργατικής τάξης. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην εφαρμογή 
των διαπιστώσεων που είχαν γίνει μέχρι τότε στην πάλη των τάξεων 
στην πράξη, κατά την επαναστατική περίοδο 1848-1851, καθώς και
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στο βάθεμα και την ολοκλήρωσή της μέσα από τις εμπειρίες των επα
ναστατικών αγώνων. Λογικά και ιστορικά, το.τρίτο κεφάλαιο αποτε
λεί την αποφασιστική τομή μέσα στη μονογραφία. Στο Κεφάλαιο  
γίνεται η τελειωτική διαλεκτική υλιστική θεμελίωση της έννοιας της 
πολιτικής από τον Μαρξ και αποδείχνεται η επιστημονικότητα 
αυτής της αντίληψης για την πολιτική. Στο τέταρτο κεφάλαιο πα
ρατίθενται κυρίως τα κείμενα από την «πολιτική δημοσιολογΐα» των 
Μαρξ και Ένγκελς, καθώς και οι πολιτικοθεωρητικές διαπιστώσεις 
και τα τελικά συμπεράσματα από το έργο Ο εμφύλιος πόλεμος στη  
Γαλλία. Με το Κεφάλαιο  και την αξιολόγηση των εμπειριών της Πα
ρισινής Κομμούνας, οι πολιτικοθεωρητικές απόψεις των Μαρξ και 
Ένγκελς απόκτησαν μια νέα ποιότητα. Για πρώτη φορά, ο Μαρξ κι 
ο Ένγκελς ασχολούνται εκτενέστερα με το ζήτημα του ρόλου της πο
λιτικής στη διαμόρφωση της κομμουνιστικής κοινωνίας. Το πέμπτο 
κεφάλαιο εξετάζει την αντιπαράθεση του Μαρξ με τις θεωρίες του 
Μπακούνιν, την άποψη των Μαρξ και Ένγκελς για την επαναστα
τική τακτική για τη βουλή, καθώς και τη φιλοσοφική θεώρηση της 
πολιτικής, ιδιαίτερα με τον τρόπο που αυτή εκτέθηκε στα γράμματα 
των ώριμων χρόνων του Ένγκελς. Στη συνέχεια γίνεται μια προσέγ
γιση στο θέμα της μετεξέλιξης του μαρξισμού στο λενινισμό και της 
παραπέρα επεξεργασίας της μαρξιστικής-λενινιστικής θεωρίας της 
πολιτικής κάτω από τις νέες συνθήκες του ιμπεριαλισμού από τον 
Λένιν.
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I. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ-ΥΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 
(1842-1848)

1. Για τη μετάβαση από τις ιδεαλιστικές απόψεις 
για την πολιτική στην υλιστική θεωρία της πολιτικής 
στη σκέψη των Μαρξ και Ένγκελς (1842-1843/44)

Η θεμελϊωση και εξέλιξη της θεώρησης της πολιτικής της εργα
τικής τάξης υπήρξε εξαρχής συνδεμένη με τον πρακτικό-πολιτικό 
αγώνα των Μαρξ και Ένγκελς, αρχικά σαν επαναστατών δημο
κρατών κατά της απόλυτης μοναρχίας στην Πρωσία, και από το 1843/ 
44 σαν κομμουνιστών για την κοινωνική απελευθέρωση της εργα
τικής τάξης. Και για την επεξεργασία της διαλεκτικής-υλιστικής 
αντίληψης της πολιτικής ίσχυε η άποψη που εκφράστηκε αργότερα 
από τον Ένγκελς, ότι κάθε καινούργια θεωρία έπρεπε πρώτα να συν
δεθεί με το προϋπάρχον υλικό της σκέψης, όσο κι αν οι ρίζες της 
βρίσκονταν στα οικονομικά γεγονότα1.

Ό σ ον αφορά αυτά τα δεδομένα, ο Μαρξ ήρθε αντιμέτωπος μαζί 
τους, σαν συντάκτης της Ράινισε Τσάιτουνγκαπό το 1842 ως το 1843, 
με τη μορφή του πολιτικού συστήματος της πρωσικής μοναρχίας, 
μέσω του οποίου απόκτησε έμμεσα αντίληψη των .οικονομικών συν
θηκών, όπως, γιίχ παράδειγμα, με την ευκαιρία των συζητήσεων της 
έκτης συνόδου της βουλής της επαρχίας του Ρήνου πάνω στο νόμο 
για την κλοπή ξυλείας και τα παράπονα των αγροτών του Μόζελ για 
την κοινωνική τους ανέχεια.

Ο Ένγκελς, που εργαζόταν σαν έμπορος στο Μάντσεστερ, βρι
σκόταν σε άμεση επαφή με την «οικονομική» σφαίρα της Αγγλίας. 
Στους δρόμους των εργατικών συνοικιών σχημάτισε προσωπική

1 Βλεπε Φ Ενγκελς, «Η εξελιξη του σοσιαλισμού απο την ουτοπία στην ε
πιστήμη», Κ,αρλ Μ αρξ/Φρίντριχ Έ νγκελς, Δ ιαλεχ τά  Εργα, τόμος II, σελ 125
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αντίληψη της κοινωνικής υπόστασης των αγγλων προλετάριων, 
γνώρισε σε εργατικές συγκεντρώσεις τις πολιτικές τους ιδέες και 
μπόρεσε να μελετήσει από πολύ κοντά τα «πλεονεκτήματα» του αγ
γλικού κοινοβουλευτισμού.

Οι θεωρητικές πηγές υπήρξαν και για τους δυο θεμελιωτές της 
κοσμοθεωρίας μας οι ίδιες: η κλασική γερμανική φιλοσοφία, η αγ
γλική πολιτική οικονομία και ο κριτικός-ουτοπικός σοσιαλισμός. 
Ως προς τη σειρά αφομοίωσής τους, όμως, υπήρξε μια διαφορά: Αν ο 
Μαρξ χάραξε αρχικά την πορεία του προς το επαναστατικό εργα
τικό κίνημα κατά κύριο λόγο μέσα από τα φιλοσοφικά και πολιτικά 
διδάγματα της εποχής του, ο Ένγκελς το έκανε, κατά κύριο λόγο, 
μέσα από την εθνική οικονομία. Αρχικά και κατά κύριο λόγο! Αυτό 
σημαίνει λοιπόν, καταρχήν, όχι αποκλειστικά. Σημαίνει και τη συ
μπλήρωση της γνώσης τους μέσα από πρόσθετες θεωρητικές πηγές, 
που στην αρχή είχαν περάσει απαρατήρητες.

Σαν θεωρητικές πηγές για τη θεώρηση της πολιτικής με τη 
στενότερη έννοια, ο ίδιος ο Μαρξ ανάφερε το 1842 τα έργα των Νι- 
κολό Μακιαθέλι, Τόμας Καμπανέλα, Τόμας Χομπς, Μπαρούχ 
Σπινόζα, Χούγκο Γκρόσιους, Ζαν-Ζακ Ρουσό, Γιόχαν Γκότλιμπ Φί- 
χτε και Γκέοργκ Βίλχελμ Φρίντριχ Χέγκελ. Την προσφορά τους έ
βλεπε στην «ενατένιση του κράτους με ανθρώπινα μάτια και την 
ανάπτυξη των φυσικών του νόμων μέσα από τη λογική και την εμπει
ρία»1. Ασφαλώς αυτές δεν υπήρξαν όλες οι πηγές που είχε ο Μαρξ 
στη διάθεσή του εκείνο τον καιρό, ήταν όμως σίγουρα οι σημαντικό
τερες, που του πρόσφεραν τα θεωρητικά εργαλεία κατά την πρώτη 
του δραστηριότητα σαν δημοσιολόγου μέχρι την άνοιξη του 1843.

Η κριτική της φιλοσοφίας και του δικαίου είχε διατυπωθεί από 
τον Χέγκελ στη «συνεπέστερη, αρτιότερη και τελική της μορφή»2. 
Δεν είναι περίεργο το ότι αυτή βρισκόταν στο επίκεντρο των συ
ζητήσεων που γίνονταν από όσους εκείνη την εποχή ασχολούνταν με 
την πολιτική. Διεξάγονταν λοιπόν ζωηρές συζητήσεις στο φημισμέ
νο βερολινέζικο Ντοκτόρενκλουμπ των νεοχεγκελιανών στο Καφέ 
Στέελι στη Σαρλότενστράσε του Ζεντάρμενμάρκτ, της σημερινής 
Πλατείας της Ακαδημίας. Στις συζητήσεις αυτές συμμετείχε και ο 
Μαρξ, παίρνοντας ενεργά μέρος στους διαξιφισμούς, και σαν σπου

1. Karl M are, «D er leitende Artikel in Nr 179 der Kôlnischen Zeitung»,Karl 
M are/Friedrich Engels, W erke(aro  εξής M EW ), τομ. 1, σελ. 103.

2 Karl Mare, «Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung»,
o.n , σελ 384
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δαστής του Δικαίου, αλλά και, απο το 1841, σαν νεοφώτιστος διδά- 
κτωρ. Έπρεπε να διαχωρίσει τη θέση του απέναντι στις χεγκελιανές 
αντιλήψεις κι έφτανε, μέσα από την κριτική τους -  κι εδώ είναι που 
διάφερε από τους συγχρόνους του -  σε ποιοτικά νέες θεωρητικές 
γνώσεις. Από τη διαλεκτική τους άρνηση ανάπτυξε, σε αντιπαράθε
ση με την κοινωνική πρακτική, τα πρώτα βασικά χαρακτηριστικά 
της διαλεκτικής-υλιστικής αντίληψης της πολιτικής.

Στις κυρίαρχες απόψεις για την πολιτική μεταξύ των αστών-δη- 
μοκρατών επαναστατών της εποχής ανήκε και η θεωρία του κράτους 
του λόγου. Η ιδέα αυτή γεννήθηκε μέσα από την κριτική που ασκού
σαν οι γάλλοι διαφωτιστές στην απόλυτη μοναρχία.

Σύμφωνα μ’ αυτές τις αντιλήψεις, το κράτος έπρεπε, ακολουθώ
ντας τις αρχές του ανθρώπινου λογικού, να εκπροσωπεί και να ε
πιβάλλει το γενικό κοινωνικό συμφέρον απέναντι στα ειδικά συμφέ
ροντα της έγγειας ιδιοκτησίας, των οργανισμών, των κλειστών τά
ξεων, των ατόμων.

Ποια ήταν όμως η κατάσταση, ως προς αυτά, στην κοινωνική 
πραγματικότητα του πρωσικού κράτους; Η πρωσική μοναρχία δεν 
μπορούσε να διατηρήσει ακλόνητη και χωρίς αλλαγές την παλιά 
φεουδαρχική τάξη πραγμάτων, όπως αυτή υπήρχε μέχρι το 1806. Με 
τη διαμόρφωση και ανάπτυξη καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, 
η σε συνάρτηση μ’ αυτές όλο και περισσότερο πολιτικά συνειδητο
ποιημένη αστική τάξη οδήγησε αναγκαστικά την κυβέρνηση σε ορι
σμένες παραχωρήσεις για το εμπόριο και τη βιοτεχνία, ενώ η κυβέρ
νηση, από την πλευρά της, προσπαθούσε να διατηρήσει σε όσο το 
δυνατό μεγαλύτερη έκταση τα προνόμια των ευγενών και να επανα- 
κτήσει χαμένες θέσεις. Μέσα στη σύγκρουση αυτή δύο κοινωνικών 
συστημάτων, του φεουδαρχικού που εξακολουθούσε να υπάρχει και 
του καπιταλιστικού που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται, έκανε ήδη αι
σθητή την παρουσία του το προλεταριάτο.

Σε αντίθεση με τη Γαλλία, την Αγγλία και τις ΗΠΑ, όπου οι κα
πιταλιστικές σχέσεις εργασίας επιβλήθηκαν κατά κύριο λόγο με ένα 
αντίστοιχο εποικοδόμημα, στην πρωσική μοναρχία περιπλέκονταν 
δύο είδη αντιθέσεων, ο αγώνας για αστικοδημοκρατικές ελευθερίες 
της αστικής τάξης ενάντια στη φεουδαρχική αντίδραση και η τα
ξική πάλη του αναδυόμενου σύγχρονου β ιομηχανικού προλετα
ριάτου ενάντια στην αστική τάξη. Έ τσι εξηγείται ο ιδιόμορφος ε
κλεκτικισμός του μεσαιωνικού κράτους των κλειστών τάξεων και των 
απαρχών ενός αστικοδημοκρατικού συστήματος διοίκησης στο πρω
σικό κράτος, που χαρακτηρίστηκε από τον Ένγκελς σαν «νόθος μο-
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ναρχϊα», σαν «θαρθαρική μορφή της κυριαρχίας της αστικής τά
ξης»1. Ο Μαρξ κατάδειξε ότι στο άγιο ρωμαϊκό γερμανικό κράτος 
βρίσκει κανείς τις αμαρτίες όλων των μορφών κράτους2. Το πρωσικό 
κράτος απείχε κατά πολύ από την εικόνα του «κράτους του λόγου». 
Η μοναρχία δεν εκπροσωπούσε το γενικό συμφέρον, αλλά τα κοντό
φθαλμα συμφέροντα των ευγενών γαιοκτημόνων.

Ο Μαρξ κι ο Ένγκελς, σαν επαναστάτες δημοκράτες, ήταν κι 
αυτοί ακόμη εγκλωβισμένοι σε ιδεαλιστικές αντιλήψεις για την πο
λιτική. Θεωρούσαν εκείνη την εποχή πως το πρωσικό κράτος επι
δεχόταν μεταρρύθμιση, πως έπρεπε να μεταβληθεί, μέσα από την κρι
τική, σε μια μορφή κράτους, όπου θα εκπροσωπούνταν τα γενικά 
συμφέροντα του λαού, σύμφωνα με τις αρχές του ανθρώπινου λογι
κού. Το φθινόπωρο του 1842 ο Ένγκελς έγραφε ότι ο πρώσος βασι
λιάς, Φρειδερίκος Γουλιέλμος IV «δεν στερείται απόλυτα φιλελευθε
ρισμού και δεν είναι απόλυτα εξουσιαστικός στις προσπάθειές του», 
θέλει να «παρέχει στους πρώσους του όλες τις πιθανές ελευθερίες», 
αλλά βέβαια μόνο με τη μορφή των μεσαιωνικών συντεχνιακών αντι
προσωπειών, διατηρώντας τα δικαιώματα των οργανισμών, των μονο
πωλίων και των προνομίων των ευγενών γαιοκτημόνων. Κατά τον 
Ένγκελς, ο βασιλιάς δεν θέλει να επιτρέψει τη λαίκή εκπροσώπηση, 
ή να παραχωρήσει δικαιώματα του πολίτη και ανθρώπινα δικαιώμα
τα3. Αλλά, σύμφωνα πάντα με την άποψη του Ένγκελς που διατυπώ
θηκε το φθινόπωρο του 1842, η κοινή γνώμη επικεντρωνόταν όλο και 
περισσότερο σε δύο πράγματα: σ ’ ένα αντιπροσωπευτικό σύνταγμα 
και στην ελευθερία του τύπου. Ο Ένγκελς γράφει: «[Ο] βασιλιάς 
μπορεί να κρατάει όποια στάση θέλει, Λρος το παρόν θα του απαιτη
θεί η τελευταία, κι αφού αυτή επιτευχθεί το σύνταγμα θα ακολουθή
σει μέσα σ’ ένα χρόνο»4.

Η πιεστική πρωσική λογοκρισία του τύπου ήταν ένα φαινόμενο 
ιδιαίτερα επώδυνης έκφρασης της αντίθεσης ανάμεσα στην ιδέα του 
κράτους του λόγου και στην κοινωνική πραγματικότητα. Ο Μαρξ 
θεωρούσε αρχικά την ελευθερία του τύπου σαν ένα ιδιαίτερο τρόπο 
εκδήλωσης της γενικής ελευθερίας, που δεν μπορεί να αποκοπεί από 
αυτήν και αποτελεί, μ’ αυτή την έννοια, ένα γενικό ζήτημα προς διε-

1 F Engels, «Deutsche Zustande», Γραμμα III, M E W , τομ 2, σελ. 581
2 Βλεπε Κ. Marx, «Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie Einleit- 

ung», σελ. 387.
3 Βλεπε Friedrich Engels, «Friedrich Wilhelm IV , Konig von Preussen», 

ο π ,  σελ. 451.
4. Ο.π , σελ 453
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ρεύνηση1. Καθώς ήρθε αντιμέτωπος με τις κοινωνικές της προϋποθέ
σεις και συνθήκες, ο Μαρξ αναγνώρισε ότι κάθε είδος ελευθερίας 
υφϊσταται πάντοτε, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό για όλα τα άτομα. Στην 
Πρωσία, η κυβέρνηση απολάμβανε πλήρους ελευθεροτυπίας, ενώ τα 
άλλα κρατικά μέλη τη στερούνταν2. Σύμφωνα με τον Μαρξ, ο τύπος 
έπρεπε ν’ αποτελεί ένα διαμεσολαθητικό κρίκο μεταξύ κυβέρνησης 
και πολιτών, μέσ’ από τον οποίο να έχουν και οι δυο πλευρές, διοι- 
κούντες και διοικούμενοι, τη δυνατότητα να παραθέτουν τις αρχές 
και τις απαιτήσεις τους και να ασκούν αμοιβαία κριτική. Και οι δυο 
πλευρές θα έπρεπε να ενυπάρχουν, όχι μέσα σε μια σχέση καθυπο- 
ταγής, αλλά με ίση υπευθυνότητα σαν πολίτες για την εναρμόνιση 
του γενικού συμφέροντος, που η υπεράσπισή του ανήκει στην αρμο
διότητα της κυβέρνησης, με τα ειδικά συμφέροντα των ατόμων, και, 
κατ’ επέκταση να προσδίδουν γενικό χαρακτήρα στην κατάσταση 
ανάγκης που αντιμετωπίζουν κάποιοι πολίτες σαν μέρος του συνόλου 
του κράτους -  ο Μαρξ είχε εδώ υπόψη του τους αγρότες του Μόζελ. 
Έ τσι, η εξάλειψη μιας κατάστασης ανάγκης σε μια περιοχή θα έπρε
πε να αρθεί στο επίπεδο μιας γενικής, δηλαδή μιας πολιτικής υπόθε
σης3.

Η επονομασία της πρωσικής μοναρχίας σαν «χριστιανικού 
κράτους» από τον Φρειδερίκο Γουλιέλμο IV θεωρήθηκε επίσης από 
τον Μαρξ σαν προσβολή της ιδέας του κράτους του λόγου.

Στην Πρωσία υπήρχαν δύο μεγάλα δόγματα. Σύμφωνα με ποιο θα 
καθοριζόταν «το γενικό πνεύμα του χριστιανισμού», πάνω στο οποίο 
θα στηριζόταν η πολιτική του πρωσικού κράτους; Το γενικό πε
ριεχόμενο της θρησκείας δεν μπορεί να χωριστεί από το θετικό της 
περιεχόμενο, δηλαδή από ένα συγκεκριμένο δόγμα. Ο καθορισμός 
του περιεχομένου του «γενικού χριστιανικού πνεύματος» μέσα από 
ένα δόγμα οδηγεί αναγκαστικά στον αποκλεισμό των οπαδών του άλ
λου από το πολιτικό κράτος και προσβάλλει την αρχή της πολιτικής 
ισότητας των υπηκόων του κράτους4. Ο Ένγκελς έβλεπε στο «χρι

1 Βλέπε Karl Marx, «Die V erhandlungen des 6. rheinischen Landtags», ό π , 
σελ 76-77.

2. Βλεπε ό.π., σελ 51.
3 Βλεπε Karl Marx, «Rechtfertigung des Korrespondenten von der Mosel», 

ό π , σελ. 188 κ. επ. Franz Mehring, Karl Marx. Geschichte semes Lebens, Berlin 
1983, σελ 43

4 Βλεπε Karl Marx, «Bemerkungen über die neueste preussische Zensunn- 
struktiorw.M EW , τομ. 1, σελ. 10 Karl Marx, «Der leitende A rtikel in Nr. 179 der 
Kôlnischen Zeitung», σελ. 102.
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στιανικό κράτος» της πρωσικής κυβέρνησης την «προσπάθεια δια
πραγμάτευσης» μιας ιστορικά άλυτης αντίθεσης ανάμεσα στη θρη
σκευτική ελευθερία των πολιτών και το δέσιμο της εκκλησίας στο 
κράτος, σαν μια «διαπραγμάτευση» μεταξύ αστικοκοινοβουλευτικού 
αντιπροσωπευτικού κράτους και μεσαιωνικού κράτους κλειστών τά
ξεων, δύο ποιοτικά διαφορετικών τύπων κράτους, διαφορετικού κοι
νωνικού συστήματος1. Η «διαπραγμάτευση» αυτή αποδεΐχτηκε πως 
δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια θρησκευτική δικαιολόγηση της από
λυτης μοναρχίας. Τέτιες θεοκρατικές τάσεις δεν υπήρχαν μόνο στο 
πρωσικό κράτος. Υπήρξαν κυρίαρχες σε μια σειρά χώρες της Ανα
τολής κατά το μεσαίωνα και είναι πιθανό να ήταν απόλυτα δικαιολο
γημένες την εποχή εκείνη.

Και στη σημερινή εποχή παρατηρούνται τέτια φαινόμενα σε με
ρικές ισλαμικές χώρες. Σε περισσότερες από 45 χώρες της Αφρικής 
και της Ασίας ζουν σήμερα περίπου 800 εκατομμύρια μωαμεθανοί. 33 
χώρες, όπου περισσότεροι από τον μισό πληθυσμό είναι μωαμεθανοί, 
μπορούν να χαρακτηριστούν «ισλαμικές». Στις χώρες αυτές δεν έχει 
υπάρξει μέχρι σήμερα διαχωρισμός μεταξύ θρησκείας και εγκόσμιας 
εξουσίας: εδώ ισχύει ο μωαμεθανισμός, τουλάχιστον τυπικά, σαν 
θρησκεία του κράτους, όπως και πρώτα. Το Κοράνι θεωρείται σαν 
συνταγματική βάση της ισλαμικής κοινωνίας και αποτελεί τη βα
σική πηγή της ισλαμικής νομοθεσίας, με διαφορές όμως από κράτος 
σε κράτος. Οι ηγεμόνες της Σαουδικής Αραβίας δικαιολογούν έτσι 
την έλλειψη γραπτού συντάγματος.

Ιδιαίτερα έντονος είναι ο θεοκρατικός χαρακτήρας του νέου 
συντάγματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, όπου ο Αγια- 
τολάχ Χομεινί ορίζεται σαν ο ανώτατος πολιτικός και πνευματικός 
ηγέτης του έθνους. Από το Κοινοβούλιο εξάλλου πρέπει να εκλέγε
ται ένα όργανο για την εποπτεία του συντάγματος και της νομο
θεσίας, το Συμβούλιο των Έ ξι, που αποτελείται από εκπροσώπους 
της υψηλότερης βαθμίδας του κλήρου2.

Στην ανάλυση των συζητήσεων της 6ης συνόδου της βουλής της 
επαρχίας του Ρήνου -  ιδίως για το νόμο για την κλοπή ξύλου, ο Μαρξ 
ανακάλυψε την αντίφαση ανάμεσα στη θεωρία του κράτους του λό

1. Βλεπε Fnednch  Engels, «Friednch Wilhelm IV , Komg von Preussen», 
σελ 446 κ. επ.

2 Βλεπε A. G eorgijew, «D er Islam und die Entwicklung der staatlich-politi- 
schen Systeme im N ahen und Mittleren O sten», Sowjetwissenschaftl. Gesellschafts- 
wissenschaftliche Beitrage, (Berlin), 1983, τεύχος 3, σελ·· 419-426
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γου και την κοινωνική πρακτική στη σχέση μεταξύ κυβερνητικών 
θεσμών και λαού, καθώς και μεταξύ σώματος εκπροσώπησης 
(Βουλής) και λαού. Η συλλογή ξύλου διαλογής ήταν ένα παλιό εθι
μικό δικαίωμα των φτωχών. Το εθιμικό αυτό δικαίωμα στηριζόταν 
στη «μεταβαλλόμενη» ιδιοκτησία, το ξύλο διαλογής δεν αποτελούσε 
δηλαδή ούτε ατομική ούτε κοινή ιδιοκτησία. Το ξύλο διαλογής ήταν 
για τον φτωχό αγροτικό πληθυσμό απαραίτητο στην οικονομία. Η 
ποσότητα αγορασμένων καυσόξυλων δεν επαρκούσε. Η υπεράσπιση 
του δικαιώματος συλλογής από τους αγρότες ξύλου διαλογής οδήγη
σε σε πολλές δίκες «κλοπής ξύλου». Από τις 207.478 ποινικές υποθέ
σεις που είχαν υποβληθεί για εκδίκαση το 1836 στην Πρωσία, περί
που 150.000 αφορούσαν παραβάσεις του νόμου για τα δάση, το 
κυνήγι και τους βοσκότοπους1. Αφότου το ξύλο διαλογής απόκτησε 
βιομηχανική χρησιμότητα, οι ιδιοκτήτες δασών κατάργησαν αυθαί
ρετα το εθιμικό δικαίωμα συλλογής ξύλου διαλογής και χαρακτήρι
σαν το ξύλο αυτό ατομική τους ιδιοκτησία. Η συλλογή ξύλου δια
λογής έγινε έτσι «κλοπή».

Σύμφωνα με τη θεωρία του κράτους του λόγου, σαν εκπροσώπου 
του γενικού συμφέροντος, το πρωσικό κράτος θα έπρεπε να είχε 
προστατέψει τον φτωχό αγροτικό πληθυσμό απέναντι στην αντιποίη
ση εκμέρους των ατόμων με ατομική ιδιοκτησία και να είχε υπαγάγει 
το εγωιστικό ειδικό συμφέρον της ατομικής ιδιοκτησίας στο γενικό 
συμφέρον. Συνέθαινε όμως το αντίθετο. Και ακόμη περισσότερο! Οι 
ιδιοκτήτες δασών και ξύλου είχαν φτάσει στο σημείο να υπαγάγουν 
τα κρατικά όργανα στους εαυτούς τους και να μετατρέψουν κρατι
κούς θεσμούς σε εκτελεστικά όργανα για την εξυπηρέτηση των ιδιω
τικών τους συμφερόντων, «η κρατική εξουσία σ την υπηρεσία του ι
διοκτήτη δάσους»2.

Το γενικό δίκαιο δεν χρησιμοποιόταν κατά των ιδιοκτητών, που 
δεν υποχρεώνονταν να το σεβαστούν και να υποτάξουν τα συμφέ- 
ροντά τους στο γενικό δίκαιο. Σαρκαστικά παρατηρεί ο Μαρξ συ
νοψίζοντας: «Το συμφέρον του δικαίου επιτρέπεται να μιλήσει, όσο 
είναι το δίκαιο του συμφέροντος, αλλά οφείλει να σιγήσει μόλις έρ
θει σε σύγκρουση μ’ αυτόν τον άγιο.»3 Με το νόμο για την κλοπή του 
ξύλου, η πρακτική κυβέρνηση είχε εγκαταλείψει ένα μέρος των πο
λιτών του κράτους στο συμφέρον των ιδιοκτητών δασών του Ρήνου.

1 Βλεπε Franz M ehring, Karl Marx, σελ. 51
2 Karl Marx, «Verhandlungen des 6 rheimschen Landtags», σελ 130 Βλεπε 

επίσης σελ 119 κ επ , 130, 142 κ επ
3 Βλεπε ο π., σελ 145
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Ποια ήταν η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη βουλή, την «εκ
προσώπηση» της επαρχίας; Η θουλη ήταν μια αντιπροσωπεία κλει
στών τάξεων. Η κάστα των ευγενών, των ιπποτών, δηλαδή κύρια οι 
ευγενείς γαιοκτήμονες, οι εκπρόσωποι των πόλεων (εμπόριο και βιο
τεχνία), καθώς και από τις αγροτικές κοινότητες ήταν οι «εκπρόσω
ποι» της επαρχίας. Το εκλογικό σύστημα του 1824 όριζε σαν τα ση
μαντικότερα κριτήρια του εκλογικού δικαιώματος τη γαιοκτησία, 
καθώς και τη «συνύπαρξη με μια χριστιανική εκκλησία». Έτσι, ο 
πραγματικός λαός δεν εκπροσωπείτο1.

Ο Μαρξ κατέδειξε δύο πράγματα: Πρώτο. Η θέληση της «πλειο- 
ψηφίας» στη βουλή και η θέληση της πλειοψηφίας του πληθυσμού 
είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Η «πλειοψηφία» στη 
βουλή εκπροσωπούσε ειδικά συμφέροντα ιδιωτικής ιδιοκτησίας, όχι 
τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των πολιτών της επαρχίας. Δεύτερο. 
Η (γερμανική) βουλή, σαν συνέλευση κλειστών τάξεων, δεν ταυτίζε
ται με το αστικοκοινοθουλευτικό αντιπροσωπευτικό σύστημα στη 
Γαλλία και την Αγγλία. Στην Πρωσία, ο βουλευτής είναι εκπρόσω
πος των γαιοκτημόνων, ενώ οι άγγλοι και οι γάλλοι κοινοβουλευτι
κοί εκπρόσωποι εκλέγονται σαν εκπρόσωποι του λαού.

Στην Πρωσία ίσχυε σαν κριτήριο για την εκπροσώπηση η γαιο
κτησία, ελεύθερη από κρατικές υποχρεώσεις (π.χ. φοροαπαλλαγή), 
ενώ αντίθετα, στην Αγγλία και τη Γαλλία, ό,τι «έχει κανείς για το 
κράτος», η «κρατική δραστηριότητα της ιδιοκτησίας», εδώ όμως ο 
Μαρξ αποστασιοποιείται καθαρά και από το αγγλικό και το γαλλικό 
σύστημα εκπροσώπησης2.

Ας σημειωθεί ήδη στο σημείο αυτό ότι ο Μαρξ κι ο Ένγκελς δεν 
θεώρησαν ποτέ ούτε τη συνέλευση των κλειστών τάξεων, ούτε το α- 
στικοκοινοβουλευτικό αντιπροσωπευτικό σύστημα σαν δημοκρατία. 
Η δημοκρατία ήταν για τον Μαρξ συνδεμένη πάντοτε με την κατάρ
γηση της ατομικής ιδιοκτησίας, κι από το τέλος του 1843, με την επε
ξεργασία του συγγράμματος του Για το εβραϊκό ζήτημα  με τον κομ
μουνισμό3.

1 Βλεπε το παραρτημα των φύλλων αριθμ 335 και 336 της Α λγκεμά ινε  Τσάι- 
τουνγκ  του Α ουγκσμπουργκ για τις μόνιμες επιτροπές στην Πρωσία. M E W , συ
μπληρωματικός τομος, πρώτο μέρος, σελ. 406-407 Franz M ehnng, Karl Marx, 
σελ 47 κ επ

2 Βλεπε ο π., σελ 416
3. Βλεπε Rolf Bauermann, «Zur Ausarbeitung der Dem okratie -  und Dikta- 

tur -  Auffassung durch Marx in den vierziger und Anfang der fünfziger Jahre des 
19. Jahrhunderts», M arx -  Engels -  Jahrbuch 2, Berlin 1979, σελ. 111κ. επ.
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Είναι σημαντικό να τονιστεί αυτό, γιατί η δημοκρατία ταυτίζε
ται μέχρι και σήμερα από την αστική πλευρά με τον κοινοβουλευτι
σμό. Το αστικοκοινοβουλευτικό αντιπροσωπευτικό σύστημα αποτε
λούσε εκείνη την εποχή πρόοδο απέναντι στη μεσαιωνική συνέλευ
ση των κλειστών τάξεων. Αυτό έκφρασε ο Μαρξ σαν δημοκράτης, 
τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο.

Την πολεμική του αιτιολόγησε με στοιχεία από το πολιτικό σύ
στημα, όπως αυτό είχε ήδη διαμορφωθεί στην Πρωσία. «Οι πραγμα
τικές σφαίρες διακυβέρνησης, κατεύθυνσης, διοίκησης, φορολόγη- 
σης, εκπαίδευσης, διαπαιδαγώγησης του κράτους, σφαίρες μέσα στις 
οποίες συντελείται η όλη κίνησή του, είναι περιφέρειες, αγροτικές 
κοινότητες, κυβερνήσεις, επαρχιακές διοικήσεις, στρατιωτικά τμή
ματα, αλλά δεν είναι οι τέσσερις κατηγορίες κλειστών τάξεων, οι 
οποίες μάλιστα, σ’ αυτές τις υψηλότερες ενότητες, περιπλέκονται 
ποικιλότροπα και δεν διαχωρίζονται από την ίδια τη ζωή, αλλά μόνο 
μέσ’ από τα χαρτιά και τα μητρώα.»1 Τα πρακτικά ζητήματα, με τα 
οποία ερχόταν αντιμέτωπος ο Μαρξ, προπάντων όσα σχετίζονταν με 
το νόμο για την κλοπή του ξύλου και την κατάσταση ανέχειας των 
αγροτών του Μόζελ, τον οδήγησαν στην έγκαιρη διαπίστωση ότι η 
λύση τους δεν ήταν δυνατή με τις θέσεις της φιλοσοφίας του Χέγκελ 
για το κράτος και το δίκαιο, και αποτέλεσαν τις πρώτες αφορμές για 
την ενασχόλησή του με οικονομικά ζητήματα2.

Η πρακτική μοναρχία όμως τώρα δεν ήταν το σύγχρονο «πολι
τικό κράτος». Με τον όρο αυτό η πολιτική διανόηση της εποχής και 
οι Μαρξ και Ένγκελς εννοούσαν την αστικοδημοκρατική πολιτεία, 
τουλάχιστον ένα αστικοκοινοβουλευτικό αντιπροσωπευτικό κράτος, 
όπως αυτό υπήρχε στην Αγγλία, με τη μορφή συνταγματικής μο
ναρχίας. Το πρωσικό κρατικό οικοδόμημα έπρεπε λοιπόν να μετα
τραπεί σύμφωνα με τις αρχές αυτές του κράτους του λόγου σ’ ένα 
σύγχρονο «πολιτικό κράτος». Αλλά και στην Αγγλία, στο αστικό κα
πιταλιστικό αυτό κράτος με ταξικούς συσχετισμούς περισσότερο α
ναπτυγμένους απ’ ό,τι στην Πρωσία, η κοινωνική πρακτική δεν αντα- 
ποκρινόταν στις ιδέες του κράτους του λόγου.

Μέσ’ από τη δράστη ριότητά του σαν εμπόρου στο Μάντσεστερ, 
ο Ένγκελς κατάληξε, από διαφορετικούς δρόμους απ’ ό,τι ο Μαρξ,

1 Βλέπε το παράρτημα των φύλλων αριθμ 335 και 336 της Α λγκεμα ινε  Τσαι- 
τουνγκ  του Αουγκσμπουργκ για τις μόνιμες επιτροπές στην Πρωσία. M E W , συ
μπληρωματικός τόμος, πρώτο μέρος, σελ 409-410

2 Βλέπε Κ. Μαρξ, «Κ ριτική της Π ολίτικης Ο ικονομίας», τεύχος πρώτο 
Προλογος. Κ. Μαρξ/Φ Έ νγκελς, Δ ιαλεχ τά  Εργα, τόμ. I, σελ 423-424.
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σε ανάλογες γνωσιακές διαπιστώσεις. Εάν το Δεκέμβρη του 1842 εκ- 
πλησσόταν ακόμη από το γεγονός ότι στους «στενοκέφαλους θρετα- 
νούς» δεν ήταν δυνατό να μάθει κανείς «ότι τα αποκαλούμενα υλικά 
συμφέροντα δεν μπορούν ποτέ στην ιστορία να εμφανίζονται σαν 
αυτόνομοι, κατευθυντήριοι στόχοι, αλλά ότι εξυπηρετούν πάντα, συ
νειδητά ή ασυνείδητα, μία αρχή, που κινεί τα νήματα της ιστορικής 
προόδου»1, επισήμαινε ήδη το Μάη του 1843 «ότι στην Αγγλία τα 
κόμματα ταυτίζονται με τα κοινωνικά επίπεδα και τις τάξεις»2, ότι 
υπάρχει ένας συσχετισμός ανάμεσα στα οικονομιικά συμφέροντα και 
την πολιτική δραστηριότητα των ενεργών τάξεων και στρωμάτων3. 0  
Ένγκελς διαπίστωσε ότι τα οικονομικά συμφέροντα των τάξεων οδη
γούν αναγκαστικά στο σχηματισμό πολιτικών κομμάτων, αφού οι 
τάξεις αυτές μπορούν να επιβάλουν τα συμφέροντά τους μόνο με πο
λιτική μορφή. Το καλοκαίρι του 1844 έγραφε ότι, στην Αγγλία, όλη 
η εσωτερική πολιτική είναι η μορφή που παίρνουν τα κοινωνικά 
ζητήματα, για να μπορέσουν ν’ αποκτήσουν ισχύ με γενικότερο, ε
θνικό τρόπο4.

Οι πρώτες αυτές έρευνες, οδήγησαν, κατά το τέλος του 1842 και 
τις αρχές του 1843, τον Μαρξ σε δικαιολογημένες αμφιβολίες για το 
αν η πολιτική ζωή είναι πραγματικά η βάση της αστικής κοινωνίας, 
αν το κράτος καθορίζει την κοινωνία, ή αντίστροφα, αν οι αρχές του 
κράτους του λόγου μπορούν πραγματικά να επιβληθούν στην πράξη 
στα ιδιαίτερα συμφέροντα των ατόμων. Ο προβληματισμός ειδικά 
γύρω από τις «κλοπές ξύλου» οδήγησε τον Μαρξ στη διαπίστωση ότι 
τα κοινωνικά δεινά δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν με πολιτικά μέ
τρα και ότι τα αίτιά τους δεν πρέπει να αναζητούνται στην κρατική 
βούληση, αλλά στην ίδια την αστική κοινωνία.

Αυτό που διέκρινε κυρίως τον Μαρξ και τον Ένγκελς από άλ
λους αστούς δημοκράτες της εποχής τους ήταν η ανοιχτή τους το
ποθέτηση με το μέρος των εργαζόμενων τάξεων. Αυτό εκφραζόταν 
συχνά στα άρθρα για το νόμο της κλοπής ξύλου και την κατάσταση 
των αγροτών του Μόζελ, όπου ο Μαρξ υποστήριζε τα συμφέροντα 
του φτωχού, πολιτικά απογυμνωμένου από δικαιώματα και κοινωνικά ά-

1. Friedrich Engels, «Die innem  K nsen», M E W , τόμος 1, σελ 456457.
2. Friedrich Engels, «Briefe aus London», o . i t , σελ. 468
3. Βλεπε ό.ιι., σελ. 473.
4. Βλεπε Friedrich Engels, «Die Lage Englands I Das achtzehnte Jahr- 

hundert», o .k ., σελ 559.
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κλήρου πλήθους απέναντι στο πρακτικό κράτος1. Ο Ένγκελς ασκού
σε κριτική στην αγγλική αστική κυβέρνηση, προσάπτοντάς της ότι 
άφηνε τους άκληρους και πεινασμένους να χαθούν, ότι δεν ενδια
φερόταν γ ι’ αυτούς, ότι τους έκλεινε σε φυλακές ή τους εξόριζε σε 
αποικίες εγκληματιών2.

Το καλοκαίρι του 1843 συντελέστηκε στη σκέψη του Μαρξ η ε
κρηκτική μετάβαση από την επαναστατική-δημοκρατική στην επα- 
ναστατική-προλεταριακή θεώρηση της πολιτικής. Το ανολοκλήρω
το χειρόγραφο Η  Κ ριτική της φιλοσοφίας του δικαίου του Χ έγκελ  
θεωρείται, μαζί με τα Αποσπάσματα του Κρόιτσναχ, που γράφτηκαν 
τον Ιούλη και Αύγουστο του 1843, σαν κλειδί στη μαρξιστική-λενινι- 
στική φιλολογία, ως προς το ιστορικό περιεχόμενο και το περιεχόμε
νο της θεωρίας για το κράτος, κλειδί που αφήνει να διαφανεί η μετά
βαση του Μαρξ σε υλιστικές και κομμουνιστικές θέσεις3.

Πρόκειται για μια ρέουσα μετάβαση.Οι απαρχές της φάνηκαν 
ήδη στα άρθρα του στη Ράινισε Τσάιτουνγκ. Όπως επισήμανε ο Λέ- 
νιν, σ’ αυτά τα άρθρα του «αρχίζει να διαγράφεται το πέρασμα του 
Μαρξ από τον ιδεαλισμό στον υλισμό και από τον επαναστατικό δη
μοκρατισμό στον κομμουνισμό»4. Το διάστημα από Ιούλη/Αύγουστο 
του 1843 μέχρι Γενάρη 1845 είναι προφανώς η «περίοδος, κατά την 
οποία ο Μαρξ κι ο Ένγκελς ολοκλήρωσαν τη μετάβασή τους στον 
υλισμό και τον κομμουνισμό και καταπιάστηκαν με την επεξεργασία 
της προλεταριακής θεωρίας»5.

Ο Μαρξ «ξεκινούσε ορμώμενος αρχικά -  στο Κρόιτσναχ -  
ακόμα από μια επαναστατική-δημοκρατική θέση, αργότερα -  στο 
Παρίσι -  ήδη από την προλεταριακή θέση. Αυτό καθόρισε τη στάση 
του προς τα εξεταζόμενα ζητήματα»6, μεταξύ των οποίων και του κοι

1. Βλεπε Karl Marx, «V erhandlungen des 6. rheinischen Landtags», σελ 11 S.
2. Βλέπε Friedrich Engels, «Lage der arbeitenden Klasse in England», σελ.

465.
3. Βλεπε D eutsch  -  Franzôsische Jahrbucher. Εισαγωγή του Joachim Hôpp- 

ner, Leipzig 1981, σελ. 42.
4. Β. I. Λένιν, «Κ αρλ Μαρξ», Α παντα, τόμος 26, σελ 81
5. Εισαγωγή στα M E G A ,τμήμα 4, τομος 2, σελ. 11 *
6. Βλεπε ό.π. σελ. 11 *-12*, Βλέπε επίσης: Rolf Dlubek/Renate M erkel, M arx 

und Engels über die sonahstische und komm um stische Gesellschaft, Berlin 1981, 
σελ. 34-35. Wolfgang Schneider, Kurze Geschichte der Theorie des wissenschaftli- 
chen Kom m unism us, Berlin 1982, σελ 51 N. I. Lapin, D er junge M arx, Berlin 
1974, σελ. 190,207 H ans-Peter Jaeck, D ie franzôsische bürgerliche Revolution von 
1789 im  Fruhwerk von Karl M arx (1843-1846), Berlin 1979, σελ 17-18
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νωνικού φαινομένου «πολιτική». Για το τελευταίο αυτό, μεγάλο ρόλο 
έπαιξε η σε βάθος και έκταση μελέτη της ιστορίας της Γαλλικής Ε
πανάστασης, ειδικότερα της συντακτικής συνέλευσης και της δικτα
τορίας των Ιακωβίνων, του κοινοβουλευτικού αντιπροσωπευτικού 
συστήματος στην Αγγλία και τη Γαλλία, καθώς και η ανάλυση συ
νταγμάτων θορειοαμερικάνικων κρατών1. Ή δη κι απο άλλη πλευρά 
υποδεικνύεται η επίδραση της σύγχρονης επιστημονικής και ιστο
ρικής φιλολογίας για τη Γαλλική Επανάσταση πάνω στην ανάπτυξη 
του μαρξισμού. Συνεπώς αποδίδεται στους φιλελεύθερους γάλλους ι
στορικούς της περιόδου της παλινόρθωσης ακόμη και μια περιορι
σμένη λειτουργία τους σαν πηγές2. Με βάση αυτές τις μελέτες και 
σε συνάρτηση με τις μέχρι τότε πρακτικές εμπειρίες του, ο Μαρξ έ
φτασε, στο χειρόγραφο για τη φιλοσοφία του δικαίου του Χέγκελ, 
το 1843, σε ποιοτικά νέες γνωσιακές διαπιστώσεις για τη θεωρία της 
πολιτικής.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Μαρξ βρισκόταν την ε
ποχή εκείνη η σχέση κράτους και κοινωνίας. Ο Μαρξ εντόπισε την 
προσφορά του Χέγκελ στο ότι απεικόνισε θεωρητικά σαν αντίφαση 
το διαχωρισμό της αστικής κοινωνίας από το πολιτικό κράτος. 
Αλλά ο Χέγκελ δεν ήταν σε θέση να λύσει την αντίφαση αυτή, λόγω 
του ιδεαλιστικού του μοντέλου προσέγγισης. Η βασική του επιδίωξη 
να εξαλείψει την αντίθεση μεταξύ αστικής κοινωνίας και πολιτικού 
κράτους, η ταύτιση του συστήματος του ειδικού συμφέροντος με το 
γενικό συμφέρον, προσέκρουσε αναγκαστικά στο ότι εκείνος έβλεπε 
τους καθοριστικούς παράγοντες αυτής της διασύνδεσης μέσα στην 
ιδέα και στο ίδιο το κράτος. Η κοινωνία, η οικογένεια, ο άνθρωπος 
αποτελούσαν κατά τον Χέγκελ ανώτατη αλήθεια του κράτους, προέ- 
κυπταν από την ιδέα του κράτους. Από το γεγονός αυτό προέκυψε η 
συντηρητική του αναζήτηση λύσης. Σαν διαμεσολαθητικό στοιχείο 
μεταξύ κράτους και κοινωνίας εμφανίζονταν στο μεσαιωνικό κράτος 
οι κλειστές τάξεις, στο αστικό αντιπροσωπευτικό κράτος η νομοθε
τική συνέλευση. Το στοιχείο των κλειστών τάξεων ο Χέγκελ το θεω
ρούσε σαν μετουσίωση της αστικής κοινωνίας, μέσα στο πολιτικό

1 Για τα τεύχη των αποσπασματων του Κ ροιτσναχ βλεπε. Εισαγωγή στα 
M E G A 2, τμήμα 4, τομος 2, σελ 11* κ. επ Ν. I. Lapin, D er junge  Marx, σελ 225 
κ επ. H ans-Peter Jaeck, D ie franzosische burgerliche Revolution von 1789 im  
Fruhwerk von Karl Marx (1843-1846), σελ. 23 κ επ

2. Βλεπε H ans-Peter Jaeck, D ie franzosische burgerliche R evolution von 1789 
im Fruhwerk von Karl Marx (1843-1846), σελ 11-12
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κράτος. Έ τσι όμως δεν λυνόταν η αντίθεση, αλλά μετατοπιζόταν 
στις κλειστές τάξεις και αντίστοιχα στη νομοθετική συνέλευση.

Στην κληρονομικά) δικαίω ηγεμονία -  δηλαδή στη φεουδαρ
χική γαιοκτησία -  ο Χέγκελ έβλεπε μια κλειστή κοινωνική τάξη, με 
ιδιαίτερη πολιτική γενικότητα, λόγω της ανεξαρτησίας της από 
θρόνο, αξιώματα, τίτλους ή εισοδήματα προερχόμενα από το εμπόριο 
ή τη βιοτεχνία, από μη σταθερές δηλαδή πηγές. Εδώ έβλεπε το 
«ανώτατο οικοδόμημα του πολιτικού κράτους». Αλλά ο καταλογι
σμός μιας ιδιαίτερης πολιτικής γενικότητας σε μία κλειστή κοινω
νική τάξη σημαίνει άρση της πολιτικής ισότητας διαφορετικών κοι
νωνικών υπάρξεων, σημαίνει τελικά τη διατήρηση του φεουδαρχι
κού κράτους των κλειστών τάξεων. Ο Χέγκελ συγχέει το μεσαιωνικό 
κράτος κλειστών τάξεων με το αστικοκοινοβουλευτικό αντιπροσω
πευτικό κράτος, πράγμα που ο Μαρξ αποκάλεσε σαν το «χειρότερο 
κράμα ετερόκλητων στοιχείων»1.

Ο Μαρξ αντέστρεψε το μοντέλο προσδιορισμού. Δεν είναι η 
ιδέα και το κράτος που προσδιορίζουν την αστική κοινωνία, αλλά το 
άντίστροφο2. Η γνωσιακή αυτή διαπίστωση δεν βγήκε με επαγωγικό 
θεωρησιακό τρόπο από τη φιλοσοφία του κράτους του Χέγκελ, αλλά 
ανταποκρινόταν στις εμπειρίες του σαν συντάκτη της Ράινισε Τσάι- 
τουνγκ, οπότε είχε ήδη έρθει αντιμέτωπος μ’ αυτή την αντίθεση3.

Στη μαρξιστική-λενινιστική φιλολογία είναι αμφιλεγόμενο το 
κατά πόσο αυτή η αντιστροφή μπορεί να εννοηθεί σαν «βασική γνω- 
σιακή διαπίστωση μιας νέου είδους θεωρίας για το κράτος που υπήρ
χε ήδη από το 1843»4. Πρόκειται ήδη για μια σαφή υλιστική αντίλη
ψη του Μαρξ, με την έννοια του ορισμού του πολιτικού κράτους 
μέσω της οικονομικής βάσης;

Κατά τον Γκϊντερ Αλεξάντερ, η «“βασική ιδέα” (Λένιν) του ι

1. Βλεπε Karl Marx, «Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie», σελ 
309, 300.

2. Βλεπε ô  π , σελ 206-207, 224.
3 Βλέπε G unter A lexander, «Die Bedeutung der Marxschen Schriit “Kritik 

des Hegelschen Staa tsrtchts” für die philosophie - histonsche Genesis der Lehre 
von Basis und O berbau», A rbeitsblàtter zur M arx -  Engels -  Forschung. Π ανεπι
στήμιο M artin-Luther, Halle-W ittenberg, Τμήμα μαρξισμου-λενινισμου, Halle 
(Saale) 1978, τεύχος 5.σελ. 6.

• 4 Ileana Bauer/A m ta Liepert, «Zum Verhaltms von politischem Staat und 
bürgerlicher Gesellschaft in M arx’ Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie von 
1843» D eutsche Z e itschn ft für Phitosophie(<yto εξής DZfPhX  1981, τεύχος 10, σελ 
1190
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στορικού υλισμού, σύμφωνα με την οποία οι υλικές συνθήκες αποτε
λούν τη βάση για τις ιδεολογικές συνθήκες [...] είναι στην ουσία έ
τοιμη, με την αντιστροφή της σχέσης κράτους και αστικής κοι
νωνίας σύμφωνα με τον Χέγκελ, χωρίς να έχει αρχίσει ακόμα ο α
κριβής υλιστικός προσδιορισμός των όρων. Αλλά η υλιστική αρχή 
υφϊσταται και εφαρμόζεται κοσμοθεωρητικά-υλιστικά σωστά στα α
ποφασιστικά επίπεδα»1. Ο Ρολφ Μπάουερμαν χαρακτηρίζει αυτή 
την αντιστροφή σαν «πρώτο βήμα προς τον υλισμό»2. Σύμφωνα με 
τον Ν . I. Λάπιν, το χειρόγραφο του 1843 αποτελεί μαρτυρία «της συ
νειδητής μετάβασης του Μαρξ στον υλισμό»3. Μ’ αυτή την έννοια 
μπορεί η αντιστροφή αυτή στο χειρόγραφο του 1843 να θεωρηθεί 
απόλυτα σαν πρώτη θεμελιωτή από τον Μαρξ μιας ποιοτικά νέας 
θεωρίας για το κράτος.

Πώς μπορεί όμως να λυθεί αυτή η αντίθεση; Ο Μαρξ εξέτασε τα 
φαινόμενα αυτής της αντίθεσης στην αρχαία, τη μεσαιωνική και τη 
«σύγχρονη» (την καπιταλιστική) κοινωνία. Στην αρχαία κοινωνία, 
το κράτος αποτελεί ιδιωτική υπόθεση των πολιτών (με εξαίρεση τους 
σκλάβους), στη μεσαιωνική κοινωνία κράτος και κοινωνία ταυτίζο
νται και στην κοινωνική ανισότητα αντιστοιχεί κι η πολιτική α
νισότητα. Στη σύγχρονη αστική κοινωνία, μετά από την άρση των 
πολιτικών προνομίων ιη ς  γαιοκτησίας και τη μετατροπή των πολι
τικών κλειστών τάξεων σε κοινωνικές τάξεις, το κράτος και η κοι
νωνία, οι πολίτες του κράτους και το μέλος της αστικής κοινωνίας 
διαχωρίζονται, η τυπική πολιτική και νομική ισότητα των ατόμων 
είναι αντίθετη με την πραγματική κοινωνική ανισότητα και το «πολι
τικό κράτος» έρχεται σε σύγκρουση με την ίδια του την υπόσταση4.

Τη λύση της αντίθεσης αυτής την έβλεπε ο Μαρξ στη δημο
κρατία, όπου η αντίληψή του για τη δημοκρατία ήταν ακόμα πολύ

1 G unter A lexander, «Die Bedeutiing der M arxschen Schnft, “ Kritik des He- 
gelschen Staatsrechts” fur die philosophie-historische Genesis der Lehre von Basis 
und Ü berbau», ό.π., σελ 9.

2. Rolf Bauerm ann, «Die Einheit der Theorie -  wichtiges Pnnzip in der A r
beit von Karl Marx», Beitràge zum  m am stisch-leninistischen Grundlagenstudium, 
(Leipzig), 1983, τεύχος 3, σελ 26

3. N. I. Lapin, D er junge Marx, σελ. 207. Βλεπε G A Bagaturija, «Ü ber ei- 
nige Besonderheiten der Entwicklung des Marxismus als theoretisches System», 
Sowjetwissenschaft. Gesellschaftswissenscbaftliche B titràge, 1983, τεύχος 3, σελ 
340.

4. Βλεπε Κ. Marx, «Briefe aus den “ Deutsch - Franzosischen Jahrbuchern"», 
M E W , τόμος I, σελ 345
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αφηρημένη1. Εξετάζοντας τη νομοθετική συνέλευση, έφτασε έτσι ο 
Μαρξ στην αντίληψη ότι στην προσπάθεια της αστικής κοινωνίας 
για την όσο το δυνατό καθολική συμμετοχή στη νομοθετική εξουσία 
διακρϊνεται η τάση «να μεταθληθεϊ η πολιτική  κοινωνία σε πραγμα
τική κοινωνία»2, να αρθεί δηλαδή ο δυϊσμός κράτους και κοινωνίας.

Ο Μαρξ έβλεπε κάτω από διττό πρίσμα την εκλογή των εκ
προσώπων στη νομοθετική συνέλευση. Από τη μια πλευρά, η ε
κλογή είναι η «άμεση», η «απευθείας» σχέση της αστικής κοινωνίας 
με το κράτος, με τη νομοθετική εξουσία της αστικής κοινωνίας σαν 
του αντιπροσωπευτικού της στοιχείου, κι έτσι η·έκφραση του διαχω
ρισμού μεταξύ πολιτικού κράτους και κοινωνίας. Από την άλλη 
πλευρά, η αστική κοινωνία ανυψώνεται μέσ’ από την απεριόριστη, ε
νεργητική και παθητική, εκλογή σε πολιτική  ύπαρξη, σαν την αλη
θινή της γενική ουσιαστική ύπαρξη. «Η αστική κοινωνία, θέτοντας 
την πολιτική της ύπαρξη πραγματικά σαν την αληθινή  της, έχει θέ
σει ταυτόχρονα την αστική της ύπαρξη, σε αντιπαράθεση με την πο
λιτική, σαν ασήμαντη, και με το διαχωρισμό του ενός εκλείπει το άλ
λο, το αντίθετό του. Η εκλογική μεταρρύθμιση  λοιπόν, μέσα στο α- 
φηρημένο πολιτικό κράτος, είναι η ανάγκη διάλυσής του, αλλά επί
σης και διάλυσης της αστικής κοινωνίας,»3

Ο Μαρξ επομένως έκανε σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στη δημο
κρατία σαν «εκπροσώπηση», σαν «πολιτική» δημοκρατία και τη δη
μοκρατία σαν βασικό σύνταγμα, σαν μορφή οργάνωσης της ζωής του 
λαού. Σ’ αυτό το σκεπτικό εμπεριέχεται το ερώτημα, πώς πρέπει να 
είναι φτιαγμένη μια κοινωνία, στην οποία η δημοκρατία δεν εμφανί
ζεται μόνο τυπικά σαν μια πολιτική εκπροσώπηση αποκομμένη από 
το λαό, αλλά πραγματικά σαν μορφή οργάνωσης της ζωής του λαού, 
σαν βασικό σύνταγμα του λαού, μέσα στα πλαίσια του οποίου ρυθμί
ζει ο ίδιος τις υποθέσεις του.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Μαρξ έδοσε απάντηση στο ερώτη
μα αυτό στις εισηγήσεις του για τα Γερμανο-γαλλικά Χρονικά. Στο 
«Γράμμα του Σεπτέμβρη» έφτασε σε βαθύτερη κατανόηση της σύ
γκρουσης του «πολιτικού κράτους» με τις κοινωνικές του προϋποθέ

1 Βλεπε Rolf Bauermann, «Zur A usarbeitung der Dem okratie - und D iktatur 
- Auffassung durch Marx in den vierziger und Anfang der fünfziger Jahre des 19. 
Jahrhunderts», σελ 107 κ. επ.

2 Karl Marx, «Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie», σελ 324
3 Βλεπε ο π , σελ 326, 327
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σεις1. Το πολιτικό κράτος «θεωρεί ότι η λογική έχει πραγματωθεί 
παντού. Και παντού φτάνει όμως στην αντίφαση του ιδανικού του 
προσδιορισμού με τις πραγματικές του προϋποθέσεις». Από την 
αντίφαση αυτή, ο Μαρξ άφησε να διαφανεί η «κοινωνική αλήθεια». 
Ο Μαρξ έβλεπε το πολιτικό κράτος σαν τον «πίνακα περιεχομένων» 
των κοινωνικών ανταγωνισμών. «Το πολιτικό κράτος εκφράζει 
λοιπόν μέσα στο πλαίσιο της μορφής του από άποψη δημοκρατίας 
όλους τους κοινωνικούς αγώνες, τις ανάγκες, τις αλήθειες.» ΓΓ αυτό 
και πρέπει και το πιο εξειδικευμένο πολιτικό ζήτημα, όπως είναι η 
διαφορά συστήματος κλειστών τάξεων και αντιπροσωπευτικού συ
στήματος, να γίνεται αντικείμενο επιστημονικής έρευνας, γιατί «το 
ζήτημα αυτό εκφράζει μόνο με πολιτικό  τρόπο τη διαφορά ανάμεσα 
στην εξουσία του ανθρώπου και την εξουσία της ιδιωτικής ιδιο
κτησίας»2.

Στο σύγγραμμά του Για το εβραϊκό ζήτημα, ο Μαρξ προχώρησε 
σε παραπέρα ανάπτυξη του συλλογισμου για την αντίθεση μεταξύ 
κράτους και κοινωνίας με την αναγνώριση της αντίφασης μεταξύ πο
λιτικής και ανθρώπινης χειραφέτησης. Αντιλαμβανόταν την πολι
τική χειραφέτηση σαν αστική επανάσταση, σαν τυπική πολιτική και 
σύμφωνη με το δίκαιο ισότητα των ατόμων της αστικής κοινωνίας, 
σε αντιπαράθεση με την κοινωνική ανισότητα σαν αποτέλεσμα της 
ιδιωτικής ιδιοκτησίας.

Ο Μαρξ απεικόνιζε τις διαφορές ανάμεσα στα δικαιώματα του 
πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά είχαν εξαγγελθεί 
στα συντάγματα των βορειοαμερικάνικων κρατών και σε ερμηνείες 
της Γαλλικής Επανάστασης του 1789 και 1793. Τα δικαιώματα του 
πολίτη ρυθμίζουν τη συμμετοχή των ατόμων στο πολιτικό σύνολο, 
στη ζωή του κράτους1. Εμπίπτουν στην κατηγορία των πολιτικών ε
λευθεριών. Τα δικαιώματα του πολίτη λειτουργούν ανεξάρτητα από 
την κοινωνική θέση των ατόμων, καθώς και από τη θρησκεία τους 
σαν ατομική τους υπόθεση. Γι’ αυτό και πολιτική χειραφέτηση δεν 
σημαίνει και απελευθέρωση του ανθρώπου από τη θρησκεία, αλλά 
θρησκευτική ελευθερία, όχι ελευθερία από την ιδιοκτησία, αλλά ε-

1 Βλέπε Wolfgang Schneider, Kurze Geschichte der Theone des wissenschaft- 
lichen Kom m unism us, σελ 51 κ επ.

2 K Marx, «Briefe aus den “ Deutsch -  Franzosischen Jahrbuchern"», σελ

3. Βλεπε Karl Marx, «Zur Judenfrage», ό π , σελ 362 κ επ
345
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λευθερια ιδιοκτησίας, όχι απελευθέρωση απο τον εγωισμό της βιοτε
χνίας, αλλά ελευθερία της βιοτεχνίας1.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα του πολίτη περιορίζονται τελικά, όσο 
κι αν ποικίλλουν ως προς τη συγκεκριμένη διατύπωσή τους, στο δι
καίωμα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και της κάρπωσής της2. Το δικαίω
μα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και της κάρπωσής της προϋποθέτει ότι 
υπάρχουν άτομα που δεν είναι κάτοχοι περιουσίας. Έτσι, τα ανθρώ
πινα δικαιώματα του πολίτη αποδεικνύεται από το περιεχόμενό τους 
πως είναι το δικαίωμα εκμετάλλευσης.

Ο Μαρξ αναγνώριζε την πολιτική χειραφέτηση σαν σημαντική 
πρόοδο απέναντι στη φεουδαρχική τάξη πραγμάτων, σαν την τελευ
ταία μορφή της ανθρώπινης χειραφέτησης μέσα  στην προυπάρχουσα 
διεθνή τάξη πραγμάτων3. Ταυτόχρονα επισήμαινε και τα όριά της. Ο 
Μαρξ αποδεχόταν τα αστικά δικαιώματα του πολίτη και τα ανθρώπι
να δικαιώματα σαν ιστορικό επίτευγμα, ενώ σχολίαζε συγχρόνως τον 
αστικό χαρακτήρα εκμετάλλευσης που εμπεριείχαν. Η κριτική αυτή 
παρερμηνεύεται από αστούς ιδεολόγους, που ισχυρίζονται ότι ο 
Μαρξ αντιπάλευε συλλήβδην την «ιδέα των ανθρώπινων δικαιωμά
των»4. Έ τσι αποδίδεται εξαρχής στο σοσιαλισμό μια «εχθρική 
στάση απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Σαν ανθρώπινη χειραφέτηση, ο Μαρξ εννοούσε την αναίρεση 
του αφηρημένου πολίτη του κράτους από τον πραγματικό, ανεξάρτη
το άνθρωπο, την κατάργηση των κοινωνικών ανταγωνισμών μεταξύ 
των ατόμων, έτσι που ο άνθρωπος να γίνεται στις προσωπικές του 
σχέσεις ειδοποιός οντότητα, να αναγνωρίζει τις ατομικές του δυνά
μεις σαν κοινωνικές και να μην τις διαχωρίζει πια από τον εαυτό του 
με τη μορφή της πολιτικής δύναμης5. Κάτω απρ αυτή την ακόμη αν
θρωπιστική αντίληψη και την πομπώδη ορολογία του Χέγκελ δεν 
κρύβεται παρά η πρώτη σύλληψη τοι> Μαρξ για την κομμουνιστική 
κοινωνία6.

Στην έκθεσή του Για την κριτική της φιλοσοφίας του δικαίου

1. Βλέπε ο π , σελ 369
2. Βλεπε ο π , σελ 365
3. Βλεπε ο π , σελ. 356
4. Αναφερεται στο Eberhard Poppe, «D er sozialistische Staat und seine 

G rund - und M enschenrechte», D ZfP h, 1982, τεύχος 10, σελ. 1228.
5 Βλέπε Karl Marx, «Zur Judenfrage», σελ 370.
6. Βλέπε N. I. Lapin, D er junge M a n ,σελ  274 κ. επ -  Rudolf Dlubek/Renate

M erkel, M arx und Engels ûber die sozialistische und komm unistische Gesellschaft,
σελ. 36 κ επ.



του Χέγκελ. Εισαγωγή , ο Μαρξ αναγνώριζε στο προλεταριάτο την 
κοινωνική κινητήρια δύναμη, που ήταν η μόνη ικανή να πραγματώ
σει την «ανθρώπινη χειραφέτηση», αιτιολογώντας την ιστορική α
ποστολή του προλεταριάτου με τη δύναμή του. Η ανθρώπινη χει
ραφέτηση μπορούσε να επιτελεστεΐ μόνον από μια τάξη, που δεν είχε 
ιδιωτική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και βρισκόταν εκτός α
στικής κοινωνίας. Μια τάξη με «ριζοσπαστικές αλυσίδες», μια τάξη 
που «είναι η ολοκληρωτική απώλεια του ανθρώπου και που μπορεί 
επομένως να βρει τον εαυτό της μόνο μέσα από την ολοκληρωτική  
επανάκτηση του ανθρώπου»'. Και αν ακόμη ο ιστορικός προορισμός 
του προλεταριάτου αιτιολογείται αρχικά κύρια ανθρωπιστικά, νοεί
ται όμως ήδη σαν ένα προτσές που διέπεται αντικειμενικά από τις 
κοινωνικές συνθήκες και μπορεί να επιτελεστεΐ μόνο μέσω μιας «ρι
ζοσπαστικής επανάστασης» -  σε αντίθεση με την πολιτική επανά
σταση.

Με τη διαφοροποίηση αυτή μεταξύ της «πολιτικής», της «με
ρικής» επανάστασης και της «ριζοσπαστικής» επανάστασης του 
προλεταριάτου, ο Μαρξ προαναγγέλλει για πρώτη φορά την ιστο
ρικά νέα ποιότητα της προλεταριακής επανάστασης, σε αντιπαράθε
ση με την αστική επανάσταση. Η «μερική», η «μόνο πολιτική ε
πανάσταση [...], που αφήνει όρθιες τις κολώνες του σπιτιού»2, οδη
γεί στη χειραφέτηση μιας  μόνο τάξης, που χειραφετείται πολιτικά 
και κοινωνικά. Η ριζοσπαστική επανάσταση του προλεταριάτου κα
ταργεί «.κάθε μορφή της δουλείας»3, το προλεταριάτο δεν μπορεί να 
χειραφετηθεί χωρίς να χειραφετήσει ταυτόχρονα ολόκληρη την κοι
νωνία. Η «πολιτική» επανάσταση απελευθέρωσε την ιδιωτική ιδιο
κτησία απ’ όλα τα δεσμά, η «ριζοσπαστική» επανάσταση οδηγεί 
στην κατάργηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής.

Μεγάλης σημασίας είναι η σύλληψη της «κλιμακωτής απε
λευθέρωσης», όπου βρίσκει την έκφρασή της η ιδέα της μονιμότητας 
της επανάστασης. Ο ρόλος του επιτελεστή της χειραφέτησης με
τατίθεται από τη μια τάξη στην άλλη, ώσπου να φτάσει στο προλετα
ριάτο. Βέβαια, ο Μαρξ ανάγει την ιδέα της «κλιμακωτής απελευθέ
ρωσης» μόνο στη Γαλλία. Την εποχή εκείνη πίστευε πως για τη Γερ
μανία ήταν δυνατή μόνο η «ριζοσπαστική» επανάσταση, η ανθρώπι

1 Karl Marx, «Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung», 
σελ 390

2 Βλέπε ο π . σελ 388
3 Βλεπε ο π , σελ 391
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νη χειραφέτηση της κοινωνίας μεσω του προλεταριάτου. Κατα την 
περίοδο της επαναστασης, από το 1848 μέχρι το 1851, ο Μαρξ κι ο 
Ενγκελς αναφέρουν την ιδεα αυτη στη σχέση αστικοδημοκρατικης 

και σοσιαλιστικής επανάστασης. Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Λένιν 
έκανε χρήση της ιδέας της μονιμότητας της επανάστασης στην εξε
λικτική μετάβαση της δημοκρατικής στη σοσιαλιστική επανασταση.

Νέες γνωσιακές διαπιστώσεις περιέχονταν στα Οικονομικά-φι- 
λοσοφικά χειρόγραφα του έτους 1844 (γραμμένα από τον Απρίλη μέ
χρι τον Αύγουστο του 1844) του Μαρξ, διαπιστώσεις που είχαν 
προκύψει από την εντατική και συστηματική μελέτη σημαντικών έρ
γων της εθνικής οικονομίας1. Με αφετηρία τον ' Ανταμ Σ,μιθ, ο Μαρξ 
συμπέρανε ότι το κεφαλαίο αντιπροσωπεύει την εξουσιαστική δύνα
μη της κυβέρνησης πανω στην εργασία και τα προϊόντα της2. Τα 
συμφέροντα του κεφαλαίου είναι ειδικά συμφέροντα, προσανατολι
σμένα στο κέρδος και διακεινται εχθρικά προς την κοινωνία3. Από 
την παραπέρα ανάπτυξη του καπιταλισμού απορρέει η μετατροπή της 
φεουδαρχικής γαιοκτησίας σε εμπόρευμα, η «κατάργηση της δια
φοράς μεταξύ καπιταλιστή και ιδιοκτήτη γης, έτσι που συνολικά δεν 
υπάρχουν πια λοιπόν παρά δύο τάξεις του πληθυσμού, η εργατική 
τάξη κι η τάξη των καπιταλιστών»4.

Είναι καθαρή στη διατύπωση των απόψεων αυτών η απλουστευ- 
ση κι η τάση πόλωσης των ταξικών αντιθέσεων, ενώ δεν έχει γίνει 
επεξεργασία εδώ της επιστημονικά τεκμηριωμένης έννοιας της τά
ξης. Είναι όμως ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, 
οι απόψεις αυτές οδηγούν στην αναγνώριση του ταξικού χαρακτήρα 
του αστικού κράτους, το οποίο, προσανατολισμένο καθώς είναι στα 
ειδικά συμφέροντα (κέρδος) μιας τάξης, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει 
κανένα γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας. Έ τσι μπορούσαν να 
προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα πολιτικά καθήκοντα του 
προλεταριάτου. Αυτό το δείχνουν νέες προσεγγίσεις κατά τη θε
μελίωση της ιστορικής αποστολής της εργατικής τάξης, και συγκε
κριμένα η αποξένωση της εργασίας, την οποία, εκείνη την εποχή, ο 
Μαρξ θεωρούσε σαν βασική κατηγορία της πολιτικής οικονομίας5. 
Από τη σχέση της αποξενωτικής εργασίας προς την ιδιωτική ίδιο

ι Βλεπε Εισαγωγή στα M E G A 2, τμήμα 4, τομος 2, σελ  26* κ επ.
2 Βλεπε Κ. Marx, «ûkonomisch-philosophische M anusknpte aus dem Jahre

1844», M E W , συμπληρωματικός τομος, πρώτο μέρος, σελ. 484
3. Βλεπε ο π., σελ 488
4 Βλεπε ο π , σελ 505
5 Βλεπε N I  Lapin, D er junge Marx, σελ 329 κ. επ.
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κτησια, ο Μαρξ έβγαλε το συμπέρασμα «ότι η χειραφέτηση της κοι
νωνίας από την ιδιωτική ιδιοκτησία [...] εκφράζεται στην πολιτική  
μορφή της χειραφέτησης των εργατών»'.

Για πρώτη φορά τεκμηριώνεται η ιστορική αποστολή της εργα
τικής τάξης από οικονομική άποψη και διατυπώνεται η σκέψη ότι η 
οικονομική απελευθέρωση της εργατικής τάξης μπορεί να συντελε- 
στεί μόνο με πολιτική μορφή.

Κι αν δεν έχει διατυπωθεί ακόμη λεκτικά, εμπεριέχεται όμως 
ήδη σ’ αυτή τη διαπίστωση το ότι η εργατική τάξη θα πρέπει να επε
ξεργαστεί τότε και τη δική της πολιτική, το ότι η εργατική τάξη με- 
τατρέπεται σε ιστορικό υποκείμενο μιας ποιοτικά νέας πολιτικής και 
πρέπει να προβληθεί πολιτικά σαν τάξη, δηλαδή και να οργανωθεί 
πολιτικά.

Για την προλεταριακή ταξική πάλη, η διευκρίνιση της σχέσης 
οικονομίας και πολιτικής ήταν κεφαλαιώδες ζήτημα -  και παραμένει 
μέχρι και σήμερα κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

Στη θεωρητική αντανάκλαση της σχέσης κράτους και αστικής 
κοινωνίας στη θεωρία του κράτους του Χέγκελ περιλαμβάνεται ήδη 
από την αρχή η σχέση πολιτικής και οικονομίας. Ο Χέγκελ προσε
ταιρίστηκε την αντίληψη των Ανταμ Σμιθ και Ντέιθιντ Ρικάρντο 
«ότι η φύση της αστικής κοινωνίας καθορίζεται από την ύπαρξη ανα
γκών και την ενεργό τους ικανοποίηση. Η αστική κοινωνία ήταν για 
τον Χέγκελ το επίπεδο του οικονομικού που παράγει, στη βάση της 
ιδιωτικής ιδιοκτησίας, τις κλειστές τάξεις και την αντίθεση μεταξύ 
πλούτου και φτώχειας»2.

Από την αντιστροφή, που ήδη αναφέρθηκε, του προσδιοριστι- 
κού συσχετισμού μεταξύ κράτους και αστικής κοινωνίας του Χέγκελ, 
ο Μαρξ είχε εξαγάγει κιόλας το σημείο εκκίνησης για έναν υλιστικό 
προσδιορισμό της σχέσης οικονομίας και πολιτικής. Κι αν χαρα
κτήριζε στην έκθεση Για την κριτική της φιλοσοφίας του δικαίου 
του Χέγκελ. Εισαγωγή τη σχέση της βιομηχανίας3, του κόσμου του

1 Karl Marx, «Ûkonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 
1844»», σελ 521

2 G unter A lexander, «Die Bedeutung der Marxschen Schnft “ K ntik des He- 
gelschen Staatsrechts” für die philosophie-histonsche Genesis der Lehre von Basis 
und Ü berbau», σελ 5

3 Για την έννοια της βιομηχανίας βλέπε Siegfried Menzel, «Marx uber Wis- 
senschaft, Maschinerie und grosse Industrie in den “Okonomisch-philosophischen 
M anuskripten 1844” », A rbeitsblàtter zur M arx -  Engels -  Forschung, 1977, τεύχος 
3, σελ 27 κ επ
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πλούτου, προς τον πολιτικό κόσμο σαν κύριο πρόβλημα της σύγχρο
νης εποχής1, για πρώτη φορά στα Οικονομικά-φιλοσοφικά χειρό
γραφα του έτους 1844 θεμελίωσε την πρωταρχική θέση της οικο
νομίας απέναντι στην πολιτική. Σε σχέση με τον κομμουνισμό, ο 
Μαρξ επισήμαινε ότι το όλο επαναστατικό κίνημα «βρίσκει τόσο μια 
εμπειρική όσο και μια θεωρητική βάση [...] στο κίνημα της ατομικής 
ιδιοκτησίας, ακριβώς δηλαδή της οικονομίας»2. «Θρησκεία, οικογέ
νεια, κράτος, δίκαιο, ηθική, επιστήμη, τέχνη κλπ. αποτελούν μόνον 
ιδιαίτερους τρόπους της παραγωγής και εμπίπτουν στον γενικό της 
νόμο.»3

Την «ιστορία της βιομηχανίας και την κατ’ αντικείμενο  γενόμε- 
νη ύπαρξη της βιομηχανίας» θεωρούσε ο Μαρξ σαν το «ανοιχτό  βι
βλίο των δυνάμεων της ανθρώπινης οντότητας», σαν την «αισθητά 
υπάρχουσα ανθρώπινη ψυχολογία»4. Μέχρι τώρα, η ανθρώπινη ι
στορία νοείτο σαν πολιτική, τέχνη, φιλολογία κλπ., το θέμα είναι ό
μως να ερμηνευτεί από πλευράς οικονομίας. «Μια ψυχολογία, για 
την οποία το βιβλίο αυτό, δηλαδή ακριβώς το αισθητά πιο σύγχρονο 
και πιο προσιτό μέρος της ιστορίας, είναι κλειστό, δεν μπορεί να με- 
ταβληθεί στην αληθινή, την περιεκτική και πραγματική επιστήμη.»5

Από την εποχή αυτή υπήρξε σαφές για τους Μαρξ και Ένγκελς 
ότι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη ερμηνεία της πολιτικής οφείλει 
να προέρχεται από την οικονομική της προσδιοριστικότητα. Με τον 
υλιστικό αυτόν τρόπο θεώρησης είχε συντελεστεί ολοκληρωτικά η 
ρήξη με όλες τις ιδεαλιστικές πολιτικές ερμηνείες και ήταν δεδομένη 
η δυνατότητα και αναγκαιότητα της επεξεργασίας μιας επιστημο
νικά τεκμηριωμένης, υλιστικής θεωρίας της πολιτικής της εργατικής 
τάξης.

Μια ειδική πλευρά της σχέσης οικονομίας και πολιτικής εξέτα
σε ο Μαρξ στα Κ ριτικά σχόλια του περιθωρίου για το άρθρο “Ο βα
σιλιάς της Πρωσίας και η κοινωνική μεταρρύθμιση. Ενός Π ρώσου”, 
εξέτασε δηλαδή σε ποιο βαθμό μπορεί να επιδράσει η πολιτική διοί

1 Βλεπε Κ. Marx, «Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleit- 
ung», σελ 382.

2 K. Marx, «ûkonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844», 
σελ 536

3. Βλέπε ο π , σελ 537
4. Βλέπε ο.π , σελ 542
5 Βλεπε ο π , σελ 543
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κηση στα κοινωνικά1 φαινόμενα. Με αφορμή την εξέγερση των υ
φαντουργών το 1844, ο Άρνολντ Ρούγκε εξέφρασε σ’ ένα άρθρο την 
άποψη, ότι η ένδεια των εργατών στο Σλέζιεν θα πρέπει να αποδοθεί 
στην ιδιαιτερότητα μιας απολιτικής χώρας2. 0  Ρούγκε πίστευε στην 
παντοδυναμία της πολιτικής βούλησης να μπορεί να παραμερίζει τα 
κοινωνικά δεινά. Ο Μαρξ αντιπάλεψε αυτή την αντίληψη, αρχικά 
κάνοντας αναφορά στην Αγγλία, μια χώρα πολιτική, στην οποία ο 
παουπερισμός αποτελούσε γενικό φαινόμενο.

Ο Μαρξ εντόπισε το αίτιο των κακών κοινωνικών συνθηκών 
στους ανταγωνισμούς της αστικής κοινωνίας. Εφόσον το αστικό 
κράτος υφίσταται μόνο σε αντίφαση προς τους ανταγωνισμούς της α
στικής κοινωνίας, σε «σύγκρουση με τον εαυτό του», βρίσκεται σε 
κατάσταση αφασίας απέναντι στα κοινωνικά δεινά. Την αφασία της 
πολιτικής διοίκησης απέναντι στις κοινωνικές ατασθαλίες ονόμασε 
ο Μαρξ «φυσικό νόμο»3. Αν ήθελε το αστικό κράτος να καταργήσει 
τις κοινωνικές ατασθαλίες, θα έπρεπε να καταργήσει την «ιδιωτική 
ζωή», δηλαδή σε τελευταία ανάλυση την αστική κοινωνία, που ση
μαίνει τον ίδιο του τον εαυτό.

Ακόμη και σήμερα διαστρεβλώνεται η σχέση οικονομίας και 
πολιτικής από αστούς και σοσιαλρεφορμιστές ιδεολόγους. Κατά τον 
Χέλμουτ Αρντ, η πολιτική καθορίζει ανέκαθεν την οικονομία. «Στην 
πραγματικότητα όμως, η οικονομική τάξη πραγμάτων της εποχής 
του (του Μαρξ, σ.σ.) [...] είχε διαμορφωθεί από το κράτος και η εκ
μετάλλευση  των εργατών δεν ήταν συνέπεια της ατομικής ιδιο
κτησίας στα μέσα παραγωγής, που έχουν παραχθεί, όπως πίστευε ο

1 Τ ις έννοιες του «Κοινωνικού» και του «Οικονομικού» τις μεταχειριζόταν 
ο Μαρξ εκείνη την εποχή ακόμη σαν συνώνυμες για το χαρακτηρισμό της «α
στικής κοινωνίας» σε αντιπαραθεση/αντιθεση με το κράτος σαν την «πολιτική» 
σφαίρα, χταν το «Π ολιτικό» Η διαφοροποίησή τους σε οικονομικές σχέσεις, κοι
νωνικές σχεσεις, ο ικονομική εξουσία, κοινωνική εξουσία κλπ. επακολούθησε 
κατα την αναπτυξη του μαρξισμού και αποτελεί σήμερα αντικείμενο επιστημο
νικής συζητησης. Βλεπε «Soziale Verhaltmsse und der G egenstand des wissen- 
schaftlichen Komnuinismus», στην επιστημονική περιοδική έκδοση του Πανεπι
στημίου Friedrich Schiller στη Jena: Gesellschafts -  und Sprachwissenschaftliche 
Reihe, 1981, τεύχος 6 G unter G rosser, D er G egenstand des wissenschaftlichen 
Kommunismus. Berlin 1981, σελ. 111-121. Ulrich Huar, «Über den Inhalt sozial-po- 
litischer Gesetze», D ZfPh, 1974, τεύχος 6, σελ 685 κ επ. Κεφαλαίο III αυτού του 
βιβλίου

2. Βλεπε Karl Marx, «Kritische Randglossen zu dem Artikel “ D er Konig von 
Preussen und die Sozialreform. Von einem Preussen” », MEW , τόμος 1, σελ. 392

3 Βλεπε ο π , σελ 401
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Καρλ Μαρξ, αλλά το αποτέλεσμα μιας κρατικής δραστηριότητας  
Εκπρόσωποι του σοσιαλρεφορμισμού ισχυρίζονται ότι το 

(κρατικομονοπωλιακό) κράτος μπορεί να παραμερίσει τις κοινωνικές 
αναπηρίες του σημερινού καπιταλισμού2.

Κοινωνική και πολιτική σφαίρα, αστική κοινωνία και κράτος, 
οικονομία και πολιτική διαφέρουν μεταξύ τους, δεν είναι όμως μηχα
νικά διαχωρισμένα το ένα από το άλλο. Μεταξύ τους υπάρχουν αλλη
λοεπιδράσεις, αλληλοπροσδιορϊζονται, μέσα δε στην αλληλεπίδρα
ση ο καθοριστικός παράγοντας είναι αυτή ακριβώς η οικονομία "(η α
στική κοινωνία, η κοινωνική σφαίρα). Γ ι’ αυτό και δεν μπορεί κανείς 
ν’ αντιπαραθεσει την κοινωνική επανάσταση στην πολιτική. Η 
«μόνο πολιτική» επανάσταση θα άλλαζε ίσως κάτι στη μορφή του 
κράτους, στο σύνταγμα, θα παραχωρούσε πιθανά στο προλεταριάτο 
ένα μερίδιο στην κρατική διοίκηση, δεν θα άλλαζε όμως τίποτε στην 
κοινωνική του κατάσταση. Η «κοινωνική επανάσταση» αλλάζει την 
κοινωνία και οδηγεί στην κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας στα 
μέσα παραγωγής. Αυτή είναι όμως μόνον τότε δυνατή, όταν παραμε
ριστεί η παλιά πολιτική εξουσία.

«Κάθε επανάσταση διαλύει την παλιά κοινωνία: μ’ αυτή την έν
νοια είναι κοινωνική. Κάθε επανάσταση ανατρέπει την παλιά ε
ξουσία: μ’ αυτή την έννοια είναι πολιτική.»3 Έ τσι γίνεται αντιλη
πτή η διαλεκτική μεταξύ κοινωνικού περιεχομένου και πολιτικής 
μορφής της προλεταριακής ταξικής πάλης. «Η επανάσταση γενικά -  
η ανατροπή  της υπάρχουσας εξουσίας και η διάλυση  των παλιών 
σχέσεων -  είναι μια πολιτική ενέργεια. Χωρίς επανάσταση όμως δεν 
μπορεί να υλοποιηθεί ο σοσιαλισμός. Έ χει ανάγκη αυτής της πολι
τικής  ενέργειας στο βαθμό που έχει ανάγκη της καταστροφής και 
διάλυσης. Εκεί όμως όπου ξεκινά η οργανωτική του δραστηριότητα, 
εκεί όπου αναδύεται ο αυτοσκοπός του, η ψυχή του, ο σοσιαλισμός 
πετάει από πάνω του τον πολιτικό μανδύα.»4

Εδώ προβάλλεται χωρίς περιθώρια παρανόησης, η αναγκαιότη
τα της προλεταριακής επανάστασης, ενώ η παρατήρηση ότι ο σοσια
λισμός, μετά την καταστροφή της παλιάς εξουσίας και τη διάλυση

1 Helmut A m dt, Wirtschaftliche Macht. Tatsachen und Theonen, München 
1974, σελ. 147

2 Βλεπε Hans-Jochen Vogel, Theone und G rundwerte Grundfragen des de- 
mokratischen Sozialismus, Hannover 1974, σελ 16 κ. επ

3 K. Marx, «Kritische Randglossen zu dem Artikel “ D er Komg von Preussen 
und die Sozialreform. Von einem Preussen” », σελ. 409

4 Βλεπε o n
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της παλιάς κοινωνίας, πετάει τον «πολιτικό μανδύα» αποτελεί υ
περκέραση. Ο Μαρξ βλέπει εδώ προφανώς την πολίτικη μόνο με την 
καταστρεπτική της λειτουργία, σαν αναγκαία για την καταστροφή 
της παλιάς τάξης πραγμάτων. Η δημιουργική πλευρά στην πολιτική 
της εργατικής τάξης δεν μπορούσε να γίνει και αυτη αντιληπτή 
ακόμα σ’ αυτή τη χρονική στιγμή, κατά την οποία διαμορφωνόταν 
πολιτικά το προλεταριάτο. Ή δη, στη Γερμανική ιδεολογία  (γραμμέ
νη το 1845-1846), η πολύ απόλυτη αυτή διατύπωση περιορίζεται και 
καθορίζεται ακριβέστερα από τους Μαρξ και Ένγκελς. Ό λες οι μέ
χρι τότε επαναστάσεις είχαν οδηγήσει μέσα στα πλαίσια του καταμε
ρισμού της εργασίας σε νέους πολιτικούς θεσμούς. Η κομμουνι
στική επανάσταση, που καταργεί τον καταμερισμό της εργασίας, κα
ταργεί τελικά τους πολιτικούς θεσμούς, δηλαδή οι πολιτικοί θεσμοί 
εξαφανίζονται σταδιακά1.

2. Για την αποκάλυψη του ταξικού χαρακτήρα 
του κράτους και της πολιτικής 
από τους Μαρξ και Ένγκελς

Στα 1844/45, ο Μαρξ μελέτησε συστηματικά την αστική πολι
τική οικονομία. Οι γνώσεις που αποκόμισε από τη μελέτη αυτή, και 
που περιλαμβάνονται στα Τεύχη Παρισινών Αποσπασμάτων, καθώς 
και στα Οικονομικά -  φιλοσοφικά χειρόγραφα του 1844, που ήδη α
ναφέρθηκαν, αποτέλεσαν ουσιαστική προϋπόθεση για την επεξερ
γασία βασικών χαρακτηριστικών στοιχείων της υλιστικής θεώρησης 
της ιστορίας στη Γ ερμανική ιδεολογία. Υπήρξαν η αφορμή για ση
μαντική διεύρυνση των γνωσεων των Μαρξ και Ενγκελς σε ό,τι 
αφορά τη θεώρηση της πολ ιτική ς, και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
τον καθορισμό του ταξικού χαρακτήρα της πολιτικής, την αναγνώρι
ση των συσχετισμών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ καταμερισμού ερ
γασίας2, ταξικού συμφέροντος, ιδεολογίας και πολιτικής, καθώς και

1 Βλεπε Κ Μαρξ/Φ Ενγκελς, Η  γερμανική ιδεολογία. Εκδόσεις «G uten
be rg^  τομος 2ος, σελ 115

2 Ο Μαρξ κι ο Ενγκελς θεωρούσαν εκείνη την εποχή τον καταμερισμό ερ
γασίας και την ατομική ιδιοκτησία σαν ταυτοσήμους ορούς, τον μεν καταμερισμό 
εργασίας σε σχέση με τη δραστηριότητα, τη δε ατομική ιδιοκτησία σε σχέση με 
το προίον της δραστηριότητας Βλέπε ο π , σελ 32
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την επεξεργασία μιας ξεχωριστής ορολογίας, της «μαρξιστικής». Κι 
αν διακρϊνονταν ακόμη στα έργα, μέχρι το 1844/45 περίπου, «παντού 
τα ίχνη της καταγωγής του σύγχρονου σοσιαλισμού από έναν από 
τους προγόνους του -  από τη γερμανική κλασική φιλοσοφία»1, όπως 
έγραψε το 1892 ο Ένγκελς, κάνοντας μια αναδρομή, οι ιδρυτές του 
μαρξισμού κατόρθωσαν να την ξεπεράσουν σε μεγάλο βαθμό στα έρ
γα της κατοπινής περιόδου.

Εκείνη την εποχή, ο Μαρξ κι ο Ένγκελς είχαν ν’ αντιμετωπί
σουν διάφορες αντιλήψεις για την πολιτική, που αποτελούσαν σο
βαρό εμπόδιο στη διαμόρφωση του προλεταριάτου σε τάξη «για τον 
εαυτό της». Οι διαφορετικές εμπειρίες, που είχε αποκομίσει το προ
λεταριάτο από τους ταξικούς αγώνες στη Γαλλία, την Αγγλία και τη 
Γερμανία, σε διάφορες εποχές, καθόριζαν και τις αντιλήψεις του για 
την πολιτική. Κατά τον 19ο αιώνα, στη δεκαετία του ’40, η πλειονό
τητα των εργατών αντιλαμβανόταν με τον όρο πολιτική καθαρά τον 
αστικό τρόπο άσκησης της πολιτικής. Περιόριζαν την πολιτική, τε
λείως εμπειρικά, σε δολοπλοκίες, σε αγώνες επικράτησης, σε μυ
στικό αλισβερίσι για επαγγελματική εξασφάλιση με υπουργικές 
καρέκλες2. Η πολιτική ήταν μια «βρόμικη συναλλαγή», μια αντίλη
ψη, που είναι και σήμερα πλατιά διαδομένη σε πολλούς εργαζόμε
νους σε καπιταλιστικές χώρες, από τα ατέλειωτα πολιτικά σκάνδαλα 
της υψηλής κοινωνίας που έχουν ζήσει. Η πολιτική κι οι πολίτικοι 
αγώνες γίνονταν συχνά αντιληπτοί μ’ αυτό τον τρόπο και απορρίπτο
νταν, γιατί οι κοινωνικές συνθήκες έμεναν ανέπαφες από τις πολι
τικές μεταβολές. Έ τσι και ο Σαρλ Φουριέ έζησε δεκατέσσερις διαφο
ρετικές μορφές διακυβέρνησης, από την απόλυτη μοναρχία μέχρι 
την Ιουλιανή μοναρχία. Τι είχε αλλάξει όμως για το λαό; Τίποτα! Εί
ναι παράξενο, λοιπόν, που αποκήρυξε την πολιτική σαν ένα δεινό;

Αυτή την πλατιά διαδομένη αντίληψη απεικόνιζαν, με πολύ δια
φορετικό τρόπο, μικροαστοί θεωρητικοί του ουτοπικού σοσιαλι
σμού, εκπρόσωποι του ουτοπικού εργατικού κομμουνισμού και μι
κροαστοί δημοκράτες. Οι αντιλήψεις αυτές μπορούν να κατατα
χθούν, ως προς τον τρόπο θεώρησης της πολιτικής, περίπου ως εξής

1 Φ Ενγκελς, Π ρολογος στη γερμανική έκδοση του 1892 του έργου 
«Κατασταση της εργαζόμενης τάξης στην Α γγλία», Καρλ Μ αρξ/Φριντριχ Εν
γκελς, Δ ιαλεχ τα  Εργα, τόμος II, σελ 477

2 Βλέπε Joachim Hoppner/W altraud Seidel-Hoppner, Von B abeu f bis Blan- 
qui Franzôsischer Sozialismus und K om m unism us vor Marx, τομ. I, Leipzig 1975, 
σελ 317.
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-  με συνακόλουθη αφαίρεση άλλων σημαντικών διαφορών, ακόμα 
και αντίθετων απόψεων:

Πρώτο. Μικροαστοί κριτικοί του καπιταλισμού, καθώς και επί
γονοι του ουτοπικού σοσιαλισμού (Ζαν Σαρλ Λεονάρ Σιμόντ ντε Σι- 
σμοντΐ, Αντουάν-Εζέν Μπιρέ, Πιερ Λερού, Κονσταντέν Πεκέρ, 
Σεντ-Αμάν Μπαζάρ, Βικτόρ Κονσιντεράν, Πιερ-Ζοζέφ Προυντόν), 
που αντιτάχθηκαν σε πολιτικές και κοινωνικές δραστηριότητες του 
προλεταριάτου και επιδίωξαν μεταρρυθμίσεις μέσα στα πλαίσια της 
καπιταλιστικής κοινωνίας1.

Δεύτερο. Εκπρόσωποι του «Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος» 
στη Γαλλία (Ζαν Ζοζέφ Λουί Μπλαν, Αλεξάντρ Ογκίστ Λεντρί- 
Ρολέν, Φερντινάν Φλοκόν), «μετριοπαθείς» ηγέτες των Χαρτιστών 
στην Αγγλία (Γουίλιαμ Λόθετ, Φέργκιους Έντουαρντ θ ’ Κόνορ), εκ
πρόσωποι της ρεφορμιστικής πτέρυγας του γαλλικού εργατικού κομ
μουνισμού (Ετιέν Καμπέ, Ρισάρ Λαοτιέρ), οι οποίοι υποστήριζαν τον 
πολιτικό αγώνα για την κατάκτηση της κρατικής εξουσίας με στόχο 
την πραγματοποίηση σοσιαλιστικών μεταρρυθμίσεων της κοινωνίας, 
απόρριπταν όμως την κοινωνική επανάσταση, και θεωρούσαν την 
επίτευξη και εκμετάλλευση του γενικού εκλογικού δικαιώματος σαν 
τον ασφαλέστερο δρόμο για την επιβολή βασικών κοινωνικών αλ
λαγών2.

Τρίτο. Εκπρόσωποι της επαναστατικής κατεύθυνσης του γαλλι
κού εργατικού κομμουνισμού (Ογκίστ Μπλανκί, Τεοντόρ Ντεζαμί, 
Ζαν-Ζακ Πιλό, Ζαν-Ζοζέφ Με, Ζιλ Γκε, Γκαμπριέλ και Ζαν Σαραθέ), 
του Χαρτισμού (Τζορτζ Τζούλιαν Χάρνεϊ, Γουίλιαμ Τζόουνς), που -  
όπως ακριβώς και ο Βίλχελμ Βάιτλινγκ -  προσανατολίζονταν προς 
την κοινωνική επανάσταση, που θα πραγματοποιόταν κατά κανόνα 
από μια μειονότητα επαναστατών. Υποστήριζαν την ιδέα μιας επανα
στατικής δικτατορίας. Μερικοί εκπρόσωποι αυτής της κατεύθυνσης 
έφτασαν σχεδόν στο σημείο να κατανοήσουν την ενότητα των πολι
τικών και κοινωνικών ανατροπών3.

Τέταρτο. Νεοχεγκελιανοί, όπως ο Μαξ Στίρνερ, που θεωρούσαν 
απορριπτέες όλες τις μορφές κράτους, συντηρητικές κι επαναστα

1 Βλέπε Auguste C om u, Karl Mane und Friedrich Engels. Leben und Werk. 
1844-1845, τόμ II, Berlin 1962, σελ. 12-13 Joachim Hoppner/W altraud Seidel- 
H oppner, Von B abeu f bis Blanqui, τόμ  I, σελ. 284 κ. επ.

2 Βλέπε Joachim Hoppner/W altraud Seidel-Hoppner, Von B abeu f bis B lan
q u i,τομ  Ι ,σ ε λ  298 κ. επ., 316 κ επ

3 Βλεπε ο π
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τικές, με τον ισχυρισμό ότι είχαν όλες εξίσου σαν αποτέλεσμα την 
καταπίεση της ανθρώπινης ελευθερίας1

Πέμπτο. Νεοχεγκελιανοί, όπως ο Αρνολντ Ρούγκε, που ξεκι
νούσαν από την άποψη ότι η πολιτική βούληση, ο πολιτικός λόγος 
μπορεί να απαλείψει τα κοινωνικά δεινά2.

Έκτο. Εκπρόσωποι του «αληθινού σοσιαλισμού» (Καρλ Γκριν, 
Ό το  Λίνινγκ, Χέρμαν Πίτμαν), που ήθελαν να εξαλείψουν τ^  φτώ
χεια, χωρίς να καταργήσουν την καπιταλιστική κοινωνία. Καταδίκα
ζαν τον πολιτικό αγώνα του προλεταριάτου για δημοκρατικές ελευ
θερίες σαν βλαβερό, γιατί εξυπηρετούσε, κατά τη γνώμη τους, μόνο 
την αστική τάξη, και υποστήριζαν με την αντίληψη αυτή αντικειμε
νικά τη φεουδαρχική αντίδραση3.

Λογικά και ιστορικά, η έννοια της τάξης καταλαμβάνει κε
ντρική θέση στη μαρξιστική αντίληψη της πολιτικής. Ό πως έγραψε 
ο ίδιος ο Μαρξ στο γνωστό γράμμα του προς τον Γιόζεφ Βάι- 
ντεμάιερ, στις 5 Μάρτη του 1852, δεν οφειλόταν σ’ αυτόν η ανακάλυ
ψη των τάξεων και της ταξικής πάλης. Ο Μαρξ παραπέμπει εδώ με 
σαφήνεια στους γάλλους ιστορικούς της εποχής της παλινόρθωσης 
και στους άγγλους αστούς οικονομολόγους4.

Ο όρος «τάξη» χρησιμοποιόταν σαν υποδιαίρεση των κλειστών 
τάξεων. Κατά τον Φρανσουά-Ογκίστ-Μαρί Μινιέ, το γαλλικό έθνος 
διαιρούνταν σε τρεις κλειστές τάξεις, που χωρίζονταν σε αρκετές τά
ξεις. Και μέσα στην «τέταρτη κλειστή τάξη» γινόταν χρήση του ό
ρου «τάξη» για τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε μεμονωμένα στρώμα
τα, ως προς το είδος της εργασίας, το μέγεθος του εισοδήματος, ως 
προς την ιδιοκτησία και τη μόρφωση. Η έννοια «τάξη» χρησιμο
ποιήθηκε και σαν συνώνυμη του όρου πολιτικά κόμματα. Η διαμόρ
φωση της έννοιας «τάξη» είναι προφανές ότι συνδέεται με την παλη 
των τάξεων. Οι ιδεολόγοι της Γαλλικής Επανάστασης έδιναν στις

1 Βλεπε Auguste Cornu, Karl M arx und F nednch Engels, τομ II, σελ 34
2 Βλέπε K. Marx, «Kritische Randglossen zu dem Artikel “ D er Konig von 

Preussen und die Sozialreform. Von einem Preussen”», σελ 392 κ επ , Auguste 
Com u, Karl Marx und Friedrich Engels, τόμ  II, σελ 93 κ επ

3 Βλεπε Herwig Forder, Marx und Engels am Vorabend der R evolution Die  
Ausarbeitung der politischen Richtlinien für die deutschen Kom m unisten (1846- 
1848), Berlin 1960, σελ. 42 κ επ , 142 κ επ Matthaus Klein/Erhard Lange/Friedrich 
Richter, Z u r  Geschichte der marxistisch-leninistischen Philosophie in Deutschland, 
τομ I, Ιο μισο του τομου, Berlin 1969, σελ 284 κ επ

4 Βλεπε «Ο Μαρξ στον Βάιντεμαγιερ», 5 του Μάρτη 1852, Καρλ Μ αρξ/ 
Φ ριντριχ Ενγκελς, Δ ιαλεχ τα  Εργα, τόμ II, σελ 530
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τάξεις την έννοια αντίπαλων, αντιμαχόμενων τμημάτων της κοι
νωνίας.

Στα ερωτήματα που προέκυπταν από τη θεωρητική αντανάκλαση 
των τάξεων, από πού προέρχονταν οι τάξεις, από πότε υπάρχουν, αν 
θα υπάρχουν πάντοτε, γιατί αντιμάχονται η μια την άλλη, οι αστοί 
οικονομολόγοι και ιστορικοί δεν μπόρεσαν θασικά να δόσουν μια ε
πιστημονική εξήγηση, αν και δεν έλειψαν οι σχετικές προσπάθειες.
Αλλοι την εξηγούσαν με την παραχώρηση πολιτικών προνομίων, 

άλλοι με την κοινωνική ανισότητα. Ο Φρανσουά Νοέλ Μπαμπέφ 
σχεδόν αντιλήφθηκε ότι η ύπαρξη των τάξεων είναι αλληλένδετη με 
την· ιδιοκτησία'. Ο γάλλος ιστορικός Φρανσουά-Πιερ Γκιγιόμ 
Γκιζό επισήμανε στις σχέσεις ιδιοκτησίας στην αγροτική οικονομία 
και τη βιομηχανία τη βάση της πάλης των τάξεων, την οποία και χα
ρακτήρισε σαν την «πιο ενεργό και καρποφόρα εξελικτική αρχή του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού», σαν «κινητήρια δύναμη» της ιστορίας2.

Ο Μαρξ έκανε χρήση του όρου «τάξη» από το 1842, στα άρθρα 
του, στην αρχή υποτιμητικά, γιατί «τάξη» εννοούσε το διαχωρισμό 
αλληλοαποκλειόμενων σωμάτων. Στην Εισαγωγή στη φιλοσοφία  
του δικαίου του Χ έγκελ  (γραμμένη στα τέλη του 1843, δηλαδή πριν 
από τις οικονομικές του σπουδές), ο Μαρξ έβλεπε στην τάξη του 
προλεταριάτου την απαρχή μιας οργάνωσης αγώνα, μιας δύναμης 
που οργανωνόταν και διατύπωνε ίδιες απαιτήσεις, που μαχόταν για 
τη δική της, αλλά ταυτόχρονα και για την ανθρώπινη χειραφέτηση, 
με την έννοια ενός «κόμματος» που διαμορφωνόταν. Στην Εισαγωγή 
εμφανίζεται «για πρώτη φορά στα έργα του Καρλ Μαρξ, καθαρά δια
τυπωμένη, η έννοια της ταξικής πάλης και η ιστορική της ση
μασία»3. Η τάξη ήταν για τον Μαρξ στην Εισαγω γή  «καταρχήν 
φορέας είτε αντιδραστικής-συντηρητικής είτε προοδευτικής-χειρα-

1 Για τη διαμόρφωση της μαρξιστικής έννοιας της τάξης βλεπε Rudolf Hemn- 
stadt. D ie Entdeckung der KJassen. Die Geschichte des Begnffs Klasse von den A n-  
fàngen bis zum  Vorabend der Pariser Julirevolution 1830, Berlin 1965. H ans-Peter 
Jaeck, D ie franzôsische biirgerliche Revolution von 1789 im Fruhwerk von Karl 
Marx (1843-1846), σελ. 69-92 Hartm ut Zwahr, «Zu einigen Thesen von Karl Marx 
aus den Jahren 1843 bis 1848 zu Genesis und Klassenkonstituierung von Bourgeoi
sie und Proletariat». Karl Marx und Grundfragen der Revolution in Theone und  
Praxis Υ λικά της Συνόδου Καρλ Μαρξ 1978, Λειψία, 11-12 του Μαη 1978 Karl 
M arx-U mversitàt 1980. σελ 119-126

2 Βλεπε Rudolf H errnstadt, D ie E ntdeckung der K lassen,ae\ 361
3 Auguste Cornu, Karl M arx und Friedrich Engels. Leben und Werk 1818- 

1844, τομ 1, Berlin 1954, σελ 490
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φετικής ιστορικής δράσης»1. Στη Γερμανική ιδεολογία  πια -  μετά 
από βαθιά μελέτη της πολιτικής οικονομίας -  τεκμηριώθηκε η ύπαρ
ξη των τάξεων και της ταξικής πάλης από τη θέση τους σ’ ένα ιστο
ρικά καθορισμένο σύστημα παραγωγής2.

Σημαντικά βήματα προόδου στις αντιλήψεις για το χαρακτήρα 
κράτους και πολιτικής μπορούν να επισημανθούν στην Α γία  οικογέ
νεια (που γράφτηκε από το Σεπτέμβρη ως το Νοέμβρη του 1844)^ Ο 
Μαρξ κι ο Ένγκελς, καθώς ήρθαν αντιμέτωποι με την αφηρημένη 
αντιπαράθεση πνεύματος και μάζας, με την οποία ο Μπρούνο Μπά- 
ουερ αρνιόταν τη δύναμη των λαϊκών μαζών να διαμορφώνουν ιστο
ρία, διαπίστωσαν οτι οι ιδεες και πράξεις της ιστορίας είναι εκείνες 
της μάζας.

Η διαμόρφωση και εξέλιξη των καπιταλιστικών σχέσεων παρα
γωγής είχαν οδηγήσει συνολικά σε μια πολιτικοποίηση των εργαζό
μενων μαζών, που έγινε φανερή κατά τη διάρκεια και μετά τη Γαλ
λική Επανάσταση. Στη Γαλλία σχηματίστηκαν μυστικοί κομμουνι
στικοί σύνδεσμοι, που απαριθμούσαν, τη δεκαετία του ’30 του 19ου 
αιώνα, περίπου μισό εκατομμύριο μέλη. Στην Αγγλία δημιουργήθηκε 
το κίνημα των χαρτιστών, το οποίο ανάπτυξε, με την υποστήριξη του 
προλεταριάτου, ευρείες δραστηριότητες για το γενικό εκλογικό δι
καίωμα, με την πεποίθηση ότι θα κατακτούσε μ’ αυτόν τον τρόπο την 
πολιτική εξουσία. Οι πιο προοδευτικοί εκπρόσωποι του γερμανικού 
προλεταριάτου άρχισαν να οργανώνονται επίσης σε μυστικούς 
συνδέσμους, αρχικά στο εξωτερικό, μια και οι πολιτικές συνθήκες 
δεν επέτρεπαν αυτές τις πρώτες εμβρυακές μορφές πολιτικών ορ
γανώσεων του προλεταριάτου μέσα στα ίδια τα γερμανικά κράτη. 
«Με τον θεμελιακό χαρακτήρα της ιστορικής πράξης θα αυξηθεί 
λοιπόν το εύρος της μάζας, της οποίας αποτελεί πράξη.»3 Η διαπί
στωση αυτή ανήκει στα τελικά συμπεράσματα, στα οποία είχε κα- 
ταλήξει ο Μαρξ από τις μελέτες της ιστορίας της Γαλλικής Επανά
στασης στο Κρόιτσναχ, καθώς κι από τη διερεύνηση των ταξικών 
αγώνων των γάλλων εργατών. Ο Μαρξ είχε διακρίνει στη δράση των 
Σανκιλότ, στην επίδρασή τους πάνω στους Ιακωβίνους, αλλά και στη

1 Hans-Peter Jaeck, D ie franzosische burgerliche R evolution von 1789 im  
Fruhwerk von Karl Marx (1843-1846), σελ 88

2 Βλεπε «Ο Μαρξ στον Βάιντεμαγιερ». 5 του Μάρτη 1852, σελ 530
3 F. Engels/K Marx, «Die heilige Familie», M E W , τόμ 2, σελ. 86
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δράση των γάλλων εργατών, κύρια κατά την Ιουλιανή Επανάσταση 
του 1830, τις πολιτικές τους δυναμικές.

Σ’ αυτά τα πλαίσια, ο Μαρξ κι ο Ένγκελς διερεύνησαν τη σχέση 
πολιτικής ιδέας και υλικού ταξικού συμφέροντος. Σημαντική πρόοδο 
αποτελεί η αναγνώριση στην «Ιδέα» της Γαλλικής Επανάστασης (ε- 
λευθερΐα-ισότης-αδελφότης, ιδέα το» κράτους του λόγου) της ιδέας 
μιας τάξης, της αστικής, μιας ιδέας που αντικατόπτριζε το συμφέρον 
μιας τάξης. Οι μάζες, που δεν ανήκαν στην αστική τάξη, αντιλαμβά
νονταν κάτω από την «Ιδέα» της Γαλλικής Επανάστασης το δικό 
τους συμφέρον, που είναι διάφορο από το συμφέρον της αστικής τά
ξης. Ερμήνευαν την «Ιδέα» αυτή καθαρά σαν έκφραση της ανθρώπι
νης χειραφέτησης. Αυτό ήταν δυνατό, γιατί, όταν ένα ιστορικά επι
βαλλόμενο «συμφέρον» πρωτοεμφανϊζεται στο παγκόσμιο προσκή
νιο, ξεπερνάει τα ταξικά του όρια μέσα στην «Ιδέα», στην «Παράστα
ση» και συγχέεται πλήρως με το ανθρώπινο συμφέρον1. Γ ι’ αυτό και 
οι μάζες μπόρεσαν να ταυτιστούν προσωρινά με μιαν ιδέα, που, στην 
πραγματικότητα,' δεν αποτελούσε έκφραση του συμφέροντος τους· 
γ ι’ αυτό και μπόρεσαν να επιτελέσουν καθοριστικές πολιτικές πρά
ξεις, τους καρπούς των οποίων ιδιοποιήθηκε η αστική τάξη. «Η 
"Ιδέα” επικρινόταν πάντα, στο μέτρο που ήταν διάφορη από το 
“συμφέρον” .»2

Ο Μαρξ κι ο Ένγκελς έδειξαν, με τα επιμέρους στάδια της 
πραγμάτωσης της «πολιτικής διαφώτισης», τον τρόπο με τον οποίο 
έγινε βαθμιαία αντιληπτό το ταξικό περιεχόμενο της πολιτικής 
«Ιδέας» της Γαλλικής Επανάστασης. Οι Ιακωβίνοι έκαναν σύγχυση 
μεταξύ αρχαίας δημοκρατίας με βάση τη δουλεία και σύγχρονου α
ντιπροσωπευτικού κράτους με βάση την αστική κοινωνία. Δεν μπο
ρούσαν παρά να αποτύχουν, γιατί αφενός ήθελαν να εξασφαλίσουν 
το ιδιωτικό συμφέρον με τα ανθρώπινα δικαιώματα και αφετέρου τι
μωρούσαν την πραγμάτωση του ιδιωτικού συμφέροντος, σαν ζωτική 
έκφραση της αστικής κοινωνίας εκμέρους μεμονωμένων ατόμων. Ε
πειδή ακριβώς, οι οικονομικές συνθήκες της αστικής κοινωνίας δεν 
ήταν ίδιες με εκείνες της αρχαίας, δεν μπορούσε και η πολιτική 
οργάνωση της αστικής κοινωνίας να είναι εκείνη της αρχαίας. Μετά 
την ανατροπή των Ιακωβίνων, άρχισε να υλοποιείται η «πολιτική 
διαφώτιση», από το Διευθυντήριο, τελείως πεζά, στην ελεύθερη ε-

1 Βλεπ£ ο π , σελ 85-86
2 Βλεπε ο π . σελ 85
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μπορευσιμότητα της γης, στην κίνηση της αποδεσμευμένης βιομη
χανίας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα επαψαν πια να υπάρχουν μόνο στη 
θεωρία, βρήκαν την πραγμάτωσή τους στην αψήφιστη επιβολή του 
κερδοσκοπικού συμφέροντος των ιδιοκτητών.

Ο Ναπολέων, κι αν ακόμα κατανοούσε ως ενα βαθμό την ουσία 
των συνθηκών του σύγχρονου κράτους -  το ότι, δηλαδή, αυτές οι ί
διες οι συνθήκες στηρίζονταν στην ανεμπόδιστη εξέλιξη της α
στικής κοινωνίας και της ελεύθερης κίνησης της ατομικής ιδιο
κτησίας -  θεωρούσε όμως το κράτος σαν θεσμό, σαν αυτοσκοπό, 
κατάπνιγε το φιλελευθερισμό σαν πολιτική έκφραση της πρακτικής 
της αστικής κοινωνίας, προσέβαλλε τα υλικά συμφέροντα της εμπο
ρικής και βιομηχανικής αστικής τάξης, όποτε αυτά έρχονταν σε σύ
γκρουση με τα πολιτικά του συμφέροντα, κλονίζοντας έτσι την ε
ξουσία του. Η γαλλική αστική τάξη υλοποίησε, με την Ιουλιανή Ε
πανάσταση του 1830, τις επιθυμίες της του 1789, ολοκλήρωσε την 
«πολιτική της διαφώτιση» στο συνταγματικό αντιπροσωπευτικό 
κράτος, όχι πια ορμώμενη από το «ιδανικό» του κράτους, που έπρεπε 
να επιδιώκει το καλό του κόσμου και πανανθρώπινους σκοπούς, 
αλλά δεχόμενη το κράτος σαν «την επίσημη  έκφραση της αποκλει
στικής  της εξουσίας» και «την πολιτική  αναγνώριση του ειδικού της 
συμφέροντος»1. Πυρήνας της «πολιτικής διαφώτισης» αποκαλύφθη
κε πως ήταν το αστικό ταξικό συμφέρον. Με την Ιουλιανή μοναρχία 
διαλύθηκαν τελειωτικά οι ψευδαισθήσεις της αστικής επανάστασης, 
έχασε το κύρος της η ιδέα του κράτους του λόγου και αποκαλύφθηκε 
το μυστήριο του κράτους σαν πολιτικής εκπροσώπησης των συμ
φερόντων μιας τάξης, της αστικής.

Στη Γερμανική ιδεολογία, οι Μαρξ και Ένγκελς επεξεργάστη
καν τον διαλεκτικό και ιστορικό υλισμό, ως προς τα βασικά του χα
ρακτηριστικά. Με την επεξεργασία αυτή είχε ήδη τεθεί η φιλοσο
φική βάση για τη θεωρητική κατανόηση της πολιτικής της εργα
τικής τάξης και του επαναστατικού της κόμματος. Πάνω στο κοσμο
θεωρητικό αυτό θεμέλιο πια, και σε αδιάσπαστη συνοχή με τα οικο
νομικά διδάγματα του μαρξισμού, βγήκε η πολιτική από το χάος και 
την απάτη και έγινε επιστήμη, όπως παρατήρησε αργότερα ο Λένιν2.

Μαζί με την εργασία Η  αθλιότητα της φιλοσοφίας, η Γ ερμανική

1 Ο π ., σελ 131
2 Βλέπε Β I Λενιν, «Σχέδιο του άρθρου “Οι τρεις πήγες και τρια συστατικό 

μερη του μαρξισμού”». Α παντα , τομος 23, σελ 445
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ιδεολογία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στην επεξεργασία της 
αντίληψης της πολιτικής του Μαρξ και, μ’ αυτή την έννοια, όλες οι 
μαρτυρίες και των δύο κειμένων έχουν σημασία για την επιστημο
νική ερμηνεία της πολιτικής και για την ανάπτυξη της πολιτικής της 
εργατικής τάξης.

Απο πολιτικοθεωρητική άποψη, πρέπει να τονιστούν προπά
ντων τα ακόλουθα σημεία: Πρώτο, η ανακάλυψη ότι όλες οι συγκρού
σεις στην ιστορία έχουν την πηγή τους στην αντίθεση ανάμεσα 
στις παραγωγικές δυνάμεις και τη μορφή συναλλαγής1 τους- δεύτερο, 
η θεμελίωση της διαλεκτικής σχέσης βάσης κι εποικοδομήματος- 
τρίτο, η διάκριση των παραγωγικών σχέσεων από το σύνολο των κοι
νωνικών σχέσεων σαν πρωτογενών σχέσεων, που καθορίζουν τελικά 
όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές σχέσεις· τέταρτο, η αναγνώριση του 
ιστορικά παροδικού χαρακτήρα κάθε κοινωνικής τάξης πραγμάτων, 
όπου περιέχεται ήδη η ιδέα της οικονομικής διαμόρφωσης της κοι
νωνίας- πέμπτο, η γνώση ότι η διάλυση ενός κοινωνικού σχηματι
σμού από έναν ανώτερο, διάλυση που καθορίζεται νομοτελειακά από 
την αντίθεση ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις και τις παραγω
γικές σχέσεις, υλοποιείται μόνο μέσω της κοινωνικής επανάστασης, 
μέσω της πρακτικής και βίαιης δράσης των μαζών στην περίπτωση 
του καπιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού, μέσω της προλετα
ριακής επανάστασης σαν ανώτερης μορφής του πολιτικού κινήματος 
της εργατικής τάξης, της «δημόσιας δράσης» της2.

Ο οικονομικός προσδιορισμός της πολιτικής, που θεμελιώθηκε 
αναλυτικά και δυναμικά από τους Μαρξ και Ένγκελς, ήταν ανα
γκαίος στην πολεμική κατά της θεωρησιακής-ιδεαλιστικής αντίλη
ψης για την πολιτική. Ό σ ο  κι αν ο υλικός προσδιορισμός της πολι
τικής κατέχει πρωταρχική θέση στα έργα αυτής της περιόδου, οι 
Μαρξ και Ένγκελς παραπέμπουν συνέχεια στην αντεπίδραση της 
πολιτικής πάνω στις υλικές σχέσεις που την καθορίζουν. Η πολι
τική επιχειρεί ακόμη και πραγματικά ιστορικές εισβολές στην ι-

1 Ο ορος «μορφή συνδιαλλαγής» η «μορφή επικοινωνίας» (Verkehrsform) 
αντικατασταθηκε αργότερα απο τον Μαρξ, μετά απο πιο επιστάμενες μελετες της 
οικονομίας, απο την ακριβεστερα διατυπωμένη κατηγορία των «παραγωγικων 
σχεσεων»

2 Βλεπε Wolfgang Schneider, Kurze Geschichte der Theorie des wissenschaft- 
hchen Kom m unism us, σελ 76 κ επ Rolf Dlubek/Renate M erkel, M arx und E n 
gels uber die sozialistische und komm unistische Gesellschaft, σελ 64 κ. επ
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στορια1. Επανειλημμένα αναφέρονται στον οικονομικό ρόλο του 
κράτους στο συγκεκριμένο ιστορικό προτσές2.

Ο Μαρξ κι ο Ένγκελς αντιλαμβάνονταν το «πραγματικό παρα
γωγικό προτσές», τη με τον «τρόπο παραγωγής συνυφασμένη και 
από αυτόν απορρέουσα μορφή συνδιαλλαγής», «την αστική κοινωνία 
στα διάφορα στάδιά της», σαν «βάση όλης της ιστορίας». Έ τσι ερ
μηνευόταν η αστική κοινωνία τόσο «στη δράση της σαν κράτους», 
όσο και «όλα τα διαφορετικά θεωρητικά προϊόντα και μορφές συνεί
δησης», «πράγμα που ασφαλώς θα επιτρέψει να παρουσιάσουμε το 
θέμα στην ολότητά του (και επομένως την αμοιβαία επίσης δράση 
αυτών των διαφόρων πλευρών ανάμεσά τους)»3.

Σύμφωνα μ’ αυτά, και μέσα στα πλαίσια αυτής της «ολότητας» 
σχέσεων και της αμφίδρομης επίδρασης των διαφόρων πλευρών του 
κοινωνικού βίου, οι Μαρξ και Ένγκελς αντιλαμβάνονταν τις οικονο
μικές σχέσεις σαν τις τελικά καθοριστικές έναντι όλων των άλλων, 
όμως ήδη εκείνη την εποχή, σε καμία περίπτωση σαν τις μόνες καθο
ριστικές. Με έμφαση επισήμανε αυτό το σκεπτικό ο Ένγκελς στα 
γράμματα των ώριμων χρόνων του. Μπροστά στις αστικές διαστρε
βλώσεις, που επιρρίπτουν στον Μαρξ έναν εκχυδαϊσμένο οικονομι- 
σμό, πρέπει να τονιστεί καθαρά η αντίληψη αυτή, που διατυπώνεται 
ήδη κατηγορηματικά στη Γερμανική ιδεολογία. Με τις βασικές 
αυτές γνωσιακές διαπιστώσεις, είχαν τεθεί οι φιλοσοφικές-κοσμο- 
θεωρητικές αφετηρίες, από τις οποίες ο Μαρξ κι ο Ένγκελς μπορού
σαν να προθούν σε ανάλυση των συγκεκριμένων πολιτικοθεωρη- 
τικών φαινομένων.

Οι Μαρξ και Ένγκελς ανάπτυξαν παραπέρα και τις μέχρι τότε 
διαπιστώσεις τους για τη σχέση ιδέας και συμφέροντος. Στη Γερμα
νική ιδεολογία  διακρίνουμε το εξής σκεπτικό: Πρώτο. Από τον κατα
μερισμό εργασίας προκύπτει η αντίθεση μεταξύ προσωπικού και 
συλλογικού συμφέροντος όλων των ατόμων. Αυτό το τελευταίο παίρ
νει, σαν κράτος, μιαν ανεξάρτητη μορφή. Αποκομμένο όμως από τα 
πραγματικά ειδικά και γενικά συμφέροντα, παίρνει αυτή τη μορφή 
σαν μια απατηλή  συλλογικότητα. Δεύτερο. Από τον καταμερισμό ερ
γασίας προκύπτουν οι τάξεις, από τις οποίες μία κυριαρχεί πάνω σ’ 
όλες τις άλλες. Επακόλουθο αυτού είναι οι ταξικοί αγώνες, που προσ
λαμβάνουν μια απατηλή μορφή σαν πολιτικοί αγώνες μέσα στα

1 Βλεπε Κ Μαρξ/Φ Ενγκελς, Η  γερμανική ιδεολογία, τομος 1ος, σελ 91
2 Βλεπε ο π ,  σελ 107-108
3 Ό .π ,σ ε λ .8 7 .
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πλαίσια του κράτους. Τρίτο. Κάθε ταξη που επιδιώκει την επικυ
ριαρχία πρέπει πρώτα να κατακτήσει την πολιτική εξουσία, για να 
προβάλει το ταξικό της συμφέρον σαν γενικό συμφέρον. Αυτό ισχύει 
και για το προλεταριάτο, ακόμη κι αν η επικυριαρχία του προϋποθέ
τει την κατάργηση ολόκληρου του παλιού κοινωνικού σχηματισμού 
και της κυριαρχίας γενικά1. Τέταρτο. Η τάξη που κάνει μια επανά
σταση παρουσιάζεται όχι σαν μια τάξη, αλλά σαν εκπρόσωπος ολό
κληρης της κοινωνίας και εμφανίζεται σαν η μάζα της κοινωνίας 
απέναντι στην κυρίαρχη τάξη2. Πέμπτο. Τα προσωπικά συμφέροντα 
εξελίσσονται, κάτω από τις προϋποθέσεις ύπαρξης της ιδιωτικής ι
διοκτησίας, πάντοτε σε ταξικά συμφέροντα, που αυτονομούνται απέ
ναντι στα άτομα και παίρνουν, κατά την αυτονόμησή τους, τη μορφή 
γενικών συμφερόντων και έρχονται σε αντίθεση με τα πραγματικά 
άτομα. Έκτο. Σ’ αυτή την αντίθεση, τα ταξικά συμφέροντα μπορούν 
να παρουσιαστούν, με τη μορφή τους σαν γενικό συμφέρον της συ
νείδησης, σαν ιδανικά, θρησκευτικά, μεταφυσικά συμφέροντα3.

Η πολιτική νοείται εδώ σαν απατηλή μορφή πραγματικών τα
ξικών αγώνων. Οι πολιτικές ιδέες είναι πάντοτε οι ιδέες μιας τάξης 
και αντικατοπτρίζουν τα υλικά της συμφέροντα. Επειδή τα ταξικά 
συμφέροντα αυτονομούνται απέναντι στα άτομα σαν «γενικό συμφέ
ρον» και φαίνονται στη συνείδηση σαν «ιδέα», μπορεί να δοθεί η 
εντύπωση ότι οι ιδέες είναι οι καθοριστικές κινητήριες δυνάμεις της 
ιστορίας και να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση ότι οι πολιτικές ιδέες 
(μιας τάξης) εκφράζουν γενικά ανθρώπινα συμφέροντα. Μ’ αυτή την 
έννοια, ο Μαρξ κι ο Ένγκελς χαρακτήριζαν την πολιτική σαν «απα
τηλή» μορφή των πραγματικών ταξικών αγώνων. Ο Ένγκελς ση
μειώνει σ’ ένα γράμμα του προς τον Κόνραντ Σμιντ, του 1890, ότι, 
στην πάλη μεταξύ κυβέρνησης κι αντιπολίτευσης, αντικατοπτρίζεται 
η πάλη των ήδη υφιστάμενων και μαχόμενων τάξεων, «μα επίσης α
νεστραμμένα, όχι πια άμεσα, αλλά έμμεσα, όχι σαν ταξική πάλη, 
αλλά σαν πάλη για πολιτικές θεμελιακές αρχές, και, τόσο ανε
στραμμένα που χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια για να το καταλάβου
με»4.

Οι πολιτικές ιδέες μιας τάξης μπορούν, πρώτο, να συμπίπτουν με

1 Βλεπε ο π , σελ 78 κ επ
2 Βλεπε ό π , σελ 95-96
3 Βλεπε ό.π , σελ 341-342
4 «Ο Ενγκελς στον Κ ονραντ Σμιντ», 27 του Οκτωθρη 1890, Κ Μαρξ/Φ 

Ενγκελς, Δ ιαλεχ τά  Εργα, τομ II, σελ 578-579.

45



το πραγματικό γενικό συμφέρον, όπως αυτό συμβαίνει με το προλε
ταριάτο. Ο Μαρξ επισήμανε ήδη στα Ο ικονομικά-φιλοσοφικά  
χειρόγραφα του 1844, ότι στην κοινωνική απελευθέρωση της εργα
τικής τάξης «εμπεριεχεται» ταυτοχρονα «η γενική ανθρώπινη [. ], 
γιατί η όλη ανθρώπινη δουλεία είναι συνυφασμένη με τη σχέση του 
εργάτη με την παραγωγή και όλες οι σχέσεις δουλείας αποτελούν 
μόνο παραλλαγές και συνέπειες αυτής της σχέσης»1 Ακριβώς πριν 
από τη Μεγάλη Σοσιαλιστική Οκτωβριανή Επανάσταση, ο Λένιν ε- 
πισήμανε, αναφερόμενος στο ζήτημα της ειρήνης, ότι το προλετα
ριάτο προβάλλει πραγματικά «σαν εκπρόσωπος όλου του έθνους, ό,τι 
ζωντανού και τίμιου υπάρχει σε όλες τις τάξεις»' και εκφράζει μ’ 
αυτή την έννοια ένα γενικό κοινωνικό συμφέρον, νοούμενο σαν α- 
ντιιμπεριαλιστικό συμφέρον. Η «πολιτική ιδέα» της εργατικής τάξης 
δεν είναι πια μια απατηλή συνείδηση, αλλά αντικατοπτρίζει επάξια 
τα βασικά συμφέροντα όλων των εργαζομένων και συμπίπτει με το 
γενικό ανθρώπινο συμφέρον, το οποίο πραγματώνεται στη σοσιαλι
στική επανάσταση, στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού και του κομ
μουνισμού.

Οι πολιτικές ιδέες μιας τάξης μπορούν, δεύτερο, να εκφράζουν, 
μερικά και προσωρινά, συμφέροντα του συνόλου της κοινωνίας, ό
πως κατά τον αντιφεουδαρχικό αγώνα της αστικής τάξης, κατά τον 
οποίο μεμονωμένα άτομα των λαϊκών μαζών, που δεν ανήκουν στην 
αστική τάξη, έχουν τη δυνατότητα να γίνουν τα ίδια αστοί.

Τρίτο, μπορούν να βρίσκονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα 
της κοινωνίας, όπως συμβαίνει με όλες τις κυρίαρχες τάξεις εκμεταλ
λευτών. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, πρόκειται για «πλανημένη 
συνείδηση», για μια ιδεολογία «στρεβλής» συνείδησης. Η «πλα
νημένη» συνείδηση υφίσταται τότε, όταν μια τάξη εκμεταλλευτών 
προβάλλει το ειδικό ταξικό της συμφέρον σαν γενικό συμφέρον, σαν 
συμφέρον του συνόλου της κοινωνίας. Αυτή την κατάσταση πραγμά
των διαστρεβλώνουν αστοί μαρξολόγοι, χαρακτηρίζοντας τις πολι
τικές ιδέες της εργατικής τάξης, το μαρξισμό, σαν «πλανημένη», 
«στρεβλή» συνείδηση και καταλογίζοντάς του έτσι «αντιεπιστημο- 
νικότητα». Αλλοι μαρξολόγοι επιρρίπτουν αυτή την κατηγορία 
μόνο στα πρώτα κείμενα του Μαρξ, ενώ ισχυρίζονται ότι το οικονο-

1. Κ. Marx, «ûkonomisch-philosophische M anusknpte aus dem Jahre 1844», 
σελ 521.

2. Β I Λένιν, « θ α  κρατησουν αραγε οι μπολσεβίκοι την κρατική εξουσία,» 
Α παντα, τόμ 34, σελ. 300
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μικο του εργο είναι «ελεύθερο ιδεολογίας» και συνεπώς επιστημο
νικό. Η επιστήμη και η ιδεολογία διαχωρίζονται μηχανιστικά, αντι
μετωπίζονται σαν αφηρημένες έννοιες και αντιπαρατίθενται σαν αλ- 
ληλοαποκλειόμενες έννοιες1.

Η αυτονόμηση πολιτικών ιδεών απέναντι στα άτομα δεν είναι ό
μως καθαρή διαδικασία της συνείδησης, αλλά έχει και αυτή την αντι
κειμενική της θάση στον καταμερισμό εργασίας, που εκδηλώνεται 
επίσης μέσα στην κυρίαρχη τάξη σαν καταμερισμός της πνευματικής 
και πρακτικής εργασίας. Οι Μαρξ και Ένγκελς έκαναν διάκριση 
ανάμεσα στους ιδεολόγους και τα «ενεργά» μέλη μέσα στην αστική 
τάξη. Ανάμεσα στα δύο μέρη μπορεί να προκύψουν αντιθέσεις και ε
χθρότητες, που όμως εκμηδενίζονται αυτόματα σε κάθε σοβαρή σύ
γκρουση, κατά την οποία κινδυνεύει η ύπαρξη της τάξης2. 0  καταμε
ρισμός εργασίας οδηγεί στην αυτονόμηση της «συναλλαγής» των 
πολιτικών. Ό λες οι σχέσεις παραγωγής, που στηρίζονται στην ιδιω
τική ιδιοκτησία, εκφράζονται σαν πολιτικές και νομικές σχέσεις, 
που αυτονομούνται απέναντι στα άτομα μέσα στα πλαίσια του κατα
μερισμού εργασίας. Ό λες οι σχέσεις μπορούν να αποδοθούν γλωσ
σικά σαν έννοιες. Οι έννοιες παίρνουν τη μορφή μυστηριωδών δυνά
μεων, σαν αναγκαίο επακολουθο της αυτονόμησής τους από τις πραγ
ματικές σχέσεις, των οποίων αποτελούν έκφραση. Και στην πολι
τική μετατρέπονται οι πραγματικές σχέσεις σε έννοιες, και η συ
νοχή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την απεικόνισή της χάνεται 
μέσα στις έννοιες. Οι πολιτικοί των τάξεων των εκμεταλλευτών μπο
ρούν έτσι να φαντάζονται ότι οι ιδέες τους αποτελούν έκφραση του 
γενικού, ότι η δράστηριότητά τους σχετίζεται με το γενικό, ότι δεν 
είναι οι σχέσεις παραγωγής, αλλά οι έννοιες η αληθινή θάση των 
σχέσεων ιδιοκτησίας3. Αυτές οι ψευδαισθήσεις αναπαράγονται στα
θερά μέχρι και σήμερα στον καπιταλιστικό κόσμο με τον καταμερι
σμό της εργασίας και τις συμμερίζονται ακόμη και πολλοί εργαζόμε
νοι. Ο Μαρξ κι ο Ένγκελς παραθέτουν την άποψη μιας γαλλικής ε
φημερίδας, σύμφωνα με την οποία η πολιτική ιδεολογία της αστικής

1 Βλέπε Thomas M arxhausen, «Wissenschaft und Ideologic in den “ Okono- 
misch-philosophischen M anuskripten von 1844” », Arbeitsblatter zur M arx -  Engels 
-  Forschung, τεύχος 5, σελ 77-78

2 Βλέπε Κ Μαρξ/Φ Ενγκελς, Η  γερμανική ιδεολογία, σελ. 94-95
3 Βλεπε ο π , τομ 2ος, σελ 93 Κ Μαρξ, Α π ο  τον Λ  Φουερμηαχ, ο.π , σελ
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τάξης δεν είναι άλλο απο «μια πλάνη, με την οποία η εύπορη τάξη 
εμπαίζει τις τάξεις εκείνες που δεν είναι εύπορες»1.

Οι πολιτικές ιδέες ανάγονται λοιπόν στα υλικά ταξικά συμφέ
ροντα. Παρ’ όλα αυτά μπορούν να εμφανιστούν πολιτικές ιδέες σε 
μια χώρα, από την οποία λείπουν ακόμα, ή υπάρχουν σε εμθρυακή 
μορφή, οι οικονομικές προϋποθέσεις γ ι’ αυτές τις ιδέες. Ο Μαρξ κι ο 
Ένγκελς αναφέρονταν στο φιλελευθερισμό, που ήταν η πολιτική 
μορφή της ήδη αναπτυγμένης αστικής τάξης στη Γαλλία μετά την 
Ιουλιανή Επανάσταση. Φερμένος απ’ έξω στους γέρμανούς πολίτες, 
έγινε αποδεκτός απ’ αυτούς σαν αφηρημένη ιδέα, με την έννοια των 
αυτοπροσδιορισμών της «ελεύθερης βούλησης», που είχε δόσει ο 
Καντ. Μόνο με την ανάπτυξη της γερμανικής αστικής τάξης, τη 
διαμόρφωση ενός κοινού αστικού συμφέροντος και την αναγκαιότη
τα κατάκτησης της πολιτικής εξουσίας, προς το συμφέρον του ε
μπορίου και της βιομηχανίας, με τη θεσμοθέτηση του αστικού ταξι
κού τους συμφέροντος σαν εθνικού συμφέροντος και την καθυπότα- 
ξη όλων των άλλων συμφερόντων στο δικό τους, μόνο τότε απόκτησε 
ο φιλελευθερισμός και στη Γερμανία πρακτική υπόσταση2.

Στη Γερμανική ιδεολογία, ο Μαρξ κι ο Ένγκελς προχώρησαν 
και σε μια ποιοτικά ευρύτερη θεμελίωση της ιστορικής αποστολής 
της εργατικής τάξης. Στην Κ ριτική της φιλοσοφίας του δικαίου του 
Χέγκελ. Εισαγωγή, ακόμη ανθρωπολογικά προσδιορισμένη από την 
«απώλεια του ανθρώπου», στα Οικονομικά-φιλοσοφικά χειρόγραφα  
του 1844, για πρώτη φορά οικονομικά αιτιολογημένη με την αποξέ
νωση της εργασίας, στην Αγια οικογένεια, ερμηνευμένη από την 
αντίθεση προλεταριάτου και πλούτου, η ιστορική αποστολτμτης ερ
γατικής τάξης τεκμηριώνεται από τους Μαρξ και Ένγκελς στη Γερ
μανική ιδεολογία από τη θέση της προς την ιδιοκτησία στην καπιτα
λιστική κοινωνία σαν αντικειμενική νομοτέλεια3. Η πραγμάτωση 
αυτής της αποστολής ενέχει το ζήτημα της σχέσης του προλεταριά
του προς την πολιτική. Ό πως ήδη επισημάνθηκε, δεν ήταν λίγοι οι 
θεωρητικοί του ουτοπικού σοσιαλισμού και του κομμουνισμού, που 
αποποιούνταν, για διάφορους λόγους, τη συμμετοχή του προλετα
ριάτου στον πολιτικό αγώνα.

1 Κ Μαρξ/Φ Ενγκελς, Η  γερμανική ιδεολογία, σελ 72
2 Βλεπε ο π , τομ 1ος, σελ. 160, 272-273
3 Βλεπε Barbara N euschulz,«Zur Begnindung der historischen Mission der 

Arbeiterklasse in den Fnihschriften von Marx und Engels (1843-1846)», Beilrage 
von Nachwuchswissenschaftlem, έκδοση της Hochschule für ôkonom ie  «Bruno 
Leuschner», τομ 6, Berlin 1981, σελ 7 κ επ



Η ανακάλυψη της γένεσης και ανάπτυξης των τάξεων, από τη 
θέση τους μέσα στις ιστορικές εξελικτικές βαθμίδες της παραγωγής, 
και του συσχετισμού ταξικών συμφερόντων και πολιτικής, οδήγησε 
και στην ανακάλυψη του ταξικού χαρακτήρα του κράτους. Όπως οι 
τάξεις και η πάλη των τάξεων είχαν ανακαλυφθεί ήδη πριν από τον 
Μαρξ, έτσι και η ιδέα του ταξικού χαρακτήρα του κράτους δεν ήταν, 
κατά τη δεκαετία του ’40 του 19ου αιώνα, ούτε νέα ούτε πρωτότυπη1. 
Αυτό που έκανε ο Μαρξ και ήταν καινούργιο, ήταν ότι θεμελίωσε την 
αντίληψη για τον ταξικό χαρακτήρα του κράτους οικονομικοϊστο- 
ρικά. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αστοί ιδεολόγοι απαρνού- 
νται σήμερα τους πρ'οκατόχους τους και αμφισβητούν με πάθος τον 
ταξικό χαρακτήρα του κράτους.

Το αποφασιστικό πολιτικοθεωρητικό συμπέρασμα από την απο
σαφήνιση της ιστορικής αποστολής της εργατικής τάξης υπήρξε η 
θεμελιακή γνώση ότι το προλεταριάτο πρέπει να κατακτήσει την πο
λιτική εξουσία για να μπορέσει να καταργήσει την ιδιωτική ιδιο
κτησία στα μέσα παραγωγής και να εγκαθιδρύσει την κομμουνι
στική κοινωνία.

Στη μαρξιστική-λενινιστική λογοτεχνία υπάρχει ταύτιση από
ψεων για το ότι ο Μαρξ κι ο Ένγκελς διατύπωσαν για πρώτη φορά 
στη Γερμανική ιδεολογία  την ιδέα της δικτατορίας του προλεταριά
του, χωρίς να χρησιμοποιήσουν λεκτικά αυτόν τον όρο και χωρίς να 
συγκεκριμενοποιήσουν περισσότερο το περιεχόμενο της ιδέας 
αυτής2. Από την ίδια θέση, ο Γκεόργκι Μπαγκατούρια, επισημαίνει 
ότι ο Μαρξ κι ο Ένγκελς είχαν φτάσει σ’ αυτό το τελικό συμπέρα
σμα ήδη πριν από το 18453, και επικαλείται σχετικά τρία κείμενα του 
Ένγκελς και δύο εργασίες του Μαρξ του 18444.

1. Βλέπε Leonid M amut, Fragen der Staatstheone im ideologischen Wider- 
streit, M oskau/Berlin 1979, σελ 59-60.

2. Βλεπε Wolfgang Schneider, K uize Geschichte der Theorie des wissenschaft- 
lichen Kom m unism us, σελ 80. K. Marx. Biographie, Berlin 1982, σελ 132. M at
thaus Klein/Erhard Lange/Friedrich Richter, Z u r Geschichte der marxistisch-leni- 
nistischen Philosophie in Deutschland, σελ 262 Rolf D lubek/Renate M erkel, 
Marx und Engels iiber die sozialistische und komm unistische Gesellschaft, σελ 77.

3 Βλεπε G . Bagatuna, K onturen der Zukunft. Engels ùber die kom m unisti
sche Gesellschaft, M oskau 1975, σελ 51-52.

4 Βλέπε F  Engels, «Die Lage Englands», MEW , τομ. 1, σελ 525-592 Κ. 
Marx, «ûkonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844», συμπληρω
ματικός τόμος, πρώτο μέρος Κ. Marx, «Kritische Randglossen zu dem Artikel 
“ D er Konig von Preussen und die Sozialreform. Von einem Preussen” »
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Ο Μαρξ κι ο Ένγκελς είχαν εξετάσει την επαναστατική δικτα
τορία των Ιακωβίνων και κάτω από το πρίσμα της εξεύρεσης πολι
τικών μορφών για την απελευθέρωση του προλεταριάτου. Η ιδέα που 
αναπτύχθηκε από τον Μπαμπέφ για την επαναστατική δικτατορία 
των άκληρων για να κρατούντας καθυποταγμένοι οι εκμεταλλευτές, 
που έχασαν την εξουσία, και να οικοδομηθεί η καινούργια κοινωνία, 
τους ήταν γνωστή από τα γραπτά του Φιλίπο Μικέλε Μπουοναρότι. 
Οι ιδέες αυτές του Μπαμπέφ υιοθετήθηκαν τόσο από τον Μπλανκί 
όσο κι από τον Βάιτλινγκ.

Ενώ ο Μπλανκί θεωρούσε την επαναστατική δικτατορία σαν δι
κτατορία μιας μικρής ομάδας επαναστατών, οι Μαρξ και Ένγκελς 
αντιλαμβάνονταν τη δικτατορία του προλεταριάτου σαν δικτατορία 
της σύγχρονης εργατικής τάξης, που δημιουργήθηκε από την ανα- 
πτυξη της μηχανοποιημένης μεγάλης βιομηχανίας1. Η ανάπτυξη της 
ιδέας της δικτατορίας του προλεταριάτου είναι, κατά τη γνώμη μας, 
μια διαδικασία, που η απαρχή της διαφαίνεται στη σκέψη των Μαρξ 
και Ένγκελς το 1844 και διατυπώνεται για πρώτη φορά στη Γερμα
νική ιδεολογία2.

Η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από το προλεταριάτο α
παιτεί την πολιτική του οργάνωση. Χωρίς πολιτική οργάνωση και 
χωρίς πολιτική ιδεολογία δεν μπορεί να διεξαχθεί πολιτικός αγώνας. 
Ο Μαρξ κι ο Ένγκελς διατύπωσαν στη Γερμανική ιδεολογία σημα
ντικές σκέψεις για τη δημιουργία και ανάπτυξη πολιτικών οργανώ
σεων του προλεταριάτου, σκέψεις που ο Μαρξ προήγαγε και ανάπτυ
ξε σε βάθος στην εργασία Η  αθλιότητα της φιλοσοφίας. Στο Μανιφέ
στο του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι ιδέες αυτές έφτασαν στο 
απώγειό τους με τη θεμελίωση της αναγκαιότητας του επαναστατι
κού κόμματος της εργατικής τάξης.

Δύο αντίθετες τάσεις επιδρούν στην πολιτική οργάνωση του 
προλεταριάτου.. Το σύγχρονο βιομηχανικό προλεταριάτο δη- 
μιουργήθηκε από το συναγωνισμό. Από τον καταμερισμό της ερ
γασίας προκύπτουν μέσα στους κόλπους του προλεταριάτου αντι- 
κρουόμενα συμφέροντα. Γι’ αυτό και για το προλεταριάτο, είναι δυ
νατή μόνον η πολιτική συνένωση (συνεννόηση), που είναι στραμμέ
νη «εναντίον ολόκληρης της σημερινής κατάστασης»1. Ο Μαρξ κι ο

1 Βλεπε G Bagatuna, Konturen der Z ukun ft, σελ. 53
2 Βλεπε Rolf Bauerm ann, «Zur A usarbeitung der Dem okratie -  und Dikta- 

tur-Auffassung durch Marx in den vierziger und Anfang der funfziger Jahre des 19. 
Jahrhunderts», Marx -  Engels -  Jahrbuch 2, σελ 107 κ. επ

3 Βλεπε Κ Μαρξ/Φ. Ενγκελς, Η  γερμανική ιδεολογία, τομ 2ος, σελ 104.
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Ενγκελς επισήμαιναν, ότι απο το 1830 είχαν αποτύχει στην Αγγλία 
τουλάχιστον πενήντα απόπειρες συνένωσης όλων των εργατών σε 
μία και μοναδική οργάνωση, για «εξαιρετικά εμπειρικές αιτίες». 
Από την άλλη μεριά, η εμπειρία των προλεταριακών ταξικών αγώνων 
στην Αγγλία έδειχνε ότι, ακόμη και μια μειοψηφία εργατών πολύ 
σύντομα αναγκάζεται να δράσει με επαναστατικό τρόπο, αν συνενω
θεί για μια απεργία1. Στη Γερμανική ιδεολογία, ο Μαρξ κι ο Ένγκελς 
δεν έθεταν ακόμη το ζήτημα του πολιτικού κόμματος του προλετα
ριάτου. Για πρώτη φορά στράφηκαν προς αυτόν τον προβληματισμό 
στα κείμενα που επακολούθησαν και σε συσχετισμό με την επεξερ
γασία της τακτικής του προλεταριάτου στην επερχόμενη αστικοδη- 
μοκρατική επανάσταση στη Γερμανία2.

Ο Μαρξ κι ο Ένγκελς ανάπτυξαν την έννοια του κόμματος3 από 
την ανάλυση και γενίκευση των εμπειριών των προλεταριακών τα
ξικών αγώνων, ιδίως εκείνων του γαλλικού κομμουνιστικού κινήμα
τος και του κόμματος των χαρτιστών στην Αγγλία. Στο πρόγραμμα 
της Έ νωσης των Κομμουνιστών που ίδρυσαν, στο Μ ανιφέστο του 
Κομμουνιστικού Κόμματος, έθεσαν τις θεωρητικές βάσεις για το ε
παναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης και στο Καταστατικό της  
Ένωσης των Κομμουνιστών τις βασικές κατευθύνσεις για την οργά
νωσή του. Με την πρακτική ίδρυση του κόμματος και τη θεωρητική 
θεμελίωση της αναγκαιότητας ίδρυσής του, σαν συνειδητής εμπρο
σθοφυλακής της τάξης, με τον κατηγορηματικά εκφρασμένο στόχο 
της κατάκτησης της πολιτικής εξουσίας4, συνδεόταν ακατάλυτα η α
ποφασιστικότερη ρήξη με την αστική πολιτική, ιδεολογία και 
οργάνωση.

Από πολιτικοθεωρητικό πρίσμα, η ίδρυση του κόμματος ήταν 
η πρακτική συνέπεια των απόψεων για την πολιτική, που είχαν δια
μορφώσει μέχρι τότε από την ανάλυση των προλεταριακών ταξικών

1 Βλεπε ό π , τομ Ιος, σελ 285
2 Βλεπε Herwig Forder, Marx und Engels am Vorabcnd der R evolution.
3 Για την αναπτυξη της μαρξιστικής έννοιας του κόμματος θλεπε H orst Bar

tel/W alter Schmidt, «Zur Entwicklung des Parteibegriffs bei Marx und Engels», 
Beitrâge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 1969, τευχ. 4 W alter Schmidt, 
«K ontinuitàt und neue Qualitat in der Entwicklung der Parteiauffassung von Marx 
und Engels zu Lenin», ο π., 1969, τευχ 6 W alter Schmidt, «“ Manifest derK om - 
munistischen Partei” und Statuten des Bundes der Kommunisten», ό π , 1973, τευχ 
3

4 Βλεπε Κ Μ αρξ'Φ  Ενγκελς, Μ ανιφ έστο  του Κ ομμουνιστικού Κόμματός, 
εκδ «Σύγχρονη Εποχή», σελ 37
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αγώνων. Η δημιουργία του κόμματός αποτελεί την αποφασιστική 
τομή ανάμεσα στο πρώτο στάδιο της επεξεργασίας της επαναστα- 
τικής-προλεταριακής θεώρησης της πολιτικής και στο επόμενο στά
διο της ολοκλήρωσής της, της εμβάθυνσης και του εμπλουτισμού της 
κατά την επαναστατική περίοδο 1848-1851.

Η ίδρυση κόμματος και η ιδεατή αντανάκλασή της στη μαρξι
στική θεωρία για το κόμμα αποτελούν τον πυρήνα της μαρξιστικής 
θεώρησης της πολιτικής. Κι αυτό γιατί η εργατική τάξη πρέπει να 
οργανωθεί πολιτικά, αν θέλει να κατακτήσει την πολιτική εξουσία, 
σαν αποφασιστική πολιτική προϋπόθεση για την πραγμάτωση της ι
στορικής της αποστολής. Η ιστορική αποστολή της εργατικής τά
ξης, η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας, η δημιουργία του επανα
στατικού κόμματος, αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα.

Χωρίς την ύπαρξη επαναστατικού κόμματος δεν είναι δυνατή η 
επαναστατική πολιτική της εργατικής τάξης. Γ ι’ αυτό και ο εχθρός, 
κατά την πρακτική-πολιτική και την πολιτική-ιδεολογική δολιο
φθορά που ασκεί, κατευθύνει το βασικό του πλήγμα κατά του μαρξι- 
στικού-λενινιστικού κόμματος, όπου η παραποίηση του τρόπου θεώ
ρησης του κόμματος από τους Μαρξ, Ενγκελς και Λένιν κατα
λαμβάνει μια θέση-κλ^ιδί. Στις στερεότυπες θέσεις που ανασύρονται 
ξανά και ξανά από το οπλοστάσιο των παραχαρακτών του Μαρξ, 
ανήκει και η άποψη ότι ο Μαρξ κι ο Ένγκελς αντιλαμβάνονταν την 
έννοια του κόμματος πάντα μόνο με την ευρεία ιστορική του έννοια, 
σαν την εργατική τάξη στο σύνολό της, αλλά μόνο σε περιορισμένο 
βαθμό αναγκαίο σαν ειδική οργάνωση1. Ο Μαρξ κι ο Ένγκελς έκα
ναν χρήση της έννοιας του κόμματος κι από διάφορες άλλες απόψεις: 
για το χαρακτηρισμό του προλεταριάτου σαν πολιτικού κόμματος, 
για το χαρακτηρισμό της «Ένωσης των Κομμουνιστών» σαν «Προ
παγανδιστικής Εταιρίας», για το χαρακτηρισμό της πρώτης προλετα
ριακής ταξικής οργάνωσης, που είχε ήδη αναλάβει τον οργανωμένο 
πολιτικό αγώνα κατά της αστικής τάξης κι είχε ξεκινήσει τον απε
λευθερωτικό αγώνα της εργατικής τάξης, χωρίς όμως να έχει στηρι
χτεί ακόμα στη βάση του επιστημονικού κομμουνισμού2.

1 Βλεπε Wolfgang L eonhard, «Entstehung einer D oktnn. Die Veranderung 
der politischen K onzeptionen von Marx und Engels durch Lenin und Stalin», D ie  
N eue Gesellschaft, (Bonn), 1983, τευχ 3, σελ 216-217

2 Βλέπε Horst Bartel/W alter Schmidt, «Zur Entwicklung des Parteibegriffs 
bei Marx und Engels», Beitrage zu r Geschichte der Arbeiterbewegung, 1969, τεύχ 
4, σελ 584-585
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Με τον τρόπο αυτόν, ο Μαρξ κι ο Ενγκελς επισήμαναν ορισμέ
νες πλευρές μέσα στη διαδικασία διαμόρφωσης του κόμματος του 
προλεταριάτου, γεγονός που ανάγεται ταυτόχρονα και σε θεωρητικά- 
ιστορικά αίτια. Κατά τη γένεση της έννοιας της τάξης, οι αντιμαχό- 
μενες τάξεις ονομάζονταν, όπως ήδη ειπώθηκε, και «κόμματα», γιατί 
έπρεπε να επιβάλουν τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους στον αγώνα 
ενάντια σε άλλες τάξεις. Οι τάξεις έγιναν «κόμματα». Τέτιου είδους 
ταύτιση «κόμματος» και «τάξης» συναντάμε στους αστούς γάλλους ι
στορικούς. Μ’ αυτή την έννοια χαρακτηρίστηκε κι από τους Μαρξ 
και Ένγκελς το προλεταριάτο σαν «κόμμα», για να οριοθετηθεί ως 
προς την αστική τάξη. Η διατύπωση «οργάνωση των προλετάριων σε 
τάξη και επομένως σε πολιτικό κόμμα»1 δεν δηλώνει παρά ότι το 
προλεταριάτο πρέπει να συνειδητοποιήσει πολιτικά την ιστορική 
του αποστολή. Περιγράφει την εξέλιξη του γίγνεσθαι του προλετα
ριάτου από μια τάξη «καθεαυτή» σε μια τάξη «για τον εαυτό της», του 
προλετάριου από άβουλο αντικείμενο εκμετάλλευσης, από μεροκα- 
ματιάρη, με την κοινωνικοοικονομική έννοια, σαν «κατηγορία» της 
αστικής εθνικής οικονομίας, σε πολιτικά συνειδητοποιημένο ταξικό 
υποκείμενο2, ικανό και διατεθειμένο να διεκδικήσει την οικονομική 
του χειραφέτηση. Αυτή ακριβώς η διαμόρφωση αναδεικνύει νομοτε
λειακά το επαναστατικό κόμμα σαν πρωτοπορία της τάξης, όπου το 
κόμμα ενσαρκώνει τη σύνδεση της θεωρίας του επιστημονικού κομ
μουνισμού με το στοιχειώδες εργατικό κίνημα.

Η νομοτέλεια αυτή έχει ισχύ, κάτω από διαφοροποιημένες 
συνθήκες, μέχρι και σήμερα, σε χώρες στις οποίες αρχίζει να δη- 
μιουργείται ένα βιομηχανικό προλεταριάτο. Έ τσι σχηματίστηκαν 
σε αφρικανικές χώρες με σοσιαλιστικό προσανατολισμό πρωτοπο
ριακά κόμματα σε μαρξιστική-λενινιστική βάση. Χωρίς την κα
θοδήγηση ενός επαναστατικού κόμματος, η εργατική τάξη δεν μπο
ρεί να εκπληρώσει την ιστορική της αποστολή. Το γεγονός αυτό έχει 
αποδειχτεί τόσο από τις επιτυχίες του διεθνούς κομμουνιστικού 
κινήματος, όσο όμως κι από τραγικές -  κι όχι πάντα αναπόφευκτες -  
ήττες, σαν αποτέλεσμα της παραγνώρισης αυτής της νομοτέλειας.

Δεν αντιλαμβάνονταν πάντα όλοι οι θεωρητικοί του ουτοπικού 
εργατικού κομμουνισμού την ταξική πάλη σαν πολιτικό αγώνα. 
Αντίθετα, υπήρχαν θεωρητικοί, που αποδέχονταν τον πολιτικό αγώ

I. Κ Μαρξ/Φ Ενγκελς, Μ ανιφ έστο  tou Κομμουνισ τικού Κ όμματος σελ.

2 Βλέπε Κ. Marx, «Das Elend der Philosophie», M E W ; τόμ 4, σελ. 181.
31
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να, αλλά δεν κατανοούσαν την αναγκαιότητα της κοινωνικής επανά
στασης. Ηταν ανάγκη να διαλευκανθεΐ το ζήτημα της συνάφειας με
ταξύ ταξικής πάλης, πολιτικού αγώνα, σύστασης κόμματος και 
κατάκτησης της πολιτικής εξουσίας.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η σύγχυση που δημιούργησε ο Προυντόν 
πάνω σ’ αυτά τα βασικά ζητήματα με το έργο του Το σύστημα των οι
κονομικών αντιθέσεων ή η φιλοσοφία της αθλιότητας (1846). Όπως 
έγραψε ο Ενγκελς στον Μαρξ, εκπρόσωποι των «αληθινών σοσιαλι
στών», όπως ο Καρλ Γκριν, «εμπλούτισαν» τις ιδέες του Προυντόν 
και με τις δικές τους απόψεις, τις «έκαναν να βλαστήσου'»» όπως σαρ
καστικά παρατήρησε ο Ένγκελς, και τις διάδοσαν στους γερμανούς 
εργάτες, δημιουργώντας «μια απέραντη σύγχυση»1.

Ο Μαρς, σ' ένα γραμμα του προς τον Πάθελ Βασΐλιεθιτς Αννέν- 
κοθ, έκανε κριτική της υποκειμενικά ιδεαλιστικής βασικής αντίλη
ψης και μεθόδου του Προυντόν. Ο Προυντόν δεν κατανοούσε ότι οι 
οικονομικές κατηγορίες δεν είναι παρα η αφαίρεση πραγματικών 
συνθηκών, που μεταθαλλονται με τη δραστηριότητα των ανθρώπων 
ότι οι κοινωνικοί νόμοι έχουν ισχύ μόνο για ιστορικά συγκεκριμέ
νες, καθορισμένες εποχές. Ο Προυντόν έβλεπε στις οικονομικές κα
τηγορίες, σαν αφαιρέσεις, την κινητήρια δύναμη του ιστορικού 
προτσές. Η μυστικοποΐηση των πραγματικών συνθηκών οδήγησε, ως 
προς την πολιτική τους συνέπεια, στην αντίληψη ότι η λύση των α
ντιθέσεων του καπιταλιστικού συστήματος δεν πρέπει να αναζητη- 
θεΐ στον προλεταριακό ταξικό αγώνα, αλλά στην ανεύρεση των κατη
γοριών, των οποίων όμως η προέλευση παραμένει ασαφής. Απο εδώ 
απορρέει η απόρριψη κάθε πολιτικού κινήματος εκμέρους του Πρου
ντόν. «Η λύση των σύγχρονων προβλημάτων δε βρίσκεται γι’ αυτόν 
στη δημόσια δράση, μα στις διαλεκτικές κυκλικές κινήσεις μέσα στο 
κεφάλι του.»2

Στο έργο του Η αθλιότητα της φιλοσοφίας  (που γράφτηκε από 
το Δεκέμβρη του 1846 ως τον Απρίλη του 1847), ο Μαρξ προβαίνει 
στην απαραίτητη αντιπαράθεση προς τις απόψεις του Προυντόν για 
την πολιτική διαμόρφωση του προλεταριάτου. Εκεί θεμελιώνει διε
ξοδικά τη διαλεκτική σχέση της ταξικής πάλης και του πολιτικού

1 «Engels an Marx, urn den 23 O klober 1846», M E W . τομ 27, σελ 66 
Βλεπε επίσης. «Engels an das Kommunislischc Korrcspondcnz-Komilce in 
Brüssel», Επιστολή Επιτροπής αρ 2, 16 του Σεπτεμβρη 1846, ο π , σελ 40 κ επ.

2 Ο Μαρξ προς τον Π Β Αννενκοβ, 28 του Δεκεμβρη 1846, Καρλ Μαρξ 
Φριντριχ Ενγκελς. Δ ιαλεχ τα  Εργα. τόμ II. σελ 527
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αγώνα του προλεταριάτου. Οσο το προλεταριάτο δεν έχει συ
γκροτηθεί ακόμη σαν τάξη, ο αγώνας του ενάντια στην αστική τάξη 
δεν έχει αποκτήσει ακόμη πολιτικό χαρακτήρα1 Κάνει διάκριση 
ανάμεσα σε μια τάξη «καθεαυτή», που, συνενωμένη από μια κοινή 
κατάσταση πραγμάτων και κοινά συμφέροντα, αντίκειται στο κεφά
λαιο, και σε μια τάξη «για τον εαυτό της», που αντιλαμβάνεται τα 
συμφέροντα τα οποία υπερασπίζεται σαν ταξικά συμφέροντα. 
«Αλλά ο αγώνας τάξης κατά τάξης είναι αγώνας πολιτικός»2. Μέσα 
από το κείμενο του Μαρξ και τις αντίστοιχες ενότητες στο Μ ανιφέ
στο του Κομμουνιστικού Κόμματός, βλέπουμε ότι οι Μαρξ και Έ ν
γκελς θεωρούν την ταξική πάλη σαν πολιτικά συνειδητη και οργα
νωμένη πάλη για την κρατική εξουσία. Με αυτή την έννοια «κάθε τα
ξική πάλη είναι πολιτική πάλη». Κατά το χαρακτηρισμό των ιστο
ρικών σταδίων της διαμόρφωσης του προλεταριάτου σε τάξη, κατά 
τα στάδια εξέλιξης του αγώνα του ενάντια στο κεφάλαιο και κατά 
την ανάπτυξη των οργανωτικών του μορφών, ο Μαρξ και ο Ένγκελς 
μιλούν για τον αγώνα των εργατών ενάντια στο κεφάλαιο. Μιλούν 
για το ότι οι συγκρούσεις μεταξύ μεμονωμένων εργατών και μεμο
νωμένων αστών προσλαμβάνουν «χαρακτήρα συγκρούσεων ανάμεσα 
σε δυο τάξεις», και ότι «η πάλη ξεσπάει με τη μορφή εξεγέρσεων». 
Αποφεύγουν όμως τον όρο «ταξικός αγώνας». Μόνον αφού έρθουν οι 
εργάτες από διάφορες πόλεις σ’ επαφή μεταξύ τους με τα μέσα επι
κοινωνίας, που αναπτύσσονται συνεχώς λόγω της βιομηχανίας, και 
αφού «συνδεθούν μεταξύ τους για να συνενωθούν οι πολλοί τοπικοί 
αγώνες, που έχουν παντού τον ίδιο χαρακτήρα, σε μια εθνική πάλη, 
σε μια ταξική πάλη»3, μόνον τότε χρησιμοποιείται πια ο όρος «τα
ξική πάλη», με την έννοια του πολιτικού αγώνα. Στο Μ ανιφέστο του 
Κομμουνιστικού Κόμματος αναφέρεται ξεκάθαρα σαν ο επόμενος 
στόχος των κομμουνιστών η «συγκρότηση του προλεταριάτου σε 
τάξη, [η] ανατροπή της αστικής κυριαρχίας, [η] κατάχτηση της πολι
τικής εξουσίας από το προλεταριάτο»4.

Οι μαρτυρίες αυτές είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μαρξι
στική έννοια για την πολιτική. Δεν αποτελεί πολιτική η κάθε αυθόρ
μητη εκδήλωση ταξικής πάλης, η κάθε σχέση μεταξύ των τάξεων,

1 Βλεπε Κ Marx, «Das Elend der Philosophie», σελ 143.
2 Ο π ,  σελ 181
3 Κ Μ αρξ'Φ  Ενγκελς, Μ ανιφ έστο  του Κ ομμουνιστικού Κ όμματός  σελ

31
4 Βλεπε ό π , σελ 37

55



αλλά μονον οι σχέσεις εκείνες που άπτονται της πολιτικής εξουσίας, 
του κράτους. Αυτό επισημάνθηκε ήδη από σοβιετικούς συγγραφείς1, 
κατά την αντιπαράθεσή τους με άλλες αντιλήψεις, σύμφωνα με τις 
οποίες όλες οι σχέσεις μεταξύ των τάξεων χαρακτηρίζονται πολι
τικές. Οι συνασπισμοί και οργανώσεις του προλεταριάτου δη- 
μιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν με τη μηχανοποιημένη ευρεία πα
ραγωγή, μετά την ωρίμανση της οποίας σ’ έναν ορισμένο βαθμό στην 
Αγγλία, η αστική τάξη αναγκάστηκε να αναγνωρίσει τους συνασπι
σμούς και σαν πολιτικές ενώσεις. Νομιμοποιήθηκαν το 1825 με μια 
κοινοβουλευτική πράξη. «Το οικονομικό σύστημα ήταν που ανάγκα
σε το κοινοβούλιο να δόσει δημοσιότητα, σύμφωνα με το νόμο, σ’ 
αυτή την παροχή δικαιοδοσίας.»2 Μήπως όμως, όταν οι συνασπι
σμοί είναι νομικά αναγνωρισμένοι, είναι κι ο αγώνας τους πολιτικός; 
Με κανένα τρόπο, παρά μόνον όταν πια ο αγώνας τους διεξάγεται 
πραγματικά για την εξουσία.

Ο «πρώτος στόχος της αντίστασης» των συνασπισμών ήταν η 
κατοχύρωση των ημερομισθίων. Στο βαθμό που οι κεφαλαιοκράτες, 
από την πλευρά τους, συσπειρώνονται για την καταστολή των ερ
γατών, «απέναντι στο μόνιμα ενωμένο κεφάλαιο [...] η διατήρηση 
των ενώσεων» γίνεται «περισσότερο απαραίτητη γι’ αυτούς απ’ ό,τι 
η [διατήρηση] του ημερομισθίου. [...] Στον αγώνα αυτόν -  έναν αυ
θεντικό εμφύλιο πόλεμο -  συνενώνονται και αναπτύσσονται όλα τα 
στοιχεία για μια επερχόμενη σφαγή. Από τη στιγμή που θα φτάσει 
στο σημείο αυτό, ο συνασπισμός αποκτά πολιτικό χαρακτήρα»3. Ε
πομένως, μόνο με την πάλη για την εξουσία αποκτούν οι συνασπι
σμοί πολιτικό χαρακτήρα!

Ο Λένιν επισημαίνει ότι οι συνδικαλιστικοί αγώνες για μεταρ
ρυθμίσεις, ακόμη κι όταν γίνονται με τη μεσολάβηση του κράτους, 
δεν αποτελούν ακόμη πολιτικούς αγώνες, στο μέτρο που δεν οδηγούν 
έξω και πέρα από την καπιταλιστική κοινωνία. Πολιτικοί αγώνες εί
ναι τότε, όταν υπόκεινται στην πάλη για την εξουσία, όταν προε
τοιμάζουν την εργατική τάξη για την πάλη για την εξουσία και την

1 Βλέπε G . J. G leserm ann, D er histonsche Materialismus und die Entwick-  
lung der sozialistischen Gesellschaft, Berlin 1973, σελ. 229 Grundlagen der marxi- 
stisch-leninistischen Philosophie, Berlin 1975, σελ. 389 B. N. T opom in, Das poli- 
tische System  des Sonalismus, Berlin 1974, σελ 13. Marxistisch-lenmistische allge- 
m eine Theorie des Staates und des Rechts, τομ. 1, Berlin, 1974, σελ. 15-16

2 K. Mane, «Das Elend des Philosophie», M E W , τομ. 4, σελ 178
3 Ό .π ., σελ. 180
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οδηγούν προς την επανάσταση1. «Τη διδασκαλία για την ταξική 
πάλη ο Μαρξ την ανάπτυξε με συνέπεια ως τη διδασκαλία για την πο
λιτική εξουσία, για το κράτος.»2 Η αποδοχή της ταξικής πάλης δεν 
αποτελεί, για τον Λένιν, ακόμη μαρξισμό. «Μαρξιστής είναι μόνο ε
κείνος, που επεκτείνει την αναγνώριση της πάλης των τάξεων ως την 
αναγνώριση της δικτατορίας του προλεταριάτου.»3 Αυτό  θεωρούσε ο 
Λένιν σαν τη «λυδία λίθο» για την πραγματική κατανόηση και απο
δοχή του μαρξισμού4.

1 Βλέπε Β. I. Λένιν, «Τι να κάνουμε;» Ά π α ντα , τόμ 6, σελ. 61 κ. επ.
2 Β. I. Λένιν, «Κράτος και επανάσταση», Άπαντα, τόμ. 33, σελ. 25.
3. Ό .π „  σελ. 34.
4. Βλέπε ό.π
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II. ΝΕΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΤΑΞΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1848-1851

Στη «χειραφέτηση του προλεταριάτου», ο Μαρξ ανακάλυψε το 
«μυστικό της επανάστασης του δέκατου ένατου αιώνα»1. Έ τσ ι συ
νοψίζεται η ποιοτική διαφορά από τις αστικές επαναστάσεις του 
17ου και του 18ου αιώνα και ταυτόχρονα δίνεται το πρακτικό και 
θεωρητικό σημείο αναφοράς για την επεξεργασία επαναστατικής πο
λιτικής του προλεταριάτου κατά τις αστικοδημοκρατικές επαναστά
σεις αυτής της περιόδου.

Από τη διαπίστωση αυτή απορρέει και το κριτήριο για την επι
στημονική ερμηνεία της πολιτικής σκέψης και συμπεριφοράς των 
τάξεων, των ταξικών ομάδων, των κοινωνικών στρωμάτων, των 
κομμάτων τους και των πολιτικών ηγετών τους. Η «χειραφέτηση του 
προλεταριάτου» είναι έτσι η καθοριστική μεθοδολογική αφετηρία 
για την παραθεση πολιτικοθεωρητικών διαπιστώσεων απο τους 
Μαρξ και Ένγκελς εκείνη την εποχή.

Ό πως έγραψε ο Ένγκελς το 1895, κάνοντας μια αναδρομή, κάτω 
από τις συγκεκριμενες συνθήκες και το αντίστοιχο επίπεδο γνώσεων 
εκείνης της περιόδου, ήταν αναπόφευκτο να έχουν ο Μαρξ κι ο ίδιος 
την αντίληψη ότι το 1848 «η μεγάλη αποφασιστική μάχη είχε αρχί
σει», που μέσα σε μια «μακρόχρονη και γεμάτη εναλλαγές επαναστα
τική περίοδο [...] δε θα μπορούσε να τελειώσει παρά με την οριστική 
νίκη του προλεταριάτου», ακόμη κι αν, όπως απόδειξε η ιστορία, η 
αντίληψη αυτή υπήρξε υπερβολική2.

Κατά τον Λένιν, οι Μαρξ και Ένγκελς «κάνανε πολλά λάθη και 
συχνά πέφτανε έξω στις εκτιμήσεις τους όσον αφορά την προσέγγιση

1 Κ Μαρξ, «Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία απο το 1848 ως το 1850», Καρλ 
Μ αρξΦ ριντρ ιχ  Ενγκελς, Δ ιαλεχ τα  Εργα, τόμ  I, σελ 162

2 Φ Ενγκελς, Εισαγωγή [στο εργο «Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία απο το 
1848 ως το 1850» του Καρλ Μαρξ (έκδοση 1895)], ο π , σελ 128
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της επανάστασης [...] (λόγου χαρη, το 1848 στη Γερμανία)»1. Αυτό το 
ιστορικά επιβεβλημένο σφάλμα δεν αλλάζει όμως τίποτα στο γε
γονός ότι οι Μαρξ και Ένγκελς έδοσαν από «επιστημονική άποψη 
[...] ένα πρότυπο υλιστικής διαλεκτικής» ως προς την εκτίμηση των 
πολιτικών αγώνων αυτής της εποχής και «από την άποψη της πρα
κτικής πολιτικής και της τακτικής του εργατικού κόμματος, [...] ένα 
υπόδειγμα του τρόπου, με τον οποίο» έπρεπε να καθορίζονται «τα 
καθήκοντα του αγωνιζόμενου προλεταριάτου σε συνάρτηση με τα 
διάφορα στάδια του εθνικού εργατικού κινήματος των διάφορων χω
ρών»2.

Προκειμένου να κατανοήσουμε την εξέλιξη της μαρξιστικής 
αντίληψης για την πολιτική, είναι σημαντικό να κάνουμε διάκριση 
μεταξύ των διαπιστώσεων, που περιέχονται στα άρθρα της Νόιε Ράι- 
νισε Τσάιτοννγκ, κι εκείνων που περιλαμβάνονται στα έργα σύγχρο
νης ιστορίας, που γράφτηκαν από το 1850 και ύστερα. Ο Μαρξ κι ο 
Ένγκελς δεν υπήρξαν σε καμία περίπτωση επιστήμονες αποκομμέ
νοι από τη ζωή, που έκαναν λιγότερο ή περισσότερο εποικοδομη
τικές παρατηρήσεις για «ανήσυχες» χρονικές περιόδους, άποψη που 
προσπαθούν μερικές φορές να μας περάσουν ρεφορμιστές συγγρα
φείς. Υπήρξαν, πολύ περισσότερο, επιστήμονες του προλεταριάτου, 
κατά πρώτο λόγο επαναστάτες, πολιτικοί ηγέτες του προλεταριάτου· 
ο Μαρξ ήταν πρόεδρος κι ο Ένγκελς μέλος της Κεντρικής Υπη
ρεσίας της Ένωσης των Κομμουνιστών. Η δραστηριότητά τους σαν 
αρχισυντάκτη και συντάκτη αντίστοιχα της Νόιε Ράινισε Τσάιτοννγκ 
ήταν ενεργός πολίτικη δημοσιολογία  για την καθοδήγηση και 
οργάνωση του «δημοκρατικού κόμματος» κατά την επανάσταση του 
1848/1849 στη Γερμανία.

Η σύνταξη της Νόιε Ράινισε Τσάιτοννγκ είχε την έδρα της στην 
Κολωνία, ένα πρωσικό οχυρό πρώτης γραμμής, με μια φρουρά 8.000 
ανδρών. Αλλά κι η ίδια η σύνταξη ήταν ένα επαναστατικό οχυρό, ε
ξοπλισμένο με οκτώ ξ ιφολόγχες και 250 ένσφαιρα φυσίγγια στο γρα
φείο σύνταξης, ενώ οι στοιχειοθέτες της, με τα κόκκινα μπερέ των Ια
κωβίνων στο κεφάλι, ήταν αποφασισμένοι εργάτες3.

Η επιρροή των Μαρξ και Ένγκελς στους επαναστατικούς αγώ

1 Β 1 Λενιν, Π ρόλογος στη ρωσική μεταφραση του θιβλιου· «Γραμματα 
των 1 Φ Μπεκκερ, 1 Ν τίτσγκεν, Φ Ενγκελς, Κ Μαρξ και άλλων προς τον Φ A 
Ζοργκε και άλλους». Απαντα, τομ 15. σελ 261

2 Ο π , σελ 244-245
3 Βλεπε F. Engels. «Marx und die N eue Rheinische Z eitung  1848-1849», 

M E W , τομ 21, σελ 23.
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νες ήταν άμεση με τη Νόιε Ράινισε Τσάιτοννγκ. Οι θεωρητικές δια
πιστώσεις, που διατυπώνονταν στα άρθρα τους, ήταν θγαλμένες από 
τον άμεσο αγώνα. Τα άρθρα σύγχρονης ιστορίας περιείχαν διαπι
στώσεις μέσα από το πρίσμα της μετεπαναστατικής Γερμανίας και 
τις εμπειρίες των ταξικών αγώνων στη Γαλλία. Από την περίοδο της 
επανάστασης, που, από το ξέσπασμά της, το Φλεβάρη του 1848 στο 
Παρίσι, ως το πραξικόπημα του Λουδοβίκου Βοναπάρτη στις 2 του 
Δεκέμβρη 1851, ο Ένγκελς την αναφερει σαν το «γεγονός [...] που έ
κλεινε προσωρινά την επαναστατική περίοδο»1, ο Μαρξ κι ο Έ ν
γκελς διαμόρφωσαν σημαντικές απόψεις για τη διαλεκτική των πολι
τικών αγώνων της εποχής εκείνης, για τις σχέσεις των ονεργών τά
ξεων, στρωμάτων και πολιτικών κομμάτων απέναντι στο κοινοβού
λιο, το σύνταγμα, την κυβέρνηση, τη μοναρχία, για την πολιτική φυ
σιογνωμία των πολιτικών εκπροσώπων, για τη σχέση μεταξύ υλικών 
συμφερόντων και πολιτικής, καθώς και για την πολιτική συμπερι
φορά του προλεταριάτου. Οι διαπιστώσεις αυτές είναι πολύ επίκαι
ρες για την επιστημονική κατανόηση της ταξικής πάλης στην ε
ποχή μας. Εντάσσονται στο θησαυρό των πολιτικών εμπειριών του 
διεθνούς επαναστατικού εργατικού κινήματος και αντανακλώνται 
σαν «πολιτικές ιδέες» του μαρξισμού στη μαρξιστική-λενινιστική 
θεωρία της επανάστασης2.

Οι Μαρξ και Ένγκελς ανάπτυξαν τις αντιλήψεις τους για την 
πολιτική αυτή την περίοδο από τη θέση της επαναστατικής δημο
κρατίας, σαν προϋπόθεση, σαν μεταβατικό στάδιο προς την προλετα
ριακή επανάσταση. Η «αδιάσπαστη δημοκρατική πολιτεία» ήταν ο 
άμεσος στρατηγικός στόχος σε πρώτη φάση, προς τον οποίο έπρεπε 
να στραφεί η πολιτική δράση της εργατικής τάξης.

Για τον αγώνα που θα άρχιζε μετά ανάμεσα στην αστική τάξη 
και το προλεταριάτο για την πολιτική εξουσία, έπρεπε να διασφαλι
στεί εξαρχής μέσα στο επαναστατικό κίνημα η πολιτική, ιδεολο
γική και οργανωτική αυτονομία του επαναστατικού εργατικού κόμ
ματος, να κατακτηθούν πλατιά δημοκρατικά δικαιώματα και ελευ
θερίες για το λαό, όπου οι Μαρξ και Ένγκελς λέγοντας «λαός» εν
νοούσαν εργάτες, αγρότες και μικροαστούς. Κατά τον Αένιν, ο Μαρξ 
χρησιμοποιώντας τη λέξη «λαός», «δεν έσβηνε με τη λέξη αυτή τις

1 Φ Ενγκελς, Εισαγωγή [στο έργο: «Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία από το 
1848 ως το 1850» του Καρλ Μαρξ (εκδο>ση 1895)], σελ 126-127

2 Βλέπε Β. I. Λένιν, «Οι καταλυτες μας», Απαντα, τομ. 20, σελ. 131.
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ταξικές διαφορές, μα συνένωνε ορισμένα στοιχεία, ικανά να οδηγή
σουν ως το τέλος την επανάσταση»1. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα 
κύρια συστατικά μέρη του “λαού”, που ο Μαρξ τον αντιπαρέθετε το 
1848 στην αντίδραση που αντιστεκόταν και στην προδοτική αστική 
τάξη, είναι το προλεταριάτο και η αγροτιά.»2

Ο στρατηγικός αυτός προσανατολισμός είχε την έννοια της υπο
στήριξης της αστικής τάξης εκεί, όπου αυτή ήταν ακόμη επαναστα
τική, και της καταπολέμησής της εκεί, όπου είχε ήδη γίνει αντεπανα- 
στατική.

Η επαναστατική περίοδος είχε δυναμώσει και πάλι πρακτικά 
την ήδη διαπιστωμένη και διατυπωμένη βασική θέση της μαρξι
στικής αντίληψης για την πολιτική, ότι δηλαδή το ζήτημα της ε
ξουσίας είναι το βασικό ζήτημα κάθε επανάστασης. Με τον ενδιάμε
σο στρατηγικό στόχο της δημοκρατικής πολιτείας, η νομοθετική 
συνέλευση έπαιρνε αναγκαστικά, σαν πολιτικό όργανο εξουσίας των 
επαναστατικών δυνάμεων, κεντρική θέση στην πολιτική δημοσιο- 
λογία των Μαρξ και Ένγκελς εκείνης της εποχής.

1. Κριτήρια μιας επαναστατικής 
νομοθετικής συνέλευσης

Πολιτική εξουσία μπορεί να ασκηθεί μόνο με οργανωμένη και 
θεσμοθετημένη μορφή. Ενώ η φεουδαρχική αντίδραση είχε τα δικά 
της πολιτικά όργανα εξουσίας, δηλαδή το στέμμα, την κρατική γρα
φειοκρατία, τη δικαιοσύνη, το στρατό και την αστυνομία, οι επανα
στατικές δυνάμεις έπρεπε να δημιουργήσουν πρώτα τα δικά τους όρ
γανα εξουσίας. Οι Μαρξ και Ένγκελς θεωρούσαν ανώτατο όργανο 
πολ ιτική ς άσκησης εξουσίας του επαναστάτη λαού τη νομοθε
τική συνέλευση. Συνδύαζαν τις εμπειρίες της Γαλλικής Επανάστα
σης, ιδίως της συντακτικής συνέλευσης και της επαναστατικής δι
κτατορίας των Ιακωβίνων. Στις εμπειρίες αυτές παρέπεμπαν επανει
λημμένα ο Μαρξ κι ο Ένγκελς, κατά την κριτική της δραστηριότη
τας των αντιπροσώπων της πρωσικής Εθνοσυνέλευσης και της Εθνο
συνέλευσης της Φραγκφούρτης. Αστοί και μικροαστοί πολιτικοί και

1. Β. I Λενιν, «Δυο τακτικές της σοσιαλδημοκρατίας στη δημοκρατικη ε- 
πανασταση». Απαντα , τομ 11, σελ 125

2 Ο π ,  σελ 128
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νομικοί έθαζαν σε συζητηση το θέμα του εάν και κατά πόσο έχει η 
νομοθετική συνέλευση το «δικαίωμα» να νομοθετεί, από ποιον παίρ
νει την εντολή γ ι’ αυτό, ένα θέμα με το οποίο χρειάστηκε να ασχολη
θεί και πάλι ο Λενιν κατά την επανάσταση το 1905 στη Ρωσία1. Οι 
Μαρξ και Ένγκελς δεν ξεκινούσαν από συζητήσεις τυπικά νομικού 
χαρακτήρα, αλλά έφερναν στην επιφάνεια την πολιτική τους πλευρά, 
αναγνώριζαν στη νομοθετική συνέλευση προπάντων το ταξικό της 
περιεχόμενο και σε ό,τι αφορά τον καθορισμό του ταξικού χαρακτή
ρα της νομοθετικής συνέλευσης διαπιστώνεται μια σημαντική πρόο
δος στις γνώσεις τους, σε σχέση με αρχικές θέσεις τους του 1843.

Στο χειρόγραφό του για τη φιλοσοφία του δικαίου του Χέγκελ, 
που έχει μείνει ατελείωτο, ο Μαρξ, σε αντίθεση με τον Χέγκελ, παίρ
νει σαν θάση για τον καθορισμό της «νομιμότητας» της νομοθετικής 
συνέλευσης τη λαϊκή κυριαρχία. Η λαϊκή κυριαρχία προήλθε από 
την επανάσταση και θρήκε στη νομοθετική εξουσία την πολιτική 
της έκφραση, σαν εκπροσώπηση του λαού. Ο λαός έχει το δικαίωμα 
να εκδόσει για τον εαυτό του ένα νέο σύνταγμα, όταν το παλιό (φεου
δαρχικό) σύνταγμα δεν ανταποκρίνεται πια στην πραγματική λαϊκή 
βούληση. Ο λαός είναι ο πραγματικός φορέας του συντάγματος. 
Αλλά τα νέα συντάγματα χρειάζονταν πάντα μιαν επανάσταση. Η νο
μοθετική εξουσία έκανε τη Γαλλική Επανάσταση2.

Οι όροι «λαός», «λαϊκή κυριαρχία» νοούνταν εδώ ακόμα πολύ 
αφηρημένα. Αναφέρονταν στον αντικατοπτρισμό της αντίθεσης της 
αστικής κοινωνίας προς την απόλυτη μοναρχία. Νέο στοιχείο στα 
άρθρα της Ν όιε Ράινισε Τσάιτουνγκ  ήταν η αντανάκλαση της τα
ξικής διαφοροποίησης των λαϊκών μαζών και επομένως του περιε
χομένου της λαϊκής κυριαρχίας σαν ταξικού ζητήματος. Με τον όρο 
«λαός», οι Μαρξ και Ένγκελς εννοούσαν εργάτες, αγρότες και μι
κροαστούς. Οι μεγαλοαστοί αποκλείονταν ήδη σαφώς από τον όρο 
«λαός». Επομένως, και η έννοια της «λαϊκής κυριαρχίας» αναφερό
ταν σε εργάτες, αγρότες και μικροαστούς. Αντιτασσόταν πρωταρ
χικά στην απόλυτη μοναρχία, αλλά ήδη και στη μεγαλοαστική τάξη.

Αυτή η βασική θέση ήταν καθοριστική για την πολεμική των 
Μαρξ και Ένγκελς κατά της «θεωρίας της συμφωνίας», όπως την υ
ποστήριζαν οι Αούντολφ Κάμπχάουζεν και Νταθίντ Γιούστους Χάν- 
σεμαν, οι πολιτικοί εκπρόσωποι της μεγαλοαστικής τάξης. Στόχος

1 Βλεπε ο π ,  σελ 12 κ επ.
2 Βλεπε Κ Marx, «Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie», σελ 259-

260
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της πρωσικής μεγαλοαστικής τάξης ήταν η μετατροπή του υπάρχο- 
ντος μηχανισμού εξουσίας της απόλυτης μοναρχίας σε συναινετικό 
όργανα, για την επιβολή των οικονομικών τους συμφερόντων, και 
όχι η συντριβή του παλιού μηχανισμού εξουσίας, που ήθελαν με κάθε 
τρόπο να διατηρήσουν για την καθυπόταξη του προλεταριάτου. Σ’ 
αυτόν το στόχο ανταποκρινόταν και η «θεωρία της συμφωνίας», 
σύμφωνα με την οποία η πρωσική Εθνοσυνέλευση και ο βασιλιάς θα 
συμφωνούσαν για ένα σύνταγμα, στο οποίο θα παΐρνονταν υπόψη οι 
επιθυμίες της μεγαλοαστικής τάξης, ενώ ο λαός θα αποκλειόταν.

Το «νομικό» υπόβαθρο σ’ αυτό θα έδινε εκ των υστέρων, μετά τις 
18 του Μάρτη 1848, η παλιά βουλή (Landtag), ένα μεσαιωνικό σώμα 
εκπροσώπησης των κλειστών τάξεων -  που είχε συγκληθεΐ από το 
βασιλιά προτού ξεσπάσει η επανάσταση, αλλά δεν είχε συνεδριάσει 
από τότε -  για να ολοκληρωθεί μια «νόμιμη» μετάβαση από την απο
λυταρχία στη συνταγματική μοναρχία. Αυτή η «θεωρία της συμφω
νίας» ήταν μια απροκάλυπτη απόρριψη της επανάστασης, ήταν η 
άρνηση της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας1.

Στην πολεμική τους ενάντια στη θεωρία αυτή, οι Μαρξ και Έ ν
γκελς ανάπτυξαν τις αρχές μιας επαναστατικής νομοθετικής συνέ
λευσης.

Πρώτο. Η νομιμότητα της νομοθετικής συνέλευσης έγκειται 
στην επανάσταση. Στην επανάσταση, οι λαϊκές μάζες καταργούν το 
μέχρι τότε πολιτικό σύνταγμα, τη μέχρι τότε κυβέρνηση, τους μέχρι 
τότε νόμους. Η συνέλευση δεν δεσμεύεται από κανένα νόμο. Μια ε
παναστατική συνέλευση δεν συμφωνεί, αλλά εκδίδει διατάγματα.

Δεύτερο. Η επαναστατική συνέλευση εκφράζει τη λαϊκή βούλη
ση, εκπροσωπεί τη λαϊκή κυριαρχία. Η εντολή δίνεται στους εκ
προσώπους από το λαό. Καμιά εξουσία δεν μπορεί να ακυρώσει τις 
εντολές των εκπροσώπων, εκτός από το λαό που έχει μεταβιβάσει 
στους εκπροσώπους την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του και μπο
ρεί να τους ανακαλέσει όταν αυτοί δεν τα εκπροσωπούν. Σε περίπτω
ση που οι εκπρόσωποι προδόσουν, ο λαός επεμβαίνει «αυτοπροσώ
πως», ενεργεί από δική του πλήρη δικαιοδοσία άσκησης εξουσίας 
και δεν έχει ανάγκη καμίας «άδειας» γι’ αυτό, καμιάς «νομιμοποίη

1 Κατα τη ρωσική επανασταση, ο Λενιν χρειάστηκε να αντιπαρατεθει και 
παλι, το 1906, στη «θεωρία του συμβιβασμού» των καντέτων, και κατα την αντι
παράθεση του αυτη μπόρεσε να στηριχτεί στα εργα των Μαρξ και Ενγκελς, που 
αναφέρονταν σ ’ αυτο το ζήτημα Βλέπε Β I Λενιν, «Η νίκη των καντέτων και τα 
καθήκοντα του εργατικού κόμματός», Απαντα, τομ 12, σελ 335-336 Β I Λενιν, 
«Το ιστορικο του ζητηματος της δικτατορίας», Απαντα, τομ 41, σελ 374-375.
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σης». Ο λαός είναι το κυρίαρχο στοιχείο και νομιμοποιείται από μό
νος του. Οι εκπρόσωποι δεν είναι υπόλογοι απέναντι σε άλλες ε
ξουσίες, όπως το στέμμα, η κυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση.

Τρίτο. Η άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας απαιτεί το γενικό δι
καίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στη νομοθετική συνέλευση. Δεν 
επιτρέπεται καμία διαφοροποίηση στην αξία των ψήφων*, γιατί πε
ριορίζει τη λαϊκή κυριαρχία.

Τέταρτο. Η άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας απαιτεί ελευθερία 
του τύπου και ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, για να 
μπορεί ο λαός να επιδρά μέσω των κομμάτων και των οργανώσεων 
του, με πανό και με τον τύπο, με ηθική υποστήριξη και με πίεση προς 
τους εκπροσώπους της νομοθετικής συνέλευσης.

Πέμπτο. Στη νομοθετική συνέλευση συνενώνονται όλες οι ε
ξουσίες του κράτους και τίθενται από αυτήν σε ισχύ. Κυβέρνηση και 
υπουργοί διορίζονται, ελέγχονται και παύονται από τη συνέλευση 
και είναι υπόλογοι σ’ αυτή. Η συνέλευση συγκροτείται σαν ανώτατο 
δικαστήριο και καταδικάζει αντεπαναστάτες, χωρίς να δεσμεύεται 
από νόμους.

Έκτο. Η νομοθετική συνέλευση ασκεί την εσωτερική και εξωτε
ρική πολιτική στο σύνολό τους.

Έβδομο: Η νομοθετική συνέλευση στηρίζεται στον εξοπλισμό 
του λαού και συγκροτεί δικές της επαναστατικές ένοπλες δυνάμεις 
για την προστασία της.Το καλύτερο σύνταγμα δεν εξυπηρετεί σε τί
ποτα, όταν η αντεπανάσταση θέτει την ξιφολόγχη στην ημερήσια 
διάταξη.

Όγδοο. Πρίγκιπες και υπουργοί, που δεν υποτάσσονται στις α
ποφάσεις και τους νόμους της νομοθετικής συνέλευσης, κηρύσ
σονται εκτός νομικής προστασίας ή και παραπέμπονται σε δίκη και 
καταδικάζονται για έσχατη προδοσία.

Ένατο. Η νομοθετική συνέλευση πρέπει να εδρεύει σε μια 
μεγάλη πόλη με πολυάριθμο επαναστατικό πληθυσμό και να κερδίζει 
δύναμη στην κοινή γνώμη των λαϊκών μαζών.

Στις αρχές αυτές εμπεριέχονται ταυτόχρονα σημαντικές απόψεις 
της μαρξιστικής έννοιας της δικτατορίας. Η νομοθετική συνέλευση, 
σαν ενότητα της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξου
σίας, στηριγμένη στην ένοπλη εξουσία του λαού, δεν δεσμεύεται 
από νόμους (της παλιάς εξουσίας). Η θεμελίωση της νομιμότητας της. 
επαναστατικής δικτατορίας απορρέει από τη λαϊκή βούληση, από τη

* Αποτίμηση αξίας ψήφων με κριτήρια την ιδιοκτησία, τα εισοδήματα και 
τις  φορολογικές εισφορες (Wahlzensus), (σημ τ μετ )
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λαϊκή κυριαρχία. Οι αρχές που αναφέρθηκαν δεν προχωρούν ακόμη 
παραπέρα από εκείνες μιας επαναστατικής-δημοκρατικής δικτα
τορίας των εργατών, αγροτών και μικροαστών, αποτελούν όμως ένα 
νέο ποιοτικό θήμα απέναντι στις τυπικές αστικοκοινοθουλευτικές 
αντιλήψεις για τη δημοκρατία.

Η άποψη ότι η άσκηση της επαναστατικής-δημοκρατικής δικτα
τορίας για την επιβολή των λαϊκών συμφερόντων απαιτούσε και έκα
νε δυνατή την ενότητα των κρατικών λειτουργιών, βρίσκεται σε 
αντίθεση με την αντίληψη του χωρισμού των εξουσιών (Νομοθετική, 
Εκτελεστική, Δικαστική). Το ζήτημα του χωρισμού των εξουσιών 
είχε προκαλέσει συζητήσεις ήδη τον καιρό που πρωτοεμφανίστηκε 
και. εξακολουθεί ν’ αποτελεί ερέθισμα μέχρι και σήμερα για αστούς 
και ρεφορμιστές θεωρητικούς.

Η θεωρία του «χωρισμού των εξουσιών»1 αποδίδεται συχνά στον 
Σαρλ ντε Σεκοντά ντε Μοντεσκιέ. Όμως, στον Μοντεσκιέ, η θεωρία 
αυτή αποτελούσε μάλλον συγχώνευση και συνδυασμό των κρατικών 
εξουσιών της φεουδαρχικής μοναρχίας, μια κατανομή εξουσιών για 
τη διασφάλιση της πολιτικής κυριαρχίας των ευγενών, παρά έναν 
πραγματικό διαχωρισμό2.

Ο Μαρξ χαρακτήρισε μεγάλη πρόοδο την αντίληψη του Χέγκελ, 
ο οποίος είχε συλλάθει το πολιτικό κράτος σαν οργανισμό και τις 
διάφορες εξουσίες όχι πια σαν μηχανιστικά διαχωρισμένες αναμε
ταξύ τους, αλλά σαν ζωτικές και λογικές διαφορές3.

Ο «χωρισμός των εξουσιών» εμφανιζόταν ιστορικά με διττή 
μορφή. Από τη μια πλευρά, στη Γαλλική Επανάσταση, μεταξύ στέμ
ματος και νομοθετικής εξουσίας, σαν «χωρισμός της εξουσίας» με
ταξύ του εκπροσώπου της φεουδαρχικής αντίδρασης και των εκ
προσώπων της αστικής τάξης, δύο μεταξύ τους εχθρικά διακείμενων 
τάξεων, δύο αλληλοαποκλειόμενων κοινωνικών σχηματισμών, έληξε 
δε με τη δημοκρατία (Republik). Μ’ αυτόν τον τρόπο είχε αποδει
χτεί πρακτικά ότι είναι αδύνατος ένας «χωρισμός των εξουσιών» με-

1 Χωρισμός των εξουσιών (Gewaltenteilung) Α κριβεστερα θα μεταφραζό
ταν. Διαχωρισμός εξουσιών (Gew altentrennung, separation des pouvoirs). Βλεπε 
Franzôsische Aufklârung. Burgerliche Emanzipation, Literatur und Bewusstseins- 
bildung, Leipzig  1979, Σημείωση 35, σελ 859

2 Βλέπε ό.π., σελ 306-307 Ulrich H uar, M ensch und Pohtik m  Geschichte 
und Gegenwart, Berlin 1978, σελ 34-35

3 Βλεπε K. Marx, «Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie». σελ 209-
210
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ταξυ πολίτικων εκπρόσωπων εχθρικά διακείμενων μεταξύ τους τά
ξεων στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να είναι μια ρύθμιση προσω
ρινού χαρακτήρα, με την έννοια μιας «διπλής κυριαρχίας» (Λένιν), 
μέχρις οτου κριθει το ζήτημα της εξουσίας για τη μία ή την άλλη 
πλευρά.

Μια άλλη μορφή του «χωρισμού των εξουσιών» είναι η κατα
νομή εξουσιών στα διάφορα όργανα του πολιτικού συστήματος της 
αστικής τάξης, τίποτα αλλο δηλαδή «παρά η εφαρμογή στον κρα
τικό μηχανισμό του κοινότοπου βιομηχανικού καταμερισμού ερ
γασίας για την απλούστευση και τον έλεγχο»1.

Μια κατανομή των εξουσιών είναι δυνατή και μέσα στα πλαίσια 
του αστικού κράτους, μεταξύ των διαφόρων ομάδων της αστικής τά
ξης, με την έννοια ενός συμβιβασμού ανάμεσα στην αστικοποιημένη 
αριστοκρατία, σαν μια ομάδα, και τη βιομηχανική αστική τάξη, σαν 
μια άλλη ομάδα, όπως στην Αγγλία στα μέσα του 19ου αιώνα, ή με
ταξύ γαιοκτημόνων, χρηματιστικής αστικής τάξης και βιομηχανικής 
αστικής τάξης, όπως, για παράδειγμα, στη Γαλλία μεταξύ Φλεβάρη 
1848 και Δεκέμβρη 1851.

Μέχρι και σήμερα, ρεφορμιστές θεωρητικοί ισχυρίζονται ότι η 
κατάργηση του «χωρισμού των εξουσιών» σημαίνει απώλεια του δη
μοκρατικού ελέγχου της κρατικής εξουσίας, αυτονόμηση της εκτελε
στικής εξουσίας απέναντι στην αντιπροσωπεία του λαού, ότι ο «χω
ρισμός των εξουσιών» είναι αναγκαίος για την προστασία του πολίτη 
από την «υπέρμετρη δημόσια εξουσία»2.

Ο Ένγκελς αναφέρθηκε ηδη, σ’ ένα άρθρο του του 1844, στην 
«πλήρη αδυναμία υλοποίησης» αυτής της θέσης3 και ο Μαρξ χαρα
κτήρισε τη θέση, σύμφωνα με την οποία ο χωρισμός των εξουσιών 
αποτελεί «πρώτη προϋπόθεση για μια ελεύθερη κυβέρνηση, σαν πα
λιές συνταγματικές ανοησίες». «Η προϋπόθεση για μια “ελεύθερη 
κυβέρνηση” δεν είναι ο διαχωρισμός, αλλά η ενότητα  των εξουσιών. 
Η κυβερνητική μηχανη δεν μπορεί ποτέ να είναι αρκετά απλή. Οι ε- 
ξυπνάκηδες έχουν πάντα την τέχνη να την κάνουν περίπλοκη και μυ
στηριώδη.»4

1 F Engels, «Vereinbarungssitzung vom 4. Juli» (Δευτε|*& Αρθρο), M E W , 
τομ 5, σελ 194

2 Βλεπε Burgerliche StaatsidcologicBerWn 1979, σελ 176-177
3 Βλέπε F. Engels, «Die Lage Englands II Die englische Konstitution», 

M E W , τομ Ι ,σ ε λ  572 κ επ
4 Κ Marx, «Die Konstitution der Franzosischen Republik, angenommen am 

4 N ovem ber 1848», M E W , τομ 7, σελ 498
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Η «θεωρία της συμφωνίας» των Κάμπχάουζεν και Χάνσεμαν ή
ταν προσανατολισμένρ ακριβώς προς τον ταξικό συμβιβασμό με
ταξύ του στέμματος, σαν εκπροσώπου των ευγενών της φεουδαρχίας, 
και της συνέλευσης, σαν εκπροσώπου της μεγαλοαστικής τάξης, 
πριν ακόμα κριθεί ανάμεσά τους το ζήτημα της εξουσίας. Σύμφωνα 
όμως με τη «θεωρία της συμφωνίας», και οι δύο εξουσίες, που θα 
«συμφωνούσαν» από κοινού σ ’ ένα σύνταγμα, έστεκαν κυρίαρχες η 
μία απέναντι στην άλλη. Και ακριβώς αυτό ήταν αδύνατο. «Κάθε 
προσωρινή κατάσταση μετά από μια επανάσταση απαιτεί μια δικτα
τορία, και μάλιστα μια δραστήρια δικτατορία»1. Η δικτατορία α
σκείται είτε από το στέμμα, είτε από τη συνέλευση και, με τον τρόπο 
αυτό, κρίνεται το ζήτημα της εξουσίας για τη μια ή την άλλη τάξη.

Αν η πρωσική αστική τάξη ήθελε να υπαχθεί καλοσυνάτα στον 
παλιό μηχανισμό εξουσίας, με το στέμμα, τη γραφειοκρατία, το 
στρατό και την αστυνομία σαν εκτελεστικά όργανα των συμφερό
ντων της, η αντίδραση είχε διακρίνει το φόβο της αστικής τάξης 
απέναντι στο προλεταριάτο κι είχε αναγνωρίσει έτσι την αδυναμία 
της. Η αστική τάξη θα μπορούσε να είχε λύσει το ζήτημα της ε
ξουσίας προς όφελος της, αλλά παραιτήθηκε. Γιατί τότε θα έπρεπε 
να είχε απευθύνει έκκληση προς το λαό και να τον είχε μάλιστα εξο
πλίσει -  δηλαδή κύρια το προλεταριάτο. Αλλά, σε μια μισή επανά
σταση, η αντίδραση απαντά με μια πλήρη αντεπανάσταση2 -  κι αυτή 
είναι μια διαπίστωση που δεν θα πρέπει να ξεχνούν οι επαναστατικές 
δυνάμεις της εποχής μας.

Η διερεύνηση του ρόλου της νομοθετικής συνέλευσης σαν πολι
τικού οργάνου εξουσίας περιλαμβάνει και το ζήτημα της δη
μιουργίας της, δηλαδή το θέμα των εκλογών και του ρόλου των αντι
προσώπων. Κάποιες πρώτες ιδέες για το ζήτημα αυτό διατύπωσε ο 
Μαρξ στο ημιτελές χειρόγραφο για τη φιλοσοφία του δικαίου του 
Χέγκελ, το καλοκαίρι του 1843, ξεκινώντας από το δυαδισμό μεταξύ 
αστικής κοινωνίας και κράτους. Από τη μια μεριά έβλεπε στις ε
κλογές την έκφραση του διαχωρισμού του πολιτικού κράτους από 
την κοινωνία, και από την άλλη διέκρινε στην προσπάθεια των πο
λιτών για γενική συμμετοχή στη νομοθετική λειτουργία και την 
τάση ταυτόχρονα για κατάργηση αυτού του δυαδισμού.

1 Κ Marx, «Die Knsis und die Kontrerevolution», M E W , τομ 5, σελ 402 
Βλεπε F Engels, «Vereinbarungssitzung vom 4. Juli» (Δεύτερο Αρθρο), σελ 195.

2 Βλεπε Κ. Marx. «Die K ontrerevolution in Berlin», M E W ,τόμ  6, σελ 8-9
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Ο ίδιος δυαδισμός διαφαινόταν και στο ρόλο των αντιπροσώ
πων1. Ο αντιπρόσωπος, από τη στιγμή της εκλογής του, θα έπρεπε να 
εκπροσωπεί το γενικό συμφέρον. Εκλεγόταν όμως σαν εκπρόσωπος 
των ειδικών συμφερόντων μιας τάξης, μιας ομάδας, ενός κοινωνικού 
στρώματος. Μια αντίθεση, που ήταν αδύνατο να λυθεί. Μετά την ε
κλογή του, ο αντιπρόσωπος δεν είχε πια καμιά υποχρέωση απέναντι 
στους εκλογείς του, και ούτε μπορούσε πια να ανακληθεί από αυτούς. 
Βέβαια, οι αντιπρόσωποι μπορούσαν να έχουν την εντύπωση ότι εκ
προσωπούν το γενικό συμφέρον, γιατί, έτσι κι αλλιώς, αντιλαμβά
νονταν το ειδικό συμφέρον τους σαν γενικό συμφέρον.

Αυτές οι πολύ αφηρημένες διαπιστώσεις δεν επαρκούσαν όμως 
για να καθορίσουν το ταξικό περιεχόμενο του γενικού εκλογικού δι
καιώματος και να δόσουν απάντηση σε νέα ζητηματα, οπως π.χ. στο 
ζήτημα του ρόλου του γενικού εκλογικού δικαιώματος στην ταξική 
πάλη, ή, σύμφωνα μ’ αυτό, αν και κατά πόσο το προλεταριάτο μπο
ρεί να εκμεταλλευτεί το γενικό εκλογικό δικαίωμα στον αγώνα του 
για χειραφέτηση και ποια είναι τα όρια που αυτό θέτει.

Ο Μαρξ ξεκίνησε από την αστική θέση, σύμφωνα με την οποία 
το γενικό εκλογικό δικαίωμα πρέπει να αποτελεί έκφραση της θέλη
σης όλου του λαού και αντέταξε στη θέση αυτή την πράξη.

Τι είναι η θέληση όλου του λαού; Κατά τον Μαρξ, ο λαός διαι
ρείται σε κλειστές τάξεις και τάξεις που διάκεινται εχθρικά αναμε
ταξύ τους. Συνεπώς, η θέληση όλου του λαού αποτελείται από επιμέ- 
ρους, αντιφατικές μεταξύ τους θελήσεις των κλειστών τάξεων και 
των τάξεων η θέληση του λαού είναι «το άθροισμα αντιφατικών με
ταξύ τους θελήσεων»2.

Ακόμα, πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στη θέληση του λαού 
και τη θέληση της πλειοψηφίας σαν ενός μέρους του λαού. Αλλά, 
προκειμένου να έχουμε μία και την αυτή θέληση, είτε του λαού, είτε 
της πλειοψηφίας, δηλαδή ενός μέρους του λαού, τα μέλη τους θα 
πρέπει «να έχουν τα ίδια συμφέροντα, την ίδια επαγγελματική εξα
σφάλιση, τις ίδιες συνθήκες ύπαρξης και διαβίωσης ή να εξακολου
θούν να είναι προσωρινά δεμένα με τα συμφέροντά τους, τις συνθή
κες ύπαρξης και διαβίωσής τους». Από αυτά βγαίνει το συμπέρασμα 
ότι η «θέληση του λαού, η θέληση της πλειοψηφίας, είναι η θέληση 
[...] μιας και μόνης τάξης κι εκείνων των άλλων τάξεων και ταξικών

1 Βλεπε Κ Marx. «Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie», σελ 329
k επ

2 Βλεπε K Marx, «Die Berliner “ National-Zeitung” an die Urwahler», 
M E W , τομ 6, σελ 199-200
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τμημάτων που υποκεινται κοινωνικά, δηλαδη βιομηχανικά και εμπο
ρικά, σ’ αυτή τη μία κυρίαρχη τάξη [...]. Η θέληση όλου του λαού 
είναι η θέληση μιας κυρίαρχης τάξης [...]». Το γενικό εκλογικό δι
καίωμα δεν είναι, συνεπώς, παρά «η μαγνητική βελόνα, που έστω και 
μετά από διάφορες ταλαντεύσεις, τελικά δείχνει αυτή την τάξη που 
καλείται να κυριαρχήσει»1.

Η κατάκτηση του γενικού εκλογικού δικαιώματος υπήρξε σύν
θημα της αστικής τάξης από την εποχή κατά την οποία ήταν ακόμη 
επαναστατική. Με αυτό εννοούσε ένα πολιτικό σχήμα, που θα δια
σφάλιζε την πολιτική της εξουσία σαν τάξης. Εδώ πρέπει να σημειω
θεί ότι, αντίθετα με αστικούς ισχυρισμούς, το γενικό εκλογικό δι
καίωμα δεν υπήρξε σε καμιά περίπτωση δώρο της αστικής τάξης, 
αλλά αποσπάστηκε βίαια από τους Σανκιλότ μέσα από άγριες τα
ξικές συμπλοκές από τη γαλλική αστική τάξη. Αντίθετα από τη γαλ
λική αστική τάξη, η πρωσική ήταν πολύ επιφυλακτική ακόμη και 
στη χρησιμοποίηση του όρου του γενικού εκλογικού δικαιώματος. Η 
περίοδος της επανάστασης, κύρια οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία, 
πρόσφεραν νέα στοιχεία για το τι σήμαινε για την αστική τάξη το 
γενικό εκλογικό δικαίωμα. Μέχρι την επανάσταση του Φλεβάρη του 
1848, κυριαρχούσαν κατά την Ιουλιανή μοναρχία, με τη διαφορο
ποίηση στην αξία των ψήφων που είχαν επιβάλει, μόνο ορισμένες 
ομάδες της αστικής τάξης. Το γενικό εκλογικό δικαίωμα κατακτήθη
κε από το προλεταριάτο στις μάχες στα οδοφράγματα και, στις ε
κλογές της 4ης του Μάη 1848, έφερε στην Εθνοσυνέλευση «τον 
πραγματικό λαό στο φως της ημέρας, δηλαδή εκπροσώπους των 
διαφόρων τάξεων, στις οποίες υποδιαιρείται»2.

Το γενικό εκλογικό δικαίωμα έδινε και στο προλεταριάτο τη δυ
νατότητα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης και για την άσκηση ε
πιρροής στην κρατική δραστηριότητα. Στη γαλλική κυβέρνηση 
υπήρχαν δύο αυθεντικοί προλετάριοι. Μήπως ήταν αυτή η έννοια του 
γενικού εκλογικού δικαιώματος; Απειλητικά ηχούσε στ’ αυτιά των 
αστών αντιπροσώπων η απαίτηση του προλεταριάτου για το «δικαίω
μα στην εργασία», που είναι, βέβαια, ουτοπία κάτω από τις συνθήκες 
των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, που όμως πίσω της κρύβε
ται η βία πάνω στο κεφάλαιο και πίσω απ’ αυτή η ιδιοποίηση των

1 Ό  π , σελ 200
2 Κ Μαρξ, «Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία απο το 1848 ως το 1850», σελ

172
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μέσων παραγωγής, η υπαγωγή τους στην οργανωμένη εργατική τάξη 
και η κατάργηση της μισθωτής εργασίας και του κεφαλαίου1.

Ο Μαρξ διαπίστωσε ήδη στο σύγγραμμά του Για το εβραϊκό ζή
τημα  ότι η κατάργηση της δ ιαφοροποίησης των ψήφων στο δ ι
καίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δηλαδή το γενικό εκλογικό δι
καίωμα, εκμηδενίζει πολιτικά την ατομική ιδιοκτησία, ανακηρύσσει 
ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία καταργείται πολιτικά, όπου το γενικό ε
κλογικό δικαίωμα αποσυνδέεται από την ιδιοκτησία2. Έπρεπε να 
βρεθεί μια λύση ως προς το προλεταριάτο και τις απαιτήσεις του -  
και βρέθηκε. Γιατί, με το κλείσιμο των εθνικών εργαστηρίων στο 
Παρίσι, το προλεταριάτο βρέθηκε μπροστά στο δίλημμα, ή να 
πεινάσει ή ν’ αποτολμήσει να εξεγερθεί.

Στην εξέγερση του Ιούνη, που προκάλεσε η αστική τάξη, το 
προλεταριάτο κατατροπώθηκε με τρόπο αιματηρό. Ο κανιβαλισμός 
της αστικής αντεπανάστασης ήταν η «συμπλήρωση» του γενικού ε
κλογικού δικαιώματος. Φανέρωσε ακαριαία τι εννοούσε η αστική 
τάξη σαν γενικό εκλογικό δικαίωμα και ξεσκέπασε το αστικό ταξικό 
περιεχόμενο της γαλλικής δημοκρατίας.

Το γενικό εκλογικό δικαίωμα -  ακόμα και στην περιορισμένη 
του αστική ταξική αντίληψη -  δεν είναι ακίνδυνο για την αστική 
τάξη. Κυρίως επειδή στη Γερμανία και τη Γαλλία, η πλειονότητα του 
πληθυσμού αποτελείτο από προλετάριους, μικρούς αγρότες και μι
κροαστούς στις πόλεις, στην Αγγλία από προλετάριους. Ο Μαρξ τό
νισε επανειλημμένα ότι το γενικό εκλογικό δικαίωμα αφαιρούσε 
από την αστική τάξη τις πολιτικές εγγυήσεις της κοινωνικής της ε
ξουσίας, την εξανάγκαζε σε άσκηση της πολιτικής της κυριαρχίας 
μέσα σε δημοκρατικές συνθήκες, συνθήκες που οι καταπιεσμένες τά
ξεις μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να εκμεταλλευτούν και, με τη συμ
βολή τους, να οδηγηθούν στη νίκη. Με τη βοήθεια του γενικού εκλο
γικού δικαιώματος, οι προλετάριοι μπορούσαν να αμφισβητήσουν 
αυτά τα ίδια τα θεμέλια της αστικής κοινωνίας3.

Ο Μαρξ έκανε αναφορά στις εκλογές της 10ης του Μάρτη 1850 
στη Γαλλία, όπου ένας «σοσιαλιστικός συνασπισμός» προλεταριά
του και μικροαστών, στον οποίο το προλεταριάτο ήταν η «κεφαλή»,

1. Βλεπε ο π .,  σελ 189
2 Βλεπε Κ Marx, «Zur Judenfrage», σελ 354
3 Βλέπε Κ Μαρξ, «Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία απο το 1848 ως το 1850», 

σελ 190
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πετύχε λαμπρή νικη στο Παρίσι και τους νομούς1 Και ο Μαρξ συ
μπεραίνει πως, οταν το περιεχόμενο του γενικού εκλογικού δικαιώμα
τος δεν είναι πια η κυριαρχία της αστικής τάξης, τότε το σύνταγμα 
δεν έχει πια κανένα νόημα για την αστική ταξη και το δικαίωμα ψή
φου πρέπει να ρυθμιστεί «εκ νέου»2.

Η κατάργηση του γενικού εκλογικού δικαιώματος με τον νέο ε
κλογικό νομο στις 22 του Μάη 1850 και ένας νέος νόμος για τον τύπο, 
που οδηγούσε σε παραγκωνισμό ουσιαστικά του επαναστατικού και 
δημοκρατικού τύπου, ήταν η απάντηση της αστικής τάξης στην ε
κλογική επιτυχία των προλετάριων και των συνασπισμένων μαζί τους 
μικροαστών στις 10 του Μάρτη 1850.

«Λαϊκή κυριαρχία», «λαϊκή θέληση», «γενικό εκλογικό δικαίω
μα» -  όλες αυτές οι εννοιες, καθώς και «δημοκρατία», «ελευθερία», 
«ανθρώπινα δικαιώματα», «δικαιώματα του πολίτη» έχουν ένα τα
ξικό περιεχόμενο, που δεν μπορεί να εξηγηθεί επιστημονικά από 
αυτές τις αφηρημένες εννοιες, αλλά μόνον από τις πραγματικές τα
ξικές σχέσεις και τους ταξικούς αγώνες.

Οι Μαρξ και Ένγκελς, στα δημοσιεύματά τους, προσανατόλιζαν 
τους προλετάριους και τους δημοκράτες προς τον αγώνα για το άμεσο 
γενικό δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Αυτό προσφέρει στο 
προλεταριάτο δυνατότητες για πολιτική διαμόρφωση, για να μπορέ
σει, μετά την ανατροπή της απόλυτης μοναρχίας και την εγκαθίδρυ
ση αστικής εξουσίας, να συνεχίσει τον αγώνα ενάντια στην αστική 
τάξη, μέχρι την εγκαθίδρυση της πολιτικής εξουσίας της εργατικής 
τάξης. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, όπως στην Αγγλία λόγω της 
έλλειψης μόνιμου στρατού και γραφειοκρατίας, ο Μαρξ κι ο Έ ν
γκελς θεωρούσαν τότε δυνατή την κατάκτηση της πολιτικής ε
ξουσίας από το προλεταριάτο, με την εκμετάλλευση του γενικού ε
κλογικού δικαιώματος1. Την αντίληψή τους αυτή την περιόρισαν 
αργότερα σε μεγάλο βαθμό, κάτω από διαφοροποιημένες συνθήκες 
και μετά από νέες εμπειρίες4.

Συνοψίζοντας τις εμπειρίες των ταξικών αγώνων στη Γαλλία με 
το γενικό εκλογικό δικαίωμα, οι Μαρξ και Ένγκελς έγραφαν: «Το 
γενικό εκλογικό δικαίωμα είχε επιτελέσει την αποστολή του. Η 
πλειοψηφία του λαού είχε περάσει απ’ το σχολειό της εξέλιξης, που

1 Βλεπε ο π , σελ 254
2 Βλεπε ο π , σελ 257
3 Βλεπε F Engels, «Die englische Zehnstundenbill», ο π , σελ 241
4 Βλεπε Κεφαλαίο V, Ενότητα 2 αυτής της μελετης

71



μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο σε μια επαναστατική περίοδο. Έπρεπε 
να παραμεριστεί από μια επανάσταση ή από την αντίδραση»'.

Από τις μέχρι τότε εμπειρίες από την περίοδο της επανάστασης, 
έβγαινε αναγκαστικά αυτό το συμπέρασμα. Ή  η επαναστατική τάξη 
θα καταργούσε το εκλογικό δικαίωμα για την αντίδραση ή αντίστρο
φα. Η διαπίστωση αυτή πάρθηκε υπόψη από τους μπολσεβίκους 
μετά τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση. Ό πω ς πα
ρατήρησε αργότερα ο Λενιν, κατά την πολεμική του ενάντια στον 
Καρλ Κάουτσκι, ο περιορισμός του εκλογικού δικαιώματος για την 
αστική τάξη ήταν αναγκαίος κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες 
της Σοβιετικής Ρωσίας, δεν αποτελεί όμως γενική νομοτέλεια ούτε 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της φύσης της δικτατορίας του προλετα
ριάτου2. Όπως και πριν όμως, εξακολουθεί ακόμη να ισχύει η κε
ντρική ιδέα του Μαρξ, ότι το προλεταριάτο που βγαίνει νικητής 
πρέπει να κρατά καθηλωμένη την αντεπανάσταση, ανάλογα με τις 
συγκεκριμένες συνθήκες, με τη μια ή την άλλη μορφή, αλλιώς τιμω
ρείται με τον δικό του καταποντισμό, όπως άλλωστε αποδείχνεται κι 
από τις τραγικές εμπειρίες επαναστατικών κινημάτων σε όλες τις η
πείρους μέχρι και τις μέρες μας.

Το αστικό Κοινοβούλιο ήταν για τους Μαρξ και Ένγκελς η 
σκηνή της ταξικής πάλης και των συγκρούσεων ανάμεσα στις ομά
δες. Αλλά η ταξική πάλη δεν μπορούσε σε καμιά περίπτωση να συρ- 
ρικνωθεί σε εκλογικό αγώνα και κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Η 
προλεταριακή κι η αστική αντίληψη για τη δημοκρατία διαφέρουν 
και στον τρόπο θεώρησης της σύνδεσης του κοινοβουλευτικού με 
τον εξωκοινοβουλευτικό αγώνα.

Ο Ένγκελς επισήμανε ότι η αστική τάξη, ακόμη και στην Αγ
γλία και τη Γαλλία, δέχτηκε επιρροή από τα έξω με τον τύπο και την 
αγκιτάτσια που ασκήθηκε στις κοινοβουλευτικές της ομάδες, ένα δι
καίωμα, που αμφισβητούν οι εκπρόσωποι των αστών στις δημοκρα
τικές δυνάμεις, και ιδιαίτερα στο προλεταριάτο. Οι «συνομολογού- 
ντες» έβλεπαν να απειλούνται από την εξωτερική πίεση των λαϊκών 
μαζών και απαιτούσαν μέσω του τύπου τους την «ελευθερία των συ
σκέψεων» της πρωσικής Εθνοσυνέλευσης. Ο Μαρξ κι ο Ένγκελς υ
ποστήριξαν, με έντονη πολεμική, το δικαίωμα των δημοκρατικών

1 Κ Marx/F Engels, «Revue», Μ αης-Οκτωβρης 1850, M E W , τομ 7, σελ
448

2 Βλεπε Β I Λενιν, «Η προλεταριακή επανασταση και ο αποστατης Καου- 
τσκι». Απαντα, τομ 37, σελ 265-266
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λαικων μαζών να ασκουν ηθική επιρροή με την παρουσία τους, τις 
συγκεντρώσεις τους, τον τύπο και την αγκιτάτσια πάνω στους αντι
προσώπους της συντακτικής συνελεϋσης -  σαν παλιό επαναστατικό 
δικαίωμα του λαού -  και χαρακτήρισαν τη θέση για την «ελευθερία 
των συσκέψεων» σαν κενή φράση, ιδίως σε περιόδους επανάστασης. 
Η πρωσική Εθνοσυνέλευση βρισκόταν, εκείνη την εποχή, τόσο κάτω 
από την πίεση της αντεπανάστασης, όσο και κάτω από την πίεση των 
λαϊκών μαζών. Η θεση για την «ελευθερία των συσκέψεων» στόχευε 
αποκλειστικά ενάντια στην επιρροή που ασκούσαν οι λαικες μάζες 
σ’ αυτή τη συνέλευση1.

Η «ελευθερία των συσκέψεων» είναι ουτοπία σε μια ανταγωνι
στική ταξική κοινωνία. Μέχρι και σήμερα, σε καπιταλιστικά κράτη 
με κοινοβουλευτική διακυβέρνηση, ασκείται στους βουλευτές «από 
τα έξω πίεση», τόσο από τις αντιδραστικές, όσο και από τις προοδευ
τικές δυνάμεις. Κι εδώ, η αστική τάξη αμφισβητεί το δικαίωμα αυτό 
στις προοδευτικές δυνάμεις και προσπαθεί να παρεμποδίσει, με 
ποικίλα έννομα και άνομα μέσα, την πολιτική τους οργάνωση, τον 
τύπο, τη χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, φτάνοντας και μέ
χρι την απαγόρευσή τους. Πίσω από την έκφραση «ελευθερία των 
συσκέψεων» δεν βρισκόταν και δεν βρίσκεται τίποτ’ άλλο παρά η ε
λευθερία της αντίδρασης, η ελευθερία της αντιπροσώπευσης και πο
λιτικής εκπροσώπησης του αστικού ταξικού συμφέροντος. Ακριβώς 
η «από τα έξω πίεση» είναι, στον προλεταριακό αγώνα, ένα αναπό
φευκτο, βαρυσήμαντο μέσο, για την απόκτηση επιρροής στην πολι
τική της κυρίαρχης τάξης και, τελικά, στον αγώνα για την κατάκτη- 
ση της πολιτικής εξουσίας.

2. Η κατάκτηση νέων τρόπων αντίληψης 
των εννοιών «δικτατορία» 
και «δικτατορία του προλεταριάτου» 
κατά την επανάσταση από το 1848 ως το 1851

Οι Μαρξ και Ένγκελς είχαν αναπτύξει την ιδέα της δικτατορίας 
του προλεταριάτου ήδη στη Γερμανική ιδεολογία, χωρίς όμως να την

I Βλεπε Κ Marx/F Engels, «Die Freiheit der Beratungen in Berlin», M EW , 
τομ 5, σελ 405-406
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προσδιορίσουν επακριβεστερα1. Μέχρι τότε, η ιδεα αυτή έβγαινε σαν 
συμπέρασμα από τη γνώση τόσο του ταξικού ανταγωνισμού μεταξύ 
αστικής τάξης και προλεταριάτου, όσο και του γεγονότος ότι η εργα
τική ταξη μπορεί να πραγματώσει την οικονομική της χειραφέτηση 
μόνο εφόσον κατακτήσει την πολιτική εξουσία2.

Αξιολογώντας τους ταξικούς αγώνες κατά την περίοδο της ε
πανάστασης, οι Μαρξ και Ενγκελς απόκτησαν ποιοτικά νέες από
ψεις για έναν ακριβέστερο προσδιορισμό του περιεχόμενου της δι
κτατορίας του προλεταριάτου. Ο Μαρξ είχε ήδη αποκομίσει νωρίτε
ρα σημαντικές γνώσεις για την επαναστατική-δημοκρατική δικτα
τορία, απο τη μελέτη της γαλλικής ιστορίας, ιδιαίτερα των επανα
στάσεων μεταξύ 1789 και 1830 (Τεύχη Αποσπασμάτων του Κρόιτσ- 
ναχ). Η ανάλυση της συγκρουσης μεταξύ της φεουδαρχικής αντίδρα
σης και των δημοκρατικών δυνάμεων, κατά την επανάσταση του 
1848/1849 στη Γερμανία και κύρια στην Πρωσία, πρόσφερε νέο υ
λικό. Οι Μαρξ και Ένγκελς παράθεσαν χαρακτηριστικά στοιχεία ε
παναστατικής δικτατορίας, όταν διατύπωναν τις αρχές μιας επανα
στατικής νομοθετικής συνέλευσης, που ήδη αναφέρθηκαν.

Όμως, η έννοια της επαναστατικής-δημοκρατικής δικτατορίας 
αντικατοπτρίζει μια άλλη κατάσταση πραγμάτων απ’ ό,τι η έννοια 
της δικτατορίας του προλεταριάτου, η οποία και δεν μπορεί να εξα
χθεί επαγωγικά από την πρώτη.

Σαν «επαναστατική-δημοκρατική δικτατορία» αντιλαμβάνονταν 
οι Μαρξ και Ένγκελς, εκείνη την εποχή, την άσκηση της πολιτικής 
εξουσίας από επαναστατικές λαϊκές δυνάμεις, κύρια των εργατών, α
γροτών και μικροαστών. Η δικτατορία αυτή δεν μπορούσε ακόμη να 
συντρίψει τον αστικό χαρακτήρα της επανάστασης, οδηγούσε όμως 
ήδη έξω και πέρα από αυτήν, με τις μορφές που προσλάμθανε και τις 
μεθόδους που ακολουθούσε. Ο Μαρξ χαρακτήρισε την τρομοκρατία 
των Ιακωβίνων στη Γαλλική Επανάσταση «πληβειακό τρόπο να ξε
μπερδεύουν με τους εχθρούς της αστικής τάξης, με την απολυταρχία, 
τη φεουδαρχία και το μικροαστισμό»1.

Οι Μαρξ και Ένγκελς είχαν διακρίνει ότι η γερμανική μεγαλοα
στική τάξη, ειδικά η πρωσική, αντίθετα απ’ ό,τι η αγγλική κι η γαλ

1 βλεπε Κεφαλαίο I, Ενότητα 2 αυτής της μελετης
2 Βλεπε Κ Μαρξ/Φ Ενγκελς, Μ ανιφ έστο  του Κ ομμουνισ τικού Κ όμματός, 

σελ 37.46
3 Κ Μαρξ, «Η αστική ταξη και η αντεπανάσταση», Καρλ Μ αρξ/Φριντριχ 

Ενγκελς, Δ ιαλεχ τα  Εργα, τομ I, σελ 61
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λική αστική ταξη τον 17ο και 18ο αιώνα, ειχε ηδη χάσει πια την ι
κανότητα να διεξαγάγει έναν συνεπή αγώνα κατά της φεουδαρχικής 
αντίδρασης. Ή θελε να πραγματώσει τα συμφέροντά της μέσα από 
έναν ταξικό συμβιβασμό με τους ευγενείς ενάντια στις λαϊκές μάζες, 
και κυρίως ενάντια στο προλεταριάτο, που διαμορφωνόταν πολιτικά. 
Στόχος της ήταν μια συνταγματική μοναρχία, όχι μέσω μιας επανά
στασης, αλλά μεσω «συμφωνίας» με το στέμμα. Η «θεωρία της συμ
φωνίας» δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η πολιτική έκφραση του επι- 
διωκόμενου ταξικού συμβιβασμού.

Η επαναστατική-δημοκρατική δικτατορία, για την εγκαθίδρυση 
της οποίας αγωνίζονταν ο Μαρξ κι ο Ένγκελς, δεν στρεφόταν μόνο 
κατά της φεουδαρχικής αντίδρασης και προς τον ριζικό παραμερι
σμό όλων των κατάλοιπων της μεσαιωνικής κοινωνίας των κλειστών 
τάξεων έπρεπε ταυτόχρονα να παραλύσει την αντίσταση της μεγά
λης αστικής τάξης, να πραγματοποιήσει μια δημοκρατική ανατροπή, 
κατά την οποία οι λαϊκές μάζες θα καταλάμβαναν ισχυρές θέσεις ε
ξουσίας και θα δημιουργούσαν έτσι πολιτικές προϋποθέσεις για τον 
αγώνα κοινωνικής απελευθέρωσης του προλεταριάτου. Οι επαναστα- 
τημένες λαϊκές μάζες έπρεπε να ασκήσουν πίεση στην αστική τάξη, 
να την εξαναγκάσουν, παρά τη θέλησή της, να αντιταχθεί αποφασι
στικά στους φεουδαρχικούς θεσμούς.

Οι Μαρξ και Ένγκελς κριτικάριζαν στα άρθρα της Ν όιε Ράινισε 
Τσάιτουνγκ  το γεγονός ότι οι αντιπρόσωποι στην Εθνοσυνέλευση 
στην Πρωσία, όπως και στη Φραγκφούρτη, δεν εγκαθίδρυαν δρα
στήρια δικτατορία απέναντι στη φεουδαρχική αντίδραση, κι αντί γι’ 
αυτό, αρκούνταν στο να επιδίδονται σε κοινοβουλευτικές σχολικές 
ασκήσεις1. «Κάθε προσωρινή κατάσταση μετά από μια επανάσταση 
απαιτεί μια δικτατορία, και μάλιστα μια δραστήρια δικτατορία. Από 
την αρχή κατηγορήσαμε τον Κάμπχάουζεν ότι δεν συμπεριφέρθηκε 
δικτατορικά, ότι δεν συνέτριψε και δεν απομάκρυνε αμέσως τα κατά
λοιπα των παλιών θεσμών.»2

Στην έννοια της «επαναστατικής-δημοκρατικής δικτατορίας» 
διακρίνονται -  <ιε αντιπαραβολή με την έννοια της δικτατορίας των 
προοδευτικών πολιτικών και θεωρητικών της Γαλλικής Επανάστα
σης -  ποιοτικά νέες πλευρές, που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί στη 
Γερμανική ιδεολογία  και που έγιναν εμφανείς στο Μ ανιφέστο του

1 Βλεπε Κ Manc/F. Engels, «Programme der radikal-demokratischen Partei 
und der Linken zu Frankfurt», M E W , τομ 5, σελ 40-41

2 Κ. Marx, «Die Knsis und die K ontrerevoluiion», ο  π , σελ 402
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Κομμουνιστικού Κόμματος, τώρα όμως αναπτύσσονται πλατιά: 
Πρώτο, η δικτατορία είναι συνδεμένη με μία τάξη· είτε με την προο
δευτική τάξη, για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας και την 
καθήλωση της παλιάς, αντιδραστικής τάξης, είτε αντίστροφα, είναι 
η δικτατορία της αντιδραστικής τάξης, για την παρεμπόδιση της 
κατάληψης της εξουσίας από την επαναστατική τάξη, ή, αν αυτή έχει 
ήδη εγκαθιδρυθεΐ, για την εκ νέου ανατροπή της. Γίνεται λοιπόν 
διάκριση ανάμεσα σε μια επαναστατική και μια αντεπαναστατική δι
κτατορία. Σ’ αυτόν τον ορισμό διαφαϊνεται με ιδιαίτερη σαφήνεια η 
αντίθεση της μαρξιστικής αντίληψης για τη δικτατορία προς την α
στική θεωρία για το πολιτειακό δίκαιο. Μέχρι και σήμερα, στην α
στική αντίληψη για το κράτος, η έννοια δικτατορία εννοείται απλα 
σαν μια μορφή πολιτεύματος διαφορετική από εκείνη της δημο
κρατίας που θεωρείται μια άλλη μορφή, και, πάνω σ’ αυτό, επιχει- 
ρούνται τότε «αξιολογήσεις». Η αφαίρεση αυτή του ταξικού περιε
χομένου τόσο της δικτατορίας, όσο και της δημοκρατίας κάνει δυ
νατή και την εξομοϊωση της δικτατορίας του προλεταριάτου με τη 
φασιστική δικτατορία, όπως στο δόγμα του ολοκληρωτισμού, όπου 
όμως, κατά παράδοξο τρόπο, με την αφαίρεση ακριβώς του ταξικού 
περιεχομένου, εκφράζεται ξεκάθαρα η αστική ταξική τοποθέτηση.

Δεύτερο. Μια ακόμη νέα άποψη είναι η ιδέα της συντριβής, της 
απομάκρυνσης των «παλιών θεσμών», δηλαδή του παλιού κρατικού 
μηχανισμού, και η αντικατάστασή του από νέα, επαναστατικά κρα
τικά όργανα. «Μετά από μια επανάσταση, πρώτη αναγκαιότητα απο
τελεί η ανανέωση όλων των πολιτικών και στρατιωτικών δημόσιων 
υπαλλήλων, καθώς κι ενός μέρους των δικαστικών και ιδίως των υ
παλλήλων των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Διαφορετικά, και τα 
καλύτερα μέτρα της κεντρικής εξουσίας αποτυχαίνουν λόγω της στε- 
νοκεφαλιάς των υφισταμένων. Από την άποψη αυτή, η αδυναμία της 
γαλλικής προσωρινής κυβέρνησης, η αδυναμία του υπουργείου 
Κάμπχάουζεν απόδοσαν πικρούς καρπούς.»1

Μετά από κάθε επανάσταση και μέχρι να σταθεροποιηθούν οι 
νέες συνθήκες, απαιτείται επαναστατική βία, «που να γκρεμίσει ανεν
δοίαστα ένα καθεστώς που βρίσκεται σε αποσύνθεση και τους σα
θρούς νόμιμους στυλοθάτες του»2.

1 F. Engels, «Vereinbaningssitzung vom 4 Juli» (Δεύτερο Αρθρο), σελ. 191-
192

2 Κ. Marx, «Die Berliner “ National-Zeitung” an die Urwahler», σελ 206
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Τρίτο, οι Μαρξ και Ένγκελς έβλεπαν την επαναστατική-δημο
κρατική δικτατορία σαν αναγκαία μεταβατική βαθμίδα, σαν προυπο- 
θεση, σαν προκαταρκτικό όρο για την κατάκτηση της πολιτικής ε
ξουσίας από την εργατική τάξη, σαν ένα «παροδικό, προσωρινό 
καθήκον των σοσιαλιστών»1, όπως έγραφε αργότερα ο Λένιν. Σ’ 
αυτά τα πλαίσια, οι Μαρξ και Ένγκελς εξέτασαν και δυνατότητες 
προσπέλασης του προλεταριάτου στην κατάκτηση της εξουσίας, με 
τη δημιουργία διάφορων «κρατικών οργάνων». Την κατάκτηση της 
εξουσίας την έβλεπαν, μεταξύ άλλων, και σε μια προλεταριακή «πα
ρακυβέρνηση»· ανάπτυξαν την ιδέα μιας «διττής κυριαρχίας» και 
διατύπωσαν μεταβατικά μέτρα για την κατάκτηση της πολιτικής ε
ξουσίας. Έ να από τα σημαντικότερα καθήκοντα ήταν η προώθηση 
αυτόνομων κομματικών οργανώσεων του προλεταριάτου, καθώς κι ο 
εξοπλισμός των εργατών, με τη ρητή προειδοποίηση να μην πα- 
ραδόσουν τα όπλα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες2.

Κατά την περίοδο αυτή, οι Μαρξ και Ένγκελς έθεσαν αναλυ
τικά τις βάσεις της ιδέας της μονιμότητας της επανάστασης, που είχε 
αναφέρει ο Μαρξ για πρώτη φορά στα Γερμανο-γαλλικά χρονικά, το 
18443, σύμφωνα με την οποία, η εξουσία περιέρχεται από τη μια τάξη 
στην επόμενη, ώσπου να καταλήξει στο προλεταριάτο. Ο πυρήνας 
αυτής της αντίληψης4 βρίσκεται στο ότι η αστικοδημοκρατικη ε
πανάσταση οδηγεί στην προλεταριακή, όπου η επαναστατική-δημο
κρατική δικτατορία αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο. Η εξέλιξη 
αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί με κανέναν τρόπο σαν απλή γραμμική 
συνέχιση μεταξύ επαναστατικής-δημοκρατικής δικτατορίας και δι
κτατορίας του προλεταριάτου. Το αν η επαναστατική-δημοκρατική 
δικτατορία θα μπορέσει να οδηγηθεί στη δικτατορία του προλετα
ριάτου εξαρτάται από τον συγκεκριμένο συσχετισμό των ταξικών 
δυνάμεων. Εξαρτάται κυρίως από το κατά πόσο, μέσα στα πλαίσια 
μιας επαναστατικής-δημοκρατικής επανάστασης, κάτω από την η
γεσία του επαναστατικού προλεταριακού κόμματος, οι εργάτες, α
γρότες και μικροαστοί θα κατορθώσουν να καταλάβουν πολιτικές

1 Β I. Λενιν, «Δυο τακτικές της σοσιαλδημοκρατίας στη δημοκρατικη ε- 
πανασταση», Α παντα, \ομ  11, σελ 75.

2 Βλεπε Κ Μαρξ/Φ Ενγκελς, «Π ροσφώνηση της Κεντρικής Επιτροπής 
στην Ενωση των Κομμουνιστών το Μάρτη του 1850», Καρλ Μ αρξ/Φρϊντριχ
Ενγκελς, Δ ιαλεχ τα  Εργα, τόμ. I, σελ 117 κ επ

3 Βλεπε Κεφαλαίο I, Ενότητα 1 αυτής της μελετης
4 Βλεπε Rolf D lubek/Renate M erkel, M arx und Engels uber die sozialistische
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θέσεις εξουσίας, να απωθησουν την εξουσία της αστικής τάξης, να 
εγκαθιδρύσουν έναν δημοκρατικο συνασπισμό σαν ένα είδος «δικτα
τορίας του λαού», που θα στηρίζεται στις λαϊκές μάζες και που θα 
διαφοροποιείται, με τον τρόπο αυτόν, ριζικά από όλα τα προηγούμε
να όργανα της παλιάς εξουσίας1. Μια τέτια «δικτατορία του λαού» 
μπορεί η εργατική ταξη να την προχωρήσει παραπέρα και να την ο
δηγήσει στη δικτατορία του προλεταριάτου, όπου πρέπει και πάλι να 
λάβουμε υπόψη μας ότι το «πέρασμα» αυτό αποτελεί ένα επαναστα
τικό προτσές.

Οι Μαρξ και Ένγκελς δεν διερευνησαν τη δικτατορία μόνο σε 
σχέση με το ταξικό της περιεχόμενο, σαν κυριαρχία μιας ορισμένης 
τάξης, αλλά καταπιάστηκαν και με το ζήτημα της μορφής πολιτεύμα
τος, με το ποια είναι η ευνοϊκότερη μορφή πολιτεύματος για την προ
λεταριακή ταξική πάλη. Τόνισαν επανειλημμένα ότι η εργατική τάξη 
δεν πρέπει να στέκει αδιάφορη απέναντι στις μορφές πολιτεύματος. 
Το αν η αστική τάξη ασκεί την ταξική της δικτατορία με τη μορφή 
μιας συνταγματικής μοναρχίας ή μιας στρατιωτικής δικτατορίας ή 
μιας αστικής-δημοκρατικής πολιτείας έχει μεγάλη σημασία για την 
πολιτική διαμόρφωση της εργατικής τάξης.

Οι Μαρξ και Ένγκελς αναγνώρισαν σαν την «καλύτερη μορφή 
πολιτεύματος» για την πολιτική ανάπτυξη της εργατικής τάξης τη 
δημοκρατική πολιτεία, γιατί σ’ αυτήν οι ταξικές αντιθέσεις δεν απα- 
λεΐφονται, αλλά «περιέρχονται σε ελεύθερη διαπάλη και μ’ αυτόν τον 
τρόπο οδηγούνται σε λύση»2. Ζητήματα που αφορούσαν τη δημοκρα
τική πολιτεία σαν την ευνοϊκότερη μορφή πολιτεύματος και σαν 
προϋπόθεση για τον αγώνα της εργατικής τάξης για την κατάκτηση 
της πολιτικής εξουσίας, έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη σκέψη των Μαρξ 
και Ένγκελς σε όλο το διάστημα της πρακτικής-πολιτικής και θεω
ρητικής τους δραστηριότητας, μέχρι και στα γράμματα των ώριμων 
χρόνων του Ένγκελς.

Οι ιδέες αυτές των Μαρξ και Ένγκελς για την επαναστατική-δη- 
μοκρατική δικτατορία ανακινήθηκαν και πάλι αργότερα από τον Λέ
νιν, κάτω από τις συνθήκες του ιμπεριαλισμού, στις αρχές του 20ού 
αιώνα, και αναπτύχθηκαν παραπέρα, στη θεωρία της μετεξέλιξης της 
επαναστατικής-δημοκρατικής στη σοσιαλιστική επανάσταση, στη

und komm unistische Gesellschaft, Berlin 1981, σελ 154 κ. επ
1 Βλεπε Β I Λενιν, «Το ιστορικό του ζητηματος της δικτατορίας», Ά παντα , 

τόμ 41, σελ 381.
2 Κ. Marx, «Die Jum revolution», M E W , τομ 5, σελ 136
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θεωρία για την ηγεμονία του προλεταριάτου στη δημοκρατική ε
πανάσταση, όπως και, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στη 
θεωρία της λαϊκοδημοκρατικής επανάστασης. Οι θεωρίες αυτές 
εντάσσονται στη μαρξιστική-λενινιστική θεωρία της επανάστασης 
σαν συστατικό της στοιχείο.

Ανάμεσα στην απόκτηση της γνώσης για την επαναστατικη-δη- 
μοκρατική δικτατορία κι εκείνη για τη δικτατορία του προλεταριά
του, μεσολάβησε η εξεγερση του Ιούνη του παρισινού προλεταριά
του, το 1848, και η αδυσώπητη κατατρόπωσή της από τις ενωμένες 
ομάδες της αστικής τάξης. Η εξέγερση του Ιούνη αποκάλυψε ακα
ριαία τον ταξικό χαρακτήρα της αστικής δημοκρατίας. «Η επανά
σταση του Φλεβάρη ήταν η όμορφ η  επανάσταση», γιατί, στον κοινό 
αγώνα κατά της Ιουλιανής μοναρχίας, οι κοινωνικές αντιθέσεις κι η 
ταξική πάλη μεταξύ των συνασπισμένων τάξεων ήταν ακόμη συγκα
λυμμένες κάτω από την «Ιδέα» των κοινών συμφερόντων του «λαού». 
«Η, Επανάσταση του Ιούνη  είναι η άσχημη  επανάσταση, [...] γιατί 
στη θέση της φράσης» μπήκε «το πράγμα», η πάλη της εργασίας 
ενάντια στο κεφάλαιο, στην καθαρή του μορφή1.

Ό λες οι μέχρι τότε επαναστάσεις της γαλλικής αστικής τάξης, 
από το 1789, είχαν αφήσει ανέπαφη την ταξική κυριαρχία και την εκ
μετάλλευση των εργατών, την αστική τάξη πραγμάτων. Μόνον οι πο
λιτικές μορφές αυτής της κυριαρχίας άλλαζαν. Η εξέγερση του 
Ιούνη, αντίθετα, επιτέθηκε στην αστική ταξη πραγμάτων. Η frater
nité (αδελφοσύνη) της δημοκρατίας εξανεμίστηκε στον εμφύλιο 
πόλεμο μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου2. Η αστική δημοκρατία ξε
σκέπασε ατόφιο το ταξικό της περιεχόμενο. Αυτοαποκαλύφθηκε σαν 
κράτος της αστικής τάξης. Η αστική κυριαρχία, η λυτρωμένη απ’ 
όλα τα δεσμά, μετατράπηκε αμέσως σε αστική τρομοκρατία κατά του 
προλεταριάτου3. Με άκρατη βιαιότητα κινήθηκε ασύστολα η αστική 
τάξη ενάντια στους επαναστάτες. Η ελευθερία της αστικής δημο
κρατίας ξεσκεπάστηκε στον κανιβαλισμό της αντεπανάστασης4. «Η 
αστική τάξη ανακήρυξε τους εργάτες όχι κοινούς εχθρούς, που τους

1 Κ Μαρξ, «Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία απο το 1848 ως το 1850», σελ
177

2 Βλεπε ο π
3 Βλεπε ο π , σελ 178
4 Βλεπε F. Engels, «Der 23. Jum», MEW, τομ 5, σελ 121 F. Engels, «Der 

24 Jum», ο π , σελ 127 F Engels «Die Kolnische Zeitung uber die Junirevolu- 
tion», ο π , σελ 141
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νικάει κανείς, αλλά εχθρούς της κοινωνίας, που τους εξολοθρεύει.»1
Ο Μαρξ κι ο Ένγκελς είχαν ήδη αποδείξει σε προηγούμενα έρ

γα τους, κατά την αντιπαράθεσή τους με αστικές και μικροαστικές 
ρεφορμιστικές αντιλήψεις του φιλοσοφικού σοσιαλισμού των 
αστών, καθώς και διάφορων ουτοπιστικών-μικροαστικών θεωρήσεων 
του σοσιαλισμού, ότι το προλεταριάτο δεν μπορεί να πραγματώσει τα 
συμφέροντά του μέσα στην αστική κοινωνία κι ότι μεταρρυθμίσεις 
μέσα στα πλαίσια αυτής της τάξης πραγμάτων μπορούν, στην καλύ
τερη περίπτωση, να κάνουν προσωρινά πιο ανεκτή την κατάστασή 
του, σαν αναγκαία προϋπόθεση για την προετοιμασία του για τον 
αγώνα για την εξουσία, και μόνο μ’ αυτή την έννοια είναι δικαιωμέ
νες. Η κατατρόπωση του προλεταριάτου κατά την εξέγερση του 
Ιούνη φανέρωσε με απόλυτη σαφήνεια ότι ακόμη και «η παραμικρή 
καλυτέρευση της κατάστασής του παραμένει ουτοπία, μέσα στα  
πλαίσια  της αστικής δημοκρατίας», ότι τώρα πια, στη θέση των 
«διεκδικήσεων που ήταν υπερβολικές στη μορφή, μικρόπρεπες και 
μάλιστα αστικές στο περιεχόμενο» που οι προλετάριοι ήθελαν ν’ α
ποσπάσουν από τη δημοκρατία, έμπαινε «το θαρραλέο, επαναστα
τικό, μαχητικό σύνθημα: Ανατροπή της αστικής τάξης! Δ ικτατορία  
της εργατικής τάξης!»}

Η εξέγερση του Ιούνη ήταν το ιστορικό γεγονός που αποτέλεσε 
τομή και που κατάδειξε πρακτικά σε όλη της την καθαρότητα την α
ναγκαιότητα εγκαθίδρυσης της δικτατορίας του προλεταριάτου. Ένα 
από τα θεωρητικά συμπεράσματα από το γεγονός αυτό ήταν και ο επι
στημονικός ορισμός, που για πρώτη φορά έδοσε ο Μαρξ για την έν
νοια της δικτατορίας του προλεταριάτου: «Αυτός ο σοσιαλισμός εί
ναι η ερμηνεία της μονιμότητας της επανάστασης, η ταξική δικτα
τορία του προλεταριάτου σαν απαραίτητου μεταβατικού στάδιου για 
την εξάλειψη των ταξικών διαφορών γενικά, για την εξάλειψη όλων 
των παραγωγικών σχέσεων πάνω στις οποίες στηρίζονται, για την 
εξάλειψη όλων των κοινωνικών σχέσεων, που αντιστοιχούν σ’ αυτές 
τις παραγωγικές σχέσεις, για την ανατροπή όλων των ιδεών, που πη
γάζουν από τις κοινωνικές αυτές σχέσεις.»3

Για πρώτη φορά, ο όρος «δικτατορία του προλεταριάτου» συ-

1 F. Engels, «Der 25. Jum», ο π , σελ 128
2. Κ Μαρξ, «Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία απο το 1848 ως το 1850», σελ.

178
3 Ο. π„ σελ 89-90
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μπεριλήφθηκε, τον Απρίλη του 1850, σε ένα προγραμματικό κείμενο 
του διεθνούς εργατικού κινήματος1. Στο άρθρο 1 της συμφωνίας για 
τη δημιουργία μιας «Παγκόσμιας Ένωσης των Επαναστατών Κομ
μουνιστών», που συντάχθηκε από τους εκπροσώπους της Ένωσης 
των Κομμουνιστών, των οπαδών του Μπλανκί και των αριστερών 
χαρτιστών, αναφέρεται: «Σκοπός του συνδέσμου είναι η ανατροπή 
όλων των προνομιούχων τάξεων, η καθυπόταξή τους στη δικτατορία 
των προλετάριων, στην οποία διατηρείται η επανάσταση σε μονιμό
τητα, ώσπου να πραγματωθεί ο κομμουνισμός, που θα είναι η τελευ
ταία μορφή οργάνωσης της ανθρώπινης οικογένειας.»2

Οι Μαρξ και Ένγκελς είχαν εκφράσει την ιδέα της κατα
στροφής των κρατικών θεσμών ήδη στη Ν όιε Ράινισε Τσάιτουνγκ, 
όταν αναφέρονταν στο θεσμό της απόλυτης μοναρχίας. Η θέση αυτή 
πήρε ένα ποιοτικά νέο περιεχόμενο στο Η  18η Μπρυμαίρ του Λ ου
δοβίκου Βοναπάρτη, που γράφτηκε τρία χρόνια αργότερα. Ο Μαρξ 
κατάδειξε στο σύγγραμμα αυτό ότι ο αστικοστρατιωτικός κρατικός 
μηχανισμός είχε δημιουργηθεί στην απολυταρχία. Παράλληλα με 
την προοδευτική του λειτουργία, που ήταν το ξεπέρασμα του φεου
δαρχικού κατακερματισμού και η δημιουργία ενός κρατικού συγκε
ντρωτισμού που να αντιστοιχεί στη διαμόρφωση του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής, ο κρατικός μηχανισμός εξελίχθηκε σ’ ένα μηχα
νισμό αποκομμένο από το λαό κι εχθρικό προς αυτόν. Στις επόμενες 
αστικές επαναστάσεις, κατά τις οποίες ήρθαν στην εξουσία διάφορες 
ομάδες της αστικής τάξης, ο μηχανισμός αυτός δεν συντρίφτηκε, 
αλλά παραλήφθηκε κι ενισχύθηκε περισσότερο. «Ό λες οι ανα
τροπές τελειοποιούσαν αυτή τη μηχανή αντί να την τσακίζουν.»3

Η αιτία αυτής της κατάστασης πραγμάτων διαφαινόταν στην ό- 
ξυνση της προλεταριακής ταξικής πάλης· ειδικά η εξέγερση του 
Ιούνη είχε τρομοκρατήσει την αστική τάξη. Αυτό το επισήμανε ο 
Ένγκελς, σε συνάρτηση με μια έρευνα για τους λόγους, για τους ο
ποίους «στα τέλη του καλοκαιριού του 1848, το επαναστατικό κόμ
μα» υφίστατο συνεχείς ήττες. Μετά την εξέγερση του Ιούνη, η α
στική τάξη «απειλείτο άμεσα ως προς την πολιτική της και έμμεσα

1. Το επισημαναν ηδη οι Rolf D lubek/Renate M erkel, Marx und Engels uber 
die sozialistische und komm unistische Gesellschaft, σελ 166-167

2 «Aufzeichnungen und Dokumente. September 1849 -  Februar 1851» 
Παγκόσμια Ενωση των Επαναστατών Κομμουνιστών, M E W , τομ 7, σελ 553

3 Κ Μαρξ, Η  18η Μ πρυμαιρ του Λ ουδοβίκου Β οναπαρτη,εκδ  «Σύγχρονη 
Εποχή», σελ 144
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ως προς την κοινωνική της υπόσταση, από την κάθε εξέγερση», που 
ξεσπούσε από κει και πέρα. Η εξέγερση του Ιούνη είχε οδηγήσει σε 
μια παραπέρα πόλωση των ταξικών δυνάμεων. Η μεγάλη αστική τάξη 
συνασπίστηκε με τη φεουδαρχική αντίδραση ενάντια στους εργάτες, 
τους αγρότες και τους μικροαστούς, στο Βερολίνο, το Μιλάνο, τη 
Νεάπολη, τη Βιέννη ή τη Φραγκφούρτη. Στα οδοφράγματα των επα
ναστατικών κέντρων ανέμιζε το· κόκκινο λάθαρο, το σύμβολο αγώνα 
του αδελφωμένου ευρωπαϊκού προλεταριάτου. Ο λαός έπρεπε ν’ αγω
νιστεί «ενάντια στην εξουσία του οργανωμένου δημοσιοϋπαλληλι
κού και στρατιωτικού κράτους, που είχε πάρει στα χέρια της η α
στική τάξη», «ενάντια στην ίδια την εξοπλισμένη αστική τάξη»1. Το 
συμπέρασμα, στο οποίο κατέληξε ο Μαρξ για πρώτη φορά στη 18η 
Μπρυμαίρ ήταν προφανές: Η προλεταριακή επανάσταση πρέπει να 
τσακίσει την κρατική μηχανή2. Αυτό το συμπέρασμα, ο Λένιν το 
χαρακτήρισε σαν το «κύριο, το θασικό στη διδασκαλία του μαρξι
σμού για το κράτος»3.

Ή δη αυτή την περίοδο, ο Μαρξ μελέτησε από δύο βασικές σκο
πιές τη θεωρία της δικτατορίας του προλεταριάτου. Η δικτατορία ε
ξυπηρετούσε από τη μια μεριά στην καταστροφή της παλιάς πολι
τικής εξουσίας, στη συντριβή του γραφειοκρατικού-στρατιωτικού 
κρατικού μηχανισμού, στην καθυπόταξη της έκπτωτης εκμεταλλεύ- 
τριας τάξης, στην παρεμπόδιση αντεπαναστάσεων, σαν παροδικό έρ
γο. Από την άλλη, ο Μαρξ εννοούσε με τον όρο δικτατορία τη χρήση 
βίας μιας τάξης ενάντια σε μιαν άλλη σαν χαρακτηριστικό γνώρισμα 
της πολιτικής εξουσίας με την πραγματική της έννοια.

Ο Ρολφ Μπάουερμαν εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
δεύτερη αυτή πλευρά, δηλαδή η βίαιη καθυπόταξη της αστικής τάξης 
και η κατάργησή της σαν τάξης, με την έννοια της πολιτικής ε
ξουσίας της εργατικής τάξης, διαφαίνεται ήδη από τα συμφραζόμενα 
στα άρθρα της Νόιε Ράινισε Τσάι του νγκ και στους Ταξικούς αγώνες, 
έστω κι αν δεν εξηγείται ακόμη καθαρά4. Οι Ρολφ Ντλούμπεκ και 
Ρενάτε Μέρκελ αναφέρουν ότι ο Μαρξ κι ο Ένγκελς διέγραφαν ήδη

1 F. Engels, «D er A ufstand in Frankfurt», M EW , τομ 5, σελ 412
2 Βλέπε Κ Μαρξ, Η  18η Μ πρυμαίρ του Λ ουδοβίκου Βοναπαρτη, σ ελ  143-

144
3 Β I Λενιν, «Κράτος και επανασταση». Απαντα, τόμ 33, σελ 28 ■
4 Βλεπε Rolf Bauermann. «Zur Ausarbeitung der Demokratie -  und Diktatur -  

A uffassung durch Marx in den vierziger und Anfang der fiinfziger Jahre des 19 
Jahrhunderts», σελ 129-130

82



εκείνη την εποχή τις «πρώτες περιμέτρους» του νέου σοσιαλιστικού 
κράτους1.

Η δεύτερη αυτή άποψη διατυπώνεται φραστικά ξεκάθαρα για τη 
δικτατορία της αστικής τάξης, στους Ταξικούς αγώνες. Ξεκινώντας 
από τη θέση των γάλλων αγροτών, η εκμετάλλευση των οποίων από 
το κεφάλαιο διαφέρει μόνο στη μορφή από κείνη του προλεταριάτου, 
ο Μαρξ χαρακτήριζε τη συνταγματική μοναρχία απέναντι στον 
αγρότη σαν «δικτατορία των ενωμένων εκμεταλλευτών του», ενώ τη 
σοσιαλδημοκρατική, την κόκκινη δημοκρατία, μια αντικαπιταλι- 
στική, προλεταριακή κυβέρνηση, τη χαρακτήριζε αντίθετα σαν τη 
«δικτατορία των συμμάχων του»2. Σε άλλο σημείο, ο Μαρξ βάζει την 
αστική τάξη να ομολογεί, σε συνάρτηση με την κατάργηση του γενι
κού εκλογικού δικαιώματος στη Γαλλία: «“Η  δικτατορία μας κράτη
σε ως τώρα χάρη στη θέληση του λαού, και πρέπει τώρα να στερεω
θεί ενάντια στη  θέληση του λαού”.»3

Πρέπει να συμφωνήσει κανείς με τον Ρολφ Μπάουερμαν, όταν 
αυτός καταλήγει, μέσα από τα συμφραζόμενα των Ταξικών αγώνων, 
στο συμπέρασμα ότι ο Μαρξ σ ’ αυτό το σύγγραμμα έχει διακρίνει κα
θαρά ότι η αστική τάξη ασκεί την ταξική της δικτατορία με το 
μανδύα της δημοκρατίας, όσο αυτό της είναι δυνατό. Ό ταν όμως 
υπάρξει κίνδυνος το προλεταριάτο να παραγκωνίσει την αστική τάξη 
από την εξουσία, μέσω του γενικού εκλογικού δικαιώματος -  τηρώ
ντας τους κανόνες του κοινοβουλευτικού παιχνιδιού -  τότε η αστική 
τάξη αφήνει το μανδύα της δημοκρατίας να πέσει και ξεπροβάλλει η 
ταξική δικτατορία με φανερή τρομοκρατική μορφή4.

Οι Ρολφ Ντλούμπεκ και Ρενάτε Μέρκελ επισημαίνουν ότι ο 
Μαρξ τόνιζε στη 18η Μπρυμαίρ ότι, με τον αστικό κρατικό μηχανι
σμό, η εργατική τάξη σε καμιά περίπτωση δεν παραμερίζει τον «κρα
τικό συγκεντρωτισμό», ότι το τσάκισμα της κρατικής μηχανής δεν 
βάζει σε κίνδυνο το συγκεντρωτισμό. «Η γραφειοκρατία είναι μόνο

1 Βλεπε Rolf Dlubek/Renate M erkel, M arx und Engels uber die sozialistische 
und komm unistische Gesellschaft, σελ 169

2 Βλεπε Κ Μαρξ. «Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία απο το 1848 ως το 1850» 
σελ 245-246

3 Ο π ,  σελ. 258
4 Βλεπε Rolf Bauermann, «Zur Ausarbeitung der Demokratie -  und Diktatur -  

Auffassung durch Marx in den vierziger und Anfang der fünfziger Jahre des 19 
Jahrhunderts. σελ 130
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η κατώτερη και βαναυση μορφή ενός συγκεντρωτισμού που θαρύνε- 
ται ακόμα με την αντίθεσή της, με το φεουδαλισμό.»1

Για τη δικτατορία του προλεταριάτου σαν νέο τύπο δημοκρατίας 
γίνεται νύξη στα έργα αυτής της χρονικής περιόδου- η επεξεργασία 
της έγινε κατά την αξιολόγηση της Παρισινής Κομμούνας2.

3. Για τη φυσιογνωμία των πολιτικών κομμάτων 
και πολιτικών ηγετών και για την πολιτική ψυχολογία 
των λαϊκών μαζών

Προκειμένου να γίνει μια ευρεία ανάλυση των ταξικών αγώνων 
της περιόδου της επανάστασης, ήταν αναγκαίο να διερευνηθεί ο ρό
λος των πολιτικών ηγετών και ιδεολόγων, της κομματικής πάλης -  
σαν της πολιτικής μορφής, μέσα στην οποία διαδραματίζονταν οι 
πραγματικοί ταξικοί αγώνες -  καθώς και η πολιτική σκέψη και συ
μπεριφορά των λαϊκών μαζών. Η πολιτική ασκείται από ανθρώπους. 
Συνεπώς δεν ήταν και δεν είναι χωρίς σημασία το ποιοι άνθρωποι ε
πεξεργάζονται και ασκούν την πολιτική μιας τάξης, μιας ταξικής 
ομάδας, ενός κράτους ή μιας ομάδας κρατών. Η φυσιογνωμία του πο
λιτικού παίζει εδώ σίγουρα ένα ρόλο, που δεν πρέπει να υποτιμάται. 
Καθώς η πολιτική καθορίζεται από την οικονομία, ο πολιτικός έχει 
ένα συγκεκριμένο πεδίο επιλογών. Ο υλικός καθορισμός της πολι
τικής δεν είναι μηχανιστικός αλλά διαλεκτικός. Προσφέρει στον πο
λιτικό αρκετές δυνατότητες απόφασης και τη δυνατότητα επιλογής 
ανάμεσα σε πιθανούς δρόμους. Μέσα σ’ αυτό το φάσμα των δυνα
τοτήτων, που καθορίζεται οικονομικά, η πολιτική βούληση των 
δρώντων ατόμων παίζει σίγουρα ένα ρόλο.

Το ζήτημα για το ρόλο του πολιτικού δεν ήταν καινούργιο- διά
φορες ερμηνείες δίνονταν κι εξακολουθούν να δίνονται μέχρι και την 
εποχή μας, και ανάμεσά τους επισημαίνονται, με τη μια ή την άλλη 
μορφή, δυο ακραίες αντιλήψεις. Από τη μια επιχειρείται μια «αντι-

1. Κ Μαρξ, Η  18η Μ πρυμαιρ του Λ ουδοβίκου Βοναπαρτη, σελ. 154. Βλεπε 
επίσης Rolf D lubek/Renate M erkel, M arx und Engels uber die sozialistische und  
komm unistische G eseIlschaft,ceX. 169.

2 Βλέπε Κεφαλαίο IV, Ενότητα 3 αυτής της μελετης



κειμενικοποίηση» του ιστορικού προτσές, σύμφωνα με την οποία πο
λιτικοί και ιδεολόγοι δεν έχουν καμιά επίδραση πάνω σ’ αυτό, κι 
από την άλλη υπερβάλλεται ο ρόλος του πολιτικού και η φυσιο
γνωμία του, οι ψυχικές του ιδιότητες, ο χαρακτήρας κι η ιδιοσυ
γκρασία του, τα πιστεύω και τα αισθήματά του, θεωρούνται ο καθορι
στικός παράγοντας του πολιτικού γίγνεσθαι, ανεξάρτητα από τις 
συγκεκριμένες συνθήκες δράσης.

Κι οι δυο αυτές ακραίες αντιλήψεις μπορεί να έχουν όμοιες κο- 
σμοθεωρητικές-φιλοσοφικές βάσεις, αλλά να εκπληρώνουν ιδεολο
γικά τελείως διαφορετικές λειτουργίες. Έ τσι, ήταν απόλυτα προο
δευτική η αντίληψη του Πάουλ Χάινριχ Ντίτριχ Χόλμπαχς, που 
προσπαθούσε να ερμηνεύσει το ιστορικό προτσές μέσ’ από τη φυσιο
λογία των πολιτικών. Πρέπει να αξιολογηθεί σαν μια προσπάθεια α
ναζήτησης μιας φυσικής ερμηνείας του ιστορικού προτσές, έναντι 
θεολογικών ερμηνειών, που χρησίμευαν για τη δικαιολόγηση της 
απόλυτης μοναρχίας, ενώ η σύγχρονη ερμηνεία της πολιτικής και 
της ιστορίας, που τείνει να βασίζεται σε ψυχολογικά κριτήρια, έχει 
αντιδραστικό χαρακτήρα.

Το ποιοτικά νέο στη διερεύνηση της φυσιογνωμίας των πολι
τικών και της πολιτικής ψυχολογίας των λαϊκών μαζών από τους 
Μαρξ και Ένγκελς έγκειται στο ότι αυτές παρατηρούνταν μέσα στον 
συγκεκριμένο ιστορικοοικονομικό τους καθορισμό και αναλύονταν 
με κριτήριο τις δυνατότητες δράσης και την επίδρασή τους, αλλά και 
σε σχέση με τα αντικειμενικά καθορισμένα όριά τους. Οι Μαρξ και 
Ένγκελς προσέγγιζαν κοινωνικά φαινόμενα, όπως είναι οι τάξεις, οι 
ομάδες, τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικοί και ιδεολόγοι, όχι με αφη- 
ρημένο, αλλά με ιστορικά συγκεκριμένο τρόπο. Ακόμη κι αν, και 
κατά την προηγούμενη περίοδο, βρίσκονταν στην επεξεργασία της 
διαλεκτικής-υλιστικής κοσμοθεωρίας σε πρώτο πλάνο η φιλοσο
φική θεμελίωση του υλικού καθορισμού της πολιτικής κι η αντικει
μενική της πλευρά, υπήρχαν ωστόσο ήδη μια σειρά σημαντικές εν
δείξεις γι’ αυτόν τον προβληματισμό1. Ο Ένγκελς, στο έργο του Η  
κατάσταση της εργαζόμενης τάξης σ την Α γγλία , κάνει μια εξαίρετη 
παρουσίαση της κοινωνικής και πολιτικής ψυχής της αγγλικής εργα
τικής τάξης, των συνθηκών ζωής και εργασίας της, του τρόπου σκέ
ψης που συνάγεται από αυτές, και που με τη σειρά του καθορίζει τους

1 Βλέπε Κεφαλαίο I, Ενότητα 2 αυτής της μελετης.
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τρόπους της πολιτικής της συμπεριφοράς. Σκιαγράφησε την ιρλαν
δική μετανάστευση, τη σχέση μεταξύ άγγλων και ιρλανδών εργατών, 
τα ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα στο αγγλικό εργατικό κίνημα.

Τον τρόπο, με τον οποίο οι σχέσεις παραγωγής και η όξυνση του 
ταξικού ανταγωνισμού μεταξύ αστικής τάξης και προλεταριάτου κα
θορίζουν τη σκέψη των θεωρητικών και των δύο τάξεων, αποσαφήνι
σε ο Μαρξ με τη διάκριση μεταξύ των οικονομολόγων, σαν «επιστη
μονικών εκπροσώπων της αστικής παραγωγής», και των σοσιαλι
στών και κομμουνιστών, σαν «θεωρητικών της τάξης του προλετα
ριάτου». Σχετικά με τους πρώτους, ο Μαρξ ξεχώριζε παλι διάφορες 
σχολές, τη δημιουργία των οποίων απόδιδε σε διαφοροποιημένες 
συνθήκες του αστικού τρόπου παραγωγής και στην αυξανόμενη 
διεύρυνση των ταξικών αντιθέσεων1. Αλλά και η εξελιξη των θεωρη
τικών του προλεταριάτου εξαρτάται από το βαθμό ωριμότητας των υ
λικών συνθηκών, που είναι αναγκαίες για τη δημιουργία μιας νέας 
κοινωνίας. Ό σον καιρό οι συνθήκες αυτές δεν ήταν ακόμη αρκετά 
αναπτυγμένες και το προλεταριάτο βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της 
συγκρότησής του σαν τάξης, οι θεωρητικοί του ήταν, αναγκαστικά, 
ουτοπιστές. Αλλά, με την προοδευτική εξέλιξη του ιστορικού προ
τσές, όταν γίνονται περισσότερο ευδιάκριτες οι υλικές συνθήκες για 
την απελευθέρωση του προλεταριάτου κι ο αγώνας του προλεταριά
του ενάντια στην αστική τάξη γίνεται ταξικός αγώνας που διεξάγεται 
πολιτικά, οι θεωρητικοί του προλεταριάτου οφείλουν μόνο «να δό- 
σουν αναφορά για ό,τι διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια τους και 
να γίνουν όργανά του... Από τη στιγμή αυτή και πέρα, η επιστήμη 
γίνεται συνειδητό παράγωγο του ιστορικού κινήματος κι έχει πάψει 
να είναι δογματική’ έχει γίνει επαναστατική»2.

Μια επιστημονικά ακριβής εκτίμηση του ρόλου των πολιτικών 
και ιδεολόγων, καθώς και της κοινωνικής και πολιτικής ψυχής των 
διάφορων τάξεων και στρωμάτων είναι σημαντική τόσο για τη 
διαμόρφωση επαναστατικής πολιτικής, όσο και για την εκτίμηση 
προηγούμενων ταξικών αγώνων, προκειμένου να μπορέσουν να εξα
χθούν εμπεδωμένα διδάγματα και συμπεράσματα για μελλοντικούς 
ταξικούς αγώνες.

Οι Μαρξ και Ένγκελς ερμήνευαν τη δραστηριότητα των πολι
τικών και ιδεολόγων από τις υλικές κοινωνικές συνθήκες και τις τα

1 Βλεπε Κ. Marx, «Das Elend der Philosophie», σελ 141 κ επ
2. Ο.π , σελ. 143
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ξικές σχεσεις που απορρέουν απ’ αυτές και που, με τα πολύμορφα α
ντιφατικά τους συμφέροντα, σχηματίζουν τη «βάση κάθε πολιτικού 
οργανισμού»1. Σε μικροαστούς δημοκράτες (φυγάδες στο εξωτερικό), 
που αλληλοκατηγορούνταν για «προδοσία», και επέρριπταν ο ένας 
στον άλλο λάθη, πλάνες ή έλλειψη έφεσης και προσπαθούσαν μ’ 
αυτά και μόνο να ερμηνεύσουν την ήττα της επανάστασης, ο Έ ν
γκελς απαντούσε ότι ένας ισχυρισμός, όπως «ο κύριος X η ο πολίτης 
Y “πρόδοσε” το λαό» δεν ερμηνεύει απολύτως τίποτα, «ούτε καν 
αφήνει να γίνει κατανοητό το πώς συνέβη και ο “λαός” άφησε να 
προδοθεϊ κατ’ αυτόν τον τρόπο»2.

Οι τρόποι συμπεριφοράς των πολιτικών πρέπει να ερμηνεύονται 
μέσα από τις σχέσεις των τάξεων και κάτω από το πρίσμα των συμ
φερόντων και όχι αντίστροφα. Από τις θέσεις αυτές ο Ένγκελς χαρα
κτήρισε την εμφάνιση των «επιχειρηματιών πολιτικών» και των «κατ’ 
επάγγελμα αντιπολιτευόμενων» στη Γερμανία, το 1840. Τα πρώτα 
σημάδια της επικείμενης εμφάνισής τους διέκρινε στη βαθμιαία 
ωρϊμανση μιας καπιταλιστικής και βιομηχανικής τάξης, τα συμφέ
ροντα της οποίας δεν επέτρεπαν πια την ανοχή της πίεσης μισο- 
φεουδαρχικών μοναρχιών. Αυτοί οι «επαγγελματΐες πολιτικοί» έκα
ναν την εμφάνισή τους πρώτα στα μικρότερα και μεσαία γερμανικά 
κράτη, όπως στη Βαυαρία, τη Βυρτεμβέργη, τη Βάδη και το Ανόβερο, 
όπου οι πρίγκιπες εισήγαγαν συνταγματικούς θεσμούς. Στα μικρά 
αυτά κοινοβούλια σχηματίστηκε «ένα είδος φιλελεύθερων δικηγό
ρων», οι οποίοι ασκούσαν «αντιπολίτευση εξ επαγγέλματος», «οι 
μεγάλοι εκείνοι “δημόσιοι άνδρες” , που, μετά από είκοσι χρόνια πε
ρισσότερο ή λιγότερο θορυβώδους, πάντοτε όμως αναποτελεσμα
τικής αντιπολίτευσης, αναρριχήθηκαν στην κορφή της εξουσίας, πα- 
ρασυρμένοι από το ορμητικό επαναστατικό ρεύμα του 1848, κι αφού 
έδειξαν από τη θέση αυτή την απόλυτη ανικανότητα και ποταπότητά 
τους, είδαν τους εαυτούς τους να καταβαραθρώνονται και πάλι στην 
αφάνεια»1. Αυτά τα «αρχέτυπα» επαγγελματιών πολιτικών «έκαναν 
το γερμανικό αυτί να εθιστεί, με τους προφορικούς και γραπτούς τους 
λόγους, στη γλώσσα του κονστιτουσιοναλισμού, ενώ προμήνυαν, με

1 F. Engels. «Revolution und Kontrerevolution in D eutschland». M E W ,τομ  
8. σελ 7

2 Ο π , σελ 6 Βλεπε Κ Marx/F Engels, «Die grossen M anner des Exils», 
ο π  σελ 235-333

3 F. Engels. «Révolution und Kontrerevolution in D eutschland», σελ 14-15
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μόνη την ύπαρξή τους, τον ερχομό μιας εποχής, κατά την οποία η α
στική τάξη θα έπαιρνε τις κούφιες πολιτικές φράσεις, που συνήθιζαν 
ν’ αραδιάζουν πέρα-δώθε αυτοί οι φλύαροι δικηγόροι και προφέσο- 
ρες χωρίς να πολυκαταλαβαίνουν την αρχική τους έννοια, και θα 
τους ξανάδινε, μ’ αυτόν τον τρόπο, την πραγματική τους σημασία»1.

Στους πολιτικούς εκπροσώπους της πρωσικής αστικής τάξης, οι 
οποίοι ανέσυραν τις ιδέες του κονστιτουσιοναλισμού, και προσπα
θούσαν με τον τρόπο τους να τους ξαναδόσουν «νόημα», ανήκαν και 
οι Χάνζεμαν και Κάμπχάουζεν, στο πρόσωπο των οποίων οι Μαρξ 
και Ένγκελς δεν αναγνώριζαν «παρά τα όργανα μιας τάξης». «Τα 
λόγια κι οι πράξεις τους ήταν μόνον η επίσημη ηχώ μιας τάξης, που 
τους είχε ωθήσει στο προσκήνιο. Ή ταν μόνον η μεγάλη αστική τάξη 
-  στο προσκήνιο.»2

Οι πολιτικοί εκπρόσωποι αυτής της τάξης αποτελούσαν τη «φι
λελεύθερη αντιπολίτευση» ενάντια στο στέμμα. Τα υλικά τους 
συμφέροντα απαιτούσαν συμμετοχή στην πολιτική εξουσία, έλεγχο 
στην κρατική περιουσία, τη δυνατότητα να συζητούν ελεύθερα για τα 
δικά τους συμφέροντα και τις απόψεις και για τις ενέργειες της 
κυβέρνησης, κι αυτό το ονόμαζαν «το “ δικαίωμα της ελευθερο
τυπίας”». Τη δυνατότητα συνένωσης την ονόμαζαν «γ ο  “δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι ελεύθερα”». Η ανεξιθρησκεία και άλλες ελευ
θερίες συγκαταλέγονταν «σαν αναγκαίο επακόλουθο του ελεύθερου 
ανταγωνισμού» στις απαιτήσεις τους3.

Ο Μαρξ παρατηρεί ότι αυτοί οι εκπρόσωποι είχαν πιθανά την 
εντύπωση πως ασκούν αντιπολίτευση για το λαό. Η αστική τάξη έ
πρεπε να διεκδικήσει από το στέμμα όλες αυτές τις ελευθερίες και τα 
δικαιώματα που απαιτούσε για τον εαυτό της, σαν γενικά λαϊκά δι
καιώματα και λαϊκές ελευθερίες. Η «πολιτική ιδέα» της αστικής τά
ξης ξεπερνούσε κι εδώ κατά πολύ το ταξικό της συμφέρον. Την αντί
θεση αυτή μεταξύ «πολιτικής ιδέας» και ταξικού συμφέροντος επιση
μαίνουν οι Μαρξ και Ένγκελς ήδη στην Αγια οικογένεια, που γρά
φτηκε στα τέλη του 1844.

Η αστική τάξη μπορούσε να υποστηρίξει πολιτικά τα ταξικά της 
συμφέροντα, μόνο με το να τα εντάξει σ’ ένα γενικότερο περιεχόμε

1. Ο .π .,σ ελ  15.
2. Κ. Marx, «Die Bourgeoisie und die Kontrerevolution», M EW , τόμ 6, σελ.

104
3 Ό  π , σελ 105.
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νο. Η «πολιτική ιδέα», δηλαδή, έπρεπε να οδηγεί πέρα από το ταξικό 
συμφέρον, μέθοδος που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα από την αστική 
τάξη. Διαφορετικά δεν μπορεί να υποστηρίξει την ταξική της κυ
ριαρχία ούτε κάτω από τις σημερινές συνθήκες του κρατικομονοπω- 
λιακού συστήματος κυριαρχίας. Αλλά η ίδια η αστική τάξη είναι 
πολύ ετερογενής. Η «πολιτική ιδέα» της αστικής τάξης, που εκφρά
ζει το ταξικό συμφέρον της αστικής τάξης σαν σύνολο, ερμηνεύεται 
με τελείως διαφορετικό τρόπο από τις επιμέρους ομάδες της αστικής 
τάξης. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκρούεται με το ει
δικό συμφέρον μεμονωμένων αστών ή αστικών ομάδων. Σε μια τέτια 
περίπτωση μπορεί να υπάρξει σύγκρουση ανάμεσα σε «ενεργούς» α
στούς και τους ιδεολόγους τους, που υπερασπίζονται -  κατά κανόνα 
-  το «γενικό συμφέρον» της αστικής τάξης σαν «ιδέα», πράγμα το 
οποίο ο Μαρξ μελέτησε ήδη σε προηγούμενα έργα του1. Αργότερα ο 
Ένγκελς επισήμανε, κάνοντας μια αναδρομή, ότι η αστική τάξη 
στην Πρωσία εγκατέλειψε τους ίδιους της τους εκλεγμένους εκ
προσώπους και παρακολούθησε, με κρυφή ή φανερή χαρά, τη διά
λυσή τους από την πρωσική κυβέρνηση το Νοέμβρη του 18482. Τέ- 
τιες περιπτώσεις σύγκρουσης μεταξύ «ενεργών» αστών και των κοι
νοβουλευτικών τους εκπροσώπων επαναλήφθηκαν αρκετές φορές3.

Ο Μαρξ εξέτασε αυτό το πρόβλημα, δίνοντας απάντηση στο 
ερώτημα, γιατί η πρωσική αστική τάξη έδοσε τη συγκατάθεσή της 
στο σύνταγμα του 1849, που επιβλήθηκε από το βασιλιά, μολονότι το 
σύνταγμα αυτό απόκλειε την αποτελεσματική πολιτική εκπροσώπη
ση των γενικών ταξικών της συμφερόντων4. «Το εμπορικό και βιομη
χανικό τμήμα της αστικής τάξης» ρίχτηκε «από φόβο μπροστά στην 
επανάσταση» στις αγκάλες της αντεπανάστασης. Μια μερίδα της α
στικής τάξης, «οι αξιωματούχοι του χρήματος, οι μεγάλοι πιστωτές 
του δημοσίου, τραπεζίτες, εισοδηματίες, [...] άτομα που η δουλιά 
τους στηρίζεται στο παλιό κρατικό κατεστημένο» συμπεριφέρονταν 
«αδιάφορα απέναντι στα γενικά συμφέροντα» της τάξης τους, ακο
λουθούσαν το ειδικό συμφέρον τους, που ήταν ακόμη και ενάντιο 
προς το γενικό συμφέρον της τάξης τους. Σ’ αυτούς ανήκουν και 
«φιλόδοξοι καθηγητές, δικηγόροι και άλλοι παρόμοιοι», που «ελπί

1 Βλεπε. Κεφαλαίο I, Ενότητα 2 αυτής της μελετης
2 Βλεπε F. Engels, «Die Rolle der Gewalt in der Geschichte», M E W , τομ 

21, σελ 424.
3 Βλεπε ό π , σελ 426, 428
4 Βλεπε Κ Marx, «M ontesquieu LVI», M E W , τόμ 6, σελ 195.



ζουν ν’ αποκομίσουν κάποια Οεση με κύρος» απο την υπαρχουσα 
κυβέρνηση, και τέλος «μεμονωμένοι εργοστασιάρχες, που έχουν 
καλές συναλλαγές με την κυβέρνηση»1. Ο «κοινό[ς] αστό[ς] [...] είναι 
έτοιμος να θυσιάσει το γενικό συμφέρον της τάξης του σε τούτο ή σε 
κείνο το προσωπικό συμφέρον»2.

Τα ειδικά οικονομικά συμφέροντα των επιμέρους ομάδων μέσα 
στους κόλπους της αστικής τάξής αντικατοπτρίζονταν και πολιτικά 
στα κόμματα και τις κοινοβουλευτικές ομάδες, που ήταν περισσότε
ρο αναπτυγμένες στη Γαλλία απ’ ό,τι στην Πρωσία. Ό λες αυτές οι 
ομάδες ήταν σύμφωνες στον αγώνα ενάντια στο προλεταριάτο, όπως 
απόδειξε η κατατρόπωση της εξέγερσης του Ιούνη 1848. κατά τα άλ
λα όμως γινόταν σκληρός αγώνας ανάμεσά τους για την πολιτική ε
ξουσία και την επιβολή των ειδικών συμφερόντων τους. Οι μεγαλο- 
κτηματίες υπερασπίζονταν το υλικό τους συμφέρον κάτω από την 
αρχή της μοναρχίας -  με την παλινόρθωση των Βουρθόνων -  σαν 
κόμμα των Νομιμοφρόνων. Η χρηματιστική αριστοκρατία και οι 
μεγάλοι βιομήχανοι έκρυβαν το οικονομικό τους συμφέρον πίσω 
από τη σημαία ενός ηγεμονικού οίκου. Έφτιαξαν το κόμμα των Ορ- 
λεανικών3.

Απέναντι στα δυο φιλοβασιλικά κόμματα δημιουργήθηκαν οι α
στοί ρεπουμπλικάνοι, που συσπειρώθηκαν σαν κόμμα γύρω από την 
εφημερίδα Νασιονάλ. Διαφέραν από τα δύο φιλοβασιλικά κόμματα 
από το γεγονός ότι δεν εκπροσωπούσαν ομάδες αστών συγκροτημέ
νες πάνω σε οικονομικές βάσεις. Πώς μπορούσαν όμως να επιβλη
θούν τουλάχιστον προσωρινά σαν πολιτικό κόμμα; Αν τα δυο φιλο
βασιλικά κόμματα εκπροσωπούσαν ένα ειδικό συμφέρον, δηλαδή το 
συμφέρον μιας ομάδας, το κόμμα της εφημερίδας Νασιονάλ εκπρο
σωπούσε το γενικό συμφέρον της αστικής τάξης σαν τάξης, την «πο
λιτική ιδέα», τον «ιστορικό τίτλο», το «ανώνυμο βασίλειο της δημο
κρατίας»4.

Κανένα όμως από τα δύο φιλοβασιλικά κόμματα δεν μπορούσε 
να κυριαρχήσει μόνο του για να επιβάλει το ειδικό του συμφέρον, 
εκτός αν εγκατέλειπαν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, πράγμα που δεν 
μπορούσαν. Λόγω της αντίθεσης προς το επαναστατικό προλεταριά
το και τις μεταβατικές τάξεις που συγκροτούνταν με κέντρο το προ

1 Ο π
2 Κ Μαρξ, Η  18η Μ πρυμαιρ του Λ ουδοβίκου Βοναπαρτη, σελ. 103.
3 Βλεπε ο π . σελ 131
4 Βλεπε Κ Μαρξ, «Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία απο το 1848 ως το 1850». 

σελ 212
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λεταριάτο, υποχρεώνονταν να υποτάξουν -τουλάχιστον προσωρινά 
-  τα εκάστοτε οικονομικά και πολιτικά ειδικά τους συμφέροντα στο 
γενικό ταξικό συμφέρον της αστικής τάξης. Αλλά η κοινή τους κυ
ριαρχία ήταν δυνατή μόνο μέσα στο δημοκρατικό σχήμα, για το 
οποίο και τα δυο φιλοβασιλικά κόμματα έτρεφαν βαθύ μίσος1.

Το μίσος τους όμως ενάντια στη δημοκρατία δεν ήταν απόρροια 
μόνο των φιλοβασιλικών τους αναμνήσεων, αλλά της ταξικής τους 
αντίληψης ότι η δημοκρατία ολοκληρώνει βέβαια την πολιτική τα
ξική κυριαρχία τους, υποσκάπτει όμως ταυτόχρονα τις κοινωνικές 
βάσεις της ταξικής τους κυριαρχίας. Στη συνταγματική μοναρχία, η 
αστική τάξη μπορούσε να κρύβεται πίσω από το στέμμα ή και πίσω 
από μια συγκεκριμένη ομάδα, και να υποκινεί το στέμμα ενάντια στο 
προλεταριάτο ή και αντίστροφα, χωρίς να διακυθεύεται η κοινωνική 
της ταξική κυριαρχία. Η δυνατότητα αυτή έπαψε να υπάρχει στη δη
μοκρατία. Από την άλλη πλευρά, η ρεπουμπλικανική μορφή κράτους 
επέθαλλε στην αστική τάξη ορισμένους αστικοδημοκρατικούς 
κανόνες παιχνιδιού, που μπορούσε να χρησιμοποιήσει και το προλε
ταριάτο. Έ τσι εξηγείται η απέχθεια που έτρεφε η αστική τάξη για 
τη δημοκρατία2.

Στον πολιτικό κομματικο αγώνα, η διαφορά συμφερόντων ανά
μεσα στις ομάδες των αστών εμφανίζεται σαν αγώνας για κάποιες 
αρχές. Αυτές σε καμιά περίπτωση δεν είναι ασήμαντες. Κι αν τα υ
λικά συμφέροντα είναι η αποφασιστική, η τελικά καθοριστική κι
νητήρια δύναμη στις ενέργειες τάξεων, ομάδων και ατόμων, αυτό δεν 
αποκλείει το ότι συντελούν «συνάμα παλιές αναμνήσεις, προσωπικές 
έχθρες, φόθοι και ελπίδες, προλήψεις και αυταπατες, συμπάθειες και 
αντιπάθειες, πεποιθήσεις, άρθρα πίστεως και αρχές». «Πάνω στις 
διάφορες μορφές της ιδιοχτησίας, πάνω στις κοινωνικές συνθήκες 
ύπαρξης υψώνεται ένα ολόκληρο εποικοδόμημα απο διαφορετικά και 
με ιδιαίτερο τρόπο διαμορφωμένα αισθήματα, αυταπάτες, νοοτροπίες 
και αντιλήψεις για τη ζωή. Ολόκληρη η τάξη τις δημιουργεί και τις 
διαμορφώνει σύμφωνα με τη δική της υλική θάση και σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες κοινωνικές σχέσεις. Το ξεχωριστό άτομο, που τις δέ
χεται με την παράδοση και την εκπαίδευση, μπορεί να φαντάζεται

1 Βλέπε ο π και Κ Μαρξ. Η  18η Μ πρυμαιρ του Λ ουδοβίκου Βοναπαρτη. 
σελ 52-53

2 Βλέπε ο π και Κ Marx, «Die Panser “ Reform e" uber die franzosischen 
Zustande», MEW , τομ 5, σελ. 449
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πως αποτελούν τις πραγματικές καθοριστικές αίτιες και την αφε
τηρία της δράσης του.»1

Από αυτή την κατάσταση πραγμάτων, ο Μαρξ συμπέρανε ότι 
πρέπει «στους ιστορικούς αγώνες να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στα 
λόγια και τις δοξασίες των κομμάτων και στον πραγματικό τους ορ
γανισμό και τα πραγματικά τους συμφέροντα, ανάμεσα σε κείνο που 
φαντάζονται και σε κείνο που πραγματικά είναι»2 Οι πολιτικοί ηγέ
τες αστικών και μικροαστικών κομμάτων δεν είναι υποχρεωτικό να 
ανήκουν στην τάξη ή την ταξική ομάδα, της οποίας τα συμφέροντα 
εκπροσωπούν αντικειμενικό -  και συχνά ασυναίσθητα. Σχετικά με 
τους πολιτικούς του μικροαστικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος 
στη Γαλλία, ο Μαρξ παρατηρεί: «Εκείνο που τους κάνει εκπροσώ
πους των μικροαστών είναι ότι το μυαλό τους δεν μπορεί να ξεπερα- 
σει τα όρια που οι ίδιοι οι μικροαστοί δεν ξεπερνάνε στη ζωή και ότι, 
συνεπώς, σπρώχνονται θεωρητικά προς τα ίδια προβλήματα και τις 
ίδιες λύσεις, όπου το υλικό συμφέρον και η κοινωνική τους θέση 
σπρώχνει πραχτικά τους μικροαστούς. Αυτή είναι γενικά η σχέση 
που υπάρχει ανάμεσα στους πολιτικούς και φιλολογικούς εκπροσώ
πους μιας τάξης προς την τάξη που εκπροσωπούν.»1

Το πώς τα συναισθήματα των πολιτικών μπορούν να επηρεάσουν 
τον τρόπο δράσης τους, κατέδειξαν οι Μαρξ και Ένγκελς στη συμπε
ριφορά του Λουδοθίκου-Ναπολέοντα, ο οποίος ζούσε μ£ τον διαρκή 
φόθο μιας πιθανής δολοφονικής απόπειρας εναντίον του, αφότου έ
λαβε την επικήρυξή του σε θάνατο από μια ιταλική μυστική εταιρία 
των καρμπονάρων. Σ’ ό,τι αφορά την πολιτική του για την Ιταλία, οι 
Μαρξ και Ένγκελς παραθέτουν τρία κίνητρα, δύο από τα οποία 
απορρέουν αντικειμενικά από σχέσεις εσωτερικής και εξωτερικής 
πολιτικής, ενώ το τρίτο από τον υποκειμενικό φόβο του Λουδοθίκου- 
Ναπολέοντα. «Αυτός ο διαρκής φόθος της δολοφονίας συνέθαλε 
κατά πολύ σε μια σειρά από χειροπιαστούς κακούς χειρισμούς, που 
χαρακτήρισαν τους τελευταίους δώδεκα μήνες της κυριαρχίας του.»4

Αυταπάτες, προκαταλήψεις, παραδόσεις, που με τη δύναμη της 
φαντασίας του λαού ξεπηδούν από μόνες τους μέσ’ από τις υλικές υ
παρξιακές τους συνθήκες και τις αντιλήψεις αιώνων5, μπορούν, κάτω

I. Κ Μαρξ, Η  18η Μ πρυμαιρ του Λουδοβίκου Βοναπαρτη, σελ. 50-51.
2 Ο π ,  σελ 51
3 Ο π , σελ 55
4 Κ. Marx/F. Engels, «Die G eldpanik in Europe», M EW\ τόμ. 13, σελ. 173.
5 Βλεπε K. Marx, «Espartero», M EW, τομ 10. σελ 384
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από ορισμενες συνθήκες, να ασκήσουν σημαντική επίδραση στην 
πολιτική. Ο Μαρξ αναφερεται διεξοδικά στο ρόλο των γάλλων 
μικρών αγροτών στο πραξικόπημα του Λουδοβίκου Βοναπάρτη στις 
2 του Δεκέμβρη 1851'. Οι μικροί αγρότες αποτελούσαν την πλειο- 
ψηφία του πληθυσμού. Εκαναν σύγχυση μεταξύ των σύγχρονων κα
πιταλιστών καταπιεστών τους, που τους κατάστρεφαν με την υποθή
κη, και των φεουδαρχών εκμεταλλευτών της προεπαναστατικής 
Γαλλίας. Ο Ναπολέων I έμοιαζε να είναι -  ως ένα βαθμό δικαιολο
γημένα -  ο απελευθερωτής τους από τη φεουδαρχική εκμετάλλευση. 
Η λατρεία αυτη πέρασε στον Λουδοβίκο Βοναπάρτη. «Η ιστορική 
παράδοση γεννησε την πίστη των γάλλων αγροτών στο θαύμα ότι έ
νας άνθρωπος με το όνομα Ναπολέων θα τους ξανάφερνε κάθε μεγα
λείο.»2 Σ' αυτη την αυταπάτη στηρίχτηκε ο Λουδοβίκος-Ναπολέων. 
Και μάλιστα, χωρίς την πολιτική αυτή αυταπάτη των γάλλων μικρών 
αγροτών, το πραξικόπημα δεν θα ήταν εφικτό. «Η πολιτική επιρροή 
των μικρών αγροτών βρίσκει συνεπώς την τελευταία της έκφραση 
στην υποταγή της ίδιας της κοινωνίας στην εκτελεστική εξουσία.»3

Οι θρησκευτικές, κοινωνικές κι εθνικές προκαταλήψεις των άγ- 
γλων εργατών απέναντι στους Ιρλανδούς -  και αντίστροφα -  αποτέ- 
λεσαν σημαντικό παράγοντα για τη διάσπαση του βρετανικού εργα
τικού κινήματος, τα οικονομικά αίτια της οποίας βρίσκονταν τελικά 
στο συναγωνισμό. Στον ανταγωνισμό αυτόν έβλεπε ο Ένγκελς «το 
μυστικό της αδυναμίας της αγγλικής εργατικής τάξης, παρ’ όλη την 
οργάνωσή της» και «το μυστικό της διατήρησης της εξουσίας από 
την τάξη των καπιταλιστών»4.

Διερευνώντας ξεχωριστά επίπεδα της αστικοδημοκρατικής ε
πανάστασης στην Ισπανία, ο Μαρξ παρατήρησε ότι μέσα στις λαϊκές 
μάζες υπάρχει η επιδίωξη «να αντιπαραθέτουν στην προσωπική 
ενσάρκωση του δεσποτισμού προσωπικές ενσαρκώσεις της επανά
στασης»'.

Μιας και τέτιες ενσαρκώσεις της επαναστατικής προόδου δεν 
μπορούν να είναι αυτοσχεδιασμοί της στιγμής, ξεθάβονται οι νεκροί

1 Βλεπε Κ Μαρξ. Η  18η Μ πρυμαιρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, σελ. 145 κ.

2 Ο π ,  σελ 146
3. Ο π
4 «Marx an Sigfrid M eyer und August Vogt, 9 April 1870», M E W ; τόμ 32, 

σελ 669
5 K Marx, «Espartero», MEW. τομ 10, σελ 384
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περασμένων κινημάτων. Ετσι πλάθονται μύθοι και θρύλοι, που μπο
ρούν, το δίχως άλλο, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να έχουν -  περι- 
στασιακά -  προοδευτικά χαρακτηριστικά. Τέτια φαινόμενα παρου
σιάζονται κυρίως στο αρχικό στάδιο των επαναστατικών κινημάτων 
και βρίσκουν έδαφος εκεί όπου δεν υπάρχει ακόμη σύγχρονο βιομη
χανικό προλεταριάτο. Σε μια κατοπινή του εργασία, ο Ένγκελς πα
ραπέμπει στις απαρχές του ευρωπαϊκου εργατικού κινήματος, όπου 
σημειώθηκαν παρόμοια φαινόμενα1.

«Και τα μαζικά κινήματα είναι στην αρχή αναγκαστικά συγκε
χυμένα- συγκεχυμένα, γιατί όλη η μαζική σκέψη κινείται αρχικά 
μέσα σε αντιφάσεις, ασάφειες και ανακολουθίες, συγκεχυμένα όμως 
και ακριβώς λόγω του ρόλου που παίζουν στην αρχή μέσα σ’ αυτά οι 
προφήτες.»

Ανάλογα σύγχρονα φαινόμενα σε χώρες της τροπικής Αφρικής 
παραθέτει ο Γιορντάνσκι. «Στην κοινωνία, την προσκολλημένη στην 
παράδοση, η πίστη στη μαγεία και τη μαγγανεία είναι ένα ιδεολο
γικό μέσο για την ερμηνεία και λύση των δυσχερειών που παρουσιά
ζονται.»1

Χιλιάδες χωρικοί του αφρικάνικου χωριού αναζητούν μ’ αυτόν 
τον τρόπο μια εξήγηση για την κατάσταση ανάγκης στην οποία βρί
σκονται, λόγω της κοινωνικής αλλαγής4.

Δεν είναι σπάνια η ανάμιξη τέτιων αρχαϊκών παραστάσεων με 
χριστιανικές και μωαμεθανικές αντιλήψεις, η εμφάνιση φανατικών 
αιρέσεων αφροχριστιανών και μωαμεθανικών αδελφοτήτων, οι ηγέ
τες των οποίων είναι συνδεμενοι στενά με τις μάζες και γίνονται -  όχι 
σπάνια -  εκφραστές των κατώτερων στρωμάτων του πληθυσμού. «Αν 
αυτή η θρησκευτική αποκλειστικότητα ανακατευτεί με εθνικιστική 
κοπριά, τότε μπορεί να κλιμακωθεί σε μια ακραία εχθρική στάση 
απέναντι σε ετεροειδείς πολιτιστικές επιδράσεις.»5Επειδή -  σύμφω
να με αρχαϊκές αντιλήψεις -  το άτομο είναι συνδεμένο με μυστικι
στικές δυνάμεις, του καταλογίζονται σ’ ένα ορισμένο στάδιο εξέλι

1 Βλεπε F Engels, «Zur Geschichte des U rchnstentum s», M EW , τόμ 22, 
σελ 453 K Marx/F Engels, «Die deutsche Ideologie», M EW, τομ 3, σελ. 521 - 
530

2 F Engels, «Zur Geschichte des U rchnstentum s», σελ 460
3 W Jordanski, «Archaische Strukturen und "M odernism us" in Tropisch- 

Afrika». Sowjetwissenschaft Gesellschaftswissenschaftliche Beitrage (Berlin), 
1983. τευχ I. σελ 114

4 Βλεπε ο π
5 Ο π ,  σελ 118
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ξης, χαρακτηριστικά ημίθεου. Αυτό ΐσχυε κύρια για την προσω
πικότητα ενός πολιτικού ηγέτη, που αναδύεται από τις μάζες. «Παρα
δοσιακά υπήρχε η αντίληψη ότι ο ηγέτης της φυλής ή ο αρχηγός του 
κράτους διαθέτει ξεχωριστές, υπερφυσικές ιδιότητες. Ακολουθώντας 
αυτή τη λογική, η λαϊκή σκέψη τείνει και στη “θεοποίηση” των ση
μερινών ηγετών.»1

Ένα κατάλοιπο μιας άλλης μορφής μυθοποίησης των πολιτικών 
γίνεται φανερό στη διαπίστωση που αποκόμισε ο Μαρξ από τις ισπα
νικές επαναστάσεις, φαινόμενο που μπορεί και σήμερα να παρατηρη
θεί, ότι «οι μάζες» προσδοκούν «σε μια αλλαγή κυβέρνησης πάντα 
μιαν αιφνίδια εξάλειψη των κοινωνικών τους δεινών»2. Η διαπίστω
ση αυτή αναφέρεται σε αλλαγή κυβέρνησης μέσα στα πλαίσια μιας 
κοινωνικής τάξης πραγμάτων που βασίζεται στην εκμετάλλευση, 
ενώ είναι άλλο ζήτημα το ότι μια αλλαγή κυβέρνησης κάθε άλλο 
παρά ασήμαντη είναι για την πολιτική του κόμματος των εργατών.

Ο Μαρξ επισημαίνει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης όμοιων πο
λιτικών προκαταλήψεων από ταξικές δυνάμεις που βρίσκονται α
ντιμέτωπες λόγω αντίθεσης των συμφερόντων τους. Έ τσι, στην ι
σπανική επανάσταση, οι επαναστατικές δυνάμεις έκαναν έκκληση 
«στις εθνικές προκαταλήψεις της παλιάς λαϊκής πίστης» για να αφυ
πνίσουν το πατριωτικό πνεύμα των λαϊκών μαζών. Τέτιου είδους προ
καταλήψεις χρησιμοποιούσαν οι συντηρητικές δυνάμεις για να παρε
μποδίζουν κοινωνικά προοδευτικές εξελίξεις στην Ισπανία3.

Οι Μαρξ και Ένγκελς έβγαλαν δυο σημαντικά συμπεράσματα 
από τη διερεύνηση της φυσιογνωμίας των πολιτικών και της πολι
τικής ψυχής των λαϊκών μαζών. Πρώτο, πολιτικά φαινόμενα, σχέ
σεις, καθώς και η συμπεριφορά των πολιτικών και ολόκληρων 
λαϊκών τάξεων δεν ερμηνεύονται αποκλειστικά από την οικονομία. 
Ο οικονομικός καθορισμός της πολιτικής σαν σχέσης και σαν δρα
στηριότητας απορρέει πάντοτε από ένα ολόκληρο πλέγμα αντιφα
τικών ιδεολογικών φαινομένων. Μ’ αυτή την έννοια, η πολιτική 
διαθέτει μια κάποια αυτονομία -  παρ’ όλο τον οικονομικό της καθο
ρισμό, που ορίζει τον αντικειμενικό χαρακτήρα της πολιτικής σαν 
κοινωνικής σχέσης. Αποκτά, μέσω των ενεργών πολιτικών, των 
κομμάτων, των τάξεων, των στρωμάτων, των ομάδων, ένα υποκειμε
νικό περίβλημα. Η πολίτικη είναι συνδεμένη με την ιδεολογία. Η ι-

1 Ο π ., σελ 120
2 Κ Marx, «Das revolutionare Spamen», M EW , τομ 10, σελ 476.
3 Βλεπε ο π , σελ 445-446
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δεολογϊα αποκτά το ρόλο διαμεσολαθητικού σκέλους μεταξύ οικο
νομίας και πολιτικής. Αυτό επισημάνθηκε ήδη κι από άλλη πλευρά1.

Αλλά η ιδεολογία δεν αντικατοπτρίζει μόνο υλικά συμφέροντα. 
Στην ιδεολογία υπεισέρχονται και παραδόσεις, προκαταλήψεις, μύ
θοι κάθε είδους, που παίζουν ένα ρόλο στον πολιτικό αγώνα και που 
πρέπει να παρθούν υπόψη από το κόμμα της εργατικής τάξης. Για 
τους ταξικούς αγώνες της εποχής μας, σημαντική είναι η διαπίστωση 
του Ένγκελς, σύμφωνα με την οποία όλα τα συντηρητικά κόμματα 
στην Αγγλία βλέπουν τους εαυτους τους μπροστά «στην αναγκαιότη
τα της θεωρητικής κάλυψης» και «δικαιολόγησης» της πολιτικής 
τους, πράγματα που για τα αστικά κόμματα είναι «εφικτά φυσικά 
μόνο με σοφίσματα, διαστρεβλώσεις, και τελικά με βρόμικα κόλπα»2.

Το δεύτερο συμπέρασμα αφορά άμεσα τη σχέση της εργατικής 
τάξης προς τις πολιτικές ψευδαισθήσεις προηγούμενων επαναστά
σεων. Κι αν οι ήρωες των αστικών επαναστάσεων παρουσιάζονταν με 
«ιστορικές ενδυμασίες» -  ο Ό λιθερ Κρόμγουελ με τη γλώσσα της 
Παλιάς Διαθήκης, οι Ιακωβίνοι με το μανδύα των αρετών του ρω
μαίου πολίτη -  η εργατική τάξη δεν μπορεί να αντλήσει την ποίηση 
της επανάστασής της μέσα από το παρελθόν, αλλά μόνο μέσα από το 
μέλλον. «Δεν μπορεί ν’ αρχίσει με τον ίδιο τον εαυτό της, προτού 
σβήσει όλες τις προλήψεις σχετικά με το παρελθόν. Οι προηγούμε
νες επαναστάσεις είχαν ανάγκη από κοσμοιστορικές αναμνήσεις για 
να κρύψουν από τον εαυτό τους το περιεχόμενό τους. Για να φτάσει 
στο δικό της περιεχόμενο, η επανάσταση του 19ου αιώνα, πρέπει ν’ 
αφήσει τους πεθαμένους να θάψουν τους νεκρούς τους. Εκεί η φράση 
ξεπερνούσε το περιεχόμενο, εδώ το περιεχόμενο ξεπερνάει τη 
φράση.»

Αυτές οι εκτιμήσεις των Μαρξ και Ένγκελς δεν σημαίνουν ότι 
η εργατική τάξη πρέπει ή μπορεί να συμπεριφέρεται αδιάφορα απέ
ναντι στις ιστορικές παραδόσεις. Σημαίνουν μια ποιοτικά νέα σχέση 
της εργατικής τάξης απέναντι στις ιστορικές της παραδόσεις. Οι πο
λιτικές προκαταλήψεις, η ιστορική πρόληψη, δεν είναι ταυτόσημες 
με τις ιστορικές παραδόσεις. Αν παραθλέψουμε αυτή την ποιοτική 
διαφορά, μπορεί να παρανοήσουμε τις αντιλήψεις των κλασικών που

1 Βλέπε G unter Soder, Macht oder O hnm acht der Politik  ? Z u r R olle von Po- 
litik, O konom ie und Ideologic in der G eschichte, Berlin 1981, σελ 50 κ επ.

2. F.Engels, «Ü ber einige Besonderheiten der okonomischen und politischen 
Entwicklung Englands», M EW , τομ 22, σελ 331.

3 Κ Μαρξ, Η  18η Μ πρυμαιρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, σελ 15
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παρατίθενται. Ποια αξία απόδιδαν οι Μαρξ και Ένγκελς στις ιστο
ρικές παραδόσεις μαρτυρούν κυρίως τα ιστορικοεπιστημονικά τους 
έργα, οι πλούσιες ιστορικές τους γνώσεις, τα αναλυτικά αποσπάσμα
τα που συνέταξε προπάντων ο Μαρξ για την ιστορία. Αλλά οι ιστο
ρικές παραδόσεις της εργατικής τάξης είναι επιστημονικά τεκμη
ριωμένες αντιλήψεις για την ίδια της την καταγωγή, το κίνημα και 
τους τρόπους συμπεριφοράς της, που δεν υφίστανται σαν αυτο
σκοπός, αλλά σαν αναγκαίο αρχικό υλικό για τη μελλοντική συμπε
ριφορά στον δικό της αγώνα απελευθέρωσης, όπου η πρόσβαση στις 
ιστορικές παραδόσεις κι ο ενστερνισμός τους είναι απαραίτητα στοι
χεία για την ορθολογική και συναισθηματική ταύτιση των εργα
ζομένων με την πολιτική του κόμματος.

Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ 
της «μυθοποίησές» ιστορικών ηγετών της επανάστασης και της κα
ταξίωσής τους. Οι Μαρξ και Ένγκελς υπήρξαν εξαιρετικά αυστηροί 
στην κρίση των ιστορικών προσωπικοτήτων, ήξεραν όμως και να ε
κτιμούν την αποτελεσματικότητά τους και τον προοδευτικό τους 
ρόλο και αναφέρονταν πάντα με σεβασμό στα ιστορικά τους επιτεύγ
ματα, στην τόλμη και την αυτοθυσία τους. Σαν αντιπροσωπευτικό 
δείγμα πολλών τέτιων εκτιμήσεων θα υπενθυμίσουμε εδώ μόνο το 
λόγο του Φρίντριχ Ένγκελς στον τάφο του Καρλ Μαρξ και την α
φιέρωση που έκανε ο Μ&ρξ, στην αρχή του Κεφαλαίου, προς τον 
αξέχαστο φίλο του, τον τολμηρό και πιστό πρωτοπόρο αγωνιστή του 
προλεταριάτου, τον Βίλχελμ Βολφ.
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III. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ (1850-1870)

Στο επίκεντρο του δημιουργικού έργου του Μαρξ βρισκόταν, 
κατά τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 του 19ου αιώνα, η επεξεργασία 
της οικονομικής του θεωρίας. Το ιστορικό της δημιουργίας του βασι
κού του έργου, του Κεφαλαίου, χαρακτηρίζεται από μια σειρά ε
κτενών προκαταρκτικών έργων, με αυτοτελή επιστημονική αξία, ό
πως είναι τα Λονδρέζικα τετράδια, 1850-1853, οι Βασικές γραμμές 
της κριτικής της πολιτικής οικονομίας και το χειρόγραφο Κ ριτική  
της πολιτικής οικονομίας, 1861-18631. Δεν είναι λίγα τα προβλήματα, 
που εξέθεσε ο Μαρξ στα έργα αυτά αναλυτικότερα απ’ ό,τι αργότερα 
στους τρεις τόμους του Κεφαλαίου, όπου τα απόδοσε με περιεκτική 
μορφή· η αφομοίωση της ερευνητικής διεργασίας του Μαρξ σ’ αυτά 
τα έργα παρέχει πλατιές γνώσεις και σε ό,τι αφορά την αντίληψή του 
για την πολιτική. Η επεξεργασία της οικονομικής θεωρίας από τον 
Μαρξ δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη διερεύνηση των πολιτικών 
συνθηκών. Στο Κεφάλαιο, ο Μαρξ εξέτασε την καπιταλιστική κοι
νωνία σαν ολότητα, στο σύνολό της. Κι αν την ερμήνευε αποκλει
στικά και μόνο μέσ’ από τις σχέσεις παραγωγής, όπως παρατηρεί ο 
Λένιν, εξέταζε όμως ταυτόχρονα και το πολιτικό της εποικοδόμημα2.

Η θεμελίωση της οικονομικής επιστήμης της εργατικής τάξης 
είναι στενά συνδεμένη με τη δραστηριότητα του Μαρξ σαν επανα
στάτη και πολιτικού αρθρογράφου. Μόνο μέσα απ’ αυτή τη γενική 
θεώρηση του δημιουργικού έργου του Μαρξ, γίνεται κατανοητός ο 
καθορισμός του στόχου στο Κεφάλαιο, να θεμελιωθεί οικονομικά η

1. Βλέπε Κ Marx, «Londoner Hefte 1850-1853», τεύχος I-VI, M E G A 2, τμήμα 
4, τομ. 7. Κ Marx, «G m ndnsse der Kritik der politischen ôkonom ie» , M E W , τομ. 
42. K Marx, «Zur Kritik der politischen O konomie», M E G A 2, τμήμα 2, τομ. 3

2. Βλέπε B.I. Λένιν, «Τι είναι οι “Φ ίλοι του λαου” και πώς πολεμούν τους 
σοσιαλδημοκράτες,». Απαντα, τομ I, σελ. 138.



επαναστατική πολιτική της εργατικής τάξης. Οπως εγραψε ο ίδιος ο 
Μαρξ, είχε αποσυρθεί μετά τις επαναστατικές θύελλες στο γραφείο 
του για να «κατακτήσει μια επαναστατική νίκη για το κόμμα»'. Είναι 
σημαντικό το να εξαίρετοι αυτό το γεγονός, γιατί αστοί ιδεολόγοι 
προσπαθούν να διαχωρίσουν τη θεωρία του Μαρξ από το πολιτικό 
της περιεχόμενο και τις πολιτικές συνέπειες για το επαναστατικό 
κόμμα των εργατών. Θέλουν να «διχοτομήσουν» τον Μαρξ· ένας 
Μαρξ χωρίς σοσιαλιστική επανάσταση και επαναστατικό κόμμα θα 
τους ήταν αρβστός2· η μέθοδος και το κοινωνιολογικο περιεχόμενο 
των έργων του θα μπορούσαν να αποβούν χρήσιμα για τον αστικό 
επιστημονικό ορίζοντα3. Έ τσ ι υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, 
δήθεν, «ο ίδιος ο Μαρξ αντιλαμβανόταν τουλάχιστον πολύ σημα
ντικά τμήματα του έργου του σαν θεωρητικά κοινωνικοεπιστημο- 
νικά με την έννοια μιας ερμηνευτικής εμπειρικής-αναλυτικής επι
στήμης»4. Υποτίθεται ότι οι μαρξιστές - λενινιστές επιστήμονες 
συγχέουν την αξιολόγηση και την περιγραφή στη σκέψη του Μαρξ 
και γ ι’ αυτό αδυνατούν να κάνουν και το διαχωρισμό ανάμεσα σε 
«πληροφορίες για πραγματικές εξελίξεις» και στην «ανακήρυξη ενός 
πολιτικού προγραμματισμού» . Τέτιες αντιλήψεις δείχνουν, όμως, 
ότι δεν έχουν γίνει κατανοητές ούτε η μέθοδος ούτε η θεωρία του 
Μαρξ.

Ο Μαρξ διερεύνησε το κοινωνικό φαινόμενο «πολιτική» στο 
Κεφάλαιο  σε δύο επίπεδα αφαίρεσης, το κοσμοθεωρητικό-φιλοσο- 
φικό και το συγκεκριμένο επίπεδο της πολιτικής, ιδίως της πολι
τικής της εργατικής τάξης. Τις κοσμοθεωρητικές-φιλοσοφικές βά
σεις για τις επιστημονικές έρευνες της πολιτικής τις είχε θέσει ήδη ο 
Μαρξ σε προηγούμενη εποχή, με την επεξεργασία της υλιστικής 
θεώρησης της ιστορίας. Έ τσι λοιπόν, με το Κεφάλαιο  κατείχε ήδη

1 Marx an Joseph W eydemeyer, 1 Februar 1859, M E W , τομ. 29, σελ 573
2 Βλεπε Manfred Buhr, «Die Lehre von Mara und die biirgerliche Ideologic 

der G egenwart», D eutsche Zeitschrift fur Philosophie (στο  εξής DZfPh), 1983, 
τευχ 6, σελ 654 κ επ

3. Βλεπε H elmut Steiner, «Die Rezeption der Maraschen Soziologie in der 
burgerlichen soziologischen Theoriegeschichte», D ZfPh, 1982, τεύχος 6, σελ 768 
κ επ. Dietm ar Wittich, «Die burgerliche Soziologie der BRD und ihre Mara-Be- 
schàftigungen, ο  π , 1983, τευχ 6, σελ 740 κ επ

4. C hnstof H elberger, M am sm us als M ethode. Wissenschaftstheoretische 
Untersuchungen zur M ethode der marxistischen politischen O konom ie, Frankfurt 
(ΟΔΓ) 1974, σελ 20-21

5. Ο  π., σελ 41
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στέρεες φιλοσοφικές αφετηρίες, όπως τις διατύπωσε στον γνωστό 
πρόλογο Για την κριτική της πολιτικής οικονομίας το 1859'.

Ό πω ς φαίνεται από μια επιστολή του προς τον Φέρντιναντ 
Λασάλ, ο Μαρξ εμπνεύστηκε το Κεφάλαιό  του σε έξι τόμους, όπου 
προβλεπόταν κι ένα ανεξάρτητο βιβλίο για το κράτος2. 0  Μαρξ δεν 
μπόρεσε τελικά να γράψει αυτό το βιβλίο, αλλά, μέσα στο Κεφάλαιο , 
υπάρχουν θεμελιώδεις μαρτυρίες για το κράτος και την πολιτική.

Σήμερα είναι αναμφισβήτητο στη μαρξιστική-λενινιστική φιλο
λογία, ότι το Κεφάλαιο  είναι το κυρίως έργο του μαρξισμού στο σύ
νολό του, καθώς και της μαρξιστικής φιλοσοφίας και του επιστημο
νικού κομμουνισμού. Το Κεφάλαιο  είναι επίσης θεμελιώδους ση
μασίας και για τη μαρξιστική αντίληψη για την πολιτική. Μόνο με 
την πλήρη επεξεργασία της οικονομικής θεωρίας αποκτά η θεωρία 
του Μαρξ για την πολιτική την τελική της διαλεκτική-υλιστική και 
μ’ αυτόν τον τρόπο τη μοναδική επιστημονική της θεμελίωση. Μόνο 
με τη θεωρία για την υπεραξία μπόρεσε ο Μαρξ να καταδείξει τελειω
τικά και περιεκτικά από οικονομική άποψη την αναγκαιότητα του 
πολιτικού αγώνα της εργατικής τάξης για την κατάκτηση της ε
ξουσίας.

Με την ανακάλυψη της υπεραξίας ερμηνευόταν η «προέλευση 
τόσο της καπιταλιστικής παραγωγής, όσο και της παραγωγής κεφα
λαίου»3, όπως παρατηρεί αργότερα ο Ένγκελς στο έργο Αντι-Ντύ- 
ρινγκ. Αυτό έδοσε τη δυνατότητα στον Μαρξ να αποκαλύψει τον οι
κονομικό κινητήριο νόμο της καπιταλιστικής κοινωνίας. Το καθορι
στικό πολιτικοθεωρητικό συμπέρασμα προκύπτει από τη διαπίστωση 
ότι η ιδιοποίηση από την αστική τάξη της υπεραξίας που δημιουρ- 
γείται από την εκμετάλλευση των μισθωτών εργατών συμπίπτει με 
τους εσωτερικούς νόμους του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, 
και κυρίως με το νόμο για την αξία. ΓΓ αυτό και δεν μπορεί να εξα- 
λειφθεί η βασική θέση της εργατικής τάξης σαν αντικείμενου εκ
μετάλλευσης των ιδιοκτητών των όρων παραγωγής μέσα στην καπι
ταλιστική κοινωνική τάξη πραγμάτων. Ανακαλύπτοντας ότι η υπε

1 Βλέπε Κ. Marx, «Zur K ntik der politischen ûkonom ie». Προλογος, MEW, 
τόμ 13, σελ 7 κ. επ.

2 Βλεπε Marx an Ferdinand Lassalle, 22. Februar 1858, M E W , τομ 29, σελ 
551 Η ερευνά για το εργο των Μαρξ και Ενγκελς στη ΓΛΔ ασχολειται με το 
κατα ποσο βρίσκει την έκφρασή του μέσα στο Κ εφαλαίο  το προγραμματισμένο 
απο τον Μαρξ εργο Για το κράτος.

3 F. Engels, «Herrn Eugen Duhrings Umwalzung der Wissenschaft» (Anti- 
Duhring), M E W , τομ. 20, σελ 26.
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ραξία είναι το «μυστικό» της καπιταλιστικής παραγωγής, ο Μαρξ 
κατάδειξε ότι η σοσιαλιστική επανάσταση αποτελεί αντικειμενική 
νομοτέλεια1, που καθορίζει, με τη σειρά της, το περιεχόμενο της πο
λιτικής του επαναστατικού κόμματος της εργατικής τάξης. Τέλος, η 
αναγκαιότητα για μια επαναστατική πολιτική της εργατικής τάξης 
καθορίζεται οικονομικά από το νόμο της υπεραξίας. Η εργατική τάξη 
είτε ακολουθεί επαναστατική πολιτική είτε παραιτείται από την κοι
νωνική της απελευθέρωση. Δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα να απε
λευθερωθεί από την καπιταλιστική εκμετάλλευση και την πολιτική 
καταπίεση.

Ξεσκεπάζοντας το φετιχισμό του κεφαλαίου κι απομυθοποιώ
ντας έτσι τις πολιτικές σχέσεις, ο Μαρξ μπόρεσε να δείξει ότι οι 
εργάτες δεν μπορούν να καταλύσουν αυτόν το φραγμό και να απελευ
θερωθούν από την καπιταλιστική εκμετάλλευση, αυθόρμητα, αλλά 
μόνο κάτω από την καθοδήγηση του επαναστατικού τους κόμματος, 
που διαθέτει τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό επιστημονικές γνώ
σεις και οργανωτικές ικανότητες.

Οι Μαρξ και Ένγκελς είχαν επισημάνει ξεκάθαρα την ανα
γκαιότητα της καθοδήγησης της εργατικής τάξης από το επαναστα
τικό κόμμα ήδη στο Μ ανιφέστο τον Κομμουνιστικού Κόμματος. 
Αλλά μόνο με την ανακάλυψη του νόμου για την υπεραξία και την 
αποκάλυψη του φετιχισμού του κεφαλαίου αποδείχτηκε αυτή η ανα
γκαιότητα σαν πολιτική νομοτέλεια. Ο Λένιν επισήμανε ότι μόνο η ε
πεξεργασία της οικονομικής θεωρίας στο Κεφάλαιο  έκανε δυνατή 
την επιστημονική ερμηνεία των ιδεολογικών μορφών της κοινω
νικής ζωής. Μέχρι τότε, η χρήση του υλισμού στην κοινωνιολογία 
ήταν «μεγαλοφυής ιδέα», μερικές φορές όμως δεν ήταν παρά μια 
υπόθεση2. Αυτό ισχύει και για την επιστημονική ερμηνεία της πολι
τικής. Με την ανακάλυψη της θεωρίας για την υπεραξία, οι πολιτικο- 
θεωρητικές γνώσεις, που είχαν αποκτήσει μέχρι τότε οι Μαρξ και 
Ένγκελς, απόκτησαν τελειωτικά το κύρος μιας επιστημονικά τεκμη
ριωμένης θεωρίας. Ταυτόχρονα, η θεωρία για την υπεραξία ήταν η

1 W. S Wygodski, Das W erden der okonomischen Theorie von Marx und 
der wissenschaftliche Kom m unism us, Berlin 1978, σελ. 72 κ. επ Wolfgang Schnei
der, Kurze Geschichte der Theone des wissenschaftlichen Kom m unism us, Berlin 
1982, σελ 105-106 Rolf D lubek/Renate M erkel, M arx und Engels uber die soziali- 
stische und komm um stische Gesellschaft, σελ 196 4

2 Βλεπε Β I Λένιν,«Τι είναι οι "φ ίλο ι του λαου" και πως πολεμουν τους σο
σιαλδημοκράτες,», σελ 135κ επ
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θεωρητική θάση για την απόκτηση και τη γενίκευση νέων γν>ωσεων 
μέσ’ από την ανάλυση καινούργιων φαινομένων του προλεταριακού 
ταξικού αγώνα, και ιδιαίτερα της Παρισινής Κομμούνας του 1871. 
Έτσι, αρχίζει με το Κεφάλαιο  μια ποιοτικά νέα φάση στην πολιτικο- 
θεωρητική σκέψη του Μαρξ.

Το κύριο συστατικό στοιχείο του Κεφαλαίου αποτελεί η οικονο
μική θεωρία της εργατικής τάξης. Έ τσι ερμηνεύεται ο τρόπος έκθε
σης, που επέλεξε ο Μαρξ, και που διαφέρει σημαντικά από κείνον 
της πολιτικής του αρθρογραφϊας, των ιστορικοεπιστημονικών του 
έργων, καθώς και των φ ιλοσοφ ικοπολιτικώ ν και κρατικοθεωρη- 
τικών του συγγραμμάτων. Στην Εισαγωγή στις Βασικές γραμμές για 
την κριτική της πολιτικής οικονομίας, ο Μαρξ εξηγεί τη μεθοδολο
γική του προσέγγιση, το γιατί προτιμά για την πολιτική οικονομία 
τον λογικό-συστηματικό τρόπο έκθεσης από τον ιστορικό. «Θα ήταν 
λοιπόν ανέφικτο και λαθεμένο να αφήσουμε τις οικονομικές κατη
γορίες να ακολουθούν η μια την άλλη με τη σειρά, με την οποία 
υπήρξαν οι ιστορικά καθοριστικές. Η ακολουθία τους καθορίζεται, 
πολύ περισσότερο, από τη σχέση που έχουν μεταξύ τους στη σύγχρο
νη αστική κοινωνία, και που είναι ακριβώς το αντίστροφο από κείνο 
που μοιάζει για φυσικό τους ή που ανταποκρίνεται στη σειρά της ι
στορικής εξέλιξης. Δεν πρόκειται για τη σχέση που αποκτούν ιστο
ρικά οι οικονομικές σχέσεις στην επαλληλία διαφόρων κοινωνικών 
μορφών. Ακόμα λιγότερο πρόκειται για την ακολουθία τους “μέσα 
στην ιδέα” (Προυντόν) (μιας ασαφούς εικόνας της ιστορικής κίνη
σης). Αλλά πρόκειται για την ένταξή τους μέσα στη σύγχρονη α
στική κοινωνία.»1

Βέβαια, ανάμεσα στον λογικό και τον ιστορικό τρόπο έκθεσης 
δεν υφίσταται διαφορά περιεχομένου. Και οι δυο μέθοδοι είναι προ
σανατολισμένες, από άποψη περιεχομένου, προς τον ίδιο στόχο, και 
διαφέρουν τυπικά αναμεταξύ τους2. 0  Ένγκελς γράφει σχετικά με τη 
λογική μέθοδο: «Αυτός όμως στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά ο ιστορικός τρόπος, απαλλαγμένος από την ιστορική 
μορφή και από τις ενοχλητικές συμπτώσεις.»1

1. Κ. Marx, E inleitung zu den «Grundrisse der Kritik der politischen ûkono - 
mie», M E W , τομ. 42, σελ 41

2. Βλεπε Κ Μαρξ, Το Κ εφάλαιο, τομος πρώτος, επίλογος στη δεύτερη έκδο
ση, εκδ «Σύγχρονη Ε Ϊοχή» , σελ 25

3 Φ Ενγκελς, «Η “ Κ ριτική της πολιτικής οικονομίας” του Καρλ Μαρξ», 
Δ ιαλεχ τα  Εργα, τομ I, σελ 437
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Στο κεφάλαιο αυτό, έπρεπε να δοθεί προσοχή στον τρόπο έκθε
σης που χρησιμοποίησε ο Μαρξ. Αντίθετα από τα άλλα κεφάλαια, 
όπου προσπαθήσαμε να συναγάγουμε την αντίληψη για την πολιτική 
των Μαρξ και Ένγκελς κυρίως ιστορικά, από την πορεία της γνώσης 
τους στις εκάστοτε χρονικές περιόδους, στο τρίτο κεφάλαιο κυριαρ
χεί περισσότερο ο λογικός - συστηματικός τρόπος έκθεσης. Αι
σθανόμασταν την ανάγκη να σκιαγραφήσουμε αδρά οικονομικές κα
ταστάσεις πραγμάτων, από μέσα από το Κεφάλαιο, που είναι ιδιαίτε
ρα σημαντικές για την ανάπτυξη της μαρξιστικής θεωρίας για την 
πολιτική. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι, στο σύνολο του Κ εφα
λαίου, τα πολίτικο - θεωρητικά ζητήματα δεν βρίσκονται στο 
προσκήνιο, δεν εμφανίζονται πάντα αυτούσια προσδιορισμένα, 
αλλά συνυφασμένα μέσα στην έκθεση των οικονομικών διαδικασιών 
και της αλληλεπίδρασης οικονομίας και πολιτικής. Συχνά, επιση- 
μαίνονται απλά και μόνο πολιτικοθεωρητικά προβλήματα, που εκτέ
θηκαν διεξοδικότερα σε επόμενα έργα, κυρίως στο Εμφύλιος πόλε
μος στη  Γαλλία, στα προγραμματικά κείμενα της Διεθνούς Ένωσης 
Εργατών, στην πολεμική ενάντια στον μπακουνισμό, καθώς και σε 
δοκίμια για το κράτος και την πολιτική μετά την κατάκτηση της πο
λιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη. Πρέπει, ταυτόχρονα, να ε- 
πισημανθεί ότι, χωρίς την ανάλυση των παραγωγικών σχέσεων του 
καπιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού στο Κεφάλαιο, δεν θα ή
ταν δυνατές οι μετέπειτα πολιτικοθεωρητικές διαπιστώσεις, η κα
τανόηση των οποίων τουλάχιστον" δυσχεραίνεται, χωρίς τη γνώση 
των βασικών χαρακτηριστικών της οικονομικής θεωρίας του Μαρξ. 
Γιατί η σχέση ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των όρων παραγωγής και 
τους άμεσους παραγωγούς αποτελεί το «ενδότατο μυστικό» και των 
πολιτικών σχέσεων1.

1. Η θέση των τάξεων απέναντι στην πολιτική 
σαν μη παραγωγική εργασία

Με την ανακάλυψή του για τον διττό χαρακτήρα της εργασίας2, 
και την εξέταση της διαλεκτικής ανάμεσα στην παραγωγική και τη

1 Βλέπε Κ Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τομος τρίτος, σελ 972
2 Βλ Βιβλιοκρισία W. Afanassjew, «Die grosse Entdeckung des Karl Marx 

Die methodologische Rolle der Lehre vom D ualcharakter der A rbeit», Moskau 
1980.Κ οινω νικές Ε πιστήμες (Μ οαχα) 1983, τευχ 1, σελ. 303
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μη παραγωγική εργασία, την οποία και εξέθεσε προπάντων στο οικο
νομικό του χειρόγραφο της περιόδου 1861-1863, ο Μαρξ πλούτισε με 
νέες απόψεις την αντίληψή του για την πολιτική.

Ο χαρακτηρισμός ιδίως που έδοσε στη δραστηριότητα των πολι
τικών, στην εργασία στον κρατικό μηχανισμό, στη δικαιοσύνη, την 
αστυνομία και το στρατό σαν μη παραγωγική εργασία, είναι από την 
πολιτικοθεωρητική πλευρά ιδιαίτερα κατατοπιστικός. Αναφερόμε- 
νος σε άτομα που ασκούσαν τέτιες δραστηριότητες, ο Μαρξ μιλούσε 
απερίφραστα για «πολιτικούς μη παραγωγικούς εργάτες»1, γιατί η 
δράστηριότητά τους δεν αποφέρει καμιά αξία χρήσης με τη μορφή 
αντικειμένου ή παροχής υλικής υπηρεσίας και δεν συντελεί άμεσα 
στην αναπαραγωγή του συστήματος των παραγωγικών σχέσεων. 
Αντίθετα, οι αστοί οικονομολόγοι αντιλαμβάνονταν την παραγω
γική εργασία διαφορετικά.

Ο στόχος της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής είναι η υπεραξία. 
Συνεπώς, για τους αστούς θεωρητικούς, η εργασία είναι τότε παραγω
γική, όταν παράγει υπεραξία, όταν παράγει κεφάλαιο, πράγμα που ή
ταν, κατά τον Μαρξ, και ο μόνος σωστός ορισμός της παραγωγικής 
εργασίας με την έννοια της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής2.

Η θέση των τάξεων απέναντι στην πολιτική σαν μη παραγωγική 
εργασία δεν υπήρξε η ίδια όλες τις εποχές. Ο Μαρξ εξέτασε αυτό το 
ζήτημα κύρια μέσα στις συνθήκες της καπιταλιστικής κοινωνίας 
στην Αγγλία, ξεκινώντας από την αντίθεση ανάμεσα στη βιομηχα
νική αστική τάξη και την αριστοκρατία, τους γαιοκτήμονες. Ό ταν η 
βιομηχανική αστική τάξη ήταν ακόμα επαναστατική και αντιμετώπι
ζε εχθρικά την αριστοκρατία, συμπεριφερόταν με ιδιαίτερα κριτική 
διάθεση απέναντι στον κρατικό μηχανισμό, όπου ήταν ακόμα οι αρι
στοκράτες γαιοκτήμονες που έδιναν τον τόνο. Ορισμένες μη παραγω
γικές εργασίες, όπως τη δικαιοσύνη, την αστυνομία και το στρατό, 
τις αναγνώριζε ως έναν ορισμένο βαθμό σαν όρους παραγωγής, αλλά 
μόνο σαν «δυσχεραίνουσα κατάσταση»3, σαν «τα faux frais της παρα
γωγής, που [...] θα πρέπει να περιοριστούν ως το αναγκαίο κατώτατο 
όριο και να κοστίζουν όσο το δυνατό πιο φτηνά»4.

1 Κ. Marx, «Zur Kritik der politischen O konomie. M anuskript 1861-1863», 
M E G A 2, Ενότητα 2, τομ 3 2, σελ 535

2. Βλεπε Κ Μαρξ, θεω ρίες για τη ν  υπεραξία , μέρος πρώτο, εκδ «Σύγχρονη 
Εποχή», σελ. 145

3 Βλέπε Κ. Marx, «Zur Kritik der politischen Okonomie M anusknpt 1861- 
1863» M E G A 2, Ενότητα 2, τόμ 3 1, σελ 121

4 Κ Μαρξ, θεω ρίες για τη ν  υπεραξία, μέρος πρώτο, σελ 172
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Η αστική τάξη επιδίωκε τέτιες πολιτικές σχέσεις, που ανταπο- 
κρΐνονταν στην κεφαλαιοκρατική παραγωγή, προωθούσαν την α
πρόσκοπτη ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού, παραμέριζαν 
κάθε κρατική παρέμβαση στη βιομηχανική ανάπτυξη και εγγυώνταν 
απεριόριστη οικονομική ελευθερία1.

Μετά την ολοσχερή διαμόρφωση της καπιταλιστικής κοι
νωνίας, διαφοροποιήθηκε η θέση της αστικής τάξης προς την κρα
τική δραστηριότητα σαν μη παραγωγική εργασία. Αυτό που πρώτα 
απόρριπτε για οικονομικούς λόγους, τώρα το δικαιολογούσε για οι
κονομικούς λόγους.

Η ιδεολογική αυτή μεταστροφή στην αστικήοικονομική σκέψη 
ήταν μια θεωρητική αντανάκλαση της όξυνσης του ανταγωνισμού 
μεταξύ αστικής τάξης και προλεταριάτου. Όπως έγραψε ο Μαρξ σ’ 
ένα άρθρο του στη Νιου Γιορκ Ν τέιλι Τρίμπιουν, τον Αύγουστο του 
1852, η αριστοκρατία ήταν ο «φθΐνων αντίπαλός» της, ενώ «η εργα
τική τάξη ο ανερχόμενος εχθρός της»2. Με τους αριστοκράτες γαιο
κτήμονες, σαν κατόχους ατομικής ιδιοκτησίας, η αστική τάξη μπο
ρούσε να έρθει σε συνεννόηση, κάνοντας συμβιβασμούς -  με το προ
λεταριάτο όχι. Η αστική τάξη δεν βρισκόταν αντιμέτωπη «πια σαν 
εκπρόσωπος της παραγωγικής εργασίας» με τις παλιές ιδεολογικές 
κλειστές τάξεις, αλλά είχε έρθει η ίδια σε αντίθεση με την πραγμα
τική παραγωγική εργασία, με τους μισθωτούς εργάτες. Η αστική 
τάξη μετέτρεπε τις ιδεολογικές κλειστές τάξεις «παντού [...] σε λει
τουργούς της», έθετε το κράτος στην εξουσία της και την κρατική 
γραφειοκρατία, τις πνευματικές εργασίες «ολοένα και περισσότερο» 
στην «εξυπηρέτησή της», σαν απαραίτητες δραστηριότητες για τη 
διατήρηση κι εξασφάλιση της ταξικής της κυριαρχίας3.

Οι μη παραγωγικές εργασίες του κράτους -  τώρα στην υπηρεσία 
του κεφαλαίου -  αναπτύσσονταν με ταχύτητα. Δεν δικαιώνονταν 
μόνο από την οικονομική «επιστήμη», αλλά η αστική αγοραία πολι
τική οικονομία τροποποιούσε τα κριτήρια για παραγωγική και μη 
παραγωγική εργασία προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε και οι μη πα
ραγωγικές υπηρεσίες και παροχές υπηρεσιών αναγνωρίζονταν σαν 
«κίνητρο της παραγωγής», σαν το «πεδίο της παραγωγής» διευρυμέ-

1 Βλεπε ο π., σελ 25
2 Κ. Marx, «Die Chartisten», M E W , τομ 8, σελ 344
3 Βλεπε Κ Μαρξ, θεω ρίες για τη ν  υπεραξία, μέρος πρώτο, σελ 325-326
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να1. Η αστική τάξη επιθυμουσε «δυνατές κυβερνήσεις», πράγμα που 
οδήγησε σε ταχεία διόγκωση των δαπανών για την κρατική γραφειο
κρατία, δικαιοσύνη, αστυνομία, στρατό, μια τάση που συνεχίζεται 
σήμερα επαυξημένη στην τεράστια επέκταση του μηχανισμού ε
ξουσίας του ιμπεριαλιστικού κράτους. Η θέση για «λιγότερο κράτος» 
και «φθηνότερη κυβέρνηση» εξακολουθεί να ανασύρεται προπαγαν
διστικά κατά καιρούς, όπως στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στις 
ΗΠΑ, αλλα στην πραγματικότητα δεν αφορά τελικά παρά δραστι
κούς περιορισμούς της κρατικής μηχανής στο κοινωνικοπολιτικό 
επίπεδο, σε βάρος των εργαζομένων, μια διαδικασία που θα χαρακτη
ριζόταν σωστότερα σαν «περικοπή κοινωνικών δαπανών»2.

Στην πορεία της ιστορικής εξέλιξης άλλαξε και η στάση της ερ
γατικής τάξης απέναντι στη μη παραγωγική εργασία, στην κρατική 
δραστηριότητα. Αρχικά, η εργατική τάξη υποστήριξε την κριτική 
στάση της -  ακόμα επαναστατικής -  αστικής τάξης απέναντι στην 
κρατική δραστηριότητα και τοποθετήθηκε κι αυτή υπέρ των όσο το 
δυνατό χαμηλότερων δαπανών διακυβέρνησης. Η εργατική τάξη είχε 
στην αρχή το ίδιο αντικειμενικό συμφέρον για μια απρόσκοπτη και 
ταχεία ανάπτυξη των καπιταλιστικών παραγωγικών σχέσεων, γιατί 
έτσι δημιουργουνταν οι υλικές προϋποθέσεις για την κοινωνική της 
απελευθέρωση Και οι δύο, κι η εργατική κι η αστική τάξη, δημιουρ
γούσαν, σαν φορείς της παραγωγικής εργασίας, τις προϋποθέσεις για 
τις μη παραγωγικές εργασίες Η χρηματοδότηση των πολιτικών 
θεσμών μπορούσε μονο να γίνει είτε από τους μισθούς των εργατών 
είτε από το κέρδος των καπιταλιστών. Και οι δυο τάξεις είχαν λοιπόν 
οικονομικό συμφέρον να διατηρούνται οι δαπάνες για τη συντήρηση 
των κρατικών θεσμών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα3. Αυτή η 
κατασταση πραγμάτων παρουσιάζει ενδιαφέρον απο πολιτικοθεω- 
ρητικη άποψη. Δυο τάξεις που διακεινται ανταγωνιστικά η μια απέ
ναντι στην άλλη μπορούν να έχουν, προσωρινά, και ξεκινώντας από 
αντίθετα κίνητρα, ίδια οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, πράγμα 
που κάνει δυνατό τον προσωρινό σχηματισμό πολιτικών συμμαχιών. 
Σ’ αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζουμε, όμως, θα πρέπει 
να επισημανθεί ότι η εργατική τάξη βρισκόταν ακόμη στο στάδιο

1 Βλεπε ο π , σελ 301
2 Βλεπε Karl-Heinz Roder, «“ W eniger Staat" -  verlogene Parole des Kapita- 

lismus heute», Neues Deutschland (B), 5/6 του Δεκεμβρη 1981, σελ 10
3 Βλέπε Κ Μαρξ, Θεωρίες για την  υπεραξία, μέρος πρώτο, σελ 186
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της πολιτικής της διαμόρφωσης και δεν εμφανιζόταν σαν πολιτικά 
αυτοτελής δύναμη.

Με την πλήρη διαμόρφωση του καπιταλιστικού τρόπου παρα
γωγής και στο θαθμο που η εργατική τάξη διαχωρίζεται από την α
στική τάξη πολίτικα, ιδεολογικά και οργανωτικά, και γίνεται τάξη 
«για τον εαυτό της», στρέφεται ενάντια στην πολιτική και τους πολι
τικούς θεσμούς της αστικής τάξης, που δεν λειτουργούν πια προς το 
συμφέρον της κοινωνικής προόδου για την απρόσκοπτη ανάπτυξη 
των παραγωγικών δυνάμεων. Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός μεγάλου 
μέρους της μη παραγωγικής εργασίας, κυρίως της πολιτικής, συνάγε
ται πρωταρχικά από τις αντιθέσεις μέσα στην υλική παραγωγή της 
αστικής κοινωνίας. Οι πολιτικοί θεσμοί της αστικής τάξης είναι 
προσανατολισμένοι πια μονο προς τη διατήρηση της καπιταλιστικής 
κοινωνίας μέσα στις κοινωνικές της αντιθέσεις και αντιφάσεις. Το 
κράτος μπαίνει σύσσωμο, με τον διοικητικό του μηχανισμό και το 
μηχανισμό εξουσίας του, στην υπηρεσία της αστικής τάξης με στοχο 
την ολόπλευρη καταπίεση της εργατικής τάξης.

Ο Μαρξ απόδειξε, περιγράφοντας αναλυτικά τη σχέση παραγω
γικής και μη παραγωγικής εργασίας στον καπιταλισμό, ότι ο καταμε
ρισμός της εργασίας οδηγεί μέχρι τον πλήρη διαχωρισμό της παρα
γωγικής και μη παραγωγικής εργασίας και «τη μη παραγωγική ερ
γασία τη μετατρέπει σε αποκλειστική  λειτουργία ενός μέρους των ερ
γατών και την παραγωγική εργασία σε αποκλειστική λειτουργία ενός 
άλλου μέρους των εργατών»1.

Οι παραγωγικοί εργάτες δημιουργούν, με την υπερεργασία τους, 
τις προϋποθέσεις ύπαρξης των μη παραγωγικών εργατών. Δημιουρ
γούν τόσο τους υλικούς όρους διαβίωσης των μη παραγωγικών ερ
γατών, όσο και τον έλεύθερο χρόνο για την ενασχόληση στον πολι
τικό τομέα και την ανάπτυξη ανθρώπινων ικανοτήτων, όπως είναι η 
τέχνη, η επιστήμη και άλλες. Επειδή λοιπόν η υπερεργασία των πα
ραγωγικών εργατών αποτελεί τη θάση όλων αυτών των μη παραγω
γικών εργατών, φτάνουμε αναγκαστικά στον ανταγωνισμό ανάμεσα 
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων από τη μια πλευρά και την αποδυνά- 
μωσή τους από την πλευρά των παραγωγικών εργατών. Γιατί όσο πε
ρισσότερη πίεση για υπερεργασία ασκείται πάνω τους, τόσο λιγότε- 
ρος ελεύθερος χρόνος τους μένει για να αναπτύξουν τις ικανότητές 
τους για μη παραγωγική εργασία Από αυτά συνάγεται ότι η διαθε
σιμότητα της μη παραγωγικής εργασίας υπάρχει μόνο στο βαθμό εκ

I Βλεπε ο π , σελ 321
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μετάλλευσης της παραγωγικής εργασίας. Οι ίδιοι οι παραγωγικοί 
εργάτες έχουν, έτσι, τις μικρότερες δυνατότητες για μη παραγωγική 
εργασία και τη μικρότερη επιρροή πάνω της. Από την άλλη μεριά, 
όμως, οφείλουν να πληρώνουν τα περισσότερα γι’ αυτή, γιατί η α
στική τάξη προσπαθεί να φορτώνει όσο το δυνατό περισσότερο 
στους εργάτες τα οικονομικά βάρη από την επέκταση του μηχανι
σμού διοίκησης και εξουσίας. Γ ι’ αυτό και, με την αύξηση του αριθ
μού των μη παραγωγικών εργατών, βαθαίνει το οικονομικό, κοινω
νικό και πολιτικό χάσμα ανάμεσα σ’ αυτούς και τους παραγωγικούς 
εργάτες.

Η άσκηση των μη παραγωγικών εργασιών στην αστική κοινωνία 
δεν συντελείται προς το συμφέρον των εργατών. Οι εργασίες αυτές -  
κι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον πολιτικό τομέα -  τους «επιβάλλο
νται». Επιπλέον, οι πολιτικές μη παραγωγικές εργασίες στην αστική 
κοινωνία, επενεργούν «σε σημαντικό βαθμό καταστροφικά» -  εδώ ο 
Μαρξ είχε στο νου του τους πολέμους1.

Με την κατάργηση της καπιταλιστικής κοινωνίας, η στάση της 
εργατικής τάξης απέναντι στην παραγωγική και τη μη παραγωγική 
εργασία μεταβάλλεται σημαντικά. Η παραγωγική και η μη παραγω
γική εργασία εξακολουθούν να διατηρούνται και στη σοσιαλιστική 
κοινωνία, αλλάζουν όμως ριζικά οι στόχοι και η μεταξύ τους σχέση. 
Πρόκειται κυρίως για την εξάλειψη των μεταξύ τους ανταγωνιστικών 
αντιθέσεων. Η παραγωγική εργασία, με τη «σχετική παραγωγικό
τητά» της, δηλαδή τη δημιουργία υπερπροιόντος, παραμένει και στο 
σοσιαλισμό ο «φυσικός όρος της ανθρώπινης ύπαρξης». Μετατρέπε- 
ται όμως από «μέσο υποδούλωσης» σε «μέσο απελευθέρωσης των αν
θρώπων, προσφεροντας στον καθένα την ευκαιρία να αναπτύξει και 
ενεργοποιήσει όλες του τις ικανότητες, σωματικές και πνευματικές, 
προς όλες τις κατευθύνσεις»2.

Με την ένταξη της επιστήμης στην υλική παραγωγή διευρύνο
νται το πλαίσιο της παραγωγικής δραστηριότητας και η δυνατότητα 
των άμεσων παραγωγών να αναπτύξουν ολόπλευρα τις ικανότητές 
τους. Ο διαχωρισμός ανάμεσα σε παραγωγική και σε μη παραγωγική 
εργασία εξαλείφεται, επομένως, από μόνος του μέσα στο προτσές πα

1 Βλεπε ο π , σελ 453, 224-225 Κ. Marx, «Zur Kritik der politischen O kono
mie», M E G A 2, Ενότητα 2, τομ 3 I, σελ 167-168 Κ Μαρξ, θεω ρίες για τη ν  υπε
ραξία, μ έρ ο ς . δεύτερο, σελ 654-655 Κ Marx, «Grundrisse der Kritik der poli
tischen O konomie», M E W , τομ. 42, σελ 380

2 F Engels, «A nti-Duhring», σελ 274



ραγωγής. Αυτό προκύπτει από την ιδια τη φύση της μεγάλης βιομη
χανίας, που υποχρεώνει σε «απόλυτη διαθεσιμότητα του ανθρώπου 
για τις εναλλασσόμενες ανάγκες της εργασίας», στην αντικατάσταση 
του «μερικού ατόμου, του απλού φορέα μιας κοινωνικής μερικής λει
τουργίας, με το ολόπλευρα αναπτυγμένο άτομο, για το οποίο οι διά
φορες κοινωνικές λειτουργίες δεν είναι παρά διαδοχικοί τρόποι δρα
στηριότητας»1. Οι εργάτες αποκτούν έτσι την ικανότητα για μη πα
ραγωγική εργασία, ειδικά δε και στον πολιτικό τομέα, κύρια μέσ’ 
από την παραγωγική τους εργασία για την ανάπτυξη των παραγω
γικών δυνάμεων.

Η εργατική τάξη αρχίζει να απαλείφει το διαχωρισμό παραγω
γικής και μη παραγωγικής εργασίας ήδη μέσα στα πλαίσια της καπι
ταλιστικής κοινωνίας. Ο Μαρξ επισήμαινε ότι οι παραγωγικοί εργά
τες πρέπει να διεκπεραιώνουν οι ίδιοι τις μη παραγωγικές τους ερ
γασίες, γιατί η αστική τάξη έχει θέσει τις δραστηριότητες αυτές ολο
κληρωτικά στην υπηρεσία της.

Από τη διαπίστωση ότι η εργατική τάξη δεν μπορεί να πραγ
ματώσει την κοινωνική της απελευθέρωση μέσα στα πλαίσια των κα
πιταλιστικών παραγωγικών σχέσεων, προκύπτει η αναγκαιότητα γ ι’ 
αυτήν να ασκεί μια δική της, ανεξάρτητη πολιτική, να ιδρύσει το ε
παναστατικό της κόμμα και ν’ αναδείξει πολιτικούς μέσ’ από τις 
γραμμές της, ικανούς να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντά της. Με την 
κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη αρχίζει η 
εξάλειψη του διαχωρισμού της παραγωγικής και μη παραγωγικής ερ
γασίας σε μεγάλη κλίμακα. Οι παραγωγικοί εργάτες, σαν ιδιοκτήτες 
των μέσων παραγωγής, γίνονται ταυτόχρονα φορείς της πολιτικής ε
ξουσίας.

Όπως έχει καταργηθεί στο σοσιαλισμό ο ανταγωνιστικός δυαδι- 
σμός ανάμεσα στον αφηρημένο πολίτη και το μέλος της αστικής κοι
νωνίας, ανάμεσα στο αφηρημένο πολιτικό κράτος και την κοινωνία, 
έτσι εξαλείφεται, σ’ ένα μακροπρόθεσμο ιστορικό προτσές, και ο 
δυαδισμός μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας. 
Πραγματοποιείται κάτω από την καθοδήγηση του μαρξιστικού-λενι- 
νιστικού κόμματος, στη βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα 
παραγωγής, με τη μορφή της σοσιαλιστικής δημοκρατίας. Η σοσια
λιστική δημοκρατία δεν περιορίζεται στην ειδική πολιτική σφαίρα, 
αλλά διαπερνά όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, ιδίως την υ

1 Κ Μαρξ, Το Κ εφαλω ο, τομος πρώτος, σελ 505
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λική παραγωγή, σαν το κυρίως πεδίο άσκησης της πολίτικης ε
ξουσίας, μέσω των εργαζομένων.

Η κατάργηση του διαχωρισμού παραγωγικής και μη παραγω
γικής εργασίας κατά τη σοσιαλιστική οικοδόμηση αφορά τους αντα
γωνισμούς μέσα στη σχέση αυτή. Κι εδώ ισχύει αυτό που είπε ο Λέ- 
νιν ότι, δηλαδή, οι ανταγωνισμοί εκλείπουν, η αντίθεση παραμένει1 
Στην πρώτη φάση του κομμουνιστικού κοινωνικού σχηματισμού δεν 
μπορεί ακόμη να απαλειφθεί ολοκληρωτικά ο καταμερισμός ανάμε
σα στην παραγωγική και τη μη παραγωγική εργασία. Δεν έχει εξα
ντλήσει ακόμη το προοδευτικό του δυναμικό. Η αξίωση για αύξηση 
της «γενικής παραγωγικότητας» απαιτεί ακόμη αντικειμενικά και 
στο σοσιαλισμό αυτόν τον καταμερισμό εργασίας. Αυτό δεν αποτε
λεί «μειονέκτημα» του σοσιαλισμού, αλλά μια ειδική μορφή της συ
γκεκριμένης ιστορικής βαθμίδας ωρίμανσής του σαν πρώτης φάσης 
του κομμουνιστικού κοινωνικού σχηματισμού. Το ποιοτικά ιστο
ρικό πλεονέκτημα απέναντι στον καπιταλισμό, καθώς κι απέναντι 
στη μεταβατική περίοδο, φαίνεται από το γεγονός ότι έχει εξαλει- 
φθεί ο «παλιός» διαχωρισμός της εργασίας, οι ταξικές αντιθέσεις με
ταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας. Από τις γραμμές 
της εργατικής τάξης και των τάξεων και στρωμάτων που έχουν συμ
μαχήσει μαζί της πρέπει να αναδεικνύονται ικανοί πολιτικοί, στελέ
χη του κρατικού μηχανισμού, δικαστές και -  όσο υπάρχει ο ιμπερια
λισμός -  αξιωματικοί και στρατηγοί των ένοπλων δυνάμεων. Και 
μέσα από αυτά γίνεται φανερό το τι έχει επιτευχθεί ήδη στο σοσιαλι
σμό, αλλά και το τι παραμένει ακόμη επιτακτικό καθήκον, που είναι 
δυνατό να λυθεί οριστικά μόνο στην ανώτερη φάση της κομμουνι
στικής κοινωνίας.

2. Για την πολιτική θέση της εργατικής τάξης 
μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία

2.1. Για το «φετιχισμό του κεφαλαίου» σαν βάση της μυστικοποΐησης 
των πολιτικών σχέσεων στην καπιταλιστική κοινωνία

Η αποκάλυψη του φετιχισμού του κεφαλαίου στο Κεφάλαιο  εί
ναι θεμελιακής σημασίας για την επιστημονική κατανόηση της θέ

1 Βλεπε Λ ενιν ισ τικη  Σ υλλογή  X I, Μ οσχα-Λενινγκραντ 1931, σελ 357 (στα 
ρωσικά)
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σης της εργατικής τάξης μέσα στην αστική κοινωνία και για τον πο
λιτικό αγώνα της για την κοινωνική της απελευθέρωση. Η μυστικο- 
ποϊηση της πολιτικής οργάνωσης της καπιταλιστικής κοινωνίας 
στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο φετιχισμό του κεφαλαίου. Η εργα
τική τάξη πρέπει να σπάσει αυτόν τον πνευματικό φραγμό, αν θέλει 
να απελευθερωθεί από την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Για το 
σκοπό αυτό χρειάζονται θεωρητικές γνώσεις, που οι ξεχωριστοί 
εργάτες δεν μπορούν να αποκτήσουν από μόνοι τους, κάτω από τις 
συγκεκριμένες συνθήκες της καπιταλιστικής καθημερινότητας. Και 
μόνο από την αιτία αυτή προκύπτει η αναγκαιότητα της καθοδήγη
σης της εργατικής τάξης από το επαναστατικό της κόμμα. Αυτό 
παρέχει στην εργατική τάξη την επιστημονική γνώση της ιστορικής 
της αποστολής και την καθιστά ικανή για την αυτοαπελευθέρωσή 
της κάτω από την καθοδήγησή του.

Η αποκάλυψη του φετιχισμού του κεφαλαίου συντελέστηκε σε 
διάφορες βαθμίδες εξέλιξης στη σκέψη του Μαρξ. Το χρήμα σαν γε
νικό ανταλλακτικό μέσο αποτέλεσε για τον Μαρξ αφετηρία γΓ αυτή 
την ανάλυση, όπως φαίνεται από τις αναφορές, που περιλαμβάνονται 
στα Αονδρέζικα Τεύχη Αποσπασμάτων (1850-1853), και που χαρα
κτηρίζονται σαν «συλλογισμός». Ο Μαρξ διάκρινε στο χρήμα μια 
γενικά εξισορροπιτική δύναμη. Τα άτομα αλληλοαντιμετωπίζονται 
σαν κάτοχοι αυτού του γενικού ανταλλακτικού μέσου. Ό λες όμως οι 
κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτικές διαφορές ανάμεσα στα άτο
μα έχουν εκλείψει μέσα στο χρήμα. Τα έσοδα του κάθε ατόμου, όπως 
ο μισθός εργασίας, το κέρδος, ο τόκος, η πρόσοδος, δεν αφήνουν πια 
να φανεί, από τη μορφή του χρήματος, το ότι φτάνουν στα χέρια του 
μόνον επειδή ανήκει σε μια συγκεκριμένη τάξη. Ό λες οι ποιοτικές 
ταξικές διαφορές εξαφανίζονται στη μορφή του χρήματος. Μ’ αυτόν 
τον τρόπο μοιάζει ν’ αποκαθίσταται η ισότητα των ατόμων στην κα
πιταλιστική κοινωνία. Η ισότητα αυτή υφίσταται αντικειμενικά 
μόνο στο μέτρο που τα άτομα διαθέτουν χρήμα. Διαφορές ανακύ
πτουν μόνο ως προς την ποσότητα, δηλαδή ως προς το πόσο χρήμα 
διαθέτουν τα ξεχωριστά άτομα, πράγμα που καθορίζεται με τη σειρά 
του από τον ειδικό χαρακτήρα του εισοδήματος1.

Στο έργο του Βασικές γραμμές της κρ ιτικ ή ς  της π ο λιτικής  
οικονομίας, ο Μαρξ χαρακτηρίζει το χρήμα σαν κοινωνικό μέσο ε

1 Βλεπε Κ Marx, «Reflection», M E G A 2, Ενότητα 1, τομ 10, σελ 508 κ. επ

I I I



ξουσίας, σαν «απρόσωπη» ιδιοκτησία, που συνθέτει, μέσα σε μια κοι
νωνία βασισμένη στην ανταλλακτική αξία, τον κοινωνικό συσχετι
σμό ανάμεσα στα άτομα. Οι κοινωνικοί αυτοί συσχετισμοί και ε
ξαρτήσεις μεταξύ των ατόμων εμφανίζονται σαν εμπράγματοι συσχε
τισμοί, σαν εμπράγματες εξαρτήσεις1.

Στην κοινωνία που στηρίζεται στην ανταλλαγή εμπορευμάτων, 
τα άτομα είναι υποκείμενα της ανταλλαγής. Οι συναλλασσόμενοι συ
ναντιόνται σαν νομικά ελεύθερα πρόσωπα, με κίνητρο το αμοιβαίο 
συμφέρον για την ανταλλαγή. Ετσι συνδέεται τώρα με τον ορισμό 
της «κοινωνικής ισότητας» των ατόμων και ο ορισμός της «ελευ
θερίας»2.

Θεμελιακής σημασίας για την αποκάλυψη του φετιχισμού του 
κεφαλαίου υπήρξε η αποσαφήνιση του διπλού χαρακτήρα της ερ
γασίας, που παράγει εμπορεύματα. Εδώ, ο Μαρξ αναγνώρισε την α- 
φηρημένη εργασία, που θέτει την ανταλλακτική αξία σαν πηγή του 
φετιχισμού των εμπορευμάτων. Στο έργο του Κ ριτική της πολιτικής 
οικονομίας, τεύχος πρώτο, του έτους 1859, ο Μαρξ έκανε ξεκάθαρα 
τη διάκριση ανάμεσα στο φετιχισμό των εμπορευμάτων και σ’ αυτόν 
του χρήματος και τη διαπίστωση ότι ο φετιχισμός των εμπορευμάτων 
είναι θεμελιώδης απέναντι σε κείνον του χρήματος.

Κάθε σχέση παραγωγής εμφανίζεται «σαν ένα αντικείμενο που 
υπάρχει έξω από τα άτομα», «σαν ειδικές ιδιότητες ενός πράγματος». 
Αυτή η «αντιστροφή και η φενάκη, η υπαρκτή όχι στη φαντασία, 
αλλά στην πραγματικότητα, χαρακτηρίζει όλες τις κοινωνικές 
μορφές της εργασίας, η οποία παράγει ανταλλακτική αξία. Στο 
χρήμα εμφανίζεται απλά πιο χτυπητά απ’ ό,τι στο εμπόρευμα»3. £το 
Κεφάλαιο  συνοψίζει αργότερα ο Μαρξ: «Το αίνιγμα του χρήματος- 
φετίχ δεν είναι τίποτα άλλο, παρά το αίνιγμα του εμπορεύματος- 
φετίχ που έγινε ορατό και που θαμπώνει τα μάτια.»4 Η φενάκη που 
πηγάζει από το φετιχισμό του χρήματος και εμπορεύματος γίνεται 
εμφανής και στην αποκαλούμενη μικρή κυκλοφορία ανάμεσα στο

1 Βλεπε Κ Marx, «Grundnsse der Kritik der politischen O konomie», M E W , 
τομ 42, σελ 91 κ επ. Κ. Marx, G rundnsse der Kritik der politischen O konom ie, 
Βερολίνο 1974, σελ 874.

2 Βλεπε K Marx, «Grundnsse der Kritik der politischen O konomie», M E W , 
τομ 42, σελ 169 K M a n , Grundnsse der Kritik der politischen O konom ie, Βερο
λ ίνο  1974, σελ 911

3 K. Marx, «Zur Kritik der politischen Okonomie», σελ 34-35
4 K Μαρξ, Το Κεφαλαίο, τομ. πρώτος, σελ. 106.
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κεφάλαιο και την εργασία, στην αγορά και πώληση της εργατικής 
δύναμης. Αν οι σχέσεις μεταξύ καπιταλιστή και εργάτη περιορι
στούν σ’ αυτό, τότε εμφανίζονται κατ’ ανάγκη σαν καθαρή χρημα
τική σχέση, σαν συμθασιακή σχέση μεταξύ αγοραστή και πωλητή, 
σαν μια πράξη της απλής κυκλοφορίας. Ο εργάτης παραμένει ελεύθε
ρος ιδιοκτήτης της εργατικής του δύναμης, την οποία μπορεί είτε να 
πουλήσει είτε και όχι. Έ χει το δικαίωμα να καταγγείλει μια σχέση 
εργασίας που έχει αποδεχτεί. Ο καπιταλιστής δεν χρησιμοποιεί απέ
ναντι στον εργάτη κανέναν «εξωτερικό εξαναγκασμό». Η καθορι
στική πλευρά, η παραγωγή υπεραξίας, δηλαδή η χρήση της αγορα
σμένης από τον καπιταλιστή εργατικής δύναμης, που διαθέτει τους 
όρους παραγωγής, η ουσία της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, η α
πλήρωτη υπερεργασία των εργατών στο προτσές παραγωγής, πα
ραμένουν έξω από τη μελέτη και παραλείπονται από την εξωτερική 
εμφάνιση. Απ’ αυτά συνάγεται ότι η σχέση μεταξύ καπιταλιστή και 
εργάτη περιορίζεται, στη συνείδηση και των δυο, σε μια απλή σχέση 
αγοραπωλησίας1.

Ο περιορισμός αυτός της σχέσης καπιταλιστή και μισθωτού 
εργάτη σε μια εξωτερική συμθασιακή σχέση, στη σφαίρα κυκλο
φορίας, εκφράζεται σήμερα, στην αστική οικονομία της εποχής μας, 
με τη χρησιμοποίηση όρων όπως «εργολήπτης», «εργοδότης», «συμ
βαλλόμενα μέρη σε συλλογική σύμβαση». Ο μυστικιστικός χαρα
κτήρας της μεταμόρφωσης των κοινωνικών σχέσεων σε ιδιότητες 
πραγμάτων επιτείνεται με την παραπέρα ανάπτυξη του καπιταλιστι
κού τρόπου παραγωγής.

Οι βασικές διαπιστώσεις, που αναπτύχθηκαν από τον Μαρξ 
πάνω σ’ αυτό το ζήτημα, στο Χ ειρόγραφο  των χρόνων 1861-1863, 
παρέχουν πολλά ενδεικτικά και διαφωτιστικά στοιχεία για το θέμα, 
στοιχεία που μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

Πρώτο. Η  μυστικοποΐηση από την παραγωγή της σχετικής υπε
ραξίας. Στις απλούστερες μορφές της καπιταλιστικής παραγωγής α
ντιστοιχεί η παραγωγή της απόλυτης υπεραξίας. Η σχέση αυτή είναι 
«ακόμα πολύ απλή, και η πραγματική σχέση επιβάλλεται στους φο
ρείς αυτού του προτσές, στους ίδιους τους κεφαλαιοκράτες, που έ
χουν ακόμα συνείδηση της σχέσης. Αυτό το αποδείχνει εύστοχα η 
σκληρή πάλη για τα όρια της εργάσιμης ημέρας»2.

1. Βλεπε Κ. Marx, «Zur Kritik der politischen O konomie. M anusknpt 1861- 
1863», M E G A 2, Ενότητα 2, τόμ 3 1, σελ. 93, 116, 146, 180 κ επ

2 Κ Μαρξ, Γο Κ εφαλαίο, τόμ τρίτος, σελ 1015
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Με την παραγωγή της σχετικής υπεραξίας, οι κοινωνικές «παρα
γωγικές δυνάμεις και οι κοινωνικές συναρτήσεις της εργασίας στο 
άμεσο προτσές εργασίας» εμφανίζονται «σαν να έχουν μετατοπιστεί 
από την εργασία στο κεφάλαιο». «Έ τσι το κεφάλαιο γίνεται κιόλας 
ένα πολύ μυστηριώδες ον, γιατί όλες οι κοινωνικές παραγωγικές 
δυνάμεις της εργασίας φαίνεται να ανήκουν σ’ αυτό και όχι στην ερ
γασία σαν τέτια, και σαν δυνάμεις που αναφύονται από τους δικούς 
του τους κόλπους.»1 Η τελειοποίηση των μηχανών και τα πρόσθετα 
στοιχεία του προτσές της κυκλοφορίας συντελούν ώστε να δημιουρ- 
γεΐται η εντύπωση ότι η παραγωγή υπεραξίας είναι μια μυστηριώδης 
ιδιότητα των μηχανών, και εξαρτιέται και από την εξαπάτηση, την 
πανουργία, την πραγματογνωμοσύνη, την επιτηδειότητα κι από χ ί
λιες δυο συγκυρίες της αγοράς στη σφαίρα της κυκλοφορίας2.

Δεύτερο. Η  μυστικοποίηση από τη μορφή του μισθού εργασίας, 
που έχει δύο όψεις. Ο μισθός εργασίας εμφανίζεται τη μια σαν «αξία 
της εργασίας», σαν «τιμή της εργασίας», που καταβάλλει ο κεφα
λαιοκράτης για την εργατική δύναμη. Δεν γίνεται εμφανές το γε
γονός ότι το μέρος του κεφαλαίου, που δαπανάται για μισθό ερ
γασίας, αποτελεί το ίδιο μόνο ένα μέρος της υπεραξίας την οποία έ
χει ιδιοποιηθεί ανέξοδα ο κεφαλαιοκράτης3.

Από την άλλη, σβήνει, μέσα στη μορφή του μισθού εργασίας, ο 
καταμερισμός της εργάσιμης ημέρας σε αναγκαία εργασία και υπε- 
ρεργασΐα. Ό λη  η εργασία που εκτελεΐ ο εργάτης στη διάρκεια μιας 
εργάσιμης ημέρας μοιάζει να πληρώνεται4.

Τρίτο. Η  φενάκη από τη μεταμόρφωση της υπεραξίας σε κέρ
δος. Στο κέρδος, δηλαδή στην υπεραξία υπολογισμένη στο σύνολο 
του κεφαλαίου, κρύβεται τελείως η πραγματική πηγή της υπεραξίας, 
που βρίσκεται στη ζωντανή εργατική δύναμη. Ό λα  τα μέρη του προ- 
καταβληθέντος κεφαλαίου εμφανίζονται εξίσου σαν απαρχή της νεο- 
παραχθεΐσας αξίας. «Το κέρδος είναι λοιπον και η μοναδική μορφή, 
που ενδιαφέρει άμεσα το κεφάλαιο και μέσα σ’ αυτό έχει σβήσει τε
λείως η ανάμνηση της απαρχής του. Η μεταμόρφωση της υπεραξίας 
σε κέρδος ολοκληρώνει έτσι τη φενάκη, που κάνει το κεφάλαιο να 
φαίνεται σαν αυτόματο μηχάνημα και σαν πρόσωπο απέναντι στην

! Ο π ., σελ 1016
2 Βλεπε ο π
3 Βλεπε Κ Marx, «Zur Kritik der politischen O konomie Manuskript 1861- 

1863», M E G A 2, Ενότητα 2, τομ 3 6, σελ 2109-2110, 2134
4 Βλεπε ο π .  σελ 2117,2248
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εργασία και υποκειμενοποιεί το αντικειμενικό στοιχείο του προτσές 
παραγωγής.»1

Ο Μαρξ επισημαίνει εδώ το πρόβλημα της προσωποποίησης 
των πραγμάτων. Το κεφάλαιο εμφανίζεται απέναντι στον ξεχωριστό 
εργάτη σαν πρόσωπο των καπιταλιστών που τον εκμεταλλεύονται, 
πράγμα που εμποδίζει προς στιγμή τον εργάτη να αναγνωρίσει τη 
θέση του σαν ταξικό υποκείμενο και να διεξαγάγει τον αγώνα του 
ενάντια στο κεφάλαιο σαν ταξικό αγώνα.

Τέταρτο. Η  φενάκη από την εξίσωση του κέρδους με το μέσο  
κέρδος. Με τη δημιουργία ενός γενικού ποσοστού κέρδους -  και, με 
τον τρόπο αυτό, ενός μέσου κέρδους, που να αντιστοιχεί στο μέγεθος 
του χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου στις διάφορες σφαίρες παρα
γωγής -  το κέρδος του ξεχωριστού κεφαλαιοκράτη δεν καθορίζεται 
μόνον από την ποσότητα απλήρωτης εργασίας που απομυζά ο ίδιος 
από τους εργάτες. Τα κέρδη των καπιταλιστών δεν βρίσκονται σε 
κάποια άμεση συνάρτηση με την εργασία, που χρησιμοποιούν οι ί
διοι. Έ τσι, το κέρδος του κάθε καπιταλιστή και η υπεραξία που δη- 
μιουργείται απ’ αυτόν στη δική του σφαίρα παραγωγής γίνονται στην 
πραγματικότητα διαφορετικά μεγέθη. Μ’ αυτόν τον τρόπο, το κεφά
λαιο γίνεται μια πηγή κέρδους, χωρίς καμιά συνάρτηση με την ερ
γασία2. Η αληθινή φύση και η προέλευση του κέρδους γίνονται έτσι 
όλο και λιγότερο αναγνωρίσιμες για τον εργάτη.

Πέμπτο. Η  φενάκη από τον τόκο και τη διάσπαση του κέρδους 
σε τόκο και βιομηχανικό κέρδος (επιχειρηματικό κέρδος). Ο τόκος 
είναι μέρος του κέρδους, αλλά εμφανίζεται σαν αληθινός καρπός του 
κεφαλαίου, σαν ικανότητα του χρήματος να αξιοποιείται από μόνο 
του, χωρίς αναπαραγωγή. Η σχέση του κεφαλαίου παίρνει λοιπόν 
μέσα στο τοκοφόρο κεφάλαιο την πιο φετιχιστική της μορφή3.

Το μέρος του κέρδους που προέρχεται από το κεφάλαιο που βρί
σκεται πια σε λειτουργία αποκτά έτσι -  σαν βιομηχανικό ή επιχειρη
ματικό κέρδος -  μια ιδιαίτερη μορφή απέναντι στον τόκο -  σαν δη
μιουργία αξίας, που αντιστοιχεί στο ίδιο το κεφάλαιο. Με τον τρόπο

1 Κ Marx, «Zur Kritik der politischen O konomie Manuskript 1861-1863», 
M E G A 2, Ενότητα 2, τομ 3 5, σελ 1620

2 Βλεπε ο π M E G A 2, Ενότητα 2, τομ 3 4, σελ. 1457-1458 Κ Μαρξ, Θεω
ρ ίες για τη ν  υπεραξία, μέρος δεύτερο, σελ 76 Κ Μαρξ, Το Κ εφαλαίο , τομος τρί
τος, σελ 211

3 Βλεπε Κ Marx, «Zur Kritik der politischen O konomie Manuskript 1861- 
1863», M E G A 2, Ενότητα 2, τομ 3 4, σελ 1453 κ επ
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αυτό, το βιομηχανικό κέρδος παρουσιάζεται, σε αντίθεση προς τον 
τόκο, σαν μισθός εργασίας του καπιταλιστή, «που εμπίπτει έτσι σε 
μια κατηγορία με τον μισθωτό εργάτη» και αποτελεί «μόνο κάποιο 
περισσότερο καλοπληρωμένο είδος μισθωτού εργάτη»1.

Έκτο. Η  ολοκλήρωση της φενάκης στον τριαδικό τύπο. Ο 
Μαρξ καταπιάστηκε για πρώτη φορά με μια εκτενή κριτική αυτής 
της αστικής αντίληψης στην ενότητα «Εισοδήματα και οι πηγές 
τους» στο Χειρόγραφο  των χρόνων 1861-1863. Κατά την αστική 
αντίληψη, τα εισοδήματα κέρδος, μισθός εργασίας και πρόσοδος 
προέρχονται, ανεξάρτητα αναμεταξύ τους, από τις πηγές κεφάλαιο, 
εργασία, γαιοκτησία. Σύμφωνα μ’ αυτά, το κεφάλαιο, η γαιοκτησία 
και η εργασία εμφανίζονται σαν τρεις διαφορετικές, ανεξάρτητες 
πηγές, από τις οποίες απορρέουν τρία διαφορετικά συστατικά μέρη 
της ετήσια παραγόμενης αξίας. Επειδή το κεφάλαιο, η γαιοκτησία 
και η εργασία δεν βρίσκονται σε καμιά εσωτερική σχέση, δεν μπο
ρούν βέβαια να βρίσκονται και σε κάποια εχθρική αντίθεση μεταξύ 
τους. Η ουσιαστική πηγή του κέρδους και της προσόδου, η δη
μιουργία υπεραξίας μέσω της ζωντανής εργατικής δύναμης εξαφανί
ζεται εδώ εντελώς. Ο φετιχισμός του κεφαλαίου έχει ολοκληρωθεί 
και, με τον τρόπο αυτό, και η μυστικοποίηση των κοινωνικών σχέ
σεων του καπιταλισμού στο σύνολό τους2. Η μυστικοποίηση, που 
αυξάνεται με την ανάπτυξη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, 
βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη θέση των εργατών στη σχέση 
του κεφαλαίου.

Οι διαπιστώσεις στις οποίες έφτασε ο Μαρξ, διερευνώντας την 
τυπική και πραγματική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο, στο 
Χειρόγραφο  των χρόνων 1861-1863, ενισχύουν τις γνώσεις που απο
κτήθηκαν από την ανάλυση της παραγωγής της απόλυτης και σχε
τικής υπεραξίας. Στην τυπική υπαγωγή, η παραγωγή της απόλυτης υ
περαξίας βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, με τα φαινόμενα που ήδη α
ναφέρθηκαν. Στην πραγματική υπαγωγή, το προτσές εργασίας μετα- 
τρέπεται τεχνολογικά, ανάλογα με τους όρους του κεφαλαίου, με όλα 
τα συνακόλουθα, όπως αυτά συνεπάγονται από την παραγωγή της 
σχετικής υπεραξίας.

Η σχέση του κεφαλαίου γίνεται συνεχώς πιο περίπλοκη και, για 
τον εργάτη, πιο μυστηριώδης, γιατί οι παραγωγικές δυνάμεις της

1. Ό π . ,  σελ. 1490-1491
2. Βλεπε ό π , σελ 1501 Κ Μαρξ, Το Κ εφαλα ίο , τομος τρίτος, σελ 1009- 

1010, 1019-1020
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ζωντανής εργασίας μοιάζουν να μετατίθενται όλο και περισσότερο 
στο κεφάλαιο και, πέρα απ’ αυτό, οι ίδιες οι παραγωγικές δυνάμεις, 
που πηγάζουν από την κοινωνική οργάνωση της εργασίας (συνεται
ρισμός κλπ.) κι από την εφαρμογή της επιστήμης στην παραγωγή, 
εμφανίζονται σαν παραγωγικές δυνάμεις του κεφαλαίου1. Με την πα
ραπέρα ανάπτυξη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, κατά την 
οποία το κεφάλαιο θέτει στην υπηρεσία του όλες τις φυσικές δυνά
μεις κι όλες τις ανθρώπινες ικανότητες, πολύ πέρα από το άμε&ο 
προτσές παραγωγής, η διαφάνεια των κοινωνικών σχέσεων δυσχε- 
ραινεται για τον εργάτη όλο και πιο πολύ κι η εξάρτησή τους από το 
κεφάλαιο ολοκληρώνεται όλο και περισσότερο. Με την ανάπτυξη 
προς τον μονοπωλιακό και τον κρατικομονοπωλιακό καπιταλισμό 
προκύπτουν κι άλλα είδη φενάκης, όπως από τη μορφή του μονοπω
λιακού κέρδους και τις ποικίλες πηγές του, όπως είναι η εκμετάλλευ
ση και καταστροφή των μικρών παραγωγών εμπορευμάτων και άλ
λων μεσαίων στρωμάτων, η αναδιανομή της υπεραξίας μέσα στην κα
πιταλιστική τάξη, σε όφελος των μονοπωλίων, η λεηλάτηση άλλων 
λαών με την εξαγωγή κεφαλαίου και με πολλαπλές μορφές της νεοα
ποικιοκρατίας, η επανακατανομή του εθνικού εισοδήματος από το ι
μπεριαλιστικό κράτος, σε όφελος των μονοπωλίων. Σ’ αυτά προστίθε
ται η κατά τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερη επέκταση υπερε
θνικών και πολυεθνικών μονοπωλίων, μέσω της οποίας παρεμποδίζε
ται η διαφάνεια των κοινωνικών σχέσεων του καπιταλισμού για τους 
εργάτες όλο και περισσότερο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεϊ και άλλη μια πλευρά μυστικο- 
ποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Με την παραπέρα ανάπτυξη 
των παραγωγικών δυνάμεων ενισχύεται, μέσα στην αστική κοινωνία, 
ο φετιχισμός του εμπορεύματος με κατεύθυνση προς έναν «φετιχι- 
σμό της κατανάλωσης»2. Αυτό αποτελεί για τη μονοπωλιακή αστική 
τάξη ένα μέσο για τον αποπροσανατολισμό μεγάλων τμημάτων της 
εργατικής τάξης από την πραγματική τους ταξική θέση κι από το πο
λιτικό γίγνεσθαι και για την προσωρινή ένταξή τους στο σύστημά 
της.

1 Βλεπε Κ Marx, «Zur Kntik der politischen ûkonom ie M anusknpt 1861- 
1863», M E G A 1, Ενότητα 2, τομ 3 6, σελ 2136 κ. επ , 2142 κ επ., 2160-2161, 2267- 
2268.

2 Βλέπε Thomas M arxhausen, D ie Entstehung und Entwicklung der Theone  
von der Versachlichung gesellschaftlicher Verhallnisse und der Personifizierung 
von Sachen bei Karl Marx von 1843-1863, Diss. A Halle 1974, σελ 200
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Στη φενάκη του κεφαλαίου, που στηρίζεται στο φετιχισμό του 
κεφαλαίου, αντιστοιχεί η εξύμνηση του αστικού κράτους σαν εκ
προσώπου του γενικού κοινωνικού συμφέροντος, σαν «ελεύθερου» 
κράτους. Επειδή στην αστική κοινωνία «η σχέση των ανθρώπων με
ταξύ τους σαν κατόχων εμπορευμάτων είναι η κυρίαρχη κοινωνική 
σχέση», η φαινομενική «ισότητα» και «ελευθερία», που συνδέεται με 
τη σχέση αυτή, γίνεται «λαϊκή πρόληψη»1. Οι ιδέες της ελευθερίας 
και της ισότητας αναπαράγονται σε αντίστοιχες νομικές και πολι
τικές σχέσεις. Οι οικονομικές σχέσεις, λοιπόν, στις οποίες έχουν α
ποδοθεί φετιχιστικές και μυστικιστικές ιδιότητες, αποτελούν τη 
βάση για αντίστοιχες μυστικοποιήσεις των πολιτικών σχέσεων της 
αστικής κοινωνίας. Ο Μαρξ συνοψίζει ως εξής αυτή την κατάσταση 
πραγμάτων: «Η ειδική οικονομική μορφή, με την οποία αντλείται α
πλήρωτη δουλιά από τους άμεσους παραγωγούς, καθορίζει τη σχέση 
κυριαρχίας και υποδούλωσης, όπως αναφύεται άμεσα από την ίδια 
την παραγωγή και που με τη σειρά της αντεπιδράει καθοριστικά 
πάνω της. Πάνω σ’ αυτήν βασίζεται, όμως, όλη η διαμόρφωση της ο ι
κονομικής κοινότητας (Gemeinwesen), που αναφύεται από τις ίδιες 
τις σχέσεις παραγωγής και που ταυτόχρονα αναφύεται μαζί της η ει
δική πολιτική μορφή της. Πάντως στην άμεση σχέση των ιδιο
κτητών των όρων παραγωγής με τους άμεσους παραγωγούς [...] βρί
σκουμε το ενδότατο μυστικό, την κρυμμένη βάση όλης της κοινω
νικής συγκρότησης, επομένως και της πολιτικής μορφής της σχέσης 
κυριαρχίας και εξάρτησης, κοντολογίς της κάθε φορά ειδικής κρα
τικής μορφής.»2

Επειδή, στην καπιταλιστική κοινωνία, η σχέση αυτή ανάμεσα 
στους ιδιοκτήτες και τους παραγωγούς είναι μια καθαρά αντικειμε
νική σχέση, μια σχέση της φαινομενικά ελεύθερης ανταλλαγής με
ταξύ κατόχων εμπορευμάτων με φαινομενικά ίσα δικαιώματα, γ ι’ 
αυτό και οι πολιτικές σχέσεις εμφανίζονται σαν σχέσεις ελευθερίας 
και ισότητας.

Εξετάζοντας το φετιχισμό του κεφαλαίου και τους μυστικισμούς 
που προκύπτουν απ’ αυτόν αναφορικά με τις κοινωνικές σχέσεις, και 
ιδιαίτερα τις πολιτικές σχεσεις του καπιταλισμού, ο Μαρξ κατάληξε 
σε διαπιστώσεις για την ανάπτυξη της πολιτικής ταξικής συνείδησης 
των εργατών.

1 Κ Μαρξ, Το Κ εφαλαίο , τομος πρώτος, σελ 74
2 Κ Μαρξ, Το Κεφάλαια, τομος τρίτος, σελ 972
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Ο φετιχισμος των εμπορευμάτων, του χρήματος και του κεφα
λαίου προκαλουν στους ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής και τους 
παραγωγούς τη διαμόρφωση μιας οικονομικής συνείδησης με ανάλο
γο φετιχιστικο χαρακτήρα, στην οποία στηρίζεται και η πολίτικη 
τους σκέψη.

Καπιταλιστές και εργάτες είναι καταρχή εξίσου εγκλωβισμένοι 
στις «αποξενωμένες», «παράλογες» μορφές των κοινωνικών σχέ
σεων. Από αυτές πηγάζουν η «αναστραμμένη», «μετατοπισμένη» συ
νείδηση, οι καθημερινες τρέχουσες αντιλήψεις τους, αλλά κι οι α
ντιλήψεις τους για το δίκαιο, η συνείδησή τους για το δίκαιο1. Ο 
Μαρξ επισήμανε την αναγκαιότητα για ιδεολογικο διαχωρισμό των 
εργατών από την αστική τάξη, ως προς τη συνείδησή τους. «Επειδή 
σ' αυτόν (τον καπιταλιστή -  σημ του συγγρ.) εκφράζεται η θετική 
κυρίαρχη πλευρά της σχέσης, γι’ αυτό και αισθάνεται βέβαια καλά 
μόνο μέσα σ’ αυτές τις αντιφάσεις, αντί να ενοχλείται απ’ αυτές, ενώ 
ο μισθωτός εργάτης, εγκλωβισμένος κι αυτός στην ίδια αναστραμμέ
νη αντίληψη, μονο από μια άλλη ακραία θέση, σαν το καταπιεσμένο 
μέρος, ωθείται, μέσ’ από την πράξη, στην αντίφαση ενάντια στην 
όλη σχέση, δηλαδή και ενάντια στις παραστάσεις, τις έννοιες και τον 
τροπο αντίληψης που αντιστοιχούν σ’ αυτήν.»2

Η αποδέσμευση από την αστική συνείδηση δεν είναι εφικτή 
από έναν μεμονωμένο εργάτη. Οι μεμονωμένοι εργάτες θ’ αποτελούν 
πάντοτε αντικείμενο της αστικής πολίτικης, θα παραδίνονται ανί
σχυροι στο κεφάλαιο. Μόνο σαν ταξικό υποκείμενο είναι σε θέση ο 
εργάτης να αναγνωρίσει τη σχέση του κεφαλαίου σαν σχέση εκ
μετάλλευσης και να την καταργήσει επαναστατικά Η ανάλυση των 
πραγματικών, εσωτερικών συσχετισμών των καπιταλιστικών σχέ
σεων παραγωγής είναι ένα περίπλοκο καθήκον της επιστήμης, που 
είναι δυνατό να επιτελεστεΐ μόνο από μια τάξη, ικανή για απροκατά
ληπτη κριτική της αστικής κοινωνίας, με επικεφαλής ένα κόμμα ι
κανό να φέρει σε πέρας αυτό το επιστημονικό έργο, καθιστώντας έ
τσι μόνο δυνατή την αναπτυξη επαναστατικής πολιτικής συνείδη
σης1.

Η κατανόηση αυτή της νομοτέλειας της κοινωνικής εξέλιξης, η

1 Βλεπε Κ Μαρξ, Το Κ εφαλα ία  τομος πρώτος, σελ 557 Κ Μαρξ, Το Κ ε
φ αλαία  τομος τρίτος, σελ. 65. ΙΟΙ I, 1020

2 Κ Marx, «Zur Kritik der politischen ûkonom ie  Manuskripl 1861-1863», 
M E G A :. Ε νότητα  2. τομ 3 5, σελ 1604

3 Βλεπε Κ Μαρξ. Το Κ εφαλαίο, τομος πρώτος, σελ 22
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γνώση των πραγματικών συσχετισμών και σχέσεων στο καπιταλι
στικό προτσές παραγωγής καθιστούν δυνατή και αναγκαία μια α
νεξάρτητη πολιτική του επαναστατικού εργατικού κόμματος απένα
ντι στην αστική τάξη, μια πολιτική θεμελιωμένη σε επιστημονική 
βάση.

Η επιστημονική δουλιά του κόμματός για την αποκάλυψη της 
μυστικοποίησης του κεφαλαίου και την ανάπτυξη της σοσιαλιστικής 
συνείδησης της εργατικής τάξης δεν είναι έργο μιας φοράς. Ό σ ο  
υφίσταται η σχέση του κεφαλαίου, αναπαράγεται συνεχώς και η μυ- 
στικοποίηση του. Με την παραπέρα ανάπτυξή του, μάλιστα, ενισχύε- 
ται ακόμη περισσότερο. Η αστική, φετιχιστική συνείδηση, που 
προκύπτει από τη σχέση αυτή, υιοθετείται λιγότερο ή περισσότερο 
αυθόρμητα από τους εργάτες, επειδή ακριβώς ανταποκρίνεται στις 
καθημερινές τρέχουσες αντιλήψεις των εργατών και τους επιβάλλε
ται σαν από μόνη της. Η ανάπτυξη της ταξικής συνείδησης της εργα
τικής τάξης μπορεί έτσι να αναχαιτιστεί ή και να παρουσιάσει οπι- 
σθοδρομικές τάσεις, μολονότι η επιστημονική κοσμοθεωρία της ερ
γατικής τάξης, ο επιστημονικός κομμουνισμός, σαν θεωρητική έκ
φραση της προλεταριακής ταξικής συνείδησης, είναι πέρα για πέρα 
ριζωμένη μέσα στην εργατική τάξη1. Από την αυτόματη επίδραση 
της αστικής συνείδησης στη σκέψη και τη συμπεριφορά των ερ
γατών προκύπτει η αντικειμενική αναγκαιότητα της μόνιμης πολιτι- 
κοϊδεολογικής δραστηριότητας του μαρξιστικού-λενινιστικού κόμ
ματος, της δραστηριότητας που διαμορφώνει τη συνείδηση. Ο 
στενός δεσμός αναμεσα στο κόμμα και την εργατική τάξη διευκολύ
νει τη μετάδοση της επιστημονικής κοσμοθεωρίας σε όλα τα μέλη 
αυτής της τάξης. Αυτό απαιτεί τη συμβολή του ίδιου του κόμματος 
στην ανάπτυξη κοινωνικοεπιστημονικών γνώσεων και την επεξερ
γασία μιας στρατηγικής και τακτικής που να στηρίζονται σε επιστη
μονική βάση.

Από την άλλη πλευρά, η κυρίαρχη τάξη κι οι εκπρόσωποί της 
κάνουν τα πάντα μέσα στον καπιταλισμό για να αναχαιτίσουν την 
ανάπτυξη της ταξικής συνείδησης της εργατικής τάξης, κι εδώ απο
τελεί κύριο σημείο η ενίσχυση και διατήρηση των «λαϊκών προλή
ψεων» για ελευθερία και ισότητα μέσα στην αστική κοινωνία, στη 
βάση της μυστικοποίησης του κεφαλαίου.

I Βλεπε Erich Hahn, «Spontaneitàt und Klassenbewusstsein». D ZfP h. 1972, 
τευχ 7, σελ 810 κ. επ
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Ο Μαρξ αντιπαρατεθηκε με τρόπο διεξοδικό προς εκπροσώπους 
της αγοραίας πολιτικής οικονομίας, ιδίως προς τους Φρεντερίκ Μπα- 
στιά και Χένρι Τσαρλς Κέρι1, που «δουλιά» τους ήταν να ξεκινούν 
από τα επιφανειακό φαινόμενα και, αντλώντας απ’ αυτά, να κατα
σκευάζουν μια «αρμονία» των τάξεων, καθώς και να τεκμηριώνουν 
θεωρητικά την επίφαση της ελευθερίας και της ισότητας. Η αγοραία 
πολιτική οικονομία λοιπόν, σύμφωνα με τον Μαρξ, «δεν είναι παρά 
μια διδαχτική, λίγο-πολύ δογματική ερμηνεία των καθημερινών τρε- 
χουσών αντιλήψεων των πραγματικών παραγόντων της παραγωγής»2. 
Η αντιπαράθεση αυτή είναι μέχρι και σήμερα επίκαιρη, μιας και οι 
βασικές ιδέες των Μπαστιά και Κερί αποτελούν και σήμερα ένα βα
σικό χαρακτηριστικό της αστικής ιδεολογίας.

Ό πως ο Προυντόν και άλλοι μικροαστοί σοσιαλιστές, έτσι και 
ο Κέρι ξεκινούσε από τη σφαίρα της κυκλοφορίας, την οποία απολυ
τοποιούσε μονόπλευρα. Ο Μαρξ επισήμανε ήδη στο γνωστό γράμμα 
του προς τον Γιόζεφ Βάιντεμάιερ, στις 5 του Μάρτη 1852, ότι ο Κέρι, 
σε αντίθεση με τον Ρικάρντο και άλλους άγγλους οικονομολόγους, 
δεν έβλεπε στους οικονομικούς όρους των τάξεων τις αιτίες για έναν 
αναγκαίο κι αυξανόμενο ανταγωνισμό αναμεταξύ τους. αλλά τους 
θεωρούσε «προϋποθέσεις συνένωσης και αρμονίας»3. Στις 2 του 
Απρίλη 1858, ο Μαρξ έγραφε στον Ένγκελς ότι οι Μπαστιά και 
Κέρι έθεταν σαν αφετηρία της έρευνάς τους όχι τις αναπτυγμένες 
σχέσεις παραγωγής, αλλά την απλή κυκλοφορία. «Η απλή αυτή κυ
κλοφορία, ειδομένη αυτή καθαυτή, -  και αποτελεί την επιφάνεια της 
αστικής κοινωνίας, όπου έχουν εκλείψει οι βαθύτερες διεργασίες, 
από τις οποίες πηγάζει -  δεν δείχνει καμιά διαφορά ανάμεσα στα υπο
κείμενα της ανταλλαγής, εκτός από κάποια τυπικά και εκλείποντα. 
Αυτό είναι το βασίλειο της ελευθερίας, της ισότητας και της ιδιο
κτησίας που βασίζεται σ την  “εργασ ία”.»4 Η σφαίρα της κυκλο
φορίας είναι η σφαίρα των εντυπωσεων. «Σαν νόμος της ιδιοκτησίας 
παρουσιάζεται μέσα σ’ αυτή τη σφαίρα η μέσω της εργασίας, μέσω

1 Βλεπε E hrenfned G alander, «Die Stellung des Manuskripts “ Bastiat und 
Carey” in der A useinandersetzung von Marx mit H enry Charles Carey», Arbci- 
tsblàtter zu r  M arx -  Engels -  Forschung, Martin -  Luther -  U mversitat Halle -  Wu- 
lenberg, Sekuon Marxismus -  Lenmismus, Haale (Saale) 1979, τευχ 9 Ehrenfried 
G alander/U lrike G alander, «Karl Marx und Friedrich Engels zur hisiorischen 
Stellung von Friedrich Lisi und Henry C. Carey», ο π , 1980, τεύχ 12

2 Κ Μαρξ, Το Κ εφαλαίο, τομος τρίτος, σελ 1020
3 Marx an Joseph W eydemeyer, 5. Màrz 1852, M E W , τομ 28, σελ 507
4 Marx an Engels. 2 April 1858, M E W , τομ 29, σελ 317
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της ανταλλαγής απόκτηση ισοδύναμων, έτσι που η ανταλλαγή ν’ α
ποδίδει μόνο την ιδια αξια με άλλη υλική υπόσταση. Κοντολογίς, 
όλα εδω είναι “όμορφα” , αλλά θα πάρουν σύντομα ένα τέλος με 
τρόμο, κι αυτό λόγω του νομού της ισοδυναμίας.»1

Η εκμετάλλευση των μισθωτων εργατών γίνεται ακριβώς σύμφω
να με το νόμο για την αξία. Αυτό όμως δεν είναι αντιληπτό στη 
σφαίρα της κυκλοφορίας. Από το βασίλειο των εντυπώσεων, της 
σφαίρας της κυκλοφορίας, αντλείται μετά η φυσική δικαίωση, η αιω
νιότητα της αστικής κοινωνίας σαν του βασιλείου της «ελευθερίας» 
και της «ισότητας». Οι κοινωνικοί νόμοι της καπιταλιστικής κοι
νωνίας δόλια ανακηρυσσονται σαν φυσικοί νόμοι2.

Η διατήρηση αυτής της επίφασης αποτελεί μια από τις προϋ
ποθέσεις ύπαρξης της αστικής τάξης. Στην ανάγκη, η αστική τάξη 
αφήνεται, μέσα στα πλαίσια της σφαίρας κυκλοφορίας, δηλαδή των 
σχέσεων κατανομής, σε διαπραγματεύσεις. Παραχωρήσεις προς τους 
εργάτες, που κι αυτές δεν γίνονται θεληματικά, αλλά χρειάζονται 
σκληροί αγώνες για ν’ αποσπαστούν από την αστική τάξη, έρχονται 
συχνά να ενισχύσουν αυτή την εντύπωση. Μόλις όμως εισχωρήσει η 
εργατική τάξη στη σφαίρα της παραγωγής και θέσει το ζήτημα της 
ιδιοκτησίας, η αστική τάξη παθαίνει αλλεργία. Αυτή η κατάσταση 
πραγμάτων επιβεβαιώνεται συνέχεια, μέχρι και σήμερα, στις δυτι
κοευρωπαϊκές χώρες, σε όλες τις ταξικές αντιπαραθέσεις και τα 
ζητήματα συλλογικών συμβάσεων.

Μια ακόμη μέθοδος που χρησιμοποιούν σήμερα οι αστοί ι- 
δεολόγοι για να συγκαλύπτουν τις πραγματικές ταξικές σχέσεις στην 
καπιταλιστική κοινωνία είναι η υιοθέτηση σαν κριτήριου για την τα
ξική κατάταξη όχι της υποχρέωσης για πώληση της εργατικής δύνα
μης, αλλά των μορφών εμφάνισης της προλεταριακής ύπαρξης, που 
περιγράφηκαν από τους Μαρξ και Ένγκελς για τα μέσα του 19ου 
αιώνα. Έ τσι μπαίνουν στο επίκεντρο μονόπλευρα απόψεις της από
λυτης εξαθλίωσης της εργατικής τάξης3. Επειδή οι όροι ύπαρξης του 
προλεταριάτου στις ιδιαίτερα αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες έ
χουν μεταβληθεί σημαντικά από τότε, γ ι’ αυτό και είναι εύκολο να 
αφαιρεθεί από την εργατική τάξη ο επαναστατικός της χαρακτήρας, 
ακόμη και να θεωρηθεί πως έχει «εξαφανιστεί». Σαν αίτια για την

1 Ο π .  σελ 318
2 Βλεπε Κ Μαρξ, Το Κ εφαλαίο , τομος πρώτος, σελ 643
3 Βλεπε Lothar W inter, Das Proletariat in der W elt von heute, Berlin 1982. 

σελ 26-27
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ανάπτυξη της ταξικής συνείδησης των εργατών, θεωρούνται από α
στούς ιδεολόγους, μονόπλευρα, κάποιοι μηχανισμοί εξαθλίωσης. 
Μόνο αυτοί οι μηχανισμοί εξαθλίωσης προκαλούν τάχα την αναπτυ- 
ξη της συνείδησης της εργατικής τάξης1. Συνεπώς, και το επαναστα
τικό κόμμα και η ιδεολογική του δουλιά για την αναπτυξη της πολι
τικής συνείδησης της εργατικής τάξης, γίνονται περιττά. Με τον 
τρόπο αυτό διευκολύνεται η διατήρηση της μυστικοποίησης του κε
φαλαίου.

Με την προλεταριακή επανασταση και τη σοσιαλιστική οι
κοδόμηση μεταβάλλονται οι συνθήκες για να δημιουργηθεΐ και ν’ α
ναπτυχθεί επαναστατική προλεταριακή ταξική συνείδηση, πράγμα 
που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κατάργηση του φετιχισμού του 
κεφαλαίου και των μυστικοποιήσεων που πηγάζουν από αυτόν. Ο 
Μαρξ επισήμανε ότι ο φετιχισμός των εμπορευμάτων είναι φαινόμε
νο που συνοδεύει τις «ανεξάρτητες αναμεταξύ τους ατομικές ερ
γασίες». Σε μια κοινωνία των «συνενωμένων» παραγωγών «στη βάση 
της κοινής απόκτησης και ελέγχου των μέσων παραγωγής» εξαφανί
ζεται «η αντικειμενική επίφαση» των κοινωνικών σχέσεων2. Οι νό
μοι της κοινωνικής ανάπτυξης απομυστικοποιούνται. Γίνονται δια
φανείς για τον άμεσο παραγωγό. Στο σοσιαλισμό δεν υφίσταται κα
μιά τέτια μυστικοποίηση, ούτε των πολιτικών ούτε των άλλων κοι
νωνικών σχέσεων. Αυτό έχει τη βάση του κυρίως στο γεγονός ότι η 
αντίθεση ανάμεσα στην παραγωγική και τη μη παραγωγική εργασία 
έχει εξαλειφθεί. Το πρόβλημα αυτό εξετάστηκε ηδη σε προηγούμενο 
σημείο.

2.2. Ο Καρλ Μαρξ για το κεφάλαιο
«αν οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό μέσο εξουσίας
ενάντια στην εργατική τάξη

Μέσ’ από την ανάλυση των καπιταλιστικών σχέσεων παρα
γωγής, ο Μαρξ έφτασε στη διαπίστωση, ότι το κεφάλαιο δεν κάνει 
δυνατή μόνο την οικονομική εκμετάλλευση των μισθωτών εργατών, 
αλλά αποτελεί συνάμα κι ένα μέσο πολιτικής καταπίεσης της εργα
τικής τάξης. Κάποιες πρώτες διαπιστώσεις πάνω σ’ αυτό το ζήτημα

1 Βλεπε Die Marxsche Lehre von der historischen Mission der Arbeiterklasse  
im ideologischen W iderstreit, Berlin 1980.

2. Βλέπε K Marx, «G rundnsse der Kntik der politischen O konomie», σελ 
92-93 Κ Μαρξ, Το Κ εφαλαίο, τομος πρώτος, σελ 87
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συναντάμε στα Οικονομικά-φιλοσοφικά χειρόγραφα του 1844, όπου 
ο Μαρξ έβλεπε ήδη διαφοροποιημένα τη δύναμη του κεφαλαίου.

Σε μια πρώτη αξιολόγηση των οικονομικών έργων των Ζαν- 
Μπατίστ Σέι και ' Ανταμ Σμιθ, ο Μαρξ χαρακτήρισε το κεφάλαιο σαν 
«την κυβερνητική εξουσία  πάνω στην εργασία και στα προϊόντα της. 
Ο καπιταλιστής κατέχει αυτή την εξουσία [...] στο βαθμό που είναι 
ιδιοκτήτης του κεφαλαίου. Η αγοραστική  εξουσία του κεφαλαίου 
του, στην οποία τίποτα δεν μπορεί ν’ αντισταθεί, είναι η εξουσία 
του»1.

Κατά την ανάλυση της «αποξενωμένης», «αλλοτριωμένης» ερ
γασίας, ο Μαρξ απόκτησε νέα σημεία αναφοράς για την εγγύτερη 
προσέγγιση της εξουσίας του κεφαλαίου και των αιτίων της. Το 
προϊόν της δραστηριότητας του εργάτη αποξενώνεται από τον ίδιο, 
το ιδιοποιείται ο καπιταλιστής και μετατρέπεται, στην ιδιοκτησία 
του κεφαλαίου, σε μια δύναμη ανεξάρτητη απέναντι στον εργάτη κι 
εχθρική προς αυτόν. Ό σ ο  περισσότερο παράγει ο εργάτης, τόσο πε
ρισσότερο αναπτύσσεται αυτή η ξένη δύναμη απέναντι του. Η α
ποξένωση δεν φαίνεται μόνο στο αποτέλεσμα του προτσές της ερ
γασίας. Και η δραστηριότητα του εργάτη αποξενώνεται επίσης από 
αυτόν, μετατρέπεται σε αναγκαστική εργασία, «στην υπηρεσία, κάτω 
από την κυριαρχία, τον εξαναγκασμό, το ζυγό» του καπιταλιστή, ο
δηγεί στη φυσική και πνευματική εξαθλίωση του εργάτη. Με τη δρα- 
στηριότητά του στην υπηρεσία του κεφαλαίου, αποξενώνεται από 
τον εργάτη η όλη του συνειδητή δραστηριότητα στη ζωή, η «ουσία 
του είδους» του2.

Μέσ’ απ’ αυτή την ακόμη πολύ αφηρημένη σκιαγράφηση της 
θέσης του εργάτη στη σχέση του κεφαλαίου, φαίνεται ήδη καθαρά 
ότι ο κεφαλαιοκράτης, με την ιδιοποίηση των προϊόντων του εργάτη, 
είναι σε θέση να ασκεί όλο και περισσότερο πάνω του απεριόριστη 
και ολόπλευρη εξουσία.

Ο Μαρξ, αναγνωρίζοντας το μηχανισμό της παραγωγής υπε
ραξίας, επεξεργάστηκε τη θάση για την ακριβή και οριστική απο
σαφήνιση της θέσης των εργατών στο καπιταλιστικό προτσές παρα
γωγής και γενικά στην αστική κοινωνία.

Στο οικονομικό χειρόγραφο των χρόνων 1861-1863, ο Μαρξ 
ανάπτυξε τις έννοιες της τυπικής και πραγματικής υπαγωγής της ερ

1 Κ Marx, «Okonomisch-philosophische M anuskripte aus dem Jahre 1844», 
M EW , συμπληρωματικός τομος, μέρος πρώτο, σελ. 484.

2 Βλεπε ο π , σελ 510 κ. επ
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γασίας στο κεφάλαιο. Αυτό επισημάνθηκε ήδη κάτω από το πρίσμα 
της μυστικοποίησης του κεφαλαίου. Οι δυο αυτές έννοιες είναι, 
εξάλλου, κατάλληλες για την ολόπλευρη αποσαφήνιση της θέσης 
των εργατών σε σχέση με to  κεφάλαιο, γιατί ο Μαρξ, αναπτύσσοντάς 
τις, ασχολήθηκε ειδικά και με την οικονομική, κοινωνική και πολι
τική θέση των εργατών.

Στην τυπική υπαγωγή, η υποταγή του εργάτη στο κεφάλαιο πε
ριορίζεται ακόμη, κατά κύριο λόγο, έστω κι αν όχι αποκλειστικά, 
στο οικονομικό προτσές εκμετάλλευσης. Ο εξαναγκασμός σε παρα
γωγή υπεραξίας γίνεται -  σε σύγκριση με προκαπιταλιστικές μορφές 
εκμετάλλευσης -  από τη φύση του καθαρά οικονομικός εξαναγκα
σμός. Τα μέσα εργασίας και διαβίωσης του εργάτη στέκουν αντίκρυ 
του σαν ιδιοκτησία του κεφαλαίου. Διαθέτει την ικανότητα ικανο
ποίησης των αναγκών του μόνο δυνητικά πια. Προκειμένου να κάνει 
αυτή την πιθανότητα πραγματικότητα, είναι υποχρεωμένος να 
πουλήσει την εργατική του δύναμη στον ιδιοκτήτη των όρων ερ
γασίας, τον κεφαλαιοκράτη. Η κατανάλωση της εργατικής δύναμης 
από τον καπιταλιστή διαμορφώνει μια νέα οικονομική σχέση, κι 
από την ίδια αυτή σχέση πηγάζει και πάλι μια υπέρταξη και υποταγή. 
Ο εργάτης «πουλάει τον εαυτό του σαν αξιόγραφο», δίνει σ’ αυτή την 
ανταλλαγή «για το ισοδύναμο του χρόνου εργασίας, που έχει αντικει- 
μενοποιηθεί μέσα του, τον ζωντανό χρόνο εργασίας του, που δη
μιουργεί και πολλαπλασιάζει την αξία». Μπορεί να επιτελέσει μόνο 
την εργασία που είναι αναγκαία για τη διαβίωσή του, δημιουργώντας 
υπεραξία για τον καπιταλιστή. «Έτσι, η ανταλλαγή μεταβάλλεται 
στο αντίθετό της και οι νόμοι της ατομικής ιδιοκτησίας -  η ελευ
θερία, η ισότητα, η ιδιοκτησία -  η ιδιοκτησία της δικής του ερ
γασίας και η ελεύθερη διάθεσή της -  αντιστρέφονται σε έλλειψη ι
διοκτησίας του εργάτη και σε αλλοτρίωση της εργασίας του, στη συ
μπεριφορά του προς αυτήν σαν προς ξένη ιδιοκτησία και αντίστρο
φα.»1

Με τον τρόπο αυτό μεταβάλλεται η «κοινωνική θέση» αγορα
στή και πωλητή στο προτσές παραγωγής. Ο αγοραστής της εργα
τικής δύναμης γίνεται «εντολέας» του πωλητή, μόλις αυτός μπει σαν 
εργάτης στο προτσές παραγωγής. Οι σχέσεις κυριαρχίας και υποτέ- 
λειας προηγούμενων τρόπων παραγωγής αναπαράγονται έτσι στο

I Κ. Marx, «G rundnsse der Kritik der politischen Okonomie», σελ 575
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κεφάλαιο σε «διαμεσολαθημενη μορφή», στην οποία συμπερι- 
λαμθανονται και πολιτικές σχεσεις1. Η κυριαρχία προυποθετει κυ
ριαρχία πάνω σε ξένη βούληση. Ο καπιταλιστής εξουσιάζει με την 
εργασία τον ίδιο τον εργάτη, γιατί η εργασία είναι «εξωτερίκευση 
της ζωης του εργάτη», που εξαρτάται απο τη βούληση του, είναι «εξω
τερίκευση της βούλησής» του. Γι’ αυτό, ο κεφαλαιοκράτης «επιστα
τεί» τον εργάτη, «ελέγχει τη δραστηριότητα της εργατικής δύναμης 
σαν μια δραστηριότητα που του ανήκει»2.0  καπιταλιστής χαράζει το 
συνολικό «ενεργό προτσές της ζωής» του εργάτη, γιατί οι όροι του 
προτσές της παραγωγής είναι κατά ένα μεγάλο μέρος οι «όροι της 
ζωής» του εργάτη. Και η «οικονομία σ’ αυτούς τους όρους της ζωής 
του» είναι για το κεφάλαιο μια μέθοδος αύξησης του κέρδους3.

Με την πραγματική υπαγωγή, ο Μαρξ χαρακτήρισε μια ποιο
τικά νέα βαθμίδα στην υποταγή του εργάτη στο κεφάλαιο. Η χρήση 
των μηχανών, των δυνάμεων της φύσης και της επιστήμης σε μεγάλη 
κλίμακα στην άμεση παραγωγή, η εισαγωγή μιας ποιοτικά νέου εί
δους τεχνολογίας, οδηγούν σε μια επαναστατικοποίηση του καπιτα
λιστικού τρόπου παραγωγής στο σύνολό του, δεν εντατικοποιούν 
μόνο την οικονομική εκμετάλλευση του μισθωτού εργάτη, αλλά και 
προξενούν μια σημαντική αλλαγή στην «κοινωνική σχέση» ανάμεσα 
στον εργάτη και τον καπιταλιστή. «Η σχέση εξάρτησης πέφτει εδώ 
πάλι πλησιάζοντας τη σχέση δούλων με την εισαγωγή της γυναικείας 
και παιδικής εργασίας.»

Η μεγάλη βιομηχανία, με μηχανές και εργοστασιακό σύστημα, 
καταλύει ολοκληρωτικά τη μαεστρία του εργάτη, που υπάρχει ακόμα 
ενμέρει στη μανουφακτούρα. Ο εργάτης δεν μπορεί πια εδώ να κάνει 
χρήση της εργατικής του δύναμης χωρίς τον συνολικό μηχανισμό, 
γιατί είναι πια μόνο παραγωγός ενός μονόπλευρου, επιμέρους χειρι
σμού, χειρίζεται ένα επιμέρους μηχάνημα μέσα στον συνολικό μηχα
νισμό. «Έ χει υπαχθεί λοιπόν τώρα όχι πια μόνο με την έλλειψη σε 
μέσα εργασίας, αλλά μέσω της ίδιας της εργατικής του δύναμης, του 
τρόπου δουλιάς του, στην καπιταλιστική παραγωγή, έχει περιέλθει 
στη δικαιοδοσία του κεφαλαίου, στο χέρι του οποίου δεν βρίσκονται

1. Βλεπε ο π , σελ. 408 Κ. Marx, «Zur Kritik der politischen ûkonom ie. Ma- 
nuskript 1861-1863», M E G A 2, Ενότητα 2, τομ 3 1, σελ 93-94

2 Ο π , σελ 83
3 Βλεπε Κ. Μαρξ, Το Κ εφαλαία τομος τρίτος, σελ 115
4 Κ Marx, «Zur Kritik der politischen ûkonom ie  M anusknpt 1861-1863», 

M E G A 2, Ενότητα 2, τόμ 3 6, σελ 2144.
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πια μόνο οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, αλλά οι κοινωνικές προϋ
ποθέσεις της υποκειμενικής εργασίας, κάτω από τις οποίες και μονο 
η εργασία του υφίσταται πια σαν τέτια.»1

Ο εργάτης «ανήκει στο κεφάλαιο προτού πουλήσει τον εαυτό 
του στον κεφαλαιοκράτη. Την οικονομική του εξάρτηση ταυτόχρονα 
και τη μεσολαβεί και τη συγκαλύπτει»2 η δυνατότητα μεταβολής 
της σχέσης εργασίας κι η διακύμανση του μισθού εργασίας. Ακόμη 
και η ατομική κατανάλωση του εργάτη είναι μέσα σε ορισμένα όρια 
ένα στοιχείο του προτσές αναπαραγωγής του κεφαλαίου, γιατί αποτε
λεί παραγωγή της εργατικής δύναμης. Γι’ αυτό, οι εργάτες είναι 
«ακόμα και έξω από το άμεσο προτσές της δουλιάς [...] εξάρτημα του 
κεφαλαίου»3.

Η μαζική χρήση των μηχανών, η ανάπτυξη του εργοστασιακού 
συστήματος, δυναμώνει σημαντικά την εξουσία του κεφαλαίου πάνω 
στην εργασία. Με την αχρήστευση της μαεστρίας των εργατών κα- 
ταλύεται και η αντίσταση που ακόμα πρόθαλλαν οι εργάτες στο 
κεφάλαιο. Η φαινομενική ευκολία της εργασίας της μηχανής επι
τρέπει στο κεφάλαιο να αντικαθιστά επιδέξιους εργάτες με μη επιδέ
ξιους και να εισάγει μαζικά τη γυναικεία και την παιδική εργασία. Η 
εκμετάλλευση παιδιών σε καμία περίπτωση δεν περιορίστηκε μόνο 
στον 19ο αιώνα. Σύμφωνα με υπολογισμούς της UNESCO, στη Λατι
νική Αμερική, την Αφρική, την Ασία και τα καπιταλιστικά βιομηχα
νικά κράτη γίνεται εκμετάλλευση 110 εκατομμυρίων παιδιών, η
λικίας από 8 ως 17 χρόνων, σαν φτηνή εργατική δύναμη, 52 εκα
τομμύρια από τα οποία ήταν, το 1979, ενταγμένα σταθερά στο 
προτσές εργασίας. «Η υπάρχουσα σοβαρή οικονομική κατάσταση 
στις καπιταλιστικές χώρες είχε αντίκτυπο στο γεγονός ότι οι ερ
γοδότες τείνουν ν’ αντικαταστήσουν τη δουλιά των ανδρών με τη δουλιά των 
παιδιών και των γυναικών, σαν μορφή προσπάθειας για την άνοδο 
των κερδών τους.»4 Οι εργάτες είναι έτσι περισσότερο υποταγμένοι 
στον έλεγχο του κεφαλαίου, και πιο προσαρμόσιμοι στη «δεσποτεία» 
του5. Το εργοστασιακό σύστημα υποτάσσει τον εργάτη σε μια δεσπο-

1 Ό  π , M E G A 2. Ενότητα, 2, τομ 3 1, σελ 254
2 Κ Μαρξ, Το Κ εφαλα ίο , τομος πρώτος, σελ 598-599
3 Ο π , σελ 593
4 Φιντελ Κάστρο, Η  οικονομική και κοινω νική κρ ίση  του κόσμου, εκδ 

«Σύγχρονη Εποχή», Αθήνα 1987, σελ 253
5 Βλεπε Κ Marx, «Zur Kritik der polilischen Ô konomie Manuskript 1861- 

1863», M E G A \  Ενότητα 2. τομ 3 1, σελ 303
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τική πειθαρχία, ανάλογη με τις ανάγκες του κεφαλαίου. Μέσα από 
τις πιο ποικίλες ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας, ιδιαίτερα της γυναι
κείας και παιδικής εργασίας, μπορεί να παρακάμψει τις αντίστοιχες 
νομοθετικές διατάξεις. Ο Ένγκελς περιέγραψε τις επιπτώσεις του ερ
γοστασιακού συστήματος πάνω στο προλεταριάτο ήδη το 1844-45 
στο έργο του Η  κατάσταση της εργαζόμενης τάξης σ την  Α γγλία  και 
ο Μαρξ παραπέμπει σ’ αυτό στο Κεφάλαιο: «Η υποδούλωση, στην 
οποία η αστική τάξη κρατάει δέσμιο το προλεταριάτο, δεν έρχεται 
πουθενά με καθαρότερο τρόπο στο φως της ημέρας, όσο στο εργο
στασιακό σύστημα. Εδώ σταματά κάθε ελευθερία, νομικά και πραγ
ματικά [...]. Εδώ, ο εργοστασιάρχης είναι απόλυτος νομοθέτης.»1 Οι 
μηχανές είναι στα χέρια του κεφαλαιοκράτη ένα ισχυρό όπλο, που 
το χρησιμοποιεί και ενάντια σε απαιτήσεις των εργατών για αυξή
σεις των μισθών και ενάντια σε απεργίες. Με τη θοήθειά τους μπορεί 
να μειώσει τον αναγκαίο χρόνο εργασίας και να πετύχει άνοδο των 
κερδών, παρ’ όλες τις αυξήσεις των μισθών2.

Με τη μεγάλη βιομηχανία, η επιστήμη διαχωρίζεται ολοκληρω
τικά, σαν αυτοτελές παραγωγικό δυναμικό, από τον παραγωγικό 
εργάτη και τίθεται στην υπηρεσία του καπιταλιστή. Αντικειμενο- 
ποιημένη μέσα στις μηχανές επενεργεί σαν ξένη εξουσία πάνω στον 
εργάτη. Έ τσι στέκονται αντίκρυ του και οι δικές του πνευματικές 
δυνάμεις σαν μια δύναμη που τον εξουσιάζει3.

Η χρησιμοποίηση των μηχανών παρέχει τη δυνατότητα στον 
καπιταλιστή να δημιουργεί «έναν παραπανΐσιο εργατικό πληθυσμό», 
μια εφεδρική στρατιά εργατών, «που αναγκάζεται να υπακούει στο 
νόμο που» της «υπαγορεύει το κεφάλαιο». Οι εργάτες, για να μπο
ρούν πάλι να πουλούν την εργατική τους δύναμη, για να μπορούν να 
υπάρχουν, είναι έτοιμοι να συμφωνήσουν για μια σχέση εργασίας 
κάτω από όρους ευνοϊκούς για το κεφάλαιο. Ταυτόχρονα, ο «παρα- 
πανΐσιος πληθυσμός» ασκεί πίεση πάνω στο απασχολούμενο τμήμα 
των εργατών και δημιουργεί ανταγωνισμό ανάμεσα σ’ αυτούς τους ί
διους. Συνοψίζοντας, ο Μαρξ χαρακτήρισε την καπιταλιστική 
χρήση των μηχανών σαν μέσο «για τη μετατροπή όλου του χρόνου

1. F Engels, «Die Lage der arbeitenden Klasse in England», M E W , τομ 2, 
σελ 398-399

2 Βλεπε Κ Marx, «Zur K ntik der politischen O konomie M anuskript 1861- 
1863», M E G A 2, Ενότητα 2, τομ 3 1, σελ 312

3 Βλεπε Κ Μαρξ, Το Κεφαλαίο, τόμος πρώτος, σελ 377 Κ Marx, 
«Grundrisse der K ntik der politischen O konom ie, σελ 592
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ζωής του εργάτη και της οικογένειάς του σε διαθέσιμο χρόνο ερ
γασίας για την αξιοποίηση του κεφαλαίου»1.

Ο Μαρξ αποκόμισε πρόσθετες γνώσεις για την οικονομική, κοι
νωνική και πολιτική θέση του εργάτη στην καπιταλιστική σχέση πα
ραγωγής, από την ανάλυση του νομού για την κεφαλαιοκρατική 
συσσώρευση.

Η συσσώρευση του κεφαλαίου είναι συνδεμένη με μιαν αύξηση 
του προλεταριάτου, με τη διεύρυνση της «άμεσης» και «έμμεσης» κυ
ριαρχίας του κεφαλαίου πάνω σε όλο και μεγαλύτερα τμήματα εργα
ζομένων. Είναι σταθερά συνδεμένη με την ανάπτυξη νέων μεθόδων 
παραγωγής υπεραξίας. «Και το αποτέλεσμα είναι, στο μέτρο που 
συσσωρεύεται το κεφάλαιο, να χειροτερεύει υποχρεωτικά η κατά
σταση του εργάτη, αδιάφορα αν είναι καλή ή κακή η πληρωμή του.»2 
Ή δη στο οικονομικό χειρόγραφο των χρόνων 1861-1863, ο Μαρξ 
είχε διαπιστώσει, αναφερόμενος στον Ρικάρντο, ότι για την «κοινω
νική σχέση» καπιταλιστών και εργατών το αποφασιστικό στοιχείο 
δεν είναι το απόλυτο ύψος του μισθού εργασίας, αλλά ο «σχετικός» 
ή «αναλογικός μισθός εργασίας», όπου το ύψος του μισθού εργασίας 
πρέπει πάντα να υπολογίζεται πάνω στην υπεραξία που ιδιοποιείται 
ο κεφαλαιοκράτης3. Είναι λοιπόν σημαντικό να βλέπουμε πάντα τη 
θέση των εργατών σε σχέση με το κεφάλαιο. Αναφερόμενος στη χει
ροτέρευση της κατάστασης των εργατών, ο Μαρξ δεν εννοούσε σε 
καμιά περίπτωση μόνο την απόλυτη εξαθλίωση και φτώχεια, αλλά 
εξίσου και κοινωνικές και πολιτικές πλευρές, όπως είναι η αποξένω
ση του εργάτη από την επιστήμη, η άγνοια, η αποκτήνωση κι η η
θική υποθάθμιση. Τη θέση της εργατικής τάξης πρέπει λοιπόν να τη 
βλέπουμε από ευρεία κοινωνική σκοπιά. Ο Μαρξ επισήμανε και ότι 
ο γενικός νόμος της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης «όπως όλοι οι 
άλλοι νόμοι, έτσι κι αυτός τροποποιείται [στην πραγμάτωσή του] 
από πολλαπλά περιστατικά»4.

1 Κ Μαρξ, Το Κ εφ άλα ιο , τομος πρώτος, σελ 423.
2 Ο π., σελ 668
3 Βλεπε Κ Marx, «Zur Kritik der politischen O konomie. Manuskript 1861- 

1863», M E G A 2, Ενότητα 2, τόμ 3 3, σελ 1047· Ενότητα 2, τόμ 3 4, σελ. 1225
4. Κ Μαρξ, Το Κεφαλαίο, τομος πρώτος, σελ. 667 Για το πως επενεργεί ο 

νόμος της εξαθλίωσης κατω από τις σημερινες καπιταλιστικές συνθήκες, βλεπε 
H elmut Steiner, «Die E inheit von Okonomischem und Sozialem in der Marxschen 
Analyse in ihrer Bedeutung fur die soziologische T heone», D ZfP h, τεύχ 2, σελ 
172 κ επ
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Ο Μαρξ θεωρούσε σαν τον σημαντικότερο τροποποιητικο πα
ράγοντα για το νόμο της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης την πολι
τική ανάπτυξη της εργατικής τάξης, τον πολιτικό της αγώνα ενάντια 
στο κεφάλαιο. Ό ταν ο Μαρξ ανάλυε το νόμο της κεφαλαιοκρατικής 
συσσώρευσης, η εργατική τάξη βρισκόταν ακόμα στη διαδικασία 
της πολιτικής της διαμόρφωσης, και δεν μπορούσε ακόμα να αντιτά- 
ξει στο κεφάλαιο την απαραίτητη αντίσταση. Αλλά ήδη εκείνο τον 
καιρό φάνηκε ότι οι εργάτες κατόρθωναν -  εκεί, όπου συνενώνονταν 
ενάντια στο κεφάλαιο και ξεπερνούσαν τον μεταξύ τους ανταγωνι
σμό -  να έχουν επιτυχίες στον αγώνα για τη βελτίωση της κοινω
νικής τους θέσης. Ο Μαρξ το τεκμηριώνει αυτό με εκτενείς έρευνες 
του αγώνα ανάμεσα στην αστική τάξη και το προλεταριάτο για την 
οριοθέτηση της εργάσιμης ημέρας. Σήμερα, στις καπιταλιστικές 
χώρες, η εργατική τάξη διαθέτει σε μεγάλη κλίμακα κόμματα και ορ
γανώσεις με πείρα, απήχηση στις μάζες και θεωρητική κατάρτιση. 
Αυτά οδηγούν τους εργάτες στον αγώνα ενάντια στο κεφάλαιο, έτσι 
που ο πολιτικός αγώνας της εργατικής τάξης να έχει καταστεί σήμε
ρα ένας παράγοντας που δρα άμεσα ενάντια στο νόμο της εξαθλίω
σης. Παρ’ όλα αυτά, δεν καταργείται με τον τρόπο αυτό ο νόμος της 
κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης με τις συνέπειές του για τους εργά
τες, όπως αποδείχνουν η μαζική ανεργία, η μείωση των κοινωνικών 
παροχών, η ενισχυμένη οικονομική και πολιτική πίεση του μονοπω
λιακού κεφαλαίου πάνω στους εργαζόμενους στον σύγχρονο καπιτα
λισμό. Αν ξεκινήσει κανείς από τις βάσεις της καπιταλιστικής σχέ
σης, τότε γίνεται σαφές ότι ακόμα και οι όροι συσσώρευσης, που εί
ναι οι πιο ευνοϊκοί για τους εργάτες, δεν εξαλείφουν τη σχέση εξάρ
τησης των εργατών, αλλά ότι η σχέση αυτή απλά «παίρνει υποφερτές 
ή [...] “άνετες και φιλελεύθερες” μορφές»1.

Ερευνώντας την καπιταλιστική παραγωγή στην ενότητά της, 
σαν προτσές εργασίας και προτσές αξιοποίησης, ο Μαρξ διεύρυνε 
την αντίληψη για το κεφάλαιο σαν οικονομικό, κοινωνικό και πολι
τικό μέσο εξουσίας. Απόδειξε ότι η σχέση του κεφαλαίου συμπερι
λαμβάνει άμεσα και πολιτικούς συσχετισμούς ανάμεσα στον καπιτα
λιστή και τον εργάτη. Από την ενότητα του προτσές εργασίας και 
του προτσές αξιοποίησης στην καπιταλιστική παραγωγή προκύπτει 
η «διπλή» φύση της καπιταλιστικής διεύθυνσης.

Κάθε συνδυασμένο κοινωνικό προτσές εργασίας έχει ανάγκη 
από μια διεύθυνση, που να συντονίζει, να μεσολαβεί στις μεμονωμέ·

1 Κ Μαρξ, Το Κ εφαλαίο, τομος πρώτος, σελ 639
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νες δραστηριότητες, να εκτελεϊ τις «γενικές λειτουργίες», που πηγά
ζουν από την κίνηση του συνολικού μηχανισμού. Επειδή η καπιταλι
στική παραγωγή ενέχει ταυτόχρονα την εκμετάλλευση, η διεύθυνση 
αποκτά έναν «δεσποτικό» χαρακτήρα1. Αυτό αφορά καταρχήν τη 
διεύθυνση του προτσές εργασίας και του προτσές αξιοποίησης στην 
καπιταλιστική επιχείρηση, χαρακτηρίζει όμως συνάμα και τη διεύ
θυνση σε γενική κοινωνική κλίμακα και τη δραστηριότητα της 
κυβέρνησης στο πεδίο της πολιτικής. «Απαράλλαχτα, όπως γίνεται 
στα δεσποτικά κράτη, όπου η εργασία της εποπτείας και της ολό
πλευρης ανάμιξης της κυβέρνησης περιλαβαίνει και τα δυο: και τη 
διεκπεραίωση των κοινών υποθέσεων, που προκύπτουν από τη φύση 
όλων των κοινοτήτων, και τις ειδικές λειτουργίες που προκύπτουν 
από την αντίθεση της κυβέρνησης προς τις λαϊκές μάζες.»2

Η διεύθυνση του καπιταλιστή στην επιχείρηση και η δραστη
ριότητα της κυβέρνησης είναι διαφορετικές καταστάσεις πραγμάτων 
και δεν μπορούν να ταυτιστούν η μία με την άλλη. Αλλά ανάμεσα στη 
διεύθυνση της επιχείρησης και στη δραστηριότητα της κυβέρνησης 
υφίστανται συνάμα και στενοί συσχετισμοί. Πρόκειται για την ίδια 
ουσία που καθορίζει τον «διπλό χαρακτήρα» της διεύθυνσης, τόσο 
του καπιταλιστικού προτσές παραγωγής στην ξεχωριστή επιχείρη
ση, όσο και τη δραστηριότητα της κυβέρνησης του καπιταλιστικού 
κράτους. Η αναπόφευκτη ανταγωνιστική αντίθεση ανάμεσα στους 
κατόχους των μέσων παραγωγής και τους άμεσους παραγωγούς συ
νεπάγεται την πολιτική καταπίεση των εργατών. Με τη μάζα των εκ
μεταλλευόμενων εργατών αυξάνει κι η αντίστασή τους απέναντι στο 
κεφάλαιο, που χρησιμοποιεί, από την πλευρά του, και πολιτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένου και του στρατού, για να σπάσει αυτή την 
αντίσταση.

Ο «σιωπηρός εξαναγκασμός» των οικονομικών σχέσεων, που ο
δηγεί τους εργάτες υποχρεωτικά κάτω από την κυριαρχία του κεφα
λαίου, είναι λοιπόν εξαρχής συνδεμένος με άμεση πολιτική βία. Η 
πολιτική αυτή πίεση πάνω στους εργάτες δυναμώνει με την ανάπτυξη 
της σχέσης του κεφαλαίου και των ενδογενών του αντιφάσεων. Ό 
ταν, κατά τον 19ο αιώνα, πρωτοδιαμορφωνόταν η εργατική τάξη, η 
πολιτική πίεση ήταν πολύ λιγότερο αναπτυγμένη απ’ ό,τι είναι στον 
σημερινό καπιταλισμό. Προκειμένου να ασκεί την πολιτική αυτή 
πίεση πάνω στους εργάτες, η αστική τάξη έχει θέσει ανέκαθεν και

1 Βλεπε ο.π , σελ 347.
2 Κ. Μαρξ, Το Κ εφαλαίο , τομος τρίτος, σελ 485
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την κρατική εξουσία στην υπηρεσία της, πράγμα που συμβαίνει σε 
ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό στον σύγχρονο κρατικομονοπωλιακό καπι
ταλισμό. Ταυτόχρονα, η αστική τάξη προσπαθεί να συγκαλύψει την 
πολιτική καταπίεση των εργατών στο προτσές εργασίας. Ο Μαρξ το 
επισήμανε αυτό σ’ ενα άρθρο στην εφημερίδα Νιου Γιορκ Ντέιλι 
Τρίμπιουν, το 1853.

«Μεσα στα πλαίσια κάποιων συμβατικών ορίων, πρέπει να επι- 
τραπεί στους εργάτες να φανταστούν ότι είναι αυτοτελείς εταίροι της 
παραγωγής κι ότι κανονίζουν τις συμβάσεις τους με τον εργοδότη 
τους με αμοιβαία συμφωνία. Αν όμως ξεπεραστούν τα όρια αυτά, τότε 
η σχέση εργασίας τους επιβάλλεται απροκάλυπτα κάτω από όρους, 
που έχουν προδιαγραφεί από το Κοινοβούλιο, εκείνη τη μόνιμη επι
τροπή του συνασπισμου της κυρίαρχης τάξης ενάντια στο λαό.»1 Η 
αστική τάξη φροντίζει, με όλα τα οικονομικά και πολιτικά μέσα που 
διαθέτει, να διατηρηθεί η για τη διαφύλαξη της σχέσης του κεφα
λαίου «απαραίτητη κοινωνική εξάρτηση του εργάτη από τον κεφα
λαιοκράτη». Ο Μαρξ χαρακτήρισε αυτή τη σχέση εξάρτησης σαν 
μια «σχέση απόλυτης εξάρτησης»2.

Με την ιδιοκτησία της στα μέσα παραγωγής και την οικονο
μική της εξουσία, η αστική τάξη αποκτά κοινωνική, δηλαδή απόλυ
τη εξουσία πάνω στους εργάτες. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί, 
λιγότερο ή περισσότερό άμεσα, και πολιτικά μέσα εξουσίας. Η θέση 
κοινωνικής εξουσίας πάνω στους εργάτες παράγεται, από τη φύση 
της, μέσω του οικονομικού εξαναγκασμού της σχέσης του κεφα
λαίου. Γ Γ αυτόν το λόγο, ο Μαρξ ονόμαζε το κεφάλαιο και «διαμεσο- 
λαθητική» εξαναγκαστική εργασία,σε αντίθεση προς μη διαμεσολα- 
θητικές, άμεσες σχέσεις κυριαρχίας προηγούμενων τρόπων παρα
γωγής. Η κοινωνική, απόλυτη εξάρτηση των εργατών από το κεφά
λαιο περικλείει πολιτικές σχέσεις υποταγής στο κεφάλαιο μέσα στο 
ίδιο το προτσές παραγωγής και αποτελεί τη βάση για την ευρεΐα πο
λιτική καταπίεση των εργατών μέσα στην αστική κοινωνία, που α
σκείται από το κεφάλαιο μέσω του αστικού κράτους πάνω στους 
εργάτες. Με την κοινωνική εξουσία πάνω στους εργάτες, το κεφά
λαιο έχει και τη δυνατότητα να ασκήσει επιρροή στην πολιτική 
ανάπτυξη της εργατικής τάξης. Ακόμα δε περισσότερο, όσο λιγότε- 
ροι εργάτες είναι οργανωμένοι στον αγώνα ενάντια στο κεφάλαιο και

1 Κ. Marx, «Finanzieller Misserfolg der Regierung -  M ietdroschken -  Irland 
-  Die russische Frage», M E W , τομ 9, σελ 230.

2 Κ Μαρξ, Το Κεφαλαχο , τομος πρώτος, σελ 793
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μπορούν να του αντιτάξουν αντίσταση. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να 
ασκήσει άμεση, απευθείας επιρροή πάνω στην πολιτική ανάπτυξη 
των εργατών, αλλά μόνο έμμεσα, με την πλήρη ενσωμάτωση του 
εργάτη στο καπιταλιστικό προτσές παραγωγής, μέσω της κυριαρχίας 
πάνω στη βούλησή του, στη συνολική δραστηριότητά του στη ζωή, 
στο πνευματικό του δυναμικό. Γ ι’ αυτό ο Μαρξ μιλούσε και για «έμ
μεση» κυριαρχία του κεφαλαίου πάνω στους εργάτες. Προκύπτει, 
λοιπόν, απ’ αυτά η αναγκαιότητα για τους εργάτες να διεξάγουν τον 
αγώνα τους και για τη βελτίωση της κοινωνικής τους θέσης, για τη 
χαλάρωση αυτής της κοινωνικής σχέσης εξάρτησης, σαν βάση για 
την πολιτική ανάπτυξη και τον πολιτικό αγώνα της εργατικής τάξης.

3. Για την αντανάκλαση 
της πολιτικής της εργατικής τάξης 
στο Κεφάλαιο

3.1. Αντικειμενικοί και υποκειμενικοί παράγοντες 
στην πολιτική διαμόρφωση της εργατικής τάξης

Η πολιτική διαμόρφωση της εργατικής τάξης υπήρξε ένα μα
κροχρόνιο, βασανιστικό, περίπλοκο και αντιφατικό προτσές, που 
συντελέστηκε σε άρρηκτη σχέση με την ανάπτυξη του καπιταλιστι
κού τρόπου παραγωγής. Ό πως έδειξαν ο ι Μαρξ και Ένγκελς, η πο
λιτική διαμόρφωση του προλεταριάτου πέρασε από διάφορες βαθμί
δες εξέλιξης. Περνώντας από τις πρώτες, πρωτόγονες και βίαιες ενέρ
γειες αντίστασης, από το έγκλημα, μέσα από εξεγέρσεις ενάντια στις 
μηχανές, από τις πρώτες ενώσεις μέχρι τις συνενώσεις σε περιφε
ρειακό και τελικά σε εθνικό επίπεδο, από τη διοργάνωση και διεξα
γωγή οικονομικών αγώνων μέχρι τις πολιτικές ενέργειες, οδήγησε 
στην ίδρυση και ανάπτυξη του επαναστατικού κόμματος της εργα
τικής τάξης σαν την ανώτατη μορφή της πολιτικής της οργάνωσης1.

Οι Μαρξ και Ένγκελς επισήμαναν ότι η αστική τάξη παράγει η 
ίδια, με την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, τις υλικές,προϋ- 
ποθέσεις για την ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη του προλεταριά

I Βλεπε F Engels, «Die Lage der arbeitenden Klasse in England», M E W , 
τομ 2, σελ 430 κ επ K Μαρξ/Φ Ενγκελς, Μ ανιφ έσ το  του Κομμουνισ τικού  
Κόμματός, σελ 30-31

133



του. Με την εισαγωγή των μηχανών και του εργοστασιακού συστή
ματος, το προλεταριάτο άρχισε να αυξάνεται αριθμητικά και η εσω
τερική δομή του να μεταβάλλεται όλο και περισσότερο προς την κα
τεύθυνση του συγχρονου βιομηχανικού προλεταριάτου, του πυρήνα 
της εργατικής τάξης. Η μηχανοποιημένη μεγάλη βιομηχανία ήταν η 
καθοριστική υλική θάση για τη συσπείρωση του προλεταριάτου 
στον αγώνα ενάντια στο κεφάλαιο και για την εξέλιξή του σε πολι
τικό κόμμα. Ακριβώς σ’ αυτή την ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη 
του προλεταριάτου, ο Μαρξ αφιέρωσε μεγάλο μέρος του Κεφαλαίου.

Η πολιτική ανάπτυξη του προλεταριάτου δεν προέκυψε όμως 
αυτόματα από τη μηχανοποιημένη μεγάλη παραγωγή. Ο Μαρξ ξεκί
νησε πρώτ' απ' όλα απο το γεγονός ότι η αστική τάξη, διαμορφώνο
ντας τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής στα μέτρα της, υποτάσσει 
το προλεταριάτο στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική της ε
ξουσία, όπως δείξαμε ήδη.

Η αγανάκτηση μεμονωμένων εργατών, εργατών μιας περιοχής ή 
ενός βιομηχανικού κλάδου, ενάντια στον μεμονωμένο αστό που τους 
εκμεταλλεύεται δεν μπορεί να εμποδίσει αυτή την υποταγή στο 
κεφάλαιο. Επιπλέον, οι εργάτες, ειδικά στην αρχή της ανάπτυξης της 
μεγάλης βιομηχανίας, δεν κατευθύνουν τις επιθέσεις τους μόνο ενά
ντια στις αστικές σχέσεις παραγωγής, αλλά προπάντων ενάντια στα 
εργαλεία παραγωγής, ενάντια στις μηχανές και τα εργοστάσια. Ο 
Μαρξ αφιέρωσε μια ολόκληρη ενότητα του Κεφαλαίου σ’ αυτόν τον 
αγώνα ανάμεσα στον εργάτη και τη μηχανή1. Τα όσα ειπώθηκαν εδώ 
για την καπιταλιστική χρησιμοποίηση των μηχανών και τις συνέ
πειες της για τον εργάτη παραμένουν σήμερα επίκαιρα, με τροπο
ποιημένη μορφή, για τη διερεύνηση των επιπτώσεων της επιστημονι- 
κοτεχνικής επανάστασης πάνω στους όρους εργασίας και διαβίωσης 
των εργαζομένων στις καπιταλιστικές χώρες. Ο Μαρξ έδειξε ότι η 
μηχανή, στην καπιταλιστική της χρησιμοποίηση, με τη συνεχή πα
ραγωγή ενός σχετικού υπερπληθυσμού, γίνεται «ανταγωνιστής» του 
εργάτη. Η καπιταλιστική χρησιμοποίηση της μηχανής οδηγεί σε 
σημαντική εντατικοποίηση της εργασίας, στην ακραία επιτάχυνσή 
της, και προκαλεί «χρόνια αθλιότητα στα εργατικά στρώματα που 
συναγωνίζονται μαζί της»2. «Χρειάζεται χρόνος και πείρα για να μά
θει ο εργάτης να διακρίνει τις μηχανές από την κεφαλαιοκρατική 
τους χρησιμοποίηση κι έτσι να στρέφει τις επιθέσεις του όχι ενάντια

1 Βλεπε Κ Μαρξ, Το Κ εφαλαίο, τομος πρώτος, σελ 444-454
2 Ό π .  σελ 447
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στα ίδια τα υλικά μέσα παραγωγής, αλλά ενάντια στην κοινωνική 
μορφή της εκμετάλλευσής τους.»1

Σ’ αυτή τη φάση της εξέλιξής της, η εργατική τάξη δεν αποτε
λεί ακόμη αυτοτελή πολιτική δύναμη. Η αστική τάξη μπορεί ακόμη 
να κινητοποιεί το προλεταριάτο για την εξυπηρέτηση των δικών της 
πολιτικών στόχων, να το συμπεριλάθει στον αγώνα ενάντια στη μο
ναρχία, τους γαιοκτήμονες, τη μη βιομηχανική αστική τάξη, δη
λαδή τους «εχθρούς των εχθρών του». Οι εργάτες συμπεριλαμβάνο- 
νται έτσι στον αγώνα της ιστορικά επαναστατικής ακόμη αστικής τά
ξης για την ανάπτυξη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής με το 
αντίστοιχο πολιτικό του εποικοδόμημα. Με τον τρόπο αυτό, το ίδιο 
το προλεταριάτο δημιουργεί τις βάσεις για την ολοσχερή υποταγή 
του στο κεφάλαιο, αλλά ταυτόχρονα και τις υλικές προϋποθέσεις για 
την απελευθέρωσή του. Η ανάπτυξη της μεγάλης βιομηχανίας οδή
γησε και στην ανάπτυξη των αντιφάσεων του καπιταλισμού σαν κοι
νωνικού συστήματος. «Ωστόσο η ανάπτυξη των αντιφάσεων μιας ι
στορικής μορφής παραγωγής αποτελεί τον μοναδικό ιστορικό δρόμο 
της διάλυσής της και του σχηματισμού μιας νέας.»2

Στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου, ο Μαρξ περιέγραψε τη φύση 
της μεγάλης βιομηχανίας και την επίδρασή της πάνω στην ανάπτυξη 
της εργατικής τάξης. Η φύση της «απαιτεί την αλλαγή στην εργασία, 
τη ροή της λειτουργίας, την ολόπλευρη κινητότητα του εργάτη»3. Ο 
εργάτης, συνδεμένος καθώς είναι με τη μεγάλη βιομηχανία, αποκτά 
αναγκαστικά μια ορισμένη εκπαίδευση4. Ο Μαρξ θεμελιώνει και γε
νικεύει εδώ σκέψεις του Ένγκελς, τις οποίες είχε διατυπώσει σε 
σχέση με την αγγλική εργατική τάξη: «το επίπεδο μόρφωσης των 
διάφορων εργατών [βρίσκεται] σε άμεση συνάρτηση με τη σχέση 
τους προς τη βιομηχανία [...] και ότι λοιπόν οι βιομηχανικοί εργάτες 
έχουν περισσότερο επίγνωση των συμφερόντων τους, οι εργάτες ορυ
χείων ήδη λιγότερο και οι γεωργοί ακόμη σχεδόν καθόλου.»3 
Ξεκινώντας απ’ αυτό, ο Ένγκελς διαπίστωσε ακόμη ότι οι εργοστα
σιακοί εργάτες αποτελούν τον πυρήνα του εργατικού κινήματος, ότι 
το εργατικό κίνημα «συντονίζει το βήμα του» με το βιομηχανικό κί
νημα. Εδώ έβλεπε την ιστορική σημασία της βιομηχανίας.

1. Ο.π., σελ 445
2. Ο.π., σελ. 506
3 Ο π , σελ. 504
4 Βλεπε ο π , σελ 505
5 F. Engels, «Die Lage der arbeitenden K lasse in England», M E W . τομ 2, 

σελ. 253.
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Ο Μαρξ θεμελίωσε την ιστορική σημασία της βιομηχανίας και 
κάτω από ένα άλλο πρίσμα, σε συσχετισμό με τη μελέτη της συνερ
γασίας και της συνδυασμένης εργασίας σαν μορφών κοινωνικής 
οργάνωσης της εργασίας, που αναπτύσσονται παραπέρα με τη 
μεγάλη βιομηχανία. Επειδή ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον, η κοινω
νική επαφή κατά την εργασία διεγείρει την άμιλλα και εντείνει τις 
«ζωτικές πνευματικές ικανότητες» των εργατών1. «Στη σχεδιασμένη 
συνεργασία με άλλους ο εργάτης αποβάλλει τους ατομικούς περιορι
σμούς του και αναπτύσσει τις ικανότητες του είδους του.»2 Ενώ ο 
Μαρξ διαπίστωνε το 1844 στα Οικονομικά-φιλοσοφικά χειρόγραφα  
ότι με τη δραστηριότητα στην εξυπηρέτηση του κεφαλαίου, απο
ξενώνονται από τον εργάτη, το «είδος» του, η ικανότητα για ελεύθε
ρη, συνειδητή δραστηριότητα, εδώ αποδείχνει ότι οι εργάτες απο
κτούν τις προϋποθέσεις για αυτήν ακριβώς την ελεύθερη, συνειδητή 
δραστηριότητα μόνο μέσα σε τούτη την ξένη προς αυτούς δραστη
ριότητα. Πρώτο βήμα σ ’ αυτή την ανάπτυξη των «ικανοτήτων του εί
δους» των εργατών είναι η από κοινού δράση τους, η αντίστασή τους 
ενάντια στο κεφάλαιο. Με τη μάζα των ταυτόχρονα απασχολούμενων 
εργατών αυξάνεται η αντίστασή τους ενάντια στο κεφάλαιο, όπως 
μειώνεται με τη διάσπασή τους, για παράδειγμα στην οικιακή βιομη
χανία ή στην αγροτική εργασία. Ο Μαρξ απόδειξε πως με το προτσές 
της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης αναπτύσσεται η «αυτεπίγνω
ση» των εργατών και μαζί μ’ αυτή και η ταξική πάλη μεταξύ αστικής 
τάξης και προλεταριάτου3.

Με τη βιομηχανική ανάπτυξη δημιουργούνται για το προλετα
ριάτο οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για το σχηματισμό ενώσεων. 
Τα μέσα παραγωγής συγκεντρώνονται σε αυξανόμενο βαθμό στο 
κεφάλαιο απέναντι στους εργάτες, πράγμα που ο Μαρξ χαρακτήρισε 
στις Βασικές γραμμές .«συγκέντρωση» ή συνένωση «σε αντικειμε
νική μορφή». Γ Γ αυτή τη συγκέντρωση σε αντικειμενική μορφή εί
ναι αναγκαία η συγκέντρωση πολλών εργατών «κάτω από τις επι
ταγές του κεφαλαίου», σαν συνένωση σε «υποκειμενική μορφή». Η 
συνένωση αυτή των εργατών δεν είναι ακόμη δική τους πράξη, είναι 
συνένωση που τους επιβάλλεται από τους κεφαλαιοκράτες4. Αποτε

1 Βλεπε Κ. Μαρξ, Το Κ εφαλαίο , τομος πρώτος, σελ 344
2 Ο π
3. Βλεπε ο.π , σελ 345, 478-179, 521-523, 677
4. Βλέπε Κ. Marx, «G rundnsse der Kritik der politischen ûkonom ie» , σελ

487
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λεί όμως σημαντική προϋπόθεση για τον ελεύθερο, συνειδητό συνα
σπισμό των εργατών, για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης τους και 
της αντίστασής τους ενάντια στο κεφάλαιο. Οι «υποχρεωτικές» συ
νενώσεις προωθούν την ανάπτυξη των εργατών σε «τάξη για τον 
εαυτό της», με συνείδηση της θέσης, του αγώνα και των καθηκόντων 
της, σε μια αυτοτελή, πολιτική, οργανωμένη δύναμη. Οι εργάτες 
αρχίζουν να συνασπίζονται συνειδητά, για να διασφαλίσουν τις άμε
σες προϋποθέσεις της εργασίας και της διαβίωσής τους. Εδώ, το κα
θαυτό αποτέλεσμα των αγώνων τους δεν είναι τόσο η άμεση επιτυχία, 
αλλά η όλο και εκτενέστερη και συνειδητή συνένωση των εργατών. 
Ο Μαρξ μιλάει στην Αθλιότητα της φιλοσοφίας (1847) για τον 
«διπλό σκοπό» των εργατικών ενοποιήσεων1, όπου η διατήρηση και 
διεύρυνση των εργατικών ενώσεων αποκτά μεγαλύτερη σημασία 
απέναντι στο συνενωμένο κεφάλαιο απ’ ό,τι η επικράτηση των άμε
σων συμφερόντων των εργατών, όπως για παράδειγμα, της διασφάλι
σης του μισθού. Οταν λοιπόν η «υποκειμενική» συνένωση των ερ
γατών εξαρτάται αντικειμενικά από τη συγκέντρωση του κεφαλαίου, 
τότε η συνειδητή συνένωση των εργατών, που βασίζεται σ’ αυτή τη 
συγκέντρωση, αποτελεί ολοένα και περισσότερο αποτέλεσμα και 
βάση του συνειδητού αγώνα του προλεταριάτου ενάντια στην α
στική τάξη. Εδώ αποδίδεται καθοριστική σημασία στην ύπαρξη και 
λειτουργία του επαναστατικού κόμματος της εργατικής τάξης. Η 
διαμόρφωση και οργάνωση του προλεταριάτου σε τάξη, σε πολιτική 
δύναμη, είναι ο αμέσως επόμενος στόχος του επαναστατικού κόμμα
τος.

Ο Μαρξ αναφέρει επανειλημμένα ότι η πρόοδος της βιομη
χανίας, ο μηχανισμός του καπιταλιστικού προτσές παραγωγής καταρ
τίζει τους εργάτες, τους συνενώνει και τους οργανώνει. Σε καμιά 
περίπτωση, ωστόσο, δεν θεωρούσε ότι αυτό αποτελεί μια αυτόματη, 
αυθόρμητη διαδικασία. Έβλεπε την επιρροή της μηχανοποιημένης 
μεγάλης βιομηχανίας πάνω στην ανάπτυξη των εργατών μέσα στη 
διαλεκτική και την αντιφατικότητά της. Και αν πρόβαλλε τη θετική 
πλευρά της φύσης της μεγάλης βιομηχανίας, παρατηρούσε ταυτό
χρονα και την αρνητική της επίδραση στους εργάτες. Η μεγάλη βιο
μηχανία καταργεί «κάθε ηρεμία, σταθερότητα και βεβαιότητα της 
ζωής του εργάτη», του αφαιρεΐ «διαρκώς [...] από το χέρι μαζί με το 
εργαλείο και το μέσο συντήρησης» και τον απειλεί «κάνοντας περιτ

1 Βλεπε Κ Marx, «Das Elend der Philosophie», σελ 180 Βλεπε επίσης Κε
φαλαίο I, Ενότητα 2 αυτής της μελετης.
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τή τη μερική λειτουργία του, να τον κάνει κι αυτόν περιττό»1. Ο σχε
τικός υπερπληθυσμός που δημιουργειται από τη βιομηχανία και τη 
συσσώρευση του κεφαλαίου προκαλεϊ συνεχώς ανάμεσα στους 
εργάτες ανταγωνισμό, πόυ τον εκμεταλλεύεται το κεφάλαιο, για να α
σκεί πίεση πανω στους εργάτες. «Η υπερβολική εργασία του απασχο
λημένου μέρους της εργατικής τάξης πληθαίνει τις γραμμές της εφε
δρείας της, ενώ αντίθετα η αυξημένη πίεση, που η εφεδρεία ασκεί με 
το συναγωνισμό της στους απασχολημένους εργάτες, τους υποχρεώ
νει να εργάζονται υπερβολικά και να υποτάσσονται στις προσταγές 
του κεφαλαίου.»2 Με τον ανταγωνισμό αυτό μεταξύ των εργατών, 
υφϊσταται μόνιμα και ο κίνδυνος ν’ αποδυναμωθούν οι οργανώσεις 
της εργατικής τάξης, να περιοριστούν οι οικονομικές και πολιτικές 
δυνατότητες λειτουργίας της. Και αυτό ακόμη περισσότερο, καθώς η 
αστική τάξη επιχειρεί μέχρι σήμερα να αποσπάσει την προσοχή της 
εργατικής τάξης από τα κοινωνικά αίτια της ανεργίας. Ο Μαρξ έκανε 
στο Κεφάλαιο  τη διαπίστωση ότι η ίδια η αστική τάξη είναι που ε
ξαγγέλλει φωναχτά και σκόπιμα τη μηχανή σαν δύναμη εχθρική για 
τον εργάτη3.

Αυτή η κατάσταση πραγμάτων ισχύει μέχρι και σήμερα. Αστοί 
ιδεολόγοι δεν παύουν να χρεώνουν στην επιστημονικοτεχν ική 
πρόοδο τη μαζική ανεργία και άλλα κοινωνικά τρωτά της καπιταλι
στικής κοινωνίας. Η επιστημονικοτεχνική πρόοδος χαρακτηρίζεται 
«Jobkiller»* που κλέβει από τους εργάτες τη βάση της ύπαρξής τους. 
Κατ’ αυτούς υπεύθυνη για την απελπιστική κατάσταση πολλών ανέρ
γων είναι η «ανώνυμη εξουσία» της τεχνικής. Το μίσος απέναντι σ ’ 
αυτή την τεχνική αποτρέπει από την ταξική πάλη ενάντια στο καπι
ταλιστικό σύστημα. Η αυξημένη εντατικοποίηση της εργασίας, που 
στις καπιταλιστικές χώρες συνδέεται με τη βιομηχανική ανάπτυξη, 
η εντονότερη εκμετάλλευση, η μαζική ανεργία και η ανασφάλεια σε 
σχέση με την ύπαρξή τους, εμποδίζουν τμήματα της εργατικής τάξης 
ν’ αναγνωρίσουν τα συμφέροντά τους και ν’ αγωνιστούν για την 
πραγμάτωσή τους.

Ο Μαρξ έβλεπε μια στενή σχέση ανάμεσα στον μισθωτό εργάτη 
και τον παουπερισμό. «Στον όρο ελεύθερος εργάτης  περιέχεται ήδη 
ότι είναι εξαθλιωμένος: δυνάμει εξαθλιωμένος [...] Αν η υπερεργασία

1 Κ. Μαρξ, Το Κ εφαλαίο, τομος πρώτος, σελ 505
2 Ο π , σελ 659
3 Βλεπε ο π σελ 452
* Φονιάς θεσεων εργασίας, (σημ του μετ )
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του δεν χρησιμεύει στον καπιταλιστή, τοτε αυτός δεν μπορεί να ε- 
κτελέσει την αναγκαία εργασία του. Δεν μπορεί να παράγει τα μέσα 
διαβίωσής του Δεν μπορεί τότε να τα αποκτήσει με την ανταλλαγή, 
αλλά, κι όταν τ’ αποκτήσει, είναι μόνο με το να περισσευουν γ ι’ 
αυτόν καποια ψιχία από την πρόσοδο.»1 Εδώ δεν πρέπει να παίρνεται 
υπόψη μονάχα η οικονομική πλευρά. Σε αλλο σημείο, ο Μαρξ α- 
ναφέρεται στην έλλειψη περιεχομενου και την ανασφάλεια της ζωής 
των εργατών, στην απομόνωση, την ηθική υποθάθμιση και την απο
κτήνωση πολλών εργατών, την έλλειψη προοπτικής για ξεπέρασμα 
αυτής της καταστασης, τον περιορισμό των δυνατοτήτων για πνευμα
τική ανάπτυξη και πολιτική δραστηριότητα2.

Η πολιτική αναπτυξη της εργατικής τάξης επηρεάζεται αρνη
τικά από τον κίνδυνο που διατρέχουν εργατικά στρώματα να γλι
στρήσουν στην έσχατη εξαθλίωση, κίνδυνο που συνδέεται με τη βιο
μηχανική ανάπτυξη. Μέσ’ από την ιστορία της αγγλικής βαμβακο- 
βιομηχανίας, ο Μαρξ έδειξε την αντιφατικότητα της βιομηχανικής 
ανάπτυξης στην επενέργειά της πάνω στις συνθήκες ζωής και στην 
πολιτική ανάπτυξη της εργατικής τάξης. Έδειξε πόσο στενά είναι 
συνδεμένη η μοίρα των εργοστασιακών εργατών με τη μοίρα του κε
φαλαίου3. Σε περιόδους ευημερίας και επέκτασης της βιομηχανίας 
προκύπτουν ως επί το πλείστον ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη 
της εργατικής τάξης. Έτσι, σε συνέχεια των χρόνων της ευημερίας 
1822-23 καταργηθηκαν οι νόμοι ενάντια στο δικαίωμα του συνε- 
ταιρίζεσθαι που είχαν γίνει αποδεκτοί το 1799-1800 από το αγγλικό 
κοινοβούλιο και απαγορεύτηκε η όποια ίδρυση και δραστηριότητα 
εργατικών οργανώσεων. Η άνθιση του έτους 1845 οδήγησε στην 
κατάργηση, το 1846, των νόμων για τα σιτηρά.

Ευνοϊκοί όροι για την ανάπτυξη του κεφαλαίου οδηγούν σε 
«“άνετες και φιλελεύθερες” μορφές» της σχέσης εξάρτησης των ερ
γατών από το κεφάλαιο. «Όπως όμως τα καλύτερα ρούχα, η καλύτε
ρη τροφή και μεταχείριση [...] δεν καταργούν καθόλου τη σχέση 
εξάρτησης και την εκμετάλλευση του δούλου, έτσι δεν καταργούν 
και τη σχέση εξάρτησης και την εκμετάλλευση του μισθωτού 
εργάτη. Η αύξηση της τιμής της εργασίας [...] σημαίνει στην πραγ

1 Κ Marx, «Grundnsse der Kritik der politischen ûkonom ie», σελ. 505
2 Βλεπε ο π ,  σελ 212 Κ. Marx, «Zur Kritik der politischen ûkonom ie. Ma- 

nusknpt 1861-1863», M E G A 2, Ενότητα 2, τομ. 3 I, σελ 275-276
3 Βλεπε Κ Μαρξ, Το Κ εφ ά λα ιο, τομος πρώτος, σελ 471 κ επ
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ματικότητα μόνο πως το μέγεθος και το θάρος της χρυσής αλυσίδας, 
που ο ίδιος ο μισθωτός εργάτης έχει κιόλας σφυρηλατήσει για τον 
εαυτό του, επιτρέπουν ένα χαλαρότερο σφίξιμό της.»1 Εποχές κρί
σης, αντίθετα, συνδέονται για την εργατική τάξη με μεγάλη αθλιότη
τα και όλο και μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική καταπίεση από 
την αστική τάξη. Σε τέτιες περιόδους μπορούν όμως να αυξηθούν και 
οι επαναστατικές δραστηριότητες της εργατικής τάξης. Ο Μαρξ έ
δειξε ότι κατά τις κρίσεις των χρόνων 1825, 1830, 1840 και 1847 πα
ρουσιάστηκαν μεγάλη κατάσταση ανάγκης, μειώσεις μισθών, λοκ- 
άουτ σε θάρος των εργατών και στρατιωτική κατάληψη ολόκληρων 
πόλεων, αλλά ταυτόχρονα και συχνές, κατά ένα μέρος μακροχρόνιες 
απεργίες των εργατών ενάντια στις προσπάθειες της αστικής τάξης 
να ρίξει τα βάρη της κρίσης στους εργάτες2.

Οι αντιφάσεις κι οι διαμάχες μεταξύ συμφερόντων μέσα στους 
κόλπους της αστικής τάξης ή και ανάμεσα στην αστική τάξη και 
τους μεγαλογαιοκτήμονες μπορούν να επιδράσουν ευνοϊκά στην πο
λιτική ανάπτυξη της εργατικής τάξης, αλλά μόνο στο βαθμό που το 
προλεταριάτο καταφέρνει, σαν αυτοτελής πολιτική δύναμη, να χρη
σιμοποιήσει συνειδητά αυτές τις αντιφάσεις και τους αγώνες για τη 
δική του πάλη. Ή δη στο Μ ανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμμα
τος, οι Μαρξ και Ένγκελς αναφέρουν ότι η αστική τάξη βρίσκεται 
σε διαρκή αγώνα, «πρώτα, ενάντια στην αριστοκρατία. Αργότερα, 
ενάντια σε κείνες τις ομάδες της ίδιας της αστικής τάξης, που τα 
συμφέροντά τους έρχονται σε αντίθεση με την πρόοδο της βιομη
χανίας. Και πάντα, ενάντια στην αστική τάξη όλων των άλλων 
χωρών. Σε όλους αυτούς τους αγώνες, βρίσκεται υποχρεωμένη να 
κάνει έκκληση στο προλεταριάτο, να ζητάει τη βοήθειά του και να 
το τραβάει έτσι στην πολιτική κίνηση. Έ τσι η ίδια η αστική τάξη 
προμηθεύει στους προλετάριους τα δικά της (πολιτικά και γενικά -  
προστέθηκε στην έκδοση του 1888) στοιχεία μόρφωσης, δηλαδή 
τους προμηθεύει όπλα ενάντια στον ίδιο τον εαυτό της»3. Ο Μαρξ το 
απόδειξε αυτό στο Κεφάλαιο  βασιζόμενος σε πλούσιο υλικό. Έ τσι 
έδειξε μέσ’ από τη διαμάχη της αστικής τάξης με τους μεγαλογαιο
κτήμονες για τους νόμους των σιτηρών στην Αγγλία, ότι κατά τη 
διένεξη αυτών των δυο «κλεφτών» προέκυψαν πλεονεκτήματα για το

1. Ο π ,  σελ 639,640.
2 Βλέπε ό π , σελ 470 κ επ
3 Κ Μαρξ/Φ Ενγκελς, Μ ανιφ έστο  του Κ ομμουνισ τικού Κ όμματος , ό.π , 

σελ 32
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προλεταριάτο. Από τη μια πλευρά πρόβαλε η αστική τάξη ενάντια 
στη γαιοκτησία και απόδειξε πόσο λίγο προστάτευαν οι νόμοι για τα 
σιτηρά τον πραγματικό σιτοπαραγωγό και απαίτησε την κατάργησή 
τους. Από την άλλη πρόθαλαν οι γαιοκτήμονες ενάντια στη βιομηχα
νική αστική τάξη, ξεσκεπάζοντας τις συνθήκες στα αγγλικά εργο
στάσια και αναπτύσσοντας τον αληθινό «“διπλωματικό τους ζήλο” 
υπέρ μιας εργοστασιακής νομοθεσίας». Και αυτός «ο θορυβώδικος, 
γεμάτος εμπάθεια καβγάς ανάμεσα στις δυο ομάδες της κυρίαρχης 
τάξης για το ζήτημα, ποια από τις δυο εκμεταλλεύεται πιο ξετσίπωτα 
τον εργάτη, εκμαίευσε και απ’ τα δεξιά και απ’ τ’ αριστερά την αλή
θεια»1.

Ο Μαρξ πήρε και πάλι μια ιδέα, που είχε εκφράσει νωρίτερα, 
στη Γερμανική ιδεολογία, και τη διατύπωσε ακριβέστερα. Έτσι 
τονίζει και στο Κεφάλαιο ότι ο αγώνας για τα αντιφατικά συμφέρο
ντα μέσα στους κόλπους της κυρίαρχης τάξης καταλαγιάζει αμέσως 
μόλις κινδυνέψει η ύπαρξη της αστικής κοινωνίας στο σύνολό της 
από επαναστατικές ενέργειες του προλεταριάτου2. Γενικά, η αστική 
τάξη αντιτασσόταν και αντιτάσσεται αποφασιστικά στην ανα
πτυσσόμενη αντίσταση των εργατών και στην οργάνωσή τους. Από 
τον 14ο αιώνα και πέρα, μέχρι την κατάργηση των νόμων για το δι
καίωμα του συνεταιρίζεσθαι στην Αγγλία το 1825, η οργάνωση των 
εργατών τιμωρούνταν σαν βαρύ έγκλημα. Το αγγλικό κοινοβούλιο 
παραιτήθηκε από τους νόμους ενάντια στις απεργίες και τα τρέιντ 
γιούνιον, μόνο παρά τη θέλησή του και κάτω από την πίεση των 
μαζών. Αφού το 1825 οι νόμοι για το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι 
έπεσαν ενμέρει, μπροστά στην απειλητική στάση του προλεταριά
του, και το 1871 αναγνωρίστηκαν με νόμο τα τρέιντ γιούνιον, η α
στική τάξη επανάφερε την παλιά κατάσταση, υπάγοντας τα μέσα, 
που χρησιμοποιούσαν οι εργάτες σε μια απεργία ή στον αγώνα ενα
ντία στα λοκ-άουτ, σε μια «έκτακτη [ποινική] νομοθεσία». Η προ
τροπή για προσχώρηση σε εργατικές οργανώσεις δυσφημιζόταν σαν 
«εξαναγκασμός» και «βίαιος καταναγκασμός» και τιμωρείτο σαν ποι
νικό αδίκημα. Κι η ίδια η -  ακόμη επαναστατική -  γαλλική αστική 
τάξη αφαίρεσε από τους εργάτες το «δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι 
που μόλις το είχαν καταχτήσει». Μ’ ένα «διάταγμα της 14 του Ιούνη 
1791 χαρακτήρισε όλες τις εργατικές ενώσεις σαν “επιβουλή ενάντια

1 Κ. Μαρξ, Το Κ εφαλαίο, τομος πρώτος, σελ. 700
2 Βλεπε ο.π., σελ 616-618
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στην ελευθερία και τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου”» 
και αξιόποινες1.

Η πολιτική ανάπτυξη της εργατικής τάξης δυσχεραίνεται και 
από το γεγονός ότι η αστική τάξη αντιτάσσει στον αγώνα των ερ
γατών τις δικές της ενώσεις. Έ τσι, το 1855, οι άγγλοι εργοστασιάρ
χες δημιούργησαν ενάντια στην εργοστασιακή νομοθεσία μια ένω
ση, επιφορτισμένη με την άντληση χρημάτων για την κάλυψη των 
δικαστικών εξόδων και προκειμένου να διεξάγονται οργανωμένα οι 
δίκες, που προκαλούνταν από τις καταγγελίες των επιθεωρητών ερ
γασίας για τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούσαν μέσα στα αγ
γλικά εργοστάσια. Αποκαλύπτοντας το μέσο κέρδος και το μέσο πο
σοστό κέρδους, ο Μαρξ κατονόμασε και τα οικονομικά αίτια για το 
ότι οι κεφαλαιοκράτες αποτελούν μια «αληθινή μασωνική αδελφότη
τα» απέναντι στο σύνολο της εργατικής τάξης. Έδειξε ότι το μέσο 
ποσοστό κέρδους, άσχετα από τις όποιες περιστάσεις, εξαρτάται 
από το βαθμό εκμετάλλευσης του συνόλου της εργασίας από το σύνο
λο του κεφαλαίου2.

Σήμερα, η αστική τάξη, στις κρατικομονοπωλιακές χώρες, έχει 
στη διάθεσή της συστήματα εξουσίας και κυριαρχίας, που φτάνουν 
την τελειότητα. Στόχος τους είναι η καθήλωση της αντίστασης της 
εργατικής τάξης, που έχει αποκτήσει δύναμη, και η ενσωμάτωση 
μεγάλων τμημάτων των εργατών στο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Από 
τότε που διαμορφώθηκε ο μαρξισμός, σημαντικό κι επικίνδυνο ρόλο 
παίζει εδώ ο αντικομμουνισμός, στις πολυποίκιλες μορφές και κα
τευθύνσεις του, ενώ, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση και την ί
δρυση του σοβιετικού κράτους, στο επίκεντρο βρίσκεται ο αντισο- 
θιετισμός. Από την πλευρά της θεωρίας, ιδεολογίας και πρακτικής 
πολιτικής της ιμπεριαλιστικής αστικής τάξης, σαν το σημαντικότε
ρο όπλο της ενάντια στον υπαρκτό σοσιαλισμό, ενάντια στο παγκό
σμιο εργατικό κίνημα και σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, ο αντι- 
κομμουνισμός στηρίζεται σε μια γερά οικοδομημένη υλική βάση, με 
μορφές που φτάνουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστήμα
τα επιτήρησης και ελέγχου, μέχρι τις ειδικές στρατιωτικές μονάδες.

Η δυναμική ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων στις καπιτα
λιστικές χώρες οδήγησε στη διεθνοποίηση του κεφαλαίου με τη 
μορφή των διεθνών μονοπωλίων. Αυτή η διεθνοποίηση του κεφα
λαίου είναι συνδεμένη με την εντονότερη ανάπτυξη του διεθνούς χα

1 Ό .π  , σελ 763, 766.
2 Βλέπε Κ Μαρξ, Το Κεφαλαίο, τομος τρίτος, σελ 119-120,249-250.

142



ρακτήρα του προλεταριάτου. Ανοίγει νέες δυνατότητες για το συντο
νισμό σε διεθνή κλίμακα του αγώνα της εργατικής τάξης ενάντια στη 
διεθνώς ενοποιημένη αστική τάξη. Αυτή η διεθνοποίηση του κεφα
λαίου στρέφεται ταυτόχρονα προς μια ενισχυμένη υποταγή της 
παγκόσμιας εργατικής τάξης στα μεγαλύτερα μονοπώλια. Τα διεθνή 
μονοπώλια αποτελούν σήμερα την πηγή και κύρια θάση της διεθνούς 
αντεπανάστασης, που στρέφει τις πολιτικές της δραστηριότητες στη 
διάσπαση του εργατικού κινήματος. Τα διεθνή μονοπώλια χρησιμο
ποιούν συστηματικά τις διαφορές στο επίπεδο των μισθών, στις 
συνθήκες εργασίας, στην κοινωνική ασφάλιση, στον συνδικαλι
στικό θαθμό οργάνωσης, καθώς και στην αγωνιστική δύναμη και την 
πολιτική συνειδητότητα του προλεταριάτου, για να κάνουν πιο έντο
νη την εκμετάλλευση. Με οικονομικές και πολιτικές διακρίσεις, α
ναζωπύρωση του εθνικισμού και του ρατσισμού, τα διεθνή μονοπώ
λια επιδιώκουν να στρέψουν τους εργάτες διαφόρων χωρών, τους μεν 
ενάντια στους δε. Διαφθείροντας το μέσο και κατώτερο διευθυντικό 
προσωπικό και με εύστοχες «ανταλλαγές στελεχών» προσπαθούν να 
δημιουργήσουν ένα νέο είδος εργατικής αριστοκρατίας που να ε
μποδίζει όσο είναι δυνατό τη συμπόρευση των εργατών από διάφορες 
χώρες και να αποτελεί ένα στήριγμα για τα μονοπώλια στον αγώνα 
ενάντια στους εργαζόμενους1.

Ο Μαρξ έδειξε στο Κεφάλαιο  ότι η βιομηχανική ανάπτυξη δη
μιουργεί μια πειθαρχία στρατώνα ανάμεσα στους εργάτες και ολο
κληρώνει το χωρισμό των εργατών σε χειρωνακτικούς εργάτες και σε 
επιστάτες εργασίας, σε «κοινούς φαντάρους της βιομηχανίας και σε 
υπαξιωματικούς της βιομηχανίας». Η μεγάλη βιομηχανία δημιουρ
γεί μια «ιεραρχική κλιμάκωση των ίδιων των εργατών». Ο κεφαλαιο
κράτης παραχωρεί τη λειτουργία της υψηλής επίβλεψης στο προτσές 
παραγωγής «σε μια ειδική κατηγορία μισθωτών εργατών». Αυτοί οι 
«overlookers» «στη διάρκεια του προτσές εργασίας διοικούν εξ ονό
ματος του κεφαλαίου»'2. Ο Μαρξ επισήμανε ότι το κεφάλαιο «εξα
γοράζει» συνειδητά αυτά τα τμήματα της εργατικής τάξης, αφήνει 
ένα μέρος του κέρδους να περιέλθει στον επιστάτη, έτσι ώστε αυτός 
να ενεργεί προς το «συμφέρον του εργοδότη ενάντια στο συμφέρον

1 Βλέπε Χρονικά κομματικής μόρφωσης του ΕΣΚΓ. Υποδείξεις για  τις 
σπουδές των συμμετεχοντων στα σεμινάριά για την επίκαιρη σημασία της θεωρίας 
του Λενιν για τον ιμπεριαλισμό. 2ο έτος σπουδών, Βερολίνο 1983, σελ 40 κ επ. 
Lothar W inter, Das Proletariat in der W elt von heute, σελ 122 κ.επ.

2. Κ Μ αρξ, Το Κ εφαλα ίο , τομος πρώτος, σελ. 347, 376, 440
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της τάξης του»1. Το πιο καλοπληρωμένο αυτό τμήμα της εργατικής 
τάξης, που ο Μαρξ το χαρακτηρίζει «αριστοκρατία», εκπροσωπεί 
μέσα στην εργατική τάξη τα συμφέροντα της αστικής τάξης και πα
ρεμποδίζει έτσι την αυτοτελή πολιτική ανάπτυξη της εργατικής τά
ξης-

Η αστική τάξη δωροδοκεί αδιάκοπα τμήματα της εργατικής τά
ξης, στην προσπάθειά της να τα προσελκύσει ιδεολογικά και πολι
τικά στις θέσει της. Οι ιστορικές εμπειρίες του αγώνα ενάντια στον 
οπορτουνισμο, της δράσης και διάλυσης της Δεύτερης Διεθνούς δεί
χνουν πως, με τη μετάβαση στον ιμπεριαλισμό και τη δημιουργία του 
μονοπωλιακού κέρδους, αυξάνονται οι δυνατότητες για την αστική 
τάξη να δωροδοκεί τμήματα της εργατικής τάξης και να τα εντάσσει 
στο- σύστημά της, ενώ οι μορφές με τις οποίες ενεργεί μπορούν 
θαυμάσια ν’ αλλάζουν συνεχώς.

Η ανάλυση του Μαρξ για τη βιομηχανική ανάπτυξη δείχνει την 
αντιφατική επίδραση της καπιταλιστικής ανάπτυξης των παραγω
γικών δυνάμεων πάνω στην πολιτική ανάπτυξη της εργατικής τάξης. 
Στο σύνολό της, ωστόσο, η ανάπτυξη της βιομηχανίας προωθεί την 
πολιτική ανάπτυξη της εργατικής τάξης. Ο Ένγκελς διαπίστωσε ότι, 
όταν η βιομηχανίά και η συγκεντροποίηση στις μεγάλες πόλεις 
αυξάνεται, οι εργάτες αποκτούν «κοινωνική και πολιτική σημασία» 
και προωθείται ο χωρισμός τους από την αστική τάξη. Οι εργάτες α
ναπτύσσουν τις δικές τους αντιλήψεις, τις δικές τους πολιτικές ορ
γανώσεις, κάτω από την καθοδήγηση των οποίων επεξεργάζονται τη 
δική τους πολιτική και γίνονται οι ίδιοι το υποκείμενο μέσα στους 
πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες στην αστική κοινωνία2.

3.2. Για τη διαλεκτική του οικονομικού και πολιτικού αγώνα
της εργατικής τάξης για την κοινωνική της απελευθέρωση

Το ζήτημα της σχέσης του οικονομικού και του πολιτικού 
αγώνα υπήρξε από τις απαρχές του εργατικού κινήματος μέχρι και 
σήμερα σε καπιταλιστικές χώρες από τα πιο πολυσυζητημένα προ
βλήματα.

Κάποιες πρώτες θέσεις πήραν για το θέμα αυτό οι Μαρξ και 
Ένγκελς ήδη στα πρώτα τους έργα, όπως είναι Η  κατάσταση της ερ

1 Κ Marx. «G rundnsse der Kritik der politischen O konomie». σελ 213
2 Βλεπε F. Engels, «Die Lage der arbeitenden Klasse in England», σελ 349
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γαζόμενης τάξης σ την Αγγλία, Η  γερμανική ιδεολογία, Η  αθλιότητα 
της φιλοσοφίας, το Μ ανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος'. 
Τον 19ο αιώνα, στα μέσα της δεκαετίας του ’60, το ζήτημα αυτό α- 
ποτέλεσε πάλι αντικείμενο σφοδρών αντιπαραθέσεων, όπου μπήκε 
για συζήτηση και ο ρόλος των συνδικάτων.

Σε αντιδιαστολή με τα όσα διατύπωσαν οι Μαρξ και Ένγκελς 
στα έργα τους της δεκαετίας του ’40, διαπιστώνουμε στα οικονομικά 
έργα τους σημαντικές γνωσιακές προόδους στον καθορισμό αυτής 
της σχέσης.

Διατηρήθηκαν θεμελιακές θέσεις, όπως είναι η υπαγωγή του οι
κονομικού αγώνα στον πολιτικό, η διεξαγωγή του οικονομικού 
αγώνα σαν «παιδεία» στον πολιτικό αγώνα, για τη δημιουργία ευ
νοϊκότερων κοινωνικών συνθηκών για τον πολιτικό αγώνα. Εμπεδώ
θηκαν ουσιαστικά στο Κεφάλαιο, μέσα από τις εμπειρίες της προλε
ταριακής ταξικής πάλης και με βάση το υλικό των οικονομικών δε
δομένων που είχε μελετηθεί.

Οι Μαρξ και Ένγκελς έβλεπαν, κατά τη δεκαετία του ’40, σαν 
κύρια λειτουργία του οικονομικού αγώνα τη συμβολή του στην πολι
τική διαμόρφωση του προλεταριάτου, και σε σύγκριση μ’ αυτό θεω
ρούσαν τις επιπτώσεις του οικονομικού αγώνα πάνω στον καθορι
σμό του ύψους των μισθών σημαντικά μικρότερες.

Ο Ένγκελς εκτίμησε αργότερα την αξιολόγηση των δυνατοτή
των του οικονομικού αγώνα, που είχαν κάνει ο ίδιος και ο Μαρξ 
κατά τη δεκαετία του ’40 και διαπίστωσε ότι είχαν δει εδώ «πολύ 
μεγάλους περιορισμούς»2. Αυτό οφειλόταν σε διάφορους λόγους. Σε 
μια σειρά γραπτά της δεκαετίας του ’40, οι Μαρξ και Ένγκελς υπο
στήριζαν την άποψη ότι η τιμή του εμπορεύματος «εργατική δύναμη» 
αντιστοιχεί κατά κανόνα στον ελάχιστο μισθό και ότι οι μισθοί μπο
ρούν να κυμαίνονται μόνο ως προς αυτόν τον ελάχιστο μισθό. Απ’ 
αυτό συμπέραιναν οι Μαρξ και Ένγκελς ότι οι δυνατότητες επίδρα
σης στο ύψος των μισθών μέσω του αγώνα των εργατών ήταν λίγες3.

1 Βλεπε Κεφαλαίο 1, Ενότητα 2 αυτής της μελετης
2. F. Engels, «In Sachen Brentano contra Marx wegen angeblicher Zitatsfal- 

schung», M E W , τομ 22, σελ 95.
3 Βλεπε F Engels, «Umrisse zu einer Kritik der N ationalokonom ie», M E W , 

τομ. 1, σελ 522 F Engels, «Die Lage der arbeitenden Klasse in England», σελ 307 
κ επ Κ. Marx, «Das Elend der Philosophie», σελ 83 Κ Μαρξ/Φ Ενγκελς, Μ α
νιφέστο  του Κ ομμουνισ τικού Κόμματός, σελ 39 Κ Μαρξ, «Μισθωτή εργασία 
και κεφαλαίο», Δ ιαλεχ τα  Εργα. τομ I, σελ 86-87
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Αλλά ήδη στα έργα Η αθλιότητα της φιλοσοφίας  και Μισθωτή ερ
γασία και κεφάλαιο, ο Μαρξ εξέφρασε την άποψή του για το πρό
βλημα του σχετικού μισθού εργασίας και έδειξε ότι ο μισθός των ερ
γατών βρίσκεται σε αντίστροφη αναλογία προς το κέρδος του καπι
ταλιστή1. Μισθολογικές αυξήσεις οδηγούν έτσι σε αφαίρεση από το 
κέρδος κι όχι σε γενική αύξηση τιμών, όπως υποστήριζε για παρά
δειγμα και ο Προυντόν Ο Προυντόν ήταν της άποψης ότι οι απεργίες 
επιδρούν αντίθετα προς τις αναγκαιότητες του οικονομικού συστή
ματος και είναι γ ι’ αυτό το λόγο παράνομες.

Η αντίληψη για τον σχετικό μισθό εργασίας ήταν ένα πρώτο 
βήμα για τη διαπίστωση του μεγάλου ρόλου που παίζει ο αγώνας της 
εργατικής τάξης κατά τον καθορισμό του μισθού εργασίας. Οι α
ντιλήψεις των Μαρξ και Ένγκελς για την επίδραση του οικονομι
κού αγώνα πάνω στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης αντιστοι
χούσαν στην ιστορική κατάσταση της δεκαετίας του ’40. Οι εργάτες, 
οργανωμένοι σε ασταθείς συνδικαλιστικές ενώσεις, σχεδόν πάντα 
υπόκυπταν στο κεφάλαιο στους τοπικούς αγώνες. Οι μισθοί τις πε
ρισσότερες φορές δεν αντιστοιχούσαν καν στο ελάχιστο όριο ύπαρ
ξης’·

Οι Μαρξ και Ένγκελς είχαν συνάμα και την αντιπαράθεση με 
τον Προυντόν, που αρνιόταν τη συμμετοχή των εργατών στον πολι
τικό αγώνα και προειδοποιούσε ότι οι εργάτες «“τολμούν μέσω των 
συνασπισμών να θέλουν να ασκήσουν βία στο μονοπώλιο”»3. Οι 
Μαρξ και Ένγκελς πρόβαλαν, ιδίως κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, τη ση
μασία του οικονομικού αγώνα για την πολιτική ανάπτυξη των ερ
γατών. Ο Μαρξ υπενθυμίζει σ’ ένα γράμμα προς τον Τζον Μάλκολμ 
Λάντλοου, τον Απρίλη του 1869, ότι είχε αποδείξει ήδη το 1847 την 
αναγκαιότητα των συνδικάτων, σε μια εποχή, «που όλοι οι πολιτικοί 
οικονομολόγοι κι όλοι οι σοσιαλιστές ήταν σύμφωνοι σ’ ένα και μο- 
ναδικο σημείο -  την καταδίκη των τρέιντ γιούνιον»4. Η έμφαση 
αυτή στο γεγονός ότι ο οικονομικός αγώνας είναι αναγκαίος, ανταπο- 
κρινόταν στις απαιτήσεις της πολιτικής διαμόρφωσης της εργατικής 
τάξης. Ο Λένιν αξιολόγησε τα λόγια του Μαρξ στο έργο Η αθλιότη
τα της φιλοσοφίας  σαν «το πρόγραμμα και την τακτική του οικονο

1 Βλεπε Κ. Marx, «Das Elend der Philosophie», σελ 176 Κ Μαρξ, «Μ ισθω
τή εργασία και κεφάλαιο», σελ 98-99

2 Βλεπε Ursula H errm ann. D er K am pf von Karl Marx urn eine revolutionare 
G ewerkschaftspolitik in der I Internationale 1864 bis 1868, Berlin 1968.

3 K Marx. «Das Elend der Philosophie», σελ 178
4 Marx an John Malcolm Ludlow, 10 April 1869 M E W , τομ 32, σελ 600
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μικού αγώνα και του συνδικαλιστικού κινήματος για μερικές δε
καετίες, για όλη τη μακρόχρονη εποχή της προετοιμασίας των δυνά
μεων του προλεταριάτου “για την επερχόμενη μάχη”»1.

Με την εντατική οικονομική έρευνα του Μαρξ, με την επεξερ
γασία του Κεφαλαίου και την αξιολόγηση των νέων εμπειριών της 
ταξικής πάλης κατά τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, οι ήδη υπάρχου- 
σες γνώσεις για τη σχέση του οικονομικού και του πολιτικού αγώνα 
της εργατικής τάξης εμπεδώθηκαν με ποιοτικά νέες γνώσεις και οι
κονομικά δεδομένα. Ταυτόχρονα, οι Μαρξ και Ένγκελς απόκτησαν 
νέες γνώσεις και ιδιαίτερα μια βαθύτερη κατανόηση της σχέσης ε
ναλλαγής ανάμεσα στον οικονομικό και τον πολιτικό αγώνα. Για να 
γίνουν αντιληπτές αυτές οι πρόοδοι στη γνώση, πρέπει να δούμε τα 
αποτελέσματα της οικονομικής έρευνας σε άμεση συνάρτηση με τα 
υλικά και τα ντοκουμέντα της Πρώτης Διεθνούς που συνέταξαν οι 
Μαρξ και Ένγκελς. Έ τσι βρήκαν π.χ. τα επαναστατικά συμπερά
σματα του πρώτου τόμου του Κεφαλαίου τον αντίκτυπο τους σε μια 
εισήγηση που παρουσίασε ο Μαρξ στο γενικό συμβούλιο της Πρώ
της Διεθνούς, με θέμα Μισθός, τιμή και κέρδος, καθώς και στις α
ποφάσεις των συνδικάτων του Συνεδρίου της Γενεύης της Πρώτης 
Διεθνούς. Αυτά τα έργα λοιπόν, παρ’ όλη την εξειδίκευσή τους, μπο
ρεί κανείς να τα δει σαν μια ενότητα2.

Εξωτερική αφορμή για την εντατική απασχόληση με τα ζητήμα
τα του οικονομικού αγώνα και της σχέσης του με τον πολιτικό αγώνα 
μπορεί να ήταν για τους Μαρξ και Ένγκελς μια -  όπως θα πρέπει να 
χαρακτηρίζεται -  «πραγματική επιδημία από απεργίες»3 στην ευρω
παϊκή ήπειρο, το 1865, για μισθολογικές αυξήσεις. Με τον ίδιο 
τρόπο παροτρύνθηκαν να ασχοληθούν με τα ζητήματα αυτά από τις 
ασάφειες που είχαν διαδοθεί μέσα στο εργατικό κίνημα, τόσο για τις 
δυνατότητες των αγώνων για τους μισθούς όσο και για τον πολιτικό 
αγώνα της εργατικής τάξης και τη σχέση ανάμεσα στα δύο. Παράλ
ληλα με τις αντιλήψεις, για παράδειγμα των Φέρντιναντ Λασάλ και 
Τζον Ουέστον, ότι οι αγώνες για τους μισθούς είναι άχρηστοι κάτω 
από τις καπιταλιστικές συνθήκες κι ότι τα συνδικάτα βλάπτουν, 
υπήρχαν και απόψεις όπως ότι η δράση των συνδικάτων έπρεπε να 
περιοριστεί σε οικονομικούς αγώνες, π.χ. στα αγγλικά τρέιντ γιού
νιον. Πάνω σ’ αυτό παρουσιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’60 ο

1 Β I Λενιν. «Καρλ Μαρξ». Απαντα, τομ 26, σελ 77
2 Βλεπε Ursula H errm ann,D er K am pf von Karl M arx um eine revolutionare 

Ccwerkschaftspohtik m  der I Internationale 1864 bis 1868. σελ 240
3 K Μαρξ. Μ ισθός, τιμή και κέρδος, εκδ «Σύγχρονη Εποχή», σελ 5
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Μ ιχαήλ Μπακούνιν με τη θέση της «αποχής από κάθε πολίτικη» 
στην Πρώτη Διεθνή1.

Η αποκάλυψη του μηχανισμού της παραγωγής υπεραξίας στο 
Κεφάλαιο  ήταν και είναι η καθοριστική θεωρητική βάση για τη δια
λεύκανση όλων αυτών των ζητημάτων, των τόσο σημαντικών για τον 
πρακτικό αγώνα της εργατικής τάξης.

Με την αποκάλυψη του νόμου της υπεραξίας ξεπερνιέται τελειω
τικά η αντίληψη για το κατώτατο όριο μισθού και για τους περιορι
σμούς, που προκύπτουν από αυτήν, στην εκτίμηση της αποτελεσμα- 
τικότητας του συνδικαλιστικού αγώνα σε μισθολογικά θέματα. Απο
δείχνοντας ότι από την ίδια τη σχέση του κεφαλαίου δεν προκύπτουν 
όρια για την παραγωγή υπεραξίας, ότι ο καθορισμός της διάρκειας 
της εργάσιμης ημέρας και του ύψους του μισθού μπορεί να επιτευ
χθεί μόνο με τον αγώνα ανάμεσα στην αστική και την εργατική τάξη, 
ο Μαρξ έδειξε την αναγκαιότητα και τη δικαίωση του συνδικαλιστι
κού αγώνα για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης 
των εργατών. Γίνεται σαφές ότι ο ίδιος ο κεφαλαιοκράτης πρέπει να 
εξαναγκαστεί για την πληρωμή της αξίας του εμπορεύματος «εργα
τική δύναμη» μέσω του αγώνα της εργατικής τάξης. Εδώ είναι ση
μαντική η διαπίστωση ότι η αξία του εμπορεύματος «εργατική δύνα
μη» δεν συμπεριλαμβάνει μόνο τα αναγκαία μέσα συντήρησης, αλλά 
κι ένα ιστορικό στοιχείο, που καθορίζεται από τη βαθμίδα του πολι
τισμού, από τις γενικές συνθήκες και τις απαιτήσεις της ζωής που έ
χουν οι εργάτες μιας χώρας2. Κύρια αυτό το ιστορικό, κοινωνικό 
στοιχείο της αξίας της εργατικής δύναμης καθορίζεται ουσιαστικά 
από την ταξική πάλη ανάμεσα στην αστική τάξη και τους εργάτες. Ο 
κεφαλαιοκράτης προσπαθεί να συμπιέσει το μισθό εργασίας στο φυ
σικό κατώτατο όριο, ενώ οι εργάτες παλεύουν για τη συνολική αξία 
του εμπορεύματος «εργατική δύναμη»3.

Με την ανάλυση των σημαντικότερων συσχετισμών ανάμεσα 
στην αξία της εργατικής δύναμης και την εντατικότήτα και παραγω
γικότητα της εργασίας, ο Μαρξ απόδειξε στο Κεφάλαιο  ότι όσο η 
παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται, η αξία της εργατικής δύνα
μης μπορεί να πέφτει, μολονότι αυξάνονται οι μισθοί. Κι εδώ ε- 
ξαρτάται από την ταξική πάλη κατά πόσο η υψηλότερη παραγω

1. Βλέπε Κ εφαλαίο V , Ενότητα 1 αυτής της μελετης
2 Βλεπε Κ Μαρξ, Το Κ εφάλαιο , τόμος πρώτος, σελ. 184.
3. Βλεπε Κ. Μαρξ, Μ ισθός, τιμη  και κέρδος, σελ 74-76
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γικότητα της εργασίας οδηγεί σε αυξήσεις των μισθών1. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο πρέπει να δει κανείς και το πρόβλημα που αφορά τον ποσο
στιαίο ή και αναλογικό μισθό εργασίας. Ο Μαρξ έδειξε ότι για τη 
σχέση εξουσίας ανάμεσα στον κεφαλαιοκράτη και τον εργάτη, το 
καθοριστικό δεν είναι το απόλυτο ποσό του μισθού, αλλά ο ποσο
στιαίος μισθός εργασίας. Η σχέση, η αναλογία μεταξύ μισθού ερ
γασίας και κέρδους γίνεται «πραγματική στιγμή της οικονομικής 
ζωής» και για την ταξική πάλη «η μέτρηση της απόστασης κι απ’ τις 
δυο πλευρές γίνεται» αποφασιστικά σημαντική2. Ο αγώνας της εργα
τικής τάξης πρέπει λοιπόν να στρέφεται και προς την κατεύθυνση 
αυτή, να μη μεταβάλλονται δηλαδή οι αναλογίες μεταξύ μισθού ερ
γασίας και κέρδους υπερβολικά σε όφελος του κέρδους, ώστε να μη 
βαθαίνει έτσι το κοινωνικό χάσμα ανάμεσα στην αστική και την ερ
γατική τάξη.

Ο Μαρξ έδειξε μέσα από μια εκτεταμένη έρευνα για την εργα
τική νομοθεσία στο Κεφάλαιο, ότι βελτιώσεις των οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών της εργατικής τάξης δεν συντελούνται «ποτέ 
διαφορετικά παρά με νομοθετική επέμβαση» κι ότι είναι αναγκαία γι’ 
αυτό η «απ’ έξω συνεχή(ς) πίεση των εργατών» προς την κυβέρνηση. 
«Ακριβώς η αναγκαιότητα αυτή της γενικής πολιτικής δράσης απο
δείχνει ότι στην καθαρά οικονομική δράση του το κεφάλαιο είναι το 
ισχυρότερο μέρος.»3

Στην εργατική νομοθεσία είναι ιδιαίτερα εμφανής η ενεργός α- 
ντεπίδραση της πολιτικής πάνω στην οικονομίρ, καθώς και η ανα
γκαιότητα του πολιτικού αγώνα της εργατικής τάξης. Ο Μαρξ χαρα
κτήρισε την εργοστασιακή νομοθεσία στην Αγγλία σαν την «πρώτη 
συνειδητή και σχεδιασμένη αντίδραση της κοινωνίας στην αυθόρμη
τη συγκρότηση του προτσές της παραγωγής της», σαν ένα «εξίσου 
αναγκαίο προϊόν της μεγάλης βιομηχανίας, όπως η μπαμπακερή 
κλωστή, τα αυτόματα μηχανήματα και ο ηλεκτρικός τηλέγραφος»4.

Σ’ ένα γράμμα προς τον Λούντθιχ Κούγκελμαν, το Μάρτη του 
1868, ο Μαρξ έγραφε ότι η εργοστασιακή νομοθεσία είναι «πρώτη 
προϋπόθεση» για να «αποκτήσει η εργατική τάξη ellbowroom για 
ανάπτυξη και κίνηση»5. Ο Μαρξ θεωρούσε έναν κρατικό υποχρεω

1 Βλέπε Κ Μαρξ, Το Κ εφάλαιο, τόμος πρώτος, σελ. 535-546.
2. Βλεπε Κ. Marx, «Grundrisse der Kritik der politischen ûkonom ie» , σελ. 

498-499.
3. Κ Μαρξ, Μ ισθός, τ ιμή  και κέρδος, σελ. 76.
4. Κ Μαρξ, Το Κ εφάλαιο , τομος πρώτος, σελ. 498.
5. Marx an Ludwig Kugelmann, 17. Màrz 1868, M E W , τομ. 32, σελ. 541
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τικό νόμο αναγκαίο όχι μόνο απέναντι στους εργοστασιάρχες, αλλά 
και απέναντι στους ίδιους τους εργάτες, γιατί έχει συμφέρον προσω
πικά ο εργάτης, κυρίως στην περίπτωση του μισθού με το κομμάτι, 
να παρατείνει την εργάσιμη ημέρα, για να αυξήσει τον ημερήσιο ή 
τον βδομαδιάτικο μισθό του. Αυτό όμως οδηγεί, όπως έδειξε ο Μαρξ 
στην εργασία του αγγειοπλάστη, στη σωματική εκφύλιση των ερ
γατών1. Η μηχανική μεγάλη παραγωγή, στην καπιταλιστική της 
μορφή, όχι μόνο καθιστά δυνατή αλλά και απαιτεί την πολιτική επί
δραση της εργατικής τάξης πάνω στο κράτος σαν ένα αποφασιστικό 
μέσο για να ανακουφιστεί η κοινωνική της θέση και να κερδηθεί έδα
φος για την πολιτική της ανάπτυξη. Με την εργασιακή νομοθεσία α
ποδείχτηκε ότι η εργατική τάξη μπορεί να επιδράσει πολιτικά στην 
αστική κρατική μηχανή και να την αξιοποιήσει μέσα στα πλαίσια ο
ρισμένων ορίων για τη δική της πολιτική διαμόρφωση.

Με την κατάλληλη εκμετάλλευση της ελευθερίας του τύπου, του 
δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και συναθροίζεσθαι, «καθώς και με 
εύστοχη χρησιμοποίηση των διασπάσεων μεσα στην ίδια την 
κυρίαρχη τάξη»2, η εργατική τάξη μπορεί να αγωνιστεί για τα άμεσα 
οικονομικά και κοινωνικά της συμφέροντα. Ο Μαρξ διατύπωσε με α
κρίβεια τις ιδέες αυτές, σε σχέση με τα ζητήματα της διαπαιδαγώγη
σης και μόρφωσης των παιδιών των εργατών και των νέων εργατών. 
Τα όσα είπε αναφορικά με τον επιδιωκόμενο συνδυασμό σχολικής 
μάθησης και παραγωγικής εργασίας ισχύουν για τον αγώνα για τη 
βελτίωση των συνθηκών ύπαρξης των εργατών γενικά. «Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο με τη μεταμόρφωση της κοινωνικής αντίληψης  
σε κοινωνική εξουσία  και, κάτω από τις δοσμένες περιστάσεις, αυτό 
μπορεί να συμθεί μόνο με γενικούς νόμους, που θα επιβάλλονται από 
την κρατική εξουσία. Με την επιβολή τέτιων νόμων, η εργατική 
τάξη δεν ενισχύει σε καμιά περίπτωση την εξουσία της κυβέρνησης. 
Αντίθετα, μεταμορφώνει τη δύναμη εκείνη, που τώρα χρησιμοποιεί
ται εναντίον της, σε δικό της υπηρέτη. Κατορθώνει, με μια γενική 
νομοθετική πράξη, αυτό που άδικα θα επιδίωκε μ’ ένα σωρό απομο
νωμένες ατομικές προσπάθειες.»3

.Εξίσου μεγάλη σπουδαιότητα απόδιδε ο Μαρξ στο ρόλο και την

1. Βλεπε Κ. Μαρξ, Το Κ εφαλαίο, τόμος πρώτος, σελ. 573
2 F. Engels, [Rezension des Ersten Bandes «Das (Capital» fur das D emokra- 

tische W ochenblatt], M E W , τομ 16, σελ 240
3. K. Marx, «Instruktionen für die D elegierten des Provisorischen Zentralrats 

zu den einzelnen Fragen», ό π , σελ 194
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αποτελεσματικότητα των συνδικάτων, του οικονομικού ταξικού 
αγώνα για τη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών 
ύπαρξης των εργατών. Εδειξε όμως ταυτόχρονα με σαφήνεια ότι ο 
οικονομικός ταξικός αγώνας δεν μπορεί να αναχαιτίσει την «τάση 
της καπιταλιστικής παραγωγής», τη σταθερή διεύρυνση του χάσμα
τος ανάμεσα στην αστική τάξη και τους εργάτες μέσω της κεφαλαιο
κρατικής συσσώρευσης, κι έτσι και το θάθεμα της εξάρτησης των ερ
γατών από το κεφάλαιο. ΓΓ αυτό κι ο Μαρξ έλεγε ότι «η εργατική 
τάξη δε θα πρέπει να υπερβάλλει την τελική αποτελεσματικότη
τα των καθημερινών αυτών αγώνων. Δε θα πρέπει να ξεχνά ότι πα- 
λαίθει ενάντια στα αποτελέσματα κι όχι ενάντια στις αιτίες αυτών 
των αποτελεσμάτων». Γ Γ αυτό και η εργατική τάξη δεν πρέπει να κα- 
τατρίθεται «σ’ αυτόν τον αναπόφευκτο μικροπόλεμο». Πρέπει να κα
τανοήσει «ότι, μαζί μ’ όλες τις αθλιότητες που της επιβάλλει, το ση
μερινό σύστημα εγκυμονεί ταυτόχρονα και τους υλικούς όρους και 
τις κοινωνικές μορφές που είναι απαραίτητες για έναν οικονομικό 
μετασχηματισμό της κοινωνίας». Η εργατική τάξη πρέπει να χρησι
μοποιεί τις οργανωμένες της δυνάμεις «σαν ένα μοχλό για την τε
λική απελευθέρωση της εργατικής τάξης»1.

Τα συνδικάτα, οι οικονομικοί αγώνες πρέπει λοιπόν να είναι 
προπάντων «κέντρα αντίστασης» των εργατών. Οι εργάτες κερδίζουν 
έτσι «ηθική ενέργεια», δυνατότητες πνευματικής ανάπτυξης, κοινω
νικής και πολιτικής δραστηριότητας, που τους καθιστούν ικανούς να 
περιορίσουν την πολιτική και κοινωνική εξουσία της αστικής τάξης 
και να φτάσουν οι ίδιοι στην πολιτική κυρκ^ρχία2.

Ό σ ο  περισσότερο αναπτύσσεται το καπιταλιστικό σύστημα και 
ωριμάζουν έτσι οι υλικοί όροι για τη σοσιαλιστική επανάσταση, 
τόσο στενότερη γίνεται αυτή η σύνδεση της λύσης των οικονομικών 
καθηκόντων με τον πολιτικό αγώνα των εργατών, προς την «πλήρη 
χειραφέτησή» τους. Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η σύνδε
ση του οικονομικού με τον πολιτικό αγώνα αφορούσε κύρια τη 
διαμόρφωση της εργατικής τάξης, το να καταστεί ικανή να διεξαγά- 
γει πολιτικό αγώνα.

Με τη μετάβαση στον μονοπωλιακό καπιταλισμό, με την αλ
λαγή του αιώνα και με την ωρίμανση των υλικών όρων για τη σοσια
λιστική επανάσταση, ο πολιτικός αγώνας ερχόταν όλο και περισσο

ί Κ. Μαρξ, Μ ισθός, τιμη  και κέρδος. 3ελ 80
2 Βλεπε ο π , σελ 81
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τερο στο προσκήνιο. Ο Λένιν περιέγραψε σε μια πληθώρα έργων 
τους συσχετισμούς ανάμεσα στον οικονομικό και τον πολιτικό 
αγώνα, κάτω από τις νέες συνθήκες της εποχής του ιμπεριαλισμού 
και των προλεταριακών επαναστάσεων και πρόσφερε ένα αξιόλογο 
απόθεμα από εμπειρίες και διδάγματα, που αποτελούν άμεση συνέχι
ση των θεωριών που ανάπτυξαν οι Μαρξ και Ένγκελς. Με την όξυν- 
ση των αντιφάσεων στον σημερινό ιμπεριαλισμό και την εντονότερη 
επιθετικότητα που απορρέει απ’ αυτήν, ο καθημερινός αγώνας απο
κτά σύνθετο χαρακτήρα και συνδέεται πιο ισχυρά με την πάλη για 
την πολιτική εξουσία1.

Στο έργο του Τι να κάνουμε; ο Λένιν, κάνοντας μια αντιπαράθε
ση με τους οικονομιστές, που έδιναν το προβάδισμα στον οικονο
μικό αγώνα, εξέτασε τη σχέση του οικονομικού με τον πολιτικό 
αγώνα της εργατικής τάξης και δήλωσε ότι ο αγώνας για οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να υπαχθεί στην επαναστατική πάλη για το 
σοσιαλισμό. «Η οικονομική πάλη είναι», κατά τον Λένιν, «η συλλο
γική πάλη των εργατών ενάντια στους εργοδότες για ευνοϊκούς όρους 
πούλησης της εργατικής δύναμης», μια «πάλη επαγγελματική, γιατί 
οι όροι εργασίας είναι πολύ διαφορετικοί στα διάφορα επαγγέλμα
τα»2. Κατά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 του 19ου αιώνα, οι Μαρξ 
και Ένγκελς είχαν ήδη ασχοληθεί μ’ αυτή την αναγκαία διαφορο
ποίηση, γιατί αλλιώς συντρέχει ο κίνδυνος να ανακηρύσσεται κάθε 
ξεχωριστή οικονομική ενέργεια πολιτικός αγώνας και, μ’ αυτόν τον 
τρόπο, ν’ αποσπώνται οι εργάτες από τον πολιτικό αγώνα. Ο Μαρξ 
έγραφε, το 1871, σ’ ένα γράμμα προς τον Φ ρίντριχ Μπόλτε: «[Κ]ά- 
θε κίνημα με το οποίο η εργατική τάξη αντιμετωπίζει σαν τάξη  τις 
κυρίαρχες τάξεις και προσπαθεί να τις καταβάλει με πίεση απ’ έξω, 
είναι ένα πολιτικό κίνημα. Λόγου χάρη η προσπάθεια να υποχρεω
θούν οι ξεχωριστοί κεφαλαιοκράτες σε κάποιο ξεχωριστό εργοστά
σιο ή και σε κάποιον ξεχωριστό κλάδο της βιομηχανίας με απεργίες 
κλπ. να περιορίσουν τις ώρες εργασίας, είναι ένα καθαρά οικονο
μικό κίνημα. Απεναντίας το κίνημα που έχει για σκοπό να επιβάλει 
την ψήφιση ενός νόμου για το οχτάωρο κτλ. είναι ένα πολιτικό  κίνη
μα. Και έτσι από τα σποραδικά οικονομικά κινήματα των εργατών 
φουντώνει παντού ένα πολιτικό  κίνημα, δηλαδή ένα κίνημα ττ^ς τά
ξης  για να επιβάλει τα συμφέροντά της με γενική μορφή, με μορφή

1. Βλεπε O tto Reinhold, D erlebendige M a n ,  Berlin 1983, σελ 166
2 B I Λενιν, «Τι να κάνουμε;». Απαντα, τομ 6, σελ 61
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που έχει γενική, κοινωνικά αναγκαστική ισχύ.»1 Σ’ ένα άρθρο τόνιζε 
ο Ένγκελς, το 1881, ότι σε «κάθε αγώνα τάξης ενάντια σε τάξη», ο 
«άμεσος στόχος, για τον οποίο διεξάγεται ο αγώνας», είναι «η πολι
τική εξουσία», ενώ επισήμαινε ότι σ’ αυτόν τον αγώνα υπάρχουν εν
διάμεσες βαθμίδες, ότι οι εργάτες αγωνίζονται «πρώτα για ένα μερί
διο σ’ αυτή την εξουσία, αργότερα για ολόκληρη την εξουσία»2.

Η διαλεκτική ανάμεσα στον οικονομικό και τον πολιτικό αγώνα 
είναι τέτια, που από τη μια μεριά πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση 
ανάμεσα στις δυο μορφές του ταξικού αγώνα, από την άλλη μεριά 
δεν επιτρέπεται να προκύψει μηχανικός διαχωρισμός και αντιπαρά
θεση αναμεταξύ τους. Ο οικονομικός αγώνας δημιουργεί ευνοϊκές 
κοινωνικές συνθήκες, αναγκαίες προϋποθέσεις για τον πολιτικό 
αγώνα. Μ’ αυτή την έννοια, κι ο οικονομικός αγώνας έχει πολιτικές 
επιδράσεις, δεν αποτελεί όμως ο ίδιος πολιτικό αγώνα. Το καθορι
στικό κριτήριο για τον πολιτικό αγώνα σαν ανώτατη μορφή ταξικής 
πάλης είναι και παραμένει το ζήτημα της εξουσίας. Αυτό προκύπτει 
ξεκάθαρα από το περιεχόμενο του κύριου έργου του Μαρξ, του Κ ε
φαλαίου.

1 Ο Μαρξ στον Μπολτε, 23 του Ν οέμβρη 1871, Δ ιαλεχ τά  Έργα, τόμ II, σελ
547

2 F. Engels, «Die Trade-U nions», M E W , τομ. 19, σελ 258
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IV. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1852-1871 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΕΝΓΚΕΛΣ

Η ταχεία ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχεσεων παραγωγής 
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς και η διαμόρφωση ενός παγκό
σμιου καπιταλιστικού συστήματος οδήγησαν και σε μια αλματώδη 
αύξηση του σύγχρονου βιομηχανικού προλεταριάτου. Κι αν, μετά 
την περίοδο της επανάστασης των χρόνων 1848-1851, κυριάρχησε συ
νολικά στην ήπειρο μια περίοδος πολιτικής αντίδρασης, κατά τη 
δεκαετία του '60 του 19ου αιώνα, η προλεταριακή ταξική πάλη ση
μείωσε νέα άνοδο, ενώ δεν είχε κριθεί ακόμη τελειωτικά σ’ όλες τις 
χώρες η ταξική πάλη ανάμεσα στη φεουδαρχική αντίδραση και την α
στική δημοκρατία, ανάμεσα στους ευγενείς και τους αστούς. Σε μια 
σειρά αστικοδημοκρατικών επαναστάσεων κι εθνικοαπελευθερω- 
τικών κινημάτων στην Ιταλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Αμε
ρική και την Ινδία, καθώς και γενικά δημοκρατικών κινημάτων στην 
Αγγλία, την Πρωσία και τη Γαλλία, η προλεταριακή ταξική πάλη 
δενόταν στενά με την πάλη για δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία, 
ενάντια στη φεουδαρχική αντίδραση, ή και ενάντια σ’ έναν συνασπι
σμό εκμετάλλευσης που διαμορφωνόταν από μεγαλογαιοκτήμονες 
και μεγαλοαστούς. Οι μορφές των ταξικών αυτών αγώνων και κι
νημάτων ποίκιλλαν κατά πολύ από χώρα σε χώρα. Στους αγώνες αυ
τούς, το προλεταριάτο πρόβαλλε όλο και περισσότερο σαν μια πολι
τικά αυτοτελής δύναμη, πολιτικά έπρεπε να πάρει θέση, να επεξεργα
στεί τη στρατηγική και την τακτική του, να καθορίσει τα επόμενα 
βήματα στον αγώνα για την οικονομική του χειραφέτηση.

Οι αγώνες αυτοί έπαιρναν όλο και περισσότερο διεθνείς διαστά
σεις, και μέσ’ από τη διεξαγωγή τους αναδείχνονταν νέες πολιτικές 
μορφές πάλης των ταξικών αγώνων, που η επιστημονική τους ερμη
νεία είχε μεγάλη σημασία για τον αγώνα της εργατικής τάξης. Επί
κεντρο και σημείο αναφοράς αυτών των ταξικών αγώνων ήταν το ζή
τημα της εξουσίας. Επρόκειτο για τέτια βασικά ζητήματα, όπως είναι

154



η πολιτική συμπεριφορά των τάξεων, στρωμάτων, κομμάτων και 
ατόμων απέναντι στο κράτος και τους πολιτικούς θεσμούς, ο αγώνας 
για τη συμμετοχή στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας, η εκμετάλ
λευση κρατικών θεσμών, η διατήρηση της κυβέρνησης στη θέση της 
ή η ανατροπή είτε της κυβέρνησης είτε μεμονωμένων υπουργών. Ε- 
πρόκειτο τελικά για την κρατική εξουσία της αστικής τάξης και την 
οικοδόμηση της πολιτικής εξουσίας της εργατικής τάξης.

Μια νέα μορφή άσκησης της πολιτικής εξουσίας προς το 
συμφέρον της κυρίαρχης τάξης των εκμεταλλευτών ήταν ο βοναπαρ
τισμός, μια άλλη ήταν το αστικοκοινοβουλευτικό αντιπροσωπευ
τικό σύστημα.

Η αποσαφήνιση του ταξικού περιεχομένου, του μηχανισμού λει
τουργίας, των νέων μορφών, του κατά πόσο και σε ποια έκταση μπο
ρούσαν να χρησιμεύσουν στο προλεταριάτο τα αστικά κοινοβούλια 
και το γενικό εκλογικό δικαίωμα για τον απελευθερωτικό αγώνα του, 
όλα αυτά αποτελούσαν βασικά ζητήματα για την επεξεργασία της τα
κτικής του προλεταριάτου και βρίσκονταν στο επίκεντρο της συζή
τησης μέσα στους κόλπους των συγκροτούμενων εργατικών κομμά
των, καθώς και στα συνέδρια της Διεθνούς Ένωσης των Εργατών, 
που συστάθηκε το 1863.

Τα αποτελέσματα της έρευνας των φαινομένων που αναφέρθη
καν δημοσιεύονταν συχνά σε άρθρα, που έγραψε ο Μαρξ για την ε
φημερίδα Νιου Γιορκ Ν τέιλι Τρίμπιουν, αλλά και γ ι’ άλλες εφη
μερίδες, όπως για τη λονδρέζικη εφημερίδα των χαρτιστών Δε 
Π ιηλς ΓΊέιπερ. Μερικά απ’ αυτά τα άρθρα είναι δημιούργημα της πέ
νας του Ένγκελς. Έθετε στη διάθεση του Μαρξ και μεμονωμένα 
κομμάτια, επισημάνσεις, υλικά, αναλύσεις και σημειώσεις, έτσι που 
να μην είναι πάντα δυνατός ο διαχωρισμός σε κάθε περίπτωση ανάμε
σα στο συγγραφικό έργο των δυο φίλων. Συνολικά, ο Μαρξ έγραψε 
πάνω από 500 ανταποκρίσεις, κατά τη δεκάχρονη συνεργασία του με 
τη Νιου Γιορκ Ν τέιλι Τρίμπιουν*.

Στην πολιτική αρθρογραφία2 καταγράφονταν οι νέες διαπιστώ
σεις που γίνονταν κατά την επεξεργασία της οικονομικής θεωρίας

1 Βλεπε H ans-Georg Niegisch, «Zu einigen methodologischen Aspekten in 
der revolutionàren Publizistik von Karl Marx und Friedrich Engels», A rbeitsblailer 
zur Marx - Engels - Forschung, Martin - Luther - Universitàt H alle-W ittenberg. Se- 
ktion Marxismus - Leninismus, Halle (Saale) 1979, τεύχ 10, σελ 93

2 Για την «πολίτικη αρθρογραφία» του Καρλ Μαρξ θλεπε M arx - Engels - 
Forschungsberichte (I) . Karl - Marx - U niversitat, Leipzig 1981
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και που επίτρεπαν μια όλο και βαθύτερη διείσδυση στην ουσία των 
πολιτικών φαινομένων. Οι Μαρξ και Ένγκελς κατάληξαν έτσι και σε 
ποιοτικά νέα συμπεράσματα για τον αγώνα της εργατικής τάξης.

Η Παρισινή Κομμούνα αποτελεί την τομή ανάμεσα σε δυο ε
ποχές, αλλά συνιστά ταυτόχρονα και την απαρχή για την παραπέρα 
επεξεργασία των πολιτικών θεωριών του μαρξισμού. Αξιολογώντας 
τις εμπειρίες της, ο Μαρξ ανάπτυξε συγκεκριμένες παραστάσεις για 
την πολιτική οργάνωση της σοσιαλιστικής κοινωνίας και διατύπωσε 
ποιοτικά νέες αντιλήψεις για την πολιτική της εργατικής τάξης μετά  
την κατάληψη της πολιτικής εξουσίας.

1. Οι Μαρξ και Ένγκελς 
για το βοναπαρτισμό

Ό πως έγραψε ο Ένγκελς το 1885, κάνοντας μια αναδρομή, το 
πραξικόπημα του Λουδοβίκου Βοναπάρτη «ξάφνιασε όλο τον πολι
τικό κόσμο σαν κεραυνός από ξάστερο ουρανό». Κι αν μερικοί έδει
ξαν «ηθική αγανάκτηση», άλλοι είδαν σ’ αυτό τη λύτρωση «από την 
επανάσταση» και δέχτηκαν το πραξικόπημα «σαν τιμωρία για τις πα
ραπλανήσεις» της επανάστασης1.

Αλλά κι από τους συγχρόνους δεν έλειψαν οι προσπάθειες για 
ερμηνεία αυτού του φαινομένου. Ο Βίκτορ Ουγκό έβλεπε σ’ αυτό «τη 
βίαιη πράξη ενός χωριστού ατόμου», ο Προυντόν, αντίθετα, το «α
ποτέλεσμα της ιστορικής ανάπτυξης που προηγήθηκε»2.

Σε αντίθεση με τις ερμηνείες αυτές, ο Μαρξ απόδειξε «πώς η 
πάλη των τάξεων στη Γαλλία δημιούργησε τέτιες συνθήκες και σχέ
σεις που έδοσαν τη δυνατότητα σ ’ ένα μέτριο και γελοίο πρόσωπο να 
παίξει το ρόλο του ήρωα»3. Η συνοπτική αυτή διατύπωση περιλάμβα
νε ήδη δύο επισημάνσεις: Πρώτο, ο βοναπαρτισμός δεν ήταν ένα α
ναπόφευκτο πεπρωμένο, ούτε αποτέλεσμα ενός «αντικειμενικού» ι
στορικού προτσές που συντελείται μοιραία κι ανεξάρτητα από την 
όποια ανθρώπινη δραστηριότητα. Δεύτερο, ο βοναπαρτισμός δεν

1 Φ Ενγκελς, Π ρολογος στην τρίτη γερμανική έκδοση [(1885) της «18ης 
Μπρυμαιρ του Λουδοβίκου Βοναπαρτη» του Καρλ Μαρξ], εκδ. «Σύγχρονη Ε
ποχή», σελ 8

2. Κ. Μαρξ, Π ρολογος στη δεύτερη έκδοση [(1869) της «18ης Μπρυμαιρ του 
Λουδοβίκου Βοναπαρτη»], ο.π , σελ 6

3 Ο π , σελ. 7
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υπήρξε ούτε αποτέλεσμα δράσης ενός ξεχωριστού ατόμου, ξεκομμέ
νου από το αντικεμενικά και νομοτελειακά καθορισμένο ιστορικό 
προτσές. Η θάση και για τις δύο αυτές λαθεμένες αντιλήψεις βρίσκε
ται στην αποσύνδεση και αντιπαράθεση των αντικειμενικών συν
θηκών και της υποκειμενικής-πρακτικής δραστηριότητας των ατό
μων. Στην πρώτη περίπτωση, οι αντικειμενικές συνθήκες αγνοήθη
κα ν στη δεύτερη χωρίστηκε το μντικειμενικό ιστορικό προτσές από 
τα δρώντα άτομα. Η ίδια η «ιστορία» έγινε εδώ μια δύναμη γεμάτη 
μυστικότητα και τα άτομα άβουλοι διεκπεραιωτές του σκοπού της. 
Αλλά: «Οι άνθρωποι δημιουργούν την ίδια τους την ιστορία όμως όχι 
όπως τους αρέσει, όχι μέσα σε συνθήκες που οι ίδιοι διαλέγουν, μα 
μέσα σε συνθήκες που υπάρχουν άμεσα, που είναι δοσμένες και που 
κληροδοτήθηκαν από το παρελθόν.»'

Αυτή η βασική θέση του ιστορικού υλισμού, που ο Μαρξ έβαλε 
στην αρχή της σειράς των άρθρων του Η  18η Μπρυμαιρ του Λ ου
δοβίκου Βοναπάρτη, αποτέλεσε την αφετηρία για τη συγκεκριμένη, 
επιστημονική ανάλυση της πολιτικής κατάστασης, της συμπερι
φοράς των τάξεων, στρωμάτων, κομμάτων και ατόμων που έκαναν δυ
νατό το βοναπαρτισμό.

Τι το νέο υπήρχε στο βοναπαρτισμό;
Σ’ ένα πρώτο σχόλιο για το πραξικόπημα του Λουδοβίκου Βο

ναπάρτη, ο Ένγκελς θυμίζει μια σκέψη του Χέγκελ, σύμφωνα με την 
οποία, μέσα στην ιστορία «όλα ξετυλίγονται δυο φορές, τη μια φορά 
σαν μεγάλη τραγωδία, και τη δεύτερη φορά σαν άθλια φάρσα»2, μια 
σκέψη που αποτέλεσε έναυσμα για τον Μαρξ στο πιο πάνω έργο του.

Ή ταν εύκολη η παρομοίωση με το πραξικόπημα του Ναπολέο- 
ντα του Α ', στις 9 του Νοέμβρη 1799, τη 18η Μπρυμαιρ κατά το ρε- 
πουμπλικάνικο ημερολόγιο. Αλλά οι προϋποθέσεις κι οι συνθήκες 
ήταν το 1851 εντελώς διαφορετικές. Ό πως παρατήρησε ο Μαρξ, ο 
παλιός Ναπολέων δεν μπορούσε να φανεί, στα μέσα του δέκατου ένα
του αιώνα παρά σαν γελοιογραφία. Οι επαναστάσεις του 17ου και του 
18ου αιώνα πρόθαλλαν μέσα σε «ιστορικές ενδυμασίες». Χρειάζο
νταν αυτή την αυτοεξαπάτηση, για να κρύψουν το αστικά περιορισμέ
νο περιεχόμενο των αγώνων τους και να διατηρήσουν τον επαναστα
τικό τους ενθουσιασμό στο ύψος του ιστορικού καθήκοντος που εί
χαν να επιτελέσουν. Η αναφορά στην Παλιά Διαθήκη, κατά την αγ
γλική επανάσταση, ή στα ιδανικά της αρχαίας ρωμαϊκής δήμο

ι Κ Μαρξ, Η  18η Μ πρυμαιρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, ο.π., σελ 11.
2 Engels an Marx, 3. D ezem ber 1851, M E W , τομ. 27, σελ 381
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κρατίας, κατά τη Γαλλική Επανάσταση, εξυπηρετούσαν αυτό το 
σκοπό. «Σ’ αυτές λοιπόν τις επαναστάσεις, η ανάσταση των νεκρών 
χρησίμευε για να λαμπρύνει τους καινούργιους αγώνες κι όχι για να 
παρωδήσει τους παλιούς, για να υπερβάλει στη φαντασία το καθήκον 
που είχε μπει και όχι για να αποφύγει την εκπλήρωσή του στην 
πράξη, για να ξαναβρεί το πνεύμα της επανάστασης και όχι για να 
κάνει να πλανιέται το φάντασμά της.»1

Στο πραξικόπημα του Λουδοβίκου Βοναπάρτη ήταν το αντί
στροφο. Η «ναπολεόντεια ανάμνηση» δεν ήταν «ιστορική ενδυ
μασία» μιας καινούργιας κοινωνικής επανάστασης, ενδεικνυόταν ό
μως για την προσωρινή, τουλάχιστον, παραπλάνηση μεγάλων τμη
μάτων του γαλλικού λαού. «Οι Γάλλοι», γράφει ο Μαρξ, δεν μπο
ρούσαν ν’ απαλλαγούν από την έμμονη ιδέα της «ναπολεόντειας 
ανάμνησης». «Λαχταρούσαν να ξεφύγουν από τους κινδύνους της ε
πανάστασης και να ξαναγυρίσουν στις χύτρες με τα κρέατα της 
Αιγύπτου και η 2 του Δεκέμβρη 1851 ήταν η απάντηση.»2

Η αναφορά λοιπόν σε ιστορικές παραδόσεις, σαν ιδεολογικό 
μέσο πρόκλησης επαναστατικού ενθουσιασμού δεν ήταν κάτι το νέο. 
Το νέο αντίθετα βρισκόταν στο γεγονός ότι ο Λουδοβίκος Βοναπάρ- 
της εκμεταλλεύτηκε ιστορικές παραδόσεις σαν μέσο πολιτικής χει
ραγώγησης μεγάλων τμημάτων του λαού, και μάλιστα, όπως απόδειξε 
το πραξικόπημα, με επιτυχία.

Αλλά με μέσα ιδεολογικής χειραγώγησης και μόνο δεν είναι δυ
νατή η εγκαθίδρυση και επικράτηση μιας πολιτικής κυριαρχίας. Οι 
Μαρξ και Ένγκελς ανακάλυψαν το «μυστικό» της επιτυχίας του βο
ναπαρτισμού το «ότι οι παραδόσεις που συνδέθηκαν με το όνομά του 
έκαναν τον Λουδοβίκο-Ναπολέοντα να είναι σε θέση να διατηρήσει 
προς στιγμή την ισορροπία ανάμεσα στις τάξεις της γαλλικής κοι
νωνίας, που μάχονταν για την εξουσία»*.

Τα εχθρικά κόμματα είχαν αποδυναμωθεί αμοιβαία κατά την 
περίοδο της επανάστασης. Εξάλλου, συντέλεσε το «ότι το πραξικό
πημά του συνέπεσε με την είσοδο του εμπορικού κόσμου σε μια 
περίοδο ευημερίας»4.

Ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης μπορούσε να καταστείλει προσω

1 Κ Μ αρξ, Η  18η Μ πρυμαιρ του Λ ουδοβίκου Βοναπαρτη, σ ελ  14
2 Ο π .  σελ 15
3 F. Engels, «Die wirklichen Ursachen der verhaltnismassigen Inaktivitat der 

franzosischen Prole taner im vergangenen D ezem ber», M E W , τομ 8, σελ 225
4 K Marx, «Das A ttentat auf Bonaparte». M E W , τομ 12, σελ 388
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ρινά την πολιτική δραστηριότητα και των δυο εξουθενωμένων τά
ξεων. Η αστική τάξη παραιτήθηκε από την πολιτική κυριαρχία της 
για να περισώσει την κοινωνική της κυριαρχία. Στην περίοδο της ε
πανάστασης, οι Μαρξ και Ένγκελς επισήμαναν τη «βασιλοφροσύ- 
νη» της αστικής τάξης στην Πρωσία, καθώς και στη Γαλλία. Τόνιζαν 
ότι η «καθαρή» πολιτική κυριαρχία της αστικής τάξης με τη μορφή 
του αστικοκοινοβουλευτικού αντιπροσωπευτικού συστήματος δεν 
ήταν ακίνδυνη για την κοινωνική της ταξική κυριαρχία, γιατί η ερ
γατική τάξη μπορεί να εκμεταλλευτεί τη δημοκρατική μορφή της α
στικής ταξικής κυριαρχίας για τον δικό της αγώνα χειραφέτησης. 
Πρόκειται για την ίδια κατασταση πραγμάτων, για το φόβο δηλαδή 
της αστικής τάξης μπροστά στο σχηματιζόμενο προλεταριάτο, που, 
σαν τάση, ευνοούσε και καταστούσε δυνατό το πραξικόπημα του 
Λουδοβίκου Βοναπάρτη. Ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης, με το πραξικό
πημά του, είχε «εκμηδενίσει την πολιτική κυριαρχία της αστικής 
τάξης, αλλά μόνο για να περισώσει την κοινωνική της κυριαρχία»1. 
Ο βοναπαρτισμός αναδείχτηκε σε κρατική εξουσία, που η κυριαρχία 
της βασιζόταν σε ελιγμούς ανάμεσα στις τάξεις, και είχε την επίφα
ση μιας πολιτικής εξουσίας υπεράνω τάξεων. Αυτό δεν ήταν κάτι το 
νέο.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’40, οι Μαρξ και Ένγκελς επισήμα- 
ναν επανειλημμένα ότι, κάτω από ορισμένες συνθήκες, η κρατική ε
ξουσία μπορεί να κατορθώσει ν’ ανεξαρτοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό 
από τις κοινωνικές της προϋποθέσεις. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει 
μια προσωρινή ισορροπία των τάξεων2 και καμιά τάξη δεν έχει 
ακόμα τη δυνατότητα να θέσει το ειδικό της συμφέρον σαν το γενικό, 
εθνικό συμφέρον, να επιβληθεί πολιτικά σαν κυρίαρχη τάξη και να 
υποτάξει όλες τις άλλες τάξεις και τα συμφέροντά τους'. Μια τέτια 
κατάσταση θεωρούσε ο Ένγκελς σαν τυπική για το στάδιο της από
λυτης μοναρχίας, σαν ελιγμό ανάμεσα στους ευγενείς και την α
στική τάξη. Στην Πρωσία, η κυβερνητική εξουσία πέτυχε μ’ αυτόν 
τον τρόπο υπέρμετρη ανεξαρτησία. Μολαταύτα, η απόλυτη μοναρχία 
δεν ήταν σε καμιά περίπτωση ταξικά αδιάφορη. Σε τελευταία ανάλυ
ση, ήταν προσανατολισμένη προς την πολιτική διασφάλιση των 
συμφερόντων των φεουδαρχών ευγενων.

Ούτε και ο βοναπαρτισμός ήταν ταξικά αδιάφορος. Κάποιοι ε

1 F Engels,«Die Rolle der Gewalt in der Geschichte».M EW ,τομ 21,σελ 413
2 Βλεπε F Engels, «Die preussische Verfassung», M E W , τομ 4, σελ 31 
1 Βλεπε F Engels, [Der Status quo in D eutschland], ο π . σελ 49-50
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λιγμοί ανάμεσα στις τάξεις, μια προσωρινή σχετική ανεξαρτησία της 
κρατικής εξουσίας από τις τάξεις και η «ταξική αδιαφορία της κρα
τικής εξουσίας» είναι, λοιπόν, τελείως διαφορετικά πράγματα. Αυτό 
το τελευταίο υπάρχει το πολύ-πολύ στη φαντασία. Ο βοναπαρτισμός 
αποδείχτηκε σύμφωνα με την ουσία του σαν μια ειδική πολιτική 
μορφή για τη διασφάλιση της κοινωνικής κυριαρχίας της αστικής 
τάξης. Ούτε και η πολιτική και κοινωνική κυριαρχία μιας τάξης εί
ναι πράγματα ταυτόσημα. Ούτε υφίσταται μονομερής, μηχανικός συ
σχετισμός ανάμεσα στην κοινωνική και την πολιτική εξουσία, με 
την έννοια ότι η τάξη που ασκεί κοινωνική κυριαρχία πρέπει να α
σκεί η ίδια και την πολιτική κυριαρχία. Όπως φάνηκε εδώ, η α
στική τάξη μπορεί να παραιτηθεί από την άσκηση της πολιτικής κυ
ριαρχίας, για το συμφέρον της διασφάλισης της κοινωνικής της κυ
ριαρχίας. Κάτω από ορισμένες συγκεκριμένες συνθήκες, αυτό είναι 
ασφαλέστερο για τη διατήρηση της κοινωνικής της κυριαρχίας από 
το να ασκεί η ίδια την πολιτική εξουσία. Αυτό φαίνεται κι από το γε
γονός ότι ο βοναπαρτισμός δεν περιορίστηκε στη Γαλλία, αλλά 
μπόρεσε να υιοθετηθεί, σε διαφοροποιημένη μορφή, από τον Μπϊ- 
σμαρκ, το καθεστώς του οποίου στηριζόταν στους ελιγμούς ανάμεσα 
στους ευγενείς και την αστική τάξη, ανάμεσα στην αστική τάξη και 
το προλεταριάτο. Και στην Πρωσία, η αστική τάξη παραιτήθηκε 
από την άσκηση της πολιτικής εξουσίας για να σταθεροποιήσει την 
κοινωνική της εξουσία.

Κατά κανόνα, σε μια τέτια περίπτωση, αναλαμβάνει ο στρατός 
το ρόλο της οικονομικά κυρίαρχης τάξης και ασκεί αυτός άμεσα την 
πολιτική εξουσία. Κι αν ο στρατός, δηλαδή οι στρατηγοί, το σώμα 
των αξιωματικών, προστάτευε και εκπροσωπούσε μέχρι τώρα τα 
συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης των εκμεταλλευτών, κι αν άφηνε 
να συνεκπροσωπούνται πολιτικά τα ειδικά του συμφέροντα από την 
αστική τάξη, γιατί να μην εκπροσωπεί τα δικά του συμφέροντα άμε
σα, χωρίς τη μεσολάβηση της αστικής τάξης και των πολιτικών της 
κομμάτων; «Στην κορυφή ερχόταν ο στρατός, ο καθαυτό νικητής, 
στηριγμένος στην τάξη, από την οποία επανδρωνόταν κατά προτίμη
ση, οι μικροί αγρότες, που προτιμούσαν την ησυχία τους από το σα
ματά των πόλεων. Η μορφή αυτής της κυριαρχίας ήταν ολοφάνερα ο 
στρατιωτικός δεσποτισμός, ο φυσικός της αρχηγός, ο άμεσός της 
απόγονος, ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης.»1

I F. Engels, «Die preussische Militàrfrage und die deutsche A rbeiterpartei», 
MEW , τομ 16, σελ 71
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Το ποιοτικά νέο στο βοναπαρτισμό δεν ήταν το ότι ο Λουδοβί
κος Βοναπάρτης κυβερνούσε με τη βοήθεια του στρατού. Αυτό έκα
ναν και οι προκάτοχοϊ του. Στην ταξική κοινωνία, ο στρατός δια
σφαλίζει πάντοτε την κυριαρχία πάνω στο λαό. Ο Μαρξ έβλεπε το 
νέο στοιχείο στο βοναπαρτισμό στην «εγκαθίδρυση της κυριαρχίας 
του στρατού, αντί της κυριαρχίας μέσω  του στρατού»1.

Ο βοναπαρτισμός δεν σήμαινε με κανέναν τρόπο παραίτηση 
από την ταξική πάλη. Απλά, η ταξική πάλη έπαιρνε άλλες μορφές. Ο 
Ένγκελς επισήμανε ότι η ταξική πάλη δεν είναι προσκολλημένη σε 
καθορισμένες, αμετάβλητες μορφές: «Δεν της χρειάζονται πάντα οδο
φράγματα και ξιφολόγχες για να διεξαχθεϊ.»2 Ο βοναπαρτισμός 
εμπόδιζε και τις δύο τάξεις να επιτεθεί στρατιωτικά η μία στην άλλη. 
Προστάτευε, δηλαδή, την αστική τάξη από βίαιες επιθέσεις των ερ
γατών, ευνοούσε μικρές, «ειρηνικές» αψιμαχίες αναμεταξύ τους, τις 
στερούσε και τις δύο από «κάθε ίχνος πολιτικής εξουσίας». Ένα 
ακόμα στοιχείο ήταν η διαφθορά τμημάτων της αστικής και της ερ
γατικής τάξης, των μεν πρώτων με πρόσθετα μέσα γρήγορου πλουτι
σμού, μέσω της παράνομης δανειοδότησης, των δε άλλων με κολο- 
σιαΐα κρατικά κτίσματα, με τα οποία συγκεντρωνόταν «στις μεγάλες 
πόλεις, πλάι στο φυσικό, ανεξάρτητο προλεταριάτο, ένα τεχνητό, ι
μπεριαλιστικό, εξαρτημένο από την κυβέρνηση προλεταριάτο». Τέ
λος, στις μεθόδους της θοναπαρτικής άσκησης της εξουσίας περι- 
λαμθανόταν και η εξάπλωση του σοβινισμού «με φαινομενικά ηρωι
κούς πολέμους», η νίκη των οποίων είχε εξασφαλιστεί εκ των προτέ- 
ρων μέσα από τη διπλωματική οδό, πράγμα που σημαίνει ότι τα υ
πουργικά συμβούλια των ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων είχαν επι
τρέψει από τα πριν τους πολέμους3.

Ούτε η παράνομη δανειοδότηση ήταν καινούργια· δεν ήταν ε
πινόηση του Βοναπάρτη. Η έκταση όμως της απάτης, το γεγονός ότι 
η πολιτική του στηριζόταν σ’ αυτήν την απάτη, αυτά ήταν καινούρ
για στοιχεία. Ο Βοναπάρτης κατόρθωσε, αρκετά αποτελεσματικά, με 
τη συμβουλή δύο πορτογάλων ειδικών οικονομολόγων να αφαιρέσει 
από διάφορες μικρότερες τράπεζες το δικαίωμα δανειοδότησης και 
να παραχωρήσει σε μια τράπεζα, τη Σοσιετέ Ζενεράλ ντε Κρεντϊ

1 Κ. Marx, [Die politischen Parteien in England. Die Lage in Europa], M E W  
τομ 12, σελ 505 Βλεπε K Marx, «Die Herrschaft der Pràtorianer», ο π , σελ. 400

2 F. Engels, «Die wirklichen Ursachen der verhaltnismàssigen Inaktivitàt der 
franzôsischen Proletarier im vergangenen Dezem ber», σελ. 225

3 F Engels, «Die preussische Militarfrage und die deutsche A rbeiterpartei», 
σελ. 71, 72
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Μομπιλιέ, τη μονοπωλιακή θέση στις συναλλαγές με αξιόγραφα και 
με την έκδοση μετοχών. Κατάφερε έτσι να εξαρτήσει σε μεγάλο 
βαθμό τη γαλλική βιομηχανία από την Κρεντϊ Μπομπιλιέ κι από το 
άτομό του σαν διευθυντή της τράπεζας. Η δανειοδότηση, τώρα, βιο
μηχανικών επιχειρήσεων με σκοπό τις παραγωγικές επενδύσεις κε
φαλαίων, ήταν, μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία, μια απόλυτα κα
νονική διαδικασία. Αυτό όμως δεν ενδιέφερε τον Λουδοβίκο Βο
ναπάρτη: η ίδρυση βιομηχανικών επιχειρήσεων δεν χρησίμευε παρά 
σαν πρόσχημα για τη μαζική έκδοση μετοχών.

Κατά την πρώτη τους έκδοση, οι μετοχές αυτές απέφεραν στο 
χρηματιστήριο ένα άτζιο (επικαταλλαγή, πρόσθετο τέλος, κατά το 
οποίο είναι υψηλότερη η χρηματιστηριακή τιμή απο την ονομα
στική αξία ενός αξιογράφου). Το θέμα ήταν να ξαναπουλούνται το 
συντομότερο δυνατό οι μετοχές που είχαν μόλις τεθεί σε κυκλο
φορία. Το άτζιο ήταν το «καθαυτό επίκεντρο» της όλης δραστηριό
τητας της Κρεντϊ Μομπιλιέ1. Το καινούργιο που εφεύραν ο Βοναπάρ- 
της κι οι ειδικοί οικονομολόγοι του «ήταν μια μετοχική τράπεζα, που 
επεδϊωκε να μονοπωλήσει την προηγούμενα κατακερματισμένη και 
πολύμορφη ιδιωτική δανειοδοτική δραστηριότητα, και που σαν κα
τευθυντήρια αρχή της θα έπρεπε να έχει την ίδρυση ενός τεράστιου 
αριθμού βιομηχανικών εταιριών, όχι με στόχο τις π α ρ α γ ω γ ικ έ ς  ε
πενδύσεις κεφαλαίων, αλλά απλά για χάρη της κερδοσκοπίας. Η και
νούργια ιδέα τους ήταν να καταστήσουν φορολογητέα τη χρηματι
στηριακή κερδοσκοπία της βιομηχανικής φεουδαρχίας»2. Το σύστη
μα αυτό λειτούργησε στην αρχή τόσο καλά, που η αναφορά του διοι
κητικού συμβούλου αυτής της τράπεζας παρουσίαζε, στις 23 του 
Απρίλη 1856 ένα «κέρδος 26 εκατομμυρίων επί κεφαλαίου 60 εκατομ
μυρίων», δηλαδή ένα «κέρδος 43 1/3%»3.

Ο Ένγκελς γράφει ότι επί Λουδοβίκου Βοναπάρτη η βιομη
χανία και το εμπόριο, με άλλα λόγια η κερδοσκοπία και η χρηματι
στηριακή απάτη, σημείωσαν «πρωτόγνωρη ανάπτυξη». «Σαν αυτο- 
κράτορας, δεν έθεσε μόνο την πολιτική στην υπηρεσία των καπιταλν= 
στικών απολαβών και της χρηματιστηριακής απάτης, αλλά άσκησε

I. Βλεπε Κ. Marx, «D er franzosische Credit mobilier», [Τρίτο Αρθρο], 
M E W , τομ. 12, σελ. 32.

2 Ο π., σελ 34
3. Βλεπε Κ. Marx, «Der franzosische Credit mobilier», [Πρώτο Αρθρο], ό π., 

σελ 20 κ. επ
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και την ίδια την πολιτική απόλυτα σύμφωνα με τις αρχές του χρημα
τιστηρίου αξιών.»1

Μια πολιτική κυριαρχία σαν αυτή του βοναπαρτισμού είναι, με 
δοσμένες τις αντικειμενικές συνθήκες, πρόσκαιρα εφικτή. Είναι μια 
παρεκκλίνουσα μορφή άσκησης της εξουσίας προς το συμφέρον της 
αστικής τάξης, οι διορατικότεροι εκπρόσωποι της οποίας βλέπουν 
μια τέτια κατάσταση του κράτους αυτή καθαυτή μόνο σαν μια παρο
δική «κατάσταση ανάγκης». Η παροδική αυτή «κατάσταση ανάγκης» 
μπορεί, ωστόσο, να διαρκέσει αρκετά. Ο Βοναπάρτης κυβέρνησε για 
είκοσι χρόνια, για μια περίοδο που από κοσμοίστορική άποψη είναι 
σύντομη, αλλά που, για τη γενιά που τη ζει, είναι σημαντικά μεγάλη. 
Ο σπόρος της κατάρρευσης βρισκόταν μέσα στον ίδιο το βοναπαρτι
σμό, πράγμα που επισήμαναν επανειλημμένα οι Μαρξ και Ένγκελς.

Ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης, σαν Αυτοκράτωρ Ναπολέων ο Γ ', 
όφειλε, σε ανάμνηση του θείου του, να είναι πάντα «επιτυχημένος». 
Οι μνήμες από τον Ναπολέοντα τον Α' απαιτούσαν επιτεύγματα τέ- 
τιας έκτασης, που ήταν αντικειμενικά ανέφικτα πια κατά το δεύτερο 
μισό του 19ου αιώνα. Έ να τέτιο καθεστώς δεν μπορεί ν’ αντέξει σο
βαρές πολιτικές, διπλωματικές ή στρατιωτικές ήττες. Ο Βοναπάρτης, 
μην μπορώντας να βασιστεί σε καμιά τάξη, ήταν αναγκασμένος να 
στηρίζεται στο στρατό και σε μια κλίκα από κλέφτες, κερδοσκόπους 
και απατεώνες, την περιβόητη «εταιρία της 10ης του Δεκέμβρη». 
Αυτή τη συμμορία τη χρειάστηκε ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης για το 
πραξικόπημά του και για την εδραίωση της κυριαρχίας του, την 
οποία επέβαλε ενάντια στην εργατική τάξη και ενάντια στους α
ντιπάλους του μέσ’ από την αστική τάξη. Και δεν μπόρεσε πια ν’ α
παλλαγεί απ’ αυτή τη συμμορία. Οι δαπάνες για τη συντήρησή της κι 
επιπλέον οι αυξανόμενες απαιτήσεις του στρατού δημιούργησαν οι
κονομικές ανάγκες που συνεχώς μεγάλωναν και που έπρεπε να καλυ
φθούν. Αλλά και η Κρεντί Μπομπιλιέ δεν ήταν αστήρευτη, κι η 
χρεοκοπία της, που ο Μαρξ την είχε προβλέψει το 1856, επακολού
θησε πράγματι έντεκα χρόνια αργότερα2.

Ο Βοναπάρτης άσκησε την κυριαρχία του μέσω του στρατού. Με 
τον τρόπο αυτόν όμως εξαρτιόταν από το στρατό κι αυτό το γνώρι
ζαν και οι κύριοι στρατηγοί. Κι αν ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης ήταν

I F. Engels, «Die Rolle der Gewalt in der Geschichte», σελ. 413, 414.
2. Βλέπε K. Marx, «D er franzôsische Credit mobilier», [Δεύτερο άρθρο], σελ.

26-27
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ο αρχηγός των πραιτοριανών, κάθε πραιτοριανός αρχηγός, κάθε 
φιλόδοξος στρατηγός, ήταν ανταγωνιστής του1. Ο Βοναπάρτης μπο
ρούσε να αντικατασταθεϊ, μπορούσε ανά πάσα στιγμή να ανταλλαγεϊ 
με τον καθένα από τους ανταγωνιστές του. Ο στρατός ανάπτυσσε όλο 
και περισσότερο μια σχετική ανεξαρτησία, και απέναντι του, έτσι 
που ο Βοναπάρτης έχασε τον έλεγχο πάνω στις κινήσεις του στρα
τού. Το πραξικόπημα του Λουδοβίκου Βοναπάρτη και η διακυβέρ
νησή του διευκολύνθηκαν σε σημαντικό βαθμό από μια περίοδο οι
κονομικής συγκυρίας. Κατά τον ερχομό και το ξέσπασμα μιας νέας 
κρίσης, έπρεπε και οι αντιθέσεις μέσα στο πολιτικό καθεστώς του να 
προκαλέσουν αστάθεια.

Στο μέτρο που αναλάμβαναν πάλι δυνάμεις οι δυο κύριες τάξεις, 
η αστική και -  ιδιαίτερα η επαναστατική τάξη -  το προλεταριάτο, 
και οξυνόταν ο αναμεταξύ τους ταξικός ανταγωνισμός με την ταχεία 
ανάπτυξη της βιομηχανίας και την επικείμενη νέα οικονομική 
κρίση, η σχετικά ανεξάρτητη «υπερταξική» πολιτική εξουσία δεν 
μπορούσε παρά να συντρίβει.

Οι Μαρξ και Ένγκελς πρόθλεψαν την ανατροπή του Λουδοβί
κου Βοναπάρτη, έστω κι αν δεν προείπαν την ακριβή ημερομηνία και 
τη συγκεκριμένη αφορμή. Η κατάρρευση της δεύτερης αυτοκρα
τορίας και η Παρισινή Κομμούνα απόδειξαν περίτρανα την ορθότη
τα της πολιτικής πρόβλεψης των κλασικών.

Η κριτική του Μαρξ για το βοναπαρτισμό έπαιξε ρόλο μέχρι τις 
μέρες μας κατά την ερμηνεία πολιτικών φαινομένων, αλλά παρερμη
νεύτηκε και αρκετά συχνά μάλιστα παραχαράχτηκε άμεσα. Έ τσι επι
χείρησε ο Άουγκουστ Τάλχάιμερ να προσδιορίσει την ουσία του 
φασισμού μέσα από την κριτική του βοναπαρτισμού, ξεκινώντας 
από αναλογίες μεταξύ βοναπαρτισμού και φασισμού, που ήταν αναμ
φισβήτητα υπαρκτές σε μια σειρά εξωτερικές μορφές εμφάνισης2. 
Βέβαια η αναλογία ανάμεσα σε διαφορετικά ιστορικά φαινόμενα εί
ναι μέθοδος απόλυτα αποδεκτή. Τη μέθοδο αυτή χρησιμοποίησαν κι 
οι Μαρξ και Ένγκελς, για να κάνουν ευκολότερα κατανοητά τα ιστο
ρικά συμβάντα, όπως και στην προκείμενη περίπτωση ανάμεσα 
στους δύο Ναπολέοντες. Ποτέ δεν ερμήνευσαν όμως ένα συγκε

1 Βλεπε Κ. Marx, «Die H errschaft der Pratorianer», ο π , σελ 400
2 Βλεπε, Unbewâltigte Vergangenheit. Kritik der burgerlichen Geschichts- 

schreibung in der B R D , Βερολίνο 1977, σελ. 342 κ επ. Joachim Petzold, «Die 
deutsche Grossbourgeoisie und die Errichtung der faschistischen D iktatur», Zeit- 
schnft fu r  Geschichtswissenschaft, 1983, τευχ 3, σελ. 214-215
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κριμένο ιστορικό φαινόμενο μέσα από την αναλογία, αλλά πάντα 
μέσ’ από την ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Η ύ
παρξη αναλογιών ανάμερα σε δυο γεγονότα δεν τα καθιστά ταυτόση
μα. Και ανάμεσα στην πραιτοριανή Αυλή ρωμαϊκών στρατιωτικών 
αυτοκρατόρων, στην «εταιρία της 10ης Δεκέμβρη» και στις ορδές 
των ομάδων εφόδου (SA) του Χίτλερ υπήρχαν ορισμένες αναλογίες, 
αλλά μέσ’ απ’ αυτές δεν μπορεί κανείς να ερμηνεύσει την ουσία ούτε 
του βοναπαρτισμού ούτε του φασισμού. Η αναλογία αποτελεί μάλλον 
μια επιπρόσθετη  μέθοδο, κατάλληλη για να επισημαίνονται με τη 
σύγκριση οι διαφορές ουσίας ανάμεσα σε φαινόμενα με εξωτερικές 
ομοιότητες.

Ο Τάλχάιμερ δεν κατανόησε ακριβώς αυτή την ουσία της κρι
τικής του Μαρξ στο βοναπαρτισμό, δηλαδή το χειρισμό της διαλε- 
κτικής-υλιστικής μεθόδου, στην οποία παραπέμπει ο Μαρξ στην 
αρχή της Ι8ης Μπρυμαιρ. Έ τσι, ο Τάλχάιμερ υπερτόνισε τα πολι
τικά και κοινωνικοψυχολογικά στοιχεία έναντι της οικονομικής 
βάσης, απολυτοποίησε μεμονωμένα πολιτικά φαινόμενα, όπως το 
ρόλο του λούμπεν-προλεταριάτου1, πράγμα που οδήγησε αναγκα
στικά σε ολοφάνερα λαθεμένες εκτιμήσεις για την ουσία του φασι
σμού. Σημαντική ήταν, για την ερμηνεία της ουσίας του φασισμού, η 
θεωρία του Λένιν για τον ιμπεριαλισμό, αλλά ακριβώς αυτήν αγνόη
σε ο Τάλχάιμερ.

Κι αν ο βοναπαρτισμός μπορούσε ακόμη, τον 19ο αιώνα, να 
ελίσσεται ανάμεσα στην αστική τάξη και το προλεταριάτο, να διατη
ρεί μια προσωρινή σχετική ανεξαρτησία απέναντι στις δυο αντι- 
μαχόμενες τάξεις, ένας τέτιος ελιγμός δεν ήταν πια δυνατός για την 
ιμπεριαλιστική αστική τάξη μετά τη Μεγάλη Σοσιαλιστική Οκτω
βριανή Επανάσταση και την ίδρυση του σοβιετικού κράτους. Ο φα
σισμός ήταν «η ανοιχτή, τρομοκρατική δικτατορία των αντιδρα
στικότερων, σοβινιστικότερων, ιμπεριαλιστικότερων στοιχείων του 
χρηματιστικού κεφαλαίου»2. Η ουσία του φασισμού δεν μπορεί να ε

1 Βλέπε August Thalheim er, «Kommunismus, N ation und Krieg», Gegen 
den Nationalbolschewismus. Z w ei A ufsâtze von Karl R adek  und A ugust Thalhei
mer. έκδοση του Κ ομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας (Spartakusbund), Neu- 
stàdtische Vereinsdruckerei, 1920, σελ. 37-38

2 G eorgi Dimitroff, «Die Offensive des Faschismus und die Aufgaben der 
Kommunistischen Internationale im Kampf für die Einheit der Arbeiterklasse ge
gen den Faschismus», 2 Αυγουστου 1935, VII. Συνέδριο της Κ ομ μουνισ τικής Δ ιε
θνούς Ε ισ ηγήσ εις και αποφάσεις, Βερολίνο 1975, σελ 93
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ξαχθεί από επιφανειακες εξωτερικες αναλογίες ανάμεσα στα δύο 
φαινόμενα.

Ακόμη σήμερα χρησιμοποιείται από αστούς ιστορικούς, οπως ο 
Βόλφγκανγκ Σίντερ, η λαθεμένη ερμηνεία του Τάλχάιμερ για να πα
ραποιηθεί έτσι η εκτίμηση που έκανε η Κομμουνιστική Διεθνής για 
το φασισμό1. Αλλά και σε παρουσιάσεις μη μαρξιστών ιστορικών, 
που επιδιώκουν μια αντικειμενική απεικόνιση της ιστορίας, υιοθε
τείται ακόμη άκριτα η λαθεμένη αντίληψη του Τάλχάιμερ για το φα
σισμό2.

2. Για τον αστικό κοινοβουλευτισμό
σαν μορφή άσκησης της πολιτικής εξουσίας 
της αστικής τάξης

Ο κοινοβουλευτισμός είναι ένα από τα πολιτικά φαινόμενα, που, 
από την εμφάνισή τους μέχρι σήμερα, αποτελούν επίμαχο θέμα 
συζήτησης. Ενώ εξυμνείται από αστούς ιδεολόγους σαν το «κριτή
ριο» της δημοκρατίας, καταδικάζεται από την άλλη από ακροαρι
στερές και ακροδεξιές δυνάμεις. Σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα, 
σοσιαλδημοκράτες ιδεολόγοι μειώνουν την έννοια της πολιτικής σε 
κοινοβουλευτισμό5. Το ζήτημα της αντιμετώπισης του κοινοβουλευ
τισμού από το εργατικό κόμμα υπήρξε αντικείμενο έντονης αντι
παράθεσης μέσα στο εργατικό κίνημα. Ο Λασάλ και οι οπαδοί του 
απολυτοποιούσαν και εξυμνούσαν τη συμμετοχή στις κοινοβουλευ
τικές εκλογές και την ενεργό δραστηριότητα μέσα στη βουλή σαν τον 
μοναδικό δρόμο για το σοσιαλισμό. Από την άλλη πλευρά, ο Μιχαήλ 
Μπακούνιν και οι συνεχιστές του καταδίκαζαν τη συμμετοχή στον 
κοινοβουλευτικό αγώνα σαν προδοσία στην υπόθεση της εργατικής 
τάξης4.

1 Βλεπε Elfriede Lewerenz, «Zur Bestimmung des Wesens und der Funktion 
des Faschismus durch die Kommunistische Internationale», Studien zu r Geschichte 
der Kommunistischen Internationale, Sam melband, Βερολίνο 1974, σελ. 286-287

2 «Unbcwaltigte V ergangenhcit. Kritik der bürgerlichen Geschichtsschreib- 
ung in der BRD», σελ 342 κ. επ

3 Βλεπε Robert Steigerwald, «Im Namen Bernsteins. "E inheit" wofur und
wogegen?» Marxistische B latter  (Frankfurt [Main]), 1978, τευχ. 4, σελ. 53

4. Βλέπε Κεφάλαιο V, Ενότητα 1 της μελέτης αυτής.
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Ό πως και τον 19ο αιώνα, έτσι και σήμερα, οι υποστηρικτές 
διαφόρων αστικών θεωριών αναφέρονται στους Μαρξ και Ένγκελς. 
Αρκετές φορές καταδικάζουν τις αντιλήψεις τους για τον κοινοβου
λευτισμό- συχνά, χωρίς καν να τις γνωρίζουν με ακρίβεια. Σε αστικά 
και σοσιαλδημοκρατικά δημοσιεύματα , πολύ συχνά ταυτίζεται η δη
μοκρατία με τον κοινοβουλευτισμό1. Η αντίληψη αυτή, ότι η δημο
κρατία και ο κοινοβουλευτισμός ταυτίζονται, αποδίδεται και στους 
Μαρξ και Ένγκελς και υποστηρίζεται ότι αυτοί προσανατόλισαν, το 
1852, μετά το τέλος της «μπλανκιστικής» τους φάσης, την εργατική 
τάξη προς τον αγώνα για δημοκρατία, δηλαδή τον κοινοβουλευτι
σμό, σ’ έναν δημοκρατικό, άρα κοινοβουλευτικό δρόμο στο σοσιαλι
σμό.

Κι εδώ, στη λαθεμένη αυτή ερμηνεία των αντιλήψεων των Μαρξ 
και Ένγκελς για την πολιτική, γίνεται φανερό ότι η κατανόησή τους 
είναι δυνατή μόνο μέσα από την ταξική άποψη της εργατικής τάξης· 
ότι μια αφηρημένη προσέγγιση, μια τυπική, εκλεκτικιστική κι απο
σπασματική απαρίθμηση αποφθευγμάτων των κλασικών, με ταυτό
χρονη παραγνώριση των συγκεκριμένων συνθηκών, μέσα στις οποίες 
αυτά διατυπώθηκαν, εμποδίζει την επιστημονικά εμπεδωμένη κα
τανόηση της αντίληψης των Μαρξ και Ένγκελς για την πολιτική.

Οι Μαρξ και Ένγκελς δεν έκαναν πολεμική ενάντια στον κοινο
βουλευτισμό γενικά, ούτε κριτικάρισαν στην πραγματικότητα τη 
βουλή, αλλά εξέταζαν πάντοτε συγκεκριμένους κοινοβουλευτικούς 
θεσμούς, κάτω από καθορισμένες ιστορικές συνθήκες. Ο ρόλος των 
αστικών κοινοβουλίων στον αγώνα ενάντια στη φεουδαρχική αντί
δραση ήταν γ ι’ αυτούς άλλο ζήτημα απ’ ό,τι η δυνατότητα χρησιμο
ποίησης του αστικού κοινοβουλίου από το εργατικό κόμμα στον 
αγώνα για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας. Σε καμιά χρο
νική στιγμή, ούτε και στα πρώτα τους συγγράμματα, οι Μαρξ και 
Ένγκελς δεν ταύτισαν τον κοινοβουλευτισμό με τη δημοκρατία.

Ο αστικός κοινοβουλευτισμός, με το δικομματικό ή πολυκομμα
τικό του σύστημα, δεν ήταν γ ι’ αυτούς παρά η πολιτική αντανάκλαση 
του ανταγωνισμού μεταξύ των αβτών και μια από τις μορφές της τα
ξικής πάλης ανάμεσα στην αστική τάξη, τους γαιοκτήμονες και το 
προλεταριάτο. Κι αυτό εξακολουθεί να είναι ο κοινοβουλευτισμός, 
μέχρι και στις μέρες μας, σε καπιταλιστικές χώρες, όπου υπάρχει

I Βλεπε G .A . Jacobsen/M .Η. Lipman, Political Science, New York / Evan
ston / San Francisco /London 1955/1956/1965, σελ. 90 κ. επ.
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ακόμα κοινοβουλευτική μορφή διακυβέρνησης1. Έ τσι εξηγείται και 
το ότι από τη μεριά των αστών εξυμνείται συχνά ο πολιτικός πλουρα
λισμός. Σε μια ανταγωνιστική ταξική κοινωνία, που στηρίζεται στην 
ιδιωτική καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, ο πλουρα
λισμός είναι, στην πολιτική αντανάκλαση και δραστηριότητα, ανα
γκαίο φαινόμενο.

Από πολύ νωρίς, οι Μαρξ και Ένγκελς είχαν σταθεί στο πρό
βλημα του κοινοβουλευτισμού2. Αυτό το αποδείχνουν τελικά και οι 
σημειώσεις του Μαρξ στα Αποσπάσματα του Κ ρόιτσναχ  από το 
1843, από τις οποίες γίνεται φανερό ότι είχε ασχοληθεί επισταμένα 
με το ιστορικό της γένεσης και με τη σύγκριση ανάμεσα στις μορφές 
κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης στην Αγγλία, τη Γαλλία και τις 
ΗΠΑ. Η προσοχή του στράφηκε ιδιαίτερα στις εκθέσεις του Τζον 
Ράσελ γύρω από την ιστορία του αγγλικού κοινοβουλευτισμού από 
τις αρχές του ως τις αρχές του 19ου αιώνα3.

Οι Μαρξ και Ένγκελς είχαν αναγνωρίσει ήδη πριν από το 1848 
τον ταξικό χαρακτήρα του αστικού κοινοβουλευτισμού και των ε
κλογών για τα αντιπροσωπευτικά σώματα. Τη διαπίστωσή τους αυτή 
την είχαν τεκμηριώσει αναλυτικά στην αρθρογραφία τους κατά την 
περίοδο της επανάστασης, οπότε και τα καθήκοντα μιας επαναστα
τικής λαϊκής αντιπροσωπείας βρίσκονταν εκείνη την περίοδο στην 
επικαιρότητα. Την περίοδο μετά το 1852 εξέτασαν κυρίως το μηχανι
σμό λειτουργίας του αστικού κοινοβουλευτισμού. Οι αναλύσεις τους 
συνεχίστηκαν και πέρα από το ζήτημα του εάν και κατά πόσο μπορεί 
το εργατικό κόμμα να εκμεταλλευτεί το γενικό εκλογικό δικαίωμα 
και το αστικό κοινοβούλιο για τον κοινωνικό απελευθερωτικό αγώνα 
της εργατικής τάξης.

Έ να βασικό πρόβλημα του αστικού κοινοβουλευτισμού, που ο 
Μαρξ ανάλυσε σε βάθος, ήταν το ζήτημα της κοινοβουλευτικής 
πλειοψηφίας. Ο Μαρξ, μελετώντας τη βουλή του Ρήνου το 1842 είχε 
διαπιστώσει ήδη ότι η πλειοψηφία στη βουλή και η πραγματική 
πλειοψηφία της λαϊκής θέλησης είναι δύο τελείως διαφορετικά

1. Ο  Ερνστ Γκοτσλινγκ επισημαίνει οτι η αστικοκοινοβουλευτικη δημοκρα
τία υπάρχει πια μονο σε περιορισμένο αριθμό καπιταλιστικών χωρών Βλέπε Ernst 
Gottschling, Dem okratie im  Zerrspiegel. Z u r  K n tik  burgerlicher Demokratietheo-  
nen , Berlin 1978, σελ 30

2 Βλεπε Κ εφαλαίο I, Ενότητα I και Κεφαλαίο II, Ενότητα I της μ ελετης αυ
τής

3 Βλεπε Κ Marx, «Histonsch-politische Notizen», Kreuznach, Ιούλης 1843, 
M E G A 2, Ενότητα 4, τομ 2, σελ 123 κ επ
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πράγματα1, γεγονός που αποκρύβουν έντεχνα μέχρι και σήμερα οι α
στοί ιδεολόγοι από τους εργαζόμενους. Οι εκλογικές διαδικασίες που 
χρησιμοποιούνται γ ι’ αυτό το σκοπό είναι διαφορετικές και ποικίλ
λουν στις διάφορες χώρες με κοινοβουλευτικό καθεστώς. Ο Μαρξ 
εξέτασε το γεγονός αυτό με αφορμή την αγγλική εκλογική διαδι
κασία, στις αρχές της δεκαετίας του ’50 του 19ου αιώνα. Οι εκλογές 
διενεργούνταν σε δύο κύκλους, ανεξάρτητους μεταξύ τους: ο πρώτος 
αφορούσε την εκλογή των υποψηφίων με «ανάταση χειρός», όπου 
μπορούσαν να πάρουν μέρος όλοι όσοι ανήκαν στο λαό, ενώ ο άλλος 
διεξαγόταν με «ψηφοφορία», στην οποία επιτρεπόταν να συμμετέ
χουν μόνο οι πολίτες που είχαν δικαίωμα ψήφου και ήταν επιλεγμέ
νοι με κριτήριο την ιδιοκτησία.

Αναφερόμενος στις εκλογές του 1852 για την ανάδειξη κοινο
βουλίου, ο Μαρξ έδειξε ότι οι υποψήφιοι που είχαν εκλεγεί με «ανά
ταση χειρός» δεν εκλέχθηκαν κατά την «ψηφοφορία», και αντίστρο
φα, οι υποψήφιοι που δεν είχαν αναδειχθεί με την «ανάταση χειρός» 
εκλέχθηκαν στην «ψηφοφορία» κατά «πλειοψηφία»2. Ή ταν ολοφά
νερο ότι μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, που είχε διαμορφωθεί μ’ 
αυτόν τον τρόπο, δεν αντιπροσωπεύει σε καμιά περίπτωση την πραγ
ματική πλειοψηφία της λαϊκής θέλησης. Η εκλογική μέθοδος άλλα
ξε βέβαια στην Αγγλία ως προς τη μορφή, η ουσία όμως παράμεινε 
ίδια.

Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης Θάτσερ, που 
προήλθε από τις κοινοβουλευτικές εκλογές στις 9 Ιούνη 1981, επι
τεύχθηκε με το σύστημα της σχετικής πλειοψηφίας, που κληρονόμη
σε από τον 19ο αιώνα. Εδώ, ένας σημαντικός αριθμός ψήφων υπέρ 
άλλων υποψηφίων, που δεν ανήκαν στους συντηρητικούς, έπεσε στο 
κενό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ρήτρα, σύμφωνα με την οποία 
για την παρουσίαση ενός υποψηφίου πρέπει να κατατεθούν 150 λίρες 
στερλίνες, που δεν επιστρέφονται, αν ο υποψήφιος λάβει ποσοστό 
ψήφων μικρότερο από το 12%, ενώ το ποσό πρόκειται να αυξηθεί για 
μελλοντικές εκλογές σε 1.000 λίρες στερλίνες. Για την κατανομή των 
θέσεων στο κοινοβούλιο, συντελέστήκε τότε ένα πραγματικό μαθη
ματικό θαύμα. Οι συντηρητικοί πήραν, με 42,4% των ψήφων, το 61% 
των εδρών, το εργατικό κόμμα, με 27,6% των ψήφων, το 32% των

1 Βλέπε Κεφαλαίο 1, Ενότητα 1 της μελετης αυτής
2 Βλέπε, «Mara an A dolf Cluss, 20 Juli 1852», M E W , τομ 28, σελ 535 Κ 

Marx, «Die Chartisten», M E W , τομ 8, σελ. 345 κ επ
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εδρών, ο συνασπισμός των σοσιαλδημοκρατών και φιλελεύθερων, με 
24,6% των ψήφων, ένα 4% των εδρών1.

Αποφασιστικό ρόλο για τη διαμόρφωση μιας κοινοβουλευτικής 
πλειοψηφίας δεν έπαιξε μόνο το αντιδημοκρατικό εκλογικό σύστη
μα. Ο Μαρξ αναφέρθηκε και στην εκλογική διαφθορά, σαν συνοδευ
τικό φαινόμενό των αγγλικών εκλογών, που συντελούσε στην έκβα
ση των εκλογών. Τη δωροδοκία, ο Μαρξ την έβλεπε σαν «μια εξίσου 
βίαιη όσο και δημοφιλή μορφή, μέσ’ από την οποία φαινόταν η σχε
τική δύναμη των μαχόμενων κομμάτων [...] Τα μέσα επιρροής και κυ
ριαρχίας τους, που τα επιβάλλουν κατά τ’ άλλα με κανονικό τρόπο, 
χρησιμοποιούνται τότε για μερικές ημέρες με ανώμαλο και λιγότερο 
ή περισσότερο γελοίο τρόπο»2.

Οι μορφές εκλογικής χειραγώγησης και διαφθοράς, όπως απο
καλύφθηκαν από τον Μαρξ το 1852, έφταναν από εξορμήσεις για εγ
γραφή στους εκλογικούς καταλόγους, από παρεμπόδιση της εγ
γραφής στην εκλογική λίστα εκλογέων που ανήκαν σε αντίπαλα κόμ
ματα1, από την εξαγορά ψήφων, ως τη χρησιμοποίηση μπράβων. Σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, η καταβολή του ποσού της δωροδοκίας 
γινόταν και με πλαστά τραπεζογραμμάτια4. Η γενίκευση που έκανε 
από αυτά ο Μαρξ ισχύει και σήμερα ακόμη για τον αστικό κοινοβου
λευτισμό, ενώ χρησιμοποιούνται περισσότερο εκλεπτισμένες μορφές 
εκλογικής χειραγώγησης. «Σύμφωνα μ’ αυτά, η εκλογική φιλοσοφία 
των υποψήφιων βουλευτών συνίσταται απλά στο να επιτρέπουν στην 
αριστερά τους να μη γνωρίζει τι ποιεί η δεξιά τους και να νύπτουν 
έτσι τας χείρας τους. Το να κρατάν ανοιχτές τις τσέπες τους, να μην 
κάνουν ερωτήσεις και να πιστεύουν στη γενική αρετή της ανθρωπό
τητας -  αυτό εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τις επιδιώξεις 
τους.»'

Η χειραγώγηση των αστικών κοινοβουλευτικών εκλογών είναι 
γεγονός, που αναγνωρίζεται σήμερα κι από αστούς πολιτειολόγους. 
Οι αμερικάνοι πολιτικοί επιστήμονες Τζάκομπσεν και Λίπμαν ε- 
πισήμαναν τη διαφθορά αρχηγών κομμάτων, κοινοβουλευτικών

1 Βλεπε Gcrry Pocock, «Warum erneut die Konservativen?» Problème des 
F ncdcns und des Sozialismus, (Berlin), 1983, τευχ 10, σελ 1376 κ επ

2 Κ Marx, «Die W ahlkorruption», M E W , τόμ 8, σελ 354
3 Βλέπε Κ Marx, «Die politischen Konsequenzen des kommerziellen Paro- 

xysmus», ο π , σελ 376-377
4 Βλεπε K Marx, «W ahlkorruption in England», M E W , τομ 13. σελ 525

κ. επ
5. Ο.π., σελ 527.
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ομάδων και κρατικής μηχανης. Η χειραγώγηση των εκλογών και 
ακόμη και η δυνατότητα να εξουσιάζεται και να διαφεντεύεται η ίδια 
η κυβέρνηση, είναι συνοδευτικά φαινόμενα του αστικού κοινοβου
λευτισμού. Η προθυμία μερικών επιχειρηματιών να κλείνουν συμ
φωνίες με «πολιτικούς ιθύνοντες» μειώνει, κατά την άποψη των συγ
γραφέων, τις πιθανότητες να επιτύχουν κινήματα κοινοβουλευτικής 
μεταρρύθμισης1.

Κι εφόσον οι κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες διαμορφώνονταν 
μέσα από τουλάχιστον πολυ περίεργες διεργασίες, έμενε να εξετα
στεί το κατά πόσο ένα τέτιο κοινοβούλιο ήταν πια σε θέση να πάρει 
τις απαιτούμενες αποφάσεις. Οι κοινοβουλευτικές αποφασεις δεν ε- 
ξαρτώνταν καθόλου απο μια αφηρημένη πλειοψηφία, από τη σύ
μπτωση του αριθμού και μόνο, όπως έμοιαζε φαινομενικά. Διερευνώ- 
ντας την εκατοντάχρονη και πλέον ιστορία του αγγλικού κοινο
βουλίου, ο Μαρξ διαπίστωσε ότι ποτέ δεν μπορεί κανείς να συ- 
μπεράνει την αναγκαιότητα μιας ψηφοφορίας, που ανταποκρίνεται 
στην αληθινή κατάσταση πραγμάτων, μόνον από τον αριθμητικό συ
σχετισμό, αλλά, αντίθετα «από μια δοσμένη κατάσταση πραγμάτων 
εξάγεται σαν απο μόνη της η αναγκαιότητα ορισμένων αναλογιών»2. 
Έτσι, η «σύμπτωση» μιας αφηρημένης κοινοβουλευτικής πλειο
ψηφίας καθορίζεται από μια όχι πάντοτε φανερή, αλλά όμως ενεργή 
αντικειμενική κατάσταση πραγμάτων3. Και για να μη μείνουν πε
ριθώρια να αποδοθεί κάποιος μυστικισμός ως προς την «αντικειμε
νική κατάσταση πραγμάτων»: μ’ αυτή νοοούνται οι υλικές κοινω
νικές σχέσεις, ο συγκεκριμένος συσχετισμός δυνάμεων ανάμεσα στις 
τάξεις ή και στις ομάδες, τα οικονομικά συμφέροντα τάξεων και τα
ξικών ομάδων, που βρίσκονται πίσω από τη «σύμπτωση» ενός αφη- 
ρημένου αριθμητικού συσχετισμού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Μαρξ παρομοίαζε εδώ τον τρόπο, με 
τον οποίο παίρνονταν οι αποφάσεις στο αστικό κοινοβούλιο στην 
Αγγλία, με τον τρόπο που αποφάσιζαν τα υπουργικά συμβούλια στις 
απόλυτες μοναρχίες στην ευρωπαϊκή ήπ«ρο. Κατά τη δεκαετία του 
’50 δεν υπήρχαν όμως ακόμη εκπρόσωποι του επαναστατικού κόμμα
τος των εργατών σε αστικά κοινοβούλια. Η άποψη του Μαρξ δεν ση
μαίνει σε καμιά περίπτωση ότι τα αστικά κοινοβούλια σήμερα 
παίρνουν πάντα αποφάσεις που ν’ ανταποκρίνονται στην αληθινή

1 Βλεπε G A Jacobsen/M Η Lipman, Political Science, σελ 96-97
2 K. Marx. «Die W ahlkorruption», σελ 354
3. Βλεπε ό.π., σελ. 355.
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κατάσταση πραγμάτων. Οι απαιτήσεις μιας αληθινής καταστασης 
πραγμάτων και το υλικό συμφέρον μιας τάξης ή ταξικής ομάδας δεν 
ταυτίζονται. Η απόφαση μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μπο
ρεί να ανταποκρίνεται στα οικονομικά συμφέροντα μιας αστικής 
ομάδας, αλλά να αντίκειται ταυτόχρονα στις απαιτήσεις μιας κατά
στασης πραγμάτων. Το αγγλικό κοινοβούλιο, που ο Μαρξ εξέταζε 
κατά τη δεκαετία του '50 του 19ου αιώνα, αποτελούσε ιστορική πρόο
δο απέναντι στην απόλυτη μοναρχία, κάτι που δεν ισχύει πια για τον 
σημερινό κοινοβουλευτισμό ιμπεριαλιστικών κρατών.

Ο Μαρξ έκανε, στο πολιτικό σύστημα της Αγγλίας, απόλυτα 
σαφή διάκριση ανάμεσα στην κυρίαρχη τάξη και στην κυβερνητική 
κάστα, ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα και τις κλίκες, στην κυβέρνη
ση και την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Αποκάλυψε τις μεταξύ 
τους σχέσεις. Στα μέσα εκείνης της δεκαετίας, τα παραδοσιακά πολι
τικά κόμματα που είχαν «επιφορτιστεί με το κυβερνητικό μονοπώ
λιο» (οι Τόρις και οι Γουίγκς) διασπάστηκαν σε ξεχωριστές κλίκες, 
οι οποίες σχημάτιζαν κατά κανόνα κυβερνήσεις συνασπισμού. Περισ
σότερο ενδεδειγμένες για τέτιες κυβερνήσεις συνασπισμού ήταν οι 
«μικρές» κλίκες απ’ ό,τι οι μεγαλύτερες, γιατί αυτές οι τελευταίες εί
χαν υπερβολικά πολλούς καρεκλοθήρες, που έπρεπε να «τακτοποιη
θούν» με την ανάληψη της διακυβέρνησης. Από την άλλη μεριά, οι 
μικρές κλίκες ήταν πολύ αδύναμες αριθμητικά «για να σχηματίσουν 
μια αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία». Κι αν μεν οι αριθμη
τικά μικρότερες κλίκες ήταν ικανότερες να σχηματίσουν κυβέρνηση, 
η αριθμητική τους αδυναμία έκανε όμως «την κοινοβουλευτική τους 
πλειοψηφία ζήτημα τύχης, που μπορεί να ανατραπεί οποτεδήποτε»1.

Αστικές κυβερνήσεις συνασπισμού δημιουργούνται κατά 
κανόνα τότε, όταν τα καθιερωμένα «μεγάλα» κόμματα διασπώνται ή 
και δεν είναι πια σε θέση να σχηματίσουν κυβέρνηση μόνα τους. Οι 
κυβερνήσεις συνασπισμού και η συχνή τους εναλλαγή μπορεί να εί
ναι σημάδια πολιτικής αστάθειας. Πρέπει όμως να γίνεται προσε
κτική διάκριση ανάμεσα στην αστάθεια της κυβερνητικής κάστας 
και στην αστάθεια της κυρίαρχης τάξης. Η πολιτική εξουσία της 
κυρίαρχης τάξης μπορεί το δίχως άλλο να είναι σταθερή -  ήταν, α
ναμφισβήτητα, στην Αγγλία στα μέσα της δεκαετίας του ’50 του πε
ρασμένου αιώνα -  αλλά το ίδιο το σύστημα διακυβέρνησης μπορεί 
να είναι ασταθές.

Τα πολιτικά κόμματα εκπροσωπούν κατά κανόνα τα συμφέροντα

1 Κ Marx, «Die Parteien und Cliquen», M E W , τομ 11, σελ 45.
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μιας τάξης ή μιας ταξικής ομάδας, αλλά όχι με την έννοια ενός μηχα
νιστικά συγχρονισμένου προσδιορισμού. Στην Αγγλία υπήρχαν κόμ
ματα ή αντίστοιχα πολιτικές κλίκες, για τις οποίες ήταν αδύνατο να 
πει κανείς ποιον πραγματικά εκπροσωπούσαν. Ο Μαρξ ονόμασε την 
«ομάδα των πηλιτών»* «καθαρή κοινοβουλευτική κλίκα», που αντι
προσώπευε «με τη μορφή ενός ιδιαίτερου κοινοβουλευτικού κόμμα
τος» τη «διάσπαση όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων», και 
ηγείτο της κυβέρνησης συνασπισμού σαν «συνδυασμός κομμάτων»1. 
Φυσικά, για τον Μαρξ δεν υπήρχε αμφιβολία ως προς τον αστικό τα
ξικό χαρακτήρα των πηλιτών. Αλλα το φαινόμενο που αναφέρθηκε 
δυσκολεύει πολλούς εργαζόμενους στο να διακρίνουν τον ταξικό χα
ρακτήρα των πολιτικών κομμάτων.

Ό σον αφορά το μηχανισμό ανάμεσα στη βουλή και την κυβέρ
νηση, ενδιαφέρον παρουσίαζε για τον Μαρξ το γεγονός ότι στη λ ί
στα των υπουργών για τη νέα κυβέρνηση περιλαμβάνονταν και υ
ποψήφιοι που είχαν διατελέσει ήδη μέλη της προηγούμενης κυβέρ
νησης που είχε ανατραπεί. Ο Μαρξ αποκάλυψε τον «κλασικό» κοι
νοβουλευτικό κανόνα του παιχνιδιού, όπου ο αγώνας δεν διεξάγεται 
ποτέ κατά του αξιώματος, αλλά πάντοτε μόνον ενάντια στον περιστα- 
σιακό κάτοχό του, και μόνο σε τέτια έκταση, που αυτός να είναι σε 
θέση να ξαναπαρουσιαστεί την ίδια στιγμή σαν υποψήφιος υπουρ
γός, εκεί όπου σαν υπουργός απότυχε. «Η ολιγαρχία δεν διαιωνίζεται 
με το σταθερό κράτημα της εξουσίας στο ίδιο χέρι, αλλά με το να 
αφήνει την εξουσία να περνάει εναλλάξ από το ένα χέρι στ’ άλλο.»2

Αυτή η κατάσταση πραγμάτων ανταποκρίνεται, όπως και πρώτα, 
σε σύγχρονες καπιταλιστικές χώρες με κοινοβουλευτική διακυβέρ
νηση. «Στη θεωρία και την πράξη του σύγχρονου καπιταλισμού, η 
δημοκρατία είναι κατά κύριο λόγο ένα νομικό σύστημα ρυθμίσεων, 
ώστε να κρατιούνται σε απόστασή οι μάζες από τη διεύθυνση του 
κράτους, από κάθε καθοριστική επιρροή στην κρατική πολιτική.»3

Οι Μαρξ και Ένγκελς επισήμαναν επανειλημμένα ότι η πολι

• Π ηλιτες (Peeliten). Sir Robert Peel, απο τον βρετανο πολίτικο ηγέτη των 
Τ ορις (σημ τ μετ )

1 Κ Marx, «Das Ergebnis der W ahlen», M E W , τομ 12, σελ 180
2 Κ Marx, «Aus dem Parlem ente», [-D ie Antrage Roebucks und Bulwers], 

M E W , τομ  II, σελ 352
3 Kurt Hager, «Gesetzmassigkeiten unserer Epoche -  Triebkrafte und W erte 

des Sozialismus», Ομιλία στο Συνέδριο για τις Κ οινωνικές Επιστήμες του ΕΣΚΓ 
στις 15 και ΙόΔεκεμθρη 1983 στο Βερολίνο Βερολίνο 1983, σελ 38.
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τική μπορεί να αυτονομηθει σαν μορφή απο το κοινωνικό της πε
ριεχόμενο Αυτο γίνεται φανερό και στον αστικό κοινοθουλευτισμο. 
Μια πραγματικά κλασική περίπτωση ήταν η κρίση του αγγλικού 
στρατού της Κριμαίας, που, αποδεκατισμένος από επιδημίες και 
αρρώστιες, είχε πάψει ουσιαστικά να υπάρχει το 1855, ενώ εξακολου
θούσε -  και με το παραπάνω -  να υπάρχει «πολιτικά» μέσα στο αγ
γλικό κοινοβούλιο. Η «πολιτική» του ύπαρξη αποδόθηκε στο ότι 
περίπου 40.000 άρρωστοι στρατιώτες, που δεν γίνονταν δεκτοί στο 
νοσοκομείο, δεν αναγράφονταν στα χαρτιά σαν ασθενείς, αλλά «εμ
φανίζονταν ακόμη σαν “ ικανοί προς εργασία”»1. Τα πράγματα, τα γε
γονότα είναι για τον Μαρξ με την «κοινοβουλευτική έννοια» μονο 
πρόφαση για λόγια, τρικλοποδιά στον αντίπαλο, ενέδρα στο λαό, α
ντικείμενο για επίδειξη των υποκριτικών ικανοτήτων του ίδιου του ο
μιλητή. «Η ομιλία δεν παροτρύνει σε μια πράξη, αλλά η προσποίηση 
μιας πράξης δίνει την ευκαιρία για μια ομιλία.» Εδώ έβλεπε ο Μαρξ 
την «κλασική και τελειωτική μορφή της κοινοβουλευτικής ρητο
ρείας»2.

Μέσ’ από την ανάλυση του αστικού κοινοβουλευτισμού, ο Μαρξ 
επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη διαπίστωση που είχε κάνει ήδη, 
ότι η πολιτική είναι η μορφή εμφάνισης πραγματικών ταξικών αγώ
νων. Οι αναταραχές στην αγγλική βουλή και οι κυβερνητικές κρίσεις 
εκεί στα μέσα της δεκαετίας του ’50 -  που κυρίως μελετήθηκαν -  απο
δείχτηκε ότι ήταν το περίβλημα, το «προσωπείο», πίσω από τα οποία 
κρύβονταν η διαπάλη των ομάδων ανάμεσα στην αστική τάξη και την 
αριστοκρατία, ο πραγματικός ταξικός αγώνας ανάμεσα στην αστική 
τάξη και το προλεταριάτο με φόντο μια κρίση του εμπορίου και της 
βιομηχανίας. Η  ταξική πάλη και η οικονομική κρίση εμφανίζονταν 
πολιτικά σαν κρίσεις υπουργείων, αλλαγές κυβερνήσεων, σκάνδαλα 
κάθε είδους3.

Μ’ όλη τη σκληρή κριτική που ασκούσαν στον αστικό κοινο
βουλευτισμό, οι Μαρξ και Ένγκελς θεωρούσαν το αντιπροσωπευ
τικό σύστημα του αστικού κράτους εκείνη την περίοδο σαν κοινω
νική πρόοδο σε σχέση με την απόλυτη μοναρχία, γιατί πρόσφερε ευ
νοϊκότερες δυνατότητες στην εργατική τάξη για την πολιτική της

1 Βλεπε Κ. Marx, «Zwei Krisen», M E W , τομ I I, σελ 47 Κ Marx/F. En
gels, «Palmerston -  Die A rm ee». ο π , σελ 56

2 Κ. Marx. «Die indische Frage», M E W , τομ. 12, σελ 243
3 Βλέπε Κ. Marx, «Die britische Konstitution», M E W , τομ I I, σελ 96-97 

K Marx, «Die Krise in England», ο π . σελ 103
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διαμόρφωση. Αναφορικα με την Πρωσία, ο Ενγκελς υποστήριζε το
1865 την άποψη ότι, απέναντι στη φεουδαρχική αριστοκρατία, «η α
στική τάξη κι οι εργάτες» μπορούν να «ασκούν μια πραγματική ρυθ
μισμένη πολιτική εξουσία μόνο μέσω της κοινοβουλευτικής εκ
προσώπησης», η οποία όμως έχει «μόνο τότε κάποια αξία, όταν μπο
ρεί να έχει κι αυτή λόγο και συμμετοχή στις αποφάσεις»1.

Αποτελεσματική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της εργατικής 
τάξης μπορούσε όμως να επιτευχθεί μόνο με το γενικό δικαίωμα ψή
φου και, σ’ αυτόν τον τομέα, οι πρακτικές εμπειρίες εξακολουθούσαν 
να είναι ακόμη ανεπαρκείς. Εκεί όπου υπήρχαν, δεν ήταν ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικές. Στη Γαλλία, όπου το γενικό εκλογικό δικαίωμα είχε 
κατακτηθεί με αγώνες από την εργατική τάξη στην επανάσταση του 
Φλεβάρη του 1848, ο Βοναπάρτης είχε κατορθώσει να το εκμεταλλευ
τεί δύο φορές για το πραξικόπημά του (10 του Δεκέμβρη 1848, 3 του 
Δεκέμβρη 1851). Στη γαλλική βουλή δεν βρίσκονταν εκπρόσωποι 
της εργατικής τάξης. Στη Γερμανία, όπου η βουλή εκλεγόταν από το
1866 με το γενικό δικαίωμα ψήφου, οι εργάτες μπόρεσαν, μετά τις ε
κλογές του 1868 να στείλουν στη βουλή μισή ντουζίνα εκπροσώπους. 
Το γενικό εκλογικό δικαίωμα δεν είχε αποφέρει στους εργάτες το χ ι
λιόχρονο ράιχ, που είχε υποσχεθεί ο Αασάλ2.

Οι Μαρξ και Ένγκελς μελέτησαν το γενικό εκλογικό δικαίωμα 
σαν συγκεκριμένο ιστορικό φαινόμενο και μπόρεσαν έτσι να απο- 
καλύψουν και τα αίτια γ ι’ αυτά τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Γιατί 
το γενικό εκλογικό δικαίωμα δεν είναι «πανάκεια»: κάτω από διαφο
ρετικές συγκεκριμένες συνθήκες φέρνει και τελείως διαφορετικά α
ποτελέσματα. Σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία εκείνης της 
εποχής -  όταν η αγροτιά αποτελούσε ακόμη, σε σχέση με το βιομη
χανικό προλεταριάτο, τη συντριπτική πλειοψηφία -  με μεγάλη γρα
φειοκρατία, με τον τύπο φυμωμένο και με περιορισμούς του δικαιώ
ματος του συνεταιρίζεσθαι -  το γενικό δικαίωμα ψήφου λειτουργού
σε αναγκαστικά ενάντια στην εργατική τάξη.

Διαφορετικά ήταν στην Αγγλία -  όπου τα δύο τρίτα του πληθυ
σμού ζούσαν ήδη στην πόλη και λιγότερο από το ένα τρίτο κατοι
κούσε στην ύπαιθρο με ένα αριθμητικά ισχυρό βιομηχανικό προλε

1. F. Engels, «Die preussische Militarfrage und die deutsche A rbeiterpartei», 
σελ 72.

2. Βλεπε F. Engels, «Zur Auflosung des Lassalleanischen A rbeitervereins», 
ο π , σελ. 327. Rolf Dlubek/Renate M erkel, Marx und Engels iiber die sozialistische 
und komm unistische Gesellschaft, σελ 249-250
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ταριάτο, το γενικό εκλογικό δικαίωμα μπορούσε να έχει ευνοϊκά απο
τελέσματα για την εργατική τάξη και την πολιτική της διαμόρφωση. 
«Τα αποτελέσματα του γενικού εκλογικού δικαιώματος στην Αγγλία 
πρέπει λοιπόν να βρίσκονται, προς τ’ αποτελέσματα του στη Γαλλία, 
στην ίδια αντίστροφη  σχέση στην οποία βρίσκονται η πόλη και η 
ύπαιθρος στις δυο χώρες.»1 Γ ι’ αυτό και ο αγώνας του κόμματος των 
χαρτιστών στην Αγγλία για το γενικό εκλογικό δικαίωμα θεωρήθηκε 
και σαν κοινωνικό ζήτημα. Το γενικό εκλογικό δικαίωμα στην Αγ
γλία, έγραφε ο Μαρξ το 1855, «είναι η χάρτα  των λαϊκών τάξεων και 
σημαίνει ενστερνισμό της πολιτικής εξουσίας σαν μέσου για την 
πραγματοποίηση των κοινωνικών τους αναγκών»2.

Οι Μαρξ και Ένγκελς δεν διερεύνησαν όμως μόνο τις δυνατότη
τες που μπορούσαν να παρέχουν το γενικό εκλογικό δικαίωμα και η 
συμμετοχή του επαναστατικού κόμματος στην κοινοβουλευτική 
πάλη, αλλά και τις μορφές της εξωκοινοβουλευτικής πάλης. Αναφο
ρικά με τη χρήση της «από τα έξω πίεσης» σαν μιας από τις βασικές 
μορφές εξωκοινοβουλευτικού αγώνα, οι Μαρξ και Ένγκελς είχαν 
μιλήσει ήδη κατά την περίοδο της επανάστασης. Εκείνο το διάστημα 
είχαν προκύψει νέες εμπειρίες, τις οποίες και γενίκευσαν. Η αγγλική 
εργατική τάξη, με τις δραστήριες εξωκοινοβουλευτικές της ενέρ
γειες, είχε εμποδίσει την αγγλική αστική τάξη να επέμβει στον αμε
ρικάνικο εμφύλιο πόλεμο για να υποστηρίξει τους στασιαστές από 
τις νότιες πολιτείες που διατηρούσαν σκλάβους ενάντια στις ΗΠΑ, 
μολονότι καταδικάζονταν σε πείνα ένα εκατομμύριο εργάτες κι οι οι- 
κογένειές τους, λόγω διακοπής των εισαγωγών σε αμερικάνικο 
βαμβάκι. Το νέο στην κίνηση αυτή ήταν το γεγονός ότι οι εργάτες 
πρόβαλαν με την «από τα έξω πίεση» σαν πολιτικά συνειδητοί πρω
ταγωνιστές και επιδρούσαν σαν τάξη πάνω στην πολιτική της α
στικής τάξης. Μολονότι δεν είχε εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο, η 
αγγλική εργατική τάξη απόδειξε έτσι ότι παρ’ όλ’ αυτά μπορούσε να 
ασκεί πολιτική επιρροή. «Με τον όρο pressure from without, ο άγ- 
γλος εννοεί μεγάλες, εξωκοινοβουλευτικές λαϊκές διαδηλώσεις, που 
δεν μπορούν φυσικά να διοργανωθούν χωρίς την έντονη σύμπραξη 
της εργατικής τάξης.»3

Στην Αγγλία, γράφει ο Μαρξ, καμιά «σημαντική καινοτομία,

1 Κ. Marx, «Die Admimstrativrefonm - Assoziation», [Die Charte], M E W , 
τομ 11, σελ 268

2 Ό  π., σελ 269
3 Κ Marx, «Ein Londoner Arbeitermeeting», M E W , τομ 15, σελ 454
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κανένα αποφασιστικό μέτρο» δεν προέκυψε χωρίς «από τα έξω πίε
ση». Η εργατική τάξη είχε κάνει μέχρι τότε την εμφάνισή της μόνο 
σαν «χορωδία» αστικών ομάδων, αλλά στο ζήτημα του αμερικάνικου 
εμφύλιου πολέμου πρόθαλε σαν ανεξάρτητο πολιτικό κόμμα. Ο 
Μαρξ έθλεπε στον αγώνα των άγγλων εργατών ενάντια στην επέμβα
ση, μια νέα περίτρανη απόδειξη για την ικανότητα των αγγλικών 
λαϊκών μαζών1. Με την «από τα έξω πίεση», η εργατική τάξη μπο
ρούσε να ασκήσει επίδραση τόσο στον αγώνα για την απελευθέ
ρωσή της στο εσωτερικό, όσο και στην εξωτερική πολιτική του αστι
κού κράτους. Μπορούσε δηλαδή να επιβάλει πολιτικά τη θέλησή 
της στην αστική τάξη μέσα στην ίδια της τη χώρα.

3. Νέες διαπιστώσεις 
για την πολιτική της εργατικής τάξης 
στο έργο Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία

Η ανάλυση και η γενίκευση των εμπειριών της Παρισινής Κομ
μούνας έχουν, για τη μαρξιστική αντίληψη της πολιτικής, τη ση
μασία που έχει το Κεφάλαιο  για την επεξεργασία της πολιτικής οι
κονομίας της εργατικής τάξης.

Τα γεγονότα της Παρισινής Κομμούνας το 1871 επιβεβαίωσαν 
την ορθότητα των μέχρι τότε πολιτικοθεωρητικών διαπιστώσεων. 
Ταυτόχρονα, νέες εμπειρίες οδήγησαν στη συγκεκριμενοποίηση και 
στον ακριβή προσδιορισμό των διαπιστώσεων αυτών. Η άσκηση της 
εξουσίας από τους παρισινούς εργάτες, έστω και για λίγες μόνο 
βδομάδες, πρόσφερε πλούσιο υλικό, μέσ’ από το οποίο ο Μαρξ ά
ντλησε κάποια πρώτα θεωρητικά συμπεράσματα για την πολιτική της 
εργατικής τάξης μετά  την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας. Το 
ποιοτικά νέο στοιχείο στην Παρισινή Κομμούνα ήταν, κατά τον 
Μαρξ, το γεγονός ότι η εργατική τάξη δεν κατάκτησε μόνο την πολι
τική εξουσία, αλλά τη διατήρησε και δεν την παρέδοσε πάλι, όπως 
πρώτα, στους «ρεπουμπλικάνους ντελάληδες της κυρίαρχης τάξης». 
Ο Μαρξ διέκρινε εδώ και την αιτία που «έριξε τις σεβάσμιες τάξεις 
της Ευρώπης, όπως στις Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον πα
ροξυσμό των σπασμών»2, με τις συκοφαντίες και σκαιές ύβρεις που ε

1 Βλεπε ο π , σελ 45*455.
2 Κ. Marx, «Entwurfe zum “ B urgerkneg in Frankreich” », M E W , τόμ 17, 

σελ 556
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ξαπέλυαν σωρηδόν ενάντια στην Κομμούνα. Αυτός ο υστερικός πα
ροξυσμός καταλαμβάνει την αστική τάξη μέχρι σήμερα, όποτε η ερ
γατική τάξη προχωράε'ι κατά ένα βήμα στο δρόμο προς την απε
λευθέρωσή της σε κάποια χώρα, ακόμα κι αν πρόκειται μόνο για ένα 
νησάκι με μερικές χιλιάδες κατοίκους.

Η θεωρία της δικτατορίας του προλεταριάτου, που είχε αναπτυ
χθεί μέχρι τότε από τους Μαρξ και Ένγκελς, βρήκε στην αξιολόγη
ση της Παρισινής Κομμούνας την πιο βαθιά θεωρητική θεμελίωση. 
Ο Μαρξ χαρακτήρισε την Κομμούνα σαν την «ανοιχτή τελικά πολι
τική μορφή, με την οποία μπορούσε να συντελεστεί η οικονομική 
απελευθέρωση της εργασίας»1, σαν την πολιτική μορφή της κοινω
νικής χειραφέτησης της εργατικής τάξης2, σαν τη «μορφή, με την 
οποία η εργατική τάξη [...] αρπάζει την πολιτική εξουσία»3.

Η Παρισινή Κομμούνα και οι γνώσεις που αποκόμισαν οι Μαρξ 
και Ένγκελς απ’ αυτό το κοσμοιστορικό γεγονός, ήταν από την 
πρώτη στιγμή ο στόχος των πιο διαφορετικών παρανοήσεων, παρερ
μηνειών και απροκάλυπτων διαστρεβλώσεων από τους αντίπαλους 
του μαρξισμού. Αλλά δεν ήταν λίγες οι φορές που και εκπρόσωποι 
δημοκρατικών δυνάμεων, που αναζητούσαν ειλικρινά τρόπους για 
την απελευθέρωση της εργατικής τάξης και που, σε μεμονωμένες πε
ριπτώσεις, προσέγγιζαν μαρξιστικές θέσεις, παρερμήνευαν και παρα
νοούσαν τα διδάγματα των Μαρξ και Ένγκελς. Οι οπαδοί του Μπα- 
κούνιν, μάλιστα, έβλεπαν στην Κομμούνα μια προσπάθεια άμεσης 
κατάργησης του κράτους.

Σ’ αυτό το έργο, ο Μαρξ αντιπαρατέθηκε στην άποψη ότι το κα
θεστώς της Κομμούνας αρνιόταν την αναγκαιότητα μιας κεντρικής 
κυβέρνησης. «Η ενότητα του έθνους δε θα έσπαζε, μα, αντίθετα, θα 
οργανωνόταν με το καθεστώς της Κομμούνας και θα γινόταν πραγμα
τικότητα με την εκμηδένιση της κρατικής εκείνης εξουσίας που πα
ρουσιαζόταν σαν η ενσάρκωση αυτής της ενότητας, που ήθελε όμως 
να είναι ανεξάρτητη και ανώτερη από το ίδιο το έθνος. Στην πραγμα
τικότητα, η κρατική εξουσία δεν ήταν παρά ένα παρασιτικό καρκίνω
μα στο σώμα του έθνους.»4 Ο Μαρξ, λοιπόν, σε καμιά περίπτωση δεν

1 Κ Μαρξ, «Ο εμφύλιος πόλεμός στη Γαλλία», Κ Μαρξ/Φ Ενγκελς, Δια- 
λεχ τα  Εργα, τομ I. σελ 625

2 Βλεπε Κ Marx, «Entwurfe zum “ Burgerkneg in Frankreich"», σελ 543,
545

3 Ο π .  σελ 591
4 Κ Μαρξ, «Ο εμφύλιος πόλεμός στη Γαλλία», σελ 622
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αντιμαχόταν γενικά την κεντρική κρατική εξουσία, αλλά τη γρα
φειοκρατική  κεντρική κρατική εξουσία, γιατί άλλη δεν υπήρχε πριν 
από την Κομμούνα. Ο Μαρξ με κανέναν τρόπο δεν αντιπαράθετε 
στην κεντρική κυβέρνηση την αυτοδιοίκηση των κοινοτήτων, παρά 
αναγνώριζε στην αυτοδιοίκηση, σε διαλεκτική ενότητα με την κε
ντρική κυβέρνηση, την ουσία ενός δημοκρατικού κράτους της κομ
μουνιστικής κοινωνίας. Εφάρμοσε την αρχή του δημοκρατικού συ
γκεντρωτισμού που ο ίδιος ανάπτυξε σε οργανωτική αρχή του επανα
στατικού κόμματος, στην οργάνωση του σοσιαλιστικού κράτους1. Οι 
Μαρξ και Ένγκελς έμειναν σταθεροί σ’ αυτή τους την αντίληψη ως 
το τέλος της ζωής τους.

Ο συγκεντρωτισμός απορρέει σαν αναγκαία κατευθυντήρια 
αρχή από τη μηχανοποιημένη μεγάλη παραγωγή. Η εργατική τάξη 
δεν μπορεί να παραιτηθεί απ’ αυτόν στην άσκηση της εξουσίας της. 
Η γραφειοκρατία και παρόμοια φαινόμενα δεν είναι απαραίτητες ι
διότητες του συγκεντρωτισμού. Και τα όργανα αυτοδιοίκησης μπο
ρούν να αποκτήσουν γραφειοκρατικές μορφές. Η γραφειοκρατία, ο 
κρατισμός κλπ. αποτελούν φαινόμενα της άσκησης της εξουσίας 
από την τάξη των εκμεταλλευτών. Δημιουργήθηκαν με την απόλυτη 
μοναρχία κι ολοκληρώθηκαν και τελειοποιήθηκαν από την ιμπερια
λιστική αστική τάξη σαν έκφραση του διαχωρισμού της κρατικής 
μηχανής από τις λαϊκές μάζες, της ανεξαρτητοποίησης της κρατικής 
μηχανής από την κοινωνία. Η κατάργηση της γραφειοκρατίας δεν 
είναι ζήτημα της κεντρικής κυβέρνησης ή της αυτοδιοίκησης, είναι 
ταξικό ζήτημα. Το πώς και με ποια μέτρα μπορεί και πρέπει να ξε- 
περάσει τη γραφειοκρατία η εργατική τάξη που ασκεί την εξουσία, 
αυτό το έδειξαν πρακτικά για π^ώτη φορά οι παρισινοί κομμουνάροι 
κατά τη συγκρότηση των οργάνων εξουσίας τους, κι ας μην τους δό
θηκε ο χρόνος να υλοποιήσουν πλήρως την κρατική τους μορφή2.

Ο Μαρξ, καθώς διαβεβαίωνε ο Κάουτσκι ήδη το 1918, δεν έδοσε 
ιδιαίτερη σημασία στη «λεξούλα» της δικτατορίας του προλεταριά
του- παράλειψε τάχα δυστυχώς να υποδείξει πιο διεξοδικά πώς φα
νταζόταν αυτή τη δικτατορία. Ο Λένιν αντιπαρατέθηκε διεξοδικά σ’ 
αυτή την παρερμηνεία της αντίληψης του Μαρξ για τη δικτατορία

1 Βλεπε Rolf D lubek/Renate M erkel, M arx und Engels uber die soziahstische 
und komm unistische Gesellschaft, σελ 282-283

2 Βλεπε Β I Λενιν, «Το II πανρωσικο συνέδριο των μεταλλωρύχων», Α πα
ντα, τομ 42, σελ ?4<-261
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του προλεταριάτου1. Παρ’ όλ’ αυτά, η θέση του Κάουτσκι είναι ένα 
θέμα που ανακινήθηκε επανειλημμένα. Ο Σίντνε'ι Χουκ υποστηρίζει 
ότι ο Μαρξ δεν ανάφερε σε κανένα από τα βασικά του έργα την έν
νοια της δικτατορίας του προλεταριάτου, παρά μόνο δυο φορές στην 
αλληλογραφία του. Κατά τον Έ μιλ Μούλερ, μάλιστα, ο Μαρξ δεν 
χρησιμοποίησε τον όρο αυτό, παρά μια φορά μόνο2. Αλλοι αστοί 
ιδεολόγοι υποστηρίζουν ότι οι Μαρξ και Ένγκελς δεν είχαν καν μια 
«“πραγματική θεωρία για τις πολιτικές μορφές της χειραφέτησης”» 
ή ότι τουλάχιστον δεν είχαν «“διαμορφώσει μια συστηματική [...] 
θεωρία για την επανάσταση και τη δικτατορία του προλεταριάτου”»3.

Σημαντική για την ανάπτυξη της θεωρίας της δικτατορίας του 
προλεταριάτου υπήρξε η διαπίστωση που διατυπώθηκε από τον 
Μαρξ ήδη στη 18η Μ πρυμαιρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη ότι για 
την εργατική τάξη, το ζήτημα ήταν να τσακίσει την αστική κρατική 
μηχανή4. Ο Λένιν παρατήρησε αναφορικά με αυτή τη διαπίστωση 
ότι εμπεριέχει «το βασικό δίδαγμα του μαρξισμού πάνω στο ζήτημα 
των καθηκόντων του προλεταριάτου στην επανάσταση σε σχέση με 
το κράτος»5. Στο έργο του Ο εμφύλιος πόλεμος στη  Γαλλία, ο Μαρξ 
ανάπτυξε σε σημαντικό βαθμό παραπέρα τις σκέψεις του πάνω σ’ 
αυτό το ζήτημα.

Το 1852, ο Μαρξ θεώρησε το τσάκισμα της παλιάς κρατικής μη
χανής σαν αναγκαία ενέργεια στο επερχόμενο (κατά την τότε αντίλη
ψη του Μαρξ, προλεταριακό) στάδιο της Γαλλικής Επανάστασης. 
Το 1871, όμως, διάγνωσε στην ενέργεια αυτή την προϋπόθεση για 
κάθε πραγματική λαϊκή επανάσταση στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Και 
μόνο πια μέσα από την πράξη της Παρισινής Κομμούνας, ο Μαρξ α
ποκάλυψε ότι το τσάκισμα της παλιάς κρατικής μηχανής αποτελεί 
αντικειμενική πολιτική νομοτέλεια για την προλεταριακή επανάστα
ση. Η θεμελιώδης σημασία που απόδιδαν οι Μαρξ και Ένγκελς σ’

1. Βλεπε Β. I. Λένιν, «Η προλεταριακή επανασταση και ο αποστατης Καου- 
τσκι». Απαντα, τόμ 37, σελ 242-243

2. Βλέπε Leonid M amut, Fragen der Staatstheone tm  ideologischen Wider- 
streit, Μ όσχα/Βερολινο 1979, σελ 101.

3 Α ναφερεται στη μελετη των Rolf Dlubek/Renate M erkel, M arx und Engels 
überd ie  sozialistische und  komm unistische Gesellschaft, σελ 283.

4. Βλέπε Κ. Μ αρξ, Η  18η Μ πρυμαιρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, σελ 144 
Ο Μαρξ στον Λουδοβίκο Κ ούγκελμαν, 12 του Απρίλη 1871, Κ αρλ Μ αρξ-Φ ρϊντριχ 
Ενγκελς, Δ ιαλεχ τά  Εργα, τομ II, σελ 542

5 Β I Λένιν, «Κράτος και επανασταση», σελ 38.



αυτές τις διαπιστώσεις, φαίνεται από τον Πρόλογο στο Μ ανιφέστο  
του Κομμουνιστικού Κόμματος που συντάξαν το 1872'.

Από τη δραστηριότητα των παρισινών κομμουνάρων, ο Μαρξ 
μπόρεσε συνάμα να αποκτήσει για πρώτη φορά αντίληψη του πώς 
πραγματοποιείται η συντριβή της στρατιωτικογραφειοκρατικής 
κρατικής μηχανής: αντικατάσταση των παλιών δημοσίων υπαλλή
λων με «εργάτες ή [...] αναγνωρισμένους εκπροσώπους της εργατικής 
τάξης», κατάργηση του μόνιμου στρατού, τη θέση του οποίου έπαιρ
νε ο οπλισμένος λαός με τη μορφή της εθνοφυλακής. Η αστυνομία 
«απογυμνώθηκε αμέσως από όλες τις πολιτικές της ιδιότητες και με
τατράπηκε σε υπεύθυνο όργανο της Κομμούνας, που μπορούσε να α
νακληθεί σ’ οποιαδήποτε στιγμή». Οι δικαστές έχασαν τη φαινομε
νική ανεξαρτησία τους κι έπρεπε να εκλέγονται, όπως κι όλοι οι άλ
λοι δημόσιοι υπάλληλοι, να «είναι υπεύθυνοι και να μπορούν να ανα
κληθούν»2. Το καινούργιο στοιχείο, που προέκυψε σαν διαπίστωση 
μέσ’ από την πρακτική της Κομμούνας, ήταν ότι κατά το τσάκισμα 
της παλιάς κρατικής μηχανής δεν είναι απαραίτητη η συντριβή όλων 
των θεσμών του αστικού κράτους, αλλά μόνο των οργάνων κατα
στολής του. Τα άλλα κρατικά όργανα, που ασκούν «δικαιολογημένες 
λειτουργίες» πρέπει να αποσπαστούν από την παλιά κυρίαρχη τάξη 
και να ξαναδοθούν «στους υπεύθυνους υπηρέτες της κοινωνίας»3. Η 
ιδέα αυτή επαναλήφθηκε αργότερα πολλές; φορές από τον Ένγκελς. 
Με τους όρους «συντριβή», «τσάκισμα», «καταστροφή» της παλιάς 
κρατικής μηχανής δεν νοείται με κανέναν τρόπο η «κατάργηση», η 
καταστροφή του κράτους. Αυτό το τελευταίο είναι αναρχική θέση, 
που αστοί ιδεολόγοι αποδίδουν με μεγάλη ευχαρίστηση στο μαρξι- 
σμό-λενινισμό4. Με τον όρο «τσάκισμα» της παλιάς κρατικής μη
χανής, ο μαρξισμός-λενινισμός εννοεί ξεκάθαρα τη συντριβή των 
οργάνων καταστολής, της παλιάς αστικής κρατικής μηχανής5.

Εκπρόσωποι του αναθεωρητισμού παραβλέπουν σκόπιμα τη

1 Βλεπε Κ Μαρξ/Φ Έ νγκελς, Μ ανιφ έστο  του Κ ομμουνισ τικού Κόμματός. 
Π ρόλογος (στη γερμανική έκδοση του 1872), σελ. 6. Leonid M amut, Karl M arx als 
Staatstheoretiker, Μ όσχα/Βερολινο 1982, σελ 91-92.

2 Κ Μαρξ, «Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία», σελ 620-621 Κ. Marx, «Ent-
wiirfe zum “ Burgerkneg in Frankreich” », σελ. 596

3. Κ Μαρξ, «Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία», σελ 622 Κ. Marx, «Ent-
wurfe zum “ Biirgerkneg in Frankreich” », σελ 596-597

4. Βλέπε Κεφαλαίο V αυτής της μελετης
5. Βλεπε Β I Λένιν, «Κράτος και επανάσταση», σελ 31 κ επ
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διαπίστωση του Μαρξ για το «τσάκισμα» των παλιών οργάνων κατα
στολής, για να μετατρέψουν έτσι τον Μαρξ από επαναστάτη σε ακίν
δυνο υποστηρικτή της αστικοκοινοθουλευτικής δημοκρατίας και να 
μπορέσουν να τον εντάξουν σε σοσιαλδημοκρατικά πρότυπα. Δεν 
μπορούν ή δεν θέλουν να κατανοήσουν ότι δεν υπάρχει συνέχεια από 
την αστική στη σοσιαλιστική δημοκρατία, ότι ανάμεσα στις δύο 
βρίσκεται η προλεταριακή επανάσταση, το «τσάκισμα» των οργάνων 
καταστολής της παλιάς κρατικής μηχανής και η εγκαθίδρυση της δι
κτατορίας του προλεταριάτου. Στο έργο του Ο εμφύλιος πόλεμος στη  
Γαλλία, ο Μαρξ ανάλυσε με καθαρότητα και σαφήνεια την αξεπέρα
στη αντίθεση ανάμεσα στον αστικό κοινοβουλευτισμό και την προ
λεταριακή δημοκρατία, καθώς και τον ποιοτικά νέο χαρακτήρα της.

Το αστικό κοινοβούλιο στη Γαλλία είχε ισοπεδωθεί από μόνο 
του εκχωρώντας, από φόβο μπροστά στη συγκροτούμενη εργατική 
τάξη, όλο και περισσότερα δικαιώματα και πληρεξουσιότητες στην 
Εκτελεστική Εξουσία. Στο μέτρο που η Εκτελεστική δυνάμωνε και 
ανεξαρτητοποιόταν απέναντι στο κοινοβούλιο, αυτό έχανε την επιρ
ροή του κι αποδεικνυόταν αδύναμο απέναντι της. Το αποτέλεσμα ή
ταν η δεύτερη αυτοκρατορία. Ο Μαρξ αναφέρει ξεκάθαρα ότι η εργα
τική τάξη δεν χρειάζεται να αναβιώσει τον αστικό κοινοβουλευτι
σμό1.

Η αυτοαποδυνάμωση αυτή του κοινοβουλίου είναι ολοφάνερα 
ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται κάτω από ίδιες ή παρόμοιες 
συνθήκες. Οι μετατοπίσεις εξουσιών μέσα στα πλαίσια της πολιτικής 
οργάνωσης στα προπύργια του μονοπωλιακού κεφαλαίου, προς όφε
λος της Εκτελεστικής Εξουσίας, της παραπέρα τελειοποίησης της 
κυβερνητικής εξουσίας απέναντι στα κοινοβούλια, αποτελούν μια 
τάση που παραδέχονται ανοιχτά και αστοί πολιτειολόγοι. Το ίδιο το 
Κογκρέσο στις ΗΠΑ δημιούργησε, κατά την άποψη των Γουίλιαμ 
Γουέστ και Τζόζεφ Κούπερ, έναν μεγάλο όγκο εξουσίας του προέ
δρου κι ένα ευρύ γραφειοκρατικό διοικητικό σύστημα, εκχωρώντας 
έτσι ένα σημαντικό μέρος των νομικών του αρμοδιοτήτων στον πρόε
δρο, τους υπουργούς και άλλους υψηλά ιστάμενους κυβερνητικούς υ
παλλήλους2.

1 Βλεπε Κ Marx, «Entwurfe zum “ Burgerkneg in F rank re ich '», σελ 595, 
543 Κ. Μαρξ, «Ο εμφύλιος πόλεμός στη Γαλλία», σελ. 619.

2 Βλέπε William W est/Joseph Cooper, «The Congressional Veto and Admi
nistrative Rulemaking», Political Science Quarterly, τόμ. 98, αριθ 2, καλοκαίρι 
1983, σελ 285.
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Ο πραγματικός έλεγχος της κυβερνητικής πολιτικής από τα α
στικά κοινοβούλια, όταν κι εφόσον διενεργεΐται, είναι πια πολύ πε
ριορισμένος. Οι αποφάσεις θεμελιακής σημασίας παΐρνονται από τις 
μονοπωλιακές ενώσεις, σε άμεση σύνδεση με την υπουργική γρα
φειοκρατία και τα στρατιωτικά επιτελεία, πριν φτάσουν στα κοινο
βούλια. Αυτό συνέβη και με την επιδρομή στη Γρενάδα, που διατά- 
χθηκε από τον πρόεδρο Ρΐγκαν, Και που δεν είναι παρά μια ιδιαίτερα 
χτυπητή απόδειξη του γεγονότος ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ παίρνει 
τις αποφάσεις της σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα, χωρίς να πολυνοιά- 
ζεται για τη συγκατάθεση του Κογκρέσου.

Η θέση του Μαρξ για τη μη αναβίωση του αστικού κοινοβουλευ
τισμού ισχύει για την εργατική τάξη μετά την κατάκτηση της πολι
τικής εξουσίας. Στον αγώνα για την εξουσία, η εργατική τάξη χρησι
μοποιεί τις δυνατότητες της αστικοκοινοθουλευτικής δημοκρατίας. 
Προσπαθεί να υπερασπίσει και να διευρύνει τα λιγοστά εναπομεΐνα- 
ντα δικαιώματα κι ελευθερίες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας 
απέναντι στην κυβέρνηση, χωρίς να ενδίδει στην αυταπάτη ότι θα 
μπορέσει να κατακτήσει με τον τρόπο αυτό και μόνο την πολιτική 
εξουσία. Είναι σημαντικό να τονίζεται αυτό, γιατί αναρχικοί και α
κροαριστερές ομάδες αρνούνται μέχρι και σήμερα την αναγκαιότητα 
του κοινοβουλευτικού αγώνα της εργατικής τάξης και τον χαρα
κτηρίζουν «προδοσία»1.

Παίρνοντας αφορμή από πρακτικές εμπειρίες της Κομμούνας, ο 
Μαρξ ανάπτυξε τις αντιλήψεις του για τη νέα ποιότητα της σοσιαλι
στικής δημοκρατίας απέναντι στον αστικό κοινοβουλευτισμό. Σε 
αντίθεση με το αστικό κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Κομμούνας 
ήταν ταυτόχρονα μια συνέλευση που εργαζόταν, εκτελούσε και νομο
θετούσε. Αποτελούσε, έτσι, την κατάργηση στην πράξη του «τριμε
ρούς διαχωρισμού των εξουσιών» και του δυαδισμού βουλής και 
κυβέρνησης.

Για πρώτη φορά με την Κομμούνα το γενικό εκλογικό δικαίω
μα βρήκε τον πραγματικό του προορισμό. Στο αστικό κοινοβούλιο, 
ο βουλευτής, απ’ τη στιγμή που εκλεγόταν, δεν ήταν πια υπόλογος 
απέναντι στους εκλογείς του, ούτε δεμένος σε κανενός είδους εντολές 
των εκλογέων. Οι εκλογείς δεν είχαν έλεγχο πάνω στη δράση του κι 
ούτε μπορούσαν να τον ανακαλέσουν. Αυτό ισχύει για βουλευτές α
στικών κοινοβουλίων μέχρι σήμερα. Ο αστός βουλευτής κινείται

1 Βλεπε Β I Λενιν, «Ο “ αριστερισμός", παιδική αρρώστια του κομμουνι
σμού», Α παντα, τομ 41, σελ 39 κ επ
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μέσα σε μιαν άλυτη αντίφαση, ότι δηλαδη από τη μια μεριά εκλεγε- 
ται για να εκπροσωπήσει τα ειδικά συμφέροντα μιας ορισμένης ομά
δας ιδιοκτητών, κι απ’ την άλλη οφεΐ>χι, μέσα στη βουλή, να εκπρο
σωπεί ένα «γενικό κρατικό συμφέρον». Ο αστικός κοινοβουλευτι
σμός, σαν πολιτική αντανάκλαση του ανταγωνισμού της κοινωνίας 
που στηρίζεται στην καπιταλιστική ατομική ιδιοκτησία, δεν επιτρέ
πει τίποτα διαφορετικό. Στην Κομμούνα, οι πολίτες εκλέγαν για 
πρώτη φορά τους δικούς τους αντιπροσώπους για τη διοίκηση και τη 
νομοθέτηση κι ο πολίτης εκπροσωπούνταν ο ίδιος μέσω του βουλευτή 
του, όπως αυτός εκπροσωπούσε τους εντολοδότες του. Ο βουλευτής 
ήταν υπόλογος απέναντι στους εκλογείς του, μπορούσε σ’ οποιαδή
ποτε στιγμή να ανακληθεϊ, βρισκόταν κάτω από τον έλεγχο των ε
κλογέων και δεσμευόταν από τις «συγκεκριμένες οδηγίες των ε
κλογέων» του1.

Με τον τρόπο αυτό, εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην πράξη 
από την Κομμούνα βασικές αρχές της σοσιαλιστικής δημοκρατίας, 
που αντικατοπτρίστηκαν και θεωρητικά σαν τέτιες από τον Μαρξ. 
Με τη νέα εκλογική τάξη πραγμάτων και την ποιοτικά νέα σχέση με
ταξύ βουλευτών και εκλογέων καταργήθηκε συνάμα κι ο δυαδισμός 
ανάμεσα στο λαό, σαν νομοθετική εξουσία, και στη λαϊκή αντιπρο
σωπεία, σαν νομοθετικό θεσμό.

Το πεδίο των διαπιστώσεων του Μαρξ διευρύνθηκε σημαντικά 
μέσ’ από τη μελέτη της δραστηριότητας της Κομμούνας, σ’ ό,τι α
φορά τη διαλεκτική ανάμεσα στην απονέκρωση του κράτους και την 
πλήρη διαμόρφωση του προλεταριακού κράτους, καθώς και το ρόλο 
της πολιτικής της εργατικής τάξης μετά την κατάκτηση της πολι
τικής εξουσίας.

Εντύπωση προκαλεΐ το γεγονός ότι ο Μαρξ, στον Εμφύλιο πόλε
μο  δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου στην απονέκρωση κράτους και 
πολιτικής, ενώ αντίθετα εξετάζει πολύ αναλυτικά το ζήτημα της πο
λιτικής δραστηριότητας της εργατικής τάξης και του προλεταρια
κού κράτους. Σημαντικές είναι οι σκέψεις που παραθέτει για το θέμα 
αυτό στα δύο προσχέδια για τον Εμφύλιο πόλεμο, σκέψεις που δεν 
επαναλαμβάνονται πάντα στο τελικό κείμενο. Την Κομμούνα, ο 
Μαρξ τη χαρακτήρισε σαν την «ανάκτηση της κρατίκής εξουσίας 
από την κοινωνία»2, μια διατύπωση που τη χρησιμοποίησε ήδη το

1 Βλεπε Κ Marx, «Entwurfe zum “ Burgerkneg in Frankreich"». σελ 544. 
5% Κ. Μαρξ. «Ο εμφύλιος πόλεμός στη Γαλλία», σελ 620.

2 Κ Marx, «Entwürfe zum “ Bürgerkrieg in Frankreich"», σελ 546



1843 στο έργο του Για το εβραϊκό ζητημα. Αλλά η ίδια διατύπωση 
αποκτά το 1871 άλλο περιεχόμενο1.

Ανάμεσα στη συγγραφή του Εβραϊκού ζητήματος και του 
Εμφύλιου πολέμου μεσολάβησαν σχεδόν τρεις δεκαετίες πρα
κτικών εμπειριών σ ’ ό,τι αφορά σκληρές ταξικές μάχες. Σ’ αυτήν την 
περίοδο ανήκει η αποκάλυψη της ιστορικής αποστολής της εργα
τικής τάξης, η επεξεργασία της υλιστικής αντίληψης για την ιστορία 
κι η αποκάλυψη του νόμου της υπεραξίας «Ανάκτηση της κρατικής 
εξουσίας» από τον ίδιο το λαό σήμαινε -  όπως και στο Εβραϊκό ζή 
τημα -  την κατάργηση της εχθρικής αντίθεσης μεταξύ κράτους και 
κοινωνίας, αλλά σαν μακρόχρονη διαδικασία. Το προλεταριάτο ο
φείλει να χρησιμοποιήσει τη νεοκατακτημένη κρατική εξουσία για 
την κοινωνική του απελευθέρωση, για αναγκαίους οικονομικούς και 
πολιτικούς μετασχηματισμούς, σαν το «προοδευτικό έργο της ε- 
ποχής». Η εργατική τάξη πρέπει να συνυπολογίσει εδώ ότι το «ανα
νεωτικό αυτό έργο θα αναχαιτίζεται και θα παρεμποδίζεται συνεχώς» 
από το παλιό και το αντιδραστικό στοιχείο, ότι «μόνο κατά την πο
ρεία μιας μακρόχρονης αναπτυξιακής διαδικασίας» μπορούν να δια
μορφωθούν νέες συνθήκες2.

Η εργατική τάξη «πρέπει να περάσει από μακρόχρονους αγώνες 
και μια σειρά από ιστορικές πορείες, που θ’ αλλάξουν ολότελα και 
τις συνθήκες και τους ανθρώπους»3. Ο Μαρξ δεν αντιλαμβανόταν 
λοιπόν τη δικτατορία του προλεταριάτου σε καμιά περίπτωση σαν 
βραχυχρόνιο επεισόδιο της επανάστασης, προκειμένου να επιτευ
χθεί η «μετάβαση», σαν ένα παροδικό, περιορισμένης διάρκειας 
καθήκον. Η δικτατορία του προλεταριάτου έκφραζε την ταξική φύση 
της πολιτικής εξουσίας της εργατικής τάξης. Ο Μαρξ θεωρούσε α
ναγκαία τη δικτατορία του προλεταριάτου μέχρι την πλήρη διαμόρ
φωση της κομμουνιστικής κοινωνίας. Η σκέψη αυτή ενισχύεται 
ακόμη περισσότερο τέσσερα χρόνια αργότερα, με τον καθορισμό 
από τον Μαρξ μιας μεταβατικής περιόδου στο έργο του Κ ριτική του 
προγράμματος της Γ rarer4. Για τον Μαρξ είναι αναγκαία η πολιτική 
εξουσία της εργατικής τάξης για μια ιστορικά μεγάλη χρονική

1 Βλεπε Rolf Bauermann, «Zur Ausarbeitung der Demokratie -  und Diktatur- 
auffassung durch Marx in den vierzieger und Anfang der fünfziger Jahre des 19. 
Jahrhunderts», σελ 113

2 K Marx. «Entwurfe zum "Burgerkrieg in Frankreich’’», σελ 546
3 Κ Μαρξ, «Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία», σελ 626
4 Βλεπε Κεφαλαίο V της μελέτης αυτής
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περίοδο, για οικονομικές και πολιτικές μεταβολές στην κοινωνία. 
Ό σ ο  υπάρχουν τάξεις είναι αναγκαίο το κράτος και η πολιτική1. Με 
τον όρο «ανάκτηση της κρατικής εξουσίας» από τις λαϊκές μάζες, 
την εξάλειψη δηλαδή του δυαδισμοΰ κράτους και κοινωνίας, ο Μαρξ 
εννοούσε ένα διαλεκτικά αντιφατικό προτσές ανάμεσα στον αυξανό
μενο ρόλο της πολιτικής της εργατικής τάξης και του σοσιαλιστι
κού κράτους και στην απονέκρωση κράτους και πολιτικής. Το τελευ
ταίο συμβαίνει στο μέτρο που αναπτύσσεται το πρώτο. Η δικτατορία 
του προλεταριάτου είναι από τη μια μεριά ενδιάμεσος στόχος στον 
αγώνα για την εξουσία, κι από την άλλη προϋπόθεση, καθοριστική 
πολιτική συνθήκη για την παραπέρα πραγμάτωση της ιστορικής α
ποστολής της εργατικής τάξης. Είναι συνάμα στόχος και μέσο στον 
αγώνα της εργατικής τάξης.

I Βλεπε Κ Marx. «Entwurfe zum "B urgerkneg in Frankreich” », σελ. 543,
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V. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΕΝΓΚΕΛΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1871-1895

Κατά το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα συντελέστηκε η βαθ
μιαία μετάβαση από τον καπιταλισμό του ελεύθερου ανταγωνισμού 
στον μονοπωλιακό καπιταλισμό και, με τον τρόπο αυτό, η μετάβαση 
στο ιμπεριαλιστικό του στάδιο. Η όξυνση όλων των αντιθέσεων του 
καπιταλιστικού συστήματος, η συγκέντρωση του κεφαλαίου και της 
παραγωγής, της πολιτικής και κοινωνικής εξουσίας στα χέρια της 
συγκροτούμενης μονοπωλιακής αστικής τάξης οδήγησε στη διαμόρ
φωση νέων συνθηκών στον αγώνα της εργατικής τάξης. Το διεθνές 
εργατικό κίνημα είχε αναπτυχθεί ως προς την πληθώρα των δραστή
ριων αγωνιστών του, αλλά κι ως προς την πολιτική του ωριμότητα.

Στις κύριες καπιταλιστικές χώρες, οι πιο προοδευτικές δυνάμεις 
του εργατικού κινήματος είχαν ιδρύσει πολιτικά αγωνιστικά κόμμα
τα. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, ο μαρξισμός είχε επιβληθεί στο 
διεθνές εργατικό κίνημα. Μεγαλύτερη σημασία απόκτησαν έτσι τα 
θέματα που αναφέρονται στο χαοακτήρα, τις λειτουργίες, την 
οργάνωση και το ρόλο του κόμμαίος στον πολιτικό αγώνα για την 
προετοιμασία της σοσιαλιστικής επανάστασης, στην ιδια την ε
πανάσταση και μετά την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας.

Η εποχή αυτή ήταν ταυτόχρονα η βαθμίδα της παραπέρα ανά
πτυξης του μαρξισμού σε όλα τα συστατικά του μέρη από τους θεμε
λιωτές του και οδήγησε στη μετάβαση στο λενινισμό, όπου ιδιαίτερη 
θέση κατέχουν τα γράμματα των ωρίμων χρόνων του Φρΐντριχ Έ ν
γκελς.

Η επεξεργασία του Κεφαλαίου την περίοδο που προηγήθηκε, 
καθώς και οι πρακτικές εμπειρίες της Παρισινής Κομμούνας, από τις 
οποίες οι Μαρξ και Ένγκελς μπόρεσαν να εξαγάγουν ποιοτικά νέα 
συμπεράσματα για την επαναστατική πάλη της εργατικής τάξης, επι- 
τρέψαν στους δυο φίλους να αποκτήσουν και ποιοτικά νέες αντιλή
ψεις για την πολιτική και προπάντων για τον πολιτικό αγώνα των ερ
γατικών κομμάτων.
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Σε μερικες καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης, τα εργατικα κόμ
ματα είχαν πετύχει, μέσα από σκληρούς ταξικούς αγώνες, σημα
ντικές μεταρρυθμίσεις του εκλογικού δικαιώματος -  σε μερικές χώ
ρες, το γενικό δικαίωμα ψήφου (για άντρες!) -  και εκπροσωπούνταν 
από βουλευτές στα αστικά κοινοβούλια. Έ τσι απόκτησαν μεγαλύτε
ρη σημασία τα ζητήματα για μια επαναστατική τακτική μέσα στο 
κοινοβούλιο απο τους εκπροσώπους των εργατικών κομμάτων σαν 
νέα μορφή πάλης. Για πολλά κόμματα, τέτια θέματα ανέκυπταν για 
πρώτη φορά από τότε που δημιουργήθηκαν προλεταριακές κοινοβου
λευτικές ομάδες. Κι αν στις προηγούμενες περιόδους βρισκόταν στο 
προσκήνιο πριν απ’ όλα η ανάλυση και κριτική των αστικών κομμά
των και του αστικού κοινοβουλευτικού συστήματος, τώρα περνάει 
στο επίκεντρο της θεωρητικής σκέψης η δραστηριότητα των κοινο
βουλευτικών ομάδων των εργατικών κομμάτων.

Σ’ αυτό το πλαίσιο διεξάγεται η αντιπαράθεση των Μαρξ και 
Ένγιίελς με τις αναρχικές και δεξιές οπορτουνιστικές αντιλήψεις για 
την πολιτική, και ειδικά σχετικά με το ζήτημα που συζητιέται ακόμη 
και σήμερα στις καπιταλιστικές χώρες, αν δηλαδή τα επαναστατικά 
εργατικά κόμματα πρέπει να συμμετέχουν στο αστικό κοινοβούλιο.

Οι Μαρξ και Ένγκελς ανάπτυξαν παραπέρα τη βασική τους ιδέα 
για την πολιτική δραστηριότητα της εργατικής τάξης κάτω από τις 
νέες συνθήκες, κύρια κατά την αντιπαράθεσή τους με τον Μπακού- 
νιν, με τις δεξιές οπορτουνιστικές αντιλήψεις των οπαδών του 
Λασάλ, κι αργότερα με τους «Γιούνγκεν», ένα ημιαναρχικό ρεύμα 
στη γερμανική σοσιαλδημοκρατία, και με το ρεθιζιονισμό που γεν
νιόταν. Σε κατοπινά έργα του κι επιστολές, που ένα μέρος τους γρά
φτηκε μετά το θάνατο του Μαρξ, ο Ένγκελς εμβάθυνε στην αντίλη
ψη του Μαρξ για την πολιτική, και κύρια στα έργα Αντι-Ν τύρινγκ  
(1876-1878), Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας 
και του κράτους (1884), Ο Λουδοβίκος Φόυερμπαχ και το τέλος της 
κλασικής γερμανικής φιλοσοφίας  ( 1886), καθώς και στα πασίγνωστα 
γράμματα των ώριμων χρόνων του.

Κι αν στην αρχή της επεξεργασίας της διαλεκτικής-υλιστικής 
αντίληψης για την πολιτική βρισκόταν η φιλοσοφική της θεμελίω- 
ση, αυτή επισφραγίστηκε και συμπληρώθηκε προσωρινά ακριβώς σ’ 
αυτά τα γράμματα των ώριμων χρόνων του Ένγκελς. Αλλά, ανάμεσα 
στις πρώτες φιλοσοφικές ερμηνείες του κοινωνικού φαινομένου «πο
λιτική» και στα γράμματα των ώριμων χρόνων, μεσολαβεί η επεξερ
γασία του Κεφαλαίου. Στα τελευταία έργα του Ένγκελς, μερικά 
ζητήματα, όπως ο ρόλος της πολιτικής βίας, αναφέρονται εκτενέστε



ρα απ’ ό,τι στάθηκε δυνατό να γίνει σε προηγούμενες περιόδους, και 
λόγω του περιορισμένου χρόνου. Αστοί ιδεολόγοι αποσπούν από το 
συνολικό εργο των Μαρξ και Έ ψ κελς  τις διαπιστώσεις εκείνες που 
περιλαμβάνονται στα τελευταία έργα του Ένγκελς και υποστηρίζουν 
ότι ο Ένγκελς απαρνήθηκε βασικές θέσεις του Μαρξ, όπως τον κα
θοριστικό ρόλο της οικονομίας απέναντι στην πολιτική. Ο Ένγκελς 
απλούστευσε τάχα σε ανεπίτρεπτο βαθμό το έργο του Μα/>ξ κι έθαλε 
στη θέση της επαναστατικής πάλης για την εξουσία την ειρηνική 
εξέλιξη. Οι πολιτικοθεωρητικές αντιλήψεις που αναφέρονται στα 
τελευταία έργα του Ένγκελς παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο σε συ
ζητήσεις που διεξάγονται κατά τη διαμόρφωση νέων αντιιμπεριαλι- 
στικών πολιτικών κινημάτων, και ιδιαίτερα το ζήτημα του ρόλου της 
πολιτικής βίας.

Σε πολλά έργα τους μετά το 1871, προπάντων στην Κ ριτική  του 
προγράμματος της Γκότα  (που γράφτηκε το 1875), οι Μαρξ και Έ ν 
γκελς στράφηκαν και πάλι σε προβλήματα για την πολιτική μετά την 
κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη, πράγμα 
ιδιαίτερα σημαντικό για τη διαμόρφωση της αναπτυγμένης σοσιαλι
στικής κοινωνίας.

1. Οι Μαρξ και Ένγκελς για την αναγκαιότητα 
της πολιτικής δράσης της εργατικής τάξης

Θεμελιακός όρος και προϋπόθεση για μια επαναστατική πολι
τική της εργατικής τάξης είναι η ύπαρξη και ανάπτυξη του επανα
στατικού της κόμματος. Χωρίς επαναστατικό κόμμα δεν υπάρχει επα
ναστατική πολιτική. Ή ταν επόμενο λοιπόν, η παραπέρα ανάπτυξη 
της θεωρίας για το κόμμα από τους Μαρξ και Ένγκελς ν’ αποκτήσει 
καίρια σημασία για την παραπέρα θεωρητική κατανόηση της πολι
τικής της εργατικής τάξης, κατά το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα1. 
Ο πυρήνας του προβλήματος για την παραπέρα ανάπτυξη του κόμμα
τος βρισκόταν στη διατήρηση και στο στέριωμα του χαρακτήρα του 
σαν επαναστατικού, προλεταριακού και διεθνιστικού αγωνιστικού 
κόμματος, που πρέπει να οδηγήσει την εργατική τάξη στην κατάλυ

1 Βλέπε Horst Bartel/W alter Schmidt, «Zur Entwicklung des Parteibegriffs 
bei Marx und Engels», Beitrage zur Geschichte der Arbeiterbewegung, (Berlin), 
1969, τευχ 4, σελ. 591 κ επ



ση της καπιταλιστικής κοινωνίας, την κατάκτηση της πολίτικης ε
ξουσίας, την εγκαθίδρυση της επαναστατικής της δικτατορίας και 
της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Ακριβώς το ζήτημα της εξουσίας 
βρισκόταν από την εποχή της Παρισινής Κομμούνας στο επίκεντρο 
των θεωρητικών συζητήσεων για την ανάπτυξη του κόμματος εκείνο 
τον καιρό, και η μαρξιστική απάντηση σ’ αυτό το ζήτημα βαλλόταν 
επίμονα τόσο από δεξιούς όσο κι από «αριστερούς» οπορτουνιστές. 
Η πραγματοποίηση αυτών των οπορτουνιστικών ιδεών θα οδηγούσε 
αναγκαστικά μέσ’ από τις πρακτικές της συνέπειες στην κατα
στροφή του κόμματος ή πάλι στη μετατροπή του σ’ ένα μικροαστικό 
λαϊκό κόμμα, πράγμα που, κατά βάση, θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα.

Σε πολλά έργα και γράμματα, και ιδιαίτερα στα Σχόλια στο πε
ριθώριο στο πρόγραμμα του γερμανικού εργατικού κόμματος, στο 
Εγκύκλιο γράμμα προς τους Αουγκουστ Μπέμπελ, Βίλχελμ Λ ί- 
μπκνεχτ, Βίλχελμ Μ πράκε κ.ά. το Σεπτέμβρη του 1879, στην κρι
τική του Ένγκελς για το σοσιαλδημοκρατικό σχέδιο προγράμματος 
το 1891, οι κλασικοί υποστήριξαν και ανάπτυξαν τις αντιλήψεις τους 
για το κόμμα σαν επαναστατικό ταξικό κόμμα, η πολιτική του οποίου 
στοχεύει στην προετοιμασία του προλεταριάτου για την κατάληψη 
της εξουσίας. Σ’ αυτά ακριβώς τα κείμενα γίνεται εμφανής η μετάβα
ση από τις αντιλήψεις των Μαρξ και Ένγκελς για το κόμμα στη 
θεωρία του Αένιν για το κόμμα νέου τύπου.

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι για την πολιτική διαμόρφωση της εργατικής 
τάξης κατά τη δεκαετία του ’70 του περασμένου αιώνα προήλθαν από 
την πλευρά των οπαδών του Μπακούνιν και του Αασάλ και αργότερα 
από τους «Γιούνγκεν» και τις δεξιές οπορτουνιστικές δυνάμεις που 
συσπειρώθηκαν γύρω από τον Γκέοργκ φον Φόλμαρ. Μέσ’ από τον 
αγώνα ενάντια στις απόψεις και στους τρόπους συμπεριφοράς τους, 
οι Μαρξ και Ένγκελς αποκόμισαν νέες πολιτικοθεωρητικές αντι
λήψεις, που οδηγούσαν παραπέρα.

Ή δη κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’70, ο Μπακούνιν άρχισε 
να διαδίδει την αναρχική του αντίληψη για την «αποχή της εργα
τικής τάξης από την πολιτική» στη Διεθνή Ένωση των Εργατών. Σε 
ρομανικές ιδίως χώρες, όπου ο καπιταλισμός δεν είχε αναπτυχθεί 
ακόμα πολύ και το εργατικό κίνημα βρισκόταν ακόμη στις αρχές της 
πολιτικής του διαμόρφωσης, η αντίληψη αυτή είχε αρνητική επίδρα
ση.

Ο Μπακούνιν, ξεκινώντας από μια υποκειμενικη-ιδεαλιστική 
βασική αντίληψη, και ειδικότερα από μια αφηρημένη, ιστορικά
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αθάσιμη και βολουνταριστική* αντίληψη για την ιστορία, έβλεπε 
τον κυρίως εχθρό της εργατικής τάξης όχι στο κεφάλαιο, αλλά στο 
κράτος. Κατά την άποψή του, το κράτος είχε δημιουργήσει το κεφά
λαιο κι ο καπιταλιστής είχε λάθει το κεφάλαιό του από το κράτος. 
Γ ι’ αυτό κι έπρεπε να εξαλειφθεί το κράτος, το βασικό κακό, και το 
κεφάλαιο θα εξαφανιζόταν μετά από μόνο του. Κάθε κράτος ήταν 
αυτό καθαυτό από τη φύση του κακό. Το κράτος ήταν ταυτόσημο με 
την καταπίεση της ελευθερίας. Το ίδιο κακοί και η κρατική εξουσία 
και οι πολιτικοί ηγέτες. Στη μελλοντική κοινωνία, δεν θα υπήρχαν 
ούτε κράτος, ούτε εξουσία, ούτε πολιτικοί ηγέτες. Τα άτομα, οι ομά
δες και οι κοινότητες θ’ απολάμβαναν πλήρη αυτονομία. Καμιά 
λοιπόν συμμετοχή στον πολιτικό αγώνα σε εκλογές, κι ακόμη λιγό
τερο στο κοινοβούλιο, αλλά αποχή από κάθε πολιτική. Γιατί η ενα
σχόληση με την πολιτική θα σήμαινε αναγνώριση του κράτους. Συμ
μετοχή στην πολιτική θα ήταν προδοσία των θεωρητικών αρχών.

Ό ταν ο Μπακούνιν απορρίπτει τόσο κατηγορηματικά τον πολι
τικό αγώνα της εργατικής τάξης, μπαίνει το ερώτημα, πώς θα φτάσει 
η εργατική τάξη στη νέα κοινωνία. Ο Μπακούνιν αποκρίνεται: Οι 
εργάτες θα πρέπει να κερδηθούν με την προπαγάνδα για τη νέα κοι
νωνία. Από τη στιγμή που θα κερδηθούν όλοι (!) οι εργάτες γ ι’ αυτή 
τη νέα κοινωνία, καθαιρούνται οι υπηρεσίες, καταργεΐται το κράτος 
και τη θέση του παίρνει η Οργάνωση της Διεθνούς, χωρίς ηγέτη και 
χωρίς όργανα εξουσίας, με πλήρη αυτονομία. Τη διαδικασία αυτή, ο 
Μπακούνιν την ονόμαζε «κοινωνική εκκαθάριση». Οι μέθοδοι της 
«κοινωνικής εκκαθάρισης» είναι το στιλέτο, το πιστόλι, το συρ- 
ματόσκοινο, η γενική καταστροφή, οι ατομικές και μαζικές δολο
φονίες. Συντάσσονται λίστες ποογραφών, όπου καταγράφονται επα
κριβώς οι «κατηγορίες» των κοανωνικών μελών, που πρέπει να δολο
φονηθούν αμέσως στην αρχή ή αργότερα, όσων πρέπει να κερδηθούν 
άμεσα κι όσων πρέπει να προσηλυτιστούν αργότερα, όπως φαίνεται 
από το έργο του Επαναστατική Κ ατήχηση  που γράφτηκε το 1869. 
Σαν αρχέτυπο για τον επαναστάτη χρησιμεύει στον Μπακούνιν ο 
ληστής1.

Η αντίληψη του Μπακούνιν για την «αποχή από την πολιτική»

•Voluntarismus, φ ιλοσοφική ταση που θεωρεί τη βούληση σαν βαση της 
ύπαρξης (σημ τ μετ )

1 Βλεπε Κ Marx/F Engels, «Ein Komplott gegen die Internationale Arbei- 
ter-Assoziation», M E W , τομ 18, σελ 327-471 Κ. Marx, «Konspekt von Bakunins 
Buch “Staatlichkeit und Anarchie” », ο π , σελ 599-642 Ο Ενγκελς στον Κουνο, 
24 του Γενάρη 1872, Δ ιαλεχτα  Εργα, τόμ  II, σελ 548-550
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δεν ήταν καινούργια. Οι Μαρξ και Ένγκελς κατάδειξαν την ιστο
ρική προέλευση της πολιτικής αδιαφορίας στο κίνημα των αιρέσεων, 
σαν παιδική ηλικία του εργατικού κινήματος. Το κίνημα των αιρέ
σεων αποκλείει αναγκαστικά τη συμμετοχή στην πολιτική δραστη
ριότητα.

Το κίνημα αυτό των αιρέσεων ήταν δικαιολογημένο σε μια ε
ποχή, όπου η ανάπτυξη του προλεταριάτου ήταν ακόμη ανεπαρκής, 
όπου αυτές οι αντιλήψεις άφηναν μόνιμα αδιάφορη την πλειοψηφία 
του προλεταριάτου. Προάγγελοι της πολιτικής αδιαφορίας ήταν, σ’ 
αυτήν την αρχική φάση της πολιτικής διαμόρφωσης της εργατικής 
τάξης, οι Φρανσουά-Μαρί-Σαρλ Φουριέ, Ρόμπερτ Όουεν, Κλοντ- 
Ανρί ντε Ρουθρουά, Κοντ ντε Σεν-Σιμόν, ο Τζον Φράνσις Μπρέι, ένας 
μαθητής του Όουεν, και ο Πιερ-Ζοζέφ Προυντόν, στις αντιλήψεις 
των οποίων αντιτάχτηκε ο Μαρξ ήδη από το 1847'.

Αλλά, ανάμεσα στη δραστηριότητα του Μπακούνιν και την 
«παιδική ηλικία» του εργατικού κινήματος, μεσολαβούσε ένα τέταρ
το του αιώνα γεμάτο εμπειρίες από προλεταριακούς ταξικούς αγώνες, 
η παρισινή εξέγερση του Ιούνη 1848 και προπαντός η Παρισινή 
Κομμούνα του 1871, το κίνημα των χαρτιστών στην Αγγλία, καθώς 
κι ο κοινοβουλευτικός αγώνας της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας. 
Ως εκείνη τη στιγμή είχε αναπτυχθεί η υλιστική αντίληψη για την 
ιστορία, κι η επιστημονικότητά της είχε αποδειχθεί με το Κεφάλαιο. 
Εξάλλου, είχε επαληθευτεί η επαναστατική τακτική, που είχε δια
μορφωθεί πάνω σ’ αυτή τη θεωρητική βάση και που, όταν παρα
γνωρίζεται ή αγνοείται, προκαλεί πισωγυρίσματα στο εργατικό κίνη
μα.

Οι Μαρξ και Ένγκελς αντιπαρατέθηκαν, σε αρκετά και εκτενή 
έργα τους, στη θεωρία του Μπακούνιν και αντιτάχθηκαν και στη θέση 
για «πολιτική αποχή»2.

Η Παρισινή Κομμούνα είχε θέσει στην ημερήσια διάταξη τόσο 
επιτακτικά όσο ποτέ άλλοτε την αναγκαιότητα για πολιτική δράση

1 Βλεπε Κ Marx/F. Engels, «Die angeblichen Spaltungen in der Internatio
nale», M E W , τόμ. 18, σελ. 32-33. K. Mant/F. Engels, «Ein Komplott gegen die In
ternationale A rbeiter - Assoziation», σελ 357-358 K Manc, «D er politische In- 
differentismus», ο.π , σελ 300 κ. επ.

2 Βλέπε Κ. Marx/F Engels, «Ein Komplott gegen die Internationale Arbei- 
ter-Assoziation», σελ 327-471 K. Manc, «D er politische Indifferentismus», σελ 
299-304. K. Manc, «Konspekt von Bakunins Buch “Staatlichkeit und A narchie», 
σελ. 599-642. F. Engels, «Die Bakunisten an der Arbeit. Denkschrift über den Auf- 
stand in Spanien îm Som mer 1873», ο π , σελ 476-493.
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της εργατικής τάξης. Αλλά, ακριβώς αυτή την Παρισινή Κομμούνα 
χρησιμοποίησε κι ο Μπακούνιν, που πίστεψε πως διάγνωσε σ’ αυτή 
την προσπάθεια κατάργησης του κράτους.

Τα διδάγματα που έβγαλε ο Μαρξ από την Κομμούνα, στο έργο 
του Ο εμφύλιος πόλεμος στη  Γαλλία, φαίνεται πως ο Μπακούνιν δεν 
τα κατανόησε καθόλου, στο μέτρο που τα πήρε έστω υπόψη του, 
πράγμα που ισχύει και για τις μετέπειτα γενιές των αναρχικών1.

Η «πολιτική αποχή» είναι αδύνατη για την εργατική τάξη. Με 
το να οργανώνεται πολιτικά -  όποια κι αν είναι η μορφή αυτής της 
οργάνωσης -  ασκεί ήδη πολιτική. Οι πολιτικές ελευθερίες, ιδίως η 
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συναθροίζεσθαι και η ελευ
θερία του τύπου είναι σημαντικές για τον επαναστατικό αγώνα της 
εργατικής τάξης για την κοινωνική της απελευθέρωση, και δεν μπο
ρεί να συμπεριφέρεται αδιάφορα προς τις ελευθερίες αυτές.

Η θέση ότι η πολιτική δραστηριότητα σημαίνει αναγνώριση του 
υπάρχοντος κράτους είναι τελείως ανόητη. Κατ’ αναλογία θα έπρεπε 
μια απεργία με μισθολογικά αιτήματα να σημαίνει αναγνώριση του 
καπιταλιστικού μισθοδοτικού συστήματος. Η πολιτική καταπίεση 
από τις εκμεταλλεύτριες τάξεις για τη διασφάλιση της κοινωνικής 
τους κυριαρχίας εξαναγκάζει τους εργάτες να ασχολούνται με την πο
λιτική. Η πολιτική εξουσία στα χέρια του προλεταριάτου είναι το 
μοναδικό μέσο για να επιτευχθεί η εξάλειψη των τάξεων. «Η επανά
σταση] είναι η ανώτατη ενέργεια της πολιτικής, κι όποιος την επιθυ
μεί πρέπει να επιθυμεί [και] τα μέσα που προετοιμάζουν την επα νά
σταση] [...]. Το θ[έμα] είναι μόνο για ποια πολιτική πρόκειται -  για 
την αποκλειστικά] προλεταριακή, όχι για μια πολιτική ουράς της α- 
σ φ κ η ς ]  τ[άξης].»2

Οι Μαρξ και Ένγκελς δεν αρκέστηκαν μόνο στη θεωρητική α
ντιπαράθεση προς την αντίληψη της «πολιτικής αποχής», αλλά 
απόδειξαν μέσα από την πρακτική των αναρχικών τη βλαθερότητα 
αυτής της αντίληψης. Στη Γαλλία, η «αποχή» είχε οδηγήσει στο 
εξής: Μετά την πτώση της βοναπαρτικής αυτοκρατορίας, αμφιλεγό
μενοι εχθροί της εργατικής τάξης, όπως οι Κλοντ-Γκαμπριέλ-Ζιλ 
Φαθρ και Αουί-Ζοζέφ-Ερνέστ Πικάρ, μπόρεσαν να σφετεριστούν 
την εξουσία στις 4 του Σεπτέμβρη 1870. Ή ταν κι οι δύο από τους υ

1 Βλεπε Β I Λενιν, «Κράτος και επανασταση», σελ 103-104
2. F. Engels: «(Jber die politische A ktion der Arbeiterklas», M E W , τομ 17, 

σελ 415 — Βλέπε επίσης ο π., σελ 25
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πεύθυνους, που επίτρεψαν τη σφαγή των παρισινών κομμουνάρων 
κατά χιλιάδες, το Μάη του 1871. Αντίστοιχα, η «αποχή» αυτή, επέ
τρεψε στο Παρίσι στις 18 του Μάη 1871 να μπουν στην Κεντρική 
Επιτροπή της παρισινής εθνοφυλακής αναξιόπιστα στοιχεία και 
προδότες, επέτρεψε «το σχηματισμό μιας δικτατορικής επιτροπής 
που αποτελεΐτο, κατά το μεγαλύτερο μέρος της από θοναπαρτικούς 
και συνωμότες», οι οποίοι συμθάλαν καθοριστικά με τις πράξεις τους 
στην ήττα της επανάστασης1.

Η εξέγερση στην Ισπανία το καλοκαίρι του 1873, που αποτέλεσε 
το κορύφωμα της πέμπτης ισπανικής επανάστασης από το 1868 ως το 
1874, απόδειξε και πάλι ότι η θεωρία των οπαδών του Μπακούνιν εί
ναι τελείως ανυπόστατη. Ό που οι εργάτες ακολούθησαν τις παραι
νέσεις των οπαδών του Μπακούνιν υπέστησαν κραυγαλέες ήττες. Ο 
Ένγκελς χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά των οπαδών του Μπακούνιν 
στην ισπανική επανάσταση στο έργο του Οι Μ ηακουνιστές επί το 
έργο  με λίγα λόγια ως εξής: Αρχικά, οι οπαδοί του Μπακούνιν ενήρ- 
γησαν ενάντια στην ίδια τους τη θέση, σύμφωνα με την οποία η συμ
μετοχή σε μια κυβέρνηση, ακόμη και σε μια επαναστατική κυβέρνη
ση, δεν επιτρέπεται. Σχημάτισαν στο Αλκόι μια «Επιτροπή Πρό
νοιας», δηλαδή μια «επαναστατική» κυβέρνηση, δεν ήξεραν όμως τι 
να κάνουν με την κυριαρχία τους. Δεν πρόβαλαν καμιά αντίσταση 
ενάντια σε μερικούς λόχους στρατιωτών της αντεπανάστασης, όταν 
αυτοί κατέλαβαν και πάλι την πόλη, παρ’ όλο που, κατά τις δικές 
τους μαρτυρίες, μπορούσαν να στηριχθούν σε 5.000 οπλισμένους 
εργάτες. Με τον ίδιο τρόπο, οι οπαδοί του Μπακούνιν συμμετείχαν 
σε όλες τις επαναστατικές κυβερνήσεις των πόλεων της Αντα- 
λουσίας, αν και λίγους μήνες νωρίτερα, στην Κόρδοβα, είχαν χαρα
κτηρίσει τη σύσταση επαναστατικών κυβερνήσεων προδοσία και ε
ξαπάτηση των εργατών. Οι οπαδοί του Μπακούνιν αποδείχτηκαν 
απόλυτα ανίκανοι να οργανώσουν τον αγώνα των ισπανών εργατών 
και τους οδήγησαν σε μια ήττα που μπορούσε να είχε αποφευχθεί. 
Ένα μαργαριτάρι «επαναστατικής» δραστηριότητας ήταν η ενέργεια 
των μπακουνιστών στην Καρταχένα, όπου πρότρεψαν την εκεί επα
ναστατική κυβέρνηση να απελευθερώσει 1.800 βαρυποινίτες, «τους 
χειρότερους ληστές και εγκληματίες της Ισπανίας», για να ενισχύ- 
σουν τις γραμμές των αγωνιστών της ελευθερίας. Αυτό οδήγησε σε

1 Βλεπε «Aufzeichnungen und Dokumente Aufzeichnung einer Rede von 
Karl Marx uber die politische A ktion der A rbeiterklasse», M E W , τομ 17, σελ 650- 
651
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πλήρη διαφθορά και διάλυση των υπερασπιστών και έκανε δυνατή 
την υποταγή της πόλης στα αντεπαναστατικά στρατεύματα1.

Οι οπαδοί του Μπακούνιν δεν είχαν οδηγήσει στην πράξη μόνο 
τις δικές τους απόψεις στο κενό αλλά «είχαν συμπαρασύρει» συνάμα 
και «την καλά οργανωμένη και πολυπληθή ισπανική Διεθνή -  τόσο 
την ψεύτικη όσο και την αληθινή -  στην πτώση των αδιάλλακτων» 
και είχαν οδηγήσει στην πραγματικότητα στη διάλυσή της, είχαν 
«καταστήσει αδύνατη ίσως για χρόνια τη διεθνή αναδιοργάνωση του 
ισπανικού προλεταριάτου». Έ τσι, «έδοσαν ένα ανυπέρβλητο πρότυ
πο για το πώς δεν πρέπει να κάνει κανείς μια επανάσταση»2.

Μια σημαντική σκέψη που ανοίγει το δρόμο στην αντιπαράθε
ση με τους αναρχικούς εκφράστηκε από τον Ένγκελς σ’ ένα γράμμα 
του προς τον Φίλιπ 0αν Πάτεν στις 18 του Απρίλη 1883. Ο Ένγκελς 
επαναλαμβάνει την άποψη, που υποστήριζαν ο Μαρξ κι ο ίδιος από 
το 1845, ότι η εργατική τάξη πρέπει να καταλάβει την οργανωμένη 
πολιτική εξουσία, για να μπορέσει να σπάσει την αντίσταση της πα
λιάς κυρίαρχης τάξης και να οργανώσει ξανά την κοινωνία. Κατά 
την άποψη των αναρχικών «η προλεταριακή επανάσταση» θα έπρεπε 
«να ξεκινήσει με την εξάλειψη της πολιτικής οργάνωσης του κρά
τους. Αλλά η μοναδική οργάνωση που βρίσκει έτοιμη μπροστά του 
το νικηφόρο προλεταριάτο είναι αυτό ακριβώς το κράτος»3.

Το κράτος μπορεί να χρειάζεται αλλαγές προτού μπορέσει να 
ανταποκριθεί στις νέες του λειτουργίες, αλλά η καταστροφή του 
κράτους θα σήμαινε την καταστροφή «του μοναδικού οργανισμού, 
μέσω του οποίου το νικηφόρο προλεταριάτο» μπορεί «να θέσει σε 
ισχύ τη μόλις κατακτημένη εξουσία του, να καθηλώσει τους καπιτα
λιστές αντιπάλους του» και να επιβάλει τις αναγκαίες οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις. Χωρίς κρατική εξουσία, η νίκη της εργατικής τάξης 
θα ’πρεπε να τελειώσει με ήττα και μαζική σφαγή, παρόμοια με τη 
συντριβή της Παρισινής Κομμούνας4.

Η πρώτη εντύπωση θα μπορούσε να είναι πως ο Ένγκελς 
διορθώνει τη θέση του Μαρξ για το «τσάκισμα» της παλιάς κρατικής 
μηχανής. Καταρχήν πρέπει να γίνει αντιδιαστολή ανάμεσα στην α

1 Βλεπε F. Engels,«Die Bakunisten an der A rbeit.'Denkschrift uber den Au(- 
stand in Spanien im Som mer 1873», M EW, τομ. 18, σελ. 476-493.

2 Ο π , σελ. 492,493 Βλεπε Engels an Friedrich A dolph Sorge, 27. Juli 1873, 
M EW, τομ 33, σελ. 598

3. Engels an Philip Van Patten, 18. April 1883, M EW , τομ 36, σελ 11
4 Βλεπε ο π , σελ 11-12
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ναρχική θέση της «κατάργησης» ή «καταστροφής» του κράτους και 
στο «τσάκισμα» της παλιάς κρατικής μηχανής. Αυτό το τελευταίο α- 
ναφέρεται στα όργανα καταστολής του παλιού αστικού κρατικού ορ
γανισμού και όχι στο  κράτος σαν οργανικό σύνολο, προπάντων όχι 
στα όργανα διαχείρισής του και τις αναγκαίες λειτουργίες, που πρέ
πει να αφαιρεθούν θΐαια από την παλιά κυρίαρχη τάξη. Ο Ένγκελς 
συγκεκριμενοποίησε τη σκέψη, ότι το νικηφόρο προλεταριάτο πρέ
πει να παραλάθει τον παλιό μηχανισμό διεύθυνσης, να τον μεταθάλει 
προς το δικό του συμφέρον, να τον αλλάξει για να οικοδομήσει τη 
νέα σοσιαλιστική κοινωνία. Χωρίς την παραλαβή -  και τη μετα
τροπή -  του παλιού μηχανισμού διεύθυνσης δεν μπορεί να διασφαλι
στεί η πολιτική εξουσία του προλεταριάτου.

Ο Αένιν πήρε αυτές τις σκέψεις μέσα στις συνθήκες του ιμπερια
λισμού και τις ανάπτυξε παραπέρα. Ο Γιούρι Κράσιν επισημαίνει ότι 
ο Αένιν θεωρούσε σαν βασικό κριτήριο για την υλική ωρίμανση μιας 
χώρας για τη σοσιαλιστική επανάσταση το «αν ο μηχανισμός της 
κοινωνικής ρύθμισης της παραγωγής είναι προετοιμασμένος μέσω της 
ανάπτυξης του μονοπωλιακού κεφαλαίου, με το οποίο θα κυριαρχή
σει το προλεταριακό κράτος στο επίκεντρο και στο “νευραλγικό” 
σημείο του όλου οικονομικού συστήματος, και με το οποίο θα 
κρατήσει στα χέρια του τα νήματα της διεύθυνσης όλου αυτού του 
συστήματος»1. Η εργατική τάξη πρέπει να κατακτήσει αυτόν το μη
χανισμό, να ενταχθεί σ’ αυτόν, να τον πάρει στα χέρια της. Διαφορε
τικά δεν μπορεί να νικήσει.

Από το 1845 τουλάχιστον, οι Μαρξ και Ένγκελς προπαγάνδιζαν 
την αναγκαιότητα του συνειδητού, οργανωμένου και πειθαρχημένου 
πολιτικού αγώνα της εργατικής τάξης, τον θεμελίωσαν θεωρητικά και 
τον εφάρμοσαν κι οι ίδιοι στην πράξη. Θεωρούσαν νόμιμες όλες τις 
μεθόδους και μορφές αγώνα, που ήταν χρήσιμες για τον απελευθερω
τικό αγώνα του προλεταριάτου, απόρριπταν όμως καταρχήν το πρα
ξικόπημα και την ατομική τρομοκρατία σαν επιβλαβή για τον αγώνα 
για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης. Το στιλέτο, το συρ- 
ματόσκοινο, το πιστόλι κι οι βόμβες -  μηχανισμοί που προτιμούνταν 
από τον Μπακούνιν και τους οπαδούς του, καθώς κι απ’ τους οπαδούς 
άλλων αναρχικών κινημάτων -  όπως του κινήματος των Φέρνιερ 
στην Αγγλία -  δεν ανήκουν στις μεθόδους αγώνα του επαναστατικού 
εργατικού κινήματος.

1 Jun  Krassin, D ie Theorie der sozialistischen Revolution. Leninsches Erbe 
und Gegenwart, Berlin, 1980, σελ 61
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Κάτω από ορισμένες συνθήκες, όπως στη Ρωσία στα τέλη του 
19ου αΐωνα, «όπου εκπροσωπούνται όλες οι βαθμίδες της κοινωνικής 
εξέλιξης, από την αρχέγονη κοινότητα μέχρι τη σύγχρονη μεγάλη 
βιομηχανία και την αριστοκρατία του χρήματος, κι όπου όλες αυτές 
οι αντιφάσεις συνδέονται βίαια μεταξύ τους μέσω ενός δεσποτισμού 
ανεπανάληπτου», ο Ένγκελς θεωρούσε ότι, σε εξαιρετικές περιπτώ
σεις, είναι δυνατό «μια χούφτα άνθρωποι να κάνουν» μια επανάστα
ση, «δηλαδή να καταποντίσουν [...] μ’ ένα μικρό σπρώξιμο ένα ολό
κληρο σύστημα, η ισορροπία του οποίου είναι περισσότερο από α
σταθής»1. Ο Ένγκελς το θεωρούσε όμως αυτό σαν εξαίρεση, που 
μπορούσε να έχει επιτυχία μόνο όταν οι οικονομικές συνθήκες είχαν 
ωριμάσει αντικειμενικά για μια επαναστατική ανατροπή.

Η πολιτική δράση της εργατικής τάξης δεν είναι δυνατή χωρίς 
οργάνωση, η οργάνωση όμως προϋποθέτει διεύθυνση, κι επομένως 
και εξουσία, πράγμα που απ’ την άλλη πλευρά ενέχει ταυτόχρονα και 
την υποταγή. Δεν υπάρχει κοινή δράση ούτε συνεργασία, χωρίς κα- 
θοδηγητική βούληση, χωρίς εξουσία2. Αυτές τις θεμελιακές αλήθειες 
κάθε πολιτικής δράσης τις αμφισβητούσαν οι οπαδοί του Μπα
κούνιν, αντιπαραθέτοντας στην εξουσία των καθοδηγητικών κομμα
τικών επιτροπών και των κομματικών ηγετών του προλεταριάτου την 
αυτονομία των ομάδων και ατόμων. Οι μπακουνιστές έβλεπαν και 
την εξουσία, όπως και το κράτος, αφηρημένα, ξεκομμένα από τον τα
ξικό τους χαρακτήρα, σαν κάτι το καταρχήν «κακό».

Το ζήτημα της εξουσίας έπαιξε επανειλημμένα κάποιο ρόλο στις 
συζητήσεις του διεθνούς εργατικού κινήματος. Στα τέλη της δε
καετίας του ’80, αρχές του ’90, του 19ου αιώνα, αμφισβητήθηκε από 
τους «Γιούνγκεν», μια ομάδα ημιαναρχικών γραμματιζούμενων και 
λόγιων, απέναντι σε καταξιωμένους κομματικούς ηγέτες, όπως ο 
Άουγκουστ Μπέμπελ και ο Βίλχελμ Λίμπκνεχτ. Στις αρχές της δε
καετίας του ’20 του 20ού αιώνα, το ζήτημα αυτό έπαιξε ρόλο στη 
διαμόρφωση του νεαρού Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας, 
αλλά και σ’ άλλα κόμματα, και έδοσε αφορμή στον Λένιν ν’ αντι- 
κρούσει το ζήτημα αυτό στο γνωστό του έργο Ο αριστερισμός, παι
δική αρρώστια του κομμουνισμού (1920), κάτω από τις νέες συνθήκες 
που διαμορφώθηκαν μετά τη Μεγάλη Σοσιαλιστική Οκτωβριανή Ε

1 Engels an Vera Iwanowna Sassulitsch, 23. April 1885, M EW , τομ 36, σελ
304

I. Βλέπε Engels an Paul Lafargue, 30.Dezem ber 1871, M E W , τομ. 33, σελ
365-366
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πανάσταση. Κατά περιόδους ανακύπτει και πάλι αυτό το ζήτημα στις 
συζητήσεις μέχρι και στις μέρες μας.

Από τη δεκαετία του ’60 περίπου, βρίσκουν έδαφος όλο και πε
ρισσότερο «αντιεξουσιαστικά» φαινόμενα στη διαφοροποιημένη 
θέση της διανόησης, διαφοροποιημένη μέσ’ από την επιστημονι- 
κοτεχνική πρόοδο στις συνθήκες του μονοπωλιακού καπιταλι
σμού. Η πλειονότητα της διανόησης έχει χάσει την παλιά προνο
μιακή της θέση. Στην πλειοψηφία της, η λειτουργία της δεν είναι πια 
καθοδηγητική, αλλά επιφορτίζεται όλο και περισσότερο με τον έλεγ
χο τεχνικών μηχανισμών. Συντελεΐται μια κάποια προσέγγιση κύρια 
της επιστημονικοτεχνικης διανόησης προς την εργατική τάξη. Ό 
πως και οι μισθωτοί εργάτες, έτσι κι αυτή, ζει πουλώντας την εργα
τική της δύναμη και νιώθει στο πετσί της την εκμετάλλευση από το 
μονοπωλιακό κεφάλαιο. Οι επιπτώσεις των κρίσεων και η ανεργία 
πλήττουν με ιδιαίτερη σφοδρότητα όχι λίγους εκπροσώπους της 
διανόησης. Ενώ τμήματα της διανόησης προσχωρούν στο επαναστα
τικό εργατικό κίνημα, άλλα τμήματά της τείνουν προς μια ακραία μι
κροαστική επαναστατικότητα, όπως αυτή εμφανίστηκε κυρίως στα 
φοιτητικά κινήματα στο τέλος της δεκαετίας του ’60, σε δυτικοευρω
παϊκά κράτη1.

Ως ένα βαθμό, η «αντιεξουσιαστική» τάση είναι μια αυθόρμητη 
αντίδραση ενάντια στη συνεχώς αυξανόμενη εξουσία του κρατικομο- 
νοπωλιακού κράτους, της άγριας πολιτικής καταπίεσης των εργα
ζομένων μέσα από την «εξουσία» του μονοπωλιακού κεφαλαίου κι 
ενάντια στην κακή χρήση της εξουσίας από τις κυρίαρχες εκμεταλ- 
λεύτριες τάξεις κι από τα πολιτικά τους κόμματα.

Η εξουσία στην καθοδήγηση και τη διεύθυνση κοινωνικών δια
δικασιών δεν είναι εφεύρεση του μαρξισμού. Η εξουσία κι η υπο
ταγή ποικίλλουν σε διάφορες φάσεις της κοινωνικής εξέλιξης, και 
πηγάζουν από τη μηχανοποιημένη μεγάλη παραγωγή, απο τη συν
δυασμένη δράση. Με την εξάπλωση της μεγάλης βιομηχανίας 
διευρύνεται το πεδίο της εξουσίας όλο και περισσότερο.

Η εξουσία κι η υποταγή προκύπτουν από τους μηχανοποιημέ
νους όρους παραγωγής, ανεξάρτητα από κάθε κοινωνική οργάνωση. 
Αυτή η τελευταία δημιουργεί πρόσθετα κίνητρα για εξουσία και υπο
ταγή, γιατί η κυρίαρχη εκμεταλλεύτρια τάξη μεταβάλλει μόνιμα τη 
διευθυνση της παραγωγής σε λειτουργία καταπίεσης, και η εξουσία και

1 Βλεπε, Rolf Bauermann/Jochen Rolscher, «Zur Ideologie der "Neucn Lin- 
ken” », Deutsche Z e itschn ft fur Philosophie (D ZfPh), 1970, τευχ 3, σελ 282-304



η υποταγή αποκτούν πολιτικό χαρακτήρα. Ο Ένγκελς απόδειξε ότι 
μπορεί να γίνεται λόγος μόνο για να καταργηθεί, μέσ’ από την προλε
ταριακή επανάσταση, η πολιτική εξουσία της κυρίαρχης εκμε- 
ταλλεύτριας τάξης, πράγμα που σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να οικο- 
δομηθει η πολιτική εξουσία του προλεταριάτου. Στην αταξική κομ
μουνιστική κοινωνία, με την απονέκρωση του κράτους, απονεκρώνε- 
ται και η πολίτικη εξουσία, όχι όμως και κάθε εξουσία. Αυτή θ’ αλλά
ξει μορφή. Και στην κομμουνιστική κοινωνία θα υπάρχει διεύθυνση 
της παραγωγής του κοινωνικού προτσές αναπαραγωγής, σαν σύνολο, 
και, μέσ’ απ’ αυτά, εξουσία και υποταγή1.

2. Για την επεξεργασία μιας επαναστατικής 
κοινοβουλευτικής τακτικής

Με την είσοδο μιας σοσιαλδημοκρατικής ομάδας στο γερμα
νικό κοινοβούλιο, προέκυψαν νέα ερωτήματα στον προλεταριακό τα
ξικό αγώνα, που έπρεπε να επιλυθούν πρακτικά και ν’ απαντηθούν 
θεωρητικά. Ή ταν ερωτήματα διεθνούς σημασίας, γιατί «με την απο
τελεσματική [...] χρησιμοποίηση του γενικού δικαιώματος ψήφου 
μπήκε σε ενέργεια μια ολότελα νέα μέθοδος πάλης του προλεταριά
του, κι αυτή η μέθοδος γρήγορα αναπτύχθηκε παραπέρα»2. Στο διε
θνές εργατικό κίνημα, από την αρχή συζητιόταν κι εξακολουθεί και 
στις μέρες μας να συζητιέται το ζήτημα της συμμετοχής ενός επανα
στατικού εργατικού κόμματος στις κοινοβουλευτικές εκλογές, στο ί
διο το αστικό κοινοβούλιο, και, πολύ περισσότερο, το ζήτημα της 
εισόδου εκπροσώπων του εργατικού κόμματος σε μια αστική κυβέρ
νηση.

Ενώ οι οπαδοί του αναρχισμού αρνούνταν κάθε κοινοβουλευ
τική δράση, στα τέλη της δεκαετίας του ’80 του 19ου αιώνα εμφανί
στηκε μια υπερεκτίμηση της κοινοβουλευτικής πάλης της εργατικής 
τάξης κύρια από τους οπαδούς του Λασάλ και του ρεθιζιονισμού. Η 
εύστοχη χρησιμοποίηση από τη γερμανική σοσιαλδημοκρατία των 
ελευθεριών του τύπου, του συνεταιρίζεσθαι και του συναθροίζεσθαι, 
οι αναμφισβήτητες εκλογικές επιτυχίες που μπόρεσε να πετύχει

1 Βλέπε Φ Ενγκελς. «Για το κύρος», Κ Μαρξ/Φ Ενγκελς, Δ ιαλεχτα  Ερ
γα. τομ. I, σελ 766 κ επ

2 Βλεπε Φ Ενγκελς, Εισαγωγή |στο εργο του Κ Μαρξ, «Οι ταξικοί αγώνες 
στη Γαλλια απο το 1848 ως το 1850» ( 1895)], σελ 138
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κατά τη δεκαετία του ’70 του περασμένου αιώνα, συμβάλαν μεταξύ 
άλλων στη δημιουργία ψευδαισθήσεων για τις δυνατότητες του γενι
κού εκλογικού δικαιώματος. «Η νόμιμη αυτή δημαγωγία, όμως, οδή
γησε στο να πιστέψουν μερικοί πως δεν χρειαζόταν να κάνει κανείς 
τίποτα περισσότερο για να πετύχει την τελική νίκη του προλετα
ριάτου»1, έγραφε ο Φρίντριχ Ένγκελς. Με την επιβολή του έκτακτου 
νόμου από τον Μπίσμαρκ ενάντια στη γερμανική σοσιαλδημο
κρατία, οι γερμανοί εργάτες «έμαθαν ποια είναι η αξία των συνταγμα
τικών ελευθεριών, μόλις το προλεταριάτο επιτρέψει στον εαυτό του 
να τις πάρει στα σοβαρά κ<ιι να τις χρησιμοποιήσει για να αντιπαλέ
ψει την καπιταλιστική κυριαρχία»2.

Ακόμη και σήμερα, τόσο οι «αριστεροί», όσο και οι δεξιοί οπορ
τουνιστές αποδίδουν μονόπλευρα τις αντιλήψεις των Μαρξ και Έ ν
γκελς. Τις ξεκόβουν από το συνολικό τους πλαίσιο για να προσδό- 
σουν «κύρος» στις δικές τους απόψεις «με τον Μαρξ» ή για να δια
στρεβλώσουν το μαρξισμό και την πολιτική των Κομμουνιστικών 
Κομμάτων. Αυτό συμβαίνει και με την άποψη που εκφράστηκε 
πολλές φορές από τους Μαρξ και Ένγκελς ότι η εργατική τάξη μπο
ρούσε να εκμεταλλευτεί το γενικό εκλογικό δικαίωμα, για να κατα
κτήσει την πολιτική εξουσία στην Αγγλία, σαν χώρα με ευρείες αστι- 
κοκοινοβουλευτικές ελευθερίες και μ’ ένα αριθμητικά ισχυρό προ
λεταριάτο, που αποτελούσε μάλιστα την πλειοψηφία του πληθυσμού. 
Παρόμοιες δυνατότητες έβλεπαν οι Μαρξ και Ένγκελς για κάποιο 
χρονικό διάστημα και για τις ΗΠΑ και για τις Κάτω Χώρες.

Όμως, οι Μαρξ και Ένγκελς ποτέ δεν εννόησαν τον κοινοβου
λευτικό αγώνα σαν παραίτηση από την επανάσταση, αλλά πάντοτε 
σαν μια  πολιτική μορφή πάλης για την προετοιμασία του προλετα
ριάτου για την επανάσταση.

Οι Μαρξ και Ένγκελς μάλιστα εκφράσαν πολλές φορές τη 
σκέψη ότι, όταν η εργατική τάξη κατακτήσει με το γενικό εκλογικό 
δικαίωμα την πλειοψηφία στη βουλή, η αστική τάξη θα εγκαταλείψει 
το βάθρο της «νομιμότητας»5. Η πρόβλεψη αυτή βγήκε πολλές φορές 
μέχρι σήμερα αληθινή στην αντεπαναστατική /ιρακτική της αστικής 
τάξης. Ιδιαίτερα στις αρχές της δεκαετίας του ’70, μετά την Παρι

1. F. Engels, [Das A usnahmegesetz gegen die Sozialisten in D eutschland -  
Die Lage in Russland], M E W , τομ 19, σελ 148

2 O n
3 Βλεπε «Engels an Paul Lafargue, 12 N ovem ber 1892», M E W , τομ 38, σελ.

513-514
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σινή Κομμούνα, ο Μαρξ διατύπωσέ σοβαρές αμφιβολίες και για το 
ότι το προλεταριάτο θα μπορούσε να κατακτήσει με τον κοινοβου
λευτικό δρόμο την πολιτική εξουσία στην Αγγλία. Σε σχετικό ερώ
τημα, σε μια συνέντευξη, που παραχώρησε τον Ιούλη του 1871 σ’ έναν 
ανταποκριτή της εφημερίδας Δ ε Γουόρλντ, εξήγησε: «Απ’ αυτήν 
την πλευρά δεν είμαι τόσο αισιόδοξος όσο εσείς. Η αγγλική αστική 
τάξη φάνηκε πάντα πρόθυμη να αποδεχθεί την απόφαση της πλειο
ψηφίας, όσο κατέχει το μονοπώλιο στις εκλογές. Να είστε όμως βέ
βαιος πως, μόλις βρεθεί στη μειοψηφία σε θέματα που θεωρεί ζω
τικής γ ι’ αυτή σημασίας, θα βρεθούμε μπροστά σ’ έναν καινούργιο 
πόλεμο των δουλοκτητών.»1

Ο,ι Μαρξ και Ένγκελς είχαν δείξει ήδη σε αρκετά έργα τους της 
επαναστατικής περιόδου του 1848-1851 το ταξικό περιεχόμενο του 
γενικού εκλογικού δικαιώματος2. Ο Ένγκελς το χαρακτήρισε σαν 
«δείχτη της ωριμότητας της εργατικής τάξης», με τη σημαντική 
προσθήκη ότι δεν μπορεί να είναι και δεν θα είναι ποτέ κάτι περισ
σότερο μέσα στο αστικό κράτος3.

Όπως φάνηκε από τις μέχρι τότε εμπειρίες, το γενικό εκλογικό 
δικαίωμα μπορεί να το χρησιμοποιήσει τόσο η αστική όσο και η ερ
γατική τάξη. Από τη μια μεριά αποδείχθηκε «παγίδα» για τους εργά
τες και «εργαλείο της κυβερνητικής εξαπάτησης». Ο Λουδοβίκος 
Βοναπάρτης έδειξε «πώς το γενικό δικαίωμα ψήφου είναι δυνατό να 
μεταμορφωθεί κάτω από ευνοϊκές συνθήκες σε εργαλείο για την κα
ταπίεση των μαζών»4. Έδειξε ότι το γενικό εκλογικό δικαίωμα είναι 
«ολότελα ακίνδυνο» για την κυρίαρχη τάξη όταν «χρησιμοποιηθεί 
σωστά»5. Κατά τον Ένγκελς, στη δημοκρατική πολιτεία η αστική 
τάξη ασκεί την εξουσία της και μέσω κΓυ γενικού δικαιώματος ψή
φου6.

Από την άλλη μεριά, ο Ένγκελς, έβλεπε στο γενικό δικαίωμα

1. «Aufzeichnungen und D okum ente. Aufzeichnung eines Interviews, das 
Karl Marx einem K orrespondenten der Zeitung The W orld gewahrte», MEW ,τόμ 
17, σελ 643.

2 Βλέπε Κ εφαλαίο II, Ενότητα 2 της μελέτης αυτής
3 Βλέπε Φ Έ νγκελς, Η  καταγωγή της οικογένειας, της α τομικής ιδιοκτη

σίας και του κράτους, εκδ «Σύγχρονη Εποχή», σελ 185
4 F. Engels, «Die Rolle der Gew alt in der G eschichte», σελ 413.
5 Βλέπε ό π , σελ. 428-429
6 Βλεπε Φ Ενγκελς, Η  καταγω γή της οικογενειας, της α τομικής ιδιοκτη

σίας και του κράτους, σελ 185
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ψήφου «ένα από τα ισχυρότερα όπλα» του προλεταριάτου. Απόδειξε 
μέσα απο τις εμπειρίες της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας πώς μπο
ρεί να μεταβληθεί από μέσο εξαπάτησης σε όργανο χειραφέτησης. 
Στο γενικό εκλογικό δικαίωμα, ο Ένγκελς αναγνώριζε πρώτο μια δυ
νατότητα να πληροφορείται η εργατική τάξη για τη δική της δύναμη, 
καθώς και για τη δύναμη όλων των αντίπαλων κομμάτων. Δεύτερο, έ
βλεπε σ ’ αυτό ένα αποτελεσματικό μέσο για να ’ρχεται κανείς σ ’ ε
παφή με τις λαϊκές μάζες, μέσω της εκλογικής ζύμωσης, και για να 
«εξαναγκάσουμε όλα τα κόμματα να υπερασπίσουν από τις επιθέσεις 
μας τις απόψεις και τις πράξεις τους, μπροστά σ’ όλο το λαό». Έτσι, 
η θουλή πρόσφερε ένα «βήμα» για να μιλήσει κανείς «στις μάζες έξω 
από τη θουλή». Τρίτο, τόνιζε ότι «οι κρατικοί θεσμοί, όπου οργανώ
νεται η κυριαρχία της αστικής τάξης, προσφέρουν ακόμα κι άλλες 
ευκαιρίες που επιτρέπουν στην εργατική τάξη να καταπολεμά αυτούς 
τους ίδιους τους κρατικούς θεσμούς»1. Ειδικά ο Μπίσμαρκ, που 
προσπάθησε να αντιγράψει την κυβερνητική πρακτική του Λου
δοβίκου Βοναπάρτη στις συνθήκες της πρωσικής Γερμανίας, πήρε 
ένα μάθημα για το ότι το γενικό εκλογικό δικαίωμα δεν είναι και 
τόσο «ολότελα ακίνδυνο» για την κυρίαρχη τάξη.

Με την εκμετάλλευση του γενικού εκλογικού δικαιώματος και 
τη συμμετοχή του εργατικού κόμματος στην κοινοβουλευτική δρα
στηριότητα, το ζήτημα της διαλεκτικής ανάμεσα στις «νόμιμες» και 
«μη νόμιμες», «ειρηνικές» και «μη ειρηνικές» μορφές ταξικής πάλης 
απόκτησε και πάλι σημασία. Το θέμα της «νομιμότητας» είχε παίξει 
ήδη ρόλο στην επαναστατική περίοδο του 1848-1851, οπότε κι ανα
φερόταν στη «νομιμότητα» της σύστασης μιας νομοθετικής συνέλευ
σης στη δημοκρατική επανάσταση2. Και σήμερα μπαίνει το ζήτημα 
αυτό, κι έπαιξε ρόλο στον αγώνα κατά της στάθμευσης νέων αμε
ρικάνικων πυραύλων μέσου θεληνεκούς, το φθινόπωρο του 1983. Έ 
τσι, μπήκε το ερώτημα, αν ήταν «νόμιμη» η αντίσταση ενάντια στην 
απόφαση της πλειοψηφίας στη βουλή για τη στάθμευση, αν έπρεπε, 
παρ’ όλες τις δικαιολογημένες επιφυλάξεις ενάντια στη στάθμευση, 
να γίνει σεβαστή η συναίνεση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας 
και να μην αντιπαλεύεται με «άνομα» μέσα- κι εδώ, η ερμηνεία του 
όρου «άνομος» αποκτά μεγάλη ευρύτητα.

Την εποχή ακόμα που ζούσε ο Ένγκελς, με μια κουτσουρεμένη

1 Βλεπε Φ Ενγκελς. Εισαγωγή [στο εργο του Κ Μαρξ, «Οι ταξικοί αγώνες 
στη Γαλλία απο το 1848 ως το 1850» (1895)] σελ 138

2 Βλεπε Κεφαλαίο II, Ενότητα 2 της μελετης αυτής
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δημοσίευση της εισαγωγής του στο έργο Ο εμφύλιος πόλεμος στη  
Γαλλία 1848-1850, την οποία είχε γράψει στις αρχές του 1895, του α
ποδόθηκε ο χαρακτηρισμός του «ειρηνόφιλου λάτρη της νομιμότη
τας quand même». Το χαρακτηρισμό αυτό τον αποκρούσε κατηγο
ρηματικά σ’ ένα γράμμα του προς τον Κάουτσκι1. Ο μύθος αυτός για 
τον Ένγκελς σαν εκπρόσωπο της «νομιμότητας» διαδίδεται, όπως 
και παλιά, από ρεθιζιονιστικές δυνάμεις, με τη χρησιμοποίηση της 
παραποιημένης εισαγωγής, μολονότι έχει προ πολλού αναιρεθεί 
από τη μαρξιστική-λενινιστική ιστοριογραφία2.

Ο Ένγκελς ασχολήθηκε πολλές φορές με τη διαλεκτική των 
«νόμιμων» και «μη νόμιμων», «ειρηνικών» και «μη ειρηνικών» 
μορφών της ταξικής πάλης. Ό λες  αυτές τις μορφές, ο Ένγκελς τις 
θεωρούσε μορφές της επαναστατικής πάλης της εργατικής τάξης για 
την εξουσία. Κατά τον Ένγκελς, η «υποχρέωση απέναντι στη νο
μιμότητα είναι νομική κι όχι ηθική», και «παύει τελειωτικά, όταν οι 
εξουσιαστές παραβαίνουν τους νόμους». «Νομιμότητα όταν κι εφό
σον μας βολεύει, όχι όμως νομιμότητα με οποιοδήποτε τίμημα, ούτε 
καν στα λόγια!»1

Η τήρηση της νομιμότητας στην ταξική πάλη καθορίζεται από 
τη συγκεκριμένη κατάσταση. Μονομερής απολυτοποίηση της μιας 
ή της άλλης πλευράς, της «νόμιμης» ή της «μη νόμιμης», δεν είναι 
δυνατή4.

Με τον ίδιο τρόπο, ο Ένγκελς επισημαίνει τη διαλεκτική ανάμε
σα σε «ειρηνικά» και «μη ειρηνικά» μέσα της ταξικής πάλης. Θεώρη
σε την «ειρηνική τακτική», μόνο κάτω από «μεγάλες επιφυλάξεις», 
σαν χρήσιμη για τη σημερινή Γερμανία (μέχρι το 1895)· «αύριο κιό
λας» μπορεί να «αποθεί ανεφάρμοστη». «Για τη Γαλλία, το Βέλγιο, 
την Ιταλία και την Αυστρία, η τακτική αυτή, στο σύνολό της, δεν εν- 
δεΐκνυται.»'1

Ο κοινοβουλευτικός αγώνας, οι «νόμιμες», «ειρηνικές» μορφές 
της ταξικής πάλης δεν μπορούν ν’ αντιπαρατεθούν μηχανιστικά στην 
επανάσταση, στις «μη νόμιμες», «μη ειρηνικές» μορφές της ταξικής 
πάλης, ούτε να ανεξαρτητοποιηθούν. Στον πολιτικό αγώνα της εργα

1 Βλεπε Engels an Karl Kautsky, 1 April 1895, M E W , τομ 39, σελ 452
2 Βλέπε M E W , τομ. 22, Σημείωση 433, σελ 644-645
3 Engels an Richard Fischer, 8 Marz 1895, M E W , τομ 39, σελ 425,426
4 Βλεπε F Engels, «[Abschiedsbnef an die Leser des “Sozialdem okrat” ]», 

M E W , τομ 22, σελ 78-79
5 Engels an Paul Lafargue, 3 April 1895, M E W . τομ 39, σελ 458
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τικής τάξης, το θέμα είναι η κατάληψη της πολιτικής εξουσίας για 
τη διαμόρφωση της σοσιαλιστικής κοινωνίας, η οικονομική και κοι
νωνική χειραφέτηση της εργατικής τάξης. Στο στόχο αυτό υπάγο
νται όλα τα μέσα, οι μορφές και οι μέθοδοι της πολιτικής πάλης. Τη 
θέση αυτή υποστήριζαν οι Μαρξ και Ένγκελς από το 1845 ως το θά
νατό τους. Αυτό που άλλαξε κατά την περίοδο δράσης των Μαρξ και 
Ένγκελς ήταν οι συνθήκες της πάλης, που οδήγησαν σε μετατροπές, 
σε συγκεκριμενοποίηση των πολιτικών μεθόδων πάλης του εργατι
κού κόμματος. Προέκυψαν νέες δυνατότητες, όπως ο κοινοβουλευ
τικός αγώνας, η δουλιά στη βουλή, και νέες μορφές, όπως η εκλο
γική ζύμωση. Δεν αποτελούσαν όμως υποκατάστατα της προλετα
ριακής επανάστασης.

• Οι συνθήκες της ταξικής πάλης άλλαξαν πάλι στον ιμπεριαλι
σμό, άλλαξαν στην εποχή μας, την εποχή της μετάβασης από τον κα
πιταλισμό στο σοσιαλισμό σε παγκόσμια κλίμακα και θα αλλάξουν 
και στο μέλλον.

Αντίστοιχα δημιουργούνταν και δημιουργούνται και νέες μορ
φές πάλης, κοινοβουλευτικές και εξωκοινοβουλευτικές. Η πολιτική 
γενική απεργία, οι καταλήψεις επιχειρήσεων, οι αποκλεισμοί, οι 
πρωτοβουλίες των πολιτών, πολύ διαφορετικές μορφές και μέθοδοι 
του κινήματος ειρήνης, οικολογικά κινήματα και άλλα αναδείχθη- 
καν σε μορφές πάλης και οργάνωσης, άγνωστες ακόμα στους Μαρξ 
και Ένγκελς. Αυτές ή εκείνες οι μορφές μπορούν να χρησιμοποιη
θούν από τα επαναστατικά εργατικά κόμματα στη μια ή την άλλη 
χώρα με επιτυχία, ενώ σ’ άλλες χώρες, κάτω από άλλες συνθήκες, δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθόλου.

Επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη του Ένγκελς, ότι η κυρίαρχη τάξη 
εγκαταλείπει χωρίς ενοχές το βάθρο της «νομιμότητας», όταν πρό
κειται για το κερδοσκοπικό της συμφέρον. Η εισβολή των ΗΠΑ στη 
Γρενάδα στα τέλη του 1983 ήταν μια καταφανής παραβίαση του διε
θνούς δικαίου των λαών. Αυτό δεν αμφισβητείται καν ούτε κι από 
τους δημοσιογράφους του καπιταλιστικού κόσμου. Μια μεγάλη 
δύναμη δεν μπορεί να παίρνει κατά λέξη το διεθνές δίκαιο, όταν 
βλέπει να απειλείται το «συμφέρον της ασφάλειάς» της, όπως ανα
κοίνωσε κάποιος τηλεπαρουσιαστής.

Το να απαιτείται από το επαναστατικό εργατικό κόμμα η τήρη
ση μιας αφηρημένης νομικής «νομιμότητας», που η παραβίασή της 
από την αντεπαναστατική αστική τάξη είναι ιστορικά πασίγνωστη 
αφότου υπάρχει το εργατικό κίνημα, δεν σημαίνει τίποτ’ άλλο παρά 
τη χωρίς όρους υποταγή της εργατικής τάξης στις υπαγορεύσεις του
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κρατικομονοπωλιακού συστήματος κυριαρχίας και την παραίτηση 
από την κοινωνική απελευθέρωση της εργατικής τάξης.

Από τον κοινοβουλ£υτικό αγώνα του εργατικού κόμματος προέ- 
κυψαν κι άλλα καινούργια ζητήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και το 
ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στην κομματική καθοδήγηση και την 
κοινοβουλευτική ομάδα.

Πρέπει ν’ αναλάβει η κοινοβουλευτική ομάδα την καθοδήγηση 
του κόμματος; Κρίνοντας από τις εμπειρίες του αγώνα κάτω απ’ τις 
συνθήκες του νόμου ενάντια στους σοσιαλιστές, ο Ένγκελς έδοσε 
σ’ αυτό αρνητική απάντηση. Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμμα
τος είναι μια «πολύ σημαντική δύναμη», αλλά δεν θα πρέπει να της 
παραχωρηθεί κάποια θέση, μέσω της οποίας θα κυριαρχήσει απόλυ
τα στη διοίκηση1.

Ο Ένγκελς δεν παραγνώριζε το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια 
ισχύος του νόμου ενάντια στους σοσιαλιστές, ένας «αριθμός δεξιών 
μικροαστών» αποτελούσε την «πλ£ιοψηφία της ομάδας». Προειδο
ποιούσε, λοιπόν, να μην επιτραπεί να εγκατασταθούν αυτοί οι οπορ
τουνιστές στην κορυφή του κόμματος2. Κατά τον Ένγκελς, το θέμα 
ήταν να δημιουργηθεί «μια πραγματικά προλεταριακή αντιπροσω
πεία», να σταλούν «οι σωστοί άνθρωποι στη βουλή»3.

Ταυτόχρονα, ο Ένγκελς είχε να διεξαγάγει τον αγώνα ενάντια 
στους «Γιούνγκεν»4, ένα ημιαναρχικό ρεύμα μέσα στα πλαίσια της

1. Βλέπε Engels an Wilhelm Liebknecht.'iO  August 1890, M E W , τομ 37, 
σελ 445

2 Βλεπε Engels an Johann Philipp Becker, 2. April 1885, M E W , τομ 36, σελ. 
290-291

3 Βλεπε Engels an August Bebel, 22. Juni 1885, ο π., σελ 336 -Engels an 
August Bebel, 4. April 1885, ο.π , σελ.292-293- Engels an Laura Lafargue, 16. 
April 1885, ο π , σελ 299- Engels an Eduard Bernstein, 15 Mai 1885, ο π., σελ 311 
κ επ - Engels an Paul Lafargue, 19 Mai 1885, ο π , σελ 317- Engels an Friedrich 
Adolph Sorge, 3 Juni 1885, ο π , σελ. 323-324- Engels an Johann Philipp Becker, 
15. Juni 1885, ο π., σελ 327-328- Engels an Laura Lafargue, 16. Juni 1885, ο π., 
σελ 330-331- Engels an Laura Lafargue, 23. Juli 1885, ο π , σελ 342 κ.επ - Engels 
an August Bebel, 24 Juli 1885, ο π , σελ 347 ic επ - Engels an August Bebel, 28 
O ktober 1885, ο.π , σελ 376 κ επ. Engels an August Bebel, 20 Januar 1886, ο π , 
σελ. 424 κ επ.- Engels an Friedrich A dolph Sorge, 3. Mare 1887, ο.π., σελ. 622-623

4 Βλεπε D ieter Heyer/W erner Tschannerl, «Zur D ialektik von Politik, O ko
nomie und Ideologie im Geschichtsprozess. Die aktuelle Bedeutung von F. Engels’ 
Kritik an den weltanschaulichen Grundlagen des “ linken” O pp o rtu n ism s der 
“ Jungen” », Beitrage zum  marxistisch-leninistischen Grundlagenstudium  (Leipzig), 
1983, τευχ 3, σελ 79-88
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σοσιαλδημοκρατίας. Οπως ο Μπακούνιν, έτσι κι αυτοί θεωρούσαν 
τις πολιτικές σχέσεις σαν τη ρίζα κάθε κακού. Έκαναν έντονες ε
πιθέσεις ενάντια στην καθοδήγηση του κόμματος, και ιδιαίτερα 
ενάντια στη δοκιμασμένη κοινοβουλευτική τακτική του κόμματος 
που υποστήριζε ο Άουγκουστ Μπέμπελ, ενώ στις επιθέσεις τους 
αυτές επικαλούνταν μάλιστα και τον Ένγκελς σαν κύριο μάρτυρα κα
τηγορίας1.

«“Ο κοινοβουλευτισμός διαφθείρει [...] τις μάζες, αλλά και τους 
βουλευτές” », διακήρυττε ο Μπρούνο Βίλε, ένας από τους συνήγο- 
ρους των «Γιούνγκεν» και πρόσθετε ότι «“ λύση ή ακόμα και απλή 
βελτίωση των συνθηκών μας δεν [μπορεί] να αναμένεται από τον κοι
νοβουλευτισμό” .»5 Ένας άλλος εκπρόσωπός τους, ο X. Μίλερ, πρό- 
τρεπε να «παραιτηθούν επιδεικτικά οι σοσιαλδημοκράτες βουλευτές 
και να επιβληθούν νέες εκλογές, από τις οποίες ανάμενε μια επανα
στατική μεταβολή των υφιστάμενων κοινωνικών συνθηκών»5. Λιγό
τερο ακραίος, ο Ρ. Μπαγκίνσκι ήταν της άποψης να χρησιμοποιηθεί 
ο κοινοβουλευτισμός απλά σαν μορφή ζύμωσης. «“Οι σοσιαλδημο
κράτες εργάτες δεν πρέπει να εγείρουν απαιτήσεις, αλλά να ασκούν 
μόνο οξύτατη κριτική στις υπάρχουσες συνθήκες. Τότε θα ήμασταν 
σύμφωνοι με τον κοινοβουλευτισμό. Έ τσι όμως έχουμε γίνει ένα κα
θαρά κοινοβουλευτικό κόμμα” .»4

Οι «Γιούνγκεν» δεν ήταν προφανώς σε θέση να κάνουν διάκριση 
ανάμεσα στην επαναστατική κοινοβουλευτική τακτική και στα 
φαινόμενα πραγματικού οπορτουνιστικού εκφυλισμού μέσα στους 
κόλπους της σοσιαλδημοκρατικής κοινοβουλευτικής ομάδας. Τους 
εμπόδιζαν η υποκειμενική ιδεαλιστική τους θέση κι η αναρχική τους 
στάση.

Η κοινοβουλευτική ομάδα κι ο οπορτουνισμός είναι δύο τελείως 
διαφορετικά πράγματα που δεν πρέπει να ταυτίζονται. Ο οπορτουνι
σμός μπορεί να επιφέρει αποσύνθεση σε μια κοινοβουλευτική ομάδα,

1 Βλέπε F. Engels, «[Antwort an die Redaktion der Sachsischen Arbeiter- 
Zeitung]», M E W , τόμ. 22, σελ. 68 κ. επ.

2 Αναφερεται στη μελετη των D ieter H eyer/W em erTschannerl, «Zur Diale- 
ktik von Politik, Û konomie und Ideologic im Geschichtsprozess. Die aktuelle Be- 
deutung von F. Engels’ Kritik an den weltanschaulichen G rundlagen des “ linken” 
Opportumsmus der “Jungen"», σελ. 83

3 Ο π .
4 Αναφέρεται ο.π
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αλλά και στην κομματική ηγεσία. Από το γεγονός αυτό δεν μπορεί 
να βγει σαν συμπέρασμα η αποποίηση της κοινοβουλευτικής εκ
προσώπησης ή ακόμα και της κομματικής καθοδήγησης. Ο οπορτου
νισμός να αντιπαλεύεται σαν αστική ιδεολογία μέσα στο εργατικό 
κίνημα, αλλά αυτός ο αναγκαίος αγώνας δεν μπορεί να οδηγήσει 
στον παραγκωνισμό της ηγεσίας ή της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
κόμματος -  ή και των δυο - , πράγμα που θα ήταν ταυτόσημο με τη 
διάλυση του κόμματος.

Τριάντα χρόνια αργότερο χρειάστηκε ν’ αντιπαρατεθεί ο Λένιν, 
κάτω από διαφορετικές συνθήκες αγώνα, σε φαινόμενα του «αριστε
ρισμού», οι εκπρόσωποι του οποίου υποστήριζαν την άποψη ότι ο 
κοινοβουλευτισμός ανήκε στις ιστορικά και πολιτικά ξεπερασμένες 
μορφές αγώνα.1

Ο Λένιν έγραφε «ότι η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές και 
στην πάλη από το βήμα της βουλής είναι υποχρεωτική για το Κόμμα 
του επαναστατικού προλεταριάτου»2. Ό σ ο  οι λαϊκές μάζες παραμέ
νουν εγκλωβισμένες σε κοινοβουλευτικές αυταπάτες, όσο το κόμμα 
δεν είναι ακόμα σε θέση να διαλύσει τους αντιδραστικούς κρατικούς 
θεσμούς και το «ιστορικά» ξεπερασμένο αστικό κοινοβούλιο ή και 
να το μετατρέψει σε μια πραγματική λαϊκή εκπροσώπηση κάτω από 
την καθοδήγηση της εργατικής τάξης, το επαναστατικό κόμμα είναι 
υποχρεωμένο να δουλεύει μέσα στα πλαίσια αυτών των θεσμών, να 
τους εκμεταλλεύεται για να πετύχει τους στόχους του, για να διαπαι- 
δαγωγεί πολιτικά την εργατική τάξη και ?τς άλλες μάζες των εργα
ζομένων3.

Έ να άλλο ζήτημα ήταν αν το εργατικό κόμμα μπορεί να συ
νεργάζεται πολιτικά με αστικά κόμματα. Ο Ένγκελς θεωρούσε δυ
νατή μια τέτια συμπόρευση κάτω από ορισμένες συνθήκες. Η εργα
τική τάξη θα έπρεπε να χρησιμοποιεί τα αστικά κόμματα για προλε
ταριακούς σκοπούς, να υποστηρίζει μέτρα αστικών κομμάτων, όταν 
αυτά είναι επωφελή για το προλεταριάτο, όταν σημαίνουν πρόοδο με 
την έννοια της οικονομικής ανάπτυξης ή οδηγούν σε διεύρυνση των 
πολιτικών ελευθεριών, πάντα όμως χωρίς να επιτρέπεται να αμφισβη
τείται ο προλεταριακός ταξικός χαρακτήρας του κόμματος4.

1 Βλεπε Β I Λενιν, «Ο “αρ ιστερισμός", παιδική αρρώστια του κομμουνι
σμού», σελ 39 κ.επ

2 Ο π , σελ. 42
3 Βλεπε ο.π , σελ 42 κ επ
4 Βλεπε Engels an Gerson T n er, 18 Dezem ber 1899, M E W , τομ 37, σελ 

326 κ επ.
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Στα ίδια πλαίσια απάντησε ο Ενγκελς και στο ερώτημα αν οι 
βουλευτές του κόμματος των εργατών θα πρέπει να βγαίνουν από τα 
πλαίσια της «καθαρής άρνησης» απέναντι στα κυβερνητικά νομο
σχέδια, σε ποια έκταση μπορούν να συμμετέχουν «εποικοδομη
τικά» στην κυβερνητική πολιτική μέσα στη βουλή. Ο Ένγκελς θεω
ρούσε εκείνη την εποχή ότι τέτιες δυνατότητες ήταν «πολύ στενά πε
ριορισμένες». Σαν θεμελιακά κριτήρια για το θέμα αυτό ανάφερε: όχι 
ενίσχυση της κυβέρνησης, επίτευξη προνομίων, βελτιώσεων για την 
εργατική τάξη1. Η κοινοβουλευτική ομάδα θα έπρεπε να υποβάλλει 
μόνο τέτιας μορφής εποικοδομητικές προτάσεις, που να είναι από τα 
πράγματα εφαρμόσιμες, ανεξάρτητα από το αν η υπάρχουσα κυβέρ
νηση μπορεί να υλοποιήσει αυτές τις προτάσεις. Ο Ένγκελς προχώ
ρησε ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι πρέπει να προτείνονται τέτια 
σοσιαλιστικά μέτρα, που οδηγούν στην ανατροπή της καπιταλι
στικής παραγωγής, μέτρα «που είναι αντικειμενικά σκόπιμα, αλλά γι’ 
αυτήν την κυβέρνηση αδύνατα»2.

Στο ερώτημα για εκλογικές συμφωνίες με άλλα κόμματα3 ή και 
σε λεπτά ζητήματα, όπως στο αν το επαναστατικό κόμμα μπορεί να 
δέχεται χρήματα από άλλα κόμματα, ο Ένγκελς απαντούσε πάντα 
συγκεκριμένα, παίρνοντας υπόψη θεμελιώδη κριτήρια: «Η αποδοχή 
χρημάτων από άλλα κόμματα μπορεί να είναι επιτρεπτή κατά περί
σταση και κατ’ εξαίρεση, όταν: 1. τα χρήματα δίνονται χωρίς όρους 
και 2. από τη συναλλαγή δεν προκύπτει μεγαλύτερη ζημιά απ’ ό,τι ό
φελος.»4 Για ολα αυτά τα δύσκολα ζητήματα ισχύουν πάντα μέτρα 
σαν κι αυτά: Ο προλεταριακός χαρακτήρας του κόμματος και η αυ
τοτέλειά του πρέπει να παραμένουν διασφαλισμένα' πρέπει να 
προκύπτουν οικονομικά και πολιτικά οφέλη και μια βελτίωση της 
κατάστασης της εργατικής τάξης. Ό λα  τα ζητήματα τακτικής υπά
γονται στο στόχο, την κοινωνική απελευθέρωση της εργατικής τά
ξης. Ο Ένγκελς χαρακτήρισε ανόητο το «να θέλει κανείς», σε θέμα
τα τακτικής, «να διατυπώσει ένα κανόνα που να έχει ισχύ για όλες 
τις περιπτώσεις»5.

1 Βλεπε Engels an August Bebel, 24. N ovem ber 1879, M E W , τομ 34, σελ 
423 κ επ.

2 Engels an August Bebel, 20. Januar 1886, M E W ,τομ. 36, σελ. 425.
3 Βλέπε Engels an Eduard Bernstein, 23 Mai 1884, M E W , τομ. 36, σελ 150

κ επ
4 Engels an Eduard Bernstein, 7. Dezem ber 1885, σελ. 403
5 Engels an E duard Bernstein, 23 Mai 1884, σελ 150
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Σαν βασικές αρχές επαναστατικής κοινοβουλευτικής τακτικής 
μπορεί να συνοψίσει κανείς τις σκέψεις του Ένγκελς: «Πρώτη μας 
απαίτηση είναι η κοινωνικοποίηση όλων των μέσων και εργαλείων 
παραγωγής. Ναι μεν αποδεχόμαστε όλα όσα μας δίνει η οποιαδήποτε 
κυβέρνηση, αλλά μόνο σαν "έναντι λογαριασμού”, για τον οποίο δεν 
χρωστάμε ευχαριστίες. Καταψηφίζουμε πάντα τον προϋπολογισμό 
και κάθε αίτημα για χρήματα ή άνδρες για το στρατό.»1 Αλλά και 
αυτές οι βασικές αρχές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν στερεό
τυπο σ’ όλες τις περιπτώσεις και κάτω απ’ όλες τις συνθήκες. Ό ταν 
ξέσπασε ο γερμανογαλλικός πόλεμος του 1870, η κοινοβουλευτική 
ομάδα με ηγέτη τον Μπέμπελ έκρινε πως, στο ζήτημα της έγκρισης 
των πολεμικών πιστώσεων, όφειλε να απόσχει από την ψηφοφορία, 
γιατί μια άρνηση των πιστώσεων θα σήμαινε αναγνώριση της πολι
τικής του Βοναπάρτη, ενώ αντίθετα μια συμφωνία θα σήμαινε ανα
γνώριση της πολιτικής του Μπΐσμαρκ. Η αποχή από την ψηφοφορία 
ήταν, σ’ αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση, μια κομματικά σωστή 
θέση, που επικροτήθηκε απόλυτα από τους Μαρξ και Ένγκελς.

Σε ερώτημα που έθεσαν με επιστολή τους οι ηγέτες του Σοσιαλι
στικού Κόμματος Ιταλίας Φιλίπο Τουράτι και A να Κουλίσοθα, για 
το αν σοσιαλιστές κομματικοί ηγέτες θα έπρεπε να συμμετέχουν σε 
μια αστική κυβέρνηση μετά από μια αστικοδημοκρατική επανάστα
ση, ο Ένγκελς απάντησε σ’ ένα άρθρο: «Αυτός είναι ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος.»2 Αυτή τη φράση ζήτησε να την τυπώσουν με χοντρά 
γράμματα. Ο Ένγκελς ξεκινούσε εδώ από τις μέχρι τότε εμπειρίες 
στη Γαλλία, μετά την επανάσταση του Φλεβάρη του 1848, όπου ιθύ
νοντες εκπρόσωποι των γάλλων σοσιαλιστών δημοκρατών πήραν 
μέρος στην κυβέρνηση. Αποτέλεσαν τη μειοψηφία μέσα στην κυβέρ
νηση, υπήρξαν συνυπεύθυνοι για όλες τις ατιμίες και προδοσίες της 
αστικής κυβέρνησης απέναντι στους εργάτες, ενώ ατόνησε ταυτό
χρονα και η επαναστατική τους δράση.3 Ο Ένγκελς όμως πρόσθεσε 
κι εδώ ότι αυτό ήταν μια προσωπική του άποψη, που διατύπωνε με 
πολύ μεγάλη επιφύλαξη. «Σ’ ό,τι αφορά τη γενική τακτική, δοκίμασα 
την αποτελεσματικότητά της σ ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου· ποτέ 
δεν μ’ εγκατέλειψε. Σε ό,τι αφορά όμως την εφαρμογή της στις σύγ

1. [Interview Friedrich Engels mit dem K orrespondenten der Zeitung The  
Daily Chronicle, Ende Juni 1893], M E W , τόμ. 22, σελ. 546.

2 F. Engels, «Die künftige italienische Revolution und die Sozialistische Par- 
tei», ο  π„ σελ 442

3. Βλεπε ό.π
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χρονες συνθήκες στην Ιταλία, αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι που 
πρέπει ν’ αποφασιστεΐ επιτόπου, και μάλιστα από κείνους που βρί
σκονται στο επίκεντρο των γεγονότων.»1

Μια ολόκληρη δεκαετία αργότερα, ο Λένιν βρέθηκε αντιμέτω
πος με παρόμοια προβλήματα, μετά το ξέσπασμα της δημοκρατικής 
επανάστασης του 1905 στη Ρωσία. Ο Λένιν, στην πολεμική του ενά
ντια στους αναρχικούς -  που αρνούνταν καταρχήν τη συμμετοχή σε 
μια προσωρινή επαναστατική κυβέρνηση -  καθώς και ενάντια σ’ αυ
τούς γύρω από τον Μαρτίνοβ που ακολουθούσαν «πολιτική ουράς» 
(«χβοστιστές») και που αρνούνταν επίσης μια τέτια συμμετοχή σαν 
παραλλαγή του μιλερανισμού, σαν καταρχήν απαράδεκτη -  θεωρούσε 
ότι η συμμετοχή σε μια τέτια κυβέρνηση «καταρχήν επιτρέπεται», 
κάνοντας διάκριση μεταξύ του «επιτρέπεται» και της πρακτικής 
«σκοπιμότητας». Ο Λένιν απαρίθμησε τρεις προϋποθέσεις για τη 
συμμετοχή εκπροσώπων του κόμματος σε μια προσωρινή επαναστα
τική κυβέρνηση: Πρώτο, «την αμείλικτη καταπολέμηση κάθε αντε- 
παναστατικής απόπειρας και την υπεράσπιση των ιδιαίτερων συμ
φερόντων της εργατικής τάξης». Δεύτερο, «αυστηρός έλεγχος του 
κόμματος πάνω στους πληρεξουσίους του» στην κυβέρνηση. Τρίτο, 
«ακλόνητη περιφρούρηση της ανεξαρτησίας της σοσιαλδημο
κρατίας». Ανεξάρτητα από το αν είναι δυνατή η συμμετοχή της σο
σιαλδημοκρατίας στην προσωρινή κυβέρνηση, ο Λένιν τονίζει την 
αναγκαιότητα για μόνιμη άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση από το 
προλεταριάτο, που καθοδηγείται από το κόμμα, για «να περιφρουρεΐ, 
να εδραιώνει και να επεκτείνει τις κατακτήσεις» του2.

3. Για την παραπέρα πλήρη διατύπωση 
και ολοκλήρωση της αντίληψης του Μαρξ 
για την πολιτική

Με το Κεφάλαιο  είχε συμπληρωθεί η διαλεκτική-υλιστική ερ
μηνεία του κοινωνικού φαινομένου «πολιτική», κι η φιλοσοφική-κο- 
σμοθεωρητική θεμελϊωση της αντίληψης για την πολιτική μέσ’ από 
τη φύση της. Η ορθότητα της αντίληψης αυτής είχε αποδειχθεΐ μέσ’

1 Ο π
2 Β. I Λενιν, «Δυο τακτικές της σοσιαλδημοκρατίας στη δημοκρατικη επα- 

νασταση». Απαντα, τομ 11, σελ 11, 17 κ επ
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από τον πρακτικό αγώνα της εργατικής τάξης. Τα τελευταία χρόνια 
της δραστηριότητάς τους, οι Μαρξ και Ένγκελς συμπλήρωσαν ση
μαντικά την αντίληψή τους για την πολιτική και πρόσθεσαν αναλυ
τικές τεκμηριώσεις και διατυπώσεις. Αυτό αφορούσε κυρίως τη 
σχέση ανάμεσα στην οικονομία και την πολιτική, καθώς και άλλα 
φαινόμενα του εποικοδομήματος κι ακόμα το ρόλο της πολιτικής 
μετά  την κατάληψη της πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη.

Σημαντικές προσθήκες και διευκρινίσεις αφορούσαν τη διαλε
κτική σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην οικονομία και την πολι
τική. Η διαλεκτική-υλιστική αλληλουχία των ορισμών της οικο
νομίας και της πολιτικής ήταν σαφής τουλάχιστον από το 1845, 
αλλά, όπως έγραψε εκ των υστέρων ο Ένγκελς, ο Μαρξ και ο ίδιος 
χρειάστηκε να τονίσουν στους αντιπάλους τους, που ήταν εγκλωβι
σμένοι κυρίως σε υποκειμενικές-ιδεαλιστικές θέσεις, τη βασική 
αρχή, τον καθορισμό του εποικοδομήματος από τη βάση. Έ τσι δεν 
απόμενε πάντα χρόνος «να δόσουμε τη θέση που ταιριάζει και στους 
άλλους παράγοντες που συμμετέχουν στην αλληλεπίδραση», κι η πο
λιτική μορφή παραμελείτο αναγκαστικά έναντι του οικονομικού της 
περιεχομένου. Στην «περιγραφή μιας ιστορικής περιόδου», όμως, και 
ιδίως σε κείμενα όπως Η  18η Μπρυμαιρ  τόι> Λουδοβίκου Βοναπάρτη, 
στην «πρακτική εφαρμογή», οι Μαρξ και Ένγκελς συμπεριλάθαν 
στη θεώρηση όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στην αλλη
λεπίδραση «και δε χωρούσε πια καμιά παρεξήγηση»1.

Κύρια στα γράμματα των ώριμων χρόνων του, ο Ένγκελς α
σχολήθηκε με την επανεπίδραση της πολιτικής πάνω στην οικο
νομία και τόνισε τη σχετική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία της πολι
τικής, καθώς και την ενεργό λειτουργία της.

Ο Ένγκελς έβλεπε στον καταμερισμό της εργασίας τον τελικά 
καθοριστικό παράγοντα για τη δυνατότητα της πολιτικής να απο
κτήσει αυτοτέλεια απέναντι στην οικονομία. Στο σημείο αυτό, έκανε 
μια σύνδεση με τις γνώσεις που είχαν συσσωρευθεί μέχρι το 1845 κι 
είχαν αποτυπωθεί στην Α γία  οικογένεια  και τη Γερμανική ιδεολογία. 
«Εκεί όπου υπάρχει καταμερισμός της εργασίας σε κοινωνική κλίμα
κα», έγραφε ο Ένγκελς στον Κόνραντ Σμιτ «εκεί και οι επί μέρους 
εργασίες αποχτούν αυτοτέλεια η μια απέναντι στην άλλη»2. Από τη

1 Ο Ενγκελς στον Μ πλοχ, 21-22 του Σεπτεμβρη 1890, Δ ιαλεχτά  Εργα. τόμ 
II, σελ 575

2 Ο Έ νγκελς στον Σμιτ, 27 του Ο κτωβρη 1890, Δ ιαλεχ τα  Εργα. τομ II, σελ
576
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στιγμή της δημιουργίας της, η πολίτικη αναπτύσσεται μέσα σε συ
γκεκριμένα πλαίσια και ακολουθεί σχετικά δικούς της νόμους. Αυτό 
απορρέει ήδη κι από το γεγονός ότι οι πολιτικοί, που οφείλουν να 
ασκούν τις κοινές λειτουργίες της κοινωνίας, έχουν δικά τους προ
σωπικά συμφέροντα κι αποκτούν αυτοτέλεια απέναντι στους εντο
λοδότες τους. Το ίδιο ισχύει και για τους νομικούς και γ ι’ άλλα άτο
μα, που ασκούν ως επί το πλείστον λειτουργίες του εποικοδομήματος. 
Η πολιτική ακολουθεί σε γενικές γραμμές την οικονομική κίνηση, 
ενώ αυτή η τελευταία υφίσταται και επανεπιδράσεις από τις πολι
τικές δυνάμεις. Ό λες οι κυβερνήσεις είναι σε τελευταία ανάλυση 
απλά οι εκτελεστές οικονομικών αναγκαιοτήτων, μπορούν να τις επι
ταχύνουν ή να τις επιβραδύνουν, αλλά οφείλουν τελικά να τις ακο
λουθούν1. Η πολιτική δεν αλλάζει τίποτα στην κατεύθυνση της ιστο
ρικής εξέλιξης, επιδρά όμως στο ρυθμό της κίνησης2.

Οι Μαρξ και Ένγκελς επισήμαναν επανειλημμένα από το 1845 
ότι η πολιτική δεν έχει αυτοτελή  ιστορική εξέλιξη, ότι αποτελεί 
μορφή  κοινωνικών κινήσεων, μέσα στην οποία κινούνται οι ιστορι
κοί ταξικοί αγώνες και συνοψίζονται τα αποτελέσματά τους3. Η πολι
τική δεν έχει δικό της αυτοτελές περιεχόμενο. Το περιεχόμενό της το 
διαμορφώνουν -  τελικά -  τα οικονομικά συμφέροντα των τάξεων και 
στρωμάτων, που εκφράζονται και εφαρμόζονται μέσ’ από πολιτική 
μορφή. Το περιεχόμενο της πολιτικής του εργατικού κόμματος είναι 
η οικονομική απελευθέρωση της εργατικής τάξης και, μετά  την 
κατάληψη της πολιτικής εξουσίας, η οικοδόμηση της σοσιαλιστικής 
κοινωνίας. Κατά τη διαμόρφωση της αναπτυγμένης σοσιαλιστικής 
κοινωνίας, η πολιτική είναι προσανατολισμένη προς την ευημερία 
των ανθρώπων4.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η πολιτική δεν έχει ιστορική δράση. 
Ο Ένγκελς χαρακτήρισε «ανόητη αντίληψη των ιδεολόγων» την ά

1 Βλεπε ό.κ.. σελ. S78 κ. επ.- Ο  Έ νγκελς στον Μ πλοχ, 21-22 του Σεπτέμβρη 
1890, σελ 573.- Engels an Nikolai Franzewitsch Danielson, 18. Juni 1892, M E W , 
τομ. 38. σελ. 365.- Engels an W. Borgius, 25. Januar 1894, M E W , τόμ. 39. σελ. 205- 
206.

2 Βλεκε F. Engels, «[Ergânzung der V orbem erkung von 1870 zu “ D er deut- 
sche Bauernkrieg” ]». M E W , τόμ 18, σελ. 512.

3 Βλέπε Φ Ενγκελς, «Π ρολογος στην τρίτη έκδοση [του έργου του Καρλ 
Μαρξ Η  18η Μ κρνμαίρ του Λουδοβίκου Βονακάρτη]», εκδ. «Σύγχρονη Εποχή», 
σελ. 10

4 Βλέπε Π ρόγραμμα του Ενιαίου Σοσιαλιστικού Κόμματός Γερμανίας, Βε
ρολίνο 1983
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ποψη ότι, όταν η πολιτική δεν έχει αυτοτελή ιστορική εξέλιξη, θα 
πρέπει να μην της αναγνωρίζεται καμιά ιστορική δράση. Μια τέτια 
αντίληψη δεν είναι διαλεκτική, μια αντίληψη δηλαδή κατά την 
οποία αιτία και αποτέλεσμα θεωρούνται πόλοι, που αντιπαρατίθε- 
νται στατικά ο ένας στον άλλο. Από τη στιγμή που ένα ιστορικό 
στοιχείο, όπως η πολιτική, γεννιέται από οικονομικά αίτια, αντεπι- 
δρά κι αυτό πάνω στο περιβάλλον του, ακόμα και πάνω στα ίδια του 
τα αίτια1.

Η ιστορική δράση της πολιτικής αυξήθηκε σημαντικά στην ε
ποχή μας, στο παγκόσμιο επαναστατικό προτσές, ιδιαίτερα κατά τη 
διαμόρφωση της αναπτυγμένης σοσιαλιστικής κοινωνίας. Ακόμα πε
ρισσότερο, η αναπτυγμένη σοσιαλιστική κοινωνία δεν μπορεί να 
διαμορφωθεί καν διαφορετικά παρά με την πολιτική του κόμματος 
και μέσω αυτής. Μολαταύτα, η πολιτική παραμένει και στο σοσια
λισμό η μορφή με την οποία ολοκληρώνεται η διαμόρφωση της ανα
πτυγμένης σοσιαλιστικής κοινωνίας, ενώ πρέπει κι εδώ να δοθεί προ
σοχή στη διαλεκτική ανάμεσα στη μορφή και το περιεχόμενο, στο 
ότι δεν χωρίζονται από κάποιο σινικό τείχος.

Νέο στοιχείο στην ερμηνεία της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην 
οικονομία και την πολιτική είναι η χρησιμοποίηση από τον Έ ν
γκελς, στο έργο του Α ντι-Ν τύρινγκ, του όρου «τελεσίδικος»2.

Ο όρος αυτός είναι πιθανό να δημιουργήθηκε μέσ’ από την αντι
παράθεση του Ένγκελς ενάντια στις απόψεις του Ντύρινγκ για «τε
λειωτικές αλήθειες», «αιώνια ηθική», «αιώνια δικαιοσύνη»3. Από 
τότε, ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε από τον Ένγκελς πολλές φορές 
μέχρι το θάνατό του σε διάφορα έργα και στα γράμματά του. Ο όρος 
τώρα «τελεσίδικος» αναφερόταν στην καθοριστική επίδραση της οι
κονομίας στο ιστορικό προτσές κι όχι στην πολιτική. Αυτό το τελευ
ταίο είναι μεν ανάλογη, αλλά σε καμιά περίπτωση ταυτόσημη κατά
σταση πραγμάτων. Στον «τελεσίδικο καθορισμό» πάνω στο ιστο
ρικό προτσές, ο Γκίντερ Σέντερ διακρίνει έξι διαφορετικές πλευρές, 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τροποποιημένα, στη σχέση ανάμε
σα στην οικονομία και την πολιτική. Πρώτο. Η οικονομία δεν κατέ

1 Βλεπε Ο Ενγκελς στον Μ έρινγκ. 14 του Ιούλη 1893, Δ ιαλεχ τα  Εργα. τομ 
II, σελ 585-586

2 Βλέπε G unter Soder, «Determination in letzter Instanz», Beitrage zum  
marxistisch-leninistischen G rundlagenstudium, 1980, τεύχ 3, σελ 3-14

3. Βλεπε F. Engels, «Herrn Eugen Duhrings Umwâlzung der Wissenschaft» 
(»Anti-Duhring«), M E W , τόμ 20. σελ 78 κ. επ
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χει το μονοπώλιο του καθορισμού. Στην πολιτική επιδρούν κι άλλες, 
μη οικονομικές δυνάμεις. Δεύτερο. Κατά τον Ένγκελς επιδρούν 
στην ιστορία ατέλειωτα πολλές δυνάμεις, που όμως είναι διαφορε
τικής ισχύος κι έχουν διαφορετική βαρύτητα και διαφορετική ση
μασία, μια κατάσταση πραγμάτων που ισχύει και για την πολιτική, 
πάνω στην οποία επιδρούν πολλές δυνάμεις διαφορετικής βαρύτη
τας. Τρίτο. Ο τελεσίδικος καθορισμός έχει και τη διαλεκτική ανάμε
σα στη σύμπτωση και την αναγκαιότητα. Και για την πολιτική 
ισχύει το ότι η οικονομική αναγκαιότητα δεν επιβάλλεται ποτέ με 
καθαρή μορφή, αλλά μόνο μέσα από πολλές συμπτώσεις. Τέταρτο. 
Από τις δυνάμεις, που καθορίζουν την πολιτική, οι ισχυρότερες, οι 
αυθεντικότερες, είναι οι οικονομικές σχέσεις. Πέμπτο. Η πολιτική 
κατέχει απέναντι στην οικονομία μια σχετική αυτοτέλεια και ασκεί 
από την πλευρά της επανεπίδραση πάνω στην οικονομία. Έκτο. Ε
πειδή πάνω στην πολιτική επιδρούν κι άλλες δυνάμεις εκτός από την 
οικονομία, δεν έχει κάθε πολιτικό φαινόμενο άμεσα οικονομικά αί
τια και δεν μπορούν όλα τα πολιτικά φαινόμενα να ερμηνευτούν άμε
σα μέσ’ από την οικονομία1.

Στη σχέση οικονομίας και πολιτικής, ο ρόλος της πολιτικής 
βίας στο ιστορικό προτσές αποτελεί μια ιδιαίτερη πλευρά. Αυτό εί
ναι ένα ζήτημα που συζητιέται και σήμερα, έστω και κάτω από δια
φορετικές οπτικές γωνίες, μέσα στο κίνημα ειρήνης. Για την απά
ντησή του παραμένουν επίκαιρες, όπως και πρώτα, οι αναφορές του 
Ένγκελς, ιδιαίτερα στην πολεμική του ενάντια στη «θεωρία της 
βίας» του Ντύρινγκ:.

Ο Ένγκελς στην πολεμική του αναπαράγει τη διαλεκτική οικο
νομίας και πολιτικής εξουσίας, που θεμελίωσε ο Μαρξ στο Κεφά
λαιο, αλλά πρόσθεσε στη θεώρηση σαν νέο στοιχείο το ρόλο της 
στρατιωτικής εξουσίας. Σε αντίθεση με τον Ντύρινγκ, που απόδιδε 
όλα τα οικονομικά φαινόμενα σε πολιτικά αίτια κι έβλεπε στην πο
λιτική βία το δημιουργό των οικονομικών σχέσεων, ο Ένγκελς από- 
δειξε ότι η πολιτική βία είναι επακόλουθο οικονομικών διαδικασιών, 
ότι η οικονομία αποτελεί την υλική βάση της χρήσης βίας3. Ο Έν-

1 Βλεπε G unier Soder. «Determination in der letzten Instanz», τευχ 3, σελ
9

2 Βλεπε Fritz Welsch, «Zur D ialektik von Spontaneitat und Bewusstheit in 
der demokratischen Friedensbewegung W esteuropas», D ZfP h , 1983. τευχ 12, σελ 
136 κ επ

3 Βλεπε F Engels, «A nti-Duhrm g». M E W , τόμ 20. σελ 147 κ επ
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γκελς παραπέμπει στην τεκμηρίωση που έκανε ο Μαρξ στο Κ εφά
λαιο, σύμφωνα με την οποία, η καπιταλιστική ατομική ιδιοκτησία 
δημιουργήθηκε χωρίς βία, σαν επακόλουθο του οικονομικού προ
τσές, χωρίς ανάμιξη της πολιτικής1.

Πυρήνας της πολιτικής βίας είναι η στρατιωτική, που εξαρτάται 
από την παραγωγή όπλων, κι αυτή με τη σειρά της από τα εργαλεία. 
Ο στρατός κι ο στόλος κοστίζουν χρήμα. Η βία δεν μπορεί να φτιάξει 
χρήμα, στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να το κλέψει. Το χρήμα 
πρέπει να βγει μέσω της παραγωγής. Ο εξοπλισμός των ενόπλων 
δυνάμεων, η στρατηγική κι η τακτική τους εξαρτώνται από την εκά- 
στοτε βαθμίδα παραγωγής και την επικοινωνία2.

Έ να άλλο ζήτημα είναι η επανεπίδραση της πολιτικής βίας 
πάνω στους οικονομικούς όρους. Κατά την περιγραφή της ιστορικής 
εξέλιξης της πολιτικής βίας, ο Ένγκελς συγκεκριμενοποίησε τη 
σκέψη του Μαρξ για τη διττή λειτουργία του κράτους, σκέψη σημα
ντική για την κατανόηση της μαρξιστικής πολιτικής. Τη διττή αυτή 
λειτουργία, ο Μαρξ τη βλέπει αφενός σαν «διεκπεραίωση των 
κοινών υποθέσεων», που την ονομάζει «κοινωνική υπηρεσιακή δρα
στηριότητα», αφετέρου σαν «ειδικές λειτουργίες που προκύπτουν 
από την αντίθεση της κυβέρνησης προς τις λαϊκές μάζες», και τη χα
ρακτηρίζει «πολιτική κυριαρχία»3.

Το «μυστικό» της πολιτικής κυριαρχίας βρίσκεται στο ότι αυτή 
πρέπει πάντοτε να εκπληρώνει, σαν ταξική κυριαρχία, μια κοινω
νική λειτουργία -  μια υπηρεσιακή δραστηριότητα. Η πολιτική κυ
ριαρχία μιας τάξης, η πολιτική της βία, δεν είναι δυνατή χωρίς αυτή 
την «υπηρεσιακή δραστηριότητα». Εδώ βρίσκεται μια αντικειμε
νική αιτία για τις ψευδαισθήσεις που έχουν πολλοί ακόμα εργαζόμε
νοι σε καπιταλιστικές χώρες ότι το αστικό κράτος είναι εκπρόσωπος 
του γενικού συμφέροντος. Αυτή η «υπηρεσιακή δραστηριότητα» -  
που και το αντιδραστικότερο κράτος εκμετάλλευσης, και η αντιδρα
στικότερη κυβέρνηση πρέπει να την ασκούν τουλάχιστον ως έναν ο
ρισμένο βαθμό -  σε συνάρτηση με την πολιτική μυστικοποίηση της 
καπιταλιστικής σχέσης εκμετάλλευσης σαν «ελεύθερης συμβα-

1 Βλεπε Κ Μαρξ, Το Κεφαλαίο, τομ πρώτος, σελ 604-605
2. Βλεπε F Engels, «A nti-Duhring», σελ 154-155 M atenalien zum «Anti- 

D uhnng», Taktik der Infanterie aus den m atenellen Ursachen abgeleitet, 1700- 
1870, ο π , σελ 597-603

3. Κ Μαρξ, Το Κ εφαλαίο , τομ τρίτος, σελ 485, F Engels, «Anti-Duhring», 
σελ 166-167
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σιακής σχέσης»1, θέτει τέτιους πνευματικούς φραγμούς, που οι ερ
γαζόμενοι στις καπιταλιστικές χώρες δεν μπορούν να τους ξεπερά- 
σουν από μόνοι τους, αυθόρμητα. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία 
η πολιτικοΐδεολογική δραστηριότητα του επαναστατικού κόμματος 
της εργατικής τάξης.

Στο ιστορικό προτσές του θαθέματος των ταξικών αντιθέσεων, η 
πολιτική θΐα ανεξαρτητοποιείται απέναντι στην κοινωνία και αντεπι- 
δρά στις οικονομικές κινήσεις που την προκάλεσαν. Δρα είτε προω- 
θητικά, έτσι ώστε να επιταχύνεται η οικονομική κίνηση, είτε ανα
σταλτικά, οπότε υποκύπτει κατά κανόνα στην οικονομική κίνηση, 
εκτός από λίγες εξαιρέσεις2.

Περίπου δέκα χρόνια αργότερα, ο Ενγκελς έκανε την κριτική 
του στη «θεωρία της θίας» του Ντύρινγκ πιο συγκεκριμένη, εξετά
ζοντας το ρόλο της πολιτικής βίας, όταν εγκαθιδρύθηκε το γερμα
νικό βασίλειο3. Ο Ένγκελς αναγνώρισε τα αίτια της επιτυχίας της 
«πολιτικής αίματος και σιδήρου» του Μπίσμαρκ στο οικονομικό 
συμφέρον που είχε η γερμανική αστική τάξη να ενοποιηθεί η Γερ
μανία με μια «επανάσταση από τα πάνω», αποκλείοντας το προλετα
ριάτο, που ήδη αναπτυσσόταν και διαμορφωνόταν πολιτικά. Η α
στική τάξη παραιτήθηκε από την αξίωσή της για πολιτική εξουσία, 
την οποία παραχώρησε στον Μπίσμαρκ, που της διασφάλισε, έναντι 
αυτού, την κοινωνική της εξουσία και τις εθνικές και διεθνείς προϋ
ποθέσεις για την οικονομική της ανάπτυξη.

Μετά την Παρισινή Κομμούνα, η αναγκαιότητα της κατάκτη- 
σης της πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη, που τονιζόταν 
επανειλημμένα από τους Μαρξ και Ένγκελς ήδη από το 1845, από
κτησε μια νέα θέση. Η κατάληψη και χρήση της πολιτικής εξουσίας 
για την οικονομική χειραφέτηση της εργατικής τάξης διαπερνά όλα 
τα ντοκουμέντα της Διεθνούς Ένωσης των Εργατών, που συντάχθη
καν από τους Μαρξ και Ένγκελς ή δέχθηκαν την επίδρασή τους4.

1. Βλέπε Κ εφάλαιο III, Ενότητα 3 της μελετης αυτής
2 Βλεπε F. Engels, «A nti-Dtihnng», σελ. 169-170
3 Βλεπε F. Engels, «Die Rolle der Gew alt in der Geschichte», M E W , τομ 21 

σελ 405-465 '
4. Βλέπε K. Marx - F. Engels, «Beschlüsse der Delegiertenkonferenz der In- 

tem ationalen Arbeiterassoziation, abgehalten zu London vom I 7. bis 23. Septem 
ber 1871», M EW ,τόμ. 17, σελ 418-426- Κ. Marx, «Allgemeine Statuten und Ver- 
waltungs-Verordnungen der Intem ationalen Arbeiterassoziation, ο π , σελ. 440- F. 
Engels: [Erklârung des G eneralrats an die Redaktion des «Proletano ItaJiano»l 
ό π σελ. 468^69.
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Μετά την Παρισινή Κομμούνα αποδείχτηκε τελειωτικά ότι οι 
κυρίαρχες εκμεταλλεύτριες τάξεις θέλουν να διαιωνίσουν την κοινω
νική και πολιτική τους εξουσία και δεν θα είναι διατεθειμένες ποτέ 
να παραιτηθούν θεληματικά από την εξουσία τους. Η επίγνωση αυτή 
οδήγησε στην προσθήκη ενός συμπληρωματικού άρθρου στο Γε
νικό Καταστατικό της Διεθνούς Ένωσης των Εργατών, της νέας πα
ραγράφου 7α, στην οποία ορίζεται προγραμματικά ότι «η κατάχτηση 
της πολιτικής εξουσίας γίνεται το μεγάλο καθήκον του προλεταριά
του»'.

Η «οικονομική χειραφέτηση της εργατικής τάξης» θεμελιώνε
ται σαφώς σαν «ο μεγάλος τελικός σκοπός, στον οποίο πρέπει να υ
ποταχθεί σαν μέσο κάθε πολιτικό κίνημα»2.

Στο έργο του Ο εμφύλιος πόλεμος στη  Γαλλία, ο Μαρξ είχε επι- 
σημάνει ήδη ότι η εργατική τάξη δεν κάνει χρήση της πολιτικής ε
ξουσίας μόνο για την ανατροπή και μέχρι την ανατροπή της ως τότε 
κυρίαρχης αστικής τάξης, αλλά μέχρι την ολοκλήρακτη της κοινω
νικής ριζικής μεταβολής. Είναι σημαντικό να τονίζεται αυτή η 
σκέψη, για το λόγο ότι η πολιτική εξουσία της εργατικής τάξης με 
την έννοια της δικτατορίας του προλεταριάτου περιορίζεται ήδη 
από τον Κάουτσκι -  στο μέτρο που χρησιμοποιείται καν η κατηγορία 
αυτή (σε διαστρεβλωμένη μορφή) -  μόνο στο σύντομο χρονικό διά
στημα της κατάληψης της εξουσίας3.

Σε κατοπινά έργα και γράμματα, οι Μαρξ και Ένγκελς παράπεμ- 
ψαν πολλές φορές σ’ αυτή τη σκέψη. Σε μια επιστολή προς τον Κάρ- 
λο Καφιέρο, τον Ιούλη του 1871, ακριβώς μετά την Παρισινή Κομ
μούνα, ο Ένγκελς έγραφε: «Πρέπει ν’ απελευθερωθούμε από τους 
γαιοκτήμονες και τους καπιταλιστές, βάζοντας στη θέση τους τις συ
νασπισμένες τάξεις των εργατών γης και των βιομηχανικών εργατών 
και πιέζοντας τες να καταλάβουν όλα τα μέσα παραγωγής: γη, εργα
λεία, μηχανήματα, πρώτες ύλες και τα μέσα για να ζήσουν κατά το 
χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την παραγωγή. Έ τσι θα 
πρέπει να πάψει να υπάρχει η ανισότητα. Για να διεξαχθεί αυτό μέχρι

1 Κ. Μαρξ, «Γενικό Κ αταστατικό της Διεθνούς Έ νω σης των Εργατών», 
Δ ιαλεχ τα  Έ ργα, τομ. I, σελ 455

2 Ο .π , σελ. 452
3 Βλέπε Β I Λενιν, «Η προλεταριακή επανασταση Kt ο αποστατης Καου- 

τσκυ>, σελ 243 κ επ.
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τέλους, χρειαζόμαστε την πολιτική κυριαρχία του προλεταριάτου.»1 
Την ίδια σκέψη τονίζει ο Μαρξ σε μια ομιλία του για το Συνέδριο της 
Χάγης: « Ο εργάτης πρέπει να καταλάβει μια μέρα την πολιτική ε
ξουσία για να οικοδομήσει τη νέα οργάνωση της εργασίας- πρέπει να 
ανατρέψει την παλιά πολιτική που διατηρεί ανέπαφους τους παλιούς 
θεσμούς, αν δεν θέλει να διωχτεί από το βασίλειο των ουρανών της 
γης όπως οι παλιοί χριστιανοί, που το παραμέλησαν και το περιφρό- 
νησαν αυτό.»2

Με την εγκαθίδρυση της πολιτικής εξουσίας του προλεταριάτου 
δεν έχουν ακόμα εξαφανιστεί οι εχθροί του και η παλιά οργάνωση 
της κοινωνίας. Η ίδια η εργατική τάξη είναι ακόμα τάξη και οι οικο
νομικοί όροι, στους οποίους στηρίζονται οι τάξεις και η ταξική 
πάλη, δεν έχουν ακόμα εξαλειφθεί. Το κυρίαρχο προλεταριάτο πρέ
πει να «χρησιμοποιήσει βίαια μέσα, επομένως κυβερνητικά μέσα»3, 
για να μπορέσει να βγάλει από τη μέση ή να μετατρέψει τις παλιές 
σχέσεις. Η εργατική τάξη λοιπόν δεν χρειάζεται την πολιτική ε
ξουσία μόνο με την καταστροφική έννοια, για την ανατροπή της πο
λιτικής εξουσίας των εκμεταλλευτριών τάξεων και για την εξάλειψη 
της παλιάς κοινωνίας -  «της παλιάς πολιτικής, που διατηρεί ανέπα
φους τους παλιούς θεσμούς» - , αλλά και εποικοδομητικά, για την οι
κοδόμηση της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας, «για να χτίσει τη νέα 
οργάνωση της εργασίας».

Στα κείμενα των Μαρξ και Ένγκελς, η εποικοδομητική αυτή 
πλευρά της άσκησης της πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη 
αποκτά μεγαλύτερη σημασία, που αργότερα χαρακτηρίστηκε από 
τον Λένιν σαν «νέο περιεχόμενο» στην πολιτική της εργατικής τά
ξης4. Ενάντια στους «αντιεξουσιαστές», που βιάζονταν πολύ να 
καταργήσουν το κράτος «πριν ακόμα εξαφανιστούν οι κοινωνικοί ό
ροι που προκάλεσαν τη γέννησή του», ο Ένγκελς αντέταξε ότι η ε
ξαφάνιση του κράτους κατά την κοινωνική επανάσταση δεν σημαίνει 
τίποτ’ άλλο από το ότι «θα χάσουν οι δημόσιες λειτουργίες τον πολι

Τ. Engels an Carlo Cafiero, 28. Juli 1871, M E W , τομ 33, σελ 668 (η έμφαση 
από το συγγρ.)

2 Κ. Marx, [Rede uber den H aager Kongress], M E W , τομ. 18, σελ 160 (η έμ
φαση απο το συγγρ )

3 Κ. Marx, [Konspekt von Bakunins Buch «Staatlichkeit und Anarchie»], 
ο π , σελ. 630.

4 Βλεπε Β I Λενιν, «Λογος στην πανρωσικη σύσκεψη των πολίτικων δια
φωτιστών των διευθυνσεων της λαϊκής παιδείας των κυβερνείων και των νομών, 3 
του Νοέμβρη 1920», Απαντα, τομ  41, σελ 407-408
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τικό τους χαρακτήρα και θα μετατραπούν σε απλές διοικητικές λει
τουργίες, που θα προστατεύουν τα πραγματικά κοινωνικά συμφέρο
ντα»1.

Στις Παρατηρήσεις στο πρόγραμμα του γερμανικού εργατικού 
κόμματος, ο Μαρξ έθεσε το ερώτημα ποιες μεταβολές θα υποστεΐ το 
κράτος στην κομμουνιστική κοινωνία, ποιες κοινωνικές λειτουργίες 
θα απομεϊνουν, που να είναι ανάλογες με τις λειτουργίες του κράτους. 
Μεταβολή του κράτους! Με κανέναν τρόπο, λοιπόν, κατάργηση! Σαν 
ποιοτικά νέα διαπίστωση διατύπωσε ο Μαρξ στις παρατηρήσεις τον 
όρο «πολιτική μεταβατική περίοδος», κατά την οποία το κράτος δεν 
μπορεί να είναι τίποτ’ άλλο παρά η «επαναστατική δικτατορία του 
προλεταριάτου»2.

Ο Λ ένιν χαρακτήρισε τη διαπίστωση αυτή σαν την «ουσία» 
ολόκληρης της επαναστατικής διδασκαλίας του Μαρξ3. Η ανα
γκαιότητα της κατάκτησης της πολιτικής εξουσίας από την εργατική 
τάξη και η εγκαθίδρυση της δικτατορίας της ήταν σαφείς από την ε
ποχή του Μ ανιφέστου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το θεμε
λιακό αυτό αξίωμα της μαρξιστικής θεωρίας για το κράτος, το ολο
κλήρωσαν και το συγκεκριμενοποίησαν οι Μαρξ και Ένγκελς μέσα 
από την ανάλυση των ταξικών αγώνων κατά την περίοδο της επανά
στασης του 1848-1851 και της Παρισινής Κομμούνας το 1871. Μέχρι 
τότε ερμηνευόταν μέσα από τη θέση της εργατικής τάξης στο καπιτα
λιστικό προτσές αναπαραγωγής, και τεκμηριώθηκε τελειωτικά στο 
Κεφάλαιο, με την ανακάλυψη της παραγωγής υπεραξίας, σαν πολι
τικής νομοτέλειας από οικονομική άποψη. Στις Παρατηρήσεις, ο 
Μαρξ τόνισε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, όπως παρατήρησε 
ο Λένιν4. Το αξίωμα αυτό το ερμήνευσε εδώ μεσα από την αναγκαιό
τητα μιας πολιτικής μεταβατικής περιόδου από την καπιταλιστική 
στην κομμουνιστική κοινωνία, δηλαδή κάτω από το πρίσμα της κοι
νωνικής διαμόρφωσης. Αυτό αποτέλεσε σημαντικό εμπλουτισμό και 
συγκεκριμενοποίηση του όρου της δικτατορίας του προλεταριάτου. 
Μέχρι τη δεκαετία του’70 του περασμένου αιώνα, οι Μαρξ και Έ ν
γκελς μιλούσαν για «μεταβατικά μέτρα» ή και απλά για τη μετάβαση

1 Φ Ενγκελς, «Για το κύρος», Δ ιαλεχτα  Εργα, τόμ  I, σελ 769
2 Κ. Μαρξ, «Κ ριτική του προγράμματος της Γκότα», Δ ιαλεχτά  Εργα, τομ

II. σελ 24
3. Βλεπε Β I Λενιν, «Η προλεταριακή επανασταση κι ο αποστατης Καου- 

τσκι», σελ. 241.
4 Βλεπε Β. I Λενιν, «Κράτος και επανασταση», σελ. 86
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από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό, αν και ο όρος «μεταβατική 
περίοδος» πρέπει να τους ήταν γνωστός απ’ τα κείμενα των Μπουο- 
ναρότι, Βάιτλινγκ, Ντεζαμί και Καμπέ1.

Οι εκπρόσωποι όμως του ουτοπικού εργατικού κομμουνισμού 
δεν ήταν ακόμα σε θέση να δόσουν μια συνεπή υλιστική τεκμηρίωση 
για την αναγκαιότητα μιας «μεταβατικής περιόδου». Μόνο αφού ο 
Μαρξ επεξεργάστηκε τη θεωρία της οικονομικής κοινωνικής 
διαμόρφωσης, στη δεκαετία του ’50 , μπόρεσε πια να καταδείξει τη 
νομοτέλεια μιας μεταβατικής περιόδου ανάμεσα «στην καπιταλι
στική και την κομμουνιστική κοινωνική διαμόρφωση» και να συγκε
κριμενοποιήσει τον όρο της δικτατορίας του προλεταριάτου. Η θε- 
μελίωση της δικτατορίας του προλεταριάτου, μέσα από την ανα
γκαιότητα μιας πολιτικής μεταβατικής περιόδου αποτελούσε συνάμα 
και την άμεση αφετηρία για το πέρασμα στο λενινισμό στο ζήτημα 
του κράτους.

Οπως καταδείχθηκε, οι Μαρξ και Ένγκελς έκαναν διάκριση 
ανάμεσα στην κοινωνική υπηρεσιακή δραστηριότητα και την πολι
τική βία (με την έννοια της καταπίεσης, της καθήλωσης των εκμε- 
ταλλευομένων) στην κρατική δραστηριότητα. Στις Παρατηρήσεις  
φαίνεται και πάλι με σαφήνεια ότι η «υπηρεσιακή δραστηριότητα» 
του κράτους εξακολουθεί να διατηρείται και στην κομμουνιστική 
κοινωνία, και μάλιστα ότι η σημασία της θ’ αυξηθεί σαν «διεύθυνση 
και σχεδιασμός» του κοινωνικού προτσές αναπαραγωγής. Ο Έ ν
γκελς επισημαίνει ότι, με την κοινωνικοποίηση των μέσων παρα
γωγής και την εξάλειψη των τάξεων, «η παρέμβαση μιας κρατικής 
βίας σε κοινωνικές σχέσεις [...] στο ένα πεδίο μετά το άλλο [γίνεται] 
περιττή και ατονεΐ τότε από μόνη της. Τη θέση της διακυβέρνησης 
ανθρώπων παίρνει η διαχείριση πραγμάτων και η διεύθυνση διαδικα
σιών παραγωγής»2.

Το κράτος δεν μπορεί να καταργηθεί, απονεκρώνεται. Την ιδέα 
αυτή της απονέκρωσης του κράτους, οι Μαρξ και Ένγκελς τη συνέ
λαβαν σαν μακροπρόθεσμη ιστορική διαδικασία, που είναι δεμένη σε 
συγκεκριμένους κοινωνικούς και οικονομικούς όρους και που δεν ο- 
ριοθετήθηκε απ’ αυτούς. Οι κλασικοί έδοσαν επιστημονική απάντη
ση σ’ αυτό το ζήτημα, χωρίς να μπορούν να το εξετάσουν συγκε

1 Βλεπε Rolf D lubek/Renate M erkel, M arx und Engels uberdie  sozialistische 
und komm unistische Gesellschaft, σελ 326

2 F Engels, «A nti-Dühring», σελ 262 (η έμφαση απο το συγγρ )
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κριμένα. Προφανώς, η ιδέα τους για την «απονέκρωση» του κράτους 
αναφερόταν στο «πολιτικό» κράτος, ενώ η «υπηρεσιακή δραστηριό
τητα» του κράτους παραμένει, με τροποποιημένη μορφή, σαν «διεύ
θυνση διαδικασιών παραγωγής». Το ζήτημα αυτό ούτε τότε ήταν, 
ούτε σήμερα είναι του παρόντος.

Οι Μαρξ και Ένγκελς αναγνώρισαν και θεμελίωσαν την ανα
γκαιότητα του σοσιαλιστικού κράτους, χωρίς να περιγράψουν λε
πτομέρειες, που δεν ήταν ορατές στην εποχή τους και δεν θα μπο
ρούσαν παρά να είναι καιροσκοπικές προβλέψεις που πάντα τις από- 
φευγαν.
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Αστοί και σ ο σ ια λρεφ ο ρ μ ισ τές  ιδεολόγο ι υποστη
ρ ίζουν  ότι ο  μα ρξισ μ ός δ ιάκ ειτα ι αρνητικά πρ ο ς  την 
πολιτική , ότι οι Μ αρξ κα ι Έ ν γκ ελς  έχουν  αναπτύξει 
μ ια πολιτική θεω ρ ία , ό χ ι ό μ ω ς  κα ι μ ια θεω ρ ία  της 
πολ ιτική ς, ότι τα έργα  τους  δεν δ ίνουν  απάντηση σε 
σ υγκεκριμένα  οργανω τικά  κα ι θεσ μ ικ ά  ζητήματα. 
Στην πρα γματικότητα πρόκ ειτα ι για μια ακ όμα  χ ο ν 
τροκομ μ ένη  δ ιασ τρέβλω ση του περ ιεχομένου  κα ι 
τω ν εννο ιώ ν του μαρξισμού  α π ’ την πλευρά τω ν α 
ντιπάλω ν του. Ο  Μ αρξ και ο Έ νγκελς, δεν  επεξερ 
γάστηκαν μόνο  μια πολ ιτική θεω ρ ία , αλλά και μια 
διαλεκτική-υλιστική θ εω ρ ία  της πολιτικής.

Αυτό α κ ρ ιβ ώ ς  α π ο δε ίχνο υ ν  στο β ιβλίο Ο Μ α ρξ  
κ α ι ο  Έ ν γ κ ελ ς  για  την  π ο λιτ ικ ή  ο ι σ υγ γρ α φ είς  του, 
Ο ύλρ ιχ Χ ούαρ κα ι Γ κούντρουν Φ έχν ερ . Ο ι ίδ ιο ι το 
νίζουν  στην Ε ισαγω γή  τους  στο βιβλίο:

«Θ έσαμε σαν σ τό χο  μας να περ ιγρ ά φ ο υ μ ε  τη δ η 
μ ιουργία  κα ι εξέλιξη τω ν α π ό ψ εω ν  τω ν Μαρξ και 
Έ ν γκ ελ ς  για  την πολιτική , κ α θ ώ ς  κα ι μεμονω μένα  
φ α ινό μ ενα  της πολ ιτική ς  ζω ή ς, για  να συμβάλουμε 
σε μ ια βαθύτερη  θεω ρ η τικ ή  κα τανόηση της μαρξι- 
στικής-λενινιστικής έννο ια ς  για  την πολιτική κα ι της 
πρα κτικ ή ς  πολ ιτική ς του κόμ μ α τος  σ ήμερα, κ α θ ώ ς  
και στην αντιπα ρά θεσ η  με τις πα ρ α π ο ιή σ ε ις  της έν
νο ια ς  τη ς  πολ ιτική ς τω ν Μαρξ κα ι Έ νγκελς.»
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