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Απαράκαμπτος θεωρητικός και δρα
στήριος αγωνιστής του σύγχρονου επαναστατικού κινήματος στη
Γαλλία και διεθνώς, ο Ντανιέλ Μπενσαΐντ (1946-2010) ήταν, μαζί
με τον Αλέν Κριθίν, ένα από τα στελέχη που αποχώρησαν από τη
Νεολαία του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος τη δεκαετία του
1960 και ίδρυσαν την Επαναστατική Κομμουνιστική Νεολαία (Jeunesses Communistes Revolutionnaires - |CR), η οποία έπαιξε κινη
τήριο ρόλο στο μεγάλο κίνημα του Μάη του 1968. Συνιδρυτής της
Κομμουνιστικής Λίγκας (Ligue Communiste - LC) το 1969 -που με
τονομάστηκε σε Επαναστατική Κομμουνιστική Λίγκα (Ligue
Communiste Revolutionnaire - LCR) αφότου τέθηκε εκτός νόμου
το 1973-, υπήρξε έκτοτε ηγετικό στέλεχός της και ο κατεξοχήν θε
ωρητικός της, δραστηριότητα την οποία συνέχισε, μέχρι τον πρό
ωρο θάνατό του τον Ιανουάριο του 2010, στο Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα (Nouveau Parti Anticapitaliste - ΝΡΑ). Το ΝΡΑ ιδρύθη
κε το 2008 με πρωτοβουλία της Λίγκας και αποτελεί τον κύριο εκ
φραστή της γαλλικής ριζοσπαστικής Αριστερός.
Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Paris-VIII και διευθυ
ντής των μαρξιστικών περιοδικών Critique Communiste και Contre
temps, ο Ντανιέλ Μπενσαΐντ: έχει εκδώσει, εκτός από τις πανεπι
στημιακές εργασίες του, δεκάδες φιλοσοφικά έργα και δοκίμια πο
λιτικού προβληματισμού και παρέμβασης στη σημερινή θεωρητι
κή διαπάλη, από τα οποία τα κυριότερα έχουν μεταφραστεί σε πολ
λές γλώσσες (μέχρι και στα κορεατικά). Στα ελληνικά, εκτός από το
«Εμείς είμαστε οι κληρονόμοι του Μάη του 1968» που έγραψε με
τον Αλέν Κριθίν (στο συλλογικό έργο Μάης του '68, εκδ. Εργατική
Πάλη, 2005), έχουν δημοσιευτεί πολλά κείμενά του σε θεωρητικά,
κυρίως, περιοδικά (Ουτοπία, θέσεις κ.ά.). Το Μαρξ [Τρόπος χρή
σης] είναι, ουσιαστικά, το πρώτο βιβλίο του Ντανιέλ Μπενσαΐντ
που κυκλοφορεί στη γλώσσα μας και εγκαινιάζει, πιστεύουμε, την
κάλυψη ενός κενού. Αποτίοντας ταυτόχρονα ελάχιστο φόρο τιμής
στον αγωνιστή και στοχαστή που μας άφησε.
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> Εισαγωγή

«θα είναι πάντοτε σφάλμα να μη διαβάζουμε,
να μην ξαναδιαβάζουμε και να μη συζητάμε τον
Μαρξ. θα είναι ολοένα και περισσότερο σφάλ
μα, θα είναι έλλειψη θεωρητικής, φιλοσοφικής
και πολιτικής ευθύνης».
Ζακ Ντεριντά

«Ένας κεραυνός που δεν ακούγεται» έγραφε ο φιλόσοφος Ζεράρ
Γκρανέλ (Gerard Granel) για το Κεφάλαιο. Για τους συγχρόνους
του, ίσως. Η βροντή αυτού του κεραυνού δεν σταμάτησε ωστόσο
να ενισχύεται έκτοτε, τόσο ώστε σήμερα να είναι εκκωφαντική.
Είναι ήδη πολύ πίσω μας ο καιρός που ένας φωνακλάδικος Τύ
πος ανήγγειλλε θριαμβευτικά στον κόσμο το θάνατο του Μαρξ.
Αθελά του, εξέφραζε έτσι την ανακούφισή του για το θάνατό
του και συνάμα το φόβο του μήπως επανέλθει. Αυτή η επίφοβη
επιστροφή κάνει σήμερα μεγάλο θόρυβο. Οι πωλήσεις της γερ
μανικής έκδοσης του Κεφαλαίου τριπλασιάστηκαν μέσα σε ένα
χρόνο. Η εκδοχή του αέ μάνγκα έχει γίνει μπεστ σέλερ στην Ια
πωνία. Ο Ζακ Αταλί (Jacques Attali) «λιβανίζει» το «μνημείο» που
λέγεται Μαρξ και συνάμα προτείνει -εν είδει αντιχρονισμού- να
αντλήσουμε έμπνευση από «τον σημανικό ρόλο που παίζουν τα
ιδιωτικά κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά ταμεία και οι αμερικα
νικές χρηματιστικές αγορές». Ακόμα και ο Αλέν Μενκ (Alain
Mine)’ αυτοπαρουοιάζεται ως ο «τελευταίος Γάλλος μαρξιστής»
(sic!), φροντίζοντας ωστόσο να προσθέσει: «από ορισμένες από
ψεις». Τέλος, το περιοδικό Time υμνεί τον Μαρξ, «αυτόν τον πε
λώριο πύργο που δεσπόζει πάνω απ' όλους τους υπόλοιπους μέ
σα στην καταχνιά». Έγιναν μάλιστα διαδηλώσεις στη Γουόλ Στριτ.
με το σύνθημα: «Ο Μαρξ είχε δίκιο!»
Αυτό το ύποπτο πάθος δικαιολογεί το φόβο ορισμένων ότι η ε
πιστροφή ενός επίσημα αναγνωρισμένου και μνημειοποιημένου
Μαρξ μπορεί να καταλήξει σε έναν μιντιακό εκχυδαϊσμό που θα
καθιστά ακίνδυνο εκείνον που θέλησε να «σπείρει δόντια δράκο
ντα»' να καταλήξει σε έναν Μαρξ χωρίς κομμουνισμό και επανά-

1. Σύμβουλος του ΣαρκοζΙ, διευθύνων σύμβουλος πολλών μεγάλων επιχειρήσε
ων, συγγραφέας και υπέρμαχος του νεοφιλελευθερισμού. (Σ τ.Μ.)
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στάση, ακαδημαϊκώς ορθό εντέλει. Ωστόσο, αυτά τα εγκώμια,
τόσο πολυάριθμα όσο και όψιμα, είναι στην πλειονότητά τους α
πότιση φόρου τιμής από μέρους της φαυλότητας στην αρετή.
«Είτε το θέλουν είτε όχι, είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι, όλοι οι
άνθρωποι της υφηλίου είναι σε έναν ορισμένο θαθμό απόγονοι
του Μαρξ» έγραφε ο Ζακ Ντεριντά (Jacques Derrida) στο έργο
του Φαντάσματα του Μαρξ. Και ο Φερνάν Μπροντέλ (Fernand
Braudel) υπενθύμιζε πόσο το πνεύμα της εποχής και το λεξιλόγιό
της είναι διαποτισμένα από τις ιδέες του. Με λίγα λόγια, και ως
ένα βαθμό, η εποχή μας «κάνει μαρξισμό» χωρίς να το ξέρει.
Αλλά υπάρχει και κάτι περαιτέρω. Στην πραγματικότητα του
σημερινού κόσμου, ο καπιταλισμός ταυτίζεται με την ίδια την έννοιά του. Εμπορευματοποιεί τα πάντα, τα πράγματα, τις υπηρε
σίες, τη γνώση και το έμβιο. Καθολικοποιεί την ιδιωτικοποίηση
των κοινών αγαθών της ανθρωπότητας. Αποχαλινώνει τον αντα
γωνισμό όλων εναντίον όλων. Στις ανεπτυγμένες χώρες το 90%
του ενεργού πληθυσμού είναι πλέον μισθωτοί. Όλα αυτά συντε
λούν ώστε η σημερινή κρίση να παρουσιάζεται ως μια πρωτό
γνωρη κρίση αυτού που ο Μισέλ Ουσόν (Michel Husson) αποκαλεί «καθαρό καπιταλισμό». Δικαιολογείται έτσι πλήρως η άποψη
του Ντεριντά ότι «δεν υπάρχει μέλλον χωρίς τον Μαρξ» -ή του
λάχιστον χωρίς τη μνήμη και την κληρονομιά ενός ορισμένου
Μαρξ-, διότι η επικαιρότητά του είναι εκείνη του ίδιου του κεφα
λαίου, της «κριτικής της πολιτικής οικονομίας» του, η οποία καθι
στά τον Μαρξ έναν μεγάλο εφευρέτη άλλων δυνητικών κόσμων.
Το παρόν βιβλίο δεν φιλοδοξεί να αποκαταστήσει, πέρα από τις
παραχαράξεις και τις προκαταλήψεις, την αληθινή σκέψη κάποιου
αυθεντικού και παραγνωρισμένου Μαρξ. Προτίθεται απλώς να
προτείνει έναν πιθανό τρόπο χρήσης του καταδεικνύοντας πώς η
ριζοσπαστική κριτική του, που δεν ανέχεται καμιά ορθοδοξία, κα
μιά δογματική θεοσέβεια, που είναι πάντα έτοιμη να προβεί στην
αυτοκριτική της και στην αυτοϋπέρβασή της, ζει μέσα από ερω
τήματα που αφήνει μισοαπαντημένα και από ανεπίλυτες αντιθέ
σεις. Αποτελεί ταυτόχρονα μια πρόσκληση στην ανακάλυψη και
στην αντιπαράθεση.
Ψυχαγωγική εισαγωγή σε ένα έργο και συνάμα βοήθημα, ερ
γαλειοθήκη για τη σκέψη και τη δράση, το ανά χείρας βιβλίο επι
θυμούμε να συμβάλει στην προσέγγιση των μεγάλων ανατρο
πών της εποχής μας και των αναμετρήσεων των οποίων η έκβα
ση δεν είναι ποτέ δεδομένη - να ακονίσει εκ νέου τα σφυροδρέI πανά μας.

> 1. Πώς γίνεται κανείς γενάτος - και κομμουνιστής

Τη χρονιά που η Μαίρη Σέλεϊ (Ma
ry Shelley) φέρνει στον κόσμο το δόκτορα Φράνκενστάίν, ένα
εύρω στο βρέφος πρωτοβλέπει το φως της μέρας στις 5
Μαΐου 1818 στους κόλπους της οικογένειας Μαρξ, στον αριθ
μό 665 της Μπρέκενστρασε, στην πόλη Τρίερ (Ρηνανία). Η
παιδική θνησιμότητα κάνει θραύση στην οικογένεια των
Μαρξ. Ο πρωτότοκος γιος πεθαίνει την ίδια χρονιά που γεννήθηκε ο μικρός Καρλ. Άλλα τέσσερα αδέλφια και αδελφές πε
θαίνουν πρόωρα από φυματίωση. Δεν του μένουν παρά μια
μεγαλύτερη αδελφή και δύο μικρότερες. Πολύ αργότερα, από
τα έξι παιδιά του Καρλ Μαρξ και της συντρόφου του Τζένι, θα
επιβιώσουν μόνο τρία -η Τζένι, η Λάουρα και η Ελεονόρα-,
αλλά οι δύο τελευταίες θα αυτοκτονήσουν στο τέλος.
ΤΤΡΟείΔΟΤΤΟΙΗΖΗ: ΟΛΟΙ 01 ΓΕΝΑΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ foAPH

Όπως και ο βασιλιάς Ληρ, ο νεαρός Καρλ έχει τραγική κλί
ση προς τις γυναίκες. Και τις θυγατέρες.
Από τη μεριά της μητέρας του, οι Μαρξ είναι απόγονοι
Ολλανδών Εβραίων «ραβίνων εδώ και αιώνες», σόι στο οποίο
ανήκει επίσης ο πλοΰοιος θείος Φίλιπς. Ο πατέρας Μαρξ από
τη μεριά του είναι μάλλον άνθρωπος του Διαφωτισμού, γαλουχημένος με Βολτέρο, Ρουσό και Λέσινγκ. Προκειμένου να
παρακάμψει την απαγόρευση που έχουν θέσει οι πρωσικές
αρχές στους Εβραίους να ασκούν δημόσια λειτουργήματα, ο
Χίρσχελ Μαρξ (Hirschel Marx), δικηγόρος στο δικαστήριο της
Τρίερ, αναγκάζεται να ασπαστεί τον καθολικισμό και να με
ταλλαχθεί σε Χάινριχ Μαρξ.
Από το 1830 ως το 1835, σε μια Ρηνανία που αναστατώ
νεται από διαδηλώσεις για την ενότητα της Γερμανίας και υ
πέρ των πολιτικών ελευθεριών, ο νεαρός Μαρξ είναι ένας μέ
τριος μαθητής του Γυμνασίου της Τρίερ, στιχοπλόκος συχνά
και με κλίση προς τη γραφή. Το φθινόπωρο του 1835, έχο
ντας πάρει το απολυτήριό του, φεύγει στη Βόνη για να σπου
δάσει νομικά. Σε μια έκθεση που είχε γράψει την ίδια χρονιά
σχετικά με τις σκέψεις ενός εφήβου που καλείται να επιλέξει
τον επαγγελματικό του προσανατολισμό εκφράζει τη θέληση
να «εργαστεί για το κοινό συμφέρον», την αβεβαιότητά του
όσον αφορά την επιλογή σταδιοδρομίας και την επίγνωση ότι
αυτή η επιλογή καθορίζεται από κοινωνικούς παράγοντες:
«Δεν είναι πάντα εύκολο να επιλέξουμε το επάγγελμα για το
οποίο πιστεύουμε ότι προοριζόμαστε, καθότι οι σχέσεις μας
με την κοινωνία έχουν ήδη αρχίσει, σε έναν ορισμένο βαθμό,
πριν μπορέσουμε να τις προσδιορίσουμε».
Τι σου είναι η αναπαραγωγή των συνηθειών του κοινωνι
κού περιβάλλοντος τελικά!
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΖΟΤΟ ΥΙΟ...
Στη Βόνη ο φοιτητής Μαρξ, δεινός πότης, συχνάζει στις τα
βέρνες και στον Όμιλο Ποιητών. Καθώς είναι παθιασμένος, κα
βγατζής, μποέμ, τον κυνηγούν για χρέη και μονομαχεί παρά I

Μαρξ
[Τρόπος
χρήσης]

τις επιπλήξεις του πατέρα, ο οποίος κρίνει ότι η μονομαχία εί
ναι ασύμβατη με τη φιλοσοφία.
Το 1836, σε ηλικία 18 ετών, φεύγει από τη Βόνη για το Βε
ρολίνο. Στην αλληλογραφία τους ο πατέρας ανακαλύπτει στο
βλαστάρι του ένα «δαιμονικό πάθος». Τα γράμματά τους
προδίδουν αυξανόμενη ένταση μεταξύ τους. Στις 10 Νοεμ
βρίου ο Καρλ γράφει: «Αγαπητέ πατέρα, υπάρχουν στη ζωή
στιγμές που ορθώνονται σαν ορόσημα στο τέρμα μιας περα
σμένης εποχής και που ταυτόχρονα δείχνουν την έναρξη μιας
νέας. Η ποίηση δεν μπορούσε να είναι παρά γαρνιτούρα. Έπρεπε να μελετήσω τη νομολογία κι αισθανόμουν, προπα
ντός, την πιο έντονη επιθυμία να ασχοληθώ με τη φιλοσοφία.
Χρειάστηκε να περάσω πολλές νύχτες αγρύπνιας, να δώσω
πολλές μάχες [...]. Ένα παραπέτασμα έπεσε, το άγιο των α141 γίων μου είχε γίνει συντρίμμια, όφειλα να εγκαταστήσω εκεί

νέους θεούς. Έκαψα όλα μου τα ποιήματα και όλα τα σχέδιά
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μου για νέα ποιήματα».
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Ένα μήνα αργότερα ο πατέρας Μαρξ γράφει: «Ακαταστασία,
άχαρες περιπλανήσεις σε όλους τους τομείς της γνώσης, άχα
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ροι συλλογισμοί στο φως ενός λαδοκάντηλου' η ατημελησία ε
νός διανοουμένου με ρομπ ντε σαμπρ και ανακατωμένα μαλλιά
αντικαθιστά την ατημελησία μπροστά στο ποτήρι μπίρας' η α
ντικοινωνικότητα που σε κάνει να αποφεύγεις όλο τον κόσμο,
περιφρονώντας κάθε αξιοπρέπεια και κάθε σεβασμό για τον πα
τέρα σου. Προκάλεσες στους γονείς σου μεγάλη λύπη και τους
έδωσες ελάχιστη -αν όχι καθόλου- χαρά». Σκορποχέρης, ο γιος
ανάβει και ποτίζει ευχαρίστως τα φιλαράκια. Ο πατέρας ψέγει
την ασωτεία του: «Λες και είμαστε ζάπλουτοι!». Μέμφεται την
αμεριμνησία του γιου: «Μα πώς, σε ερωτώ, ένας άνθρωπος
που κάθε δεκαπέντε μέρες αισθάνεται υποχρεωμένος να ανα
καλύψει νέα συστήματα και να σχίσει τις παλιές του εργασίες θα
μπορούσε να νοιαστεί γΓ αυτές τις μικρολεπτομέρειες;».
Ο Χάινριχ Μαρξ πεθαίνει πέντε μήνες αργότερα, στις 10
ΜαΤου 1838, ασυμφιλίωτος με το γιο του.
Σε ηλικία μόλις 18 ετών, έχοντας επιστρέφει στην Τρίερ για
τις θερινές διακοπές, ο νεαρός Καρλ είχε αρραβωνιαστεί μυ
στικά με την Τζένι Βεστφάλεν (Jenny von Westphalen), τέσσε
ρα χρόνια μεγαλύτερή του. Οι Μαρξ και οι Βεστφάλεν είναι γεί
τονες σ' αυτή την πόλη. Τα παιδιά παίζουν μαζί, σπουδάζουν
μαζί, μοιράζονται τα νεανικά αισθήματα. Η Τζένι, σαν «υπέρο
χη πριγκίπισσα», φλερτάρεται από πολλούς άνδρες της καλής
κοινωνίας και είναι η «βασίλισσα του χορού» των αποφοίτων.
Προτιμά ωστόσο να δώσει την καρδιά της σ' αυτόν το μελα
χρινό και άτακτο έφηβο στον οποίο έδωσε το προσωνύμιο «ο
αγριόχειρός μου». Τα Χριστούγενα του 1836, ο Καρλ τής α
φιερώνει τρεις τόμους ποιημάτων με τίτλο Το βιβλίο της αγά
πης. Οι επίσημοι αρραβώνες όμως δεν θα γίνουν παρά έξι χρό
νια αργότερα, στις 19 Ιουνίου 1843, στο Κρόιτσναχ. Οι δύο ε
ραστές σπαταλούν τότε μέσα σε μερικές εβδομάδες την προί
κα της νύφης.
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Την παραμονή του γάμου ο
Καρλ γράφει στον Άρνολντ Ρούγκε (Arnold Ruge): «Μπορώ να
σας διαθεβαιώσω χωρίς ίχνος
ρομαντισμού και με τη μεγαλύ
τερη σοβαρότητα που μπορεί
να υπάρξει ότι είμαι ερωτευμέ
νος από τα μαλλιά της κεφαλής
ως τα νύχια των ποδιών. Πάνε πάνω από εφτά χρόνια που εί
μαι αρραβωνιασμένος, και η αρραβωνιαστικιά μου χρειάστη
κε να δώσει για εμένα σκληρότατες μάχες, τόσο με τους δι
κούς της όσο και με τη δική μου οικογένεια, όπου μπερδεύτη
καν μερικοί παπάδες και άλλα άτομα που με έχουν πάρει με κα
κό μάτι».
...ΓΤΟ ΠΟ-ΘΑΥΜΑ
Στο Βερολίνο ο Καρλ πιάνει φιλία με νεαρούς φοιτητές γοη
τευμένους από τον Χέγκελ (Hegel), που έχει πεθάνει μερικά
χρόνια νωρίτερα και του οποίου το πνεύμα πλανιέται στους
κύκλους των διανοουμένων. Μαζί, αποκρυπτογραφούν την
«άλγεβρα της επανάστασης», ενθουσιάζονται με την κριτική
της θρησκείας από τον Φόιερμπαχ (Feuerbach), καταβροχθί
ζουν Σπινόζα (Spinoza) και Λάιμπνιτς (Leibniz). Αλλά οι ακαδη
μαϊκές ελευθερίες συρρικνώνονται ολοένα και περισσότερο
κάτω από τα πλήγματα της πρωσικής αντίδρασης. Οι προο
πτικές πανεπιστημιακής σταδιοδρομίας κλείνουν.
Το 1841 ο Καρλ Μαρξ αναγορεύεται διδάκτωρ υποστηρί
ζοντας στην Ιένα μια διατριβή σχετικά με τη Διαφορά ανάμεσα
στη Δημοκρίτεια και την Επικούρεια φυσική φιλοσοφία. Από τη
σύγκριση ανάμεσα στους δύο αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους,
για τους οποίους ο υλικός κόσμος απαρτίζεται από άτομα, αναδεικνύεται η υπεροχή του Επίκουρου. Για τον Δημόκριτο «η
αναγκαιότητα είναι το πεπρωμένο και το δίκαιο, η πρόνοια και
η δημιουργός του κόσμου». Για τον Επίκουρο «η αναγκαιότη161 τα δεν είναι η απόλυτη αφέντισσα όπως πιστεύουν ορισμένοι:
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ΒΓΑΛ' ΤΟΝ ΝΟΚ ΑΟΥΤ
ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ! )

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τυχαία, άλλα εξαρτώνται μόνο
από τη βούλησή μας», και «δεν είναι αναγκαίο να ζούμε μέσα
στην ανάγκη». Τα χρόνια της μαθητείας αφήνουν πάντα βαθιά
ίχνη. Όλοι όσοι βλέπουν τον Μαρξ ως χυδαίο ντετερμινιστή
για τον οποίο υποτίθεται ότι όλα τα κοινωνικά φαινόμενα α
πορρέουν από μιαν αδυσώπητη οικονομική αναγκαιότητα κα
λό θα ήταν να θυμηθούν αυτή τη φιλοσοφική μαθητεία του.
Υπό τη βασιλεία του Φρειδερίκου-Γουλιέλμου Δ' η Πρωσία
παραμένει ένα αντιδραστικό και θρησκόληπτο κράτος. Καθώς
το πανεπιστημιακό μέλλον φαίνεται κλειστό, οι ανυπότακτοι νε
αροί διανοούμενοι στρέφοντα προς τον Τύπο. Την 1η Ιανουαρίου 1842 εκδίδεται στην Κολονία το πρώτο φύλλο της Εφημε
ρίδας της Ρηνανίας, με εκδοτικό υπεύθυνο τον Μόζες Χες (Mo
ses Hess). Επιστρέφοντας από το Βερολίνο, ο νεαρός Μαρξ κά
νει εκεί, σε ηλικία 23 ετών, τα πρώτα του λαμπρά βήματα ως
δημοσιογράφος. Τα πρώτα του άρθρα σχετικά με την ελευθε
ροτυπία προκαλούν εντύπωση. Τον Οκτώβριο του 1842 ανα-
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λαμβάνει τη διεύθυνση της εφημερίδας. Ο Μόζες Χες σκια-

MnEvocm

γραφεί τότε ένα διθυραμβικό και προφητικό πορτρέτο του νε
αρού Μαρξ: «Πρόκειται για ένα φαινόμενο που μου έκανε τε
ράστια εντύπωση [...]. Ο δόκτωρ Μαρξ (αυτό είναι το όνομα
του ινδάλματός μου) είναι ακόμα ένας νεαρότατος άνδρας 24
χρονών το πολύ. θ α δώσει τη χαριστική βολή στη θρησκεία και
στη μεσαιωνική φιλοσοφία. Συνδυάζει την πιο βαθιά φιλοσοφι
κή σοβαρότητα με το πιο καυστικό πνεύμα. Φαντάσου τον Ρουσό, τον Λέσινγκ και τον Χέγκελ να συνυπάρχουν σε ένα και το
αυτό πρόσωπο - και θα έχεις τον δόκιορα Μαρξ».
Τον Ιανουάριο του 1843 η λογοκρισία απαγορεύει την έκ
δοση της Εφημερίδας της Ρηνανίας. Ο Μαρξ σκέφτεται τότε
να εκπατριστεί: «Είναι κακό να αναλαμβάνεις δουλικά καθήκο
ντα, ακόμα κι αν το κάνεις στο όνομα της ελευθερίας, και να
παλεύεις με όπλο μια καρφίτσα κι όχι με ρόπαλο. Βαρέθηκα την
υποκρισία, τη βλακεία, τη βίαιη εξουσία. Βαρέθηκα την ενδοτικότητά μας, τις ρηχότητές μας, τις υποχωρήσεις μας, τις λογομαχίες μας. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα στη Γερμανία. Εδώ
κιβδηλεύουμε τον εαυτό μας». Αφού χόρεψε το χορό του Ησαία και αφιέρωσε το καλοκαίρι στο κριτικό ξαναδιάβασμα των
έργων του Χέγκελ σχετικά με το δίκαιο και το κράτος, αυτοεξορίζεται το Σεπτέμβριο στο Παρίσι, «παλιά ανώτατη σχολή
φιλοσοφίας και πρωτεύουσα του νέου κόσμου».

Η ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Μαρξ

Από τον Οκτώβριο του 1843 ως τον Ιανουάριο του 1845 αυ
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τή η πρώτη διαμονή στο Παρίσι προσφέρει στον Μαρξ την ευ
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καιρία να συναντηθεί με την εργατική γερμανική μετανάστευ
ση και με το γαλλικό σοσιαλιστικό κίνημα. Βρίσκοντας με την
Τζένι κατοικία, ως συνενοικιαστές, στην οδό Βανό, ο Καρλ ξε
μπαρκάρει ακάθεκτος σε αυτή την «πρωτεύουσα του νέου
κόσμου» με ένα σχέδιο έκδοσης μηνιαίου εντύπου, τα Γαλλογερμανικά Χρονικά. Ο τίτλος υπογραμμίζει τη θέληση να συν
δέσει τη γερμανική φιλοσοφική παράδοση με τη γαλλική επα
ναστατική παράδοση. Το περιοδικό θα εκδοθεί σε ένα και μο
ναδικό τεύχος. Ο Μαρξ δημοσιεύει σε αυτό δύο άρθρα, το έ
να σχετικά με τη φιλοσοφία του δικαίου του Χέγκελ και το άλ
λο σχετικά με το εβραϊκό ζήτημα, τα οποία μαρτυρούν τη με
τάβασή του από τον δημοκρατικό φιλελευθερισμό προς το σο
σιαλισμό, αλλά όχι ακόμα προς τον κομμουνισμό.
Το 1842, στην Κολονία, ο νεαρός δόκτωρ Μαρξ είχε γνω
ρίσει έναν ακόμα πιο νεαρό (κατά τρία χρόνια) συνεργάτη της

Νιανιέλ

Εφημερίδας της Ρηνανίας, καθ' οδόν για το Μάντσεστερ. Ενό-

Μηενοοίνι

σω ο φοιτητής Μαρξ έπινε και τσακωνόταν στο Βερολίνο, ο ά
τακτος Ένγκελς «με το αιώνιο χαμόγελο» έπληττε στη Βρέμη,
στην επιχείρηση εισαγωγών-εξαγωγών της οικογένειάς του ό
που εξοικειωνόταν, υποτίθεται, με το εμπόριο. Δυναμικός επι
χειρηματίας και αυστηρά θρήσκος, ο πατέρας Ένγκελς ίδρυσε
στο Μάντσεστερ, πρωτεύουσα της 6αμθακοϋφαντουργίας,
το κλωστήριο Έρμεν & Ένγκελς, του οποίου είναι συνιδιοκτή
της. Ο Φρίντριχ, που προορίζεται να τον διαδεχτεί, δεν έχει
κλίση προς αυτό το επάγγελμα. Προτιμά να γράφει εξωτικά
ποιήματα εμπνευσμένα από το κυνήγι λιονταριών και την ε
λεύθερη ζωή των Βεδουΐνων, να περνάει την ώρα του αραγ
μένος σε μιαν αιώρα, να φουμάρει χοντρά πούρα, να γυρίζει
στις ταβέρνες, να γεμίζει τετράδια με σχέδια και γελοιογρα
φίες. Είναι δεινός πότης, ξιφομαχεί και ιππεύει' αφήνει ένα προ
κλητικό μουστάκι. Καυχιέται ότι δεν «αγόρασε με κάποιον τίτ
λο το δικαίωμα του φιλοσοφείν». Και απευθύνει μια εγκύκλιο

«σε όλους τους νεαρούς που είναι σε ηλικία να φέρουν μύ-

Μαρξ

στακα» για να τους πει ότι «ήρθε επιτέλους ο καιρός να τρο
μάξουν όλους τους αστούς». Ως «ανώτατος ποιητής και επί
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λεκτος πότης», δηλώνει «στους παλιούς, στους παρόντες,
στους απόντες και σε όλους όσοι μέλλεται να έρθουν» ότι δεν
είναι παρά «σάπια πλάσματα που λιμνάζουν μέσα στην αηδία
για την ίδια τους την ύπαρξη». Δοκιμάζει μάλιστα να γράψει
μια σπανιόλικη ρομάντζα, στέλνει ένα γράμμα στη Λόλα Μοντές (Lola Montes), και πλήττει του θανατά.
Από το Σεπτέμβριο του 1841 ως τον Οκτώβριο του 1842 ο
Φρίντριχ, που είναι 20 χρονών, δηλώνει ήδη κομμουνιστής και
κάνει το στρατιωτικό του ως εθελοντής στο πυροβολικό. Είναι
η αρχή ενός πάθους για τα στρατιωτικά πράγματα που θα του
χαρίσει το παρατσούκλι «Στρατηγός». Στο Μάντσεστερ, όπου
τον στέλνουν για να συνεχίσει την εμπορική του κατάρτιση, έρ
χεται σε επαφή με το κίνημα των χαρτιστών και ανακαλύπτει,
ως σκαπανέας της κοινωνιολογίας των πόλεων και της κοινωνιολογίας της εργασίας, την κατάσταση του κόσμου της εργα
σίας. Στο ταξίδι της επιστροφής του, η συνάντησή του με τον
Μαρξ στο Παρίσι έχει όλα τα χαρακτηριστικά του κεραυνοβό-
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λου πνευματικού έρωτα. Οι πολύωρες συζητήσεις τους στο
Καφέ ντε λα Ρεζάνς καταλήγουν σε απόλυτη συμφωνία. Επι
χειρούν να συντάξουν μαζί μια σύντομη μπροσούρα, την Αγία
οικογένεια. Καθώς ο Ένγκελς ξανάφυγε για τη Γερμανία, ο
Μαρξ δίνει στο σχέδιο τις διαστάσεις βιβλίου του οποίου γρά
φει τα οχτώ δέκατα. Όταν εκδίδεται, ο Ένγκελς, που δεν είχε
γράψει παρά ένα σύντομο κεφάλαιο -αποφασιστικής σημα
σίας, είναι η αλήθεια- εκπλήσσεται που βλέπει το όνομά του
στο εξώφυλλο.
Στη Ρηνανία επικρατεί αναβρασμός. Οι συγκεντρώσεις και
οι κομμουνιστικοί όμιλοι πολλαπλασιάζονται. Το Μάιο του
1845 ο Ένγκελς εκδίδει εκεί το δικό του βιβλίο, την Κατάσταση
της εργατικής τάξης στην Αγγλία «Ο κοινωνικός πόλεμος, ο
πόλεμος όλων εναντίον όλων έχει κηρυχθεί εδώ ανοιχτά. Τί
ποτε δεν εκπλήσσει πλέον, εκτός από το γεγονός ότι αυτός ο
τρελός κόσμος δεν έχει ακόμη διαλυθεί».
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΤΟΠΙΚΗ ΦΑΖΗ ΖΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ
Σε ένα άρθρο του του 1843 σχετικά με τις Προόδους της κοι
νωνικής μεταρρύθμισης στην ηπειρωτική Ευρώπη, ο νεαρός
Ένγκελς εκδηλώνει ήδη, όχι χωρίς αυταπάτες, έναν νεανικό εν
θουσιασμό για τον κομμουνισμό: «Στη Γαλλία υπάρχουν πάνω
από μισό εκατομμύριο κομμουνιστές, μη συμπεριλαμβανομέ
νων των φουριεριστών και άλλων, λιγότερο ριζοσπαστών, κοι
νωνικών μεταρρυθμιστών».2 Ο κομμουνισμός για εκείνον τότε
είναι «το αναγκαίο συμπέρασμα που είμαστε υποχρεωμένοι να
βγάλουμε με βάση τις γενικές συνθήκες του σύγχρονου πολιτι
σμού». Ένας κομμουνισμός λογικός, με λίγα λόγια' ένας «νέος
κομμουνισμός», προϊόν της Επανάστασης του 1830, αφού οι
εργάτες «επανήλθαν τότε στις ζωντανές πηγές και στη μελέτη
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The New Moral World, 4 Νοεμβρίου 1843. Ο Ένγκελς διαχωρίζει ε
δώ τους κομμουνιστές από τους φουριεριστές με το επιχείρημα ότι στον
Φουριέ (Fourier) υπάρχει μια «σοβαρή αντίφαση, διότι δεν καταργεί την
ατομική ιδιοκτησία».

της μεγάλης Επανάστασης και οικειοποιήθηκαν με ζέση τον
κομμουνισμό του Μπαμπέφ, οργανωτή της "συνωμοσίας των
ίσων" του 1795 εναντίον της θερμιδοριανής αντίδρασης. Αυ

Μαρξ
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τό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα για
τον σύγχρονο κομμουνισμό στη Γαλλία: συζητούν γι' αυτόν,
πριν απ' όλα, στους σκοτεινούς δρόμους και στα πολυσύχνα
στα δρομάκια του προαστίου Σεντ-Αντουάν».
Πριν από το 1848, αυτός ο φαντασματικός κομμουνισμός,
χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα, πλανιέται στην ατμόσφαιρα
της εποχής υπό τις «ακατέργαστες» μορφές της σέκτας των
εξισωτιστών ή των ικάρειων ονειροπολήσεων του Καμπέ
(Cabet), θεωρητικού μιας κοινοτικής ουτοπίας τη δεκαετία
του 1840. Στη Γερμανία, αντιθέτως, αναδύεται αρχικά ως φι
λοσοφική τάση. Από τον Αύγουστο του 1842 ήδη, «ορισμένοι
από εμάς στο κόμμα3 εκτιμούσαν ότι οι πολιτικές και μόνο αλ
λαγές δεν θα αρκούσαν και δήλωσαν ότι οι φιλοσοφικές τους
αντιλήψεις δεν μπορούσαν να συμβαδίσουν παρά με μια κοι
νωνική επανάσταση». Ο κομμουνισμός αναδύεται, έτσι, ως
μια «συνέπεια της χεγκελιανής φιλοσοφίας, τόσο αναγκαία
που κανένας δεν θα μπορούσε πλέον να τη συντρίψει». Φαί
νεται ότι ο «φιλοσοφικός κομμουνισμός» (sic) είναι «γερά ρι
ζωμένος» στη Γερμανία. Η καταγωγή του έχει ωστόσο ως πα
ράδοξη συνέπεια -επισημαίνει με λύπη ο Ένγκελς- το γεγονός
ότι «στρατολογούμε οπαδούς από τις τάξεις που απήλαυαν
των προνομίων της μόρφωσης, δηλαδή μεταξύ των πανεπι
στημιακών και των επιχειρηματιών, που δεν δοκίμασαν προ
σωπικά μεγάλες δυσκολίες στη ζωή τους». Γι' αυτό ακριβώς
«έχουμε πολλά να μάθουμε από τους Άγγλους σοσιαλιστές,
που προηγούνται κατά πολύ από εμάς και έχουν κάνει σχεδόν
όλη τη δουλειά».4

3. Me tov όρο «κόμμα» ο Ένγκελς δεν εννοούσε τότε μια κομματική ορ
γάνωση με τη σύγχρονη έννοια, αλλά το ρεύμα των αριστερών χεγκελιανών που συγκεντρώνονταν γύρω από το περιοδικό Γερμανικά Χρονικά.
4. Στο ίδιο.
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1840 ο νεαρός δόκτωρ Μαρξ
είναι πιο επιφυλακτικός από τον νεότερο φίλο του. Ο κομμου
νισμός (των Καμπέ, Ντεμαζί [Demazy], Βάιτλινγκ [Weitling]) εί
ναι ακόμη, κατά τη γνώμη του, μια «δογματική αφαίρεση», μια
«ιδιόμορφη εκδήλωση της αρχής του ουμανισμοΰ». «θεω 
ρούσα άτοπη, τι λέω: ανήθικη, τη λαθραία εισαγωγή των κομ
μουνιστικών και σοσιαλιστικών δογμάτων, δηλαδή μιας νέας
αντίληψης για τη ζωή, σε στήλες θεαμάτων που δεν έχουν τί
ποτε να κάνουν με αυτήν, και επιθυμούσα μια εντελώς διαφο
ρετική και σε βάθος συζήτηση για τον κομμουνισμό, αν ετίθε
το προς συζήτηση αυτό το ζήτημα...» γράφει στον Ρούγκε στις
30 Νοεμβρίου 1842. Σε ένα νέο γράμμα του στον Ρούγκε το
Μάιο του 1843 του ζητάει να τον αφήσει να σκεφτεί ακόμα
προτού τοποθετηθεί: «Οφείλουμε από τη μεριά μας να ρίξου
με άπλετο φως στον παλιό κόσμο και να εργαστούμε θετικά
για τη συγκρότηση του νέου κόσμου. Όσο περισσότερο τα γε
γονότα που αφορούν τη σκεπτόμενη ανθρωπότητα μας αφήσουν χρόνο να στοχαστούμε, κι εκείνα που αφορούν την αν
θρωπότητα που υποφέρει να συσπειρωθούμε, τόσο περισσό
τερο τελειωμένο θα είναι το προϊόν που θα γεννηθεί στον κό
σμο και το οποίο η εποχή μας φέρει τώρα στους κόλπους της».
Τα στοιχεία που επισπεύδουν τη φιλοσοφική και πολιτική μετε
ξέλιξή του θα είναι η επαφή του με το γαλλικό προλεταριάτο
και η συνάντησή του με τον Ένγκελς το φθινόπωρο του 1844.
Και το νόημα της πολιτικής του στράτευσης θα ωριμάσει κα
τά τη διαμονή του με τον τελευταίο στο Βέλγιο.
Ο Ένγκελς θεωρεί ότι η πολεμική απάντηση του Μαρξ στον
Προυντόν (Proudhon) το 1847, με τον τίτλο Αθλιότητα της φι
λοσοφίας, είναι ο πρώτος τους ολοκληρωμένος προγραμματι
κός προσδιορισμός: «Μπορείτε να θεωρήσετε τον κ. Μαρξ αρ
χηγό του κόμματός μας (δηλαδή του πιο προκεχωρημένου
τμήματος της γερμανικής δημοκρατίας), και το πρόσφατο βι
βλίο του εναντίον του Προυντόν το πρόγραμμά μας...». Έχει α
νοίξει, έτσι, ο δρόμος για τη σύνταξη του Μανιφέστου της
241 Ένωσης Κομμουνιστών στην οποία τα δύο φιλαράκια έχουν,

μόλις πρόσφατα, ενταχθεί: «Στοχάσου λίγο το ζήτημα της δια
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κήρυξης αρχών» γράφει ο Φρίντριχ στον Καρλ το Νοέμβριο

[Τρόπος

του 1847. «θαρρώ ότι είναι προτιμότερο να εγκαταλείψουμε
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τη μορφή της κατήχησης και να τιτλοφορήσουμε την μπρο
σούρα Κομμουνιστικό Μανιφέστο...». Οπότε μένει να δοκιμα
στεί η θεωρία στη φωτιά της πράξης. Τα γεγονότα δεν θα αρ
γήσουν να το κάνουν.
Το αναδυόμενο προλεταριάτο είχε «ριχτεί στην αγκαλιά
των θεωρητικών της χειραφέτησής του» και των «σοσιαλιστι
κών σεκτών», των συγκεχυμένων πνευμάτων που «παραμι
λούν ως ουμανιστές» σχετικά με την, πριν από τη Δευτέρα Πα
ρουσία, «χιλιετία συμπαντικής αρμονίας» ως «φανταστική κα
τάργηση των ταξικών σχέσεων», γράφουν οι συγγραφείς του
Μανιφέστου. Όμως η «πραγματική κίνηση» που αντιτίθεται
στην κατεστημένη τάξη πραγμάτων τείνει να υπερθεί την ου
τοπική φάση της για να δώσει στο δυνητικό συγκεκριμένο πρα
κτικό περιεχόμενο. Διαλύει τις «σεκταριστικές χίμαιρες» και γε
λοιοποιεί τον «προφητικό τόνο του επιστημονικού αλάθητου».
Το ξαναδιάθασμα του τελευταίου κεφαλαίου του Μανιφέ
στου του Κομμουνιστικού Κόμματος σχετικά με τη «σοσιαλι
στική και κομμουνιστική φιλολογία» δείχνει πόσο τα ρεύματα
που οι συντάκτες του περνούν από ανασκόπηση βρίσκουν το
αντίστοιχό τους στις σύγχρονες ουτοπίες. Σε ορισμένες από
αυτές -όπως στη «βαθιά οικολογία»- ξαναβρίσκουμε τις ανα
θυμιάσεις ενός «φεουδαρχικού σοσιαλισμού», που νοσταλγεί
μια μονιασμένη κοινότητα, όπου αναμειγνύονται «ιερεμιάδες
του παρελθόντος και υπόκωφα μπουμπουνητά του μέλλο
ντος». Ένας νοσταλγικός σοσιαλισμός, «αντιδραστικός και ταυ
τόχρονα ουτοπικός», ονειρεύεται να αντιστρέφει τον τροχό
του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας για να επιστρέφει
στον βιοτεχνικό κόσμο των μικρών ανεξάρτητων παραγωγών
και της οικογενειακής θαλπωρής. Ορισμένες ακραίες παραλ
λαγές των θεωριών της αποανάπτυξης φλερτάρουν με τη ρο
μαντική νοσταλγία μιας αρμονικής φυσικής τάξης και μιας κα
λοσυνάτης μητέρας-φύσης και εννοούν να διαχωρίσουν αυ-
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ταρχικά τις αληθινές από τις ψεύτικες ανάγκες, το αναγκαίο από το περιττό. Το όνειρο ενός «γενικού επαναπατρισμού» της
παραγωγής, αντιτιθέμενο στα δεινά της εμπορευματικής πα
γκοσμιοποίησης, καταλήγει επίσης στον αντιδραστικό μύθο
μιας πρωτόγονης κοινοτικής αυτάρκειας, που η Ναόμι Κλάιν
(Naomi Klein) αποκαλεί «φετιχισμό της ζωής-μουσείου».
Στο σύγχρονο ιδίωμα της αυθεντικότητας (του βιολογικού
και του ακατέργαστου) ξαναβρίσκουμε τις σύγχρονες μορφές
αυτού του «αληθινού σοσιαλισμού» που προτιμούσε την «α
νάγκη του αληθινού» από τις «αληθινές ανάγκες». Σήμερα, ό
πως και χθες, αυτός ο «αληθινός σοσιαλισμός» εννοεί να εκ
προσωπήσει το «συμφέρον του ανθρώπου γενικώς», πάνω α
πό τους ταξικούς ανταγωνισμούς. Ονειρεύεται μιαν αστική
κοινωνία χωρίς ταξική πάλη και, ει δυνατόν, χωρίς πολιτική.
Όπως ο παλιός «αληθινός σοσιαλισμός» εξέφραζε τη θεώρη
ση του κόσμου από τη γερμανική μικροαστική τάξη, ο νέος «α
ληθινός σοσιαλισμός» εκφράζει τη φοβισμένη θεώρηση του
κόσμου από τις νέες μεσαίες τάξεις, παγιδευμένες στη δίνη
της εμπορευματικής παγκοσμιοποίησης. Βλέπουμε λοιπόν να
εμφανίζονται οι επικαιροποιημένες εκδοχές ενός «αστικού σο
σιαλισμού» τον οποίο διακηρύσσουν οι «φιλανθρωπικοί παρά
γοντες», ασχολούμενοι με «την οργάνωση της αγαθοεργίας
και την προστασία των ζώων». Όπως και εκείνοι του παλιού
καιρού τους οποίους χλεύαζε ο Μαρξ, οι σημερινοί φιλάν
θρωποι θα ήθελαν «τη σημερινή κοινωνία χωρίς τους κινδύ
νους της, την αστική τάξη χωρίς το προλεταριάτο», τα επι
τεύγματα του δείκτη CAC 40s χωρίς την ανεργία, τα αμύθητα
ποσοστά κερδοφορίας του κεφαλαίου χωρίς τις απολύσεις και
τους εκπατρισμούς επιχειρήσεων. Σήμερα, όπως και χθες, θα
ήθελαν να πείσουν τους μη κατέχοντες ότι οι κατέχοντες «κα
τέχουν» για το καλό τους.

5.
Ο δείκτης των 40 αντιπροσωπευτικών μετοχών του χρηματιστηρί2 6 1 ου του Παρισιού. (Σ.τ.Μ.)

Ξαναβρίσκουμε, τέλος, στις σύγχρονες φαντασμαγορίες ό
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λες τις εκμοντερνισμένες παραλλαγές τού «κριτικο-ουτοπικού
σοσιαλισμού» του παλιού καιρού. Εν απουσία υλικών συνθη
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κών και ώριμων για τη χειραφέτηση κοινωνικών δυνάμεων, ο
πρωτοκομμουνισμός της δεκαετίας του 1830 προτείνει «έναν
γενικό ασκητισμό και μια χοντροκομμένη ισοπέδωση». Καθώς
δεν διακρίνει σε ένα εμθρυακό προλεταριάτο καμιά ιστορική
δημιουργικότητα, το υποκαθιστά «με μια κοινωνική επιστήμη
και με κοινωνικούς νόμους» τους οποίους επεξεργάζεται σε
εργαστήρια: οι μηχανικοί του μέλλοντος υποκαθιστούντην κοι
νωνική δράση «με τη δική τους εφευρετικότητα' τους ιστορι
κούς όρους της απελευθέρωσης με φανταστικούς όρους' τη
βαθμιαία και αυθόρμητη οργάνωση του προλεταριάτου σε τά
ξη με μια οργάνωση της κοινωνίας που σκαρώθηκε όπως ό
πως από τους ίδιους». «Απορρίπτουν λοιπόν κάθε πολιτική
δράση» και καταγίνονται να διαδώσουν το νέο ευαγγέλιο «με
τη δύναμη του παραδείγματος και με πειραματισμούς σε σμί
κρυνση που αποτυγχάνουν πάντα, φυσικά».
Τουλάχιστον, αυτές οι νεανικές ουτοπίες είχαν, την εποχή
του Μανιφέστου, τη φρεσκάδα του νεωτερισμού και τη φιλο
δοξία να αλλάξουν τον κόσμο. Η σημερινή γεροντική τους εκ
δοχή είναι προσαρμοσμένη στην εποχή. Μετριοπαθής και μινιμαλιστική, αρκείται στο νοικοκύρεμα του παλιού κόσμου.
Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΟΣ
Τον Ιανουάριο του 1845 η οικογένεια Μαρξ απελαύνεται από
το Παρίσι στο Βέλγιο, αφού προηγουμένως έχει αποκτήσει την
πρώτη θυγατέρα, την Τζένι. Στις Βρυξέλες ο οικογενειακός κύ
κλος διευρύνεται με άλλες δύο γεννήσεις, της Λάουρα (μέλλουσας συντρόφου του Πολ Λαφάργκ [Paul Lafargue]) και του
Έντγκαρ, στον οποίο έδωσαν το προσωνύμιο «Μουσχ». Οι
Βρυξέλες αποτελούν τότε σταυροδρόμι των αναδυόμενων
σοσιαλιστικών κινημάτων, που προσφέρεται για τη διεθνή συ
νωμοτική δράση. Την άνοιξη του 1846 οι Μαρξ και Ένγκελς ι
δρύουν εκεί μια κομμουνιστική επιτροπή αλληλογραφίας, «με
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κύριο σκοπό τη σύνδεση των Γερμανών σοσιαλιστών με τους
Γάλλους και τους Αγγλους σοσιαλιστές»: «Πρόκειται για ένα βή
μα που θα έχει κάνει το κίνημα στη φιλολογική του έκφραση ώ
στε να απαλλαγεί από την εθνικότητα». Την ίδια εποχή οι δύο
συνεργοί επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς
τους με τη γερμανική μεταχεγκελιανή φιλοσοφία, με αποτέλε
σμα το πολυσέλιδο χειρόγραφο της Γερμανικής ιδεολογίας, το
οποίο εγκαταλείφτηκε αμέσως στην «τρωκτική κριτική των πο
ντικών»' θα εκδοθεί πολύ μετά το θάνατό τους.
Στις Βρυξέλες, ο Μαρξ είναι ένας νέος άνδρας που έχει πα
τήσει τα 30. Ένας επισκέπτης τον περιγράφει τότε ως «έναν
άνδρα που ξεχειλίζει από ενέργεια, θεληματικότητα και ακλό
νητη αυτοπεποίθηση», με μια «πλούσια χαίτη μαλλιών, μαλ
λιαρά χέρια, ξεκούμπωτο ένδυμα»' οι τρόποι του «αντιβαίνουν
σε όλες τις κοινωνικές συμβατικότητες, αλλά αποπνέουν έναν
αέρα περηφάνιας, με μια χροιά περιφρόνησης», ενώ η «κοφτή
και μεταλλική φωνή του» εκφράζει καλά «τις ριζοσπαστικές α
πόψεις του για τα πράγματα και για τους ανθρώπους». Στα τέ
λη του 1845 παραιτείται οικειοθελώς από την πρωσική εθνι
κότητα και γίνεται άπατρις.
Ήδη από την άφιξή του στο Παρίσι ο Μαρξ είχε εκδηλώσει
τη θέλησή του να υπερβεί τα θεωρητικά τραυλίσματα των
σκαπανέων των ουτοπικών σοσιαλισμών, τιμώντας τους ταυ
τόχρονα ως τέτοιους: «Δεν προεικάζουμε τον αυριανό κόσμο
με βάση τη δογματική σκέψη, αλλά θέλουμε, αντιθέτως, να
βρούμε τον νέο κόσμο στο τέρμα της κριτικής του παλιού. Η
δουλειά μας δεν είναι να οικοδομήσουμε το μέλλον και να χα
ράζουμε τελεσίδικα σχέδια για την αιωνιότητα, και τούτο κα
θιστά ακόμα πιο ολοφάνερο αυτό που οφείλουμε να πραγμα
τοποιήσουμε στο παρόν' εννοώ τη ριζοσπαστική κριτική κάθε
υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, ριζοσπαστική με την έννοια ό
τι δεν φοβάται τα ίδια της τα αποτελέσματα ούτε τις συ
γκρούσεις με τις κατεστημένες δυνάμεις. Δεν παρουσιαζόμα
στε στον κόσμο ως δογματικοί με ένα νέο αξίωμα: ορίστε η α281 λήθεια, γονατίστε και προσκυνήστε τη! Φέρουμε στον κόσμο

τις αρχές που ο κόσμος ανέπτυξε ο ίδιος στους κόλπους του.
Του δείχνουμε μόνο για ποιο πράγμα ακριβώς μάχεται».
Ο κομμουνισμός στον οποίο προσχωρεί δεν είναι λοιπόν
μια φανταστική Πολιτεία σχεδιασμένη εκ των προτέρων, αλλά
η «πραγματική κίνηση που καταργεί την υπάρχουσα τάξη
πραγμάτων». Στα Χειρόγραφα του 1844 τον προσδιορίζει ήδη
ως τη «συγκεκριμένη έκφραση της καταργημένης ατομικής ι
διοκτησίας». Δεν παύει όμως να προειδοποιεί και εναντίον των
πρωτόγονων και χοντροκομμένων μορφών ενός κομμουνισμού
που θα ήταν απλώς «η ολοκλήρωση της εξίσωσης με βάση το
ελάχιστο»' που δεν θα καταργούσε την κατηγορία του εργάτη,
αλλά θα αρκουνταν να την επεκτείνει σε όλους τους ανθρώ
πους' που δεν θα αντιπαρέθετε στο γάμο -«ο οποίος είναι, α
σφαλώς, μια μορφή αποκλειστικής ατομικής ιδιοκτησίας»- πα
ρά μια «κοινοκτημοσύνη των γυναικών όπου η γυναίκα γίνεται
συλλογική και κοινή ιδιοκτησία».
Την άνοιξη του 1847 ο Μαρξ και ο Ένγκελς προσχωρούν
301 στην Ένωση των Δικαίων, που απαρτίζεται από εκπατρισμέ-

νους Γερμανούς. Το συνέδριό της γίνεται την 1η Ιουνίου στο
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Λονδίνο. Αποφασίζει να μετονομαστεί σε Ένωση των Κομμου
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νιστών. Το σύνθημα «Όλοι οι άνθρωποι είναι αδέρφια» αντι
καθίσταται από το «Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε».
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Το δεύτερο συνέδριο συνέρχεται το Νοέμβριο του ίδιου έ
τους, πάλι στο Λονδίνο. Αναθέτει στον Μαρξ και στον Ένγκελς
να συντάξουν ένα μανιφέστο. Το Δεκέμβριο ο Μαρξ ρίχνεται
στη δουλειά, αλλά η σύνταξη καθυστερεί. Οι ηγέτες της Ένω
σης ανυπομονούν. Όταν, το Φεβρουάριο του 1848, τα τελευ
ταία δοκίμια του Κομμουνιστικού Μανιφέστου τυπώνοντας ξεσπάει επανάσταση στο Παρίσι.
Το φάντασμα του κομμουνισμού πλανιέται όντως πάνω α
πό την Ευρώπη.
Ο αμούστακος νεαρός καβγατζής του Βερολίνου έχει γίνει
ένας γενάτος άντρακλας, και κομμουνιστής.
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> 2. Ani η πέθανε ο θεός;

Τα δύο άρθρα που δημοσίευσε ο
Μαρξ σ ιο Παρίσι το 1844 -«Εισαγωγή στη φιλοσοφία του δι
καίου του Χέγκελ» και «Σχετικά με το εβραϊκό ζήτημα»- δεν
αρκούνται στο να αναγγέλλουν το θάνατο του θεού των θρη
σκειών. Αρχίζουν τη μάχη εναντίον των φετίχ και των ειδώλων
που τον υποκσθιστούν: το Χρήμα και το Κράτος.
Στην εργασία του Η ουσία του χριστιανισμού, ο Φόιερμπαχ
είχε καταδείξει όχι μόνο ότι ο άνθρωπος δεν είναι δημιούργη
μα του θεού, αλλά ότι είναι ο δημιουργός του. Δεν είχε υπο
στηρίξει απλώς ότι «ο άνθρωπος κάνει τη θρησκεία, δεν κάνει
η θρησκεία τον άνθρωπο». Απέδειξε επίσης, τονίζει ο Μαρξ, ό
τι «η φιλοσοφία δεν είναι άλλο πράγμα από τη θρησκεία που
μετατίθεται και αναπτύσσεται στην ιδέα». Καθιστώντας την
«κοινωνική σχέση του ανθρώπου με τον άνθρωπο θεμελιακή
αρχή της θεωρίας του», «θεμελίωσε [έτσι] τον αληθινό υλι
σμό». Ο άνθρωπος δεν είναι ένας άνθρωπος αφηρημένος,
«κουρνιασμένος εκτός του κόσμου»' είναι ο «κόσμος του αν
θρώπου», ο κοινωνικός άνθρωπος που παράγει, ανταλλάσσει,
αγωνίζεται, αγαπάει. Είναι το Κράτος, είναι η κοινωνία.
ΤΟ ΟΠΙΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Από τη στιγμή που έγινε αποδεκτό ότι ο άνθρωπος δεν είναι το
δημιούργημα ενός παντοδύναμου θεού, μένει να καταλάβου
με από πού προέρχεται αυτή η ανάγκη να επινοήσει ο άνθρω
πος μια ζωή μετά το τέλος της ζωής και να φαντάζεται έναν
ουρανό απαλλαγμένο από την επίγεια αθλιότητα: «Η θρη
σκευτική αθλιότητα είναι ταυτόχρονα η έκφραση της υπαρ
κτής αθλιότητας και η διαμαρτυρία εναντίον της τελευταίας. Η
θρησκεία είναι ο αναστεναγμός του καταπιεσμένου πλάσμα
τος, η ψυχή ενός άκαρδου κόσμου, όπως είναι και το πνεύμα
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μιας κατάστασης πραγμάτων που στερείται πνεύματος. Η θρη

Μαρξ

σκεία είναι το όπιο του λαού».

[Τρόπος

Όπως το όπιο, αποχαυνώνει και ταυτόχρονα ανακουφίζει.

χρήσης]

Η κριτική της θρησκείας δεν μπορεί λοιπόν να αρκεστεί
στην παπαδοφαγία, την ιμαμοφαγία και τη ραθινοφαγία, όπως
κάνει ο μασονικός αντικληρικαλισμός και ο ορθολογισμός του
Διαφωτισμού. Αυτή η προσέγγιση του θρησκευτικού ζητήμα
τος μέλλει να είναι ακόμα, την επαύριο της Κομμούνας του Πα
ρισιού, η προσέγγιση που υιοθετεί ο Ένγκελς. θ α θεωρήσει τό
τε ξεπερασμένο το «πρόβλημα του αθεϊσμού» και θα προσά
ψει σε ορισμένους εκπατρισμένους Παριζιάνους ότι θέλουν να
«μετατρέψουν τους ανθρώπους σε άθεους με διαταγή του
μουφτή», αντί να βγάλουν τα συμπεράσματα από την πράξη:
«Οτι μπορούμε να διατάξουμε ό,τι θέλουμε στα χαρτιά χωρίς
ωστόσο να περνάει αυτό στην πράξη, και ότι οι διώξεις είναι το
καλύτερο μέσο για να κάνουμε να εμφανιστούν στρατιές πι
στών. Μόνο ένα πράγμα είναι βέβαιο: η μοναδική υπηρεσία
που μπορούμε να προσφέρουμε σήμερα στο θεό είναι να δια
κηρύξουμε ότι ο αθεϊσμός είναι υποχρεωτικό δόγμα και να
πλειοδοτήσουμε σχετικά με τους αντικληρικαλικούς νόμους
που απαγορεύουν τη θρησκεία γενικώς».
Για τον Μαρξ, από το 1844 ήδη, κύριο μέλημα είναι να τε
λειώνουμε με τις κοινωνικές συνθήκες που γεννούν την ανάγκη
της πίστης και των τεχνητών παραδείσων: «Η κατάργηση της
θρησκείας ως απατηλής ευτυχίας του λαού είναι η απαίτηση
της πραγματικής του ευτυχίας. Το ότι απαιτούμε να παραιτη
θεί από τις αυταπάτες σχετικά με την κατάστασή του σημαίνει
ότι απαιτούμε να παραιτηθεί από μια κατάσταση που έχει α
νάγκη από αυταπάτες. Η κριτική της θρησκείας είναι λοιπόν, εν
σπέρματι, η κριτική της κοιλάδας των κλαυθμών της οποίας η
θρησκεία είναι ο φωτοστέφανος».
Η κριτική της θρησκείας έχει λοιπόν ένα σκοπό αναγκαίο αλ
λά περιορισμένο: να αφαιρέσει από τον άνθρωπο τις αυταπά
τες του, τις απατηλές παρηγοριές του, να τον απογοητεύσει,
να του ανοίξει τα μάτια «για να σκεφτεί, να δράσει, να διαμορ-
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Νισνιέλ

φώσει την πραγματικότητά του ως άνθρωπος απαλλαγμένος

Mnevdom

από τις αυταπάτες, [ως άνθρωπος] που απέκτησε τη λογική,
έτσι ώστε να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, δηλαδή
γύρω από τον πραγματικό του ήλιο». Αφού εκλείψει το θρη
σκευτικό «πέραν» της αλήθειας, το ιστορικό καθήκον είναι να
δείξουμε την «αλήθεια του επίγειου κόσμου» και να «αποκαλύψουμε την ανθρώπινη αλλοτρίωση υπό τις μη ιερές μορφές
της»: «Η κριτική του ουρανού μετατρέπεται έτσι σε κριτική της
γης, η κριτική της θρησκείας σε κριτική του δικαίου, η κριτική
της θεολογίας σε κριτική της πολιτικής».
Διακηρύσσοντας ότι για τη Γερμανία «η κριτική της θρη
σκείας έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί» αλλά και ότι είναι η «προ
ϋπόθεση κάθε κριτικής», το άρθρο τού 1844 σχετικά με τη φι
λοσοφία του δικαίου του Χέγκελ παίρνει τη μορφή ενός μανι
φέστου πριν από το Μανιφέστο και ενός προγράμματος εργα
σίας που αναγγέλλει τα νέα καθήκοντα της κριτικής. Το άρθρο
«Σχετικά με το εβραϊκό ζήτημα», που δημοσιεύτηκε στο ίδιο

ΤΟ ΝΑ
(z e m e r & e io m e \
toe τ ο β ε ο
0ΝΑΙ ΚΑΛΟ...

και μοναδικό τεύχος του περιοδικού Γαλλογερμανικά Χρονικά

Μαρξ

-και το οποίο παρανοήθηκε τόσο συχνά- είναι η προέκτασή
του ή η πρώτη πρακτική εφαρμογή του.

[Τρόπος
χρήσης]

Σε ένα άρθρο τού 1842 σχετικά με «την ικανότητα των ση
μερινών Εβραίων και χριστιανών να καταστούν ελεύθεροι», ο
Μπρούνο Μπάουερ (Bruno Bauer), παλιός φίλος του Μαρξ
στο Βερολίνο, είχε υποστηρίξει ότι σι Εβραίοι, για να αποκτή
σουν την ιδιότητα του πολίτη σε ένα συνταγματικό κράτος, όφειλαν προηγουμένως να πάψουν να συνιστούν ένα λαό «αι
ωνίως ξεχωριστό από τους άλλους» και συνεπώς να εγκαταλείψουν μια θρησκεία θεμελιωμένη στο μύθο τού εκ καταγω
γής περιούσιου λαού του θεού. Επομένως δεν θα χειραφε
τούνταν πραγματικά, από πολιτική άποψη, παρά όταν θα εγκατέλειπαν τον ιουδαϊσμό και όταν το συνταγματικό κράτος
θα εγκατέλειπε, με τη σειρά του, το χριστιανισμό. _
Για τον Μαρξ η θέση του Μπάουερ επιμένει να θεωρεί τον
αθεϊσμό απαραίτητη και επαρκή προϋπόθεση της πολιτικής ι
σότητας «παραθλέποντας την ουσία του κράτους». Σύμφωνα
με αυτή τη θέση, θα αρκούσε να θελήσουν οι Εβραίοι να είναι
ελεύθεροι, να θελήσουν να βγάλουν το θ εό από το κεφάλι
τους, για να γίνουν πραγματικά ελεύθεροι. Κατά τον Μαρξ, αντιθέτως, είναι καιρός να «εγκαταλείψουμε τον καθαρώς
πνευματικό σοσιαλισμό» και να «περάσουμε στην πολιτική».
Εναντίον του Μπάουερ, αποδεικνύει με βάση το παράδειγμα
της Αμερικής -χώρα που είναι εκείνη την εποχή η πιο ελεύθε
ρη πολιτικά και όπου οι θρησκείες δεν παύουν να ανθούν ω
στόσο- ότι «ο διχασμός του ανθρώπου σε μη θρήσκο πολίτη
και σε θρήσκο ιδιώτη δεν αντιβαίνει καθόλου στην πολιτική χει
ραφέτηση».
Ο Μαρξ έχει στο στόχαστρο, αντιπαρατιθέμενος στον
Μπάουερ, τις ψευδαισθήσεις ενός αθεϊσμού που παραμένει α
κόμα μια αφηρημένη κριτική της θρησκείας, μια θρησκευτική,
ακόμα, κριτική της θρησκείας, η οποία μένει στο μη πρακτικό
πεδίο των ιδεών. Αυτός ο κατά τον τρόπο του Μπάουερ (ή του
συγχρόνου μας Μισέλ Ονφρέ [Michel Onfray]!) αθεϊσμός δεν
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είναι ακόμα, κατά τον Μαρξ, παρά «ο τελευταίος βαθμός ίου
θεϊσμού» και ένα είδος «αρνητικής αναγνώρισης της ύπαρξης
του θεού». Την ίδια χρονιά, το 1844, ο Μαρξ γράφει στα Χει
ρόγραφα του 1844: «Η φιλανθρωπία του αθεϊσμού δεν είναι
λοιπόν παρά μια αφηρημένη φιλοσοφική φιλανθρωπία, ενώ ε
κείνη του κομμουνισμού είναι πραγματική και τείνει άμεσα
προς τη δράση». Ο φιλοσοφικός αθεϊσμός είναι λοιπόν η ιδεο
λογία της πεφωτισμένης αστικής τάξης που νιώθει την ανάγκη
να απαλλάξει την οικονομία από την τροχοπέδη της θρησκεί
ας αφήνοντας άθικτη την κοινωνική τάξη πραγμάτων. Βρίσκει
την πιο καθαρή έκφρασή του στο θετικισμό και στη λατρεία
381 της προόδου.

ΤΟ «ΕΒΡΑΪΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»

Μαρξ

Η πολεμική του εναντίον του Μπρούνο Μπάουερ κοστίζει σή
μερα στον Μαρξ μιαν αδικαιολόγητα κακή φήμη. Ο μύθος ενός
αντισημίτη Μαρξ έχει καταχωριστεί στο λεξικό των παραδε

[Τρόπος
χρήσης]

δεγμένων ιδεών. Πρόκειται, κατ' αρχάς, για έναν χοντροκομ
μένο αναχρονισμό. Ο φυλετικός αντισημιτισμός άρχισε να ακ
μάζει κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, παράλληλα με
την ανάπτυξη ενός αποικιακού ρατσισμού με έμβλημα τις θε
ωρίες των Γκομπινό (Gobineau) και Τσάμπερλεν (Chamberlain)
ή τον κοινωνικό δαρβινισμό. Κατά το Ιστορικό λεξικό της γαλ
λικής γλώσσας, ο όρος δεν πρωτοεμφανίζεται παρά το 1879.
Πριν, επρόκειτο για έναν θρησκευτικό αντιεθραϊσμό τρεφόμε
νο από τον βιβλικό μύθο. Τα δύο θέματα μπορούν βεβαίως να
συνυπάρχουν και να συμπίπτουν. Όσο για την «εκλεκτική συ
νάφεια» ανάμεσα στους Εβραίους και στο χρήμα, που αναφέρεται στο κείμενο του Μαρξ, είναι εκείνη την εποχή ένας λο
γοτεχνικός κοινός τόπος στους συγγραφείς πολεμικών κειμέ
νων όπως ο Τουσενέλ (Toussenel) ή ο Μπακούνιν (Bakounine),
αλλά και σε μυθιστοριογράφους όπως ο Μπαλζάκ (Balzac) -Ο
οίκος Νυσενζένί-, αργότερα στον Ζολά (Zola) και σε συγγρα
φείς εβραϊκής καταγωγής όπως ο Χάινριχ Χάινε (Heinrich
Heine) ή ο Μόζες Χες. Κι αργότερα, ακόμα, στο μυθιστόρημα
David Colder της Ιρέν Νιμερόβσκι (Irene Nimerovsky).
Όσο για τον Μαρξ, μπορεί, ως ενθουσιώδη διεθνιστή, να
τον εκνευρίζει η μυθολογία του περιούσιου λαού και της κοι
νοτικής ιδιαιτερότητας, αλλά δεν παύει να υποστηρίζει το κί
νημα των Εβραίων της Κολονίας για τα πολιτικά τους δικαιώ
ματα. Σε ένα γράμμα του στον Ρούγκε, το Μάρτιο του 1843,
γράφει πως δέχτηκε να συντάξει, έπειτα από αίτησή τους, την
έκκληση για την αναγνώριση των εν λόγω δικαιωμάτων: «Αυ
τή τη στιγμή με επισκέπτεται ο αρχηγός της τοπικής εβραϊκής
κοινότητας. Μου ζητάει να συντάξω για τους Εβραίους μια
έκκληση απευθυνόμενη στη Δίαιτα, θα το κάνω. Όσο μεγάλη
και αν είναι η απέχθειά μου για την ιουδαϊκή θρησκεία, ο τρό
πος θεώρησης του Μπάουερ μου φαίνεται υπερβολικά αφη-
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Νιανιέλ
Μπενσοαντ

ρημένος. Πρέπει να ανοίξουμε όσο δυνατόν περισσότερα
ρήγματα στο χριστιανικό κράτος και να εισαγάγουμε λάθρα
σε αυτό τον ορθό λόγο, στο βαθμό που εξαρτάται από εμάς».
Αυτή η χειρονομία όχι μόνο δεν αντιφάσκει στις θέσεις του
«Εβραϊκού ζητήματος», που θα γραφεί μερικές εβδομάδες
αργότερα, αλλά αντιθέτως είναι το παράδειγμα της πρακτι
κής εφαρμογής τους. Το ζήτημα είναι να «χειραφετηθεί το
κράτος από τον ιουδαϊσμό, το χριστιανισμό, τη θρησκεία γε
νικώς», με άλλα λόγια να διαχωρίσουμε το κοσμικό κράτος α
πό την εκκλησία με το να χειραφετηθούμε από την κρατική
θρησκεία, να ενεργήσουμε ώστε το κράτος να μην πρεσβεύ
ει καμιά θρησκεία αλλά να παρουσιάζεται απλώς ως αυτό που
είναι. Δεν πρέπει να πιστεύουμε ωστόσο ότι ο άνθρωπος α
πελευθερώθηκε από τη θρησκεία, από την ιδιοκτησία, από
τον επαγγελματικό εγωισμό επειδή «απέκτησε τη θρησκευτι
κή ελευθερία». Με άλλα λόγια, ο Μαρξ, απέχοντας πολύ από
το να είναι ένας άθεος φονταμενταλιστής και να αναγορεύει
τον αθεϊσμό σε νέα επίσημη θρησκεία του κράτους, είναι, στο
ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας, ένας φιλελεύθερος με
την παλιά έννοια του όρου: φανατικός υπερασπιστής των δη
μόσιων ελευθεριών.
'Οταν πολύ αργότερα, το 1876, κατά τη διάρκεια μιας λου
τροθεραπείας στην Κάρλσμπαντ, συναντάει τον Χάινριχ Γκρετς
(Heinrich Graetz), πρωτοπόρο των εβραϊκών σπουδών από τη
δεκαετία του 1840, συγγραφέα μιας μνημειώδους Ιστορίας
του εβραϊκού λαού και οπαδού της μη αφομοίωσης των Εβραί
ων, οι σχέσεις τους είναι πολύ ευγενικές. Σε ένδειξη αμοιβαίας
εκτίμησης, προσφέρουν ο ένας στον άλλον τα έργα τους. Ο
Μαρξ απέχει λοιπόν πολύ από τον Προυντόν, ο οποίος προ
τείνει να κλείσουν όλες οι συναγωγές και να μεταφερθούν μα
ζικά οι Εβραίοι στην Ασία, καθώς και από τα πρόδρομα φαινό
μενα του φυλετικού αντισημιτισμού ο οποίος μέλλει να εξελι
χθεί σε «σοσιαλισμό των ηλιθίων», σύμφωνα με τη διατύπωση
του Γερμανού σοσιαλιστή Άουγκουστ Μπέμπελ (August Bebel).

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

Μαρξ

Η κριτική στον ενορατικό και αφηρημένο αθεϊσμό οδηγεί τον

[Τρόπος

Μαρξ στην αποστασιοποίησή του από τον Φόιερμπαχ, ο οποί
ος «δεν βλέπει ότι το θρησκευτικό αίσθημα είναι το ίδιο ένα

χρήσης]

κοινωνικό προϊόν και ότι το αφηρημένο άτομο που αναλύει α
νήκει σε μια συγκεκριμένη μορφή κοινωνίας». Ο υλισμός του,
που θεωρεί το πνεύμα απόρροια της φύσης και όχι το αντί
στροφο, παραμένει ένας υλισμός από τη σκοπιά της αστικής
κοινωνίας. Απαιτείται λοιπόν η υπέρβασή του από έναν «νέο υ
λισμό» που θα τοποθετείται από την ιστορική σκοπιά της «αν
θρώπινης κοινωνίας ή της κοινωνικοποιημένης ανθρωπότη
τας»: «Έτσι, αφού ανακαλύψαμε ότι η επίγεια οικογένεια είναι
το μυστικό της Αγίας Οικογένειας, εκείνη που πρέπει να καταργηθεί θεωρητικά και πρακτικά είναι η πρώτη».
Αυτός ο νέος κοινωνικός υλισμός, αυτή η υπέρβαση του
αφηρημένου αθεϊσμού δεν είναι παρά ο κομμουνισμός: «Ό
πως ο αθεϊσμός, ως άρνηση του θ εού, είναι η ανάπτυξη του
θεωρητικού ουμανισμού, ο κομμουνισμός, ως άρνηση της α
τομικής ιδιοκτησίας, είναι η διεκδίκηση της αληθινής ζωής ως
ιδιοκτησίας του ανθρώπου: ο κομμουνισμός είναι η ανάπτυξη
του πρακτικού ουμανισμού. Με άλλα λόγια, ο αθεϊσμός είναι
ο ουμανισμός που εκφράζεται πρακτικά με την κατάργηση
της θρησκείας, και ο κομμουνισμός είναι ο ουμανισμός που
εκφράζεται πρακτικά με την κατάργηση της ατομικής ιδιο
κτησίας».
Πρέπει όμως να διακρίνουμε διάφορες περιόδους στην α
νάπτυξη της κομμουνιστικής ιδέας. Υπό την πρωτόγονη μορ
φή της, ως «χοντροκομμένος κομμουνισμός», εννοεί να κα
ταργήσει ό,τι δεν μπορεί να κατέχουν όλοι. Η κατάσταση του
εργάτη δεν καταργείται αλλά επεκτείνεται σε όλους τους αν
θρώπους. Η γενικευμένη ατομική ιδιοκτησία βρίσκει τη «ζωώ
δη της έκφραση» στην κοινοκτημοσύνη των γυναικών. Αυτός
ο «χυδαίος κομμουνισμός δεν κάνει άλλο από το να ολοκλη
ρώνει την ισοπέδωση οραματιζόμενος το ελάχιστο». Η κατάρ
γηση της ατομικής ιδιοκτησίας δεν είναι, σε αυτόν, η πραγμα-

I

ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ Α ΝΤ ΙΣ-HfhΙΤΙΣ-fliΟ ftOY!
ΑΥΤΗ Η Α Τ ΙΜ Ω Τ ΙΚ Η ΚΑ Τ Η ΓΟ ΡΙΑ
Α Π Ο Β Λ Ε Π Ε Ι...

Σ-Η^ΕΡΑ. ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΩ ΝΤΑ Σ.
ΚΑΤΤΟΙΟΝ Π Α
A N T I£ H ft im .fo O , ΕΙΝΑΙ
Σ Α Ν ΝΑ

-Χ Τ Η Ν Α ΚΥΡΛ 21Η
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
t o y e p roY
fhOY!

τική κοινωνική ιδιοκτησία, αλλά «η αφηρημένη άρνηση ολό
κληρης της σφαίρας της κουλτούρας και του πολιτισμού, η ε
πάνοδος στην απλότητα του στερημένου και χωρίς επιθυμία
ανθρώπου' όχι μόνο δεν τοποθετείται πέραν της ατομικής ι
διοκτησίας, αλλά δεν έχει καν φτάσει σε αυτήν» (Μαρξ, Χειρό
γραφα του 1844).
Ο πολιτικός ή δημοκρατικός κομμουνισμός αποβλέπει στην
κατάργηση του κράτους, στην υπέρβαση της ανθρώπινης αλ
λοτρίωσης και στην «επάνοδο του ανθρώπου στον εαυτό
του». Όμως, καθώς «δεν έχει ακόμα καταλάβει την ανθρώπι
νη φύση της ανάγκης ούτε έχει συλλάβει την πραγματική ου
σία της ατομικής ιδιοκτησίας, είναι ακόμη μολυσμένος από αυ
τήν και παραμένει υπό την επήρειά της». Ως πρακτική υπέρ
βαση της ατομικής ιδιοκτησίας και «πραγματική οικειοποίηση
της ανθρώπινης ουσίας από τον άνθρωπο και για τον άνθρω
πο, ο κομμουνισμός είναι η πλήρης επάνοδος του ανθρώπου
στον εαυτό του ως κοινωνικού ανθρώπου, δηλαδή ανθρώπι
νου». Είναι, τότε, «η πραγματική λύση της σύγκρουσης του αν
θρώπου με τη φύση, του ανθρώπου με τον άνθρωπο, η πραγ
ματική λύση της αντίθεσης ανάμεσα στην ύπαρξη και την ου
σία, ανάμεσα στην αντικειμενοποίηση και την υποκειμενοποίηση, ανάμεσα στην ελευθερία και την αναγκαιότητα, ανάμεσα
στο άτομο και το είδος».
Ενώ για την υπέρβαση της ιδέας της ατομικής ιδιοκτησίας
«αρκεί ο θεωρητικός κομμουνισμός», για την υπέρβαση της
πραγματικής ατομικής ιδιοκτησίας «απαιτείται μια πραγματι
κή κομμουνιστική δράση», μια κίνηση που θα «περάσει στην
πραγματικότητα μέσω μιας πολύ μακρόχρονης και πολύ
σκληρής διαδικασίας». Με λίγα λόγια, ενώ ο αθεϊσμός δεν εί
ναι παρά η αφηρημένη άρνηση του θεού, ο κομμουνισμός εί
ναι η συγκεκριμένη άρνησή του. Πηγαίνει στη ρίζα των πραγ
μάτων και επιδιώκει να τελειώνει πρακτικά με έναν κόσμο στε
ρήσεων και δυστυχιών απ' όπου γεννιέται η ανάγκη θεϊκής
παρηγοριάς.

Μαρξ
[Τρόπος
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Το να τελειώνουμε για τα καλά με τον διαβόητο ουράνιο θ εό
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σημαίνει να τελειώνουμε επίσης με τα επίγεια υποκατάστατά
του, με όλα αυτά τα ανθρώπινα δημιουργήματα που ορθώνο

χρήσης]

νται μπροστά στον άνθρωπο ως αυτόνομες δυνάμεις, ως φε
τίχ των οποίων οι άνθρωποι γίνονται παίγνια, αρχίζοντας από
το Κράτος και το Χρήμα, αλλά και την Κοινωνία ή την Ιστορία.
Το Χρήμα «Ο,τι δεν μπορείς να κάνεις εσύ το χρήμα σου
μπορεί να το κάνει' μπορεί να φάει, να πιει, να πάει στο χορό,
στο θέαμα' μπορεί να ιδιοποιηθεί την τέχνη, την πολυμάθεια,
τα ιστορικά μνημεία, την πολιτική δύναμη' μπορεί να ταξιδέψει'
μπορεί να τα αποκτήσει όλα αυτά για σένα, μπορεί να τα αγο
ράσει όλα αυτά, είναι η πραγματική δύναμη». Παρουσιάζεται
σαν ένα απλό μέσο, αλλά είναι «η αληθινή δύναμη και ο μονα
δικός σκοπός». Είναι η δύναμη διαφθοράς που «μετατρέπει
την πίστη σε απιστία, την αγάπη σε μίσος, την αρετή σε φαυλότητα, τη φαυλότητα σε αρετή, τη βλακεία σε εξυπνάδα, την
εξυπνάδα σε βλακεία». «Συγχέει και μπερδεύει τα πάντα». Είναι
«η γενική σύγχυση».
Η Κοινωνία δεν είναι ένα σύνολο ή ένα σώμα του οποίου τα
άτομα δεν αποτελούν παρά τα εξαρτήματα ή τα μέλη: «Πρέπει,
πάνω απ' όλα, να αποφεύγουμε να ορίζουμε την κοινωνία ως
αφαίρεση απέναντι στο άτομο. Το άτομο είναι ένα κοινωνικό ον.
Η ζωή του είναι έκφραση και εκδήλωση της κοινωνικής ζωής».
Η Ιστορία δεν είναι αυτό το πανίσχυρο πρόσωπο, η γενική
Ιστορία της οποίας οι άνθρωποι είναι, υποτίθεται, μαριονέτες.
«Η ιστορία δεν κάνει τίποτα» γράφει λιτά ο Ένγκελς στην Αγία
οικογένεια. «Δεν δίνει μάχες! Δεν είναι η ιστορία που χρησιμο
ποιεί τον άνθρωπο ως μέσο για να επιτύχει τους δικούς της
σκοπούς, ωσάν να ήταν κάποιο μεμονωμένο άτομο. Δεν είναι
παρά η δραστηριότητα του ανθρώπου ο οποίος επιδιώκει
τους δικούς του σκοπούς». Η παρούσα και η μέλλουσα ιστορία
δεν είναι, επίσης, ο σκοπός της παρελθούσας ιστορίας. «Η
δουλειά μας δεν είναι να καταστρώνουμε σχέδια για την αιω
νιότητα» γράφει ο Μαρξ ήδη από το 1843. Το 1845 οι δύο φί-
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λοι διευκρινίζουν στη Γερμανική ιδεολογία. «Η ιστορία δεν είναι
τίποτε άλλο από τη διαδοχή γενεών που έρχονται η μία πίσω
από την άλλη [...]. Χρησιμοποιώντας θεωρητικά τεχνάσματα,
θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι η μέλλουσα ιστορία
είναι ο σκοπός της παρελθούσας ιστορίας [...]. Με αυτή τη μέ
θοδο είναι εύκολο να δώσουμε στην ιστορία μοναδικές κατευ
θύνσεις. Αρκεί να περιγράψουμε το εντελώς πρόσφατο απο
τέλεσμά της και να το καταστήσουμε σκοπό που είχε θέσει ε
ξαρχής». Σε αντίθεση με τη θρησκευτική ιστορία, η κοσμική ι
στορία δεν γνωρίζει ούτε προορισμό ούτε Δευτέρα Παρουσία.
Είναι μια ιστορία ανοιχτή, που υποβάλλει, σε ενεστώτα χρόνο,
«σε ριζική κριτική ολόκληρη την υπάρχουσα τάξη πραγμά
των», μια πάλη των τάξεων με αβέβαιη έκβαση.
Πώς πέθανε ο θ εός; Και από τι; Βαριά τραυματισμένος δύο αι
ώνες νωρίτερα από την απόδειξη ότι η Γη περιστρέφεται γύρω
από τον Ήλιο, από την παρατήρηση στην επιφάνεια της Σελή
νης κηλίδων ασύμβατων με τη θεϊκή αγνότητα, από την ανα
κάλυψη μιας ελλειπτικής τροχιάς των πλανητών που αμφισθή-
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τησε την κυκλική τελειότητα, αυτός ο διαβόητος θεό ς δέχτη
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κε τον 19ο αιώνα νέα πλήγματα. Η χρονολόγηση γεωλογικών
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συμβάντων κατεδαφίζει τον βιβλικό μύθο της δημιουργίας του
κόσμου. Η θεωρία της εξέλιξης παραπέμπει το αδαμικό πλά

χρήσης]

σμα στη ζωική του προέλευση. Αυτά τα συσσωρευμένα τραύ
ματα στο ναρκισσισμό του καθίστανται θανατηφόρα όταν οι
άνθρωποι μαθαίνουν ότι κάνουν οι ίδιοι την ιστορία τους σε
συνθήκες που δεν διάλεξαν αυτοί. Ο θεό ς είναι, κατά κάποιον
τρόπο, το πρώτο παράπλευρο θύμα της πάλης των τάξεων
στη σκηνή μιας ιστορίας που έγινε κοσμική.
Έπειτα από το ξεκαθάρισμα λογαριασμών με την κληρονο
μιά του Χέγκελ, η ρήξη με την κληρονομιά του Φόιερμπαχ κα
ταγράφεται στις θέσεις του 1845. «Είναι στην πράξη που ο άν
θρωπος [οφείλει εφεξής] να αποδείξει την αλήθεια, δηλαδή τη
συγκεκριμένη πραγματικότητα και τη δύναμη, τον επίγειο χα
ρακτήρα της σκέψης του»: «Η σύμπτωση της αλλαγής των
συνθηκών και της ανθρώπινης δραστηριότητας, ή αυτοαλλα
γής, δεν μπορεί να νοηθεί και να κατανοηθεί ορθολογικά παρά
ως επαναστατική πρακτική» (θέση 3). Τότε δεν αρκεί η «με
τατροπή της θρησκευτικής ουσίας σε ανθρώπινη ουσία», ό
πως κάνει ο Φόιερμπαχ, διότι στην πραγματικότητά της αυτή
η ουσία δεν είναι παρά «το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων»
και «κάθε κοινωνική ζωή είναι ουσιαστικά πρακτική»: «Όλα τα
μυστήρια που προσανατολίζουν τη θεωρία προς το μυστικισμό βρίσκουν την ορθολογική λύση τους στην ανθρώπινη
πρακτική και στην κατανόηση αυτής της πρακτικής» (θέση 8).
Ως τότε οι φιλόσοφοι είχαν «αρκεστεί στο να ερμηνεύουν
τον κόσμο με διάφορους τρόπους»' το ζήτημα εφεξής είναι
«να τον αλλάξουμε». Για να τον αλλάξουμε, πρέπει ασφαλώς
να συνεχίσουμε να τον αποκωδικοποιούμε και να τον ερμη
νεύουμε, αλλά να τον ερμηνεύουμε αλλιώς, με κριτικό και πρα
κτικό τρόπο. Η κριτική της θρησκείας και της θεωρησιακής φι
λοσοφίας έχει φτάσει στο τέλος της. Σημαίνει πλέον η ώρα της
«κριτικής της πολιτικής οικονομίας» η οποία θα κινητοποιήσει
την ευφυΐα του Μαρξ ως το θάνατό του.
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> 3. Γιατί η πάλη civai αρχοντιά

Ο κομμουνισμός σιον οποίο προ
σχωρεί ο Μαρξ στις αρχές της δεκαετίας του 1840 είναι ακό
μα μια φιλοσοφική ιδέα, ένα φάντασμα χωρίς σάρκα και οστά.
Το ίδιο και το προλεταριάτο. Πρωτοεμφανίζεται στο άρθρο
των Γαλλογερμανικών Χρονικών σχετικά με τη φιλοσοφία του
δικαίου ως «πρακτική δυνατότητα» της κοινωνικής χειραφέ
τησης. Αυτή η δυνατότητα συνίσταται, πράγματι, «στη συ
γκρότηση μιας τάξης ολοκληρωτικά αλυσοδεμένης, μιας τάξης της αστικής κοινωνίας των πολιτών που δεν είναι μια τάξη
της κοινωνίας των πολιτών, μιας κατάστασης που είναι η διά
λυση όλων των κοινωνικών καταστάσεων, μιας σφαίρας που
έχει καθολικό χαρακτήρα λόγω της καθολικότητας των δεινών
που την πλήττουν, η οποία δεν διεκδικεί κάποιο ειδικό δικαίω
μα διότι δεν υποφέρει από κάποια ειδική αδικία αλλά από την
αδικία καθ' εαυτή»' και η οποία δεν μπορεί να απελευθερωθεί
χωρίς «να απελευθερώσει όλες τις άλλες σφαίρες της κοινω
νίας»: «Αυτή η διάλυση της κοινωνίας ως συγκεκριμένης κοι
νωνικής κατάστασης είναι το προλεταριάτο».
Σε αυτή την εντυπωσιακή εισαγωγή στο προσκήνιο, αυτό
το προλεταριάτο είναι ακόμα μια αφαίρεση παρά το γεγονός ό
τι η συγκρότησή του συνδέεται με την «ανάδυση του βιομη
χανικού κινήματος». Η αφηρημένη άρνηση της ιδιοκτησίας και
η ενεργός δύναμη της φιλοσοφίας αναζητούν σε αυτό τα «υ
λικά όπλα» τους, όπως και αυτό αναζητεί στη φιλοσοφία τα
«θεωρητικά του όπλα»
Το κεφάλι και τα πόδια εν ολίγοις.
ΤΟ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟ ΜΕ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ
Στο Παρίσι, στους ντουμανιασμένους εργατικούς κύκλους του
προαστίου Σεντ-Αντουάν και μεταξύ των πολυάριθμων Γέρμα-

νών μεταναστών, εκεί ο Μαρξ θα ανακαλύψει αυτό το «πρα
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κτικό κίνημα» και τις νέες μορφές κοινωνικότητάς του: «'Οταν οι
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κομμουνιστές εργάτες συγκεντρώνονται, αποζητούν πριν απ'
όλα τη θεωρία, την προπαγάνδα κ.λπ. Ταυτόχρονα όμως οικει-

χρήσης]

οποιούνται με αυτό τον τρόπο μια νέα ανάγκη, την ανάγκη ο
λόκληρης της κοινωνίας, κι αυτό που φαινομενικά δεν ήταν πα
ρά ένα κίνημα έγινε σκοπός. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τα
πιο λαμπρά αποτελέσματα αυτού του κινήματος όταν βλέπου
με να συγκεντρώνονται Γάλλοι σοσιαλιστές εργάτες. Το κάπνι
σμα, το φαγητό, το ποτό κ,λπ. δεν είναι πλέον, τότε, απλές ευ
καιρίες να συνευρεθούν, δεν είναι απλώς μέσα ενότητας. Η πα
ρέα, η συλλογικότητα, η συζήτηση που αφορά το σύνολο της
κοινωνίας τούς κατευχαριστούν' γι' αυτούς η ανθρώπινη αδελ
φοσύνη δεν είναι μια φράση αλλά μια αλήθεια' κι από τα πρό
σωπά τους που σκλήρυνε η εργασία ακτινοβολεί προς εμάς η
αρχοντιά της ανθρωπότητας». Η συνάντηση με τον Ένγκελς, ο
οποίος φέρνει από την Αγγλία τη συγκεκριμένη γνώση της ερ
γατικής τάξης και του χαρτιστικού κινήματος, έρχεται πάνω
στην ώρα για να επιβεβαιώσει αυτή την ανακάλυψη.
Πριν διαπιστώσει την ανάδυση του σύγχρονου προλετα
ριάτου, ο Μαρξ είχε πραγματευτεί οικονομικά και κοινωνικά
ζητήματα την εποχή που διηύθυνε την Εφημερίδα της Ρηνα
νίας. Το 1859, ανασκοπώντας την «πορεία των οικονομικών
[του] σπουδών», υπενθυμίζει τις περιστάσεις όπου είχε υπο
χρεωθεί να «μιλήσει για πρώτη φορά, και με τη μεγαλύτερη α
μηχανία, για αυτό που αποκαλούν υλικά συμφέροντα». Ήταν
το 1842, με την ευκαιρία της συζήτησης στο επαρχιακό Κοι
νοβούλιο της Ρηνανίας σχετικά με την κλοπή ξύλων και τον κα
τατεμαχισμό της γης. Τα χρόνια 1820-1840, τόσο στη Γερμα
νία όσο και στη Γαλλία με την παλινόρθωση της μοναρχίας και
στην Αγγλία με τον περιβόητο νόμο του 1834 σχετικά με τους
φτωχούς, μια σειρά νομοθετικών μέτρων πλήττουν τα εθιμικά
δικαιώματα των φτωχών (μάζεμα ξύλων, σταχυών που μέ
νουν από το θέρο, ελεύθερη βοσκή) τα οποία τους επέτρεπαν
να απολαύουν των κοινών αγαθών για τις στοιχειώδεις ανά-
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γκες τους. Στόχος είναι να διαρραγούν οι στοιχειώδεις δεσμοί
αλληλεγγύης των χωρικών ή ενοριτών, και τα παραδοσιακά
κοινά αγαθά (όπως τα ξύλα) να μετατραπούν σε εμπορεύμα
τα, ώστε να αναγκαστούν οι χωρικοί να συγκεντρωθούν στις
πόλεις για να πουληθούν και ξεζουμιστούν στην αναδυόμενη
βιομηχανία - όπως η σημερινή φιλελεύθερη αντιμεταρρύθμι
ση κατεδαφίζει μεθοδικά το εργατικό δίκαιο και το σύστημα
κοινωνικής προστασίας για να εξαναγκάσει τους εργαζομέ
νους να δεχτούν ολοένα και χειρότερες συνθήκες εργασίας και
πώλησης της εργατικής τους δύναμης.
Στην πραγματικότητα, αυτά τα μέτρα αποβλέπουν στον ε
παναπροσδιορισμό του ορίου ανάμεσα στο δημόσιο και στην
ατομική ιδιοκτησία. Περιορίζοντας το δικαίωμα χρήσης των
κοινών αγαθών, πλήττουν αυτό που ο Μαρξ αποκαλεί τότε «υθριδικές και ακαθόριστες μορφές ιδιοκτησίας» οι οποίες κληρονομήθηκαν από ένα μακρινό παρελθόν. Ο Μαρξ λοιπόν προ
σεγγίζει τη σύγχρονη πάλη των τάξεων με βάση το ζήτημα της
ιδιοκτησίας.
«Η ιστορία όλων των κοινωνιών ως τις μέρες μας δεν ήταν
παρά η ιστορία της πάλης των τάξεων». Σε σημείωση σε μια αI πό τις επανεκδόσεις του Μανιφέστου του Κομμουνιστικού

Κόμματος ο Ένγκελς διευκρινίζει σχετικά με αυτή την πρώτη
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φράση του κεφαλαίου που φέρει τον τίτλο «Αστοί και προλε
τάριοι»: «Ή, ακριβέστερα, η γραπτή ιστορία», διότι «το 1847 η
ιστορία της κοινωνικής οργάνωσης που προηγήθηκε όλης της
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γραπτής ιστορίας ήταν σχεδόν άγνωστη». Πράγματι, εκείνη
την εποχή οι ανθρωπολογικές έρευνες ήταν ακόμα στο ξεκί
νημά τους.
Ακόμη όμως και αν μείνουμε στη γραπτή ιστορία, η διατύ
πωση δεν είναι αποδεκτή παρά αν πάρουμε τη λέξη «τάξη» με
την ευρεία έννοια, περιλαμβάνοντας ποικίλες μορφές κοινωνι
κών ομάδων (κάστες, γένη, τάγματα, κράτη, καταστάσεις) και
όχι μόνο τις «σύγχρονες τάξεις», που προϋποθέτουν την ύ
παρξη του «ελεύθερου εργαζομένου» και των καπιταλιστικών
σχέσεων παραγωγής. Οι παλιές κοινωνίες έτειναν να «καθι
στούν τα επαγγέλματα κληρονομικά», να τα «απολιθώνουν σε
κάστες» ή ακόμη «να οστεοποιούν σε συντεχνίες τους διάφο
ρους κλάδους της βιομηχανίας». Στην καπιταλιστική κοινωνία
ο εργαζόμενος δεν εντάσσεται εκ γενετής σε μια κατάσταση ή
σε μια κληρονομική ομάδα. Είναι θεωρητικά ελεύθερος. Πράγ
μα που επιτρέπει το δελεασμό τού καθενός με ελπίδες κοινω
νικής προαγωγής, προσωπικής επιτυχίας. Ο καθένας μπορεί
να ονειρευτεί ότι θα γίνει Χένρι Φορντ. Αλλά δεν υπάρχει μαζι
κή απόδραση από την εργατική κατάσταση.
Με την ευρεία έννοια, η διαίρεση της κοινωνίας σε τάξεις
απορρέει από τον καταμερισμό εργασίας. Από τη στιγμή που
η παραγωγικότητα καθίσταται ικανή, χάρη στη χρήση εργα
λείων, να παράγει και να συσσωρεύει πλεόνασμα, εμφανίζο
νται οι κάστες, με πρώτους του ιερείς, που αναλαμβάνουν
τη λογιστική και τη διαχείριση αυτού του πλεονάσματος. Στη
δουλοκτησία και στη δουλοπαροικία η σχέση εκμετάλλευσης
είναι άμεσα ορατή. Υπό τη μορφή καταναγκαστικής ή άμι
σθης εργασίας, αποσπάται υπερεργασία χάρη στο μονοπώ
λιο της βίας. Στη σύγχρονη σύμβαση εργασίας, αυτή η βία κι
αυτός ο καταναγκασμός δεν φαίνονται, αλλά δεν παύουν να
υπάρχουν.
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θα ήταν μάταιο να αναζητήσουμε στον Μαρξ έναν απλό ο
ρισμό των τάξεων ή έναν στατιστικό πίνακα των κοινωνικοεπαγγελματικών κατηγοριών. Με άλλα λόγια, οι τάξεις εμφανί
ζονται στο έργο του στο πλαίσιο μιας αμοιβαία ανταγωνιστικής
σχέσης. Προσδιορίζονται στο πλαίσιο της πάλης τους και διά
της πάλης τους. Για να το πούμε αλλιώς, η πάλη των τάξεων
είναι μια έννοια τόσο κοινωνιολογική όσο και (ή ίσως περισσό
τερο) στρατηγική.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΜΕΝΟΙ
Το Βιβλίο I του Κεφαλαίου, σχετικά με τη διαδικασία παραγω
γής, σχετικά με αυτό που γίνεται στον τόπο εργασίας, περιγρά
φει τη σχέση εκμετάλλευσης (την απόσπαση υπεραξίας στα υ
πόγεια της αγοράς όπου αποκαλύπτεται η ταχυδακτυλουργία
του χρήματος που φαίνεται να γεννάει χρήμα, να αυτογκαστρώνεται χάρη σε ένα μυστήριο τόσο θαυματουργό όσο και η
άμωμος σύλληψη). Αυτή η σχέση είναι αποτέλεσμα του απο
χωρισμού του εργαζομένου από τα μέσα παραγωγής του: από
τη γη όσον αφορά τον αγρότη, από τις μηχανές και τα εργαλεία,
που έγιναν ιδιοκτησία του αφεντικού, όσον αφορά τον εργάτη.
Στη σφαίρα της παραγωγής, η σχέση εκμετάλλευσης δεν είναι
ωστόσο παρά ο σκελετός των ταξικών σχέσεων, η πιο στοιχει
ώδης μορφή τους. Στο Κεφάλαιο X του Βιβλίου I: «Ο καθορι
σμός του χρόνου εργασίας παρουσιάζεται στην ιστορία της κα
πιταλιστικής παραγωγής ως μια προαιώνια πάλη για τα όρια της
εργάσιμης μέρας ανάμεσα στον καπιταλιστή, δηλαδή την καπι
ταλιστική τάξη, και τον εργαζόμενο, δηλαδή την εργαζόμενη
τάξη». Στο καπιταλιστικό σύστημα «όλα τα μέσα για την ανά
πτυξη της παραγωγής μετατρέπονται σε μέσα υποδούλωσης
και εκμετάλλευσης του παραγωγού» και «τον καθιστούν ακρω
τηριασμένο, κερματισμένο άνθρωπο ή εξάρτημα μιας μηχα
νής». Του αντιπαραθέτουν, «ως ισάριθμες εχθρικές εξουσίες,
τις επιστημονικές δυνάμεις της παραγωγής». Υποκαθιστούν τη
δημιουργική εργασία «με την καταναγκαστική εργασία και μεI τατρέπουν ολόκληρη τη ζωή του σε χρόνο εργασίας».
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Το Βιβλίο II, σχετικά με τη διαδικασία ιη ς κυκλοφορίας (τη
διαδρομή που διανύει το κεφάλαιο από την αρχική επένδυση
σε χρήμα στην πραγματοποίηση του κέρδους περνώντας από
την παραγωγή και την κατανάλωση του προϊόντος), εισάγει
νέους ορισμούς μέσω της μισθοδοτικής σχέσης, αγοράς και
πώλησης της εργατικής δύναμης. Εισάγει, μεταξύ άλλων, τις
έννοιες της (άμεσα) παραγωγικής εργασίας και της μη παρα
γωγικής ή έμμεσα παραγωγικής εργασίας (όπως το Βιβλίο I εί
χε εισαγάγει τις έννοιες συγκεκριμένη εργασία / αφηρημένη
εργασία). Αυτό το εννοιακό επίπεδο δεν παρέχει ωστόσο ένα
κριτήριο ορισμού των τάξεων - αντίθετα με την άποψη ορι
σμένων συγγραφέων που πίστεψαν ότι βρήκαν στην ταύτιση
παραγωγικής εργασίας και εργατικής τάξης τη βάση για μια
περιοριστική και εργατίστικη αντίληψη για το προλεταριάτο.
Μία από τις συνέπειες αυτής της προσέγγισης είναι, με την α
ποβιομηχάνιση και τη βιομηχανική αποκέντρωση, να αμφι
σβητείται η ίδια η ύπαρξη του προλεταριάτου. Ωστόσο, από
τη στιγμή που υπάρχει αποχωρισμός του εργαζομένου από τα
μέσα παραγωγής (τη γη, τα εργαλεία) και ο κάτοχος της ερ
γατικής δύναμης αντιμετωπίζει τα μέσα παραγωγής ως ιδιο
κτησία άλλου, «η ταξική σχέση ανάμεσα στον καπιταλιστή και
τον μισθωτό υπάρχει»: «Πρόκειται για αγορά και πώληση, για
μια χρηματική σχέση, αλλά μια αγορά και μια πώληση που
προϋποθέτουν ότι ο αγοραστής είναι καπιταλιστής και ο πωλητής εργάτης, και αυτή η σχέση απορρέει από το γεγονός ό
τι οι απαραίτητες για τη λειτουργία της εργατικής δύναμης
προϋποθέσεις -μέσα επιβίωσης και μέσα παραγωγής- είναι α
ποχωρισμένες, ως ιδιοκτησία άλλου, από τον κάτοχο της ερ
γατικής δύναμης».
Το Βιβλίο III του Κεφαλαίου πραγματεύεται τη συνολική
διαδικασία της καπιταλιστικής παραγωγής (και αναπαραγω
γής). Το ζήτημα δεν είναι πλέον να παρακολουθήσουμε τη
διαδρομή ενός και μοναδικού αφηρημένου κεφαλαίου μέσα α
πό τις μεταμορφώσεις του, αλλά να συλλάβουμε τη συνολική
561 κίνηση πολλαπλών κεφαλαίων που ανταγωνίζονται στην αγο-

ρά. Μόνο σε αυτό το επίπεδο, που είναι πιο συγκεκριμένο, οι
ταξικές σχέσεις εμφανίζονται ως η σύγκρουση ανάμεσα στον
«συνολικό εργαζόμενο» και τον «συνολικό καπιταλιστή». Είναι
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λοιπόν πέρα για πέρα λογικό που το ατελείωτο κεφάλαιο σχε
τικά με τις τάξεις -στο οποίο διακόπτεται η έκδοση του Βιβλί
ου III- βρίσκεται σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Στην πράξη,
η διαίρεση σε τάξεις δεν εμφανίζεται ποτέ υπό καθαρή μορφή,
διότι «οι ενδιάμεσες και μεταβατικές μορφές θολώνουν τις α
κριβείς διαχωριστικές γραμμές τους». Στο ατελείωτο κεφά
λαιο, οι «μεγάλες τάξεις» φαίνονται «εκ πρώτης όψεως» να
προσδιορίζονται με βάση τις πηγές εισοδημάτων τους -μισθός, κέρδος, γαιοπρόσοδος- συνδεόμενες με την ιδιοκτησία
της «απλής εργατικής δύναμης», του κεφαλαίου και της γης.
Αλλά «μόνο εκ πρώτης όψεως», διότι, αν το εξετάσουμε από
πιο κοντά, αυτές οι μεγάλες διαιρέσεις περιπλέκονται στο πε
δίο της πολιτικής πάλης. Στο απλό ερώτημα «τι συνιστά μια
τάξη;» ο Μαρξ απαντά ότι, αν την προσδιορίζαμε με βάση το
εισόδημα, θα καταλήγαμε σε έναν κατακερματισμό οφειλόμενο «στην άπειρη ποικιλότητα των συμφερόντων και των κατα
στάσεων που προκαλεί ο κοινωνικός καταμερισμός εργασίας
στο εσωτερικό της εργατικής τάξης, της καπιταλιστικής τάξης
και των γαιοκτημόνων' οι τελευταίοι, για παράδειγμα, διαι
ρούνται σε οινοπαραγωγούς, ιδιοκτήτες χωραφιών, δασών, ο
ρυχείων, ψαρότοπων κ.λπ.». «Εδώ σταματάει το χειρόγραφο
του Μαρξ» σημειώνει απλά ο Ένγκελς, χωρίς σχόλιο.
Με άλλα λόγια, το χειρόγραφο σταματάει αφήνοντας μιαν
ανυπόφορη θεωρητική εκκρεμότητα, ένα αναπάντητο ερώτη
μα το οποίο μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα περιπλεκόταν
περισσότερο στα βιβλία σχετικά με το κράτος και την παγκό
σμια αγορά που προβλεπόταν αρχικά να ακολουθήσουν (σχέ
διο που εγκαταλείφτηκε στη συνέχεια). Πράγματι, θα εισήγαγαν νέους όρους που θα επέτρεπαν να στοχαστούμε τον ειδι
κό ρόλο της γραφειοκρατίας (που μόλις θίγεται στην Κριτική
της φιλοσοφίας του δικαίου του Χέγκελ) ή τις αντιθέσεις στους
κόλπους του προλεταριάτου σε διεθνή κλίμακα.
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Δεν βρίσκουμε λοιπόν στον Μαρξ, και μάλιστα ούτε στο Κε
φάλαιο, τελεσίδικο ορισμό των τάξεων. Βρίσκουμε μόνο
μια δυναμική προσέγγισή τους στο πλαίσιο της ιστορίας και
της πάλης. Όταν μιλάει για προλετάριους, δεν αναφέρεται
στον εμθληματικό βιομηχανικό εργάτη -τον Ζαν Γκαμπέν
(Jean Cabin) στην ταινία Ξημερώ νει ή τους εργάτες της Fiat
στην ταινία Ο Ρόκο και τ' αδέρφια του - ούτε στους θρυλι
κούς σιδηροδρομικούς και ανθρακωρύχους του Ζολά, αλλά
στους υφαντουργούς, τους τεχνίτες, τους ράφτες, τους
τσαγκάρηδες, τους χρυσοχόους, τους βιβλιοδέτες. Πράγ
ματι, το προλεταριάτο δεν σταμάτησε να μεταμορφώνεται
ανάλογα με τις τεχνικές και την οργάνωση της εργασίας. Γι'
αυτόν το λόγο επίσης βρίσκουμε συχνά στον Μαρξ, αντί
για τυπικούς ορισμούς, περιγραφές κατά προσέγγιση, ό
πως στη 18η Μ π ρ ιμέρ του Λ ουδοβίκου Βοναπάρτη: «Στο
βαθμό που εκατομμύρια οικογένειες ζουν σε οικονομικές
συνθήκες που τις ξεχωρίζουν, από την άποψη του τρόπου
ζωής και της κουλτούρας τους, από τις άλλες τάξεις συνιστούν μια τάξη». Ή , ακόμα, στον Ένγκελς, έναν άκρως ελα
στικό ορισμό του προλεταριάτου: «Με τον όρο "προλετά
ριοι" εννοούμε την τάξη των σύγχρονων μισθωτών εργα
ζομένων οι οποίοι, μη κατέχοντας δικά τους μέσα παραγω
γής, εξαρτώνται από την πώληση της εργατικής τους δύ
ναμης για να ζήσουν».
Ο Λένιν τελικά είναι εκείνος που δίνει στους λάτρεις των ο
ρισμών τη λιγότερο κακή, αλλά όχι και την πιο απλή, απάντη
ση στο ερώτημα σχετικά με τις τάξεις: «Αποκαλούμε τάξεις τε
ράστιες ομάδες ανθρώπων που ξεχωρίζουν μεταξύ τους από
τη θέση που κατέχουν σε ένα ιστορικά καθορισμένο σύστημα
κοινωνικής παραγωγής, από τη σχέση τους (στο μεγαλύτερο

μέρος της καθορισμένη από νόμους) προς τα μέσα παραγω
γής, από το ρόλο τους στην κοινωνική οργάνωση της εργα
σίας, από τους τρόπους απόκτησης της μερίδας του κοινωνιSB I

κού πλούτου που διαθέτουν και το μέγεθος αυτής της μερί-

<5ας».6 Αυτός ο παιδαγωγικός ορισμός συνδυάζει λοιπόν τη
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σχέση προς τα μέσα παραγωγής (συμπεριλαμβανομένου του
νομικού καθεστώτος της ιδιοκτησίας), τη θέση στον καταμε
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ρισμό εργασίας και στις ιεραρχικές σχέσεις, τη φύση και το μέ
γεθος του εισοδήματος. Σε αντίθεση με τις ταξινομικές κοινωνιολογίες, δεν επιδιώκει να ταξινομήσει ατομικές περιπτώσεις
και να κρίνει οριακές καταστάσεις, αλλά να καθορίσει «τερά
στιες ομάδες» ανθρώπων.
Πολλοί αναρωτιούνται συχνά σήμερα αν το προλεταριάτο
βαίνει ή όχι προς εξαφάνιση, παραχωρώντας τη θέση του σε
«δοκιμαζόμενες κοινότητες» διάφορων κοινωνικών προελεύσε
ων και καταστάσεων που μοιράζονται παρόμοιες ταπεινώσεις ή
δεινά. Δεν αναρωτιούνται καν, αντίθετα, αν η αστική τάξη εξα
φανίστηκε. Διότι έχει και επιδεικνύει τα αμύθητα εισοδήματά της,
τις (κλειστές) λέσχες της, τις άκρως ορατές μαχητικές οργανώ
σεις της (Medef, UIMM, στη Γαλλία). Απόδειξη της ύπαρξης της
αστικής τάξης είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Γάλλων Εργοδο
τών (Medef) Παριζό (Parisot), ο Γκοτιέ Σοθσνιάκ (Gauthier Sauvagnac) της Ένωσης Μεταλλουργικών Βιομηχανιών και Επαγ
γελμάτων (UIMM) ή ο δισεκατομμυριούχος Μπολορέ (Bollore).
Τείνει μάλιστα να γίνει κληρονομική, να συμπεριφέρεται ως κό
στα, να πιθηκίζει την παλιά αριστοκρατία, με τη χυδαιότητα ε
πιπλέον. Επιδεικνύει τα πλούτη της στις κοσμικές σελίδες των
περιοδικών, αφήνοντας πολύ μακριά πίσω της το υποτιθέμενο
προτεσταντικό πνεύμα λιτότητας του αρχικού καπιταλισμού.
Ωστόσο, αφού υπάρχουν κατέχοντες, δεν μπορεί παρά να
υπάρχουν και μη κατέχοντες'αφού υπάρχουν καταπιεστές, δεν
μπορεί παρά να υπάρχουν και καταπιεζόμενοΓ αφού υπάρχουν
αστοί, δεν μπορεί παρά να υπάρχουν και προλετάριοι. Υπάρ
χουν όντως στον κόσμο, και μάλιστα περισσότεροι από ποτέ.
Το πρόβλημα είναι η διαίρεσή τους, η εξατομίκευση που δεν εί
ναι η προσδοκία περισσότερης ατομικής ελευθερίας και αυτο6. Lenine, «La Grande Initiative», (Euvres, τόμ. XXIX, Μόσχα, Editions
de Moscou, x.x., o. 425.
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νομίας, αλλά μια πολιτική καταναγκασχικής εξατομίκευσης (ίων
ωραρίων, του χρόνου, της ψυχαγωγίας, της ασφάλισης). Πη
γαίνει μαζί με τον ανταγωνισμό όλων εναντίον όλων, την αντα
γωνιστικότητα, το παιχνίδι του αδύνατου κρίκου: Καθένας για
τόν εαυτό του, και αλίμονο στους ηττημένους!
Επιλεκτική βιβλιογραφία
Guerin Daniel, La Lutte des classes sous la Premiere Republique, Παρίσι,
Gallimard, 1968.
Poulantzas Nicos, Pouvoirpolitique et classes sociales, Παρίσι, Maspero,
1968.
Roemer John, A General Theory o f Exploitation and Classes, Κέμπριιζ,
Harvard University Press, 1963.
Sainte-Croix Geoffrey DE, The Class Struggle in the Ancient Creek
World, Ίθακα, Cornell University Press, 1981.
Thompson Edward Palmer, La Fomnation de la classe ouvriere anglaise,
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> 4. Πώς ίο φάντασμα απέκτησε σάρκα και οσιά.
Και γιατί χαμογελάει

Πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια,
το εβδομαδιαίο περιοδικό Newsweek ανήγγειλλε θριαμβευτικά
στο εξώφυλλό του το θάνατο του Μαρξ. Σε κανένα διευθυντή
περιοδικού δεν θα ερχόταν η ιδέα να δελεάσει τον αναγνώστη
με ένα τέτοιο λαβράκι σχετικά με το θάνατο του Αριστοτέλη,
του Καρτέσιου ή του Σπινόζα.
θα πίστευε κανείς ότι η βαρύγδουπη αγγελία χρησίμευε σαν
εξορκισμός - εξορκισμός ενός φαντάσματος προφανώς. Κι ω
στόσο το εν λόγω φάντασμα επανήλθε. Το 2008, πριν ακόμα
ξεσπάσει η κρίση του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, η
φήμη διαδόθηκε: «Μαρξ, η επιστροφή» (Courrier international)'
«Μαρξ, μια αναγέννηση» (Le Magazine litteraire).
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Ακόμα και ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι αυτοπροσώπως στιγμάτιζε την «κούρσα των κερδών» ως υπεύθυνη
για τη χρηματιστική κατάρρευση και χαιρέτιζε τη μνήμη αυτού
του Μαρξ που «αποκάλυψε προ πολλού πώς ένας αχαλίνωτος
καπιταλισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μύθος που αποδίδει
πραγματικότητα και ισχύ σε πράγματα που δεν υπάρχουν καθ'
εαυτά» (s/d).
Γιατί αυτή η ανάσταση; Διότι απλώς ο Μαρξ είναι σύγχρο
νός μας, είναι η ένοχη συνείδηση του κεφαλαίου. Και διότι το
κεφάλαιο, που δεν ήταν παρά ένας αρχάριος κακοποιός την ε
ποχή που ο Μαρξ σχεδίαζε το πορτρέτο του, σήμερα έχει γί
νει ένας δολοφόνος κατά συρροή που ρημάζει ολόκληρο τον
πλανήτη.
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟΥ
Η επικαιρότητα του Μαρξ είναι λοιπόν εκείνη του Μανιφέστου
του Κομμουνιστικού Κόμματος. Γραμμένο βιαστικά τις τελευταί
ες εβδομάδες του 1847, εκδίδεται το Φεβρουάριο του 1848, τη

στιγμή ακριβώς που ξεοπάει η επανάσταση στο Παρίσι αναγ
γέλλοντας την Ανοιξη των Λαών της Ευρώπης. Γνωρίζουμε α
πέξω την εντυπωσιακή εισαγωγή του: «Ένα φάντασμα πλανιέται
πάνω από την Ευρώπη: το φάντασμα του κομμουνισμού». Είναι
η εποχή όπου κάνει θραύση ο ρομαντισμός, με την προτίμηση
για τα γοτθικά ερείπια, τους στοιχειωμένους πύργους και τα φα
ντάσματα. Αποκαλύπτοντάς το στο φως της μέρας, καθιστώ
ντας το έκδηλο, το φάντασμα αποκτά σάρκα και οστά και διεκδικεί ανοιχτά την ταυτότητά του. Κομμουνιστική! Γιατί; Επειδή ο
σοσιαλισμός έχει γίνει ήδη μια λέξη άνοστη, ανεκτή, αξιοσέθαστη. Έχει τη θέση της στους φιλανθρωπικούς κύκλους. Τα πάει
καλά με τις μεγάλες και μικρές ουτοπίες. Δεν απειλεί πραγματι
κά την κατεστημένη τάξη. Δηλώνοντας ταυτότητα κομμουνι
στική, το φάντασμα διακηρύσσει λοιπόν ένα πρωτάκουστο σχέ
διο ανατροπής: ούτε λίγο ούτε πολύ, την αλλαγή του κόσμου.
Αυτή η είδηση, υπό τη μορφή μιας ταπεινής μπροσούρας, έ621 κανε το γύρο του κόσμου. Το Μανιφέστο είναι, καθώς λέγεται,

το πλέον πολυμεταφρασμένο και το πιο διαδεδομένο κείμενο με
τά τη Βίβλο. Κατανοεί από την πηγή της την εκπληκτική ζωτικό
τητα του κεφαλαίου ως απρόσωπης «κοινωνικής δύναμης», της
οποίας ο δυναμισμός είναι το κρυφό ελατήριο του νεωτερικού
αισθήματος επιτάχυνσης της ιστορίας και απαλλαγής του κό
σμου από τις ψευδαισθήσεις: «Ό,τι φαινόταν σταθερό και στέ
ρεο εξατμίζεται, ό,τι ήταν ιερό βεβηλώνεται, και όλοι οι άνθρω
ποι είναι επιτέλους αναγκασμένοι να κοιτάξουν τις συνθήκες ύ
παρξής τους και τις αμοιβαίες σχέσεις τους με νηφάλιο μάτι».
Οι λόγοι για τους οποίους το Μανιφέστο είναι πάντα επί
καιρο, και στην εποχή μας, μπορούν να συνοψιστούν σε επτά
θέσεις:
•
•

Η δημιουργία μιας παγκόσμιας αγοράς παγκοσμιοποιεί επί
σης την πάλη των τάξεων.
Η πάλη των τάξεων είναι το αποκαλυφθέν μυστικό της ι
στορικής εξέλιξης.

•

Το ζήτημα της ιδιοκτησίας είναι το «θεμελιώδες ζήτημα

•

του κινήματος».
Ο σκοπός είναι «κατά πρώτον» η «κατάκτηση της πολιτι

•

κής εξουσίας».
Οι προλετάριοι όλων των χωρών οφείλουν να ενωθούν πέ

•

Η νέα επανάσταση, πράξη και συγχρόνως διαδικασία, είναι

ρα και πάνω από τη στενότητα των εθνών.
μια διαρκής επανάσταση.
•

Η «ελεύθερη ανάπτυξη του καθενός» είναι προϋπόθεση
της «ελεύθερης ανάπτυξης όλων».
Ας τις εξετάσουμε:

1. Ο Μαρξ είναι εκείνος που κατόρθωσε να συλλάβει από τα
σπάργανα του καπιταλισμού τη λογική της καπιταλιστικής πα
γκοσμιοποίησης: «Η μεγάλη βιομηχανία δημιούργησε την πα
γκόσμια αγορά, που είχε προετοιμαστεί από την ανακάλυψη
της Αμερικής. Η παγκόσμια αγορά επιτάχυνε απίστευτα την α
νάπτυξη του εμπορίου, της ναυτιλίας, των συγκοινωνιών [...].
Με την εκμετάλλευση της παγκόσμιας αγοράς, η αστική τάξη

προσδίδει κοσμοπολίτικο χαρακτήρα στην παραγωγή και την
κατανάλωση όλων των χωρών. Οι παλιές εθνικές βιομηχανίες
καταστράφηκαν και εξακολουθούν να καταστρέφονται ακόμα
καθημερινά. Αντικαθίστανται από νέες βιομηχανίες [...]. Στη
θέση των παλιών αναγκών που ικανοποιούνταν από τα εθνικά
προϊόντα γεννιούνται νέες ανάγκες, που απαιτούν για την ικα
νοποίησή τους προϊόντα από τους πιο απομακρυσμένους τό
πους και κλίματα. Αυτό που ισχύει για την υλική παραγωγή δεν
ισχύει λιγότερο για τα προϊόντα του πνεύματος».
Ωστόσο δεν αρκείται στη δημοσιογραφική περιγραφή του
φαινομένου. Όλο το θέμα της «κριτικής της πολιτικής οικονο
μίας» είναι η αποκάλυψη του μυστικού της. Για να υπερθεί τις
εσωτερικές αντιφάσεις που το κατατρώγουν, το κεφάλαιο εί
ναι διαρκώς αναγκασμένο να διευρύνει τα πεδία συσσώρευ
σής του και να επιταχύνει τον κύκλο των περιστροφών του.
Τείνοντας να κάνει τα πάντα εμπόρευμα, καταβροχθίζει το χώ
ρο και επιταχύνει ξέφρενα το χρόνο.

ΤΑ ΤΤΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ E ftTT O P EY M ...

Αποχαλινωμένη από τη φιλελεύθερη αντιμεταρρύθμιση και
τη χρηματιστική απορρύθμιση του τελευταίου τετάρτου του
αιώνα, η σύγχρονη καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση παρου
σιάζει πολλές αναλογίες με εκείνη της 6ικτοριανής εποχής και
της Δεύτερης Αυτοκρατορίας στη Γαλλία. Η τεχνολογική επα
νάσταση των τηλεπικοινωνιών, των υπερηχητικών πτήσεων
και των δορυφόρων αντιστοιχεί, τηρουμένων των αναλογιών,
σε εκείνη των σιδηροδρόμων, του τηλέγραφου και του ατμού.
Οι γενετικές έρευνες στις ανακαλύψεις της οργανικής χημείας.
Οι καινοτομίες στον τομέα των εξοπλισμών στην έλευση αυ
τού που ο Ένγκελς αποκάλεσε «βιομηχανία της σφαγής». Το
σκάνδαλο της Enron και η κρίση της υποβαθμισμένης αγοράς
στεγαστικής πίστης στο χρηματιστηριακό κραχ, στο σκάνδαλο
του Παναμά, στη χρεοκοπία της Credit Immobilier ή της Union
Generale που αναφέρει ο Ζολά στο Χρήμα. Η κερδοσκοπική
φρενίτιδα, τρεφόμενη από πιστωτικά προϊόντα, συντηρεί την
ψευδαίσθηση περί χρήματος που γεννάει χρήμα, ως τη στιγμή
που, μέσα από την κρίση και μέσω της κρίσης, η πραγματικό
τητα επαναφέρει στην τάξη το μύθο.
Πολλοί επισήμαναν την αμφιταλάντευση του Μαρξ ανάμε
σα στο θαυμασμό για το δυναμισμό του κεφαλαίου και στην α
γανάκτηση για την κοινωνική του βαρβαρότητα. Αυτή η αμφι
ταλάντευση δηλώνει μια υπαρκτή αντίφαση. Αν «η αστική τάξη
δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να επαναστατικοποιεί διαρκώς τα
μέσα παραγωγής», αυτός ο μετασχηματισμός είναι φορέας α
πελευθερωτικών δυνατοτήτων και μεταξύ των πρώτων της
δυνατότητας για δραστική μείωση του καταναγκαστικού χρό
νου εργασίας. Περισφιγμένη όμως από τις εκμεταλλευτικές και
καταπιεστικές κοινωνικές σχέσεις, αυτή η πρόοδος εκμηδενίζε
ται ασταμάτητα από την καταστροφική άλλη όψη της: «Από τη
μια η πρόοδος, από την άλλη η οπισθοδρόμηση» (Το Κεφά
λαιο). Αυτή η αντίφαση υπάρχει σήμερα σε αυτό που αποκα-

λούν παγκοσμιοποίηση. Γι' αυτό ακριβώς τα κινήματα τα οποία
μετέχουν στα κοινωνικά φόρουμ δεν αυτοπροσδιορίζονται ως
I «κινήματα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση» αλλά ως κινήματα

υπέρ μιας «άλλης παγκοσμιοποίησης»: όχι αφηρημένα εναντίον

Μαρξ

της παγκοσμιοποίησης, αλλά εναντίον μιας ανταγωνιστικής και
εμπορευματικής παγκοσμιοποίησης και υπέρ μιας αλληλέγγυας

[Τρόπος
χρήσης]

και κοινωνικής παγκοσμιοποίησης.
2. «Η ιστορία όλων των κοινωνιών ως τις μέρες μας δεν ήταν
παρά η ιστορία της πάλης των τάξεων». Αυτή η εισαγωγική δια
τύπωση του πρώτου κεφαλαίου του Μανιφέστου έχει το πλεο
νέκτημα ότι ξεμπερδεύει με τα ετερόκλητα φιλοσοφικά συ
μπράγκαλα μιας γενικής Ιστορίας που υπαγορεύεται εκ των
προτέρων από κάποια θεία Πρόνοια ή που αποκαλύπτει στο
Πνεύμα του κόσμου τον εαυτό του και το πεπρωμένο του. Ό,τι
είναι ανθρώπινο είναι ιστορικό και γεννιέται μέσα στην αβεβαι
ότητα της πάλης. Η πρόθεση της ρήξης, άπαξ και διά παντός,
με μια θεολογική θεώρηση του κόσμου συνοδεύεται ωστόσο
με απλουστεύσεις. Σε μια επανέκδοση του Μανιφέστου, ο
Ένγκελς αισθάνεται ήδη την ανάγκη να διευκρινίσει σε υποση
μείωση ότι με το «ιστορία όλων των κοινωνιών» οι συγγραφείς
εννοούν «μάλλον τη γραπτή ιστορία», καθώς «το 1847 η ιστο
ρία της κοινωνικής οργάνωσης που προηγήθηκε όλης της γρα
πτής ιστορίας, η προϊστορία, ήταν σχεδόν άγνωστη».
Αυτή η απλούστευση δεν είναι η μόνη. Στο Μανιφέστο ο ό
ρος «τάξη» διευρύνεται ώστε να περιλάβει διάφορες μορφές
κοινωνικών ομάδων και οργανώσεων (κάστες, συντεχνίες, κα
ταστάσεις), ενώ σε άλλα κείμενά του ο Μαρξ τον χρησιμοποιεί
μόνο όταν αναφέρεται στις νεωτερικές κοινωνίες, που χαρα
κτηρίζονται από έναν σχετικό διαχωρισμό ανάμεσα στο πολι
τικό, το κοινωνικό και το θρησκευτικό. Τέλος, καθώς πρόκειται
για ένα κείμενο πολεμικής και παιδαγωγίας, το Μανιφέστο πε
ριγράφει μιαν αποκαθαρμένη μορφή της πάλης των τάξεων,
που περιορίζεται στους κύριους πρωταγωνιστές της: «Αστοί
και προλετάριοι», «πατρίκιοι και πληβείοι», «ελεύθεροι και δού
λοι», «πρωτομάστορες αφέντες και συντεχνίτες». Σε κείμενα
τα οποία πραγματεύονται συγκεκριμένες πολιτικές καταστά
σεις, όπως η 18η Μπριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, ή σε
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άρθρα σχετικά με την αγγλική πολιτική ζωή, οι κοινωνικές σχέσεις εξακολουθούν να καθορίζονται από τον ταξικό ανταγωνι
σμό, αλλά ξαναβρίσκουν όλη τους την πολυπλοκότητα.
Ακούμε να λέγεται σήμερα ότι οι τάξεις μπορεί να διαλυ
θούν μέσα στην παγκοσμιοποίηση και στον ανταγωνιστικό α
τομισμό, η συγκρουσιακή διαφορά μέσα στη χωρίς διάκριση
διαφορετικότητα. Η μόδα είναι η πολλαπλότητα προελεύσεων
και καταστάσεων εναντίον της δογματικής αναγωγής σε κάθε
κοινωνική ή ταξική σύγκρουση. Κάθε άτομο είναι βεβαίως ένα
μοναδικό κουβάρι πολλαπλών προσδιορισμών, αλλά ο ναρκισ
σισμός των μικρών διαφορών ευνοεί την αναζήτηση γενεαλο
γιών και τους ταυτοτικούς πανικούς. Η σύγχρονη κοινωνία πε
ριπλέκει τις αντιφάσεις και πολλαπλασιάζει τις ταξικές, φυλετι-

κές, πολιτισμικές, ηλικιακές, καταγωγικές κ.λπ. διαφορές. Δεν
είναι αναγώγιμες οι μεν στις δε, αλλά καθορίζονται από τη συ-
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ξική πάλη μπορεί να τους χρησιμεύσει, χωρίς να αρνείται την
ιδιαιτερότητά τους, ως ενωτικό σημείο στίξης, πάνω από τα
μαγαζάκια και τις συντεχνίες. Αντιθέτως, όταν η ταξική πάλη
αμβλύνεται και κοπάζει, έρχεται ο καιρός των εγωιστικών και
εκδικητικών αναδιπλώσεων, η ώρα των κλικών, των ορδών και
των φυλών.
3. Το Μανιφέστο αναγγέλλει την «εξέγερση των σύγχρονων
παραγωγικών δυνάμεων εναντίον των σύγχρονων παραγωγι
κών σχέσεων και εναντίον του συστήματος ιδιοκτησίας, που αποτελούν όρους ύπαρξης της αστικής τάξης και της κυριαρ
χίας της». Το καθεστώς της ατομικής ιδιοκτησίας δεν σταμά
τησε έκτοτε να κερδίζει έδαφος. Σήμερα εκτείνεται στα κοινά
αγαθά της ανθρωπότητας (τη γη, το νερό, τον αέρα), στον δη
μόσιο χώρο (το δρόμο), στο έμβιο και στη γνώση (με την εκ
θετική ανάπτυξη του συστήματος της πατέντας), στην άσκη
ση της βίας (με την ανάπτυξη των μισθοφορικών σωμάτων και
στρατών), στο νόμο (προς όφελος της γενίκευσης των συμ
βάσεων). Ενώ οι τεχνικές αναπαραγωγής και επικοινωνίας θα
επέτρεπαν τη δωρεάν πρόσβαση σε πολλά αγαθά, η ατομική
ιδιοκτησία βασίζεται σε μια διαδικασία γενικευμένης αποστέρησης και λειτουργεί ως τροχοπέδη στην καινοτομία. Η θέση
που καταλαμβάνει η κριτική της στο Μανιφέστο αποδεικνύεται
περισσότερο δικαιολογημένη από ποτέ: «Οι κομμουνιστές
μπορούν να συνοψίσουν το κίνημά τους σε τούτη τη μοναδι
κή διατύπωση: κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας»' «σε όλα
τα κινήματα, προτάσσουν το ζήτημα της ιδιοκτησίας ως το θε
μελιακό ζήτημα».
Δεν τίθεται ζήτημα κατάργησης κάθε μορφής ιδιοκτησίας,
αλλά, πολύ συγκεκριμένα, «της σημερινής ιδιοκτησίας, της α
στικής ιδιοκτησίας» και του τρόπου ιδιοποίησης που θεμελιώ
νεται στην εκμετάλλευση των μεν από τους δε. Αυτή η διευ-
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κρίνηση είναι πολύ σημαντική, καθ' ότι διαχωρίζει δύο εκδο
χές της ιδιοκτησίας που οι πολέμιοι του κομμουνισμού συγχέ
ουν για να παρουσιάσουν τους οπαδούς του ως «κολεκτιδιστές» που θέλουν να καταργήσουν κάθε μορφή αγαθού ατο
μικής χρήσης (κατοικία, μέσο μετακίνησης κ.λπ.). Εκείνο που
πρέπει να καταργηθεί είναι η ιδιοκτησία που συνεπάγεται την
εκμετάλλευση του άλλου, εκείνη που παρέχει εξουσία επί της
εργασίας και της ζωής των καταπιεσμένων.
Η κατάργηση αυτής της ατομικής ιδιοκτησίας των μέσων
παραγωγής, ανταλλαγής και επικοινωνίας δεν περιορίζεται στο
ζήτημα του καθεστώτος όσον αφορά τις μηχανές ή τις επιχει
ρήσεις. Είναι παρούσα στα περισσότερα από τα δέκα προ701 γραμματικά μέτρα που προτείνονται στο Μανιφέστο : «την α-

παλλοτρίωση της γαιοκτησίας και τη χρησιμοποίηση της γαιοπροσόδου για την αντιμετώπιση των κρατικών δαπανών», αυ
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δικαίου, κατάσχεση των περιουσιών των φυγάδων στασια
στών (θα λέγαμε σήμερα των υπευθύνων της φοροδιαφυγής
και της φυγής κεφαλαίων), συγκέντρωση της πίστης σε μια δη
μόσια τράπεζα, αύξηση του αριθμού των εθνικών επιχειρήσε
ων και των δημόσιων υπηρεσιών, δωρεάν δημόσια παιδεία.
4. «Για να επιβληθεί ως κυρίαρχη τάξη του έθνους» και να «γί
νει το ίδιο το έθνος», το προλεταριάτο «πρέπει να κατακτήσει
την πολιτική εξουσία». Αυτή η ιδέα, φαινομενικά κοινότοπη και
εύλογη, έρχεται στην πραγματικότητα σε ρήξη με την παρά
δοση του συμπονετικού και φιλάνθρωπου σοσιαλισμού που ο
νειρεύεται εναλλακτικές οικονομικές και κοινωνικές εμπειρίες
σε συνύπαρξη με μιαν ανεκτική κρατική εξουσία - υπό τον ό
ρο ότι η τελευταία δεν θα αμφισβητείται η ίδια. Ερχεται σε ρή
ξη με την κοινωνική αυταπάτη ενός πειραματικού σοσιαλισμού
που αποστασιοποιείται, με το πρόσχημα της διαφύλαξης της
καθαρότητας, από την πολιτική δράση.
Το Μανιφέστο ασκεί λοιπόν κριτική στα ρεύματα που, υπό
διάφορες μορφές, διαιωνίστηκαν στην ιστορία των κοινωνι
κών κινημάτων. Τον «φεουδαρχικό σοσιαλισμό», νοσταλγό ε
νός μυθικού παρελθόντος, τον ξαναβρίσκουμε στις πολλαπλές
παραλλαγές αντιδραστικού λαϊκισμού ή επανόδου σε κάποια
μυθική χρυσή εποχή μιας οικονομίας βασισμένης στην αυτάρκεια των ανταλλαγών σε είδος και στην άμεση παραγωγή α
ξιών χρήσης χωρίς χρηματική μεσολάβηση και χωρίς γενικευμένη ανταλλαγή. Αλλοι αρκούνται, σήμερα όπως και χθες, στη
διόρθωση των «κοινωνικών ανωμαλιών» της καπιταλιστικής
τάξης οργανώνοντας την αγαθοεργία στο όνομα μιας φιλαν
θρωπικής ηθικής. Για τους συγγραφείς του Μανιφέστου το ζή
τημα δεν είναι να χτίσουν παλάτια στην άμμο ή να παρασκευ
άσουν στα αλχημικά καζάνια του μέλλοντος μια ετοιμοπαρά
δοτη πολιτεία της ευτυχίας, αλλά να κατευθύνουν την πραγ-
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ματική κίνηση που καταργεί την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων
προς την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας, καθιστώντας την
τελευταία μοχλό του οικονομικού μετασχηματισμού και της
πολιτισμικής απελευθέρωσης: «Το προλεταριάτο θα χρησιμο
ποιήσει την πολιτική του κυριαρχία για να αποσπάσει βαθμιαία
όλο το κεφάλαιο από την αστική τάξη».
Σε μια εποχή όπου η κοινοβουλευτική δημοκρατία ήταν α
κόμα εξαίρεση στην Ευρώπη, οι Μαρξ και Ένγκελς θεωρούσαν
αυτό το «πρώτο στάδιο της κοινωνικής επανάστασης» συνώ
νυμο της «κατάκτησης της δημοκρατίας» και της εγκαθίδρυ
σης της καθολικής ψηφοφορίας. Λογικά λοιπόν θα θεωρήσουν
ότι με την Κομμούνα του Παρισιού «βρέθηκε επιτέλους η πο
λιτική μορφή του».
5. «Η εθνική στενότητα και αποκλειστικότητα καθίστανται από
μέρα σε μέρα πιο αδύνατες». Η «παγκόσμια αλληλεξάρτηση»
ανάμεσα στην «υλική παραγωγή» των διάφορων χωρών όπως
και ανάμεσα στην «πνευματική παραγωγή» τους -ίίου φτάνει
στο σημείο να παράγουν μια «παγκόσμια λογοτεχνία»- τείνει,
πράγματι, να σπάσει τον κλοιό των εθνικών συνόρων. Η πα
γκοσμιοποίηση των ανταλλαγών έχει ως συνέπεια την παγκο
σμιοποίηση της ταξικής πάλης. Αυτό είναι το θεμέλιο του διε
θνισμού, όχι ως ηθικής κατηγορικής προσταγής, αλλά ως πρα
κτικής πολιτικής αρχής. Γι' αυτό ακριβώς το προλεταριάτο, ε
πιβαλλόμενο ως κυρίαρχη τάξη του έθνους, μπορεί να είναι
«ακόμα εθνικό», αλλά «ουδόλως με την αστική έννοια του ό
ρου». Η χειραφέτηση της οποίας είναι φορέας αρχίζει στον ε
θνικό χώρο, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί παρά επεκτεινόμενη σε ηπειρωτική και παγκόσμια κλίμακα.
Αυτό που ήταν ήδη αλήθεια τον 19ο αιώνα, και επαληθεύ
τηκε με την ευκαιρία των Επαναστάσεων του 1848 και του
1871, είναι πολύ περισσότερο αλήθεια σήμερα. Σε αντίθεση
με όσους υποστηρίζουν ότι τα έθνη έχουν εφεξής διαλυθεί
στον ομοιογενή και ενιαίο χώρο της παγκόσμιας αγοράς, τα ε721 θνικά κράτη εξακολουθούν να διαμορφώνουν εν μέρει τους

συσχετισμούς δυνάμεων ανάμεσα στις τάξεις. Μπορούν, στις
εξαρτημένες από τον ιμπεριαλισμό και τη νεοαποικιοκρατία

[Τρόπος

χώρες, να είναι το σημείο εκκίνησης ενός επαναστατικού κινή

χρήσης]

Μαρξ

ματος, όπως πιστοποιούν οι εμπειρίες της Βενεζουέλας και της
Βολιβίας' οι οποίες δείχνουν, επίσης, ότι αυτές οι διαδικασίες
δεν έχουν μέλλον παρά αν επεκταθούν γρήγορα σε ηπειρωτι
κή, τουλάχιστον, κλίμακα αντιπαραθέτοντας μια επανάσταση
και μια Μπολιβαριανή Αμερική στο ιμπεριαλιστικό σχέδιο δημι
ουργίας μιας παναμερικανικής αγοράς. Το ίδιο και στην Ευρώ
πη: Το εθνικό πλαίσιο μπορεί να επιτρέψει, όπως έδειξε η α
πόρριψη από τους Γάλλους, τους Ολλανδούς, τους Ιρλανδούς
του Ευρωσυντάγματος ή της Συνθήκης της Λισαβόνας, την
οργάνωση των αντιστάσεων στην οικοδόμηση μιας φιλελεύ
θερης Ευρώπης του «ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνι
σμού». Ωστόσο αυτή η απόρριψη επιβάλλει άμεσα την ανάγκη
ενός εναλλακτικού σχεδίου κοινωνικής και δημοκρατικής Ευ
ρώπης των λαών και των εργαζομένων, αλλιώς κινδυνεύουμε
να κλειστούμε σε μια σοβινιστική και ξενόφοβη λογική.
Όπως η βικτοριανή παγκοσμιοποίηση ευνόησε, με την ευ
καιρία των μεγάλων παγκόσμιων εκθέσεων του Λονδίνου και
του Παρισιού, τη διεθνοποίηση του αναδυόμενου εργατικού
κινήματος και τη συγκρότηση, το 1864, της Α' Διεθνούς, έτσι
και η φιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση επιφέρει τη διεθνοποίηση
των αντιστάσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Η γέννηση του κινή
ματος για μιαν άλλη παγκοσμιοποίηση το επιβεβαιώνει, από
την εξέγερση των Ζαπατίστας της 1ης Ιανουαρίου 1994, τα
παγκόσμια Κοινωνικά Φόρουμ του Πόρτο Αλέγκρε, του Μουμπάι ή του Ναϊρόμπι, ως τις διαδηλώσεις στο Σιάτλ εναντίον
της συνάντησης κορυφής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο
ρίου (ΠΟΕ) το 1999 και εκείνες της άνοιξης του 2003 εναντίον
του πολέμου στο Ιράκ. Σε σύγκριση με το διεθνισμό του 19ου
αιώνα, αυτός ο νέος διεθνισμός δεν αντιπαρατίθεται μόνο σε
εθνικούς καπιταλισμούς, αλλά και σε πολυεθνικές ή υπερεθνι
κές επιχειρήσεις και σε ένα πραγματικά παγκοσμιοποιημένο
χρηματιστικό κεφάλαιο. Τούτο εξηγεί την ανάδυση ενός αγρο-
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τικού διεθνισμού, αντιπροσωπευόμενου από τη Via Campesina7
που συγκεντρώνει αγρότες από 50 και πλέον χώρες, αντιμέτω

[Τρόπος

πους με τις ίδιες φίρμες της βιομηχανίας τροφίμων και τους ί

χρήσης]

διους διεθνείς προμηθευτές σπόρων, όπως η Monsanto ή η
Novartis.
6. «Η γερμανική αστική επανάσταση δεν θα μπορούσε να είναι
παρά το άμεσο πρελούδιο της προλεταριακής επανάστασης».
Οι σύγχρονες επαναστάσεις φαίνονται καταδικασμένες να χά
νουν τα ραντεβού τους, να έρχονται πολύ νωρίς ή πολύ αργά,
πάντα απρόοπτα, ταλαντευόμενες ανάμεσα στο «ήδη αργά»
και το «όχι ακόμα». Δεν φαίνεται να έρχονται ποτέ στην ώρα
τους. Οι αστικές πολιτικές επαναστάσεις επισφράγιζαν την ε
ξουσία μιας τάξης που είχε ήδη κατακτήσει ουσιαστικά την οι
κονομική και πολιτισμική εξουσία. Οι προλεταριακές επαναστά
σεις αντιθέτως είναι επαναστάσεις μιας τάξης που υφίσταται
τριπλή καταπίεση, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική, και η ο
ποία πρέπει να γίνει από το τίποτα, αν όχι το παν, τουλάχιστον
κάτι. Η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας δεν είναι λοιπόν γι'
αυτήν παρά η αρχή μιας διαδικασίας χειραφέτησης.
Γι' αυτό ακριβώς, όπως δηλώνει ο Μαρξ στην Προσφώνη
ση στην Ένωση των Κομμουνιστών το 1852, βγάζοντας τα συ

μπεράσματα από τις Επαναστάσεις του 1848, μπαίνει το κα
θήκον να «καταστήσουμε την επανάσταση διαρκή, έως ότου
σι λιγότερο ή περισσότερο κατέχουσες τάξεις να εκδιωχθούν
από την κυρίαρχη θέση τους' το προλεταριάτο να έχει κατα
κτήσει την κρατική εξουσία' η ένωση των προλεταρίων να έχει
προχωρήσει όχι μόνο σε μία χώρα, αλλά σε όλες τις κυριότερες χώρες του κόσμου». Διαρκής η επανάσταση είναι από τρι
πλή άποψη. Δεν αναγνωρίζει διαχωρισμό ανάμεσα στους δη
μοκρατικούς πολιτικούς σκοπούς της και τους κοινωνικούς

7. Διεθνής οργάνωση φτωχών χωρικών. Ο τίτλος της παραπέμπει
στη σφαγή άκληρων χωρικών στη Βία Καμπεοίνα της Βραζιλίας το
1996. (Σ.χ.Μ.)
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σκοπούς της, και δεν κάνει σχάση στη μέση του δρόμου ανάμεσα σε μιαν αστική επανάσταση και μια προλεταριακή επα
νάσταση. Δεν είναι ένα θαύμα που ξεφυτρώνει από το πουθε
νά, αλλά ωριμάζει στους καθημερινούς αγώνες, στη συσσώ
ρευση νικηφόρων εμπειριών ή ηττών και εμθαθύνεται, πέραν
της κατάκτησης της πολιτικής εξουσίας, με τον ριζικό μετα
σχηματισμό των σχέσεων ιδιοκτησίας, της οργάνωσης και του
καταμερισμού εργασίας, των συνθηκών της καθημερινής ζω
ής. Τέλος, αρχίζοντας στο εθνικό πλαίσιο, δεν σταματάει στα
σύνορα και δεν ολοκληρώνεται πραγματικά παρά εκτεινόμενη
σε ηπειρωτική και παγκόσμια κλίμακα. Είναι λοιπόν πράξη και
ταυτόχρονα διαδικασία, ρήξη και ταυτόχρονα συνέχεια.
7. Σε αντίθεση με έναν αντιδραστικό μύθο που παρουσιάζει
τον κομμουνισμό ως θυσία του ατόμου στην ανώνυμη συλλογικότητα, το Μανιφέστο τον προσδιορίζει ως μια κοινότητα
«όπου η ελεύθερη ανάπτυξη του καθενός είναι προϋπόθεση
για την ελεύθερη ανάπτυξη όλων». Προσδιοριζόμενος έτσι, ο
κομμουνισμός είναι το αξίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης του

ατόμου. Δεν θα μπορούσε να συγχέεται ούτε με τις ψευδαι
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σθήσεις του απρόσωπου ατομισμού της κομφορμιστικής δια
φημιστικής ομοιομορφίας ούτε με τον ακατέργαστο εξισωτι-

[Τρόπος
χρήσης]

σμό ενός σοσιαλισμού του στρατώνα. Το ανθρώπινο είδος α
ντλεί από την ανάπτυξη των αναγκών και των ιδιαίτερων ικα
νοτήτων του καθενός και της καθεμιάς τα μέσα για τη δική του
συνολική ανάπτυξη. Αντιστρόφους, η ελεύθερη ανάπτυξη του
καθενός δεν νοείται ανεξάρτητα από την ελεύθερη ανάπτυξη
όλων. Καθότι η χειραφέτηση δεν είναι μια μοναχική ηδονή.
Πράγματι, τι πρέπει να γίνει ώστε η έκκληση στην προσω
πική πρωτοβουλία και ευθύνη να μην καταλήξει στην υποταγή
στις λογικές της κυριαρχίας εκτός από το να εφαρμοστεί μια ρι
ζική αναδιανομή του πλούτου, των εξουσιών και των γνώσε
ων; Πώς εκδημοκρατίζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης του
καθενός και της καθεμιάς χωρίς να συνοδεύεται αυτή η ανα-
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διανομή με ειδικά μέτρα θετικών διακρίσεων εναντίον των φυ
σικών ή κοινωνικών ανισοτήτων; Για να αναπτυχθεί, το σύγ
χρονο άτομο είχε ανάγκη από μέτρα κοινωνικής αλληλεγγύης
(εργατικός κώδικας, κοινωνική ασφάλιση, σύνταξη, δικαιώμα
τα των μισθωτών, δημόσιες υπηρεσίες), τα οποία, ακριβώς, οι
φιλελεύθερες αντιμεταρρυθμίσεις αποσκοπούν να καταργή
σουν για να επαναφέρουν την κοινωνία στην κατάσταση μιας
ανελέητης ανταγωνιστικής ζούγκλας.
Ενώ ο φιλελευθερισμός ισχυρίζεται ότι αναπτύσσει το άτο
μο, δεν αναπτύσσει στην παραγματικότητα παρά τον εγωισμό
στο πλαίσιο του ανταγωνισμού όλων εναντίον όλων, όπου η α
νάπτυξη του καθενός απαιτεί ως προϋπόθεση τη συντριβή ή
τον αποκλεισμό των άλλων. Η ελευθερία που προσφέρεται
στον καθένα δεν είναι η ελευθερία του πολίτη: είναι η ελευθε
ρία του καταναλωτή να διαλέγει ανάμεσα σε τυποποιημένα
προϊόντα. Οι φιλελεύθεροι ιδεολόγοι αναγορεύουν το ρίσκο σε
«αρχή αναγνώρισης της ατομικής αξίας». Αυτή η κουλτούρα
του ρίσκου και της αξίας χρησιμεύει ουσιαστικά ως δικαιολόγηση των πολιτικών κατεδάφισης των δεσμών αλληλεγγύης, με
την εξατομίκευση των μισθών, του εργάσιμου χρόνου, της
προστασίας και της ασφάλισης (ασθένεια, γεράματα, ανεργία)'
με την εξατομίκευση των συμβασιακών σχέσεων εις βάρος των
συλλογικών συμβάσεων και του κοινού νόμου' με την εξάρ
θρωση των θεσμικών πλαισίων των μισθωτών υπό το πρόσχη
μα μιας καλύτερης αναγνώρισης των ατομικών διαδρομών.
Όταν το γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα θέτει το ζήτημα του α
τόμου μεταξύ των προτεραιοτήτων του, δεν κάνει τίποτε άλλο
από το να τρέχει πίσω από τη φιλελεύθερη απάτη. Το γεγονός
ότι αυτό το θέμα διαποτίζει ολοένα και περισσότερο τη νεογλώσσα του είναι αποτέλεσμα ενός ρητορικού ανταγωνισμού
με την πολλαπλή χρήση του όρου «ατομικό» από το σαρκοζισμό: ατομική ιδιοκτησία, ατομική επιτυχία, ατομική ασφάλεια
κ.λπ. Αυτή η ιδεολογική εκμετάλλευση αποβλέπει στην παρά
καμψη των θεμιτών προσδοκιών των κοινωνιών μας. Η ανάI πτύξη των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων του καθενός και

της καθεμιάς είναι ένα κριτήριο προόδου πιο πειστικό από πλεί-
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στες όσες περιβαλλοντοκτόνες βιομηχανικές επιδόσεις. Ανα
γνωρίζοντας την αποφασιστική σημασία της αντίθεσης ανάμε

[Τρόπος
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σα στο κεφάλαιο και στην εργασία, δεν σημαίνει καθόλου ότι
παραβλέπουμε τις ανάγκες προσωπικής ανάπτυξης, αναγνώ
ρισης, δημιουργικότητας. Ο καπιταλισμός, που ισχυρίζεται ότι
τις ικανοποιεί, στην πραγματικότητα τις φυλακίζει στα ασφυ
κτικά όρια του εμπορευματικού κομφορμισμού και της χειρα
γώγησης των επιθυμιών, συσσωρεύοντας στερήσεις και απο
γοητεύσεις.
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ
Στην Επανάσταση του 1848 το φάντασμα του κομμουνισμού
απέκτησε λοιπόν σάρκα και οστά. Στα Απομνημονεύματά του
ο Τοκθίλ (Tocqueville) περιγράφει τον τρόμο ενός συναδέλφου
του βουλευτή του οποίου το αυτί είχε πιάσει τα λόγια νεαρών
υπηρετών του που ονειρεύονταν στους βοηθητικούς χώρους
της οικίας του την κατάργηση της εξουσίας των αφεντικών.
Περίμενε φρονίμως τη συντριβή της εξέγερσης για να τους α
πολύσει και να τους στείλει στις τρώγλες τους. Ο ίδιος ο Τοκθίλ
θυμάται επίσης ότι είχε διασταυρωθεί στην οδό Σεντ-Ονορέ
με ένα «πλήθος εργατών που άκουγαν τις κανονιές»: «Αυτοί οι
άνδρες φορούσαν τις φόρμες τους, που είναι, ως γνωστόν, η
στολή μάχης καθώς και η στολή εργασίας τους. Παρατηρού
σαν με μια χαρά που μόλις συγκροτούσαν ότι ο ήχος του κα
νονιού φαινόταν ολοένα και πιο κοντινός, πράγμα που σήμαινε ότι η εξέγερση κέρδιζε έδαφος. Διαισθανόμουν ήδη ότι ο
λόκληρη η εργατική τάξη μετείχε, είτε με τα χέρια είτε με την
καρδιά, στον αγώνα' αυτό το περιστατικό το επιβεβαίωσε.
Πράγματι, το πνεύμα της εξέγερσης κυκλοφορούσε σε ολό
κληρη αυτή την τεράστια τάξη και σε καθένα από τα μέρη της,
όπως κυκλοφορεί το αίμα σε ένα σώμα' πλημμύριζε τις συνοι
κίες όπου δεν γίνονταν μάχες, όπως κι εκείνες που χρησίμευαν
ως θέατρο μάχης, είχε εισδύσει στα σπίτια μας, ολόγυρα, από
πάνω μας κι από κάτω μας. Οι χώροι οι ίδιοι όπου πιστεύαμε
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ότι ήμαστε αφέντες έβριθαν οικιακών εχθρών' κάτι σαν ατμό-

Μπεντχπντ:

σφαίρα εμφυλίου πολέμου περιτύλιγε το Παρίσι, μια ατμό
σφαιρα μέσα στην οποία ήμασταν υποχρεωμένοι να ζήσουμε,
σε όποιο σημείο κι αν καταφεύγαμε».
Και να γιατί το φάντασμα χαμογελάει.
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> 5. Γιατί οι επαναστάσεις δεν είναι ποτέ στην ώρα τους

Ήδη αργά... Όχι ακόμα... Ένας κό
σμος πεθαίνει, ένας άλλος μοχθεί να γεννηθεί.
Στο μεσοδιάστημα, το αναγκαίο και το δυνητικό δεν αντα
μώνονται πλέον. Αυτή είναι η τραγική μοίρα των επαναστάσε
ων. Ο Μαρξ το προαισθάνεται με την ευκαιρία των γεγονότων
του 1848: «Η επανάσταση μπορεί να ξεσπάσει πιο νωρίς απ'
ό,τι επιθυμούμε. Τίποτε δεν είναι χειρότερο για τους επανα
στάτες από το να υποχρεωθούν να ασχοληθούν με την προ
μήθεια ψωμιού» (γράμμα της 19ης Αυγούστου 1852). Η προ
μήθεια ψωμιού παρέμεινε ωστόσο πρωταρχικό ζήτημα για τις
επαναστάσεις του 20ού αιώνα.
Η ΑΠΡΟΟΠΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Πιο σαφής, ο Ένγκελς εκμυστηρεύεται σε ένα γράμμα του:
«Έχω κάτι σαν προαίσθηση ότι το κόμμα μας, λόγω της μαλθακότητας και της αναποφασιστικότητας των άλλων κομμά
των, μπορεί να βρεθεί ξαφνικά, μια ωραία πρωία, στην κυβέρ
νηση για να εφαρμόσει μέτρα που δεν θα είναι άμεσα προς το
συμφέρον μας, αλλά θα ανταποκρίνονται στα συμφέροντα της
επανάστασης γενικώς και ειδικά στα συμφέροντα της μικροα
στικής τάξης. Σε αυτές τις συνθήκες, ωθούμενοι από τον προ
λεταριακό λαό, θα είμαστε αναγκασμένοι να προθούμε σε κομ
μουνιστικούς πειραματισμούς και να κάνουμε άλματα προς τα
εμπρός, τα οποία ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα ότι δεν
έρχονται στην ώρα τους. Σε αυτά τα ζητήματα, χάνει κανείς το
κεφάλι® του -ας ελπίσουμε ότι το χάνει μόνο με την κυριολε-

8. Τα «λογικά του» (βέβαια). Το κρατάμε έτσι όμως για να γίνει κατα
νοητό το λογοπαίγνιο που ακολουθεί... (Σ.τ.Μ.)

Mnevocmr

κτική έννοια- και παράγεται μια αντίδραση, και, ώσπου ο κό
σμος να είναι σε θέση να εκφέρει ιστορική κρίση σχετικά με τα
γεγονότα, μας βλέπουν όχι μόνο σαν άγρια θηρία, αλλά επι
πλέον σαν ηλίθιους, πράγμα που είναι χειρότερο. Δεν κατα
φέρνω να φανταστώ ότι μπορεί να γίνει αλλιώς... Το καλύτερο
θα ήταν, προθλέποντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να παράσχει
εκ των προτέρων η φιλολογία του κόμματός μας τις βάσεις για
την ιστορική του αποκατάσταση» (γράμμα της 12ης Απριλίου
1853). Πράγματι, είναι πολλοί εκείνοι που, ωθούμενοι από τις
περιστάσεις να πάρουν μέτρα που δεν είχαν προθλέψει ούτε ε
πιθυμήσει, έχασαν το κεφάλι τους με την κυριολεκτική έννοια.
Πολλοί το έχασαν και με τη μεταφορική.9 Η ελπίδα του Ένγκελς
όμως ότι η κριτική κομμουνιστική φιλολογία θα μπορούσε να ε-
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9. 'Εχασαν τα λογικά τους... (Σ.ι.Μ .)

πιτρέψει το ξέμπλεγμα των μίτων της τραγωδίας και τον σω-
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στό προσανατολισμό μέσα στους λαβυρίνθους της ιστορίας
μπορεί να μην είναι εντελώς φρούδα.
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Κάθε παρούσα κατάσταση είναι ένα σύμπλεγμα παραγό
ντων που υπάγονται σε διαφορετικές χρονικότητες: «Εκτός α
πό όλα τα σύγχονα δεινά μας, κληρονομήσαμε ένα σωρό πα
λιά και απαρχαιωμένα δεινά που εξακολουθούν να επιβιώνουν,
με όλες τις εντελώς αναχρονιστικές πολιτικές και κοινωνικές
σχέσεις που τα συνοδεύουν (zeitwidrigen gesellschaftlichen
un d politischen Vertialtnissen)».10 Οι επαναστάσεις δένουν δε
μάτι ένα ετερόκλητο σύνολο παραγόντων. Συνδυάζουν παρά
ταιρους χρόνους. Εκεί συμπλέκονται τα καθήκοντα του χθες
με εκείνα του αύριο. Και γι' αυτό είναι άστατες, μεταμορφώ
νονται και μετασχηματίζονται εύκολα, δεν ανάγονται σε έναν
απλό ορισμό, «προλεταριακή» ή «αστική», «κοινωνική» ή «ε
θνική»: «Το όνομα με το οποίο μια επανάσταση αρχίζει δεν εί
ναι ποτέ εκείνο που θα γράψει στη σημαία της την ημέρα του
θριάμβου της. Για να εξασφαλίσουν τις δυνατότητες επιτυχίας
τους, τα επαναστατικά κινήματα είναι αναγκασμένα στη σύγ
χρονη κοινωνία να δανείζονται τις σημαίες τους στην αρχή α
πό τα στοιχεία του έθνους τα οποία, όσο και αν αντιτίθενται
στην επίσημη κυβέρνηση, βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με την
υπάρχουσα κοινωνία. Με λίγα λόγια, οι επαναστάσεις οφείλουν
να αποσπάσουν το εισιτήριό τους στη δημόσια σκηνή από τις
ίδιες τις κυρίαρχες τάξεις».11
Οι επαναστάσεις δεν είναι λοιπόν ποτέ στην ώρα τους.
Μοιρασμένες ανάμεσα στο «ήδη αργά» και στο «όχι ακόμα»,
ανάμεσα σ' αυτό που έρχεται πολύ νωρίς και σ' αυτό που έρ
χεται πολύ αργά, δεν γνωρίζουν το «ακριβώς στην ώρα»: «Αν
η Κομμούνα [εκείνη του 1793] είχε έρθει πολύ νωρίς, με τις
προσδοκίες της για αδελφοσύνη, ο Μπαμπέφ ήρθε πολύ αρ-

10. Πρόλογος στην 1 η έκδ. (1867) του Βιβλίου I του Κεφαλαίου στα
γερμανικά.
11. Kari Maw, New York Daily Tribune, 27 Ιουνίου 1857.
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γά». Και «αν το προλεταριάτο δεν μπορούσε ακόμα να κυθερνήσει τη Γαλλία, η αστική τάξη δεν μπορούσε πλέον να την
κυβερνήσει».12 Σε αυτή την απόσταση ανάμεσα στο αναγκαίο
και το εφικτό συμβαίνει η τραγωδία, εκείνη του Ιουνίου 1848
ή του Ιουλίου 1917, ή ακόμα εκείνη του Ιανουαρίου 1919 στη
Γερμανία, την οποία η Ρόζα Λούξεμπουργκ (Rosa Luxemburg)
και ο Καρλ Λίμπκνεχτ (Karl Liebknecht), οι δύο μεγάλες φυσιο
γνωμίες του νέου Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος,
πλήρωσαν με τη ζωή τους. Τέχνη των διαμεσολαθήσεων, η
πολιτική είναι λοιπόν μια τέχνη της κατάλληλης στιγμής και
του απρόοπτου.
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΓΡΑΦΗ ΤΗΖ ΙΓΓΟΡΙΑΖ
«Η φιλοσοφία της ιστορίας του Χέγκελ είναι η τελευταία συνε
πής έκφραση αυτού του τρόπου που έχουν οι Γερμανοί να γρά
φουν την ιστορία, όπου δεν πρόκειται για πραγματικά συμφέ
ροντα, ούτε καν για πολιτικά συμφέροντα, αλλά για καθαρές ι
δέες... Αυτή η αντίληψη είναι αληθινά θρησκευτική» γράφει το
ντουέτο Μαρξ-Ενγκελς στη Γερμανική ιδεολογία.11 Οι φιλόσο
φοι, συνεχίζουν, αποδεικνύονται ανίκανοι να πραγματευτούν
τα «πραγματικά ιστορικά γεγονότα ή ακόμα και τις πραγματι
κά ιστορικές παρεμβάσεις της πολιτικής στην ιστορία». Δεν
προτείνουν «ως αντιστάθμισμα» παρά μιαν «αφήγηση που δεν
στηρίζεται σε σοβαρή μελέτη, αλλά σε ιστορικές συναρμογές
και λογοτεχνικά κουτσομπολιά». Επίσης, στον Προυντόν δεν υ
πάρχει πλέον ιστορία, αλλά «το πολύ πολύ η ιστορία μέσα στην
ιδέα», μια «παρωδία ιστορίας». Σε αυτές τις θρησκευτικές ή ιδεαλιστικές αντιλήψεις για την ιστορία πρέπει να αντιπαρατεθεί μια υλιστική και κοσμική αντίληψη.

Ml

12. Φρίντριχ Ένγκελς, Γράμμα της 20ής Ιουνίου 1887 στον Καρλ Κάουτσκι και εισαγωγή του 1882 στην επανέκδοοη του Ο εμφύλιος πόλεμος
στη Γαλλία.
13. Karl Marx - Friedrich Engels, L'ld4ologie allemande, Παρίσι, Editions
sociales, x.x., o. 71.

Μαρξ
[Τρόπος
χρήσης]

Αυτή η κοσμική ιστορία δεν έχει προκαθορισμένο νόημα και
δεν επιδιώκει προκαθορισμένο σκοπό. Παραμένει ωστόσο νοήσιμη. Η τριλογία των ταξικών αγώνων στη Γαλλία είναι, έτσι, το
έργο ενός αφηγητή νέου τύπου, του οποίου η αφήγηση επινοεί
και παράγει πολιτική.1,1Αυτή η μεγάλη αφήγηση μιας εικοσιπενταετίας ταξικών αγώνων κάνει πιο σύνθετη την πλοκή, σπά
ζει τη γραμμική εκτύλιξη του χρόνου. Η ιστορία της δεν είναι
ευθεία. Προχωρά συχνά «από την κακή πλευρά» της. Έχουν
προσάψει στον Μαρξ ότι υπερασπίζεται, στο όνομα της προ
όδου, την αποικιοκρατία ως επιβεβλημένη μορφή εκσυγχρονι-

14. Βλ., σχετικά, χο ωραίο θιθλίο του Jean-Franfois Hamel, Revenances
de I'histoire. Repetition, narrativite, modernity ΠαρΙοι, Minuit, 2006.
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σμού. Πρόκειται για παρανόηση της θεώρησής του. Η ιστορία
δεν είναι γι' αυτόν μια ευθεία γραμμή, αλλά μια διαδοχή δια
σταυρώσεων και διακλαδώσεων: «Ασφαλώς η Αγγλία, προκαλώντας μια επανάσταση στο Ινδουστάν, κινούνταν αποκλει
στικά από τα βρόμικα αυμφέροντά της και ο τρόπος που τα ε
πέθαλε ήταν ηλίθιος. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτη
μα είναι αν η ανθρωπότητα μπορεί να επιτελέσει το πεπρωμέ
νο της χωρίς να επαναστατικοποιήσει ριζικά τις κοινωνικές
σχέσεις στην Ασία. Αν η ανθρωπότητα δεν το μπορεί, τότε η
Αγγλία, όποια κι αν είναι τα εγκλήματα που μπορεί να διέπραξε, θα είναι το ασυνείδητο όργανο της ιστορίας βάζοντας
μπρος αυτή την επανάσταση».’5
Μακριά από τα διδακτικά παραμύθια και τους ηθοπλαστικούς μύθους, η ιστορία θα έχει προχωρήσει, ακόμα μια φορά,
από την κακή της πλευρά. «Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο πολι
τισμού που να μην είναι επίσης στοιχείο βαρβαρότητας» θα
γράψει ο Βάλτερ Μπένγιαμιν (Walter Benjamin). Ομοίως, όσο
θα βασιλεύει ένα σύστημα εκμετάλλευσης και καταπίεσης, η
πρόοδος και η καταστροφή παραμένουν για τον Μαρξ θανά
σιμα αγκαλιασμένες. Γι' αυτό ακριβώς η ιστορία πρέπει να νο
είται πολιτικά και η πολιτική να νοείται ιστορικά.
«Η κοινωνική επανάσταση του 19ου αιώνα δεν μπορεί να
αντλήσει την ποίησή της από το παρελθόν, αλλά μόνο από το
μέλλον. Δεν μπορεί να αρχίσει το δικό της έργο πριν απαλλαγεί
από κάθε δεισιδαιμονία του παρελθόντος. Οι προηγούμενες ε
παναστάσεις είχαν ανάγκη από ιστορικές αναμνήσεις για να
κρύψουν από τον εαυτό τους το ίδιο τους το περιεχόμενο. Η
επανάσταση του 19ου αιώνα πρέπει να αφήσει τους νεκρούς
να θάψουν τους νεκρούς τους για να πραγματοποιήσει τον δι
κό της σκοπό. Άλλοτε η φρασεολογία ξεπερνούσε το περιεχό
μενο, τώρα το περιεχόμενο είναι αυτό που ξεπερνά τη φρα
σεολογία». Στη 18η Μπριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη ο

I

15. Kari Marx, New York Daily Tribune, 25 Ιουνίου 1853.

Μαρξ, ως κοσμικός αφηγητής, παροτρύνει τους συγχρόνους
του να κάνουν πολιτικά την ιστορία αντί να την υφίστανται
θρησκευτικώς.

Μαρξ
[Τρόπος
χρήσης]

Η τριλογία του σχετικά με τους ταξικούς αγώνες στη Γαλ
λία συνιστά μια κριτική γραφή της ιστορίας όπου το γεγονός,
τα άτομα, οι χαρακτήρες έχουν όλη τους τη θέση' όπου το δυ
νητικό δεν έχει λιγότερη σημασία από το πραγματικό. Συγκε
κριμενοποιείται, έτσι, η ρήξη με τις θεωρησιακές φιλοσοφίες
της ιστορίας, που προαγγέλλεται στην Αγία οικογένεια και στη
Γερμανική ιδεολογία. Στην Αγία οικογένεια ο Μαρξ και ο Ένγκελς απορρίπτουν λοιπόν την απολογητική θεώρηση σύμφω

να με την οποία ό,τι έχει συμθεί έπρεπε αναγκαστικά να συμβεί ώστε ο κόσμος να είναι αυτός που είναι και να είμαστε αυ
τό που είμαστε: «Χρησιμοποιώντας θεωρητικά τεχνάσματα
θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι η μέλλουσα ιστορία
είναι ο σκοπός της παρελθούσας ιστορίας». Σε αυτόν το φετιχισμό μιας Ιστορίας με γιώτα κεφαλαίο, αναγόμενης σε μια εκκοσμικευμένη μορφή του Πεπρωμένου ή της Πρόνοιας, αντιπαραθέτουν, στη Γερμανική ιδεολογία, μιαν αντίληψη απολύτως απομυθοποιημένη: «Η ιστορία δεν είναι παρά η διαδοχή
γενεών που έρχονται η μία πίσω από την άλλη».
Μια λακωνική διατύπωση του Ένγκελς στην Αγία οικογέ
νεια συνοψίζει άριστα τη ριζική αλλαγή οπτικής: «Η ιστορία δεν

κάνει τίποτα». Δεν είναι ένας νέος θεός που κινεί, υποτίθεται,
τα νήματα της ανθρώπινης κωμωδίας. «Οι άνθρωποι κάνουν
την ιστορία σε συνθήκες που δεν διάλεξαν αυτοί». Αυτή η κο
σμική ιστορία, που καθορίζεται μέσα στην πάλη και από την
πάλη, δικαιολογεί πλήρως τον τίτλο ενός ωραίου βιβλίου του
Μισέλ Βαντέ (Michel Vadee): Marx, pen seurd u possible [Map£
στοχαστής του δυνητικού].16

Απασχολημένος με την Κριτική της πολιτικής οικονομίας,
που δεν τελειώνει ποτέ και η οποία είναι επίσης μια ιδιότυπη

16. Michel Vad&, Marx, penseur du possible, Παρίσι, Klincksieck, 1992.
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γραφή της ιστορίας, ο Μαρξ δεν θεωρητικοποίησε φιλοσοφικά
τη διατύπωσή του. Δεν βρίσκουμε σχετικά παρά σκόρπιες πα
ρατηρήσεις σε σημειώσεις που δημοσιεύτηκαν στην εισαγωγή
των G m ndrisse-nota bene, γράφει ο Μαρξ. Αυτές οι οχτώ σύ
ντομες παρατηρήσεις, είδος υπομνήσεων τηλεγραφικού χαρα
κτήρα ριγμένων στο χαρτί, αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή.
Στην πρώτη, απέχοντας πολύ από έναν μηχανιστικό καθο
ρισμό της πολιτικής από την οικονομία, ο Μαρξ υπογραμμίζει
τη σημασία του πολέμου ως εργαστηρίου και χοάνης νέων κοι
νωνικών σχέσεων. Στη δεύτερη προτείνει να υποβάλουμε την
«ιδεατή ιστορία όπως έχει γραφεί μέχρι σήμερα» στη δοκιμασία
της «πραγματικής ιστορίας», για να απομυθοποιήσουμε την
«παλιά ιστορία των θρησκειών και των κρατών». Στην τρίτη υ
πογραμμίζει τη σημασία, για την κατανόηση του ιστορικού γί
γνεσθαι, των «δευτερογενών και τριτογενών γεγονότων», των

«παράγωγων, μεταβιβασμένων, μη πρωτογενών παραγωγικών

Μαρξ

σχέσεων», μεταξύ των οποίων και οι «διεθνείς σχέσεις». Στην έ
κτη συμβουλεύει να «μην παίρνουμε την πρόοδο με τη συνήθη

[Τρόπος
χρήσης]

αφηρημένη έννοια», αλλά να λαμβάνουμε υπόψη μας «την άνιση ανάπτυξη» ανάμεσα στις σχέσεις παραγωγής, τις νομικές
σχέσεις και τα αισθητικά φαινόμενα' με άλλα λόγια, να λαμβά
νουμε υπόψη μας τους παράκαιρους και μη συγχρονικούς πα
ράγοντες. Στην έβδομη υπογραμμίζει ότι η ιστορία «παρουσιά
ζεται ως αναγκαία εξέλιξη» και συμβουλεύει να φυλαγόμαστε
από κάθε μηχανιστική ερμηνεία: «Αλλά αιτιολόγηση του τυχαί
ου. Πώς. (Της ελευθερίας κ.λπ. επίσης). Επίδραση των μέσων
επικοινωνίας. Η παγκόσμια ιστορία δεν υπήρχε πάντα' η ιστορία
ως παγκόσμια ιστορία είναι αποτέλεσμα».
Αυτές οι σημειώσεις παρέχουν πολύτιμες ενδείξεις σχετικά
με αυτό που θα μπορούσε να ήταν μια «νέα γραφή της ιστο
ρίας» (σε ρήξη με τις μεγάλες θεολογικές ή τελεολογικές ι
στορίες), την οποία εύχεται ο Μαρξ. Ένα πασίγνωστο γράμμα
του 1877 μας βοηθάει να τις καταλάβουμε. Απαντώντας σε
Ρώσους αναγνώστες που θεώρησαν ότι βρήκαν στο Κεφάλαιο
μια γενική ιστορία της ιστορικής εξέλιξης, ο Μαρξ απορρίπτει
την ιδέα μιας «γενικής ιστορικο-φιλοσοφικής θεωρίας για όλες
τις χρήσεις, της οποίας το υπέρτατο πλεονέκτημα θα συνίστατο στο να είναι υπεριστορική». Αυτή η θεωρία για όλες τις
χρήσεις μιας μονόδρομης ιστορίας, μιας μεγάλης διδακτικής
αφήγησης, πάνω από την αβέβαιη ιστορία των συμφερόντων
και των αγώνων, θα εγγραφόταν στη συνέχεια των μεγάλων
ιδεαλιστικών φιλοσοφιών σχετικά με τη γενική Ιστορία με την
οποία ο Μαρξ έχει έρθει προ πολλού σε ρήξη. Σε μια ιστορία
ανοιχτή, η πολιτική επιλέγει μεταξύ πολλών δυνητικών εκδο
χών. Δεν υπάρχει πλέον «κανονική» εξέλιξη, αντιπαρατιθέμενη σε ανωμαλίες, σε ιστορικές αποκλίσεις ή παραμορφώσεις.
Τα γράμματα στη Βέρα Ζαζούλιτς, όπου ο Μαρξ φαντάζεται
για τη Ρωσία διάφορους τρόπους ανάπτυξης που θα επέτρε
παν να αποφύγει το γολγοθά του δυτικού καπιταλισμού, είναι
η απόδειξη.
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Ανάμεσα στους δύο τελευταίους Παγκόσμιους Πολέμους
αυτή η αντίληψη της ιστορίας, όπου το παρελθόν είναι προϋ
πόθεση του παρόντος χωρίς να το καθορίζει μηχανιστικά, α
ναπτύχθηκε κατά τρόπο πρωτότυπο από τους παράλληλους
στοχασμούς του Γκράμσι (Gramsci) και του Μπένγιαμιν. Σύμ
φωνα με τον πρώτο «δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να
προβλέψουμε επιστημονικά παρά τον αγώνα και όχι τις συγκε
κριμένες στιγμές του»: «Μόνο ο αγώνας και το αποτέλεσμά
του, όχι το άμεσο, αλλά εκείνο που εκφράζεται σε μια διαρκή
νίκη, θα πει τι είναι ορθολογικό και τι δεν είναι». Το νόημα της
πάλης δεν δίνεται λοιπόν από το άμεσο αποτέλεσμά της. Δεν
το βλέπουμε παρά εκ των υστέρων, υπό το φως μιας «διαρ
κούς νίκης». Αλλά τι να είναι μια «διαρκής νίκη» σε μια πάλη
«χωρίς τέλος του παιχνιδιού» και χωρίς Δευτέρα Παρουσία;
Για να τελειώνουμε με το δικαστήριο της Ιστορίας και τις ο
λέθριες αποφάσεις του, για να τελειώνουμε με τα γρανάζια και
τους οδοντωτούς τροχούς της προόδου, όπου τα πάντα έρ
χονται, υποτίθεται, στην ώρα τους για όποιον ξέρει να περιμέ
νει, ο Βάλτερ Μπένγιαμιν αντιστρέφει ριζικά τη σχέση ανάμε
σα στην ιστορία και την πολιτική. Κατ' αυτόν, πρέπει να εξετά
ζουμε το παρελθόν «όχι όπως πριν, με ιστορικό τρόπο, αλλά με
πολιτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας πολιτικές κατηγορίες»' κα
θότι «η πολιτική υπερέχει, εφεξής, της ιστορίας». Το παρόν δεν
είναι ένας απλός κρίκος στη μηχανική αλυσίδα του χρόνου. Εί
ναι κατεξοχήν ο ρυθμικός και τσακισμένος χρόνος της πολιτι
κής, ο χρόνος της δράσης και της απόφασης. Παίζονται σ' αυ
τόν και ξαναπαίζονται διαρκώς το νόημα του παρελθόντος και
το νόημα του μέλλοντος. Η πολιτική είναι ακριβώς αυτή η τέ
χνη του παρόντος και του απρόοπτου, της συγκυρίας και της
κατάλληλης στιγμής.
Σε αντίθεση με το θρησκευτικό θαύμα, που ξεφυτρώνει α
πό το πουθενά, ή την καθαρή θεϊκή βούληση, οι επαναστάσεις
έχουν τις αιτίες τους. Αλλά ξεσπούν εκεί που δεν τις περιμέ
νουμε και όταν δεν τις περιμένουμε. Αναγκαστικά απρόοπτες,
901 ποτέ στην ώρα τους στο ραντεβού, μας σκαρώνουν εκπλή-

ξεις. Με κίνδυνο να βρουν απροετοίμαστους τους πρωταγω

Μαρξ

νιστές τους και να τους κάνουν να μην ανταποκρίνονται στο

[Τρόπος

ρόλο τους. Στοχαστής της πάλης, και όχι του νόμου, ο Μαρξ
δεν είναι λοιπόν ένας φιλόσοφος της ιστορίας. Είναι ένας στρα

χρήσης]

τηγικός στοχαστής της πολιτικής.
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> 6. Γιατί η πολιτική απορρυθμίζα τα ρολόγια

Προσάπτουν συχνά στον Μαρξ
και στον Ένγκελς έναν ρηχό οικονομικό ντετερμινισμό και μά
λιστα ορισμένοι φτάνουν στο σημείο να λυπούνται για την υ
ποτιθέμενη απουσία πολιτικής σκέψης στο έργο τους. Αν εν
νοούν με αυτό ότι δεν υπάρχει στον Μαρξ θεωρία της κοινο
βουλευτικής δημοκρατίας ή πολιτική φιλοσοφία με την έννοια
που δίνουν οι «πολιτικές επιστήμες» και τα ομώνυμα ινστιτού
τα, είναι αλήθεια. Και τούτο εξηγείται. Ο Μαρξ είναι ένας οξυ
δερκής -και παραγνωρισμένος- παρατηρητής της αγγλικής
κοινοβουλευτικής ζωής, αλλά στην Ευρώπη της εποχής του
δεν υπάρχουν κοινοβουλευτικά καθεστώτα. Αντιθέτως, βρί
σκουμε σ' αυτόν μια κριτική του κρατικού λόγου που συμπο
ρεύεται με την κριτική της πολιτικής οικονομίας. Πράγματι, με
την κριτική του στο χεγκελιανό κράτος αναζητά μια πολιτική
του καταπιεσμένου, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο εκείνοι
που είναι αποκλεισμένοι ή κρατούνται μακριά από την κρατική
σφαίρα επινοούν, στους καθημερινούς αγώνες τους, τη δική
τους πολιτική' μια πολιτική του γεγονότος, που σχίζει τον πέ
πλο της κοινωνικής αναπαραγωγής, της οποίας οι πόλεμοι και
οι επαναστάσεις είναι οι ακραίες μορφές.
Στην τριλογία του Μαρξ για τους ταξικούς αγώνες στη Γαλ
λία, όπως και στα άρθρα του Ένγκελς για την ευρωπαϊκή γεω
πολιτική, αναδύεται μια καινοτόμα αντίληψη για την πολιτική,
για την αντιπροσώπευση, για το κράτος, για τη δημοκρατία.17

17. Les Luttes de classes en France (1850), ακολουθούμενο από το Le
18 Brumaire de Louis Bonaparte (σειρά «Folio»), Παρίσι, Gallimard, 2002.
La Cuerre civile en France, Παρίσι, Editions sociales, 1968. Για το Le 18
Brumaire θλ. τις επανεκδόσεις (2007) οτις σειρές « Le Livre de poche» I
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Ο Μαρξ αναλύει εκεί τις πολιτικές συγκυρίες νοούμενες όχι
σαν απλούς απόηχους των οικονομικών μηχανισμών, αλλά ως
συμπυκνώσεις πολλαπλών παραγόντων. Όπως στις εκδηλώ
σεις του φροϊδικού ασυνείδητου, οι συσχετισμοί κοινωνικών
δυνάμεων και ο ρόλος των ατόμων αποκαλύπτονται μέσα από
ένα διαρκές παιχνίδι μετατοπίσεων και συμπυκνώσεων, ονεί
ρων και ολισθημάτων της γλώσσας. Η πολιτική δράση δεν α
νάγεται ποτέ στη ρηχή απεικόνιση μιας ιστορικής λογικής ή
στην επιτέλεση ενός πεπρωμένου γραμμένου εκ των προτέρων. Η αβεβαιότητα του γεγονότος κατέχει εκεί όλη της τη θέ
ση. Μικρές αιτίες, μεγάλα αποτελέσματα: Το Φεβρουάριο του
1848 μια καμπάνια συμποσίων για το δικαίωμα ψήφου ξεπερ
νά το σκοπό των οργανωτών της και επιφέρει την πτώση της
μοναρχίας. «Κάθε επανάσταση έχει ανάγκη από ένα θέμα συ
μποσίου. Η καθολική ψηφοφορία είναι το θέμα του συμποσίου
της νέας επανάστασης».
Ένα «θέμα συμποσίου»! Κάθε επανάσταση είχε το δικό της:
μια ολοφάνερη αδικία, ένα σκάνδαλο, μια προβοκάτσια. Από
την απόπειρα αφόπλισης του λαού της Μπελβίλ το 1871 γεννήθηκε η Κομμούνα του Παρισιού. Η εξορία ενός αξιωματικού
που κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία κόντεψε να προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο. Η εκκένωση της Σορβόνης από τις αστυ
νομικές δυνάμεις οδήγησε στη γενική απεργία του Μάη του
1968. Το γεγονός σπάζει τη ρουτίνα της καθημερινής ζωής,
την άχαρη επανάληψη μιας «ιστορίας χωρίς γεγονότα»: «Πά
θη χωρίς αλήθεια, αλήθειες χωρίς πάθος' ήρωες χωρίς ηρωι
σμό, ιστορία που εκτυλίσσεται χωρίς γεγονότα' της οποίας η
μόνη κινητήρια δύναμη φαίνεται να είναι το ημερολόγιο, κου
ραστικό με τη μόνιμη επανάληψη των ίδιων εντάσεων και των
ίδιων χαλαρώσεων, ανταγωνισμών που θα 'λεγες ότι οξύνο-

(πρόλ. των |ean-Numa Ducange και Emmanuel Barrot) και «GarnierFlammarion» (πρόλ. του Gregoire Chamayou). Βλ. επίσης τα άρθρα του
Friedrich Engels «Le Ρό et le Rhin» ή «La Savoie, Nice et le Rhin», στο Karl
9 4 1 Marx - Friedrich Engels, tents militaires, Παρίσι, L'Heme, 1970.

νται κατά περιόδους από μόνοι τους, μόνο και μόνο για να αμβλυνθούν χωρίς να επιλυθούν».'8 Αυτές οι αράδες παραπέ
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«ημερολογίων» όπου τίποτε το απρόσμενο δεν αναμένεται να
συμθεί. Ο χρόνος αυτής της ιστορίας χωρίς ήρωες ούτε γεγο
νότα είναι εκείνος του ωρολογιακού μηχανισμού και της «μό
νιμης επανάληψης» των ωρών και των εποχών.
Η πολιτική πάλη αντιθέτως έχει τους δικούς της ρυθμούς.
Οι χτύποι της και οι παλμοί της δεν είναι εναρμονισμένοι με ε
κείνους της οικονομίας. Ανάμεσα στην πολιτική, στο κοινωνικό,
το νομικό υπάρχει αναντιστοιχία. Το συμβολικό και το φαντα
στικό έχουν επίσης εκεί τη θέση τους. «Από τη στιγμή που αποδεικνύουμε μιαν άμεση σχέση [ανάμεσα στον τρόπο παρα
γωγής και στις πολιτικές ιδέες], τα πράγματα δεν ξεκαθαρί
ζουν, τουναντίον» προειδοποιεί ο γερο-Ένγκελς στο λυκόφως
της ζωής του.19 Παραμένει, εδώ, πιστός σ' αυτό που έγραφε
ήδη στα νιάτα του: «Αν υπάρχει ένα πράγμα που οι Γερμανοί
θεωρούν αυτονόητο, αλλά το οποίο οι Βρετανοί αδυνατούν να
παραδεχτούν, είναι το γεγονός ότι στην ιστορία τα υποτιθέμε
να υλικά συμφέροντα δεν συνιστούν ποτέ από μόνα τους αυ
τοσκοπό».20 'Οντας τέχνη της απόφασης, η πολιτική είναι ένας
στρατηγικός υπολογισμός με αβέβαιο αποτέλεσμα, καθότι «θα
ήταν σίγουρα πολύ βολικό να κάνουμε τη γενική ιστορία αν αρ
χίζαμε τον αγώνα υπό την προϋπόθεση ότι οι πιθανότητές μας
είναι απολύτως ευνοϊκές. Αυτή η ιστορία θα ήταν άλλωστε πο
λύ μυστικιστικού χαρακτήρα» (Καρλ Μαρξ, γράμμα της 17ης
Απριλίου 1871). Στις επαναστάσεις τα καθήκοντα του παρελ
θόντος, του παρόντος, του μέλλοντος αλληλοδιαπλέκονται.
Έτσι, «επιβάλλοντας τη Δημοκρατία», το προλεταριάτο του
Παρισιού κατακτά το 1848 το έδαφος για τη δική του απελευ-

18. Karl Marx, Le 18 Brumaire, ό.π.
19. Φ. Ένγκελς, γράμμα της 20ής Φεβρουάριου 1887 στον Καρλ Κάουτσκι.
20. Friedrich Engels, Rheinische Zeitung, 9 Δεκεμβρίου 1842.
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θερωτική πάλη, αλλά «δεν κατακτά καθόλου την εν λόγω απε-
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λευθέρωση καθ' εαυτήν», αφού η εργατική τάξη είναι «ακόμα
ανίκανη να επιτελέσει τη δική της επανάσταση».21 Από την άλ
λη όμως, οι εθνικές επαναστάσεις (γερμανική, ουγγρική, ιταλι
κή) εξαρτώνται ήδη από τη μοίρα της προλεταριακής επανά
στασης και «έχουν χάσει τη φαινομενική αυτονομία τους, την
ανεξαρτησία τους σε σχέση προς τη μεγάλη κοινωνική ανα
τροπή».22
Για να συνοψίσουμε, η πολιτική είναι μια σκηνή θεάτρου με
ένα σωρό μηχανορραφίες και παρερμηνείες, όπου οι πρωτα
γωνιστές παρουσιάζονται μεταμφιεσμένοι, ανταλλάσσουν ρό
λους, παίζουν συχνά ρόλους που δεν τους ταιριάζουν. Αυτό
δείχνει η κωμωδία της Δεύτερης Γαλλικής Αυτοκρατορίας και
οι κακοί ηθοποιοί της που υποδύονται τους πρώτους ρόλους.
Αυτό επιβεβαιώνει η απογοήτευση του Μαρξ από τα αποτελέ
σματα της επέκτασης του δικαιώματος ψήφου στην Αγγλία. Οι
πρώτοι σοσιαλιστές ήθελαν να πιστεύουν ότι η πολιτική πλειοψηφία θα αντιστοιχούσε στην κοινωνική πλειοψηφία, ότι η επέ
κταση του δικαιώματος ψήφου θα αρκούσε για μια «καλή αντι
προσώπευση» των καταπιεσμένων και θα επέτρεπε την κατάκτηση της καθολικής ευτυχίας. Η αγγλική εμπειρία ωστόσο α
ποκαλύπτει ότι οι εργαζόμενοι δεν ψηφίζουν αναγκαστικά με
βάση τα ταξικά τους συμφέροντα'τουναντίον. Είμαστε μακριά
λοιπόν από τον ρηχό κοινωνιολογικό ντετερμινισμό που προ
σάπτεται στον Μαρξ και τον Ένγκελς από τους επικριτές τους.
Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ
Στα βιβλία του Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία και Η 18η Μπριμέρ ο Μαρξ αρχίζει να βγάζει τα συμπεράσματα από τη δοκι

μασία της σφαγής των προλεταρίων του Παρισιού από μιαν α
ποχαλινωμένη αστική αντίδραση τον Ιούνιο του 1848: «Το
προλεταριάτο συσπειρώνεται ολοένα και περισσότερο γύρω
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21. Karl Marx, Les Luttes de classes en France, 6.n., o. 18 & 22.
22. Στο Ιδιο, ο. 41.

από τον επαναστατικό σοσιαλισμό, γύρω από τον κομμουνι
σμό, για τον οποίο η Ιδια η αστική τάξη εφηύρε το όνομα
Μπλανκί' αυτός ο σοσιαλισμός είναι η διαρκής κήρυξη της ε 
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πανάστασης».23 Αυτή η παράξενη διατύπωση δένει μαζί την

πράξη και τη διαδικασία, την ιστορία και το γεγονός, τη στιγμή
και τη διάρκεια. Επανέρχεται υπό τη μορφή συνθήματος στην
κατακλείδα της Προσφώνησης στην Ένωση Κομμουνιστών. Η
«πολεμική κραυγή» των εργαζομένων είναι εφεξής το σύνθη
μα «Επανάσταση διαρκώςί».
Διαρκής μέσα στο χρόνο, η κοινωνική επανάσταση είναι ε
πίσης διαρκής μέσα στο χώρο. Από το Μανιφέστο του 1848 ή
δη, το φάντασμα του κομμουνισμού δεν αρκείται να πλανιέται
πάνω από τη Γαλλία ή τη Γερμανία. Πλανιέται πάνω από την
Ευρώπη. Αυτή η ήπειρος, της οποίας η οργάνωση σε έθνη συ
νεχίζεται τότε με τις ενοποιήσεις της Ιταλίας και της Γερμανίας,
είναι, από τη Γαλλική Επανάσταση και έπειτα, όπως ήταν ήδη
την εποχή της Ρωμαιογερμανικής Αυτοκρατορίας ή του Τρια
κονταετούς Πολέμου, το θέατρο των στρατηγικών επιχειρή
σεων: «Όλη η Γαλλική Επανάσταση κυριαρχείται από τον πόλε
μο συνασπισμών, όλοι οι παλμοί της εξαρτώνται από αυτόν».24
Ο πόλεμος προσδιορίζει έναν ευρωπαϊκό γεωπολιτικό χώρο.
Είτε πρόκειται για το Σλέσθιχ-Χόλσταϊν, για τον πόλεμο της
Κριμαίας, για τους πολέμους της Ιταλίας ή για τον αυστροπρωσικό πόλεμο του 1866, ο Μαρξ και ο Ένγκελς δεν σταμα
τούν λοιπόν να στοχάζονται σε ηπειρωτική κλίμακα.
Τα εθνικά εδάφη είναι, έτσι, πεδία μάχης ενός εμφυλίου πο
λέμου πολύ ευρύτερης κλίμακας. Στο «Πάδος και Ρήνος» ο
Ένγκελς επεξεργάζεται από το 1859 ήδη μια πρωτότυπη χαρ
τογραφία των μελλοντικών επαναστάσεων, διότι «κανένας δεν
θα μπορούσε να βεβαιώσει ότι ο χάρτης της Ευρώπης θα είναι
οριστικός».25 Η στενή σχέση ανάμεσα στον πόλεμο και στην ε-

23. Στο Ιδιο, σ. 122.
24. Friedrich Engels, Pall Mall Gazette, 9 Δεκεμβρίου 1870.
25. Friedrich Engels, «Le P6 et le Rhin», 6.n.
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πανάσταση εγγράφεται ευθύς εξαρχής σ' αυτή την προοπτική.
Λειτουργική επινόηση των γενικών επιτελείων, ο καβγάς των
«φυσικών συνόρων» δείχνει, κατά τον Ένγκελς, ότι υπάρχει και
μια στρατιωτική, και όχι μόνο κοινωνική, παραγωγή του χώ
ρου. Έτσι, οι μυστικές διαπραγματεύσεις του Ναπολέοντα Γ'
σχετικά με τη Νίκαια και τη Σαβοΐα ενδιαφέρουν άμεσα τους
Γερμανούς, εφόσον είναι ενδεικτικές τής «χωρίς διφορούμενα
διακήρυξης από τη Γαλλία μιας θεωρίας των φυσικών συνό
ρων» η οποία αντιπροσωπεύει άμεση απειλή για τη Γερμανία
(με τη διεκδίκηση της αριστερής όχθης του Ρήνου, πάντα!).26
Η γεωγραφία χρησιμεύει, όντως, για να κάνουμε πόλεμο.
Σε ένα γράμμα της 2ας Σεπτεμβρίου 1870 στον Ένγκελς, ο
Μαρξ υπογραμμίζει τη στενή σχέση ανάμεσα στην ιστορία και
την πολιτική: «Όποιος δεν είναι εντελώς αποβλακωμένος από
τις κραυγές της στιγμής ή δεν έχει συμφέρον να παραπλανή
σει τον γερμανικό λαό θα καταλάβει ότι ένας πόλεμος ανάμε
σα στη Γερμανία και τη Ρωσία θα γεννηθεί αναγκαστικά από
τον πόλεμο του 1870, τόσο αναγκαστικά όπως ο πόλεμος του
1870 γεννήθηκε από τον πόλεμο του 1866. Λέω αναγκαστικά,
μοιραία, εκτός από την ελάχιστα πιθανή περίπτωση που θα ξεσπούσε προηγουμένως μια επανάσταση στη Ρωσία. Εκτός α
πό αυτή την ελάχιστα πιθανή περίπτωση, ο πόλεμος ανάμεσα
στη Γερμανία και στη Ρωσία μπορεί να θεωρηθεί ήδη τετελε
σμένο γεγονός». Μια τεσσαρακονταετία ήταν αρκετή για να ε
παληθευτεί η προφητεία. Ο γερμανο-ρωσικός πόλεμος έγινε.
Η επανάσταση δεν μπόρεσε να τον εμποδίσει, αλλά αναδύθη
κε από τα ερείπιά του για να καταλήξει σε έναν τριακονταετή
«ευρωπαϊκό εμφύλιο πόλεμο».
Προλογίζοντας το 1891 τον Εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία,
ο Ένγκελς προεκτείνει τη λογική τής εν λόγω πρόβλεψης:
«Δεν επαληθεύτηκε μήπως κατά γράμμα η πρόβλεψη σύμ
φωνα με την οποία η προσάρτηση της Αλσατίας-Λορένης
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26. Friedrich Engels, «La Savoie, Nice et le Rhin», ό.π.

"θα έριχνε τη Γαλλία στην αγκαλιά της Ρωσίας" και ότι, έπει
τα από αυτή την προσάρτηση, η Γερμανία ή θα γινόταν δε
δηλωμένος υπηρέτης της Ρωσίας ή θα ήταν υποχρεωμένη,
έπειτα από μια σύντομη ανάπαυλα, να εξοπλιστεί για έναν
νέο πόλεμο και, στην παραγματικότητα, "για έναν φυλετικό
πόλεμο εναντίον των συνασπισμένων σλαβικών και λατινικών
φυλών"; Δεν είναι μήπως αλήθεια ότι η προσάρτηση των
γαλλικών επαρχιών ώθησε τη Γαλλία στην αγκαλιά της Ρω
σίας; Και δεν βλέπουμε μήπως να κρέμεται καθημερινά πάνω
από τα κεφάλια μας, σαν δαμόκλεια σπάθη, η απειλή ενός πο
λέμου, με την έναρξη του οποίου όλες οι συνθήκες συμμαχίας των ηγεμόνων θα γίνουν καπνός; Ενός πολέμου για τον
οποίο τίποτε δεν είναι βέβαιο, εκτός από την απόλυτη βεβαι
ότητα της έκβασής του, ενός φυλετικού πολέμου που θα παραδώσει ολόκληρη την Ευρώπη στις καταστροφές δεκαπέ
ντε με είκοσι εκατομμυρίων οπλισμένων ανδρών». Ένας φυ
λετικός πόλεμος! Όπως από τον γαλλο-γερμανικό πόλεμο α
ναδύθηκε η Επανάσταση της Κομμούνας, από τον Α' Παγκό
σμιο Πόλεμο θα αναδυθεί η Οκτωβριανή Επανάσταση, από
τον Β' Παγκόσμιο η Κινεζική, η Ελληνική, η Βιετναμική, η Γιου
γκοσλαβική... Αλλά με ποιο τίμημα! Πάνω σε έναν τρομακτι
κό σωρό ερειπίων και πτωμάτων, του οποίου οι συνέπειες θα
βαραίνουν ολοένα και περισσότερο στη ζωή και στη σκέψη
των (επι)ζώντων. Σε σημείο που να μετατρέπουν σε εφιάλτες
τα όνειρα χειραφέτησης.
Η ΚΟΜΜΟΥΝΑ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
1850-1871: Ανοδος, παρακμή και πτώση της Δεύτερης Γαλλι
κής Αυτοκρατορίας! Ο Εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία ανα
πτύσσει τις ιδέες που άρχισαν να διατυπώνονται στη 18η
Μπριμέρ. Τα στρατιωτικά και γραφειοκρατικά όργανα του συγκεντροποιημένου κρατικού μηχανισμού «περισφίγγουν το ζω
ντανό σώμα της πολιτικής κοινωνίας σαν θόας σφιγκτήρας».

'Οσο η σύγχρονη πάλη των τάξεων συγκεκριμενοποιείται, η κα
ταπιεστική λειτουργία της κρατικής εξουσίας «δεν σταματάει
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να αναπτύσσεται».27 Ο μηχανισμός της μετατρέπεται σε «παρασιτικό εξόγκωμα μπολιασμένο στο σώμα της πολιτικής κοι
νωνίας». Αναδύεται εκ νέου, έτσι, υπό το φως των/πυρκαγιών
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της Κομμούνας, η ανηλεής κριτική της γραφειοκρατίας, που
είχε ιχνογραφηθεί το 1843 στο Χειρόγραφο του Κρόιτσναχ και
είχε αφεθεί έκτοτε σε αγρανάπαυση.
Το συντεχνιακό πνεύμα του Παλαιού Καθεστώτος επιβιώ
νει στη γραφειοκρατία, έγραφε τότε ο νεαρός Μαρξ, ως προϊ
όν του διαχωρισμού ανάμεσα στο κράτος και στην πολιτική
κοινωνία: «Το ίδιο πνεύμα που στο εσωτερικό της κοινωνίας
δημιουργεί τη συντεχνία δημιουργεί στο κράτος τη γραφειο
κρατία», η οποία είναι ο «κρατικός φορμαλισμός της πολιτικής
κοινωνίας», «η συνείδηση του κράτους, η βούληση του κρά
τους, η εξουσία του κράτους, όλα αυτά ενσαρκωμένα σε μια
συντεχνία, σχηματίζοντας μια ξεχωριστή και κλειστή κοινωνία
στο εσωτερικό το ίδιο του κράτους», «έναν ιστό πρακτικών
ψευδαισθήσεων», «την ψευδαίσθηση την ίδια του κράτους».
Το γραφειοκρατικό πνεύμα είναι «βαθύτατα ιησουίτικο και θεολογικό: οι γραφειοκράτες είναι οι Ιησουίτες και οι θεολόγοι
του κράτους' η γραφειοκρατία είναι η δημοκρατία-παπάς».28
Όσο για το γραφειοκράτη «θεωρούμενον ατομικά», ο σκοπός
του κράτους «γίνεται ο προσωπικός του σκοπός: είναι το κυ
νήγι των πιο υψηλών πόστων, είναι ο καριερισμός». Η κατάρ
γηση της γραφειοκρατίας δεν θα είναι λοιπόν δυνατή παρά «αν
το γενικό συμφέρον γίνει συγκεκριμένα, και όχι θεωρητικά, αφηρημένα, το μερικό συμφέρον, πράγμα που δεν μπορεί να
νοηθεί παρά αν το μερικό συμφέρον γίνει πραγματικά το γενι
κό συμφέρον».
Τριάντα χρόνια αργότερα, η Κομμούνα του Παρισιού, ευρεθείσα επιτέλους μορφή της κοινωνικής απελευθέρωσης, εμ
φανίζεται ως η έμπρακτη κριτική του γραφειοκρατικού κρά-

27. Karl Marx, La Guerre civile en France, ό.η., o. 257-258.
28. Karl Marx, Critique de la philosophie de I'Etat de Hegel, Παρίσι,
εκδ.10-18,1976.
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συμφέρον. Το «πιο σπουδαίο μέτρο» που πήρε δεν είναι ούτε
μια θεωρητική επινόηση ούτε ένας τεχνητός παράδεισος, δεν
είναι η εγκαθίδρυση ενός φαλαγγιστηρίου ή μιας ιδανικής κοι
νότητας, αλλά, απλά, η «ίδια της η ύπαρξη». Είναι η «άμεση α
ντίθεση της Αυτοκρατορίας», η «συγκεκριμένη μορφή της κοι
νωνικής Δημοκρατίας» που ονειρεύονταν κατά τις Τρεις Ένδο
ξες Μέρες εξέγερσης του 1830 και τις τραγικές μέρες του Ιούνη του 1848. Είναι, γράφει ακόμα ο Μαρξ, μια «επανάσταση ε
νάντια στο κράτος καθ' εαυτό, αυτό το εξωφυσικό έκτρωμα
της κοινωνίας», μια επανάσταση «για τη συντριβή αυτού του
φρικτού μηχανισμού ταξικής κυριαρχίας». Με άλλα λόγια, η
«σαφής άρνηση της Δεύτερης Αυτοκρατορίας» ως «ολοκλη
ρωμένης μορφής σφετερισμού του κράτους». Με την Κομ
μούνα «αρχίζει η χειραφέτηση της εργασίας».29
Η ριζική αντίθεση ανάμεσα στην Αυτοκρατορία και την
Κομμούνα αποκτά όλο της το νόημα όταν θυμόμαστε τα ψηλαφίσματα και τα ερωτήματα που έμεναν χωρίς απάντηση στα
προηγούμενα γραπτά του Μαρξ. Παρά τη γελοία μίμηση της

18ης Μπριμέρ του θείου, ο βοναπαρτισμός του ανιψιού δεν
παρουσιάζεται ως αναβίωση του αρχαίου καισαρισμού ούτε
ως γραφειοκρατικό κατάλοιπο της φεουδαρχίας του Παλαιού
Καθεστώτος, αλλά ως η κατάλληλη μορφή διακυβέρνησης, «η
μόνη δυνατή μορφή διακυβέρνησης σε μια εποχή όπου η α
στική τάξη έχει ήδη χάσει και η εργατική τάξη δεν έχει ακόμα
αποκτήσει την ικανότητα να κυβερνήσει το έθνος». Η αστική
τάξη είναι υποχρεωμένη να αναθέσει την άσκηση της εξουσίας
της σε ένα μηχανισμό που ενσαρκώνει μια παρωδία γενικού
συμφέροντος. Εκ πρώτης όψεως, αυτή η «σφετερισμένη δι
κτατορία του κυβερνητικού σώματος επί της κοινωνίας φαίνε
ται να ταπεινώνει εξίσου όλες τις τάξεις». Στην πραγματικότη
τα «έχει καταστεί η μόνη δυνατή μορφή κράτους με την οποία
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29. Karl Marx, La Guerre civile en France, 6.n., o. 212-216.

η τάξη των εκμεταλλευτών μπορεί να συνεχίσει να κρατάει υπόδουλη την τάξη των παραγωγών».30
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Ο Μαρξ βλέπει καλά ότι η εκλογή του Προέδρου με καθο-
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Μαρξ

λική ψηφοφορία δεν είναι παρά ένα δημοκρατικό χρίσμα που
του παρέχει ένα είδος εξουσίας «ελέω θεού»: Είναι Πρόεδρος
«λαϊκή χάριτι» και διατηρεί με το έθνος μια «προσωπική εξου
σία». Πίσω από αυτό το πρόσωπο, υψωμένο πάνω από τον α
νταγωνισμό των τάξεων χάρη στη μαγεία της ψήφου, στέκει έ
νας μηχανισμός κατ' εικόνα του, ένα «καθεστώς πραιτοριανών». Ο βοναπαρτισμός λοιπόν είναι κάθε άλλο παρά μια πε
ριπέτεια ή μια μεταμόρφωση της ταξικής κυριαρχίας: εμφανί
ζεται, λέει ο Ένγκελς, ως η «αναγκαία μορφή του κράτους σε
μια χώρα όπου η εργατική τάξη έχει ηττηθεί». Η γερμανική εκ
δοχή του, ο μπισμαρκισμός, ισχυρίζεται ότι «εμποδίζει» τους
καπιταλιστές και τους εργάτες να «παλεύουν μεταξύ τους».31
Είναι η «πραγματική θρησκεία της σύγχρονης αστικής τάξης»,
η οποία «δεν ασχολείται άμεσα με τη διακυβέρνηση». 'Εχει κα
λύτερα πράγματα να κάνει -να βγάζει κέρδη!- και μπορεί να α
ναθέσει αυτό το έργο σε αφοσιωμένους υπαλλήλους που συν
δέονται μαζί της με μύριους δεσμούς, αλλά μπορούν να δώ
σουν τη βολική ψευδαίσθηση ότι διαιτητεύουν αμερόληπτα τις
ιδιωτικές διαφορές προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.
Μια «βοναπαρτική μισοδικτατορία» επιβάλλεται, έτσι, ως «η
μόνη δυνατή μορφή διακυβέρνησης σε μια εποχή όπου η α
στική τάξη έχει ήδη χάσει και η εργατική τάξη δεν έχει ακόμα
αποκτήσει την ικανότητα να κυβερνήσει».32
Ο βοναπαρτισμός είναι μια έρπουσα μορφή κατάστασης έ
κτακτης ανάγκηςχπο σύγχρονο κράτος. Στην κοινοβουλευτική
δημοκρατία η κρατική εξουσία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως «δεδηλωμένο όργανο εμφυλίου πολέμου» παρά σε περίοδο

30. Ιτ ο ίδιο, σ. 257.
31. Friedrich Engels, Die preussische Militarfrage und die deutsche
Aibeitpartei, Αμβούργο 1865.
32. Karl Marx, La Guerre civile en France.
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κηρυγμένου εμφυλίου πολέμου, με άλλα λόγια σε καταστάσεις
«σπασμωδικές και έκτακτες». Με το θοναπαρτικό καθεστώς το
έκτακτο καθημερινοποιείται. «Κρατική εξουσία της ταξικής κυ
ριαρχίας στη σύγχρονη εποχή, τουλάχιστον στην ευρωπαϊκή ή
πειρο»,33εμφανίζεται εκ των υστέρων ως ένα εργαστήριο των
καθεστώτων έκτακτης ανάγκης του 20ού αιώνα.
Αντιστρόφως, ο κομμουνισμός, που δεν ήταν αρχικά παρά
ιδέα, ένας «φιλοσοφικός κομμουνισμός», βρίσκει με την Κομ
μούνα την πολιτική του μορφή. «Η εργατική τάξη δεν ελπίζει
θαύματα από την Κομμούνα», διότι δεν έχει «ιδανικό να πραγ
ματώσει» ή «έτοιμες ουτοπίες», αλλά προσδοκά «μονάχα να
ελευθερώσει τα στοιχεία της νέας κοινωνίας που φέρει στους

33. Είναι τα λόγια της κατακλείδας του Μαρξ στη δεύτερη προσπά
θεια σύνταξης του Εμφυλίου πολέμου στη Γαλλία.

κόλπους της η παλιά κοινωνία». Μέσα σε ένα τέταρτο αιώνα,
ο κομμουνισμός άλλαξε λοιπόν δέρμα: Πέρασε από τις αρχικές
μορφές του, φιλοσοφικές και ουτοπικές, στην επιτέλους ευρεθείσα πολιτική μορφή της χειραφέτησης. Η Κομμούνα προ
σπαθεί να «κάνει την ατομική ιδιοκτησία πραγματικότητα μετατρέποντας τα μέσα παραγωγής σε [...] απλά εργαλεία μιας
εργασίας ελεύθερης και συνεταιρισμένης», με βάση τα οποία
καθίσταται δυνατόν να στοχεύσουμε στη ρύθμιση της συνε
ταιριστικής παραγωγής στο πλαίσιο ενός εθνικού προγράμμα
τος.34 Εννοεί να απαλλοτριώοει τους απαλλοτριωτές, «να κα
ταστήσει την ατομική ιδιοκτησία πραγματικότητα», μεταβιβά
ζοντας «στις ενώσεις εργατών, έναντι ενδεχόμενων αποζη
μιώσεων, όλα τα εργαστήρια και τις φάμπρικες που είχαν κλεί
σει», καθώς οι ιδιοκτήτες τους το είχαν σκάσει στις Βερσαλίες
ή είχαν προτιμήσει να διακόψουν τη δραστηριότητά τους.
Πρόκειται για μια λογική γενικευμένου συνεταιρισμού και όχι
αυταρχικής κρατικοποίησης. Έτσι, η Κομμούνα όρισε «ευστόχως» μια κοινοτική επιτροπή στην οποία ανέθεσε να μελετήσει,
σε συνεργασία με εκπροσώπους των επαγγελματικών ενώσε
ων, «τον τρόπο μεταβίβασης των εγκαταλελειμμένων εργα
στηρίων και βιοτεχνιών σε εργατικούς συνεταιρισμούς, με α
ποζημίωση των φυγάδων καπιταλιστών».
Γραμμένα μέσα στη φωτιά της δράσης, αυτά τα κείμενα για
την Κομμούνα επιτρέπουν να θέσουμε τέρμα στο μύθο που πα
ρουσιάζει τον Μαρξ ως ακραίο οπαδό του συγκεντρωτισμού
και της κρατικής παρέμβασης απέναντι σε έναν Προυντόν γιρονδίνο, ελευθεριακό και οπαδό της αποκέντρωσης. Ο Μαρξ ε
κτιμά βεβαίως ότι ορισμένοι «εξέλαθαν αδικαιολόγητα» τη συ
γκρότηση της Κομμούνας που συντρίβει την εξουσία του σύγ
χρονου κράτους ως «απόπειρα διάσπασης σε μια συνομο
σπονδία μικρών κρατών -όπως ονειρεύονταν ο Μοντεσκιέ και

34. Σχετικά με αυτή τη διατύπωση όπου δεν αντιπαρσθέτει τη συλλο
γική ιδιοκτησία, αλλά την ατομική ιδιοκτησία στην ιδιωτική ιδιοκτησία βλ.
επίσης το κεφάλαιο XXXII του Βιβλίου I του Κεφαλαίου.
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εσφαλμένα την Κομμούνα «που συντρίβει τη σύγχρονη κρατι
κή εξουσία ως επάνοδο στη ζωή των μεσαιωνικών κοινοτή
των» που προηγήθηκαν της εν λόγω κρατικής εξουσίας.35
Ωστόσο, σχετικοποιεί τον ιστορικό ρόλο και την ιστορική σημα
σία της κρατικής συγκεντροποίησης. Η τελευταία υπήρξε χρή
σιμη για το σάρωμα των φεουδαρχικών ιδιαιτεροτήτων ή για
την υπεράσπιση της επανάστασης εναντίον των συνωμοσιών
του Παλαιού Καθεστώτος. Υποστηρίζει όμως, εναντίον του παρασιτικού και γραφειοκρατικού κράτους, εναντίον αυτής της
κυβερνητικής συγκεντροποίησης, μιαν αλληλέγγυα αποκέ
ντρωση στην προοπτική μιας συμμαχ/ας ανάμεσα στους αγρό
τες που καταπιέζονται από το Παρίσι και στους Παριζιάνους ερ
γάτες που καταπιέζονται από την επαρχιακή αντίδραση: «Το
Παρίσι, πρωτεύουσα των καταπιεστριών τάξεων και της κυ
βέρνησής τους, δεν μπορεί να είναι μια ελεύθερη πόλη, και η ε
παρχία δεν μπορεί να είναι ελεύθερη, εφόσον αυτό το Παρίσι
είναι η πρωτεύουσα. Η επαρχία δεν μπορεί να είναι ελεύθερη
παρά με την Κομμούνα του Παρισιού».36
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ή ΜΑΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ;
Η κρατική εξουσία έχει «εφεξής καταργηθεί» γράφει ο Μαρξ
σχετικά με τις έξι εβδομάδες ελευθερίας που εγκαθίδρυσε η
Κομμούνα. Καταργηθεί; Η έκφραση είναι παρατραβηγμένη. Ως
«άμεση αντίθεση της Αυτοκρατορίας», η Κομμούνα «έπρεπε
να απαρτίζεται από δημοτικούς συμβούλους εκλεγμένους με

35. Karl Marx, La Cuerre civile en France, ό.η., o. 45.
36. Στο Ιδιο, ο. 227. «Η αυθόρμητη μεγαλοφυής ιδέα της Κομμούνας»
γράφει με τη σειρά του ο ΑνρΙ Λεφέμπρ «ήταν η ρήξη, στο όνομα του λα
ού της πρωτεύουσας, με τον παραδοσιακό κρατικό συγκεντρωτισμό και
η πρόταοη ενός προγράμματος αποκέντρωσης» (Henri lefebvre. La Pro
clamation de la Commune, Παρίσι, Callimard, 1965, σ. 163).
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ψηφοφορία όλων των πολιτών, υπεύθυνους και ανακλητούς
ανά πάσα στιγμή». «Δεν επρόκειτο να είναι ένα κοινοβουλευτι
κό αλλά ένα δραστήριο σώμα, εκτελεστικό και ταυτόχρονα νο
μοθετικό». Οι υπάλληλοι και τα μέλη της Κομμούνας όφειλαν
να «εκτελούν τα καθήκοντά τους αμειθόμενοι με μισθούς ερ
γατών»: «Με λίγα λόγια, όλα τα δημόσια λειτουργήματα, ακό
μα και αυτά -σπάνια- που θα αφορούσαν την κεντρική διακυ
βέρνηση, έπρεπε να ασκούνται από κοινοτικούς και συνεπώς
τιθέμενους υπό τη διεύθυνση της Κομμούνας υπαλλήλους. Εί
ναι, μεταξύ άλλων, παράλογο να λέμε ότι τα κεντρικά λει
τουργήματα, όχι τα λειτουργήματα εξουσίας επί του λαού, αλ
λά εκείνα που επιβάλλονται από τις γενικές και καθημερινές α
νάγκες της χώρας, δεν θα μπορούσαν πλέον να ασκούνται. Αυ
τά τα λειτουργήματα θα υπήρχαν, αλλά οι υπάλληλοι οι ίδιοι
δεν θα μπορούσαν πλέον να υψωθούν πάνω από την πραγμα
τική κοινωνία, όπως στον παλιό κυβερνητικό μηχανισμό, διότι
αυτά τα λειτουργήματα θα εκτελούνταν από κοινοτικούς υ
παλλήλους και θα υποβάλλονταν συνεπώς σε πραγματικό έ
λεγχο. Το δημόσιο λειτούργημα έπρεπε να πάψει να είναι προ
σωπική ιδιοκτησία».37
Δεν τίθεται λοιπόν ζήτημα να ερμηνευτεί ο μαρασμός του
κράτους ως απορρόφηση όλων αυτών των λειτουργημάτων
από μια «διαχείριση των πραγμάτων» ούτε να διαταχθεί η κα
τάργηση του κράτους, αλλά να συγκεντρωθούν οι προϋποθέ
σεις που θα επιτρέψουν την κατάργηση του γραφειοκρατικού
του γιουσουρούμ. Η κατάληψη της εξουσίας είναι η έναρξη
αυτής της διαδικασίας, όχι η κατάληξή της. Τα πρώτα μέτρα
της Κομμούνας δεν φαίνεται να ανατρέπουν την τάξη πραγ
μάτων: διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, επιστροφή των πα
πάδων στο «ήρεμο καταφύγιο της ιδιωτικής ζωής», δημόσια
καταστροφή των δύο λαιμητόμων στις 6 Απριλίου 1871, απε
λευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, κατάργηση της νυ-
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37. Karl Marx, ό.η., ο. 260.

χτερινής εργασίας των αρτοποιών, κλείσιμο του ενεχυροδα

Μαρξ

νειστηρίου, κατεδάφιση της στήλης Βαντόμ38, «συμβόλου κτη
νώδους βίας και ψεύτικης δόξας», που δοξάζει το μιλιταρισμό

[Τρόπος

και το σοβινισμό, συμμετοχή των αλλοδαπών στις συνεδριά
σεις της Κομμούνας, της οποίας η σημαία είναι εκείνη της «πα
γκόσμιας Δημοκρατίας», απελευθέρωση των γυναικών από
την «εξευτελιστική δουλεία» της πορνείας, μεταφορά των δη-

εττρεττε ν α
ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ
π ε ρ ίΣ χ σ τ ε ρ σ
Π Α ΝΑ ΚΕΡΔΙ-

zoYNnepit-

38. Η στήλη Βαντόμ ήταν φτιαγμένη με τα κανόνια που είχε πάρει λά
φυρα ο Ναπολέοντας στις νίκες του. Στην κορυφή της ορθωνόταν το ά
γαλμα του τελευταίου με ενδυμασία Ρωμαίου αυτοκράτορα. (Σ.τ.Μ.)
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μόσιων υπηρεσιών από το κράτος στα χέρια της Κομμούνας
και, πάνω απ' όλα, «κατάργηση του μόνιμου στρατού και α
ντικατάστασή του από τον ένοπλο λαό». Δεν είναι το παν. Αλλά
δεν είναι και λίγα.
Η Κομμούνα εμφανίζεται λοιπόν ως η «ευρεθείσα επιτέ
λους» μορφή της χειραφέτησης ή της δικτατορίας του προλε
ταριάτου ή και των δύο αδιάρρηκτα. Αυτό διακηρύσσει ο
Ένγκελς στην κατακλείδα της εισαγωγής του, της 18ης Μαρ
τίου 1891, στον Εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία. «Ε, λοιπόν, κύρι
οι, θέλετε να μάθετε με τι μοιάζει αυτή η δικτατορία; Κοιτάξτε
την Κομμούνα του Παρισιού. Ήταν η δικτατορία του προλετα
ριάτου».39Τον 19ο αιώνα η λέξη «δικτατορία» παραπέμπει στη
ρωμαϊκή εγκαθίδρυση μιας έκτακτης εξουσίας με συγκεκριμέ
νη αποστολή και χρονικά περιορισμένη για την αντιμετώπιση
μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Αντιτίθεται στην αυθαι
ρεσία της «τυραννίας». Με αυτή την έννοια τη χρησιμοποιεί ο
Μαρξ στο βιβλίο Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία. Πράγματι, οι
μέρες του Ιούνη του 1848 είχαν διχάσει ακόμα και το νόημα
της λέξης «επανάσταση». Το διαίρεσαν, στα μάτια των κατεχόντων, σε μια «ωραία επανάσταση» -εκείνη του Φεθρουαρίου, εκείνη της «γενικευμένης συμπάθειας»- και σε μια «απο
τρόπαιη επανάσταση» - εκείνη του Ιουνίου, «αποκρουστική»
στα μάτια του αναδυόμενου κόμματος της ευταξίας, «διότι τα
λόγια παρέδωσαν τη θέση τους στην πραγματικότητα».
Ωστόσο, αποτρόπαιη δεν ήταν η επανάσταση αλλά η αντί
δραση. Απέναντι σε αυτή την αχαλίνωτη βία των κατεχόντων,
ο Μαρξ υιοθετεί για πρώτη φορά το «τολμηρό σύνθημα»: «Να
ανατρέψουμε την αστική τάξη! Δικτατορία του προλεταριά
του!».40Έπειτα από έναν 20ό αιώνα που γνώρισε τόσους και
τόσους στρατιωτικούς και γραφειοκρατικούς δεσποτισμούς,
η αρνητική συνδήλωση του όρου «δικτατορία» υπερίσχυσε
της αρχικής σημασίας του, κατέληξε να προφέρεται δύσκολα.

I

19. Στο Ιδιο, ο. 302.
40. Karl Marx, Les Luttes de classes en France, ό.π., o.AO.

Όπως διακηρύσσει ο Ένγκελς με προκλητικό τόνο, η Κομμού
να «ήταν η δικτατορία του προλεταριάτου», αλλά έχει σημασία

[Τρόπος

να υπενθυμίσουμε τι πραγματικά ήταν αυτή η δικτατορία. Ορί

χρήσης]

Μαρξ

ζοντας πληρεξουσίους υπό μόνιμο λαϊκό έλεγχο, αμειθόμενους με μισθούς ειδικευμένων εργατών, καταργεί «όλα τα μυ
στήρια και τις αξιώσεις του κράτους». Το πιο σημαντικό μέτρο
της είναι «η ίδια η οργάνωσή της που αυτοσχεδιάστηκε ενώ εί
χε να αντιμετωπίσει τον ξένο εχθρό από τη μια πόρτα και τον
ταξικό εχθρό από την άλλη».41 «Δεν καταργεί την πάλη των τά
ξεων», αλλά αντιπροσωπεύει την «απελευθέρωση της εργα
σίας» ως «θεμελιακή προϋπόθεση κάθε κοινωνικής και ατομι
κής ζωής». Δημιουργεί, έτσι, την «αναγκαία ατμόσφαιρα» μέ
σα στην οποία μπορεί να αρχίσει -μόνο να αρχίσει!- να ανα
πτύσσεται η κοινωνική χειραφέτηση.42
Είναι απλούστατα «η μορφή με την οποία η εργατική τάξη
καταλαμβάνει την πολιτική εξουσία».43 Στην Προσφώνηση
της 31 ης ΜαΤου 1871 στο Γενικό Συμβούλιο της Διεθνούς
Ένωσης Εργατών (ΔΕΕ ή Α'Διεθνής), ο Μαρξ επανέρχεται στο
ζήτημα: «Η καθολική ψηφοφορία έπρεπε να υπηρετεί τον συ
γκροτημένο σε κοινότητες λαό» και «τίποτε δεν θα μπορούσε
να είναι πιο ξένο προς το πνεύμα της Κομμούνας από την α
ντικατάσταση της καθολικής ψηφοφορίας από μια ιεραρχική
ανάθεση εξουσίας». Ποτέ δεν περνάει από το μυαλό του ο πε
ριορισμός του δικαιώματος ψήφου. Όσο για τη σχέση των α
ντιπροσώπων με τους αντιπροσωπευόμενους, των εξουσιο
δοτούμενων με τους εξουσιοδότες, αυτή υπάγεται σε μόνιμο
έλεγχο, ο οποίος συγκεκριμενοποιείται με τις αρχές της ευθύ
νης και της ανακλητότητας. Αυτή η «δικίατορία» δεν έχει λοι
πόν καμιά σχέση με μιαν αυθαίρετη δεσποτική εξουσία. Δεν εί
ναι παρά η άσκηση της αναφαίρετης συντακτικής εξουσίας ε
νός κυρίαρχου λαού.

41. Στο ίδιο, σ.215.
42. Στο ίδιο, ο. 216.
43. Στο ίδιο. ο. 256.
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ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΧΟΡΩΔΙΑ Ή ΠΕΝΘΙΜΟ ΙΟΛΟ;

Μαρξ

Από το 1850 ήδη ο Μαρξ αναρωτιέται πώς ο Βοναπάρτης, «ο
πιο ασήμαντος άνθρωπος της Γαλλίας», κατόρθωσε να απο

[Τρόπος
χρήσης]

κτήσει «την πιο σύνθετη σημασία».44Απάντηση: «Ακριβώς ε
πειδή δεν ήταν τίποτε, επειδή μπορούσε να σημαίνει τα πάντα
εκτός από τον εαυτό του». Τα μυστήρια και τα θαύματα της
αντιπροσώπευσης, η ικανότητά της να εξαφανίζει αυτό που
αντιπροσωπεύει και να δείχνει αυτό που δεν έχει, δεν σταμα
τούν σ' αυτό το θοναπαρτίστικο παπατζίδικο παιχνίδι. Εκείνο
που κάνει τους δημοκράτες αντιπροσώπους του μικροαστού
«είναι το γεγονός ότι, διανοητικά, δεν ξεπερνούν τα όρια που
ο τελευταίος δεν θα ξεπερνούσε στη ζωή»: «Αυτή είναι γενι
κώς η σχέση των πολιτικών και φιλολογικών αντιπροσώπων
μιας τάξης με την τάξη που αντιπροσωπεύουν» 45Το παιχνίδι
της αντιπροσώπευσης είναι λοιπόν μια πρόκληση για τον κοι
νωνιολογικό ντετερμινισμό, μια διαφοροποιημένη σχέση που
μεταθέτει ή κρύβει μάλλον παρά δείχνει. Παίζεται σ' αυτό η
δυνατότητα όχι μόνο σύναψης πολιτικών συμμαχιών, αλλά
και συσπείρωσης δυνάμεων ικανών να δώσουν μια μη συντε
χνιακή ή μη κλαδική απάντηση στα προβλήματα της κοινω
νίας συνολικά.
Η Κομμούνα ήταν «η αληθινή εκπρόσωπος όλων των υγει

ών στοιχείωντης γαλλικής κοινωνίας και επομένως η πραγμα
τικά εθνική κυβέρνηση, [αλλά] ταυτόχρονα ήταν μια εργατική
κυβέρνηση, ένας τολμηρός πρωτεργάτης της χειραφέτησης
της εργασίας».44 Αυτή η αινιγματική διατύπωση μεταβιβάζει
μάλλον ένα πρόβλημα στις μέλλουσες γενιές παρά το λύνει.
Ευρεθείσα επιτέλους μορφή της κοινωνικής απελευθέρωσης
και της κατάληψης της εξουσίας από την εργατική τάξη, η
Κομμούνα είναι «ταυτόχρονα» μια εργατική κυβέρνηση και μια
αντιπροσωπευτική εθνική κυβέρνηση «όλων των υγειών στοι-

44. Στο ίδιο, σ. 57.
45. Kari Marx, Le 18 Bmmaire, ό.π., σ. 215.
46. Kari Marx, La Guerre civile en France, ό.π., o. 49 & 220.
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χείων της κοινωνίας». Ήτοι, και παρά την αιματηρή συντριβή
της, μια χορωδία δυνητικά νικηφόρα και όχι μοιραία ένα πέν
θιμο σόλο.
Στο ερώτημα πώς «ο πιο ασήμαντος άνθρωπος» (ο Λου
δοβίκος Ναπολέων... ή ο Νικολά Σαρκοζί [Nicolas Sarkozy])
μπορεί να αποκτήσει «την πιο σύνθετη σημασία» η Ιζαμπέλ
Γκαρό (Isabelle Caro) απαντάει, με τον Μαρξ, ότι τούτο συμ
βαίνει χάρη στην ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα της αντιπρο
σώπευσης: «Οι πολιτικές αντιπροσωπεύσεις καθορίζουν στο
επίπεδό τους τις επιλογές, οι οποίες δομούν με τη σειρά τους
την πολιτική και κοινωνική ζωή».47Υπό το φως των Επαναστά
σεων του 1848, ο Μαρξ ανακαλύπτει ότι η αντιπροσώπευση

1141

47.
Isabelle Caro, Marx, une critique de la philosophie (σειρά «Points»),
Παρίσι, Seuil, 2000, o. 122.

δεν είναι η ανοιχτή «μη παραποιημένη» έκφραση που είχε πιστέψει, ούτε μια απλή απάτη, αλλά ένα παιχνίδι «αναγκαίων
φαινομενικοτήτων», φαντασμαγοριών και θεατρικών μεταμφιέσεων, των οποίων μένει να γνωρίσουμε τα παρασκήνια και
τα κρυμμένα ελατήρια. Αυτό το θέατρο δεν είναι εκείνο της
ψευδαίσθησης, αλλά εκείνο της αναπαράστασης, θα ήταν λά
θος να συγχέουμε τα δύο. Τα κρισιακά επεισόδια είναι ακριβώς
οι πράξεις του έργου όπου η αναπαράσταση παίρνει τις απο
στάσεις της από την καθημερινή ψευδαίσθηση του φετιχισμού, όπου οι μάσκες της παντομίμας πέφτουν, όπου η τρα
γωδία υπερισχύει πάλι της κωμωδίας. Το έργο της κριτικής της
πολιτικής οικονομίας είναι λοιπόν να αποκαλύψει πώς οι ταχυ
δακτυλουργίες και οι απάτες της πολιτικής σκηνής έχουν ως
κρυφό ελατήριο τις απάτες του εμπορευματικού φετιχισμού,
τις μεταμορφώσεις της συγκεκριμένης εργασίας σε αφηρημένη εργασία, της αξίας χρήσης σε αξία, της αξίας σε τιμή.
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Μαρξ
[Τρόπος
χρήσης]

> 7. Γιατί η κομματική στράτευση του Μαρξ
και τουΈνγκελς είναι ασυνεχής;

Συχνά παραθλέπεται ότι ο ακριβής
τίτλος του Μανιφέστου του 1848 είναι Μανιφέστο του Κομ

μουνιστικού Κόμματος. Αναμφίβολα επειδή ο όρος «κόμμα»
συνδέεται με τις θεσμικές μορφές της κοινοβουλευτικής ζωής
ή επειδή ταυτίζεται με κόμματα που δεν είχαν ή δεν είχαν πλέ
ον τίποτε το κομμουνιστικό. Ορισμένοι λησμονούν την έννοια
που είχε ο όρος στα μέσα του 19ου αιώνα, δηλαδή την έννοια
του να παίρνει κάποιος θέση σε μια σύγκρουση, της ένταξης
σε ένα ρεύμα ιδεών, συγκροτημένο συχνά γύρω από κάποιο έ
ντυπο κατά βάση, παρά σε μια μορφή συγκεκριμένα προσδιο
ρισμένης οργάνωσης.
Εν απουσία σταθερών αντιπροσωπευτικών θεσμών και κα
θολικής ψηφοφορίας, το «κομμουνιστικό κόμμα» ήταν ανα
γκαστικά πολύ διαφορετικό από την εικόνα που μπορούμε να
έχουμε σήμερα για τα κόμματα-εκλογικούς μηχανισμούς ή για
τα τελετουργικά διανομής κομματικών βιβλιαρίων.
Το κόμμα όπως το εννοούσαν οι Μαρξ και Ένγκελς παρου
σιάζεται περισσότερο ως μια μεταβατική μορφή ανάμεσα στις
μυστικές ή συνωμοτικές εταιρείες -όπως οι Καρμπονάροι του
Μπουοναρότι (Buonarotti) και η Εταιρεία των Εποχών του
Μπλανκί (Blanqui)—και στα σύγχρονα κόμματα, των οποίων η
μεγάλη γερμανική Σοσιαλδημοκρατία τής πριν από το 1914 πε
ριόδου έμελλε να αποτελέσει το πρότυπο.48 Αυτή η υβριδική
μορφή ρντιστοιχεί στη γέννηση ενός κοινωνικού και εργατικού
κινήματος, προϊόντος της ανάπτυξης του βιομηχανικού καπι-

48. Βλ. Alessandro Carrone, Buonarotti et les rfvolutionnaires du XIXe
siMe, Παρίσι, Champ libre, 1975.
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ταλισμού, που εφευρίσκει τους δικούς του τρόπους οργάνω
σης και έκφρασης -συνεταιρισμούς, συνδικάτα, ταμεία αλλη
λεγγύης, συλλόγους αλληλοβοήθειας, μορφωτικές εταιρείες-,
τη δική του κουλτούρα και το λεξιλόγιό του, μέσα σε μια γενι
κή ανακατωσούρα όπου οι παλιές κοινωνικές σχέσεις διαλύο
νται και οι νέες κυοφορούνται στο πλαίσιο ενός μαζικού φαι
νομένου εξαστισμού και βιομηχανικής συγκεντροποίησης.49
Αυτή η διαδικασία συγκρότησης της εργατικής τάξης εκτείνε
ται σε μια πεντηκονταετία, από την Επανάσταση του 1830 ως
την ίδρυση της Β' Διεθνούς το 1889, κατά τη διάρκεια της ο
ποίος διαμορφώνεται το έργο των Μαρξ και Ένγκελς. «Η Ένω
ση των Κομμουνιστών» γράφει ο Ένγκελς «δεν ήταν μια συ-

118 I

49.
Βλ. Edward Palmer Thompson, La Formation de la classe ouvrikre
anglaise, Παρίσι, Callimard/Seuil, 1997.

νωμοτική εταιρεία, αλλά μια εταιρεία που καταγινόταν μυστι

Μαρξ

κά με το να δημιουργήσει την οργάνωση του προλεταριακού

[Τρόπος

κόμματος, δεδομένου ότι το γερμανικό προλεταριάτο στερεί
ται επισήμως του δικαιώματος του λόγου (γραπτού ή προφο

χρήσης]

ρικού) και του συνεταιρίζεσθαι. Να λέμε ότι μια τέτοια εται
ρεία συνωμοτεί δεν είναι αλήθεια παρά με την έννοια που θα
λέγαμε ότι ο ατμός και ο ηλεκτρισμός συνωμοτούν εναντίον
του status quo. Μια τέτοια μυστική εταιρεία έχει σκοπό τη δη
μιουργία όχι ενός κυβερνητικού κόμματος, αλλά ενός αντιπο
λιτευτικού κόμματος του μέλλοντος».50
Οι δύο παλιόφιλοι δεν είναι φετιχιστές της οργάνωσης. Εί
ναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Δύο φορές μάλιστα
δεν δίστασαν να βουλιάξουν τις οργανώσεις στην οικοδόμηση
των οποίων είχαν αυμβάλει, την Ένωση των Κομμουνιστών το
1852 και την Α' Διεθνή το 1874. Η Ένωση των Κομμουνιστών
δεν έζησε παρά μερικά χρόνια, και η Διεθνής μια δεκαετία. Αυ
τές οι ασυνέχειες έρχονται σε χτυπητή αντίθεση με τη μακρο
ζωία και το συντηρητισμό των μεγάλων σύγχρονων κοινο
βουλευτικών κομματικών μηχανισμών.
Η ΕΝΟΧΗ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ:
ΤΙ ΕΝΝΟΥΖΑΝ ΤΟΤΈ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΟΜΜΑ;
«Οι κομμουνιστές δεν συγκροτούν ένα κόμμα ξεχωριστό, αντιτιθέμενο στα άλλα εργατικά κόμματα. Δεν έχουν κανένα
συμφέρον που τους χωρίζει από το σύνολο του προλεταριά
του. Δεν θέτουν καμιά ιδιαίτερη αρχή σύμφωνα με την οποία
θα ήθελαν να διαπλάσουν το εργατικό κίνημα. Οι κομμουνι
στές δεν διαφέρουν από τα άλλα εργατικά κόμματα παρά σε
δυο σημεία: στους διάφορους εθνικούς αγώνες των προλετα
ρίων προτάσσουν και υποστηρίζουν τα ανεξαρτήτως εθνικό
τητας και κοινά σε όλο το προλεταριάτο συμφέροντα, και, στις
διάφορες φάσεις που διανύει η πάλη ανάμεσα σε προλετάρι-

50.
νίας.
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ους και αστούς, αντιπροσωπεύουν πάντα τα συμφέροντα του
κινήματος στο σύνολό του. Πρακτικά, οι κομμουνιστές είναι
λοιπόν το πιο αποφασισμένο τμήμα των εργατικών κομμάτων
όλων των χωρών, το τμήμα που τραβάει προς τα εμπρός όλα
τα άλλα' θεωρητικά, έχουν σε σχέση με το υπόλοιπο προλετα
ριάτο το πλεονέκτημα της σαφούς κατανόησης των συνθη
κών, της γενικής πορείας και των σκοπών του προλεταριακού
κινήματος». Πρόκειται για ένα από τα πλέον συχνά αναφερόμενα χωρία του Μανιφέστου του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Οι κομμουνιστές αυτοπροσδιορίζονται λοιπόν τότε όχι ως ξε
χωριστή οργάνωση, αλλά απλώς ως ένα τμήμα του γενικού κι
νήματος της τάξης. Εκείνο που τους διαφοροποιεί, πρακτικά,
είναι η αποφασιστική οριοθέτησή τους σε σχέση με τα αστικά
δημοκρατικά ρεύματα και η υπεράσπιση των γενικών συμφε
ρόντων του προλεταριάτου πέρα από τα συντεχνιακά ή κλα
δικά συμφέροντα.
Δεν υπάρχει κανένας συγκεκριμένος ή καταστατικός προσ
διορισμός -καμιά θεωρητική ή «ιδιαίτερη αρχή»- σε αυτή την
προσέγγιση. Αποτέλεσμα του μετασχηματισμού της Ένωσης
των Δίκαιων, η Ένωση των Κομμουνιστών, της οποίας οι δύο
εξόριστοι των Βρυξελών επωμίζονται να γράψουν το Μανιφέ

στο, δεν θα έχει παρά εφήμερη ύπαρξη, σε άμεση σύνδεση με
την Ανοιξη των Λαών. Από το 1851 ήδη, έπειτα από την ά
μπωτη του επαναστατικού κύματος, ο Ένγκελς επιμένει, με
την ευκαιρία της δίκης των κομμουνιστών της Κολονίας, ότι
πρέπει να διαχωριστούν από αυτό που κάνουν οι «στούρνοι
του κόμματος» και από το «υποτιθέμενο επαναστατικό κόμμα
το ίδιο», το οποίο κατάντησε έπειτα από την ήττα «φυτώριο
σκανδάλων και ποταποτήτων».
Τον επόμενο χρόνο, το ζήτημα έχει ρυθμιστεί δυναμικά:
«Την περασμένη Τετάρτη, με δική μου πρόταση, η εδώ Ένω
ση διαλύθηκε και αποφάσισε ότι δεν είχε πλέον λόγο να συνε
χίσει να υπάρχει ούτε στην ηπειρωτική Ευρώπη, όπου άλλω
στε είχε πάψει να υπάρχει στην πράξη» γράφει ο Μαρξ σε ένα
1201 γράμμα της 19ης Νοεμβρίου 1852. Επανερχόμενος σε αυτό

το επεισόδιο το 1859, σε ένα γράμμα του στον ποιητή Φράιλιχρατ (Freiligrath), ξεκαθαρίζει τα πράγματα: «θα σου υπενθυμί

[Τρόπος

σω πρώτα ότι, αφότου η Ένωση διαλύθηκε, με δική μου πρό

χρήσης]

ταση, το Νοέμθριο του 1852, δεν εντάχθηκα ούτε είμαι ενταγ
μένος σε καμιά μυστική ή όχι οργάνωση. Με άλλα λόγια, το
κόμμα, με την εντελώς εφήμερη έννοια του όρου, έχει πάψει
να υπάρχει για μένα εδώ και οχτώ χρόνια... Επιπλέον, προσπά
θησα να άρω αυτή την παρανόηση που θα άφηνε να εννοηθεί
ότι ο όρος "κόμμα" παραπέμπει σε μια ένωση που είναι πεθα
μένη εδώ και οχτώ χρόνια ή σε μια σύνταξη εφημερίδας που
διαλύθηκε εδώ και δώδεκα χρόνια. Πάντως, όταν μιλάω για
κόμμα, εννοώ "κόμμα" με την ευρεία, ιστορική έννοια». Μερι
κούς μήνες αργότερα, σε ένα γράμμα απευθυνόμενο πάλι
στον Φράιλιχρστ, με ημερομηνία 23 Ιανουαρίου 1860, ο Μαρξ
επανέρχεται δριμύτερος: «Από το 1852 και έπειτα δεν γνωρί
ζω τίποτε για κάποιο κόμμα με την έννοια που δίνεις στον όρο

Μαρξ

Νιανιίλ
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στο γράμμα σου. Αν εσύ κάνεις ποίηση, εγώ κάνω κριτική, και
οι εμπειρείες που είχα από το 1849 ως το 1852 μου ήταν υπε
ραρκετές. Η Ένωση, όπως και η Εταιρεία των Εποχών του Πα
ρισιού και ένα σωρό άλλες εταιρείες, δεν υπήρξε παρά ένα ε
πεισόδιο στην ιστορία του κόμματος που αναδύεται απ' όλες
τις μεριές και, φυσικότατα, από το έδαφος της σύγχρονης κοι
νωνίας».
Όπως βλέπουμε λοιπόν, ο όρος «κόμμα» χρησιμοποιείται
με διπλή έννοια. Με την «εντελώς εφήμερη έννοια» σημαίνει
μια οργάνωση προσαρμοσμένη σε μια κατάσταση και σε συ
γκεκριμένα καθήκοντα. Με την «ευρεία έννοια» το κόμμα ταυ
τίζεται με την ιστορική κίνηση της εργατικής τάξης της ίδιας,
πέρα από τα συγκυριακά οργανωτικά επεισόδια και αποκρυ
σταλλώματα. Αυτή η δεύτερη εκδοχή εναρμονίζεται αρκετά
με μιαν αντίληψη της επανάστασης ως διαδικασίας οργανικής
ωρίμανσης' ως «καθαρώς φυσικού φαινομένου που επιβάλλε
ται από φυσικούς νόμους» θα φτάσει να γράψει ο Ένγκελς σε
ένα άρθρο που ηχεί κάπως μηχανιστικά παρεμπιπτόντως.
Αυτή η εμπιστοσύνη στην πορεία της ιστορίας δεν στερεί
ται ωστόσο αμφισημίας: Μη διστάζοντας να απαλλαγούν από
ένα κόμμα που τους είχε γίνει φόρτωμα, οι Μαρξ και Ένγκελς
έχουν συχνά την τάση να αυτοαναγορεύονται σε αποκλειστι
κούς θεματοφύλακες του ιστο
ρικού κόμματος: «Πώς θα μπο
ρούσαν να έχουν τη θέση τους
σε ένα κόμμα άνθρωποι σαν κι
εμάς, που αποφεύγουν σαν τη
χολέρα τα επίσημα πόστα; Τι
μας ενδιαφέρει ένα "κόμμα" ε
μάς, που φτύνουμε τη δημοτι
κότητα και που αρχίζουμε να
μην ξέρουμε πού βρισκόμαστε
όταν γινόμαστε δημοφιλείς; Τι

μας ενδιαφέρει ένα κόμμα, δη1221 λαδή μια παρέα γαϊδάρων που

δεν σταματούν να ορκίζονται στο όνομά μας...; Αυτή τη θέση
πρέπει να υιοθετήσουμε στο προσεχές μέλλον. Να μη δεχτού
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πόστο στο κόμμα, όσο αυτό μας είναι δυνατόν».5'
Η ΠΡΟΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΑΣ
Έπειτα από τις σφαγές του 1848 και μια δεκαπενταριά χρόνια
αντίδρασης στην Ευρώπη, χρειάστηκε να φτάσει η δεκαετία
του 1860 για να οργανωθεί εκ νέου ένα αγωνιστικό κοινωνικό
κίνημα, ως συνέπεια της παγκοσμιοποίησης και της βιομηχα
νοποίησης της θικτοριανής εποχής και της Δεύτερης Γαλλικής
Αυτοκρατορίας. Όπως τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά κοινωνικά
φόρουμ γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις
αρχές της δεκαετίας του 2000 ως απάντηση στις Διασκέψεις
Κορυφής του Νταθός, του ΠΟΕ ή της C8, η Α'Διεθνής αναδύ
θηκε από τη χοάνη των Παγκόσμιων Εκθέσεων του Παρισιού
και του Λονδίνου. Στην ίδρυσή της, η Διεθνής Ένωση Εργατών
μοιάζει άλλωστε περισσότερο με αυτά τα φόρουμ παρά με την
κομμουνιστική Γ Διεθνή: «Οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι ε
ταιρείες αλληλοβοήθειας και άλλες εργατικές οργανώσεις κα
λούνται να ενταχθούν συλλογικά [σε αυτήν]». Τα πιο ποικίλα
σοσιαλιστικά ρεύματα, προυντονιστές, μπλανκιστές, λασαλιστές, μαρξιστές και πολλοί άλλοι, συνυπάρχουν στους κόλ
πους της.
Πρέπει, επιμένει ο Μαρξ σε ένα γράμμα του της 18ης Απρι
λίου 1870, «να αποφευχθούν οι σεκταριστικές ετικέτες στο ε
σωτερικό της ΔΕΕ»; «Οι προσδοκίες και οι γενικές τάσεις της
εργατικής τάξης απορρέουν από τις πραγματικές συνθήκες
στις οποίες βρίσκεται. Γι' αυτό ακριβώς αυτές οι προσδοκίες
και τάσεις είναι κοινές στο σύνολο αυτής της τάξης, παρ' ότι η
κίνηση αντανακλάται στα πνεύματα υπό τις πιο ποικίλες μορ
φές, κατά τρόπο λιγότερο ή περισσότερο χιμαιρικό ή λιγότερο

51. Γράμμα ίου Ένγκελς στον Μαρξ, 13 Φεβρουαρίου 1851.
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ή περισσότερο ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα. Αυτοί
που ερμηνεύουν καλύτερα το κρυμμένο νόημα της πάλης των
τάξεων, οι κομμουνιστές, είναι οι τελευταίοι που θα κάνουν το
λάθος να επιδοκιμάσουν το σεκταρισμό ή να τον ενθαρρύ
νουν». Στο ίδιο πνεύμα ένα μήνα αργότερα γράφει: «Τα μέλη
μας από τη Γαλλία αποδεικνύουν στη γαλλική κυβέρνηση τη
διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε μια μυστική πολιτική εται
ρεία και μια αληθινή ένωση εργατών». Και προσάπτει στον Γερ
μανό αποδέκτη του γράμματός του Σθάιτσερ (Schweitzer) ότι
αντιπαραθέτει την «τεχνητή σεκταριστική οργάνωσή του»
στην «ιστορική και αυθόρμητη οργάνωση της εργατικής τά
ξης» (1 η Ιανουαρίου 1870).
Η δοκιμασία του γαλλο-γερμανικού πολέμου και εκείνη της
Κομμούνας του Παρισιού λειτουργούν ως καταλύτες των διά
φορων και συχνά αντιτιθέμενων πολιτικών στρατηγικών. Η
διατύπωση του Μανιφέστου σύμφωνα με την οποία οι κομ
μουνιστές συνιστούν ένα κόμμα ανεξάρτητο από την αστική
τάξη (και όχι «ουρά» των δημοκρατικών ή ρεπουμπλικανικών
κομμάτων) βγαίνει από αυτές πιο συγκεκριμενοποιημένη και ενισχυμένη. Το ζήτημα της συντριβής του κράτους και της «ευρεθείσας επιτέλους μορφής» κατάληψης της πολιτικής εξου
σίας από τις εργαζόμενες τάξεις καθίσταται θέση αρχής για
την κομμουνιστική ταυτότητα και θα διευκρινιστεί μερικά χρό
νια αργότερα στην Κριτική του Προγράμματος της Γκότα.
Έπειτα από τη συντριβή της Κομμούνας, η εξορία ξαναγί
νεται ωστόσο μια νέα καλλιέργεια μικροβίων, ξαναζεσταμένων
γινατιών, αναμασημένων μνησικακιών, προσωπικών μηχα
νορραφιών και ποταπών καβγάδων χωρίς επαφή με την πραγ
ματικότητα. Για δεύτερη φορά οι Μαρξ και Ένγκελς προτιμούν
να διαλύσουν το οικοδόμημα στο οποίο συνέθαλαν τόσο ε
νεργά, παρά να υποστούν την αποσύνθεσή του: «Η παλιά Διε
θνής έχει τελειώσει και παύει να υπάρχει. Κι αυτό είναι καλό.
Ανήκει στην περίοδο της Δεύτερης Γαλλικής Αυτοκρατορίας...
Η πρώτη επιτυχία έμελλε να τινάξει στον αέρα την κοινή συ-
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Κομμούνα, η οποία θεωρητικά ήταν απολύτως τέκνο της Διε
θνούς, μολονότι η τελευταία δεν κούνησε ούτε το μικρό της
δάχτυλο για να την προκαλέοει, αλλά θεωρήθηκε, δικαίως, υ
πεύθυνη γι' αυτήν. Από τη στιγμή που η Διεθνής έγινε μια ηθι
κή δύναμη στην Ευρώπη, επήλθε η αναπόφευκτη διάλυση... Η
Διεθνής, από τη μια μεριά, από τη μεριά του μέλλοντος, κυ
ριάρχησε επί δέκα χρόνια στην ιστορία της Ευρώπης και μπο
ρεί να κοιτάξει με υπερηφάνεια την περασμένη δράση της: ό
μως, υπό την παλιά της μορφή, η μπογιά της έχει περάσει...
Νομίζω ότι η προσεχής Διεθνής -όταν τα έργα του Μαρξ θα

52. Γάλλος τηλεπαρουσιαστής εκπομπών βαριετέ μεγάλης ακροαματι
κότητας. (Σ.τ.Μ.)
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έχουν επιδρόσει για μερικά χρόνια- θα είναι άμεσα κομμουνι-

Μηενσαντ

στική και ότι θα γράψει, ακριβώς, στις σημαίες της τις αρχές
μας [...]. 'Οταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν πλέον σε μια ένω
ση να δράσει αποτελεσματικά, όταν το ζήτημα είναι απλώς να
διατηρήσουμε για την ώρα το δεσμό που συνδέει την ομάδα
για να τον ξαναχρησιμοποιήσουμε αν παρουσιαστεί η ευκαι
ρία, υπάρχουν πάντα άνθρωποι που δεν μπορούν να προσαρ
μοστούν σε αυτή την κατάσταση και θέλουν απλώς να παρενοχλούν άσκοπα απαιτώντας να "κάνουμε κάτι", ενώ αυτό το
κάτι δεν μπορεί να είναι παρά ανοησία».53
Για τον Μαρξ και τον Ένγκελς οι μορφές παρέρχονται, το
πνεύμα παραμένει. Η Α'Διεθνής είναι ασφαλώς πεθαμένη, αλ
λά η Διεθνής δεν παύει να «επιβιώνει πρακτικά»: «Ο σύνδεσμος
ανάμεσα στους επαναστάτες εργάτες όλων των χωρών, στο
βαθμό που μπορεί να είναι αποτελεσματικός, υπάρχει... και δεν
βλέπω ως προς τι η συνένωση όλων αυτών των μικρών κέ
ντρων γύρω από ένα κύριο κέντρο θα μπορούσε να δώσει νέα
δύναμη στο κίνημα. Το μόνο που θα έκανε θα ήταν να πληθύνει τις προστριβές. Ωστόσο, όταν έρθει η στιγμή όπου θα πρέ
πει να συγκεντρωθούν οι δυνάμεις για όλους αυτούς τους λό
γους, θα χρειαστεί μια λογική προετοιμασία».54Αυτή η στιγμή
θα έρθει το 1889, όταν θα ιδρυθεί, με την ευκαιρία της εκατο
στής επετείου της Γαλλικής Επανάστασης, η Β'Διεθνής.
Ο Φραντς Μέρινγκ (Frantz Mehring) ερμηνεύει διαφορετι
κά τη διάλυση της Α' Διεθνούς: «Ορισμένοι έκαναν την υπόθε
ση ότι ο Μαρξ θα αργούσε ακόμα πολύ να θέσει το πολιτικό ζή
τημα της διάλυσης αν δεν τον υποχρέωνε η Κομμούνα του Πα
ρισιού και η δραστηριότητα του Μπακούνιν. Τούτο είναι πολύ
πιθανό και μάλιστα αληθοφανές, αλλά... Εκείνο που είχε ξεχάσει να δει ήταν ότι το πρόβλημα που αντιμετώπιζε δεν μπο
ρούσε να λυθεί στο πλαίσιο των δομών της Διεθνούς και ότι,
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53. Φρίντριχ Ένγκελς, 12 Σεπτεμβρίου 1874.
54. Φρίντριχ Ένγκελς στον Φίλιπ Μπέκερ (Philip Becker), Φεβρουάριος
1882.

όσο αυτή συσπείρωνε τις δυνάμεις της για να παλέψει εναντίον
των εξωτερικών εχθρών της, τόσο θρυμματιζόταν στο εσω-
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το γερμανικό τμήμα, που ενισχύεται διαρκώς, δεν είναι παρά
μια χυδαία παρέα πουλημένη στην αστυνομία: εκεί όπου ένα ε
θνικό κόμμα συγκροτούνταν η Διεθνής διαλυόταν». Εκεί όπου
αναπτύσσονταν μαζικά κόμματα, τα οποία διέθεταν, επιπλέον,
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και σημαντικά υλικά μέσα, τα
δίκτυα των ευθύς εξαρχής μικρών διεθνών οργανώσεων, ό
πως η Ένωση των Κομμουνιστών του 1847 ή η Α' Διεθνής του
1864, απειλούνταν με ταλάντωση ανάμεσα σε εθνικούς πό
λους, πιο νομιμοποιημένους από τα διεθνή όργανα τα ίδια, ή με
την εξάρτηση από έναν «μητρικό οίκο», τη γερμανική Σοσιαλ
δημοκρατία στην περίπτωση της Β' Διεθνούς, το Κόμμα των
Μπολσεβίκων στην περίπτωση της Γ Διεθνούς.
Η ΚΡΓΠΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΖ ΠΙΟΤΑ
Η γερμανική Σοσιαλδημοκρατία, το ισχυρότερο τμήμα της Β'
Διεθνούς, γεννιέται το 1875 στο Συνέδριο της Γκότα από τη
συγχώνευση του μαρξιστικού ρεύματος, το οποίο συντονί
ζουν ο Άουγκουστ Μπέμπελ και ο Βίλχελμ Λίμπκνεχτ, με το
ρεύμα που εμπνέεται από τον Λασάλ (Lassalle). Το ενοποιημέ
νο κόμμα έχει 24.000 μέλη όταν γίνεται το συνέδριο και φτάνει
τα 40.000 δύο μόλις χρόνια αργότερα.
Ο Μαρξ είναι έξω φρενών λόγω των παραχωρήσεων που
έκαναν οι σύντροφοί του στους «λασαλιστές». Αποτέλεσμα των
παραχωρήσεων ήταν να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα με έ
ντονη κρατικιστική χροιά, την πατρότητα του οποίου ο Μπακούνιν αποδίδει στον ίδιο τον Μαρξ. Στις σημειώσεις του στα
περιθώρια των σελίδων, ο τελευταίος εκφράζει την αγανάκτη
σή του: «Κάθε βήμα του πραγματικού κινήματος είναι πιο ση
μαντικό από μια ντουζίνα προγράμματα. Συνεπώς, αν δεν μπο
ρούσαμε να πάμε πιο πέρα από το Πρόγραμμα του Αιζεναχ, και
αν δεν το επέτρεπαν οι συνθήκες, έπρεπε απλώς να κλείσουμε
μια συμφωνία για δράση εναντίον του κοινού εχθρού. Όμως,
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αν φτιάχνουμε προγράμματα αρχών (αντί να τα αφήσουμε για
μια εποχή όπου θα είχαν προετοιμαστεί από μακρόχρονη κοινή
δράση), θέτουμε δημόσια ορόσημα που επιτρέπουν σε όλο τον κόσμο να μετρήσει το επίπεδο ανάπτυξης του κόμματος. Οι λασαλιστές ηγέτες μάς πλησίαζαν επειδή πιέζονταν από τις συν
θήκες. Αν τους δηλώναμε ευθύς εξαρχής ότι δεν θα δεχόμαστε
καμιά συζήτηση για τις αρχές, τότε θα ήταν αναγκασμένοι να
αρκεστούν σε ένα πρόγραμμα [κοινής] δράσης ή σε ένα οργα
νωτικό σχέδιο για κοινή δράση. Αντ' αυτού, τους επιτρέπουμε
να παρουσιάζονται εφοδιασμένοι με πληρεξούσια και αναγνω
ρίζουμε οι ίδιοι ότι δεσμευόμαστε από αυτά τα πληρεξούσια.
Βρισκόμαστε, έτσι, εξαρτημένοι από την καλή ή κακή διάθεση
αυτών που είχαν ανάγκη από τη θοήθειά μας. Ως αποκορύφω
μα, επιμένουν να συγκαλέσουν ένα νέο συνέδριο πριν από το
συνέδριο της συμφωνίας, ενώ το δικό μας κόμμα συγκαλεί το
συνέδριό του εκ των υστέρων. Προδήλως, ήθελαν να αποφύ
γουν ταχυδακτυλουργικά κάθε κριτική και να αποκλείσουν κάθε
στοχασμό από μέρους του δικού μας κόμματος».

Μαρξ
[Τρόπος
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Νιανιέλ
Mnevoomrt

Ο Ένγκελς προτιμά να ευελπιστεί σχετικοποιώντας τη σημααία των κειμένων και υπογραμμίζοντας τη δυναμική τής δια
δικασίας που άρχισε: οι εργάτες, λέει, διάβασαν αυτό που θα
έπρεπε να υπάρχει στο πρόγραμμα και όχι αυτό που ήταν
γραμμένο. Ωστόσο, οι δυο παλιόφιλοι συμφωνούν ότι πρέπει
να διαφυλαχτεί η αυτονομία της θεωρητικής δουλειάς και η δι
κή τους ελευθερία στοχασμού και έκφρασης εναντίον κάθε α
νάμειξης των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος: «Δεν υ
πάρχει δημοκρατικό φόρουμ για τις επιστημονικές εργασίες»
και «είναι άγονη δουλειά να είμαστε συντάκτες μιας εφημερί
δας που ανήκει σε ένα κόμμα» επαναλαμβάνουν.
Η ΜΟΡΦΗ ΚΟΜΜΑ
Έτσι λοιπόν τα πολιτικά κόμματα πήραν -με την κοινοβουλευ
τική θεσμοποίηση- τη σταθερή οργανωτική μορφή που γνω
ρίζουμε μετά το θάνατο του Μαρξ, και μάλιστα μετά το θάνα
το και του Ένγκελς. Δεν είναι τυχαίο που η πρώτη κοινωνιολο
γική φιλολογία σχετικά με τα κόμματα χρονολογείται από τις
αρχές του 20ού αιώνα - με τα κλασικά βιβλία του Οστρογκόρσκι ή του Ρόμπερτ Μίχελς (Robert Michels), κυρίως' όπως άλ
λωστε και οι μεγάλες αντιπαραθέσεις σχετικά με τη γραφειοκρατικοποίηση του εργατικού κινήματος, τον απόηχο των ο
ποίων βρίσκουμε, μεταξύ άλλων, στον Ζορζ Σορέλ (Georges
Sorel) και στη Ρόζα Λούξεμπουργκ. «Η οργάνωση αποτελεί, α
κριβώς, την πηγή απ' όπου τα συντηρητικά ρεύματα ξεχύνο
νται στην πεδιάδα της δημοκρατίας» γράφει τότε ο Μίχελς.
«Αναγόμενος στην πιο απλή του έκφραση, ο θεμελιώδης κοι
νωνιολογικός νόμος που διέπει αναπότρεπτα τα πολιτικά κόμ
ματα μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: η οργάνωση είναι η πη
γή απ' όπου γεννιέται η κυριαρχία των εκλεγμένων επί των ε
κλογέων, των εξουσιοδοτούμενων επί των εξουσιοδοτών,
των αντιπροσώπων επί των αντιπροσωπευόμενων [...]. Πρό
κειται για αναπότρεπτο κοινωνικό νόμο: κάθε οργανισμός της

συλλογικότητας που γεννιέται από τον καταμερισμό εργασίας
1301 δημιουργεί για τον εαυτό του, από τη στιγμή που θα ισχυρό-

ποιηθεί, ένα ειδικό συμφέρον, ένα συμφέρον που υπάρχει καθ'
εαυτό και για αυτό. Κάτι παραπάνω μάλιστα: κοινωνικά στρώματα που πληρούν διαφορετικούς ρόλους τείνουν να απομονωθούν, να εφοδιαστούν με όργανα ικανά να υπερασπιστούν
τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους και να μετατραπούν τελικά σε
ξεχωριστές τάξεις». Συμπεραίνει προφητικά ότι «τη μέρα που
η γερμανική κυβέρνηση θα θελήσει να προσφέρει στον εαυτό
της την πολυτέλεια ενός απλού φιλελευθερίζοντος υπουργεί
ου (καθώς οι σοσιαλιστές ικανοποιούνται, όντως, εύκολα), η
ρεφορμιστική μόλυνση θα πάρει στη Γερμανία τεράστια έκτα
ση». Με την κοινοβουλευτική θεσμοποίηση και τον σύνθετο
καταμερισμό εργασίας στις σύγχρονες κοινωνίες, το εργατικό
κίνημα ανακαλύπτει τον κίνδυνο της γραφειοκρατίας και της επαγγελματοποίησης που συνεπάγεται η εξουσία, τον οποίο α
γνοούσαν ο Μαρξ και ο Ένγκελς.
Την ίδια εποχή, ο Λένιν επαναστατικοποιεί την έννοια την ί
δια του κόμματος στο Τι να κάνουμε;, όπου αντιτίθεται στη
«σύγχυση του κόμματος με την τάξη» την οποία θεωρεί «αποδιοργανωτική ιδέα». Πολύ σπάνια παρατηρήθηκε ότι αυτή η
οριοθέτηση του κόμματος από την τάξη συνεπαγόταν τη λο
γική δυνατότητα μιας πολλαπλότητας κομμάτων που θα ερ
μήνευαν διαφορετικά τα ταξικά συμφέροντα. Όπως και πολύ
σπάνια υπογραμμίστηκε ότι για τονΛ^νιν η πολιτική δεν είναι η
απλή αντανάκλαση των κοινωνικών σχέσεων, αλλά η μετάθε
σή τους σε ένα ειδικό πεδίο. Γι' αυτό ακριβώς ο επαναστάτης
αγωνιστής δεν είναι, κατ' αυτόν, μόνο ένας καλός συνδικαλι
στής αγωνιστής, αλλά ένας «λαϊκός ρήτορας που παρεμβαίνει
σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας», ικανός να συλλαμβάνει ό
λες τις αντιθέσεις της. Γι' αυτό ακρι&ώς, επίσης, ο Λένιν αντι
λαμβάνεται την επαναστατική κρίση ως μια γενική κρίση των
«αμοιβαίων σχέσεων ανάμεσα σε όλες τις τάξεις της σύγχρο
νης κοινωνίας». Και γι' αυτό, τέλος, το πολιτικό κόμμα δεν εί
ναι πλέον, για εκείνον, μια μορφή ασυνεχής, που εμφανίζεται
και εξαφανίζεται ανάλογα με τις παλίρροιες της ταξικής πάλης,
αλλά διαρκής αναγκαιότητα. Καθότι «και την ίδια την επανά- 1131
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στάση δεν θα μπορούσαμε να τη διανοηθούμε υπό τη μορφή
μίας και μοναδικής πράξης: η επανάσταση θα είναι μια γοργή
διαδοχή εκρήξεων, λιγότερο ή περισσότερο βίαιων, εναλλασ
σόμενων, με φάσεις ηρεμίας, μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρ
κειας. Γι' αυτό ακριβώς η ουσιώδης δραστηριότητα του κόμ
ματός μας, η ουσιώδης εστία της δράσης του πρέπει να είναι
μια εφικτή και αναγκαία δουλειά τόσο κατά τις περιόδους των
πιο βίαιων εκρήξεων όσο και κατά τις περιόδους ηρεμίας, δη
λαδή μια ενιαία δουλειά πολιτικής ζύμωσης σε όλη τη Ρωσία».
Ενώ στον Μαρξ και στον Ένγκελς προέχει η αντίληψη περί
ασυνέχειας του κόμματος, ως ανιχνευτή της ιστορικής πορεί
ας και παιδαγωγού του προλεταριάτου, στον Λένιν βλέπουμε
να εμφανίζεται η νέα έννοια ενός κόμματος-στρατηγού.

Μ· ·. Λ5ΝΙΝ, ΔΕΝ
ΕΧΕΙΣ. ΤΗΝ ΙΔΙΑ
ΑΝΤΙΛΗΨΗ HlETON
Μ Ρ Ξ ΠΑ TO K O f W

Επιλεκτική βιβλιογραφία

Μαρξ

Draper Hal, Karl Marx's Theory of Revolution, Νέα Υόρκη, Monthly

[Τρόπος

Review Press, 1990,4 τόμ.

χρήσης]

Lenine, «Que faire?», (Euvres, τόμ. 25, Μόσχα, Editions de Moscou, x.x.
(ελλ. έκδ.: Λένιν Β.Ί, Τι να κάνουμε;, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή,
2002).
Mehring Frantz, Kart Marx, histoire de sa vie, Παρίσι, Editions sociales,
1983.
Michels Robert, Les Partis politiques (σειρά «Champs»), Παρίσι, Flammarion, 1971.
Marx Karl, Critique du programme de Gotha, πρόλ. Sonia Dayan
Herzbrun & Jean-Numa Ducange, Παρίσι, Editions sociales/Geme,
2008 (ελλ. έκδ.: Μαρξ Καρλ, Κριτική του Προγράμματος της Γκό-

τα, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, 1994).
Ostrogorsky Moisei, La Dim ocratie et les partis politiques (σειρά
«Points»), Παρίσι, Seuil, 1979.
Texier Jacques, Revolution et dSmocratie chez Marx et Engels (σειρά
«Actuel Marx»), Παρίσι, PUF, 1998.

1133

> 8. Ποιος έκλεψε ιην υπεραξία;
Το ασιυνομικό μυθιστόρημα ιου κεφαλαίου

Το Κεφάλαιο έχει τη φήμη δύσκο
λου βιβλίου. Ο Μαρξ ισχυρίζεται ωστόσο ότι το έγραψε για
τους εργάτες. Η αλήθεια βρίσκεται ανάμεσα στα δύο: το βι
βλίο δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ευανάγνωστο. Και, κανονικά,
θα έπρεπε να παθιάζει όλους τους αναγνώστες αστυνομικών
μυθιστορημάτων. Διότι πρόκειται για αστυνομικό μυθιστόρη
μα, για πρότυπο αστυνομικού μυθιστορήματος μάλιστα,
γραμμένο την εποχή κατά την οποία, από τη Σκοτεινή υπόθε
ση του Μπαλζάκ ως τους ήρωες του Κόναν Ντόιλ (Conan
Doyle), περνώντας από τον Πόε (Poe), τον Ντίκενς (Dickens)
και τον Γουίλκι Κόλινς (Wilkie Collins), το είδος ωριμάζει με τον
ίδιο ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσονται οι σύγχρονες πόλεις,

ΝιοΜίλ

όπου εξαφανίζονται τα ίχνη των ενόχων, όπου ο εγκληματίας

Mnevocfivt

χάνεται μέσα στην ανωνυμία του πλήθους. Είναι η εποχή κατά
την οποία η Σκότλαντ Γιαρντ αναθέτει σε αστυνομικούς με πο
λιτικά τις δύσκολες διερευνήσεις εγκληματικών υποθέσεων και
το γραφείο ιδιωτικών ντέτεκτιδ Πίνκερτον ακμάζει.
Σε κάθε καλοστημένη πλοκή, η εισαγωγή στο θέμα είναι α
ποφασιστικής σημασίας. Η Βίβλος αρχίζει με το Λόγο, ο Χέγκελ
με το Ον, ο Προυστ (Proust) με τη μαντλέν. Μέσα σε έναν κό
σμο που συνιστά ένα όλον, του οποίου τα μέρη είναι διαρθρω
μένα και αλληλέγγυα, από πού να αρχίσεις; Αυτό το ερώτημα ο
Μαρξ δεν σταματάει να το θέτει στον εαυτό του, σε σημείο που
αλλάζει δεκαπέντε φορές το σχέδιό του ανάμεσα στο Σεπτέμ
βριο του 1857 και τον Απρίλιο του 1868. Το αρχικό σχέδιο διαι
ρείται σε έξι βιβλία: 1. Το κεφάλαιο. 2. Η γαιοκτησία. 3. Η μι
σθωτή εργασία. 4. Το κράτος. 5. Το εξωτερικό εμπόριο. 6. Η
παγκόσμια αγορά. Το τροποποιημένο σχέδιο περιορίζεται σε
τρία βιβλία: 1. Η διαδικασία παραγωγής του κεφαλαίου. 2. Η
διαδικασία κυκλοφορίας του κεφαλαίου. 3. Η συνολική διαδικα
σία της καπιταλιστικής παραγωγής (ή η συνολική αναπαραγω
γή). Τα ζητήματα του ανταγωνισμού, του κέρδους και της πί
στης τα πραγματεύεται, εφεξής, λογικά στο Βιβλίο III, που είναι
αφιερωμένο στη συνολική διαδικασία. Τα ζητήματα του κρά
τους και της παγκόσμιας αγοράς εγκαταλείπονται.
Το Κεφάλαιο είναι λοιπόν μιατριλογία, όπως το Μιλένιουμ. Ο
Μαρξ εμπνέεται σε αυτό από τη λογική του Χέγκελ. Τα τρία βι
βλία ακολουθούν, έτσι, τις τρεις στιγμές της φύσης στην Εγκυ
κλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών: τη μηχανική (η σχέση
εκμετάλλευσης στην παραγωγή), τη χημεία (ο κύκλος των διά
φορων μορφών του κεφαλαίου), την οργανική φυσική και το έμ
βιο (η συνολική αναπαραγωγή). Το δύσκολο ζήτημα της αρχής
(πού αρχίζει μια ολότητα;), το σημείο εκκίνησης για τη διάσχιση
των απατηλών φαινομενικοτήτων, βρέθηκε επιτέλους.
Στην αρχή ήταν το εμπόρευμα. Κάτω από τη φαινομενική

πεζότητά του, το παραμικρό τραπέζι, το παραμικρό ρολόι, το
1361 παραμικρό πιάτο, όπως το καρύδι του πασίγνωστου τράγου-

διού του Σαρλ Τρενέ (Charles Trenet)55, περιέχει, ως εμπόρευμα, έναν ολόκληρο κόσμο. Αρκεί να το ανοίξουμε για να ξεπε-

[Τρόπος

ταχτούν από μέσα του, όπως τα μαντίλια και τα κουνέλια από

χρήσης]

ένα καπέλο ταχυδακτυλουργού, μια σειρά κατηγορίες που
σχηματίζουν ζευγάρια: η αξία χρήσης και η ανταλλακτική αξία,
η συγκεκριμένη εργασία και η αφηρημένη εργασία, το σταθε
ρό κεφάλαιο και το μεταβλητό κεφάλαιο, το πάγιο κεφάλαιο και
το κυκλοφορούν κεφάλαιο. Ένας ολόκληρος κόσμος, σχιζο
φρενής, αενάως μοιρασμένος ανάμεσα σε ποσότητα και ποιό
τητα, ιδιωτικό και δημόσιο, άνθρωπο και πολίτη.
Ήδη από τον εναρκτήριο ορισμό του πλούτου ως «τερά
στιας συσσώρευσης εμπορευμάτων», ο Μαρξ έχει βρει τη σω
στή άκρη για τη διαλεύκανση του μεγάλου σύγχρονου μυστηρί
ου, του μεγάλου θαύματος όπου, υποτίθεται, το χρήμα γεννάει
χρήμα: Στην αρχή του πλούτου ήταν το έγκλημα της απόσπα
σης υπεραξίας, δηλαδή της κλοπής χρόνου απλήρωτης εργα
σίας από τον εργαζόμενο! Ανακαλύπτοντας, στα 22 του χρόνια
κιόλας, τις συνθήκες εκμετάλλευσης, τις τρώγλες, τις αρρώ
στιες της αγγλικής εργατικής τάξης, ο νεαρός Ένγκελς είχε ήδη
καταλάβει ότι επρόκειτο όντως για «φόνο». Γιαένα «φόνο πανο
μοιότυπο με αυτόν που διαπράττεται
από ένα δολοφόνο, με τη διαφορά ότι
εδώ είναι πιο συγκαλυμμένος, πιο δό
λιος». Καθότι «είναι ένας φόνος ενα
ντίον του οποίου δεν μπορεί κανένας να
αμυνθεί, ένας φόνος που δεν μοιάζει με
φόνο διότι δεν βλέπουμε το δολοφόνο,
διότι ο δολοφόνος είναι όλοι και κανέ
νας, διότι ο θάνατος του θύματος φαί
νεται φυσικός»56- αλλά που «δεν παύ-

55. Γνωστός Γάλλος τραγουδιστής (1913-2001) που υπήρξε ιδιαίτερα
δημοφιλής κατά τις δεκαετίες του 1940 και του 1950. (Σ.τ.Μ.)
56. Friedrich Engels, La Situation de la classe laborieuse en Angletene,
Παρίσι, Editions sociales, 1973, σ. 140.
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Εΐ να είναι φόνος». Στη διαλεύκανση ακριβώς αυτού του ανώ-

Μπενσοάνι

νυμου εγκλήματος ο Σέρλοκ-Μαρξ, με βοηθό τον ΓουάτσονΈνγκελς, θα αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.
Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΒΙΒΛΙΟ I)
'Οσο μένουμε στον θορυβώδη χώρο της αγοράς, όπου πηγαι
νοέρχονται πωλητές και πελάτες, όπου ανταλλάσσονται εμπο
ρεύματα και χρήμα, το μυστήριο της συσσώρευσης πλούτου
παραμένει ανεξιχνίαστο. Αν η ανταλλαγή ήταν δίκαιη, η αγορά
θα ήταν ένα παιχνίδι με μηδενικό αποτέλεσμα. Ο καθένας θα
λάβαινε το ακριβές αντίτιμο αυτού που θα προσέφερε. Ακόμα
και αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν παίκτες πιο επιδέξιοι από άλ
λους, οι οποίοι θα τσέπωναν παραπάνω από αυτά που θα πόνταραν, το παιχνίδι θα ήταν πάλι με μηδενικό αποτέλεσμα, αρ
κεί οι μεν να χάνουν ακριβώς αυτά που κερδίζουν οι δε. Ωστό
σο, η γιγαντιαία συσσώρευση εμπορευμάτων αυξάνεται α
σταμάτητα. Το κεφάλαιο συσσωρεύεται. Από πού έρχεται αυ
τή η αύξηση; Μυστήριο απόλυτο - τουλάχιστον όσο μένουμε
ζαλισμένοι από τον πυρετό της αγοράς ή, για να χρησιμοποιή
σουμε πιο σύγχρονη έκφραση, από τη νευρωτική ταραχή των
αγοραπωλητών του Χρηματιστηρίου.
Ο ντέτεκτιβ Μαρξ μάς καλεί να κοιτάξουμε αλλού. Να ανακαλύψουμε αυτό που συμβαίνει στα παρασκήνια, ή μάλλον στο
υπόγειο, όπου το μυστήριο φωτίζεται: «θα αφήσουμε λοιπόν,
ταυτόχρονα με τον κάτοχο χρήματος και τον κάτοχο εργατικής
δύναμης, αυτή τη θορυβώδη αγορά όπου τα πάντα γίνονται
στην επιφάνεια και μπροστά στα βλέμματα όλων, για να τους α
κολουθήσουμε και τους δυο στο μυστικό εργαστήριο της πα
ραγωγής, στην είσοδο του οποίου διαβάζουμε: "Απαγορεύεται
η είσοδος. Επιτρέπεται μόνο για δουλειές". Εκεί, η παραγωγή υ
περαξίας, αυτό το μεγάλο μυστικό της σύγχρονης κοινωνίας,
θα αποκαλυφθεί επιτέλους [...]. Τη στιγμή που βγαίνουμε από
αυτή τη σφαίρα της απλής κυκλοφορίας, η οποία παρέχει στον

1381 χυδαίο οπαδό του ελεύθερου εμπορίου τις έννοιές του, τις ιδέ-

ες του, τον τρόπο του να αντιλαμβάνεται τα πράγματα και το
κριτήριο της κρίσης του σχετικά με το κεφάλαιο και τη μισθωτή εργασία, βλέπουμε να επιτελείται μια μεταμόρφωση στη
φυσιογνωμία των προσώπων του δράματός μας. Ο παλιός μας
άνθρωπος με τα σκούδα παίρνει την πρωτοβουλία και, στο ρό
λο του ως καπιταλιστής, προχωρά μπροστά. Ο κάτοχος εργα
τικής δύναμης τον ακολουθεί, στο ρόλο του εργάτη που του α
νήκει. Ο πρώτος έχει το υπεροπτικό βλέμμα και το ύφος σπου
δαίου και απασχολημένου που έχουν οι σημαντικοί άνθρωποι.
Ο άλλος είναι φοβισμένος, ντροπαλός, διατακτικός, όπως κά
ποιος που έφερε για πούλημα στην αγορά το ίδιο του το τομά
ρι και ο οποίος τώρα δεν έχει τίποτε να περιμένει εκτός από το
άργασμά του». Καταπληκτική σκηνή καθόδου στην Κόλαση! Τα
βλέπουμε αυτά τα δύο πρόσωπα: τον άνθρωπο με τα σκούδα
(σήμερα με τα ευρώ!), ικανοποιημένο, αλαζονικό, αυταρχικό'
και τον εργάτη, καρτερικό, ταπεινωμένο, να ντρέπεται που
πουλήθηκε και γι' αυτό που τον περιμένει.
Πίσω από τη φαινομενική ταραχή της αγοράς υπάρχει λοι
πόν ο τόπος του αργάσματος, ο τόπος του εγκλήματος: το ερ
γαστήριο ή το εργοστάσιο όπου ληστεύουν τον εργαζόμενο
παίρνοντάς του την υπεραξία και όπου αποκαλύπτεται, επιτέ
λους, το μυστικό της συσσώρευσης πλούτου. Μεταξύ των ε-
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μπορευμάτων υπάρχει ένα που είναι πολύ ιδιόμορφο, η εργατι
κή δύναμη. 'Εχει αυτή την καταπληκτική ιδιότητα, όταν κατανα
λώνεται, να δημιουργεί αξία, να μπορεί να λειτουργεί περισσό
τερο χρόνο από το χρόνο που είναι αναγκαίος για την αναπαρα
γωγή του. Αυτή την ικανότητα αγόρασε ο άνθρωπος με τα ευ
ρώ. Ο εργαζόμενος, που δεν έχει τίποτε άλλο να πουλήσει εκτός
από την εργατική του δύναμη, δεν έχει επιλογή. Από τη στιγμή
όμως που συμφώνησε και δέχτηκε να ακολουθήσει τον αγορα
στή του, δεν ανήκει πλέον στον εαυτό του: «Η αξία χρήσης της
εργατικής δύναμης [σ.σ.: η χρησιμότητά της για τον αγοραστή],
δηλαδή η εργασία, δεν ανήκει περισσότερο στον πωλητή της
(τον εργαζόμενο) απ' ό,τι ανήκει στον μπακάλη η αξία χρήσης
του λαδιού που έχει πουλήσει». Φαινομενικά δίκαιη, σου δίνω
μου δίνεις, «κερδίζω κερδίζεις» θα έλεγαν οι πολιτικοί μας που
ανταγωνίζονται στις εκλογές, η σύμβαση αγοράς και πώλησης
της εργατικής δύναμης αποδεικνύεται μια συμφωνία όπου ο έ
νας από τους συμβεβλημένους βγαίνει χαμένος. Από τη στιγμή
που η συμφωνία κλείσει, ο εργαζόμενος μετστρέπεται σε «προσωποποιημένο χρόνο εργασίας», σε ένα «σκελετό χρόνου», λέ
ει ο Μαρξ, τον οποίο ο εργοδότης έχει νομίμως το δικαίωμα να
κάνει να λειτουργήσει όσο το δυνστόν περισσότερο.
Η μοιρασιά ανάμεσα στο χρόνο εργασίας που είναι ανα
γκαίος για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης του ερ
γαζομένου και της οικογένειάς του και στην «υπερεργασία»
που του αποσπάται δωρεάν από το αφεντικό του είναι το πρώ
το διακύβευμα της πάλης των τάξεων. Το διακύθευμα μιας
διαρκούς πάλης όπου ο εργαζόμενος προσπαθεί να αυξήσει
το μερίδιό του στη μοιρασιά ανάμεσα σε αναγκαίο χρόνο και υπερεργασία, ανάμεσα στο μισθό και στην υπεραξία, ενώ το α
φεντικό, αντιστρόφως, εντατικοποιώντας την εργασία, επιμη
κύνοντας τη διάρκειά της ή μειώνοντας τις ανάγκες της εργα
σίας προσπαθεί να επιτύχει το αντίθετο.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ιδέα περί «δίκαιης τιμής» μιας
«κανονικής εργάσιμης μέρας» είναι κουραφέξαλα. Δεν υπάρχει
I ούτε κανονική εργάσιμη μέρα ούτε δίκαιη τιμή. Διότι η διαφορά

της εργατικής δύναμης από τα άλλα προϊόντα έγκειται στο ότι
περιέχει ένα «ηθικό και ιστορικό στοιχείο». Ο Μαρξ εννοεί με
αυτό ότι οι κοινωνικές ανάγκες είναι μη αναγώγιμες στις στοιχειώδεις φυσικές ανάγκες της τροφής και της θέρμανσης. Εξε
λίσσονται ιστορικά. Εμπλουτίζονται, γίνονται πιο ποικίλες, και η
αναγνώρισή τους από την κοινωνία είναι το αποτέλεσμα ενός
συσχετισμού δυνάμεων. Τραβώντας το σκοινί προς τη μεριά
του, ο εργαζόμενος δεν σταματάει να παλεύει για να αναγνω
ριστούν ως νόμιμες -στον αναγνωριζόμενο ως «κοινωνικώς α
ναγκαίο» για την αναπαραγωγή της εργατικής του δύναμης
χρόνο- νέες ανάγκες (πολιτιστικές, ψυχαγωγίας, ποιότητας ζω
ής, υγείας, παιδείας). Με άλλα λόγια, γιανα κάνει να γείρει προς
τη μεριά του η ζυγαριά της μοιρασιάς και να περιορίσει ανάλο
γα τον «επιπλέον εργάσιμο χρόνο», την υπεραξία που τσεπώ
νει ο εργοδότης του. Αντιστρόφως, ο εργοδότης προσπαθεί α
σταμάτητα να περιορίσει τις κοινωνικά αναγνωρισμένες ανά
γκες του εργαζομένου για να αυξήσει το ποσοστό εκμετάλλευ
σης ή υπεραξίας: Ασκώντας πίεση στους μισθούς, απαιτώντας
μείωση των κοινωνικών εισφορών, ζητώντας φοροαπαλλαγές,
μεταθέτοντας τις δαπάνες για την υγεία ή για την παιδεία στην
ιδιωτική σφαίρα. Ή προσπαθώντας να επιμηκύνει το χρόνο ερ
γασίας (αυξάνοντας την εβδομαδιαία διάρκειά του, ανεβάζο
ντας το όριο συνταξιοδότησης) ή εντατικοποιώντας την εργα
σία (με την επιτάχυνση των ρυθμών, με τη «διαχείριση διά του
στρες», την εξάλειψη των παύσεων κ.λπ.). Και παίζοντας συ
νήθως και στα δύο ταμπλό. Στην πρώτη περίπτωση, ο Μαρξ μι
λάει για αύξηση της απόλυτης υπεραξίας, στη δεύτερη για αύ
ξηση της σχετικής υπεραξίας.
Διαπράχθηκε λοιπόν ένα προπατορικό έγκλημα. Έκλεψαν
την υπεραξία! Το θύμα, ο εργαζόμενος, δεν πέθανε, βέβαια
(αν και συχνά πεθαίνει: εργατικά ατυχήματα, αυτοκτονίες, κα
ταθλίψεις, επαγγελματικές ασθένειες), αλλά βγαίνει από αυτό
σακατεμένο, σωματικά και ψυχικά. Διότι στη σύγχρονη μανι
φατούρα «δεν καταμερίζεται μόνο η εργασία κατακερματίζε
ται το ίδιο το άτομο και μετατρέπεται σε αυτόματο ελατήριο 1141

Μαρξ
[Τρόπος

χρήσης]

AfoeiBOfoeNez:
Ω?ΕΣ- εΡΓΑΣ-ΙΑΣ.

m Λΐ^ε\βο Iren es.
ΩΓΕΣ. ΕΡΓΑ ^ ΙΑ ί

____________________ Βωρη εργάσιμη μέρα_________
A =6 ώρες

Υ =2 ώρες
Υ/Α=2/6 =1/3
10ωρη εργάσιμη μέρα

A =6 ώρες

Υ =4 ώρες

Υ/Α=4/6 =2/3
Επιμήκυνση του χρόνου εργασίας =Αύξηση της απόλυτης υπεραξίας
7ωρη εργάσιμη μέρα

Υ/Α =1/6
Μείωση της εργάσιμης μέρας (συνδικάτα) = Μείωση της απόλυτης υπεραξίας

A =4 ώρες

Υ =4 ώρες

Υ/Α=4/4 =100%
Εντατικοποίηση της εργασίας = Αύξηση της σχετικής υπεραξίας
βωρη εργάοιμη μέρα

Υ/Α =1/7
Αύξηση των μισθών

Σημείωση: Όπου A =αξία και όπου Υ = υπεραξία. (Σ.τ.Μ.)

μιας αποκλειστικής δραστηριότητας. Οι διανοητικές δυνάμεις

Μαρξ

της παραγωγής αναπτύσσονται μονόπλευρα διότι εξαφανίζο-

[Τρόπος

νται απ' όλες τις άλλες πλευρές. Αυτό που οι αποσπασματικοί
εργάτες χάνουν συγκεντρώνεται απέναντί τους, στο κεφά

χρήσης]

λαιο». Με συνέπεια αυτό που ο Μαρξ αποκαλεί ήδη «βιομηχα
νική παθολογία». Με τη διανομή μετοχών στους μισθωτούς
αυτή η παθολογία καταλήγει σε σχιζοφρένεια. Διασπασμένος,
διχασμένος σε μισθωτό και μέτοχο, συγκρουόμενος με τον ε
αυτό του, ο εργαζόμενος υποτίθεται ότι έχει, εφεξής, συμφέ
ρον, ως μέτοχος, να εκμεταλλεύεται και να απολύει τον εαυτό
του για να αυξηθεί η τιμή των μετοχών του!
ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΤΉΣ ΛΕΙΑΣ: Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΒΙΒΛΙΟ II)
Δεν αρκεί να διαπράξεις ένα έγκλημα, σχεδόν τέλειο, και να
γδύσεις το θύμα. Μένει ακόμα να επωφεληθείς από αυτό και,
για τούτο, να ξεπλύνεις τη λεία. Είναι το θέμα των επόμενων
δύο βιβλίων του Κεφαλαίου, η διαδικασία κυκλοφορίας και η
συνολική διαδικασία, μέσω των οποίων επιτελείται η μετάλλα
ξη της υπεραξίας σε κέρδος. Το θέατρο του πρώτου βιβλίου
είναι ο τόπος παραγωγής (το εργοστάσιο, το εργαστήριο, το
γραφείο), ενώ εκείνο του δεύτερου είναι η αγορά. Το θέμα του
δεν είναι πλέον η διαλεύκανση του μυστηρίου της προέλευσης
της υπεραξίας, αλλά ο τρόπος που αυτή κυκλοφορεί για να επανέλθει στα χέρια του ανθρώπου με τα ευρώ. Ο εργαζόμενος
δεν εμφανίζεται πλέον εκεί ως εκμεταλλευμένος παραγωγός
υπερεργασίας, αλλά ως πωλητής της εργατικής του δύναμης
και δυνητικός αγοραστής καταναλωτικών αγαθών. Ο πρώτος
ρόλος του δράματος ανήκει εδώ στον καπιταλιστή εν δράσει:
το χρηματιστή, τον επιχειρηματία, τον έμπορο, που είναι δια
δοχικές ενσαρκώσεις του κεφαλαίου.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κυκλοφορίας, το κεφάλαιο
αλλάζει ρούχα ασταμάτητα. Μπαίνει στη σκηνή υπό τη μορφή
χρήματος (X), βγαίνει από τη δεξιά πλευρά και επανεμφανίζεται
από την αριστερή υπό τη μορφή παραγωγικού κεφαλαίου (Π),
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δηλαδή μηχανών και πρώτων υλών -ή σταθερό κεφάλαιο- και

Μαρξ

μισθών - ή μεταβλητό κεφάλαιο. Έπειτα ξαναβγαίνει πάλι και

[Τρόπος

παρουσιάζεται με τη μορφή προϊόντος, εμπορευμάτων (Ε), τα

χρήσης]

οποία μεταμορφώνονται με τη σειρά τους στην πράξη πώλη
σης για να ξαναβρούν τη μορφή χρήματος. Με τη μικρή δια
φορά ότι, επανερχόμενο σε αυτή τη μορφή (X"), το αρχικό χρή
μα (X) θα έχει γεννήσει μικρά. Στη διάρκεια των μεταμορφώσεών του, το κεφάλαιο αθγάτισε. Συσσωρεύτηκε.
Στη διαδικασία παραγωγής (Βιβλίο I) ο χρόνος είναι ευθύγραμμος. Γίνεται λόγος για την πάλη όσον αφορά το μοίρασμα
ενός τμήματος, της εργάσιμης μέρας, ανάμεσα σε αναγκαία ερ
γασία και υπερεργασία. Στη διαδικασία κυκλοφορίας (Βιβλίο II)
ο χρόνος είναι κυκλικός. Πρόκειται για περιστροφές κατά τη
διάρκεια των οποίων το κεφάλαιο διανύει τον κύκλο των μεταμορφώσεών του: «Το κεφάλαιο, ως αξία που παίρνει αξία, δεν
περικλείει μόνο ταξικές σχέσεις, έναν προσδιορισμένο κοινωνι
κό χαρακτήρα, θεμελιωμένο στην ύπαρξη της εργασίας ως μι
σθωτής εργασίας. Είναι μια κίνηση, μια κυκλική διαδικασία που
περνάει από διάφορες φάσεις και η οποία με τη σειρά της αποτελείται από τρία στάδια. Μπορούμε λοιπόν να το νοήσουμε
μόνον ως κίνηση και όχι σε σταθερή κατάσταση». Πράγματι, η
κυκλοφορία επιβάλλει έναν υποχρεωτικό κοινωνικό δεσμό ανά
μεσα στην παραγωγή και την πραγματοποίηση της αξίας. Το
κεφάλαιο δεν είναι ένα πράγμα, αλλά μια αέναη κίνηση. Όπως
ένας ποδηλάτης πέφτει αν σταματήσει να ποδηλατεί, έτσι και
το κεφάλαιο, αν σταματήσει να κυκλοφορεί, πεθαίνει.
Καθεμία όμως από αυτές τις μεταμορφώσεις, κάθε αγορα
πωλησία, είναι ένα σάλτο μορτάλε, διότι δεν υπάρχει αναγκαί
ος δεσμός ανάμεσα στη μια και την άλλη. Αν το εμπόρευμα δεν
βρει αγοραστή, αν μείνει στην αποθήκη ή στα ράφια του εμπό
ρου, ο κύκλος διακόπτεται. Το κεφάλαιο κινδυνεύει να πάθει
καρδιακή ανακοπή. Και καθώς ο κάτοχος του χρηματικού ή
τραπεζιτικού κεφαλαίου (X”) προϋπολόγισε αυτή την πώληση
για να την επενδύσει σε έναν νέο κύκλο με την ελπίδα νέου κέρ
δους (X" > X' > X...), η κρίση μπορεί να γίνει χιονόμπαλα.
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Μπενσαί/t

X -+οΚ + μΚ (ή παραγωγικό κεφάλαιο Π) -►Ε -* X
Σχήμα του κύκλου περιστροφής του κεφαλαίου
Μεταμορφώσεις του κεφαλαίου

\^Παρσγωνή
Για να γνωρίσουμε το μερίδιο ιδιωτικής εργασίας που θα ε
πικυρωθεί ως κοινωνική εργασία, πρέπει, πράγματι, να ανα
μείνουμε την απόφαση της αγοράς. Ας υποθέσουμε ότι ένας
μαραγκός κατασκευάζει ένα τραπέζι σε δέκα μέρες και ένας α
νταγωνιστής του βρήκε, εν αγνοία του πρώτου, ένα μέσο να
κατασκευάζει το ίδιο τραπέζι σε μία μέρα. Όταν παρουσια
στούν και οι δύο στην αγορά, ο πρώτος θα είναι πολύ ακριβός.
Το τραπέζι του δεν θα πουληθεί, θα καταδικαστεί σε χρεοκο
πία. Η εργασία του θα έχει δαπανηθεί τζάμπα, διότι δεν θα έ
χει επικυρωθεί από την αγορά ως κοινωνικώς ωφέλιμη. Για να
γίνει αυτό, το εμπόρευμα θα έπρεπε να κάνει το τελευταίο του
άλμα, να μετατραπεί από εμπόρευμα σε χρήμα, άλμα του αγ
γέλου ή άλμα του θανάτου, ανάλογα με το αν το επιτύχει ή ό
χι. Αλλά για αυτό ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να έχει καμιά εκ
των προτέρων εγγύηση.
Αυτή η κυκλοφορία δεν είναι ομοιογενής. Στο Βιβλίο I, αυ
τά που ο Μαρξ αποκαλεί σταθερό κεφάλαιο (δηλαδή τα εργο
στάσια, τις μηχανές, τις πρώτες ύλες, τις αποθήκες) και μετα146 1 βλητό κεφάλαιο (που διατίθεται για την αγορά της εργατικής

δύναμης) παρεμβαίνουν ως ειδικοί προσδιορισμοί του κεφαλαίου στη σφαίρα της παραγωγής. Στο Βιβλίο II, το πάγιο κεφάλαιο (οι μηχανές και τα κτίρια, που δεν εξαντλούνται κατά

Μαρξ
[Τρόπος

χρήσης]

τη διάρκεια ενός κύκλου παραγωγής) και το κυκλοφορούν κε
φάλαιο (οι πρώτες ύλες και οι μισθοί) παρεμβαίνουν ως ειδικοί
προσδιορισμοί στη σφαίρα της κυκλοφορίας. Το κυκλοφορούν
κεφάλαιο καταναλώνεται και ανανεώνεται σε κάθε κύκλο, ενώ
το πάγιο κεφάλαιο δεν καταναλώνεται παρά εν μέρει και ανα
νεώνεται κατά διαστήματα. Το κεφάλαιο μπορεί να «διατηρη
θεί για πολύ χρόνο υπό τη μορφή του χρήματος», αλλά δεν
διατηρείται «υπό τη φθαρτή μορφή του εμπορεύματος». Τέ
λος, «οι κύκλοι ατομικών κεφαλαίων αλληλοδιαπλέκονται, αλληλοεξαρτώνται και προϋποθέτουν οι μεν τους δε». Αυτό α
κριβώς το πλέγμα συνιστά τη συνολική κίνηση του κοινωνικού
κεφαλαίου. Όλα αυτά αποτελούν ισάριθμους παράγοντες αρ
ρυθμίας, δυσαρμονίας, που εκδηλώνονται στις κρίσεις, ανά
λογα με τη δυσανάλογη κατανομή του κεφαλαίου ανάμεσα
στον τομέα των αγαθών παραγωγής και σ' εκείνον των κατα
ναλωτικών αγαθών, όσο και ανάλογα με τις συνέπειες της κα
τά διαστήματα ανανέωσης του πάγιου κεφαλαίου ή την αποσύνδεση ανάμεσα σε παραγωγή και πραγματοποίηση της υ
περαξίας. Ωσάν ο κλεπταποδόχος να μην κατάφερνε να διοχε
τεύσει την πραμάτεια μιας ληστοσυμμορίας η οποία θα συνέ
χιζε να ξαφρίζει τα κοσμηματοπωλεία χωρίς ποτέ να βλέπει να
ξανάρχεται στα χέρια της η λεία με τη μορφή χρήματος.
Το βιβλίο σχετικά με τη διαδικασία κυκλοφορίας δείχνει λοι
πόν τον συνεχή χαρακτήρα της αλληλουχίας ανάμεσα στις διά
φορες μορφές που παίρνει το κεφάλαιο στη διάρκεια των μεταμορφώσεών του. Το πράγμα περιπλέκεται από το γεγονός
ότι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής δεν περιορίζεται στον
κύκλο που διανύει ένα μοναχικό κεφάλαιο. Είναι γενικευμένη
παραγωγή εμπορευμάτων. Το χρηματικό κεφάλαιο (X) δεν
μπορεί να αρκεστεί στο να προηγείται των άλλων μορφών εμ
φάνισής του (Π ή Ε) ή να τις ακολουθεί. Πρέπει να υπάρχει δί
πλα τους. Η συνέχεια της συνολικής διαδικασίας εξαρτάται
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λοιπόν από την ασυνέχεια και από τον αποσυγχρονισμό των αντίοτοιχων κύκλων του χρηματικού κεφαλαίου, του θιομηχανι-

[Τρόπος

κού κεφαλαίου, του εμπορικού κεφαλαίου, δηλαδή από το γε·

χρήσης]

Μαρξ

γονός ότι ο τραπεζίτης θα μπορεί να προκαταβάλει πίστωση
στο 6ιομήχανο για να επενδύσει πριν τα εμπορεύματά του πωληθούν από τον έμπορο, και ο έμπορος θα μπορεί να δανει
στεί για να ανανεώσει το στοκ του πριν ακόμη εξαντληθεί το
προηγούμενο στοκ του. Το Βιθλίο II εξετάζει λοιπόν το διαρκές
πηγαινέλα ανάμεσα στην εμφάνιση και την εξαφάνιση αυτών
των τριών μορφών του κεφαλαίου, από τη σφαίρα της κυκλο
φορίας στη σφαίρα της παραγωγής και τανάπαλιν, έως ότου
το εμπόρευμα καταναλωθεί τελικά.
Στις τρεις φάσεις της διαδικασίας κυκλοφορίας, «η κάθε
στιγμή (χρήμα X, παραγωγικό κεφάλαιο Π, εμπόρευμα Ε) εμ
φανίζεται διαδοχικά ως σημείο εκκίνησης, ενδιάμεσο σημείο
και επιστροφή στο σημείο εκκίνησης του κύκλου». Η διαδικα
σία παραγωγής χρησιμεύει, έτσι, ως μέσο της διαδικασίας κυ
κλοφορίας και αντιστρόφως. Στην πραγματικότητα όμως κάθε
βιομηχανικό κεφάλαιο μετέχει και στους τρεις κύκλους ταυτό
χρονα: «Ο συνολικός κύκλος είναι λοιπόν η πραγματική ενότη
τα αυτών των τριών μορφών», και το κεφάλαιο δεν μπορεί να
νοηθεί παρά ως ο συνολικός τους κύκλος.
Το Βιθλίο II δείχνει επίσης καθαρά τη σημασία του παράγο
ντα χρόνου: «Η περιστροφή του πάγιου στοιχείου του σταθε
ρού κεφαλαίου και κατά συνέπεια η αναγκαία διάρκεια αυτής
της περιστροφής περιλαμβάνουν πολλές περιστροφές των κυκλοφορούντων στοιχείων». Η αξία του παραγωγικού κεφαλαί
ου «ρίχνεται μονομιάς» στην κυκλοφορία, ενώ δεν αποσύρεται
από αυτήν παρά «βαθμιαία», τμηματικά.
Η ΜΟΙΡΑΣΙΑ ΤΟΝ ΚΛΟΠΙΜΑΙΩΝ: Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΒΙΒΛΙΟ III)
Στο Βιβλίο I έκλεψαν την υπεραξία. Στο Βιθλίο II η υπεραξία πέρασε από χέρι σε χέρι. Στο Βιθλίο III έρχεται η ώρα της μοιρα
σιάς της λείας, των «κλοπιμαίων», για να χρησιμοποιήσουμε το
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λεξιλόγιο του Μισέλ Οντιάρ (Michel Audiard)57ή του Αλμπέρ Σιμονέν (Albert Simonin)58. Βιβλίο της «καπιταλιστικής παραγω
γής εξεταζόμενης στο σύνολό της», το Βιβλίο III του Κεφαλαίου
ενθουσιάζει τον Ένγκελς: «Αυτό το βιβλίο θα κάνει οριστικά ά
νω κάτω όλη την πολιτική οικονομία και θα έχει τεράστια απή
χηση». Καθότι «εδώ κατεδαφίζεται ολόκληρη η αστική πολιτική
οικονομία» και φτάνουμε στο τέλος της πλοκής. Προχωρώντας
από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο, από τον μοναχικό κύκλο
του φανταστικού κεφαλαίου στη συνολική κίνηση μιας πολλα
πλότητας κεφαλαίων, από την αξία στην τιμή και στο κέρδος, α
πό το σκελετό του κεφαλαίου στο αίμα του, το πορτρέτο του

κοινωνικού δολοφόνοιΡ γίνεται ολοένα και πιο συγκεκριμένο.
Εμφανίζεται τώρα σαν ένα ζωντανό ον, ακόρεστο, αενάως διψασμένο για νέα κέρδη: «Στο Βιβλίο I» γράφει ο Μαρξ «εξετά
σαμε τις διάφορες όψεις που παρουσιάζει η διαδικασία της κα
πιταλιστικής παραγωγής αυτή καθαυτήν, ως άμεση διαδικασία
παραγωγής, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας όλες τις δευτερεύουσες επιδράσεις. Η ζωή του κεφαλαίου όμως δεν εξαντλείται
σε αυτή την άμεση διαδικασία παραγωγής. Στον πραγματικό
κόσμο η διαδικασία κυκλοφορίας, που αποτέλεσε το αντικείμε
νο εξέτασης του Βιβλίου II, έρχεται να τη συμπληρώσει. [...]
Όσο για το θέμα τούτου του Βιβλίου III, συνίσταται στο να
βρούμε και να περιγράφουμε τις συγκεκριμένες μορφές που α
πορρέουν από την κίνηση του κεφαλαίου εξεταζόμενου ως συ
νόλου. Είναι υπ' αυτές τις συγκεκριμένες μορφές που έρχονται
αντιμέτωπα μεταξύ τους τα κεφάλαια στην πραγματική τους
κίνηση. Οι μορφές του κεφαλαίου που θα εξετάσουμε σε τού
το το βιβλίο πλησιάζουν βαθμιαία προς τη μορφή με την οποία
αυτό εκδηλώνεται στην κοινωνία, στην επιφάνεια θα μπορού
σαμε να πούμε, στην αμοιβαία επενέργεια των διάφορων κε-

I

57. Γάλλος σεναριογράφος. (Σ.τ.Μ.)
58. Γάλλος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. (Σ.τ.Μ.)
59. Social killer στο πρωτότυπο. (Σ.τ.Μ.)

Μαρξ
[Τρόπος
χρήσης]

φαλαίων, στον ανταγωνισμό και στην καθημερινή συνείδηση
των ίδιων των παραγόντων της παραγωγής».
Ως μεταμορφωμένη μορφή της υπεραξίας, το κέρδος βρί
σκεται στον πυρήνα της συνολικής διαδικασίας της καπιταλι
στικής παραγωγής. Η υπεραξία δεν είναι ακόμα παρά το δυνά
μει κέρδος. Πρέπει να πραγματοποιηθεί για να κατευθυνθεί εν
συνεχεία ή προς την κατανάλωση ή προς τη συσσώρευση (ή
την επένδυση). Οι αξίες, που μετριόνται σε χρόνο εργασίας, μετατρέπονται σε τιμές παραγωγής όταν τα εμπορεύματα βγαί
νουν από τη διαδικασία παραγωγής. Αυτές οι τιμές είναι το ίδιο
με την αξία και ταυτόχρονα διαφορετικό πράγμα από την αξία,
είναι η άρνησή της και η ολοκλήρωσή της. Ομοίως, το κέρδος
είναι η υπεραξία υπό μιαν άλλη μορφή και ταυτόχρονα άλλο
πράγμα από την υπεραξία, λέει ο Μαρξ: «Το κέρδος όπως πα
ρουσιάζεται σ' εμάς, αρχικά, είναι λοιπόν το ίδιο πράγμα με την
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υπεραξία: Είναι απλώς μια απατηλή μορφή της υπεραξίας που
προκύπτει αναγκαία από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής
[...]. Επειδή στον έναν πόλο η τιμή της εργατικής δύναμης πα
ρουσιάζεται με την παραλλαγμένη μορφή του μισθού, στον α
ντίθετο πόλο εμφανίζεται η υπεραξία με την παραλλαγμένη
μορφή του κέρδους». Η μορφή κάτω από την οποία «καλύπτο
νται και σβήνουν η προέλευσή της και το μυστήριο της ύπαρξής της»: «Όσο περισσότερο παρατηρούμε τη διαδικασία αξιο
ποίησης του κεφαλαίου, τόσο περισσότερο βλέπουμε την κα
πιταλιστική σχέση να μεταμφιέζεται και τόσο λιγότερο αποκα
λύπτεται το μυστικό της εσωτερικής της οργάνωσης [...]. Η με
ταμορφωμένη σε κέρδος υπεραξία έχει γίνει αγνώριστη». Η ε
πιχείρηση ξεπλύματος της λείας έχει λοιπόν επιτύχει.
Σε αυτό το παπατζίδικο παιχνίδι επιδίδονται οι κλασικοί οι1521 κονομολόγοι για να εξηγήσουν τα διάφορα εισοδήματα (γαιο-

πρόσοδος, κέρδη, μισθοί) κρύβοντας την κοινή τους προέ-

Μαρξ

λευση. Γι' αυτούς σε κάθε παράγοντα της παραγωγής αντιστοιχεί ένα φυσικώς νόμιμο και δίκαιο εισόδημα: στο κεφάλαιο
το κέρδος, στη γη η γαιοπρόσοδος, στην εργασία ο μισθός.

[Τρόπος

Και «ορίστε η τριαδική διατύπωση που αγκαλιάζει όλα τα μυ
στήρια της κοινωνικής διαδικασίας παραγωγής». Κεφάλαιο, γη
και εργασία! Το κεφάλαιο όμως «είναι τα μέσα παραγωγής που
μονοπωλούνται από ένα τμήμα της κοινωνίας», «προσωποποιημένα στο κεφάλαιο». Η γη ως «μάζα ακατέργαστης και χα
οτικής ύλης» δεν θα μπορούσε να παραγάγει γαιοπρόσοδο χω
ρίς να γονιμοποιηθεί από μια ορισμένη ποσότητα εργασίας.
Όσο για τον τρίτο όρο της τριάδας, την «εργασία», είναι α
πλώς ένα «φάντασμα» αν εξετάζεται αφηρημένα, ως «ανταλ
λαγή ύλης με τη φύση», και όχι συγκεκριμένα, ιστορικά, ως πα
ραγωγική δραστηριότητα στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κοι
νωνικής σχέσης (ιδιοκτησίας). «Όπως και το κεφάλαιο, η μι
σθωτή εργασία και η γαιοκτησία είναι ιστορικά προσδιορισμέ
νες κοινωνικές μορφές, η πρώτη είναι εκείνη της εργασίας και
η δεύτερη εκείνη της μονοπώλησης της γήινης σφαίρας, αντι
στοιχούν και οι δύο στο κεφάλαιο και ανήκουν στην ίδια οικο
νομική και κοινωνική δομή της κοινωνίας».
Οι παράγοντες της παραγωγής έχουν «στρεβλή» εικόνα
της κατανομής του πλούτου. «Γι' αυτούς δεν είναι μόνο οι διά
φορες μορφές της αξίας που, υπό τη μορφή εισοδημάτων,
κατανέμονται σε διάφορους παράγοντες της κοινωνικής δια
δικασίας παραγωγής" είναι η αξία η ίδια που προέρχεται από
αυτές τις πηγές και παρέχει την ουσία αυτών των εισοδημά
των». Στην τριαδική διατύπωση, το κεφάλαιο, η γη, η εργασία
εμφανίζονται, έτσι, ως «τρεις διαφορετικές και αυτόνομες πη
γές» του τόκου (αντί του κέρδους), της γαιοπροσόδου και του
μισθού, που είναι, υποτίθεται, οι αντίστοιχοι και νόμιμοι καρ
ποί τους. Στην πραγματικότητα και οι τρεις προέρχονται από
μία και μοναδική πηγή, την εργασία, τη μόνη ικανή να παρά
γει περισσότερο απ' ό,τι δαπανά: «Για τον καπιταλιστή το κε
φάλαιο είναι μια μηχανή αέναης άντλησης υπερεργασίας' για 1153
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Νιανιέλ
Μπενσαντ

το γαιοκτήμονα η γη λειτουργεί αενάως σαν μαγνήτης για να
τραβάει ένα μέρος αυτής της υπεραξίας που υπεξαιρεί το κε
φάλαιο' τέλος, η εργασία είναι η διαρκώς ανανεωνόμενη προ
ϋπόθεση και το διαρκώς ανανεωνόμενο μέσο που επιτρέπουν
στον εργαζόμενο να πάρει, υπό τη μορφή του μισθού, ένα
κλάσμα της αξίας που δημιουργεί η εργασία, άρα ένα μέρος
του κοινωνικού προϊόντος που αντιστοιχεί σε αυτό το κλάσμα
αξίας που είναι οι αναγκαίοι πόροι επιβίωσης». Η κατανομή α
νάμεσα σε κέρδος, γαιοπρόσοδο και μισθό είναι λοιπόν απο
τέλεσμα μιας λεόντειας μοιρασιάς όπου το κεφάλαιο υπαγο
ρεύει το νόμο του στην εργασία. Και είναι, επίσης, η υπεραξία
που διαιρείται σε κέρδος του επιχειρηματία (του βιομηχανι
κού καπιταλιστή) και σε τόκο που τσεπώνει ο τραπεζίτης (ο
χρηματιστικός καπιταλιστής).
Η λογική του συστήματος και η πολλαπλότητα των κεφα
λαίων συνεπάγονται τη δυνατότητα να διαχωριστεί η κυκλο
φορία από την παραγωγή και να αυτονομηθεί το τραπεζιτικό
κεφάλαιο σε σχέση με το βιομηχανικό. Αυτό μπορεί να δημι
ουργήσει την ψευδαίσθηση ότι το χρήμα γεννάει χρήμα, ότι το
χρήμα αυτοπαράγεται χωρίς να περάσει από το κύκλωμα της
παραγωγής και της κυκλοφορίας. Αυτή η ψευδαίσθηση είναι
εκείνη του μικρού αποταμιευτή ή του μετόχου που γλείφει τα
χείλια του αποβλέποντας σε μια ετήσια χρηματιστηριακή υπε
ραξία 15% (ενώ η πραγματική αύξηση της εθνικής παραγωγής
είναι 3%) ή σε ένα εγγυημένο επιτόκιο άνω του 5%, χωρίς να
αναρωτιέται μέσω ποιου θαύματος αυτό το χρήμα που υποτί
θεται ότι κοιμάται θα μπορούσε να γεννήσει μικρά. Δεν βλέπει
πλέον τον πλήρη κύκλο του κεφαλαίου (X -* Π -►Ε -* Χ'), αλ
λά μόνο το βραχυκύκλωμά του (X -►X”).
Και αν το χρηματιστικό κύκλωμα αφηνιάσει, αν ο κύκλος X
-* X' της χρηματιστικής κυκλοφορίας θαλθεί να γυρίζει πιο γρή
γορα από τον συνολικό κύκλο της παραγωγής (X -* Π -»Ε -·>
X") και αν επιπλέον, μαγεμένοι από αυτό το θαύμα, οι μέτοχοι
και οι τραπεζίτες προτρέξουν των μελλόντων κύκλων και επι-

1541 ταχύνουν την κίνηση, τότε το σύστημα γίνεται υδροκέφαλο, η

Χρηματιστική φούσκα
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κερδοσκοπική ή εικονική οικονομία διογκώνεται περισσότερο
από την πραγματική οικονομία. Πρόκειται για την περιβόητη
φούσκα η οποία, όπως ο βάτραχος του παραμυθιού, θα κατα" λήξει να εκραγεί.
Με αυτά τα κατορθώματα της πίστης, ο φετιχισμός του
Χρήματος φτάνει στο αποκορύφωμά του. Εμφανίζεται όντως
σαν ένα «άκρως μυστήριο ον», προικισμένο με μαγική δύναμη:
«Πράγματι, όλες οι κοινωνικές παραγωγικές δυνάμεις της ερ
γασίας φαίνονται να απορρέουν από το κεφάλαιο και όχι από
την εργασία. Φαίνονται να αναθλύζουν από τα σπλάχνα του».
Καθότι στη σφαίρα της κυκλοφορίας «οι σχέσεις που δημιουρ
γούν πραγματικά την αξία περνούν εντελώς σε δεύτερο πλά
νο». Η πραγματική παραγωγική διαδικασία, δηλαδή το σύνολο
της άμεσης διαδικασίας παραγωγής και της διαδικασίας κυ
κλοφορίας, «γεννάει νέες δομές εντός των οποίων ο κατευθυ
ντήριος μίτος των εσωτερικών δεσμών και σχέσεων χάνεται
ολοένα και περισσότερο, σι σχέσεις παραγωγής αυτονομούνται οι μεν έναντι των δε, τα στοιχεία αξίας στερεοποιούνται α
ντίστοιχα σε αυτόνομες μορφές». Ένα μέρος του κέρδους αποδεσμεύεται τότε και φαίνεται να μην απορρέει πλέον από τη
μισθωτή εργασία, αλλά από την εργασία του ίδιου του καπι- 1155
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ταλιστή. Και ο τόκος του κεφαλαίου παρουσιάζεται ως ανεξάρτητος από τη μισθωτή εργασία του εργάτη και ως απορρέων αυτόνομα από το κεφάλαιο.
Το Κεφάλαιο δεν είναι παραγματεία ή εγχειρίδιο πολιτικής οι
κονομίας, αλλά κριτική της «πολιτικής οικονομίας» ως κλάδου
με επιστημονικές αξιώσεις και με αντικείμενο μια κατηγορία
-την οικονομία- αποκομμένη από το σύνθετο σύνολο των κοι
νωνικών σχέσεων και φετιχοποιημένη. Η κίνηση της κριτικής
δεν έχει όρια. Η λογική του έργου διαπερνάει απατηλά αυτο
νόητα για να πάει από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο, εισάγοντας κατά τη διαδρομή νέους ορισμούς, αλλά δεν διατείνε
ται ότι περιγράφει ολόκληρη την πραγματικότητα. Ο Μαρξ εί
ναι σαφέστατος: «Εκθέτοντας την πραγματοποίηση των σχέ
σεων παραγωγής και τον τρόπο με τον οποίο αυτονομούνται
έναντι των παραγόντων της παραγωγής δεν δείχνουμε λεπτο
μερώς πώς οι διεπιδράσεις της παγκόσμιας αγοράς, οι συγκυ
ρίες της, η κίνηση των τιμών αγοράς, οι περίοδοι της πίστης,
οι κύκλοι της βιομηχανίας και του εμπορίου, οι εναλλαγές ευη
μερίας και κρίσης προσλαμβάνονται από αυτούς τους παρά
γοντες ως φυσικοί παντοδύναμοι νόμοι, ως έκφραση μιας μοι
ραίας κυριαρχίας, και παρουσιάζονται σε αυτούς με τη μορφή
μιας τυφλής αναγκαιότητας. Δεν το δείχνουμε, διότι η πραγ
ματική κίνηση του ανταγωνισμού τοποθετείται πέραν του σχε
δίου μας και δεν έχουμε να εξετάσουμε εδώ παρά την εσωτε
ρική οργάνωση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, την ι
δεώδη μέση οργάνωσή του κατά κάποιον τρόπο». Με άλλα λό
για, τα βιβλία του αρχικού σχεδίου που εγκαταλείφθηκαν, σχε
τικά με το κράτος και την παγκόσμια αγορά, θα εισήγαγαν νέ
ους ορισμούς και θα επέτρεπαν την προσέγγιση από πιο κοντά
«της πραγματικής κίνησης του ανταγωνισμού και της πολυπλοκότητας της κοινωνικής ζωής».
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> 9. Γιατί ο κ. Κεφάλαιο κινδυνεύει να πάθει κρίση

Η κατακραυγή της ανηθικότητας
χης κερδοσκοπίας δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Εμπνευ
σμένος από τη χρεοκοπία χης Credit immobilier το 1864 και
χης Union generale το 1890, ο Ζολά αναφέρει στο έργο του Το

χρήμα το «μυστήριο των χρηματιστικών επιχειρήσεων», τους
«περιοδικούς σεισμούς που είναι οι αρρώστειες του χρηματι
στηρίου» ή ακόμα την «επιδημική τρέλα του χορού των εκα
τομμυρίων». Περιγράφει το φόβο και το άγχος των ανθρώπων
μήπως βρεθούν ανά πάσα στιγμή «αντιμέτωποι με τον κίνδυ
νο να χρωστούν και με τη βεβαιότητα ότι δεν θα μπορούν να
πληρώσουν». Μιλάει για τον «πυρετό», τη «φρενίτιδα», τη
«μανία», την «τρέλα» του θανατηφόρου αγώνα δρόμου για το
κέρδος. Αυτό το πάθος της «απόκτησης για την απόκτηση»
δεν είναι, στο βάθος, παρά η συνέπεια της διευρυμένης συσ
σώρευσης του κεφαλαίου. Όπως και οι σημερινοί κυθερνώντες, τα πρόσωπα του Ζολά καταγίνονται να ξεχωρίσουν την
ήρα από το στάρι, να διαχωρίσουν το σύστημα από τις κατα
χρήσεις και τις υπερβολές του, τον καλό καπιταλισμό, φορέα
προόδου, από τον παρασιτικό καπιταλισμό, που είναι μπολια
σμένος σαν κακοήθης όγκος σε ένα υγιές σώμα. Καταγίνονται
να βρουν ελαφρυντικά στην κερδοσκοπία: «Χωρίς αυτή δεν θα
κάναμε δουλειές», «η συνετή ισορροπία των καθημερινών συ
ναλλαγών δεν θα ήταν παρά μια έρημος ή ένα έλος με όλα τα
νερά του λιμνάζοντα».
Όπως και η πλειονότητα των επίσημων σχολιαστών μας, ο
Ζολά ομολογεί την ακατανοησία του μπροστά σε αυτό το «μυ
στήριο των χρηματιστικών επιχειρήσεων στο οποίο ελάχιστες
γαλλικές διάνοιες διεισδύουν», θα έλεγες ότι τον πιάνει ίλιγγος
μπροστά σε αυτές τις χρηματιστηριακές καταρρεύσεις που φαί
νονται ασήμαντες σε σύγκριση με τη δική μας πσγκοσμιοποιη- 1159

μένη κρίση: «Δεν υπήρχαν πλέον ούτε αλήθειες ούτε λογική, η ι
δέα της αξίας είχε διαστραφεί σε σημείο που έχασε κάθε πραγ
ματικό νόημα»! Και να σκεφτεί κανείς ότι οι ατασθαλίες ενός Σακάρ60 φαίνονται ψιλοπράγματα σε σύγκριση με τις παγκοσμιοποιημένες απάτες ενός Μπέρναρντ Μάντοφ (Bernard Madoff).
Εκείνη την εποχή δεν είχαν ακόμα επινοήσει την τιτλοποίηση, τα
LBO,61 τις συμφωνίες ανταλλαγής, την υποβαθμισμένη αγορά
στεγαστικής πίστης και άλλα παράγωγα προϊόντα.

60. Ήρωας του μυθιστορήματος του Εμ£λ Ζολά Το χρήμα. (Σ.τ.Μ.)
61. Εξαγορά προβληματικής ή άλλης επιχείρησης από τα διευθυντικά
της στελέχη, από μητρική εταιρεία ή από τους μετόχους της με δανειακά
κεφάλαια, συνήθως από τράπεζα, για να αποκτήσουν καταστατική πλειοψηφία στο μετοχικό της κεφάλαιο (I. Χρυοοβιτσιώτης - 1. Σταυρακόπουλος. Λεξικό εμπορικών-τραπεζικών και χρηματο-οικονομικών όρων (αγ1601 γλο-ελληνικό και ελληνο-αγγλικό), Αθήνα, Παπαζήσης, 1993). (Σ.τ.Μ.)

Το κατόρθωμα του Μαρξ, σύγχρονου της πρώτης μεγάλης τραπεζιτικής ανάπτυξης της θικτοριανής εποχής και της
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Δεύτερης Γαλλικής Αυτοκρατορίας, είναι ότι διαπέρασε τα φαι-

χρήσης]

Μαρξ

νόμενα, τη συγκεχυμένη επφάνεια των πραγμάτων, για να α
ναζητήσει στην καρδιά του συστήματος τους λόγους του παραλογισμού, τη λογική του άλογου.
Ωστόσο, όταν καταπιάνεται με το μεγάλο έργο της Κριτικής

της πολιτικής οικονομίας, του λείπει η ιστορική αποστασιοποί
ηση για να προσλάβει πλήρως τους ρυθμούς της οικονομίας
και να αποσυναρμολογήσει τους μηχανισμούς της. Έτσι, γρά
φοντας σχετικά με τις κρίσεις του 1815, ο Ρικάρντο (Ricardo) ο
ίδιος «δεν ήξερε, στο βάθος, τίποτε σχετικά με τις κρίσεις». Οι
διάδοχοι του τελευταίου όμως δεν έχουν πλέον τις ίδιες δικαι
ολογίες: «Τα μεταγενέστερα φαινόμενα, ιδιαίτερα η σχεδόν τα
κτική περιοδικότητα των κρίσεων της παγκόσμιας αγοράς, δεν
τους επιτρέπουν πλέον να αρνούνται τα γεγονότα ή να τα ερ
μηνεύουν ως τυχαία» (Μαρξ, θεωρίες για την υπεραξία).
«ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΒΕΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ»
«Ο διαβολεμένος ρυθμός της κρίσης με κρατάει με κομμένη
την ανάσα: κάθε μέρα οι τιμές πέφτουν. Το Μάντσεστερ βυθί
ζεται ολοένα και περισσότερο στην κρίση» γράφει ο Ένγκελς
στον Μαρξ στις 17 Δεκεμβρίου 1857. Η υπερδιέγερσή του
μπροστά στην εξάπλωση της αμερικανικής κρίσης του 1857
είναι μεταδοτική. Οι πυρετώδεις σημειώσεις των Χειρογρά

φων του 1857-1858 (ή Crundrisse) μαρτυρούν περί αυτού. Η
κρίση περιγράφεται με το μεταφορικό σχήμα της τρέλας, αλ
λά μιας τρέλας «από την οποία εξαρτάται η ζωή των λαών». Οι
σχιζοειδείς τάσεις του καπιταλιστικού συστήματος εκδηλώνο
νται πλήρως σε αυτήν. Η φαινομενική ενότητα του εμπορεύ
ματος «διασπάται». Η αξία χρήσης και η ανταλλακτική αξία
«διαχωρίζονται» και «συμπεριφέρονται κατά τρόπο αυτόνομο
η μια σε σχέση με την άλλη». Ολόκληρη η οικονομία παραλη
ρεί, «τρελαίνεται», ως αυτόνομη σφαίρα που καθίσταται ανε
ξέλεγκτη. Το κλινικό λεξιλόγιο δεν είναι καθόλου τυχαίο εδώ:
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«Κατά τη διάρκεια των κρίσεων, όταν έχει περάσει η στιγμή
του πανικού και η βιομηχανία βρίσκεται σε στασιμότητα, το
χρήμα είναι ακινητοποιημένο στα χέρια των τραπεζιτών, των
αργυραμοιβών, και, όπως το ελάφι θελάζει τη δίψα του για
δροσερό νερό, το χρήμα θελάζει την επιθυμία του για κάποιον
τομέα όπου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως κεφάλαιο».
Η απώλεια αξίας του κεφαλαίου εμφανίζεται ως υπενθύμιση αυτού που είχε λησμονηθεί, η υπερπαραγωγή ως επάνο
δος του απωθημένου, ως «η ξαφνική ανάμνηση όλων αυτών
των αναγκαίων στιγμών τής βασισμένης στο κεφάλαιο παρα
γωγής». Η κρίση υπενθυμίζει στη χρηματιστική σφαίρα (ή φού
σκα) ότι δεν αιωρείται ως εκ θαύματος στον αέρα, αποκομμέ
νη από αυτό που αποκαλείται περιέργως σήμερα «πραγματική
οικονομία».
Η δυνατότητα των κρίσεων απορρέει από τη διπλοπρο
σωπία του εμπορεύματος. Όπως κάθε καλός αστός, το εμπό
ρευμα κάνει διπλή ζωή. Από τη μια είναι αφηρημένος χρόνος
εργασίας (ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος για την παραγωγή
του) που υλοποιήθηκε κι από την άλλη είναι το αποτέλεσμα
μιας συγκεκριμένης εργασίας. Για να συγκριθεί με άλλα μεγέθη
εργασίας, οφείλει «πρώτα να μεταφραστεί σε χρόνο εργασίας,
άρα σε κάτι που διαφέρει από αυτό ποιοτικά». Αυτή η διπλή
ζωή φέρει μέσα της τον μόνιμο κίνδυνο διάσπασης: «Αυτή η
διπλή ζωή πρέπει αναγκαστικά να προχωρήσει ως τη διαφορά,
η διαφορά ως την αντίθεση και την αντίφαση ανάμεσα στην ει
δική φύση του εμπορεύματος ως προϊόντος [αξίας χρήσης] και
τη γενική φύση του ως ανταλλακτικής αξίας».
Για τον Μαρξ η κρίση του 1857 καθιστά λοιπόν ολοφάνερη
τη διάσταση ανάμεσα στην αξία χρήσης του προϊόντος και
στην ανταλλακτική αξία που εκφράζεται στο χρήμα: έτσι, δεν
υπάρχει πλέον κοινό μέτρο σύγκρισης ανάμεσα στη χρήση
μιας κατοικίας για εκείνον που έχει ανάγκη στέγης και στην τι
μή της στην αγορά ακινήτων που φλέγεται από τον πυρετό
της κερδοσκοπίας. Το εμπόρευμα ενδέχεται να πάψει πλέον να

1621 «εξισούται με τη γενική του μορφή, το χρήμα». Η «μετατρεψι-
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μότητά» του κινδυνεύει να διακοπεί. Το οάλτο μορτάλε του κεφαλαίου από τη μορφή εμπόρευμα στη μορφή χρήμα μπορεί,
τότε, να καταστεί πραγματικά θανάσιμο.
Επέρχεται λοιπόν ο διχασμός μεταξύ παραγωγής και κυ
κλοφορίας. Αγορά και πώληση αποκτούν μορφές ύπαρξης ξε
χωριστές «χωρικά και χρονικά, αδιαφορώντας η μια για την άλ
λη»: «Η άμεση ταυτότητά τους παύει να υπάρχει». Η κρίση εί
ναι η έκφραση αυτής της ταυτοτικής δυσλειτουργίας. Η ανα
ζήτηση της χαμένης ταυτότητας γίνεται φυγή προς τα ε
μπρός, μια διαδοχή οδυνηρών χωρισμών και εφήμερων ξανανταμωμάτων, όπου, όπως στο τραγούδι της ταινίας Ζιλ και

Τζιμ, η πώληση και η αγορά χάνονται και ξαναβρίσκονται α
σταμάτητα: «Μπορούν να αντιστοιχούν μεταξύ τους ή να μην
αντιστοιχούν μεταξύ τους' μπορούν να συμπίπτουν ή να μη
συμπίπτουν η σχέση τους μπορεί να χαρακτηρίζεται από δυσάναλογίες. Ασφαλώς αποζητούν διαρκώς να εξισωθούν, αλ
λά τώρα η ασταμάτητη κίνηση της εξίσωσης αντικατέστησε
την προηγούμενη άμεση ισότητα - εξίσωση που, ακριβώς,
προϋποθέτει τη διαρκή θέση μιας μη ισότητας». Το «σπέρμα
των κρίσεων» είναι λοιπόν παρόν στο χρήμα ως «αξία που έγινε αυτόνομη», ως «μορφή ύπαρξης της ανταλλακτικής αξίας
που έγινε αυτόνομη».62 Αυτή η αυτονομία γεννά την ψευδαί
σθηση ότι το χρήμα μπορεί να αθγατίσει στην κυκλοφορία της
πίστης χωρίς να γονιμοποιείται περνώντας από τη διαδικασία
παραγωγής.
Ωστόσο μια διάσπαση δεν έρχεται ποτέ μόνη. Αυτή που
χωρίζει την ανταλλαγή σε ανεξάρτητες μεταξύ τους πράξεις
αγοράς και πώλησης διαθλάται στη διάσπαση ανάμεσα σε βιο
μηχανικό, εμπορικό και τραπεζιτικό κεφάλαιο: «Η ανταλλαγή
για την ανταλλαγή διαχωρίζεται από την ανταλλαγή για τα ε
μπορεύματα». Ο Μαρξ διαβλέπει τότε τη σύνθετη τάξη των
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Karl Marx, Manuscrits de 1861 -1863, Παρίσι, Editions sociales,
1980,0.17-18.

αρρυθμιών του κεφαλαίου: «Ως εδώ δείξαμε μόνο την αμοι0αία αδιαφορία των ιδιαίτερων στιγμών της διαδικασίας αξιοποίησης' ότι εσωτερικώς προϋποθέτουν η μία την άλλη και ό-
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τι εξωτερικώς αλληλοαναζητούνται, αλλά ότι μπορούν να βρε
θούν ή όχι μεταξύ τους, να συμπέσουν ή όχι, να ανταποκριθούν ή όχι οι μεν στις δε. Δείξαμε την εσωτερική αναγκαιότη
τα αυτού που συνιστά ένα όλον' και ταυτόχρονα την αυτόνο
μη και αδιάφορη ύπαρξή του που αποτελεί ήδη τη βάση των
αντιφάσεων. Όμως, κάθε άλλο παρά έχουμε τελειώσει. Πρέπει
να πραγματευτούμε κατά τρόπο ακόμα πιο συγκεκριμένο την
αντίφαση ανάμεσα στην παραγωγή και την αξιοποίηση -της οποίας το κεφάλαιο αποτελεί την ενότητα- ως εκδήλωση αδιά
φορη και φαινομενικά ανεξάρτητη των διάφορων ιδιαίτερων
στιγμών της διαδικασίας ή, ακριβέστερα, του συνόλου πολλών
διαδικασιών που αντιτίθενται μεταξύ τους».63
Η διάσπαση επεκτείνεται. Η ξεκουρδισμένη τάξη της εμπορευματικής παραγωγής, όπου η αξία των πραγμάτων γυρίζει
την πλάτη στη χρήσιμη ουσία της, τρίζει και μαγκώνει απ' όλες
τις μεριές. Δεν ακούγονται πλέον παρά θρήνοι και οδυρμοί,
ρόγχοι και βογκητά εξαρθρωμένων σωμάτων: «Η κρίση φανε
ρώνει την ενότητα των στιγμών που ωθούνται στην αυτονο
μία των μεν σε σχέση προς τις δε. Δεν θα υπήρχε κρίση χωρίς
αυτή την εσωτερική ενότητα στοιχείων φαινομενικά αδιάφο
ρων μεταξύ τους. Η κρίση δεν είναι τίποτε άλλο από τη βίαιη
εφαρμογή της ενότητας των φάσεων της διαδικασίας παρα
γωγής που έχουν αυτονομηθεί η μία σε σχέση προς την άλλη.
Είναι η επιβολή με το ζόρι της ενότητας ανάμεσα σε στιγμές
που ωθούνται στην αυτονομία και στην αυτονόμηση από τη
δύναμη των στιγμών που αποτελούν ενότητα».64 Η τάξη του
κεφαλαίου -αλλά όχι η κοινωνική αρμονία- αποκαθίσταται με

63. Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858, Παρίσι, Editions sociales,
1980, τόμ. Ι,σ. 354.
64. Kart Marx, Theories surla plus-value, Παρίσι, Editions sociales, 1976,
τόμ. 2, o. 84, 597, 608 & 612.
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τη βία. Αυτό επιμένουν να αρνούνται οι οικονομολόγοι που εμ-
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μένουν στην «ουσιώδη ενότητα» και παραβλέπουν αυτό που
καθιστά τα στοιχεία της συνολικής διαδικασίας ξένα μεταξύ
τους, και εχθρικά μέχρις εκρήξεως.
ΛΟΠΚΗ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Στις θεωρίες για την υπεραξία ο Μαρξ ξαναπιάνει και ανα
πτύσσει την ανάλυση των κρίσεων και την παλινδρομικότητά
τους που άρχισε στα Crundrisse. Τις αντιπαραθέτει στις θεω
ρίες της ισορροπίας, εμπνευσμένες από τον «άνοστο ΖανΜπατίστ Σε (Jean-Baptiste Say)», σύμφωνα με τις οποίες η υ
περπαραγωγή είναι αδύνατη λόγω της άμεσης ταυτότητας α
νάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά. Η αρχή σύμφωνα με
την οποία «ανταλλάσσονται προϊόντα έναντι προϊόντων» εξα
σφαλίζει, υποτίθεται, μια «μεταφυσική ισορροπία ανάμεσα σε
πωλητές και αγοραστές». Αυτό το παραμύθι, σύμφωνα με το
οποίο «κανένας δεν παράγει παρά με σκοπό την πώληση ή την
κατανάλωση και δεν πουλάει ποτέ παρά για να αγοράσει ένα
άλλο εμπόρευμα που μπορεί να του είναι χρήσιμο», δανείζεται
ο Ρικάρντο από τον Σε. Παράγοντας, ο καθένας γίνεται, υποτί
θεται, «αναγκαστικά ή καταναλωτής του εμπορεύματος που
παράγει ή αγοραστής και καταναλωτής των εμπορευμάτων
κάποιου άλλου». Ο κύκλος κλείνει, υποτίθεται, τέλεια και εξα
σφαλίζεται η ισορροπία ανάμεσα σε πώληση και αγορά, προ
σφορά και ζήτηση.
Η δυσλειτουργία δεν θα μπορούσε να προέλθει παρά από
την έλλειψη πληροφορίας που συνδέεται με την αυξανόμενη
πολυπλοκότητα της αγοράς. Ο Ρικάρντο δεν την αποκλείει, αλ
λά καθησυχάζει πάραυτα: «Δεν είναι δυνατόν να παραδεχτού
με ότι ο παραγωγός θα μπορούσε να μείνει για καιρό απληρο
φόρητος σχετικά με τα προϊόντα που μπορεί να παράγει με το
μεγαλύτερο δυνατό κέρδος» και «επομένως είναι απίθανο να
παράγει για καιρό ένα εμπόρευμα για το οποίο δεν υπάρχει ζή

τηση». Με λίγα λόγια, η αγορά είναι, υποτίθεται, ένας τέλειος
1661 πληροφορητής. Πιο κοντά μας, αυτό ήταν και το φιλελεύθερο

επιχείρημα του Φρίντριχ Χάγιεκ (Friedrich Hayek) υπέρ του α-
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γαπητού στους αρχιτέκτονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελεύθέρου και ανόθευτου ανταγωνισμού. Η ιδιωτικοποίηση της
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χρηματιστικής πληροφορίας και η επινόηση ολοένα και πιο πο
λύπλοκων χρηματιστικών προϊόντων διέλυσαν αυτόν το μύθο.
Ο Ρικάρντο από τη μεριά του μπορούσε ακόμα να πιστεύ
ει ειλικρινά στην πληροφοριακή αμεροληψία και αξιοπιστία
της αγοράς, αν όχι άμεσα, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, με
τον καιρό, εκ των υστέρων. Αναμένοντας όμως, τι γίνεται;
Αναμένοντας, η διάσπαση ανάμεσα σε πώληση και αγορά πα
ραμένει, και η «αποσύνδεση της άμεσης διαδικασίας παρα
γωγής από τη διαδικασία κυκλοφορίας ενισχύει την πιθανότη
τα της κρίσης». Αυτή η πιθανότητα απορρέει από το γεγονός
ότι οι μορφές που παίρνει το κεφάλαιο στον κύκλο των μεταμορφώσεών του (από χρήμα -X- σε μέσο παραγωγής -Π-, α
πό μέσο παραγωγής σε εμπόρευμα -Ε-, από εμπόρευμα σε
χρήμα) «μπορούν να χωριστούν και χωρίζονται», «δεν συμπί
πτουν χρονικά και χωρικά». Πολύ περισσότερο με την παγκο
σμιοποίηση: ο ατομικός καπιταλιστής βλέπει το μισθό ως κα
θαρό κόστος παραγωγής από τη στιγμή που ο καταναλωτής
αγοράζει εισαγόμενα προϊόντα και τα δικά του προϊόντα διο
χετεύονται σε μια μακρινή αγορά. Ο αποκαλούμενος αρμονι
κός δεσμός ανάμεσα σε παραγωγή και κατανάλωση, πώληση
και αγορά, έχει σπάσει.
Ο χωρισμός ανάμεσα στην πώληση και την αγορά διαφο
ροποιεί την καπιταλιστική οικονομία από μια οικονομία ανταλ
λαγής προϊόντων όπου «κανένας δεν μπορεί να είναι πωλητής
χωρίς να είναι αγοραστής» (και αντιστρόφως), όπου το κύριο
μέρος της παραγωγής κατευθύνεται άμεσα προς την ικανο
ποίηση των άμεσων αναγκών. «Στην εμπορευματική παραγω
γή», αντιθέτως, «η άμεση παραγωγή εξαφανίζεται». Δεν πα
ράγουμε πλέον για την ικανοποίηση των αναγκών, αλλά για το
κέρδος. Το οποίο δεν ενδιαφέρεται για τις κοινωνικές ανάγκες
αλλά για την αξιόχρεη ζήτηση. Καθότι, «αν η πώληση δεν γίνει,
έχουμε κρίση».
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Στην εμπορευματική παραγωγή, για να υλοποιηθεί η υπε-

Μπενσοόνι

ραξία που είναι ενσωματωμένη σε αυτό, «το εμπόρευμα πρέ
πει απαραιτήτως να μετατραπεί σε χρήμα, ενώ το χρήμα δεν
είναι απαραίτητο να μετατραπεί άμεσα σε εμπορεύματα». Γι'
αυτό ακριβώς η πώληση και η αγορά μπορούν να διαχωρι
στούν. Υπό την πρώτη της μορφή, «η κρίση είναι η μεταμόρ
φωση του ίδιου του εμπορεύματος, η αποσύνδεση της αγο
ράς και της πώλησης»' υπό τη δεύτερη μορφή της η λειτουρ
γία του χρήματος ως μέσου πληρωμής είναι εκείνη που έχει
αυτονομηθεί, «όπου το χρήμα εμφανίζεται σε δύο στιγμές δια
χωρισμένες χρονικά, σε δύο διαφορετικούς ρόλους», ως απλό
γενικό ισοδύναμο μεταξύ εμπορευμάτων και ως συσσωρευμένο κεφάλαιο.
Αυτή η αυτονόμηση του χρήματος προεκτείνεται στη διά
σπαση ανάμεσα σε επιχειρηματικό κεφάλαιο και τοκοφόρο κε
φάλαιο. Καταλήγει τότε να «δώσει στη μορφή της υπεραξίας
μιαν αυτόνομη ύπαρξη, σκληρύνει αυτή τη μορφή σε σχέση
με την ουσία της. Ένα μέρος του κέρδους, σε αντίθεση με το
άλλο, αποσυνδέεται πλήρως από την καπιταλιστική σχέση ως
τέτοια και φαίνεται να απορρέει από την εργασία του καπιτα
λιστή του ίδιου και όχι από την εκμετάλλευση της μισθωτής
εργασίας. Κατ' αντιδιαστολή, ο τόκος εμφανίζεται τότε ως α
νεξάρτητος τόσο από τη μισθωτή εργασία του εργάτη όσο και
από την εργασία του καπιταλιστή και ως απορρέων άμεσα, αυ
τόνομα, από το κεφάλαιο. Αν αρχικά το κεφάλαιο εμφανιζόταν
στην επιφάνεια της κυκλοφορίας ως καπιταλιστικό φετίχ, ως
αξία που δημιουργούσε αξία, εδώ επανεμφανίζεται με τη μορ
φή τοκοφόρου κεφαλαίου, την πιο αλλοτριωμένη και την πιο
χαρακτηριστική μορφή του».65Αυτό το θαύμα του τοκοφόρου
κεφαλαίου, του χρήματος που γεννάει χρήμα χωρίς να διανύσει τον κύκλο των μεταμορφώσεων, χωρίς να περάσει από τη
διαδικασία παραγωγής και κυκλοφορίας, είναι το ανώτατο
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65. Karl Marx, Le Capital, Παρίσι, Editions sociales, 1974, τόμ. 3, σ. 207.

στάδιο του φετιχισμού και της απάτης που συντηρούν οι αγοραίοι οικονομολόγοι.
Για να πραγματοποιηθεί η υπεραξία, το προϊόν πρέπει να
πωληθεί. Η επιδίωξη όμως του κέρδους τείνει να περιορίσει τη
διοχέτευση των προϊόντων συμπιέζοντας τους μισθούς (την
«αγοραστική δύναμη»!). Χάρη στα θαύματα της πίστης, η αυ
τονομία του χρήματος επιτρέπει ωστόσο την έναρξη ενός νέ
ου κύκλου παραγωγής, κι ένα νέο κύμα εμπορευμάτων ξεχύ
νεται στην αγορά ενώ τα προηγούμενα δεν έχουν ακόμη που
ληθεί. Κορεσμός της αγοράς (υπερπαραγωγή) και υπερσυσσώρευση του κεφαλαίου είναι λοιπόν δύο όψεις του ίδιου φαι
νομένου. Οι διάδοχοι του Ρικάρντο, λέει ο Μαρξ, παραδέχτη
καν τη μία από τις μορφές της υπερπαραγωγής, «την πληθώ
ρα ή την υπεραφθονία κεφαλαίου», αλλά αρνούνται την άλλη
μορφή της, εκείνη της υπεραφθονίας εμπορευμάτων στην α
γορά. Αυτή η υπερπαραγωγή δεν έχει, βέβαια, καμιά σχέση με
κάποιον κορεσμό των κοινωνικών αναγκών, οι οποίες παραμέ
νουν ευρέως ανικανοποίητες: «Δεν έχει να κάνει παρά με τις α
ξιόχρεες ανάγκες». Δεν πρόκειται λοιπόν για απόλυτη υπερπα
ραγωγή ή υπερπαραγωγή καθ' εαυτήν, αλλά για υπερπαρα
γωγή σχετική με τη λογική της συσσώρευσης του κεφαλαίου.
ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΖΗ MEZA ΤΟΥ
Στα Χειρόγραφα του 1857-1858, η κρίση εκδηλώνεται τριπλά:
εμπειρικά, μέσω της αμερικανικής οικονομικής κάμψης' θεω
ρητικά, μέσω της διάσπασης ανάμεσα σε αγορά και πώληση,
η οποία δημιουργεί τις τυπικές προϋποθέσεις για τη δυνατό
τητα εκδήλωσής της' και τέλος μεταφορικά, ως τρέλα και ο
δύνη από τη διάσπαση. Αλλά η θεωρία πάσχει ακόμα από τους
δισταγμούς του γενικού σχεδίου της Κριτικής της πολιτικής οι

κονομίας. Στο Κεφάλαιο η συνοχή της ενισχύεται.
Στο Βιβλίο I, σχετικά με τη «διαδικασία παραγωγής», ο
Μαρξ ξαναπιάνει την κριτική του κλασικού νόμου των αγορών
και της ισορροπίας: «Τίποτε δεν είναι πιο ηλίθιο από το δόγμα
σύμφωνα με το οποίο η κυκλοφορία συνεπάγεται αναγκαστικά 1169
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την ισορροπία αγορών και πωλήσεων, δεδομένου ότι κάθε
πώληση είναι αγορά και αντιστρόφως». Αυτό που θέλουν να
αποδείξουν έτσι είναι ότι «ο πωλητής φέρνει στην αγορά τον
δικό του αγοραστή». Αυτή η άμεση ταυτότητα, που υπήρχε ό
ντως στην ανταλλαγή ειδών, έχει συντρίβει από τη γενίκευση
της εμπορευματικής παραγωγής και από την αυτονόμηση του
χρήματος ως γενικού ισοδύναμου. Δεν πρόκειται πλέον για ά
μεση ανταλλαγή μιας αξίας χρήσης με μιαν άλλη αξία χρήσης,
αλλά για ανταλλαγή ενός εμπορεύματος με χρήμα. Η συναλ
λαγή γίνεται μια «στάση» ή ένα «ιντερμέδιο στη ζωή του ε
μπορεύματος που μπορεί να διαρκέσει λιγότερο ή περισσότε
ρο χρόνο». Η αυτονομία του χρήματος σπάει την τέλεια συμ
μετρία της ανταλλαγής. Η ζωή του εμπορεύματος, η αλλη
λουχία των μεταμορφώσεών του, εξαρτάται από τις επιθυμίες
και τα καπρίτσια του δυνητικού αγοραστή του, αλλά και από
τα μέσα που αυτός διαθέτει, από το αν είναι αξιόχρεος ή όχι.
Στον πάγκο ή στη θιτρίνα, το εμπόρευμα κρατάει την ανάσα
του μπροστά στο χρήμα, αυτό τον ωραίο αδιάφορο που θα
καταδεχτεί να το αγοράσει ή να το περιφρονήσει, ανάλογα με
το κέφι του. Αν αυτό το ιντερμέδιο κι αυτή η αναμονή διαιωνισθούν, το εμπόρευμα που κρατάει την ανάσα του κινδυνεύει
να πάθει ασφυξία. Η αποσύνδεση ανάμεσα στην πράξη της α
γοράς και στην πράξη της πώλησης είναι λοιπόν πράγματι ένας
παράγοντας όχι ισορροπίας, αλλά δυναμικών ανισορροπιών.
Η έννοια «κρίση» πρωτοεμφανίζεται λοιπόν όχι ως αναφο
ρά στις κρίσεις όπως αυτές εκτυλίσσονται συγκεκριμένα, αλλά
ως λογική συνέπεια του «μύχιου [και αντιφατικού] δεσμού» α
νάμεσα στις ασυμμετρικές και δυνάμει αντιφατικές πράξεις α
γοράς και πώλησης. Επανεμφανίζεται παρακάτω, στο κεφά
λαιο σχετικά με τον «γενικό νόμο της καπιταλιστικής συσσώ
ρευσης». Διαρθρώνεται εκεί με την ιδιαίτερη χρονικότητα του
κεφαλαίου. Η συσσώρευση παρουσιάζεται ως μια «κίνηση πο
σοτικής διαστολής» που στοχεύει στην αύξηση της παραγω
γικότητας της εργασίας και στην εξοικονόμηση ζωντανής ερ-

1701 γασίας (άρα απασχόλησης), χάρη στις τεχνολογικές καινοτο-

μίες στις οποίες ωθεί ο ανταγωνισμός. Η παραγωγή μπορεί
λοιπόν να συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ οι αγορές περιορίζονται.
Παρά τα φαινόμενα, ο καθοριστικός παράγοντας δεν έγκειται
στην τεχνολογία την ίδια, αλλά στις αυξομειώσεις της χρησι
μοποιούμενης εργατικής δύναμης.
Ο Μαρξ πραγματεύεται, έτσι, όχι μόνο τις συνθήκες που κα
θιστούν δυνατές τις κρίσεις, αλλά και τον παλίνδρομο και κυ
κλικό χαρακτήρα τους: «Η διαρκώς επαναλαμβανόμενη μετα
τροπή ενός μέρους της εργατικής τάξης σε ισάριθμα ημιαπασχολούμενα ή εντελώς άεργα χέρια προσδίδει λοιπόν στην κί
νηση της σύγχρονης βιομηχανίας την τυπική μορφή της. Όπως
και τα ουράνια σώματα που από τη στιγμή που τεθούν σε τρο
χιά περιστρέφονται επ' αόριστον, η κοινωνική παραγωγή από
τη στιγμή που αρχίζει τη διαδοχική κίνηση διαστολής και συ
στολής την επαναλαμβάνει από μηχανική αναγκαιότητα. Τα α
ποτελέσματα γίνονται αιτίες με τη σειρά τους, και γεγονότα αρχικώς απρόοπτα και τυχαία παίρνουν ολοένα και περισσότερο
τη μορφή μιας κανονικής περιοδικότητας». Σε αυτή την εποχή
ακριβώς κατά την οποία η αγορά παγκοσμιοποιείται και οι βιο
μηχανικές χώρες πολλαπλασιάζονται «χρονολογούνται οι επα
ναλαμβανόμενοι κύκλοι των οποίων τα διαδοχικά κύματα διαρ
κούν χρόνια και καταλήγουν πάντα σε γενική κρίση, τέλος ενός
κύκλου και σημείο εκκίνησης ενός άλλου». Η έννοια «κρίση»
συνδέεται τότε με τη χαρακτηριστική τής καπιταλιστικής οικο
νομίας έννοια «οικονομικοί κύκλοι»66.

66. Η κρίση του 1857 παρέχει την ευκαιρία για τη συνειδητοποίηση της
περιοδικότητας των κρίσεων. Έπειτα από πέντε χρόνια, το 1862, θα εκδοθεί το βιβλίο του Κλεμάν Ζιουγκλάρ (Cement Juglar) Οι εμπορικές κρίσεις
και η περιοδική επανάληψή τους στη Γαλλία, στην Αγγλία, στις ΗΠΑ, απ' ό
που έρχεται η έννοια «κύκλος του Ζιουγκλάρ» για το χαρακτηρισμό τής
περίπου δεκαετούς περιοδικότητας του βιομηχανικού κύκλου. Στην αλλη
λογραφία του με τον Ένγκελς, ο Μαρξ επιχειρεί να συνδέσει αυτή την πε
ριοδικότητα με τους ρυθμούς ανανέωσης του πάγιου κεφαλαίου. Η θεω
ρία των μακρών κύκλων (ή κυμάτων), που αποδίδεται στον Κοντράτιεφ,
είναι πολύ μεταγενέστερη. Βλ. Ernest Mandel, Long Waves of Capitalist 1171
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Στο Βιβλίο II, σχετικά με τη «διαδικασία κυκλοφορίας», ο
Μαρξ σημειώνει τις στάσεις στο δρόμο του μαρτυρίου που
διανύει το εμπόρευμα στη διαδικασία κυκλοφορίας. Εισάγει νέ
ους ορισμούς, μεταξύ των οποίων εκείνους του πάγιου κεφα
λαίου και του κυκλοφορούντος κεφαλαίου, και του άνισου ρυθ
μού ανανέωσής τους. Αναλύει, επίσης, τις συνέπειες της ασυ
νέχειας ανάμεσα σε παραγωγή και κυκλοφορία. Η μαζική πα
ραγωγή, υποκείμενη στους καταναγκασμούς μιας συσσώρευ
σης με κίνητρο την ακόρεστη δίψα για κέρδος, μπορεί να συ
νεχιστεί, ενώ τα εμπορεύματα που παρήγαγε ο προηγούμενος
κύκλος δεν έχουν περάσει πραγματικά στην ατομική ή παρα
γωγική κατανάλωση. Το κλείσιμο του κύκλου των μεταμορ
φώσεων του κεφαλαίου δεν είναι εγγυημένο. Αν αποτύχει, «τα
κύματα εμπορευμάτων διαδέχονται το ένα το άλλο», ενώ τα
προηγούμενα δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί παρά φαινομενι
κά από την κατανάλωση. Επέρχεται τότε «ανακοπή». «Αγορά
και πώληση παγώνουν αμοιβαία»: Έτσι, «ολόκληρη η διαδικα
σία παραγωγής βρίσκεται στην πιο ανθηρή κατάσταση, ενώ
μεγάλο μέρος των εμπορευμάτων δεν έχουν περάσει παρά
φαινομενικά στην κατανάλωση και παραμένουν αζήτητα στα
χέρια των μεταπωλητών, δηλαδή εξακολουθούν να βρίσκο
νται στην πραγματικότητα στην αγορά».
Στο Βιβλίο III, σχετικά με τη «συνολική διαδικασία της καπι
ταλιστικής παραγωγής», ο Μαρξ δείχνει, τέλος, πώς η απο
κρυστάλλωση του κεφαλαίου σε διάφορα κεφάλαια -βιομηχα
νικό, εμπορικό, τραπεζιτικό- καταφέρνει να κρύψει την αυξα
νόμενη δυσαναλογία ανάμεσα στη διευρυμένη αναπαραγωγή
και στην εναπομένουσα τελική ζήτηση. Το ξέσπασμα της κρί
σης μπορεί, έτσι, να αναβληθεί χάρη στους χρηματιστικούς
καπιταλιστές, μεταξύ άλλων, οι οποίοι μετατρέπουν το κέρδος
που πραγματοποίησαν σε χρηματικό κεφάλαιο δανεισμού:
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Development, Νέα Υόρκη-Κέμπριτζ, Cambridge University Press, 1980, και
Pierre Dockfes - Bernard Rosier, Rythmes 4conomiques: crises et changement
social, une perspective historique, Παρίσι, La D&ouverte, 1983.

«Με επακόλουθο η συσσώρευση αυτού του κεφαλαίου, δια
φορετική από την πραγματική συσσώρευση, αν και είναι γέν
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νημά της, να φαίνεται (αν δεν εξετάζουμε παρά τους χρηματιστικούς καπιταλιστές, τραπεζίτες κ.λπ.) ως συσσώρευση που
απορρέει αυτόνομα από τα κεφάλαια τα ίδια αυτών των χρη-

χρήσης]

ματιστικών καπιταλιστών».67
Ωστόσο, η κρίση δεν μπορεί να αναβληθεί επ' αόριστον. Η
ανάπτυξη της πίστης μπορεί να την αναστείλει, όπως συνέβη
τη δεκαετία του 1990 όπου η χρηματιστική απορρύθμιση μπό
ρεσε να δώσει την ψευδαίσθηση «επανόδου της ανάπτυξης».
Αλλά το κεφάλαιο δεν μπορεί να ευημερεί αιωνίως επί πιστώ
σει. Η μείωση των πωλήσεων ή η χρεοκοπία λόγω συσσωρευμένων απλήρωτων χρεών καταλήγει να δώσει το σύνθημα του
γενικού «ο σώζων εαυτόν σωθήτω». 'Οταν στο τέλος διαπι
στώνεται ότι το πρώτο κύμα εμπορευμάτων δεν έχει απορροφηθεί παρά φαινομενικά από την κατανάλωση (ή χάρη σε α
λόγιστη πίστωση), γίνεται πανζουρλισμός: «Τα κεφάλαια-εμπορεύματα αλληλοσπρώχνονται στην αγορά. Για να πουλή
σουν, αυτοί που κατέφθασαν τελευταίοι ρίχνουν τις τιμές, ενώ
τα προηγούμενα αποθέματα δεν έχουν πωληθεί όταν λήγει η
προθεσμία εξόφλησής τους. Οι κάτοχοί τους είναι υποχρεω
μένοι να κηρύξουν πτώχευση ή να ξεπουλήσουν όσο όσο για
να πληρώσουν. Αυτή η πώληση δεν ανταποκρίνεται καθόλου
στην κατάσταση της ζήτησης, αλλά μόνο στη ζήτηση πληρω
μής, στην απόλυτη αναγκαιότητα να μετατραπεί το εμπόρευ
μα σε χρήμα. Η κρίση ξεσπάει».68 Αυτό ακριβώς συνέβη από
την έναρξη της κρίσης του 2008. Βλέπουμε αντιπροσώπους
αυτοκινήτων να προτείνουν δύο αυτοκίνητα στην τιμή του ε
νός, επιχειρήσεις ακινήτων να προτείνουν ένα αυτοκίνητο ως
δώρο για την αγορά νέας κατοικίας, τερατώδεις εκπτώσεις κα
τά 70% ή 90% κάτω της αρχικής τιμής πώλησης!

67. Karl Marx, Le Capital, ό.π., τόμ. 3, ο. 164 & 171.
68. Karl Marx, Le Capital, ό.π., θιθλ. 3, τόμ. 2, σ. 71.

1173

Νιανιέλ

Ο πρώτος ορισμός της κρίσης έγκειται λοιπόν στην απο-

Μπενσαντ

σύνδεση της σφαίρας παραγωγής από τη σφαίρα κυκλοφο
ρίας. Ο δεύτερος στην αποσύνδεση του ρυθμού περιστροφής
του πάγιου κεφαλαίου από την περιστροφή του κυκλοφορούντος κεφαλαίου. Το Βιβλίο III εισάγει έναν νέο ορισμό που προ
ϋποθέτει και ενσωματώνει τους δύο προηγούμενους. Συνδέει
την κρίση με την «πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους». Στο
κεφάλαιο που της αφιερώνεται, ο Μαρξ ανακεφαλαιώνει τα
τρία «κύρια γεγονότα της καπιταλιστικής παραγωγής»: τη συ
γκέντρωση των μέσων παραγωγής σε λίγα χέρια, την οργά
νωση της κοινωνικής εργασίας και τον καταμερισμό της ως
συνεργατικής εργασίας, τη δημιουργία της παγκόσμιας αγο
ράς. «Η τεράστια σε σχέση με τον πληθυσμό παραγωγική δύ
ναμη που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του καπιταλιστικού τρό
που παραγωγής και η αύξηση των κεφαλαιακών αξιών, πολύ
πιο γρήγορη σε σχέση με εκείνη του πληθυσμού, έρχονται σε
αντίφαση με τη βάση προς όφελος της οποίας δρα αυτή η τε
ράστια παραγωγική δύναμη, και η οποία μειώνεται ολοένα και
περισσότερο σε σχέση με την αύξηση του πλούτου, καθώς και
με τους όρους αξιοποίησης αυτού του διαρκώς ογκούμενου
κεφαλαίου. Εξού οι κρίσεις». Εξού οι κρίσεις όντως.
Πίσω από την οικονομική επίφαση του νόμου της «πτωτι
κής τάσης» και των «εσωτερικών του αντιφάσεων» εκφράζε
ται, στην πραγματικότητα, το σύνολο των κοινωνικών φραγ
μών στους οποίους προσκρούει η συσσώρευση του κεφαλαί
ου. Αυτός ο παράξενος νόμος, του οποίου ο Μαρξ εκθέτει α
πό το επόμενο κεφάλαιο ήδη τις «εσωτερικές αντιφάσεις»,
προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Πράγματι, δεν φαίνεται να επι
βάλλεται παρά μέσα από τις ίδιες του τις αρνήσεις: την αύξη
ση του ποσοστού εκμετάλλευσης -της σχέσης ανάμεσα στο
χρόνο εργασίας που παρέχεται δωρεάν στον εργοδότη και
στον πληρωμένο χρόνο εργασίας- που στοχεύει στην ανά
καμψη του κέρδους' την ιμπεριαλιστική λεηλασία που επιτρέ
πει τη μείωση της «οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου» (τη

1741 σχέση ανάμεσα στο μέρος του κεφαλαίου που πηγαίνει στην α-

γορά κτιρίων, μηχανημάτων κ.λπ. και σ' εκείνο που πηγαίνει
στις πληρωμές των μισθών) με την εκμετάλλευση φτηνής ερ-

[Τρόπος

γατικής δύναμης και τη μείωση του κόστους των πρώτων υ-

χρήσης]
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λών την επιτάχυνση της περιστροφής του κεφαλαίου χάρη
στη διαφήμιση, την πίστη, τη διαχείριση των αποθεμάτων για
την αντιστάθμιση της μείωσης του ποσοστού κέρδους με την
αύξηση της μάζας του" την παρέμβαση του κράτους μέσω
των δημόσιων δαπανών, των φοροαπαλλαγών και, σημειωτέον, των δαπανών για αγορά όπλων.
Πολύ παράξενος νόμος λοιπόν αυτός ο νόμος που αντιφά
σκει και αντιτίθεται στον εαυτό του. Πίσω από την αυστηρά οι
κονομική επίφασή του εκφράζονται τα κοινωνικά φράγματα πά
νω στα οποία προσκρούει η μύχια λογική του κεφαλαίου: «Η πε
ριοδική υποτίμηση του κεφαλαίου, που είναι ένα ενυπάρχον
στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής μέσο ανακοπής της πτώ
σης του ποσοστού κέρδους και επιτάχυνσης της συσσώρευσης
κεφαλαίου με τη σύσταση νέου κεφαλαίου, διαταράσσει τις δε
δομένες συνθήκες στις οποίες επιτελείται η διαδικασία κυκλο
φορίας και αναπαραγωγής του κεφαλαίου και, συνεπόμενα, συ
νοδεύεται με απότομες διακοπές και κρίσεις της διαδικασίας πα
ραγωγής». Όταν το ποσοστό κέρδους (η σχέση ανάμεσα στην
υπεραξία και στο σύνολο του επενδυμένου κεφαλαίου) πέφτει,
ο όγκος του κεφαλαίου που οφείλει να διαθέσει ο καπιταλιστής
για επένδυση αυξάνεται. Με επακόλουθο μια συγκέντρωση κε
φαλαίων που επιφέρει νέα μείωση του ποσοστού κέρδους εφόσον μεταφράζεται με συσσώρευση σταθερού κεφαλαίου. Απει
λούμενα με ασφυξία, τα μικρά διασκορπισμένα κεφάλαια υπο
χρεώνονται τότε να «πάρουν το δρόμο της περιπέτειας».

Εξίσωση της πτωτικής τάοης
= α μ , ' νε: ή = ποσοστό εκμετάλλευσης,

V+

και: j j = οργανική σύνθεση του κεφαλαίου.
(Σημείωση: Όπου υ = υπεραξία, σ = σταθερό κεφάλαιο,
μ = μεταβλητό κεφάλαιο. Σ.τ.Μ.)
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ρος της ζωντανής εργασίας μ (όσο περισσότερο αυξάνεται η
«οργανική σύνθεση» του κεφαλαίου σ/μ), τόσο περισσότερο
το ποσοστό κέρδους υ/σ+μ τείνει να μειωθεί.
Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα νόμο της μηχανικής ή της φυ
σικής, αλλά για έναν «κοινωνικό νόμο» (αν υποθέσουμε ότι ο ό
ρος «νόμος» είναι ο κατάλληλος). Η εφαρμογή του εξαρτάται
από πολλές μεταβλητές, από αγώνες με αβέβαιη έκβαση, από
κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισμούς δυνάμεων. Δεν στα
ματάει λοιπόν να αυτοπαρεμποδίζεται προκαλώντας αντίρρο
πες τάσεις:
• η αύξηση του ποσοστού εκμετάλλευσης ( j j ) τείνει να ανα
κάμψει το ποσοστό κέρδους (g-^-jj), είτε με την αύξηση
του χρόνου εργασίας είτε με την αύξηση της παραγωγικό
τητας της εργασίας είτε με τη συμπίεση των μισθών κάτω
από το ποσοστό πληθωρισμού ή ακόμα με τον ακρωτηρια
σμό του έμμεσου μισθού (κοινωνική προστασία)'
• οι μηχανισμοί ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας συμβάλλουν στη
μείωση της οργανικής σύνθεσης ( ^ ) του κεφαλαίου με τη
χρησιμοποίηση φθηνής εργατικής δύναμης και τη μείωση
του κόστους ενός μέρους του σταθερού κεφαλαίου χάρη
στη λεηλασία πρώτων υλών'
• η επιτάχυνση της περιστροφής του κεφαλαίου αντισταθμί
ζει την πτώση του ποσοστού κέρδους με την αύξηση της
μάζας του'
• η οικονομική παρέμβαση του κράτους στηρίζει την οικονο
μία μέσω των δημόσιων δαπανών, των δαπανών για αγο
ρά όπλων, φοροαπαλλαγών και «κοινωνικοποίησης της χα
σούρας».
Η αύξηση του ποσοστού υπεραξίας (υ/μ) μπορεί λοιπόν να
αντισταθμίσει την «πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους» με
διάφορους τρόπους:
• με την εντατικοποίηση της εργασίας (αύξηση της σχετικής
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υπεραξίας)'
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· με την επιμήκυνση του χρόνου εργασίας (αύξηση της από-
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λυτής υπεραξίας)'
• με τη μείωση του μεταβλητού κεφαλαίου (μείωση των ά
μεσων ή έμμεσων μισθών)'
• με τη μείωση του σταθερού κεφαλαίου (μείωση του κό
στους των πρώτων υλών, παραγωγή με μέγιστο περιορι
σμό των αποθεμάτων ή με μηδενικό απόθεμα...).
Επιπλέον, η πραγματική πτώση του ποσοστού κέρδους δεν
επιφέρει αυτόματα τη μείωση της μάζας του. Αν ο ρυθμός πε
ριστροφής του κεφαλαίου επιταχυνθεί, η μάζα μπορεί να συ
νεχίσει να αυξάνεται ενώ το ποσοστό μειώνεται. Αν το κεφά
λαιο ολοκληρώσει τέσσερις φορές τον κύκλο του μέσα σε μια
χρονιά, αντί μίας και μόνο, η μάζα του κέρδους μπορεί να πολλαπλασιαστεί με δύο, έστω και αν το ποσοστό μειωθεί κατά το
ήμισυ. Η ευκολία δανεισμού, το μάρκετινγκ, η διαφήμιση, η
διαχείριση της μεγάλης κατανάλωσης, η ταχεία παλαίωση των
προϊόντων με την παραγωγή νέων, ο ψεύτικος νεωτερισμός
της μόδας συμβάλλουν ακριβώς στην επιτάχυνση αυτής της
περιστροφής και στη δημιουργία της εντύπωσης ότι η ιστορία
προχωράει πιο γρήγορα.
Η γεωγραφική επέκταση του πεδίου της εμπορευματικής
παραγωγής αναβάλλει, επίσης, τις εκδηλώσεις της κρίσης. Ο
διπλασιασμός, μέσα σε είκοσι χρόνια, της διαθέσιμης εργατι
κής δύναμης στην παγκόσμια αγορά εργασίας σημαίνει αύξη
ση του μεταβλητού κεφαλαίου και ταυτόχρονα αύξηση του
βαθμού εκμετάλλευσης, καθώς αυτό το εργατικό δυναμικό
στερείται, συχνά, εργατικών δικαιωμάτων και κοινωνικής προ
στασίας και είναι συνεπώς κοινωνικά πιο ευάλωτο.
Οι απαντήσεις του κεφαλαίου στην πτωτική τάση του κέρ
δους του είναι τα κρυφά ελατήρια αυτού που η κοινή λογική αποκαλεί παγκοσμιοποίηση. Οι κρίσεις δεν συνιστούν λοιπόν α
πόλυτα όρια για την παραγωγή και την κατανάλωση κοινωνι
κού πλούτου, αλλά αντιφάσεις σχετιζόμενες με έναν ειδικό τρό

πο παραγωγής «που αντιστοιχεί σε μια ορισμένη εποχή περιο1781 ρισμένης ανάπτυξης των υλικών όρων παραγωγής». Δεν πα-

ράγονται παραπανίσια καταναλωτικά αγαθά σε σχέση με τις ανάγκες του πληθυσμού ούτε παραπανίσια μέσα παραγωγής σε
σχέση με τον πληθυσμό που είναι σε θέση να εργαστεί: «Παράγονται, περιοδικώς, παραπανίσια αγαθά υπό αντιφατικές καπι
ταλιστικές μορφές». Στο Βιβλίο III του Κεφαλαίου ο χωρισμός
της αγοράς από την πώληση, που συνιστά την τυπική γενική
προϋπόθεση των κρίσεων, μεταφράζεται συγκεκριμένα με το
γεγονός ότι η ικανότητα αξιόχρεης κατανάλωσης έρχεται σε α
ντίθεση με την επιδίωξη του μέγιστου κέρδους. Ο Μαρξ δεν μι
λάει ποτέ ωστόσο για «τελική κρίση». Αποδεικνύει μόνο πώς η
«καπιταλιστική παραγωγή τείνει ακατάπαυστα προς την υπέρ
βαση των ενυπαρχόντων φραγμών της». Οι κρίσεις είναι λοι
πόν αναπόφευκτες, αλλά μπορούν να ξεπεραστούν. Το ζήτημα
είναι με ποιο τίμημα ξεπερνιούνται και ποιος το πληρώνει. Την
απάντηση δεν τη δίνει η κριτική της πολιτικής οικονομίας, αλλά
η πάλη των τάξεων και οι πολιτικοί δρώντες.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΘΕΖ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από την εποχή του Μαρξ στον
τομέα των τεχνικών παραγωγής, των πηγών ενέργειας, της
οργάνωσης της εργασίας, της μεγάλης διανομής, των μορφών
πίστης, της παγκοσμιοποίησης των αγορών. Ωστόσο, η λογική
των κρίσεων που ανέλυσε επαναλαμβάνεται στο σενάριο της
σημερινής κρίσης. Δεν ξεσπάει στο λιανικό εμπόριο αλλά στο
«χονδρικό εμπόριο και στις τράπεζες». Αρχίζει από τη χρηματιστική σφαίρα, με το «κραχ που θέτει ξαφνικά τέρμα στη φαι
νομενική ευημερία», και επεκτείνεται σε αυτό που η δημοσιο
γραφική 'βουλγάτα αποκαλεί «πραγματική οικονομία». Το ε
μπορικό και τραπεζιτικό κεφάλαιο, που σε μια πρώτη φάση εί
χε συντελέσει στην απόκρυψη της αυξανόμενης δυσαναλογίας
ανάμεσα σε παραγωγή και κατανάλωση, καταλήγει να γίνει ο α
δύνατος κρίκος: «Παρά την αυτονόμησή του, η κίνησή του δεν
είναι ποτέ κάτι άλλο απο την κίνηοη του βιομηχανικού κεφα
λαίου στη σφαίρα της κυκλοφορίας. Όμως, χάρη στην αυτο- 1179
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νομία του, κινείται ανεξάρτητα, ως ένα βαθμό, από τους φραγμούς που ορθώνει η διαδικασία αναπαραγωγής την οποία ωθεί
το ίδιο πέρα από τα όριά της. Η εξάρτηση στο εσωτερικό και η
αυτονομία στο εξωτερικό καταλήγουν να οδηγήσουν τα πράγ
ματα στο σημείο όπου η εσωτερική συνάφεια πρέπει να αποκατασταθεί ξανά με τη βία, δηλαδή με την κρίση».69
Στη δεκαετία του 1970, το ποσοστό κέρδους είχε ροκανιστεί
από τις κοινωνικές κατακτήσεις της μεταπολεμικής περιόδου α
νάπτυξης της παραγωγής. Η φιλελεύθερη αντιμεταρρύθμιση
που έθεσαν πρώτες σε εφαρμογή οι κυβερνήσεις της Μάργκαρετ θάτσερ (Margaret Thatcher) και του Ρόναλντ Ρέιγκαν
(Ronald Reagan) απέβλεπε στην κατάργηση αυτών των κατακτήσεων (σχετική αναπροσαρμογή των μισθών με βάση την αύ
ξηση της παραγωγικότητας, συστήματα κοινωνικής προστα
σίας, χαμηλό ποσοστό ανεργίας) και την επιβολή αυτού που ο
Φρεντερίκ Λορντόν (Frederic Lordon) αποκαλεί «καπιταλισμό χα
μηλής μισθολογικής πίεσης». Στόχευε κυρίως στην αλλαγή του
τρόπου κατανομής της προστιθέμενης αξίας εις βάρος των μι
σθών, στην αύξηση της παραγωγικότητας με τη μείωση του κό
στους εργασίας, στην κατεδάφιση της κοινωνικής προστασίας,
στον ευνοϊκότερο προς τις επιχειρήσεις και τα μεγάλα εισοδή
ματα αναπροσανατολισμό της φορολογικής πολιτικής.
Ανάμεσα στο 1980 και το 2006, το μερίδιο της προστιθέ
μενης αξίας των επιχειρήσεων που πηγαίνει στους μισθούς,
μειώθηκε, πράγματι, περνώντας από το 67% στο 57% στις 15
πιο πλούσιες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργα
σίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Με αποτέλεσμα μια σχετική μεί
ωση της αξιόχρεης ζήτησης, αντισταθμιζόμενη με μια φυγή
προς τα εμπρός στον τομέα της πίστης και των στρατιωτικών
δαπανών, αλλά και το θεαματικό βάθεμα των ανισοτήτων α
νάμεσα στα εισοδήματα. Οι «μισθοί» μεγαλοδιευθυντών πα
σάδων και άλλα «χρυσά αλεξίπτωτα» είναι το πιο χτυπητό πα-
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69. Karl Marx, Le Capital, ό.π., θιθλ. 3, τόμ. 1, σ. 374.

ράδειγμα. Αυτή η προκλητική ανισότητα δεν παύει να είναι λει-
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από μια κάστα αντισταθμίζοντας εν μέρει τη συρρίκνωση της
μαζικής κατανάλωσης χωρίς, ωστόσο, να μπορεί να την υπο-
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καταστήσει. Πράγματι, ο σχετικός περιορισμός των αγορών,
συνέπεια της ρήξης του «αρμονικού δεσμού» που συνέδεε την
εξέλιξη των μισθών με την αύξηση της παραγωγικότητας, με
ταφράστηκε με υποχώρηση των παραγωγικών επενδύσεων,
ενώ ταυτόχρονα το διαθέσιμο συσσωρευμένο κεφάλαιο, σε α
ναζήτηση εύκολης και γρήγορης κερδοφορίας, έσπευδε να
διογκώσει τη φούσκα των χρηματιστικών επενδύσεων. Από το
20 που ήταν το 1960 ο δείκτης των κερδών των χρηματιστικών εταιρειών έφτασε στο 160 το 2006. Μεθυσμένες από αυ
τή την απογείωση, οι τράπεζες έφτασαν στο σημείο να δανεί
ζουν μέχρι και 40 φορές πάνω από αυτό που μπορούσαν να εγγυηθούν τα ίδια κεφάλαιά τους.
Τη δεκαετία του 2000, στις ΗΓΙΑ (αλλά και σε χώρες όπως
η Ισπανία) η ανάπτυξη στηρίχτηκε σε μια έκρηξη της αγοράς
ακινήτων ντοπαρισμένη από τα δάνεια που δόθηκαν σε μια πε
λατεία ελάχιστα ή καθόλου αξιόχρεη. Στη διάρκεια του καλο
καιριού του 2007 αυτές οι πιστώσεις με χαμηλό, αρχικά, αλλά
μεταβλητό επιτόκιο, χωρίς εισφορά του δανειολήπτη και χωρίς
εγγυήσεις, αλλά με υποθήκευση του αγοραζόμενου αγαθού, έ
φτασαν στην κρίσιμη μάζα των 1.300 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.
Ανάμεσα στο 1975 και το 2006 το ποσοστό χρέωσης των νοι
κοκυριών διπλασιάστηκε, για να φτάσει στο 127% του διαθέ
σιμου εισοδήματος. Σε αυτό το επίπεδο, οι δανειστές δεν είναι
μόνο ανίκανοι ή ανεύθυνοι, αλλά απατεώνες και εγκληματίες
που ενθαρρύνουν εσκεμμένα τη χρέωση των μη αξιόχρεων
φτωχών και προσπαθούν να ξεφορτωθούν τα προβληματικά
χρεόγραφά τους και να σβήσουν τα ίχνη τους μέσα στην α
διαφάνεια της τιτλοποίησης. Στο τέλος, εκατομμύρια οικογέ
νειες βρίσκονται στο δρόμο.
Ας απαλλάξουμε μεγαλόψυχα ορισμένους λόγω αμφιβο
λιών. Ας υποθέσουμε ότι δεν ήταν απλώς κυνικοί, αλλά τυ- 1181
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φλωμένοι από τις γητειές του χρηματικού φετιχισμού και ότι είχαν πιστέψει το απίστευτο, στο θαύμα του χρήματος που γεν
νάει χρήμα χωρίς να γονιμοποιηθεί από την παραγωγή. Η υ
πόθεση είναι αληθοφανής, αφού ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ (JeanClaude Trichet) αυτοπροσώπως δήλωνε έκθαμβος στους

Financial Times της 29ης Ιανουαρίου 2007: «Υπάρχει τώρα μια
τέτοια δημιουργικότητα στον τομέα των νέων, άκρως περί
πλοκων χρηματιστικών εργαλείων, που δεν ξέρουμε πού βρί
σκονται τα ρίσκα». Δημιουργικότητα με ποιο κόστος! Όσο για
τον γκουρού των τρελών χρόνων, τον Άλαν Γκρίνσπαν (Alan
Greenspan), αυτός, απαντώντας σε σκληρές ερωτήσεις μιας ε
πιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ομολο
γούσε, μεταμελημένος, ότι είχε πιστέψει πως ο εγωισμός των
τραπεζιτών θα αρκούσε ως ρυθμιστικός παράγοντας: «Εκανα
λάθος που πίστεψα ότι το προσωπικό συμφέρον ήταν τέτοιο,
που οι τραπεζίτες θα ήταν οι πιο κατάλληλοι να προστατέψουν
τους μετόχους τους». Και ο έκπτωτος μάντης κατέληγε: «Κατέρρευσε ένας ουσιώδης πυλώνας του συστήματος της οικο
νομίας της αγοράς. Αυτό με ξάφνιασε οδυνηρά, και εξακολου
θώ να μην καταλαβαίνω πώς έγινε».70Αφού το λέει...
«Αν τη συγκρίνουμε με την επιτήδευση που χαρακτηρίζει
την κερδοσκοπία πάνω στην αξία, η αγγλική μορφή κερδοσκο
πίας φαίνεται να ξαναέπεσε στο πρωτόγονο επίπεδο της καθα
ρής αισχροκέρδειας» έγραφε ο Μαρξ στις 26 Σεπτεμβρίου
1856. Πράγματι, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Έκθεσης του
Λονδίνου, η οικοδόμηση του Crystal Palace είχε συνοδευτεί με
την κυκλοφορία 4.000 πλαστών μετοχών. Η φιλελεύθερη κερ
δοσκοπία των τελευταίων δεκαετιών ανέβασε την «καθαρή αι
σχροκέρδεια» σε νέα ύψη. Το σκάνδαλο Μάντοφ δεν είναι πα
ρά ένα από τα πιο ορατά. Απαιτώντας ποσοστά κερδοφορίας
15% και άνω επί των επενδύσεων για έναν μέσο δείκτη ανά
πτυξης τρεις φορές χαμηλότερο, οι μέτοχοι, οαγηνευμένοι από
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το «καπιταλιστικό φετίχ» της «αξίας που δημιουργεί αξία» και α
πό το μυστήριο του «τόκου που φαίνεται να πηγάζει αυτόνομα
από το κεφάλαιο», δεν υπήρξαν λιγότερο τυφλοί από τους τρα
πεζίτες. Κι ωστόσο το θαύμα ήταν ακόμα πιο απίστευτο από
τον βιβλικό πολλαπλασιασμό των άρτων. Η φυγή προς τα ε
μπρός αυτής της ανάπτυξης επί πιστώσει δεν μπορούσε να
διαρκέσει απεριόριστα. Έκρηξη της χρηματιστικής φούσκας,
κατάρρευση των χρηματιστηρίων, περιορισμός των πιστώσε
ων: ο ορυμαγδός από τα συντρίμμια θέτει απότομα τέρμα στην
παραίσθηση. Επαναφέροντας το εικονικό στην τάξη, η πραγ
ματικότητα επιβεβαιώνει την προειδοποίηση του Μαρξ: Η κί
νηση του χρηματιστικού κεφαλαίου δεν είναι ποτέ, στην παραγματικότητα, άλλο πράγμα από την κίνηση του βιομηχανικού
κεφαλαίου στη σφαίρα της κυκλοφορίας.
Σε αντίθεση με τη διατύπωση σύμφωνα με την οποία η
χρηματιστική κρίση μεταδίδεται σαν λοιμώδης νόσος στην ε
σφαλμένα αποκαλούμενη «πραγματική οικονομία» (ωσάν η
χρηματιστική σφαίρα να ήταν εξωπραγματική!), πρέπει να
πούμε ότι αποκαλύπτει, μάλλον, μια υποβόσκουσα κρίση υ
περπαραγωγής, την οποία η φυγή προς τα εμπρός της πίστω
σης ανέβαλε για (υπερβολικά) πολύ χρόνο και η οποία ξεσπάει
ανοιχτά στους κινητήριους τομείς της οικοδομής και της αυ
τοκινητοβιομηχανίας. Οι πωλητές, πανικοβλημένοι από την
προοπτική να μείνουν τα εμπορεύματά τους απούλητα, ρί- ^
χνουν τις τιμές, ξεπουλούν, πωλούν με χασούρα. Αυτό όμως
δεν αρκεί. Το κράτος, που χθες καταδικαζόταν στο πυρ το ε
ξώτερον, καλείται σε βοήθεια ως ύστατος εγγυητής και τε
λευταίο στήριγμα. Ο φιλελεύθερος μύθος περί καθαρής εμπορευματικής ρύθμισης και απεριόριστης ανάπτυξης της χρηματιστικής σφαίρας καταρρέει, και μαζί του η ουτοπία μιας «ε
πιχείρησης χωρίς εργοστάσια» που προπαγάνδιζε παλιότερα ο
πρόεδρος-γενικός διευθυντής της Alcatel Σερζ Τσουρούκ
(Serge Tchuruk). Ονειρευόταν τότε φίρμες που θα ανέθεταν
σε επιχειρήσεις-υπεργολάβους, ή θα «εξωτερίκευαν», όλες τις
παραγωγικές δραστηριότητες και δεν θα διατηρούσαν παρά I

τις χρηματιστικές. Το κεφάλαιο πρόσφερε λοιπόν στον εαυτό
του την αυταπάτη ότι, στο πλαίσιο αυτής της εικονικής «νέας
οικονομίας», θα μπορούσε να ευδοκιμεί χωρίς την παρέμβαση
της εργασίας.7’ Αλλά η πραγματικότητα εκδικήθηκε. Το παρά
λογο όνειρο ενός κεφαλαίου χωρίς εργασία, ενός «πλουτισμού
χωρίς αιτία» και μιας (αγαπητής στον Αλέν Μενκ) ευφρόσυνης
παγκοσμιοποίησης «έγινε συντρίμμια», ομολογούσε ο Νικολά
Σαρκοζί στην ομιλία του της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 στην
Τουλόν. θα λέγαμε μάλιστα ότι έγινε εφιάλτης.
'Οταν έρχεται ο λογαριασμός της χρηματιστικής κατάρρευ
σης, οι υπεύθυνοι καταφεύγουν στην ανωνυμία μιας μυστη
ριώδους αόριστης αντωνυμίας, ενός σίριαλ κίλερ τόσο ανώ
νυμου όσο και οι ανώνυμες εταιρείες: «Κάποιοι έκρυψαν τα ο
λοένα και μεγαλύτερα ρίσκα...' κάποιοι καμώθηκαν ότι πίστευ
αν πως καθιστώντας τα ρίσκα κοινά τα εξαφάνιζαν...' κάποιοι

71.
Βλ. Jean-Marie Harribey, «L'entreprise sans usines ou la captation de
la valeur». La Demence s4nile du capital, Μπεγκλ, Editions du Passant,
1841 2002.

χρηματοδότησαν τους κερδοσκόπους αντί να χρηματοδοτήσουν τους επιχειρηματίες...' κάποιοι άφησαν τις τράπεζες να
κερδοσκοπούν στις χρηματιστικές αγορές αντί να κάνουν τη
δουλειά τους...' κάποιοι άφησαν εντελώς ανεξέλεγκτα τα γρα
φεία εμπειρογνωμόνων και τα κερδοσκοπικά κεφάλαια...' κά
ποιοι επέθαλαν στις τράπεζες λογιστικούς κανόνες που δεν
προσφέρουν καμιά εγγύηση όσον αφορά τη διαχείριση των ρί
σκων...» δήλωνε οργίλος ο ίδιος Νικολά Σαρκοζί. Και ο πρω
θυπουργός του επαναλάμβανε σαν αντίλαλος: «Ο κόσμος βρί
σκεται στο χείλος της αβύσσου εξαιτίας ενός ανεύθυνου συ
στήματος» (Φρανσουά Φιγιόν [Franfois Fillon], 3 Οκτωβρίου
2008) - λησμονώντας την περισσή βούληση που επέδειξαν και
την περισσή ενέργεια που δαπάνησαν επί μια 25ετία οι κυβερ
νήσεις της Δεξιάς και της Αριστερός για να αφήσουν αχαλίνω
το αυτόν το χρηματιστικό καπιταλισμό, που δεν είναι μια μορ
φή παραστρατημένου καπιταλισμού αλλά η ίδια η ουσία του
συστήματος. «Ολοι τους θέλουν τον ανταγωνισμό χωρίς τις
ολέθριες συνέπειες του ανταγωνισμού. Όλοι τους θέλουν το
αδύνατο, δηλαδή τις αστικές συνθήκες ζωής, χωρίς τις απα
ραίτητες συνέπειες αυτών των συνθηκών...» έγραφε ο Μαρξ
στον Ανένκοφ.
Η κρίση είναι λοιπόν η «διά της βίας αποκατάσταση της ε
νότητας ανάμεσα σε φάσεις [παραγωγή και κατανάλωση] που
αυτονομήθηκαν», αλλά «είναι ουσιωδώς αδιαχώριστες». Αυτή
η βία είναι, πριν απ' όλα, η κοινωνική βία εναντίον των οικογε
νειών που πετιούνται στο δρόμο για μη πληρωμή των γραμ
ματίων, οι μαζικές απολύσεις, το κλείσιμο επιχειρήσεων και οι
μετεγκαταστάσεις τους, οι ουρές στα λαϊκά συσσίτια, οι άστε
γοι που πεθαίνουν από το κρύο, η περικοπή των δαπανών για
την περίθαλψη. Είναι επίσης η ποινικοποίηση των κοινωνικών
αντιστάσεων, η αντιστρόφως ανάλογη προς το κοινωνικό κρά
τος ενίσχυση του κατασταλτικού κράτους, η επιβολή μιας κα
τάστασης εκτάκτου ανάγκης με πρόσχημα την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας. Είναι, τέλος, ο πόλεμος για την πρόσβαση
στις πηγές ενέργειας, για την εξασφάλιση των δρόμων του πε- 1185

Μαρξ
[Τρόπος

χρήσης]

ΝιοΜέλ
Μπενσάτνι

χρελαίου ή του φυσικού αερίου, για τη νέα μοιρασιά των εδαφών και των ζωνών επιρροής.
Η σημερινή κρίση, η κρίση του παρόντος, δεν είναι μια επι
πλέον κρίση, μια κρίση που θα ερχόταν να προστεθεί σε εκεί
νες των ασιατικών αγορών ή της φούσκας του Διαδικτύου. Εί
ναι μια ιστορική -οικονομική, κοινωνική, οικολογική- κρίση του
νόμου της αξίας. Ο αφηρημένος χρόνος εργασίας ως μέτρο
των πάντων έχει καταστεί, όπως προέβλεπε ο Μαρξ στα Χει

ρόγραφα του 1857, ένα «μίζερο» μέτρο των κοινωνικών σχέ
σεων. Δεν πρόκειται απλώς για κρίση εμπιστοσύνης, όπως λέ
ει η δημοσιογραφική βουλγάτα: πλήττεται θανάσιμα η πίστη
στην παντοδυναμία της αγοράς. Όταν παύει να υπάρχει η πί
στη στο απίστευτο, στην κοινωνική κρίση προστίθεται μια κρί
ση νομιμότητας, ιδεολογική και ηθική, που καταλήγει στον κλο
νισμό της πολιτικής τάξης: «Μια πολιτική τάξη όπου ορισμένα

άτομα έχουν εκατομμύρια εισόδημα ενώ άλλα πεθαίνουν από
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θρησκεία, που θα εξηγούσε τη θυσία προσφέροντας ελπίδες
για ανταμοιβή σε έναν άλλο κόσμο;» ρωτούσε ο Σατομπριάν
(Chateaubriand) τις παραμονές της Επανάστασης του 1848.
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Και απαντούσε προφητικά: «Προσπαθήστε να πείσετε το φτω
χό όταν θα έχει μάθει να διαβάζει και δεν θα πιστεύει πλέον, ό
ταν θα έχει την ίδια μόρφωση με εσάς, προσπαθήστε να τον
πείσετε ότι οφείλει να υποστεί όλες τις στερήσεις ενώ ο γείτονάς του κατέχει χίλιες φορές το περιττό: η τελευταία λύση που
σας μένει είναι να τον σκοτώσετε». Υπό το εκτυφλωτικό φως
της κρίσης, εκατομμύρια καταπιεσμένοι είναι αναγκασμένοι εκ
των πραγμάτων να μάθουν να διαβάζουν.
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> 10. Γιατί ο Μαρξ δεν είναι ούτε πράσινος άγγελος
ούτε παραγωγιστής διάβολος

Ένα χρόνο πριν από την πρώτη έκ
δοση του Κεφαλαίου στα γερμανικό, το 1866, ο Γερμανός βιο
λόγος Ερνστ Χέκελ (Ernst Haeckel), εκλαϊκευτής του Δαρβίνου
και παθιασμένος με τους νεολογισμούς, χρησιμοποιεί πρώτος
τη λέξη «οικολογία». Τη συναντούμε τρεις φορές στο έργο του

Cenerelle Morphologie der Organismen [Γενική μορφολογία
των οργανισμών}. Ο Χέκελ προσδιορίζει ως εξής τις σχέσεις α
νάμεσα στους οργανισμούς, ανάμεσα στην ανθρώπινη οικο
νομία και στη φύση: «Με τον όρο οικολογία εννοούμε την επι
στήμη των σχέσεων των οργανισμών με τον εξωτερικό κόσμο
στον οποίο μπορούμε να αναγνωρίσουμε ευρύτερα τους πα
ράγοντες του αγώνα για την επιβίωση».
ΟΙ ΨΕΥΔΑΙΖΘΗΖΕΙΖ ΤΗΖ ΠΡΟΟΔΟΥ
Ο Μαρξ δεν είναι ένας πράσινος άγγελος, δεν είναι σκαπανέ
ας της οικολογίας που αγνοεί αυτή του την πλευρά. Από την
άλλη, μπορεί να συμμερίζεται συχνά τον παραγωγίστικο εν
θουσιασμό της εποχής του, αλλά δεν πιστεύει ανεπιφύλακτα
τις «ψευδαισθήσεις της προόδου», που θα καταγγείλει έπειτα
από μερικά χρόνια ο Ζορζ Σορέλ. Όσο η πρόοδος είναι δί
πλευρη, καθοριζόμενη από έναν τρόπο παραγωγής θεμελιω
μένο στην εκμετάλλευση, η τεχνική πρόοδος και η κοινωνική
πρόοδος δεν συμβαδίζουν αναγκαστικά. Τουναντίον: «Κάθε
πρόοδος στην καπιταλιστική γεωργία» γράφει στο πρόχειρο
του Βιβλίου III του Κεφαλαίου «είναι πρόοδος στην τέχνη της
κλοπής εις βάρος των αγροτών, αλλά και στην τέχνη της κα
τάχρησης του εδάφους' κάθε πρόοδος στη βραχυπρόθεσμη
αύξηση της γονιμότητας του εδάφους είναι πρόοδος προς
την καταστροφή, μακροπρόθεσμα, των πηγών αυτής της γο- 1189

νιμότηιας». Διότι «η παραγωγικότητα της εργασίας συνδέε
ται με φυσικές συνθήκες των οποίων η αποδοτικότητα μειώ
νεται, συχνά, στην ίδια αναλογία που αυξάνεται η παραγωγι
κότητα - εφόσον εξαρτάται από κοινωνικές συνθήκες. Εξού
μια αντίστροφη κίνηση σε αυτές τις διαφορετικές σφαίρες.
Εδώ πρόοδος. Εκεί οπισθοδρόμηση. Αρκεί να οκεφτούμε, για
παράδειγμα, την επίδραση των εποχών, από την οποία εξαρτάται η ποσότητα των περισσότερων πρώτων υλών, την εξά
ντληση των δασών, των ανθρακωρυχείων και των μεταλλω
ρυχείων κ.λπ.».72 Η δασοκομία παρέχει ένα καλό παράδειγμα
της δυσαρμονίας ανάμεσα στον οικονομικό χρόνο περιστρο
φής του κεφαλαίου και στον οικολογικό χρόνο φυσικής ανανέ
ωσης: «Η μακρά διάρκεια του χρόνου παραγωγής και συνε
πώς η διάρκεια των περιόδων περιστροφής καθιστούν τη δα
σοκομία ελάχιστα πρόσφορη για την ιδιωτική, ουσιαστικά, κα
πιταλιστική εκμετάλλευση».
Γνωρίζοντας τα δεινά της αποικιοποίησης και τους ακρω
τηριασμούς της εργασίας, ο Μαρξ δεν διανοείται συνεπώς
αυθεντική πρόοδο εντός των ορίων του καπιταλισμού: «Οταν
μια μεγάλη κοινωνική επανάσταση θα έχει θέσει υπό τον έλεγ
χο των πιο προχωρημένων λαών τα αποτελέσματα της αστι
κής εποχής, την παγκόσμια αγορά και τα σύγχρονα μέσα πα
ραγωγής, τότε μόνο η ανθρώπινη πρόοδος θα σταματήσει να
μοιάζει με ένα αποκρουστικό ειδωλολατρικό είδωλο που δεν ή
θελε να πιει το νέκταρ παρά στο κρανίο των θυμάτων του».73
Ένα αποκρουστικό ειδωλολατρικό είδωλο διψασμένο για αίμα!
Η καταγγελία των μύθων της προόδου είναι σαφής και ανοι
χτή. Και αναμένοντας τη μεγάλη κοινωνική επανάσταση, «ό
λες οι πρόοδοι του πολιτισμού και κάθε αύξηση των κοινωνι
κών παραγωγικών δυνάμεων δεν πλουτίζουν τον εργαζόμενο
αλλά το κεφάλαιο και συνεπώς δεν κάνουν άλλο από το να αυ
ξάνουν με τη σειρά τους την κυριαρχία του τελευταίου επί της

I

72. Kari Marx, Le Capital, ό.π., βιθλ. 3, ιόμ. 1, σ. 272.
73. Kari Marx, New Yorit Daily Tribune, 8 Αύγουστού 1853.

εργασίας, να αυξάνουν μόνο την παραγωγική δύναμη του κε
φαλαίου. Καθώς το κεφάλαιο είναι ο αντίποδας του εργαζομέ
νου, αυτές οι πρόοδοι δεν αυξάνουν παρά την αντικειμενική
δύναμη που κυριαρχεί επί του εργαζομένου».74 Υπό την κυ
ριαρχία του κεφαλαίου, η επιτελούμενη πρόοδος δεν κάνει άλ
λο τελικά παρά να «αλλάζει τη μορφή της υποδούλωσης»75.
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ Η ΦΥΖΗ
Μπορεί να μην είναι συστηματοποιημένες οι οικολογικές διαι
σθήσεις που διανθίζουν τα Χειρόγραφα του 1857-1858 και τα
πρόχειρα του Κεφαλαίου, δεν παύουν ωστόσο να έχουν γερή
βάση στη διαμόρφωση της ανθρωπολογικής σκέψης του
Μαρξ και στην κληρονομιά της γερμανικής φιλοσοφίας της φύ
σης. Γι' αυτόν οι παραγωγικές σχέσεις είναι αδιαχώριστες από
της διαμεσολαβούμενες από την εργασία σχέσεις των ανθρώ
πων με τη φύση και των ανθρώπων μεταξύ τους. Ως «φυσικό
ανθρώπινο ον», ο άνθρωπος είναι «άμεσα ον της φύσης», ένα
ανθρωπολογικά καθορισμένο ζωντανό ον, «εφοδιασμένο με
φυσικές δυνάμεις, ζωτικές». Φυσικό ον, «με σάρκα και οστά,
διαθέτοντας αισθήσεις, είναι όπως τα ζώα και τα φυτά, εξαρ-

τώμενο και περιορισμένο».76Η συνεπής φυσιοκρατία και ο συ
νεπής ανθρωπισμός είναι ένα και το αυτό. Αυτά τα φυσικά ό
ρια κι αυτή η φυσική εξάρτηση έχουν προφανώς οικολογικές
συνέπειες, παρ' ότι η λέξη είναι ακόμα άγνωστη. Πράγματι, α
ντιστέκονται στον προμηθεϊκό πειρασμό καθυπόταξης της φύ
σης και μετριάζουν τον ενθουσιασμό του νεαρού Μαρξ της δι
δακτορικής διατριβής για τον Έλληνα ήρωα που τόλμησε να
προκαλέσει τους θεούς.
Το ανθρώπινο ον είναι πριν απ' όλα ένα φυσικό ον, καταδι
κασμένο στην ανάγκη και πεπερασμένο. Όμως αυτό που υπο-

74. Karl Marx, Manuscritsde 1857-1858, ό.π., τόμ. 1, σ. 247.
75. Karl Marx, Le Capital, ό.π., θιθλ. 1, κ£<ρ. 26.
76. Karl Marx, Manuscrits parisiens de 1844, Παρίσι, Editions sociales,
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βιβάστηκε πρέπει να αναβαθμιστεί: είναι επίσης ένα ον ιστορικό,
καθότι η φύση δεν υπάρχει ούτε αντικειμενικά ούτε υποκειμενι
κά, «σε αντιστοιχία με το ανθρώπινο ον». Αναπτύσσει λοιπόν ι
στορικά τις ανάγκες και τις ικανότητές του. Γι' αυτό ακριβώς η ι
στορία είναι η «πραγματική φυσική ιστορία του ανθρώπου».
Η «γενική ιδιοποίηση της φύσης» αναπτύσσεται στον καπι
ταλισμό στο πλαίσιο ενός ειδικού τρόπου παραγωγής. Η φύση
καθίσταται, έτσι, «καθαρό αντικείμενο για τον άνθρωπο, καθα
ρό ζήτημα χρησιμότητας, και παύει να αναγνωρίζεται ως δύνα
μη για τον εαυτό της' ακόμα και η θεωρητική γνώση των αυτό
νομων νόμων της δεν είναι παρά ένα τέχνασμα που αποβλέπει
στην υποταγή της στις ανθρώπινες ανάγκες, είτε ως αντικειμέ
νου κατανάλωσης είτε ως μέσου παραγωγής».77Έτσι, η φύση απομυθοποιείται και χάνει τον ιερό της χαρακτήρα, είτε αυτό α
ρέσει είτε δεν αρέσει στους νοσταλγικούς ρομαντικούς και
στους ουτοπιστές φυσιοκράτες. Ωστόσο, ο φυσικός (ανθρωπολογικός) καθορισμός της ανθρώπινης κοινωνίας δεν διαλύεται
μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι. Διότι, σε αντίθεση με ό,τι υποστη
ρίζουν οι συντάκτες του Προγράμματος της Γκότα, «η εργασία
δεν είναι η πηγή κάθε πλούτου»: «Η φύση είναι αξίαχρήσης στον
ίδιο βαθμό με την εργασία, η οποία δεν είναι παρά εκδήλωση
μιας φυσικής δύναμης, της ανθρώπινης εργατικής δύναμης». Η
φύση παραμένει λοιπόν μη αναγώγιμη σε μια καθαρή κοινωνική
κατηγορία. Μάρτυρας των «ωδινών της ύλης», «αναγκαία διαμεσολάβηση», παράγοντας του «μεταβολισμού ανάμεσα στον
άνθρωπο και στη φύση», η εργασία είναι ένας μετασχηματιστής
ενέργειας. Δανεισμένη αρχικά από τη γερμανική φιλοσοφία της
φύσης, νοούμενης ως οργανικής ολότητας, και στηριζόμενη αρ
γότερα στις εργασίες βιολόγων όπως ο Γιάκομπ Μόλεσχοτ
(|acob Moleschott), η αποφασιστικής σημασίας έννοια της «ορ
γανικής ανταλλαγής» ή του «μεταβολισμού» ( Stoffwechsel) εμ
φανίζεται ήδη στα Χειρόγραφα του 1844.
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Στα Χειρόγραφα του 1857-1858 βλέπουμε το ιχνογράφημα μιας κριτικής αυτού που σήμερα θα αποκαλούσαμε «παραγωγισμό», με την έννοια μιας φυγής προς τα εμπρός της πα-
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ραγωγής για την παραγωγή και μιας ανάπτυξης της κατανά
λωσης που δεν έχει πλέον να κάνει με την ικανοποίηση νέων
κοινωνικών αναγκών αλλά υπάγεται σε μιαν αυτόματη λογική
της αγοράς. Η παραγωγή, κυριαρχούμενη από την επιδίωξη
του μέγιστου κέρδους και όχι από την ικανοποίηση των ανα
γκών, συνεπάγεται, πράγματι, έναν «αενάως διευρυνόμενο
κύκλο της κυκλοφορίας». Η τάση δημιουργίας μιας παγκόσμιας
αγοράς είναι λοιπόν «άμεσα δεδομένη στην έννοια κεφάλαιο».
Ωστόσο, η «παραγωγή υπεραξίας, θεμελιωμένη στην αύξηση
των παραγωγικών δυνάμεων», απαιτεί επίσης την «παραγωγή
νέας κατανάλωσης». Απαιτεί «τη διεύρυνση, στο εσωτερικό
της κυκλοφορίας, του κύκλου της κατανάλωσης, στον ίδιο
βαθμό που διευρύνθηκε προηγουμένως ο κύκλος της παρα
γωγής. Πρώτον, με την ποσοτική διεύρυνση της υπάρχουσας
κατανάλωσης' δεύτερον, με τη δημιουργία νέων αναγκών και
την επέκταση των υπαρχουσών αναγκών σε έναν ευρύτερο
κύκλο' τρίτον, με την εφεύρεση και τη δημιουργία νέων αξιών
χρήσης [...]. Εξού η εκμετάλλευση του συνόλου της φύσης και
η αναζήτηση νέων ωφέλιμων ιδιοτήτων στα πράγματα' εξού
η ανταλλαγή σε παγκόσμια κλίμακα προϊόντων που κατασκευ
άζονται σε όλες τις χώρες και σε όλα τα κλίματα [...]. Εξού η πα
ντοειδής εκμετάλλευση της γης».
Σε μια εποχή όπου η τεράστια «συσσώρευση εμπορευμά
των» απέχει πολύ από τις διαστάσεις των σημερινών shop-

ping<enters και άλλων υπεραγορών, ο Μαρξ, προτρέχοντας
των κριτικών της κοινωνίας της κατανάλωσης, καταλαβαίνει
λοιπόν ότι η λογική του κέρδους και της παραγωγής για την
παραγωγή γεννάει αναπόφευκτα μια ποσοτικά διευρυμένη κα
τανάλωση που έρχεται σε διάσταση με την ανάπτυξη των αν
θρώπινων αναγκών. Η θεμιτή αναζήτηση «νέων ωφέλιμων ι
διοτήτων στα πράγματα» παίρνει, έτσι, τη μορφή μιας ξέφρε
νης εκμετάλλευσης -η λέξη ταιριάζει στην εντέλεια- της γης,
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ωσάν αυτή να ήταν του κλότσου και του μπάτσου και να προσφερόταν δωρεάν στις υπέρμετρες ορέξεις.
Ακουμπώντας σε μια θεωρητική έρευνα μακράς πνοής, ο
λόγος του Μαρξ για την επέτειο του People's Paper78το 1856
δεν είναι λοιπόν μια τυχαία και στιγμιαία αναφορά σε ένα ζή
τημα που σήμερα θα αποκαλοΰσαμε οικολογικό: «Σήμερα όλα
φαίνονται να φέρουν μέσα τους την αντίφασή τους. Οι μηχα
νές, προικισμένες με εκπληκτικές δυνατότητες που θα μπο
ρούσαν να βραχύνουν και να καταστήσουν πιο γόνιμη την αν
θρώπινη εργασία, προκαλούν την πείνα και την εξάντληση του
εργαζομένου. Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές που ανακαλύ
φθηκαν πρόσφατα μετατρέπονται, ως διά μαγείας, σε πηγές
στερήσεων. Οι θρίαμθοι της τέχνης φαίνονται να κατακτιόνται
με αντίτιμο ηθικές αξίες. Η υποταγή της φύσης στον άνθρωπο
είναι ολοένα και πιο μεγάλη, αλλά ταυτόχρονα ο άνθρωπος μετατρέπεται σε δούλο άλλων ανθρώπων και της ίδιας του της
ατιμίας. Ακόμα και το καθάριο φως της επιστήμης δεν μπορεί
να λάμψει παρά στο ερεβώδες φόντο της άγνοιας. Όλες μας
οι εφευρέσεις και οι πρόοδοί μας φαίνονται να προσδίδουν
πνευματική ζωή στις υλικές δυνάμεις, ενώ μετατρέπουν την
ανθρώπινη ζωή σε ακατέργαστη υλική δύναμη».
Αν δικάζαμε τον Μαρξ για παραγωγισμό, ορισμένοι θα δέ
χονταν να αθωωθεί λόγω αμφιβολιών. Αλλά θα το έκαναν για
να επιρρίψουν την ενοχή στον Ένγκελς, τον οποίο υποπτεύο
νται τα μάλα για επιστημονισμό λόγω του Αντι-Ντίρινγκ του.
Ωστόσο, τα γραπτά του σχετικά με αυτό το ζήτημα δεν είναι
λιγότερο ριζοσπαστικά από τα αντίστοιχα του συστοχαστή
του: «Ας μην καυχιόμαστε και τόσο για τις νίκες μας επί της φύ
σης. Για την καθεμιά από αυτές μάς εκδικείται [...]. Τα γεγονό
τα μάς υπενθυμίζουν, έτσι, σε κάθε βήμα ότι ουδόλως κυ
ριαρχούμε επί της φύσης, αλλά ότι της ανήκουμε με τη σάρκα

78. Πρόκειται για το Χάρτη του λαού που κυκλοφόρησε το 1834 και
περιλάμβανε τα αιτήματα των χαρτιστών. (Σ.τ.Μ.)
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Νιανιέλ
Μπενοοίντ

μας, το αίμα μας, τον εγκέφαλό μας, ότι βρισκόμαστε στους
κόλπους της και ότι όλη μας η κυριαρχία επ' αυτής έγκειται στο
πλεονέκτημα που έχουμε έναντι των άλλων πλασμάτων: να
γνωρίζουμε τους νόμους της και να μπορούμε να τους χρησι
μοποιούμε με σύνεση
Αλλά, όσο περισσότερο θα συμβαί
νει αυτό, τόσο περισσότερο οι άνθρωποι όχι μόνο θα νιώθουν,
αλλά θα συνειδητοποιούν εκ νέου ότι είναι ένα με τη φύση και
τόσο περισσότερο θα φαίνεται αδύνατη αυτή η παράλογη ι
δέα περί αντίφασης ανάμεσα στο πνεύμα και στην ύλη, στον
άνθρωπο και στη φύση, στην ψυχή και στο σώμα».79
Ο Ένγκελς συνειδητοποιεί πλήρως, όπως και ο Μαρξ, τα
διφορούμενα της προόδου και τον αποκλεισμό των πολλα
πλών δυνατοτήτων που συνεπάγεται μια μονόδρομη εξέλιξη:
«Κάθε πρόοδος στην οργανική εξέλιξη είναι ταυτόχρονα μια ο
πισθοδρόμηση λόγω του ότι, ορίζοντας μια μονομερή εξέλιξη,
αποκλείει τη δυνατότητα εξέλιξης προς πολλές άλλες κατευ
θύνσεις». Φτάνει μάλιστα στο σημείο να διαβλέψει την αντίθε
ση ανάμεσα στο μέλημα για το μακροπρόθεσμο (την αειφόρο
ανάπτυξη) και στις κοντόφθαλμες αποφάσεις της αγοράς:
«Όσον αφορά τη φύση, όπως και την κοινωνία, στον σημερινό
τρόπο παραγωγής δεν υπολογίζεται κυρίως παρά το πιο βρα
χυπρόθεσμο και το πιο απτό αποτέλεσμα», εις βάρος του μέλ
λοντος και του μακροπρόθεσμου.80
ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟΣ OPION
Αν και αναγνωρίζουν τον εξαρτημένο και περιορισμένο χαρα
κτήρα του ανθρώπινου είδους, ο Μαρξ και ο Ένγκελς δεν φαί
νονται διατεθειμένοι να βγάλουν όλα τα συμπεράσματα που
συνεπάγονται τα «φυσικά όρια». Η απροθυμία τους έχει να κά
νει, πιθανώς, με την πολεμική ενάντια στον Μάλθους (Malthus)

m i

79. Friedrich Engels, Le Rdle du travail dans la transformation du singe
en homme, Μπεζανσόν, Cardinal, 2003.
80. Friedrich Engels, Dialectique de la nature, Παρίσι, Editions sociales,
x.x.,o. 182-183 & 316.

και με το φόβο όχι οι νόμοι της θερμοδυναμικής (ειδικό η ανακάλυψη της εντροπίας) θα μπορούσαν να ευνοήσουν την αναγέννηση μιας θεολογίας της Αποκάλυψης.
Η υπόθεση Ποντολίνσκι είναι ενδεικτική της περιπλοκότητας που παρουσιάζουν αυτές οι διαμάχες. Το 1882 ένας Ου
κρανός γιατρός, ο Σεργκέι Ποντολίνσκι, υποβάλλεται στο Μονπελιέ σε θεραπεία μιας πνευμονικής νόσου από την οποία πά
σχει. Δημοσιεύει στη Revue Socialiste ένα άρθρο με τον τίτλο
«Ο σοσιαλισμός και η ενότητα των φυσικών δυνάμεων». Διερωτάται σε αυτό σχετικά με τον τρόπο που επιτελείται μια
συσσώρευση ενέργειας στα προϊόντα της ανθρώπινης εργα
σίας. Γράφει στον Μαρξ, στις 8 Απριλίου 1880, για να του εκ
θέσει την «απόπειρά του να εναρμονίσει την υπερεργασία με
τις σύγχρονες φυσικές θεωρίες»: «Η ανθρωπότητα είναι μια
μηχανή η οποία όχι μόνο μετατρέπει τη θερμότητα και άλλες
φυσικές δυνάμεις σε εργασία, αλλά επίσης φτάνει να πραγμα
τοποιήσει τον αντίστροφο κύκλο, δηλαδή να μετατρέψει την
εργασία σε θερμότητα και σε άλλες φυσικές δυνάμεις ανα
γκαίες για την ικανοποίηση των αναγκών μας' έτσι, ώστε να εί
ναι, θα λέγαμε, ικανή να θερμάνει τον ίδιο της τον ατμολέβη
τα με την ίδια της την εργασία μετατρεπόμενη σε θερμότη
τα». Ο Ποντολίνσκι βρίσκεται λοιπόν στο δρόμο της επεξερ
γασίας μιας θεωρίας των ενεργειακών ισοζυγίων.
Ο Μαρξ είναι άρρωστος και δεν του μένουν, τότε, παρά με
ρικοί μήνες ζωής. Συμβουλεύεται τον «επιστημονικό του σύμ
βουλο». Ο Ένγκελς χαιρετίζει τη σπουδαιότητα της εργασίας
του Ποντολίνσκι, αλλά απορρίπτει τα συμπεράσματά του. Απα
ντά στον Μαρξ, το Δεκέμβριο του 1882: «Πώς βλέπω την ιστο
ρία του Ποντολίνσκι: η πραγματική ανακάλυψή του είναι ότι η
ανθρώπινη εργασία είναι ικανή να συγκροτήσει και να παρατεί
νει την ενέργεια του ήλιου στην επιφάνεια της γης πέρα από ό
σο θα διαρκούσε αυτή χωρίς την εν λόγω εργασία. Όλα τα οι
κονομικά συμπεράσματα που βγάζει από αυτό είναι εσφαλμένα.
Ξεκινώντας από την πολύ σπουδαία ανακάλυψή του, κατέληξε
να πάρει λάθος δρόμο διότι θέλησε να βρει μια νέα επιστημονι- 1197
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κή απόδειξη της ορθότητας του σοσιαλισμού και μπέρδεψε, ως
εκ τούτου, τη φυσική με την οικονομία». Χαιρετίζοντας τη σπουδαιότητα της ανακάλυψης, ο Ένγκελς εκφράζει λοιπόν μια διπλή
επιφύλαξη. Μια επιστημονική παρατήρηση: τίποτε δεν χάνεται
και, αν αγνοούμε πού πήγε η ενέργεια που διασκορπίστηκε, θα
καταλήξουμε κάποια μέρα να τη βρούμε. Μια επιστημολογική
παρατήρηση: η έννοια «εργασία» δεν είναι η ίδια στη φυσική και
στην οικονομία. Εναντίον της επιστημονιστικής αξίωσης «να ε
φαρμοστεί στην κοινωνία η θεωρία των φυσικών επιστημών»,
υποστηρίζει λοιπόν ότι δεν μπορούμε να μεταφράσουμε την οι
κονομία στη γλώσσα της φυσικής και αντιστρόφως.
Ορισμένοι συγγραφείς αμφισβητούν ωστόσο την ιδέα ότι ο
Μαρξ και ο Ένγκελς δεν νοιάστηκαν για τα φυσικά όρια.81 Πράγ
ματι, κατ' αυτούς, ο Μαρξ καταγγέλλει ξεκάθαρα την υπερκα
τανάλωση, την «παραγωγή για την παραγωγή». Πρώτα πρώ
τα, ο περιορισμένος χαρακτήρας του εδάφους είναι μια από τις
προϋποθέσεις της εμφάνισης του καπιταλισμού, διότι, «αν η γη
ήταν στη διάθεση του καθενός, θα έλειπε ένας ουσιαστικός πα
ράγοντας για τη συγκρότηση του κεφαλαίου». Οι έννοιες του α
πόλυτου ορίου και της ιδιοποίησης θεμελιώνουν λοιπόν την α
νάλυση της καπιταλιστικής γαιοπροσόδου: «Αν η γη υπήρχε κα
τά τρόπο σχεδόν απεριόριστο σε σχέση με τον υπάρχοντα σή
μερα πληθυσμό και με το κεφάλαιο, και αν, επιπλέον, αυτή η γη
ήταν ανιδιοποίητη ακόμα, και αν συνεπώς ήταν στη διάθεση ό
ποιου θα ήθελε να την καλλιεργήσει, δεν θα πληρώναμε, φυσι
κά, τίποτα για τη χρήση του εδάφους» γράφει ο Μαρξ στις θε

ωρίες για την υπεραξία. Αν ήταν πραγματικά απεριόριστη, «η ι
διοποίησή της από τους μεν δεν θα μπορούσε να αποκλείσει
την ιδιοποίησή της από τους δε». Δεν θα ήταν δυνατόν να «υ
πάρξει ατομική ιδιοκτησία του εδάφους και δεν θα ήταν δυνα
τόν να πληρώνεται γαιοπρόσοδος για τη γη».82
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81. Βλ. Daniel Tanuro, «Marx, Mandel et les limites naturelles», Con
tretemps 20, Σεπτέμβριος 2007, ο. 113-128.
82. Karl Marx, Theories surla plus-value, 6.n., τόμ. 2, o. 357.

Ο Μαρξ δεν μένει αδιάφορος μπροστά στο γεγονός ότι η ε
ντατική καλλιέργεια της γης μπορεί να εξαντλήσει τα εδάφη και
η αύξηση της κοινωνικής παραγωγικότητας να μην καταφέρει
πλέον να αντισταθμίσει τη μείωση της «φυσικής παραγωγικό
τητας», η οποία «πρέπει να υπολογίζεται επίσης». Οι εισφορές
σε κεφάλαιο (σε λιπάσματα) μπορούν μόνο να αναβάλουν τη ρή
ξη του κύκλου των τροφίμων που συνεπάγεται ο καπιταλιστικός
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[Τρόπος
χρήσης]

εξαστισμός. Αργά ή γρήγορα το κεφάλαιο καταλήγει μάλιστα να
προσκρούσει στη φυσική γονιμότητα η οποία συνιστά «ένα ό
ριο, ένα σημείο εκκίνησης και μια βάση». Στην Κατάσταση της

εργατικής τάξης στην Αγγλία, ο Ένγκελς, ηλικίας μόλις 22 χρονών τότε, ανησυχεί ήδη για τις συνέπειες του εξαστισμού και για
το γεγονός ότι η μη επάνοδος της κοπριάς (και των περιττωμά
των) στο έδαφος μπορεί να διακόψει τον κύκλο των τροφίμων!
Ακόμα και αν δεν βγάζει όλα τα συμπεράσματα, ο Μαρξ δεν
παύει να επικρίνει σαφέστατα την εγγενή στη λογική του κεφα
λαίου τάση προς το ποσοτικό «απεριόριστο». Τάση που συμβα
δίζει με την άρνηση ή την περιφρόνηση της ωφελιμότητας και
της ποιότητας: «Η μόνη ωφελιμότητα που μπορεί να έχει γενι
κώς ένα αντικείμενο για το κεφάλαιο είναι η διατήρησή του ή το
αβγάτισμά του. Είδαμε, μιλώντας για το χρήμα, πώς η αυτονομημένη αξία δεν είναι, ως τέτοια, ικανή για άλλη κίνηση πέρα α
πό την ποσοτική, πέρα από το να αβγαταίνει. Σύμφωνα με την
έννοιά της, είναι η πεμπτουσία όλων των αξιών χρήσης, αλλά,
καθώς δεν είναι ποτέ παρά μια συγκεκριμένη ποσότητα χρήμα
τος, το ποσοτικό της όριο έρχεται σε αντίφαση με την ποιότητά
της. Γι' αυτό ακριβώς τείνει μονίμως, εκ φύσεως, να ξεπεράσει

το ίδιο της το όριο».83Ακολουθεί μια συγκριτική αναφορά της
αυτοκρατορικής Ρώμης όπου η αξία είχε αυτονομηθεί «ως
πλούτος-απόλαυση» (ή κατανάλωση πολυτελείας), σε βαθμό
που πήρε τη μορφή μιας αχαλίνωτης σπατάλης η οποία έτεινε
να ανυψώσει την ίδια την κατανάλωση σε φανταστικό απεριό
ριστο, όπου τα άτομα καταβρόχθιζαν, για παράδειγμα, σαλάτες

83. Karl Maw, Manuscrits de 1857-1858, ό.π., τόμ. 1, σ. 211.
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μαργαριχαριών κ.λπ.». Στη συσσώρευση του κεφαλαίου, η αξία
δεν διατηρείται «παρά με τη μόνιμη τάση της να ξεπεράσει το
ποσοτικό της όριο»: «Ο πλουτισμός είναι, έτσι, αυτοσκοπός».
«Η μόνη δυνατή ελευθερία είναι η ορθολογική ρύθμιση α
πό τον κοινωνικό άνθρωπο, από τους συνεταιρισμένους πα
ραγωγούς των υλικών ανταλλαγών τους με τη φύση, ώστε να
την ελέγχουν αντί να υφίστανται την τυφλή της δύναμη και να
επιτελούν αυτές τις ανταλλαγές δαπανώντας τις λιγότερες δυ
νάμεις και σε συνθήκες ανταποκρινόμενες στην ανθρώπινη φύ
ση» γράφει ο Μαρξ στα πρόχειρα του Βιβλίου III του Κεφαλαί

ου. Η ελευθερία που προσδοκά παραμένει εξαρτώμενη από τις
συνθήκες της «ανθρώπινης φύσης». Πρέπει λοιπόν να εξοικο
νομεί τις κινητοποιούμενες δυνάμεις -να δαπανά το ελάχιστο!και να αποκαταστήσει μια ορθολογική σχέση ανταλλαγής με τη
φύση. Μένει να προσδιοριστεί αυτή η ορθολογική οικονομία
κοινωνικά, από τους συνεταιρισμένους παραγωγούς. Οι οποί
οι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η δυνητική ελευθερία δεν θα εί
ναι ποτέ απόλυτη, αλλά θα παραμείνει περιορισμένη από το με
ρίδιο αναγκαιότητας που συνεπάγεται το γεγονός ότι το είδος
ανήκει στη φυσική τάξη. Η εργασία με την ευρεία έννοια δεν εί
ναι άλλο πράγμα από το μεταβολισμό που συναρτά την ανα
παραγωγή του εμβίου με το περιβάλλον του. Είναι αδύνατον να
καταργηθεί πλήρως αυτός ο καταναγκασμός χωρίς να διακοπεί
ταυτόχρονα ο κύκλος της ζωής' είναι όμως δυνατόν να περιο
ριστεί ριζικά. Είναι η προϋπόθεση της ανάπτυξης του ανθρώ
πινου μέρους του φυσικού όντος: «Αυτή η δραστηριότητα θα
συνιστά πάντα το βασίλειο της αναγκαιότητας. Από εκεί και πέ
ρα αρχίζει η ανάπτυξη των ανθρώπινων δυνάμεων ως αυτο
σκοπός, το πραγματικό βασίλειο της ελευθερίας, που δεν μπο
ρεί να ακμάσει παρά αν θεμελιώνεται στο άλλο βασίλειο, εκεί
νο της αναγκαιότητας. Η ουσιώδης προϋπόθεση αυτής της α
νάπτυξης είναι η συντόμευση της εργάσιμης μέρας».84

84. Kari Marx, Le Capital, ό.π., θιβλ. 3.
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> 11. Πώς -και ιι- σκέφτεται ο δρ Μαρξ

Τι σκέφτεται ο Μαρξ; Τον εχθρό
του φυσικά. Και πώς σκέφτεται; Ως καλός σχεδιαστής ψυχολο
γικών πορτρέτων, αποκωδικοποιεί τον σκληρό δίσκο αυτού του
κατά συρροή δολοφόνου για να στρέψει τη λογική του εναντίον
του και να τον εξοντώσει. Αυτή η σκέψη παραξενεύει ένα γαλ
λικό πνεύμα, συνηθισμένο να σουλατσάρει στους γεωμετρι
κούς κήπους του Λε Νοτρ' να θεωρεί, από την εποχή του Καρτέσιου, ότι ο άνθρωπος είναι «κύριος και κάτοχος της φύσης»'
να διακηρύσσει, μαζί με τον Ογκίστ Κοντ (Auguste Comte), την
ανωτερότητα του θετικού επί του αρνητικού' να μην παραδέ
χεται παρά τις απλές εναλλακτικές λύσεις, την αρχή τής μη α
ντίφασης, τη δυαδική λογική που αποκλείει τον τρίτο όρο' να ε
παναλαμβάνει, με τον πρώτο τυχόντα δημοσιογράφο ή Υπουρ
γό Εσωτερικών, ότι τα γεγονότα είναι γεγονότα, ότι είναι ξερο
κέφαλα και μιλούν από μόνα τους.
Και να που έρχεται ένας τύπος να τους πει ότι τα γεγονότα
δεν μιλούν ποτέ από μόνα τους' ότι αυτό εξαρτάται από το
βλέμμα που τα εξετάζει, από το φως που τα φωτίζει, από το πε
ριβάλλον, από τη συνολική θεώρησή τους' ότι τα φαινόμενα
δεν είναι η πιστή αντανάκλαση της ουσίας, αλλά ούτε και το α
πλό πέπλο της, αφού είναι το φαίνεσθαι του είναι' ότι δεν υ
πάρχει το τυχαίο από τη μια μεριά και η αναγκαιότητα από την
άλλη, επιμελώς διαχωρισμένα, αλλά ότι η αναγκαιότητα έχει τα
απρόοπτό της και το τυχαίο την αναγκαιότητά του' ότι ο πα
ραγωγός είναι και καταναλωτής, ότι ο μισθός τον οποίο ο ατο
μικός καπιταλιστής βλέπει ως καθαρό κόστος παραγωγής είναι
επίσης, για το κεφάλαιο γενικά, αξιόχρεη ζήτηση' ότι δεν υπάρ
χει ανυπέρβλητη αντίθεση ανάμεσα στον απεργό και το χρή
στη, αφού ο σημερινός χρήστης είναι ο αυριανός απεργός, και
αντιστρόφως.
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Με λίγα λόγια, είναι εκνευριστικός αυτός ο γενάτος ο οποί
ος, όταν πιστεύουμε πως τα πράγματα είναι απλά, ισχυρίζεται
ότι είναι πιο σύνθετα. Και ο οποίος απαντάει στις ερωτήσεις με
άλλες ερωτήσεις, όπως στα εβραϊκά ανέκδοτα.
Τη μια τον κατηγορούν για ντετερμινισμό: για εκείνον υπο
τίθεται ότι όλα τα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα δεν είναι
παρά ο απόηχος ή η συνέπεια αδυσώπητων οικονομικών νό
μων. Την άλλη τον κατηγορούν, αντιθέτως, ότι παραβαίνει
τους χρηστούς κανόνες της επιστήμης αρνούμενος τη δοκι
μασία της ανασκευής - ή «διαψευσιμότητας», κατά τον Πόπερ
(Popper). Αυτό σημαίνει ότι δεν κατάλαβαν τίποτε από την α
ντίληψή του για τη γνώση.85
ΠΟΖ «ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Σαγηνευμένος από τις επιτυχίες των σκληρών επιστημών της
εποχής του, ο Μαρξ επηρεάζεται, αναμφίβολα, από τον τρό
πο τους να «κάνουν επιστήμη». Στον πρόλογο στην πρώτη έκ
δοση του Κεφαλαίου, όπου περιγράφει τη μορφή εμπόρευμα
ως την «κυτταρική μορφή» της οικονομίας, παίρνει αυτές τις
επιστήμες ως πρότυπα. Παραπέμπει σε «φυσικούς νόμους της
παραγωγής» οι οποίοι έχουν μηχανικά ως συνέπεια τους κοι
νωνικούς ανταγωνισμούς. Ελπίζει να ανακαλύψει «φυσικούς
νόμους που διέπουν την ιδιαίτερη κίνηση της κοινωνίας» και οι
οποίοι εκδηλώνονται «με μια σιδερένια αναγκαιότητα». Τους
οποίους σπεύδει ωστόσο να ελαστικοποιήσει, ωσάν να ήθελε
να επισημάνει μιαν απερίσταλτη ιδιαιτερότητα των κοινωνικών
φαινομένων σε σχέση προς τα φυσικά φαινόμενα. Δεν είναι
πλέον παρά «νόμοι-τάσεις», τάσεις των οποίων η εξέλιξη εξαρτάται από αγώνες με αβέβαιη έκβαση.
Παραξενεύει λοιπόν αυτή η «επιστήμη» του Μαρξ-αυτή η
γερμανική Wissenschaft- που διακηρύσσει τη διαφορά της σε
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85. Βλ. Daniel Bensai'd, Marx I'intempestif, Παρίσι, Fayard, 1995 (κυρίως το τρίτο μέρος, «Marx critique de la positiviti scientifique»).

Μαρξ
[Τρόπος
χρήσης]

σχέση προς την κρατούσα αντίληψη για την επιστήμη. Κληρο
νόμος του Λάιμπνιτς, του Γκαίτε (Goethe), του Χέγκελ, του Σέλινγκ (Schelling), η «γερμανική επιστήμη» είναι απαλλαγμένη
από τις βαριές θετικιστικές συνδηλώσεις της επιστήμης με τη
γαλλική έννοια του όρου. Αναζητώντας το έμβιο, η τάξη της
λογικής περνάει ασταμάτητα από τη δοκιμασία της ιστορικής
αταξίας. Συγχρονία και διαχρονία, δομή και ιστορία, γενικό και
ειδικό συνδυάζονται εδώ διαρκώς.
Το μεταφορικό ύφος του Κεφαλαίου προκάλεσε πλείστους
όσους σαρκασμούς: αποδείκνυε, λεγόταν, την ανικανότητα
του συγγραφέα του να τηρήσει τους κανόνες ακρίβειας της ε
πιστημονικής γλώσσας και της τυποποίησής της. Πράγματι, ο
Ένγκελς εξεγειρόταν εναντίον του «ζουρλομανδύα» της γλώσ
σας που τον εμπόδιζε να «δώσει ζωή σε ιδέες στα σύγχρονα
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γαλλικά». Αλλά δεν πρόκειται μόνο για προβλήματα λεξιλογίου
και μετάφρασης. Τίθενται ζητήματα γλώσσας, ύφους, σύνθε
σης, των οποίων η αισθητική σημασία είναι ενδεικτική της α
ναζήτησης διαφορετικής γνώσης και ορθολογικότητας: «Ό
ποια κι αν είναι τα μειονεκτήματά τους, τα γραπτά μου έχουν
το πλεονέκτημα ότι συνιστούν ένα αισθητικό όλον» υποστηρί
ζει ο Μαρξ. Δεν πρόκειται λοιπόν για κοκεταρία αδικημένου μυθιστοριογράφου, αλλά για μια ανάγκη γνώσης, αναλυτικής και
συγχρόνως συνθετικής, επιστημονικής και κριτικής, θεωρητι
κής και πρακτικής.
Σχεδιαστής του ψυχολογικού πορτρέτου του δολοφόνου
που ονομάζεται κεφάλαιο, ο Μαρξ είναι αναγκασμένος να προσφύγει σε μια νέα αντίληψη για την αιτιότητα προκειμένου να
καταλάβει την παράξενη συμπεριφορά του εχθρού του. Δεν
μπορεί, φυσικά, να προτρέξει των ανατροπών που επήλθαν
στην επιστημονική σκέψη έπειτα από τις θεωρίες της σχετικό
τητας, των συστημάτων ή του χάους, αλλά η έρευνά του τον
οδηγεί στα ίχνη τους. Τον ωθεί να υπερβεί τον επιστημονικό ο
ρίζοντα του αιώνα του. Μεταξύ των στοχαστών της εποχής
του, ο Μαρξ θα ήταν μάλλον αυτός τον οποίο θα ξένιζαν λιγότερο τα ερωτήματα και οι ανακαλύψεις της δικής μας εποχής.
Στις επιστολές του αναφέρεται στον τύπο νέας επιστήμης
που προσδοκά: «Η οικονομία ως επιστήμη με τη γερμανική έν

νοια του όρου μένει να γίνει [...]. Σε ένα έργο όπως το δικό μου
ο πολλαπλρσιασμός πολλαπλών αναλογιών αποτελεί θρίαμβο
της γερμανικής επιστήμης [derdeutsche Wissenschaft]». Πέρα
από τις φαινομενικές μορφές, αυτή η επιστήμη στοχεύει τις
«εσωτερικές σχέσεις». Ο Μαρξ αντιλαμβάνεται την εργασία
του όχι ως τη θετική επιβεβαίωση μιας νέας θεωρίας, αλλά ως
«κριτική της πολιτικής οικονομίας», ως γνώση αρνητική που
απαντάει στην κατεστημένη επιστήμη και διανοίγει τις σήραγγές της στο αλαζονικό οικοδόμημα των κίβδηλων ιδεολογικών
αυτονόητων.
Ακολουθώντας τα ίχνη του Χέγκελ, αντιστέκεται στην αποI κλειστική ορθολογικότητα της εργαλειακής επιστήμης -ή «αγ

γλικής επιστήμης»-, που γυρίζει την πλάτη στην ολικότητα και
βυθίζεται στην πρακτική θετικότητα των επιμέρους γνώσεων.
Διορθώνοντας τον Σπινόζα με τον Χέγκελ και αντιστρόφως,
καθιστά την εργασία μια σχέση διά της οποίας «ο άνθρωπος α
τενίζει τον εαυτό του μέσα σε έναν κόσμο που δημιουργεί ο ί
διος». Ο διαχωρισμός ανάμεσα σε φυσικές και ανθρωπιστικές
επιστήμες δεν είναι λοιπόν για εκείνον παρά μια στιγμή της
γνώσης, προορισμένη στην υπέρβασή της στο πλαίσιο «μιας ε
νιαίας επιστήμης» που θα είναι εκείνη της εξανθρωπισμένης
φύσης και του φυσικοποιημένου ανθρώπου.
Μια νέα επιστήμη, με λίγα λόγια. Αλλά ποια; Στο Κεφάλαιο
η κίνηση της γνώσης ξεκινάει από τις αφηρημένες σχέσεις παραγωγής και εκμετάλλευσης που, στη λογική του Χέγκελ, α
ντιστοιχούν στη μηχανική. Περνάει από τις μεταμορφώσεις
του κεφαλαίου στη σφαίρα της κυκλοφορίας, που αντιστοι
χούν στο «χημισμό». Καταλήγει στις οργανικές σχέσεις της συ
νολικής αναπαραγωγής, που είναι η στιγμή του συγκεκριμένου
και του εμβίου. Πράγματι, για να υπερθεί την αντίθεση ανάμε
σα στο αφηρημένο και το συγκεκριμένο, ανάμεσα στη θεωρία
και την πράξη, η λογική πρέπει να υπερβεί τον συνηθισμένο
τυπικό χαρακτήρα της. Στο Κεφάλαιο, όπως και στη μεγάλη

Λογική του Χέγκελ, «η ζωή γίνεται συγκεκριμένη και πραγματι
κά ζωντανή» μόνο από την έποψη της ολότητας, της συνολι
κής αναπαραγωγής.
Ο Μορίς Μπλανσό (Maurice Blanchot) είναι ένας από τους
σπάνιους που κατάλαβε πόσο «ουσιωδώς ανατρεπτικό» είναι
αυτό το έργο: «Οχι τόσο επειδή θα οδηγούσε, διά των οδών
της επιστημονικής αντικειμενικότητας, στην αναγκαία συνέ
πεια της επανάστασης, αλλά επειδή ενέχει, χωρίς να τον δια
τυπώνει ιδιαίτερα, έναν τρόπο θεωρητικής σκέψης που ανα
τρέπει την ίδια την ιδέα της επιστήμης. Πράγματι, η επιστήμη
και η σκέψη δεν βγαίνουν αλώβητες από το έργο του Μαρξ,
και τούτο με την πιο κυριολεκτική έννοια, στο βαθμό που η ε
πιστήμη υποδηλώνεται εκεί ως ριζικός μετασχηματισμός του
εαυτού της' θεωρία μιας μετάλλαξης που διακυβεύεται διαρ- 1207

Μαρξ
[Τρόπος

χρήσης]

κώς στην πράξη, καθώς και διαρκώς θεωρητική μετάλλαξη
μέσα σε αυτή την πράξη».
Κριτική και επαναστατική, η κατά τον Μαρξ επιστήμη διαρ
θρώνει τη θετική (ή αγγλική) επιστήμη, τη γερμανική επιστήμη
και την κριτική: «Δεν έχουμε να εξετάσουμε εδώ την τέχνη και
τον τρόπο με τον οποίο οι εγγενείς νόμοι της καπιταλιστικής
παραγωγής εκδηλώνονται στην εξωτερική κίνηση των κεφα
λαίων, παρουσιάζονται ως καταναγκαστικοί νόμοι του αντα
γωνισμού και, δΓ αυτού ακριβώς, συνειδητοποιούνται από
τους ατομικούς καπιταλιστές ως κίνητρα των επιχειρήσεών
τους. Η επιστημονική ανάλυση του ανταγωνισμού προϋποθέ2081 χει, πράγματι, την ανάλυση της μύχιας φύσης του κεφαλαί-

Μαρξ
[Τρόπος
χρήσης]

ου».86 Από τα Χειρόγραφα του 1844 στο Κεφάλαιο, αυτή η
γνώση παραμένει πέρα για πέρα «κριτική». Η χρήση του όρου
μπορεί να αλλάζει, αλλά η «ανελέητη κριτική της υπάρχουσας
τάξης πραγμάτων», την οποία διεκδικεί από τα νεανικά του
γράμματα ήδη, παραμένει: σε αντίθεση με τους δογματικούς
σοσιαλιστές που «αφορίζουν σαν άγιοι», το ζήτημα είναι «να
σαρκάζουμε κριτικά».
Πέρα από τα μετρήσιμα μεγέθη και τα φαινόμενα που μπο
ρούν να προσδιοριστούν ποσοτικά, η «γερμανική επιστήμη»,
ακολουθούμενη από τον κριτικό δεύτερο εαυτό της σαν σκιά,

86. Karl Marx, Le Capital, ό.π., θιβλ. 1, τόμ. 2, κεφ. 14, ο. 10.
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είναι μια υπομονετική διάσχιση των φαινομένων, καθότι, «αν η
ουσία και το φαινόμενο των πραγμάτων συνέπιπτςιν, κάθε επι
στήμη θα ήταν περιττή». Αυτή η επιστήμη είναι λοιπόν ο αντί
ποδας του θετικισμού και του εμπειρισμού οι οποίοι μένουν
στην επιφάνεια των πραγμάτων και στην απατηλή αλήθεια
των φαινομένων. Καθώς τα όρια της παρούσας εργασίας δεν
επιτρέπουν μια συστηματική έκθεση αυτής της «επιστήμης»,
είμαστε υποχρεωμένοι να αρκεστούμε σε μερικές σκόρπιες
παρατηρήσεις:

Η επιστημονική ανάλυση του ανταγωνισμού προϋποθέτει
την ανάλυση της μύχιας φύσης του κεφαλαίου. Διότι η φαι
νομενική κίνηση των ουράνιων σωμάτων δεν είναι νοήσιμη
παρά για εκείνον που γνωρίζει την πραγματική κίνησή τους,
την οποία δεν μπορούμε να προσλάβουμεμε τις αισθήσεις87
Ο τρόπος με τον οποίο ο φιλισταίος και ο αγοραίος οικονο
μολόγος βλέπουν τα πράγματα απορρέει, για να το πούμε
καθαρά, από το γεγονός ότι μόνο η άμεση μορφή εκδήλω
σης των σχέσεων αντανακλάται στον εγκέφαλό τους, και ό
χι η μύχια συνάφειά τους. Και ας το πούμε παρεμπιπτόντως:
αν ο εγκέφαλος προσλόμβανε την τελευταία, θα είχαμε α
νάγκη από την επιστήμη;88
Ο αγοραίος οικονομολόγος πιστεύει ότι κάνει μεγάλη ανα
κάλυψη όταν, βρισκόμενος μπροστά στην αποκάλυψη της
εσωτερικής δομής των πραγμάτων, καυχιέται επιμένοντας
ότι αυτά τα πράγματα, όπως εμφανίζονται, έχουν εντελώς
διαφορετική μορφή. Στην πραγματικότητα καυχιέται για την
προσήλωσή του στο φαινόμενο που το θεωρείτην τελική α
λήθεια. Αλλά, αν ήταν έτσι, θα είχαμε πάλι ανάγκη από την
επιστήμηf 9
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87. Στο Ιδιο.
88. Καρλ Μαρξ, γράμμα στον Ένγκελς, 27 Ιουνίου 1857.
89. Καρλ Μαρξ, γράμμα στον Κούγκελμαν, 11 Ιουλ/ου 1868.

Προσάπτοντας στον Ρικάρντο, και ακόμη περισότερο

Μαρξ

στους αγοραίους οικονομολόγους, ότι μένουν στην απατηλή
επιφάνεια των πραγμάτων και ότι ισχυρίζονται πως προσφέ-

[Τρόπος

χρήσης]

ρουν «την επιστήμη πριν από την επιστήμη», ο Μαρξ τους κα
τηγορεί ότι αγνοούν την εργασία της γνώσης ως παραγωγή. Η
πρόσβαση στη «μύχια συνάφεια» των πραγμάτων περνάει α
πό την αποδόμηση των φαινομενικοτήτων και η γνώση μετέ
χει της πραγματικότητας μέσω μιας διαδικασίας «βαθμιαίας
διαφοροποίησης».
Η ΛΟΠΚΗ ΤΟΥ ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΥ

Αλλά πού αρχίζει μια ολότητα; Το Κεφάλαιο είναι δομημένο ό
πως το Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο. Στον Προυστ ξεκινά
με από τη μαντλέν. Όταν τη δαγκώνουμε, βγαίνει απ' αυτήν έ
νας ολόκληρος κόσμος: η μεριά της Μεζεγκλίζ και η μεριά του
Γκερμάντ, κι ένα ολόκληρο σύστημα αξιών εμφανίζεται. Ο
Μαρξ ξεκινάει από το εμπόρευμα, απ' ό,τι πιο συνηθισμένο έ
χουμε μπροστά μας, ένα τραπέζι, ένα μολύβι, ένα ζευγάρι γυα
λιά. Το ανοίγουμε κι από μέσα του βγαίνει η αφηρημένη εργα
σία και η συγκεκριμένη εργασία, η αξία χρήσης και η ανταλλα
κτική αξία, το σταθερό κεφάλαιο και το μεταβλητό κεφάλαιο,
το πάγιο κεφάλαιο και το κυκλοφορούν κεφάλαιο... Ένας ολό
κληρος κόσμος και εδώ επίσης! Και στο τέρμα της αναζήτη
σης, ή της κριτικής, ο κύκλος κλείνει. Στον Ξανακερδισμένο
χρόνο, η μεριά του Σβαν κι εκείνη του Γκερμάντ συναντώνται.
Στη συνολική διαδικασία αναπαραγωγής, ξαναβρίσκουμε το
Κεφάλαιο με σάρκα και οστά, ως μεγάλο ζωντανό υποκείμενο
της σύγχρονης τραγωδίας.
Με την ευκαιρία της αμερικανικής οικονομικής κρίσης του
1857, το «τυχαίο» ξαναντάμωμα του Μαρξ με τη χεγκελιανή
λογική τον ωθεί στην επεξεργασία μιας «δικής του επιστημονι
κής αντίληψης». Ακούγοντας τους λόξιγκες και τα ολισθήματα
της γλώσσας του κεφαλαίου, αυτή η αντίληψη δεν έχει ως α
ποστολή να πει την αλήθεια σχετικά με την αλήθεια, αλλά να
διεξαγάγει μιαν ακούραστη εργασία απομυθοποίησης - του
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Κράτους, του Δικαίου, της Ιστορίας, της Οικονομίας. Και της ίδιας της Επιστήμης! Η κριτική δεν είναι άλλο πράγμα από την
ασταμάτητη στοχαστική εργασία της συνείδησης εναντίον
των ίδιων της των θρησκευτικών αναπαραστάσεων, εναντίον
των ίδιων της των ψευδαισθήσεων και πλανών.
Στην απατηλή επιφάνεια της διαδικασίας κυκλοφορίας,
στον θορυβώδη χώρο της αγοράς όπου τα πάντα ανταλλάσ
σονται και έχουν το ισοδύναμό τους, το κεφάλαιο εμφανίζεται
ως Kapitalfetisch - το καπιταλιστικό φετίχ του φετιχοποιημένου
κεφαλαίου. Στο τοκοφόρο κεφαλαίο, όπου το χρήμα φαίνεται
να γεννάει χρήμα, βρίσκει την πιο χαρακτηριστική και την πιο

«αλλοτριωμένη» μορφή του. Με αποτέλεσμα μια απάτη που
φτάνει στο αποκορύφωμά της, μια γενικευμένη πραγμοποίηση
των κοινωνικών σχέσεων. Ένας μαγεμένος κόσμος όπου τα
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πλάσματα περπατούν με το κεφάλι, όπου ο Κύριος Κεφάλαιο
και η Κυρία Γη χορεύουν φανταστικά τον μακάβριο χορό τους.
Αυτός ο κόσμος, όπου οι παράγοντες της παραγωγής νιώθουν
σαν στο σπίτι τους κάτω από τις καθημερινές «απατηλές μορ
φές» τους, είναι το βασίλειο της προσωποποίησης των πραγ
μάτων και της πραγμοποίησης των προσώπων, το βασίλειο
της διαβολικής θρησκευτικότητας της σύγχρονης καθημερι
νής ζωής.
Αυτός ο φετιχισμός δεν είναι μια απλή μεταμφίεση της
πραγματικότητας. Αν ήταν έτσι, αν δεν ήταν παρά μια ανακρι
βής εικόνα του πραγματικού, ένα ζευγάρι καλά γυαλιά θα αρκούσε για τη διόρθωσή της και την αποκάλυψη του αντικειμέ
νου όπως είναι. Η συνηθισμένη επιστήμη θα αρκούσε για να αποκαλύψει την κρυμμένη αλήθεια. Όμως, η φετιχοποιημένη α
ναπαράσταση συντηρεί μονίμως την αμοιβαία ψευδαίσθηση
του υποκειμένου και του αντικειμένου, μέσα στον παραμορ
φωτικό καθρέφτη της σχέσης τους. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα
να αρκεστούμε σε μια επιστήμη που θα διέλυε άπαξ και διά πα
ντός την απατηλή γνώση και θα εγγυόταν τη νηφάλια κυριαρ
χία ενός ορθολογικού υποκειμένου, κυρίου και κατόχου της
φύσης όσο και του εαυτού του. Καθότι η ψευδαίσθηση δεν
βρίσκεται μόνο στα κεφάλια. Είναι απόρροια πραγματικών κοι
νωνικών σχέσεων. Όσο αυτές παραμένουν, η αλλοτρίωση
μπορεί σχεδόν να καταπολεμηθεί, αλλά όχι να καταργηθεί. Σε
έναν κόσμο που είναι έρμαιο του γενικευμένου εμπορευματικού φετιχισμού δεν υπάρχει θριαμβευτική έξοδος από την κυ
ρίαρχη ιδεολογία με την κιβωτό της Επιστήμης. Η κριτική ανα
γνωρίζει την ίδια της την ανικανότητα να κατέχει την αλήθεια
και να πει άπαξ και διά παντός την αλήθεια σχετικά με την α
λήθεια. Ο ασταμάτητος αγώνας της ενάντια στα αγριόθαμνα
της τρέλας και του μύθου οδηγεί απλώς σε ξέφωτα όπου το
γεγονός σχίζει για λίγο χρόνο τον πέπλο του σκότους.
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Δεν υπάρχει λοιπόν ανάπαυση για την κριτική. Δεν ξεμπερ-
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δεύει ποτέ με την ιδεολογία. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει εί
ναι να της αντιστέκεται, να μην το βάζει κάτω, να σαρκάζει και να
ειρωνεύεται και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διάλυση
των αυταπατών, των ψευδαισθήσεων. Η συνέχεια δεν παίζεται
πλέον στα κεφάλια, αλλά στον αγώνα. Εκεί όπου η κριτική των ό
πλων πρέπει να πάρει τη σκυτάλη από τα όπλα της κριτικής.
Όπου η θεωρία γίνεται πράξη. Και ο ορθός λόγος στρατηγική.
Σε ένα γράμμα του στον Ένγκελς, της 28ης Αυγούστου
1867, ο Μαρξ γράφει με την ευκαιρία της έκδοσης του πρώτου
βιβλίου του Κεφαλαίου: «Το καλύτερο στο βιβλίο μου είναι: 1) η
υπογράμμιση, από το πρώτο κεφάλαιο ήδη, του διπλού χαρα
κτήρα της εργασίας ανάλογα με την έκφρασή της ως αξίας χρή
σης ή ως ανταλλακτικής αξίας' 2) η ανάλυση της υπεραξίας (ή
προστιθέμενης αξίας) ανεξάρτητα από τις ειδικές μορφές της,
όπως το κέρδος, ο τόκος, η γαιοπρόσοδος κ.λπ.». Σε ένα γράμ
μα του της 28ης Ιανουαρίου 1868 επιμένει: «1) Σε αντίθεση με
όλη την προηγούμενη οικονομία, η οποία πραγματεύεται ευθύς
εξαρχής τα ειδικά κλάσματα της υπεραξίας, με τις πάγιες μορ
φές τους της γαιοπροσόδου, του κέρδους και του τόκου, ως
δεδομένα πράγματα, εγώ αναλύω πρώτα τη γενική μορφή της
υπεραξίας όπου όλα αυτά βρίσκονται ακόμα σε αδιαφοροποίητη κατάσταση, θα έλεγα σε κατάσταση διάλυσης' 2) όλοι οι οι
κονομολόγοι, χωρίς εξαίρεση, αγνόησαν το εξής απλό γεγονός:
αν το εμπόρευμα είναι ταυτόχρονα αξία χρήσης και ανταλλακτι
κή αξία, η εργασία που αντιπροσωπεύεται σε αυτό το εμπόρευ
μα πρέπει να έχει, και αυτή, τον εν λόγω διπλό χαρακτήρα' αντιθέτως, η ανάλυση η οποία πραγματεύεται απλώς την εργασία
χωρίς σχόλια, όπως την κάνουν ο Σμιθ, ο Ρικάρντο κ,λπ., πρέπει
αναγκαστικά να προσκρούει σε προβλήματα άλυτα. Στην πραγ
ματικότητα, αυτό είναι το μυστικό της κριτικής' 3) για πρώτη
φορά ο μισθός παρουσιάζεται ως η φαινομενική σνορθολογική
μορφή μιας σχέσης την οποία αυτή η μορφή κρύβει, και τούτο

υπό τις δύο μορφές του μισθού, τον ωριαίο μισθό και το μισθό
2141 με το κομμάτι».
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Στις σημειώσεις του του 1880 υπογραμμίζει εκ νέου αυτό
που ο Βάγκνερ (Wagner) «δεν μπόρεσε να δει»: 1) «Ότι, από
την ανάλυση του εμπορεύματος ήδη, εγώ δεν σταματώ στις
δύο μορφές υπό τις οποίες αυτό παρουσιάζεται, αλλά συνεχί
ζω λέγοντας ότι σε αυτή τη διττότητα του εμπορεύματος α
ντανακλάται ο διπλός χαρακτήρας της εργασίας που το παρά
γει, ήτοι: η χρήσιμη εργασία, δηλαδή οι συγκεκριμένοι τρόποι
εργασίας που δημιουργούν αξίες χρήσης, και η αφηρημένη ερ
γασία, η εργασία ως δαπάνη εργατικής δύναμης, ανεξάρτητα
από ποιον χρήσιμο τρόπο δαπανάται. 2) Έπειτα ότι στην ανά
πτυξη της εμπορευματικής της μορφής και, σε τελική ανάλυ
ση, της χρηματικής της μορφής η αξία ενός εμπορεύματος εκ
φράζεται στην αξία χρήσης, δηλαδή στη φυσική μορφή ενός
άλλου εμπορεύματος. 3) Τέλος ότι η υπεραξία η ίδια απορρέ
ει από μια ειδική αξία χρήσης της εργατικής δύναμης που της
ανήκει αποκλειστικά. 4) Και ότι κατά συνέπεια η αξία χρήσης
παίζει στο έργο μου ένα ρόλο πολύ πιο σημαντικό απ' ό,τι στην
παλιά οικονομία, αλλά δεν εξετάζεται παρά εκεί που αυτό επι
βάλλεται από την ανάλυση ενός συγκεκριμένου οικονομικού
σχηματισμού και όχι από μια λεπτολογία σχετικά με τους ό
ρους ή τις έννοιες αξία χρήσης ή αξία».
Για τον Μαρξ οι δικές του «επιστημονικές» ανακαλύψεις συνίστανται:
• στην ανάδειξη των γενικών, αδιαφοροποίητων ακόμα,
μορφών της υπεραξίας και του διπλού χαρακτήρα της ερ
γασίας
• στη νόηση του κεφαλαίου ως κοινωνικής σχέσης'
• στην κατανόηση του γεγονότος ότι η αξία χρήσης δεν καταργείται στην ανταλλακτική αξία, αλλά διατηρεί την ειδι
κή της σημασία.
Αυτές οι ανακαλύψεις αποκαλύπτουν τη σημασία:
• της γενικής μορφής -της δομής- σε σχέση με το χάος του
εμπειρικού «τουρλού τουρλού»'
• της εγγεγραμμένης στην ολότητα εν κινήσει κοινωνικής
I

σχέσης.

Η «κριτική της πολιτικής οικονομίας» του εγκαινιάζει, έτσι,
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(δρυση μιας νέας θετικής επιστήμης της οικονομίας ούτε στην
επιστροφή σε μια θεωρησιακή φιλοσοφία. Επαναστατική θεω
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ρία του φετιχισμού, αναμετριέται με τις ψευδαισθήσεις του για
να νικήσει τις μαγγανείες του.
Ο Μαρξ εφαρμόζει μια δυναμική λογική των προσδιορι
σμών, και όχι μια στατική και ταξινομική λογική των ορισμών.
Γι' αυτόν το ζήτημα δεν είναι να βάλει ετικέτες στα πράγματα
για να τα τακτοποιήσει σε ένα λεξικό, αλλά να συλλάβει τις σχέ
σεις ανάμεσα σε κοινωνικά φαινόμενα εγγραφόμενα στην ολό
τητα εν κινήσει. Είναι σαφέστατος σχετικά με αυτό: «Δεν πρό
κειται για ορισμούς, κάτω από τους οποίους θα ταξινομούσα
με τα πράγματα, αλλά για προσδιορισμένες λειτουργίες οι ο
ποίες εκφράζονται σε προσδιορισμένες κατηγορίες». Για να α
ποκλείσει κάθε παρερμηνεία, ο Ένγκελς επιμένει, απευθυνόμε
νος σε αναγνώστες που θα αναζητούσαν πάση θυσία στον
Μαρξ απλούς και καθησυχαστικούς ορισμούς «εκεί όπου, στην
παραγματικότητα, αναπτύσσει» έννοιες: «Γενικώς, θα ήταν δι
καιολογημένο να αναζητήσει κανείς στα γραπτά του πανέτοι
μους ορισμούς, ισχύοντες άπαξ και διά παντός. Είναι αυτο
νόητο όμως ότι, από τη στιγμή που τα πράγματα και οι αμοι
βαίες σχέσεις τους νοούνται ως μεταβλητά και όχι ως πάγια,
μεταβάλλονται και αλλάζουν επίσης και οι έννοιές τους. Υπ' αυ
τές τις συνθήκες, δεν θα κλειστούν σε έναν ορισμό, αλλά θα α
ναπτυχθούν ανάλογα με την ιστορική διαδικασία του σχηματι
σμού τους». Προειδοποιούνται λοιπόν όλοι όσοι θα έμπαιναν
στον πειρασμό να υποβάλουν σε ανάκριση τον Μαρξ για να
τον κάνουν να ομολογήσει έναν εκτός χρόνου ορισμό των τά
ξεων και της εργασίας και οι οποίοι κλείνονται από μόνοι τους
στον κλοιό των μαρμαρωμένων ορισμών.
Η άνοδος από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο απορρέει ά
μεσα από αυτή τη λογική των προσδιορισμών. Η προσδιορι
σμένη αφαίρεση επιτρέπει αυτό που ένα κινηματογραφικό με
ταφορικό σχήμα ορίζει ως «ιστορικό νετάρισμα των κατηγο- 1217

ριών» μέσω της «εσωτερικής οργανικής τους συνάφειας». Παρ'
ότι εκδήλωσε την πρόθεση, ο Μαρξ δεν επεξεργάστηκε ποτέ το
λόγο περί διαλεκτικής μεθόδου για τον οποίο μιλούσε σε ένα
γράμμα του στον Ένγκελς στις 14 Ιανουαρίου 1858: «Αν κάποια
μέρα έχω το χρόνο για να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα, θα
ήθελα πάρα πολύ να καταστήσω προσιτό στους λογικούς αν
θρώπους -με δύο ή τρία τυπογραφικά- τη λογική ουσία της με
θόδου που ο Χέγκελ ανακάλυψε αλλά, ταυτόχρονα, συσκότισε».
Η έλλειψη χρόνου μπορεί να είναι δικαιολογία για τα πάντα.
Αλλά δεν αρκεί. Μπορεί άραγε να τυποποιηθεί μια λογική των ι
διαιτεροτήτων; Παρά τις αξιέπαινες παιδαγωγικές τους προ
σπάθειες, οι απόπειρες προς αυτή την κατεύθυνση, τα σχέδια
διαλεκτικής μεθοδολογίας ή λογικής, έχουν τη δυσάρεστη τάση
να υποτροπιάζουν ξαναπέφτοντας στο «πράγμα της λογικής»
2181 εις βάρος τής «λογικής του πράγματος». Η «λογική του Κεφα-

λαίου» δεν είναι λοιπόν μια γενική λογική, αλλά μια ειδική λογική,
προσδιοριζόμενη από τη χρήση της γενικής. Τούτο οφείλεται,

[Τρόπος

κατά τον Λένιν, στο ότι δεν υπάρχει λογική παρά εγγενής στο α-
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ντικείμενό της, και όχι στο γεγονός ότι η ζωή του Μαρξ παραήταν σύντομη για να μπορέσει να τελειώσει το έργο του.
Αυτό δεν εμπόδισε ωστόσο ορισμένους από τους επικρι
τές του να του προσάψουν έναν λογικό φορμαλισμό που κα
ταλήγει αναγκαστικά στη συμφιλίωση των αντιθέτων. Στηρί
ζονται, σημειωτέον, στο προτελευταίο κεφάλαιο του Βιβλίου I
του Κεφαλαίου σχετικά με την «άρνηση της άρνησης». Αυτή η
διατύπωση έδωσε έναυσμα σε τέτοιες απλουστεύσεις, ώστε ο
Ένγκελς αισθάνθηκε υποχρεωμένος να διορθώσει, στο Αντι-

Ντίρινγκ, όχι μόνο τις εσφαλμένες ερμηνείες, αλλά το ίδιο το
νόημα: «Ποιο ρόλο παίζει στον Μαρξ η "άρνηση της άρνη
σης"»; Δεν εννοεί να «αποδείξει με αυτό την ιστορική αναγκαι
ότητα' τουναντίον: αφού πρώτα απέδειξε με την ιστορία πώς,
στην πραγματικότητα, η διαδικασία εν μέρει παραγματοποιήθηκε και εν μέρει μένει ακόμα αναγκαστικά να παραγματοποιηθεί, ο Μαρξ ορίζει επιπλέον μια διαδικασία η οποία επιτελείται σύμφωνα με έναν προσδιορισμένο διαλεκτικό νόμο».
Μπορεί αυτή η εξήγηση κειμένου να φαίνεται αρκετά αμή
χανη, αλλά η συνέχεια είναι πιο σαφής: «Τι είναι λοιπόν η άρ
νηση της άρνησης; Ένας νόμος ανάπτυξης της φύσης, της ι
στορίας, της σκέψης, άκρως γενικός και που ακριβώς γι' αυτό
παίρνει ακραία σημασία [...]. Εξυπακούεται ότι δεν λέω απολύτως τίποτα για την ειδική διαδικασία ανάπτυξης όταν λέω ότι
είναι άρνηση της άρνησης». Αν αυτή «συνίσταται σε αυτό το
παιδικό παιχνίδι για να περνάει η ώρα, να γράφουμε και να δια
γράφουμε διαδοχικά το γράμμα σ, ή να λέμε εναλλάξ για ένα
τριαντάφυλλο ότι είναι τριαντάφυλλο και ότι δεν είναι τρια
ντάφυλλο, δεν βγαίνει τίποτε πέρα από τη βλακεία αυτού που
επιδίδεται σε αυτές τις ανιαρές ασκήσεις».
Οι επικρίσεις εναντίον της λογικής του Μαρξ πατούν επί
σης στην έννοια «αναγκαιότητα», ερμηνευόμενη, από την £/ααγωγή στην κριτική της πολιτικής οικονομίας του 1859 και έ- I 219
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πειτα, ως μια αναγκαιότητα μηχανική. Αυτή η αναγκαιότητα είναι εντούτοις αδιαχώριστη από το μερίδιο τύχης που τη συ
νοδεύει σαν ο διπλός εαυτός της. Ωστόσο, πρέπει να παραδε
χτούμε ότι είναι συχνά δύσκολο να ξέρουμε αν ο Μαρξ χρησι
μοποιεί την έννοια «αναγκαιότητα» με προβλεπτική σημασία
(για να πει αυτό που θα συμθεί αναπόφευκτα) ή με τελεστική
σημασία (για να πει αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε να συμ
θεί). Για να καταλήξουμε ποια από αυτές τις δύο ερμηνείες εί
ναι η σωστή, τα πολιτικά κείμενα σχετικά με τους ταξικούς α
γώνες στη Γαλλία, σχετικά με την αποικιοποίηση της Ινδίας α
πό τους Αγγλους, σχετικά με τις ισπανικές επαναστάσεις ή τον
πόλεμο Βορείων-Νοτίων στη Αμερική είναι πιο χρήσιμα από τις
αφηρημένες φιλοσοφικές θεωρήσεις. Η κεντρικότητα της πά
λης των τάξεων και η αβεβαιότητα όσον αφορά την έκβασή
της συνεπάγονται ένα μερίδιο απρόοπτου και μια μη μηχανική,
ανοιχτή έννοια αιτιότητας, από τις συνθήκες της οποίας καθο
ρίζεται ένα πεδίο δυνατοτήτων χωρίς να μπορούμε να προβλέψουμε ποια από αυτές θα υπερισχύσει.
Το Κεφάλαιο δεν είναι, προφανώς, πραγματεία ή εγχειρίδιο πο
λιτικής οικονομίας, αλλά μια κριτική της πολιτικής οικονομίας
ως φετιχοποιημένης μερικής κατηγορίας. Η λογική του έργου
διαπερνά τα απατηλά εμπειρικά αυτονόητα για να πάει από το
αφηρημένο στο συγκεκριμένο, εισάγοντας καθ' οδόν νέους
προσδιορισμούς, αλλά δεν διατείνεται ποτέ ότι έχει φτάσει στην
πληρότητα της πραγματικότητας. Ο Μαρξ είναι σαφέστατος
ως προς αυτό: «Εκθέτοντας την πραγμοποίηση των σχέσεων
παραγωγής και με ποιον τρόπο αυτές αυτονομούνται έναντι
των παραγόντων της παραγωγής, δεν δείχνουμε με κάθε λε
πτομέρεια πώς οι διεπιδράσεις της παγκόσμιας αγοράς, οι συ
γκυρίες της, οι κινήσεις των τιμών αγοράς, οι περίοδοι της πί
στης, οι κύκλοι της βιομηχανίας και του εμπορίου, οι εναλλαγές
ευημερίας και κρίσης εμφανίζονται στους εν λόγω παράγοντες
ως παντοδύναμοι φυσικοί νόμοι -έκφραση μιας μοιραίας κυ-

2201 ριαρχίας- και εκδηλώνονται σε αυτούς με τη μορφή μιας τυ-

φλής αναγκαιότητας. Δεν το δείχνουμε διότι η πραγματική κίνηση του ανταγωνισμού τοποθετείται πέραν του σχεδίου μας
και δεν έχουμε να εξετάσουμε εδώ παρά την εσωτερική οργάνωση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, την ιδεώδη μέ
ση οργάνωσή του κατά κάποιον τρόπο». Με άλλα λόγια, τα βι
βλία του αρχικού σχεδίου -σχετικά με το κράτος και την πα
γκόσμια αγορά- θα είχαν εξετάσει από πιο κοντά την «πραγμα
τική κίνηση του ανταγωνισμού», πηγαίνοντας πιο μακριά στη
σύνθετη διάρθρωση πολλαπλών προσδιορισμών, προωθώ
ντας περισσότερο την ανασύσταση της συγκεκριμένης ολότη
τας, χωρίς ωστόσο να φτάσουν ποτέ σε αυτή την ολότητα.
Το κεφάλαιο, του οποίου ο Μαρξ επεξεργάστηκε την έν
νοια, είναι ένα δυναμικό σύστημα του οποίου οι εσωτερικές α
ντιφάσεις αναπτύσσουν μια γκάμα δυνατοτήτων. Η πάλη των
τάξεων αποφασίζει ποιες θα γίνουν πραγματικότητα και ποιες
θα χαθούν στο δρόμο. Μια σκέψη ικανή να συλλάθει μαζί τη
δομή και την ιστορία, το τυχαίο και την αναγκαιότητα, την
πράξη και τη διαδικασία, τη μεταρρύθμιση και την επανάστα
ση, το ενεργητικό και το παθητικό, το υποκείμενο και το αντι
κείμενο είναι λοιπόν μια σκέψη θεμελιακά στρατηγική - μια «άλ
γεβρα της επανάστασης».
Καταγγέλλοντας με τη σειρά του τον διφορούμενο χαρα
κτήρα των φυσικών επιστημών, που αναγορεύονται σε «κατεξοχήν επιστήμες» -«επιστήμες-φετίχ»- και αποκλειστικά πρό
τυπα ορθολογικότητας, ο Γκράμσι συνέλαβε την πρωτοτυπία
αυτής της σκέψης. Πεπεισμένος ότι δεν υπάρχει πλέον επι
στήμη καθ' εαυτή ούτε μέθοδος καθ' εαυτή, ότι μια αφηρημένη ορθολογικότητα είναι μια ακόμη απάτη του φετιχισμού, κα
ταπολέμησε την ψευδαίσθηση μιας γενικευμένης μεθόδου που
επιδιώκει να αναγάγει τη διαφορετικότητα των γνώσεων σε
μια μοναδική γνώση, να υποκαταστήσει τις αβεβαιότητες της
«ιστορικής διαλεκτικής» με την τακτικότητα των φυσικών νό
μων. Το μόνο που μπορούμε να προθλέψουμε «επιστημονικά»,
λέει, είναι η πάλη. Δεν μπορούμε να προθλέψουμε ούτε τις
στιγμές της ούτε την έκβασή της.
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>12. Μια κληρονομιά χωρίς ιδιοκτήτες
σε αναζήιηση συγγραφέων

Την εποχή κατά την οποία ζούσε ο
Μαρξ, το σκίτσο υπερίσχυε ευρέως της φωτογραφίας στην α
ναπαράσταση των προσώπων. Σπάνιο ακόμα, το φωτογραφι
κό πορτρέτο παρέμενε σε μεγάλο βαθμό ιδιωτικό αντικείμενο
που επέτρεπε την ανάμνηση του προσώπου ενός μακρινού φί
λου ή ενός πεθαμένου συγγενή. Αντικαθιστώντας σμαλτογραφίες και ερωτικές καμέες ή τις γκαλερί δυναστικών πινάκων,
άρχιζε μόλις να εκδημοκρατίζει την εικόνα.
Έτσι, όταν πεθαίνει ο «Lupus»90 Βολφ (Wolff), ο Μαρξ και ο
Ένγκελς παραγγέλλουν την εκτύπωση σε μια δωδεκαριά αντί
τυπα της καλύτερης φωτογραφίας του για να τον θυμούνται
οι παλαίμαχοι του 1848 στη Γερμανία και στις ΗΠΑ. Είναι ο δι
κός τους τρόπος να διατηρήσουν την παρουσία του πιστού
συντρόφου και να του αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής.
Ομοίως, ανάμεσα στον Μαρξ και τον Ένγκελς ή τον Κούγκελμαν (Kugelmann) ανταλλάσσονται εν είδει δώρων πορτρέτα επιμελώς επιλεγμένα, όχι επειδή νοιάζονται να διαιωνίσουν την
εικόνα τους (ο Μαρξ είναι κάτι παραπάνω από επιφυλακτικός
όταν ο εκδότης του Μορίς Λα Σατρ [Maurice La Chatre] επιμέ
νει να κοσμήσει τις πρώτες σελίδες του Κεφαλαίου με ένα πορ
τρέτο του συγγραφέα) αλλά ως ένδειξη φιλίας. Εξού η φρο
ντίδα να δώσουν μια καλή εικόνα του εαυτού τους, μια εικόνα
που, όπως η καθαριότητα ή το ντύσιμο, έχει να κάνει με τον
αυτοσεθασμό και το σεβασμό των άλλων περισσότερο παρά
με την επίδειξη. Με αποτέλεσμα αυτή την επίσημη, στιλιζαρισμένη, επιτηδευμένη εμφάνιση στις φωτογραφίες, ολόσωμες

90. Λύκος. (Σ.χ.Μ.)
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ή σε γκρο πλαν, ατομικές ή ομαδικές, τραβηγμένες με νιεκόρ
από βαριές κουρτίνες και αστικά έπιπλα, των οποίων η ακινη
σία δεν οφείλεται μόνο στους καταναγκασμούς της πόζας.
Έτσι, δεν είναι, σίγουρα, τυχαίο που ο Μαρξ ζήτησε να του
τραβήξουν ένα τελευταίο πορτρέτο που τον παρουσιάζει ως κα
λοκάγαθο πατριάρχη, τον Απρίλιο του 1882 στο Αλγέρι, μόλις
πριν ξυρίσει την περιβόητη άσπρη γενειάδα του' ή το γεγονός ό
τι δεν διατηρήθηκε καμιά εικόνα του αγένειου άνδρα, με τα
σκαμμένα από την αρρώστια και τις δοκιμασίες χαρακτηρηστικά, που ήταν πιθανώς κατά την τελευταία χρονιά της ζωής του.
Παρά τον κοινωνικό ρόλο της φωτογραφίας και της σκη
νοθεσίας της, η εικονογραφία του ζώντος Μαρξ διατηρεί μια
μορφή οικειότητας, που αργότερα επικαλύφθηκε από την
κρούστα, θα λέγαμε, της χοντροκομμένης και θεόληπτης στα
λινικής εικονογραφίας και αγιογραφίας που οργάνωσαν τη διε
θνή διάδοση μιας νέας θρησκείας. Στον «πολιτικώς ορθό» κό2241 σμο της νικηφόρας γραφειοκρατίας, η ιερή εικόνα του θεμε-

Νιανιέλ

λιωτή πατέρα έπρεπε να είναι συγχρόνως καθησυχαστική, α-

Μπενσαντ

πειλητική και αψεγάδιαστη. Εξού οι αποκαθαρμένες από κάθε
αναφορά σε έναν ενδεχόμενο νόθο και μη αναγνωρισμένο γιο
βιογραφίες, οι σεμνότυφες σιωπές τους σχετικά με τα φαλλοκρατικά καλαμπούρια του Μαρξ ή τις ομοφυλοφσβικές αθυροστομίες του Ένγκελς91: όσο καινοτόμοι και τολμηροί κι αν εί
ναι θεωρητικά και πολιτικά, δεν παύουν να είναι άνθρωποι της
εποχής τους και των προκαταλήψεών της, επιβεβαιώνοντας
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91.
Βλ., σημειωτέον, ίο γράμμα του Ένγκελς της 22ας Ιουνίου 1869:
«Οι αρσενοκοίτες αρχίζουν να μετριούνται και θρίοκουν ότι συνιστούν
μια δύναμη στο κράτος. Μόνο η οργάνωση έλειπε, αλλά, καθώς φαίνε
ται, υπάρχει ήδη μυστικά. Και καθώς έχουν ανθρώπους τους σε όλα τα
παλιά κόμματα, η νίκη δεν μπορεί να τους ξεφύγει. Πόλεμος στα μουνιά,
ειρήνη στις κωλότρυπες, θα λένε τώρα [...]. Τι έχουμε να τραβήξουμε
τότε εμείς οι άλλοι, κακόμοιροι άνδρες του μπροστινού, που προτιμάμε
τις γυναίκες».

όχι οι νοοτροπίες δεν αλλάζουν με τον ίδιο ρυθμό που αλλάζουν οι νόμοι ή οι τεχνικές.
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Η γραφειοκρατική ιεροποίηση ανθρώπων με ανθρώπινες

χρήσης]

αδυναμίες παρήγογε την αγαλματοποιία και τη χοντροκομμέ
νη εικονογραφία ενός Μαρξ ολύμπιου Δία, αυταρχικού, δεσποτικού, που φέρνει τον νέο Μωσαϊκό Νόμο, απομίμηση του
αυστηρού προσωπείου και της σπειροειδούς γενειάδας του
Μωυσή του Μιχαήλ-Άγγελου, του οποίου το πέτρινο βλέμμα
τρομοκράτησε ακόμα και τον Φρόιντ. Πόσες και πόσες αφίσες
και βινιέτες, σκηνογραφίες που δέσποζαν πάνω από βήματα
πληθωρικών συνεδρίων, στήθη σκεπασμένα από παράσημα,
επετειακές παρελάσεις και κιτσάτα μπρελόκ δεν διακοσμήθηκαν με την ιερή δυναστική λιτανεία - Μαρξ-Ένγκελς-Λένιν-Στάλιν! Αυτά τα υπερτιθέμενα προφίλ δημιουργούσαν, υποτίθε
ται, μια γενεαλογική νομιμότητα εμπνευσμένη από τη βιβλική
Γένεση, από τον Αδάμ στον Νώε: Ο Μαρξ εγέννησε τον Λένιν,
ο οποίος εγέννησε τον Στάλιν, όπως ακριβώς ο Αδάμ εγέννησε τον Σηθ, ο οποίος εγέννησε τον Ενώς, ο οποίος εγέννησε
τον Καϊνάν. Και ούτω καθεξής, χωρίς διακοπή ούτε ασυνέχεια,
ως τον παράδεισο ή στους αιώνες των αιώνων.
Η καταστροφή των γραφειοκρατικών εικόνων και το γκρέ
μισμα των γύψινων ειδώλων είναι μια λύτρωση: ένας τρόπος
να απαλλαγεί ο Μαρξ από τα δόγματα που, επί έναν αιώνα πε
ρίπου, τον κράτησαν αλυσοδεμένο. Το απεριόριστα ανοιχτό
έργο του σκάβει βαθιά στο πνεύμα μιας εποχής. Κριτική εν κι
νήσει ενός δυναμικού συστήματος, το Κεφάλαιο, παρά τις πολ
λαπλές τροποποιήσεις του σχεδίου του, δεν μπορούσε να ο
λοκληρωθεί. Όχι επειδή η ζωή του συγγραφέα του ήταν πολύ
σύντομη, αλλά επειδή ήταν μια ζωή ανθρώπινη και επειδή το
αντικείμενο της κριτικής του, σε αέναη κίνηση, τον πήγαινε ο
λοένα και πιο μακριά.
Καθιερωμένος από τις εκδόσεις La Pleiade, ο Μαρξ απο
λαύει πλέον μιας ακαδημαϊκής αναγνώρισης που προσπαθεί να
τον κλείσει μέσα στα χρονικά όρια του αιώνα του: ένας κατα
πληκτικός στοχαστής ασφαλώς, αλλά ξεπερασμένος και ντε- 1227
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μοντέ, καλός για τα αρχεία και τα μουσεία. Ένας ερασιτέχνης οι
κονομολόγος, ένας φιλόσοφος άξιος να εικονίζεται στη μεγάλη
τοιχογραφία της οδύσσειας του Πνεύματος, ένας ιστορικός
που μπορεί να περιληφθεί στο πρόγραμμα της αγκρεγκασιόν92,
ένας σκαπανέας της κοινωνιολογίας; Λιγάκι απ' όλα αυτά. Ένας
Μαρξ θρυμματισμένος, με λίγα λόγια ακίνδυνος. Ένας σεβά
σμιος διανοούμενος, αν δεν είχε την κακή ιδέα να ασχοληθεί με
την πολιτική. Κι ωστόσο, αυτό είναι που τον καθιστά διανοού
μενο νέου τύπου, ικανό να επιδίδεται ταυτόχρονα στη σύντα-
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92.
Διαγωνισμός και τίτλος για τους εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης στη Γαλλία. (Σ.τ.Μ.)

ξη του Κεφαλαίου και στην πρακτική οργάνωση -μέχρι το κόλ

Μαρξ

λημα των γραμματοσήμων- της Α' Διεθνούς τη δεκαετία του
1860. Και γι' αυτό ακριβώς γράφει ο Ζακ Ντεριντά «δεν υπάρ
χει μέλλον χωρίς τον Μαρξ». Με τον Μαρξ, εναντίον του Μαρξ,

[Τρόπος

υπέρ του Μαρξ, αλλά όχι «χωρίς». Και όταν οι νεοφιλελεύθεροι,
κολλημένοι στον Χομπς (Hobbes), στον Λοκ (Locke), στον Τοκβίλ, τον χαρακτηρίζουν παλαιομοδίτη του 19ου αιώνα, το φά
ντασμα γελάει κάτω από τα γένια του.
Η επικαιρότητα του Μαρξ είναι εκείνη του κεφαλαίου του
ίδιου. Διότι υπήρξε βεβαίως ένας ασύγκριτος στοχαστής του
καιρού του, στοχάστηκε με τον καιρό του, αλλά στοχάστηκε ε
πίσης εναντίον και πέραν του καιρού του, υπερβαίνοντας τον
καιρό του. Η θεωρητική και πρακτική του πάλη σώμα με σώ
μα με τον ανένδοτο εχθρό του, την απρόσωπη δύναμη του κε
φαλαίου, τον φέρνει στο δικό μας σήμερα. Η χθεσινή ανεπικαιρότητά του τον καθιστά επίκαιρο σήμερα.
Η (επαν)ανακάλυψη ενός Μαρξ απαλλαγμένου από τη λα
τρεία του και από τα φετίχ του καθίσταται ακόμα πιο απαραί
τητη από το γεγονός ότι ένα ουσιαστικό μέρος του έργου του
(τίποτε λιγότερο από τα Χειρόγραφα του 1844, τη Γερμανική

ιδεολογία, τα Χειρόγραφα του 1857-1858, τις θεωρίες για την
υπεραξία, τα Βιβλία II και III του Κεφαλαίου, μια άφθονη αλλη
λογραφία) εκδόθηκε μετά θάνατον. Έκανε δεκαετίες να φτάσει
στο αναγνωστικό κοινό, στο ρυθμό των μεταφράσεων, συχνά
καθυστερημένων και ατελών. Έτσι, το αναγεννώμενο υπό τη
Δεύτερη Αυτοκρατορία γαλλικό προλεταριάτο κάθε άλλο παρά
γνώριζε το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, του ο
ποίου η πρώτη μετάφραση στα γαλλικά δεν εκδόθηκε παρά το
1872 στη γαλλόφωνη εφημερίδα Le Socialiste που εκδιδόταν...
στις ΗΠΑ!9ϊ

93. Βλ. Philippe Videlier, La Proclamation du Nouveau Monde, ακολου
θούμενο από ίο Manifeste du Parti communiste, 1η έκδ. στα γαλλκά. Νέα
Υόρκη 1872 (επανέκδ.: Γκρινί, Paroles d'aube, 1995).
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Η κληρονομιά όμως ενός έργου, προπαντός όταν αυτό
στρέφεται προς την πρακτική δράση, είναι μη αναγώγιμη στο
γράμμα του. Είναι η ιστορία των ερμηνειών του και των εκδο
χών του, συμπεριλαμβανομένων των απιστιών που, ενίοτε, εί
ναι ο καλύτερος τρόπος να του μείνει κανείς πιστός. Όπως
γράφει, πάλι, ο Ζακ Ντεριντά: «Η κληρονομιά δεν είναι ένα α
γαθό, μια περιουσία που κληρονομούμε και τη βάζουμε στην
τράπεζα' η κληρονομιά είναι μια ενεργός επιβεβαίωση, επιλε
κτική, που μπορεί ενίοτε να αναζωογονείται και να αναεπιβεβαιώνεται περισσότερο από μη νόμιμους κληρονόμους παρά
από νόμιμους κληρονόμους».94
Είναι, κατά κάποιον τρόπο, μια κληρονομιά χωρίς ιδιοκτή
τες και χωρίς οδηγίες χρήσης.
Μια κληρονομιά σε αναζήτηση συγγραφέων.
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94. Jacques Derrida, M an en jeu, Παρίσι, Descartes & Cie, 1997.

Ο ΜΑΡΞ ΧΟΡΙΖ « ΙΣΜΟΥΣ»

Μαρξ

Εικοσιπέντε μόλις χρόνια μετά το θάνατο του Μαρξ, ο Ζορζ
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Σορέλ μιλούσε ήδη, σε ένα δοκίμιο του 1908, για «αποσύνθεαη του μαρξισμού». Για υπερβολικά πολύ χρόνο ο Μαρξ έμει

χρήσης]

νε αιχμάλωτος των «-ισμών» του, των κομματικών και κρατι
κών ορθοδοξιών, των μαρμάρινων ή γύψινων ειδώλων που απολίθωσαν, καθιστώντας τη θρησκευτικό δόγμα, την κοσμική
κριτική του της νεωτερικότητας. Μια διαδρομή στη γαλαρία
των παραμορφωτικών κατόπτρων του λέει τόσα σχετικά με
τις αναμονές και τις προβολές μιας εποχής όσα και σχετικά με
το έργο του το ίδιο, αν όχι περισσότερα. Το ζήτημα δεν είναι
να επιχειρήσουμε αρχαιολογικές ανασκαφές αναζητώντας έ
ναν αρχικό και αυθεντικό Μαρξ, πέρα από τα κακέκτυπα και τις
πολλαπλές παραχαράξεις, αλλά να τον αποδώσουμε στο παι
χνίδι των ερμηνειών οι οποίες κάνουν μια σκέψη να ζει ανακα
λύπτοντας νέες εκδοχές, αγνοημένες ή απωθημένες.
Παραδόξως, αντί για τον προαναγγελθέντα θάνατό του, τα
είκοσι τελευταία χρόνια ήταν μάλλον εκείνα της αναγέννησής
του. Έχουμε άδικο να φανταζόμαστε τη δεκαετία του 1960 ως
τη χρυσή εποχή του μαρξισμού. Οι μαρξιανές μελέτες δεν ή
ταν, σίγουρα, ποτέ τόσο άφθονες και τόσο καλά ενημερωμέ
νες όσο σήμερα. Επιτρέπουν να βγούμε από τον γαλλικό ε
παρχιωτισμό και να ανακαλύψουμε τις αγγλοσαξονικές, τις λα
τινοαμερικανικές, τις ασιατικές ή τις αφρικανικές θεωρητικές
παραγωγές. Εγκαινιάζουν έναν πολλά υποσχόμενο διάλογο α
νάμεσα σε ερευνητές μαρξιστικής έμπνευσης και εργασίες ανήκουσες σε άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις, όπως η κριτική
κοινωνιολογία, η ψυχανάλυση, οι φεμινιστικές ή μεχααποικιακές μελέτες.
Ο πλούτος και η ποικιλία αυτών των εργασιών μαρτυρούν
περί μιας καμπής στη θυελλώδη ιστορία των μαρξισμών και
των κρίσεών τους. Όπως υπογραμμίζει ο Στάθης Κουθελάκης,
ο μαρξισμός είναι από τη σύστασή του μια «σκέψη της κρί
σης». Η διάδοσή του, από τα τέλη του 19ου αιώνα, εγκαινιά
ζει την πάλη τάσεων που δεν σταμάτησαν έκτοτε να διαπερ- 1231
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νούν το πεδίο της θεωρίας. Σήμανε ευθύς εξαρχής μια διά-

Μπενσάτντ

θλααη της κληρονομιάς και την κλίση της στον πληθυντικό.
Ήδη είχαν αρχίσει να μιλούν για «αποσύνθεση του μαρξισμού».
Τελευταία χρονολογικά, η «κρίση του μαρξισμού» της δε
καετίας του 1980, την οποία γιόρτασαν θριαμβευτικά οι φιλε
λεύθεροι ιδεολόγοι. Ακόμα μια φορά, το ερευνητικό πρόγραμ
μα που βγαίνει από το θεμελιακό έργο του Μαρξ βρέθηκε α
ντιμέτωπο με τα ερωτήματα μιας περιόδου εξάπλωσης του
μαρξισμού και με τους μετασχηματισμούς του ίδιου του καπι
ταλιστικού συστήματος. Οι πρακτικές και οι μορφές του κοι
νωνικού κινήματος υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των μετα
μορφώσεων των κοινωνικών σχέσεων, του καταμερισμού ερ
γασίας και της οργάνωσης της παραγωγής.
Σε αυτές τις υπόστροφες παραμέτρους, το τέλος της ι
στορικής περιόδου που αποκάλεσαν «σύντομο 20ό αιώνα»
προσθέτει την κατάρρευση των κοινωνιών που παρουσιάζο
νταν για πάνω από μισόν αιώνα ως η επίγεια ενσάρκωση του
κομμουνιστικού φαντάσματος.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 ωστόσο τα φτερά της
νεοφιλελεύθερης ευφορίας έχουν λαβωθεί. Η πραγματοποίη
ση στο Παρίσι του Πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου Μαρξ, το φθι
νόπωρο του 1995, συνέπιπτε (και τούτο δεν στερείται σημα
σίας) με το μεγάλο απεργιακό κίνημα για την υπεράσπιση της
κοινωνικής ασφάλισης και του δημόσιου χαρακτήρα των κοι
νωφελών επιχειρήσεων στη Γαλλία. Εγγραφόταν στο πλαίσιο
μιας αναγέννησης της μαρξιστικής έρευνας, ιδιαίτερα δημι
ουργικής στις αγγλοσαξονικές χώρες, και την οποία προάγγελ
λε στη Γαλλία η έκδοση, το 1993, του βιβλίου του Ζακ Ντεριντά Φαντάσματα του Μαρξ ή η δήλωση του Ζιλ Ντελέζ (Gilles
Deleuze) ότι σκόπευε να αφιερώσει ένα βιβλίο στον «μεγάλο
Καρλ». Παράλληλα, η έκδοση της La Misere du monde, υπό τη
διεύθυνση του Πιέρ Μπουρντιέ (Pierre Bourdieu), έδινε νέα ώ
θηση στην κριτική κοινωνιολογία. Πάνω στα ερείπεια του 20ού
αιώνα ξανάνθησαν, έτσι, οι «χίλιοι μαρξισμοί» για τους οποί-

2321 ους μιλάει ο φιλόσοφος Αντρέ Τοζέλ (Andre Tosel). Χωρίς α-
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κόμα να έχει γίνει κατακόκκινο, το βάθος του ορίζοντα ξανάρχιαε να χρωματίζεται.
Η οργιώδης βλάστηση αυτών των «χίλιων μαρξισμών» εμ
φανίζεται ως μια στιγμή απελευθέρωσης όπου η σκέψη δρα
πετεύει από τους δογματικούς χαλκάδες της. Σημαίνει τη δυ
νατότητα ενός νέου ξεκινήματος, έπειτα από τις τραυματικές ε
μπειρίες ενός τραγικού αιώνα, αλλά χωρίς να σβήσουμε το πα
ρελθόν. Τόσο πληθυντικοί όσο και σύγχρονοι, αυτοί οι μαρξι
σμοί παρουσιάζουν μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον. Η αφθονία
τους θέτει ωστόσο το ζήτημα αυτού που, πέρα από τις διαφο
ρές τους και τον κατακερματισμό τους σε ποικίλους επιστημο
νικούς κλάδους, μπορεί να αποτελέσει ένα πρόγραμμα έρευ
νας υπό έναν κοινό τίτλο. Με άλλα λόγια, μπορούμε ακόμα να
μιλάμε για μαρξισμό στον ενικό ή μήπως πρέπει να αρκεστούμε, σύμφωνα με τη διατύπωση του φιλοσόφου Φερναντέζ
Μπιέ (Fernandez Buey), σε έναν Μαρξ «χωρίς -ισμούς» ή σε έ
ναν αποδομημένο μαρξισμό; «Ποια είναι» ρωτάει ο Αντρέ Τοζέλ
«η ελάχιστη βάση συμφωνίας σχετικά με αυτό που πρέπει να ο
νομάσουμε θεμιτή μαρξιστική ερμηνεία;». Η πολλαπλότητα
των χίλιων μαρξισμών, παρόντων και μελλόντων, θέτει λοιπόν
«το ζήτημα της ελάχιστης θεωρητικής συμφωνίας όσον αφορά
το πεδίο των θεμιτών διαφωνιών», χωρίς την οποία αυτός ο ά
φθονος πολλαπλασιασμός θα μπορούσε, πράγματι, να οδηγή
σει στο θρυμματισμό του θεωρητικού πηρήνα και στη διάλυσή
του σε μια μεταμοντέρνα καλλιέργεια μικροβίων.
Η μακρόχρονη θεωρητική νηστεία της σταλινικής περιόδου
άνοιξε θεμιτές ορέξεις έρευνας και εφεύρεσης. Ο μολυβένιος
μανδύας του κρατικού μαρξισμού και η εμπειρεία των ιεροεξεταστικών αφορισμών έθρεψαν επίσης τη θεμιτή προσδοκία μιας
ελευθερίας σκέψης της οποίος οι «μεγάλοι αιρετικοί» της προη
γούμενης περιόδου -Ερνστ Μπλοχ (Ernst Bloch), ο Λούκατς
(Lukics) της τελευταίας περιόδου, Ζαν-Πολ Σαρτρ (|ean-Paul
Sartre), Λουί Αλτουσέρ (Louis Althusser), Ανρί Λεφέμπρ (Henri
Lefebvre) ή Ερνστ Μάντελ (Ernst Mandel)- υπήρξαν ο πρόδρο-

2341 μοι. Σήμερα ο κίνδυνος φαίνεται να έρχεται από την αντίθετη κα-

τεύθυνση: να συνυπάρχουν ευγενικά και συναινετικά χίλιοι μαρ
ξισμοί μέσα σε ένα γαληνεμένο τοπίο. Αυτός ο κίνδυνος εκλεκτι
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Μαρξ που τηρεί τους κανόνες ευπρέπειας μιας ακαδημαϊκής
μαρξολογίας χωρίς ανατρεπτική απόβλεψη. Στα Φαντάσματα
του Μαρξ ο Ντεριντά προειδοποιεί σχετικά με αυτό τον πειρα
σμό να «χρησιμοποιηθεί ο Μαρξ εναντίον του μαρξισμού ώστε
να εξουδετερωθεί ή να αποσιωπηθεί το πολιτικό πρόσταγμα στο
πλαίσιο της φρόνιμης εξήγησης ενός μνημειοποιημένου έργου».
Αυτή η απειλή προέρχεται από την ασυγχρονία ανάμεσα
στους ρυθμούς θεωρητικής αφύπνισης και στις βραδύτητες
της κοινωνικής επανακινηιοποίησης, τη διαιωνιζόμενη διά
σταση ανάμεσα σε θεωρία και πρακτική που χαρακτήρισε επί
μακρόν τον δυτικό μαρξισμό.95 Κι ωστόσο, διεκδικώντας ακρι
βώς την ενότητά τους ο μαρξισμός υποβάλλεται σε διπλό κρι
τήριο. Ενώ δεν αντικρούστηκε σοβαρά στο θεωρητικό επίπε
δο, δοκιμάστηκε αναμφισβήτητα από τις βαριές πολιτικές ήτ
τες του εργατικού κινήματος και των πολιτικών χειραφέτησης
κατά τη διάρκεια του αιώνα που πέρασε. Το ερευνητικό του
πρόγραμμα παραμένει εύρωστο. Αλλά δεν έχει μέλλον παρά
αν, αντί να γυρεύει καταφύγιο στην πανεπιστημιακή στρούγκα,
κατορθώσει να αποκαταστήσει στενή σχέση με την ανανεω
μένη πρακτική των κοινωνικών κινημάτων και με τις αντιστά
σεις στην αυτοκρατορική παγκοσμιοποίηση.
Πράγματι, εκεί εκφράζεται ολοφάνερα η επικαιρότητα του
Μαρξ: στην κριτική της ιδιωτικοποίησης του κόσμου, του φετιχισμού του εμπορεύματος στο θεαματικό του στάδιο, της
θανατηφόρας φυγής του προς τα εμπρός στον αγώνα δρόμου
για το κέρδος, της αχόρταγης κατάκτησης περιοχών και της
υπαγωγής τους στον απρόσωπο νόμο της αγοράς. Το θεωρη
τικό και αγωνιστικό έργο του Μαρξ γεννήθηκε την εποχή της

95. Βλ. Perry Anderson, Le Mandsme occidental, Παρίσι, Maspero, 1977
(ελλ. έκδ.: Πέρρυ Άντεροον, Ο δυτικός μαρξισμός, μτφ. Αλέκος Ζάννας,
Αθήνα, Κέδρος, 2005).
I 235

Μαρξ

Νιανηέλ

βικτοριανής παγκοσμιοποίησης. Η ανάπτυξη των μεταφορών

Μπενσανι

ήταν τότε το αντίστοιχο της ανάπτυξης του Διαδικτύου: η πί
στη και η κερδοσκοπία γνώρισαν ορμητική ανάπτυξη’ τελέστηκαν οι βάρβαροι γάμοι της αγοράς και της τεχνικής εμφα
νίστηκε μια «βιομηχανία της σφαγής»... Όμως, από αυτόν το
μεγάλο μετασχηματισμό αναδύθηκε, επίσης, το εργατικό κίνη
μα της Α' Διεθνούς. Η «κριτική της πολιτικής οικονομίας» πα
ραμένει η απαραίτητη αποκωδικοποίηση των ιερογλυφικών
της νεωτερικότητας και η θεμέλια πράξη ενός πάντα γόνιμου
προγράμματος έρευνας.
Η ανοιχτή, εφεξής, κρίση της καπιταλιστικής παγκοσμιο
ποίησης και η κατάρρευση των απολογητικών της λόγων συνιστούν τα θεμέλια της αναγέννησης των μαρξισμών.96Αυτή
η άνθηση απαντάει συχνά στις απαιτήσεις μιας ελεύθερης και
σχολαστικής έρευνας αποφεύγοντας, ταυτόχρονα, τις παγίδες
της ακαδημαϊκής ερμηνευτικής. Δείχνει σε ποιο βαθμό τα φα
ντάσματα του Μαρξ στοιχειώνουν το παρόν μας και πόσο ε-

96.
Μαρτυρούν περί αυτού οι εργασίες του Ρόμπερτ Μπρένερ (Robert
Brenner) ή του Μάικ Ντέιθις (Mike Davis) στις ΗΠΑ, η έντονη εκδοτική
δραστηριότητα στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, η πλούσια θεωρητική
παραγωγή στην ίδια τη Γαλλία με σιρατευμένες έρευνες σχετικά με τη λο
γική της παγκοσμιοποίησης. Με την παρώθηση του Ντέιθιντ Χάρθεϊ
(David Harvey), η διερεύνηση ενός «ιστορικο-γεωγραφικού μαρξισμού»
συνεχίζει τους δρόμους που άνοιξε ο Ανρί Λεφέμπρ σχετικά με την παρα
γωγή του χώρου. Οι φεμινιστικές μελέτες τροφοδοτούν την αναζωογόνη
ση του στοχασμού σχετικά με τις σχέσεις ανάμεσα σε κοινωνικές τάξεις,
φύλα και κοινοτικές ταυτότητες. Οι εργασίες των Τζον Μπέλαμι Φόσιερ
(John Bellamy Foster), Μάικ Ντέιβις, Πολ Μπάρκετ (Paul Burkett) παρέχουν
μια θεωρητική θάση οτον οικοσοσιαλισμό. Οι πολιτισμικές μελέτες, για
παράδειγμα οι εργασίες του Φρέντερικ Τζέιμσον (Fredric Jameson) στις
ΗΠΑ ή του Τέρι Ήγκλετον (Terry Eagleton) στη Μεγάλη Βρετανία, ανοί
γουν νέες προοπτικές στην κριτική των αναπαραστάσεων, των ιδεολο
γιών και των αισθητικών μορφών. Η κριτική της πολιτικής φιλοσοφίας
γνωρίζει νέα ανάπτυξη με τις εργασίες των Ντομένικο Λοσούρντο
(Domenico Losurdo) και 'Ελεν Γουντ (Ellen Wood) σχετικά με το φιλελευθε2361 ρισμό και την αποικιοκρατία, ανακαλύπτοντας εκ νέου μεγάλες μορφές ό-

σφαλμένο θα ήταν να αντιπαραθέιουμε μια φανταστική χρυσή εποχή της δεκαετίας του 1960 στην υποτιθέμενη στειρότητα των σύγχρονων μαρξισμών. Η μοριακή εργασία της θε-
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ωρίας είναι, ασφαλώς, λιγότερο ορατή από χθες. Δεν απολαύ
ει του γοήτρου μεγάλων στοχαστών δασκάλων συγκρίσιμων
με τους παλιούς. Και ίσως γι' αυτό να είναι πιο πλούσια, πιο
συλλογική, πιο ελεύθερη και πιο κοσμική. Μπορεί η δεκαετία
του 1980 vq υπήρξε σχετικά άγονη, αλλά ο νέος αιώνας υπόΌχεται πολύ περισσότερα από οάσεις.
Ο Φερνάν Μπροντέλ (Fernand Braudel) έλεγε ότι, για να ξε
μπερδεύει κανείς με το μαρξισμό, θα χρειαζόταν μιαν απίστευ
τη αστυνόμευση του λεξιλογίου. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η σκέ
ψη του Μαρξ ανήκει όντως, πλέον, στην πρόζα της εποχής μας
- ό,τι κι αν λένε όλοι εκείνοι που, όπως ο πασίγνωστος αρχοντοχωριάτης, κάνουν πρόζα χωρίς να το ξέρουν. Είμαστε πιστοί
στο κριτικό του μήνυμα σημαίνει ότι εξακολουθούμε να κρίνου
με ότι ο σημερινός κόσμος του ανταγωνισμού και του πολέμου
όλων εναντίον όλων δεν είναι μεταρρυθμίσιμος με μπαλώματα,
ότι πρέπει να ανατραπεί, κι ότι αυτή η ανατροπή του είναι πιο ε
πιτακτική από ποτέ. Για να καταλάβουμε και να αλλάξουμε αυ
τό τον κόσμο -αντί να αρκούμαστε στο να τον σχολιάζουμε και
να τον καταγγέλλουμε-, η σκέψη του Μαρξ και ο «κεραυνός»
του Κεφαλαίου, που ελάχιστα ακουγόταν την εποχή του, δεν εί
ναι βέβαια ένα τέρμα: είναι ένα σημείο εκκίνησης και υποχρεω
τικού περάσματος που ζητάει την υπέρβασή του.

πως ο Γκεόργκ Λουκατς ή ο Βάλτερ Μπένγιαμιν με την επεξεργασία μιας
κριτικής ιστοριογραφίας σχετικά με τη Γαλλική Επανάσταση' με νέες ανα
γνώσεις του μαρξιστικού κόρπους από νέους φιλοσόφους' με τις διερωτήσεις των πρακτικών και πανεπιστημιακών νομικών σχετικά με τις μετα
μορφώσεις και τις απροσδιοριστίες του δικαίου' με τις διαμάχες που πυροδοτούνται κυρίως από την κοινωνική οικολογία σχετικά με το ρόλο των
επιστημών και των τεχνικών και σχετικά με τον δημοκρατικό έλεγχο με
την ιδιόμορφη ερμηνεία της λακανικής ψυχανάλυσης με την αντιπαράθε
ση της μαρξιστικής κληρονομιάς με έργα όπως εκείνα της Χάνα Αρεντ
(Hannah Arendt), του Χάμπερμας (Habermas), του Μπουρντιέ.
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Καρλ Μαρξ, η ζωή του,
τα έργα του

Τα πολιτικά, τεχνολογικά και
πνευματικά γεγονότα

Γέννηση της Τζένι φον Βεστφάλεν στην ΤρΙερ.
Συνθήκη της Βιένης και
συγκρότηση της γερμανικής
συνομοσπονδίας που
συγκεντρώνει 39 γερμανικά
κρατίδια υπό την προεδρία
του αυτοκράτορα της
Αυστρίας (η συνομοσπονδία
διαλύθηκε το 1866).
5 Μαίου, γέννηση κ
Μαρξ στην Τρίερ.
Σφαγή του Πίτερλου κατά την
καταστολή μιας διαδήλωσης
60.000 ατόμων στο Μάνταεστερ που διεκδικούσαν κοινο
βουλευτική μεταρρύθμιση: 11
νεκροί, 400 τραυματίες.

Γέννηση του Φρίντριχ Ένγκελς
στις 28 Νοεμβρίου στο
Μπάρμεν.

Εφεύρεση της επίστρωσης
των δρόμων από τον Σκοτσέζο
Μακάνταμ (Macadam).
Ο κόμης Ντε Σεν-Σιμόν (De
Saint-Simon) εκδίδει το Περί
του βιομηχανικού συστήματος.
Ο αγγλικός σιδηρόδρομος,
από το Στόκτον στο
Ντάρλιγκτον, ανοίγει
στο επιβατικό κοινό.

Καρλ Μαρξ, η ζωή του,
τα έργα χοο

Ντανιέλ
Μπενσοπντ

Τα πολιτικά, τεχνολογικά και
πνευματικά γεγονότα

Τα παιδιά της οικογένειας
Μαρξ βαφτίζονται στην ευαγ
γελική εκκλησία.
θάνατος του Σεν-Σιμόν.
Ο Καρλ Μαρξ εισάγεται στο
Γυμνάσιο της Τρίερ.
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Επανάσταση του Ιουλίου στη
Γαλλία και Βελγική Επανάσταση
ενάντια στην κηδεμονία του βα
σιλιάτων Κάτω Χωρών.
'Εκδοση των Αρχών γεωλογίας
του Τσαρλς Λάιελ (Charles Lyell).

1831

Εξέγερση των μεταξοϋφα
ντουργιών της Λυόν.
Ο Ματσίνι (Mazzini), εξόριστος
στη Λυόν, ιδρύει τη «Νέα Ιτα
λία» και αγωνίζεται για μια ενι
αία δημοκρατία της ιταλικής
χερσονήσου.

1832

Δημοκρατικός αναβρασμός στη
Ρηνανία. Μεγάλη εθνική και
δημοκρατική διαδήλωση με την
ευκαιρία των εορτών του
Χάμπαχ, με αίτημα «δημοκρατι
κή αναγέννηση».
Ο Πιέρ Λερού (Pierre Leroux)
χρησιμοποιεί τον όρο «σοσιαλι
σμός» στο Λόγο περί της
κατάστασης του ανθρωπίνου
πνεύματος.

1833

Ο Ρόμπερτ 'Οουεν (Robert
Owen) επιχειρεί να συσπειρώ
σει τους Αγγλους εργάτες σε
μια Εργατική Ένωση.

1834

Ο Λαμενέ (Lamennais) εκδίδει
το Λόγια ενός πιστού.

Καρλ Μαρξ, η ζωή του,
τα έργα του

Τα πολιτικά, τεχνολογικά μ
πνευματικά γεγονότα

Συγκροτείται στο Παρίσι η
Ένωση των Δικαίων.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαι
ριού ο Μαρξ αρραβωνιάζεται
μυστικά με την Τζένι φσν Βεστφάλεν.
Τον Οκτώβριο ο Καρλ Μαρξ
εγκαθίσταται στο Βερολίνο για
να συνεχίσει τις νομικές σπου
δές του.
Στα τέλη αυτού του έτους
επισημοποιούνται οι αρραβώ
νες του Μαρξ με την Τζένι.
Στην Αγγλία εμφανίζεται ο χαρτισμός: έγκριση από τους ερ
γάτες του Λονδίνου μιας χάρ
τας που διεκδικεί το δικαίωμα
ψήφου για άλους τους άνδρες.
Ίδρυση της Εταιρείας των Επο
χών από τον Μπλανκί και τον
Μπαρμπές (Barbfa) στη Γαλλία.

Στέψη της βασίλισσας Βικτορίας
της Αγγλίας.
Εφεύρεση της δαγκεροτυπίας α
πό τον Νταγκέρ (Daguerre) και
τον Νιέπς (Niepce). Εγκαινιάζεται
η σιδηροδρομική γραμμή ΠαρίσιΣεν Ζερμέν-Λε Πεκ, παραγγελία
του Ρότσιλντ (Rotschild) και του
Περέρ (P£reire).
Έκδοση της Ζωής του Ιησού του
Νταβίντ Φρίντριχ Στράους
(David Friedrich Strauss).

θάνατος του Χάινριχ Μαρξ,
πατέρα του Καρλ.
Ο Φρίντριχ Ένγκελς αποστέλλεται στη Βρέμη για να
εξοικειωθεί με τις εισαγωγέςεξαγωγές.
Ο Καρλ Μαρξ συχνάζει στον
κύκλο των «νέων χεγκελια■στο Βερολίνο.
Ο Λουί Μπλανκί εκδίδει στο
Παρίσι την Οργάνωση της
εργασίας.

Μαρξ
[Τρόπος
χρήοπς]

Ο Καρλ Μαρξ παίρνει το
Abiturrου (αντίστοιχο του
γαλλικού μπακαλορεά) και εγ
γράφετε στη Νομική του Πα
νεπιστημίου της Βόνης.

Έναρξη του πρώτου Πολέμου
του Οπίου ανάμεσα στην Αγγλία
και στην Κίνα.
Πρώτος πόλεμος του Αφγανι
στάν (διεξάγεται από τους
Αγγλους).
12
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Τα πολιτικά, τεχνολογικά και
πνευματικά γεγονότα
Ο Φρειδερίκος-Γουλιέλμος Δ' δια
δέχεται τον Φρειδερίκο-Γουλιέλμο Γ' στο θρόνο της Πρωσίας.
Ο Γκουντγίαρ (Goodyear) εφευρί
σκει τον βουλκανισμό του καου
τσούκ και ο Λίμπιγκ (Liebig) εκδί
δει την εργασία του Η χημεία ε
φαρμοσμένη στη γεωργία.

Στις 15 Απριλίου ο Καρλ Μαρξ
Ανοίγει στην Αγγλία το ταξιδιωτιαναγορεύεται διδάκτωρ φιλοκό γραφείο Τόμας Κουκ (Thomas
σοφίας του Πανεπιστημίου της Cook).
Ιένα, έπειτα από την υποστήρι
ξη της διατριβής του σχετικά με
τη Διαφορά ανάμεσα στηνΔημοκρίτεια και Επικούρεια φυσική
φιλοσοφία. Τον Ιούλιο εγκαθί
σταται στη Βόνη. Ο Προυντόν
εκδίδει το Τι είναι η ιδιοκτησία;,
ο Φόιερμπαχ την Ουσία του
χριστιανισμού, που θα ακολου
θηθεί, το 1842, από τις Προσω
ρινές θέσεις για μια μεταρρύθ
μιση της φιλοσοφίας και, το
1843, από τις Αρχές της φιλο
σοφίας του μέλλοντος.
Έκδοση, στην Κολονία, της Εφη
μερίδας της Ρηνανίας, με υπεύ
θυνο έκδοσης τον Μόζες Χες.
Τον Απρίλιο δημοσιεύει άρθρα
του Μαρξ για την ελευθεροτυ
πία. Στις 15 Οκτωβρίου ο Μαρξ
εγκαθίσταται στην Κολονία και
αναλαμβάνει την αρχισυνταξία
της εφημερίδας. Στις 24 Νοεμ
βρίου, σύντομη συνάντηση με
τον Ένγκελς που φεύγει για να
ολοκληρώσει την εμπορική του
κατάρτιση στο Μάντσεστερ.
Εκδίδεται το Ταξίδι στην Ικαρία
του Καμπέ.

Καρλ Μαρξ, η ζωή του,
τα έργα του

Τα πολιτικά, τεχνολογικά κ<
πνευματικά γεγονότα

21 Ιανουαρίου: Απαγορεύεται η
έκδοση της Εφημερίδας της Ρηνανίας. Στις 17 Μαρτίου εκδίδεται το τελευταίο φύλλο της.
19 Ιουνίου: Γάμος του Μαρξ με
την Τζένι φον Βεστφάλεν στο
Κρόιτσναχ. Τον Οκτώβριο ο
Μαρξ εγκαθίσταται στο Παρίσι
για να εκδώσει εκεί τα Γαλλογερμανικά χρονικά, όπου δημο
σιεύεται η Κριτική της φιλοσο
φίας του δικαίου του Χέγκελ και
το Εβραϊκό ζήτημα.

Εργασίες του Τζάουλ (Joule)
σχετικά με την ισοδυναμία των
μορφών ενέργειας,

Την 1η Μαΐϋυ γεννιέται η πρώ
τη θυγατέρα των Μαρξ, η Τζέ
νι, ή «Τζένιχεν». Συνάντηση του
Μαρξ με τον Μπακούνιν. Σύ
νταξη των παριζιάνικων χειρο
γράφων ή Χειρογράφων του
1844.
26 Αύγουστου: Συνάντηση στο
Παρίσι με τον Ένγκελς, ο οποί
ος επιστρέφει από την Αγγλία.
Αποφασίζουν να γράψουν μαζί
την Αγία οικογένεια.

Εφεύρεση του χαρτοπολτού με
βάση διαλυμένο ξύλο.
Ο Σάμιουελ Μορς (Samuel
Morse), που εφηύρε τον ηλε
κτρικό χειριστή με στρόφιγγα
και τα σήματα Μορς για τον τη
λέγραφο, επιχειρεί να εγκσταστήσει μια πρώτη γραμμή σύν
δεσης Ουάοινγκτον-Βαλτιμόρη.

Στις 11 Ιανουαρίου ο Μαρξ α
πελαύνεται από τη Γαλλία για
το Βέλγιο όπου εγκαθίσταται
στην οδό Αλιάνς.
Το Φεβρουάριο εκδίδεται η
Αγία οικογένεια. Την άνοιξη συ
ντάσσει στις Βρυξέλες τις θέ
σεις για τον Φόιερμπαχ.
Το Μάιο εκδίδεται στη Λιψία η
Κατάσταση της εργατικής τά
ξης στην Αγγλία του Ένγκελς.
Ιούλιος-Αύγουστος: Πρώτο τα
ξίδι του Μαρξ στο Λονδίνο.
Σεπτέμβριος: Αρχίζει τη σύντα
ξη της Γερμανικής ιδεολογίας.

Αρχή της κρίσης της πατάτας
στην Ιρλανδία.

Μαρξ
[Τρόπος
χρήσης]

Καρλ Μαρξ, η ζωή του,
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Στις 26 Σεπτεμβρίου γεννιέται
στις Βρυξέλες η δεύτερη
θυγατέρα του Μαρξ, η Λόουρα.
Το Δεκέμβριο ο Μαρξ
παραιτείται από την πρωσική
εθνικότητα.
Οι Μαρξ και 'Ενγκελς ιδρύουν
στις Βρυξέλες την Επιτροπή Κομ
μουνιστικής Αλληλογραφίας.
Τον Αύγουστο ο'Ενγκελς φεύγει
για το Παρίσι, για να διαδώσει τις
κομμουνιστικές ιδέες μεταξύ των
Γερμανών μεταναστών.
Το Δεκέμβριο γεννιέται ο πρώτος
γιος του Μαρξ, ο Έντγκαρ, με το
προσωνύμκ) «Μουσχ».

Νικηφόρος πόλεμος των
ΗΠΑ εναντίον του Μεξικού
έπειτα από την προσάρτηση
του Τέξας.
Πρωτοεμφσνίζεται η ραπτο
μηχανή Howe Singer.

Από τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο
συντάσσεται στα γαλλικά η απά
ντηση στον Προυντόν Αθλιότητα
της φιλοσοφίας, που θα εκδοδεί
τον Ιούλιο στις Βρυξέλες.
Την άνοιξη οι Μαρξ και Ένγκελς
εντάσσονται στην Ένωση
των Δικαίων.
Τον Ιούνιο ο Ένγκελς μετέχει
στο συνέδριο της Ένωσης των Δι
καίων που συνέρχεται στο Λονδί
νο και αποφασίζα τη μειονομα
σία της σε Ένωση των
Κομμουνιστών.
Τον Αύγουστο συγκροτείται
στις Βρυξέλες μια αχτίδα της

Στην Αγγλία ψηφίζεται η
10ωρη εργάσιμη μέρα για
τις γυναίκες και τα παιδιά.
Οικονομική κρίση στην Ευ
ρώπη, τραπεζικές και εμπο
ρικές χρεοκοπίες.

Ένωσης.
Στις 27 Νοεμβρίου οι Μαρξ και
Ένγκελς μετέχουν στο 2ο Συνέ
δριο της Ένωσης που συνέρχε
ται, επίσης, στο Λονδίνο η οποία
και τους αναθέτει τη σύνταξη του
προγράμματος του
κόμματος.

Καρλ Μαρξ, η ζωή του,
τα έργα ίου

Τα πολιτικά, τεχνολογικά και
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Στις 24 Φεβρουάριου εκδίδεται στο Λονδίνο το Μανιφέ
στο του Κομμουνιστικού Κόμ
ματος των Μαρξ και 'Ενγκελς.
Στη Γαλλία η προσωρινή κυ
βέρνηση ακυρώνει τη διατα
γή του Γκιζόγια την απέλαση
του Μαρξ και ο Φλοκόν
(Hocon) τον καλεί να επανέλθει στο Παρίσι. Απελαθείς α
πό το Βέλγιο στις 3 Μαρτίου,
ο Μαρξ επιστρέφει στο Παρί
σι στις 5 Μαρτίου.
Στις 11 Απριλίου φτάνει στην
Κολονία.
Απρίλιος: Ήττα του χαρτκπικου κινήματος στην Αγγλία.
Στις 31 Mdfou εκδίδεται το
πρώτο φύλλο της Νέος Εφη
μερίδας της Ρηνανίας, της ο
ποίος ο Μαρξ είναι αρχισυ
ντάκτης.

Επανάσταση του Φεβρουαρίου
στη Γαλλία. Ανακήρυξη της Δημο
κρατίας, κατάργηση της δουλείας.
Τον Ιούνιο, αιματηρή καταστολή
του παριζιάνικου προλεταριάτου.
10 Δεκεμβρίου: Εκλογή του ΛουδοΘίκου-Ναπαλέοντα Βοναπάρτη
στην προεδρία της δημοκρατίας με
καθολική ψηφοφορία των ανδρών.
Μάρτιος: Η πρώτη εξέγερση της
Βιένης εκδιώκει τον Μέτερνιχ
(Mettemich) από την εξουσία, εξέ
γερση στο Βερολίνο, ουγγρική αυ
τονομία.
Τον Ιούνιο η Πράγα διεκδικεί
τη δημιουργία ανεξάρτητου
τσεχικού κράτους στη Βοημία.
Τον Οκτώβριο βομβαρδίζεται
και καταλαμβάνεται η Βιένη,
η Συντακτική Συνέλευση
διαλύεται.
Ανακάλυψη χρυσού στην Καλιφόρνια.

Μάιος: Εξέγερση στη Δρέσ
δη και στη Ρηνανία.
Στις 16 Mdfou ο Μαρξ, που
είχε παραιτηθεί από την
πρωσική εθνικότητα, παίρνει
νέα διαταγή απέλασης.
Στις 19 Mdfou εκδίδεται το
τελευταίο φύλλο της Νέας
Εφημερίδας της Ρηνανίας,
τυπωμένο ολόκληρο με κόκ
κινη μελάνη.
Στις 3 Ιουνίου ο Μαρξ επι
στρέφει στο Παρίσι.
Στις 19 Ιουλίου λαμβάνει νέα
διαταγή απέλασης από τη
Γαλλία.

Ιανουάριος: Συντριβή του ουγγρι
κού στρατού από τους Αυστρια
κούς.
Φεβρουάριος: Ανακήρυξη της Δη
μοκρατίας στη Ρώμη και αποστο
λή γαλλικού εκστρατευτικού σώ
ματος για την αποκατάσταση της
κοσμικής εξουσίας του πάπα.
Το Μάιο το Κοινοβούλιο της
Φρανκφούρτης ψηφίζει το Σύ
νταγμα για τη συγκρότηση της
Γερμανίας σε ομοσπονδιακό,
κράτος. Το σώμα διαλύεται
διά της βίας στις 18 Ιουνίου.
Τον Αύγουστο ο Κόσουτ (Kossuth)
εξορίζεται.

Μαρξ
[Τρόπος
χριΊσης]

Νισνιέλ
Μηενσοήνι

Καρλ Μαρξ, η ζωή του,
τα έργα του

Τα πολιτικά, τεχνολογικά και
πνευματικά γεγονότα

Στις 24 Αυγούστου, έχοντας
να διαλέξει ανάμεσα στην υπό
περιορισμό διαμονή στα ανθυ
γιεινά έλη του Μορμπιάν και
στην εξορία, φεύγει για το Λον
δίνο. Γέννηση του δεύτερου
γιου του, του Γκουίντο ή «Φόξι», που πεθαίνει σε ένα μήνα.
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Η οικογένεια Μαρξ εγκαθίστατσι στο 64 και έπειτα στο 28
της Ντιν Στριτ.
Τον Απρίλιο οι Μαρξ και
Ένγκελς μετέχουν στην ίδρυση
μιας Παγκόσμιας Εταιρείας
των Επαναστατών Κομμουνι
στών.
Τον Ιούνιο οι Γερμανοί πολιτικοί
πρόσφυγες απειλούνται με
απέλαση.
Το Νοέμβριο αναχώρηση του
Ένγκελς για το Μάντσεστερ.
Ο Μαρξ εκδίδει το βιβλίο του
Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία.

Ίδρυση του πρακτορείου Ρόι-

Το Μάιο γεννιέται μια άλλη θυ
γατέρα του Μαρξ, η Φραντοίσκα, που θα πεθάνει οε ηλικία
ενός έτους περίπου.
Στις 23 Ιουνίου γεννιέται ο Φρί
ντριχ Ντέμουτ (Σ.τ.Μ.: εξώγα
μος γιος του Μαρξ), στο 28
της Ντιν Στριτ.

Την 1η Mdfou εγκαινιάζεται
στο Χάιντ Παρκ η Παγκόσμια
Έκθεση από τη βασίλισσα Βικτορία. Πραξικόπημα της 2ας
Δεκεμβρίου στη Γαλλία.
Ανακάλυψη κοιτασμάτων χρυ
σού στην Αυστραλία. Έναρξη
της εξέγερσης των Ταϊπίνγκ
στην Κίνα. Τα θύματα αυτού
του εμφυλίου πολέμου, που
θα διαρκέσει ως το 1864, υπο
λογίζονται σε 20 εκατομμύρια.

Ο Τόμοον (Thomson) εκδίδει
το Δυναμικό ισοδύναμο της
θερμότητας.

Καρλ Μαρξ, η ζωή του,
τα έργα ίου

Τα πολιτικά, τεχνολογικά και
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θάνατος της Φραντοίσκα στις
14 Απριλίου.
Το Μάιο ο Μαρξ γίνεται μόνι
μος ανταποκριτής του New
York Daily Tribune.
Τον Ιούνιο επισκέπτεται τον
Ένγκελς στο Μάντσεστερ, όπου
οι δύο φίλοι συντάσσουν το πο
λεμικό κείμενο Οι μεγάλοι άνδρες στην εξορία.
Δίκη των κομμουνιστών της Κολονίας τον Οκτώβριο.
Διάλυση της Ένωσης των Κομ
μουνιστών το Νοέμβριο.
Έκδοση της 18ης Μπριμέρ του
Λουδοβίκου Βοναπάρτη στη
Νέα Υόρκη.

Στη Γαλλία οι αδελφοί Περέρ
(Pereire) ιδρύουν την Credit
mobilier (μακροπρόθεσμα δά
νεια στους βιομηχάνους), βα
σικό κινητήρα ανάπτυξης των
επιχειρήσεων μέχρι την κρίση
του 1867.

Ο βαρόνος Οομάν
(Haussman) διορίζεται νομάρ
χης του νομού Σηκουάνα.
Ρωσικός επεκτατισμός στο
Δούναβη.
Κατασκευή σιδηροδρόμων
στην Ινδία από τους Αγγλους.
Ο Ένγκελς γράφει για τον «Ευ
ρωπαϊκό πόλεμο στην Κριμαία».
Ο Μαρξ συντάσσει άρθρα για
την Ισπανία και την Αγγλία.
Επιδημία χολέρας στο Λονδίνο.

Γέννηση της Ελεάνορ, ή
«Τούσι», υστερότοκης θυγατέ
ρας του Μαρξ, τον Ιανουάριο,
θάνατος του Έντγκαρ Μαρξ
τον Απρίλιο, σε ηλικία
8 ετών.

Έναρξη του Πολέμου της Κρι
μαίας ανάμεσα στη Ρωσία και
ένα συνασπισμό απαρτιζόμε
νο από την Αγγλία, τη Γαλλία
και την Τουρκία. Αγγλογαλλική
απόβαση στην Κριμαία και
πολιορκία της Σεβαστούπο
λης.

Μαρξ
[Τρόπος
χρήσης]

Καρλ Μαρξ, η ζωή του,
τα έργα του
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Το Σεπτέμβριο η κληρονομιά
της Τζένι επιτρέπει στην οικο
γένεια Μαρξ να εγκαταλείψει
την Ντιν Στριτ και τα φαντάσματά της και να μετακομίσει
στο 9 Γκράφτον Τέρες.

Συνθήκη του Παρισιού, που θέ
τει τέλος στον Πόλεμο της Κρι
μαίας.

Τον Οκτώβριο ξεσπάει η οικο
νομική κρίση. Ο Μαρξ ρίχνε
ται με πάθος στη σύνταξη
των Χειρογράφων του 18571858 (Crundrisse).

Κινεζο-βρετανική διένεξη και
δεύτερος Πόλεμος του Οπίου.
Εξέγερση των Σπαχήδων (αυτόχθονων μισθοφόρων των
Αγγλων) στην Ινδία.
Εκδίδονται τα Άνθη του κακού
του Μποντλέρ (Baudelaire) και
ο Φλομπέρ (Flaubert) δικάζεται
για τις «τολμηρότητες» της
Μαντάμ Μποβαρί.

Το Φεβρουάριο ο Μαρξ σχε
διάζει ένα «έργο περί οικονο
μίας» σε 6 βιβλία.

Εγκαινιάζεται στο Λονδίνο το υ
περωκεάνιο «Ο Μεγάλος Ανα
τολικός». Ιδρύεται το τηλεγρα
φικό πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερ.

Άρθρο του Ένγκελς σχετικά ε
τον Πάδο και τον Ρήνο το Φε
βρουάριο.
Το Μάρτιο ο Μαρξ δέχεται να
συνεργαστεί με την Die Presse
της Βιένης.
Τον Ιούλιο εκδίδεται η Συμβο
λή στην κριτική της πολιτικής
οικονομίας. Ο Μαρξ αναλαμ
βάνει τη διεύθυνση της Das
Volk, εφημερίδας για την ο
ποία χρεώνεται μάταια.

Έναρξη του πολέμου της Ιτα
λίας τον Απρίλιο.
Μάχες της Ματζέντα και του
Σολφερίνο τον Ιούνιο. Συνθήκη
ανακωχής της Βιλαφράνκα, που
δίνει τη Λομβαρδία στο Πιεμόντε, αλλά αφήνει τη Βενετία
στην Αυστρία.
Ο Δαρβίνος εκδίδει την Κατα
γωγή των ειδών.

Το Φεβρουάριο ο Μαρξ ανα
γκάζεται να διακόψει την ερ
γασία του σχετικά με την οικο
νομία για να ασχοληθεί με την
υπόθεση «Καρλ Βογκτ». θάνα
τος του πατέρα τού Ένγκελς.

Risorgimento στην Ιταλία.
«Εκστρατεία των Χιλίων» του
Γκαριμπάλντι.
Τίθεται σε λειτουργία το τραμ
του Λονδίνου.

Καρλ Μαρξ, η ζωή του,
τα έργα του
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Μαρξ
[Τρόπος
χρήσης]

Τον Απρίλιο ο Ένγκελς γράφει
άρθρα σχετικά με την εξέγερ
ση του Παλέρμο και περιγρά
φει το πορτρέτο του Γκαριμπάλντι (Garibaldi).
Το Νοέμβριο η Τζένι Μαρξ
προσβάλλεται από ευλογιά και
βρίσκεται μεταξύ ζωής και
θανάτου.
Ο Μαρξ επισκέπτεται το θείο
του Λεόν Φίλιπς στο ΤοαλτΜπομέλ.
Διαμονή στο Βερολίνο και
στην Τρίερ τον Απρίλιο.
Διαδήλωση διαμαρτυρίας στο
Λονδίνο το Μάιο για τη σύλ
ληψη Μπλανκί.

Ο Βίκτωρ-Εμμανουήλ στέφεται
βασιλιάς της Ιταλίας.
Ο Αβραάμ Λίνκολν (Abraham
Lincoln) εκλέγεται 16ος Πρόε
δρος των ΗΠΑ. Έναρξη του Πο
λέμου Βορείων-Νοτίων στις
ΗΠΑ, που θα διαρκέσει ως το

Διαμονή του Λασάλ στο Λον
δίνο τον Ιούλιο με την ευκαι
ρία της Παγκόσμιας Έκθεσης.
Το Σεπτέμβριο ο Μαρξ μελε
τάει τα μαθηματικά.

Ο Μπίσμαρκ αναλαμβάνει χην
πρωθυπουργία της Πρωσίας.

Ο Μαρξ τελειώνει ουσιαστικά
τα πρόχειρα των θεωριών
για την υπεραξία.
Στις 6 Ιανουαρίου πεθαίνει η
Μαίρη Μπερνς (Mary Bums),
σύντροφος του Ένγκελς.
Τον Απρίλιο ο Ένγκελς ανακα
λύπτει τη γεωλογία του Λάιελ.
Το Δεκέμβριο ο Μαρξ μετα
βαίνει στην Τρίερ μετά το θά
νατο της μητέρας του για τη
ρύθμιση ζητημάτων σχετικά
με την κληρονομιά. Νέα δια
μονή στην Ολλανδία, στου
θείου Φίλιπς.

Πολωνική εξέγερση ενανίον της
τσαρικής Ρωσίας.

1865.
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Το Μάρτιο η οικογένεια Μαρξ
εγκαθίσταται στη Modena's
Villas χάρη στη μικρή μητρική
κληρονομιά.
Στις 9 Μαΐου πεθαίνει ο «Λούπους» Βίλχελμ Βολφ στο Μάντσεστερ.
Στις 31 Αυγούστου ο Λασάλ
σκοτώνεται σε μονομαχία.
Στις 28 Σεπτεμβρίου ιδρύεται
στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση
Εργατών.
Στις 27 Οκτωβρίου εγκρίνεται
η ιδρυτική διακήρυξη της
Ένωσης.

Φεβρουάριος: Πόλεμος των
δουκάτων της Δανίας. Ο Λου
δοβίκος Βοναπάρτης ανεβάζει
στο θρόνο του Μεξικού τον
Μαξιμιλιανό. Το Νοέμβριο ο
Αβραάμ Λ/νκολν επανεκλέγεται
πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σεπτέμβριος: Συνδιάσκεψη
της ΔΕΕ στο Λονδίνο. Συνέ
δριο της Γενεύης.

Δολοφονία του Αβραάμ Λ/ν
κολν. Εφεύρεση του περιστρο
φικού πιεστηρίου Μαρινόνι.

Πρώτο συνέδριο της ΔΕΕ στη
Γενεύη.
Τον Αύγουστο η Λάουρα
Μαρξ αρραβωνιάζεται με τον
ΠολΛαφάργκ.

Αυστρο-πρωσικός πόλεμος
τον Ιούνιο.
Νίκη της Πρωσίας επί της Αυ
στρίας στη Σάντοβα στις 13
Ιουλίου. Μαύρη Παρασκευή
στο χρηματιστήριο του Λονδί
νου. Έκδοση της Generelle
Morphohgie des Organismen
του Ερνστ Χέκελ, όπου χρησι
μοποιείται ο όρος «οικολογία»
για τον ορισμό της οικονομίας
της φύσης.

Τον Απρίλιο ο Μαρξ τελειώνει
το Βιβλίο I του Κεφάλα/ου.
Πρώτη γερμανική έκδοση του
Κεφαλαίου στις 14 Σεπτεμβρί
ου στο Αμβούργο.
Το Σεπτέμβριο συνέρχεται
το 2ο Συνέδριο της ΔΕΕ στη
Λοζάνη.

Ίδρυση της Συνομοσπονδίας
της Βόρειας Γερμανίας.
Εκλογική μεταρρύθμιση του
Ντισραέλι (Disraeli) στην
Αγγλία.
Εφεύρεση της γραφομηχανής.

Καρλ Μαρξ, η ζωή του,
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Γόμος της Λάουρα με τον Πολ
Λαφάργκ στο Λονδίνο τον
Απρίλιο. Συνέδριο της ΔΕΕ στις
Βρυξέλες.'

Ίδρυση του Trade Union
Congress στην Αγγλία.

Την 1η Ιανουαρίου γεννιέται ο
πρώτος γιος της οικογένειας
Λαφάργκ, ο «Σνάπι».
Ο Μαρξ δουλεύει το Βιβλίο II
του Κεφαλαίου σχετικά με τη
διαδικασία κυκλοφορίας.
Την 1η Ιουλίου ο 'Ενγκελς παύ
ει να σχολείται με τις επιχειρή
σεις και εξασφαλίζει στην οικο
γένεια Μαρξ ετήσιο εισόδημα
350 λιρών. Ιδρυτικό συνέδριο
του γερμανικού Σοσιαλδημο
κρατικού Κόμματος στο Άιζεναχ. Συνέδριο της ΔΕΕ στη
Βασιλεία.

Διάνοιξη της Διώρυγας του
Σουέζ.

Στις 2 Ιανουαρίου γεννιέται η
θυγατέρα του ζεύγους Λαφάργκ, η οποία πεθαίνει πριν
από την ηλικία των 2 μηνών.
Στις 20 Σεπτεμβρίου ο Ένγκελς
φεύγει από το Μάντσεστερ για
το Λονδίνο, όπου εγκαθίσταται
στο 122 Ρίτζεντς Παρκ Ρόουντ
με τη Λίζι Μπερνς (Lizzy
Bums), αδερφή της Μαίρη.

Τον Ιούλιο η Γαλλία κηρύσσει
τον πόλεμο στην Πρωσία.
Στις 2 Σεπτεμβρίου ο Λουδοβί
κος Βοναπάρτης συνθηκολογεί
στο Σεντάν.
4 Σεπτεμβρίου: Ανακήρυξη
της Δημοκρατίας στο Παρίσι.
Το Παρίσι πολιορκείται.

19 Μαρτίου: Παριζιάνικη εξέ
γερση και ανακήρυξη της Κομ
μούνας στις 23 Μαρτίου.
Απρίλιος: Διακήρυξη της ΔΕΕ
σχετικά με τον εμφύλιο πόλεμο
στη Γαλλία γραμμένη
από τον Μαρξ.
21-28 Μαΐου: Αιματηρή
Εβδομάδα, συντριβή της
Κομμούνας.

Συνάντηση των Λ/βινγκστον
(Livingstone) και Στάνλεΐ
(Stanley) στις όχθες της λίμνης
Ταγκανίκα.

Μαρξ
[Τρόπος
χρήσης]
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θάνατος του Σνάπι, γιου του
Πολκαι της Λάουρα.
Στις 9 Οκτωβρίου παντρεύεται
η Τζένι με τον Σαρλ Λονγκέ.
Τον Απρίλιο οι Άουγκουστ Μπέμπελ και Βίλχελμ Λίμπκνεχτ
δικάζονται για εσχάιη προδοσία
στηΛιψ(α.
Συνέδριο της ΔΕΕ στη Χάγη από
τις 2 ως τις 7 Σεπτεμβρίου.

Εκδίδεται Ο Γύρος του κόσμου
σε 80 μέρες τ ου Ιουλίου Βερν.

Ο Μαρξ αντιτίθεται στο δεσμό
τηςΕλεάνορμετονΛιοαγκαρέ
(Ussagaray).

Οικονομική κρίση στη Αγγλία,
στη Γερμανία, στις ΗΠΑ. Αρχή
της «Μεγάλης Ύφεσης».

θάνατος του πρώτου τέκνου
του ζεύγους Λονγκέ, τον Ιούλιο.
Τον Αύγουστο πρώτη διαμονή
του Μαρξ, συνοδευόμενου από
την Ελεάνορ, στο Κάρλσμπαντ.
Μετακόμιση στο 41 Μάτλαντ
Παρκ Ρόουντ το Μάρτιο.
Ενοποίηση των γερμανικών ερ
γατικών κομμάτων. Ενωτικό Συ
νέδριο της Γκότα μεταξύ των
«άίζεναχιστών» σοσιαλιστών
«μαρξιστικής» έμπνευσης και
των λασαλικών. Ο Μαρξ συ
ντάσσει την Κριτική του Προ
γράμματος της Γκότα.
Αυτοδιάλυση της Α' Διεθνούς
στο Συνέδριο της Φιλαδέλφει
ας. θάνατος του Μπακούνιν.

Ινδιάνικη εξέγερση στις ΗΠΑ.
Ο Γκράχαμ Μπελ (Graham Bell)
καταθέτει δίπλωμα ευρεσιτε
χνίας για την εφεύρεση του
τηλεφώνου.

Ο Ένγκελς εκδίδει το Αντι-Ντίρινγκ.

Η βασίλισσα Βικτορία ανακηρύσσεται «Αυτοκράτειρα
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Στις 12 Σεπτεμβρίου πεθαίνει η
Λίζι Μπερνς, σύντροφος του
Ένγκελς. Αντισοσιαλιστικοί νόμοι στη Γερμανία.

Συνθήκη του Βερολίνου, που
θέτει όρια στη σλαβική επέκταση και τεμαχίζει τα Βαλκάνια,

Μαρξ
[Τρόπος
χρήσης]

Δεύτερος πόλεμος του Αφγανι
στάν. Οι Αγγλοι καταλαμβά
νουν την Καμπούλ.
Τον Ιούνιο δημοσιεύεται στο
περιοδικό Revue Sodaliste το
άρθρο του Σεργκέι Ποντολίνσκι
«Ο σοσιαλισμός και η ενότητα
των φυσικών δυνάμεων».
Γράμμα του Μαρξ στη Βέρα
Ζαζούλιτς το Μάρτιο,
θερινή διαμονή του Καρλ και
της Τζένι στο σπίτι του ζεύ
γους Λονγκέ, στο Αρζαντέιγ.
Στις 2 Δεκεμβρίου πεθαίνει η
Τζένι Μαρξ φον Βεστφάλεν.
Τον Ιανουάριο ο Μαρξ διαμένει Οι Αγγλοι καταλαμβάνουν την
στο Βέντνορ, στο νησί Γουάιτ.
Αίγυπτο.
Από το Φεβρουάριο ως τον
Απρίλιο στο Αλγέρι.
Το Μάιο ταξιδεύει στη Νίκαια,
στο Μόντε-Κάρλο, στο Μεντόν.
Τον Ιούνιο διαμένει στο σπίτι
του ζεύγους Λονγκέ, στο Αρζαντέιγ.
Τον Αύγουστο αναχωρεί για έξι
εβδομάδες στο Βεβέ, συνοδευόμενος από τη Λάουρα.
Τον Οκτώβριο επιστρέφει στο
Λονδίνο για τρεις εβδομάδες
και έπειτα ξαναφεύγει για το
Βέντνορ.
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Καρλ Μαρξ, η ζωή του,
τα έργα ίου
11 Ιανουαρίου: θάνατος της
Τζένι Λονγκέ.
14 Μαρτίου: θάνατος του
Καρλ Μαρξ.
Εκδίδεται στα γερμανικά το Βι
βλίο II του Κεφαλαίου.
θάνατος της Λένα Ντέμουτ ή
«ΛένχΕν».
Εκδίδεται στα γερμανικά το Βι
βλίο III του Κεφαλαίου.
θάνατος του Φρίντριχ
Ένγκελς. Η Ελεάνορ και τρεις
φίλοι διασκορπίζουν την τέ
φρα του στη θάλασσα, κοντά
στο Ίστμπουρν.
Αυτοκτονία της Ελεάνορ.
Αυτοκτονία της Λάουρα και
του Πολ Λαφάργκ.
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