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Προοίμιο

Παρουσιάζουμε στον τόμο αυτό τρεις κριτικές μελέτες πόυ α- 
ναφέρονται στην εξέλιξη, τον προσανατολισμό και τα όρια της 
σκέψης του Μαρξ. Αρχικά, τις μελέτες αυτές τις είχαμε αντιλη- 
φθεί κατά τρόπο που να είναι εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους. 
Δεν προσπαθήσαμε να τις διορθώσουμε ή να τις προσαρμόσουμε, 
έτσι που να γίνουν συγκλίνουσες, ή να αποτελέσουν τις «στιγ
μές» ενός συντονισμένου διαλόγου. Αντίθετα, θεωρήσαμε πολύ 
πιο σημαντικό το γεγονός ότι, παρά τη διαφορετικότητα του αφέ
τη ριακού τους σημείου, της μεθόδου και του ύφους τους, παρά τις 
αποκκλίσεις τους, οι μελέτες αυτές συναντώνται και καταδηλώ
νουν τελικά τα ίδια ευαίσθητα σημεία, όπου κρίνονται ή ερμηνεία 
και η θεωρητική χρήση του μαρξισμού: την ενότητα των διαδοχι
κών  «κριτικών» του Μαρξ (κριτική της θεωρησιακής φιλοσο
φίας της ιστορίας, κριτική της πολιτικής, κριτική της πολιτικής 
οικονομίας), επομένως την ίδια την ενότητα της θεωρίας του κα
πιταλιστικού τρόπου παραγωγής (έτσι όπως εκτίθεται στο  Κεφά
λαιο,; και της θεωρίας της προλεταριακής επανάστασης' το νόη
μα των εννοιολογικών αντιθετικών ζευγών «κοινωνία -των-ιδιω- 
τών/πολιτικό Κράτος» και «βάση/εποικοδόμημα», καθώς και 
του περάσματος από το ένα στο άλλο 'τη  διάκριση του κρατικού 
και του πολιτικού' τη φύση του «μαρασμού του Κράτους» (κομ
μουνιστικού) και της «δικτατορίας του προλεταριάτου» που εξαρ- 
τά αυτόν το μαρασμό, κτλ. Τελείως συνειδητά, θελήσαμε να αφή- 
σουμε στον αναγνώστη τη φροντίδα, να εντοπίσει, στη σημερινή 
συγκυρία του θεωρητικού στοχασμού, αυτές τις αποκκλίσεις και 
συναντήσεις, προκειμένου να τον ωθήσουμε να προσφύγει ο ίδιος 
γι ’ άλλη μία φορά στα κείμενα και να τα περιβάλει με τα δικά του 
ερωτήματα.
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Μολονότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να καταλήξουμε σε συμ
περάσματα, μπορούμε να υποδείξουμε συνοπτικά ποιος είναι ο 
στόχος τέτοιου είδους μελετώ* — που στο μέλλον πρέπει να προ
σπαθήσουμε να τις οριοθετήσουμε καλύτερα από όσο μέχρι σήμε
ρα— αφού αυτός ο στόχος, όπως θα δούμε, αναδείχτηκε σταδια
κά στην πορεία από τον καθένα μας. Αναμφίβολα, ο στόχος αυ
τός είναι να δούμε καθαρά στον Μαρξ, στην  «κριτική (του) της 
πολιτικής». Προπαντός, όμως, να δούμε καθαρά στη  δική μας 
κριτική της πολιτικής, σε αυτό που οφείλει στον Μαρξ καθώς 
και σε αυτό που οφείλει αναπόφευκτα να την αντιπαραθέσει προς 
τον Μαρξ. Μια τέτοια κριτική είναι στον Μαρξ, κάτω από διαδο
χικές μορφές, το σημείο ακριβώς εκείνο όπου συναρθρώνονται η 
θεωρία και η επαναστατική πρακτική. Δεν θα μπορούσε να είναι 
διαφορετικά για εμάς: η συγκυρία μας υποχρέωσε να αναζητή
σουμε τους δρόμους για μία άλλη πρακτική της μαρξιστικής θεω
ρίας, μία άλλη συνάρθρωση της θεωρίας και της πολιτικής. Ως 
προς τι ο Μαρξ μπορεί σήμερα να συμβάλει στη θεμελίωση αυτής 
της συνάρθρωσης;

Στο ερώτημα αυτό, το οποίο δεσπόζει στις συγκρούσεις που 
δημιουργεί η δημοσιοποιημένη πλέον «κρίση του μαρξισμού», υ
πάρχουν δύο εκχύδαϊσμένες απαντήσεις, ανέκαθεν έτοιμες, που 
εξυπηρετούν τα πιο αντίθετα «στρατόπεδα». Η  μία απάντηση α
νήκει στη μεταφυσική (την οποία αυτό που αποκαλούμε σεμνά 
δογματισμός ύμνησε με τόννους χαρτιού): Ο Μαρξ είναι ο Δ η
μιουργός του Μεγαλύτερου Συστήματος. Ζήτω το Σύστημα λοι
πόν. Κάτω το Σύστημα. «Λυκόφως των ειδώλων». Η  άλλη α
πάντηση είναι αυτή του ιστορικισμού: Ο Μαρξ είναι μία «στιγμή»  
της φιλοσοφικής κουλτούρας και της σοσιαλιστικής ιδεολογίας. 
Κάθε στιγμή ξεπερνιέται αναπόφευκτα, ή θα ξεπεραστεί κάποια 
μέρα. «Κανένας δεν μπορεί να υπερβεί την εποχή του». Τι σχέση  
λοιπόν μπορούμε να έχουμε εμείς ακόμα με τις θεωρητικές εκ
φράσεις αυτού του αρχαιολογικού αντικειμένου: του εργατικού 
κινήματος του 19ου αιώνα;

Πεποίθησή μας είναι ότι ούτε η μία ούτε η άλλη από αυτές τις 
εκ προοιμίου απαντήσεις έχουν την παραμικρή πιθανότητα να κα
ταλήξουν σε ένα πραγματικό «ξεκαθάρισμα των λογαριασμών» 
με τις πολιτικές έννοιες του Μαρξ (Κράτος, κοινωνία -των- ιδιω
τών, εποικοδόμημα, τάξη, επαναστατικό κόμμα και επαναστατι
κή δικτατορία, κυβέρνηση της εργατικής τάξης, κτλ.). Οι έννοιες 
δεν είναι ούτε τα εξαρτήματα μιας αυτόματης θεωρητικής μηχα
νής, ούτε τα εργαλεία μιας βούλησης, ή τα αντικατοπτρίσματα 
μιας κουλτούρας. Είναι αντικειμενικές δουλείες της γνώσης, μ έ
χρι και στις αντιφάσεις τους. Γι' αυτό και η ανάδυση μιας νέας 
γνώσης, αν και ασφαλώς δεν περιορίζεται σε αυτό, περνά κ α τ 'α 
νάγκην από τη φαινομενική «παρέκβαση» μιας πραγματικής ι
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στορίας των ιδεών, που αναλύει από κοινού, όσο το δυνατό λε
πτομερέστερα, τις πραγματικές συνθήκες της διαμόρφωσής τους 
και την εσωτερική οικονομία της προβληματικής (φιλοσοφικής, 
επιστημονικής) που τις διέπει. Οι τρεις μελέτες που προτείνουμε, 
φιλοδοξούν να αποτελέσουν συμβολές σε μια τέτοια ιστορία.

Λίγα λόγια για την καταγωγή τούτων των κειμένων: τα δύο 
πρώτα είναι από ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Συμπό
σιο «Ο Μαρξ και η κριτική της πολιτικής» (19-20 Νοεμβρίου 
1977), το οποίο διοργανώθηκε από το Κέντρο έρευνας και τεκμη
ρίωσης για τον Χέγκελ και τον Μαρξ του Πανεπιστημίου του 
Πουατιέ. Ευχαριστούμε τον διευθυντή του Κέντρου, καθηγητή 
Γκυ Πλαντύ-Μπονζούρ, που έδωσε την άδεια να δημοσιευτούν. 
Ευχαριστούμε επίσης τη σύνταξη του περιοδικού Critica Marxista 
για τη δημοσίευση του κειμένου του Τσεζάρε Λουπορίνιμε τον τί
τλο « Critica della politico e critica deir economia politico». Τέλος, 
ευχαριστούμε τη σύνταξη της Critica Marxista και της Pensee για 
τη δημοσίευση ενός αποσπάσματος από το κείμενο του Ετιέν 
Μπαλιμπάρ με τον τίτλο  «Ο Μαρξ, ο Ένγκελς και το επαναστα
τικό κόμμα». Η  μετάφραση από τα ιταλικά του κειμένου του Τσε
ζάρε Λουπορίνι έγινε από τον Αντρέ Τοζέλ.

Ετιέν Μπαλιμπάρ 
Παρίσι, 10 Ιανουαρίου 1979
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Αντρέ Τοζέλ:
ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΣΤΟΝ ΜΑΡΞ





Είναι πλέον κοινότυπη η διαπίστωση ότι υπάρχει μία ασυμμε- 
τρία'στο έργο του Μαρξ ανάμεσα στην ανάπτυξη της κριτικής της 
πολιτικής οικονομίας και στην ανάπτυξη της κριτικής της πολιτι
κής. Αν και ο Μαρξ ξεκίνησε από την κριτική της πολιτικής (και 
των φιλοσοφικών της επενδύσεων) για να διερευνήσει το πεδίο 
της πολιτικής οικονομίας, αν και αφιέρωσε το ουσιαστικότερο 
μέρος της θεωρητικής του αναζήτησης στην κριτική της πολιτι
κής οικονομίας, από το 1844 ήδη είχε προσβλέπει στην ενότητα 
των δύο αυτών κριτικών'. Η Γερμανική Ιδεολογία εξαγγέλλει τη 
θεωρητική αναγκαιότητα μιας πορείας με αντίστροφη κατεϋθυ- 
νησ. Και οι ανάγκες της πολιτικής πάλης των τάξεων οδήγησαν 
τον Μαρξ να επεξεργαστεί ορισμένες στοιχειώδεις υποθέσεις αυ
τής της νέας κριτικής της πολιτικής, μέσα στη δίνη των επανα
στατικών χρόνων 1848-1850. Οι σημαντικές έρευνες των μετέπει- 
τα χρόνων στην κριτική της οικονομίας, συμπεριέλαβαν πάντα 
τον ορίζοντα μιας κριτικής της πολιτικής, όπως δείχνει το σχέδιο 
που εκτίθεται στα Grundrisse, όπου εξαγγέλλεται η μελέτη των 
«μορφών του Κράτους και της συνείδησης σε συνάρτηση με τις

1. Χειρόγραφα 1844, Εκδ. «Διεθνής Βιβλιοθήκη», Αθήνα 1974, α.1*.
* Ο συγγραφέας αναφέρεται στην χαράγραφο αυτού του έργου, όχου ο Μαρξ γράφει: 
«θα χαρουσιάσω λοιχόν την κριτική του νόμου, της ηθικής, της χολιτικής, κτλ., 
κυκλοφορώντας μια σειρά ξεχωριστών, ανεξάρτητων φυλλαδίων και κατόχιν θα 
χροσχαθήσω, με μια ιδιαίτερη εργασία, να τα ξαναχαρουσίασω σαν ένα συνοδεμέ
νο σύνολο...». Η υχογράμμιση είναι δική μας (Σ.τ.Μ).

Οι υχοσημειώσεις μεταφραστή σημαίνοντα· με αστερίσκο, θεωρήσαμε σκόχιμο 
να χαραχέμχουμε στις ελληνικέςχκδώσεις των έργων του Μαρξ-Ένγκελς, όχου αυ
τό ήταν εφικτό.
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συνθήκες παραγωγής και κυκλοφορίας»2. Ο ιστορικός υλισμός, 
με τη σχηματική μορφή που παίρνει στη Γερμανική Ιδεολογία, 
μπόρεσε έτσι να παράγει την κριτική που υποτείνει τα ιστορικά 
έργα και που καθοδήγησε την επαναστατική δραστηριότητα του 
Μαρξ το 1848. Με την περισσότερο αναπτυγμένη μορφή του ο ι
στορικός υλισμός υπήρξε η θεωρία που έκανε δυνατή την πρακτι
κή πολιτικής καθοδήγησης της 1ης Διεθνούς. Και ακόμα, τέλος, 
μπόρεσε να επενδυθεί σε νέες ιστορικές αναλύσεις που, μετά το 
1871, έκαναν τον απολογισμό μιας ολόκληρης φάσης του εργατι
κού κινήματος και αποσαφήνισαν τις προοπτικές της νέας φά
σης. Παρ’ όλα αυτά, παρά το ότι η μαρξιανή ανάλυση μπόρεσε 
να επενδυθεί στο πολιτικό πεδίο, τα καθαυτό πολιτικά κείμενα, 
που αποτελούν και ιστορικές αναλύσεις, δεν βρίσκονται στο ίδιο 
θεωρητικό επίπεδο με την κριτική της πολιτικής οικονομίας.

Αυτή η άνιση ανάπτυξη —που οπωσδήποτε αντικατοπτρίζει 
την άνιση ανάπτυξη του ίδιου του εργατικού κινήματος, υποταγ
μένου ακόμα στην αστική πολιτική ηγεμονία— επιτάθηκε ακόμα 
περισσότερο από την ερμηνεία εκείνη που κατέληξε να αντιπαρα- 

! θέτει την κριτική της πολιτικής οικονομίας και τις ιστορικο- 
στρατηγικές αναλύσεις. Πολλοί σχολιαστές, βασισμένοι στην ι
δέα του νεαρού Μαρξ περί της ριζικής διάλυσης της πολιτικής ως 
πραγματωμένης αφαίρεσης, εξάλειψαν αυτό που παρέμεινε πρό
θεση του ώριμου Μαρξ, δηλαδή μία επαναστατική, αλλά ενιαία ε
πιστήμη για ολόκληρο τον καπιταλιστικό οικονομικο-κοινωνικό 
σχηματισμό. Έ τσι, έφτασαν να αντιπαραθέτουν μία μαρξιανή 
κοινωνιολογϊα και πολιτειολογία, διαχωρισμένες και οι δύο τους 
από την κριτική της πολιτικής οικονομίας. Στους κόλπους του 
πρακτικού μαρξισμού του εργατικού κινήματος, αυτή η εξάλειψη 
της κριτικο-επαναστατικής του ενότητας συνόδευσε πάντα τις 
φάσεις της πολιτικής στασιμότητας ή της στρατηγικής κρίσης. 
Διαχωρισμένη από την κριτική της πολιτικής οικονομίας, η κρι
τική της πολιτικής κινδυνεύει να περιπέσει σε μία τυπολογία του 
αστικού Κράτους, ή μία βουλησιοκρατική και εργαλειακή αντί
ληψη της πολιτικής πάλης των τάξεων (ανάγοντας σε δαιμονιακή 
οντότητα την τάξη-υποκείμενο, που θεωρείται απόλυτα κυρίαρχη 
του οργάνου της). Διαχωρισμένη από τη μεταγραφή της σε κριτι
κή της πολιτικής, η κριτική της πολιτικής οικονομίας εκφυλίζε
ται σε τεχνικιστική και οικονομιστική θεωρία των παραγωγικών 
δυνάμεων. Τίποτα δεν είναι περισσότερο αντίθετο προς το πνεύ
μα του έργου του Μαρξ, από το να εισάγουμε μία διαίρεση ανάμε
σα στο οικονομικό και το πολιτικό: η προοπτική της κριτικής

2. Contribution ά la critique de Γ economic politique, Εκδ. Ed. Socialcs. Paris 1957, 
σελ. 172.
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της πολίτικης οικονομίας, σ’ αυτό το ίδιο το Κεφάλαιο, είναι η ε
νιαία ανασύνθεση του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος, 
με αφετηρία τη θεμελιακή σχέση παραγωγής. Αυτό που μπορούμε 
να ονομάσουμε πραγματική κοπερνίκεια επανάσταση του Μαρξ, 
συνίσταται σε αυτή την ανασύσταση της ανάλυσης των σχέσεων 
παραγωγής, που είναι συγχρόνως και ανασύσταση της πολιτικής 
και κοινωνικής προβληματικής στο σύνολό της. .

Μένει, λοιπόν, να προσδιορίσουμε, τι συγκεκριμένα μπόρεσε 
να υλοποιήσει ο Μαρξ από αυτήν τη συνολική και ενιαία ανασύ
σταση στο καθαυτό πεδίο της κριτικής της πολιτικής. Θα διακρί
νουμε τρεις φάσεις, ή τρεις μορφές, της εν λόγω κριτικής:

α) Μία κριτική της πολιτικής που προηγείται μεν χρονικά, αλλά 
οδηγεί στην κριτική της πολιτικής οικονομίας (1841-1844). Η κρι
τική αυτή, που έχει σαν αντικείμενό της το δίκαιο και το συνταγ
ματικό Κράτος της νεότερης εποχής, επενδύεται πρακτικά σε μία 
τοποθέτηση που οδηγεί τον Μαρξ στο πέρασμα από τις θέσεις του 
ριζοσπαστικού δημοκρατισμού σε εκείνες του κομμουνισμού, ως 
.κριτικής αυτού του δημοκρατισμού. Ο ορίζοντας της πρώτης ρυ- 
τής κριτικής είναι το τέλος της πολιτικής ως σφαίρας διαχωρι
σμένης από τις ουσιώδεις σχέσεις της κοινωνίας -των- ιδιωτών. 
Το προλεταριάτο εξατομικεύεται ως καθοριστικός όρος της θε
μελιακής αντίφασης αυτής της κοινωνίας, ως καταλύτης της.

β) Μία κριτική της πολιτικής —αλληλένδετη με την πρώτη μορ
φή ιστορικού υλισμού— που πυρήνας της είναι ο ανταγωνισμός 
στη θεμελιακή σχέση παραγωγής (κεφάλαιο/εργασία). Συνδεδε- 
μένη με την πολιτική πάλη των τάξεων για τον κομμουνισμό, η 
κριτική αυτή διαμορφώνεται με επίκεντρό της την άνοδο των ε
παναστατικών αγώνων του 1848 και καταλήγει σε συμπεράσματα 
με αναλυτική διεισδυτικότητα, που συχνά αποσιωπήθηκαν από 
όλες τις πλευρές. Η εν λόγω κριτική δίνει τη δυνατότητα να μελε
τηθεί προσεκτικά η σχέση μεταξύ δημοκρατίας και επαναστατι
κής μετάβασης (1845-1852).

γ) Βασισμένος σε μία καθοριστική ανάπτυξη της κριτικής της 
πολιτικής οικονομίας και σε έναν εμπειρικό απολογισμό μιας ο
λόκληρης φάσης της ταξικής πάλης, ο Μαρξ επεξεργάζεται μία 
κριτική της πολιτικής στα πλαίσια του προσδιορισμού μιας πολι
τικής διαδικασίας μετάβασης. Η κριτική αυτή παραμένει κάπως 
μετέωρη και υπολείπεται θεωρητικά σε σύγκριση με το Κεφάλαιο. 
Αν αυτή η διόρθωση επιτρέπει να δικαιώσουμε ορισμένους κοι
νούς τόπους της μαρξιστικής βουλγκάτας, απ’ την άλλη, η πιθα
νή της συνάρθρωση με την κριτική της πολιτικής οικονομίας γί
νεται με δεσμούς ισχνούς και ελάχιστα επεξεργασμένους (1871- 
1875).
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I. Η  κριτική της πολιτικής ως αφαίρεσης

Δεν θα ασχοληθούμε εδώ με τα έργα που γράφτηκαν πριν από 
την Κριτική της Εγελιανής Φιλοσοφίας του Κράτους και του Δ ι
καίου (1843)' στο τελευταίο αυτό κείμενο θα καταδείξουμε την 
πρώτη κριτική της πολιτικής, τη ριζοσπαστικότερη, που διαμορ
φώθηκε μέσα σε μία διαδικασία ρήξης με τους νέους εγελιανούς, 
με τη νεότερη φιλοσοφία του φυσικού δικαίου και με την εγελιανή 
κριτική αυτής της φιλοσοφίας. Η εν λόγω κριτική δεν αντιπροσω
πεύει παρά μία μεταβατική φάση, αφού οδηγεί σε μία πρώτη κρι
τική της πολιτικής οικονομίας, ως προς την οποία το Εβραϊκό 
Ζήτημα (1843) λειτουργεί σαν εισαγωγή. Στο δεύτερο αυτό κείμε
νο (που δεν πρέπει να το εξομοιώσουμε με το προηγούμενο), η πο
λιτική χειραφέτηση —την οποία έχει επωμισθεί το σύγχρονο αντι
προσωπευτικό Κράτος στην πάλη του εναντίον του ημι-φεουαλι- 
κού Κράτους— εμφανίζεται η ίδια σαν ανεπαρκής. Ο Μαρξ προ
σβλέπει στη μεταλλαγή τής σε κοινωνική χειραφέτηση, δηλαδή 
στον κομμουνισμό. Μολονότι αυτός ο κομμουνισμός εξακολου
θεί να είναι ουτοπικός —αφού δεν έχει ενοφθαλμισθεί στον ειδικό 
προσδιορισμό των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής— ωστό- 

. σο παίζει καθοριστικό ρόλο, αφού προκαλεί μία αλλαγή θέσης 
(πολιτικής) που με τη σειρά της θα φέρει μία θεωρητική αλλαγή: 
διαγράφεται καθαρά μία αυτόνομη θεωρία γ ια  τα ξεχωριστά συμ
φέροντα του προλεταριάτου. Η κομμουνιστική «ιδεολογία» (που 
έχει ήδη καθοριστεί ειδικά, αφού δεν παρουσιάζεται σαν κάποιο 
εξισωτικό ιδανικό που πρέπει να πραγματωθεί) προοιωνίζει την 
«επιστημονική», αναλυτικο-διαλεκτική της ανάπτυξη. Αν και 
περισσότερο αναγνωρίζει το προλεταριάτο και λιγότερο γνωρίζει 
τον ιστορικό του ρόλο, ωστόσο αυτή η ίδια η γνώση δεν θα μπο
ρούσε να συγκροτηθεί παρά χάρη σε τούτη την αρχική αναγνώρι
ση.

Αυτή η πρώτη κριτική της πολιτικής ως σφαίρας μιας αφηρη- 
μένης, «καθαρά πολιτικής», χειραφέτησης, είναι περισσότερο
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πολύπλοκη από όσο αφήνει να πιστεύουμε. Γιατί μπορεί μεν ο 
Μαρξ να πλησιάζει στο θετικό αναρχισμό του Σαιν-Σιμόν (αντι
κατάσταση της διακυβέρνησης των ανθρώπων από τη διοίκηση 
των πραγμάτων), ή σε εκείνον του Προυντόν (απορρόφηση από 
την κοινωνία των διαχωρισμένων πολιτικών λειτουργιών, στη βά
ση της λαϊκής πρωτοβουλίας), αλλά δεν ευθυγραμμίζεται με αυτή 
την αναρχική προοπτική: δεν συμμερίζεται τη θεωρητική προτε
ραιότητα της απόλυτης ελευθερίας του ατόμου και δεν περιορίζε
ται να εκθειάζει την αυθεντική γονιμότητα του κοινωνικού απέ
ναντι στη μη αυθεντικότητα του πολιτικού Κράτους. Το κίνημα 
κριτικάρει την πολιτική, εντάσσοντάς την πάλι στην ουσιώδη 
σφαίρα της κοινωνίας -των- ιδιωτών, αλλά δεν μεταβάλλει γι’ αυ
τόν το λόγο την πολιτική σφαίρα σε επιφαινόμενο, με προσωρινό 
«στάτους». Η πολιτική —πεδίο του Κράτους και του δημοσίου δι
καίου— δεν είναι η επιφαινόμενη όψη που η χαρακτηριστική της 
διαίρεση (αυτή που αντιπαραθέτει τους διαιρεμένους και συγχρό
νως ενωμένους πολίτες μέσα στην αμοιβαία τους εξάρτηση από 
το Κράτος, το οποίο υποτίθεται πως εκπροσωπεί τη γενική τους 
βούληση) θα αντανακλούσε τη διαίρεση η οποία προσιδιάζει στην 
κοινωνία -των- ιδιωτών —που η ίδια συνιστά μία ανταγωνιστική 
αντίθεση μεταξύ των ιδιωτικών συμφερόντων. Το πέρασμα στην 
κριτική της πολιτικής οικονομίας δεν υποδηλώνει κάποια γραμ
μική διαδοχή ή αναγωγή. Υπάρχει, πράγματι, ένα είδος συγχρο
νίας ανάμεσα στη γέννηση της κριτικής της πολιτικής οικονο
μίας, ως μήτρας των νεότερων διαχωρισμών (με τον νόμο της, τη 
διαίρεση των συμφερόντων), και στην κριτική της πολιτικής, ως 
διαχωρισμένης σφαίρας ενοποίησης των ατομικών βουλήσεων υ
πό και μέσα από το συνταγματικό Κράτος. Πρέπει να συνδέσου
με σε μια ενιαία προοπτική τη διπλή αυτή κριτική: πρόκειται, 
πράγματι, για μία διπλή κοινωνικοποίηση ή οικειοποίηση του 
Κράτους και της κοινωνίας -των- ιδιωτών από τους «απλούς» αν
θρώπους.

Πρέπει να επισημάνουμε μία διαφορά στο εσωτερικό αυτής της 
προβληματικής, ανάμεσα στην Κριτική της Εγελιανής Φιλοσοφίας 
του Κράτους και του Δικαίου και στο Εβραϊκό Ζήτημα. Πρόκειται 
για διαφορά αντικειμένου: η Κριτική έχει τις ρίζες της σε μία κρι
τική της πολιτικής φιλοσοφίας του Χέγκελ και του πρωσικού 
κράτους που τη γενικεύει στη συνταγματική δημοκρατία και γίνε
ται από τις θέσεις ενός ριζοσπαστικού δημοκρατισμού. Το Εβραϊ
κό Ζήτημα είναι η αποκλειστική κριτική της πολιτικής δημοκρα
τίας ως αφαίρεσης και ως αλλοτρίωσης και γίνεται από τις θέσεις 
του κομμουνισμού, που νοείται ως κοινωνική και ανθρώπινη χει
ραφέτηση. Σε ότι αφορά την Κριτική, ο Μαρξ ξεκινά στην αρχή έ
χοντας σαν βάση του την πιο γενική αντιθεωρησιακή κριτική και, 
επικαλούμενος την «ειδική λογική του ειδικού αντικειμένου», κα
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ταδείχνει την ασυνέπεια του Χέγκελ. Για τον Μαρξ, ο τελευταίος 
δεν ξεπερνά παρά φαντασιακά τα όρια των θεωρητικών του φυσι
κού δικαίου: πιστεύει ότι, μέσα στη συγκεκριμένη οικουμενικότη- 
τα του Κράτους, ξεπερνά τον ατομισμό των ιδιωτικών βουλήσεων 
που συνδέονται μεταξύ τους με το συμβόλαιο. Συγκεκριμένα, για 
τον Χέγκελ, οι αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες ε
νοποίησης και οικουμενοποίησης των ατομικών βουλήσεων, δεν 
μπορούν να διαμεσοποιηθούν από το Κράτος παρά μόνο αν αυτό 
συναρθρωθεί με τις Sttinde*, συντεχνιακές ενώσεις μεσαιωνικού 
τύπου, επαγγελματικά προσδιορισμένες3. Οι StHnde θα είχαν, υ
ποτίθεται, το προνόμιο να διαμεσοποιούν τον ιδιωτικό-ατομιστι- 
κό χαρακτήρα των ατόμων και τη συγκεκριμένη οικουμενικότη- 
τα του Κράτους, ενώ τους αποδίδεται και κάποιος ρόλος στην ορ
γάνωση της νομοθετικής σφαίρας. Σχολιάζοντας τις παραγρά
φους 302-303 των Αρχώ ν της Φιλοσοφίας του Δικαίου, ο Μαρξ εγ
κωμιάζει τον Χέγκελ για το ότι έχει συλλάβει το διαχωρισμό ανά
μεσα στην ιδιωτική και στη δημόσια σφαίρα, που χαρακτηρίζει 
ειδικά τη νεότερη ιστορία' του ασκεί, όμως, κριτική επειδή αυτόν 
το διαχωρισμό τον ξεπέρασε μόνο φιλοσοφικά, θεσπίζοντας —με 
την τεχνητή διαμεσοποίηση αυτών των Smde, ή «τάξεων»** 
—μία φαντασιακή ταυτότητα ανάμεσα στις δύο σφαίρες.

* Αφήσαμε τον όρο αμετάφραστο γιατί τον εξειδικεύει εννοιολογικά/θεωρητικά ο ί
διος ο συγγραφέας («συντεχνιακές ενώσεις μεσαιωνικού τύπου...»). Για μία συνοπτι
κή ενημέρωσή στο πρόβλημα των «νομοκατεστημένων τάξεων», ο αναγνώστης 
μπορεί να συμβουλευθεί το έργο του Τ.Β. Bouomorc. Κοινωνιολογία, Εκδ. «(iuicn- 
bcrg». Αθήνα 1974, σελ. 126 επ. Σχετικά με την ερμηνευτική απόδοση του όρου, βλ. 
το σχόλιο του Μπάμπη Λυκοΰδη στο, Κ. Μαρξ, Κριτική της Εγελιανής Φιλοσοφίας 
του Κράτους και του Δικαίου, Εκδ. «Παπαζήση», Αθήνα 1978, σελ. 190' επίσης, τη 
μελέτη του Ζωρζ Γκύρβιτς. Μελέτες για τις κοινωνικές τάξεις, Εκδ. «Gutenberg», Α
θήνα 1976, σελ. 203, υποσημ. του επιμελητή Δ. Τσαούση' Hcnril.cfohvrc. Η μαρξι
στική θεωρία του Κράτους, Εκδ. «Έρασμος», Αθήνα 1977, σελ. 22, υποσημ. του με
ταφραστή. Με τον όρο «καταστατικές» ή «νομοκατεστημένες» τάξεις αποδίδει ο 
Κων. Τσουκαλάς τον αγγλικό όρο estates, τον γαλλικό ordres και τον γερμανικό 
Slande βλ. Κων. Τσουκαλάς, Κοινωνική ανάπτυξη και Κράτος..., Εκδ. «θεμέλιο», 
Αθήνα 1981, σελ. 295.
3. Κριτική της Εγελιανής Φιλοσοφίας του Κράτους και του Δικαίου, όπ. παρ., σελ. 
63.
· ·  Μεταφράζουμε έτσι τον γαλλικό όρο etals. Tu unnyciyiMi ι ro.hi/.cdvouv την αντι
διαστολή των νομικά προσδιορισμένων κοινωνικών μορφωμάτων της συντεχνιακής 
φεουδαρχικής κοινωνίας από τις παραγωγικά καθορισμένες τάξεις του καπιταλιστι
κού σχηματισμού. Προτιμήσαμε αυτό τον όρο, και όχι, π.χ., τον όρο σώμα (βλ. En
cyclopedic dc la Pliiade, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Εκδ. «Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 
Τραπέζης», Αθήνα 1978, υποσημ. του μεταφραστή, σελ. 182), ή τον όρο κατάσταση 
(βλ. στο ίδιο, σελ. 248), που εντάσσεται σε μία ειδική προβληματική του A. Comte, 
γιατί θεωρήσαμε ότι, πέρα από τους ειδικότερους προσδιορισμούς του συγκεκριμέ
νου φεουδαλικού κοινωνικού προτύπου, εδώ αρκεί η «γραμματική» διαφοροποίηση 
του όρου (που υποδηλώνεται με τα εισαγωγικά) από την κοινωνική τάξη του καπιτα
λισμού.
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Στην πραγματικότητα ο Χέγκελ αφήνει το Κράτος κάτω από 
την κυριαρχία των συμφερόντων της ατομικής ιδιοκτησίας. Και, 
ακόμα χειρότερο, οπισθοδρομεί σε σχέση με τις θεωρίες περί κοι
νωνικού συμβολαίου τις οποίες θεωρεί ανάξιες λόγου. Αν αυτές οι 
δημοκρατικο-φιλελεύθερες θεωρίες ανάγουν σε θεωρητικό επίπε
δο το νεότερο διαχωρισμό του ιδιωτικού και του δημόσιου, απ’ 
την άλλη, υποστηρίζουν την αρχή της αντιπροσωπευτικής πολι
τειακής συγκρότησης (εκλογή των μελών της νομοθετικής Συνέ
λευσης), και είναι περισσότερο έντιμες γιατί δεν προσφεύγουν 
στις «οργανικές» συντεχνιακές ενώσεις του Μεσαίωνα για να ξε- 
περάσουν τον εσωτερικό διαχωρισμό του νεότερου κόσμου. Ο 
Χέγκελ θέλει το μεσαιωνικό σύστημα των «τάξεων» (Sttinde), αλ
λά με τη νεότερη έννοια της νομοθετικής εξουσίας, και θέλει τη 
νομοθετική εξουσία, αλλά ενσωματωμένη στο μεσαιωνικό σύ
στημα των Stiinde*. Έτσι, ο Χέγκελ οπισθοδρομεί στη μεσαιωνι
κή άποψη για να ξεπεράσει την αντίφαση της νεότερης εποχής, 
που την προσδιορίζει ως αντίφαση ανάμεσα στην κοινωνία -των- 
ιδιωτών και στην πολιτική κοινωνία. Από αυτή την άποψη, η θεω
ρία του φυσικού δικαίου —που αποκορύφωμά της είναι η διακή
ρυξη των «δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη» και που 
θέτει το αίτημα του διαχωρισμού ανάμεσα σε κοινωνία -των- ιδιω
τών και πολιτικό Κράτος —είναι περισσότερο συνεπής, για το λό
γο ότι αποτελεί «τη ντε φάκτο έκφραση της πραγματικής σχέσης 
του Κράτους και της αστικής κοινωνίας -των- ιδιωτών, του δια
χωρισμού τους»*. Για τον Μαρξ, λοιπόν, και σε σχέση με τον 
Χέγκελ, «το αντιπροσωπευτικό καθεστώς αποτελεί μια μεγάλη 
πρόοδο, γιατί είναι η ανοιχτή, μη παραποιημένη, συνεπής έκφρα
ση της νςότερης κατάστασης του Κράτους. Είναι η φανερή αντί
φαση»5.

Είναι, επομένως, η νεότερη πραγματικότητα που διέπεται από 
μία διαδικασία πραγματικής αφαίρεσης. Η «κοινωνία -των- ιδιω
τών», την οποία ο Μαρξ έχει ανάγει στην ατομιστική αντιπαράθε
ση των ιδιωτικών συμφερόντων, δημιουργεί το «πολιτικό Κρά
τος» ως αφαίρεση του εαυτού της, προορισμένη να ξεπεράσει 
φαντασιακά τις εσωτερικές της συγκρούσεις στον εγκόσμιο ου
ρανό του νεότερου δικαίου.

Η Κριτική μπορεί στο εξής, ξεπερνώντας τον Χέγκελ και το α
στικό φυσικό δίκαιο, να προσδιορίσει το πεδίο που κατέκτησε: 
την ανάλυση του διαχωρισμού της κοινωνίας -των- ιδιωτών και

4. Κριτική της Εγελιανής Φιλοσοφίας..., όπ. παρ., σελ. 63 
• Στο ίδιο, σελ. 117
5. Στο ίδιο, σελ. 117.
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του πολιτικού Κράτους. Εδώ, επιχειρείται μία διπλή αντιπαράθε
ση, που μόνον αυτή επιτρέπει να ορισθεΐ το πολιτικό Κράτος. 
Πράγματι, το τελευταίο ορίζεται, αφ’ ενός μεν σε σχέση με την 
κοινωνία -των- ιδιωτών, αφ’ ετέρου δε —και βαθύτερα— σε σχέ
ση με το υπόβαθρο αυτής της κοινωνίας -των- ιδιωτών, τη «ζωή 
του λαού», ή πραγματική δημοκρατία. Έτσι, και κατά πρώτο λό
γο, η κοινωνία -των- ιδιωτών, ως κοινωνία μη πολιτική που καθο
ρίζεται από τις συγκρούσεις της συμφερόντων, παράγει την καθα
ρά πολιτική σφαίρα, με τον φορμαλισμό της και τον γραφειοκρα- 
τισμό της, ως αφηρημένη και ανίσχυρη διαμεσοποίηση αυτών 
των συμφερόντων. Σε αυτό το επίπεδο, η κοινωνία -των- ιδιωτών, 
επειδή είναι ατομιστική, έχει ως συνακόλουθο μία «καθαρή» πο
λιτική σφαίρα. Αντίστροφα, η τελευταία είναι συνάρτηση της 
πρώτης και εξαντλείται στη φαινομενική διαμεσοποίηση των ι
διωτικών συμφερόντων, δηλαδή, στην πραγματικότητα, στην α
ναπαραγωγή των κυρίαρχων συμφερόντων. Ταυτόχρονα, όμως, 
κάτω από τον ατομισμό της κοινωνίας -των- ιδιωτών, εκδηλώνε
ται, αλλοτριωμένη, διαχωρισμένη από τον εαυτό της, η ουσιαστι
κή ζωή του λαού, η αληθινή δημοκρατία που είναι η πρώτη και α
ποφασιστική στιγμή αυτού του ατομισμού. Οπότε, το πολιτικό 
Κράτος ορίζεται, σε τελική ανάλυση, σε σχέση με την παρεμποδι
σμένη ζωή του λαού που είναι το υπόβαθρό του. Ο λαός (υποκεί
μενο) αλλοτριώνεται στην ατομιστική κοινωνία -των- ιδιωτών, η 
οποία παράγει τούτη την αφαίρεση του εαυτού της (φαντασιακή 
διαμεσοποίηση) που είναι το Κράτος. Η ειδική λογική του ειδικού 
αντικειμένου αποκαθιστά το αληθινό υποκείμενο, το είδος, και 
καταγγέλει μέσα στο πολιτικό Κράτος το αλλοτριωμένο κατηγο
ρούμενο αυτού του είδους: από τη φύση του ως θεσμική αντιπρο
σώπευση, το Κράτος δεν αφήνει καθόλου χώρο στην αποκατά
σταση του ουσιαστικού, που είναι η ζωή του λαού, αφού αντανα
κλά τη διαίρεση αυτής της ζωής μέσα στον ατομισμό των συμφε
ρόντων. Η ζωή του λαού περνά μέσα από το πολιτικό Κράτος, για 
το βασικότερο λόγο ότι διαιρείται από την πραγματική αντίθεση 
των ιδιωτικών συμφερόντων που ορίζει την κοινωνία -των- ιδιω
τών. Έ τσι, η ειδική λογική του ειδικού αντικειμένου είναι η λογι
κή των πραγματικών αντιθέσεων που διαιρούν το είδος, καθορί- 
ζοντάς το ως διαμελισμένη κοινωνία -των- ιδιωτών*.

Από την προβληματική αυτή απορρέει και η θετική θέση που α
ποτελεί τον άξονα της Κριτικής και της πολιτικής της μεταγρα

6. Στο ίδιο, σελ. 64 (για την δημοκρατία) και σελ. 121-122 (για τον ατομισμό της κοι
νωνίας -των- ιδιωτών: το πολιτικό Κράτος είναι μια αφαίρεση αυτής της κοινωνίας).
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φής: είναι το ανθρώπινο άτομο —στη συνένωσή του με τα άλλα ά
τομα ως λαός— που αποτελεί το υποκείμενο, το είδος, τον πρω
ταγωνιστή και το δημιουργό του ιστορικο-κοινωνικού του κό
σμου. Το Κράτος, στο συστατικό διαχωρισμό του με την κοινω
νία -των- ιδιωτών, ανάγεται και πάλι όχι στον αφηρημένο άνθρω
πο του Φώυερμπαχ, αλλά στο λαό, ουσία και causa sui (αιτία του 
Σ.τ.Μ .). Η έννοια λαός, ορισμένη μέσα από έναν έξοχο συνδυα
σμό του Σπινόζα και του Ρουσώ, επιβάλλεται ως βαθμίδα μεταδι- 
καιϊκή αντίθετη στο φορμαλισμό, ανεπίδεικτη φορμαλιστικής α
ναγωγής, αρχετυπική ολότητα της αναπαλλοτρίωτης κυριαρ
χίας. Ο Μαρξ αναπτύσσει εδώ μία ιδιότυπη υλιστική θεώρηση, ό
χι τόσο ιστορική όσο δημοκρατική (αν αυτή η διατύπωση έχει κά
ποιο νόημα), που μεταφράζεται σε πολιτικό αγώνα για τη δημο
κρατία. Για τον Μαρξ, η δημοκρατία προσδιορίζεται ως ορθολο
γισμός που πρέπει ακριβώς να πραγματωθεί: η υπάρχουσα πραγ
ματικότητα συνταυτίζεται με την ύπαρξη αυτής της παράλογης 
διαίρεσης ανάμεσα σε καθαρά πολιτικό Κράτος και σε διαμελι
σμένη κοινωνία -των- ιδιωτών7. Έτσι, η πραγματικότητα είναι έ
να σχίσμα ανάμεσα σε μια ειδολογική αφαίρεση, που υπερβαίνει 
φαντασιακά τα εμπειρικά της περιεχόμενα, και σε αυτά τα ίδια 
τα περιεχόμενα. Μέσα σε αυτά τα εμπειρικά περιεχόμενα (τον 
κοινωνικό ατομισμό), και σε αντιπαράθεση με την αφαίρεση αυ
τής της εμπειρικότητας (το καθαρά πολιτικό Κράτος), προωθεί
ται η υλοποίηση της ορθολογικότητας, που είναι συγχρόνως άρση 
της αφαίρεσης και των αντιφάσεων του εμπειρικού κόσμου. Αυτή 
η προώθηση συντελεϊται από τον λαό-ουσία-δημοκρατία. Η τε
λευταία «είναι η ουσία κάθε πολιτικού καθεστώτος, ο κοινωνικο
ποιημένος άνθρωπος σαν ξεχωριστό πολιτικό καθεστώς8». Μό
νον η δημοκρατία ξεφεύγει από την κατάρα της «καθαρής», ή α- 
φηρημένης, πολιτικής: το είδος, ως αυτοπροσδιορισμός του λα
ού, υλοποιεί την έννοιά του μέσα στην πραγματικότητα. Ο demos 
(δήμος) δεν χάνεται πια μέσα στον φορμαλισμό της δικαιϊκοπολι- 
τικής αφαίρεσης, προσλαμβάνει επιτέλους την τυπική μορφή που 
συνταιριάζει με την εσωτερική του αρχή. Επανακτά την αρχετυ
πική του ελευθερία, πραγματοποιώντας τη «διάλυση» της «καθα
ρής» οικονομίας της κοινωνίας -των- ιδιωτών και της «καθαρής» 
πολιτικής του γραφειοκρατικού φορμαλισμού. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο, ο Μαρξ προσβλέπει στη μετατροπή της αντιπροσωπευ

7. Στο iSio, σελ. 103-104 «Δεν κροσάχτουμε στον Χέγκελ το γεγονός ότι κεριγράφει 
την ουσία του σύγχρονου Κράτους όκως είναι, αλλά ότι παρουσιάζει αυτό κου είναι 
σαν την ουσία του Κράτους. Το ότι το έλλογο είναι κραγματικό φαίνεται ακριβώς 
στην αντίφαση της καράλογης πραγματικότητας, κου χαντού και χάντοτε είναι το 
αντίθετο αυτού κου λέει και κου λέει το αντίθετο αχό αυτό κου είναι».
8. Στο iiio, σελ. 6J
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τικής δημοκρατίας σε αληθινή δημοκρατία, διαμέσου μιας διαδι
κασίας εκτεταμένης πολιτικοποίησης της κοινωνίας -των- ιδιω
τών.

Παραμένει ένα πρόβλημα, που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για 
την επαναγωγή της κριτικής της πολιτικής στην κριτική της πολι
τικής οικονομίας. Πράγματι, πώς μπορεί να εξηγηθεί η καθυστέ
ρηση της πραγματικότητας σε σχέση με την έννοιά της και η μη 
ολοκλήρωση της δημοκρατίας μέσα στον εμπειρικό κόσμο; Πρέ
πει να λάβουμε υπόψη την αντίσταση του εμπειρικού κόσμου 
στην εισδοχή της έννοιας στους κόλπους του. Αυτή η αντίσταση 
μορφοποιείται στον κοινωνικό ατομισμό. Ο Μαρξ απορρίπτει την 
εγελιανή θέση, σύμφωνα με την οποία το Κράτος είναι ξεχωρι
στός όρος που διαφοροποιείται στο εσωτερικό της ίδιας ουσίας 
για να συγκροτήσει το άλλο της (την κοινωνία -των- ιδιωτών) μέ
σα στην ίδια ενότητα. Προσεγγίζει το πρόβλημα της γένεσης των 
υφιστάμενων αντιθέτων, διακρίνοντάς την από τη γένεση των 
προσδιορισμών της έννοιας. Εξ’ ου και το ερώτημα που αποτελεί 
τον ορίζοντα του αμέσως επόμενου έργου του 1843 (Εβραϊκό Ζή
τημα): με ποιους μηχανισμούς η κοινωνία -των- ιδιωτών και το 
Κράτος —δύο πραγματικά αντίθετα— συγκροτούνται σε δύο 
πραγματικά άκρα; Ο Μαρξ ξεπερνά τότε τη ριζοσπαστική δημο
κρατική του οπτική: ορίζει την πολιτική δημοκρατία ως τον θε
σμικό τόπο της διαίρεσης ανάμεσα σε ιδιωτική και σε πολιτική 
σφαίρα, που αποτελεί γνώρισμα ειδικά της νεότερης ιστορίας. 
Στον νεότερο κόσμο οι σφαίρες αυτές αυτονομούνταΓ η ενότητά 
τους δεν μπορεί να είναι παρά η ενότητα του διαχωρισμού τους. Η 
πρακτική επένδυση μιας κομμουνιστικής θέσης καθίσταται αλ- 
ληλένδετη με την επέκταση της κριτικής στο αυθεντικά δημο
κρατικό Κράτος, που το ίδιο έγινε μορφή πολιτικής κυριαρχίας 
του κοινωνικού ατομικισμού. Ο Μαρξ προσδιορίζει ένα νέο πε
δίο, τις πρώτες υποθέσεις για μία ανατομία της κοινωνίας -των- ι
διωτών. Η τελευταία —κοινωνία των «ανθρώπων», των (ηθικών) 
«προσώπων»— είναι στην πραγματικότητα κοινωνία της ατομι
κής ιδιοκτησίας: είναι δομημένη σύμφωνα με μια συνένωση που 
διαχωρίζει —ή με ένα διαχωρισμό που συνενώνει— άτομα τα ο
ποία υπόκεινται ντε φάκτο σε έναν καθαρά οικονομικό καταναγ
κασμό. Η σφαίρα της ατομικής ιδιοκτησίας και του εμπορευμα- 
τικού συμβολαίου χρειάζεται ως λειτουργικό οργανωτικό της 
συμπλήρωμα την πολιτική σφαίρα του καθαρά αντιπροσωπευτι
κού Κράτους και του συμβολαίου συνένωσης (των πολιτών). Αυ
τό το Κράτος είναι συγχρόνως δημιούργημα και προϋπόθεση, δη
λαδή αναπτυγμένη μορφή της δικής του ενοποίησης. Η πολιτική 
χειραφέτηση στην οποία απέβλεπε η Κριτική, υποβάλλεται με τη 
σειρά της σε κριτική: αυτή η χειραφέτηση προϋποθέτει στην 
πράγματικότητα την αναγνώριση της κυριαρχίας του ιδιωτικού,
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του αστού ανθρώπου9.
Έ τσι, στο Εβραϊκό Ζήτημα, το πρόβλημα μετατοπίζεται: αν η 

πολιτική χειραφέτηση συμβιβάζεται με (και επομένως περιορίζε
ται από) την κυριαρχία του «ιδιώτη ανθρώπου», του αστού, απ’ 
την άλλη είναι ατελής και φενακιστική. Παραμένει πολιτική αλ
λοτρίωση. Πέρα από τα όρια αυτής της χειραφέτησης, ανοίγεται 
η προοπτική της κοινωνικής ή ανθρώπινης χειραφέτησης, που 
περνά μέσα από ένα νέο τρόπο οικονομικής οργάνωσης και συμ
βίωσης. Το θεμέλιο της αλλοτρίωσης της πολιτικής δημοκρατίας 
—η εγκόσμια θρησκεία του Κράτους και του πολίτη— έγκειται 
στην αλλοτρίωση της κοινωνικής εργασίας, στο διαχωρισμό του 
πολίτη από την ιδιότητά του ως μέλους της κοινωνίας -των- ιδιω
τών. Η κοινωνική χειραφέτηση δεν μπορεί να συνίσταται παρά 
στην άρση του πολιτικού διαχωρισμού, όχι στη δημοκρατία αλλά 
στην κριτική των βάσεων της δημοκρατίας, όχι στο ελεύθερο 
Κράτος αλλά στην απελευθέρωση από το πολιτικό Κράτος. Έ 
τσι, ο κομμουνισμός παρουσιάζεται σαν το σχέδιο για μία ανα
διοργάνωση των κοινωνικών δυνάμεων, μία επανάκτηση από 
τους παραγωγούς της κοινωνικής τους δύναμης που διαχωρίστη
κε από αυτούς με την πολιτική της μορφή10.

Στο σημείο αυτό, όμως, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί: αν 
η κοινωνική χειραφέτηση είναι καθοριστική, απ’ την άλλη δεν έ
χει την έννοια ότι πρέπει να ακυρώσουμε την πολιτική χειραφέτη
ση, ούτε να καταργήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματα. Αυτά αντι
προσωπεύουν μία σημαντική πρόοδο σε σχέση με τα προνόμια 
της φεουδαρχίας. Η ελευθερία και η ισότητα δεν υποβαθμίζονται 
για το λόγο ότι είναι απλώς δικαιϊκές και αναγνωρίζονται ως λει
τουργικές για την ατομική ιδιοκτησία. Ανάγονται και πάλι, δυνη
τικά, στις πραγματικές, μη 'καταργημένες κοινωνικές σχέσεις. Η 
κριτική του καθαρού πολιτικού λόγου —λειτουργικού μέσα στην 
«καθαρότητά» του ως προς τη συναφή «καθαρότητα» της ατομι
κής ιδιοκτησίας —προϋποθέτει μία ανασυγκρότηση του δικαιϊ- 
κού-πολιτικού στη βάση της κριτικής της πολιτικής οικονομίας 
που έχει μόλις αρχίσει. Η κοινωνική χειραφέτηση διαγράφεται

9. Το Εβραϊκό Ζήτημα, Εκδ. «Οδυσσέας», Αθήνα 1978, οελ. 75. «Εκεί όπου το πολι
τικό κράτος έχει φτάσει την αληθινά αναπτυγμένη μορφή του, ο άνθρωπος διάγει όχι 
απλώς στη σκέψη, στη συνείδηση, αλλά στην πραγματικότητα, στη ζωή, μια διπλή 
—μιαν επουράνια και μια γήινη— ζωή, τη ζωή μέσα στην πολιτική κοινότητα, όπου 
εκδηλώνεται σαν κοινότητα, και τη ζωή μέσα στην κοινωνία των ιδιωτών, όπου δρα 
σαν ιδιώτης άνθρωπος, βλέπει τους άλλους ανθρώπους σαν μέσο, υποβιβάζει τον ε
αυτό του σε μέσο και γίνεται πιόνι ξένων δυνάμεων».
10. Στο ίδιο, σελ. 101. «... μόνον όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει και οργανώνει τις 
'δικές του δυνάμεις’ σαν κοινωνικές δυνάμεις κι έτσι παύει να χωρίζει από τον εαυτό 
του την κοινωνική δύναμη με τη μορφή της πολιτικής δύναμης —μόνο τότε ολοκλη
ρώνεται η ανθρώπινη χειραφέτηση».
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σαν μία νέα ενότητα οικονομίας και πολιτικής. Το ανώτερο (η 
πολιτική σφαίρα εθελοντικής διεύθυνσης) δεν μπορεί να ανασυ- 
σταθεί παρά από το κατώτερο (την οικονομική σφαίρα). Οι δια
χωρισμένες μορφές αποδίδονται στις νέες κοινωνικές δυνάμεις, 
όχι για να διαλυθούν μέσα τους, αλλά για να ανασυσταθούν ανώ
τερες μορφές με βάση τις νέες αυτές δυνάμεις.

Η  προβληματική αυτή, ωστόσο, παραμένει ασταθής και αντιφα
τική. Η ανάλυση των εσωτερικών μηχανισμών στις δύο σφαίρες 
και των μεταξύ τους σχέσεων δεν ολοκληρώνεται και ο Μαρξ δεν 
μπορεί να υποδείξει τα απαραίτητα «πολιτικά» μέσα για την οι
κοδόμηση ενός χώρου ο οποίος, με κάθε λογική αυστηρότητα, 
δεν μπορεί πια να είναι ο χώρος της «καθαρής» αντιπροσωπευτι
κής δημοκρατικής εξουσίας. Περιορίζεται να υποδείξει το επέ
κεινα της αφαίρεσης του αντιπροσωπευτικού Κράτους, να το ε- 
ξειδικεύσει σε μια νέα κοινωνική αρχή, στη νέα κοινωνική τάξη, 
στο προλεταριάτο. Σε αυτή την επαναστατική δύναμη εναπόκει
ται να προχωρήσει στην άρση των δύο αυτών αντιθετικών όρων, 
που είναι το συνταγματικό Κράτος και η κοινωνία -των- ιδιωτών 
του ιδιοκτησιακού εγωισμού. Παραμένει όμως απροσδιόριστη η 
επαναστατική στιγμή σαν τελευταία «πολιτική» πράξη, με την ο
ποία πραγματοποιείται η κατάλυση του ταξικού Κράτους και αρ
χίζει η διαδικασία κοινωνικοποίησης της εργασίας, που προς το 
παρόν εμποδίζεται από τη διατήρηση των γνωστών κρατικών 
μορφών. Πώς να χρησιμοποιηθούν τα μέσα εκείνα που, μέσα 
στην ίδια τους τη χρήση, πρέπει τελικά να εκλείψουν";

Το προλεταριάτο, αφού οργανωθεί για να «ανατρέψει» το υ- 
πάρχον Κράτος, πρέπει να προχωρήσει στην καταστροφή των 
πολιτικών εργαλείων που χρησιμοποίησε για να καταλύσει τον 
παλιό κόσμο. Αν ο χώρος μέσα στον οποίο οικοδομείται ο κομ
μουνισμός, δεν μπορεί να είναι ο χώρος της δημοκρατικής αστι
κής πολιτικής εξουσίας, με ποιο τρόπο μπορούμε να τον προβλέ
πουμε; Πώς να αποφύγουμε τον υποβιβασμό της επαναστατικής 
διαδικασίας σε μία αστραπιαία πολιτική «πράξη» που θα ήταν 
πράξη διάλυσης του πολιτικού σαν τέτοιου και, με αυτή την έν
νοια, τελευταία πολιτική πράξη;

11. Αυτό διατυπώνει ο Μαρξ οτην Εισαγωγή στην Κριτική, που την έγραφε μετά από 
αυτήν, την ίδια εποχή με το Εβραϊκό Ζήτημα: το κίνημα της χειραφέτησης απαιτεί α
πό την απελευθερωτική τάξη «να οργανώσει όλους τους όρους της ανθρώπινης ύ
παρξης ξεκινώντας από την κοινωνική ελευθερία» (όπ. nap., σελ. 29).
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2. Η  ιστορικο-υλιστική κριτική της πολιτικής: 
διαχωρισμός του πολιτικού 

και καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής

Με τη Γερμανική Ιδεολογία (1845), ο Μαρξ προσδιορίζει τελικά 
τη νέα προβληματική σχετικά με την αναπαραγωγή των κοινωνι
κών όρων παραγωγής και των ιστορικών μορφών της. Η προβλη
ματική αυτή είναι ταυτόσημη με εκείνην της πάλης των τάξεων: 
τα ιστορικά φαινόμενα δεν είναι τίποτε άλλο από τις διάφορες 
και σύνθετες μορφές της ταξικής πάλης. Η σύνολη ταξική πάλη 
(οικονομική, κοινωνική, πολιτική, ιδεολογική), καθορίζεται σε 
τελική ανάλυση από την οικονομική πάλη των τάξεων στο πεδίο 
της παραγωγής. Ό λα  τα κείμενα αυτής της περιόδου (που επικεν
τρώνεται στο 1848 και κλείνει με το τέλος της επαναστατικής πε
ριόδου) αποτελούν εξίσου τρόπους για να επενδυθεί στη δική τους 
συγκυρία (που έχει θεωρητική δεσπόζουσα στην Αθλιότητα της 
Φιλοσοφίας του 1847, και πολιτική δεσπόζουσα στα υπόλοιπα έρ
γα) η ακόλουθη ιστορικο-υλιστική θέση: είναι η πάλη των τάξεων 
στο πεδίο της παραγωγής —η οποία διεξάγεται καθημερινά από 
το κεφάλαιο εναντίον των μισθωτών— αυτή που μετατρέπει την 
εργασιακή διαδικασία σε διαδικασία παραγωγής κέρδους και 
που την επαναστατικοποιεί με τις τεχνολογικές της βάσεις. Η κα
θημερινή ταξική πάλη των εργαζόμενων στο πεδίο της παραγω
γής είναι αυτή που εξασφαλίζει —εναντίον των τάσεων του κεφα
λαίου —αφ’ ενός μεν, τις συνθήκες της εργασίας που είναι απα
ραίτητες για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, για την ύ
παρξη της εργατικής τάξης και, αφ’ ετέρου, την προοπτική της 
πρωτότυπης πολιτικής πάλης αυτής της τάξης, που δεν αποβλέ
πει σε μία νέα ταξική κυριαρχία, αλλά στην κατάργηση της ίδιας 
της μισθωτής σχέσης διαμέσου της κατάκτησης της κρατικής ε
ξουσίας.

Στην Αθλιότητα της Φιλοσοφίας (1847), ο Μαρξ πραγματεύεται 
την αντίφαση στην οποία είχε προσκρούσει η προηγούμενη θεω
ρητική του επεξεργασία. Επανέρχεται στη θεωρία της υπέρβασης 
της πολίτικο-κρατικής αρχής, έχοντας σαν αφετηρία του μία θε
ωρία για τη δυναμική των κοινωνικών τάξεων που συνδέει πολιτι
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κή δομή και σχέσεις παραγωγής. Διατυπώνει για πρώτη φορά τη 
θεματική της φάσης της επαναστατικής μετάβασης —φάσης της 
«αντικατάστασης της παλιάς κοινωνίας -των- ιδιωτών από μια 
συνεταιριστική ένωση που θα αποκλείσει τις τάξεις και τον αντα
γωνισμό τους'*». Η πολιτική νίκη του προλεταριάτου δεν έχει σαν 
προορισμό της να θεσμίσει μία νέα κρατική οργάνωση. Διαφορε
τικό από κάθε άλλη τάξη, το προλεταριάτο έχει σαν αποστολή 
του να αποκλείσει την καθαυτό πολιτική εξουσία, μέσα από μια 
νέα συνεταιριστική ένωση. Έτσι, εμφανίζεται το δύσκολο και νέο 
καθήκον του προσδιορισμού της διαδικασίας και των θεσμικών 
μετασχηματισμών που απαιτούνται για την επίτευξη του παραπά
νω σκοπού. Παίρνοντας τις αποστάσεις του από κάθε κατάλοιπο 
προφητισμού, ο Μαρξ θέλει να είναι περισσότερο αναλυτικός και 
διαλεκτικός συγχρόνως: η ταξική πάλη παραμένει μία πάλη πο
λιτική για την κατάργηση της «καθαυτό πολιτικής εξουσίας», 
που είναι «η επίσημη ανακεφαλαίωση του ανταγωνισμού μέσα 
στην κοινωνία -των- ιδιωτών»». Αυτή η ταξική πάλη είναι ένα 
κοινωνικό κίνημα που εμπερικλείει το πολιτικό κίνημα: πέρα από 
την ταξική πάλη, υπάρχει περιθώριο για «κοινωνικές εξελίξεις» 
που δεν είναι πια «πολιτικές επαναστάσεις»*. Έτσι, η πρώτη «ε
πιστημονική» κριτική της πολιτικής οικονομίας δείχνει ότι η αυ
τονόμηση της πολιτικής σφαίρας (με τις εθελοντικές σχέσεις της) 
είναι συνδεδεμένη, λειτουργικά, με τη δομή της ανταλλαγής που 
γίνεται για την παραγωγή, δηλαδή με τη δόμηση της κοινωνίας 
-των- ιδιωτών σε ανταγωνιστικές τάξεις. Αυτή η πολιτική σφαίρα 
προεκτείνει, μεταφράζει —συγκαλύπτοντάς τις ταυτόχρονα— τις 
σχέσεις παραγωγής με τις οποίες συναρθρώνεται. Ο προσδιορι
σμός αυτός, όμως, παραμένει συνοπτικός, γιατί το Κράτος εκ
λαμβάνεται σύμφωνα με μία εργαλειακή αντίληψη, σαν οργανω
τική μορφή της αστικής ταξικής κυριαρχίας. Παρά τον περιορι
σμό αυτόν, όμως, ο Μαρξ εγκαινιάζει τη μελέτη (που δεν πραγμα
τοποίησε τότε) των μηχανισμών μέσα από τους οποίους οι καπι
ταλιστικές σχέσεις παραγωγής μεταγράφονται στη μορφή του 
Κράτους ως «καθολικής έκφρασης» και «βούλησης ελεύθερης» 
και «γενικής». Συγχρόνως, το δημοκρατικό-αντιπροσωπευτικό 
Κράτος εμφανίζεται ως η ειδική μορφή κυριαρχίας της αστικής 
τάξης. Αν το πρόβλημα της μετάβασης προσδιορίζεται για πρώτη 
φορά, αν τίθεται το πρόβλημα της αντικατάστασης της φαινομε
νικής κοινότητας του νεότερου Κράτους (όπου μόνον τα μέλη της

12. Αθλιότητα της Φιλοσοφίας, Εκδ. «Νέοι Στόχου), Αθήνα χ. χρ., σελ. 174*.
•Οι όποιες λεκτικές διαφορές στο ακόσχασμα αυτό ανάμεσα στη δική μας μετά
φραση και αυτήν των «Νέων Στόχων», Οφείλεται στο διαφορετικό πλαίσιο αναφο
ράς κου επιλέγουμε για την δική μας εννοιολογία.
13. Στο ίδιο, σελ. 174.
• Στο ίδιο σελ. 174
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κυρίαρχης τάξης απολαμβάνουν τις ελευθερίες) με την πραγματι
κή κοινότητα των συνεταιρισμένων ατόμων— μέσα στην οποία 
τα πρόσωπα ξαναβρίσκουν την έλλογη ελευθερία τους και τα μέ
σα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους— α π ’ την άλλη, μένει 
να επινοηθούν ιστορικά οι νέες μορφές κοινωνικής οργάνωσης 
που προορίζονται να πραγματοποιήσουν αυτή την «αντικατάστα
ση».

Η επαναστατική περίοδος του 1848 επιτρέπει να ελεγχθούν οι α- 
ναλυτικο-διαλεκτικές ικανότητες αυτής της νέας κριτικής της 
πολιτικής, που διατυπώνεται ταυτόχρονα με τον εγκαινιαζόμενο 
ιστορικό υλισμό. Από αυτή τη χρονολογία και μετά, η κριτική 
της πολιτικής είναι αλληλένδετη με δυο διαδικασίες, που η συγ
χώνευσή τους είναι το χαρακτηριστικό πρόβλημα του «παρόν
τος»: τη διαδικασία εμβάνθυνσης της θεωρητικής ανάλυσης του 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής (με τη θεώρηση της πολιτι
κής σφαίρας ως σφαίρας λειτουργικής για μια κοινωνία ταξική 
και εκμεταλλευτική), και την καθαυτό πολιτική διαδικασία ορ
γάνωσης της εργατικής τάξης σε «γενική» επαναστατική τάξη. 
Αυτός ο πρώτος ιστορικός υλισμός —που δεν έχει ακόμα προσ
διορίσει την προβληματική της υπεραξίας, του υπερπροϊόντος— 
μπορεί να αναλάβει τον άγνωστο μέχρι τότε ρόλο του πρωταγω
νιστή των λαϊκών μαζών, για να τις κατανοήσει και να τις προσα
νατολίσει ως ένα ορισμένο βαθμό. Μολονότι λείπει μία κριτική 
θεωρία των πολιτικών μορφών —συγκροτημένη αλυσιδωτά με 
μία συστηματική κριτική των οικονομικών μορφών— ωστόσο, 
αυτή η κριτική της πολιτικής που δίνει τη δυνατότητα της ρήξης 
του 1845, καθιστά δυνατή την ερμηνεία της ιστορικο-πολιτικής 
συγκυρίας, μία ερμηνεία που διακρίνεται για την αυθεντία της και 
είναι προικισμένη με ένα είδος θεωρητικού «κλασσικισμού».

Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο (1848) αποκτά τώρα πια την 
πραγματική του σημασία14. Κατορθώνει να επενδύσει αυτή την 
κατάκτηση του ιστορικού υλισμού σε μία διπλή κριτική ανάλυση 
του διαχωρισμού της οικονομίας και της πολιτικής, και αυτό γί
νεται με βάση τη θεώρηση ότι αποτελεί οργανωτικό στοιχείο της 
νέας κοινωνικής δύναμης, που επωμίζεται τη διαδικασία της ε
παναστατικής μετάβασης. Έστω και αν παραμένει δέσμιο μιας 
φιλοσοφίας της παγκόσμιας ιστορίας —σε ότι αφορά τον τρόπο 
έκθεσής του— και ενός ορισμένου οικονομισμού —σε ότι αφορά 
την εννοιολόγησή του — το Μανιφέστο συνδέει την κριτική της 
πολιτικής με μία νέα προσπάθεια προσδιορισμού της μεταβατι
κής φάσης (ιδιαίτερα στο κεφάλαιο που αφορά τα επαναστατικά 
μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν μετά την ήττα της αστικής τά

14. Βλ. σχετικά, bin-niic llalihar «I .ι Rectification du Manifesto Communiste», στο 
Cinq itudes du malinalame haiurique, Εκδ. Μ.ιίίτο . Paris 1974.
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ξης, προκειμένου να τεθεί σε κίνηση η διαδικασία για το ξεπέρα
σμα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής)· Περισσότερο από 
μία κριτική της πολιτικής, το Μανιφέστο παρουσιάζει μία θεωρία 
για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας και τη νέου τύπου 
διαχείρισή της από το προλεταριάτο που είναι οργανωμένο σε 
κομμουνιστικό κόμμα. Παρουσιάζει τη μεταγραφή αυτής της 
κριτικής στο πεδίο της στρατηγικής. Αυτή η μεταγραφή περι
λαμβάνει δύο στιγμές: κατάκτηση της κρατικής εξουσίας και 
διαχείριση-μετασχηματισμό της, αφού κατακτηθεί. Η θεωρία για 
την οργάνωση του προλεταριάτου σε επαναστατική τάξη έχει 
σαν βάση της μία πρώτη θεωρία για τις κοινωνικές και πολιτικές 
κρίσεις του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής: η θεμελιακή αν
τίφαση ανάμεσα σε δυνάμεις παραγωγής και σύστημα σχέσεων 
παραγωγής είναι το πεδίο που επιτρέπει στην εργατική τάξη (η ο
ποία ωστόσο καλείται να αποπτωχεύσει για να παράγει περισσό
τερο) να γίνει τάξη γενική.

Ο Μαρξ αναπτύσσει μια κάπως καταστροφική αντίληψη για 
την κρίση, η οποία επιβάλλει στο προλεταριάτο να εγκαθιδρύσει 
τη δική του ταξική πολιτική εξουσία μέσα σε μία σχετικά βραχύ
χρονη επαναστατική διαδικασία. Έτσι, το προλεταριάτο μπορεί 
να περάσει, χωρίς να υπάρξει κάποιο διάλειμμα, από την υποστή
ριξη των προωθημένων μερίδων της αστικής τάξης στην οριστική 
κατάκτηση της εξουσίας. Η αστική δημοκρατία εμφανίζεται ως 
απαραίτητη πολιτική βάση που πρέπει να κατακτηθεί.

Σε ότι αφορά τη θεωρία για την προλεταριάτικη διαχείριση της 
εξουσίας, ο Μαρξ καθορίζει για το προλεταριάτο το καθήκον να 
χρησιμοποιήσει τις δομές του αντιπροσωπευτικού Κράτους αλλά 
για αντίθετους σκοπούς. Αρχικά, θα πρέπει να προχωρήσει σε 
μία συγκεντρωποίηση των μέσων παραγωγής, και γι’ αυτό θα 
χρειαστεί οπωσδήποτε να παραβιασθεί το αστικό δίκαιο, αφού οι 
«δεσποτικές παρεμβάσεις»* θα προσβάλλουν τη ρίζα των δομών 
της ατομικής ιδιοποίησης. Από τα μέτρα αυτά θα εξαρτηθεί η 
UmwMzung, η ανατροπή του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. 
Ό ταν τελικά η παραγωγή συγκεντρωθεί στα συνεταιρισμένα άτο
μα, η δημόσια εξουσία θα χάσει τον «πολιτικό» χαρακτήρα της. 
Μπορούμε, λοιπόν, να επισημάνουμε τέσσερα χαρακτηριστικά 
της επαναστατικής φάσης: 

α) επιβίωση του καταπιεστικού θεσμικού μηχανισμού της αστι
κής τάξης ως οργάνου κυριαρχίας στα χέρια του προλεταριάτου' 
β) απόκτηση από την πολιτική σφαίρα (διαχωρισμένη από την ι

διωτική ζωή) μιας αιτιώδους υπεροχης,ως αρχής κοινωνικού και

* Βλ. Κ. Μαρξ-Φ. Ένγκελς, Μανιφέστο του Κομμουνιστικού κόμματος, στο Μαρξ- 
Ένγκελς «Διαλεχτά Έργα», Εκδ. «Αναγνωοτόπουλος», Αθήνα 1964, σελ. 43.
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οικονομικού μετασχηματισμού. Το πολιτικό Κράτος πρέπει να 
μεταφράζει την πολιτική βούληση του προλεταριάτου και να εξα
σφαλίζει, σαν απαραίτητο όρο, την ανάπτυξη νέων παραγωγικών 
δυνάμεων στη βάση των αναδιοργανωμένων σχέσεων παραγω
γής'

γ) τελεολόγηση όλων των πολιτικών μέτρων που αφορούν την ι
διοκτησία, εν όψει του τελικού στόχου που είναι η κατάργηση 
των ταξικών διαφορών'

δ) απόδοση στην πολιτική σφαίρα του «στάτους» του συντελε
στή υπέρβασης της δικής της μη-ελευθερίας: ο Μαρξ αφήνει να 
εννοηθεί ότι το πολιτικό Κράτος μπορεί να αυτοαναιρεθεί καταρ
γώντας τους όρους της δικής του ύπαρξης. Εδώ, εξ’ άλλου, βρί
σκονται και τα όρια αυτού του έργου, αφού παραμένει κάποιο κε
νό. Η αντίληψη σχετικά με τη χρησιμοποίηση του Κράτους σε μία 
πρώτη φάση, που τήν ακολουθεί το τέλος της πολιτικής ως χωρι
στής δραστηριότητας, επαναλαμβάνει σε τελική ανάλυση την 
προγενέστερη αντίφαση.

Αντλώντας διδάγματα από την επανάσταση του 1848, τα «ιστο
ρικά» κείμενα (Νέα Εφημερίδα του Ρήνου, Οι Ταξικοί αγώνες στη 
Γαλλία, η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη), αποτελούν 
ποιοτικό άλμα, ως προς το ότι σκιαγραφούν μία θεωρία για τη 
σχέση πολιτικού/οικονομικού, έχοντας ως επίκεντρό τους τη με
λέτη των πολιτικών μορφών της μετάβασης. Μπορούμε, σχημα
τικά, να ανάγουμε σε έξη σημεία αυτό το εμβρυώδες θεωρητικό 
σχεδίασμα που είναι επενδυμένο στην ιστορική έκθεση:

1. Ρεπουμπλικανική δημοκρατία. Αυτή η πολιτική μορφή χαρα
κτηρίζεται από ένα θεμελιώδη δυϊσμό. Αφ’ ενός μεν αντιπροσω
πεύει τους πολιτικούς θεσμούς που είναι και οι περισσότερο λει
τουργικοί για την ταξική κυριαρχία της αστικής τάξης, διευρύ
νοντας τις βάσεις που την καθιστούν ικανή να ενοποιεί γύρω της 
τα διάφορα συμφέροντα15. Αφ’ ετέρου, και για τον ίδιο λόγο, η

15. Οι Ταξικοί Αγώνες στη Γαλλία, Εκδ. Ed. Socials. Paris 1974, σελ. 150*.
• Ο συγγραφέας δεν παραθέτει συγκεκριμένο εδάφιο από το έργο του Μαρξ. Σχετικό 
όμως με την προβληματική που υπαινίσσεται αυτή η υποσημείωση είναι το παρακά
τω απόσπασμα (από άρθρο του τχ. 3 της Νέας Εφημερίδας του Ρήνου, που παρατίθε
ται σε εισαγωγικά και στη σελίδα 268 της ελληνικής έκδοσης του εν λόγω έργου): 
«Όλες αυτές οι ομάδες του κόμματος της τάξεως (...) επιβάλλουν την κοινή κυριαρ
χία της αστικής τάξης, τη μορφή που εξουδετερώνονται και αναβάλλονται για το 
μέλλον οι ιδιαίτερες αξιώσεις —τη δημοκρατία». Βλ. επίσης στη σελ. 258: η «μόνη 
δυνατή μορφή της ενωμένης τους (των «συνασπισμένων αστικών ομάδων») εξου
σίας (η) πιο ισχυρή και (η) πιο τέλεια μορφή της ταξικής κυριαρχίας τους (είναι) η 
μορφή της συνταγματικής δημοκρατίας». (Βλ. Οι Ταξικοί αγώνες στη Γαλλία, στο, 
Μαρξ-Ένγκελς, «Διαλεχτά Έργα», όπ. παρ.).
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πολιτική δημοκρατία επιτρέπει στο προλεταριάτο να αναπτύξει 
την πά.ν,η των τάξεων, που είναι τυπικό γνώρισμα του καπιταλι
στικού τρόπου παραγωγής. Έτσι, λοιπόν, η δημοκρατία γίνεται 
το καλίτερο πεδίο για την επανάσταση1#.

2. Σχέση ανάμεσα σε πολιτικές μορφές και μορφές εκμετάλλευ
σης. Δεν υπάρχει κάποια μηχανικά ρυθμιζόμενη σχέση ανάμεσα 
στην ταξική κυριαρχία της αστικής τάξης και στην πολιτική μορ
φή αυτής της κυριαρχίας. Αστική τάξη και δημοκρατία αναπτύσ
σονται μαζί, στο βαθμό που η τελευταία διασφαλίζει την οικονο
μική ουσία της εξουσίας της πρώτης. Έ τσι, στη Γαλλία, ο απολο
γισμός των επαναστατικών χρόνων ολοκληρώνεται με την αντε- 
παναστατική τρομοκρατία και την επινόηση μιας νέας πολιτικής 
μορφής που αιφνιδιάζει και την ίδια την αστική τάξη, αφού το αυ
ταρχικό αυτοκρατορικό καθεστώς στηρίζεται στο γενικό εκλογι
κό δικαίωμα. Για να διασώσει τα ταξικά οικονομικά της συμφέ
ροντα, η αστική τάξη είναι σε θέση να αλλάξει τις μορφές της πο
λιτικής της κυριαρχίας εντέλλοντας την εξουσία σε αντιπροσώ
πους, που μπορούν με τη σειρά τους να την υποβάλλουν σε πολι
τικές δοκιμασίες και να της μάθουν με σκαιό τρόπο πού βρίσκε
ται το συμφέρον της. «Για να σώσει το πουγγί της, η αστική τάξη 
πρέπει να αρνηθεί το στέμα τη ς17».

3. Ρόλος του Κράτους στην ταξική κυριαρχία. Το Κράτος, στη 
δομή του, δεν αποτελεί μία αμετάβλητη πραγματικότητα' η μορ- 
φή-Κράτος επιδέχεται μεταβολές που είναι αποτέλεσμα και αντι
κείμενο της πολιτικής πάλης των τάξεων. Η αστική τάξη δεν 
χρησιμοποιεί το Κράτος σαν να βρισκόταν σε μια σχέση ελεύθε
ρης εθελοντικής διάθεσης απέναντι του. Η αστική τάξη συγκρο
τείται και ανασυγκροτείται σαν τάξη μέσα από τις μεταβολές του 
Κράτους ως μηχανισμού (βλ., στη Γαλλία, την ενίσχυση του γρα
φειοκρατικού και καταπιεστικού μηχανισμού, την επέκταση των 
κρατικών λειτουργιών ξεχωριστού ελέγχου και τη διεύθυνση των 
μαζών από τα πάνω18). Μολονότι δεν διατυπώνεται ρητά η έννοια 
του κρατικού μηχανισμού, ουσιαστικά υπάρχει και εμφανίζεται 
σαν αποτέλεσμα αγώνων που χαρακτηρίζουν τη συγκρότηση της 
αστικής τάξης ως πολιτικής δύναμης.

4. Πολιτική εξουσία. Αποτέλεσμα και προϋπόθεση του ελέγχου

16. Στο ίδιο, σελ. 173. Σχετικά με το γενικό εκλογικό δικαίωμα που «είχε το... προ
τέρημα να εξαπολύεει την πάλη των τάξεων».
17. Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, στο, Μαρξ-Ένγκελς, «Διαλεχτά 
Έργα», όπ. παρ., σελ. 332.
18. Στο ίδιο, σελ. 386-387, όπου βρίσκεται διατυπωμένη όλη η ανάλυση των μεταβο
λών του κρατικού μηχανισμού.
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που ασκεί μία τάξη στην οικονομία, η πολιτική εξουσία της (π.χ. 
της αστικής τάξης) συνεπάγεται την έμπρακτη εξουσίαση της 
κρατικής μηχανής από τους εκπροσώπους της. Οι εκπρόσωποι 
αυτοί - ίναι πάντα μέλη μιας καθορισμένης μερίδας της κυρίαρ
χης ιάξης. Οπότε, η πολιτική εξουσία μπορεί να αποτελεί αντι
κείμενο διαπάλης ανάμεσα σε αυτές τις μερίδες (όπως συνέβαινε 
στη Γαλλία, με την αντίθεση ανάμεσα στους ορλεανικούς και 
τους νομιμόφρονες*). Δεν πρέπει, όμως, να συγχέουμε αυτή την 
έμπρακτη εξουσία, η οποία ασκείται από εκείνους που ελέγχουν 
το μηχανισμό, με τη νόμιμα οργανωμένη εξουσία του κρατικού 
μηχανισμού επάνω στην κοινωνία: είναι η τελευταία αυτή εξουσία 
που καταλήγει στην υλοποίηση της πραγματικής εξουσίας. Η 
κρατική πολιτική εξουσία δεν εμφανίζεται ποτέ με τη μορφή μιας 
απ’ ευθείας σχέσης μεταξύ δύο τάξεων. Είναι συγχρόνως σωστό, 
αφ’ ενός μεν ότι η ταξική σχέση διατηρείται και αναπαράγεται 
στο επίπεδο της κρατικής πολιτικής εξουσίας και, αφ’ ετέρου, ό
τι η ύπαρξη του Κράτους ως μηχανισμού πραγματώνει, με μεταλ
λαγμένη μορφή, την πολιτική κυριαρχία της άρχουσας τάξης19.

5. Λειτουργία και ειδικό αποτέλεσμα του Κράτους. Ο μηχανι
σμός του Κράτους υλοποιεί μία ταξική σχέση η οποία συνάπτεται 
αλλού, στο οικονομικό πεδίο. Αλλά ο μηχανισμός που υλοποιεί 
αυτήν τη σχέση, την υλοποιεί συγκαλύπτοντάς την. Το Κράτος 
ως μηχανισμός ουδέποτε συνδέεται με αυτές καθ’ αυτές τις τά
ξεις, ούτε με εκείνες που κατέχουν την εξουσία, ούτε με αυτές που 
κυριαρχούν ιαι πολιτικά. Το Κράτος έχει ως τελικό αποτέλεσμα 
—από την ίδια του την ύπαρξη και μετασχηματισμό— να συγ
κροτεί σε αντίθεση την κοινωνία και το ίδιο το Κράτος. Έχει ως 
αποτέλεσμα να υλοποιεί αυτή την αντιπαράθεση, που είναι συγ
χρόνως υποταγή και ενοποίηση- Καθιστά δυνατή την κυριαρχία 
των άρχοντων συμφερόντων υλοποιώντας τα διαμέσου της συγ

• Οι νομιμόφρονες και οι ορΧεανικοί αποτελούσαν τις δύο βασικές ομάδες του «κόμ
ματος της τάξης» που κυβέρνησε τη Γαλλία από τις 13 Ιουλίου 1849 ως τις 31 Μαίου 
I8S0. Πολιτικά, αποτελούσαν δυναστικές ομάδες και οι μεν νομιμόφρονες ήταν οπα
δοί της «νόμιμης» μοναρχίας των Βουρβώνων —που βρισκόταν στην εξουσία μέχρι 
το 1792 και από το 1813 ως το 1830— οι δε ορλεανικοί ήταν οπαδοί της δυναστείας 
της Ορλεάνης— που ήρθε στην εξουσία την εποχή της επανάστασης του Ιουλίου του 
1830 και ανατράπηκε από την επανάσταση του 1848. (Τα στοιχεία τα πήραμε από 
σχετική υποσημείωση των Ταξικών Αγώνων στη Γαλλία, οπ. παρ., σελ. 133). Ο 
Μάρξ (βλ. Η Ιβη Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, όπ. παρ.^αΛ. 303) αναφε- 
ρόμενος στην ταξική σύσταση των δύο αυτών μερίδων της «βασιλικής αστικής μά
ζας», γράψει ότι οι ορλεανικοί ήταν «οι αριστοκράτες του χρήματος και οι μεγαλο- 
βιομήχανοι» ενώ οι νομιμόφρονες είναι η μερίδα όπου τοποθετούνται οι «μεγάλοι 
γαιοκτήμονες»· βλ. επίσης και σελ. 312-314 του ίδιου έργου, και σελ. 211 των Ταξι
κών A γώνων στη Γιλλία, όπ. παρ.
19. Η Ι8η Μπρυμαίρ, σελ. 76 (γαλλικού κειμένου). Η αστική δημοκρατία είναι η πο
λιτική μορφή που επιτρέπει την ενοποίηση των διαφόρων μερίδων των κυρίαρχων
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κάλυψης της κοινωνίας, που την πραγματώνει με την ιδιότητά 
του ως Κράτος. Έτσι, η λειτουργία του επιτρέπει την άσκηση της 
εξουσίας από τους «νόμιμους» εκπροσώπους, οι οποίοι συγκρο
τούνται ad hoc για να καταλάβουν τη θέση εκπροσώπων της κοι
νωνίας, μία θέση που είναι νομιμοποιημένη πολιτικά και συγκα- 
λυμένη20.

6. Πολίτική πάλη των τάξεων στον καπιταλιστικό τρόπο παρα
γωγής. Η πολιτική πάλη των τάξεων είναι μία βαθμίδα διαρκούς 
αμφισβήτησης της σταθερότητας της πολιτικής μορφής που υλο
ποιεί την οικονομική κυριαρχία. Η αστική τάξη —όπως και το 
προλεταριάτο, αλλά με προϋποθέσεις ασύμμετρες και ετερογε
νείς— έχει, δομικά, τη δυνατότητα εκλογής μεταξύ πολιτικών 
λύσεων σχετικών με τις πολιτικές μορφές διεύθυνσης, προκειμέ- 
νου να διασφαλίσει την ουσία της οικονομικής κυριαρχίας της. 
Στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, μία κυρίαρχη τάξη βρί
σκεται διαρκώς αντιμέτωπη με το καθήκον και την πρόκληση να 
αναπτύξει, να αλλάξει το Κράτος, έτσι ώστε αυτό να μπορέσει να 
μορφοποιήσει και να συμπεριλάβει στη λειτουργία του ολόκληρη 
την κοινωνία με τις αντιφάσεις της και τους ταξικούς οικονομι
κούς της αγώνες21. Πριν από τον Λένιν, λοιπόν, ο Μαρξ επιση
μαίνει ότι η πολιτική ταξική πάλη είναι η συμπύκνωση, η σύνοψη 
της οικονομικής ταξικής πάλης. Η πςλη αυτή έχει μία πρωταρχι- 
κότητα για την αστική τάξη, γιατί είναι η μόνη που επιτρέπει στο 
Κράτος να συμπεριλάβει την κοινωνία —αντιπαρατιθέμενο συγ

τάξεων, κάτω αχό τη διεύθυνση του Κράτους' προσφέρει το πεδίο σύνθεσης των συμ
φερόντων τους και ενοποιεί την κυρίαρχη τάξη εναντίον των κυριαρχούμενων 
τάξεων*.
• Και εδώ ειιίσης ο συγγραφέας δεν παραθέτει συγκεκριμένο εδάφιο αχό τη 18η 
Μπρυμαίρ. Στη σελίδα 355, ο Μάρξ αναφέρει ότι«... ο ορλεανικος και ο νομιμόφρων 
ήταν αναγκασμένοι (...) να ομολογούν ότι (...) η κοινοβουλευτική δημοκρατία ήταν 
η μόνη δυνατή μορφή κυριαρχίας του συνόλου της αστικής τάξης». Αλλά και στη 
σελ. 290 του ίδιου έργου ο Μάρξ γράφει ότι «... η αστική δημοκρατία (...) σημαίνει 
χως (...) στο όνομα του λαού θα κυβερνάει το σύνολο της αστικής τάξης». Εχίσης, 
στη σελ. 314 αναφέρει όπ «... οι συνασπισμένοι βασιλικοί (δηλ. οι ορλεανικοί και οι 
νομιμόφρονες)... στη δημόσια σκηνή (...) διεκπεραιώνουν τις πραγματικές τους υπο
θέσεις σαν κόμμα της τάξεως, δηλ. κάτω αχό κοινωνικό και όχι κάτω αχό χολιτικό 
τίτλο (...) σαν αστική τάξη ενάντια σε άλλες τάξεις (...), ασκούσαν χάνω στις άλλες 
τάξεις της κοινωνίας (...) μια κυριαρχία χου ήταν γενικά δυνατή μόνο με τη μορφή 
τής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, γιατί μόνο κάτω αχ’ αυτή τη μορφή μπορούσαν 
(...) να βάλουν (...) στην ημερήσια διάταξη την κυριαρχία της τάξης τους αντίς του 
καθεστώτος μιας χρονομιούχας ομάδας». Συναφείς είναι και οι θέσεις του Μάρξ 
στις σελ. 361 και 362 του ίδιον έργου του, καθώς και στη σελ. 385: ·Στό κοινοβούλιο 
το έθνος (...) έκανε γενική του θέληση το νόμο της κυρίαρχης τάξης».
20. Στο ίδιο.
21. Κάτω αχό αυτή τη σκοχιά, θα χρέχει να εχιχειρήσουμε και χάλι την ανάλυση της 
μετάβασης από την Δημοκρατία στη Μοναρχία, που βασίστηκε στο γενικό εκλογι
κό δικαίωμα.
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χρόνως μαζί της— και αυτό σύμφωνα με τρόπους που απαιτούν 
μία άγνωστη μέχρι τότε εξειδίκευση και συγκεντρωποίηση του 
μηχανισμού του3*.

Με τα παραπάνω θεωρητικά στοιχεία είναι συναρθρωμένο, στα 
ιστορικά κείμενα του 1850-1852, ένα θεωρητικό σχεδίασμα για τη 
φάση της προλεταριακής επαναστατικής μετάβασης, που για πρώ
τη φορά ο Μαρξ την ονομάζει δικτατορία του προλεταριάτου2}. 
Και αυτό το σχεδίασμα επίσης μπορούμε να το αναπτύξουμε σε 
τρία σημεία:

1. Στη σχέση δημοκρατίας-αστικής τάξης-προλεταριάτου. Επει
δή η αστική ρεπουμπλικανική δημοκρατία είναι η προσφορότερη 
πολιτική μορφή για την ανάπτυξη και την εδραίωση της βιομηχα
νικής αστικής τάξης, είναι συγχρόνως και η καταλληλότερη για 
να ευνοήσει την ανάπτυξη της δράσης της εργατικής τάξης24. Γι’ 
αυτόν το λόγο, η εργατική τάξη είναι η κοινωνική δύναμη που εν- 
διαφέρεται ουσιαστικότερα από οποιαδήποτε άλλη για το δημο
κρατικό καθεστώς. Πρέπει να έχει την ικανότητα να μεταβάλλει 
το πεδίο της δημοκρατίας σε πεδίο που να της επιτρέπει να ανα- 
συντάξει γύρω της τις ενδιάμεσες κοινωνικές τάξεις, τις οποίες 
κατόρθωνε μέχρι τώρα να ενοποιεί η αστική τάξη.

2. Στην πολιτική οργάνωση της εργατικής τάξης σε γενική επα
ναστατική τάξη. Για το προλεταριάτο, δεν μπορεί να υπάρχει αυ
τόνομη θεωρία για τις «θετικές» πλευρές της δημοκρατίας που να 
μην συνδέεται με την προοπτική του μετασχηματισμού της. Και 
είναι από αυτήν ακριβώς τη σκοπιά που ο Μαρξ αντλεί το δίδαγ
μα το οποίο είχε η ήττα του 1848 για το εργατικό κίνημα: το προ
λεταριάτο πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει και πάλι την ταξι
κή του πάλη, εξακολουθώντας να επιβάλει το πεδίο της δημο
κρατίας που επιτρέπει τη μετατόπιση όλων των μη προλεταρια
κών κοινωνικών στρωμάτων, την άρση της υποταγής τους στο α
στικό Κράτος. Έ τσι σκιαγραφείται μία ολόκληρη πολιτική συμ- 
μαχιών, που είναι απαραίτητη προκειμένου αυτές οι τάξεις ή 
στρώματα να ανακαλύψουν ότι δεν μπορούν να χαράξουν κάποια 
προοπτική για τον εαυτό τους, παρά μόνον αν κατανοήσουν τη

22. Η 18η Μπρυμαίρ..., όπ. παρ. σελ. 385-386, σχετικά με τη σύγχρονη γραφειοκρα-

23. Ο όρος εμφανίζεται στους Ταξικούς Αγώνες στη Γαλλία, όπ. παρ., σελ. 178·.
* Στη σελ. 178 ο Μάρξ μιλάει για «δικτατορία της εργατικής τάξης», ενώ στη σελ. 
252 του ίδιου έργου του για «ταξική δικτατορία του προλεταριάτου».
24. Οι Ταξικοί Αγώνες στη Γιλλία, οπ. παρ., οελ. 160. Η γενικευμένη κυριαρχία της 
βιομηχανικής αστικής τάξης δίνει την δυνατότητα στο προλεταριάτο «να ανεβάσει 
την επανάστασή του στο ύψος μιας εθνικής επανάστασης», «ξεριζώνει τις υλικές ρί
ζες της φεουδαρχικής κοινωνίας», «προλειαίνει το έδαφος που πάνω του μόνο είναι 
δυνατή μια προλεταριακή επανάσταση».
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σχέση ανάμεσα στο καπιταλιστικό κέρδος και τις μορφές της δι
κής τους εκμετάλλευσης25. Από αυτή την άποψη, θα πρέπει να ε- 
πανεκτιμηθεΐ ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο προλεταριάτο και τη 
δημοκρατία: αν το προλεταριάτο είναι, τελικά, φορέας ενός πρω
τόγνωρου και αυτόνομου συστήματος κοινωνικής οργάνωσης 
—που περνά μέσα από το μαρασμό του Κράτους ως ξεχωριστής 
και ανεξάρτητης σφαίρας— αυτή η ιστορική αποστολή προσδιο
ρίζει, κατά παράδοξο τρόπο, το οργανικό συμφέρον του προλε
ταριάτου για τη συνεπή και αποτελεσματική ανάπτυξη των πολι
τικών μορφών της δημοκρατίας, έως ότου εκπνεύσουν ιστορικά. 
Η πολιτική δημοκρατία, λειτουργική για την αναπαραγωγή της 
αστικής κυριαρχίας, καθιστά δυνατή, κατά τρόπο αντιφατικό, 
μία δυνητική ενοποίηση, γύρω από το ίδιο προλεταριάτο, των 
διαφόρων στόχων που προκύπτουν από τις υλικές ανάγκες των 
μη καπιταλιστικών και μη προλεταριακών τάξεων. Η πολιτική ε
νοποίηση της εργατικής τάξης και των εν λόγω τάξεων φτάνει 
στην ανώτερη βαθμίδα της στο πεδίο της συνταγματικής δημο
κρατίας: αυτό ακριβώς αποδεικνύει η κατάλυση τούτου του δη
μοκρατικού πλαίσιου από την ίδια την αστική τάξη, όταν φοβηθεί 
πως μπορεί να λειτουργήσει για το πολιτικό συμφέρον του προλε
ταριάτου26.

3. Στον ασύμμετρο χαρακτήρα της πολιτικής οργάνωσης της ερ
γατικής τάξης. Σχετικά με την προλεταριακή δικτατορία. Ο Μαρξ 
δεν προσδιορίζει μία καθορισμένη διαδικασία κατάληψης της ε
ξουσίας. Αν και φαίνεται να κυριαρχεί το μοντέλο της «εξέγερ
σης», ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Μαρξ του δίνει κά
ποια αξία. Αυτό που τον ενδιαφέρει πρωταρχικά, είναι η επανα
στατική διαδικασία, για τον λόγο ότι περιλαμβάνει όλα τα μη κα
πιταλιστικά κοινωνικά στρώματα. Αποτελεί επίσης τη φάση που 
ακολουθεί αμέσως μετά την κατάκτηση της εξουσίας. Τη φάση 
αυτήν τη χαρακτηρίζει σαν «προλεταριακή δικτατορία». Η τε-

25. Η 18η Μπρυμαίρ.... όπ. παρ., σελ. 395, υποσημ. 1. Η συμμαχία με την αγροτιά εί
ναι απαραίτητη, έτσι ώστε «η προλεταριακή επανάσταση να αποχτήσει τη χορωδία 
που χωρίς αυτήν η μονωδία της μετατρέπεται σε κύκνειο άσμα σ’ όλα τα αγροτικά έ-

• Ολόκληρη η παράγραφος παρατίθεται σε υποσημείωση στην ελληνική έκδοση για
τί, σύμφωνα με τη σημείωση της Σύνταξης, είχε παραλείφθεί στην έκδοση που έκανε 
ο Μάρξ το 1869.
26. Οι Ταξικοί Αγώνες στη ΓιλΧία, όπ. παρ.. σελ. 177-178. Συναφές είναι και το πα
ραπάνω απόσπασμα από τη 18η Μπρυμαίρ.... οπ. παρ. σελ. 330-331. «Η αστική τάξη 
καταλάβαινε ότι όλες οι λεγάμενες αστικές ελευθερίες και οι προοδευτικοί θεσμοί 
χτυπούσαν και απειλούσαν την ταξική κυριαρχία της, ταυτόχρονα και στην κοινωνι
κή της βάση και στην πολιτική της κορυφή, και συνεπώς είχαν γίνει σοσιαλιστικοί», 
θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε και ης παρατηρήσεις σχετικά με το γενικό εκλο
γικό δικαίωμα στους Ταξικούς Αγώνες στη Γαλλία, σελ. 257-258.

If.



λευταία υποδηλώνει μία μορφή διαχείρισης της πολιτικής εξου
σίας, που γίνεται αντιληπτή στη βάση του δικού της σκοπού και 
της δικής της ουσίας: κατάργηση του ξεχωριστού Κράτους και 
των ανταγωνιστικών τάξεων. Από αυτή την άποψη, θα πρέπει να 
επισημάνουμε μία διαφορά ανάμεσα στους Ταξικούς Αγώ νες στη  
Γαλλία και στη 18η Μπρυμαίρ, όπου ο Μαρξ μπορεί να εμβαθύνει 
στον κριτικό απολογισμό της γαλλικής επανάστασης του 1848. 
Στους Ταξικούς αγώνες στη Γαλλία, η προλεταριακή δικτατορία 
θεωρείται σαν αντίθεση και θεσμική εναλλακτική λύση προς το 
δημοκρατικό Κράτος, το οποίο είναι πεδίο σύστασής της. Αποτε
λεί σαφώς μία πολιτική μορφή μετάβασης, αλλά το αναλυτικό 
της περιεχόμενο είναι ελάχιστα επεξεργασμένο: αντιπροσωπεύει 
πρώτα απ’ όλα μία βαθμίδα υπέρβασης του διαχωρισμού της πο
λιτικής, διαμέσου του πολιτικού μετασχηματισμού του Κράτους. 
Μολονότι αφορά όλα τα επίπεδα του οικονομικο-κοινωνικού 
σχηματισμού, η προλεταριακή δικτατορία διαρθρώνεται με άξο
να τον μετασχηματισμό των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσε
ων παραγωγής, ως προς τις οποίες εμφανίζεται σαν διαδικασία 
διεύθυνσης και πολιτικής ενοποίησής τους27. Στη 18η Μπρυμαίρ 
παρατηρούμε μία αναλυτική-πειραματική απόπειρα συγκεκριμέ
νου καθορισμού των πολιτικών καθηκόντων της μεταβατικής φά
σης: συντριβή της κρατικής μηχανής, εφαρμογή ενός μη γραφειο
κρατικού κρατικού συγκεντρωτισμού στα πλαίσια μιας ευρείας 
ταξικής συμμαχίας28. Απέναντι σε αυτό το Κράτος, που παραμέ
νει η ενότητα μιας σχέσης η οποία συνδέει τις κοινωνικές δυνά
μεις και διατηρεί ανίσχυρο το κοινωνικό σώμα των κυριαρχούμε
νων (και διαμέσου της βίας και διαμέσου της αυτονόμησης που 
χαρακτηρίζει το δικαιϊκό-τυπικό πεδίο), η προλεταριακή δΓΚτο- 
τορία έχει σαν πρώτο καθήκον της να «συντρίψει» αυτήν τη μη
χανή' ενώ όλες οι πολιτικές επαναστάσεις την τελειοποιούσαν, 
αντί να τη συντρίψουν, «η προλεταριακή δικτατορία τη συντρίβει 
γιατί αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την οποιαδήποτε ανάκτηση

27. Στο ίδιο σελ. 178. Το προλεταριάτο πρέπει να καταλάβει «(αυτή) την αλήθεια, ό
τι και η πιο παραμικρή καλυτέρευση της κατάστασής του παραμένει μια ουτοπία μέ
σα στα πλαίσια της αστικής δημοκρατίας, μια ουτοπία που γίνεται έγκλημα μόλις 
θελήσει να γίνει πραγματικότητα». Πρέπει να θέσει «το θαρραλέο επαναστατικό (...) 
σύνθημα: ανατροπή της αστικής τάξης, δικτατορία της εργατικής τάξης». Τα παρα
πάνω πρέπει να συμπληρωθούν από την ακόλουθη παράγραφο του ίδιου έργου: η τα
ξική δικτατορία του προλεταριάτου είναι «το αναγκαίο μεταβατικό σημείο για την 
κατάργηση των ταξικών διακρίσεων γενικά, για την κατάργηση όλων των σχέσεων 
παραγωγής που πάνω τους στηρίζονται οι ταξικές διακρίσεις, για την κατάργηση ό
λων των κοινωνικών σχέσεων που αντιστοιχούν σ' αυτές τις σχέσεις παραγωγής, για 
την ανατροπή όλων των ιδεών που εκπορεύονται από αυτές τις κοινωνικές σχέσεις», 
(σελ. 252).
28. Η 18η Μπρυμαίρ ... όπ. παρ., σελ. 395, υποσημ. 1



από την κοινωνία των ανθρώπινων δυνάμεων και των μέσων πα
ραγωγής». Και εδώ ακριβώς εμφανίζεται η πρωτότυπη διαδικα
σία μετάβασης, που έχει κάποια ασσυμετρία για το προλεταριά
το: το τελευταίο δεν μπορεί απλώς να καταλάβει την εξουσία για 
να τη διατηρήσει ως νέα κυρίαρχη τάξη. Αυτό μπορεί να το πετύ- 
χει μόνον αν ενοποιηθεί και ενοποιήσει γύρω του τα άλλα κοινω
νικά στρώματα, με βάση τους στόχους μιας γενικής κοινωνικής 
τάξης, ικανής να χειραφετήσει, δυνάμει, όλες τις παραγωγικές 
δυνάμεις, δείχνοντας σε όλες τις μερίδες αυτών των δυνάμεων τη 
ριζική αντίθεση που αντιπροσωπεύουν για την ανάπτυξή τους οι 
καπιταλιστικές μορφές της παραγωγής και της πολιτικής. Η 
προλεταριακή δικτατορία, που δεν αποκλείει τη διατήρηση ρε- 
πουμπλικανικών δημοκρατικών θεσμών, πρέπει να αντιστρέφει 
την κίνηση που χαρακτήρισε όλη την ιστορική ανασυγκρότηση 
της αστικής κρατικής μηχανής.

Η διατύπωση «πρέπει να συντρίβει αυτή η μηχανή» μπορεί να 
παραμένει ακόμα απροσδιόριστη, αλλά υποδεικνύει ένα νέο δρό
μο, αυτόν ενός μετασχηματισμού που μπορεί να οδηγήσει στο ξε
πέρασμα της σχέσης ενότητας-διαχωρισμού ανάμεσα στην οικο
νομία και στην πολιτική —που χαρακτηρίζει τον καπιταλιστικό 
τρόπο παραγωγής»— μέσα από μια άλλη συγκρότηση των παρα
γωγικών δυνάμεων. Η καταπιεστική βία εμφανίζεται σε αυτή την 
περίπτωση σαν μία ενδεχόμενα απαραίτητη μορφή για την εξα
σφάλιση της ανάπτυξης αυτών των παραγωγικών δυνάμεων στα 
πλαίσια νέων σχέσεων, οικονομικών και πολιτικών ταυτόχρονα. 
Τίποτα δεν αποκλείει, αυτή η δικτατορία να πάρει μία μορφή δη
μοκρατική, σε θεσμική συνέχεια με την αστική δημοκρατία και, 
συγχρόνως, σε ουσιαστική ρήξη μαζί της- μία δημοκρατική μορ
φή νέα ως προς το οικονομικό της περιεχόμενο, και ανοιχτή επί
σης σε νέες «μορφές30».

29. Στο ίδιο. σελ. 386-387·.
• Οι παρατηρήσεις στις σελίδες αυτές αφορούν γενικότερα τις σχέσεις του κρατι

κού μηχανισμού με την αστική κοινωνία.
30. Στο ίδιο. Η ήττα του 1848 δείχνει ότι «η αστική δημοκρατία σήμαινε εδώ την α
περιόριστη δεσποτία μιας τάξης πάνω στις άλλες τάξεις. Είχε αποδείξει ότι. στις 
χώρες με έναν παλιό πολιτισμό, με αναπτυγμένο σχηματισμό τάξεων, με σύγχρο
νους όρους παραγωγής, με μια πνευματική συνείδηση, όπου έχουν διαλυθεί ύστερα 
από δουλιά αιώνων όλες οι πατροπαράδοτες ιδέες, η δημοκρατία είναι γενικά μόνον 
η πολιτική μορφή μετασχηματισμού της αστικής κοινωνίας, και όχι η μορφή της 
συντήρησής της»·.
• Τό απόσπασμα βρίσκεται στη σελ. 292 της έκδοσης στην οποία παραπέμπουμε.
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3. Δικτατορία του προλεταριάτου 
και μορφή-αξία: προς μία διόρθωση;

Μετά το 1852, ο Μαρξ αφιερώνεται στην κριτική της πολιτικής 
οικονομίας stricto sensu και στην οργάνωση του εργατικού κινή
ματος σε «διεθνή» κλίμακα, διεξάγοντας μία αδιάλλειπτη πάλη 
εναντίον των άλλων μορφών σοσιαλισμού. Η Κομμούνα του 1871 
σημαδεύει το τέλος αυτής της φάσης και ανοίγει μία άλλη: τη φά
ση των πολιτικά οργανωμένων εργατικών κινημάτων που αρθρώ
νονται σε μαζικές οργανώσεις, μέσα σε εθνικά-λαϊκά πλαίσια. Ο 
Μαρξ παρεμβαίνει στο σημείο ζεύξης των δύο φάσεων με δύο έρ
γα του: τον Εμφύλιο Πόλεμο στη Γαλλΐα, που προηγείται της Κρι
τικής του Προγράμματος Γκότα —κείμενο το οποίο γράφτηκε με 
την ευκαιρία του ενοποιητικού συνέδριου των γερμανικών σοσια
λιστικών κομμάτων που έγινε το 1875. Τα δύο έργα εγγράφονται 
σαν άμεση συνέχεια στην προηγούμενη κριτική και μέσα από αυ
τά επιχειρείται μία περισσότερο διεισδυτική ανάλυση των αντιφά
σεων της μεταβατικής φάσης, με επίκεντρο το πρόβλημα του μα
ρασμού του Κράτους. Ό λα  όμως μοιάζουν σαν η θεματική των 
χρόνων 1848-1852 να μην έχει ωφεληθεί σε τίποτα από τη θεωρητι
κή επεξεργασία που έγινε με το Κεφάλαιο— ή καλύτερα σαν να εί
ναι αυτάρκης, σαν η αναπτυγμένη κριτική της πολιτικής οικονο
μίας να μην μπορεί να αναπτύξει μια κριτική της πολιτικής, από το 
δικό της επίπεδο, με ισοδύναμη εννοιολογική πυκνότητα.

Ο Εμφύλιος Πόλεμος στη Γαλλία παρουσιάζεται σαν ανάλυση 
και απολογισμός της πρωτόγνωρης εμπειρίας της Κομμούνας του 
Παρισιού, και σχεδόν ταυτόχρονα με αυτήν. Με το κείμενο αυτό 
γίνεται κάποια διόρθωση στις προηγούμενες αναλύσεις, αφού πα
ρουσιάζεται μία περισσότερο διαφοροποιημένη θεωρία της πολι
τικής μορφής, προσεγγίζοντας εκ νέου την αντίφαση του 1848. 
Πράγματι, ο Μαρξ ανάγει στο εννοιολογικό επίπεδο αυτό που μέ
χρι τότε ήταν περισσότερο περιγραφικό. Διακρίνει ξεκάθαρα α
νάμεσα σε κρατική εξουσία και κρατικό μηχανισμό και δείχνει ό
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τι μόνον η σύνολη ταξική πάλη της αστικής τάξης (άρα η πολιτι
κή πάλη) αναπαράγει την οικονομική της κυριαρχία. Με την 
Κομμούνα διαγράφεται η απάντηση της «επιστήμης» στο ερώτη
μα: «Ποιά μεταβολή θα υποστεί το Κράτος μέσα σε μια κομμου
νιστική κοινωνία; Ποιές κοινωνικές λειτουργίες θα διατηρηθούν, 
που θα είναι ανάλογες προς τις τωρινές λειτουργίες31;».

Αποτελώντας επανάσταση εναντίον του συγκεντρωποιημένου 
Κράτους που έχει αναπτύξει την «υπερφυσική δύναμή (του) πάνω 
στην πραγματική κοινωνία», η Κομμούνα ήταν μία απόπειρα κα
τάλυσης του αστικού γραφειοκρατικού μηχανισμού. Πράγματι, 
με αυτήν επιχειρήθηκε η κοινωνική ανάκτηση από το λαό της δι
κής του ζωής, ξεπερνώντας την αντίθεση ανάμεσα στην οικονομι- 
κο-κοινωνική σφαίρα και στη γραφειοκρατική εξουσία του Κρά
τους. Από θεσμική άποψη, αυτό το εγχείρημα δεν μπορεί να μη- 
δενισθεί: ανέπτυξε πολιτικές μορφές πλατιά αποκεντρωμένες, α- 
πογραφειοκρατικοποιημένες, ανοιχτές στην πολιτική πρωτοβου
λία που αναπτύσσουν οι μάζες από τα κάτω. Συνοδεύτηκε ταυτό
χρονα από μία αναδιοργάνωση των κοινωνικών σχέσεων παρα
γωγής, στη βάση συνεργατικών και συνεταιριστικών κριτηρίων. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Μαρξ δεν χρησιμοποιεί τον όρο δικτα
τορία του προλεταριάτου για να προσδιορίσει τη μεταβατική φά
ση. Μιλάει για μία «πέρα για πέρα ευλύγιστη πολιτική μορφή», 
που το πραγματικό της μυστικό «συνοψίζεται στο ότι ήταν ουσια
στικά μια κυβέρνηση της εργατικής τάξης, το αποτέλεσμα της 
πάλης της παραγωγικής τάξης ενάντια στην τάξη των σφετερι
στών, η πολιτική μορφή που ανακαλύφθηκε τελικά, με την οποία 
μπορούσε να συντελεστεί η οικονομική απελευθέρωση της εργα
σίας32». Η Κομμούνα βρίσκεται αντιμέτωπη με την κεντρική αν
τίφαση της μετάβασης, δεδομένου ότι επιδιώκει να είναι ένα νέο 
Κράτος το οποίο να αποτελεί συγχρόνως ένα μη-Κράτος, ένα 
Κράτος που ενισχύει την κρατική εξουσία του προλεταριάτου, ο
δηγώντας όμως συγχρόνως την αλλαγή αυτού του μηχανισμού σε 
κάτι που δεν είναι πια μηχανισμός. Το,παράδοξο συνίσταται στο 
εξής33: η ενίσχυση της προλεταριακής κρατικής εξουσίας έχει 
σαν προϋπόθεση την πάλη εναντίον αυτού του μηχανισμού, το 
διαχωρισμό του, την εξειδίκευσή αου, την κατάτμησή του.

Ως μεταβατικό Κράτος, η Κομμούνα αναλύθηκε με βάση ένα

31. Επαναλαμβάνουμε εδώ τη διατύπωση από την Κριτική του Προγράμματος Γκό- 
τα, Εκδ. «Βασ. Καμπίτση», Αθήνα, χ.χρ, οελ. 41.
32. Ο Εμφύλιος Πόλεμος στη Γαλλία (1871), στο, Μάρξ Ενγκελς, «Διαλεχτά Έρ
γα··. όπ. παρ., σελ. 624-625.
33. Όπως το ανάδειξε με σαφήνεια ο Ε. Balibar βλ. το σχετικό άρθρο του στο Cinq 
etudes du matirialisme historique, που το αναψέραμε στην υποσημείωση 14.
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διπλό άξονα, πολιτικό και οικονομικό, που επιλύει δυνάμει τη θε
μελιακή αντίφαση.

Ανάλυση με βάση τον πολιτικό άξονα αρχικά. Η Κομμούνα δεν 
είναι πια ένας απλός  κοινοβουλευτικός μηχανισμός' προϋποθέτει 
ότι «η εργατική τάξη δεν μπορεί απλώς να πάρει στα χέρια της 
την έτοιμη κρατική μηχανή και να τη βάλει σε κίνηση για τους δι
κούς της σκοπούς34». Υλοποιεί μία απόπειρα να επινοηθούν πολι
τικοί οργανισμοί νέου τύπου, που ελέγχουν και αλλάζουν τον 
κρατικό μηχανισμό και εξασφαλίζουν τη συμμετοχή και την πα
ρέμβαση των μαζών. Σαν «εργαζόμενο σώμα, εκτελεστικό και 
νομοθετικό ταυτόχρονα35», η Κομμούνα επανακτά τα δημόσια 
λειτουργήματα που μέχρι τότε ήταν «ατομική ιδιοκτησία των πα
ραστατών της κεντρικής κυβέρνησης»*' αναθέτει τα λειτουργή
ματα της αστυνομίας, της διοίκησης, του στρατού σε υπεύθυνους 
και ανακλητούς υπαλλήλους, και όχι σε «αντιπροσώπους». Με 
την ίδια λογική προωθείται η συγκρότηση όλων των βαθμιδών τής 
διοίκησης σε κοινότητες (κομμούνες), πράγμα που υλοποιεί την 
αποκέντρωση, και κάνει εφικτή την «αυτοκυβέρνηση των παρα
γωγών»**: η συγκρότηση σε κοινότητες βασίζεται στο γενικό ε
κλογικό δικαίωμα και αρθρώνει μια νέα διαλεκτική της εθνικής 
ενότητας36. Με τον τρόπο αυτό εγκαθιδρύεται δυνάμει μία διαδι
κασία πραγματικής οργάνωσης της πλειοψηφίας, που αποσκοπεί 
να «αποσπάσει τκ; νόμιμες λειτουργίες της παλιάς κυβερνητικής 
εξουσίας» από μϊι «εΐ,ουσία που είχε την αξίωση να στέκεται πά
νω από την κοινωνία1'  Έτσι, με την ίδια της την υπόσταση, η 
Κομμούνα δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η πολιτι
κή μορφή της μεταβατικής διαδικασίας: είναι αυτός που καθορί
ζεται από το στόχο να «αποδοθούν στο κοινωνικό σώμα όλες ε
κείνες οι δυνάμεις που τις ανάλωσε ως τώρα η παρασιτική απόφυ
ση, το Κράτος, που τρέφεται σε βάρος της κοινωνίας και την εμ
ποδίζει να κινείται ελεύθερα»***. Ως Κράτος της μετάβασης, «η 
Κομμούνα ήταν η καθορισμένη μορφή της> κοινωνικής δημοκρα
τίας3*»·

34. Ο Εμφύλιος Πόλεμος στη Γαλλία (1871), όπ. παρ., σελ. 617.
35. Στο ίδιο, σελ. 621.
• Στο ίδιο, σελ. 621.
· ·  Στο ίδιο, σελ. 622
36. Στο ίδιο, οελ. 622. «Η ενότητα του έθνους δε θα έσπαζε, μα, αντίθετα, θα οργα
νωνότανε με το καθεστώς της Κομμούνας. Θα γινόταν πραγματικότητα με την εκ- 
μηδένιση της κρατικής εκείνης εξουσίας που παρουσιαζόταν σαν ενσάρκωση αυτής 
της ενότητας, που ήθελε όμως να είναι ανεξάρτητη και ανώτερη από το ίδιο το έ
θνος, ενώ δεν ήταν παρά ένα παρασιτικό του καρκίνωμα».
37. Στο ίδιο, σελ. 622.
· · ·  Στο ίδιο. σελ. 623.
38. Στο ίδιο, σελ. 620.
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Στη συνέχεια, και ταυτόχρονα, η Κομμούνα αναλύεται με βάση 
τον οικονομικό άξονα. Η κατάκτηση της κρατικής εξουσίας και 
ο μετασχηματισμός της διαμέσου ενός δικτύου «πραγματικά δη
μοκρατικών θεσμών», δίνουν τη δυνατότητα να τεθεί σε κίνηση η 
άμεσή διαδικασία της κοινωνικής χειραφέτησης των εργαζομέ
νων. Η νέα πολιτική πρακ ηκή εισδύει στη σφαίρα της παραγω
γής: οι εργαζόμενοι πρέπει ν« ασκούν την εξουσία ως παραγωγοί. 
Από την αρχή ήδη της μεταβατικής φάσης το προλεταριάτο πρέ
πει να αρχίσει να οργανώνεται σε κυρίαρχη και διευθύνουσα τά
ξη, η οποία δρα για την κατάργηση των τάξεων. «Η πολιτική κυ
ριαρχία του παραγωγού δεν μπορεί να υπάρχει παράλληλα με τη 
διαιώνιση της κοινωνικής του υποδούλωσης. Γι’ αυτό η Κομμού
να θα έπρεπε να χρησιμεύσει σαν μοχλός, για να ανατραπούν οι 
οικονομικές βάσεις επάνω στις οποίες βασίζεται η ύπαρξη των 
τάξεων και, επομένως, η ταξική κυριαρχία. Ό ταν  θα έχει πια χει
ραφετηθεί η εργασία, κάθε άνθρωπος γίνεται εργάτης και η παρα
γωγική δουλειά παύει να αποτελεί ταξική ιδιότητα»39. Έτσι, η 
Κομμούνα έδειξε την ανάγκη της ρήξης με τις πολιτικές εκείνες 
μορφές που συγκρατούν με τον καταναγκασμό την ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων στο εσωτερικό της οικονομικής σφαί
ρας. Υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη της κατάργησης της α
τομικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής40 και, περισσότερο 
συγκεκριμένα, σκιαγράφησε μία διαδικασία μετασχηματισμού 
των σχέσεων παραγωγής διαμέσου ενός πλάνου συνδεδεμένου με 
ένα ευρύ πλέγμα συνεταιριστικών ενώσεων41. Η συνεταιριστική 
αυτή ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων απαιτεί τη συγκατά
θεση της μάζας των ίδιων αυτών δυνάμεων —ανθρώπινων δυνά
μεων, εννοείται— στην ηγεμονία που οικοδομεί το προλεταριάτο 
προωθώντας μία άγνωστη μέχρι τότε κοινωνική συμμετοχή. Η 
εργατική τάξη δεν πρόκειται «να εφαρμόσει έτοιμες ουτοπίες με 
απόφαση του λαού», αλλά να «ελευθερώσει τα στοιχεία της νέας 
κοινωνίας τα οποία αναπτύχθηκαν στους κόλπους της παλιάς α
στικής κοινωνίας που καταρέει42». Οι παραγωγοί αρχίζουν έτσι 
να κάνουν κτήμα τους την κοινωνική λογική της πολιτικής και 
της οικονομίας- ανάγονται σε γενική τάξη— «η μόνη που ήταν α
κόμα ικανή για κοινωνική πρωτοβουλία43». Συνασπίζουν γύρω

39. Στο ίδιο, σελ. 625.
40. Στο ίδιο, σελ. 625.
41. Στο ίδιο, σελ. 626, «Το σύνολο των συνεταιριστικών ενώσεων κρέκει να ρυθμίζει 
την εθνική παραγωγή σύμφωνα με ένα κοινό σχέδιο, παίρνοντας την έτσι κάτω από 
το δικό της έλεγχο και βάζοντας τέλος στη διαρκή αναρχία και στις περιοδικά επα
ναλαμβανόμενες αναταραχές, που αποτελούν την αναπόφευκτη μοίρα της κεφα
λαιοκρατικής παραγωγής».
42. Στο ίδιο. σελ. 626.
43. Στο ίδιο. σελ. 627.
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τους, δυνητικά τουλάχιστον (αν αποσαφηνίσουμε τη λογική της 
δράσης τους), τις μεσαίες τάξεις και τη φτωχή αγροτιά44. Εγκαθι
δρύοντας μία νέα σχέση οικονομίας και πολιτικής, η Κομμούνα, 
στην έμμεση λογική της, έδειχνε ότι η πολιτική μορφή της μετά
βασης δεν μπορούσε να μην θεσπίζεται ταυτόχρονα σε «εργατική 
κυβέρνηση», σε «γνήσιο εκπρόσωπο όλων των υγιών στοιχείων 
της κοινωνίας» και σε «πραγματικά εθνική κυβέρνηση45». Το 
Κράτος της μεταβατικής φάσης, επειδή είναι μη-Κράτος εναντίον 
του Κράτους (που αποδιοργανώνει τον λαό), επειδή συναρθρώνει 
πολιτικό και οικονομικό μετασχηματισμό, είναι το Κράτος που 
αναζωογονεί και επανενώνει το λαό με άξονα την τάξη των παρα
γωγών.

Με την Κριτική του Προγράμματος Γκότα (1875), ο Μαρξ κα
τορθώνει να υποδείξει συνοπτικά το πεδίο μιας σύζευξης ανάμεσα 
στο πρόβλημα του κομμουνιστικού μετασχηματισμού των λει
τουργιών του Κράτους και στο πρόβλημα της καπιταλιστικής α
ξιοποίησης. Η νέα αυτή προσέγγιση, όμως, παραμένει προγραμ
ματική και ελλειπής. Ο Μαρξ κατορθώνει πράγματι να διατυπώ
σει με σαφήνεια τη διαίρεση της διαδικασίας μετάβασης σε δύο 
στάδια: το κατώτερο στάδιο του κομμουνισμού («από τον καθέ
να σύμφωνα με την εργασία του...») και το ανώτερο στάδιο 
(«στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του»). Συγχρόνως, δεί
χνει ότι αυτή η μετάβαση αποτελεί ταυτόχρονα μία διαδικασία ό
που συντελείται ο μαρασμός της μορφής-αξϊας του προϊόντος της 
εργασιακής διαδικασίας, όπου εκλείπει stricto sensu η εμπορευ
ματική παραγωγή46.

Η μετάβαση πρέπει να στοχοθετηθεί μακροπρόθεσμα στη βάση 
της σταδιακής κατάργησης της αντίθεσης ανάμεσα στη συγκε
κριμένη και στην αφηρημένη εργασία, και πιο συγκεκριμένα στη 
βάση της κατάργησης της αφηρημένης εργασίας. Συγχρόνως, 
προκύπτει ότι τα προβλήματα της πρώτης φάσης, που αργότερα 
θα ονομαστεί σοσιαλιστική, είναι προβλήματα μιας κοινωνίας

44. Στο ίδιο, σελ. 627-629. Ο Μάρξ σκιαγραφεί ένα «οριακό» διάγραμμα των μέτρων 
που είχε στοιχειωδώς επεξεργασθεί η Κομμούνα: η αποτυχία της οφείλεται ακριβώς 
στο ότι δεν μπόρεσε να περάσει στην εφαρμογή αυτών των μέτρων, να πραγματοποι
ήσει το υποδεικνυόμενο ευρύ μέτωπο συμμαχιών.
45. Στο ίδιο. σελ. 629. Μόνον ο προσδιορισμός αυτού του εθνικού-λαικου στοιχείου 
επιτρέπει να γνωρίζουμε τι σημαίνει για τον Μάρξ διεθνισμός.

κή κοινωνική τάξη που στηρίζεται στην κοινή ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, οι 
παραγωγοί δεν ανταλλάσουν προϊόντα' ούτε και η εργασία που ενσωματώνεται σ' 
αυτά τα προϊόντα, εμφανίζεται εδώ σαν αξία αυτών των προϊόντων, δηλαδή σαν μια 
υλική ιδιότητα που αυτά κατέχουν, γιατί τώρα, σ' αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σε 
μια καπιταλιστική κοινωνία, η ατομική εργασία δεν γίνεται έμμεσα αλλά άμεσα συ
στατικό μέρος της συλλογικής εργασίας».
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«όχι έτσι σαν να αναπτύχθηκε στις δικές της βάσεις, αλλά αντί
θετα, όπως προέρχεται από την καπιταλιστική κοινωνία- μια κοι
νωνία, κατά συνέπεια, που, από κάθε άποψη, οικονομική, ηθική 
και πνευματική, φέρνει ακόμα τα στίγματα της παλιάς κοινω
νίας, από τους κόλπους της οποίας προήλθε47». Οι σχέσεις παρα
γωγής στο στάδιο αυτό εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από 
«την ανταλλαγή των εμπορευμάτων, εφόσον πρόκειται για αν
ταλλαγή ίσων αξιών»*. Αν και καταργείται η ατομική ιδιοκτησία 
των μέσων παραγωγής και η ατομική ιδιοποίηση της υπεραξίας, 
απ’ την άλλη ο κάθε παραγωγός παίρνει πίσω «ακριβώς ότι έχει 
δώσει στην κοινωνία48» (ατομική ποσότητα της κοινωνικής ημέ
ρας εργασίας). Αυτή η διανομή πραγματοποιείται αφού πρώτα γί
νουν διάφορες αφαιρέσεις (από το συνολικό κοινωνικό προϊόν, 
Σ.τ.Μ) που προορίζονται για την αναπλήρωση των μέσων παρα
γωγής, την επέκταση της παραγωγής, την εξασφάλιση ενός απα
ραίτητου εφεδρικού ή ασφαλιστικού κεφαλαίου, την κάλυψη των 
γενικών εξόδων διαχείρισης που είναι ανεξάρτητα από την παρα
γωγή, την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, την εξασφάλι
ση της συντήρησης εκείνων που είναι ανίκανοι για εργασία. Αυτό 
που πραγματοποιείται, είναι η υπαγωγή της συσσώρευσης του κε
φαλαίου, άρα και του κοινωνικού του προϊόντος, στη διαχείριση 
της εργατικής δύναμης και στη διευρυμένη αναπαραγωγή της, 
που παύει να μορφοποιείται από το κεφάλαιο. Αν, από αυτή την 
άποψη, συντελείται μία ρήξη του θεμελιακού ορίου του καπιταλι
στικού τρόπου παραγωγής (αφού, στην περίπτωση αυτή, η ανα
παραγωγή της εργατικής δύναμης είναι ο όρος και το μέσον για 
τη συσσώρευση του κεφαλαίου), απ’ την άλλη παραμένει γεγονός 
ότι η μεταβατική κοινωνία, στο πρώτο της στάδιο, είναι συγχρό
νως εκείνη μέσα στην οποία η ισότητα περιορίζεται στη σφαίρα 
της διανομής. Η αρχή της διανομής μεταξύ παραγωγών, μετά τις 
απαραίτητες αφαιρέσεις, είναι αυτή που ρυθμίζει την ανταλλαγή 
ισοδύναμων εμπορευμάτων: η ίδια ποσότητα εργασίας που παρέ
χεται με μία μορφή ανταλλάσεται με ίδια ποσότητα εργασίας που 
παρέχεται με άλλη μορφή. Το αστικό δικαίωμα, σαν ίσο δικαίω
μα, διατηρείται. Η ισότητα «έγκειται στο γεγονός ότι ο υπολογι
σμός γίνεται με μέτρο την εργασία»**. Αλλά «αυτό το δικαίωμα 
εξακολουθεί να βασίζεται στην ανισότητα όπως κάθε δικαίω
μα49», αφού οι παραγωγοί δεν είναι ίσοι μεταξύ τους, αν τους ε-

47. Στο ίδιο, σελ. 23 
* Στο ίδιο, οελ. 24
48. Στο ίδιο οελ. 23 
· ·  Στο ίδιο, σελ. 25
49. Στο ίδιο, σελ. 25



κλάβουμε ως άτομα και όχι αν τους μετρήσουμε σύμφωνα με μία 
κοινή μονάδα. Το δίκαιο της μεταβατικής φάσης κάνει αφαίρεση 
όλων των στοιχείων που προσδιορίζουν την ατομικότητά τους. 
Ενδιαφέρεται μόνο για την ιδιότητα των παραγωγών ως συντελε
στών οι οποίοι παρέχουν χρόνο εργασίας, που ο ίδιος αποτελεί 
ποσότητα της ίδιας «κοινωνικής ημέρας εργασίας».

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το μεταβατικό Κράτος απο
κτά την έννοια μιας αρχής για την καταναγκαστική (ακόμα) ενο
ποίηση, για την κανονιστική διάρθρωση του νέου οικονομικο-κοι- 
νωνικού σχηματισμού. Οι αντιπροσωπευτικές του μορφές, στο 
βαθμό που είναι λειτουργικές για τη σφαίρα της εμπορευματικής 
ανταλλαγής, διατηρούνται υποχρεωτικά και ο Μαρξ δείχνει εξαι
ρετική σύνεση σε ότι αφορά τον προσδιορισμό των συγκεκριμέ
νων μορφών υπέρβασης της αντιπροσωπευτικότητας. Αυτές οι 
μορφές δεν μπορούν να προκύψουν παρά μέσα από τη νέα συνάρ
θρωση του οικονομικού με το πολιτικό. Ο αναπόφευκτος σεβα
σμός των κανόνων κατανομής της παραγωγής συνεπάγεται την 
πολιτική ρύθμιση αυτής της παραγωγής, η οποία μετατοπίζεται 
προς την πλευρά των παραγωγών και υπάγεται σε μία άλλη μορ
φοποίηση, αυτήν που πραγματοποιείται από τη ζωντανή και συνε
ταιρισμένη εργατική δύναμη.

Έτσι, το θέμα του μαρασμού του Κράτους μπορεί να επανεξετα- 
σθεί, αλλά στο «επιστημονικό» πεδίο της κριτικής της πολιτικής 
οικονομίας. Δεν πρόκειται όμως παρά για μια δυνατότητα in nuce 
(εν σπέρματι). Αυτός είναι ο ρόλος της δικτατορίας του προλετα
ριάτου, που τώρα θεματοποιείται με σαφήνεια και βεβαιότητα. Εί
ναι «μορφή» που πρέπει να εξασφαλίσει ο χώρος της «κοινωνίας» 
των παραγωγών σαν κατηγοριακή αναφορά, αφού είναι μέσα στις 
«υλικές συνθήκες ύπαρξης» που έχουν τις ρίζες τους οι μορφές 
του Κράτους. Η δικτατορία του προλεταριάτου χρησιμοποιείται 
σε μία ανελέητη πολεμική εναντίον του κρατισμού του Λασσάλ, 
που κυριαρχούσε στο γερμανικό εργατικό κίνημα. Ο ρόλος της 
δικτατορίας του προλεταριάτου είναι να εμποδίσει το Κράτος να 
υποστασιοποιηθεί σε ανεξάρτητη μεταβλητή, να φετιχοποιηθεί 
στρεφόμενο εναντίον της βαθμίδας της κοινωνίας των παραγω
γών. Αποτελεί μία λειτουργική μορφή Κράτους, τελέσφορη γι’ αυ
τήν τη βαθμίδα, που πρέπει να τη βοηθήσει να συγκροτηθεί, αλλά 
και αυτή επίσης να της καθορίσει το δικό της έργο. Δεν είναι πα
ρά η πολιτική μορφή του εργαζόμενου λαού, η οποία καθορίζεται 
από τον ταυτόχρονο μετασχηματισμό των σχέσεων παραγωγής50.

50.Στο ίδιο, σελ. 40. «Αντί να εξετάζει τη σημερινή κοινωνία (και αυτό ισχύει και για
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Το πρόβλημα της αντικατάστασης του αντιπροσωπευτικού 
Κράτους, των νέων μορφών που θα κληρονομήσουν «νόμιμες» 
κοινωνικές λειτουργίες —οι οποίες μορφοποιούνται σήμερα από 
το νεότερο αστικό Κράτος— «παραπέμπεται στην επιστήμη» και 
στην εμπειρία, στην πολιτική πρακτική, που, από αυτή την άπο
ψη, αποτελεί η ίδια το πειραματικό και συγκυριακό πεδίο της επι
στήμης51. Το δίκαιο και το Κράτος, που κάτω από τη συγκεκρι
μένη αυτή οπτική είναι αλληλένδετα, δεν μπορούν να αντικατα- 
σταθούν από κανονιστικά κριτήρια αυθεντικής κοινωνικής συ
νεργασίας, παρά μόνον αν πραγματοποιηθεί η υπέρβαση της μή
τρας «εμπορευματική αξία». Στη δικτατορία του προλεταριάτου 
εναπόκειται να αναλάβει τον ρόλο της. Δεν είναι τόσο μία πολιτι
κή μορφή, όσο η διαδικασία χειραφέτησης των ζωντανών δυνά
μεων εργασίας (και των παραγωγικών δυνάμεων), ως συλλογική 
οργάνωση της παραγωγής, και η συναφής πολιτική διαδικασία η 
οποία πρέπει να καταστήσει δυνατή —με νέες μορφές διεύθυν
σης— «την αυστηρή εκπαίδευση του καταπιεστικού Κράτους από 
τον λαό»*. Μην αποτελώντας ούτε καθαρά οικονομική, ούτε κα
θαρά πολιτική διαδικασία, η δικτατορία του προλεταριάτου, εγ
κόσμια «στιγμή», δεν παρασύρεται ούτε στη δουλική πίστη στο 
Κράτος, ούτε στο «θαύμα» της δημοκρατίας. Προσβλέπει σε μία 
νέα «συγχώνευση» του οικονομικού και του πολιτικού' αμφισβη
τεί τον διαχωρισμό —ή καλύτερα την χαρακτηριστικά αστική ε- 
νότητα-αφαίρεση— του πολιτικού και του οικονομικού. Συνεπά
γεται την κριτική της διπλής διαδικασίας που συγκροτεί τον κα
πιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Αφ’ ενός μεν, αποτελεί κριτική 
του τρόπου οικονομικής συμβίωσης, τον οποίο υλοποιεί το εμπο- 
ρευματικό συμβόλαιο ως αναγνώριση της κυριαρχίας του ιδιωτι
κού' αποτελεί κριτική του «καθαρά» οικονομικού καταναγκα
σμού με τον οποίον ο σύγχρονος παραγωγός παίρνει «ελεύθερα» 
την απόφαση για την προσυπογραφή του συμβολαίου μισθωτής 
εργασίας, στο βαθμό που δεν έχει δεσμεύσεις από κάποιο κοινω
νικό «στάτους» (κάστας ή φεουδαρχικής «τάξης») και στερείται 
επίσης τα υλικά μέσα επιβίωσης. Αφ’ ετέρου, η δικτατορία του 
προλεταριάτου αποτελεί κριτική του τρόπου πολιτικής συμβίω
σης τον οποίον αντικατοπτρίζει ένα άλλο συμβόλαιο, όχι πια το

τη μελλοντική μας κοινωνία) σαν βάση του τωρινού κράτους (ή του μελλοντικού 
κράτους, στην κερίκτωση της μελλοντικής κοινωνίας), αυτό (εννοεί το Γερμανικό 
Εργατικό Κόμμα, Σ.τ.Μ) θεωρεί το κράτος σαν μια ανεξάρτητη πραγματικότητα 
που έχει τις δικές της πνευματικές, ηθικές και ελευθερίας βάσεις» (θέση του Λασ- 
σάλ).
51. Στο ίδιο, σελ. 41
* Στο ίδιο, σελ. 46
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συμβόλαιο ανταλλαγής αυτή τη φορά (με τη σχέση του προς την 
ατομική ιδιοκτησία), αλλά το πολιτικό συμβόλαιο συνένωσης (η 
κυρίαρχη ετυμηγορία του λαού), που είναι συνάρτηση της εντε
ταλμένης άσκησης της κρατικής κυριαρχίας από τον πολίτη. Έ 
τσι, αποτελώντας συγχρόνως έμπρακτη κριτική του αυταρχι- 
σμού της ατομικής ιδιοκτησίας και του διαχωρισμού (που είναι 
καταπίεση) του γραφειοκρατικού μηχανισμού του Κράτους, η δι
κτατορία του προλεταριάτου αυτοπροσδιορίζεται ως διπλή και ε
νιαία κοινωνική οικειοποίηση της οικονομίας και της πολιτικής 
(από τους παραγωγούς και τους συμμάχους τους). «Ανάμεσα 
στην καπιταλιστική και την κομμουνιστική κοινωνία εκτείνεται η 
περίοδος του επαναστατικού μετασχηματισμού της μιας στην άλ
λη. Σε αυτή την περίοδο αντιστοιχεί μία πολιτική μεταβατική πε
ρίοδος στην οποία το Κράτος δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο πα
ρά η επαναστατική δικτατορία του προλεταριάτου»». Η αστική 
δημοκρατία, όπως εκείνη της περιόδου 1848-1852, αποτελεί πάν
τα το καλύτερο πεδίο για την οικοδόμηση της μεταβατικής φά
σης53. Αν και η αυταπάτη του δημοκρατισμού έχει καταπολεμη
θεί54, παραμένει γεγονός ότι η δημοκρατία είναι η «τελευταία 
μορφή του Κράτους της αστικής κοινωνίας»*, μέσα στην οποία 
δίνεται η ύστατη μάχη μεταξύ των τάξεων. Έ τσι αιτιολογείται 
και η σημασία που έχει το γενικό εκλογικό δικαίωμα: μέσα και 
διαμέσου αυτού του δικαιώματος, το αστικό πολιτικό σύστημα 
προχωρά στο διαχωρισμό του από την κοινωνία -των- ιδιωτών 
και αποκτά τη δική του γενική υπόσταση· στο πεδίο αυτό, όμως, 
μπορεί να εγκαινιασθεί η επαναστατική ανατροπή. Η ρεπουμπλι- 
κανική δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει σαν γέφυρα προς την 
δικτατορία του προλεταριάτου, διατηρώντας ορισμένους από 
τους θεσμούς της και αλλάζοντας άλλους (και με αυτό το πνεύμα 
ο Ένγκελς θα ερμηνεύσει —κατά τη γνώμη μας πιστά— τον 
Μαρξ στην Εισαγωγή που έγραψε το 1894 στους Ταξικούς αγώνες 
στη Γ aAAi'a55). Η δικτατορία του προλεταριάτου χαρακτηρίζεται

52. Στο ίδιο, σελ. 41
53.Στο ίδιο.
54.Στο ίδιο, σελ. 43: η «αγοραία (χυδαία) δημοκρατία» χου «βλέχει την έλευση του 
Χιλιασμού» στη ρεχουμχλικανική δημοκρατία.
• Στο ίδιο, σελ. 43
55. Οι Ταξικοί Αγώνες στη Γαλλία, 0ά. nap., σελ. 34 (γαλλικό κείμενο)**.
** Ο συγγραφέας δεν χαραθέτει συγκεκριμμένο απόσπασμα. Στη σελ. 138, ο Έν
γκελς γράψει: «Διαπιστώθηκε ότι οι κρατικοί θεσμοί, όχου οργανώνεται η κυριαρχία 
της αστικής τάξης, προσφέρουν ακόμα κι άλλες ευκαιρίες που επιτρέπουν στην ερ
γατική τάξη να καταπολεμά τους ίδιους τους κρατικούς θεσμούς». Συναφής είναι 
και η «ειρωνεία»... του Ένγκελς, ότι, «Εμείς οι 'επαναστάτες', οι 'ανατροχείς', 
προκόβουμε πολύ καλύτερα με τα νόμιμα μέσα, χαρά με τα χαράνομα και την ανα-
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από μία πρωτόγνωρη επέκταση της δημοκρατίας, από διαδικα
σίες ευρύτατης πολιτικής συμμετοχής: η λογική των μηχανισμών 
λειτουργίας της κοινωνίας και της πολιτικής γίνεται κτήμα των 
μαζών, οι παραγωγοί ασκούν νέες μορφές ελέγχουν στην παρα
γωγική διαδικασία, καθορίζονται νέες μορφές επεξεργασίας και 
εκτέλεσης των συλλογικών αποφάσεων, αναπτύσσονται οι παρα
γωγικές δυνάμεις που δεν ανέχονται πια μορφές υπαγωγής οι ο
ποίες δεν έχουν γίνει ελεύθερα και έλλογα αποδεκτές, ανέρχεται 
η πολιτισμική στάθμη του συλλογικού εργαζόμενου’6.

Έσι, η δικτατορία του προλεταριάτου, ως μορφή μετάβασης, 
προσδιορίζεται από τον διπλό, υλικά καθορισμένο στόχο: κατάρ
γηση της διαδικασίας καπιταλιστικής αξιοποίησης (καθορισμός 
του κοινωνικού υπερπροϊόντος από τους παραγωγούς), κατάργη
ση της διαδικασίας συγκεντρωποίησης-αυτονόμησης του κρατι
κού μηχανισμού. Επιτρέπει να κατανοηθεί ακόμα καλύτερα σε 
ποιο βαθμό η πολιτική είναι απαραίτητη (στον καπιταλιστικό 
τρόπο παραγωγής) σαν ξεχωριστή βαθμίδα, στο βαθμό που επι
βάλλεται ένα κοινωνικό σύστημα με εμπορευματική βάση, το ο
ποίο ρυθμίζεται από το κριτήριο της ισοδυναμίας των παροχών 
κοινωνικής εργασίας. Το σύστημα αυτό συνεπάγεται τον κατα
ναγκασμό από την ίδια τη λογική του κανόνα της ισοδυναμίας 
που εφαρμόζεται σε άνισα υποκείμενα.

Η δικτατορία του προλεταριάτου κάνει να καταλάβουμε, αντί
στροφα, πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η πολιτική μορφή (αντίθεση 
κυβερνώντων και κυβερνωμένων) μέσα σε αυτό που προϋποθέτει 
ο εμπορκυματικός κανόνας της συμμΓ.τρίας στην πληρωμή των υ- 
ποκειμένων-παραγωγών, δηλαδή τη διαίρεση της κοινωνίας σε 
τάξεις. Για να εκλείψει η πολιτικο-δικαιϊκή ρύθμιση (με τον κα
ταναγκασμό που συνεπάγεται) και, μαζί με αυτήν, η αρχή της ι
σοδυναμίας, πρέπει να επιτευχθεί τελικά η άρση της υποταγής 
των ατόμων στον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας. Για να 
γίνει αυτό, πρέπει να πραγματωθεί η καθολική ανάπτυξη των ατό
μων και, μαζί της, η πλήθυνση του κοινωνικού πλούτου, έτσι ώ
στε κάθε άτομο να μπορεί να απολαμβάνει τα αγαθά και να συμ
μετέχει σύμφωνα με τις ικανότητές του στη διαδικασία της κοι
νωνικής αναπαραγωγής. Τελικά, αυτό σημαίνει ότι η κατάργηση 
της ανταλλακτικής αξίας απαιτεί το ιστορικό ξεπέρασμα της ερ-

τροπή». Βλ. στο ίδιο, σελ. 145.
56. Οι Ιταλοί μαρξιστές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μελέτη αυτών προ
βλημάτων, Βλ. D. Zolo, La Ttoria communisia de/Γ inslituzione dello Siato, De Dona- 
ΙΟ. Bari 1974- D. ZcAo.Statosocialismeliberldborghru. Laierza. Ilari 1976' U. CVirom. 
Teoria politico e socialismo. Έκδ. Editori Riuniti. Roma 1973- και, σαν βάση ενός πο
λύ σημαντικού διαλόγου, Ν. Bobbio. Quale socialismo, lorino 1976.
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γασϊας (ως ανθρώπινης δραστηριότητας που καθορίζεται από την 
Γ.άυτΓ.ρική μόνον αναγκαιότητα και στοχοθέτηση), και άρα την 
αντικατάστασή της από την «ελεύθερη εργασία57», ως πρώτη α
νάγκη του ατόμου και της ζωής του.

Έτσι, στο επίπεδο αυτό, το Κράτος είναι δομικό στοιχείο μιας 
ταξικής κοινωνίας η οποία συγκροτείται στη βάση της καταναγ- 
καστικής απονομής των διαφοροποιημένων κοινωνικών ρόλων. 
Ταυτόχρονα, αποτελεί θεσμική έκφραση του αστικού διαχωρι
σμού ανάμεσα σε εργασία και κατανάλωση —δημιούργημα μιας 
κοινωνίας που η προϋπόθεσή της είναι η αφηρημένη εργασία (α
πλή μετρήσιμη «εργασιακή» ενέργεια). Κατά συνέπεια —και αυ
τή είναι η τελευταία λέξη στην κριτική της πολιτικής που ανα
πτύσσει ο Μαρξ το 1875— το Κράτος δεν μπορεί να καταργηθεί, 
δεν μπορεί να απονεκρωθεί, παρά μέσα σε μία κοινωνία που δεν 
κυριαρχείται πια από τον χρόνο χρήσης της εργατικής δύναμης, 
αλλά από την ανάπτυξη του κοινωνικού ατόμου, των ικανοτήτων 
του να κυριαρχεί και να κατανοεί τη φύση, μαζί και την κοινωνι
κή φύση. Οταν οι παραγωγοί δεν θα είναι πια υποχρεωμένοι να 
ανταλάσσουν τα προϊόντα ως εμπορεύματα, όταν η κατανομή 
των γενικών κοινωνικών λειτουργιών δεν θα δημιουργεί πια την 
εκμετάλλευση και την κυριαρχία, τότε θα εκλείψει η «καθαρή» 
πολιτική και τη θέση της θα πάρει μία νέα πρακτική της πολιτι
κής επικεντρωμένη στην ανάπτυξη νέων σχέσεων παραγωγής, ό
που θα διασφαλίζεται ο άμεσα κοινωνικός χαρακτήρας της ελεύ
θερης εργασίας. Μέσα σε αυτόν τον κοινωνικό οργανισμό δεν θα 
ασκούνται παρά οι «νόμιμες κοινωνικές λειτουργίες», σύμφωνα 
με νέους θεσμούς. Δεν θα είναι το τέλος αυτής καθαυτής της πο
λιτικής, αλλά το τέλος της «καθαρής» πολιτικής και η απαρχή 
μιας άλλης συνδεδεμένης με την διεύθυνση της κοινωνίας από 
τους συνεταιρισμένους παραγωγούς.

57. Οι Ταξικοί Αγώνες στη Γαλλία, Εκ6. td. Soaali-v I’aris 1974. οελ. 25.
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4. Ένα αίνιγμα

Η σύνδεση ανάμεσα στη θεωρία της αξίας και στην κριτική της 
πολιτικής προσφέρει στην τελευταία —που κατακτήθηκε και 
σταθεροποιήθηκε από το 1848-1852— νέα αναλυτικά μέσα και 
συγχρόνως μία νέα πρακτική ικανότητα για τον προσδιορισμό 
της θεωρίας της επαναστατικής μετάβασης. Με το κείμενο του 
1875, ο Μαρξ φτάνει στο ανώτερο σημείο της πορείας του: εγκα
ταλείπει κατηγορηματικότερα τις αναρχίζουσες θέσεις της νεότη
τάς του, αφού απορρίπτει την οποιαδήποτε αντίληψη που υπο
στηρίζει ότι η εξουσιαστική και διευθυντική δομή εκλείπει μέσα 
σε μία κοινωνία που υποτίθεται πως είναι απόλυτα ομοιογενής 
και απαλλαγμένη από συγκρούσεις. Ο Μαρξ συνδέει την κριτική 
της πολιτικής (ως αυτονόμησης-διαχωρισμού της εξουσίας η ο
ποία είναι εγγενής στην άσκηση των κοινωνικών λειτουργιών) και 
τη μεταγραφή αυτής της κριτικής σε «επιστημονικό», διαλεκτι- 
κο-εμπειρικό πρόβλημα του επαναστατικού μετασχηματισμού 
των αντιπροσωπευτικών δημοκρατικών θεσμών. Η προλεταρια
κή δικτατορία δεν είναι τόσο η σκιαγράφηση μιας πολιτικής μορ
φής της μετάβασης, όσο η διατύπωση του προβλήματος της. Εί
ναι το συνολικό εξαγόμενο μιας μεταβατικής διαδικασίας, που 
δεν έχει τίποτε το γραμμικό και το προκαθορισμένο στις πολιτι
κές και οικονομικές μορφές της, και που δεν μπορεί να συνταυτι
στεί με μία απλή «άυτοδιάλυση» της πολιτικής σφαίρας μέσα στο 
νεφέλωμα του κοινωνικού. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει τη συ
νεχή αμφισβήτηση των κληροδδτημένων πολιτικών θεσμών και 
την δημιουργία νέων. Έ χει μία διάσταση πειραματική, αφού εμ
περικλείει την πειραματική εφαρμογή νέων θεσμικών δομών, πολι
τικών και οικονομικών, και την προσαρμογή των παλιών.

Παρά το άνοιγμα που γίνεται με το κείμενο του 1875 (όπου συν
δέεται η κριτική της πολιτικής οικονομίας με την κριτική της πο
λιτικής), πρέπει να επισημάνουμε το παράδοξο φαινόμενο της
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διατήρησης της κριτικής της πολιτικής που διαμορφώθηκε στην 
περίοδο 1845-1852, με άξονά της ένα ιστορικό υλισμό ο οποίος 
δεν είχε προικισθεί ακόμα με όλην τη θεματική της κριτικής της 
οικονομίας. Ο Μαρξ αφήνει ανοιχτό το πρόβλημα που προσεγγί
ζει το 1875: ταυτόχρονη υπέρβαση της αυτονόμησης του πολιτι
κού και της εμπορευματικής σχέσης καπιταλιστικής αξιοποίη
σης. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται ως «τρέχον», επιστημονικό 
και πολιτικό ταυτόχρονα: είναι το πρόβλημα της δικτατορίας του 
προλεταριάτου. Το ζήτημα που τίθεται είναι να εκφραστεί με πο
λιτικές θεσμικές μορφές η δυνατότητα μιας εναλλακτικής κοινω
νικής ορθολογικότητας, επινοώντας μία νέα πολιτική μορφή, αυ
τοκριτική και δηλωτική της ουσίας των ζωντανών παραγωγικών 
δυνάμεων. Η δικτατορία του προλεταριάτου οφείλει να εξασφαλί
σει μία διπλή ασυνέχεια, τόσο στο πεδίο των θεσμών, όσο και σε 
εκείνο των μορφών της παραγωγής. Δεν μπορεί, όμως, να φέρει 
σε πέρας αυτό το έργο, παρά μόνον αν συγκροτηθεί ως μορφή ε
νοποίησης των μεταβολών που συντελούνται στις πολιτικές και 
οικονομικές δομές. Αυτές θα πρέπει να εξασφαλίσουν την οργά
νωση της εργατικής τάξης σε γενική τάξη, καθιστώντας την ικα
νή να διαμορφώσει μία εναλλακτική λύση (και στο θεσμικό πε
δίο) απέναντι στην αστική ενότητα-διαχωρισμό της ιδιωτικής 
εμπορευματικής σφαίρας —η οποία διέπεται από την ιδιοποίηση 
της υπεραξίας— και της δημοκρατικής-αντιπροσωπευτικής πο
λιτικής σφαίρας.

Απομένει ένα αίνιγμα. Γιατί αυτή η καθυστερημένη, και ακόμα 
μάλιστα τόσο «ισχνή», σύνδεση με το Κεφάλαιο; Πώς να εξηγή
σουμε αυτήν τη σχετική αυτονομία της κριτικής της πολιτικής σε 
σχέση με την αναπτυγμένη κριτική της πολιτικής οικονομίας;

Τόσο μάλλον που η αναφορά στη θεωρία της αξίας συνεπιφέρει 
όλες τις δυσκολίες οι οποίες χαρακτηρίζουν αυτήν τη θεωρία, ή 
τουλάχιστον μία από τις ερμηνείες της (συγκεκριμένα, την υπο- 
στασιοποιητική αντίληψη). Με αυτή την έννοια, η ενιαία επιστή
μη της οικονομίας και της πολιτικής στην οποία απέβλεψε ο 
Μαρξ, παραμένει μετέωρη, αφού η κριτική της πολιτικής διατη
ρεί την ξεχωριστή συνοχή της που τη συνδέει με τις γενικές αρ
χές του ιστορικού υλισμού της περιόδου 1845-1852, χωρίς να μπο
ρέσει να συναρθρωθεί με τη μεταγενέστερη αναπτυγμένη κριτική 
της πολιτικής οικονομίας. Αυτή η κριτική της πολιτικής έχει μία 
διεισδυτικότητα και έναν πλούτο που συχνά αγνοήθηκαν από τη 
μηχανιστική αντίληψη της 2ης Διεθνούς, ή τον βολονταρισμό της 
3ης Διενούς, και αποτέλεσε τη βάση μιας ολόκληρης φάσης στην 
οργάνωση του εργατικού κινήματος' θα ήταν μάταιο, όμως, να 
αρνηθούμε την ύπαρξη αυτού του κενού, που υποδεικνύει και το
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πεδίο το οποίο μένει ανοιχτό στις δικές μας θεωρητικές ευθύνες.
Κλείνοντας αυτό το άρθρο, θα υποδείξουμε, σαν υπόθεση εργα

σίας, ορισμένους κεντρικούς «τόπους» στο ίδιο το Κεφάλαιο, που 
μπορούν να οροσημανθούν σαν βάσεις για μία πιθανή σύνδεση 
των δύο κριτικών. Ας πούμε ότι το Κεφάλαιο μπορεί να ανασυν
ταχθεί γύρω από τρεις «στιγμές», που κάθε μία αποτελεί ιδιαίτε
ρη μορφή της σχέσης οικονομίας και πολιτικής, και σε κάθε μία 
τους η θεωρία για τις κοινωνικές τάξεις και την πάλη τους αποτε
λεί το διάμεσο στοιχείο αυτής της σχέσης58.

Μπορούμε αρχικά να διακρίνουμε σαν πρώτη στιγμή στο Κε
φάλαιο την ανάλυση της καπιταλιστικής παραγωγής, ως αναπα
ραγωγής μιας σχέσης της οποίας η διέπουσα αρχή και το αποτέ
λεσμα βρίσκονται στο κεφάλαιο, στην υπεραξία και στη μισθωτή 
εργατική δύναμη. Ο Μαρξ κάνει την λογικο-διαλεκτική ανάλυση 
αυτού του αποτελέσματος έχοντας σαν άξονα την δομική μετα
τροπή του κύκλου Ε.Χ.Ε. σε Χ.Ε.Χ*. Ο τελευτικός εκφράζει μά
λιστα την ιστορική γένεση αυτού του αποτελέσματος που έχει γί
νει διέπουσα αρχή (πρωταρχική συσσώρευση). Η στιγμή αυτή έ
χει ένα «πολιτικό συνακόλουθο». Η μετάβαση από την οικονομία 
χρήσης στην οικονομία ανταλλαγής θέτει σε κίνηση μία διαδικα
σία ιστορικο-λογικής νομιμοποίησης της έμμεσης διεύθυνσης της 
κοινότητας από το Κράτος, άρα μία διαδικασία διαχωρισμού της 
οικονομικής και της πολιτικής σφαίρας. Ο μηχανισμός της αξίας 
καθορίζει μία «αντιπροσωπευτική» διεύθυνση που ταυτόχρονα τη 
διασφαλίζει. Το νεότερο Κράτος είναι και αυτό επίσης διέπουσα 
αρχή και αποτέλεσμα αυτού του μηχανισμού. Ό πω ς δε η οικονο
μική σχέση: αξία χρήσης/ανταλλακτική αξία είναι διπολική, έτσι 
και η πολιτική σχέση: αντιπροσωπευτικό Κράτος/κοινωνία της 
ατομικής ιδιοποίησης είναι επίσης διπολική.

Η δεύτερη στιγμή στο Κεφάλαιο δεν αφορά πια την κανονική 
δομή του καπιταλιστικού μηχανισμού, αλλά τον αντιφατικό του 
χαρακτήρα, τον λογικό του δυναμισμό, την ιστορική διαλεκτική 
του. Πράγματι, οι λογικές κατηγορίες του συστήματος: ανταλλα
κτική αξία, υπεραξία., συνεπάγονται την αντιθετική τους σύνθεση 
με τις άλλες, κατ’ αρχήν ουδετεροποιημένες, κατηγορίες, όπως: 
αξία χρήσης, ικανοποίηση των αναγκών, εργασιακή διαδικασία. 
Συγχρόνως, στο πολιτικό επίπεδο, προβάλλει μία ειδική αντίφα
ση που φέρνει σε αντίθεση τον φορμαλισμό της πολιτικής χειρα
φέτησης με την πραγματική πίεση που ασκούν οι βαθμίδες της

58. Για την υπόθεση εργασίας που κάνουμε εδώ, βλεπε U. Corrom, Teoria della crisi 
sociale in Marx. I)e Donato, Bari 1971, σελ. 174.
• Όπου E = Εμπόρευμα και X = Χρήμα.
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κοινωνικής χειραφέτησης. Το δικαϊκό-πολιτίκό, που είναι μία 
διαδικασία τυπικής ρύθμισης της παραγωγής εμπορευματικών ι
σοδυνάμων, προϋποθέτει και συγκαλύπτει συγχρόνως τη διατή
ρηση των πραγματικών διαιρέσεων. Ρυθμίζει μία ισοδυναμία που 
δεν είναι ισοδυναμία, όπως δεν είναι τέτοια και η ισοδυναμία της 
παραγωγικής ανταλλαγής (μισθός, ως αντίτιμο της χρήσης της 
εργατικής δύναμης). Εδώ ακριβώς έχει τις ρίζες της μία κριτική η 
οποία, κάτω από τη σφαίρα των βουλήσεων, εισάγει μία «νατου- 
ραλιστική» βαθμίδα που είναι αυτός ο ίδιος ο μηχανισμός της θε
μελιακής ταξικής αντίθεσης.

Τέλος, πρέπει να διακρίνουμε μια τρίτη στιγμή στο Κεφά/Μΐυ, 
λιγότερο αναπτυγμένη: αφορά την υπέρβαση της αντίθεσης ανά
μεσα στην εργασία και στο κεφάλαιο, ανάμεσα στην ανταλλακτυ- 
κή αξία και στην αξία χρήσης. Κορυφώνεται σε μία ελάχιστα επε
ξεργασμένη αντίθεση ανάμεσα σε εργασία-άλγος και εργασία-ι- 
κανοποίηση. Στο πολιτικό επίπεδο, η κρίση του καπιταλισμού, 
που είναι δομικά διαρκής, μεταγράφεται στην εξίσου δομική 
προοπτική ενός νέου μηχανισμού παραγωγής, θεμελιωμένου στις 
επιστήμες, στην ενοποίηση των εργατικών δυνάμεων, στον δυνη
τικό μαρασμό του Κράτους και του δικαίου. Ό πω ς οι καπιταλι
στικές εμπορευματικές δομές (με την πρωτοκαθεδρία της ανταλ
λακτικής αξίας) έρχονται σε σύγκρουση με τις θεμελιακές «φυσι
κές» δομές της ανθρώπινης κοινότητας (όπου η πρωτοκαθεδρία 
ανήκει στην αξία χρήσης), έτσι και το αντιπροσωπευτικό Κράτος 
—που διατηρείται «διαχωρισμένο» (Selbstdndigkeit) διαμέσου της 
αντιπροσώπευσης— έρχεται αντιμέτωπο με τη λογική της λαϊκής 
κυριαρχίας των τυπικά ίσων ανθρώπων. Οι παραγωγοί που οφεί
λουν να αποδεχθούν την τυπική ισοδυναμία ως κάτοχοι μιας «ε
λεύθερης βούλησης», γίνονται «ελεύθερα υποκείμενα» στο επίπε
δο της πολιτικής απόφασης. Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγω
γής πραγματοποιεί τη σύζευξη των δύο καθοριστικών αντιφάσε
ων: η τυπική αυτονόμηση των ανθρώπων δημιουργεί, στο οικονο
μικό επίπεδο, και προϋποθέτει μία διαίρεση ανάμεσα σε αυτόν 
που ανταλλάσει πράγματα και σε αυτόν που ανταλλάσει ζωντανή 
ενέργεια εργασίας— άρα έναν διαχωρισμό ανάμεσα σε ιδιοκτήτες 
πραγμάτων (μέσων παραγωγής) και ιδιοκτήτες εργατικής δύνα
μης. Απ’ την άλλη, ενώ η νεότερη κοινωνία αποτελεί σφαίρα της 
αποστερητικής ιδιοποίησης, είναι υποχρεωμένη να προβάλλει τη 
συλλογική της διεύθυνση στο επίπεδο της εντεταλμένης, διαχωρι
σμένης, «πολιτικής» διεύθυνσης: η πραγματική μή-κυριαρχία του 
λαού έρχεται τότε σε άμεση αντίφαση με την καθολική εξίσωση 
των ανθρώπων, που αποτελεί προϋπόθεση της λαϊκής κυριαρ
χίας. Η θεμελίωση του Κράτους στη θέληση του λαού διαψεύδεται 
άμεσα από την αυτονόμησή του στο σώμα των πολιτικών εκπρο
σώπων, που μόνον αυτό έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει.
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Η δυνητική σύζευξη αυτών των αντιφάσεων θα αποτελούσε έ
τσι τον κινητήριο μοχλό της δυναμικής κάθε καπιταλιστικού κοι
νωνικοοικονομικού σχηματισμού. Αυτές οι ενδείξεις είναι άραγε 
επαρκείς για μία ενοποιητική ανασύνθεση του κοινωνικοοικονο
μικού και του πολιτικού μορφώματος; Το ερώτημα αυτό δεν πα
ραλείπει να τεθεί γ ι’ άλλη μια φορά. Υποδεικνύει το πεδίο που θα 
πρέπει να αποσαφηνίσουμε. Ισως, με το πρόσχημα της φιλολο
γίας, συγκαλύπτει την αδυναμία μας να προσεγγίσουμε αυτοτε- 
λώς το πρόβλημα της μετάβασης, που σήμερα δεν αρχίζει «μετά» 
αλλά «πριν» την κατάληψη της εξουσίας.
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Τσεζάρε Λουπορίνι 
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ: 

ΜΙΑ Ή  ΔΥΟ ΚΡΙΤΙΚΕΣ;





1. Το πρόβλημα των κριτικών του Μαρξ

Ό πω ς ξέρουμε όλοι, ο όρος «κριτική» συνοδεύει σαν «λάιτμο- 
τϊβ» ολόκληρη την ανάπτυξη της σκέψης του Μαρξ —ακόμα και 
στις συστηματικότερες φάσεις και εκφάνσεις της— και δεν μπο
ρεί να διαχωριστεί από αυτήν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τού
τος ο όρος έχει για τον Μαρξ ένα αμετάβλητο περιεχόμενο, ή κά
ποια υποχρεωτικά μονόπλευρη σημασία, ανάλογα με τη διαφορε
τικότητα των τομέων εφαρμογής του (με προεξάρχοντα τον το
μέα της πολιτικής οικονομίας), ή τη διαφορετικότητα των φάσε
ων της σκέψης του. Εξ’ άλλου, αντικείμενο της θεματικής μου 
δεν είναι η κριτική του Μαρξ καθ’ εαυτή και αφηρημένα, σε σχέ
ση με τη μορφή ή τις μορφές της (ενδεχόμενα διαδοχικές). Το εγ
χείρημα θα ήταν βέβαια εφικτό, αλλά είναι αμφίβολο αν έχει κά
ποια αξία, ή μάλλον είναι επίφοβο ότι θα αποπροσανατόλιζε, αν 
έπρεπε να μεταφρασθεί με ένα διαχωρισμό της μορφής (ή των 
μορφών) και της εξέλιξης του περιεχομένου της σκέψης του 
Μαρξ. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η σχέση των κριτικών 
του Μαρξ με το εν λόγο) περιεχόμενο. Γιατί πολύ γρήγορα διατυ
πώθηκε η άποψη ότι στη σκέψη του, εν γένει, το κριτικό στοιχείο 
είναι καθοριστικό (και ότι, μέσα της, ο όρος «κριτική» εκφράζει, 
κατά κάποιον τρόπον, μία ανώτερη κατηγορία): πράγματι, πρό
κειται για μία επαναστατική σκέψη που προϋποθέτει και συνεπά
γεται μία «κριτική του υπάρχοντος», (ανθρώπινου, κοινωνικού, ι
στορικού) σε καθένα από τα μέρη του, ή περίπου έτσι. Η έκφραση 
αυτή, «κριτική του υπάρχοντος», δεν ήταν νέα' δεν την επινόησε 
ο Μαρξ, αλλά ήταν ήδη παρούσα στην εγελιανή αριστερά, ενώ 
απ’ την άλλη, όλοι οι (θεωρητικοί και πρακτικοί) προγενέστεροι 
του Μαρξ «κομμουνισμοί» και «σοσιαλισμοί» θεμελιώνονταν σε 
μία κριτική του υπάρχο'ντος —και δεν είναι τυχαίο ότι ο Μαρξ
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τους ονόμασε κριτικο-ουτοπικούς. Και ξέρουμε ότι σε αυτή την 
κριτικότητα ασκήθηκε με τη σειρά της και η κριτική του Μαρξ 
(και του Ένγκελς), μέσα από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο.

Ο χαρακτηρισμός τους ως «ουτοπικών» (και αυτή η κατάταξη 
επίσης δεν επινοήθηκε από τον Μαρξ και τον Ένγκελς), είναι η 
σφραγίδα της κριτικής τους σε μία άλλη κριτική η οποία προσέ- 
λαβε επίσης πολλά περιεχόμενα. Για τον Μαρξ και τον Ένγκελς, 
η κριτική του υπάρχοντος δεν έπρεπε να αντιπαραθέτει κάποιο ι
δανικό στο ίδιο το υπάρχον, αλλά να προσδιορίζει μέσα στο τε
λευταίο τις δυνατότητες της δικής του μεταλλαγής και να υποδει
κνύει τους πραγματικούς δρόμους που επιτρέπουν την απελευθέ
ρωση αυτών των δυνατοτήτων. Πράγμα που, όπως ξέρουμε, ση
μαίνει γι’ αυτούς την εξατομίκευση του επαναστατικού (ως προς 
το καπιταλιστικό αστικό σύστημα) υποκειμένου στο σύγχρονο 
βιομηχανικό προλεταριάτο. Το υποκείμενο αυτό υπάρχει ήδη ως 
δημιούργημα της ιστορίας" υπάρχουν επίσης το κίνημα και η πά
λη του: το ζήτημα που τίθεται είναι να αποσαφηνισθούν οι πραγ
ματικοί όροι μέσα στους οποίους αναπτύσσονται, άρα να προσα- 
νατολισθούν και ενδεχόμενα να διευθυνθούν (το Κομμουνιστικό 
Μανιφέστο εμφανίζεται σαν μανιφέστο «ενός κόμματος»). Η κα
θοριστική πολιτική-πνευματική πορεία και για τους δύο θεμελιω
τές του μαρξισμού, όπως τη σκιαγράφησα μόλις, τοποθετείται α
νάμεσα στο 1844 και το 1848.

Δεν μπορούμε, όμως, να θεωρήσουμε ως δευτερεύουσας σημα
σίας την προηγούμενη πορεία τους1. Ιδιαίτερα για τον Μαρξ, α- 
ποτέλεσε μία εμπειρία που άφησε μέσα του ανεξίτηλα ίχνη —όχι 
μόνο σε αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε πνευματική δομή της 
ωριμότητάς του (πράγμα που ήδη είναι αρκετά σημαντικό), αλλά 
και σε ορισμένα περιεχόμενα που υπήρξαν αντικείμενο αυτής της 
εμπειρίας. Πρόκειται για μία σφαιρική προσωπική εμπειρία, μέ
σα στην οποία διαπλέκονται και συνανθρώνονται φιλοσοφικά κί
νητρα, ειδικά στοιχεία κριτικής και πολιτικού στοχασμού. Στην 
ουσία, υπάρχουν δυο κύριες πλευρες: η μία θεωρητικο-φιλοοοφι- 
κή και η άλλη θεωρητικο-πολιτική. Το στοιχείο της κριτικής δια

1. Προσπάθησα να αποσσφηνίσο) την r.lr.XiJn πι.τή τοι· Μαρξ (και εν μέρει του Έν
γκελς) στην Εισαγωγή ιιιη. ι.γρα vu στο Κ. Μαρξ. και Φ. Ενγκελς, Η Γερμανική Ιδε
ολογία, Εκδ. Riuniti. Roma 1967. Σε ορισμένα από τα προβλήματα που πραγματεύο
μαι εδώ επανήλθα —κάτω από μία θεωρητική και όχι απλώς ιστορική προοπτική— 
στο άρθρο μου «Η ειδική λογική του ειδικού αντικειμένου: για τη συζήτηση του 
Μαρξ με τον Ένγκελς». στο συλλογικό έργο Problemi leorici del marxismcxntica 
marxism, Εκδ. Riuniti, Homa 1976' το άρθρο αυτό είναι μετάφραση της εισήγησής 
μου στο Συνέδριο για τον Χέγκελ, που έγινε στην Στουτγάρδη το 1970. Στο πρώτο 
μέρος αυτού του γραπτού αποσαφηνίζονται ορισμένες πτυχές της εξέλιξης του Μαρξ 
—μετά την ανακάλυνη του ιστορικού υλισμού— που δεν τις είχα προσέξει αρχικά.
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περνά και τις δύο και προσδιορίζει γρήγορες και διαδοχικής κρί
σεις σε συνάρτηση με μία in progress (εν εξελίξει) αναλυση της 
κοινωνικής πραγματικότητας και με τις προσωπικές αποφάσεις 
(δηλαδή με τις επιλογές ζωής) που περιέκλειε επίσης αυτή η ανά-, 
λυση.

Ας αρχίσουμε με τη θεωρητικο-φιλοσοφική πλευρά. Αφήνω φυ
σικά κατά μέρος τις ιστορικο-πολιτισμικτ.ς αναλύσεις που μπο
ρούν να γίνουν σχετικά με τη χρηση του όρου «κριτική» από τον 
Καντ, τον Έγελο, ή τις εγελιανές σχολές. Η χρήση αυτή έφτασε 
σε ένα είδος βερμπαλιστικού παροξυσμού στην εγελιπνή αριστε
ρά (στους νέους εγελιανους), και ιδιαίτερα στον Μπρουνο Μπα- 
ουερ. Στην πραγματικότητα, αυτό το γεγονός υποτείνονταν από 
μία πολιτική κρίση που ο Μαρξ μπόρεσε να την αντιληφθεί: ήταν 
η απόσταση που είχε πάρει από τις μάζες αυτή η ομάδα διανοου
μένων— η οποία σε κάποια φάση ήταν πρωτοπορία στη Γερμανία 
(και δεν υπήρχε άλλη αντάξιά της στην υπόλοιπη Ευρώπη)— και 
ακόμα μάλιστα μία εχθρική στάση απέναντι τους (όπως ο 
Μπρούνο Μπάουερ), την εποχή ακριβώς όπου έχει σαφώς νεκρω
θεί το αρχικό δημοκρατικό τους κίνημα. Βρισκόμαστε στη Γερ
μανία του 1842-1843. Ό ταν  ο Μαρξ αποχωρίζεται τους παλιούς 
του φίλους και αρχίζει να ξεκαθαρίζει τους λογαριασμούς του με 
την «προηγούμενη φιλοσοφική συνείδησή» του (μία διαδικασία 
που θα τελειώσει το 184S), η καρικατούρα που κατασκευάζει για 
τη γλώσσα του Μπρούνο Μπάουερ στην Αγία Οικογένεια —η 
«κριτική της κριτικής κριτικής»— αποτελεί ήδη οργανικό μέρος 
μιας κριτικής προσίδιας του Μαρξ, που έχει αρχίσει να μορφο- 
ποιείται κάτω από την επιρροή (φιλοσοφική, όχι πολιτική) του 
Φώϋερμπαχ. Πρόκειται για την κριτική της θεωρησιακής φιλοσο
φίας, η οποία, από τεχνική άποψη, θεμελιώνεται στην περίφημη 
αντιστροφή, ή καλύτερα στην ανόρθωση τη; σχέση; υποκειμέ- 
νου-κατηγορουμένου, έτσι όπως αυτή εμφανίζεται στη θεωρησια- 
κή φιλοσοφία. Αυτή την επιρροή, όμως, ο Μαρξ τη δέχτηκε κριτι-

Η προσπάθεια του Φώϋερμπαχ, στο πιο αναπτυγμένο σημείο 
της, ήταν να συνδέσει οργανικά την κριτική του για τη θρησκευτι
κή αλλοτρίωση με την κριτική τούγια τη θεωρησιακή φιλοσοφία. 
Ο Μαρξ του αναγνωρίζει αυτό το προτέρημα*, αλλά δουλεύει

2. Ο Μαρξ γράφει στα Οικονομικο-Φιλοσοφικά Χειρόγραφα του 1844, ότι το πρώτο 
«μεγάλο επίτευγμα» του Φώϋερμπαχ είναι η «απόδειξη πως η φιλοσοφία δεν είναι 
παρά η θρησκεία μορφοποιημένη σε ιδέες και αναπτυγμένη από τη σκένη, άρα εξί
σου καταδικαστέα σαν άλλη μορφή και άλλος τρόπος ύπαρξης της αλλοτρίωσης 
του ανθρώπου», Χειρόγραφα του 1844, Εκδ. «Διεθνής Βιβλιοθήκη», Αθήνα 1974, 
σελ. 188.
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(κριτικά) πάνω στη «θρησκευτική αλλοτρίωση», αφήνοντας άθι
κτη την άλλη πλευρά, δηλαδή την κριτική της θΓ .ορηπ ιπκή: Φιλο
σοφίας. Είναι ένα θεωρητικό εγχείρημα που μας φαίνεται αρκετά 
απλό post festum  (κατόπιν εορτής, εκ των υστέρων, Σ. Τ.Μ.), αλ
λά τότε είχε μεγάλη σημασία: στη βάση της «αλλοτρίωσης της 
συνείδησης» (θρησκευτική αλλοτρίωση) —που αφορά τις μάζες 
και όχι μόνον τους διανοούμενους, όπως υποστηρίζει η θεωρησια- 
κή φιλοσοφία— πρέπει να υπάρχει, κατά τον Μαρξ, «μία πραγ
ματική αλλοτρίωση». Πριν κατορθώσει να θεματολογήσει αυτό 
το πρόβλημα (το 1844), η πραγματική αλλοτρίωση του παρουσιά
ζεται (το 1843) στην αμεσότερη εκδοχή της, ως πολιτική αλλο
τρίωση, αλλοτρίωση του ανθρώπου μέσα στο Κράτος (θα ασχο
ληθούμε παρακάτω με αυτό το πρόβλημα). Πολύ σύντομα, όμως, 
ο Μαρξ θα ανακαλύψει τη βάση κάθε αλλοτρίωσης (πραγματικής 
ή συνειδησιακής) στην αλλοτρίωη της εργασίας (του εργάτη), έ
τσι όπως εμφανίζεται στο καπιταλιστικό σύστημα —αποξένωση 
του εργάτη από τις συνθήκες της παραγωγής και από το προϊόν 
της εργασίας του, κυριαρχία του τελευταίου επάνω στον εργάτη: 
στο είναι και στη ζωή του' πρόκειται για μία αλλοτρίωση (τη λε
γάμενη οικονομική) που αντανακλάται σε κάθε τμήμα της κοινω
νίας.

Τα θεωρητικά αυτά αναπτύγματα προϋποθέτουν, εξ’ άλλου, 
κάποια φιλοσοφική βάση, και συγκεκριμένα ανθρωπολογική, 
που και αυτή επίσης έλκει την καταγωγή της από τον Φώϋερ- 
μπαχ. Ό ταν τελικά ο Μαρξ θα έρθει κριτικά σε ρήξη με.τον φιλο
σοφικό ανθρωπολογισμό που είχε τεθεί σαν βάση (θέσεις για τον 
Φόυερμπαχ, 1845) —αυτό που ο Αλτουσέρ ονόμασε «επιστημολο
γική τομή», εφαρμόζοντας στην περίπτωση αυτή μία κατηγορία 
του Γκαστόν Μπασελάρ— θα βρεθούμε ευθύς αμέσως σε μία εν
τελώς νέα θεωρητική διάσταση (Η Γερμανική Ιδεολογία, 1845), ό
χι πια φιλοσοφική, τη θεωρητική διάσταση του ιστορικού υλι
σμού. Αυτή είναι λοιπόν, σχηματικά διατυπωμένη, η εξέλιξη της 
θεωρητικο-φιλοσοφικής πλευράς (μέχρι την αντιφιλοσοφική της 
απόληξη) της κριτικής προμαρξιστικής σκέψης του Μαρξ.

Διέκρινα επίσης μία θεωρητικο-πολιτική πλευρά στη σκέψη 
του Μαρξ. Πρέπει, όμως, να διευκρινίσω ευθύς αμέσως ότι δεν 
πρόκειται απλώς για μία «όψη» ή «πλευρά», που θα μπορούσαμε 
αφηρημένα και σχηματικά να την απομονώσουμε από την προη
γούμενη και μετά να την ανασυνθέσουμε μαζί της. Η συνένωση 
των δύο πλευρών πραγματοποιείται υπό την ηγεμονία της θεωρη- 
τικο-πολιτικής όψης ή πλευράς, στο βαθμό που αυτή αποτελεί 
σ^ΥΧΡόνως το συγκεκριμένο μόρφωμα της πορείας που ολοκλή
ρωνε τότε ο Μαρξ, δηλαδή το μόρφωμα της σύνολης εξέλιξής 
του. Υποστηρίζω, δηλαδή, την άποψη ότι η προμαρξιστική ανά
πτυξη του Μαρξ ήταν βασικά πολιτική και ότι αυτό αποτελεί ου
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σιαστικό στοιχείο για την κατανόηση της μελλοντικής σκέψης 
του, όπως θα προσπαθήσω να αποδείξω. Μία πολιτική ανάπτυξη 
με γρήγορους ρυθμούς, αλλά μέσα από διαφοροποιημένα στάδια, 
έστω και αν η ταχύτητα της διαδοχής τους δεν μπόρεσε πάντα να 
αποφέρει στον Μαρξ άμεσα πολιτικά αποτελέσματα. Καθένα α
πό αυτά τα στάδια χωρίζεται από τα υπόλοιπα με στιγμές κρίσης, 
λίγο-πολύ προφανείς ή σαφείς. Ας τα απαριθμήσουμε, έστω και 
αν είναι γνωστά:

1. ο ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός της περιόδου της Rheinische 
Zeitung (Εφημερίδα του Ρήνου), (1842)'
2. ο καθαρός δημοκρατισμός, που εκφράζεται με την ανέκδοτη 
Κριτική της Εγελιανής Φιλοσοφίας του Κράτους και του Δικαίου 
(1843)-

3. το πέρασμα στον κομμουνισμό (και όχι ακόμα η ανακάλυψη 
του ιστορικού υλισμού), έτσι όπως πιστοποιείται στα Χειρόγραφα 
του 1844.

Έχει σημασία να καταλάβουμε ότι το πέρασμα στον κομμουνι
σμό δεν ήταν μία μεταστροφή  (όπως συνέβη κατά κάποιον τρόπο 
στον Ένγκελς), αλλά πραγματοποιήθηκε, αντίθετα, μέσα από 
μ ία κριτική εξέταση των υφιστάμενων θεωρητικών μορφών σο
σιαλισμού και κομμουνισμού και μέσα από την άρνησή τους. Ο 
Μαρξ, επειδή είχε επιλέξει, αντίθετα από τον Μπρούνο Μπάουερ, 
να συνταχθεί και να παραμείνει με το μέρος των μαζών, είχε 
προσδιορίσει το 1843 για την περίπτωση της Γερμανίας έναν επα
ναστατικό ιστορικό ρόλο προσίδιο του βιομηχανικού προλετα
ριάτου, το οποίο τότε μόλις εμφανιζόταν σε αυτήν τη χώρα. Η 
κριτική αντιπαράθεση με τους υπάρχοντες σοσιαλισμούς και 
κομμουνισμούς τον οδηγεί να γενικεύσει, για όλες τις πολιτισμέ
νες χώρες, το καθήκον αυτό του προλεταριάτου. Από εκείνην τη 
στιγμή, η κατηγορία του μισθωτού εργάτη αποκτά κεντρική θέση 
στη σκέψη του Μαρξ. Το θεωρητικό πρόβλημα που καλείται να 
αντιμετωπίσει άμεσα είναι άλλο: αφορά την «ατομική ιδιοκτη
σία», που έχει τεθεί σε ριζική αμφισβήτηση από τον κομμουνι
σμό. Αυτό ωθεί τον Μαρξ στην κριτική αντιμετώπιση της πολιτι
κής οικονομίας και των κατηγοριών της —μία πορεία που είχε ή
δη αρχίσει να ακολουθεί ο Ένγκελς.

Αν αυτή ήταν η συγκεκριμένη, θεωρητικο-πρακτική πορεία του 
Μαρξ πριν τον ιστορικό υλισμό, καταλαβαίνουμε πολύ καλά πώς 
και γιατί η κριτική της πολιτικής  προηγήθηκε στη σκέψη του από 
την κριτική της οικονομίας.

Η προϊστορία της σκέψης του Μαρξ μας ενδιαφέρει, όπως εί
παμε, για τα αποτελέσματά της ως προς το πρόβλημα που θέλου
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με να προσεγγίσουμε εδώ και όχι για φιλολογικούς ή γλωσσολογι- 
κούς λ ί>γους· αλλά επίσης και γιατί μέσα σε αυτή την προϊστορία 
έχουν καταγραφεί αποτελέσματα, θετικά ή αρνητικά, που δεν θα 
εκλείψουν πια από τη σκέψη του Μαρξ και του Ένγκελς.

Το σημαντικότερο από αυτά τα αποτελέσματα είναι η αναγνώ
ριση —δανεισμένη από τον Χέγκελ— αυτού που εμφανίζεται στον 
Μαρξ με την προδηλότητα ενός γεγονότος: του διαχωρισμού α
νάμεσα σε κοινωνία (των-ιδιωτών) και (πολιτικό) Κράτος, που 
συντελείται στον σύγχρονο κόσμο και συνοδεύει την εδραίωση 
της αστικής τάξης ως τάξης κυρίαρχης, προσδίδοντας συγχρό
νως ένα ειδικό γνώρισμα στις επαναστάσεις της. Με όλες τις συ
νέπειες που απορρέουν από αυτόν το διαχωρισμό για κάθε ξεχω
ριστό μέλος της κοινωνίας: το σχίσμα ανάμεσα στον συγκεκριμέ
νο, ατομιστή, εγωιστή αστό  και στον αφηρημένο, καθολικό, ίσο 
πολίτη. Αρχικά, στην Κριτική της Εγελιανής Φιλοσοφίας του Κρά
τους και του Δικαίου (που παρέμεινε ανέκδοτη), ο Μαρξ υποστη
ρίζει ότι η υπέρβαση του διαχωρισμού της «πραγματικής ζωής» 
και της «δημόσιας ζωής» και του εν λόγω σχίσματος (μέσα στον 
άνθρωπο) μπορεί να επιτευχθεί με την πλήρη ανάπτυξη της δημο
κρατίας (διαμέσου του γενικού εκλογικού δικαιώματος). Αυτή εί
ναι η πολιτική ουσία της θέσης που υποστήριξε ο Μαρξ σε αυτό 
το γραπτό του, και η οποία υποτείνεται από τη διαίσθηση αυτού 
που ο Μαρξ θεωρεί σαν οργανική και ορθολογική, έμφυτη διαδι
κασία η οποία δρομολογείται στα περισσότερο ώριμα ευρωπαϊκά 
έθνη (ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ή υπάρξει ακόμα στην Γερμανία): 
και αυτό, μας λέει ο Μαρξ, είναι το ότι «η κοινωνία -των- ιδιωτών 
προσπαθεί να αποκτήσει μια πολιτική ύπαρξη, ή να κάνει την 
πραγματική της ύπαρξη πολιτική ύπαρξη»*. Αυτή η τάση ονομά
ζεται (και σήμερα ακόμα) «συμμετοχή», έστω και αν ο Μαρξ την 
αντιλαμβάνεται με έναν τρόπο που σήμερα φαίνεται αρκετά πε
ριορισμένος (και ωστόσο πολύ σημαντικός, από ιστορική άπο
ψη), δηλαδή «σαν την καθολικότερη δυνατή συμμετοχή στη νο
μοθετική εξουσία», στο μέτρο που η τελευταία ερμηνεύεται ως 
«ολότητα του πολιτικού Κράτους»**. Πέρα από αυτό τον περιο
ρισμό (που θέτει ωστόσο το πρόβλημα του «αντιπροσωπευτικού 
Κράτους» και άρα, σε αντίθεση, αυτό της «άμεσης δημοκρατίας» 
για την οποία η σκέψη του Μαρξ είναι κάπως ασαφής στο κείμε
νο αυτό), νομίζω πως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ήταν μία 
σημαντική διαίσθηση, που φαίνεται ότι σήμερα ξαναπόκτησε τη 
ζωτικότητά της και βρήκε μία πραγματική αναφορά στην «οικο

* Βλ. Κ. Μαρξ, Κριτική της Εγελιανής Φιλοσοφίας του Κράτους και του Δικαίου, 
Εκδ. «Πακαξήση», Αθήνα 1978, οελ. 164.
• Στο ίόιο, οελ. 164.
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νομική κρίση» που διαπερνά ορισμένες τουλάχιστον από τις με
γάλες χώρες της Δύσης με προηγμένο καπιταλιστικό καθεστώς. 
Και αυτό συνέβη, βέβαια, επειδή το πρόβλημα μετατέθηκε σε ένα 
δΐϋψορετικό επίπεδο: σαν ένας νέος τρόπος (όχι πια μόνο φορμα
λιστικός) αντίληψης και υλοποίησης της σύνδεσης μεταξύ δημο
κρατίας και σοσιαλισμού, τόσο στη μετάβαση στο σοσιαλισμό ό
σο και στην ανάπτυξή του. Πρόκειται για μία προβληματική,Λοι- 
πόν, που φαίνεται πως ξαναγίνεται απροσδόκητα επίκαιρη.

Ας επανέλθουμε όμως στον Μαρξ. Η λύση του απόλυτου δημο
κρατισμού (έστω και θεσμικού) που θεώρησε ότι είχε διαβλέψει 
στη σύγχρονη κίνηση της ιστορίας, πολύ γρήγορα μπαίνει σε κρί
ση στη σκέψη του. Έκφραση αυτής της κρίσης είναι τα δύο άρ
θρα για το έργο του Μπρούνο Μπάουερ (Το Εβραϊκό Ζήτημα), που 
δημοσιεύτηκαν από τον Μαρξ στα Γαλλο-γερμανικά Χρονικά 
(1843). Ο Μαρξ, που έχει μελετήσει το έργο του Τοκβίλ Η  Δημο
κρατία στην Αμερική, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ολόπλευ
ρα αναπτυγμένη δημοκρατία δεν αποτελεί διόλου την υπέρβαση 
του διαχωρισμού ανάμεσα στην κοινωνία -των- ιδιωτών και στο 
Κράτος, άρα ούτε του σχίσματος ανάμεσα στον ιδιώτη-αστό και 
στον πολίτη ' αντίθετα, είναι η τελείωση αυτού του διαχωρισμού. 
Η αμέσως προγενέστερη θέση αναστρέφεται τώρα: δεν είναι πλέ
ον η κοινωνία -των- ιδιωτών που διαχέεται μέσα στην «ολότητα» 
του πολιτικού Κράτους' επομένως, δεν τίθεται ζήτημα να γίνει αν
τιληπτή και, στην πρακτική, να υποβοηθηθεί και να διευρυνθεί η 
ιστορική αυπί κίνηση, αλλά, αντίθετα, η κοινωνία και καθένα α
πό τα ξεχωριστά μέλη της οφείλουν να ανακτήσουν και να απορ
ροφήσουν τις «δικές του(ς) δυνάμεις» (λέει ο Μαρξ παραθέτον
τας και προσαρμόζοντας τον Ρουσσώ)*, τις δυνάμεις, δηλαδή, 
που αποσπάσθηκαν από αυτά τα μέλη για να αποτελέσουν την ξε
χωριστή εξουσία του πολιτικού Κράτους.

Έτσι, έχουμε, in nuce (εν σπέρματι) βέβαια, ένα επαναστατικό 
πρόγραμμα, που στοχεύει στην κατάλυση του Κράτο,υς ως οντό
τητας και λειτουργίας διαχωρισμένης από την κοινωνία. Αυτός 
είναι, μπορούμε να πούμε, ο «τόπος γεννήσεως» του Μαρξ ως θε
ωρητικού της κοινωνικής (και πολιτικής, με μία έννοια αντικρα- 
τική) επανάστασης. Η θέση αυτή προηγείται χρονικά όχι μόνον 
του ιστορικού υλισμού, αλλά και του ίδιου του περάσματος του 
Μαρξ στον κομμουνισμό. Έχει σημασία, όμως, να σημειώσουμε, 
ότι όταν ο Μαρξ το 1871 χαιρέτησε στην Κομμούνα του Παρισιού 
και στο εθνικό συνταγματικό της πρόγραμμα —παρά την ιστορι

* Βλ. Κ. Μαρξ, Το Εβραϊκό Ζήτημα, Εκδ. «Οδυσσέας», Αθήνα 1978, σελ. 101' όη ο 
Μαρξ παραθέτει Ρουσσώ φαίνεται ακριβώς από το ότι η φράση «δικές του δυνάμεις» 
έχει τεθεί σε εισαγωγικά.
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κή της ήττα— «την πολιτική μορφή που ανακαλύφθηκε επιτέ
λους» (από την «τάξη των παραγωγών») και «με την οποία θα 
μπορούσε να συντελεσθεΐ η οικονομική απελευθέρωση της εργα
σίας», θα της δώσει μία απόλυτα ταυτόσημη, στην ουσία της, ερ
μηνεία με εκείνην που προσδιόρισε το 1843: «Το καθεστώς της 
Κομμούνας, γράφει ο Μαρξ, θα απέδιδε στο κοινωνικό σώμα ό
λες εκείνες τις δυνάμεις που τις κατανάλωσε ως τώρα η παρασι- 
τική απόφυση, το Κράτος, που τρέφεται σε βάρος της κοινωνίας 
και την εμποδίζει να κινείται ελεύθερα». Η Κομμούνα, λέει ακόμα 
ο Μαρξ, «ήταν μια πέρα για πέρα ευλύγιστη μορφή, ενώ όλες οι 
προηγούμενες μορφές κυβέρνησης ήταν στην ουσία καταπιεστι
κές3».

3. Κ. Μαρξ, Ο Εμφύλιος Πόλεμος στη Γαλλία, στο Μαρξ-Ένγκελς, «Διαλεχτά Έρ
γα», Εκδ. «Αναγνωστόχουλος», Αθήνα 1974, σελ. 624. (Οι φράσεις κου χαραθέτον- 
ται σε εισαγωγικά, κριν ακό τις αντίστοιχες της υχοσημ. 3, βρίσκονται στις σελ. 623 
και 625).
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2. Mia κρίση μεθοδολογίας

Η κατάληξη του Μαρξ σε έναν «νέο κομμουνισμό» —όπως θα 
τον ονομάσει αργότερα ο Ένγκελς— συμπίπτει με μία άλλη και 
διαφορετική στιγμή κρίσης της θεωρητικής του σκέψης. Είναι 
μία κρίση μεθοδολογικού χαρακτήρα αυτήν τη φορά, που θα βρει 
αρχικά μία λύση προσωρινή και μόνον προγραμματική (ας πούμε 
καλύτερα: διατακτική), η οποία όμως είναι πάρα πολύ σημαντική 
δεδομένου ότι περικλείει, όπως θα δούμε, ένα σημείο μη-επιστρο- 
φής. Σαν τεκμήριο αυτής της κρίσης, έχουμε τον πρόλογο του 
Μαρξ στα παρισινά χειρόγραφα του 1844, γνωστά σαν Οικονομι- 
κο-φιλοσοφικά Χειρόγραφα, που έπρεπε όμως να ονομάζονται ή
δη Zur Kritik der politischen OEkonomie. Φαινομενικά, πρόκειται 
απλώς για μία φιλολογική συγκυρία που αφορά έναν τρόπο έκθε
σης. Ο Μαρξ υπενθυμίζει ότι έχει «αναγγείλει στα Γαλλο-γερμανι- 
κά Χρονικά την κριτική της νομικής και της πολιτικής επιστήμης 
με τη μορφή μιας κριτικής της Εγελιανής Φιλοσοφίας του Δι
καίου». Προσθέτει όμως ότι όταν προετοίμαζε «το χειρόγραφο 
για τύπωμα», αντιλήφθηκε ότι είχε εντελώς ακατάλληλα «αναμϊ- 
ξει την κριτική που είχε σαν αντικείμενο μόνον τη θεωρησιακή φι
λοσοφία με την κριτική των επιμέρους θεμάτων» και ότι αυτή η α
νάμιξη «παρεμπόδιζε την ανάπτυξη των επιχειρημάτων και καθι
στούσε δύσκολη την κατανόησή τους4».

Κατά τη γνώμη μου, αυτή η φαινομενικά τόσο μετριοπαθής αυ
τοκριτική έχει μεγάλη σημασία. Και τούτο γιατί ο Μαρξ χωρίζει 
εδώ σαφώς, και για πρώτη φορά. την (φωϋερμπαχικης καταγω
γής) κριτική της θεωρησιακής φιλοσοφίας από την κριτική που 
είναι εγγενής στα «επιμέρους θέματα», δηλαδή αυτήν που πραγ
ματοποιείται στο πεδίο της επιστήμης, προσαρμοσμένη και πε
ριορισμένη στο πεδίο αυτό, κατάλληλη κατά κάποιον τρόπο να

4. Κ. Μαρξ, Χειρόγραφα του 1844, όη. nap., σελ. 1.
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του καταστεί ενδογενής. Η κριτική αυτή πρέπει να θεωρηθεί σαν 
μία θεμελιακή αποσαφήνιση στην ανάπτυξη της κριτικότητας 
του Μαρξ (γιατί εδώ βρίσκεται αυτό που ονομάσαμε «σημείο μη- 
επιστροφής»). Στη βάση της παραπάνω διάκρισης, ο Μαρξ εξαγ- 
γέλει ένα νέο πρόγραμμα έρευνας: «Θα παρουσιάσω διαδοχικά, 
με τη μορφή ξεχωριστών φυλλαδίων, την κριτική του δικαίου της 
ηθικής, της πολιτικής κτλ., και, για να τελειώνω, θα προσπαθή
σω να ξαναπαρουσιάσω σε μία ιδιαίτερη εργασία, την αλληλου
χία του συνόλου, τη σχέση μεταξύ των διαφόρων μερών τέλος, 
θα κάνω την κριτική του τρόπου με τον οποίο η θεωρησιακή φιλο
σοφία επεξεργάστηκε αυτό το υλικό.»*

Εντυπωσιακό πρόγραμμα, ιδιαίτερα αν το παραβάλουμε με την 
μετέπειτα πραγματική πορεία του Μαρξ. Θα ήθελε, λοιπόν, να 
πραγματευθεί ξεχωριστά, με κριτικό τρόπο, αυτά τα «επιμέρους 
θέματα» και στη συνέχεια να ανασυνθέσει, «σε μία ιδιαίτερη ερ
γασία, την αλληλουχία του συνόλου, τη σχέση των διαφόρων με
ρών»: δηλαδή, να συγκροτήσει μία θεωρητική ολότητα μέσα 
στην «αλληλουχία του συνόλου» (αλληλουχία όχι θεωρησιακή 
αλλά κριτικο-επιστημονική)’ τα «επί μέρους θέματα» θα έπρεπε 
τελικά να εμφανιστούν σαν τα «διάφορα μέρη» τούτηο της ολότη
τας. Η νέα αυτή θεωρητική ολότητα θα αντιπαρατίθετο όχι τόσο 
σε μία θεωρησιακή ολότητα (αυτή δεν λαμβάνεται καν υπόψη), ό
σο στα αποτελέσματα της «θεωρησιακής επεξερασίας» των «δια
φόρων μερών» —τα οποία βέβαια εκλαμβάνονται στη συμπερα
σματική μορφή τους (άρα, προφανώς όλα μαζί, μέσα στο συστη
ματικό σύνολο) —αφού προκαταρκτικά θα έχουν αποκλεισθεί αυ
τά τα αποτελέσματα από τον νέο τρόπο κριτικής των «επί μέρους 
θεμάτων». Αναγκάζομαι να εκφρασθώ κάπως πολύπλοκα για να 
δώσω ένα συγκεκριμένο νόημα σε καθένα από τα σημεία του προ
γράμματος του Μαρξ. Πιο απλά, λοιπόν, ο Μαρξ θέλει: 1) να πα
ρουσιάσει μία σειρά ξεχωριστές κριτικές πραγματείες γι’ αυτά τα 
«θέματα» (μαζί και για εκείνα που μπορεί να υποθέσει κανείς με 
αυτό το «κτλ»!)' 2) να επιχειρήσει μία σφαιρική συστηματική 
σύνδεσή τους- 3) να αντιπαραθέσει αυτήν τη σύνδεση στον τρόπο 
με τον οποίο τα ίδια αυτά θέματα τα επεξεργάστηκε, το καθένα 
μέσα στη μοναδικότητά του, η θεωρησιακή φιλοσοφία.

Ένα σημείο είναι ξεκάθαρο στο πρόγραμμα αυτό το Μαρξ και 
στο θεωρητικό μοντέλο στο οποίο στηρίζεται: ο διαχωρισμός 
—που τον επισήμανα ήδη— της ειδικής κριτικής, η οποία έχει 
καταστεί ενδογενής σε κάθε μία από τις αναφερόμενες επιστή
μες, από την κριτική του «θεωρησιασμού» και της «θεωρησιακής 
επεξεργασίας». Με τον τρόπο αυτό, η επιστημονική και η φιλο

• Στο ίδιο, σελ. 1
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σοφική κριτική (στο εξής η τελευταία θα νοείται ως κριτική της 
θεωρησιακής φιλοσοφίας) διαφοροποιούνται ριζικά. Στό εξής ο 
Μαρξ θα προσπαθήσει να μείνει πάντα πιστός σε τούτο τον δια
χωρισμό των επιπέδων. Το να μην το λάβουμε υπόψη μας αυτό, 
σημαίνει ότι διατρέχουμε συνεχώς τον κίνδυνο να ξαναμεταφρά- 
σουμε τον μαρξισμό σε «θεωρησιακή γλώσσα», όπως έλεγε ο 
Γκράμσι. Η κριτική της θεωρησιακής φιλοσοφίας δεν θα εκλείψει 
ποτέ από τον ορίζοντα του Μαρξ. Προς το παρόν, μετατοπίζεται 
στο πεδίο ενός τελικού ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Έτσι, τα 
Χειρόγραφα του 1844 τελειώνουν με μία κριτική εξέταση της φαι
νομενολογίας του Χέγκελ, η οποία είναι και «τόπος γεννήσεως» 
της φιλοσοφίας του' αυτή την κριτική εξέταση, την ύπαρξή της 
και την αναγκαιότητά της, προσπαθεί να νομιμοποιήσει ο Μαρξ 
στον πρόλογο που αναφέραμε ήδη. Αργότερα (1845), η εξέταση 
αυτή θα τοποθετηθεί στο πεδίο της «κριτικής της ιδεολογίας» 
—που η ανακάλυψή της συμπίπτει με την εμφάνιση του ιστορικού 
υλισμού— διατηρώντας όμως την ξεχωριστή φυσιογνωμία της. 
Στο σημείο κατάληξης του Μαρξ, που μπορούμε να το εντοπί
σουμε στον Επίλογο της δεύτερης έκδοσης του Κεφαλαίου (1873), 
η κριτική του θεωρησιασμού θα ανήκει σαφώς σε ένα διαφορετικό 
επίπεδο, που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε μετακριτικό: 
στον ενδογενή, ως προς τη μέθοδο, αυτοστοχασμό- εδώ, ο Μαρξ 
θα θελήσει να δείξει ότι η δική του διαλεκτικο-υλιστική μέθοδος 
είναι ακριβώς το αντίθετο της θεωρησιακής μεθόδου του Χέγκελ 
(δεδομένου ότι αυτή βασίζεται στην ιδέα). Είναι η περίφημη «αντι
στροφή» της διαλεκτικής, που πολύ εύκολα μπορεί να υποβιβα- 
σθεί —όπως έκανε ο Αλτουσέρ— σε ένα απλό αισθητό-τοπολο- 
γικό μεταφορικό σχήμα. Αντίθετα, πρόκειται για κάτι που αφορά 
τυπικά, όπως μπορούμε να καταλάβουμε σήμερα, τη λογική των 
σχέσεων: μία ανατροπή κατεύθυνσης ή versus* που προϋποθέτει 
την ασυμμετρία των θεωρούμενων σχέσων. Η ανατροπή αυτή δεν 
είναι το άμεσο παράγωγο κάποιας βουλησιαρχικής πράξης, αλλά 
καθορίζεται από μία ριζική αλλαγή αυτού που έγινε δεκτό ως βά-  
ση (όχι η «ιδέα», αλλά μάλλον οι υλικές σχέσεις της κοινωνίας)’ 
καθορίζεται, λοιπόν, από μία υποκατάσταση και μία αντιστροφή,

• Versus στο λατινικά σημαίνει στροφή. Ο γαλλικός όρος renversement (αντι-ή ανα
στροφή) ανάγεται στο re-enverser και το τελευταίο έχει σαν ετυμολογική του ρίζα το 
envers (η αντίθετη, η αντίστροφη πλευρά) που παράγεται από το λατινικό inversum 
(αναστρέφω, αντιστρέφω), θεωρήσαμε χρήσιμη την ετυμολογική αυτή υποσημείωση 
δεδομένου ότι η «αναστροφή»(ή «αντιστροφή»,ή «αναποδογύριομα» αλλά και «α
νόρθωση», «ξαναστήσιμο με το κεφάλι πάνω», κτλ.) αποτελεί κεντρικό και προνο
μιακό σημείο αναφοράς της μαρξολογίας της τελευταίας εικοααετίας, στα κείμενα 
που αφορούν κυρίως το πρόβλημα των σχέσεων Μαρξ-Χέγκελ.
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που έχουν ήδη συντελεσθεί σε αυτό το επίπεδο και που έχουν αλ
λάξει όλα τα περιεχόμενα της προβληματικής (αυτό προϋποθέτει, 
φυσικά, ότι πρέπει σαφώς να υπάρχει κάποια βάση).

Το θεωρητικό μοντέλο που επεξεργάστηκε ο Μαρξ στον πρό
λογο του 1844 για να βγει από το μεθοδολογικό του αδιέξοδο, ο
δηγούσε σε ένα πρόγραμμα εργασίας που δεν υλοποιήθηκε και 
που ίσως δεν ήταν δυνατό να υλοποιηθεί. Αφού δεχθούμε ότι μπο
ρούσε να υπάρχει κάποιο νόημα και μία θετική διέξοδος για τις 
παράλληλες αυτές κριτικές των «επί μέρους θεμάτων» (που ο α
ριθμός τους, εκτός από τα τρία αναφερόμενα, δεν έχει προσδιορι
στεί ακόμα) —κριτικές ανεξάρτητες από την κριτική της «θεω- 
ρησιακής επεξεργασίας» αυτών των ίδιων των θεμάτων— τίθεται 
το ερώτημα: τι είναι αυτό που εγγυόταν ότι μπορούσε τελικά να α- 
ναδειχθεί η συστηματική τους αλληλουχία και, κατά συνέπεια, έ
να μή θεωρησιακό θεωρητικό σύνολο; Στην πραγματικότητα, αυ
τή η υπόθεση παρέμεινε ένα κενό μοντέλο, που εξέφραζε μόνο την 
ανάγκη μιας ολότητας αρθρωμένης σε τομείς, κατά κάποιον τρό
πο κοντινούς ή όμορους. Τα τρία απαριθμούμενα «θέματα» (δί
καιο, ηθική, πολιτική) ανήκουν σε αυτό που, σύμφωνά με τον με
ταγενέστερο ιστορικό υλισμό, θα συνιστά το επίπεδο του επικο- 
δομήματος-ιδεολογίας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με απόλυτη βε
βαιότητα, αν μέσα σε αυτό το «κτλ» που πρόσθεσε ο Μαρξ στην 
απαρίθμηση των «θεμάτων», έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται (άρα, 
να συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτήν τη θεωρητική ολότητα την 
οποία έπρεπε να αρθρώσει μέσα από παράλληλες κριτικές) και η 
κριτική της πολιτικής οικονομίας. Είναι παράδοξη τούτη η διαπί
στωση, αν σκεφτούμε ότι το κείμενο αυτό ήταν ακριβώς ο πρόλο
γος στην πρώτη απόπειρα του Μαρξ για μία κριτική της πολιτι
κής οικονομίας. Για τον λόγο αυτό, θα έπρεπε πράγματι να υπάρ
χει κάποια έμμεση σχέση. Σε τελική ανάλυση, τι ήταν αυτό που 
μπόρεσε να οδηγήσει τον Μαρξ στο προκείμενο θεωρητικό μον
τέλο —έστω προσωρινό και πεπερασμένο— αν όχι η κριτική συ
νάντηση με την επιστήμη της πολιτικής οικονομίας και τις κατη
γορίες της; Αν όχι η σαφής ύπαρξη της μεθοδικής απαίτησης να 
αναπτυχθεί τελείως ανεξάρτητα αυτή η κριτικότητα από την κρι
τική της θεωρησιακής φιλοσοφίας; Οπότε, όμως, δεν ήταν ίσως 
μία ανάγκη που υπαγορευόταν από το ίδιο το θέμα; Εδώ, ο Μαρξ 
δεν είχε πια μπροστά του κάποια «θεωρησιακή επεξεργασία» πα
ρόμοια με εκείνην που είχε παρουσιάσει ο Χέγκελ για το δίκαιο' 
και είναι σίγουρο επίσης ότι δεν είχε να κάνει με τις ισχνές αντα
νακλάσεις της κλασσικής αγγλικής πολιτικής οικονομίας στον 
Χέγκελ (αν και ο τελευταίος είχε το μεγάλο προτέρημα ότι τους 
προσέφερε ένα χώρο συστηματοποιώντας εννοιολογικά την «κοι
νωνία -των- ιδιωτών»)' ο Μαρξ είχε απ’ ευθείας σχέση με την ίδια
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την επιστήμη της πολιτικής οικονομίας. Ποτέ δεν σκέφτηκε να 
συνταυτίσει τούτη την πολιτική οικονομία με κάποια «θεωρησια- 
κή επεξεργασία»5, δεν της αρνήθηκε ποτέ το «στάτους» της επι
στήμης, ούτε ακόμα το χαρακτήρα της ως αρχικής αυτοκριτικής 
του αστικού συστήματος, παρά τους επιστημονικούς, ιδεολογι
κούς και «αστικούς» περιορισμούς που μπόρεσε να εντοπίσει, 
κατά την πορεία της, η δική του κριτική για την πολιτική οικονο
μία. Αντίθετα, το 1844 ο Μαρξ βρίσκεται ακόμα περιπλεγμένος 
στο ξεκίνημα μιας τέτοιας κριτικής, διατυπώνοντάς την ως φιλο
σοφία, ασφαλώς μτ\-θεωρησιακή, δηλαδή ως ανθρωπολογία με 
φωϋερμπαχική ταυτότητα, και δεν κατορθώνει ακόμα να αρθεί 
στο ύψος της κριτικο-επιστημονικής πρόθεσης, η οποιά αποτε
λούσε και το κίνητρό του. Το εγγπρημα αυτό θα καταστεί εφικτό 
μόνον όταν οι αυτόνομες απαιτήσεις τούτης της κριτικής θα ανα
πτυχθούν με καθορισμένο τρόπο και θα έχουν δημιουργήσει τις 
δικές τους θεωρητικές διαστάσεις, τη δική τους μετακριτική (και 
μεθοδική) εγγύηση μέσα στον ιστορικό υλισμό.

Η θεωρητική ολότητα την οποία ο Μαρξ θέτει προς στιγμήν ως 
υπόθεση το 1844, μπορεί να φαίνεται πως έχει το πλεονέκτημα να 
αποφεύγει δύο προβλήματα: την αναζήτηση του πραγματικού ση
μείου αναφοράς της (πέρα από την εμπειρική, πολιτιστική ή ιδεο
λογική παρουσία «του δικαίου, της ηθικής, της πολιτικής, κτλ.») 
και το εσωτερικό της υπόβαθρο. Πρόκειται, όμως, για ένα φαινο
μενικό πλεονέκτημα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο Μαρξ φαν
ταζόταν την τελική συνάρθρωση των «επί μέρους θεμάτων» 
—που καθένα υπόκειται στην ενδογενή του κριτική— σαν μια με
ταξύ τους ανακύκλιση' αυτή τουλάχιστον είναι η εντύπωση που 
μας δίνει. Ξέρουμε, όμως, ότι για τον Μαρξ υπάρχει σαφώς ένα υ
πόβαθρο, που συνϊσταται στην (υπόρητη) φιλοσοφική-ανθρωπο- 
λογική προϋπόθεση —στην προϋπόθεση ενός «θετικού που αυτο- 
θεμελιώνεται και βασίζεται στον εαυτό του», έτσι όπως το κατα
λάβαινε ο Φώϋεμπαχ, ο οποίος επιδοκιμάζεται στο σημείο αυτό

5. Σήμερα, δεν θα μπορούσα πια να υποστηρίξω ότι η κριτική της θεωρησιακής φι
λοσοφίας ήταν προϋπόθεση «όχι μόνον ιστορική αλλά και θεωρητική» του κριτικι
σμού που λειτουργεί στη μαρξιστική κριτική της πολιτικής οικονομίας (τουλάχιστον 
αν εκλάβουμε το «θεωρητική» με μια θετικά συστηματική έννοια), όπως υποστήριξα 
στο «Ο Μαρξ με τα δικά του λόγια» (C. Luporini,nMarx secondo Marx», Dialetiica c 
MateriaJismo, Εκδ. Riuniti, Roma 1974, σελ. 259). Γιατί είναι ακριβώς η συστηματική 
«ανεξαρτησία» του δεύτερου αυτού κριτικισμού που μετατόπιζα, με την έννοια που 
αναφέραμε παραπάνω, την κριτική του «θεωρησιασμού». Παραμένουν όμως, και 
μάλιστα επιβεβαιώνονται, οι επιφυλάξεις που διατύπωσα σε αυτό το κείμενο, σχετι
κά με τον τρόπο που ο Γκ. Ντέλα Βόλπε έθεσε το πρόβλημα της σχέσης ανάμεσα 
στην κριτική της οικονομίας και στην κριτική της θεωρησιακής φιλοσοφίας στον 
Μαρξ (στο iiio).
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από τον Μαρξ. Ο τρόπος με τον οποίον ο τελευταίος σκεφτόταν 
να κάνει ενδογενή αυτή την προϋπόθεση στη θεωρητική ολότητα, 
εξακολουθεί να μας είναι άγνωστος. Είναι βέβαιο, όμως, ότι για 
τον Μαρξ η προϋπόθεση αυτή συνέπιπτε με ένα «πραγματικό» 
σημείο αναφοράς: σαν να υπήρχε, ας πούμε, ο ανθρωπολογικός 
άνθρωπος, από καταγωγής και στον πυρήνα του κοινωνικός (αυ
τός που πραγματώνεται ανέκαθεν, κατά τον Φώϋερμπαχ, μέσα 
στην εμβληματική σχέση του «εγώ» και του «εσύ»), ένας άνθρω
πος που θα μπορούσε —δεν ξέρουμε πώς, αλλά σε κάθε περίπτω
ση διαμέσου του απαγορευμένου θεωρησιακού τρόπου— να αυτο- 
προσδιοριστεί ξεχωριστά ως άνθρωπος του δικαίου, της ηθικής, 
της πολιτικής, κτλ. Ανθρωπος των τομέων αυτών, που είναι όλοι 
θετικοί, άρα προφυλαγμένοι τόσο από την ενδογενή όσο και από 
την εξωγενή τους κριτική, σε ριζική αντίθεση με τον τομέα της 
θρησκείας που καταλύθηκε από την κριτική. «Η κριτική της θρη
σκείας είναι η προϋπόθεση κάθε κριτικής», είχε γράψει ο Μαρξ 
στην αρχή της Εισαγωγής του —δημοσιευμένης στα Γαλλο-γερ- 
μανικά Χρονικά—  στην Κριτική της Εγελιανής Φιλοσοφίας του 
Κράτους και του Δικαίου*, που έμελε να μείνει ανέκδοτη' είδαμε 
γιατί. (Η παραίήρηση αυτή του Μαρξ έγινε περιώνυμη και μπο
ρούμε τώρα να συλλάβουμε τη σημασία που είχε, πριν το περιεχό
μενό της μεταφερθεί στη συνέχεια στον ιστορικό ιλισμό).

Δεν θα είχα τίποτε άλλο να προσθέσω γι’ αυτή την ξεχωριστή 
στιγμή θεωρητικής-μεθοδολογικής κρίσης, που πιστοποιεί ο πρό
λογος τον οποίο έγραψε ο Μαρξ για να πραγματευθεί το υλικό της 
προβληματικής που περικλείεται ςτα  Χειρόγραφα του 1844 —δη
λαδή για την πρώτη του απόπειρα «κριτικής της πολιτικής οικο
νομίας». Μία στιγμή κρίσης που σίγουρα αφήνει ανεξίτηλα ίχνη 
στον Μαρξ: οριστικός διαχωρισμός και μετατόπιση της κριτικής 
της θεωρησιακής φιλοσοφίας ως προς οποιονδήποτε άλλο τύπο 
και τρόπο κριτικής. Θα μπορούσαμε, ίσως, να κάνουμε και την 
υπόθεση ότι, ακόμα και μέσα από αυτόν το δρόμο, ο Μαρξ θα ερ
χόταν αντιμέτωπος με το πρόβλημα της κοινωνικής ιστορίας. 
(Ενδεχόμενα, όμως, θα ήταν ένας δρόμος που θα παρέμενε ιδεα- 
λιστικός, παρά το ρίζωμά του στον φωϋερμπαχισμό, και σε αντί
θεση με αυτόν).

6. Στα Οικονομικο-Φιλοσοφικά Χειρόγραφα του 1844, ο Μαρξ αναφέρεται στα προ- 
τερήματα του Φώϋερμπαχ (βλ. και παρακάνω, υποσημ. 2)· στο 3ο σημείο διαβάζου
με: το μεγάλο επίτευγμα του Φώϋερμπαχ είναι ότι: «3) θεμελίωσε, αντιπαρα θέτοντας 
το προς την άρνηση της άρνησης που ισχυρίζεται πως είναι το απόλυτο θετικό, το θε
τικά αυτο-θεμελιούμενο και βασισμένο στον εαυτό του θετικό» (όπ. παρ., σελ. 189).
• Βλ. Κριτική της Εγελιανής Φιλοσοφίας του Κράτους και του Δικαίου, όπ. παρ., σελ.
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3. «Κοινωνικό», «φυσικό» και «ιστορικό»: 
η προβληματική για τους πρωταρχικούς όρους

Αντίθετα όμως από την Κριτική..., στα ίδια τα Χειρόγραφα του 
1844 είχε ήδη γίνει η αναπόφευκτη συνάντηση με το πρόβλημα 
της ιστορίας και από έναν δρόμο συγκεκριμένο και υλιστικό, έ
στω και αν το πέρασμα έγινε από «στενή πόρτα». Επάνω σε αυτή 
την πόρτα, ας πούμε, ήταν γραμμένο: «Πρόβλημα της ατομικής 
ιδιοκτησίας», που επιβλήθηκε στον Μαρξ από την τρέχουσα θε
ματική του κομμουνισμού.

Στο εξής, η ατομική ιδιοκτησία, έτσι όπως τη γνωρίζουμε σή
μερα στη σύνθετη σχέση της μεταξύ του κεφαλαίου, της γης (έγ
γειος ιδιοκτησίας), της βιομηχανίας και της εργασίας, είναι πα- 
ράγωγο και αποτέλεσμα της ιστορίας, της «κίνησής» της. Είναι 
από αυτήν ακριβώς την οπτική γωνία —αποτελεσματική αν και 
περιορισμένη— που ο Μαρξ υποχρεώνεται το 1844 να θέσει την 
προβληματική της ίδιας της κίνησης της ιστορίας (και έτσι να 
βγει, ή τουλάχιστον να προχωρήσει επιτέλους αποφασιστικά, έξω 
από τα πλαίσια του φωϋερμπαχισμού).

Αυτό όμως που ενδιαφέρει κυρίως, είναι ότι η προβληματική 
σχετικά με την ιστορική κίνηση δεν τίθεται με άμεση μορφή' δεν 
είναι η επανοικειοποι,ιση ενός απλού και γραμμικού εξελικτισμού 
(μιας εγελιανής forma mentis). Αντίθετα, θα μπορούσαμε να πού
με ότι είναι η ανακατάκτηση της διαχρονίας μέσα από τη συνθε- 
τότητα της συγχρονίας. Ο Μαρξ μέμφεται τους οικονομολόγους 
όχι επειδή δεν εξέτασαν την ιστορία, αλλά επειδή δεν εννόησαν (ή 
εννοιολόγησαν) τις δικές τους κατηγορίες στον ενδογενή τους συ
σχετισμό, στον αλληλοκαθορισμό και την εξάρτησή τους και, 
συγκεκριμένα, επειδή, για τον λόγο αυτό, τις εγκατέλειψαν στην 
εξωγενή τυχαία φαινομενικότητα των ιστορικών συνθηκών. Η 
κριτική μέθοδος που καθιερώνει, λοιπόν, είναι το αντίθετο: συνί-
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σταται στο εγχείρημα της ανασύνθεσης μιας συστηματικής ενδο- 
γενού'. εξέλιξης, έτσι όπως προβάλλεται στη σημερινή κοινωνία 
(αν πάρουμε κατά λέξη τη θέση των οικονομολόγων ότι η κατη
γορία της εργασίας έχει κεντρική θέση και ρόλο), και στην ανά
δειξη —μέσα από μια διαδικασία που μοιάζει με οπισθοπορεία— 
της συνοχής της ιστορικής (οικονομικής) κίνησης, αποτέλεσμα 
της οποίας είναι το σημερινό σύστημα. Η μέθοδος αυτή, λοιπόν, 
για την ανακατάκτηση της ιστορίας και ΐη ς  κίνησής της είναι 
διαφορική, πού λειτουργεί με κίνηση προς τα πίσω. Ο Μαρξ δια
μορφώνει τη συλλογιστική του στη βάση αντιθετικών ζευγών, από 
τα οποία το ευρύτερο σε εκείνη τη φάση (1844) είναι το ζεύγος 
ιδιοκτησία/μή ιδιοκτησία. «Ό μω ς η αντίθεση ανάμεσα στη μή ι
διοκτησία και στην ιδιοκτησία, όσο δεν γίνεται κατανοητή σαν 
αντίθεση εργασίας και κεφαλαίου, παραμένει αδιάφορη αντίθεση, 
που δεν γίνεται αντιληπτή στην ενεργητική της σχέση, στην ενδο
γενή της συνάρτηση, μία αντίθεση που δεν γίνεται ακόμα αντιλη
πτή σαν αντίφαση. Ακόμα και χωρίς την προωθημένη ανάπτυξη 
της ατομικής ιδιοκτησίας στην αρχαία Ρώμη, στην Τουρκία, 
κτλ., αυτή η αντίθεση μπορεί να εκφραστεί με την πρώτη μορφή: 
έτσι δεν εμφανίζεται ακόμα σαν να έχει καθιδρυθεί από την ίδια 
την ατομική ιδιοκτησία7». Στο πλαίσιο αυτό των Χειρογράφων, 
εμφανίζεται in nuce, περιπλεγμένο ακόμα σε μία γλώσσα αυστη
ρά φιλοσοφική, ένα σημαντικό θέμα που θα αρχίσει να αναπτύσ
σεται στη Γερμανική Ιδεολογία, για να βρει μία έξοχη άρθρωση 
προβληματικής στα τέλη της δεκαετίας του 1850, στο υλικό των 
Grundrisse*: είναι το θέμα της αντιπαράθεσης και της εννοιολογι-

7. Κ. Μαρξ, Χειρόγραφα του 1844, όπ. παρ., σελ. 124.
8. Κ. Marx. Grundrisse der Kritik der politischen OEkonomie (Rohentwurf). 1857- 

1858, Berlin 1958 (στα γαλλικά: K. Marx, Fondementsde la critique de I'economiepo
litique, μτφρ. R. Dangcville. Εκδ. Amhropo·.. Paris 1967' στα ιταλικά: k Marx.Line- 
amenti fnntamentali delle critica dell 'economiapolitico, μτφρ. E. (ml . Εκδ. l a Nino-

lialia. Ι·ικ.·ιιλ· 19ΛΚ)·.
* Στην Ελλάδα, εκτός από το, Ο άνθρωπος στην εργασία και στη συνεργασία, μια ε
πιλογή από τα Grundrisse σε Εκδ. «Αναγνωστίδη», δεν έχει υπάρξει ακόμα ολοκλη
ρωμένη τους έκδοση. Από όσο γνωρίζουμε, μόνον οι Εκδ. «Στοχαστής» έχουν αναγ
γείλει την έκδοση του έργου αυτού σε 2 τόμους, με τίτλο. Οι Βάσεις της κριτικής της 
Πολιτικής Οικονομίας.

Αντίθετα, η Εισαγωγή στα «Grundrisse» έχει εκδοθεί στα ελληνικά από τις Εκδ. 
«Νέοι Στόχοι», το 1971, σε μετάφραση Δούμα-Πουλιόπουλου, σαν ξεχωριστό μέρος 
στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας. Πιο πρόσφατα, η Εισαγωγή, καθώς και α
ποσπάσματα από τα Grundrisse, με τίτλο Εκλογή από τα Grundrisse, κυκλοφόρησαν 
από τις εκδόσεις «Α/συνέχεια», σε μετάφραση Γιάννη Χοτζέα. Επίσης, από τις εκ
δόσεις «Κάλβος» και με την Εισαγωγή του Ε. Hobsbawm, κυκλοφόρησε το Προκα- 
πιταλιστικοί Οικονομικοί Σχηματισμοί, που αποτελεί επίσης μέρος των Grundrisse. 
Δεν πρέπει, τέλος, να παραλείψουμε τη μετάφραση του τρίτου από τα τέσσερα, συ
νολικά, κεφάλαια της Εισαγωγής, που έκαναν οι Βασίλης Κάλφας και Ζήσης Σαρί-
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κής αντίθεσης ανάμεσα στην ενδογενή δυναμική του σημερινού 
συστήματος και σε όλες «τις μορφές που προηγούνται της καπι
ταλιστικής παραγωγής9», θεωρούμενες μέσα στο διαφοροποιημέ
νο τους σύνολο.

Ό ταν  αυτή η προβληματική φτάσει στο σημείο της ωρίμανσής 
της, η αντίθεση ιδιοκτησίας/μή ιδιοκτησίας —που αναφέρεται 
στον συγκεκριμμένο και ιστορικό κόσμο— δεν θα έχει πλέον κα
νένα νόημα ως πρωτογενής όρος. Ακόμα και «χωρίς τη σταδιακή 
ανάπτυξη της ατομικής ιδιοκτησίας» (δηλαδή, χωρίς την καπιτα
λιστική μορφή της), η ίδια η αντίθεση, και κατά συνέπεια η μή ι
διοκτησία (π.χ., οι «προλετάριοι» της αρχαιότητας), είναι παρά- 
γωγο της ιστορίας, «καθιδρύεται» από τον ιστορικό θεσμό της α
τομικής ιδιοκτησίας —με δυο λόγια, οι φτωχοί καθιδρύονται από 
τους πλούσιους. Πρωτογενώς, υπάρχει μόνον η ιδιοκτησία, ή η 
κατοχή, με τη μορφή της ιδιοποίησης: σταθερή αχρονική ιδιοποί
ηση της γης, όπου οι άνθρωποι, συνομαδωμένοι σε κοινότητες με 
κάποια μορφή οργάνωσης, μετακινούνται ή μένουν μόνιμα σε έ
ναν τόπο. Ιδιοποίηση και ιδιοκτησία, ή από κοινού κατοχή. Στην 
προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει πια ο «ανθρωπολογικός» άν
θρωπος της φιλοσοφίας’ υπάρχουν οι άνθρωποι ως αγελαία ζώα ε
νός ορισμένου είδους, που αποτελούν αντικείμενο εμπειρικής έ
ρευνας για την ανθρωπολογία ως θετική επιστήμη, ή καλύτερα, 
για την ιστορική εθνολογία.

«Η παραγωγή της ζωής, τόσο του καθενός μέσα από την εργα
σία όσο και της καινούριας ζωής μέσα από την γέννηση απογό
νων, εμφανίζεται τώρα σαν μια διπλή σχέση: από τη μια μεριά 
σαν φυσική και από την άλλη σαν κοινωνική σχέση —κοινωνική, 
με την έννοια της συνεργασίας πολλών ατόμων, άσχετα κάτω α
πό ποιες συνθήκες, με ποιο τρόπο και για ποιο σκοπό. Από εδώ 
προκύπτει ότι ένας καθορισμένος τρόπος παραγωγής, ή βιομηχα
νικό στάδιο, συναρτάται πάντα με έναν καθορισμένο τρόπο συ
νεργασίας, ή κοινωνικό στάδιο, και ότι αυτός ο τρόπος παραγω
γής αποτελεί ο ίδιος μία 'παραγωγική δύναμη” προκύπτει επίσης 
ότι η μάζα των παραγωγικών δυνάμεων που είναι προσιτές στον

κας στο τχ. 26 του περιοδικού «Πολίτης» και κου κιοτεύουμε ότι αποτελεί υποδειγ
ματική εργασία για τις μεταφράσεις των κλασσικών έργων της μαρξιστικής φίλολο-

9. Formen die der Kapilalislischen produktion vorhergehn. Αναφέρομαι στον τίτλο ε
νός πολύ γνωστού τμήματος του κεφαλαίου των Crvndrisse («Για το κεφάλαιο») για 
το οποίο παραπέμπω στην ξεχωριστή του ιταλική έκδοση (Κ. Marx. Forme econo- 
mische precapitalistische. μτψρ. Girolamo Brunriti, με πρόλογο του Eric Hofohawm. 
Εκδ. Riunili, Roma 1976*.
* Βλ. ελληνική μτφρ., Κ. \larx, Προκαπιταλιστικοί οικονομικοί σχηματισμοί, Εκδ. 
«Κάλβος», Αθήνα 198).
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άνθρωπο, καθορίζει την κατάσταση της κοινωνίας10». Έχουμε 
λοιπόν εδώ μία διαρκή δομή που τη φέρνει στο φως ο ιστορικός υ
λισμός, στην οποία προσαρμόζονται οι πιο διαφορετικές ιστορι
κές καταστάσεις (πρωτογενείς Τ<αι λίγο-πολύ προοδευτικά εξε
λισσόμενες).

Στη βάση αυτής της «συνεργασίας» —που πρέπει κατά κά
ποιον τρόπο να υφίσταται πάντα σε κάθε κοινωνία και συνιστά σε 
αυτήν το κοινωνικό —πρέπει να υπάρχει το φυσικό στοιχείο της 
σχέσης με τη «γη», με τα παράγωγά της, μέσα στο φυσικό τους 
πλαίσιο, και πρώτα απ’ όλα πρέπει να υπάρχει το ανθρώπινο σύ
νολο (σταθερό σε ένα μέρος, ή μετακινούμενο) εγκατεστημένο ε
πάνω στην ίδια τη γη. Η θεωρητική ολότητα που διαμορφώνεται 
από τον ιστορικό υλισμό, παριστάνεται με το περίφημο αρχιτε
κτονικό μεταφορικό σχήμα της οικονομικής δομής και των ιδεο
λογικών υπερδομών —η πρώτη με την έννοια της «βάσης» (reale 
Basis).

Η θεωρητική αυτή ολότητα, λοιπόν, παριστάνεται από μία 
«αρχιτεκτονική» (για να χρησιμοποιήσουμε ελεύθερα έναν κοντι
νό όρο), και, αν είναι «τοποθεσία» όπως την αντιλαμβάνεται ο 
Αλτουσέρ", είναι τέτοια με την έννοια και με τη μορφή ενός αρχι- 
τεκτονήματος. Αυτή όμως η θεωρητική ολότητα, παριστάμενη 
μέσα στην «τοπολογική» διάταξη και διάρθρωσή της, έχει μία 
γνωστική αξία για τον λόγο ότι διαθέτει ένα πρώτο ορατό σημείο 
αναφοράς μέσα στην πραγματική αντικειμενικότητα (και αυτό α
κριβώς καθιστά το μεταφορικό σχήμα λειτουργικό για την έννοια 
που αναπαριστά)' αυτό το σημείο αναφοράς είναι η ενεργητική 
σχέση συνεργασίας των ανθρώπων —δηλαδή των ανθρώπινων 
κοινοτήτων— με τη γη στην οποία είναι εγκατεστημένοι, την ο
ποία έχουν κυριολεκτικά ως βάση. Με άλλα λόγια, το εν μέρει με
ταφορικό σχήμα της «βάσης» έχει τούτη την έδραση ή πραγματι
κό (φυσικό) σημείο αναφοράς, που η αναγωγή του στο εννοιολο- 
γικό πεδίο (η οποία μεταφράζεται με τους όρους «οργανική αν
ταλλαγή» και «εργασιακή διαδικασία») προσδίδει την εννοιολο- 
γική αξία σε όλο το μεταφορικό σχήμα. Ο Μαρξ, λοιπόν, αντιθέ- 
τει και συνδυάζει «φυσικό» και «κοινωνικό» (και μόνον δευτερο
γενώς, κατά τρόπο παράγωγο, το «φυσικό» θα αντιτεθεί στο «ι
στορικό»)12. Υπάρχει, επομένως, μία αναλογία διαρκούς φυσικό
τητας μέσα στην κοινωνικότητα και στην ιστορικότητα των αν

10. Κ. Μαρξ, Η Γερμανική Ιδεολογία, Εκδ. «Guienmberg»A&r|va χ. χρ., οεΧ. 74-75.
11. Βλ. Λ. Αλτουσέρ, θέσεις, Εκδ. «θεμέλιο», Αθήνα 1977, σελ. 78.
12. Η ίδια διάρθρωση της θεματικής δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθεί αυτό χου, σε 
μία άλλη ευκαιρία, επισήμανα σαν επιστημολογική «προτεραιότητα» (στον Μαρξ) 
της θεμελίωσης της επιστήμης της κοινωνίας έναντι της προβληματικής της ιστο-
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θρώπων (των ανθρώπινων κοινοτήτων)' τούτη η αναλογία δεν πε
ριλαμβάνει ασφαλώς μόνον την εξωτερική σχέση —«οργανική 
ανταλλαγή» της κοινωνίας με αυτό που ονομάζεται «φύση», για 
να εκφραστούμε με τη γλώσσα του Μαρξ— αλλά και τη σχέση 
των ανθρώπων με τους εαυτούς τους, με τη δική τους φύση, το δι
κό τους σώμα. Ά ρα, περιλαμβάνει επίσης θεμελιακά και τη σε
ξουαλική σχέση, την αναπαραγωγή και την δημιουργία απογό
νων, στο βαθμό που αυτά εμπεριέχονται στις κοινωνικές δομές: 
«Ο καταμερισμός της εργασίας δεν ήταν τίποτε άλλο αρχικά α
πό τον καταμερισμό της εργασίας μέσα στη σεξουαλική πρά
ξη*», λέει ο Μαρξ στην Γερμανική Ιδεολογία. Πέρα όμως από τη 
διαρκή φυσικότητα, που εμπεριέχεται πάντα στο κοινωνικό 
—και άρα βρίσκεται σε μία διαδικασία συνεχούς υπέρβασης μέ
σα στην ιστορική ανέλιξη— υπάρχει μία πρωτογενής φυσικότητα 
από την οποία απομακρύνεται η πορεία της ιστορίας.

Αυτό το σημείο διαφοροποίησης δεν πρέπει να αγνοηθεί, αν δεν 
θέλουμε να παραποιήσουμε όλη την εννοιολογική οργάνωση του 
ιστορικού υλισμού. Είναι απόλυτα λαθεμένη η άποψη ότι πρέπει 
να διαχωρίσουμε από τον τελευταίο μία προβληματική περί του 
πρωταρχικού' και ότι πρέπει να χαιρετίσουμε σαν θετική, αντιμε- 
ταφυσική, κάποια υποτιθέμενη θεωρητική επανάσταση που θα 
αυτοπροσδιοριζόταν από αυτόν το διαχωρισμό. Πιο απλά, στον ι
στορικό υλισμό, η προβληματική για τους πρωταρχικούς όρους 
απελευθερώνεται από το φαντασιακό, το θεωρησιακό, και μετα- 
φέρεται εξ ολοκλήρου στο πεδίο της επιστημονικής έρευνας. Έ 
τσι εξηγείται και το μεγάλο ενδιαφέρον του Μαρξ και του Έ ν
γκελς για τις πρωτοεμφανιζόμενες τότε έρευνες της ιστορικής ε
θνολογίας. Σχετικά με αυτό πάντως υπάρχει μία σημαντικότατη 
θεωρητική θεμελίωση, που δεν πρέπει να διαφεύγει σε όποιον θέ
λει να δηλώνει μαρξιστής. Ο Μαρξ τη διατυπώνει σε ένα εδάφιο 
των Σχηματισμών: «Πρωταρχικά, οι συνθήκες της παραγωγής δεν 
μπορούν να παραχθοϋν μόνες το υ ς , ούτε να είναι το αποτέλεσμα 
της παραγωγής... Δεν είναι η ενότητα των ζωντανών και ενεργών 
ανθρώπων με τις φυσικές και ανόργανες συνθήκες του μεταβολι
σμού τους με τη φύση (ή της οργανικής ανταλλαγής) που θα 
χρειαζόταν κάποια εξήγηση, ή που θα ήταν το αποτέλεσμα μιας ι
στορικής διαδικασίας' αντίθετα, είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα σε 
αυτές τις ανόργανες συνθήκες και στην ανθρώπινη ύπαρξη και τη 
δραστηριότητά της, διαχωρισμός που πραγματοποιείται πλήρως 
για πρώτη φορά στη σχέση μεταξύ μισθωτής εργασίας και κεφα

ρίας((Γ. I.ouporini. «Problemi filosoflci ed epi'icmologk i* στο συλλογικό έργο, Marx 
vivo. Mil   1969, T.l, oca. 92).
• Κ. Μαρξ-Φ. Ενγκελς, Η Γερμανική Ιδεολογία, on. παρ., σελ. 77.
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λαίου»13. Η θεωρητική αυτή θέση επιτρέπει να εμβαθύνουμε στην 
έννοια της ιδιοκτησίας, και να θεμελιώσουμε τη δομική της νομι
μοποίηση (όχι μέσα στην παραγωγή, αλλά στις συνθήκες της τε
λευταίας) πέρα, δηλαδή πριν, από τις διαδοχικές ιστορικο-ιδεο- 
λογικές (νομικές) θεσμίσεις της, αλλά με τρόπο που να προσφέ
ρουμε το εννοιολογικό πλαίσιο υποδοχής και ερμηνείας αυτών 
των θεσμίσεων.

«Πρωταρχικά, λοιπόν, γράφει ο Μαρξ, τόσο στην ασιατική ό
σο και στη σλαβική, αρχαία και γερμανική μορφή της, η ιδιοκτη
σία σημαίνει συμπεριφορά του ενεργού υποκειμένου (που παράγει 
και αυτοαναπαράγεται) απέναντι στις συνθήκες της παραγωγής 
του ή της αναπαραγωγής του, εφ ’όσον αυτές του ανήκουν. Επο
μένως, η ιδιοκτησία θα έχει διαφορετικές μορφές, ανάλογα με τις 
συνθήκες αυτής της παραγωγής. Σκοπός της τελευταίας είναι η 
αναπαραγωγή του παραγωγού μέσα και μαζί με τις αντικειμενι
κές συνθήκες ύπαρξής του. Αυτή η ιδιοκτησιακή σχέση δεν είναι 
το αποτέλεσμα, αλλά ο προαπαιτοΰμενος όρος της εργασίας της 
παραγωγής (οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας): προϋποθέτει μία 
καθορισμένη μορφή ύπαρξης του ατόμου, δηλαδή τη συμμετοχή 
του σε μία φυλή ή μία κοινότητα (της οποίας το ίδιο το άτομο εί
ναι ιδιοκτησία, ως ένα σημείο)»14. Έτσι, η σχέση με την «πρω
ταρχική κοινότητα», την «πρωτόγονη κοινότητα», τη «φυσική 
κοινότητα» (της οποίας το άτομο είναι «φυσικό μέλος», μία οιο- 
νεί ιδιοκτησία), η συνεχής σύγκριση αυτής της κοινότητας με ό
λους τους μεταγενέστερους κοινωνικούς σχηματισμούς, γίνονται 
ένα απαραίτητο πεδίο, ένα αναγκαίο καθοδηγητικό νήμα για την 
οποιαδήποτε ανάπτυξη και την κάθε είδους εφαρμογή όλων των ι
στορικών αναλύσεων (κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών) 
μέσα στα θεωρητικά πλαίσια του ιστορικού ιλισμού. (Στη βάση 
αυτή, ο Μαρξ θα είναι σε θέση να διακηρύξει και να επαναλάβει, 
ενάντια στις ιδεολογικές ροβινσάδες του 18ου αιώνα, ότι «ο άν
θρωπος δεν εξατομικεύεται παρά μόνο διαμέσου της διαδικασίας 
της ιστορίας. Αρχικά εμφανίζεται σαν μέλος του γένους, σαν ένα 
ον που ανήκει σε φυλή, ένα αγελαίο ζώο —και καθόλου σαν zoon 
politikon, με την πολιτική έννοια του όρου. Η ίδια η ανταλλαγή εί
ναι ένας από τους βασικούς παράγοντες αυτής της εξατομίκευ- 
σης. Καθιστά περιττό το αγελαίο σύστημα και το εξαρθρώνει»)15.

Ο πρώτος όρος αυτής της σύγκρισης, δηλαδή η εικόνα μιας 
πρωταρχικής κοινότητας, περιέχει ένα αμετάβλητο στοιχείο θεω
ρητικής φύσεως' κατά τα άλλα ανοίγεται σε όλα το φάσμα των 
στοιχείων και μορφών που προσφέρει η ιστορική και ιστορικο-ε-

13. k M.IH, Προκαπιταλιστικοί οικονομικοί σχηματισμοί, όπ. παρ., σελ. 117-118.
14. Στο ίδιο, σελ. 129-130
15. Στο iiio, σελ. 130-131.
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θνολογική έρευνα. Έτσι, ο όρος αυτός είναι ανοιχτός στην συγ
κριτική έρευνα του σχετικού υλικού, στη βάση του οποίου ορίζον
ται τυπολογίες και αναλογίες μεταξύ των φάσεων των ιστορικών 
διαδικασιών, που εκτυλίχθηκαν τελείως ξεχωριστά στο χώρο και 
στο χρόνο. «Οι πρωτόγονες κοινότητες δεν είναι όλες σύστοιχες 
προς ένα ίδιο μοντέλλο. Αντίθετα, το σύνολό τους σχηματίζει μια 
σειρά κοινωνικών συνομαδώσεων που διαφέρουν κατά τον τύπο 
και την ηλικία τους και που χαρακτηρίζουν ισάριθμες διαδοχικές 
φάσεις εξέλιξης14». Αυτά γράφτηκαν την εποχή της μεγαλύτερης 
ωριμότητας της μεθοδολογίας του Μαρξ και της μεγαλύτερης ευ- 
καμψίας της ιστορικής του αντίληψης, μέσα στην οποία καταρ
γεί οριστικά οποιαδήποτε αμφίλογη πιθανότητα σύγχισης τούτης 
της αντίληψης με μία φιλοσοφία της ιστορίας ή κάποια ιστορικο- 
φιλοσοφική θεωρία17. Αλλά αυτό το θεωρητικό στοιχείο που ανα
κάλυψε ο Μαρξ όταν έγραφε τους Σχηματισμούς, παραμένει κατ’ 
ανάγκην σαν ένας θεμελιακός κανόνας και μία ευριστική αρχή: 
«Πρωταρχικά, οι συνθήκες της παραγωγής δεν μπορούν να πα- 
ραχθούν μόνες τους, ούτε να είναι το αποτέλεσμα της παραγω
γής». Αυτή ακριβώς είναι η σταθερή, θεωρητική αρχή. Σημαίνει 
ότι στην ιστορική απαρχή των ανθρώπινων κοινωνιών θα έπρεπε 
να βρίσκουμε πάντα κοινωνικές δομές που δεν καθορίζονται, σαν 
τέτοιες, από την παραγωγή, αλλά την καθορίζουν, και που έλ
κουν από αλλού τον πρωταρχικό προσδιορισμό τους: από τη θε

16. Ακό ΤΟ έργο των Κ. Μαρξ-Φ. Ενγκελς, India. Cina, Russia, που παρουσιάστηκε 
από τον Bruno Main. Milano 1960, σελ. 239. Η φράση αυτή είναι ακό το τρίτο σχε
δίασμα της επιστολής του Μαρξ στην Βέρα Ζάσουλιτς (1881). Αυτά τα σχεδιάσματα 
βρίσκονται μεταφρασμένα στα γερμανικά ακό το γαλλικό κρωτότυκο στο Κ. Marx- 
F. EngcK. Werke. Bd 19. 1962, σελ. 402. (το κρωτότυκο δημοσιεύτηκε ακό τον Ρια;ά- 
νωψ στο Marx-Engels Archiv, 1926). Μκορεί να διαβάσει κανείς το γαλλικό κείμενο, 
κου αντιστοιχεί στην πραγματική επιστολή του Μαρξ στην Βέρα Ζάσουλιτς, στο Κ. 
Marx-F. Engels. Ausgewahlle Brie/r. Berlin 1953, σελ. 408·.
• To δεύτερο και το τρίτο σχεδίασμα της επιστολής του Μαρξ στην Ζάσουλιτς, συμ- 
περιλαμβάνεται στο. Κ. Marx. Πρόκαπιταλιστικοί οικονομικοί σχηματισμοί, όπ. 
nap., σελ. 195-198.
17. Ακό αυτή την άποψη, έχουν μεγάλη σημασία οι έννοιες και οι διευκρινήσεις κου 
δίνει ο Μαρξ στην εκιοτολή του (τέλη του 1877) στη σύνταξη του Oelchleslvennie Ζα- 
piski (μεταφράστηκε στο India. Gna, Russia, όη. nap., σελ. 235). Το γαλλικό πρωτό
τυπο βρίσκεται στο, Κ. Marx-F. Engels, AusgewHhlle Brie/e, όη. nap., σελ. 365. Πρέ
πει να σημειώσουμε ότι εδώ ο Μαρξ στηρίζεται στη γαλλική μετάφραση του Ιου τό
μοι ■ του Κεφαλαίου για να επιχειρήσει μία ακοσαιρήνιση και μία ανάπτυξη που δεν θα 
μπορ-ν σαν να βασιστούν στο αντίστοιχο εδάφιο του γερμανικού κρωτότυκου. Είναι 
μκ> ι .hi τις περιπτώσεις, όκως σημειώνει ο εκδότης των Ausgewihlle Briefe, όκου το 
γαλλικό κείμενο του 1ου τόμου του Κεφαλαίου ισχύει σαν παράλληλη αυθεντική πη
γή-

Σημείωση του γάλλου μεταφραστή: Τα κείμενα αυτά ξαναδημοσιεύτηκαν στην έκ
δοση του Γ E.R.M. (Κέντρο Μαρξιστικών Σπουδών και Ερευνών) Sur iessociitf*r't- 
capilalisies (/ ια τις ηροκαηιταλιστικίς κοινωνίες), επιλογή κειμένων των Μαρξ, tv- 
γκελς και Λένιν, πρόλογος Maurice Grodelier, Εκδ. Ed. Sociales. Paris 1970.
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σμοποίηση της σεξουαλικής σχέσης αναπαραγωγής, επομένως, 
των δεσμών αίματος, συγγένειας, κτλ.

Τα πορίσματα της σύγχρονης εθνογραφικής έρενας επικυρώ
νουν αυτή την άποψη, από την οποία όμως θα πρέπει να κρατή
σουμε χωριστά την θεωρητική (αρνητικά διατυπωμένη) και ευρι- 
στική αρχή που θέσπισε ο Μαρξ με βάση αυτή την άποψη.

Πρέπει βέβαια να αποσαφηνισθεί ότι η παραπάνω άποψη δεν 
θέτει το αξίωμα της χρονικής (χρονολογικής) προτεραιότητας 
του κοινωνικού έναντι του οικονομικού' απλώς διευκρινίζει, όσο 
είναι απαραίτητο, ποια ήταν η κατεύθυνση του αρχικού αλληλο- 
προσδιορισμού τους (που θα ανατραπεί αργότερα από την ιστο
ρία). Η «φυσικά σχηματισμένη» πρωτόγονη κοινότητα είναι ήδη 
στις απαρχές οικονομική, στο βαθμό που αποτελεί συλλογική ι
διοποίηση των συνθηκών της παραγωγής (της γης και των 
προϊόντων της) και είναι η ίδια παραγωγική δύναμη (στα πλαίσια 
της συνεργασίας). Αλλά οι θεσμικές δομές μέσα στις οποίες 
πραγματώνεται η οικονομική «στιγμή» δεν εκπορεύονται ακόμα 
από την ίδια.

Η ιστορία μας δείχνει τον τρόπο που οι θεσμικές δομές, οι ο
ποίες θεμελιώνονται σε πρωταρχικές σχέσεις συγγένειας αίματος 
—ή σε σχέσεις που, αργότερα, εξομοιώνονται με αυτές—, μπο
ρούν να επικυριαρχούν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη μορφή 
της κοινότητας (π.χ., στην Δύση, στον κλασσικό ή αρχαίο προ- 
κλασσικό κόσμο) και διαλύονται λίγο-πολύ βαθμιαία χάνοντας 
αυτή την επικυριαρχία τους, μετά από επαναστατικές ανατροπές 
στην οικονομία και επομένως στην κοινωνία. Το επαναστατικό 
στοιχείο που δημιουργεί μεταβατικές μορφές είναι η παρείσφρυση 
σχέσεων ατομικής ιδιοκτησίας (έγγειας) —έστω και επιμέρους— 
και στη συνέχεια σχέσεων εργασίας που πληρώνεται με το κομ
μάτι ως μορφή ιδιωτικής συσσώρευσης. Τα τιμηματικά καθεστώ
τα της αρχαιότητας, που αποδίδονται σε «ιστορικές» προσωπι
κότητες (Αθήνα και Ρώμη), είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα 
επαναστατικών ανατροπών —που έχουν συντελεσθεΐ ήδη στο οι- 
κονομικό-κοινωνικό επίπεδο— και της σταθεροποίησής τους. Οι 
θεσμοί της αριστοκρατίας μπορούν να επιβιώνουν για μακρό χρο
νικό διάστημα' αυτό που έχει σημασία, επομένως, είναι να γνωρί
ζουμε, γενικά, τι είναι αυτό που διατηρεί την κοινωνία (κοινότη
τα) στο δομικό της σύνολο. Και αυτό είναι το ερώτημα που θα έ
πρεπε να θέτει πρωταρχικά ο ιστορικός —και που ήδη το έθετε ο 
Αριστοτέλης στο θεωρητικό επίπεδο18.

Στη μαρξιανή τυπολογία της τελευταίας περιόδου Μαρξ —τυ

I*. Ο Αριστοτέλης έθετε αυτό το πρόβλημα για όλα τα είδη κοινότητας (ή αυθόρμη-



πολογία η οποία παρουσιάζεται, εξ’ άλλου, περισσότερο σαν α
παίτηση της έρευνας παρά σαν μία ήδη προσδιορισμένη τυπολο
γία— αυτό που ο Μαρξ ονομάζει «αγροτική κοινότητα» κατέχει ι
διαίτερη θέση (η σχετική προβληματική ξανάγινε επίκαιρη με α
φορμή τα συσσωρευόμενα πολιτικά ζητήματα που αφορούσαν το 
μέλλον του ρωσικού «μιρ»*). Την κοινότητα αυτή την ορίζει ως 
«φάση του πρωτογενούς σχηματισμού της κοινωνίας», η οποία 
«είναι συγχρόνως φάση μετάβασης στον δευτερογενή σχηματι
σμό, και επομένως μετάβασης από την κοινωνία που βασίζεται 
στην κοινή ιδιοκτησία, στην κοινωνία που βασίζεται στην ατομι
κή ιδιοκτησία1’». Κατά τον Μαρξ, όμως, δεν πρόκειται για κά
ποια μετάβαση που θα ήταν αφ’ εαυτής υποχρεωτικά ταχύρυθμη, 
και επομένως προορισμένη να έχει βραχύχρονη διάρκεια. Αντίθε
τα, για τον Μαρξ, ο δυϊσμός —ανάμεσα στην ιδιωτική ιδιοποίηση 
από την «ατομική οικογένεια» και στην κοινοτική ιδιοποίηση— 
«ο οποίος είναι εγγενής στη σύσταση της αγροτικής κοινότητας, 
μπορεί να ισχυροποιήσει την ύπαρξή της» και άρα να προεκταθεί, 
κάτω από ευνοϊκές ιστορικές συνθήκες σε σταθεροποιημένη ι
σορροπία (αυτή ακριβώς ήταν η περίπτωση του σλαβικής κατα
γωγής ρωσικού «μιρ», αλλά όχι και της γερμανικής κοινότητας 
που περιγράφει ο Τάκιτος).

Εκείνο πάντως που έχει σημασία είναι ότι αυτός ο τύπος κοινό

της συνένωσης ανθρώπων), που τα ομαδοποιούσε όλα κάτω από τον όρο No 'monia. 
Αν και αυτόνομα μέσα στην ιδιαιτερότητά τους, θεωρούσε ότι όλα υπάγονται στην 
«πολιτική κοινωνία», ή ότι αποτελούν μέρη της (βλ. Ηθικά Νικομάχεια, Vlll, 1160/7), 
αφού πρώτα αυτή εγκαθιδρυθεί ιστορικά, σύμφωνα όμως με μια τάση (hormi, ορμή) 
και με αρχές φυσικές (βλ. Πολιτικά, I, 1253α).
• Ρωσικός όρος που σημαίνει «κόσμος» ή «κοινότητα». Χρησιμοποιείται για να 
υποδηλώσει την προεπαναστατική κατώτατη πολιτική διαίρεση του ρωσικού κρά
τους. Το «μιρ» είχε δική του περιουσία, ουνιστούσε αυτοτελές «νομικό προποπο» 
και το σημαντικότερο δικαίωμά του —σημαντικότερο και για τις σχεσεις ιδιοκτη
σίας του ρωσικού κοινωνικού σχηματισμού— ήταν η παραχώρηση επικαρπίας επί 
της κοινοτικής γης στα μέλη της κοινότητας. Το «μιρ» έπαυσε να υφίσταται μετά 
την Επανάσταση του 1917.
19. Ο Μαρξ προσθέτει: «Ο δευτερογενής σχηματισμός συμπεριλαμβάνει όλες τις 
κοινωνίες που βασίστηκαν στη δουλεία και τη δουλοπαροικία» (Κ. Marx, India, Ci- 
ηα, Russia, ύη. παρ., σελ. 241). Σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί εδώ ο 
Μαρξ, πρέπει να λάβουμε υπόνη ότι, στο πρώτο πρόχειρο σχεδίασμα, είχε γράψει 
σε παρένθεση: «Όπως στους γεωλογικούς, έτσι και στους ιστορικούς σχηματισμούς 
υπάρχει μία ολόκληρη σειρά πρωτογενών, δευτερογενών, τριτογενών, κτλ., τύπων» 
(Κ. Marx-F. Engels, Werke, Bd 19, όπ. παρ., σελ. 386). Αυτή η πρόταση μπορεί ίσιας 
να υπαγορεύσει κάποιες ιδέες σχετικά με την προέλευση του όρου «σχηματισμός», 
που τον χρησιμοποιεί σταθερά ο Μαρξ και που συζητήθηκε αρκετά τα τελευταία 
χρόνια, θα ήθελα όμως να προσθέσω, ότι η παραπάνω Χρόταση μπορεί να υπαγο
ρεύσει επίσης κάποιες ιδέες για τη σχέση ανάμεσα στη σταθεροποίηση της ορολο
γίας και στην ιδέα μιας αντίστοιχης τυπολογίας (βλ. C. Louporini, «Per I' interpreta- 
zione della catcgoria Tormazione economico-sociale'», Criiica Mancista, τχ. 3, 1977, 
σελ. 9 κ.επ.).
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τητας «ήταν η πρώτη κοινωνική συνομάδωση ελεύθερων ανθρώ
πων που δεν διατηρήθηκε με τη στενότητα των δεσμών αίματος», 
που η «δομή» της δεν ήταν πια «αυτή ενός γεννεαλογικού δέν
δρου». Κατά τον Μαρξ, αυτό αντιπροσωπεύει μία πολύ σημαντι
κή μεταβολή, ή ιστορική τομή, που τη διατυπώνει μεταφορικά λέ
γοντας ότι αυτός ο τύπος κοινότητας έκοψε «τον ομφάλιο λώρο 
που την κρατούσε δεμένη με τη φύση». Είναι προφανές ότι σε αυ
τή την πρόταση, ή σε άλλες ανάλογες του Μαρξ, η «φύση» δεν υ
ποδηλώνει το χώρο συγκέντρωσης των πιθανών αντικειμένων ερ
γασίας (το «εργαστήρι» του ανθρώπου), και πολύ περισσότερο 
fir.v έχει την έννοια της φύσης που προσιδιάζει στον άνθρωπο ως 
προσδιοριζόμενη από τις φυσικές και βιολογικές του δραστηριό
τητες, δεδομένου ότι αυτή η σχέση δεν διαλύεται ποτέ' η «φύση» 
εδώ σημασιοδοτείται ως μορφή πρωτογενούς κοινότητας, σε συ
νάρτηση με αυτό το οποίο καθορίζει τις κοινωνικές της δομές που 
δεν εκπορεύονται ακόμα από την παραγωγική δραστηριότητα.
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4. Το ζήτημα του «πολιτικού»

Στην πρωτογενή κοινότητα, λοιπόν, ακόμα και στα πιο μακρι
νά, «πρωτόγονα» στάδια της ιστορικής της εξέλιξης, το κοινωνι
κό και το οικονομικό συμπίπτουν επανεντασσόμενα άμεσα στο φυ
σικό (με την έννοια και σύμφωνα με τον τρόπο προσδιορισμού 
που διευκρινήσαμε παραπάνω). Είναι φανερό ότι εδώ δεν μπορού
με ακόμα να συναντήσουμε το πολιτικό.

Στην παράδοση της δυτικής, τουλάχιστον, σκέψης, το πολιτι
κό, από την εποχή της κλασσικής αρχαιότητας, ανάγεται στο ζή
τημα των μορφών διακυβέρνησης και αυτόχρημα σε εκείνο της 
πολιτειακής συγκρότησης, της politeia, της respublica. Μόνον α
πό την Αναγέννηση και μετά μιλάμε για «Κράτος». Από την (σύν
θετη) νεότερη σημασία του, οι αρχαίοι δεν κατείχαν ούτε την έν- 
νοιά του (τόσο την ιδεολογική όσο και την επιστημονική). Αυτό 
φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε το αντικείμενο. Αμφιβάλλω 
αν ο όρος Κράτος είχε την έννοια μιας πολιτικής εξουσίας που 
διαχωρίζεται από την κοινωνία, διαμέσου των σχετικά σταθερών 
μηχανισμών της, και τίθεται θεσμικά επάνω από αυτήν. Αναφε- 
ρόμενος στην κλασσική εποχή των Αθηνών, ο Ένγκελς λέει ότι 
το Κράτος «αναδύεται σιωπηλά». Πιστεύω ότι στην προκειμένη 
περίπτωση δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και ότι η γενίκευση που κά
νει ο Ένγκελς στην Καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιο
κτησίας και του Κράτους, καθώς και σε άλλα κείμενά του, πρέπει 
να επανεξετασθεί. Ταυτόχρονα, όμως, νομίζω ότι η ερμηνεία του 
έχει εξαιρετική σημασία και, από εννοιολογική άποψη, μας προ
σανατολίζει σωστά. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τούτη την ερμη
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νεία, το Κράτος, με την κυριολεκτική και ειδική έννοια του όρου, 
αναδύεται σιωπηλά, κατά γενικό κανόνα, στο εσωτερικό των θε
σμικών και δημόσιων δομών που του είναι προγενέστερες και που 
δεν αποτελούν ακόμα Κράτος. Αν αυτές οι δομές είναι ήδη πολι
τικές, σημαίνει ότι το πολιτικό προηγείται του κρατικού και ότι 
πρέπει να είμαστε σε θέση να το προσδιορίσουμε ανεξάρτητα από 
το τελευταίο (και όχι το αντίστροφο βέβαια). Πιστεύω ότι η δια
φορά είναι ουσιαστική και ότι μπορεί να την εντοπίσει ακόμα και 
ο κοινός νους.

Κανένας αρχαίος δεν θα μπορούσε να καταλάβει μία έκφραση 
σαν το «συμφέρον του Κράτους», π.χ., με ότι το μυστηριακό και 
σχεδόν μαγικό περικλείει μέσα της —επειδή ακριβώς παραπέμ
πει στον διαχωρισμό του Κράτους20— επειδή, απλούστατα, το αν
τικείμενο δεν υπήρχε (αυτό που αποφασιζόταν μυστικά, ήταν μη- 
χανοραφία, συνωμοσία, κάτι που προετοίμαζε την τυραννία ή τον 
αγώνα εναντίον της και που δεν μπορούσε να νομιμοποιηθεί με 
βάση την υπάρχουσα πραγματικότητα). Αντίθετα, μία έκφραση 
σαν τη salus reipublicae (σωτηρία της πολιτείας, Σ. τ.Μ.) μπορού
σε να είναι σαφής για όλους, όποια και αν ήταν τα συμφέροντα 
που ωθούσαν στην εξαγγελία της. Ο κόσμος της κλασσικής επο
χής ζούσε, κατά γενικό κανόνα, μέσα σε μία υπέρμετρη διαφά
νεια των πολιτικο-καθεστωτικών θεσμών του, που διατυπώνον
ταν σταθερά ή όχι —αυτό λίγο ενδιαφέρει— σε γραπτούς νόμους. 
Η διαφάνεια αυτή ήταν επακόλουθο της ενυπαρκτικότητας των 
θεσμών, του μή διαχωρισμού τους από την κοινωνία, με όλες τις 
διαφορές και τις ιστορικές παραλλαγές τους. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι γινόταν αναγκαστικά σύγχυση του κοινωνικού (και του κοι- 
νωνικού-θεσμικού) με το πολιτικο-θεσμικό. Προξενεί μάλιστα εν
τύπωση ότι ο Αριστοτέλης, στο πρώτο βιβλίο των Πολιτικών, αι
σθάνεται την ανάγκη να προτάξει την επιστημονική του ανάλυση 
για την polis —ανάλυση που εκτείνεται σε μία ευρύτατη συγκριτι
κή εξέταση των καθεστώτων για να καταλήξει σε μία τυπολογία, 
η οποία αποτελούσε και απολογία (ιστορικά καθυστερημένη)— 
από την ανάλυση της δομής (oikia), αυτού δηλαδή που ονομάζου
με κοινωνία-των-ιδιωτών, προσέχοντας να μην πέσει στην παγίδα 
να θεωρήσει την πολιτική ως μία διαστολή αυτής της κοινωνίας21. 
Εστω και αν δεν προωθεί την ανάλυση, κάνει έμμεσους και επι-

20. Βλ. Moses I. Finley, La democracia degli antichi e dei modemi, ιταλ. μτφρ: Bari 
1973, σελ. 54-55 (γαλ. μτφρ: Dimocralie antique el dimocralie moderne, Εκδ. Petite 
Bibluuhique Payol, Paris, χ. χρ.).
21. H polis δεν είναι διοργανωμένη με βάση μόνο τις ανάγκες του «ζειν» αλλά και 
του «εύ ζεΐν» (eu dzen), που αποτελούν στη συνέχεια τις προϋποθέσεις για την ολό
πλευρη πραγμάτωση της φύσης του ανθρώπου. Το αξιολογικό στοιχείο στην εμπειρι
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μέρους υπαινιγμούς προς την κατεύθυνση της «ανατομίας» της 
κοινωνίας, δηλαδή προς την κατεύθυνση των σχέσεων παραγω
γής22. Πιστεύω ότι αυτή η διαφάνεια-ενυπαρκτικότητα των θε
σμών αποτέλεσε μία από τις προϋποθέσεις που κατέστησαν δυνα
τή, ιδιαίτερα στην κλασσική Ελλάδα, μία τόσο έξοχη και τόσο 
πλήρη εννοιολόγηση των μορφών της πολιτικής, δηλαδή της σχέ
σης: άρχοντες-αρχόμενοι, κυβερνώντες-κυβερνώμενοι23. Πι
στεύω ακόμα ότι αυτή η εννοιολόγηση άσκησε διαρκή επίδραση 
στην δυτική σκέψη, έστω και αν αυτό γίνεται με μορφές αποσαρ-

κή και συγκριτική ανάλυση του Αριστοτέλη, μολονότι είναι πάντα οργανικά συναρ- 
τημένο με αυτήν, εξαρτάται απόλυτα από την ανάλυση του ανθρώπου ως ελλόγου 
ζώου (Ζοοπ logon echon). Πρέπει βέβαια να σημειώσουμε ότι, στα Πολιτικά, ο Αρι
στοτέλης παρουσιάζει τον logos ως κοινωνικό γεγονός —και συγκεκριμένα επικοι- 
νωνιακό-λογικό— ως τόπο αμοιβαίας εννοιολογικής σήμανσης και, συγχρόνως, 
διαμόρφωσης των κοινωνικών αξιών (ως μετάβαση από την συνείδηση του χρήσι
μου/βλαβερού στην συνείδηση του δίκαιου/άδικου). Στα Πολιτικά, έχουμε μία συρ
ρίκνωση του πεδίου του «πολιτικού» (ταυτόχρονα όμως και μια ενδυνάμωσή του), 
είτε σε σχέση με την παράδοση, είτε σε σχέση με άλλα έργα του Αριστοτέλη (όπως 
τα Ηβικά Νικομάχεια), δεδομένου ότι αποκλείεται από το πολιτικό, με την κυριολε
κτική του έννοια, το μοναρχικό καθεστώς, που εμφανίζεται μάλλον ως προπολιτι- 
κό, λόγω του ότι σε αυτό η εξουσία διατηρεί την πατερναλιστική και άμεσα νατου- 
ραλιστική όψη της (και έτσι εξομοιώνεται με την πατρική εξουσία, όπως αυτή υλο
ποιείται στη σχέση του πατέρα με τα παιδιά του).
22. Πρέπει να αποκλεισουμε την εκδοχή να ερμηνευθεί η σχέση κυρίου δούλου —που 
ο Αριστοτέλης την παρουσιάζει σαν συστατική για τη δομή της oikia, δίπλα στις 
σχέσεις των συζύγων και του πατέρα/παιδιών— ως μία σχέοη παραγωγική (παρά το 
ότι συγκαταλέγει την κατηγορία του δούλου στην έννοια «εργαλείο»)' και αυτό όχι 
μόνο γιατί θεωρείται ως υπηρετική σχέση μέσα στην oikia, αλλά και επειδή θα ανα
τρεπόταν ο ίδιος ο ειδικά οικονομικός χαρακτήρας της oikia- η σχέση αυτή δεν αφο
ρά την παραγωγική δραστηριότητα, αλλά είναι κληρονομική (διοικητική και κτητι
κή μέσα σε καθορισμένα όρια). Στον Αριστοτέλη, παραμένει ανοιχτό το πρόβλημα 
της σχέσης ανάμεσα στην κτήση, δηλαδή στην ιδιοποίηση των αγαθών, και στην πα
ραγωγή τους- ενδιαφέρθηκε για το ζήτημα της παραγωγής (η οποία ανάγεται σε αυτό 
το «ποιείν» που είναι η poiesis), αλλά μάλλον από την τεχνολογική σκοπιά και όχι 
την οικονομική (με την σύγχρονη έννοια του όρου). Στο Πρώτο Βιβλίο των Πολιτι
κών (1257/7), αναπτύσσεται κάποια προβληματική για την παραγωγή του πλούτου 
(poieliki chrematon), αλλά περιορίζεται στην εμπορική ανταλλαγή που γίνεται αντι
ληπτή ως παραγωγική πλούτου.
23. Νομίζω ότι το ζεύγος arkomis/archoumenoi, που διέπει όλη την πολιτική προ
βληματική του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και αποτελεί την αυθεντική της ουσία, 
συνοψίζει μέσα του τις δύο αυτές έννοιες —μερικές φορές και εναλλακτικά συνδεό
μενο με το ζεύγος «άρχειν/άρχεσθαι». Ο Αριστοτέλης μάλιστα επιχειρεί να νομιμο
ποιήσει αυτό το ζεύγος λογικά-μεταφυσικά, υποστηρίζοντας τη θεωρία ότι μέσα σε 
κάθε πραγματική μονάδα που συναποτελεϊται από μέρη —είτε συνεχή, είτει διακρι- 
τά και χωριστά— υπάρχει πάντα μία σχέση υποταγής (δηλαδή η σχέση ανάμεσα σε 
έναν arkon και έναν archoumenon) όχι μόνο στα έμβια όντα, αλλά και στα άψυχα ε
νιαία σύνολα, όπως είναι η μουσική αρμονία που παράγεται σαν τέτοια επειδή υπάρ
χει μέσα της tisarki, μια κυβερνώσα ή κυρίαρχη βασική αρχή (Πολιτικά, I. 1254α). 
Στον Αριστοτέλη, όμως, η ιδιότυπη πολιηκότητα τηςρο/ύ, ως τόπου πραγμάτωσης 
της φύσης του ανθρώπου (που γι' αυτόν το λόγο είναι toon pohlikon), μ πορτ.ι να με-
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χωμένες. Εντυπωσιακός επίσης είναι ο τρόπος με τον οποίο, στις 
επεξεργασίες αυτές των αρχαίων, μπορεί εύκολα να γίνει διάκρι
ση ανάμεσα στο είναι και στο δέον-είναι, και ανάμεσα στην επι
στημονική ανάλυση της πολιτικής πραγματικότητας και στο κα
θαυτό ιδεολογικό στοιχείο —δηλαδή την επεξεργασία των ηθικών 
αξιών, η οποία στη συνέχεια γινόταν το στοιχείο διαμέσου του ο
ποίου διεξάγονταν και νομιμοποιούνταν οι πολιτικοί αγώνες στο 
ιδεολογικό επίπεδο. Θα ήταν σωστότερο να πούμε ότι η απουσία 
ακριβώς του ξεχωριστού πολιτικού Κράτους (που σωστά ο Έ ν
γκελς ονομάζει «πρώτη ιδεολογική εξουσία»*), όσο διάρκεσε, 
κατέστησε δυνατή αυτήν τη σαφήνεια. Ετη βάση του βρισκόταν 
μία πραγματική διάκριση που κληρονομήσαμε —η διάκριση του 
κοινού ή δημόσιον και του ιδιωτικού2*—  η οποία συνιστά τον δε
σμό ενότητας-διάκρισης ανάμεσα στο κοινωνικό και το πολιτι
κό. Στο εσωτερικό αυτού του κοινωνικού, βέβαια, ανακαλύπτου
με το οικονομικό. Το δημόσιο καθίσταται δημόσιο επειδή αναδύ
εται απέναντι του το ιδιωτικό, δηλαδή η σχέση ατομικής ιδιοκτη
σίας, που είναι κυρίως και κυρίαρχα (αλλά όχι αποκλειστικά) έγ
γεια ιδιοκτησία. Οι ταξικές σχέσεις όμως που καθιδρύονται μέσα 
σε αυτά τα πλαίσια δεν θα χρειάζονται ακόμα (και για πολύ καιρό 
μετά) έναν ξεχωριστό κάΤασταλτικό θεσμό: κατορθώνουν να επι
βάλλονται διαμέσου της αυτονομίας μιας κοινοτικής πολιτικής 
μορφής ως δύναμης που επιδρά στα άτομα και στις ομάδες, και 
διασφαλίζει την αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων.

Ο ίδιος ο Μαρξ επισήμανε πολλές φορές τούτα τα χαρακτηρι
στικά της κλασσικής αρχαιότητας, που τη διαφοροποιούν σε βά

τρηθεί με τον ειδικό τρόπο με τον οχοίο λειτουργεί μέσα της η σχέση αναμεοα σε ar- 
kon και arkomenon, και επομένως με την εχιβεβαίωση της αρχής της εναλλαγής αρ
χόντων και αρχομένων. Μόνο με αυτό το μίπον λειτουργεί η ριχιικι ·ιιι·> -,νι; τη\ ι·

δα κου άρχει επιδιώκει να διαφοροκοιηθπ μεσα αχό σημεία δηλωτικά καιιοιας υπι.- 
ροχής (Πολιτικά, I, 1259/?)· Για το χρόβλημα της ισότητας μέσα στηνpolis, βλ. J.-P. 
Vernant. Les origines de la penste grtcquc P.U.F., Paris 1962, σελ. 52 κ. εχ. Στις σελί
δες αυτές υχάρχει μία χολύ καλή συλλογιστική και εχιχειρηματολογία. Ωστόσο, για 
λόγους χου μ χοροόν να συναχθούν αχό όλα όσα αναχτύχθηκαν χαραχάνω αναφορι
κά με τη σχέση arkon/arkomenon, στην εφαρμογή της στην polis του Αριστοτέλη, 
αμφιβάλλω για το κατά χόσο είναι δυνατό να προχωρήσουμε στη γενικευμένη 
—ακραία— γεωμέτρηση ή στη γεωμετρική συμμέτρηση, ως ισοδιάσταση των «ί
σων» σε σχέση με ένα meson, όπως κάνει ο Vernant στην χλούσια σε υχοθέσεις μελέ
τη του για την ελληνική αντίληψη περί polis.
• Βλ. Φ. Ένγκελς, Ο Λουδοβίκος Φώϋερμκαχ και το τέλος της κλασικής γερμανικής 
φιλοσοφίας, στο έργο του «Η καταγωγή της οικογένειας της ατομικής ιδιοκτησίας 
και του Κράτους», Εκδ. «Αναγνωστίδης», χ.χρ., σελ. 245.
24. Δίπλα στο «ιδιωτικό» πρέπει να τοχοθετήσουμε το «οικείο» (oikoion, domestic· 
um), μία έννοια χου μετά γίνεται αφορμή για χολυάριθμες μεταφορικές χροεκτά-
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θος από τον νεότερο κόσμο. Στους Σχηματισμούς, διακρίνει ριζι
κά, π.χ., την ελευθερία και την ισότητα των αρχαίων, από την ε
λευθερία και την ισότητα της νεότερης εποχής. Η πρώτη εγκαθι
δρύεται στα πλαίσια «μιας αμοιβαίας σχέσης μεταξύ ελεύθερων 
και ίσων ατομικών ιδιοκτητών», σχέσης που η κοινότητα τη δια
σφαλίζει από κάθε εξωτερική διαταραχή και που «προϋποτίθεται 
συγχρόνως από την μεταγενέστερη ύπαρξη της κοινότητας». Αν
τίθετα, η νεότερη ελευθερία και ισότητα θεμελιώνεται, κατά τον 
Μαρξ, στην ανταλλαγή, στην εμπορευματική σχέση και, σαν τέ
τοια, έχει ανάγκη μόνον από τη νομική κατοχύρωση αυτής της 
σχέσης, χωρίς την προσθήκη συμπληρωματικών κοινωνικών και 
πολιτικών καταναγκασμών. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η εμ
πορευματική σχέση και η ανταλλακτική αξία δεν υπήρχαν στην 
αρχαιότητα (αφού υπήρχε και μία συναφής εννοιολογική συστη- 
ματοποίηση: ο Αριστοτέλης διακρίνει σαφώς ανάμεσα σε ανταλ
λακτική αξία και αξία χρήσης)' σημαίνει ότι η εμπορευματική 
σχέση και η ανταλλακτική αξία, παρά την επέκτασή τους μέσα 
σε καθορισμένες ιστορικές φάσεις (με συσσώρευση του «χρημα
τικού κεφαλαίου»), ποτέ δεν ήταν καθοριστικές για τη δόμηση 
της κοινωνίας και των πολιτικών μορφών της. Συνακόλουθα, τα 
εμπορευματικά πρότυπα συμπεριφοράς δεν κατόρθωσαν ποτέ να 
βρουν μία πλήρη ηθική νομιμοποίηση, παρά τη νομική τους ρύθ
μιση. Σε συνάρτηση με αυτές τις παρατηρήσεις, θα ήθελα να προ
σθέσω ότι, κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα της δουλείας στην 
αρχαιότητα πρέπει επίσης να επανεξετασθεί πλήρως (πράγμα, εξ 
άλλου, που νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνεται ήδη στις σημερινές 
μελέτες), για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε από πού, πώς 
και πότε (σε ποιά περίοδο) η δουλεία έγινε πραγματικά η βασική 
σχέση παραγωγής. Πιστεύεται, πράγματι, ότι το πρόβλημα της 
παραγωγικής βάσης στις κοινωνίες της αρχαιότητας είναι πολύ 
περισσότερο σύνθετο, από όσο μπορούσε να εμφανίζεται την επο
χή του Μαρξ και του Ένγκελς.

Πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, να κρατήσουμε μέσα στη 
διάκρισή του το*ηολιτικό (και το δημόσιο), αφού εκπορεύεται από 
μία ευρύτερη εννοιολογική σφαίρα, και να το διαχωρίσουμε από 
το κρατικό με τη στενότερη έννοια του όρου. Σε ότι αφορά την 
συγκεκριμένη ιστορία, θα μπορούσαμε ίσως να μιλάμε —επειδή 
δεν υπάρχει αρμοδιότερος όρος, και στο βαθμό που μπορεί να έ
χει κάποια χρησιμότητα— για οιονεί Κράτος (αυτονόμηση των 
καθεστωτικών και θεσμικών μορφών, που στα πλαίσιά τους ανα
πτύσσεται η πολιτική πάλη των τάξεων),υποδηλώνοντας με αυτό 
τον όρο όλες τις μορφές δημοκρατικών καθεστώτων της κλασσι
κής αρχαιότητας, μέχρι το τέλος της ύστερης Ρωμαϊκής Αυτο
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κρατορίας25. Δεν ασχολούμαι εδώ, βέβαια, με το ζήτημα των α
νατολικών και ελληνιστικών μοναρχιών, ούτε με τις πολιτικές 
μορφές του ασιατικού τρόπου παραγωγής —ένα ζήτημα που τα 
τελευταία χρόνια τέθηκε ξανά και συζητήθηκε' και δεν ασχολού
μαι με τα προβλήματα αυτά όχι μόνον επειδή δεν είμαι αρμόδιος 
να πω κάτι δόκιμο, αλλά και γιατί, εδώ, θέλω απλώς να αποσα
φηνίσω τις έννοιες σε ένα αρκετά γενικό επίπεδο και οι ιστορικές 
αναφορές υπηρετούν αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

Θα οριοθετήσω αυστηρότερα το πεδίο που προσιδιάζει στο πο
λιτικό, προσπαθώντας να προχωρήσω από το αρνητικό στο θετι
κό. Οι πρωτόγονες κοινότητες και οι μορφές που εκπορεύονται ι
στορικά από αυτές (σε φυλετικές βάσεις), δεν είναι πολιτικές, ή 
είναι τέτοιες —με την οριακή σημασία της έννοιας— μόνον αν θε
ωρηθούν στη σχέση τους προς το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό ι
σχύει, τουλάχιστον, για όσο διάστημα στις κοινωνικές τους δο
μές αντιστοιχούν οι σχέσεις παραγωγής που εμπερικλείουν, χω
ρίς επομένως να έρχονται σε αντίθεση μαζί τους, όπως μπορεί να 
αρχίσει, αντίθετα, να συμβαίνει όταν στις κοινωνικές δομές υπει
σέρχονται σχέσεις ατομικής ιδιοκτησίας. Έ χω  τη γνώμη πως 
μπορούμε να πούμε ότι το πολιτικό στοιχείο αρχίζει να εμφανίζε
ται (ή ότι η κατηγορία του πολιτικού μπορεί έγκυρα να εφαρμο- 
σθεί), όταν η κοινωνία έχει ανάγκη από μία εξωοικονομική οργα
νωμένη δύναμη —και αυτή μπορεί να συγκροτηθεί από την ίδια 
την κοινοτική δομή (από τους θεσμούς της) για να συντηρεί και

25. Το ζήτημα αυτό, βέβαια, θα πρέπει να διακριθεί από ένα άλλο που αφορά τους 
τρόπους έμπρακτης άσκησης της πραγματικής εξουσίας, η οποία μπορεί και να 
συγκεντρώνεται στα χέρια ενός μόνου ατόμου. Ο Ροστόβζεφ, στο βιβλίο του για τη 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία των δύο πρώτων αιώνων (βλ. Sroria economica e sociale del- 
I'impero romano, Firenze 1976, σελ. ISO κ.επ.), επέμενε πολύ στον περίφημο λόγο 
του Αίλιου Αριστείδη Eis Romen, σαν πλαίσιο που μοιάζει ουσιαστικά με τη δομή της 
Αυτοκρατορίας, όπου η τελευταία παρουσιάζεται ως «σύγκριμα πόλεων» ελληνι
κών, ιταλικών, επαρχιακών, που κάθε μία είχε την δική της εδαφική επικράτεια 
(σύμφωνα με το αρχαίο πρότυπο της σχέσης: πόλη-ύπαιθρος, με κατεύθυνση αστυ- 
κή). Ο Ροοτόβζεφ υπογραμμίζει την «πλήρη σχεδόν» αυτονομία των πόλεων, και ε
πομένως το γεγονός ότι «η αυτοκρατορική γραφειοκρατία οπάνια αναμιγνυόταν 
στις τοπικές υποθέσεις», μολονότι σε αυτή την «αυτοκυβέρνηση» δεν αντιστοιχούσε 
καμία επιροή των πόλεων στην κεντρική κυβέρνηση που τις έλεγχε. Έχει σημασία, 
στο ιδεολογικό τουλάχιστον επίπεδο, να υπογραμίσουμε ότι ο Αριστείδης, όταν θέ
λει να απεικονίσει την ενότητα και την οικουμενικότητα της Αυτοκρατορίας —με τα 
γνωστά διοικητικά της όργανα και τις ιθύνουσες τάξεις της που έχουν προσεγγίσει 
μεταξύ τους, παρά την διαφορετική τους καταγωγή— είναι υποχρεωμένος να προ- 
σψύγει στο μεταφορικό σχήμα μιας και μοναδικής polis, μέσα στην οποία ταυτίζεται 
όλος ο πολιτισμένος κόσμος (mia polis pasae oiKoumtni). Αυτό πιθανώς να μην ή
ταν απλά και μόνο ένα πλάσμα της φαντασίας του Αριστείδη, αν βέβαια η εικόνα 
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εξακολουθούσε να μην είναι ίδια με ένα βασίλειο, 
στην τρέχουσα και παραδοσιακή έννοια του όρου.
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να αναπαράγει τις άνισες κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις 
που εγκαθιδρύονται στο εσωτερικό της. Κατά γενικό κανόνα, 
στη δύναμη αυτή θα αντιστοιχεί μία νομική μορφή που επικυρώ
νει και εγγυάται την αναγνώριση των εν λόγω σχέσεων (το δίκαιο 
δεν είναι υποχρεωτικά γραπτό). Νομίζω ότι αυτό που χαρακτηρί
ζει την εν γένει πολιτική μορφή, είναι η παρουσία μιας σχέσης: 
κυβερνώντες-κυβερνώμενοι και/ή άρχοντες-αρχόμενοι, όποια 
και αν είναι η τυπική μορφοποίηση (ή μη-μορφοποίηση) αυτής της 
σχέσης. Είναι προφανές, κατά τη γνώμη μου, ότι σε έναν τέτοιο 
ορισμό το πολιτικό δεν συμπίπτει με το κρατικό, αλλά το εμπεριέ
χει ως εξειδίκευσή του (αν με τον όρο Κράτος, στην κυριολεκτική 
εκδοχή του, εννοούμε μία οντότητα που διαχωρίζεται θεσμικά α
πό την κοινωνία και, διαμέσου του μηχανισμού της, τίθεται επά
νω από αυτήν). Μέσα στο Κράτος, λέει ο Ένγκελς (και μαζί του, 
κατά γενικό κανόνα, όλοι οι μαρξιστές), «αντανακλώνται» και 
«συμπυκνώνονται» οι «οικονομικές ανάγκες της τάξης που κυ
ριαρχεί στην παραγωγή»*. Αυτή η κυριαρχία, όμως, μπορεί να ε
νεργοποιείται και με άλλες μορφές, όπως αυτές του αναπτυγμέ
νου φεουδαλισμού ή των κοινοτήτων του Μεσαίωνα —μορφές 
που ο Γκράμσι ονομάζει «οικονομικο-συντεχνιακές». Στις μορ
φές αυτές, οι πολιτικές δομές (ή κρατικές, με την ευρεία έννοια) 
και οι θεσμοποιημένες κοινωνικές δομές συμπίπτουν: εδώ, το ξε
χωριστό Κράτος δεν υπάρχει, ή υπάρχει με μορφές ελαχιστοποιη
μένες και μερικές φορές οιονεί ιδιωτικές, ή όχι απόλυτα δημόσιες 
(στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει μόνο σαν σπέρμα μιας μελλοντι
κής μορφής, όπως το διαπιστώνουμε post factum).

Ο ορισμός αυτός του πολιτικού (ευρύτερος σε σχέση με τον αν
τίστοιχο του κρατικού), έστω και αν δεν υπάρχει στον Μαρξ και 
στον Ένγκελς, νομίζω ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στην ανάλυ
ση του Μαρξ για τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και γ ι’ αυ
τό που τον διαφοροποιεί ριζικά από όλους τους προηγούμενους 
τρόπους παραγωγής και τους αντίστοιχους κοινωνικούς σχηματι
σμούς. Η διαφοροποίηση αυτή —θέλω να το πω προκαταβολι
κά— θα αποδειχθεί πολύ σημαντικότερη από το οποιοδήποτε 
στοιχείο συνέχειας, ή από όλες τις αναλογίες τις οποίες μπορεί 
ενδεχόμενα να συναντήσουμε μεταξύ των αστικών πολιτικών δο
μών και των αντίστοιχων του παρελθόντος (π.χ., μοναρχία, δη
μοκρατία, ρεπουμπλικανικό καθεστώς)— που και αυτές, όμως, 
βασίζονται σε ταξικές-ανταγωνιστικές κοινωνίες και σε ειδικές 
μορφές οικονομικής εκμετάλλευσης (που μπόρεσαν να υπάρξουν

• Βλ. Φ. Ενγκελς, Ο Λουδοβίκος Φώΰερμπαχ και to τέλος της κλασικής γερμανικής 
φιλοσοφίας, όπ. παρ., σελ. 244.



επειδή υπήρχε πλεόνασμα κοινωνικής εργασίας). Αυτό που άλλα
ξε ριζικά στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής —παρά την εν
δεχόμενη ομοιότητα των πολιτικών μορφών— είναι το περιεχόμε
νο, η ουσία αυτών των μορφών, και αυτό γιατί άλλαξε η σχέση με
τά ς,ύ του οικονομικού κπι του πολιτικοί'.

Η ουσία της διαφοράς έγκειται στην ίδια τη διαφορετικότητα 
του τρόπου κοινωνικής αναπαραγωγής. Ολες οι προκαπιταλιστι- 
κές μορφές στις οποίες κυριαρχεί η αξία χρήσης, τείνουν να ανα- 
παράγονται άμεσα ως κοινωνικές μορφές. Είναι αυτές καθαυτές 
οι κοινωνικές σχέσεις, και η πιθανή πολιτική μορφή τους, που εγ- 
γυώνται τη διατήρηση (την αναπαραγωγή) των οικονομικών σχέ
σεων οι οποίες βρίσκονται στη βάση τους. Λείπει τελείως στις 
κοινωνικές αυτές σχέσεις ένας οικονομικός μηχανισμός που θα 
τις αναπαρήγαγε έμμεσα, στο βαθμό που αυτός θα αναπαραγόταν 
άμεσα ως οικονομικός μηχανισμός. Για τον λόγο αυτό, η αναπα- 
ραγοιγή των κοινωνικών σχέσεων εναποτίθεται στη δύναμη της 
κοινωνικής οργάνωσης, της παράδοση;, τον ηθών, και κυρίως 
—στις ταξικές κοινωνίες— στους νόμους και, επομένως, στον 
πολιτικό καταναγκασμό. Στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής 
συμβαίνει το αντίθετο, έστω και αν εξακολουθεί να ισχύει ένας 
κοινός γενικός νόμος: όποιος διαθέτει τους συντελεστές παραγω
γής, διευθύνει την παραγωγή και επομένως τους παραγωγούς. 
Αλλά η ουσία και η μορφή αυτής της «διεύθυνσης» άλλαξαν ριζι
κά. Ο εγγενής σκοπός του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής 
(σημειώνουμε ότι είναι αδύνατο να μην εισάγουμε την κατηγορία 
του «σκοπού», όταν μιλάμε για κοινωνική αναπαραγωγή) δεν εί
ναι πια η διατήρηση μιας καθορισμένης κοινωνικής μορφής, και 
ακόμα λιγότερο μιας πολιτικής μορφής —αντίθετα, αυτός ο τρό
πος παραγωγής έχει πάντα την τάση να επαναστατικοποιεί αυτές 
τις μορφές. Ο «άμεσος σκοπός» και το «καθοριστικό κίνητρο» 
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, λέει (και επαναλαμβά
νει) ο Μαρξ, είναι απλώς η αξιοποίηση του κεφαλαίου, δηλαδή η 
επέκτασή του. «Το κεφάλαιο παράγει ουσιαστικά κεφάλαιο- αυτό 
το κάνει μόνο στο βαθμό που παράγει υπεραξία». Αυτός είναι ο 
λόγος, παρατηρεί ο Μαρξ, που «η αυθεντία του κεφαλαιούχου 
στην άμεση παραγωγική διαδικασία— επειδή αυτός προσωπο
ποιεί το κεφάλαιο— η κοινωνική λειτουργία που τον αξιώνει σαν 
διευθυντή και αφεντικό της παραγωγής, διαφέρει ουσιαστικά από 
την αυθεντία η οποία βασίζεται στην παραγωγή που γίνεται με 
σκλάβους, δουλοπάροικους κτλ.»24.

26. Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τ. Ill, κεφ. J1: «Σχέσεις διανομής και παραγονης», Εκ
δότης Γ. Σκουριώτης, Αθήνα I960, σελ. II15 και 1116.
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Υπάρχει, λοιπόν, ένας «οικονομικός μηχανισμός» ο οποίος, α
φού εγκαθιδρυθεί στις δικές του βάσεις, έχει την τάση να αυτοδια- 
τηρείται, να αυτοαναπαράγεται και να μεγεθύνεται, στο μέτρο 
που τείνει σε μία απόλυτη επέκταση των παραγωγικών δυνάμεων 
(ο τρόπος που αυτή η τάση έρχεται συνεχώς σε αντίφαση με τα εν
δογενή όρια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, προκαλών- 
τας ιδιαίτερα τις περιοδικές κρίσεις, είναι μία πλευρά της θεω
ρίας του Μαρξ που ξεπερνά τα πλαίσια της ανάλυσής μας). Κατά 
τον Μαρξ, αυτός ο οικονομικός μηχανισμός είναι ο ίδιος «κοινω
νικός μηχανισμός». Αλλά το βασικό είναι ότι ο οικονομικός μη
χανισμός δεν είναι άμεσα ορατός μέσα από τις κοινωνικές σχέ
σεις που δημιούργησε, αλλά παραμένει συγκαλυμένος από αυτές 
και προκαλεί αυτό που ο Μαρξ ονόμασε «οικονομικό φενακι- 
σμό». Τα καπιταλιστικά του χαρακτηριστικά είναι ειδικά. Στην 
πραγματικότητα, το φαινόμενο που ο Μαρξ ονόμασε «φετιχισμό 
του εμπορεύματος», η αναγκαία φαινομενικότητα που του είναι 
σύμφυτη, δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό του καπιταλι
στικού συστήματος. Υφίσταται πάντα εκεί όπου υπάρχει καπιτα
λιστική παραγωγή ή εμπορευματικές σχέσεις, που είναι λιγότερο 
ή περισσότερο υπάλληλες και συμπληρωματικές άλλων τρόπων 
παραγωγής. Στον «φετιχισμό του κεφαλαίου» όμως —δηλαδή 
στη φαινομενικότητά του ως πράγματος (μέσα παραγωγής, χρή
μα), και όχι ως κοινωνικής σχέσης μέσα στην οποία το πράγμα 
γίνεται κεφάλαιο —αυτό που παραμένει συγκαλυμένο είναι η φύ
ση του μισθού και ταυτόχρονα η ουσιαστική του αναγκαιότητα 
για το κεφάλαιο (η συμμετοχή του μισθού στον εσωτερικό μηχα
νισμό του κεφαλαίου), προκειμένου αυτό να συσταθεί ως κοινωνι
κή σχέση παραγωγής. Η διαφορά που ανακάλυψε ο Μαρξ ανάμε
σα σε εργατική δύναμη και εργασία ως λειτουργία αυτής της δύ
ναμης, αποκαλύπτει το μυστικό (Geheimnis) του μισθού και φέρ
νει στο φως το γεγονός ότι, μέσα στον μισθό, όχι μόνο συγκαλύ
πτεται μία σχέση απόλυτης οικονομικής εξάρτησης (του μισθού 
από το κεφάλαιο, του εργάτη από τον καπιταλιστή), αλλά και υ
λοποιείται υποχρεωτικά με τη νομική συμβασιακή μορφή της πώ
λησης και της αγοράς ισοδύναμων μεγεθών. Και επομένως ως τυ
πική ελευθερία και ισότητα μεταξύ των συμβαλλομένων (uli sin- 
guli), που είναι αντίστοιχα κάτοχοι του εμπορεύματος-κεφαλαίου 
και του εμπορεύματος-εργασίας. Η απλήρωτη εργασία, η υπερερ- 
γασία, δεν εμφανίζεται πια στην επιφάνεια, όπως στις προκαπιτα- 
λιστικές μορφές, και δεν εξαρτάται από κάποιον εξωοικονομικό 
καταναγκασμό. Εδώ, η «φαινομενική μορφή», διαμεσολαβημένη 
από τη σχέση της σύμβασης, άρα από το δίκαιο, είναι τελείως 
διαφορετική από το οικονομικό της περιεχόμενο (που ανακαλύ
φθηκε από την κριτική της πολιτικής οικονομίας). Αλλά στη βά
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ση αυτής της αναγκαίας «φαινομενικής μορφής», λέει ο Μαρξ, 
«θεμελιώνονται όλες οι νομικές αντιλήψεις του καπιταλιστή και 
του εργάτη». Η πάλη των τάξεων μεταξύ καπιταλιστών και εργα
τών τοποθετήθηκε στο εσωτερικό αυτής της σχέσης και της νομι
κής φενάκης που της είναι σύμφυτη, έστω και αν στην άμεση πα
ραγωγική διαδικασία (αλλά μόνο μέσα σε αυτά τα όρια) ο εργά
της έχει την δυνατότητα να αντιληφθεί την εκμετάλλευση. Μέσα 
στη σύνολη κοινωνική σχέση, όμως, και στις συγκρούσεις που τη 
διαπερνούν, οι μισθωτοί εργάτες ξεκινάνε από μειονεκτική θέση, 
όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο, πράγμα που είναι αυτονόητο, 
αλλά και στο ιδεολογικό' και αυτό συμβαίνει όχι τόσο εξαιτίας 
των λίγο-πολύ παραδοσιακών εξωτερικών πιέσεων, αλλά λόγω 
της δικής τους κατάστασης μέσα στο μηχανισμό της παραγω
γής— πράγμα που έχει σημαντικές πολιτισμικές και πολιτικές 
συνέπειες σε ότι αφορά αυτή την ίδια την δυνατότητα και τους 
τρόπους της χειραφέτησης. Αυτό οφείλεται στο ότι ο εξωοικονο- 
μικός καταναγκασμός πάνω στην εργασία, που χαρακτήριζε τις 
διάφορες μορφές των προκαπιταλιστικών τρόπων παραγωγής, 
αντικαταστάθηκε από τον οικονομικό καταναγκασμό. Με τη με
σολάβησή του —και μέσα στην αναγκαία και λειτουργική δια
πλοκή του με την εμπορευματική νομική μορφή— ο μισθωτός ερ
γάτης, λέει ο Μαρξ με μία υποβλητική διατύπωση, «είναι αναγ
κασμένος να πουληθεί με τη θέλησή του».

Ό λη αυτή η ιστορικά δημιουργημένη κατάσταση αναλύεται α
πό τον Μαρξ σε μία σελίδα του Μέρους εκείνου του Κεφαλαίου 
που αναφέρεται στη «λεγάμενη πρωταρχική συσσώρευση»: «Δεν 
φτάνει που, στη μια πλευρά, παρουσιάζονται οι υλικές συνθήκες 
της εργασίας με τη μορφή του κεφαλαίου, και στην άλλη οι άν
θρωποι που δεν έχουν τίποτα να πουλήσουν εκτός από την εργατι
κή τους δύναμη. Δεν φτάνει επίσης που εξαναγκάζονται βίαια να 
πουληθούν με τη θέλησή τους. Στην παραπέρα πορεία της καπι
ταλιστικής παραγωγής, διαμορφώνεται μία ολοένα πολυαριθμό- 
τερη τάξη εργαζομένων που, από αγωγή, παράδοση και συνήθεια, 
δέχεται σαν φυσικούς νόμους τις απαιτήσεις αυτού του τρόπου 
παραγωγής. Από τη στιγμή που ο καπιταλιστικός τρόπος παρα
γωγής φτάσει σε κάποιο στάδιο ανάπτυξης, ο μηχανισμός του 
καταλύει οποιαδήποτε αντίσταση' η διαρκής ύπαρξη ενός σχετι
κού υπερπληθυσμού διατηρεί το νόμο της προσφοράς και της ζή
τησης της εργασίας και, επομένως, το μισθό σε όρια που ανταπο- 
κρίνονται στις ανάγκες του κεφαλαίου, και η συγκαλυμένη πίεση 
των οικονομικών σχέσεων ολοκληρώνει το δεσποτισμό του καπι
ταλιστή πάνω στον εργαζόμενο. Μερικές φορές εξακολουθεί να 
χρησιμοποιείται ο καταναγκασμός, η ωμή εξωοικονομική βία, 
αλλά αυτό αποτελεί εξαίρεση. Στη φυσιολογική πορεία των πραγ
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μάτων, ο εργαζόμενος μπορεί να αφεθεί στην επενέργεια των "φυ
σικών νόμων της παραγωγής", δηλαδή στην εξάρτηση από το κε
φάλαιο, που τη δημιουργεί, την εγγυάται και τη διαιωνίζει ο ίδιος 
ο μηχανισμός της παραγωγής. Τον καιρό της ιστορικής γένεσης 
της καπιταλιστικής παραγωγής η κατάσταση ήταν διαφορετική. 
Η ανερχόμενη αστική τάξη δεν μπορούσε να μην χρησιμοποιεί τη 
συνεχή παρέμβαση του Κράτους, για να "ρυθμίζει" το μισθό 
—δηλαδή για να τον συμπιέσει στο επίπεδο που ευνοεί την παρα
γωγή υπεραξίας— για να παρατείνει την εργάσιμη ημέρα και για 
να κρατάει τον ίδιο τον εργάτη σ’ ένα φυσιολογικό βαθμό εξάρτη
σης. Αυτή είναι μία ουσιαστική στιγμή της λεγάμενης πρωταρχι
κής συσσώρευσης27».

27. Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, Εκδ. «Σύγχρονη Εχοχή», Αθήνα 1979, τ. I. σελ. 762.
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5. Mia θεωρητική παραδοξότητα: 
«κοινωνία/Κράτος» ή «βάση/εποικοδόμημα»;

Οι αντιλήψεις του Μαρξ όπως εκτέθηκαν αμέσως παραπάνω, 
είναι ουσιαστικές και οργανικές στην «κριτική (του) της πολιτι
κής οικονομίας», στην ανάλυση του για το κεφάλαιο. Φέρνουν ό
μως απρόσμενα το πρόβλημά μας σε μία παράδοξη κατάσταση. 
Ο Μαρξ μας λέει σαφέστατα ότι η αστική τάξη χρειάζεται το 
Κράτος μόνο στη φάση της εγκαθίδρυσης του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής- αλλά για την αναπαραγωγή, δηλαδή για τη 
διαιώνιση, της ταξικής της κυριαρχίας, στη «φυσιολογική πορεία 
των πραγμάτων», αρκεί η λειτουργία του ενδογενούς μηχανισμού 
αυτού του τρόπου παραγωγής: «Η οργάνωση της καπιταλιστικής 
διαδικασίας παραγωγής καταλύει οποιαδήποτε αντίσταση». Ο
πότε, πρέπει να θέσουμε το ερώτημα: για ποιο λόγο το πολιτικό 
Κράτος, όχι μόνον υπάρχει αλλά και τελειοποιείται; Γιατί υπάρ
χει σαν τέτοιο, σαν κατασταλτικός-καταπιεστικός μηχανισμός 
ξεχωριστός από την κοινωνία, κατά τη φάση ακριβώς της καπι
ταλιστικής κυριαρχίας της αστικής τάξης; (Κατά τον Μαρξ, το 
«σύγχρονο Κράτος» έχει κάτι σαν προϊστορία στις απόλυτες μο
ναρχίες, αλλά στην ουσία συγκροτείται στις τυπικές «σύγχρο
νες» δομές του με τον Ναπολέοντα). Αυτό μοιάζει να είναι κατα
γραφή ενός γεγονότος, εμπειρική διαπίστωση' ωστόσο, διέπει ό
λα τα ιστορικο-πολιτικά γραπτά του Μαρξ (που κατά τα άλλα εί
ναι πλήρη θεωρητικών προτάσεων) και προσανατολίζει την επα
ναστατική του πολιτική για την εργατική τάξη. Στην πολιτική αυ
τή, όπως όλοι ξέρουμε, το ζήτημα της «κρατικής εξουσίας» είναι 
καθοριστικό, προσδιορίζει τις θεωρητικές έννοιες «δικτατορία 
της αστικής τάξης» και «δικτατορία του προλεταριάτου», που με
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τη σειρά τους συνδέονται με την ωρϊμανση του επαναστατικού αι
τήματος της συντριβής της αστικής κρατικής «μηχανής» και της 
αντικατάστασής της από μία μορφή Κράτους που εμπερικλείει 
την αρχή του δικού του μαρασμού. Ό λα  αυτά είναι αρκετά γνω
στά. Οι εν λόγω θεωρητικο-πρακτικές έννοιες έγιναν κατανοητές 
στα πλαίσια του αντιθετικού ζεύγους «κοινωνία -των-ιδιωτών/πο- 
λιτικό Κράτος», που μας είναι ήδη γνωστό και που ο Μαρξ και ο 
Ένγκελς δεν έπαψαν ποτέ να χρησιμοποιούν, σε κατάλληλους 
τόπους. Ή ρθε η στιγμή, λοιπόν, να διερευνήσουμε τη φύση αυτού 
του αντιθετικού ζεύγους.

Νομίζω πως είναι σαφές ότι τούτο το ζεύγος έχει μία φύση 
προσδιορισμένη από την περιγραφική του χρήση, που ταιριάζει α
πόλυτα στο ιστορικο-εμπειρικό υλικό στο οποίο αναφέρεται και 
στην έγκληση του οποίου προσαρμόζεται: στη βάση της κοινής 
εμπειρίας. Δεν είναι τυχαίο όμως —αντίθετα έχει απόλυτα λογική 
εξήγηση— ότι αυτό το ζεύγος δεν λειτουργεί πια στο πλαίσιο της 
εννοιολόγησης που προσιδιάζει στην «κριτική ττις πολιτικής οι
κονομίας», δηλαδή στο Κεφάλαιο. Αντίθετα, η ενοιολόγηση στο 
Κεφάλαιο κυριαρχείται από το μετακριτικό αντιθετικό ζεύγος 
«δομή (οικονομική) /  εποικοδομήματα (νομικά, πολιτικά, 
κτλ.)», που δεν είναι περιγραφικό, που από μόνο του δεν κάνει τί
ποτε «ορατό» στο εμπειρικό επίπεδο και που απαιτεί μάλλον, για 
την εφαρμογή και επαλήθευσή του, την πλήρη εννοιολόγηση των 
περιεχομένων στα οποία αναφέρεται, με τη βοήθεια των κατηγο
ριών που παρέχονται και διϋλίζονται από την «κριτική της πολιτι
κής οικονομίας2»». Ανάμεσα στα δύο αυτά αντιθετικά ζεύγη υ

28. Ο Αλτουσέρ, στις θέσεις (όπ. παρ.. σελ. 76), ερμηνεύει τη χωρική μεταφορά που 
υπάρχει στη σιέση «βάση (δομή)/εχοικοδόμημα», σαν μεταφορα μιας τοποθεσίας 
(topique), εφαρμόζοντας κατάλληλα στη θεωρία του ιστορικού υλισμού έναν όρο της 
κλασικής αρχαιότητας, κου είχε ήδη χρησιμοποιηθεί από τον Αριστοτέλη και ανα
νεώθηκε από τον Καντ. Κάνοντας αυτό, δίνει μία χρήσιμη ένδειξη για τη λογικο- 
εννοιολογική ανάλυση της ίδιας της μεταφοράς. (Επειδή όμως αυτή η topique έχει τη 
μορφή ενός αρχιτεκτονήματος, δεν μπορεί να αναλυθεί εννοιολογικά με πληρότητα 
παρά με την εννοιολογική νομιμοποίηση του όρου «βάση», πράγμα που επιχείρησα 
στο 3ο Κεφάλαιο τούτης της μελέτης του). Αλλά αυτή η απαρχή εννοιολόγησης, ή 
λογικοποίησης (και είναι απαρχή επειδή κάνει υπαινιγμό στη χρήση αυτών των ό
ρων) αντικρούεται από τον Αλτουσέρ, όταν ισχυρίζεται ότι η σχέση «βάση/εποικο
δόμημα» αποτελεί «περιγραφική θεωρία» που, αυτήν τη φορά, νοείται ως το «πρώτο 
στάδιο κάθε θεωρίας» —«μεταβατική» φάση— επειδή υποτίθεται πως εξακολουθεί 
να περιορίζεται σε «περιγραφικές έννοιες ή παραστάσεις»*. Πρέπει, όμως, να κατα
λάβουμε ότι είναι περιγραφικές κάποιου πράγματος εξωτερικού προς την εν λόγω ι
δεοποίηση (παραστάσεις ή έννοιες, όπως θέλετε), στο μέτρο που η τελευταία κάνει 
αυτό το «κάποιο πράγμα» άμεσα «ορατό», τέτοιο δηλαδή που μπορεί να εξατομι- 
κευθεί, να γίνει αντιληπτό και, επομένως, να αναγνωρισθεί μέσα στην κοινή εμπει
ρία. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στο αντιθετικό ζεύγος «βάση/εποικοδόμημα» 
• Βλ. στο ίδιο, σελ. 79.
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πάρχει μία λογική ετερογένεια. Είναι αλήθεια πως ο Μαρξ όρισε 
κάποτε μία σχέση μεταξύ τους, δηλώνοντας ότι η οικονομική δο
μή είναι η «ανατομία» της κοινωνίας -των- ιδιωτών. Αυτή η σχέ
ση όμως, που διατυπώθηκε μεταφορικά, έμεινε χωρίς την δική 
της εννοιολόγηση.

Σε τι συνίσταται λοιπόν η θεωρητική παραδοξότητα που επισή- 
μανα; Ας την εξετάσουμε αναλυτικότερα. Το αντιθετικό ζεύγος 
«βάση/εποικοδόμημα» λειτουργεί τέλεια στο Κεφάλαιο (θα μπο
ρούσαμε να πούμε ότι διέπει, έμμεσα τουλάχιστον, όλη του τη ση
μαντική και τη λογική του σύνταξη). Εδώ βλέπουμε να λειτουρ
γεί η αμοιβαιότητα των επιπέδων που θεσπίζεται μέσα σε αυτό το 
ζεύγος. Έτσι, δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε στην ανάλυση της 
καπιταλιστικής παραγωγής για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε 
το στοιχείο του δικαίου, που λειτουργεί με τρόπο ουσιαστικό για 
κάθε εμπορευματική παραγωγή, ενώ απ’ την άλλη, μόνο μέσα 
στο καπιταλιστικό σύστημα το στοιχείο αυτό θα αποτελέσει τη 
βάση κάθε ιδεολογίας (αυτής που θεμελιώνεται στη συναλλαγή α
νάμεσα σε ελεύθερους συμβαλλόμενους ιδιώτες). Στη συνέχεια, η 
ανάλυση της καπιταλιστικής παραγωγικής διαδικασίας δεν πα
ρουσιάζει μόνον τις τάξεις που είναι συστατικές σε αυτήν τη δια
δικασία (καπιταλιστές και μισθωτοί), ή αυτές που υπόκεινται στο

δεν υπάρχει απολύτως τίποτα το περιγραφικό, εκτός μόνον από τρν «περιγραφή» 
της μεταφοράς που του είναι ενδογενής, που είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται να 
εννοιολογηθεί (και επομένως να ουδετεροποιηθεί μέσα στη μεταφορική όψη του)' να 
εννοιολογηθεί όχι σε ένα δεύτερο, υποτίθεται, στάδιο της θεωρίας, αλλά μέσα από 
την εννοιολογική του χρήση που θα είναι η εκτύλιξη αυτής της ίδιας της θεωρίας, ε
κεί όπου πραγματοποιείται αυτή η χρήση. Η αρχιτεκτονική μεταφορά «βάση 
(δομή)/εποικοδόμημα» δεν έχει πράγματι άλλη δυνατή χρήση εκτός από αυτή την 
εννοιοποιητική, αφού καθ' εαυτή και στην αμεσότητά της δεν κάνει τίποτα «ορατό» 
μέσα στην εμπειρία. (Το να δηλώνουμε ότι ένα δοσμένο φαινόμενο είναι, λόγου-χά- 
ρη, εποικοδομηματικό σημαίνει να το αφομοιώνουμε μέσα σε αυτή την εννοιολόγηση 
και όχι απλώς να το περιγράφουμε φαινομενικά, πράγμα που πρέπει να έχει ήδη γί
νει). Το πρόβλημα, λοιπόν, που θέτει ο Αλτουσέρ (να βγούμε από την υποτιθέμενη 
περιγραφικότητα και να περάσουμε σε ένα δεύτερο «στάδιο») είναι ανύπαρκτο. Φαί
νεται να ξεχνάει ότι το είδος στο οποίο ανήκει μια έννοια μπορεί να προσδιοριστεί 
πλήρως μόνο με τη χρήση της και όχι καθ’ εαυτό (έστω και αν έχει σημασία η θεω
ρητική ή εμπειρική της προέλευση). Οπότε, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι 
συμβαίνει το εντελώς αντίστροφο με το αντιθετικό ζεύγος «κοινωνία -των-ιδιω- 
τών/Κράτος», που έχει απλώς περιγραφική και άμεσα εμπειρική χρήση (και επίσης, 
με τον τρόπο αυτό, ταξινομητική). Αυτό το ίδιο το ζεύγος είναι περιγραφικό. Βέβαια, 
αυτό δεν αποκλείει την δυνατότητα, η κοινωνία -των- ιδιωτών και το Κράτος να απο- 
τελέσουν αντικείμενο στοχασμού και να εννοιολογηθούν, αλλά μέσα στα όρια αυτής 
της εμπειρικότητας (που είναι ιστορική). Στους δύο αυτούς όρους δεν βρίσκουμε με
ταφορά. Η μεταφορά που εμπερικλείεται στο ζεύγος «βάση/εποικοδόμημα» αποκα
λύπτει, αντιθετικά, το πραγματικό της πρόσωπο, δηλαδή τη λειτουργία της: το να εί
ναι το όχημα μιας καθαρής, ή απόλυτα θεωρητικής, έννοιας με την οποία επενδύεται 
και επεξεργάζεται η εμπειρία. Αυτό που έχει προπαντός σημασία, είναι να πάρουμε 
οπωσδήποτε υπόψη τη λογική ετερογένεια των δύο αντιθετικών ζευγών.
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μηχανισμό της ως συντελεστές της παραγωγής (γαιοκτήμονες), 
αλλά, με τρόπο που είναι το ίδιο ουσιαστικός τη λειτουργία αυτού 
του μηχανισμού, φωτίζει την πάλη των τάξεων που του αντιστοι
χεί. Ξεκινώντας από εδώ μπορούμε, βέβαια, να καταλάβουμε ότι 
η ταξική πάλη αρχίζει με την πρωτοβουλία των κυρίαρχων και ό
χι των υποτελών τάξεων (και στην πραγματικότητα, από ιστορι
κή σκοπιά, αυτή η πάλη ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ένας 
προληπτικός πόλεμος). Οι καπιταλιστές βρίσκονται μεταξύ τους 
σε έναν ασταμάτητο πόλεμο που τους είναι σύμφυτος, αλλά απέ
ναντι στην εργατική τάξη, και σε αυτό που ο Μαρξ ονομάζει «α
νάγκες ανάπτυξης» του εργάτη, συμπεριφέρονται σαν ενιαίο και 
ομοιογενές συγκρότημα, σαν πραγματική «μασσωνία29». Αυτό, 
όμως, σημαίνει απλά ότι συμπεριφέρονται ως τάξη. Στον Μαρξ, η 
έννοια της τάξης, με το πλήρες νόημά της, είναι μία έννοια κοινω- 
νικο-πολιτικής συμπεριφοράς που έχει τις ρίζες της στις σχέσεις 
παραγωγής». Μία τάξη υπάρχει πραγματικά στο μέτρο που συμ- 
περιφέρεται ταξικά απέναντι στις υπόλοιπες τάξεις. Η ταξική της 

χ ενότητα και ομοιογένεια ουδέποτε είναι εφ’ άπαξ και εκ των προ- 
1 τέρων δεδομένες- κατακτώνται μέσα στην ταξική πάλη. Αλλά ο 
τρόπος με τον οποίο υλοποιείται αυτή η «ταξική συμπεριφορά», 
δεν είναι ίδιος για όλες τις τάξεις. Το προλεταριάτο, για να συμ- 
περιφερθεί ως τάξη, πρέπει να κατακτήσει, με την εμπειρία και με 
τη θεωρία, την ταξική συνείδηση3Ι, υπερβαίνοντας την ανταγωνι
στική διαίρεση στην οποία βρίσκεται αρχικά τοποθετημένο από 
την καπιταλιστική διαδικασία παραγωγής, ξεπερνώντας τις συν
τεχνιακές αντιδράσεις (ενδεχόμενα και τα προνόμια: βλ. «εργα
τική αριστοκρατία», Λένιν) τις οποίες συνεπάγεται αυτή του η το
ποθέτηση. Μέσα από αυτή την προϋπόθεση περνά η προσπάθεια 
του προλεταριάτου να κατακτήσει την ταξική ενότητα, δηλαδή

29. Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, οπ. παρ.. ι. III, Κεφ. 10: «Εξίσωση του ποσοστού κέρ
δους διαμέσου του ανταγωνισμού», οελ. 244.
30. Στην επιστολή του στον Τζόζεφ Βεντεμέγιερ (5 Μαρτίου 1852) ο Μαρξ υποστηρί
ζει ότι ήδη «αστοί οικονομολόγοι είχαν περιγράφει την οικονομική ανατομία των τά
ξεων» (Leltres sur le Capital, Εκδ. Ed. Socialts, Paris 1964, σελ. 59' η υπογράμιση εί
ναι δική μας, Σ.Σ). Στην περίπτωση αυτή, και έχοντας υπόψη μας το διαδοχικό σύ
νολο του έργου του Μαρξ, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς αναλύεται εν- 
νοιολογικά η μεταφορά της «ανατομίας». Οι οικονομικές τάξεις, στο μέτρο που α- 
ναφέρονται στους συντελεστές της παραγωγικής διαδικασίας, και επομένως παί
ζουν λειτουργικό ρόλο γι' αυτήν τη διαδικασία, αποτελούν το βασικό στοιχείο της 
έννοιας τάξη, αλλά δεν την εξαντλούν. Στην ολοκλήρωσή της, αυτή η έννοια διευρύ
νεται κατ’ ανάγκην προς την αντίστοιχη της ταξικής πάλης και εμπερικλείει την 
προβληματική της «ταξικής συμπεριφοράς».
31. Μέσα οτη διαδικασία κατάκτησης της ταξικής συνείδησης, το προλεταριάτο α
γωνίζεται για να οργανωθεί ως τάξη. Αυτή η πρόταση διαπερνά όλη την επαναστατι
κή σκέψη του Μαρξ, από την Αθλιότητα της Φιλοσοφίας μέχρι την Κριτική του Προ
γράμματος της Γκότα.
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να συμπεριφέρεται ως τάξη μέσα στην ταξική πάλη (που έχει ήδη 
αρχίσει). Η αστική τάξη δεν έχει ανάγκη από κάποια ταξική συ
νείδηση για να συμπεριφερθεί ως τάξη' της αρκεί να συμπεριφέρε- 
ται έμπρακτα με αστικό τρόπο εναντίον της εργατικής τάξης. Δεν 
είναι όμως αυτός ο λόγος που η αστική τάξη αποκτά εσωτερική 
ομοιογένεια και ενότητα, δεδομένου ότι σε αυτό εμποδίζεται από 
μια σειρά δομικούς παράγοντες (κατακερματισμός του κεφα
λαίου). Έτσι, η ταξική της πάλη εναντίον του προλεταριάτου εί
ναι ταυτόχρονα και μία συνεχής διαπάλη στους κόλπους της, με
ταξύ διαφόρων μερίδων ή ομάδων μερίδων, με στόχο την καθοδή
γηση  της ταξικής της πάλης εναντίον του προλεταριάτου, που 
δεν μπορεί να είναι μόνο δομική και είναι υποχρεωτικά πολιτική. 
Ό λα αυτά είναι γραμμένα ή οπωσδήποτε ενταγμένα στην ανάλυ
ση που ανέπτυξε ο Μαρξ για τον «μηχανισμό» της καπιταλιστι
κής παραγωγής —έστω και αν δεν αποσαφήνισε ιδιαίτερα την πο
λιτική πλευρά, καθώς είχε στρέψει όλες του τις προσπάθειες στο 
να αποδείξει την οικονομική αυτονομία της λειτουργίας αυτού 
του μηχανισμού. Η πολιτική πλευρά θα αναλυόταν ίσως (δεν μπο
ρούμε να είμαστε βέβαιοι) στο κεφάλαιο που μόλις είχε αρχίσει να 
γράφει («Οι τάξεις») και με το οποίο διακόπτεται το τρίτο βιβλίο 
του Κεφαλαίου.

Αν τα προβλήματα που αναφέρθηκαν εδώ συνοπτικά, μετα
γραφούν στους όρους του αντιθετικού (περιγραφικού) ζεύγους 
«κοινωνία -των- ιδιωτών/Κράτος», τότε μεταφράζονται στην αν
τίληψη που διατύπωσε ο Ένγκελς στο έργο του Λουδοβίκος Φόυ- 
ερμπαχ, ότι, δηλαδή, τουλάχιστον εδώ (δηλαδή στην νεότερη ι
στορία), «το Κράτος, το πολιτικό καθεστώς είναι το δευτερεύον 
και η κοινωνία -των- ιδιωτών, το βασίλειο των οικονομικών σχέ
σεων, το αποφασιστικό στοιχείο32» —και έτσι αναστρέφεται το ε- 
γελιανό σχήμα. Η αντίληψη αυτή αντιστοιχεί σε μία άλλη που 
διατυπώνεται στο ίδιο κείμενο, σύμφωνα με την οποία, σε αντίθε
ση με τη μεγάλη, άλλοτε φεουδαλική, γαιοκτησία —που έλκει 
την καταγωγή της από τη βίαιη ιδιοποίηση η οποία, τουλάχιστον 
από μία πρώτη άποψη, έχει πολιτικό χαρακτήρα— η καταγωγή 
αλλά και η ανάπτυξη των δύο μεγάλων σύγχρονων ανταγωνιστι
κών τάξεων, των καπιταλιστών και των μισθωτών, «οφειλόταν 
φανερά και χειροπιαστά σε καθαρά οικονομικά αίτια»,* και οι 
δύο αυτές τάξεις «εμφανίσθηκαν σαν συνέπεια μιας αλλαγής 
στοντρόπο παραγωγής**». Α π’ την άλλη, ο Ένγκελς θεωρεί α

32. Φ. Ένγκελς, Ο Λουδοβίκος Φώύιρμπαχ και το τέλος της κλασικής γερμανικής 
φιλοσοφίας, ό«. nap., σελ. 244.
* Στο ίδιο, σελ. 242
· ·  Στο ίδιο, σελ. 242-243. Ο Ένγκελς γράφει ότι: «Αστική τάξη και προλεταριάτο
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ποδεδειγμένο ότι «στη νεότερη τουλάχιστον ιστορία, όλοι οι αγώ
νες των τάξεων για τη χειραφέτησή τους, παρά την αναγκαστικά 
πολιτική μορφή τους, στρέφονται τελικά γύρω από την οικονομι
κή χειραφέτηση»*. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ο Μαρξ είχε δια
φορετική άποψη γι αυτό το ζήτημα. Σε ένα ενδιαφέρον πρόγραμ
μα εργασίας, που το έχει σημειώσει στο δεύτερο τετράδιο του υλι
κού των Grundrisse, μετά το θέμα των «τριών τάξεων», που εξαγ
γέλλεται σαν τελευταίο ζήτημα, βρίσκουμε εκείνο του Κράτους, 
αλλά με έναν τρόπο που μοιάζει να είναι «εγκλωβισμένο» από την 
οικονομική προβληματική (αποτελεί στην ουσία συνέχεια μιας α
παρίθμησης επιχειρημάτων στην οποία συμπεριλαμβάνεται η οι
κονομική λειτουργία του Κράτους ως συμπληρωματική του τρό
που παραγωγής: φόροι, δημόσιο χρέος, εξωτερικό εμπόριο, συ
ναλλαγματική ισοτιμία, κτλ.). Αυτό το πλαίσιο, όμως, κυριαρ
χείται σαφώς από το ζεύγος «κοινωνία -των- ιδιωτών/Κράτος», 
και ο Μαρξ εκφράζει εδώ, θεματικά και προγραμματικά, την ίδια 
αντίληψη που συναντήσαμε στον Ένγκελς: Uebergreifert der 
bUrgerlichen Geselleschaft ilber den Staat («πρωτοκαθεδρία της 
κοινωνίας -των- ιδιωτών έναντι του Κράτους33»). Αυτή η σαφής 
σύνδεση με την κοινωνία -των- ιδιωτών δεν υπάρχει πια στο Κε
φάλαιο, επειδή (όπως πιστεύω εγώ) τούτο το περιγραφικό ζεύγος 
είναι ακατάλληλο για το επίπεδο θεωρητικής εννοιολόγησης ό
που βρίσκεται ο Μαρξ σε αυτό το έργο του. Οπότε, εκλείπει μία 
ρητή θεματολόγηση του Κράτους. Εδώ, όμως, ξανασυναντάμε α
κριβώς το θεωρητικό μας πρόβλημα. Στο Κεφάλαιο («κριτική της 
πολιτικής οικονομίας») το δίκαιο και η πολιτική (πάλη των τάξε
ων) έχουν μεν μία οργανική παρουσία, αλλά μέσα στο πεδίο της 
πολιτικής δεν συναντάμε το Κράτος. Βέβαια, το Κράτος και οι 
λειτουργίες του (όχι μόνον οι οικονομικές) αναφέρονται πολλές 
φορές στο Κεφάλαιο του Μαρξ. Δεν ενδιαφέρει αυτό, όμως, αλλά 
η θεωρητική εννοιολόγηση" αυτή όχι μόνον είναι ανύπαρκτη, 
πράγμα που καθαυτό δεν θα ήταν πολύ αρνητικό, αλλά και συ
ναντάμε κάτι τελείως αντίθετο: κάθε δυνατότητα θεωρητικού πε
ράσματος στο Κράτος μπλοκάρεται, όπως είδαμε, στη βάση της 
λειτουργίας του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Αυτός λει

δημιουργήθηκαν σαν συνέχεια μιας αλλαγής στις οικονομικές σχέσεις, χιο συγκε
κριμένα μιας αλλαγής στον τρόχο παραγωγής».

• Στο ίδιο, σελ. 243-244: «... στη νεότερη ιστορία τουλάχιστον, όλοι οι πολιτικοί α
γώνες είναι αγώνες ταξικοί και όλοι οι αγώνες των τάξεων για τη χειραφέτησή τους, 
χαρά την αναγκαστικά πολιτική μορφή τους —γιατί κάθε ταξικός αγώνας είναι χο- 
λιτικός αγώνας— στρέφονται τελικά γύρω αχό την οικονομική χειραφέτηση».
33. Κ. Marx. Fondements de la critique de / 'economicpolitique, όη. nap., I, σελ. 211 
(ιταλ. μτφρ: όη. nap., I, σελ. 241).
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τουργεί και πρέπει να λειτουργεί για δικό του λογαριασμό. Το ότι 
η αστική τάξη έχει ανάγκη το «πολιτικό Κράτος» και τη σύγχρο
νη τελειοποίησή του, επομένως και τον εξωοικονομικό καταναγ
κασμό επάνω στην κοινωνία —όχι μόνον για να εγκαθιδρύσει, 
αλλά και για να αναπαράγει και να διατηρήσει την ταξική της κυ
ριαρχία— αυτό είναι κάτι που παραμένει στον Μαρξ με τη μορφή 
της διαπίστωσης ενός εμπειρικού γεγονότος.

Έτσι εξηγείται και μία σχετική  αμοιβαία απομόνωση των ιστο- 
ρικο-πολιτικών και πολιτικο-προγραμματικών γραπτών του από 
τα «οικονομικά» αντίστοιχα. Αυτή η απομόνωση διακόπηκε κά
πως, προς στιγμήν, αλλά με τρόπο που έχει σημασία (τουλάχι
στον για όποιον έχει τη διάθεση να διαβάζει κάτω από τις γραμ
μές), στην Κριτική του Προγράμματος Γκότα. Ανοίγοντας διάλο
γο με το γερμανικό Κόμμα σχετικά με το πρόβλημα του Κράτους, 
ο Μαρξ γράφει: «Ωστόσο, τα διάφορα κράτη στις διάφορες πολι
τισμένες χώρες, παρά την ποικιλία των μορφών τους, έχουν όλα 
τούτο το κοινό ότι η βάση τους είναι το έδαφος της σύγχρονης α
στικής κοινωνίας, λιγότερο ή περισσότερο αναπτυγμένης από 
καπιταλιστική άποψη. ΓΓ αυτό και ορισμένα βασικά χαρακτηρι
στικά τους τους είναι κοινά. Με αυτή την έννοια μπορούμε να μι
λάμε για 'τωρινό Κράτος’ —με την έννοια μιας εν γένει διατύπω
σης— σε αντίθεση με το μελλοντικό, όπου δεν θα υπάρχει πια η α
στική κοινωνία που σήμερα του χρησιμεύει σαν βάση»*. Λίγες 
γραμμές παραπάνω, όμως, χλευάζοντας τη χρηση του ορυυ «ε
λεύθερο Κράτος» στο πρόγραμμα του γερμανικού Σοσιαλδημο
κρατικού Εργατικού Κόμματος, ο Μαρξ είχε γράψει: «Ελεύθερο 
Κράτος, τι είναι αυτό; Οι εργάτες, που απαλλάχτηκαν από τη 
στενή νοοτροπία υποτελών υποκειμένων, δεν σκοπεύουν με κανέ
να τρόπο να κάνουν το κράτος ελεύθερο. Στη Γερμανική Αυτο
κρατορία, το 'Κράτος’ είναι σχεδόν το ίδιο ελεύθερο όσο και στη 
Ρωσία. Η ελευθερία συνίσταται στη μετατροπή του Κράτους από 
όργανο πάνω από την κοινωνία σε όργανο απόλυτα υποταγμένο 
σε αυτήν, και σήμερα μάλιστα οι μορφές του Κράτους είναι λιγό
τερο ή περισσότερο ελεύθερες, ή όχι ελεύθερες, ανάλογα με το 
βαθμό περιορισμού που επιβάλλουν στην 'ελευθερία του Κρά
τους’ »μ.

Αυτη η «ποικιλία των μορφών», λοιπόν, δεν είναι χωρίς σημα
σία. Εδώ, όμως, δεν πρόκειται για την προτίμηση που πρέπει να 
δείξουμε προς την «ρεπουμπλικανική δημοκρατία», σαν το πολι
τικό εκείνο πεδίο στη βάση του οποίου μπορεί να καθοδηγηθεί με

• Κ. Μαρξ, Κριτική του προγράμματος Γκότα, Εκδ. «Β. Καμπίτση», Αθήνα, χ. χρ., 
σελ. 40-41.
34. Στο ίδιο, οελ. 39-40.
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καλύτερους όρους και σε μεγαλύτερο βάθος η ταξική πάλη του 
προλεταριάτου προς την κατεύθυνση των ιστορικών του σκοπών, 
δηλαδή του σοσιαλισμού. Εδώ πρόκειται για μία κλίμακα αξιών 
που λειτουργεί στο άμεσο παρόν, σε συσχετισμό με την έννοια 
της ελευθερίας. Δεν είναι σωστή η άποψη ότι ο Μαρξ είχε παρα- 
πέμψει όλη την ελευθερία στο «βασίλειο της ελευθερίας», απ’ τη 
μια, ή ότι, απ’ την άλλη, την είχε ανάγει στη φιλοσοφική έννοια 
της «συνείδησης της αναγκαιότητας». Κατά την άποψή του, υ
πάρχει μία ενδιάμεση ζώνη που είναι πολιτική, όπου η ελευθερία 
αποτελεί γνώμονα μέτρησης των διαφόρων μορφών Κράτους που 
υπάρχουν στο αστικό έδαφος (στην αντίθετη περίπτωση τα ιστο- 
ρικο-πολιτικά έργα δεν θα μπορούσαν να διαβαστούν, λόγω των 
αξιολογικών κρίσεων από τις οποίες έχουν συγκροτηθεί).

Στο ζήτημα αυτό ο Μαρξ έχει ενσωματώσει σε βάθος τον φιλε
λευθερισμό. Θα έλεγα ότι πρόκειται μάλλον για έναν γερμανικό 
φιλελευθερισμό, όχι του Χέγκελ αλλά του Υμπόλντ. Το Κράτος 
είναι αυτό το πράγμα, αυτή η οντότητα όπου, όσο περισσότερο οι 
εξουσίες της είναι περιορισμένες (νόμιμα), τόσο περισσότερο κα
νείς είναι ελεύθερος μέσα στην κοινωνία. Στη βάση ακριβώς αυ- 
του του ενσωματωμένου —κατα κάποιον τροπο συμφυτου— φιλε
λευθερισμού ο Μαρξ μπορεί να έρθει σε αντιπαράθεση με τις ιστο- 
ρικο*πολιτικές ενσαρκώσεις του φιλελευθερισμού. Ξεκινώντας α
πό αυτό το σημείο προπαντός ο Μαρξ μπορεί να θέσει τον υπερ- 
φιλελεύθερο στόχο της ανατροπής της σχέσης Κράτους-κοινω- 
νίας (έτσι όπως συναντάται στην πραγματικότητα, όπως γίνεται 
δεκτή από τους φιλελεύθερους— ίσως σαν αναγκαίο κακό— ό
πως εξιδανικεύεται από τον Χέγκελ), με τη μετατροπή του Κρά
τους «από όργανο πάνω από την κοινωνία, σε όργανο απόλυτα υ
ποταγμένο σε αυτήν».

Είναι χρήσιμο για την ανάλυσή μας να σταθούμε λίγο σε αυτό 
το σημείο. Η ελευθερία, που έχει άκόμα μία εντελώς πολιτική έν
νοια, τοποθετείται από τον Μαρξ σε ένα σημείο ανατροπής —το 
σημείο όπου το Κράτος παύει να τίθεται υπεράνω της κοινωνίας 
και αφήνεται «να υποταχθεί απόλυτα» σε αυτήν. Εντεύθεν αυτού 
του σημείου μπορούμε να μετρήσουμε τους διάφορους βαθμούς ε
λευθερίας που υπάρχει πραγματικά «σήμερα» σε ένα Κράτος και 
σε μία κοινωνία: επομένως, έχοντας ως αφετηρία μία οριακή κα
τάσταση που είναι φανερό ότι, από μόνη της, δεν μπορεί να έχει 
καμία πραγματική αναφορά στην αστική κοινωνία. Αυτό, όμως, 
σημαίνει επίσης ότι η (πολιτική) ελευθερία και οι βαθμοί υλοποίη
σής της δεν μπορούν τελικά να κριθούν παρά μόνον από τη σκο
πιά του κομμουνισμού (αν αυτός συμπίπτει με την εν λόγω ανα
τροπή). Βρισκόμαστε στο κέντρο ενός πλέγματος παρατηρήσε
ων, που αποτελούν πιθανώς το ανώτερο σημείο στο οποίο έφτασε 
ο στοχασμός του Μαρξ για το Κράτος. Δεν είναι τυχαίο, ίσως, ότι
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το σημείο αυτό συνιστά, στην πραγματικότητα, την ανώτερη 
βαθμίδα τυποποίησης τους προβλήματος. Και ας δούμε αμέσως 
γιατί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Μαρξ φτάνει στο σημείο να μι
λά για το «μελλοντικό Κράτος της κομμουνιστικής κοινωνίας»*, 
εννοώντας τον κομμουνισμό στην πλήρη πραγμάτωσή του, μετα
γενέστερη της «πολιτικής μεταβατικής περιόδου, όπου το Κρά
τος δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά η επαναστατική δικτα
τορία του προλεταριάτου»*. Η έκφραση «μελλοντικό Κράτος της 
κομμουνιστικής κοινωνίας», αν ιδωθεί τυπικά και απομονωμένα, 
μπορεί να φαίνεται ανακριβής. (Στην Κριτική του προγράμματος 
Γκότα, η έννοια «μαρασμός» του Κράτους δεν αναφέρεται ρητά). 
Ο Μαρξ, όμως, τη χρησιμοποιεί αφού έχει ήδη δώσει το κλειδί 
της ερμηνείας της, παρουσιάζοντάς την ως οριακή έκφραση (που 
καταδηλώνει την ίδια οριακή κατάσταση την οποία επισημάναμε 
ήδη). Το κλειδί βρίσκεται στην διατύπωση του ακόλουθου διπλού 
ερωτήματος: «Ποιά μεταβολή θα υποστεί το Κράτος σε μία κομ
μουνιστική κοινωνία; Με άλλα λόγια: ποιες κοινωνικές λειτουρ
γίες θα διατηρηθούν, ανάλογες (υπογράμμιση δική μας, Σ.Σ.) 
προς τις σημερινιές λειτουργίες του Κράτους;»*. Ο Μαρξ δεν α
παντά σε αυτό το ερώτημα. Αυτό το ίδιο τίθεται ως οριακό ερώ
τημα, που έχει όμως άμεση επίδραση στο παρόν, έστω και αρνη
τική. Δείχνοντας πάντα επίμονη προσοχή να μην συγχέει τις θεω
ρητικές, μορφικές, επεξεργασίες με τις δογματικές προβλέψεις 
που έχουν σχέση με το περιεχόμενο, ο Μαρξ περιορίζεται στην 
παρατήρηση ότι «μόνον η επιστήμη μπορεί να δώσει απάντηση»* 
και χλευάζει τις απόπειρες βερμπαλιστικών απαντήσεων, όπως 
είναι αυτές που διατυπώνονται στο πρόγραμμα το οποίο κριτικά
ρει».

Θέτοντας όμως το πρόβλημα του κληρονομούμενου Κράτους 
—στη βάση μιας ριζικά αλλαγμένης κοινωνικής οργάνωσης 
(κομμουνισμός)— ως πρόβλημα «αναλογίας» ανάμεσα σε νέες 
καθορισμένες «κοινωνικές λειτουργίες» και στις προγενέστερες 
«κρατικές λειτουργίες», ο Μαρξ διευρύνει, αναδρομικά και δυνά
μει, όλο το πεδίο της προβληματικής περί Κράτους πολύ πέρα α
πό τα (εμπειρικά) όρια στα οποία το είχε κρατήσει σε άλλα γρα
πτά του. Έ χει σημασία, ότι αυτό γίνεται στο πεδίο ακριβώς του 
«ενσωματωμένου φιλελευθερισμού» στον οποίο αναφέρθηκα 
προηγουμένως (αλλά και αυτός ο ίδιος δεν μπορεί να εκτιμηθεΐ 
παρά με βάση την ιδέα του κομμουνισμού).

Αυτή η αξιοσημείωτη θεωρητική πρόοδος που καταγράφεται

• Στο ίδιο. σελ. 41.
35. «Ο οποιοσδήποτε συνδυασμός της λέξης λαός με τη λέξη Κράτος, δεν θα προω
θήσει το ζήτημα πιο πέρα, ούτε κατά ένα πήδημα ψύλλου» (Στο ίδιο, οελ. 41).
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στην Κριτική του προγράμματος Γκότα —μολονότι κινείται στο ε
πίπεδο της μορφής και κατά μεγάλο μέρος είναι μόνον δυνητι
κή— εξακολουθεί να λειτουργεί μέσα στη σφαίρα που κυριαρχεί
ται από την εμπειρική σχέση «κοινωνία (-των ιδιωτών)/(πολιτικό) 
Κράτος». Υπάρχει ωστόσο ένα -σημείο που αυτό το όριο υπερβαί- 
νεται' είναι εκεί όπου ο Μαρξ αναλύει το πρόβλημα του «δικαιώ
ματος», που συνιστά και τον κύριο θεωρητικό πυρήνα του έξοχου 
αυτού κειμένου. Λέει με απέριττη ακρίβεια ότι πρόκειται για το 
«ίσο δικαίωμα», και ειδικά για το «αστικό δικαίωμα», στο βαθμό 
που είναι «ως προς το περιεχόμενό του, ένα δικαίωμα βασισμένο 
στην ανισότητα» («όπως κάθε δικαίωμα», προσθέτει ο Μαρξ*). 
Ένα τέτοιο δίκαιο είναι αναπόφευκτο να επιβιώσει σε όλη την 
πρώτη φάση της κομμουνιστικής κοινωνίας, δεδομένου ότι η τε
λευταία θα υφίσταται πρωταρχικά «όχι έτσι σαν να αναπτύχθηκε 
στη δική της βάση, αλλά αντίθετα όπως προέρχεται από την κα
πιταλιστική κοινωνία»*·, μολονότι αυτό δεν προκαλεί αντίφαση 
ανάμεσα σε θεωρία (δικαιική) και πρακτική (κοινωνική και πολι
τική)36.

Αυτό το σημάδι του παρελθόντος είναι αναπόφευκτο να επιβιώ
σει για μία ολόκληρη ιστορική φάση, γιατί σε αυτήν 9tv  θα μπορεί 
ακόμα να ξεπεραστεί «η δουλική υποταγή των ατόμων στον κα
ταμερισμό της εργασίας»***. «Το δίκαιο, σημειώνει ο Μαρξ, πο
τέ δεν μπορεί να βρίσκεται σε ανώτερο επίπεδο από την οικονομι
κή κατάσταση της κοινωνίας και το πολιτισμικό επίπεδο που αν
τιστοιχεί σε αυτήν»***.

Δεν ασχολούμαι εδώ με το ζήτημα (που έχει, βέβαια, κεφα
λαιώδη σημασία) του κατά πόσο πρέπει να θεωρούμε ότι έχουν ε
πιταχυνθεί όλες αυτές οι μεταβατικές φάσεις— με τις αλλαγές 
που τις χαρακτηρίζουν, μαζί και τις υποκειμενικές— στη σημερι
νή κατάσταση του κόσμου και στις συνθήκες της γενικής κρίσης 
του καπιταλισμού, όπως επανεμφανίζονται (αλλαγμένες) σήμε
ρα. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι τίθεται το πρόβλημα του κατά πόσο 
αυτή η επιτάχυνση —που φτάνει ίσως μέχρι και τη συγχώνευση 
φάσεων τις οποίες ο Μαρξ, αντίθετα, φρόντιζε με σχολαστικότη

• Στο ίδιο, σελ. 25.
· ·  Στο ίδιο, σελ. 23.
36. Όπως ξέρουμε είναι η φάση όπου, σύμφωνα με τον Μαρξ, κυριαρχεί ο κανόνας 
εσωτερικής δικαιοσύνης «στον καθένα ανάλογα με’την εργασία του», και αυτή η φά
ση είναι αντίθετη με την επόμενη η οποία διέπεται από την αρχή «στον καθένα ανά
λογα με τις ανάγκες του», μία αρχή που προϋποθέτει βαθιά αλλαγή των ίδιων των α
ναγκών σε συνάρτηση με την «πολύπλευρη ανάπτυξη των ατόμων» και την αντίστοι
χη μεγέθυνση των παραγωγικών δυνάμεων, χάρη στην οποία «όλες οι πηγές του κοι
νωνικού πλούτου θ’ αναβλύζουν μ’ αφθονία». (Στο ίδιο, σελ. 26-27).
· · ·  Στο ίδιο, σελ. 26.
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τα να διαχωρίζει— δεν θα πρέπει να θεωρείται σαν μία συνθήκη 
αντικειμενικά θεμελιωμένη' άρα, το πρόβλημα είναι κατά πόσο 
πρέπει να επωμισθούμε υποκειμενικά (πολιτικά) αυτήν τη συνθή
κη, προκειμένου να μην χάσουν έδαφος οι επαναστατικές διεργα
σίες και να μην καταρρεύσει ο πολιτισμός, κάτω από την επίδρα
ση της σημερινής «κρίσης» (θα θίξω πάλι αυτό το ζήτημα στο τέ
λος).

Ας επανέλθουμε όμως στο θέμα μας. Η πολύ σημαντική συζή
τηση για το δίκαιο, κατά τρόπο λογικό και με μορφή πολεμικής 
καταλήγει στο πρόβλημα της κατανομής ή της «διανομής των 
μέσων κατανάλωσης»*, στο μέτρο που αυτή ανάγεται από την 
κριτική της πολιτικής οικονομίας στη «διανομή των όρων παρα
γωγής»* (σαν «ένα χαρακτηριστικό του ίδιου του τρόπου παρα
γωγής»*). Η συζήτηση αυτή αναπτύσσεται στο σύνολό της —σε 
αντίθεση με τη συζήτηση για το Κράτος— πάνω στο πεδίο που 
διέπεται από το αντιθετικό ζεύγος «δομή (οικονομική βάση)/ε- 
ποικοδόμημα». Στην Κριτική του προγράμματος Γκότα, η εν λόγω 
συζήτηση προηγείται της αντίστοιχης που αναφέρεται στο Κρά
τος. Έ χει κανείς την εντύπωση ότι ο Μαρξ βρέθηκε πολύ κοντά 
στο σημείο όπου οι δύο σφαίρες θα ενώνονταν, έχοντας γίνει ο
μοιογενείς μεταξύ τους, και όπου θα μπορούσε να ανάγει την προ
βληματική «κοινωνία/Κράτος» στο λογικό-εννοιολογικό επίπεδο 
της προβληματικής «βάση/εποικοδόμημα». Εν πάσει περιπτώ- 
σει, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε. Ο καπιταλισμός που μελέτησε 
ο Μαρξ ήταν ο ανταγωνιστικός, δηλαδή ο καπιταλισμός της επο
χής του. Αυτό, όμως, καθόλου δεν άρει τον θεωρητικό περιορι
σμό που συναντήσαμε στο Κεφάλαιο, δηλαδή το ότι δεν μπορεί να 
βρεθεί ένα πέρασμα στην προβληματική του Κράτους, μέσα από 
το πεδίο της κριτικής της πολιτικής οικονομίας. Δεν θα ήταν σω
στό να αντιτείνουμε ότι ο Μαρξ μελετούσε τον ανταγωνιστικό 
καπιταλισμό37, και όχι τον άγνωστο τότε ιμπεριαλιστικό καπιτα
λισμό των μονοπωλίων, που μέσα στους οικονομικούς του μηχα
νισμούς το Κράτος ανέλαβε έναν ολοένα και πιο οργανικό ρόλο. 
Δεν είναι αυτό που θα μπορούσε κανείς απαιτήσει από τον επι

• Στο ίδιο, οελ. 27.
37. Το πρόβλημα που τίθεται εδώ, προτείνοντας επίσης μία ορισμένη ανάγνωση για 
την Κριτική του προγράμματος Γκότα στις σελίδες που αναφέρονται στο Κράτος, δεν 
έχει καμία σχέση με το παλιότερο ζήτημα που αφορά τη σχέση του φιλελευθερισμού 
και του μαρξισμού. Νομίζω ότι, για το θέμα αυτό, τον τελικό, καθοριστικό λόγο, α
πό μαρξιστική σκοπιά, τον έχει πει ο ΓκράμσΓ αρθρώνοντας τα σημεία ενός σύνθε
του και πυκνού στοχασμού, έγραψε: «Ο φιλελευθερισμός επίσης είναι μία ρύθμιση 
κρατικού χαρακτήρα, που επιβάλλεται με νομοθετικά και καταναγκαστικά μέσα» 
(Quaderni del carcere. νέα έκδ., Gerraiana. Εκδ. Einaudi. Torino, σελ. 1590). Η άπο
ψη αυτή τοποθετείται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που αξιοποιησε ιδιαίτερα ο Ν. 
Badaloni, στην ανακοίνωση την οποία έκανε στο διεθνές συνέδριο γκραμσιανών με-
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στήμονα Μαρξ, ο οποίος πάντα ήταν απόλυτα αντίθετος με τις 
πραγματολογικές προβλέψεις (μολονότι κατηγορήθηκε για το 
αντίθετο από την εκχυδαϊσμένη κριτική). Στα πολιτικά και ιστο
ρικά γραπτά του δεν μιλά για το σύγχρονό μας Κράτος, αλλά για 
το «νεότερο Κράτος», για το Κράτος του αντιθετικού ζεύγους 
«κοινωνία -των- ιδιωτών/Κράτος». Είδαμε ότι στο Κεφάλαιο, και 
γενικά στην «κριτική της πολιτικής οικονομίας», φτάνουμε στο 
πολιτικό (πάλη των τάξεων), όχι όμως και στο κρατικό. Ό πω ς εί
δαμε, το θεωρητικό πέρασμα είναι μπλοκαρισμένο. Ακριβώς γι’ 
αυτόν το λόγο, ο Μαρξ και ο Ένγκελς δεν μπόρεσαν ποτέ να δια
τυπώσουν αυτή την περιγραφική αντίθεση σε ολοκληρωμένη εν- 
νοιολόγηση —παρά το ότι ο Μαρξ πλησίασε στο σημείο αυτο με 
την Κριτική του προγράμματος Γκότα' δεν μπόρεσαν δηλαδή να α
ναλύσουν με σαφήνεια, ή να προσαρμόσουν, αυτή την αντίθεση 
μέσα στη σχέση βάση-εποικοδόμημα. (Ένα μεγάλο μέρος της 
προβληματικής του Γκράμσι συνδέεται διαισθητικά με αυτό το 
πρόβλημα ή δυσκολία). Εδώ υπάρχει ένα άλυτο θεωρητικό ζήτη
μα και αυτό είχε ίσως σημαντικές συνέπειες που περιόρισαν την 
ανάπτυξη της μαρξιστικής θεωρίας περί Κράτους.

λειών (Φλωρεντία, 9-11 Δεκεμβρίου 1977), με θέμα «Liberia individuate cl uomo col- 
lenivo in A. Gramsci» (βλ. to συλλογικό έργο. Politico e Storia in Cramsci, /, Roma. 
Εκ-ft Kiliniii. 1977. m:>.. 14-36). O Hadaloni παρατηρεί ότι, «για to προλεταριακό κί
νημα του 20ού αιώνα, η πρωτοκαθεδρία της οικονομίας δεν είναι άμεση και αυθόρ
μητη, αλλά διαμεσολαβείται από την κοινωνία -των- ιδιωτών και την πολιτική κοι
νωνία». Στους αντίποδες αυτής της άπονης, παραθέτει την «απόπειρα συσκότισης» 
που εγγράφεται στην «κλασική αστική θεωρία περί της δομής της κοινωνίας», στο 
μέτρο που αυτή «βασίζεται στην άμεση ηγεμονία της οικονομίας». Αλλά αυτή η πα
ρατήρηση του Badaloni θα χρειαζόταν να παραβληθεί προς τη μαρζιανή προβλημα
τική που συζητάμε εδώ.
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6. Τα όρια μιας εννοιολόγησης

Μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα σχετικά με τους λόγους αυ
τού του αδιεξόδου —αν βέβαια ευσταθεΐ η άποψή μου ότι υπάρχει 
πράγματι αδιέξοδο. Νομίζω ότι αυτή η ανεπάρκεια συνδέεται με 
την ίδια την προβληματική του Κεφαλαίου του Μαρξ, δηλαδή με 
την επιστημονική μέθοδο αφαίρεσης που εφαρμόζεται κυρίως στο 
έργο αυτό, και που δίνει τη δυνατότητα να ανασυγκροτηθεί αυτό 
το τυπικό πρότυπο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής που 
είναι κατά τη γνώμη μου Το Κεφάλαιο: εννοείται ότι μιλάμε για 
πρότυπο σε ότι αφορά τη θεωρία («κριτική της πολιτικής οικονο
μίας») που λειτουργεί και ενσωματώνεται σε αυτό το έργο.

Αλλά ακόμα και αν δεν θέλει κανείς να δεχτεί την έννοια του 
πρότυπου και αν πιστεύει ότι πρέπει να απορριφθεί επειδή είναι 
ξένη προς τη μαρξιστική επιστημολογία, παραμένει το γεγονός ό
τι με αυτή την ειδική μέθοδο αφαίρεσης επιτελείται η γενικευτική 
λειτουργία (σύμφωνα με τον ορισμό του Λένιν) των αναλύσεων 
που περιέχονται στο Κεφάλαιο. Ο Μαρξ είχε την ευκαιρία να απο
σαφηνίσει αυτήν τη μέθοδο— έστω και αν το έκανε για μία ιδιαί
τερη περίπτωση— σε μία υποσημείωση του 1ου βιβλίου του Κεφα
λαίου όπου γράφει: «Για να συλλάβουμε (auffassen) το αντικείμε
νο που εξετάζουμε στην καθαρότητά του, ελεύθερο από τις προ
στιθέμενες διαταρακτικές περιστάσεις, πρέπει να δούμε εδώ ολό
κληρο τον εμπορικό κόσμο σαν ένα έθνος και να προϋποθέσουμε 
ότι η καπιταλιστική παραγωγή έχει εγκαθιδρυθεί παντού και κυ
ριαρχεί σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας»*.

• Βλ. Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, όπ. παρ., τ. I., οελ. 602. υκοοημ. 21α.
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Αυτός ο τύπος επιστημονικής αφαίρεσης ήταν απόλυτα νόμι
μος και η αποτελεσματικότητά του αποδείχτηκε από το έργο που 
συντελέσθηκε38- αλλά είχε κάποιο όριο, που νομίζω ότι δεν το αν- 
τιλήφθηκε ο Μαρξ και γι αυτόν το λόγο δεν το ξεπέρασε. Εμπόδι
ζε να τεκμηριωθεί εννοιολογικά ή συστηματικά (και όχι σαν απλή 
διαπίστωση ιστορικο-εμπειρικού χαρακτήρα) το γεγονός ότι ο 
καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, από τη φύση του, αναπτύσ
σεται εξ’ αρχής ήδη, και μετά μόνιμα, προς μία διπλή κατεύθυν
ση:
1) τη συγκρότηση μιας εσωτερικής αγοράς καθορισμένων δια

στάσεων (διαμέσου αυτής η αστική τάξη γίνεται κυρίαρχη και 
ιθύνουσα στηριγμένη σε βάσεις που κατά γενικό κανόνα είναι 
«εθνικές», κρατικά ενοποιημένες)' στο εσωτερικό αυτής της 
αγοράς καθιδρύεται ο ανταγωνισμός των κεφαλαίων που έχει 
ως προϋπόθεσή του την κατάτμησή της' - 

2 ) το «συνολικό σύστημα» (δηλαδή τη δημιουργία της παγκό
σμιας αγοράς) στους κόλπους του οποίου διεξαγεται ο αντα
γωνισμός μεταξύ των διαφόρων εθνικών αστικών τάξεων 
—που προστατεύονται από τις δομές των κρατών τους— και 
όπου η άνιση ανάπτυξη των διαφόρων χωρών εντάσσεται στη 
σφαίρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Δεν υπάρχει τίποτα ή σχεδόν τίποτα που να μην είναι πραγμα
τικά, δηλαδή εμπειρικά, παρόν στο Κεφάλαιο του Μαρξ. Αυτό 
που απουσιάζει, όμως, είναι η ταυτόχρονη εννοιολόγηση των δύο 
πλευρών της ανάπτυξης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, 
η απόδειξη της αναγκαίας τους σύνδεσης, της αμοιβαιότητάς 
τους3». Επομένως, απουσιάζει και η εννοιολογική τεκμηρίωση 
της αναγκαιότητας που αντιπροσωπεύει το «νεότερο Κράτος» για 
την καπιταλιστική αστική τάξη. Δεν ήταν δυνατό να εννοιολογη- 
θεί η ιδέα του πολιτικού Κράτους απευθείας, ξεκινώντας δηλαδή 
από την πάλη των τάξεων' αυτή η εννοιολόγηση μπορούσε να γί
νει έχοντας σαν αφετηρία το μόρφωμα και τη συνολική συνάρ
θρωση (εθνική και διεθνική) του κεφαλαίου. Συνακόλουθα, ο ί
διος ο προλεταριακός διεθνισμός θα είχε κερδίσει ένα μεθύστερο

38. Θα πρέπει να επαληθεύσουμε την επέκταση αυτής της αφαιρετικής μεθόδου στο 
σύνολο του Κεφαλαίου, παραβάλοντάς την με αυτήν τη (βαθμιαία) descensus (κάθο
δο) —που ο Μαρξ κιοτεύει πως την ολοκλήρωσε με το 3ο βιβλίο— προς τις «συγκε
κριμένες μορφές» μέσα στις οποίες οι όψεις του κεφαλαίου κροβάλλουν «στην επι
φάνεια της κοινωνίας»: «μέσα στην αλληλεπίδραση των διαφόρων κεφαλαίων, στον 
ανταγωνισμό και στην κοινή συνείδηση των ίδιων των συντελεστών της παραγω
γής»*·
• Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τ. III, όπ. παρ.. σελ. 3-4.
39. Οι παρατηρήσεις αυτές συγκλίνουν (ας μου επιτραπεί να το επισημάνω) με τα 
συμπεράσματα της μελέτης μου για τον κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό, μελέτη 
στην οποία έχω ήδη παραπέμπει (βλ. Crilica marxisla, τχ. 3, 1977).

107



στοιχείο θεωρητικής θεμελϊωσης με μεγάλη σημασία. Έτσι, πα
ρατηρήθηκε το φαινόμενο, μόλις η καπιταλιστική αστική τάξη 
μετατράπηκε σε μονοπωλιακή και ιμπεριαλιστική (με την τεχνική 
σχεδόν, μαρξιστική, έννοια του όρου), η θεωρία του ιμπεριαλι
σμού να πρέπει να συγκροτηθεί σχεδόν ex novo από τους Χΐλφερ- 
ντινγκ, Λένιν, Ρόζα Λούξεμπουργκ, κ.ά., επειδή έλειπε προγενέ
στερα μία επαρκώς επεξεργασμένη θεωρητική προϋπόθεση. Θα 
μπορούσαμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στην εξέτα
ση που κάνουμε εδώ και να θέσουμε το ερώτημα, πού θα μπορού
σε να βρίσκεται, μέσα στην εννοιολογική δομή του Κεφαλαίου, το 
σημείο ενοφθαλμισμού για μία θεωρία του καπιταλιστικού Κρά
τους. Δεν μπορώ να το δώ πουθενά αλλού παρά στη συνάρθρωση 
αυτού που ο Μαρξ ονομάζει «ενότητα» της διαδικασίας άμεσης 
παραγωγής και της συνολικής διαδικασίας κυκλοφορίας. Θα έ
πρεπε, όμως, να το αποδείξουμε αυτό.

Από το θεωρητικό αδιέξοδο που ανέλυσα εδώ, ή καλύτερα από 
τις αναλυτικές του προϋποθέσεις (μαζί και αυτές που αφορούν 
την πάλη των τάξεων), απορρέει ένα σημαντικό συμπέρασμα. Ό 
τι η βιομηχανική αστική τάξη ως κυρίαρχη τάξη της καπιταλιστι
κής παραγωγής δεν έχει, λόγω της φύσης της, κάποια αυθόρμητη 
τάση να ασκεί την κρατική εξουσία και την πολιτική διεύθυνση 
της κοινωνίας. Αντίθετα, έχει την τάση να αναθέτει σε αντιπρο
σώπους τις δύο αυτές λειτουργίες (σε αντίθεση με όλες τις προη
γούμενες κυρίαρχες τάξεις). Αυτό συνέβη πράγματι σε μια ολό
κληρη φάση της ιστορικής εξέλιξης. Ό ταν η αστική τάξη υπο
χρεώθηκε να αναλάβει την πολιτική διεύθυνση της κοινωνίας και 
του Κράτους, αυτό το έκανε δημιουργώντας, κατά γενικό κανό
να, το εντελώς ιδιαίτερο στρώμα του πολιτικού προσωπικού, των 
«πολιτικών» (που συχνά ο Μαρξ αποκαλούσε πολιτικάντηδες), 
δημιουργώντας δηλαδή αυτό που σε μια κάποια δημοσιογραφική 
γλώσσα ονομάζεται «πολιτική τάξη». Μερικά γραπτά του Μαρξ, 
όπως π.χ. Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία (1848-1852), αποκτούν ι
διαίτερη σημασία, αν διαβαστούν σύμφωνα με αυτό το κριτήριο.

Με αφετηρία τα παραπάνω, πρέπει να ξαναθέσουμε το πρόβλη
μα του πολιτικού Κράτους, των δομών και των θεσμών του —ι
διαίτερα των αντιπροσωπευτικών (με την ιστορία τους)— της θέ
σπισης του συστήματος των κομμάτων, της σύνδεσής τους με 
την πάλη των τάξεων, με την πολιτική εμφάνιση των μαζών' και 
της σχέσης όλων αυτών με την κατασταλτική-καταπιεστική 
πλευρά, ή, αν προτιμάτε, ουσία του Κράτους, η οποία υλοποιείται 
διαμέσου των μηχανισμών του (αυτό που ο Μαρξ ονομάζει «δι
κτατορία», με την ταξική έννοια του όρου). Και ακόμα περισσό
τερο: να επανεξετάσουμε το πρόβλημα της σχέσης αυτού του τα
ξικού πλέγματος με την «ιδεολογική εξουσία», η οποία ασκείται
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από την αστική τάξη διαμέσου αυτού που ο Γκράμσι ονομάζει 
«μηχανισμούς ηγεμονίας» (εδώ βέβαια βρίσκεται η κύρια προ
βληματική του Γκράμσι). Ό λη η ανώτερη περίοδος της καπιταλι
στικής αστικής ανάπτυξης πρέπει εκ νέου να αναλυθεί και να κα
ταστεί αντικείμενο προβληματικής στο φως αυτών των διευρυμέ- 
νων κριτηρίων (ο Γκράμσι είχε αρχίσει μία τέτοια μελέτη, ειδικό
τερα για την Ιταλία), πέρα από τα όρια όπου σταμάτησαν ο Μαρξ 
και ο Ένγκελς. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο Ένγκελς, 
στην τελευταία περίοδο της ζωής του, μετά τον θάνατο του 
Μαρξ, κάτω από την πίεση των νέων πολιτικών απαιτήσεων που 
επιβάλλονταν στην εργατική τάξη και ιδιαίτερα στο πρώτο μεγά
λο της οργανωμένο κόμμα μαζών, τη γερμανική σοσιαλδημοκρα
τία, έθεσε προβλήματα που δεν είχαν εξεταστεί προηγούμενα και 
αφορούσαν στο σύγχρονο Κράτος, στους αντιπροσωπευτικούς 
θεσμούς του, και όχι μόνο στις δυναμικές δομές του' πάντως, αυ
τά τα προβλήματα ο Ένγκελς τα έθεσε περισσότερο στη βάση 
των πρακτικών προσανατολισμών παρά της θεωρητικής επανε- 
πεξεργασίας και εμβάθυνσης. Αυτό είχε μια σειρά συνέπειες (που 
συζητήθηκαν αρκετά τότε αλλά και που σήμερα πρέπει να συζη
τηθούν) για τον μαρξισμό της 2ης Διεθνούς και γενικότερα για 
την επαναστατική θεωρία, μέχρι την εμφάνιση του λενινισμού μέ
σα από την Οκτωβριανή επανάσταση.

Οι ανάγκες όμως που επεσήμανα και που αφορούν στη θεωρη
τική επανεπεξεργασία ενός παρελθόντος, δηλαδή μιας ιστορικά 
προηγούμενης κατάστασης (ακόμα και για ότι αφορά στις απα
ραίτητες θεωρητικές κατηγορίες), έχουν τη ρίζα τους στο δικό 
μας παρόν: στην ανάγκη να μπορέσουμε, με μία διαφοροποιημέ
νη μέθοδο, να αντιμετωπίσουμε και να ελέγξουμε εννοιολογικά 
τις μεγάλες αλλαγές στις οικονομικο-πολιτικές δομές του ύστε
ρου καπιταλισμού, στα πλαίσια του σημερινού κόσμου, καθώς 
και τη σχέση τους με την δυναμική των παραγωγικών δυνάμεων 
(επομένως και με την «κρίση»). Και το ζήτημα που τίθεται, τελι
κά, είναι να ελέγξουμε εννοιολογικά τον τρόπο με τον οποίο αυ
τές οι αλλαγές και αυτή η σχέση καθορίζουν και μπορούν να προ
σανατολίζουν τη σημερινή πάλη των τάξεων και των μαζών.
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Ετιέν Μπαλιμπάρ 
ΚΡΑΤΟΣ, ΚΟΜΜΑ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 

Σκιαγράφηση ενός προβλήματος





Σε ένα έργο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα1 και που είχε απήχη
ση στην «άλλη πλευρά των Αλπεων» —όχι μόνο στη «θεωρία» 
αλλά και στην «πολιτική» —ο καθηγητής Νορμπέρτο Μπόμπιο 
διατυπώνει σε βασικές γραμμές την εξής άποψη: ο μαρξισμός δεν 
μπόρεσε ποτέ να επεξεργασθεϊ μία θεωρία για το Κράτος —τόσο 
για το νεότερο («φιλελεύθερο») καπιταλιστικό όσο και για το 
σοσιαλιστικό— πράγμα που έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες γι’ 
αυτόν και για εμάς. Και δεν μπόρεσε να επεξεργασθεϊ μια τέτοια 
θεωρία για έναν βασικό λόγο: ενασχολήθηκε πρωταρχικά με το 
πρόβλημα τον κόμματος (επαναστατικού), στη θεωρία και στην 
οικοδόμησή του. Στην πραγματικότητα, οι δυο αυτές ενασχολή
σεις είναι ασυμβίβαστες..

Θα επιχειρήσουμε να συμμετάσχουμε στη συζήτηση και να ε
ξετάσουμε τη συνάρθρωση των δύο αυτών εννοιών, και των προ
βλημάτων που θέτουν, στη θεωρητική εργασία του Μαρξ και του 
Ένγκελς.

Η εκτίμηση των αναλύσεων που αφιέρωσαν ο Μαρξ και ο Έ ν
γκελς στο πρόβλημα του επαναστατικού κόμματος, εξαρτάται 
στην ουσία από ένα προκείμενο ερώτημα, που θα πρέπει να το θέ

I. Ν. Bobbio, Quale socialismo?, Εκδ. Einaudi 1977.
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σουμε έστω και σχηματικά: Δεν υπάρχουν στον Μαρξ και στον 
Ένγκελς δύο ανταγωνιστικοί λόγοι για το πρόβλημα του κόμμα
τος; Ο πρώτος διατυπώνεται με τη μορφή της ανάλυσης του ιστο
ρικά υπάρχοντος (του «είναι»), και το ζητούμενο είναι η ερμηνεία 
του. Από αυτή την άποψη, δεν υπάρχει «το» κόμμα, σύμφωνα με 
μία έννοια που τίθεται καθ’ εαυτή, πριν από τις λιγότερο ή περισ
σότερο ατελείς υλοποιήσεις της: υπάρχουν ποικίλες εργατικές και 
προλεταριακές μορφές οργάνωσης, με την αντιφατική τους ιδεο
λογία, που αναδύονται μέσα από καθορισμένες οικονομικές και 
πολιτικές συνθήκες, και που παίζουν έναν ρόλο λιγότερο ή περισ
σότερο διαρκή στους ταξικούς αγώνες. Τέτοιες μορφές οργάνω
σης είναι ο χαρτισμός, οι μυστικές οργανώσεις μπλανκιστικού 
τύπου, η Ενωση των Κομμουνιστών, τα αγγλικά συνδικάτα, η 
Διεθνής Ένωση Εργατών, η Γενική Ένωση Γερμανών Εργατών 
(λασσαλική), κτλ. Παράλληλα όμως με αυτόν τον αναλυτικό και 
κατά γενικό κανόνα κριτικό λόγο, φαίνεται πως υπάρχει και ένας 
λόγος κανονιστικός που διατυπώνεται με τη μορφή του δέοντος- 
είναι —ορίζοντας, με βάση μία θεωρία για τις μακροπρόθεσμες ι
στορικές τάσεις, αυτό που πρέπει να είναι το «προλεταριακό 
κόμμα» για να εναρμονίζεται προς την έννοιά του, δηλαδή προς 
την ιστορική του αποστολή: την κατάκτηση της πολιτικής εξου
σίας από το προλεταριάτο με σκοπό την κατάργηση της καπιτα
λιστικής εκμετάλλευσης.

Έτσι, το Κομμουνιστικό Μανιφέστο —κείμενο που κατέχει εδώ 
στρατηγική θέση για το λόγο ότι, αφού επεξεργάσθηκε από τον 
Μαρξ και τον Ένγκελς ως έκφραση της πρώτης τους πραγματι
κά αποτελεσματικής πολιτικο-ιδεολογικής παρέμβασης, έγινε 
μισόν αιώνα αργότερα η ιδεολογική βάση του «μαρξισμού» της 
σοσιαλδημοκρατίας— θα μπορούσε να ερμηνευθεί σε συνάρτηση 
με τους δυο αυτούς λόγους. Το Μανιφέστο αποφεύγει τον «θετικι
σμό» μιας απλής περιγραφής και μιας απλής κριτικής του ουτο
πισμού των εργατικών οργανώσεων της δεκαετίας του 1840, με το 
να τις εντάσσει σε μία διαδικασία παγκόσμιας ιστορίας και με το 
να φτάνει μέχρι το σημείο να τις θεωρεί, έμμεσα, σαν τα παροντι
κά «σπέρματα» ενός αναπόδραστου μέλλοντος —με δυο λόγια, 
με το να αναπτύσσει μία «τελεολογία» περί κόμματος: «Οι κομ
μουνιστές δεν αποτελούν ένα ξεχωριστό κόμμα που αντιτίθεται 
στα υπόλοιπα εργατικά κόμματα (...). Δεν θεσπίζουν ξεχωριστές 
αρχές που σύμφωνα μ’ αυτές θα ήθελαν να διαμορφώσουν το ερ
γατικό κίνημα (...) Στις διάφορες φάσεις απ’ τις οποίες περνάει ο 
αγώνας ανάμεσα στο προλεταριάτο και στην αστική τάξη, εκ
προσωπούν πάντα τα συμφέροντα του κινήματος στο σύνολό του. 
(...) Θεωρητικά, πλεονεκτούν από την υπόλοιπη μάζα του προλε
ταριάτου με την ξεκαθαρισμένη αντίληψη για τις συνθήκες, την
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πορεία και τους γενικούς σκοπούς του προλεταριακού κινήμα
τος» ·.

Δεν θα μπορούσαμε σήμερα να επανεξετάσουμε αυτά τα κείμε
να, χωρίς να λάβουμε υπόψη ότι η τελεολογική τάση που περι
κλείουν —της οποίας τις αιτίες θα πρέπει να αναζητήσουμε στις 
αρχικές συνθήκες της. «συγχώνευσης» του εργατικού κινήματος 
και της μαρξιστικής θεωρίας —διευκόλυνε άμεσα τη διαμόρφωση 
μιας απολογητικής  αντίληψης περί κόμματος, η οποία κυριάρχη
σε στη 2η και στην 3η Διεθνή και στην οποία δεν έχει γίνει ριζική 
κριτική μέχρι σήμερα. Ο Κάουτσκυ εμφανίστηκε στην εποχή του 
ως ο κατ’ εξοχήν ορθόδοξος μαρξιστής —ακόμα και στη συνεί
δηση των «αριστερών» και των «δεξιών» κριτικών του— επειδή 
ακριβώς διατύπωσε και εγχάραξε συστηματικά αυτή την απολο
γητική αντίληψη περί κόμματος. Θα αναφερθούμε εδώ κυρίως 
στη μπροσούρα, Οι τρεις πηγές του μαρξισμού (1908)' στο κείμενο 
αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ο ιδεαλισμός αυτής της εξελεκτικής αν
τίληψης (την οποίοτ α  Αλτουσέρ χαρακτήρισε ως «εγελιανισμό 
του φτωχού»): το πολιτικό κόμμα, που το πρότυπό του το εκπρο
σωπούσε η γερμανική σοσιαλδημοκρατία, παρουσιάζεται ως η α
νώτερη μορφή μιας εξελικτικής πορείας, η οποία οδηγεί από τις 
περισσότερο «αυθόρμητες» οργανώσεις (συνεργατικές, σύνδε
σμοι αλληλοβοήθειας και επιμόρφωσης των εργατών) στην οργα
νωμένη «ταξική συνείδηση» (συνδικάτο, κόμμα).

Η ανώτερη αυτή μορφή είναι, σαν τέτοια, ιστορικά οριστική (υ- 
σο θα υπάρχει πάλη των τάξεων), επειδή, σύμφωνα με τον Κάου
τσκυ, επιλύει όλες τις αντιφάσεις που αναφύονται στους κόλπους 
της. Τούτη η μορφή ορίζεται ως «συγχώνευση» (εδώ εμφανίζεται 
ο όρος) ή καθολική «σύνθεση»: 1) σύνθεση των φυσικών επιστη
μών (Naturwissenschaften) και των ηθικών επιστημών (Geistewis- 
senschaften) μέσα στη θεωρία της’ 2) σύνθεση των διαφορετικών 
επιτεύξεων του νεότερου πνευματικού πολιτισμού (αγγλική οικο
νομική σκέψη, γαλλική επαναστατική πολιτική σκέψη, γερμανι
κή φιλοσοφική σκέψη...)' 3) σύνθεση του (αυθόρμητου) εργατικού 
κινήματος και του σοσιαλισμού’ 4) σύνθεση της θεωρίας και της 
πρακτικής εν γένει. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα υποκατάστατο 
της «απόλυτης γνώσης». Και μπορεί μεν τα κομμουνιστικά κόμ
ματα, την επαύριο της «χρεοκοπίας της 2ης Διεθνούς» και της Ο
κτωβριανής Επανάστασης, να θεμελιώθηκαν στη ρήξη με τη στε
νά κοινοβουλευτική πολιτική στρατηγική της σοσιαλδημοκρα
τίας, όμως, στο θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον, διατήρησαν την 
ουσία αυτού του τελεολογικού μοντέλου για το «κόμμα της εργα-

• Βλ. Κ. Μαρξ-Φρ. Ενγκελς, Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, στοΜαρξ- 
Ένγκελς «Διαλεχτά Έργα», Εκ6. «Αναγνωοτόπουλος». ΛΒήνα 1964, οελ. 34-35.



τικής τάξης» —αντιστρέφοντας έστω ορισμένες από τις συνεπα
γόμενες πρακτικές του (ιδιαίτερα στη σχέση των συνδικάτων και 
του κόμματος), αλλά διατηρώντας, όπως σωστά επισημαίνει ο 
Τρεντίν2, τον «καταμερισμό της εργασίας» που αντιπροσωπεύει 
και την αμετάβλητη ιεραρχία που ορίζει ανάμεσα στους «οικονο
μικούς» και στους «πολιτικούς» ταξικούς αγώνες.

Πριν τον Οκτώβριο του 1917, μια τέτοια τελεολογϊα (και η απο
λογητική λειτουργία που αποκτά στην πρακτική) είχε βέβαια εξα
σφαλίσει εύκολα τη «ρεβάνς» από το φαινομενικά αντίθετό της: 
τον θετικισμό μιας «κοινωνιολογικής» ανάλυσης της «πραγματι
κής» λειτουργίας των εργατικών κομμάτων, ο οποίος, υποκαθι- 
στώντας το πέρασμα των τάσεων της ταξικής πάλης στην ιστο
ρία με την περιγραφή των ατομικών συμπεριφορών, κατέδειχνε 
τους «χαρισματικούς» (με την έννοια του Μαξ Βέμπερ) μηχανι
σμούς υποταγής των «μαζών» στους «αρχηγούς» τους και τους 
αντίστοιχους του γραφειοκρατικού ελέγχου που ασκείται από την 
πολιτική μηχανή στα μέλη και στα στελέχη. Ετσι, μέσα από την 
κριτική του σοσιαλισμού, ανοιγόταν ο δρόμος για την καταγγε
λία του υποτιθέμενου «ολιγαρχικού» χαρακτήρα κάθε δημοκρα
τίας3.

Η ιστορική μελέτη των όρων μέσα στους οποίους τέθηκε για 
τον μαρξισμό το πρόβλημα του κόμματος, δείχνει ότι υπάρχει δυ
νάμει ιιία βοθιά αλλαγή και ότι συγχρόνως παραμένει άλυτο ένα 
πρόβλημα, κάτω από τις διαδοχικές μορφές του. Η μελέτη αυτή 
μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να α να κινήσουμε τη μαρξι
στική προβληματική, σε μία φάση όπου το σοσιαλδημοκρατικό 
πρότυπο, με τις εκάστοτε παραλλαγές του, έχει μπει οριστικά σε 
κρίση, ενώ το μόρφωμα του εργατικού κινήματος βρίσκεται στα 
πρόθυρα βαθιών αλλαγών. Στον Μαρξ και στον Ένγκελς, η αντί
ληψη περί επαναστατικού κόμματος είναι εξαρχής συνεδεμένη με 
την αντίληψη περί Κράτους. Στον μαρξισμό, όμως, η έννοια του 
Κράτους αποτελεί το στίγμα ενός προβλήματος που παρέμεινε ά
λυτο. Τέθηκε πραγματικά αυτό το πρόβλημα; Ό λα φαίνεται να 
δείχνουν πως δεν υπάρχει αυθεντική «θεωρία του Κράτους» στον 
Μβρξ και στον Ένγκελς.

2. Βλ. Bruno Trentin, Da s/njllari aprodultori, IK- Donjiu. Ban 1977' «Partin, sinda-

sludenlesco, συλλογικό έργο, Guaraldi. Firenze 1977· βλ. και την ανακοίνωσή του στο 
Συμπόσιο με θέμα Εξουσία και αντιπολίτευση στις μετεπαναστατικές κοινωνίες, που 
οργανώθηκε από το «II Manifesto»' γαλ. έκδοση, Le Seuil. Paris 1978.
3. Βλ. Robert Michcis, Zur Soztologte des Parteiwesens, 1911·.
* Απόσπασμα απο το κλασικό αυτό έργο του Μίκελς για τη μελέτη του Πολιτικού 
Κόμματος έχει μεταφραστεί στο συλλογικό έργο, Οι κλασικοί της Κοινωνιολογίας, 
εκδ. «Οδυσσέας». Αθήνα χ.χρ., σελ. 178-206, με τίτλο «Ο σιδερένιος νόμος της ολι
γαρχίας».
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I. Δεν υπάρχει «θεωρία του Κράτους»;

Αυτή η διαβεβαίωση, που έγινε συχνά στο παρελθόν και που ε
παναλαμβάνεται επίμονα και σήμερα στα πλαίσια της πολεμικής 
για την «κρίση του μαρξισμού», μπορεί να εννοηθεί με πολλούς 
τρόπους. Ό πω ς συμβαίνει με κάθε αρνητική εκτίμηση, προϋπο
θέτει ότι αυτοί που τη διατυπώνουν έχουν μία υπόρητη «θετική» 
αντίληψη. Αν λοιπόν αυτή η διαβεβαίωση έχει το νόημα, ότι ο 
Μαρξ και ο Ένγκελς δεν επεξεργάσθηκαν, π.χ., ένα σύστημα για 
τους θεσμούς της σοσιαλιστικής ή της κομμουνιστικής κοινω
νίας, τότε όχι μόνο δεν επισημαίνεται κάποιο μειονέκτημα στη 
θεωρητική κατασκευή του μαρξισμού, αλλά καταδείχνεται και η 
λογική του συνάφεια, αφού μία από τις βασικές του θέσεις είναι α
κριβώς η απόρριψη των κάθε είδους «ουτοπιών» περί της μελλον
τικής κοινωνίας, ακόμα και όταν επενδύονται στη συνετή και θε- 
τικιστική μορφή μεταρυθμιστικών σχεδίων.. Με αυτή την έννοια, 
η απουσία μιας «θεωρίας του Κράτους» στον Μαρξ και στον Έ ν
γκελς εκφράζει μάλλον την υλιστική κριτική σε οποιαδήποτε αν
τίληψη περί ιστορίας, που πιστεύει ότι ο σοσιαλισμός (ή ένας κα
θορισμένος τύπος σοσιαλισμού) μπορεί να «εισαχθεί» σύμφωνα 
με ένα προκατασκευασμένο σχέδιο, ότι μία κοινωνική τάξη 
πραγμάτων μπορεί να «υποκατασταθεί» από κάποια άλλη, στη 
βάση μιας ιδεατής σύγκρισης ανάμεσα σε αυτό που υπάρχει και 
σε αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει.

Η παραπάνω αντίληψη συναρτάται αυτόχρημα με μία από τις 
πτυχές των θέσεων του Μαρξ —κάπως αντιφατικών όπως θα δού
με— σχετικά με την «αυταπάτη της πολιτικής» και το «τέλος του 
Κράτους».
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Η οποιαδήποτε κατασκευή ενός θεωρητικού συστήματος για 
τη μελλοντική κοινωνία μετέχει αυτού που ο Μαρξ και ο Έ ν
γκελς ονομάζουν πολιτική αυταπάτη, δηλαδή την αυταπάτη του 
να πιστεύει κανείς ότι οι ιστορικές αλλαγές της κοινωνίας απορ
ρέουν από αποφάσεις που λαμβάνονται, από επιλογές που γίνον
ται και εγγράφονται σε καθεστωτικές πράξεις. Η αυταπάτη αυτή 
χαρακτηρίζει τη ρασιοναλιστική πολιτική ιδεολογία των αστικών 
επαναστάσεων (ιδιαίτερα της Γαλλικής Επανάστασης: βλ. την 
περίπτωση του Συντάγματος των Ορεινών του 1793, που η εφαρ
μογή του ανεστάλη αμέσως σχεδόν, και που ο Μαρξ το μελέτησε 
πολύ προσεχτικά), και διαιωνίζεται μεταγενέστερα μέσα στην κυ
ρίαρχη πολιτική ιδεολογία των καπιταλιστικών κοινωνιών στο 
μέτρο που αυτή αναφέρεται στη «βούληση» (γενική βούληση, αλ
λά και βούληση των ηγετών, των μηχανισμών εξουσίας, των αν
ταγωνιστικών κοινωνικών ομάδων). Η ουσία αυτού του ιδεαλι
σμού δεν αλλάζει με το να επινοηθεί κάποια «καθαρή» βούληση, 
απόλυτα ελεύθερη από τις επιλογές της, ή με το να επιδιωχθεί η 
διόρθωσή του, ορίζοντας ότι η πολιτική βούληση ασκείται μέσα 
σε συνθήκες και όρια καθορισμένα από τις προδεδομένες υλικές 
δομές της κοινωνίας και από τις «ιδέες» τις οποίες η ιστορία έχει 
βάλει «στο μυαλό» των ανθρώπων που τη «φτιάχνουν». Σε οποια
δήποτε αναπαράσταση της ιστορίας —και ιδιαίτερα των επανα
στάσεων που επιφέρουν την ανατροπή των κοινωνικών θεσμών— 
η οποία διατυπώνεται με όρους υλοποίησης ενός συστήματος ή 
μιας «θεωρίας», ο Μαρξ και ο Ένγκελς αντιτάσσουν την ιδέα ότι 
οι κοινωνικές μορφές είναι παράγωγο της ταξικής πάλης— δηλα
δή μιας διαδικασίας ανάπτυξης των αντιφάσεων χωρίς ανθρώπι
νο ή θείο, ατομικό ή συλλογικό, «υποκείμενο», που να μπορεί να 
συνολοποιήσει και να εκπροσωπήσει εκ των προτέρων αυτήν τη 
διαδικασία κατά τρόπο συνοπτικό. ·

Το ίδιο συμβαίνει και με την οποιαδήποτε θεωρία περί Κράτους 
(με την έννοια που εκθέσαμε προηγούμενα αναφερόμενοι στη θε
ωρία περί της μελλοντικής κοινωνίας): θα ερχόταν σε αντίθεση με 
τη μαρξιστική θέση για το «τέλος του Κράτους». Σύμφωνα με τον 
Μαρξ και τον Ένγκελς, η ιστορία των ταξικών αγώνων στη νεό
τερη εποχή δεν τείνει προς τη συγκρότηση ενός νέου Κράτους, 
που θα ανέπτυσσε το υπάρχον Κράτος διορθώνοντάς το (απαλ- 
λάσσοντάς το δηλαδή από τα στοιχεία εκείνα που συνδέονται με 
την εκμετάλλευση και τον ταξικό ανταγωνισμό και «περιορίζουν 
την καθολικότητά του») και μετατρέποντάς το τελικά σε οργά
νωση των δημόσιων υπηρεσιών και των συλλογικών λειτουργιών 
της κοινωνίας που αυτό ισχυρίζεται πως είναι. Η ιστορία των τα
ξικών αγώνων τείνει προς την εξαφάνιση του Κράτους, με την έν- · 
νοια που πήρε αυτός ο όρος μέσα στην ιστορία (ποια είναι αυτή η

118



έννοια; το ερώτημα θα πρέπει να τεθεί στον Μαρξ). Επομένως, το 
να θέλουμε να αναπτύξουμε μία καθ’ εαυτή θεωρία περί Κράτους, 
σημαίνει ότι εξακολουθούμε να τοποθετούμαστε μέσα στην ιδεο
λογική αυταπάτη που παράγεται από το σημερινό Κράτος' σημαί
νει ότι βλέπουμε τους μελλοντικούς μετασχηματισμούς της κοι
νωνίας σαν παραλλαγές, όσο πρωτότυπες και αν είναι, της προη
γούμενης ιστορίας της. Ή  ακόμα, σημαίνει ότι αντιλαμβανόμα
στε τη «μορφή Κράτος», που είναι ιστορικό παράγωγο καθορι
σμένων συνθηκών, σαν μία σταθερά της ιστορίας και τελικά σαν 
ένα απόλυτο. Σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό μεταβάλλουμε την 
εν λόγω μορφή σε έκφραση κάποιου σκοπού της ιστορίας. Ο 
Μαρξ και ο Ένγκελς αντιτάσσουν στην οποιαδήποτε προβλημα
τική περί μελλοντικού Κράτους (σοσιαλιστικού, κομμουνιστικού) 
αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε θέση για το «τέλος του 
Κράτους», ως μία από τις μείζονες διατυπώσεις του υλισμού και 
της ταξικής τοποθέτησης που είναι σύμφυτη με τη θεωρία τους. 
Συγχρόνως, δείχνουν έτσι ότι οποιαδήποτε ανάλυση του υπάρ- 
χοντος Κράτους (και των διαδοχικών ιστορικών μορφών του 
Κράτους) δεν μπορεί να έχει σχέση, άμεσα και αθώα, με πραγμα
τικότητες ή με «γεγονότα». Οι ιστορικές αυτές πραγματικότητες 
έχουν πάντα επενδυθεί ήδη σε ένα δίκτυο ιδεολογικών αναπαρα
στάσεων, είτε πρακτικών (που απαιτούνται και αναπαράγονται 
καθημερινά από τη δική του λειτουργία), είτε θεωρητικών (που α
ναπτύσσονται από τις νομικές και κοινωνιολογικές «επιστήμες» 
και από τη φιλοσοφία). Πριν μπορέσει να εξετασθεί σαν μία 
πραγματικότητα, το Κράτος πρέπει να αντιμετωπισθεί σαν ένα 
«ιδεολογικό αντικείμενο». Στην ιδέα κάποιας «θεωρίας του Κρά
τους» αντιτάσσεται μία κριτική του Κράτους, επομένως μία κριτι
κή της πολιτικής ιδεολογίας.

Δεν είναι δύσκολο επίσης να καταλάβουμε γιατί δεν θα μπο
ρούσαμε να βρούμε στον Μαρξ και στον Ένγκελς κάποια θεωρία 
που να αναλύει, και μάλιστα να εξηγεί, τις πολιτικές μορφές που 
προσλαμβάνει η καπιταλιστική κοινωνία κατά την επαναστατική 
«μετάβαση» στο σοσιαλισμό. Το πρόβλημα αυτό μπορεί εύλογα 
να τεθεί στους μαρξιστές της εποχής μας (από τον Οκτώβριο του 
1917 και μετά), αλλά δεν αφορά τον Μαρξ και τον Ένγκελς, που 
μερικές φορές βιάστηκαν κάπως να πιστέψουν στο επικείμενο 
της προλεταριακής επανάστασης, για να σταθούν τελικά μάρτυ
ρες αποτυχημένων εγχειρημάτων (1848-1871) και να αναγνωρί
σουν εκ των υστέρων την «ανωριμότητά» τους. Αυτό που δη
μιουργεί ερωτηματικά είναι το πώς, π.χ., τις αναλύσεις που έκανε 
ο Μαρξ με αφορμή την Κομμούνα του Παρισιού μπόρεσαν να τις 
επικαλεσθούν αργότερα σαν σκιαγράφηση, και μάλιστα σαν ε-
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ξαγγελΐα, των αρχών του σοσιαλιστικού ή του προλεταριακού 
Κράτους (Μπερνστάιν, Λένιν, κινέζικη πολιτιστική επανάστα
ση).

Πάντως, αυτή η «πραγματική» περίσταση δεν αίρει όλες τις δυ
σκολίες, κάθε άλλο μάλιστα. Αν η προβληματική του Μαρξ και 
του Ένγκελς πράγματι αποκλείει κατ’ αρχήν τη διαμόρφωση 
μιας «μαρξιστικής θεωρίας του Κράτους», με την έννοια ενός 
πρότυπου αναδιοργάνωσης της κοινωνίας (αυτός ο παραλογι- 
σμός που θα ήταν, που είναι ένα «μαρξιστικό Κράτος»), άλλο τό
σο ξεκάθαρα απαιτεί να αποτελέσουν αντικείμενο θεωρητικής α
νάλυσης το υπάρχον Κράτος (τα «αστικό» ή «καπιταλιστικό» 
Κράτος) και οι διάφορες μορφές του, καθώς και η ιστορία του, με 
την έννοια ακριβώς που γίνεται λόγος για μία θεωρία του καπιτα
λιστικού τρόπου παραγωγής. Και είναι σε αυτό ακριβώς το ση
μείο που η μαρξιστική θεωρία παραμένει ελλειπής. Δεν θα εξετά
σουμε εδώ το πώς προσπάθησε να καλύψει αυτό το κενό ο μετα
γενέστερος μαρξισμός, βασιζόμενος σε κάποιες από τις πλευρές 
του corpus των «κλασικών» κειμένων. Πρέπει πρώτα, για να μεί
νουμε στον Μαρξ και τον Ένγκελς, να υπογραμμίσουμε ότι το 
κενό αυτό δεν μπορεί να αναχθεΐ σε ένα απλό πρόβλημα χρόνου 
και μέσων. Εξ’ ορισμού, βέβαια, κάθε θεωρία παραμένει ανολο
κλήρωτη, γιατί δεν μπορεί να εξετάσει ή ακόμα και να θέσει αμέ
σως όλα τα προβλήματα τα οποία, θεωρητικά, εμπίπτουν στο πε
δίο της έρευνάς της. Η απουσία όμως της «θεωρίας του Κράτους» 
στο θεωρητικό έργο του Μαρξ και του Ένγκελς παρουσιάζει μία 
πολύ πιο παράδοξη εικόνα: στην πραγματικότητα αποτελεί αντι
κείμενο μιας σειράς αντιφατικών αρνήσεων.

Η αρχική διατύπωση του «ιστορικού υλισμού» εξασφαλίζει μία 
θέση απαραίτητη για τη «θεωρία του Κράτους» στο επίπεδο αυτού 
που ο Μαρξ υποδηλώνει με την έννοια «νομικο-πολιτικό εποικο
δόμημα» της κοινωνίας (βλ. τον Πρόλογο στην Κριτική της Πολι
τικής Οικονομίας. 1859*)' συγχρόνως, όμως. καθιστά στην ουσία 
του μη πραγματικό  το αντικείμενο που υποδηλώθηκε με αυτή την 
έννοια, αφού η «βάση» του τρόπου παραγωγής όχι μόνον καθορί
ζει σε τελική ανάλυση τις ιστορικές αλλαγές, αλλά είναι και η μό
νη αυθεντικά υλική, γιατί μόνον αυτή βρίσκεται σε άμεση σχέση 
με τις «παραγωγικές δυνάμεις» της κοινωνίας: η σχετική αυτονο
μία του εποικοδομήματος δεν είναι παρά η αυτονομία μιας άμε
σης ή αντεστραμένης (αλλοτριωμένης) «αντανάκλασης» των αν
τιφάσεων της βάσης. Θα επανέλθω παρακάτω στο ζήτημα αυτό.

• Βλ. Κ. Μαρξ, Κριτική της Πολιτικής Οικονομάς, Εκδ. «Νέοι Στόχοι», Αθήνα 
1971, σελ. 13.
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Στο «πλάνο» του Κεφαλαίου, δηλαδή στη διαλεκτική «διάταξη 
έκθεσης» της θεωρίας του, ο Μαρξ συμπεριέλαβε υποθετικά την 
εξέταση της «σχέσης ανάμεσα στις ποικίλες μορφές Κράτους και 
τις διάφορες οικονομικές δομές». Βλ. σχετικά την Εισαγωγή  
(1857) και τον Πρόλογο  (1859) στην Κριτική της Πολιτικής Οικο
νομίας και κυρίως το σημαντικό απόσπασμα από το 47ο κεφά
λαιο του 3ου τόμου του Κεφαλαίου: «Γένεση της καπιταλιστικής 
γαιοπροσόδου»: «Η ειδική οικονομική μορφή με την οποία εξάγε
ται απλήρωτη υπερε^γπσία από τους άμεσους παραγωγούς καθο
ρίζει τη σχέση κυρ^ρ  ας και υποτέλειας, έτσι όπως απορρέει ά
μεσα από την ίδια την παραγωγή και αντεπιδρά καθοριστικά πά
νω σ* αυτή. Είναι η βάση κάθε μορφής οικονομικής κοινότητας, 
που εκπορεύεται άμεσα από τις σχέσεις παραγωγής, και συγχρό
νως η βάση της ειδικής πολιτικής μορφής της. Μέσα στην άμεση 
σχέση του ιδιοκτήτη των μέσων παραγωγής και του άμεσου πα
ραγωγού (...) πρέπει πάντα να αναζητάμε το βαθύτερο μυστικό, 
την κρυμένη βάση όλου του κοινωνικού οικοδομήματος και κατά 
συνέπεια της πολιτικής μορφής που παίρνει η σχέση κυριαρχίας 
και εξάρτησης, κοντολογίς η βάση της ειδικής μορφής που προσ
λαμβάνει το Κράτος σε μια δεδομένη εποχή. Αυτό βέβαια δεν α
ποκλείει το γεγονός, μια ίδια οικονομική βάση (ίδια σ ' ότι αφορά 
τους βασικούς όρους της), κάτω από την επίδραση πολλών δια
φορετικών εμπειρικών συνθηκών, φυσικών όρων, φυλετικών σχέ
σεων, εξωτερικών ιστορικών επιροών, κτλ., να μπορεί να παρου
σιάζει άπειρες παραλλαγές και αποχρώσεις, που θα μπορέσουν 
να αποσαφηνιστούν μόνο με την ανάλυση αυτών των εμπειρικών 
συνθηκών»*.

Σε μία επιστολή του προς τον Κούγκελμαν (28 Δεκεμβρίου 
1862), ο Μαρξ διαβεβαίωνε ότι αυτό το πέρασμα από τον τρόπο 
παραγωγής στο Κράτος ήταν η μοναδική ανάπτυξη της θεωρίας 
του Κεφαλαίου, που ίσως μόνον ο ίδιος θα μπορούσε να γράψει με 
βάση τον Ιο Τόμο. Μην διαθέτοντας κανένα λεπτομερές υλικό 
για το ζήτημα αυτό (οι σκόρπιες σημειώσεις των ανολοκλήρωτων 
τμημάτων του Κεφαλαίου που δημοσιεύτηκαν από τον Ένγκελς 
και τον Κάουτσκυ, ή ήρθαν στο φως αργότερα από εκδόσεις των 
Ινστιτούτων της Μόσχας και του Αμστερνταμ, ανέρχονται σε χι
λιάδες σελίδες) μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη δήλωση αυτή του 
Μαρξ με δύο τρόπους: είτε έχει την έννοια, ότι κατά τη γνώμη του 
η θεωρία του Κράτους θα μπορούσε να συναχθεί από τη σχέση 
παραγωγής— μόνον όμως αν γίνει σαφής προσφυγή στην υλιστι

• ΒΧ. Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, Εκδότης Γιάννης Σκουριώτης, Αθήνα I960, τομ. Γ', 
σελ. 996-997.
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κή διαλεκτική μέσα στην ειδικότητά της (ο Μαρξ είχε «υποσχε- 
θεϊ» επίσης ότι θα ανέπτυσσε την προβληματική αυτής της διαλε
κτικής, αλλά ποτέ δεν το έκανε*)’ είτε, αντίθετα, έχει την έννοια 
ότι η θεωρία του Κράτους δεν μπορεί να συναχθεί άμεσα από τη 
σχέση παραγωγής, αν δεν εισαχθοϋν στη θεωρία άλλα βασικά 
στοιχεία, κάποιο άλλο «αφετηριακό σημείο» που δεν υπάρχει 
στον Ιο Τόμο του Κεφαλαίου (αν δεν εισαχθεί δηλαδή η έννοια 
μιας «κοινωνικής σχέσης» ξεχωριστής από τη σχέση καπιταλι
στικής παραγωγής και εμπορευματικής κυκλοφορίας). Αυτό που 
προπαντός μπορεί εύλογα κανείς να σκεφτεί, είναι ότι ο Μαρξ αυ- 
ταπατάται, ότι στην πραγματικότητα προσκρούει εδώ σε ένα εμ
πόδιο ενδογενές στην προβληματική του —η οποία έτσι συνιστού- 
σε, κατά τρόπο αντιφατικό, μία προϋπόθεση θετική για τη διατύ
πωση του προβλήματος του καπιταλιστικού Κράτους και αρνητι
κή για την πραγματική τοποθέτηση και επίλυσή του.

Ό ταν ο Ένγκελς με τη σειρά του, «εκτελώντας μια διαθή
κη»**, προτίθεται να αναπτύξει την ελλείπουσα θεωρία του Κρά
τους από ιστορική υλιστική σκοπιά— στην Καταγωγή της οικογέ
νειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του Κράτους (1884)— το κάνει 
με τελείως διαφορετικό τρόπο: ανασυνθέτει τη γένεση του Κρά
τους στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες, βασισμένος στα στοιχεία 
που έδινε η εξελικτιστική προϊστορία και εθνολογία εκείνης της 
εποχής (ιδιαίτερα ο Λ. Μόργκαν με το έργο του, Η  αρχαία κοινω
νία). Η γενετική αυτή θεωρία του δίνει τη δυνατότητα να διερευνή- 
σει τον αναγκαίο συσχετισμό ανάμεσα στην ύπαρξη του Κράτους 
και στην ύπαρξη ασυμβίβαστων ταξικών ανταγωνισμών, και συγ
χρόνως να δει ότι οι πολιτικές μορφές (που αποκτούν υλική υπό
σταση μέσα σε έναν ξεχωριστό «μηχανισμό» του Κράτους) δεν 
μπορούν να αναχθούν στην απλή «αντανάκλαση» της παροντικής 
οικονομικής δομής. Η γενετική θεωρία, όμως, δεν δίνει διόλου τη 
δυνατότητα να αναλυθεί η ειδική μορφή, και μάλιστα οι διάφορες 
μορφές, του Κράτους μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία. Οδηγεί 
στην ιδέα ενός ουσιώδους αρχαϊσμού του Κράτους, του οποίου η 
εξέλιξη υποτίθεται ότι ολοκληρώνεται με το ρόλο που έπαιξε 
στην «πρωταρχική συσσώρευση» των όρων της καπιταλιστικής 
παραγωγής. Έ τσι λοιπόν, μεταξύ της καταγωγής του Κράτους α
πό τους προκαπιταλιστικούς ταξικούς αγώνες και του τέλους του 
μέσα στην κομμουνιστική κοινωνία, η ιστορία του παραμένει κά

• Βλ. Κ. Μαρξ, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, dir. nap., σελ. 361, όπου ο Μαρξ 
μιλάει για τη «διαλεκτική των εννοιών παραγωγικότητα (παραγωγικά μέσα) και πα
ραγωγική σχέση, διαλεκτική που πρέπει να καθοριστούνε τα όριά της...».
· ·  Βλ. Φρήντριχ Ένγκελς. Η Καταγωγή της οικογένειας της ατομικής ιδιοκτησίας 
και του Κράτους, Εκδ. «Αναγνωστίδη», Αθήνα χ.χρ., σελ. 7.
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τι το αδιερεύνητο, ή ακόμα και κάτι που δεν είναι δυνατό να διε- 
ρευνηθεί.

Ό λα  αυτά δεν αποκλείουν να εγκληθεί η απούσα θεωρία μπρο
στά σε μια σειρά θεμελιακά προβλήματα που έθεσαν ο Μαρξ και 
ο Ένγκελς:
α) Πρώτον, εγκαλείται σαν αναφορά για ιστορικές αναλύσεις 

που αφορούν στους ευρωπαϊκούς ταξικούς αγώνες των ετών 1840- 
1848, δηλαδή πολιτικούς συσχετισμούς δυνάμεων μέσα σε μία 
καθορισμένη συγκυρία: παράδειγμα, η ανικανότητα της γερμανι
κής αστικής τάξης να πραγματοποιήσει μία «αστική επανάστα
ση» αγγλικού ή γαλλικού τύπου (βλ. άρθρα στη Νέα Εφημερίδα 
του Ρήνου, Επανάσταση και αντεπανάσταση στη Γερμανία)' ή, αρ
γότερα, ο ρόλος που έπαιξε το φεουδαλικής καταγωγής πρωσικό 
κράτος στη δημιουργία των συνθηκών για την ανάπτυξη του κα
πιταλισμού στη Γερμανία του Βίσμαρκ. Αλλο παράδειγμα: η ι
διαιτερότητα της «τάξης» των μικροκληρούχων αγροτών που δη- 
μιουργήθηκε από τη Γαλλική Επανάσταση, αυτής της «τρίτης δύ
ναμης» ανάμεσα στην αστική τάξη και το προλεταριάτο, που η 
παρουσία της εξηγεί την αποτυχία των επαναστάσεων του 1848 
και του 1871 και συγχρόνως τις «τελειοποιήσεις του κρατικού μη
χανισμού» στις οποίες αυτές καταλήγουν (περίπτωση βονοπαρτι- 
σμού: βλ. σχετικά, Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία, Η  18η Μπρυ- 
μαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη). Τα παραδείγματα αυτά δεί
χνουν ότι η «θεωρία του Κράτους» παραπέμπει στα προβλήματα 
της άνισης ανάπτυξης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής 
και της μοναδικότητας των εθνικών κοινωνικών σχηματισμών, 
στα πλαίσια ακριβώς ενός τρόπου παραγωγής που έχει δυνάμει 
ως χώρο επέκτασής του την παγκόσμια αγορά (ας σημειωθεί ότι, 
στο «πλάνο» του, ο Μαρξ τοποθετούσε, κατά παράδοξο τρόπο, 
το Κράτος, σαν «μορφή συμπύκνωσης της αστικής κοινωνίας», 
πριν από τη μελέτη των διεθνών σχέσεων παραγωγής, της παγκό
σμιας αγοράς και των κρίσεων*).
β)  Στη συνέχεια, αυτή η απούσα θεωρία εμπεριέχεται στην ανά

λυση των μορφών της προλεταριακής ταξικής πάλης και στην 
κριτική των ιδεολογιών του ουτοπικού σοσιαλισμού, του τρέιντ- 
γιουνιονισμού, του αναρχισμού, του κρατικού ρεφορμιστικού σο
σιαλισμού (Λασσάλ). Δύο σημαντικά ζητήματα μπορούν ήδη να 
αναφερθούν εδώ:
— το ότι ο Μαρξ απέδειξε πως η καθαρά «οικονομική» (συνδικα
λιστική) ταξική πάλη —αναγκαία συνέπεια της βιομηχανικής ε
πανάστασης— μπορεί να αντικρούσει την πτωτική τάση των μι

* Βλ. Κ. Μαρξ, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, όπ. nap.. or.X 159.
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σθών, αλλά όχι να καταλήξει στην επαναστατική αλλαγή των 
σχέσεων παραγωγής (βλ. Μισθός, τιμή και κέρδος, 1865)’ έτσι ε
ξηγείται και το ότι το προλεταριάτο, ως επαναστατική τάξη, τεί
νει προς την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας, που προϋποθέ
τει με τη σειρά της ειδικές μορφές οργάνωσης, οι οποίες διακρί- 
νονται δυνάμει από τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές'
— το ότι ο Μαρξ, και προπαντός ο Ένγκελς, απέδειξαν πως η 
πολιτική πάλη των τάξεων προϋποθέτει μία αντίστοιχη θεωρητι
κή, προορισμένη να διαμορφώσει και να διαδόσει στο προλετα
ριάτο μία επιστημονική και επαναστατική «κοσμοαντίληψη» («ε
πιστημονικός σοσιαλισμός»). Η ταξική κυριαρχία δεν είναι μό
νον οικονομική κυριαρχία του κεφαλαίου πάνω στην εργατική 
δύναμη που εκμεταλεύεται και στην αναπαραγωγή της, ούτε δια
τήρηση της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων με τη βοήθεια ενός 
καταπιεστικού μηχανισμού' είναι και ιδεολογική κυριαρχία, που 
ασκείται στο ίδιο το προλεταριάτο, παρά τον ανταγωνισμό των 
συμφερόντων τους: «Η κυρίαρχη ιδεολογία στην κοινωνία είναι η 
ιδεολογία της κυρίαρχης τάξης» (Γrρμανική Ιδεολογία, Κομμουνι
στικό Μανιφέστο*). Εναντίον αυτής της κυριαρχίας που είναι α
διαχώριστη από την ύπαρξη του Κράτους («Το Κράτος είναι η 
πρώτη ιδεολογική δύναμη», Ένγκελς, Ο Λουδοβίκος Φώΰερμπαχ 
και το τέλος της κλασικής γερμανικής φιλοσοφίας, 1888**), πρέ
πει να επιστρατευθεί μία ειδική μορφή ταξικής πάλης (βλ. Επι
στημονικός και ουτοπικός σοσιαλισμός'επίσης τον Πρόλογο στη 
2η έκδοση του Πολέμου των χωρικών, 1874***, και την Κριτική 
των προγραμμάτων Γκότα και Ερφούτης). Η βασική μορφή αυτής 
της ιδεολογικής κυριαρχίας στην εποχή της αστικής τάξης είναι 
η καθολική διείσδυση της νομικής ιδεολογίας.

Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η συγκεκριμένη ανάλυση της 
ιστορικής σχέσης μεταξύ των τριών μορφών της ταξικής πάλης, 
που διακρίνονται δυνάμει από τον Μαρξ και τον Ένγκελς, εξαρ- 
τάται ακριβώς από μία υλιστική θεωρία του Κράτους (που μένει

• Βλ. Κ. Μαρξ-Φρ. Ένγκελς, Η Γερμανική Ιδεολογία. Εκδ -ι .umiIkil ·. Αθήνα 
χ.χρ., σελ. 94, και Κ. Μαρξ-Φρ. Ένγκελς, Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμμα
τος, όπ. nap., σελ. 41.
· ·  Το δοκίμιο του Ένγκελς έχει συμπεριληφθεί στην Καταγωγή της οικογένειας της 
ατομικής ιδιοκτησίας και του Κράτους, on. nap., σελ. 245: «Το Κράτος μας παρου
σιάζεται σαν η πρώτη ιδεολογική εξουσία πάνω στον άνθρωπο».
· · ·  Ιτις Εισαγωγικές Παρατηρήσεις που έγραψε ο Φρ. Ένγκελς για τη δεύτερη και 
την τρίτη έκδοση του «Πολέμου των χωρικών στη Γερμανία», αναφερόμενος στους 
αγώνες των γερμανών εγατών παρατηρεί: «Για πρώτη <ρορά από τότε που υπάρχει 
εργατικό κίνημα γίνεται ο αγώνας και προς τις τρεις κατευθύνσεις του —τη θεωρητι
κή. την πολιτική και την πραχτική-οικονομική...». Το γραπτό του Ένγκελς έχει 
συμπεριληφθεί στον τόμο, Μαρξ-Ένγκελς, «Διαλεχτά Έργα», όη. ηαρ., σελ. 786 (υ
πογράμμιση δική μας).
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να διαμορφωθεί).
γ) Τέλος, μια τέτοια θεωρία εμπεριέχεται στις θέσεις που αναφέ- 

ρονται στο πέρασμα από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό. Έ 
χουμε επισημάνει ήδη τις θεωρητικές δυσκολίες που εμφανίζον
ται στο σημείο αυτό. Σε δύο τουλάχιστον σημαντικές ευκαιρίες 
—που καθόρισαν τις μεταγενέστερες μαρξιστικές συζητήσεις στο 
βασικό τους μέρος— ο Μαρξ και ο Ενγκελς δεν δίστασαν (ή μή
πως βρέθηκαν στην ανάγκη;) να προχωρήσουν σε θεωρητικές 
διατυπώσεις για το ρόλο του Κράτους στη μεταβατική φάση. Οι 
διατυπώσεις αυτές απέχουν πολύ από το να μην αντιφάσκουν με
ταξύ τους, μολονότι είναι σχεδόν της ίδιας περιόδου (βρίσκονται 
στην Κριτική του προγράμματος της Γκότα, που γράφτηκε το 
1874, και στο 2ο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους του Α ντι-Ντύρινγκ, 
που γράφτηκε το 1878).

Στην Κριτική του Προγράμματος της Γκότα —όλο το βιβλίο εί
ναι κριτική του λασσαλικού κρατισμού («αφήστε όλη αυτή τη 
φλυαρία για το Κράτος, ιδιαίτερα μετά την Κομμούνα που δεν ή
ταν πια Κράτος με την κυριολεξία του όρου»*) —ο Μαρξ διακρί
νει δύο φάσεις της κομμουνιστικής κοινωνίας. Η πρώτη φάση, 
στην ουσία της αντιφατική, αντιπροσωπεύει «μια κομμουνιστική 
κοινωνία, όχι έτσι σαν ν’ αναπτύχθηκε στις δικές της βάσεις, αλ
λά αντίθετα όπως προέρχεται από την καπιταλιστική κοινωνία» 
και, κατά συνέπεια, «από κάθε άποψη φέρνει ακόμα τα στίγματά 
της**». Στη βάση αυτής ακριβώς της αντίφασης ο Μαρξ, αφ’ ε
νός μεν υποστηρίζει την αναγκαιότητα της δικτατορίας του προ
λεταριάτου, ως πολιτικού μέσου για την επαναστατική αλλαγή 
της κοινωνίας, και αφ' ετέρου προβλέπει ότι θα επιβιώσει το «α
στικό δίκαιο» (τυπικά εξισωτικό) ως ρυθμιστικό στοιχείο της 
πληρωμής της εργασίας, όσο καιρό δεν θα έχουν αλλάξει οι πα
ραγωγικές δυνάμεις και ο καταμερισμός της εργασίας***.

Στο Λντι-Ντύρινγκ, ο Ενγκελς θεωρεί ότι η απόκτηση της κα
τοχής των μέσων παραγωγής από το Κράτος είναι η πρώτη μορφή 
«κοινωνικοποίησής» τους****’ προφανώς, έχει αυτήν τη θεώρηση 
επειδή ορίζει συγχρόνως τη βασική αντίφποη του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής ως αντίφαση ανάμεσα στην οργάνωση της 
παραγωγής μέσα στις επιχειρήσεις (στην εργασιακή διαδικασία)

• Βλ. Κ. Μαρξ, Κριτική του Προγράμματος της Γκότα, Εκδοση Βασ. Βαμπίτση, Α
θήνα Χ· ΧΡ·, σελ. J7: η φράση δεν ανήκει στον Μαρξ' είναι ακύ την επιστολή που 
στέλνει ο Φρ. Ένγκελς στον Αύγουστο Μκέμπελ (18-28 Μαρτίου 1875), η οκοία έχει 
συμκεριληφθεί στην έκδοση αυτή.
** Βλ. στο ίόιο, σελ. 23.
· · ·  Η σχετική ανάλυση κεριέχεται στις σελίδες 22-27 της Κριτικής του Προγράμμα
τος της Γνότα.
··* · Βλ. Φρήντριχ Ένγκελς, Αντι-Ντύρινγκ, Εκδ. «Αναγνωστίδη», Αθήνα 1963, 
σελ. 417.
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και στην αναρχία της μεταξύ τους κυκλοφορίας (δηλαδή του κα
ταμερισμού της εργασίας, της αγοράς του «ελεύθερου ανταγωνι
σμού» και των κρίσεων της*). Αυτή η κρατική μορφή, όμως, είναι 
στην ουσία της αντιφατική, γιατί το Κράτος δεν είναι η ίδια η κοι
νωνία αλλά ένας ταξικός οργανισμός: «το Κράτος των καπιταλι
στών, ο ιδεατός συλλογικός καπιταλιστής»**. Εξετάζοντας την 
«εργοστασιακή νομοθεσία», ο Μαρξ είχε δείξει στο Κεφάλαιο ότι 
το Κράτος μπορεί να δρα ανεξάρτητα από τους μεμονωμένους 
καπιταλιστές και μάλιστα εναντίον των άμεσων συμφερόντων 
τους, αλλά πάντα μέσα στα πλαίσια των γενικών ταξικών συμφε
ρόντων τους, δηλαδή της αναπαραγωγής των γενικών συνθηκών 
της εκμετάλλευσης (βλ. Το Κεφάλαιο, Τομ. Ιος, κεφ. 15: «Οι μη
χανές και η μεγάλη βιομηχανία»***). Εξ ου και μία διαλεκτική 
άρνησης της άρνησης (με την εγελιανή έννοια): «Η πρώτη πράξη 
με την οποία το Κράτος εμφανίζεται σαν πραγματικός εκπρόσω
πος όλης της Koivtoviac (...) είναι ταυτόχρονα και η τελευταία του 
πράξη ως Κράτους (...). Στη θέση της διακυβέρνησης των προσώ
πων θα μπει η διαχείριση των πραγμάτων»****. Επομένως, δεν υ
πάρχει εμπρόθετη κατάργηση τοι> Κράτους, όπως θέλουν οι αναρ
χικοί, αλλά μαρασμός (Abslerben) μέσα από την ενδογενή αντίφα
ση της λειτουργίας του, στην οποία συγκεντρώνεται η πορεία με
τάβασης (η κοινωνία καθίσταται σαν τέτοια Κράτος και το ίδιο το 
Κράτος γίνεται μη-Κράτος: «διαχείριση των πραγμάτων»). Ενώ, 
αντίθετα, στην Κριτική του προγράμματος της Γκότα, μπορούμε 
να διαπιστώσουμε ότι ορισμένες πλευρές του Κράτους επιβιώνουν 
ακόμα και στον κομμουνισμό, όχι ως γενική μορφή των κοινωνι
κών σχέσεων αλλά ως ιδιότυποι θεσμοί, που είναι απαραίτητοι 
λόγω της άνισης ανάπτυξης της κομμουνιστικής κοινωνίας. Αυτή 
η διαφορά μεταξύ των δύο κειμένων —που θα μπορούσαμε να τη 
φτάσουμε μέχρι την αντίφαση— δείχνει ότι η έμμονη άποψη που 
ταυτίζει τον κομμουνισμό με το τέλος του Κράτους εμπερικλείει 
μία εγγενή απορία. Αλλά είναι επίσης φανερό ότι αυτή η διαφορά 
και αυτή η απορία ήταν κυριολεκτικά αδιόρατες για τον Μαρξ 
και τον Έ νγκελς4.

Τώρα μπορούμε να αντιληφθούμε σίγουρα τι είναι η «μαρξιστι
κή θεωρία του Κράτους»' μία ιδεολογική αντίληψη, με το νόημα

• Στο ίδιο. σελ. 404 και 422.
· ·  Στο ίδιο, σελ. 414.
· · ·  Στην έκδοση της «Σύγχρονης Εποχής», το εδάφιο σχετικά με την εργοστασιακή 
νομοθεσία βρίσκεται στο 13ο κεφάλαιο του Ιου τόμου, σελ. 498-520.
· · · ·  Βλ. Φρήντριχ ΐνγκελς. Αντι-NriipiryK. όπ. nap., σελ. 417.
4. Αναμφίβολα δεν ήταν τελείως αόρατες για την Parleivorstand(την ηγετική ομάδα) 
της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας, και αυτό φαίνεται ακό το ότι λογόκρινε το ένα 
από τα δύο αυτά κείμενα (την Κριτική του Προγράμματος της Γκότα), ενώ το άλλο το
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που έδωσε δυνάμει ο ιστορικός υλισμός σε αυτή την έννοια: «κα
θολική» αναπαράσταση (στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναπα
ράσταση του ιστορικού ρόλου του προλεταριάτου σαν «νεκροθά
φτη» όλων των ταξικών ανταγωνισμών), που επενδύεται στην ορ
γάνωση των πρακτικών αγώνων. Αυτή η ιδεολογική αντίληψη 
παίζει επαναστατικό ρόλο στην πάλη εναντίων των αστικών πο
λιτικών ιδεολογιών (φιλελευθερισμός, ρασιοναλισμός, κτλ.), αλ
λά διαπερνάται και η ίδια από βαθιές αντιφάσεις, οι οποίες προ- 
καλούνται από αυτή την πάλη: τούτη η αντίληψη δεν είναι εξωτε
ρική ως προς το πεδίο της κυρίαρχης ιδεολογίας, που την ύπαρξή 
της την αναγνωρίζει αυτή η ίδια' πραγματώνει μάλλον τον ασταθή 
συνδυασμό αντίπαλων ταξικών απόψεων, που τα αποτελέσματά 
του εξαρτώνται από την ιστορική συγκυρία (πράγμα που εξηγεί εν 
μέρει το «παράδοξο» των αντεπαναστατικών χρήσεων του μαρξι
σμού, φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε καθημερινά). Ό λα αυ
τά, όμως, όπως θα δούμε και παρακάτω, επιδρούν άμεσα στη 
μαρξιστική αντίληψη περί κόμματος και στις αναλύσεις των πολι
τικών του λειτουργιών.

Για να μελετήσουμε αυτές τις αντιφάσεις, θα πρέπει πρ6)τα να 
εξετάσουμε αναλυτικά τις χρήσεις της έννοιας Κράτος και τις δυ
νάμει μεταβολές της στο έργο του Μαρξ και του Έ νγκελς- στη 
συνέχεια, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τη 
λειτουργία που εκπληρώνει αυτή η έννοια στη συνάρθρωση της 
μαρξιστικής θεωρίας και της πρακτικής του εργατικού κινήμα
τος (μέσον για τη «συγχώνευσή» τους και, συγχρόνως, σύμπτωμα 
της σχετικής αναντιστοιχίας τους).

ο Κάουτοκυ έγινε μαρ-



2. Οι δύο τομές

Μπορούμε να διαπιστώσουμε στον Μαρξ και στον Ένγκελς 
κάποια μεταβολή στην αντίληψή τους περί Κράτους. Στην πορεία 
μιας διαδικασίας που έμεινε ανολοκλήρωτη, ξεκίνησαν από μία 
αντίληψη για το Κράτος και τον ιστορικό του ρόλο που εκπορευ
όταν από μία εσωτερική κριτική της πολιτικής και της φιλοσο
φίας εκείνης της εποχής (ιδιαίτερα του Χέγκελ), αντιπαραθέτον- 
τας Κράτος και κοινωνία (πιο συγκεκριμένα, «πολιτικό» Κράτος 
και κοινωνία «-των- ιδιωτών»). Αυτή την αντίληψη την ενσωμά
τωσαν σε διαδοχικές προβληματικές. Συγχρόνως, την κατέστη
σαν βασικό στοιχείο της γενικής προβληματικής («ιστορικός υλι
σμός»), μέσα στην οποία επιτελέσθηκε το έργο της «κριτικής της 
πολιτικής οικονομίας», που κατέληξε στη θεωρία του καπιταλι
στικού τρόπου παραγωγής. Έκτοτε, την επεξεργασία αυτής της 
θεωρίας —που ήταν επικεντρωμένη στην ανάλυση της εκμετάλ
λευσης της εργατικής δύναμης, της εξαγωγής υπεραξίας και της 
συσσώρευσης κεφαλαίου σε κοινωνική κλίμακα —τη θεώρησαν 
ως επικύρωση της γενικής προβληματικής για τη σχέση Κράτους- 
κοινωνίας, με την «υλιστική» μορφή που είχε πάρει αυτή η προ
βληματική κατά την περαίωση της αρχικής κριτικής.

Μολονοτι ποτέ δεν έπαψαν να αναφέρονται σε αυτή την αρχική 
αντίληψη και να στοχάζονται τις ανακαλύψεις τους στα πλαίσια 
της προβληματικής που τη διέπει, εισήγαγαν (ή επανεισήγαγαν) 
δυνάμει σε αυτήν μία δεύτερη αντίληψη: το Κράτος ως μηχανι
σμός ή ως καταπιεστική «μηχανή». Και αυτή επίσης η αντίληψη 
αναφέρεται στην ταξική πάλη μέσα στην κοινωνία, αλλά με δια
φορετικό τρόπο: το Κράτος δεν νοείται ως έκφραση της ταξικής 
πάλης ή της διαίρεσης της κοινωνίας σε τάξεις (μία έκφραση που 
μπορεί να είναι παραμορφωμένη, φενακισμένη και φενακιστική,
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οπότε θα πρέπει να αποκαταστήσουμε το νόημά της), αλλά ως 
όργανο μέσα στην πάλη των τάξεων, στην υπηρεσία της κυρίαρ
χης τάξης με την «τεχνική» έννοια του όρου. Το πρόβλημα επί 
του προκειμένου δεν δημιουργείται μόνον από το ότι ο Μαρξ και 
ο Ενγκελς χρησιμοποίησαν τη δεύτερη αυτή αντίληψη με τρόπο 
περιγραφικό και όχι συστηματικό, σε αναλύσεις που τείνουν μάλ
λον στην πολιτική διαγνωστική παρά στη γενική θεωρία' το πρό
βλημα δημιουργείται και για το λόγο ότι ουδέποτε μπόρεσαν να 
προσδιορίσουν αυτοτελώς την ουσιαστική διαφορά που χώριζε τέ
τοιες «συγκεκριμένες» αναλύσεις από τη γενική προβληματική 
τους και μάλιστα την έφερνε σε αντίθεση με αυτές. Αντίθετα, επι
δίωξαν σταθερά να εξαλείψουν αυτήν τη διαφορά και να συνδέ
σουν τις αναλύσεις τους για το κρατικό μηχανισμό με την αντίλη
ψη περί της αντίθεσης ανάμεσα στην «κοινωνία -των- ιδιωτών» 
και στο «πολιτικό Κράτος»’ αυτό δεν μπορούσε παρά να έχει επι- 
πτό>σεις στο περιεχόμενο τούτων των αναλύσεων και στα πολιτι
κά συμπεράσματα που αντλούσαν από αυτές.

Δεν μπορούμε να αρνηθούμε αυτήν τη δυνάμει μεταβολή και 
διαφορά (των δύο αντιλήψεων περί Κράτους, Σ.Τ.Μ .), αφού είναι 
οι μόνες που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τις ολοφάνερες 
τομές που μπορούν να διαπιστωθούν στις διαδοχικές θέσεις του 
Μαρξ και του Ένγκελς για το Κράτος και την πολιτική- τούτες οι 
τομές έχουν εδώ και καιρό γίνει δεκτές από πολλούς μαρξιστές, 
έστω και αν αντλούν από αυτές αντιτιθέμενα συμπεράσματα. Υ
πενθυμίζουμε πολύ σχηματικά πού εντοπίζονται.

Α. Μία πρώτη τομή συμπίπτει με τη διαμόρφωση του «ιστορι
κού ιιλισμού» στα 1845-1847.

Ιτη ν  Κριτική της Εγελιανής Φιλοσοφίας του Κράτους και του 
Δικαίου (χειρόγραφο του 1843 που δεν το δημοσίευσε ο Μαρξ) και 
στα κείμενα της ίδιας χρονιάς που παρουσιάστηκαν από τα Γαλ- 
λογερμανικά Χρονικά (Εβραϊκό Ζήτημα), ο Μαρξ υιοθετεί τις έν
νοιες «κοινωνία -των- ιδιωτών» και «πολιτικό Κράτος», που εί
χαν επεξεργασθεί από τη φιλοσοφική παράδοση, από τον Λοκ ως 
τον Ρουσώ, τον Άνταμ Σμιθ και τον Χέγκελ. Ο Μαρξ εξηγεί ότι η 
δημοκρατία μόνο φαινομενικά είναι μία θεσμική μορφή ή μία ξε
χωριστή μορφή Κράτους ανάμεσα σε άλλες αντίστοιχες’ στην 
πραγματικότητα, είναι η αλήθεια όλων των μορφών Κράτους, που 
είναι στην ουσία τους δημοκρατικές αλλά η εξωτερική μορφή 
τους μπορεί να αντιφάσκει προς αυτή την ουσία: «Η δημοκρατία 
είναι το λυμένο αίνιγμα όλων των καθεστώτων»*. Και είναι έτσι

* Βλ. Κ. Μαρξ, Κριτική της Εγελιανής Φιλοσοφίας του Κράτους και του δικαίου, 
Εκδ. «Πακαζήση», Αθήνα 1978, σελ. 64.
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γιατί «η δημοκρατία ξεκινά από τον άνθρωπο και κάνει το Κρά
τος αντικειμενοποιημένο άνθρωπο»*' και πιο συγκεκριμένα γιατί 
η αυθεντική δημοκρατία (κυρίως με τη θέσπιση τοι> νι:\·ικοΰ εκλο
γικού δικαιώματος χωρίς περιορισμούς, δηλαδή με το να καθιστά 
«κάθε άνθρωπο αντιπρόσωπο του άλλου»**, και έτσι διακρίνεται 
σε αυτό το σημείο από τον απλό συνταγματικό φιλελευθερισμό), 
επανενώνει την αφηρημένη «πολιτική» σφαίρα με τη συγκεκριμέ
νη ζωή του λαού στο σύνολό του και κάνει να υπερισχύσει η τε
λευταία, θέτοντας τέλος στις αντιθέσεις συμφερόντων που συνε
πιφέρουν το διχασμό της κοινωνίας -των- ιδιωτών με τον ίδιο της 
τον εαυτό και των ατόμων μεταξύ τους. Επομένως, δεν υπάρχει 
πια θέση για κάποιο «δίκαιο των πολιτών» που να είναι διαφορε
τικό από τα «δικαιώματα του ανθρώπου»' τα τελευταία μπορούν 
επιτέλους να εκφράσουν μία πραγματική κοινότητα και καθολι- 
κότητα, αντί να λειτουργούν σαν προσωπεία για το εγωιστικό 
συμφέρον των ατομικών ιδιοκτητών, όπως συμβαίνει στη σύγ
χρονη αστική κοινωνία.

Με το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, όμως, τα πάντα αλλάζουν: η 
ιστορία της κάθε κοινωνίας γίνεται «ιστορία των τα£ικο')ν αγώ
νων»*** και όχι τη ; αλλοτρίωσης της κοινοτικής ουσίας του αν
θρώπου, και η δημοκρατία —ή μάλλον η ρεπουμπλικανική δημο
κρατία, γιατί δεν τίθεται πλέον ζήτημα «δημοκρατίας» καθ’ εαυ- 
τής, που δεν θα ήταν παρά ιδεολογική παράσταση— ορίζεται ως 
μορφή της «οικονομικής και πολιτικής επικυριαρχίας της αστι
κής τάξης»****. Με αυτή την έννοια, αντιστοιχεί στην πλήρη α 
νάπτυξη των σχέσεων του ελεύθερου ανταγωνισμού, της μισθω
τής εργασίας και του νεότερου συγκεντρωτικού έθνους που κατέ
χει μία θέση απέναντι στα υπόλοιπα έθνη στην παγκόσμια αγορά. 
Ακόμα περισσότερο: το ίδιο το δίκαιο, ως γενική μορφή ρύθμισης 
των κοινωνικών σχέσεων που αποκρυσταλλώνεται στο επίπεδο 
του Κράτους (και τι είναι άραγε η δημοκρατία αν όχι το νομικό 
Κράτος, το «Κράτος δικαίου», δηλαδή το Κράτος που η λειτουρ
γία του δεν μπορεί παρά να εμφανίζεται ως πραγμάτωση της νομι
κής ελευθερίας και ισότητας), ταυτίζεται με τη «θέληση της αστι
κής τάξης που αναγορεύθηκε σε νόμο, υέληση που το περιεχόμενό 
της καθορίζεται από τις υλικές συνθήκες ύπαρξης αυτής της τά
ξης»*****. Αυτός ο σκαιός υποβιβασμός της δημοκρατίας, ό
μως, δεν σημαίνει διόλου ότι αυτή αποστερείται κάθε ιστορικής

• Στο iiio, σελ. 65.
· ·  Στο ίδιο, σελ. 166.
· · ·  Βλ. Κ. Μαρξ-Φρ. Ένγκελς, Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπ. nap., 
σελ. 19.
· · · ·  Στο ίδιο, σελ. 26.
· · · · ·  Στο ίδιο, σελ. 39.
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αξίας. Αντίθετα, συνοψίζει μέσα στην εξέλιξή της μία πορεία ή 
μία διαδικασία που θα επιφέρει τελικά, κατά τον Μαρξ, -ίην αντι
στροφή της σχέσης μεταξύ των τάξεων και της σχέσης κυριαρ
χίας. Αναδύεται ως μορφή που επιτρέπει στην αστική τάξη «να 
συγκεντρώσει στα χέρια της όλη την ιστορική κίνηση»*, δηλαδή, 
συγκεκριμένα, «να βάλει σε κίνηση ολόκληρο το προλεταριάτο 
για να πετϋχει τους δικούς της πολιτικούς σκοπούς»*, να το χρη
σιμοποιήσει εναντίον της φεουδαρχίας και της αριστοκρατίας. 
Στη συνέχεια, η δημοκρατία καθίσταται αναπόφευκτα το όργανο 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει το προλεταριάτο —συγκροτημένο 
or. αυτόνομη ιάςη Λκιμι.Γ.οι : ΐ |;  |ίΐι>μΐ|χιι\ικΐ|4 ι;π(/\αοιαση^και 
της πάλης που το αντιπαραθέτει με το κεφάλαιο— για να πραγ
ματοποιήσει τη δική του επανάσταση. Αυτή η επανάσταση αρχί
ζει με την «κατάκτηση της δημοκρατίας»**. Πρόκειται, όμως, 
μόνο για ένα μεταβατικό μέσον, ένα «πρώτο στάδιο»** προορι
σμένο να επιτρέψει τη «δεσποτική παραβίαση του δικαιώματος 
της ιδιοκτησίας και του αστικού καθεστώτος παραγωγής»***, 
πριν να εκλείψει με την ολοκλήρωση του κοινωνικού μετασχημα
τισμού.

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο παραπάνω θέσεις σίγουρα δεν εί
ναι ασήμαντη. Πρώτα απ ' όλα είναι πολιτική διαφορά και συνο
ψίζεται στο πέρασμα από μία θέση ανθρωπιστική, ριζοσπαστική- 
δημοκρατική, σε μία αντίστοιχη κομμουνιστική, που για πρώτη 
φορά αποτελεί σαφή και συνεπή προλεταριακή ταξική θέση. Ο 
Έ νγκελς θα επισημάνει ξεκάθαρα αυτήν τη διαφορά, όταν θα ε- 
πανεκδόσει το 1892 την Κατάσταση της εργατικής τάξης στην A y- 
γλΐα, δείχνοντας για ποιο λόγο «είναι τελείως ανώφελο και μερι
κές φορές χειρότερο ακόμα», στην πρακτική της πάλης των τά
ξεων, να αναφέρεται κανείς σε «μία θεωρία που τελικός της σκο
πός είναι η απελευθέρωση όλης της κοινωνίας, μαζί και των ίδιων 
των καπιταλιστών, από τις σημερινές κοινωνικές συνθήκες που 
την καταπνίγουν».

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές θέσεις είναι και θεωρητική, 
αλλά εδώ τα πράγματα είναι περισσότερο πολύπλοκα. Το Κομ
μουνιστικό Μανιφέστο εισάγει αυτό που μπορούμε να ονομάσου
με «εργαλειακή» αντίληψη περί Κράτους, και μάλιστα την ωθεί 
στα άκρα με θέσεις όπως: «Η αστική τάξη, από τότε που δημιουρ- 
γήθηκε η μεγάλη βιομηχανία και η παγκόσμια αγορά, κατάκτησε 
τελικά την αποκλειστική εξουσία στο σύγχρονο αντιπροσωπευτι

* Στο Ιδιο, σελ. 29.
· ·  Στο 0κ>. σελ. 42.
·** Στο Ιό», σελ. 43.
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κό κράτος. Η σύγχρονη κυβέρνηση είναι μονάχα μια επιτροπή 
που διαχειρίζεται τις κοινές υποθέσεις της αστικής τάξης στο σύ
νολό της*»*. Επιπρόσθετα μάλιστα, αυτή η «εργαλειακή» αντίλη
ψη επενδύεται απ’ ευθείας στο σχήμα της επαναστατικής διαδι
κασίας που σκιαγραφεϊται από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο: 
πρόκειται για τη χρησιμοποίηση του Κράτους, των μέσων του, ως 
μοχλού για την επίτευξη ενός στόχου που από  μόνος του δεν είναι 
κρατικός, ούτε καν «πολιτικός», δηλαδή την «κατάργηση της α
στικής ιδιοκτησίας»**, την εξάλειψη των όρων του ταξικού αντα
γωνισμού και των ίδιων των τάξεων, τη δημιουργία μιας κοινω
νίας ελεύθερα και αδιαμεσολάβητα συνεταιρισμένων εργατών.

Αυτή η θεματική, όμως, όσο και αν κατ’ αρχήν φαίνεται απο
μακρυσμένη από την αντίστοιχη του δημοκρατικού οικουμενι- 
σμού του 1843 (και έκτοτε δεν έπαψαν να τις αντιπαραθέτουν), εί
ναι πολύ λιγότερο από όσο θα φανταζόταν κανείς. Κατά πρώτο 
λόγο, και στις δυο περιπτώσεις το συμπέρασμα στο οποίο κατα
τείνει η επιχειρηματολογία του Μαρξ είναι το ίδιο: το «τέλος του 
πολιτικού Κράτους», το τέλος του διχασμού της κοινωνίας σε 
σφαίρα υλικών συμφερόντων και ιδανική «δημόσια», ψευδοοι- 
κουμενική σφαίρα, και το τέλος της εσωτερικής διαίρεσης της 
κοινωνίας -των- ιδιωτών. Το μόνο που αντιστρέφεται («υλιστική» 
αντιστροφή) είναι η τάξη των αιτίων και των αιτιατών. Και εξ’ αι
τίας αυτής ακριβώς της «αντιστροφής» ο Μαρξ είναι υποχρεωμέ
νος να τονίσει τον εργαλειακό χαρακτήρα του «πολιτικού Κρά
τους» που βρίσκεται στα χέρια της κυρίαρης τάξης, η οποία φαί
νεται να το χρησιμοποιεί «όπως θέλει». Γιατί αυτό που ενδιαφέρει 
τελικά τον Μαρξ, είναι να καταλάβει για ποιο λόγο, μολονότι το 
Κράτος τοποθετείται εξ’ ολοκλήρου στην πλευρά των αιτιατών 
και όχι των αιτίων, η πολιτική επανάσταση  (συγκρότηση της ερ

* Στο ίδιο, σελ. 22.
5. Βλ. ήδη στη Γζρμανική Ιδεολογία·. «Σ’ αυτή τη σύγχρονη ατομική ιδιοκτησία αντι
στοιχεί το σύγχρονο Κράτος, που... αγοράζεται βαθμιαία αχό τους κατόχους ιδιο
κτησίας ( . . . )  Με τη χειραφέτηση της ατομικής ιδιοκτησίας αχό την κοινότητα, το 
Κράτος έγινε μια ξεχωριστή οντότητα χλάι και έξω αχό την ιδιωτική κοινωνία, αλλά 
δεν είναι τίχοτε περισσότερο αχό τη μορφή οργάνωσης χου οι αστοί υιοθετούν αναγ
καστικά για την αμοιβαία εξασφάλιση της ιδιοκτησίας τους και των συμφερόντων 
τους τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά»' (η μετάφρασή μας ακολουθεί την ελληνι
κή έκδοση της Γερμανικής Ιδεολογίας, on. nap., σελ. 129, Σ. τ. Μ.). Και ακόμα 
στους Ταξικούς αγώνες στη Γιλλία: «Η μοναρχία του Ιούλη δεν ήταν τίχοτα άλλο α
πό μια μετοχική εταιρία για την εκμετάλλευση του γαλλικού εθνικού πλούτου, που 
τα μεροκάματά της μοιράζονταν ανάμεσα στους υπουργούς, τις βουλές, τους 
240.000 εκλογείς και τα τσιράκια τους. Ο Λουδοβίκος Φίλιππος ήταν ο διευθυντής 
αυτής της εταιρίας...» (βλ. Μαρξ-Ένγκελς, «Διαλεχτό Εργα», όπ. παρ., σελ. 152- 
153, Σ. τ. Μ.).
*· Βλ. Κ. Μιιι'ς-Φρ. Ένγκελς, Μανιφέστο του λ ..ίπι,νιστιμ>’ Κόμμα· όπ. nap., 
σελ.35.
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γατικής τάξης σε πολιτικό κόμμα, κατάληψη της εξουσίας, «κα- 
τάκτηση της δημοκρατίας») παραμένει ο προαπαιτούμενος και α
ναπόφευκτος όρος της κοινωνικής χειραφέτησης, που είναι και ο 
αληθινός σκοπός, ενώ στην ανθρωπιστική-δημοκρατική προβλη
ματική αυτή η χειραφέτηση ήταν αυτονόητη, ως συνέπεια της κα
τάργησης των πολιτικών αφαιρέσεων του σύγχρονου Κράτους.

Αυτό όμως παραπέμπει τελικά σε μία δεύτερη και βαθύτερη 
πτυχή της επιχειρηματολογίας του Μαρξ: ο χαρακτηρισμός του 
Κράτους ως «οργάνου» ταξικής βούλησης, χωρίς να έρχεται διό
λου σε ρήξη με την αρχική προβληματική, συνεχίζει μάλλον να 
την αξιοποιεί" συνεχίζει να αξιοποιεί το σχήμα της αλλοτρίωσης 
(που κληροδοτήθηκε από την αστική ιδεολογία) και την πολύ ι
διότυπη λογική του. Το «πολιτικό Κράτος» είναι η αλλοτρίωση  
της πραγματικής κοινωνίας, το δημιούργημά της και η εικόνα της 
που έχουν στραφεί εναντίον της και την καταδυναστεύουν εξαι- 
τίας της εσωτερικής της διαίρεσης (σε «τάξεις»). Επομένως, αυ
τό το Κράτος είναι, με τη μία ή την άλλη μορφή, η οργάνο>ση μιας 
ταςης με «ιδιωτικά» συμφέροντα, ΐ| οποία αυτοανκγορευεται κα
ταχρηστικά ως εκπρόσωπος των «κοινών», «δημόσιων», καθολι
κών συμφερόντων. Ό μοια είναι επίσης, περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε, η λειτουργία της «επιτροπής που διαχειρίζεται τις κοινές 
υποθέσεις της αστικής τάξης στο σύνολό της*». Έτσι, η όψη του 
Κράτους ως παθητικού εργαλείου είναι η πεμπτουσία της αλλο
τρίωσης- όχι μόνο δεν πρόκειται πια για τη βούληση του πραγμα
τικού λαού, αλλά ούτε καν και για κάποια αυτόνομη «βούληση»: 
αυτή την έχει οικειοποιηθεί στο ακέραιο η τάξη των αστών. Η «α
τομική ιδιοκτησία» (με μεταφορική έννοια άραγε;) των καπιταλι
στών πάνω στο Κράτος δεν είναι παρά η έσχατη έκφραση μιας ε
ξέλιξης της κοινωνίας -των- ιδιωτών, που διέπεται από τη γενί
κευση της ατομικής ιδιοκτησίας των όρων ύπαρξης του ανθρώπου 
(των μέσων του παραγωγής και ανταλλαγής).

Αν λοιπόν η τομή του 1845-1847 είναι η ένδειξη μιας ουσιώδους 
αστάθειας της αρχικής προβληματικής για την πολιτική πρακτι
κή, καθώς και της βαθιάς της αντίφασης με την ταξική θέση που 
υιοθέτησαν σταδιακά ο Μαρξ και ο Ένγκελς και που επενδύθηκε 
στις ιστορικές τους αναλύσεις και την επαναστατική τους πρα
κτική, αυτό δεν εμποδίζει την εν λόγω προβληματική να δείχνει 
μία εξαιρετική αντοχή και να μπορεί έτσι —μέσα από διαδοχικές 
αναμορφώσεις και «αντιστροφές»— να δέχεται δύο τελείως αντί
θετες ταξικές πολιτικές θέσεις. Θα πρέπει, λοιπόν, να διερευνή- 
σουμε τις αιτίες —τόσο τις ενδογενείς όσο και τις συγκυριακές—

• Στο ίδιο. σελ. 32.
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της αντοχής και της προσαρμοστικής ικανότητας μιας τέτοιας 
προβληματικής περί Κράτους, πέρα από μία τόσο σαφή πολιτική 
και θεωρητική τομή.
Β. Μία δεύτερη τομή μπορεί να εντοπισθεί το ίδιο άμεσα με την 
πρώτη. Είναι αυτή που καταγράφεται στην περίφημη «διόρθωση 
του Μανιφέστου», η οποία έγινε από τον Μαρξ και τον Ένγκελς 
με βάση τα διδάγματα της Κομμούνας του Παρισιού' η διόρθωση 
αυτή περιέχεται «εν έργω» στις αναλύσεις του Εμφυλίου Πολέμου 
στη Γαλλία και δηλώνεται σαν τέτοια από τον Μαρξ και τον Έ ν
γκελς στον Πρόλογο που έγραψαν, όταν επανεκδόθηκε το Κομ
μουνιστικό Μανιφέστο το 1872*’ στη συνέχεια, αυτή η «διόρθω
ση» προεκτάθηκε και εφαρμόστηκε στη διπλή πολεμική με τους 
αναρχικούς και τη γερμανική σοσιαλδημοκρατία, κατά τη δεκα
ετία 1870-1880.

Στην επόμενη περίοδο, δύο τουλάχιστον θεωρητικοί ανήγαγαν 
την παραδοχή αυτής της διόρθωσης σε λυδία λίθο για την κατα
νόηση της μαρξιστικής «πολιτικής θεωρίας», καταπολεμώντας 
την ορθοδοξία της 2ης Διεθνούς (τον Κάουτσκυ αλλά και την Ρό- 
ζα Λούξεμπουργκ): είναι ο Μπερνστάιν και μετά ο Λένιν. Ο αντί
παλος είναι ένας και μπορεί να χαρακτηρισθεί, θεωρητικά, από 
την εξελικτιστική (Κάουτσκυ) ή ακόμα και καταστροφική (Λού
ξεμπουργκ) αντίληψή του για την ιστορία' οι κριτικές, όμως, είναι 
δύο και αντίθετες: η μία είναι του Μπερνστάιν και αποτελεί κλα
σικό παράδειγμα του ρεφορμισμού' εισάγει τον όρο «ρεβιζιονι- 
σμός», θέλει να αποκαθάρει τον μαρξισμό, με τη βοήθεια της δια
λεκτικής, από τα «ουτοπικά» και «τρομοκρατικά» στοιχεία του, 
να αποκαταστήσει τον Προυντόν, και κηρύσσεται ανοιχτά κατά 
του προλεταριακού μαρξισμού και υπέρ ενός σοσιαλισμού που θα 
ήταν η «γενίκευση της ιδιότητας του ιδιώτη-αστού ( Verburgerli- 
chung) σε όλους τους ανθρώπους». Η άλλη κριτική είναι του Λέ
νιν, ο οποίος καταγγέλει τους «επίσημους» μαρξιστές για ένα δι
πλό εγχείρημα απώθησης της «αληθινής» θέσης του Μαρξ, υπό 
το πρόσχημα της αναίρεσης του αναρχισμού: απώθηση της θέσης 
για τη βίαιη επανάσταση, που πρέπει «να συντρίψει την αστική 
κρατική μηχανή», και απώθηση της θέσης για τον μαρασμό του 
προλεταριακού Κράτους, που δεν πρέπει πια να είναι παρά ένα 
«ημι-Κράτος»6. Εξ ου και η τάση του Λένιν προς την πλήρη ταύτι

* Βλ. στο ίδιο, σελ. 11. Οι συγγραφείς του Μανιφέστου γράψουν στον Πρόλογο της 
γερμανικής έκδοσης, το 1872: «Μερικά μέρη (από το Μανιφέστο, Σ. τ. Μ.) θα μπο
ρούσαν εδώ και εκεί να διορθωθούν» (υπογράμμιση δική μας).
6. Για να το πούμε διαφορετικά: αντικρούντας την επιλογή της ορθοδοξίας ανάμεσα 
στην Κριτική του Προγράμματος της Γκότα και στο Α ντι-Ντύρινγκ, ο Λένιν επιχειρεί 
να συνδυάσει τα δύο αυτά έργα και καταλήγει έτσι σε μία νέα θέση. Βλ. τη μελέτη
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ση του σοσιαλισμού και της δικτατορίας του προλεταριάτου. Οι 
δύο αυτές κριτικές, που είναι συνδεδεμένες με τις δύο μεγάλες 
κρίσεις της 2ης Διεθνούς, έχουν τις αναφορές τους σε ταυτόσημα 
κείμενα του Μαρξ —αυτά της «δεύτερης τομής», ή της «διόρθω
σης», τα οποία μόλις αναφέραμε —και προϋποθέτουν και οι δυο 
την παραδοχή της. Αυτό σημαίνει ότι η εν λόγω τομή, μπορεί μεν 
να είναι αναμφισβήτητη, αλλά η σημασία της απέχει πολύ από το 
να έχει αποσαφηνισθεί.

Η διόρθωση του Μαρξ αφορά αποκλειστικά, από πρώτη άπο
ψη, στο πρόβλημα της επαναστατικής διαδικασίας, της μορφής 
και του ρόλου που αποκτά το Κράτος μέσα της, όταν κατοχυρω
θεί η πολιτική νίκη του προλεταριάτου' αφορά δηλαδή στο «μελ
λοντικό Κράτος». Αν όμως η επανεξέταση και επανεπεξεργασία 
της αντίληψης περί Κράτους είναι αναπόφευκτη, αυτό συμβαίνει 
γιατί ο Μαρξ έχει από καιρό ήδη έρθει σε ρήξη με τον ουτοπισμό, 
που προσπαθούσε να κατασκευάσει, στο επίπεδο του ιδανικού, 
«μοντέλα» θεσμών, για να τα παρουσιάσει ως «λύση» που θα πρέ
πει να εφαρμοσθεί στη θέση του σημερινού Κράτους' τη ρήξη αυτή 
του Μαρξ με τον ουτοπισμό θα την επισημάνει σωστά ο Λένιν 
κριτικάροντας τον Μπερνστάιν στο σχολιασμό των κειμένων του 
Εμφυλίου Πολέμου στη Γαλλία, στα οποία υιοθετείται και πάλι η 
έννοια «κρατική μηχανή» (Staatmachinerie) και γίνεται προσπά
θεια να αποσυνδεθεί από την απλή αντίληψη μιας «νίκης της ε
κτελεστικής εξουσίας πάνω στη νομοθετική», αντίληψη που ανα
πτύχθηκε επίμονα στη 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη. 
Ο κομμουνισμός, σύμφωνα με τον ορισμό του στην Γερμανική Ι
δεολογία από τον οποίο δεν θα παρεκλίνει ποτέ ο Μαρξ, «δεν εί
ναι για μας ούτε μια κατάσταση πραγμάτων (Zustand) που πρέπει 
να δημιουργηθεί ούτε ένα ιδανικό το οποίο θα πρέπει να ακολου
θήσει σαν πρότυπό της η πραγματικότητα. Ονομάζουμε κομμου
νισμό την πραγιιατική κίνηση που καταργεί (aufhebt) τη σημερινή 
κατάσταση πραγμάτων. Οι όροι αυτής της κίνησης προκύπτουν 
από τις προϋποθέσεις που υπάρχουν σήμερα»*. Στο βαθμό που, 
με την Κομμούνα, συγκεκριμενοποιείται η τάση προς τον επανα
στατικό μετασχηματισμό του Κράτους (και η «καταστροφή της 
κρατικής μηχανής» είναι ένας πραγματικός μετασχηματισμός, 
όχι μία «κατάργηση» με την αναρχική έννοια του όρου), πρέπει 
να προσδιορίσουμε τις «προϋποθέσεις που υπάρχουν σήμερα» γι’ 
αυτόν το μετασχηματισμό, δηλαδή να προσδιορίσουμε στο αστι

μου Για τη δικτατορία του προλεταριάτου (ελληνική μτφρ., Εκδ. «Οδυοσέας», Αθήνα 
1978).
• Η Γερμανική Ιδεολογία, όπ. παρ., σελ. 81-82.
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κό Κράτος, στη δομή και στις λειτουργίες του, αυτό που αποτελεί 
αντικείμενο μετασχηματισμού, αυτό που δεν μπορεί να διατηρηθεί 
αμετάλλακτο στην πορεία της ταξικής πάλης.

Έτσι λοιπόν, σε ότι αφορά την «κρατική μηχανή», βρισκόμα
στε μπροστά σε μία απόπειρα ανάλυσης, που μπορεί μεν απλώς 
να σκιαγραφείται, αλλά τείνει να έρθει σε ρήξη με τις προηγούμε
νες αντιλήψεις σε δύο σημεία.

Αφ’ ενός μεν, απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από την 
αντίληψη περί Κράτους -έκφρασης, δηλαδή από το ζεύγος «κοι
νωνία -των- ιδιωτών/πολιτικό Κράτος», μέσα στο οποίο το Κρά
τος δεν είναι παρά η (αλλοτριωμένη) έκφραση της κοινωνίας 
-των- ιδιωτών, ή ο κώδικας με τον οποίο εκφράζονται οι αντιφά
σεις της. Η ανάλυση αυτή τείνει να αναγνωρίσει την προσίδια 
πραγματικότητα και ιστορική δραστικότητα της κρατικής βαθμί
δας, η οποία θα αναλυθεί με την περιγραφή του «καταμερισμού 
της εργασίας» της (το Κράτος είναι ένα «εξειδικευμένο σώμα»). 
Για να καταλάβουμε πόσο δύσκολη είναι αυτή η θεωρητική μετα
βολή, αρκεί να επισημάνουμε τη συνεχή συμπαράθεση στα κείμε
να του Μαρξ και του Ένγκελς δύο σειρών ορισμών, που είναι αν
ταγωνιστικοί και αντιφάσκουν έντονα μεταξύ τους:

— αφ’ ενός μεν, το Κράτος ορίζεται ως παρασιτικό σώμα*, «τε
ρατώδης απόφυση» ενοφθαλμισμένη στην κοινωνία, καρκίνωμα 
που τη διαβρώνει και εκμεταλλεύεται όχι μόνον τους πόρους της 
(φόροι, δημόσιο χρέος), αλλά και τις οργανωτικές της ικανότη
τες (τον διοικητικό συγκεντρωτισμό, τον γραφειοκρατισμό)'
— αφ’ ετέρου, επιχειρείται να προσδιορισθεί στους κόλπους του 
Κράτους η αντίφαση ανάμεσα στις «γενικές», «νόμιμες λειτουρ
γίες», που είναι «ελάχιστες αλλά σημαντικές», και στα «καθαρά 
καταπιεστικά όργανα» (βλ. Ο Εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία)**.

Εδώ πρόκειται, βέβαια, για την αποσαφήνιση του προβλήμα- 
.τος που θα τεθεί με την Κριτική του Προγράμματος της Γκότα: 
«Ποιά μεταβολή θα υποστεί το Κράτος σε μια κομμουνιστική 
κοινωνία; Με άλλα λόγια: ποιες κοινωνικές λειτουργίες θα διατη
ρηθούν στην κοινωνία αυτή, ανάλογες προς τις σημερινές λει
τουργίες του Κράτους; Μόνον η επιστήμη μπορεί να δώσει απάν
τηση σ’ αυτό το ερώτημα, κι ο οποισδήποτε συνδυασμός της λέ
ξης λαός με τη λέξη Κράτος δεν θα προωθήσει στο ελάχιστο τη 
λύση αυτού του προβλήματος...»***. Για να χρησιμοποιήσουμε

• Βλ. Κ. Μαρξ, Ο Εμφύλιος Πόλεμος στη Γαλλία, οτο Μαρξ-Ένγκελς, «Διαλεχτά 
Έργα», όη. παρ., σελ. 622.
· ·  Στο ίδιο, σελ. 622.
· · ·  Βλ. Κ. Μαρξ, Κριτική του Προγράμματος της Γκότα, όπ. παρ., σελ. 41.
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την ορολογία του Κεφαλαίου —η επεξεργασία του οποίου έγινε α
κριβώς στο διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις αναλύσεις του 
1847-1852 και στη νέα προβληματική της περιόδου 1871-1874, αλ
λά κατά παράδοξο τρόπο απουσιάζει από το γράμμα αυτών των 
τελευταίων —αυτό που επιδιώκεται εδώ είναι η τοποθέτηση του 
προβλήματος του Κράτους σε σχέση με την αναπαραγωγή των 
συνθηκών της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, με τη διπλή έν
νοια του όρου: αναπαραγωγή των υλικών συνθηκών παραγωγής 
και συγχρόνως αναπαραγωγή μιας κοινωνικής σχέσης μεταξύ 
τάξεων (καπιταλιστών και προλεταρίων), που είναι και συσχετι
σμός δυνάμεων. Αν το Κράτος παρεμβαίνει σε αυτή την αναπα
ραγωγή, αυτό γίνεται μόνον υπό τον όρο ότι το ίδιο αποτελεί μία 
δύναμη.

Συγχρόνως, καταλαβαίνουμε γιατί χάνει την εγχειρηματική α
ξία του το ζεύγος «κοινωνία -των- ιδιωτών/πολιτικό Κράτος»: 
επειδή στη σχέση των δύο όρων του συνεπάγεται μία κατάσταση 
του τύπου, όλα ή τίποτα. Το «πολιτικό Κράτος» στο οποίο αναφέ- 
ρεται αυτό το ζεύγος, δεν είναι άλλο από την ίδια την κοινωνία, 
στο βαθμό που είναι αλλοτριωμένη· ωστόσο της είναι εντελώς 
εξωτερικό. Το πρόβλημα που τίθεται τώρα, προκύπτει ακριβώς 
από το ότι το αστικό (ή καπιταλιστικό) Κράτος δεν είναι ούτε κα
θαρά «εσωτερικό», ούτε καθαρά «εξωτερικό» στη διαδικασία α
νάπτυξης της καπιταλιστικής παραγωγής, που υποτάσσει στα
διακά όλη την κοινωνική ζωή στις ανάγκες της. Αυτό που προ
σπαθούν να μελετήσουν ο Μαρξ και ο Ένγκελς σε μια σειρά κεί
μενα —όπου τους βλέπουμε να έρχονται σε σύγκρουση όχι μόνο 
με την επίσημη ιδεολογία του «φιλελευθερισμού» αλλά και με τον 
δικό τους ιστορικό υλισμό— είναι η σχέση ανάμεσα στην ανάπτυ
ξη των λειτουργιών του Κράτους και σε ένα νέο «στάδιο» επέκτα
σης του κεφαλαίου, που χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση της 
παραγωγής, την αυτονόμηση του χρηματιστικού κεφαλαίου και 
τις νέες μορφές διεθνούς ανταγωνισμού7.

7. Μαρτυρία γι' αυτό, μεταξύ άλλων, είναι και το ακόλουθο απόσπασμα αχό μία επι
στολή του Μαρξ στον Ντάνιελοον στις 10 Αχριλίου 1879: «Η εμφάνιση του συστήμα
τος των σιδηροδρόμων στα κυριότερα καπιταλιστικά κράτη επέτρεψε, και μάλιστα 
εχέβαλε σε κράτη όχου ο καπιταλισμός περιοριζόταν σε ορισμένους τομείς της κοι
νωνίας, να δημιουργήσουν και να μεγεθύνουν απότομα την καχιταλιοτική υπερδομή 
τους (Uberbau), σε βαθμό τελείως δυσανάλογο χρος τις μάζες του κοινωνικού σώμα
τος χου στην ουσία συνεχίζουν να χαράγουν σύμφωνα με παραδοσιακούς τρόπους. 
Δεν υχάρχει λοιχόν η παραμικρή αμφιβολία ότι στα κράτη αυτά, η δημιουργία των 
σιδηροδρόμων επιτάχυνε την κοινωνική και χολιτική αποδιοργάνωση, όπως και στα 
προηγμένα κράτη επέσπευσε την τελική ανάπτυξη της καπιταλιστικής παραγωγής 
και, στη συνέχεια, την έσχατη αλλαγή της. Σε όλα τα κράτη, με εξαίρεση την Αγ
γλία, οι κυβερνήσεις πλούτισαν και χροστάτευσαν τις εταιρίες των σιδηροδρόμων 
εις βάρος του δημοσίου χρήματος...».
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Το πρόβλημα, λοιπόν, είναι το εξής: το Κράτος ζει και ανα
πτύσσεται καταναλώνοντας υπερεργασία, την οποία «αντλεί» με 
ειδικές διαδικασίες (φορολογία, οργάνωση της χρηματιστικής 
κερδοσκοπίας)' τι γίνεται, όμως, αυτή η υπερεργασία (που απο
κρυσταλλώνεται σε χρήμα); Καταναλώνεται τελείως ανώφελα 
(καθαρός «παρασιτισμός»); Επανεισάγεται στην συνολική διαδι
κασία παραγωγής, κατά τρόπο που να προσανατολίζει την καπι
ταλιστική της ανάπτυξη, με αντίτιμο την όξυνση των αντιφάσεών 
της; Για να το διατυπώσουμε με όρους που δεν θα μπορούσαν να 
είναι ταυτόσημοι με εκείνους του Μαρξ: πώς να εξετάσουμε τον 
δομικό χαρακτήρα της κρατικής παρέμβασης, χωρίς ωστόσο να 
του προσδώσουμε, κατά τρόπο απολογητικό, λειτουργικό χαρα
κτήρα; Η ακόμα, σύμφωνα με μία εναλλακτική διατύπωση που ε
παναλαμβάνεται συνεχώς στο λογο του Μαρξ και του Ενγκελς 
(βλ. Ο Εμφύλιος Π όλεμος στη Γαλλία: «Αυτή η ενότητα των μεγά
λων εθνών, μολονότι δημιουργήθηκε με τη βία στην αρχή. έχει γί
νει τώρα δυναμικός συντελεστής της κοινωνικής παραγωγής»*), 
πώς να αναλύσουμε τα προοδευτικά, από ιστορική άποψη, αποτε
λέσματα ενός κοινωνικού «μηχανισμού», που στην ουσία είναι 
κατασταλτικός; Βλέπουμε ότι πρόκειται, τελικά, για την παλιά 
σοσιαλιστική (Σαιν-Σιμόν) και, από την άλλη πλευρά, οικονομι- 
στική προβληματική περί των παραγωγικών και μη παραγωγικών 
κοινωνικών λειτουργιών' κατά συνέπεια, πρόκειται για τον τρόπο 
με τον οποίο ορίσθηκε η κίνηση των «παραγωγικών δυνάμεων» 
της κοινωνίας, στη φάση της συγκρότησης του ιστορικού υλι
σμού.

Λέγαμε παραπάνω ότι η αντίληψη του Μαρξ, έτσι όπως σκια- 
γραφείται στον Εμφύλιο Πόλεμο στη Γαλλία, τείνει να έρθει σε ρή
ξη με την αντίληψη περί Κράτους-έκφρασης. Αλλη μία ένδειξη 
γι’ αυτό είναι η ακόλουθη: από τον Εμφύλιο Πόλεμο στη Γαλλία 
αρχίζει να τονίζεται περισσότερο από άλλοτε ο καταναγκαστικός 
χαρακτήρας του Κράτους —«μέσον υποδούλωσης της εργασίας 
στο κεφάλαιο»**, «παλιά καταπιεστική μηχανή»***, «τίποτε άλ
λο από μια μηχανή για την καταπίεση μιας τάξης από μια άλλη, 
τόσο στη ρεμπουμπλικανική δημοκρατία όσο και στη μοναρ
χία»****, κτλ. Είναι ενδεικτικό, όμως, ότι αυτή η εμμονή —που 
αποβλέπει στην καταπολέμηση του «δεισιδαιμονικού σεβα
σμού»**** ο οποίος έχει διαδοθεί στην εργατική τάξη και σε αυτά

* Βλ. Κ. Μαρξ, Ο Εμφύλιος Πόλεμος στη Γαλλία, όπ. παρ., σελ. 623.
· ·  Στο ίδιο, σελ. 620.
· · ·  Στο ίδιο, (ακό την Εισαγωγή κου έγραψε ο Ένγκελς στην έκδοση του 1891), σελ. 
574.
· · · ·  Στο ίδιο, σελ. 576.
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τα ίδια τα εργατικά κόμματα, και φαίνεται να εκπορεύεται άμεσα 
από τις θέσεις του Κομμουνιστικού Μανιφέστου τις οποίες παρα
θέσαμε προηγουμένως— αυτή η εμμονή, λοιπόν, δεν οδηγεί διό
λου στην επικύρωση του άκρως εργαλειακού χαρακτήρα αυτής 
της αντίληψης του Μαρξ. Και αυτό γιατί διαπλέκεται με μία «ε- 
πανάδραση», η οποία, από αυτή την άποψη, αλλάζει τα πάντα. 
Το Κράτος είναι ένα εργαλείο (καταπίεσης, ταξικής κυριαρχίας), 
με τα «όργανα» και τις «τεχνικές» του, αλλά δεν αποτελεί το α
πλό όχημα κάποιας ταξικής «βούλησης». Συνακόλουθα, η κυ
ρίαρχη τάξη, στη σχέση της προς το Κράτος, μπορεί ολοένα και 
λιγότερο να θεωρείται ως «υποκείμενο». Το Κράτος, στη δομή 
του, θα πρέπει να αναλυθεί μάλλον ςος «ταξικό Κράτος», ως Κρά
τος που αντιστοιχεί στην ύπαρξη ταξικών ανταγωνισμών και που 
είναι προορισμένο να τους «αναπαράγει». Αυτό σημαίνει ότι η 
«τελειοποίηση της κρατικής μηχανής» —τα στάδια της οποίας 
προσπαθεί να διαγράψει ο Μαρξ διαμέσου της διαδοχής των «πο
λιτικών επαναστάσεων», που πορεύονται από την απόλυτη μο
ναρχία στη βοναπαρτική Αυτοκρατορία του Λουδοβίκου Ναπο- 
λέοντα και στην Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία (αξίζει να επισημαν- 
θεί η εύνοια του Μαρξ για την περίπτωση της Γαλλίας, που τη α
νάγει σε πρότυπο τυπικής ανάπτυξης) —δεν μπορεί επ’ ουδενί λό
γω να αναχθεί στην ενσυνείδητη κατασκευή ενός εργαλείου από 
την αστική τάξη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της υπόθεσής 
της.

Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι, κάτω από τον όρο της αυτο
νόμησης του Κράτους —που ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην προβλη
ματική περί αλλοτρίωσης— ο Μαρξ προσπαθεί μάλλον να σχη
ματίσει μία εικόνα για τον ρόλο ποιι παίζει το Κράτος στη συγκρό
τηση της «μπουρζουαζίας» σε τάξη, διαμέσου της λύσης (κάθε άλ
λο παρά ειρηνικής τις περισσότερες φορές) που δίνει στις αντιθέ
σεις συμφερόντων μεταξύ διαφόρων μερίδων —ή καλύτερα, δια
φόρων τύπων «αστικής τάξης», που έλκουν την καταγωγή τους 
από διαφορετικές λειτουργίες στην καπιταλιστική εκμετάλλευση 
και από διαφορετικές στιγμές της ανάπτυξής της. Έτσι, αν η 
συγκρότηση της μπουρζουαζίας σε τάξη (σχετικά) ενιαία δεν θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ότι προέρχειται από το Κράτος, απ’ την 
άλλη, πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η συγκρότηση συντελείται μό
νο μέσα στη μορφή του Κράτους (βλ. επίσης και πάλι το κεφάλαιο 
περί «εργοστασιακής νομοθεσίας» στο Κεφάλαιο, η οποία παρου
σιάζεται ως η «πρώτη οργανωμένη αντίδραση της κοινωνίας» 
στη σπατάλη και την καταστροφή των ανθρώπινων παραγωγι
κών δυνάμεών της, αλλά και ως καλώς εννοούμενο συμφέρον του 
κεφαλαίου... απέναντι στους μεμονωμένους καπιταλιστές).

Τώρα αποσαφηνίζονται οι λόγοι για τους οποίους ο Μαρξ και ο
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Ένγκελς θεωρούσαν βασικό για την Κομμούνα του Παρισιού να 
«παραμερίσει την παλιά καταπιεστική μηχανή»* και συγχρόνως 
«να εξασφαλίσει τον εαυτό της από τους ίδιους της τους εκπρο
σώπους και υπαλλήλους... προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η με
τατροπή —αναπότρεπτη σε όλα τα προηγούμενα καθεστώτα— 
του Κράτους και των οργάνων του, από υπηρέτες της κοινωνίας 
που είναι στην αρχή σε αφέντες της»**, όπως γράφει ο Ένγκελς 
στην Εισαγωγή του (1891) στον Εμφύλιο Πόλεμο στη Γαλλία. Αυ
τή η μηχανή έχει τη δική της λογική, είναι σίγουρα ένα όργανο, 
αλλά με την έννοια του αυτόματου μάλλον παρά του εργαλείου. 
Μία τέτοια μηχανή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί «αμετάλλα
κτη» από την εργατική τάξη, για «να την κάνει να λειτουργήσει 
για τους δικούς της σκοπούς»***. Είναι γνωστό ότι αυτό το συμ
πέρασμα του Μαρξ αποτελεί και το αφετηριακό σημείο των αντι- 
τιθέμενων ερμηνειών του Μπερνστάιν και του Λένιν. Και καταλα
βαίνουμε γιατί: τη στιγμή ακριβώς που καθορίζει ως πρακτικό κα
θήκον στο προλεταριάτο την χωρίς όρους «καταστροφή» (Zer- 
brechen) του αστικού Κράτους, αναιρεί οριστικά στη θεωρία το α- 
φηρημένο φιλοσοφικό σχήμα του «όλα ή τίποτα» (Κράτος ή κοι
νωνία) και το αντικαθιστά με το πρόβλημα ενός μετασχηματι
σμού. Ή , για να το πούμε διαφορετικά: χωρίς να εγκαταλείπει τη 
θέση, και σε συμφωνία με το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, ότι η ε
πανάσταση είναι κατάκτηση της κρατικής εξουσίας —άρα ότι η 
κρατική εξουσία αποτελεί αντικείμενο κατάκτησης— αυτό το 
συμπέρασμα του Μάρξ ορίζει στο εξής ότι η εν λόγω «εξουσία» 
είναι λειτουργία —στα αποτελέσματα της, στην ιστορική της ση
μασία— της δομής του κρατικού μηχανισμού («μηχανής»). Αυτή 
η δομή λοιπόν είναι, τελικά, καθοριστική.

• Στ ο ίδιο, σελ. 574.
· ·  Στο ίδιο, σελ. 574 και 575.
· · ·  Στο ίδιο. σελ. 617.
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3. Από το «κόμμα-συνείδηση» 
στο «κόμμα-οργάνωση»

Μπορούμε τώρα να επανέλθουμε στο πρόβλημα του επαναστα
τικού κόμματος.

Αφού η πρώτη αντίληψη περί Κράτους το ταυτίζει με την «πολι
τική σφαίρα», την αλλοτριωμένη και αντεστραμένη αναπαρά
σταση των συγκρούσεων συμφερόντων της «κοινωνίας -των- ι
διωτών» (αφού στην ουσία του το αστικό Κράτος είναι το αποτέ
λεσμα αντιστροφής, που συγκροτεί σε μία απατηλή κοινότητα 
τυπικά ίσων «πολιτών» τους πραγματικούς ανθρώπους, οι οποίοι 
χωρίζονται σε πλούσιους και φτωχούς, ιδιοκτήτες και μη ιδιοκτή
τες, αστούς και προλετάριους), καταλαβαίνουμε γιατί σε μια σει
ρά μαρξιστικές αναλύσεις για το κόμμα δεσπόζει το πρόβλημα 
της ταξικής συνείδησης. Καταλήγουν σε αυτό που, σχηματικά, θα 
μπορούσαμε να ονομάσουμε θέση περί του «κόμματος-συνείδη- 
σης». Απεναντίας, η δεύτερη αντίληψη περί Κράτους το ταυτίζει 
πρώτα απ’ όλα με την υλική υπόσταση μιας «μηχανής» ή ενός 
«μηχανισμού», του οποίου τα όργανα, που δημιουργούνται από έ
ναν ιδιότυπο «καταμερισμό της εργασίας», εκπληρώνουν μία σα
φώς πραγματική (και όχι «απατηλή») λειτουργία στην πάλη των 
τάξεων. Η δεύτερη αυτή αντίληψη περί Κράτους συνεπιφέρει, δυ
νάμει, και μία αντίστοιχη μετατόπιση στην αντίληψη περί κόμμα
τος, που, σχηματικά, μπορούμε να ονομάσουμε θέση περί του 
«κόμματος-οργάνωσης», στην οποία δεσπόζει το πρόβλημα της 
ιυκτικής και στρατηγικής όιευθυνσης της επαναστατικής πάλης. 
Ας προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε εκ νέου αυτήν τη μετατόπι
ση.
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Αν το αστικό Κράτος είναι πρώτα απ’ όλα μία φενακισμένη 
αναπαράσταση της κοινωνίας, προορισμένη να συγκαλύπτει τον 
εσωτερικό ανταγωνισμό της (και υλοποιούμενη στις μορφές του 
«δημοσίου» δικαίου), τότε το πρόβλημα του επαναστατικού κόμ
ματος έγκειται στον αποφενακισμό που πρέπει να πραγματοποιη
θεί στην αυτοσυνείδηση της επαναστατικής τάξης. Η ταξική συ
νείδηση που πραγματώνεται μέσα στο κόμμα, αντιτάσσεται στην 
πολιτική «αλλοτρίωση», κάνει να αναδυθεί απέναντι της η γυμνή 
πραγματικότητα της εκμετάλλευσης και τα κοινά συμφέροντα 
του προλεταριάτου, που είναι συγχρόνως τα γενικά συμφέροντα 
της ιστορικής τάσης προς τον κομμουνισμό —τάσης που εγγρά- 
φεται στον ανταγωνισμό της κοινωνίας -των- ιδιωτών. Επομένως, 
είναι η ίδια η εκμεταλλευόμενη τάξη που μετατρέπεται σε κόμμα 
«αυτόνομο», στους κόλπους της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων. 
Στη συνέχεια, διαμέσου της δικής της διάλυσης (μέσα στην επα
νάσταση), πραγματοποιώντας τη δική της κατάργηση ως κόμμα, 
καταλήγει αυτόχρημα στην κατάργηση των τάξεων, άρα στην κα
τάργηση κάθε διάκρισης ανάμεσα σε «κοινωνία» και «Κράτος». 
Σε φιλοσοφική γλώσσα: το «κόμμα» είναι ο αναγκαίος διάμεσος 
μεταξύ της εμφάνισης της τάξης και της κατάργησής της.

Πρέπει να δούμε τις αντιφάσεις αυτής της προβληματικής, που 
δεσπόζει ωστόσο στις περισσότερες από τις διατυπώσεις του 
Κομμουνιστικού Μανιφέστου, και που οι διαδοχικές της παραλ
λαγές εκτείνονται από την Κατάσταση της εργατικής τάξης στην  
Αγγλία  (1844), στη Γερμανική Ιδεολογία (1845), μετά στην Αθλιό
τητα της Φιλοσοφίας (1846) και στη 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβί
κου Βοναπάρτη (1852).

Η προβληματική αυτή εκπορεύεται άμεσα —έστω και διαμέ
σου μιας εσωτερικής κριτικής— από την αστική νομική προβλη
ματική περί «φυσικού δικαίου», όπου οι έννοιες «τάξη» και «κόμ
μα» υποδηλώνουν τη διαίρεση της κοινωνίας εναντίον του εαυτού 
της (βλ. Ρουσώ, Το Κοινωνικό Συμβόλαιο, II, 2-3, και IV, 1-2). Με 
τη διαφορά ότι, ενώ το φυσικό δίκαιο —τουλάχιστον στη ρουσωϊ- 
κή εκδοχή του— θεωρεί την άρνηση του κόμματος (και της δια
φοράς των κομμάτων) σαν τον όρο που εγγυάται τη μη ύπαρξη 
των τάξεων, και επομένως τη δυνατότητα ύπαρξης του δημοκρα
τικού Κράτους (ή της ταυτότητας του Κράτους και του λαού), ο 
Μαρξ χαρακτηρίζει τη συγκρότηση της τάξης σε κόμμα σαν την 
ιστορική εκείνη διαδικασία που οδηγεί στην άρνηση του Κρά
τους, και μόνον έτσι στην επίτευξη της πραγματικής δημοκρα
τίας. Αυτή η διαφορά, όμως, δεν καταργεί τη χαρακτηριστική 
«διαλεκτική» της νομικής ιδεολογίας ανάμεσα στην καθολικότη- 
τα, την αλήθεια (ή την αυθεντικότητα) και τη συνείδηση: το φαινο
μενικά «ιδιαίτερο» συμφέρον του προλεταριάτου καλύπτει στην 
πραγματικότητα μία ουσιώδη καθολικότητα, για τον λόγο ότι,
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καθώς υπόκειται σε ριζική εκμετάλλευση, δεν τείνει προς μία νέα 
κυριαρχία, αλλά προς την κατάργηση κάθε ταξικής διαφοράς. 
Είναι αυτή η καθολικότητα που, κατά βάθος, κινεί τη διαδικασία 
της συγκρότησης της τάξης (προλεταριακής) σε κόμμα (κομμου
νιστικό) και εγγυάται, κατά συνέπεια, την αυθεντικότητα της αυ
τοσυνείδησής της —σε αντίθεση με τη μη αυθεντικότητα της ιδεο
λογικής συνείδησης που ενσαρκώνεται στο πολιτικό Κράτος, το 
οποίο παρουσιάζει ως καθολική τη διαιώνιση ενός ιδιαίτερου συμ
φέροντος: της αστικής ιδιοκτησίας.

Την «υλιστική» μεταγραφή αυτής της θέσης θα τη βρούμε στην 
Κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία  και στο Κομμουνι
στικό Μανιφέστο: παρουσιάζεται με τη μορφή της περιγραφής 
των υλικών συνθηκών ζωής του προλεταριάτου, που το οδηγούν 
ήδη στη «διάλυση της αστικής κοινωνίας» και το μεταβάλλουν 
σε καθολική τάξη, αφού στερείται οποιασδήποτε ιδιοκτησίας, και 
με αυτή την έννοια οποιουδήποτε κεκτημένου «συμφέροντος» 
που θα είχε να αξιοποιήσει —«μην έχοντας να χάσει παρά τις α
λυσίδες της»' είναι μία τάξη που η βιομηχανική επανάσταση την 
έχει αποσπάσει από όλους τους παραδοσιακούς κοινωνικούς δε
σμούς (θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια), και κατά συνέπεια δεν έ
χει καμιά απολύτως αυταπάτη για τη φύση των σύγχρονων κοινω
νικών σχέσεων.

Για τον Μαρξ, όμως, η θέση περί «κόμματος-συνείδησης», με 
αυτήν της τη μορφή, δεν μπορεί να υποστηριχθεί, γιατί, σε τελική 
ανάλυση, 6α σήμαινε ότι η επαναστατική πολιτική ταυτίζεται με 
τη συνειδητοποίηση και τα αποτελέσματά της— σε αυτό βέβαια 
οδηγήθηκαν και αυτό αποδέχτηκαν όλοι αυτοί που, μεταγενέστε
ρα, και ιδιαίτερα σε αντιπαράθεση με τη «μηχανιστική» αντίλη
ψη της 2ης και της 3ης Διεθνούς, αναζήτησαν σε μία φιλοσοφία 
της «τάξης», ως «ιστορικού υποκειμένου», τα μέσα για τη διόρ
θωση του επίσημου μαρξισμού και λενινισμού (όπως ο Λούκατς). 
Ο Μαρξ, όμως, άσκησε ευθύς εξ αρχής κριτική σε αυτή την ξεκά
θαρα ιδεαλιστική θέση- μπορούμε να πούμε μάλιστα, ότι η κριτι
κή κάθε πιθανότητας να ταυτισθεί η πολιτική με τα αποτελέσματα 
και τις μορφές της συνείδησης, αντιπροσωπεύει από την αρχή ήδη 
το απροσμείωτο στοιχείο του υλισμού, τον κινητήριο μοχλό της 
θεωρητικής εξέλιξης του Μαρξ και της σταδιακής του ρήξης με 
όλη την αστική ιδεολογία. Τη μη δυνατότητα αυτής της ταύτισης 
ο Μαρξ τη διαπιστώνει αρχικά στην απόκλιση ανάμεσα στην ιδε
ολογία του Διαφωτισμού και στην πραγματική ιστορία της Γαλλι
κής Επανάστασης που διέπεται από αυτή την ιδεολογία, και στη 
συνέχεια ανάμεσα στον ουτοπικό σοσιαλισμό και στον αγώνα 
της εργατικής τάξης. Από το 1843 ήδη είχε γράψει: η πολιτική δεν 
είναι ούτε εκπαίδευση, ούτε προπαγάνδα («δεν παρουσιαζόμαστε 
στον κόσμο δογματικά με μια νέα αρχή που θα ’λεγε: ιδού η αλή
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θεια, προσκυνήστε την!»), αλλά υλικός αγώνας: «αντικαταστεί- 
στε τα όπλα της κριτικής με την κριτική των όπλων» (επιστολή 
στον Ρούγκε).

Έτσι, τη στιγμή ακριβώς που ο Μαρξ περνά από τον επανα
στατικό ανθρωπισμό στον επαναστατικό κομμουνισμό, του είναι 
απαραίτητο να επιχειρήσει μία υλιστική αντιστροφή στο εσωτερι
κό της θέσης περί «κόμματος-συνείδησης»: η συγκρότηση της 
ταξικής συνείδησης —η ακόμα, σύμφωνα με την ορολογία της Α 
θλιότητας της Φιλοσοφίας και της 18ης Μπρυμαίρ του Λουδοβί
κου Βοναπάρτη, το πέρασμα από την «τάξη καθ’ εαυτή» στην 
«τάξη για τον εαυτό της» —δεν είναι ένα διανοητικό εγχείρημα, 
αλλά, πριν απ’ όλα, μία πρακτική διαδικασία. Είναι το άθροισμα, 
η σταδιακή συσσωμάτωση όλων των πρακτικών ενοποίησης και 
οργάνωσης των εργατών στην πορεία των αγώνων τους εναντίον 
της εκμετάλλευσης. Πράγμα που προϋποθέτει, αν όχι ότι αυτές οι 
πρακτικές τείνουν να συγχωνευθούν σε ένα ενιαίο θεσμικό πλαί
σιο, τουλάχιστον ότι συγκλίνουν αυθόρμητα. Θα δούμε ότι εδώ α
νακύπτει ένα σημαντικό πρόβλημα, στο βαθμό που αυτή η σύγ
κλιση είναι «διεθνής» στο περιεχόμενο και εθνική στη «μορφή» 
της, δηλαδή, κατά τρόπο αντιφατικό, αντίθετη προς το Κράτος 
και εξαρτημένη από αυτό, «επικεντρωμένη» και «αποκεντρωμέ
νη» σε σχέση με το Κράτος, που το δικό του κέντρο είναι πάντα ε
θνικό.

Το προλεταριάτο δεν υπάρχει σαν τάξη από μόνο το γεγονός ό
τι οι εργάτες υπόκεινται όλοι σε ανάλογες συνθήκες εκμετάλλευ
σης' αντίθετα, αυτή η ίδια η καπιταλιστική σχέση βασίζεται στον 
ανταγωνισμό μεταξύ των εργατών (βλ. Κομμουνιστικό Μανιφέ
στο, Αθλιότητα της Φιλοσοφίας). Το μόνο αμ^σο, αυθόρμητο α
ποτέλεσμα της καπιταλιστικής σχέσης παραγωγής, δεδομένου ό
τι τη βάση της την αποτελεί η εργατική δύναμη ως «εμπόρευμα», 
είναι να καταστρέφει, εξατομικεύοντάς την, την τάξη των εργα
τών την οποία τείνει να παράγει. Ά ρα η πάλη των τάξεων και μό
νον αυτή συγκροτεί τους εργάτες σε τάξη, επιβάλοντάς τους στα
διακά την υπερίσχυση της κοινής τους αντιπαλότητας προς το 
κεφάλαιο έναντι του μεταξύ τους ανταγωνισμού. Μπορούμε να 
πούμε λοιπόν, κυριολεκτώντας, ότι το «κόμμα» είναι δυνάμει 
ταυτόσημο προς την ίδια την τάξη, επειδή προσδιορίζει το επανα
στατικό της γίγνεσθαι που, στην πράξη, τη συγκροτεί σε αυτόνομη 
δύναμη και μόνον αυτό της προσδίδει ιστορική ύπαρξη.

Ειδικότερα, αυτή η θέση σημαίνει ότι η συγκρότηση των συνδι
καλιστικών οργανώσεων, που πρότυπό τους είναι το βρετανικό 
«τρέιντ-γιούνιον», δεν αντιπροσωπεύει ένα φαινόμενο ξεχωριστό 
από τη συγκρότηση του κόμματος' ούτε είναι μία φάση προορι
σμένη να αποκρυσταλλωθεί σε κάποια ειδική οργάνωση, που θα 
ανακάλυπτε το σκοπό της μέσα στους ίδιους τους κόλπους της
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(στην αυτονόμηση κάποιας μορφής, «διεκδικητικής», της ταξι
κής πάλης). Σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, «κάθε 
ταξικός αγώνας είναι πολιτικός»*. Η δημιουργία των συνδικάτων 
είναι, σαν τέτοια, μία καθοριστική στιγμή  για τη συγκρότηση της 
τάξης, άρα του επαναστατικού κόμματος, μία στιγμή μέσα στην 
οποία συντελείται ακριβώς η συνειδητή αναγνώριση της ταξικής 
ενότητας.

Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα που πρέπει να σχολιασθούν.

Το πρώτο ζήτημα είναι ότι η θεωρητική αυτή αντίληψη δεν μπο
ρεί να γίνει κατανοητή, αν δεν συσχετισθεί όχι μόνο με τη φιλοσο
φική προβληματική από την οποία εκπορεύεται η λογική της, αλ
λά και με την ιστορική συγκυρία μέσα στην οποία ο Μαρξ και ο 
Ένγκελς βρίσκουν την επαλήθευσή της. Μπορούμε να πούμε, 
σχηματοποιώντας βέβαια, ότι η θέση του Κομμουνιστικού Μανι
φέστου βασίζεται σε μία θεωρητική «σύνθεση» των τάσεων που 
παρατηρούνται, αφ’ ενός μεν, στην ιστορία του αγγλικού χαρτι- 
σμού και, αφ’ ετέρου, στην ιστορία των επαναστατικών εγχειρη
μάτων του γαλλικού προλεταριάτου, που κατ’ εξοχήν μορφή τους 
ήταν ο μπλανκισμός  και η Ένωση των Κομμουνιστών, αρχικά, α
πλώς μία προέκτασή τους. Μπορούμε να πούμε μάλιστα ότι αυτή 
η «σύνθεση» αντανακλά τον προσωπικό ρόλο που έπαιξε ο 
Μαρξ, και κυρίως ο Ένγκελς, στη σύνδεση των δύο αυτών κινη
μάτων —διαμέσου ορισμένων από τους εκπροσώπους τους— που 
μέχρι τότε δεν είχαν καμιά απολύτως σχέση μεταξύ τους (βλ. 
Συμβολή στην ιστορία της Ένωσης των Κομμουνιστών, 1885). Ο 
χαρτισμός ήταν το πρώτο παράδειγμα «μαζικού κόμματος» με 
εργατική βάση, που συνδύαζε τους οικονομικούς στόχους (σύνδε
σμοι αλληλοβοήθειας, ημέρα δέκα εργάσιμων ωρών) με τους πο
λιτικούς (καθολικό δικαίωμα ψήφου) και εφάρμοζε τη μαζική 
δράση (απεργίες, διαδηλώσεις, προβολή αιτημάτων). Ο μπλανκι- 
σμός ήταν μία ιδεολογική «πρωτοπορία» (μετάβαση από τον εξι- 
σωτισμό στον κομμουνισμό), που έθετε σαν στόχο του την κατά- 
κτηση της κρατικής εξουσίας από τους εργαζόμενους. Στην αντί
ληψή τους για το κόμμα, λοιπόν, ο Μαρξ και ο Ένγκελς προβλέ
πουν μία ανάπτυξη των ταξικών αγώνων που θα συνδύαζε τις δύο 
αυτές εμπειρίες και θα διόρθωνε αμοιβαία τους περιορισμούς 
τους. Γιατί, στον χαρτισμό, το μαζικό κίνημα επεκτείνεται σε βά
ρος της αυτονομίας του προλεταριάτου, τείνει να καθυποτάξει 
την ταξική θέση στους στόχους του μικροαστικού δημοκρατι
σμού' ενώ, στον μπλανκισμό, η προλεταριακή «καθαρότητα»

• Βλ. Κ. Μαρξ-Φρ. Ένγκελς Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπ. παρ., 
σελ. 30.
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τείνει μεν να ξεπεράσει αυτόν τον δημοκρατισμό, αλλά απομονώ
νεται στις σέκτες και εγκλωβίζεται στην τακτική των εξεγέρσε
ων, κάτι που ο Μαρξ και ο Ένγκελς θεωρούν σαν συνέπεια της α
νεπαρκούς εργατικής βάσης του.

Για να μελετήσουν τις μορφές αυτού του συνδυασμού, ο Μαρξ 
και ο Ένγκελς προσδιορίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
διαμορφώνεται στην πράξη η ταξική συνείδηση. Οι συνθήκες αυ
τές δημιουργήθηκαν, αφ’ ενός μεν, από την εξέλιξη της καπιταλι
στικής βιομηχανικής επανάστασης που ευνοεί τη σύγκλιση των 
αγώνων (συγκέντρωση της παραγωγής, των εργατικών αστυκών 
οικισμών, συνέπειες των οικονομικών κρίσεων που απειλούν συλ
λογικά την επιβίωση των εργατών)- αφ’ ετέρου, υπάρχουν και 
συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πολιτική ιστορία: είναι η 
ίδια η αστική τάξη που οδήγησε το προλεταριάτο να συγκροτηθεί 
σε πολιτικό κόμμα, στο βαθμό που δεν μπορεί να ολοκληρώσει 
τη δική της αντιφεουδαρχική ή αντιαριστοκρατική επανάσταση, 
αν δεν κινητοποιήσει και ενεργοποιήσει με το μέρος της τη μάζα 
των εργαζομένων, ως δύναμη ρήξης, ωθώντας τους έτσι σε έναν 
εθνικό αγώνα που θα λήξει με την επικράτηση των δικών τους 
στόχων (είναι η αντίληψη ϊιερί «διαρκούς επανάστασης»).

Το δεύτερο ζήτημα που πρέπει να σχολιάσουμε, είναι το εξής: 
αν η αντίληψη περί επαναστατικού κόμματος είναι άμεσα συνδε- 
δεμένη με εκείνην περί Κράτους («πολιτικού»), η αντιστοιχία 
τους παρουσιάζει μία σημαντική δισσυμετρία, την οποία μπορού
με να συνοψίσουμε δείχνοντας την τελείως διαφορετική φύση της 
σχέσης των δύό τάξεων με την ξεχωριστή πολιτική έκφρασή 
«τους». Οι όροι που πρέπει να συγκριθούν είναι, αφ’ ενός μεν, η α
στική τάξη και το Κράτος και, αφ’ ετέρου, το προλεταριάτο και το  
επαναστατικό κόμμα (κομμουνιστικό) —και όχι (το υπογραμμί
ζουμε αυτό) κάθε τάξη, το κόμμα «της», και, απ’ την άλλη, το 
Κράτος ή η «κρατική εξουσία», ως κοινός όρος αναφοράς. Ό 
πως υπάρχει μία ιστορική εσωτερική σχέση ανάμεσα στο προλε
ταριάτο και στο κομμουνιστικό κόμμα, έτσι υπάρχει και μία αν
τίστοιχη σχέση ανάμεσα στην αστική τάξη και στο Κράτος. Ό 
πως είδαμε, όμως, στην πρώτιι αντίληψη, η σχέση ανάμεσα στην 
αστική τάξη και στο Κράτος είναι ουσιαστικά εκπροσωπευτική, 
με τις δύο έννοιες του όρου: «εκπροσώπηση» της κοινωνίας με 
μία αλλοτριωμένη μορφή (συμπεριλαμβπνομένης και της εκπρο
σώπησης από τον κοινοβουλευτικό μηχανισμό), και εκπροσώπη
ση της αστικής τάξης από το Κράτος, που το εξουσιοδοτεί ως εκ
φραστή των κοινών της συμφερόντων. Αντίθετα, η σχέση του 
προλεταριάτου προς το κόμμα είναι μη εκπροσωπευτική  πρόκει
ται για μία οργανική σχέση του προλεταριάτου προς τον εαυτό 
του, ή τουλάχιστον προς τη δυνητική συγκρότησή του σε επανα
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στατική ταξη —και μόνο μι: ιιυτή την έννοια μπορούμε να μιλάμε 
για «πρωτοπορία»: το προλεταριάτο είναι η μοναδική τάξη t»K 
κοινωνίας που αποτελεί από μόνη της τη δική της πρωτοπορία. 
Αποκλείεται να θεωρήσουμε το κόμμα σαν έναν οργανισμό εξου
σιοδοτημένο από την τάξη να διευθύνει τον πολιτικό της αγώνα, 
και μάλιστα να την εκπροσίοπηί μέσα στο Κράτος.

Αυτο σημαίνει ότι ο Μαρς και ο Ένγκελς έχουν απορρίψει ευ
θύς εξ’ αρχής το πολιτικο-κοινωνιολογικό «μοντέλο», που στη 
συνέχεια θα γίνει ο κοινός τόπος του «μαρξισμού» της 2ης και 
της 3ης Διεθνούς: το μοντέλο της διπλής-μονόπλευρης αντιστοι
χίας ανάμεσα σε μία τοπογραφία των «κοινωνικών τάξεων» και 
μία αντίστοιχη των «πολιτικών κομμάτων», που καθορίζει για 
κάθε τάξη μία πολιτική εκπροσώπηση (ή έκφραση) μέσα στη 
σφαίρα της πολιτικής, με μορφή κόμματος. Ούτε επίσης δέχτη
καν την παραλλαγή αυτού του μοντέλου, που θεωρεί το Κράτος (ή 
τον «κρατικό μηχανισμό») σαν το μοναδικό κόμμα της αστικής 
τάξης —διαιρεμένο ίσως σε δευτερεύουσες τάσεις— μολονότι, 
στην ανάλυση των επαναστάσεων του 1848, είχαν υιοθετήσει την 
απανταχού διαδεδομένη, τότε, αντίληψη, η οποία αντιπαρέθετε 
στο «κόμμα της αναρχίας» το «κόμμα της τάξης», δηλαδή τη 
συμμαχία των κατεχουσών τάξεων που την ενότητά τους την εκ
φράζει ακριβώς το Κράτος. Και απορρίπτουν το εν λόγω μοντέλο, 
όχι επειδή υποστηρίζουν δήθεν μία πιο αδύναμη θέση (την εμπειρι
κή, αυθαίρετη, διαφορετικότητα των πολιτικών εκφράσεων κάθε 
τάξης), αλλά γιατί προβάλλουν μία θέση ισχυρότερη, βασισμένη 
στην πρωτοκαθεδρία της ταξικής πάλης έναντι της ίδιας της ύ
παρξης των τάξεων: τη διαφορετική φύση του Κράτους και του ε
παναστατικού κόμματος, ως μορφών οργάνωσης των αντίπαλων 
τάξεων. Αυτή είναι και η πρώτη, αφηρημένη, μορφή με την οποία 
διατυπώνεται η θεμελιακή θέση για τη διαφορετική φύση της «α
στικής πολιτικής» και της «προλεταριακής πολιτικής».

Η θέση περί «κόμματος-συνείδησης» δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ 
από τον Μαρξ και τον Ένγκελς, γιατί αντιστοιχεί σε μία θεμελιώ
δη απαίτηση της «κομμουνιστικής» τοποθέτησης (την αντίθεση 
της επαναστατικής τάσης και του Κράτους) και συγχρόνως σε ο
ρισμένες από τις ιδεολογικές μορφές με τις οποίες ο Μαρξ και ο 
Ένγκελς έμελε να στοχαστούν τη «συγχώνευση» της θεωρίας και 
του εργατικού κινήματος (την «έξοδο» από την κυρίαρχη ιδεολο
γία). Απόδειξη γι’ αυτό είναι το εντυπωσιακό συμπέρασμα που 
διατυπώνει ο Ένγκελς στη Συμβολή στην ιστορία της Ένωσης 
των κομμουνιστών —κείμενο με αναδρομική αναφορά, αλλά 
γραμμένο το 1885: «Σήμερα το γερμανικό προλεταριάτο δεν έχει 
ανάγκη από επίσημη οργάνωση, ούτε νόμιμη ούτε μυστική. Ο α
πλός, αυτονόητος σύνδεσμος ομοϊδεατών που ανήκουν στην ίδια 
τάξη είναι αρκετός για να κλονίσει ολόκληρη τη Γερμανική Αυ
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τοκρατορία έστω και χωρίς καταστατικό, διοίκηση, αποφάσεις 
και άλλες τυπικότητες (...). Κι ακόμα περισσότερο, έχει τόσο δυ
ναμώσει τώρα το διεθνές κίνημα του ευρωπαϊκού και του αμερι
κάνικου προλεταριάτου, που όχι μόνον η πρώτη στενή μορφή του 
—η μυστική Ένωση —αλλά και η δεύτερη άπειρα πλατύτερη 
μορφή— η Διεθνής Ένωση των Εργατών— θα του ήταν εμπόδιο. 
Το απλό αίσθημα αλληλεγγύης, που στηρίζεται στην αναγνώριση 
της ταυτότητας είναι αρκετό για να δημιουργήσει και να διατηρή
σει ένα και μόνο μεγάλο προλεταριακό κόμμα»*. Αυτό δεν εμπό
δισε τον Μαρξ και τον Ένγκελς να συμμετάσχουν ενεργά στη δη
μιουργία και στον προσανατολισμό των σοσιαλιστικών κομμά
των της 2ης Διεθνούς.

Αν η θέση περί «κόμματος-συνείδησης» δεν εξέλειπε ποτέ, α
ναγκάστηκε ωστόσο —σαν αποτέλεσμα των δικών της δυσκο
λιών και της ιστορικής «δοκιμασίας»— να καθυποταχθεί δυνάμει 
στην αντίληψη περί «κόμματος-οργάνωσης», που της είναι αντί
θετη σε ουσιαστικά σημεία.

Η «υλιστική αντιστροφή» που, όπως είδαμε, αντιτίθεται στην 
άποψη περί «επαναστατικής συνειδητοποίησης», τοποθετεί ήδη 
σε πρώτη γραμμή την ιδέα της οργάνωσης. Η έμπρακτη πραγμα
τικότητα της ταξικής συνείδησης είναι η ταξική οργάνωση. Πάν
τως, όσο η εν λόγω οργάνωση θα αποτελεί απλώς την έκφραση 
αυτού που η τάξη είναι ήδη «καθ' εαυτή», ο ιδεαλισμός θα παρα
μένει κυρίαρχος. Αυτό που εξακολουθεί να είναι αδιερεύνητο (με 
όρους διαφορετικούς από αυτούς της «καθυστέρησης» και της 
«προόδου» της ταξικής συνείδησης), είναι το σύνθετο παιχνίδι 
των εσωτερικών ιδεολογικών αντιφάσεων, των οποίων η ταξική 
οργάνωση είναι ο τόπος και το επίμαχο αντικείμενο, και οι οποίες 
επηρεάζουν την πολιτική που ακολουθεί η οργάνωση μέσα σε κα
θορισμένες συγκυρίες: τη συγκρότησή της, τις «κρίσεις» της, τη 
«γραμμή» της.

Η Διεθνής Ένωση των Εργατών που ιδρύθηκε το 1864 με τη 
συμμετοχή του Μαρξ, ο οποίος πολύ σύντομα έπαιξε ηγετικό ρό
λο, υλοποιούσε τυπικά το μοντέλο που προτάθηκε στο Κομμοιινι- 
στικό Μανιφέστο:
— με τις αρχές της: «Η χειραφέτηση της εργατικής τάξης πρέπει 
να κατακτηθεί από την ίδια την εργατική τάξη»*, θεμελιακή αρ
χή της αυτονομίας ' «η οικονομική χειραφέτηση τη; εργατικής τά
ξης είναι ο μεγάλος σκοπός στον οποίο πρέπει να υποταχθεί σαν

• Βλ. Φρήντριχ Ένγκελς, Για την ιστορία της Ένωσης των Κομμουνιστών, Εκβ. «Α. 
Πακακώοτα», Αθήνα 1965, οελ. 23.
• Βλ. Κ. Μαρξ, Γινικό Καταστο-.ικό της Διεθνούς Ένωσης Εργατών, στο Μαρξ-
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μέσο κάθε πολιτικό κίνημα»**, «το μεγάλο καθήκον της εργατι
κής τάξης είναι η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας»***, θεμε
λιακή αρχή της προλεταριακής πολιτικής τέλος, η αρχή του διε
θνισμού της ταξική; πόλη:'
— με ti| σύνθεση ιης: ενότητα υλων των μορφών οργάνωσης και 

των τάσεων του ευρωπαϊκού προλεταριάτου, είτε με τη μορφή της 
μαζικής προσχώρησης, είτε με την ξεχωριστή σύνδεση με τα το-, 
πικά τμήματα'
— με την κύρια εργατική βάση της: τα βρετανικά «τρέιντ-γιού- 
νιονς», που εξασφαλίζουν την υλική υποδομή και τον Τύπο.

Στην πραγματικότητα, όμως, η ιστορία της Διεθνούς Ενωσης 
των Εργατών είναι η προώθηση της αλληλεγγύης (απεργίες, κινη
τοποιήσεις εναντίον των κατακτητικών πολέμων), αλλα συγχρό- 
νιος και η ανάπτυξη εσωτερικών αντιφάσεων που δεν έχουν καμία 
σχέση με την καταστροφική επίδραση του «ανταγωνισμού μετα
ξύ των εργατών» (Κομμουνιστικό Μανιφέστο) και που κορυφώ- 
νονται, την επαύριο της Κομμούνας, στο διπλό σχίσμα του αναρ 
χισμού και του τρέιντ-γιουνιονισμού. Η Διεθνής είναι μία οργάνω
ση μέσα στην οποία διεξάγεται ο αγώνας για την υπόθεση του 
κομμουνισμού, δεν-ειναι το «κομμουνιστικό κόμμα».

Η ταύτιση του κόμματος με την ανάπτυξη της ταξικής συνείδη
σης αφήνει άλυτα δύο μείζονα προβλήματα.

Γο πρώτο αφορά τις Συνέπειες που έχει η ιστορική εξέλιξη του 
καπιταλισμού για τη συνδικαλιστική οργάνωση: τι γίνεται αυτή η 
οργάνωση όταν τα αποτελέσματα της εργατικής αλληλεγγύης 
και των διεκδικητικών αγώνων (μείωση του χρόνου της εργάσι
μης ημέρας, περιορισμός της εκμετάλλευσης των γυναικών και 
των παιδιών) ενσωματώνονται στην ίδια την κίνηση της καπιτα
λιστικής βιομηχανικής επανάστασης, επιφέροντας κυρίως το πέ
ρασμα από την «απόλυτη υπεραξία» στη «σχετική υπεραξία» 
(σύμφωνα με την ορολογία του Κεφαλαίου), δηλαδή από μία μορ
φή υπεραξίας σε μία άλλη; Με άλλα λόγια, τι γίνεται η συνδικαλι
στική οργάνωση, όταν η σχέση παραγωγής δεν φέρνει πλέον σε 
αντίθεση το κεφάλαιο με διαιρεμένα άτομα —έστω και όμοια με
ταξύ τους— αλλά με μία τάξη ή με οργανωμένες ταξικές μερίδες; 
Τι γίνεται όταν αυτή η οργάνωση λαμβάνεται υπόψη από τη 
«στρατηγική συσσώρευσης» του κεφαλαίου που προσπαθεί να 
την ελέγξει;

Το δεύτερο άλυτο πρόβλημα αφορά το ρόλο του κόμματος 
στην επαναστατική μετάβαση. Το πρώτο καθήκον του κόμματος

Ένγκελς «Διαλεχτά Έργα», όπ. παρ., σελ. 452.
· ·  Βλ. στο ίδιο. σελ. 452.
· · ·  Στο ίδιο, σελ. 455 (άρθρο 7α του παρακάνω Καταστατικού).
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είναι η «κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας»: ποιά θα είναι τότε η 
σχέση μεταξύ τάξης, κόμματος και Κράτους; Είναι το κόμμα που 
γίνεται Κράτος, μετατρεπόμενο έτσι με τη σειρά του σε «επιτρο
πή» επιφορτισμένη να «διαχειρίζεται τα κοινά συμφέροντα» του 
προλεταριάτου, θεσπίζοντας δηλαδή μαζί του (προσωρινά) μία 
εκπροσωπευτική σχέση; Ή  μήπως πρόκειται για μία νέα μορφή 
ανταγωνιστικής σχέσης ανάμεσα στη μορφή-Κράτος και στη 
μορφή-κόμμα, πάνω σε μία ταυτόσημη ταξική βάση (προλεταρια
κή); Το πρόβλημα είναι πράγματι ανεπίλυτο γιατί, όπως είδαμε, 
στην προβληματική περί «κόμματος-συνείδησης», «Κράτος» και 
«κόμμα» δεν έχουν κοινό στοιχείο, αλλά τοποθετούνται εκατέ
ρωθεν μιας «τομής» μεταξύ αυταπάτης (πολιτικής) και πραγμα
τικότητας (κοινωνικής).

Αυτή την απορία μπορούμε να τη συνδέσουμε με το γεγονός ό
τι, στο θεωρητικό σχεδίασμα του Κομμουνιστικού Μανιφέστου, ό
πως και του Προλόγου στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας 
(1859), η κομμουνιστική επανάσταση δεν αναλύεται ως ιστορική 
διαδικασία με δική της διάρκεια και αντιφάσεις" δεν είναι παρά 
το οριακό σημείο της «μετάβασης» από την ταξική στην αταξική 
κοινωνία, μολονότι ορίζεται συγχρόνως ως πολιτική διαδικασία, 
όπου η αλλαγή της σχέσης παραγωγής (δηλαδή της σχέσης εργα
σίας) περνά από το φαινομενικά αντίθετό της, την ταξική πάλη 
στο «εποικοδόμημα»8.

Ο Μαρξ και ο Ένγκελς προσπάθησαν να δώσουν μία απάντη
ση στουε δύο αυτούς τύπους προβλημάτων, διαφοροποιώντας 
την αντίληψή τους για το κόμμα, ενω συγχρόνως τη συναρτούσαν 
με μία δεύτερη αντίληψη περί Κράτους. Ό πω ς ξέρουμε, σύμφωνα 
με τη δεύτερη αυτή αντίληψη, το Κράτος είναι πρώτα απ’ όλα έ
νας «μηχανισμός», ή μία υλική, μόνιμη «μηχανή», στην οποία 
συγκεντρώνονται τα μέσα κυριαρχίας της αστικής τάξης. Αν εί
ναι έτσι, τότε η εργατική τάξη μπορεί να επιτύχει τη χειραφέτησή 
της, μόνον αν αντιπαραθέσει στη μηχανή αυτή, πάνω στο δικό 
της πεδίο, μία άλλη μηχανή, έναν άλλο μηχανισμό.

8. Auto ακριβώς το πρόβλημα προσπαθεί να επιλύσει ο Λένιν με τη θεωρητική και
νοτομία που αναιρέραμε.

Επιχείρησα να προεκτείνω αυτήν τη συζήτηση απαντώντας σε μία παρέμβαση του 
Λ. Αλτουσέρ, με τη συμβολή μου στο συλλογικό έργο Discuiere Ιο Slaio, Bari. De Do
nato 1978 (γαλλική μτφρ. στο περιοδικό Dialecliques, τχ. 26, με τίτλο, «Κόμμα, Κρά
τος, Μετάβαση»).
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4. Από την οργάνωση στην ιδεολογία

Η θέση περί «κόμματος-οργάνωσης» εκφράστηκε κυρίως στην 
προσθήκη του άρθρου 7α στο καταστατικό της Διεθνούς, όπου α
ποκρυσταλλώθηκαν οι τότε διαιρέσεις (Συνδιάσκεψη του Λονδί
νου, 1871, και Συνέδριο της Χάγης, 1872): «Στον αγώνα του ενά
ντια στη συλλογική εξουσία των κατεχουσών τάξεων, το προλε
ταριάτο μπορεί να δράσει σαν τάξη μόνον αν συγκροτηθεί το ίδιο 
σε πολιτικό κόμμα, ξεχωριστό και αντιμέτωπο με όλα τα παλιά 
κόμματα που σχηματίσθηκαν από τις κατέχουσες τάξεις. Η συγ
κρότηση αυτή του προλεταριάτου σε πολιτικό κόμμα είναι απα
ραίτητη για να εξασφαλιστεί ο θρίαμβος της κοινωνικής επανά
στασης και του τελικού της σκοπού: της κατάργησης των τάξε
ων. Η συνένωση των δυνάμεων της εργατικής τάξης, που έχει ήδη 
επιτευχθεί με τον οικονομικό αγώνα, πρέπει επίσης να χρησιμεύ
σει σαν μοχλός στα χέρια αυτής της τάξης, στον αγώνα της ενάν
τια στην πολιτική εξουσία των εκμεταλλευτών της. Επειδή οι α
φέντες της γης και του κεφαλαίου χρησιμοποιούν πάντα τα πολι
τικά τους προνόμια, για να υπερασπίζουν και να διαιωνίζουν τα 
οικονομικά τους μονοπώλια και να υποδουλώνουν την εργασία, η 
κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας γίνεται το μεγάλο καθήκον 
του προλεταριάτου»*.

Η διατύπωση αυτή, αν εξαιρέσουμε τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες έγινε, φαίνεται να προσεγγίζει πολύ το Κομμουνιστικό Μα

• Βλ. Γενικό Καταστατικό της Διεθνούς Έναχτης Εργατών, όπ. παρ., οελ. 455.
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νιφέστο. Στην ουσία αποτελεί ένδειξη μιας ρήξης η οποία επέρχε
ται σε βασικά σημεία. Το αρχικό καταστατικό αναφερόταν α
πλώς στη «δημιουργία ενός κεντρικού μέσου σύνδεσης και συνερ
γασίας ανάμεσα στις οργανώσεις των εργατών που υπάρχουν 
στις διάφορες χώρες και που αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό»*, και 
όριζε ότι το γενικό συμβούλιο λειτουργεί σαν «διεθνής αντιπρο
σωπεία ανάμεσα στις διάφορες συνεργαζόμενες ενώσεις»**. Αυ
τό που έχει τώρα σημασία να εξασφαλισθεί, είναι η αποτελεσμα
τική, «συστηματική» (planmdssig) συγκεντροποίηση του εργατι
κού κινήματος" είναι επίσης η θεσμική διάκριση του «κόμματος» 
και του «συνδικάτου»' τέλος, είναι η παρουσία της εργατικής τά
ξης ως τάξης αυτόνομης —διαμέσου του κόμματος— στο «μέτω
πο» των πολιτικών αγώνων, που έχουν σαν αντικείμενο τη (συν
ταγματική) μορφή του Κράτους, την οικονομική του πολιτική 
(προστατευτισμός και φιλελευθερισμός), την κοινωνική του πολι
τική (εργατική νομοθεσία, κατοικία, εκπαίδευση), τη διεθνή και 
στρατιωτική του πολιτική («αμυντικοί» και «επιθετικοί» πόλε
μοι).

Αφού αποπειράθηκαν να υλοποιήσουν αυτούς τους στόχους αλ
λάζοντας τη Διεθνή απ’ τα μέσα, ο Μαρξ και ο Ένγκελς θα προ
σπαθήσουν να τους πραγματώσουν παρέχοντας την υποστήριξή 
τους στη δημιουργία εθνικών σοσιαλιστικών κομμάτων (με πρό
τυπο τη γερμανική σοσιαλδημοκρατία, που ήταν το αποτέλεσμα 
της ενοποίησης των «λασσαλικών» και των «μαρξιστών» στο Συ
νέδριο της Γκότα, το 1874). Στην πραγματικότητα, οι δύο αυτές 
εκδοχές δεν ήταν αντιφατικές, κατά τη γνώμη τους, αφού ήδη α
πό το 1872 μία από τις κυριότερες μομφές του Μπακούνιν εναν
τίον του Μαρξ ήταν, ότι θέλησε να μετατρέψει τη Διεθνή Ένωση 
Εργατών σε μία «Διεθνή κομμάτων».

Για άλλη μία φορά, τα προβλήματα που τίθενται από την αντί
ληψη αυτή και την αντίστοιχη πρακτική, δεν μπορούν να κατα
νοηθούν αν δεν συναρτηθούν με δύο σημαντικά ιστορικά γεγονό
τα: την εξέλιξη του βρετανικού τρέιντ-γιουνιονισμού (που συνδέε
ται με το σχηματισμό του «φιλελεύθερου» Κράτους) και τα διδάγ
ματα από την Κομμούνα του Παρισιού. Μπορούμε να πούμε ότι η 
εξέλιξη του βρετανικού τρέιντ-γιουνιονισμού είναι αυτή που συνέ
βαλε στο να πεισθεί ο Μαρξ για την αναγκαιότητα μιας θεωρητι
κής και οργανωτικής διάκρισης μεταξύ «συνδικάτου» και «κόμ
ματος», ενώ η Κομμούνα —μέσα από τις αμφίσημες ιδεολογικές 
της συνέπειες έλξης και απώθησης για τον ευρωπαϊκό σοσιαλι

• Στο ίδιο, σελ.. 453.
· ·  Στο ίδιο, σελ. 454.

IS2



σμό— τον έπεισε συγχρόνως ότι ο κρατισμός, με τις διάφορες 
μορφές του (από τις κοινοβουλευτικές αυταπάτες, μέχρι τον εθνι
κισμό  και την τάση του «κρατικού σοσιαλισμού»), αντιπροσώ
πευε σαφώς τον κυριότερο κίνδυνο που υπάρχει από την αρχή ήδη 
στη συγκρότηση των «εργατικών κομμάτων».

Για όσο διάστημα η μεγάλη αγγλική βιομηχανία ήταν υποχρεω
μένη να υποβάλει τον εργατικό πληθυσμό σε μία απάνθρωπη δια
δικασία εξαθλίωσης και υποβιβασμού, που καταργούσε κάθε εγ
γύηση των συνθηκών ζωής του —και αυτό το έκανε για να τον 
προσαρμόσει στη βιομηχανική επανάσταση—, η σύνδεση των 
«οικονομικών» διεκδικήσεων και της απαίτησης για γενικό εκλο
γικό δικαίωμα είχε έναν δυνάμει επαναστατικό χαρακτήρα9. Από 
το 1850 μέχρι το 1870, η μαζική μετανάστευση των αγγλο- 
ιρλανδών εργατών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η «δεύτερη βιο
μηχανική επανάσταση» που συνδεόταν με τις μηχανουργικές και 
μεταλλουργικές βιομηχανίες, η παγκόσμια οικονομική επικυ
ριαρχία της Αγγλίας και η δημιουργία μιας «εργατικής αριστο
κρατίας» αλλάζουν εντελώς την κατάσταση. Η αγγλική αστική 
τάξη μπορεί να εγκαθιδρύσει ένα σύστημα ηγεμονίας, μέσα στο 
οποίο το γενικό εκλογικό δικαίωμα είναι μόνον ένα στοιχείο, που 
συμπληρώνεται από τον ηθικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό έ
λεγχο, από τον κορπορατισμό και την κρατική πρόνοια. Αυτή 
την κατάσταση πρέπει να έχουμε υπόψη για να εξηγήσουμε την ε
ξέλιξη του τρέιντ-γιουνιονισμού, που αμφισβητεί το «μοντέλο» α
νάπτυξης της ταξικής συνείδησης το οποίο είχε επεξεργασθεί ο 
Μαρξ.

Στο έργο του Μισθός, τιμή και κέρδος (1865), ο Μαρξ είχε δια
τυπώσει δύο θέσεις που τις αναφέραμε ήδη παραπάνω:
1. Με την καθημερινή διεκδικητική πάλη, η εργατική τάξη μπο
ρεί να αντικρούσει την τάση του καπιταλισμού προς την επιδείνω
ση της εκμετάλλευσης, αλλά όχι και να την εξαλείψει. «Στην κα
θαρά οικονομική πάλη», σε τελική ανάλυση, «το κεφάλαιο είναι 
το ισχυρότερο μέρος»*.
2. Η πάλη αυτή κάνει να εμφανισθεί από μόνη της «η αναγκαιό
τητα μιας γενικής πολιτικής δράσης»**, που έρχεται να προσβά
λει όχι μόνον τα αποτελέσματα αλλά και τις αιτίες της εκμετάλ
λευσης: ο συνδικαλισμός απολήγει τότε στην κατάργηση της τά
ξης των μισθωτών, στον επαναστατικό μετασχηματισμό των 
σχέσεων παραγωγής.

9. Βλ. το σημαντικό έργο του John Foster, Class Struggle and the Industrial Revolu
tion, Methuen 8 Co. London 1917
• Βλ. Κ. Μαρξ, Μισθός, Τιμή, Κέρδος, στο Μαρξ-Ένγκελς «Διαλεχτά Έργα», όπ. 
nap., σελ. 327.
· ·  Στο ίδιο. σελ. 527.
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Με άλλα λόγια, ανάμεσα στη διεκδικητική και στην επαναστα
τική πολιτική δράση υπάρχει σίγουρα μία διαφορά ως προς το 
βαθμό της γενικότητάς τους και ένα όριο (που μπορεί να μην ξε- 
περασθεί αμέσως), αλλά και μία λογική μετάβαση (από τα αποτε
λέσματα στις αιτίες)- άρα, η επαναστατική πολιτική είναι ο μόνος 
δρόμος που ανοίγεται από τον διεκδικητικό αγώνα με αφετηρία 
τα δικά του όρια. Αλλά η εξέλιξη του τρέιντ-γιουνιονισμοϋ, έδειξε 
ότι αυτό δεν ισχύει: στην πραγματικότητα, με αφετηρία τον διεκ- 
δικητικό αγώνα ανοίγονται δύο αντίθετοι δρόμοι' ο τρέιντ-γιουνι- 
νισμός υπάρχει ως μακροπρόθεση τάση, που έχει τις ρίζες της 
στη δομή ανάπτυξης του καπιταλισμού και και δεν έρχεται σε αν
τίθεση με την καθυπόταξη του εργατικού κινήματος σε μια «αστι
κή πολιτική» (αγγλικός φιλελευθερισμός). Πρέπει, λοιπόν, έναντι 
του συνδικάτου και έξω από αυτό να δημιουργηθεί μία πολιτική 
οργάνωση βασισμένη σε προλεταριακές αρχές στρατηγικής και 
τακτικής, για να υλοποιήσει την εναλλακτική πολιτική.

Μια τέτοια οργάνωση, όμως, δεν είναι ευθύς εξ’ αρχής βεβαρυ- 
μένη με επικίνδυνες εσωτερικές αντιφάσεις; Θα πρέπει να θεωρή
σουμε τον αγώνα που υποστήριξαν ο Μαρξ και ο Ένγκελς εναν
τίον του σύμφυτου οππορτουνισμού της γερμανικής σοσιαλδημο
κρατίας σαν κάποιο ιδιαίτερο επεισόδιο, ή σαν ένδειξη ενός γενι
κού προβλήματος; Ξέρουμε ότι το επίμαχο αντικείμενο ήταν ορι
σμένα «ζητήματα αρχής», τόσο βασικά όπως: ο διεθνισμός του 
κόμματος- η «κοσμοαντίληψή» του που ταλαντευόταν ανάμεσα 
στη νομικο-ηθική ιδεολογία και στον υλισμό- η τάση του να περι
μένει την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, ή ακόμα και 
την εγκαθίδρυση του σοσιαλισμού, από την παρέμβαση του Κρά
τους- η ανάγκη δημιουργίας ενός μαζικού κόμματος, με ηγέτες α
πό την εργατική τάξη, και συγχρόνως η καταπολέμηση του εργα- 
τισμού (της άποψης ότι πέρα από την εργατική τάξη δεν υπάρχει 
παρά «μία αντιδραστική μάζα»)... Θα θυμόσαστε ότι ο Λήμ- 
πκνεχτ έθεσε τον Μαρξ και τον Ένγκελς προ του «τετελεσμένου 
γεγονότος» της συγχώνευσης με τους λασσαλικούς. Δεν την ήθε
λαν με τη μορφή που έγινε' αφού την αποδέχτηκαν, έπρεπε να 
προσπαθήσουν να αλλάξουν εκ των ένδον τον προσανατολισμό 
της μέσα από μια μακρόχρονη ιδεολογική πάλη, με αφορμή την 
οποία επανεμφανίσθηκε μία ιδέα, που μπορούσε να θεωρείται ότι 
είχε οριστικά εγκαταλειφθεί: η ιδέα μιας ξεχωριστής «φιλοσο
φίας» του εργατικού κινήματος, του «διαλεκτικού υλισμού».

Δεν υπάρχει θεωρία του Μαρξ και του Ένγκελς για την αντιμε
τώπιση αυτών των προβλημάτων- υπάρχει κάτι σαφώς διαφορετι
κό: μία «γραμμή» πολιτικής παρέμβασης, που συνίσταται ουσια
στικά σε θεωρητικές εγκλήσεις (βλ. Κριτική των προγραμμάτων 
της Γκότα και της Ερφούρτης). Λες και η κατοχή θεωρητικών αρ
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χών από το κόμμα (φιλοσοφικών, οικονομικών και πολιτικών) 
μπορούσε από μόνη της να «εγγυηθεϊ» την πρακτική τους εφαρ
μογή, η ακόμα να υποκαθιστά μία θεωρία περί κόμματος, που να 
αναλύει την κοινωνική και ιστορική του πραγματικότητα. Μπο
ρούμε ίσως να συσχετίσουμε αυτή την έλλειψη θεωρίας με τις αν
τιφάσεις που βαρύνουν τις παρεμβάσεις του Μαρξ και του Έ ν
γκελς και που δεν έμειναν χωρίς συνέπειες για τη μεταγενέτερη ε
ξέλιξη της σοσιαλδημοκρατίας: πριν απ’ όλα το γεγονός ότι, χω
ρίς να πάψουν να υπογραμμίζουν τη διπλή ανάγκη για μία μαζική 
πρακτική της πολιτικής και για ένα «ξεκαθάρισμα» των αρχών, ο 
Μαρξ και ο Ένγκελς οδηγήθηκαν στο να κρατήσουν μυστικές ο
ρισμένες από τις παρεμβάσεις τους —ή να δεχτούν τη διαστρέ
βλωση και την απόκρυψή τους από την Parteivorstand (ηγετική ο
μάδα του κόμματος) στο όνομα της ενότητας του κόμματος, ή 
κάποιων επιταγών τακτικής. Αυτό σήμαινε ότι το επιτελείο του 
κόμματος μετατρεπόταν σε υποχρεωτικό κανάλι και κριτή της 
συγχώνευσης της θεωρίας και του επαναστατικού κινήματος. Σή- 
μαινε επίσης —και αυτό εξηγείτα σε μεγάλο βαθμό από τις ιστο
ρικές συνθήκες— ότι ο Μαρξ και ο Ένγκελς πίστευαν πως μπο
ρούσαν να επιλύσουν τις ενδοκομματικές ιδεολογικές αντιθέσεις 
με την τυπική διάκριση δύο κέντρων, το ένα «πολιτικό» και το 
άλλο «θεωρητικό», και τη σύζευξή τους μέσα από προσωπικές 
σχέσεις: «Οι άνθρωποι φαντάζονται ότι από εδώ κινούμε τα νή
ματα όλης αυτής της ιστορίας, ενώ γνωρίζετε το ίδιο καλά με εμέ
να ότι ουδέποτε σχεδόν αναμιχθήκαμε στις εσωτερικές υποθέσεις 
του κόμματος και ότι, αν κατά τύχη το κάναμε, ήταν μόνον για 
να επανορθώσουμε στο μέτρο του δυνατού τα σφάλματα που κα
τά τη γνώμη μας είχαν διαπραχθεί και πάντα στο επίπεδο της θε
ωρίας» (υπογραμισμένο από τον Έ νγκελς- επιστολή του προς τον 
Μπέμπελ, 18-28 Μαρτίου 1875*).

Αυτές οι αντιφάσεις, όμως, έχουν μία άλλη πηγή, που παρα
πέμπει στα όρια των «διδαγμάτων της Κομμούνας». Για τον 
Μαρξ και τον Ένγκελς, η Κομμούνα επιβεβαίωσε αρχικά μία θέ
ση που είχε ήδη αναδειχθεί από τις ανεπάρκειες της Διεθνούς Έ 
νωσης Εργατών: «Στη Γαλλία, το κίνημα απέτυχε επειδή δεν είχε 
προετοιμασθεί», δηλώνει ο Μαρξ στην παρέμβασή του στη Συν
διάσκεψη της Διεθνούς στο Λονδίνο. Στην ίδια Συνδιάσκεψη ο 
Μαρξ και ο Ένγκελς υποστηρίζουν ότι, για να αντιμετωπισθεί η 
συμμαχία των κυβερνήσεων και τα καταπιεστικά μεσα που δια
θέτουν, χρειάζονται «κέντρα αγωνιστικής οργάνωσης της εργατι

* Βλ. Κ. Μαρξ, Κριτική του Προγράμματος της Γκότα, όπ. παρ., σελ. 60. (οι παραλ
λαγές στη δική μας μετάφραση σε σύγκριση με την αντίστοιχη της έκδοσης όχου 
παραπέμπουμε, οφείλονται στο ότι ακολουθούμε το γαλλικό κείμενο).
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κής τάξης», ικανά να προβλέπουν και να διευθύνουν τον αγώνα 
στις διαδοχικές του φάσεις, είτε αυτός είναι επαναστατικός, είτε 
κοινοβουλευτικός, είτε κοινωνικός. Ό ταν, στη συνέχεια, χρειά- 
σθηκε να αγωνισθούν για την αναγνώριση των αρχών της Κομ
μούνας από τη σοσιαλδημοκρατία, αυτό που πέρασε σε πρώτη 
γραμμή ήταν η αντικρατική σημασία της επανάστασης των Κομ- 
μουνάρων: ήταν αυτό που είχε σημασία να επανεγγραφεί στο 
κόμμα, «διορθώνοντάς» του τον αρχικό προσανατολισμό (ο ο
ποίος ευνοούνταν από το αμάλγαμα των αντιλήψεων του Μαρξ 
και των αντίστοιχων του Λασσάλ για το «ελεύθερο λαϊκό Κρά
τος»). Η Κομμούνα όμως, και εύλογα, δεν δίνει κανένα καινούρ
γιο στοιχείο για να αναλυθούν οι σχέσεις ανάμεσα στο κόμμα (ε
παναστατικό) και στο Κράτος (της δικτατορίας του προλεταριά
του)- φέρνει στην επιφάνεια μία μορφή «κυβέρνησης της εργατι
κής τάξης» χωρίς οργανωμένο κόμμα, και πολύ περισσότερο χω
ρίς ηγετικό κόμμα, και αυτό δημιουργεί την αδυναμία της και 
συγχρόνως την ιστορική της σημασία («αυτοκυβέρνηση» της ερ
γατικής τάξης μέσα στις μαζικές της οργανώσεις). Το πρόβλημα 
αυτό παραμένει άλυτο και δεν θα επιλυθεί, επανεμφανιζόμενο 
πάντοτε με την ίδια οξύτητα, κάθε φορά που, ιστορικά, μία επα
ναστατική συγκυρία έθετε και πάλι στην ημερήσια διάταξη το 
«πρότυπο της Κομμούνας του Παρισιού»: στη σοβιετική Ρωσία, 
το 1917-1918, όπως και στη Σαγκάη το 1967, κατά τη διάρκεια 
της κινέζικης πολιτιστικής επανάστασης.

Το πρόβλημα αυτό παραμένει άλυτο, γιατί ο ορισμός του Κρά
τους ως «μηχανής» δεν αρκεί για να προσδιοριστεί ο τύπος οργά
νωσης που πρέπει να είναι το κόμμα και οι λειτουργίες που πρέπει 
να εκπληρώνει.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτό που ενδιαφέρει τον Μαρξ και τον 
Ένγκελς (και πολύ περισσότερο μετά από αυτούς τον Λένιν), δεν 
είναι απλώς η ιδέα της οργάνωσης και του συγκεντρωτισμού, αλ
λά της στρατηγικής και τακτικής διεύθυνσης των ταξικών αγώ
νων (βλ. για παράδειγμα τη «διαθήκη του Ένγκελς», τον πρόλο
γό του δηλαδή στην επανέκδοση —1895— των Ταξικών αγώνων 
στη Γαλλία, και όλη τη συζήτηση για τη σχέση ανάμεσα ατην ε
παναστατική εξέγερση και το γενικό εκλογικό δικαίωμά). Εδώ, 
όμως, υπάρχει μία ολοφάνερη ανισορροπία. Αν η ταξική πάλη 
του προλεταριάτου χρειάζεται μία πολιτική διεύθυνση, είναι γιατί 
η ταξική πάλη της αστικής τάξης διευθύνεται, προσανατολίζεται 
ήδη, περικλείει τη δική της «στρατηγική» ταξικών συμμαχιών, α
ξιοποίησης των οικονομικών κρίσεων και των διεθνών συγκρού
σεων, των καταπιεστικών ή φιλελεύθερων νομοθεσιών, των αντι
θέσεων των συντεχνιακών συμφερόντων και των ιδεολογικών 
διαιρέσεων στους κόλπους των εκμεταλλευόμενων τάξεων, κτλ.
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Αλλά η έννοια του κρατικού μηχανισμού που σκιαγράφησε ο 
Μαρξ και ανέπτυξε ο Ένγκελς στην Καταγωγή της οικογένειας, 
της ατομικής ιδιοκτησίας και του Κράτους, όσο απαραίτητη και 
αν είναι για τη ρήξη με την ιδεαλιστική αντίληψη που θεωρεί το 
Κράτος ως απατηλή «πολιτική κοινωνία», δεν προσφέρει κανένα 
μέσο για να αναλυθεί η πολιτική διεύθυνση της αστικής ταξικής 
πάλης, οι διαφορετικές μορφές που μπορεί να πάρει, ο ρόλος που 
παίζει σε αυτήν ο κρατικός συγκεντρωτισμός. Το μόνο το οποίο 
προσφέρει η έννοια του κρατικού μηχανισμού, είναι μία περιγρα
φή των μέσω ν  που διαθέτει η πολιτική διεύθυνση της αστικής τα
ξικής πάλης, δηλαδή αποδεικνύει ότι το Κράτος υπάρχει, υλικά, 
μέσα στην πάλη των τάξεων. Δεν εξηγεί όμως αυτό που κάνει το 
Κράτος —ή καλύτερα, αυτό που γίνεται διαμέσου του Κράτους— 
και με αυτή την έννοια δεν αποτελεί βήμα προόδου σε σύγκριση 
με την πρώτη αντίληψη περί Κράτους. Αφού, λοιπόν, δεν μπορεί 
να αναλυθεί η πολιτική διεύθυνση της αστικής τάξης —που δεν 
συγχέεται φυσικά με τις αποφάσεις των κυβερνήσεων— η πολιτι
κή διεύθυνση του προλεταριάτου παραμένει δέσμια του πραγμα
τισμού και των ψευδών «προδηλοτήτων» του. Συμπαραθέτει προ
παγανδιστικά, παιδευτικά και οργανωτικά καθήκοντα (π.χ. το 
περίφημο σύνθημα του Λήμπκνεχτ: studieren, propagandieren, or- 
ganisieren, που θα αναφερθεί συχνά από τον Λένιν) συνδέοντάς τα 
με ένα και το αυτό «κέντρο», που μοιάζει να μπορεί να εναρμονί
ζει όλες αυτές τις λειτουργίες, όπως το Κράτος μοιάζει να ενο
ποιεί στους κόλπους του τις «γενικές λειτουργίες» της κοινωνίας.

Κάτω από αυτούς τους όρους, όμως, ορισμένες ουσιαστικές 
«λειτουργίες» του κόμματος παραμένουν τυπικές ή συμβολικές, 
γίνονται αόριστα αντιληπτές χωρίς να ενσωματώνονται πραγμα
τικά στην έννοια του «επαναστατικού κόμματος»: εδώ πρόκειται 
βασικά γ ι’ αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε συλλογική λειτουρ
γία ανάλυσης της ξεχωριστής κατάστασης, των αντιθέσεων και 
της «πολιτικής σύνθεσης» του προλεταριάτου. Μόνον η ανάπτυ
ξη μιας τέτοιας αντίληψης θα μπορούσε τελικά να δώσει τη δυνα
τότητα να επέλθει οριστική ρήξη με τη θέση περί «κόμματος-συ- 
νείδησης», να θεωρηθεί το κόμμα όχι σαν σαν η μορφή με την ο
ποία η εργατική τάξη συνειδητοποιεί την ιστορική της αποστολή, 
αλλά σαν μορφή με την οποία αποκτά γνώση της αντικειμενικής 
θέσης της μέσα στις κοινωνικές σχέσεις μιας δεδομένης συγκυ
ρίας. Μόνον η αντίληψη αυτή θα μπορούσε επίσης να διαταράξει 
το αντικαθρέφτισμα του «πολιτικού κέντρου» και του «θεωρητι
κού κέντρου» του κόμματος, αντικαθρέφτισμα του οποίο το ζεύ
γος Μ αρξ-Ένγκελς, από το ένα μέρος, και Μπέμπελ-Λήμπ- 
κνεχτ, από το άλλο, αποτέλεσε την πρώτη ιστορική απεικόνιση, 
πριν ενσαρκωθεί στην ατομικότητα ενός μόνου ηγέτη ή μιας μό
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νης ομάδας ηγετών. Στον Μαρξ, το μόνο στοιχείο —τόσο αδύνα
μο άλλωστε— που μπορεί αναδρομικά να ερμηνευθεί με αυτή την 
έννοια, είναι η εμμονή του να καθοριστεί σαν πρωταρχικό συλλο
γικό καθήκον, αρχικά στη Διεθνή Ένωση Εργατών και αργότερα 
στο γαλλικό εργατικό κόμμα, η πραγματοποίηση μιας εργατικής 
έρευνας. Μόνον ο Λένιν στο Τι να κάνουμε; θα αρχίσει να θέτει το 
πρόβλημα, έμμεσα τουλάχιστον, γράφοντας ότι «για να φέρουν 
στους εργάτες την πολιτική γνώση, οι σοσιαλδημοκράτες πρέπει 
να πάνε σε όλες τις τάξεις του πληθυσμού, να στείλουν προς όλες 
τις κατευθύνσεις αποσπάσματα του στρατού τους...».

Αυτό που έχει τελικά εξίσου ενδεικτική σημασία, Είναι η απο
ρία στην οποία βρέθηκε ο Μαρξ κατά την πολεμική του με τους 
αναρχικούς σχετικά με το πρόβλημα του κόμματος και της φύ
σης του «κύρους»* που ασκείται στα πλαίσιά του (κύρος των αρ
χηγών, των θεωρητικών). Αν το κόμμα είναι η οργάνωση που ο
φείλει από το δικό της πεδίο να αντιταχθεί στη «μηχανή» του α
στικού κρατικού μηχανισμού, σημαίνει αυτό άραγε ότι και το 
κόμμα αποτελεί επίσης μία «μηχανή» ίδιας φύσεως με την αντί
στοιχη του Κράτους; Φαίνεται ότι έτσι είναι, δυνητικά τουλάχι
στον, αφ' ης στιγμής απορρίπτεται η αναρχική θέση, που υποστη
ρίζει ότι η οργάνωση των επαναστατών πρέπει να είναι σύμφωνη 
με την εικόνα της μελλοντικής κοινωνίας που θέλουν να οικοδο
μήσουν, μία «ελεύθερη συνένωση αυτόνομων τμημάτων10».

Αν, όμως, το κόμμα δεν μπορεί να είναι η εικόνα τής μελλοντι
κής κοινωνίας, δεν θα είναι άραγε η εικόνα του υπάρχοντος Κρά
τους: Αυτό το συμπέρασμα, βέβαια, δεν ανήκει στον Μαρξ και 
στον Ενγκελς: απέναντι στην κρατική μηχανή, το κομμά δεν εί
ναι μία μηχανή αντι-Κράτος (αστικό)' είναι μάλλον μία αντιμηχα- 
νή, που πραγματώνει ήδη στους κόλπους της μία ελευθερία άγνω
στη στο καταπιεστικό Κράτος. Εξ ου και η επιχειρηματολογία 
του Μαρξ στην «Ομιλία στο Συνέδριο Χάγης» της 15ης Σεπτεμ
βρίου 1872: «Το Συνέδριο της Χάγης έδωσε νέες και περισσότερο

* Autoriti: η έννοια μπορεί να αποδοθεί και με τους αυγγενείς, εδώ, όρους «αυθεν
τία», «επιβολή», «εξουσία», «δικαιοδοσία».
10. Βλ. Ένγκελς, Το Συνέδριο της Σονβιλιέ και η Διεθνής (1872): «Σήμερα υπερασπι
ζόμαστε τη ζωή μας με όλα τα μέσα' ( κατά την άποψη του Μπακούνιν ) το προλετα
ριάτο δεν θα έπρεπε να οργανώνεται σύμφωνα με ης ανάγκες του αγώνα που του επι
βάλλεται κάθε μέρα, κάθε ώρα, αλλά σύμφωνα με μια θολή εικόνα που σχηματίζουν 
κάποια χειμαρικά πνεύμα για μια κοινωνία του μέλλοντος! ( . . . )  Και προπαντός όχι 
πειθαρχημένα τμήματα! Προπαντός όχι κομματική πειθαρχία, όχι συγκέντρωση 
των δυνάμεων σε ένα στόχο, προπαντός όχι όπλα! ( . . . )  Μια επαναστατική μέθοδος 
που το προλεταριάτο στ’ αλήθεια δεν θα τη μιμηθεί! Οι πρώτοι χριστιανοί αντλούσαν 
από την παράστασή τους για τον ουρανό το πρότυπο της οργάνωσής τους· θα έπρεπε 
το ίδιο και εμείς να πάρουμε σαν πρότυπο τον ουρανό της κοινωνίας του 
μέλλοντος».
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εκτεταμένες εξουσίες στο Γενικό Συμβούλιο. Σε μία εποχή όπου 
οι βασιλιάδες συγκεντρώνονται στο Βερολίνο, όπου νέα, βαρύτε
ρα καταπιεστικά μέτρα εναντίον μας θα αποφασιστούν σ ' αυτήν 
τη συνάθροιση των δυνάμεων της φεουδαρχίας και του παρελθόν
τος, και όπου οργανώνονται συστηματικά οι διώξεις, το Συνέδριο 
της Χάγης έκρινε σωστό και απαραίτητο να διερυνθούν οι εξου
σίες του Γενικού Συμβουλίου και, εν όψει του αγώνα που έχει αρ
χίσει, να συγκεντρωποιηθούν όλες οι δραστηριότητες, που αν εί
ναι μεμονωμένες παραμένουν ανίσχυρες. Και ποιος θα μπορούσε 
να ανησυχήσει για τις εξουσίες που δόθηκαν στο I ενικό Συμβου- 
λιο εκτός από τους εχθρούς μας; Μήπως το Συμβούλιο διαθέτει 
γραφειοκρατία, ένοπλη αστυνομία για να εξαναγκάσει σε υπα- 
κοή; Μήπως το κύί>ος του δεν είναι καθαρά ηθικό κύρος; Δεν υπο
βάλλει τις αποφάσεις του στην κρίση των ομόσπονδων τμημά
των, που είναι επιφορτισμένα με την εκτέλεσή τους; Αν οι βασι
λιάδες βρίσκονταν σε παρόμοιες συνθήκες, χωρίς στρατό, χωρίς 
αστυνομία, χωρίς δικαστήρια, την ημέρα ακριβώς που θα έβλε
παν ότι περιορίζονται στο να μην διαθέτουν παρά ένα ηθικό κύ
ρος και επιροή για να διατηρήσουν την εξουσία τους, δεν θα αντι- 
παράθεταν πια παρά γελοία εμπόδια στο προχώρημα της επανά
στασης. (...) Η βασική αρχή της Διεθνούς είναι η αλληλεγγύη...» 
(Οι υπογραμμίσεις είναι δ ικ ΐς  μας).

Τι είναι όμως «ηθικό κύρος»; Στην πραγματικότητα, ο Μαρξ 
στοχάζεται εδώ, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, με βάση τη φιλο
σοφική αντίθεση της (καταπιεστικής) «μηχανής» και της «ελευ
θερίας» ή της αυτονομίας’ όχι της αυτονομίας την οποία έχει μία 
ταξική πολιτική απέναντι στην κυρίαρχη τάξη, αλλά της προσω
πικής αυτονομίας των επαναστατών αγωνιστών, της ελευθερίας 
της βούλησής τους: το κόμμα είναι μία «εθελοντική ένωση». Επο
μένως, ο Μαρξ στοχάζεται μέσα στα πλαίσια της προβληματικής 
της «συμφωνίας του σκοπού και των μέσων», όπου θέλησε να τον 
εγκλωβίσει ο Μπακούνιν (όχι χωρίς επιτυχία). Αυτός είναι ο λό
γος που δεν μπόρεσε να δόσει μία πραγματική απάντηση στο πα
ραπάνω ερώτημα. Ή , για να το πούμε διαφορετικά: δεν μπόρεσε 
να θέσει με τρόπο γνήσια υλιστικό και κριτικό το πρόβλημα της ι
δεολογίας του κόμματος (και της ιδεολογίας περί κόμματος), που 
εξασφαλίζει η δεν εξασφαλίζει την ενότητα του επαναστατικού 
κόμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ι
δεολογία αναπτύσσεται και τη θέση που έρχεται να καταλάβει 
στο πεδίο των ιδεολογικών ταξικών αγώνων μιας χώρας και μιας 
εποχής. Για τον λόγο αυτό δεν μπόρεσε επίσης— όπως δεν μπό
ρεσαν και οι «μαρξιστές» μετά από αυτόν, όσο πλούσια και αν υ
πήρξε η πρακτική συνεισφορά τους στην ταξική πάλη και στην 
προλεταριακή πολιτική— να ξεπεράσει την ταλάντευση ανάμεσα 
στην κριτική των υφιστάμενων εργατικών οργανώσεων και στην
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πρόβλεψη του ιδανικού «κομμουνιστικού κόμματος» —αυτός, 
που ονέβ α λ ε  ωστόσο αποφασιστικά στο να αποσπασθεί η πολι
τική της εργατικής τάξης από τον ιδεαλισμό και τον ουτοπισμό. 
ΓΓ αυτό και, αρνητικά τουλάχιστον, άνοιξε το δρόμο για την «α
πάντηση» που επέβαλαν η 2η και η 3η Διεθνής: η ιδεολογία του 
κόμματος είναι η προλεταριακή ιδεολογία, που αποτελεί μία μη ι
δεολογία, ή αλλιώς μία καθαρή επιστήμη (ή μία «επιστημονική 
κοσμοαντίληψη»: ο επιστημονικός σοσιαλισμός, ο διαλεκτικός 
υλισμός, κτλ.). Και από αυτή την άποψη, κατέχει και αυτός επί
σης μία θέση μέσα στο πλέγμα των αιτίων που έκαναν τα σοσιαλ
δημοκρατικά και κομμουνιστικά κόμματα να τείνουν αυθόρμη
τα, όχι προς την κριτική ανάπτυξη της επιστήμης που αυτός εγ
καινίασε, αλλά στον εγκλωβισμό της μέσα στον καταστροφικό 
κλοιό των εκάστοτε «ορθοδοξιών».

Παρατήρηση
Συμφωνώ βασικά με τον σχολιασμό που κάνει ο Φ. Κλαουντίν στα 

μαρξιστικά κείμενα για το κόμμα, της περιόδου της Ένωσης των Κομ
μουνιστών, μολονότι πιστεύω ότι ευνοεί μονόπλευρα το «χαρτιστικό μον
τέλο» (βλ. F. Claudin, Marx, Engels y  la Revolution de 1848, Μαδρίτη, 
1975). Είναι το αντίθετο του Στάνλευ Μουρ ο οποίος, στο έργο του Three 
Tactics (Νέα Υόρκη, 1963), ευνοεί το «μπλανκιστικό μοντέλο». Πιστεύω 
όμως ότι στο σημαντικό έργο του Η  κρίση του παγκόσμιου κομμουνιστι
κού κινήματος*, όταν κριτικάρει τη σταλινική «μονολιθική» μορφή του 
κόμματος, ο Κλαουντίν δεν ξεφεύγει (έστω και από απροσεξία) από την 
ουτοπική πρόταση της επιστροφής στη θέση περί «κόμματος- 
συνείδησης». Από την πλευρά του, ο Μπροΰνο Τρεντίν, στην παρέμβασή 
του στο Συμπόσιο της Βενετίας που οργάνωσε το II Manifesto το 1977 (Β. 
Trentin, P.C.I., classe operaia, etc., όπ. παρ.), κριτικάροντας δικαιολογη
μένα την άποψη ότι ο Μαρξ είχε υποβιβάσει τη συνδικαλιστική πάλη στο 
επίπεδο της απλής μισθολογικής διεκδίκησης, υποτιμά, πιστεύω, την εξέ
λιξη του Μαρξ σε ότι αφορά την προβληματική του για τη σχέση συνδικα
λισμού/ πολιτικής πάλης. Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι ούτε ο Μαρξ 
ούτε ο Ένγκελς «έγραψαν» ποτέ τη διπλή εξίσωση που εμφανίσθηκε με
ταγενέστερα: συνδικάτο = ρεφορμισμός, κόμμα = επανάσταση, και που 
προβλήθηκε αναδρομικά πάνω στις θέσεις τους.

* Βλ. ελληνική μτφρ., Εκδ. «Γράμματα», Αθήνα 1981. 
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5. Πολιτική αυταπάτη ή αντιστροφή

Ισως να φανεί παράξενο, ότι οι θέσεις στις οποίες αναφερθή
καμε μπόρεσαν να εκφρασθοΰν διαδοχικά στη γλώσσα μιας ίδιας 
προβληματικής, αυτής περί της αλλοτρίωσης. Ας υπενθυμίσουμε 
αυτό που είχε τεκμηριωθεί: με το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, ο 
Μαρξ και ο Έ νγκελς περνάνε από μία ανθρωπιστική αντίληψη 
της ταξικής πάλης σε μία άλλη, προλεταριακή, δηλαδή παύουν 
να θεωρούν το προλεταριάτο «καθολική τάξη» που αντιπροσω
πεύει δυνάμει ολόκληρη την ανθρωπότητα' στη συνέχεια, με τον 
Εμφύλιο Πόλεμο στη Γαλλία, περνάνε από την αντίληψη περί 
Κράτους, ως έκφρασης ή εργαλείου, στη θεώρησή του ως μηχα- 
νής/μηχανισμού, που (ανα)παράγει φαινόμενα κυριαρχίας, πράγ
μα το οποίο σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουν πλέον την αστική 
τάξη ως «υποκείμενο» που δημιουργεί και ελέγχει τη δική του η
γεμονία. Και στις δύο περιπτώσεις, η προβληματική περί αλλο
τρίωσης κριτικάρεται σε ολοένα και μεγαλύτερη έκταση και βά
θος. Προσθέτουμε ότι στο διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στα 
παραπάνω δύο έργα, ο Μαρξ έγραψε Το Κεφάλαιο, πραγματοποί
ησε δηλαδή τη μεγάλη του ανακάλυψη: την ανάλυση του μηχανι
σμού εξαγωγής υπεραξίας στην καπιταλιστική παραγωγή. Ο εν 
λόγω μηχανισμός, όμως, είναι τελείως αδύνατο να εξετασθεί με 
όρους αλλοτρίωσης- αυτό είναι το νόημα της μακρόχρονης πολε
μικής του Μαρξ εναντίον όλων των επιβιώσεων της ανθρωπιστι
κής ιδέας περί εργασίας —που εκπορεύεται από τον Άνταμ 
Σμιθ— και αυτή την έννοια επίσης έχει και η πρωτοκαθεδρία που 
αποδίδει στην παραγωγή των μέσων παραγωγής και στον καθορι
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στικό τους ρόλο για την ανάπτυξη της καπιταλιστικής υπερεργα- 
σίας. Ό λ α  αυτά, όμως, δεν αποκλείουν, όπως είδαμε, το ότι ο 
Μαρξ και ο Ένγκελς ουδέποτε έπαψαν να στοχάζονται «μέσα 
στα πλαίσια» αυτής της προβληματικής τις καινοτομίες και τις 
ανακαλύψεις, οι οποίες έρχονταν σε αντίφαση μαζί της. Εδώ πλέ
ον δεν πρόκειται για την επιβίωση του όρου «αλλοτρίωση»: ξέ
ρουμε ότι εκλείπει δυνάμει από το λεξιλόγιο του Μαρξ. Αυτό κά
νει ακόμα περισσότερο σημαντική τη διατήρηση της ίδιας της 
προβληματικής, πέρα από τους όρους εκφοράς της. Σε τελική α
νάλυση, η εξήγηση θα πρέπει να αναζητηθεί στην ίδια τη σχέση α
νάμεσα σε αυτή την προβληματική και στο πρακτικό πρόβλημα 
που τέθηκε στον Μαρξ με την εμφάνιση αυτού του ανεπανάλη
πτου φαινομένου που είναι η «προλεταριακή πολιτική». Ας προ
σπαθήσουμε να υποδείξουμε σχηματικά αυτή την εξήγηση για να 
τελειώσουμε.

Η προβληματική περί αλλοτρίωσης, έτσι όπως ο Μαρξ την πα- 
ραλαμβάνει και την αναπτύσει από τον Φώϋερμπαχ, εδράζεται σε 
δύο βασικά θεωρητικά σχήματα, που τα συνδυάζει σε ένα θεωρη
τικό «κύκλο», στους κόλπους του οποίου το ένα παραπέμπει συ
νεχώς στο άλλο:
— το πρώτο σχήμα είναι αυτό του εσωτερικού διχασμού της αν
θρώπινης ουσίας (η καθαυτό Entefremdung*), τον οποίο μπορού
με επίσης να περιγράφουμε ως «εκφυλισμό» του ανθρώπου, που 
στη συνέχεια θα καταστεί σχίσμα ανάμεσα στο ανθρώπινο άτομο 
και στις συνθήκες ύπαρξής του, και μετά διχασμός της κοινωνίας 
εναντίον του εαυτού της, και επομένως αντίθεση μεταξύ των ι
διαίτερων συμφερόντων και του γενικού συμφέροντος (αντίθετα 
με την αισιόδοξη αντίληψη της φιλελεύθερης οικονομίας και πο
λιτικής, που θεωρεί ότι τα ιδιαίτερα συμφέροντα συγκλίνουν αυ
θόρμητα σε γενικό συμφέρον, σαν να οδηγούνται από κάποιο «α
όρατο χέρι»)'
— το δεύτερο σχήμα είναι αυτό της εξωτερικής προβολής η ο
ποία, κατά τρόπο επίπλαστο και συγχρόνως βίαιο (επιφανειακό), 
τοποθετεί απέναντι στη διαρρηγμένη ενότητα την εικόνα της ή 
την αναπαράστασή της μέσα σε έναν «άλλον κόσμο», που πα
ρουσιάζεται τότε περισσότερο ουσιαστικός και πραγματικός από 
τον ίδιο τον πραγματικό κόσμο (Enttiusserung*). Αρχικά, στον

* Αλλοτρίωση και εξωτερικοκοίηση, αντίστοιχα. Για την αχόδοση των δύο όρων, 
βλ. Ίστβαν Μεσάρος, Η θεωρία του Μαρξ για την αλλοτρίωση, Εκδ. «Ράχπα», Αθή
να 1981, σελ. 333, σημ. 3' Καρλ Μαρξ, Το Εβραϊκό Ζήτημα, Εκδ. «Οδυσσέας», Αθή
να 1978, σελ. 112, Σ. τ. Μ.' Αγκνες Χέλερ, Η θεωρία των αναγκών στον Μαρξ, Εκδ. 
«Εξάντας», Αθήνα 1977, σελ. 22, «Σημείωμα για τη μετάφραση».
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Φώϋερμπαχ, αυτός ο κόσμος είναι ο ουρανός της θρησκείας, που 
μέσα του οι άνθρωποι, ανίκανοι να αλληλοαγαπηθούν, ενατενί
ζουν με τα μάτια της πίστης τη δική τους «ανίερη» ανθρώπινη φύ
ση μεταμορφωμένη σε θεότητα. Εφαρμόζοντάς τον ο Μαρξ στην 
κριτική της κοινωνίας, αυτός ο κόσμος γίνεται ο «ουρανός της 
πολιτικής», αυτή η «εδέμ των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
του πολίτη», μέσα στην οποία οι «αφηρημένοι» άνθρωποι της α
στικής κοινωνίας -των- ιδιωτών (άτομα συγκρουόμενα μεταξύ 
τους λόγω του ανταγωνισμού, φτωχοί και πλούσιοι, ιδιοκτήτες 
και μη ιδιοκτήτες, εκμεταλλευόμενοι και εκμεταλλευτές) ενατε
νίζουν μία κοινότητα επίπλαστα ανασυγκροτημένη από πρόσωπα 
ελεύθερα και ίσα. Και αφού ο ανταγωνισμός των ατόμων υπερι
σχύει μέσα στην πραγματικότητα, μπορούμε να πούμε ότι είναι η 
ίδια η «αφαίρεση» αυτού του ουρανού της πολιτικής, που κατά 
τρόπο καταναγκαστικό, με τη δική της βία, εμποδίζει την κατάρ
γηση του ανταγωνισμού.

Με την ανάπτυξη της κριτικής του Μαρξ, το πρώτο σχήμα (ε
σωτερικός διχασμός) υφίσταται μία σειρά αλλαγές: καθίσταται 
ταξική διαίρεση, συστατική του κόσμου της αστικής «οικονο
μίας»' παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα μιας ιστορικής διαδικασίας 
διαίρεσης —της οποίας η «καθαρότερη» ανάλυση βρίσκεται στη 
Γερμανική Ιδεολογία: είναι τα διαδοχικά στάδια του «καταμερι
σμού της εργασίας», ο οποίος λειτουργεί ως μήτρα όλων των τα
ξικών διαιρέσεων (γυναίκες και άνδρες, άνθρωποι της υπαίθρου 
και άνθρωποι των πόλεων, προλετάριοι και αστοί), μολονότι γίνε
ται και πάλι σχετική αναφορά στην Καταγωγή της οικογένειας, 
της ατομικής ιδιοκτησίας και του Κράτους. Η αλλαγή αυτή είναι 
πολύ σημαντική γιατί, όπως έδειξε και ο Αλτουσέρ, δίνει τη δυνα
τότητα στον Μαρξ να ενέσει την εγελιανή διαλεκτική στο σχήμα 
της αλλοτρίωσης, να δείξει δηλαδή ότι αυτή η διαδικασία διαίρε
σης είναι συγχρόνως η ιστορική παραγωγή της ανθρώπινης κοι
νωνίας, και τελικά των ίδιων συνθηκών που καθιστούν εφικτό τον 
επαναστατικό μετασχηματισμό της. Ό σο αποφασιστική όμως 
και αν είναι αυτή η αλλαγή για το πέρασμα από την κριτική της 
πολιτικής στην κριτική της οικονομίας —και από μία αντίληψη 
περί ανταγωνισμών, είτε με όρους νομικούς (ιδιοκτήτες-μή ιδιο
κτήτες), είτε με όρους διανομής (πλούσιοι και φτωχοί), σε μία υ
λιστική αντίληψη που εξετάζει τους ανταγωνισμούς με όρους 
μιας διαδικασίας εκμετάλλευσης της παραγωγικής εργασίας— 
δεν αλλάζει το γενικό σχήμα που βασίζεται στη σχέση των δύο 
πλευρών, στον κύκλο του «διχασμού» και της «προβολής». Αυτό 
που παραμένει, και μάλιστα ενισχύεται, είναι ο ορισμός του «κό
σμου της πολιτικής» ως τόπου ενός φαινομένου αυταπάτης και 
αντιστροφής. Ο κόσμος της πολιτικής και του Κράτους (το «πολι
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τικό Κράτος» απέναντι στην «οικονομία») είναι αυτός μέσα στον 
οποίο αντιστρέφονται οι πραγματικές σχέσεις των ανθρώπων' ά- 
ρα είναι ο κόσμος μιας θεμελιακής αυταπάτης.

Με βάση αυτές τις έννοιες («αυταπάτη», «αντιστροφή»), μπο
ρούμε να καταλάβουμε τη δυσκολία στην οποία βρέθηκε ο Μαρξ. 
Το μεγάλο ιστορικό γεγονός με το οποίο έρχεται αντιμέτωπος και 
στο οποίο συμμετέχει, είναι η εισβολή του προλεταριάτου στο πο
λιτικό προσκήνιο ως πρωταγωνιστή των νέων επαναστάσεων του 
19ου αιώνα ή, σε γλώσσα φιλοσοφική, ως «πολιτικού υποκειμέ
νου». Αλλά αυτή η εισβολή γίνεται μέσα σε συνθήκες που σημα
δεύονται από την αντίφαση ανάμεσα στις συνέπειες της Γαλλικής 
Επανάστασης και τις αντίστοιχες της βιομηχανικής επανάστα
σης, οι οποίες καταλήγουν να αποκλείσουν ριζικά το προλεταριά
το από τον κόσμο της πολιτικής (δικαίωμα ψήφου, κόμματα, 
Κοινοβούλια, Τύπος, κυβέρνηση ...), εκτός  από το να μεταβάλ
λουν σε απλή μάζα χειρισμών των αστικών και των μικροαστι
κών κομμάτων.

Είναι η ρήξη των σχέσεων ανάμεσα στην «πραγματική χώρα» 
και τη «νόμιμη χώρα», όπως εκφράζεται, για παράδειγμα, από 
τον Τοκβίλ σε ένα εντυπωσιακό κείμενό του του 1847 —«σχεδία
σμα ενός μανιφέστου που ο Τοκβίλ και ορισμένοι από τους πολιτι
κούς του φίλους σκέφτηκαν να το δημοσιεύσουν, σαν να προαι
σθάνονταν τα γεγονότα που πλησίαζαν», όπως γράφει ο εκδότης 
του:

«Ενώ μία υποβόσκουσα αναταραχή αρχίζει να γίνεται αισθητή 
ανάμεσα στις κατώτερες τάξεις, οι οποίες, ωστόσο, σύμφωνα με 
τους νόμους μας, πρέπει να παραμείνουν στο περιθώριο της δη
μόσιας ζωής, βλέπουμε να κυριαρχεί μια θανάσιμη αδράνεια στη 
νόμιμη σφαίρα της πολιτικής. (...) Η μεγάλη πλειοψηφία του έ
θνους ελάχιστη σημασία δίνει στα τεκταινόμενα και δεν ακούει 
καθόλου σχεδόν τα όσα λέγονται στην επίσημη σκηνή των υποθέ- 
σεών της, και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές που εμφανίζονται εκεί, 
ενδιαφερόμενοι περισσότερο γι’ αυτά που θα κρύψουν παρά γι’ 
αυτά που θα δείξουν, δεν φαίνεται να παίρνουν πολύ σοβαρά το 
ρόλο τους. Στην πραγματικότητα, η δημόσια ζωή εμφανίζεται 
πλέον εκεί όπου δεν θα έπρεπε να βρίσκεται' έπαψε να βρίσκεται 
εκεί μόνον όπου, σύμφωνα με τους νόμους, θα έπρεπε να τη συ
ναντάμε. Πού οφείλεται αυτό; Στο γεγονός ότι οι νόμοι περιόρι
σαν στενά την άσκηση όλων των πολιτικών δικαιωμάτων σε μία 
μόνο τάξη, της οποίας τα μέλη, εντελώς όμοια, παρέμειναν αρκε
τά ομοιογενή. Μέσα σε έναν πολιτικό κόσμο έτσι φτιαγμένο, δεν 
μπορούμε πλέον να βρούμε πραγματικά κόμματα ...

« Οπως σωστά παρατήρησαν, εξεταζόμενη από μακριά και 
στο σύνολό της, η Γαλλική Επανάσταση από το 1789 μέχρι το 
1830 εμφανίζεται σαν μία μακρόχρονη και βίαιη πάλη ανάμεσα

164



στην παλιά φεουδαλική αριστοκρατία και στη μεσαία τάξη. Ανά
μεσα στις δύο αυτές τάξεις υπήρχε από παλιά μία διαφορά στην 
κοινωνική κατάσταση, στις μνήμες, στα συμφέροντα, στα πάθη 
και στις ιδέες. Χρειαζόταν να υπάρξουν μεγάλα κόμματα: υπήρ
ξαν. Με τα γεγονότα όμως του 1830, όπου αφαιρέθηκε οριστικά η 
εξουσία από την αριστοκρατία και περιορίστηκε στα όρια της με
σαίας τάξης, επήλθε ξαφνικά μία ύφεση στους κόλπους του πολι
τικού κόσμου, που τα επιπόλαια πνεύματα κάθε άλλο παρά την 
περίμεναν. Η ανεπανάληπτη ομοιογένεια που ήρθε τότε να κυ
ριαρχήσει ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι, τοποθε
τημένοι υπεράνω του λαού, κατείχαν και ασκούσαν πολιτικά δι
καιώματα, αφαίρεσε ξαφνικά από τους κοινοβουλευτικούς αγώ
νες κάθε πραγματικό λόγο και κάθε αληθινό πάθος. Εδώ έχει βα
σικά τη ρίζα της αυτή η νέα τάση, αυτή η αδράνεια που διακρίνε- 
ται στη δημόσια ζωή. Έξω από τη νόμιμη χώρα, η δημόσια ζωή 
δεν είχε ακόμα γεννηθεί. Μέσα της, δεν μπορούσε να γεννηθεί 
(...).

«Πλησιάζει πράγματι η εποχή όπου η χώρα θα βρεθεί και πάλι 
μοιρασμένη σε δύο πραγματικά κόμματα. Η Γαλλική Επανάστα
ση, ενώ κατάργησε όλες τις προνομίες και όλα τα αποκλειστικά 
δικαιώματα, άφησε να επιβιώσει ένα, το δικαίωμα της ιδιοκτη
σίας.

«Δεν θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να τρέφουν αυταπάτες για την ι- 
σχύ της θέσης τους, ούτε να φαντάζονται ότι το δικαίωμα της ι
διοκτησίας είναι ένα απόρθητο οχυρό, επειδή από πουθενά μέχρι 
τώρα δεν προσπελάσθηκε. Γιατί η εποχή μας δεν μοιάζει με κα
μιά άλλη. Ό ταν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας δεν ήταν παρά η 
πηγή και η βάση πολλών άλλων δικαιωμάτων, μπορούσε άκοπα 
να το υπερασπιστεί κανείς, ή μάλλον δεν δεχόταν επιθέσεις. Απο
τελούσε κάτι σαν τείχος της κοινωνίας, και προμαχώνες του ή
ταν όλα τα άλλα δικαιώματα. Οι βολές δεν έφταναν μέχρις αυτό. 
Δεν επιχειρούσαν καν να του επιτεθούν. Σήμερα όμως, που το δι
καίωμα της ιδιοκτησίας, όσο ιερό και αν είναι, παρουσιάζεται πια 
σαν το τελευταίο απομεινάρι ενός κατεστραμένου κόσμου, σαν έ
να απομονωμένο προνόμιο εν μέσω μιας κοινωνίας ισοπεδωμέ
νης, που δεν έχει, για να το πούμε έτσι, την κάλυψη και την εγγύη
ση από άλλα δικαιώματα, περισσότερο αμφισβητούμενα και μι
σητά, έχασε, για κάποιο χρόνο τουλάχιστον, τη θέση που το έκα
νε απόρθητο. Τώρα, θα πρέπει μόνο του να υπομένει καθημερινά 
τις επιθέσεις των δημοκρατικών συνειδήσεων.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολύ σύντομα η πάλη των πολιτι
κών κομμάτων θα εντοπισθεί ανάμεσα σε κατέχοντες και μη κα- 
τέχοντες. Το μεγάλο πεδίο της μάχης On r.ivm η ιδιοκτησία’ και 
τα σημαντικότερα ζητήματα της πολιτικής θα αφορούν στις λιγό
τερο ή περισσότερο βαθειές αλλαγές που θα πρέπει να επέλθουν

165



στο δικαίωμα των ιδιοκτήτων. Τότε θα ξαναδούμε τις μεγάλες 
δημόσιες κινητοποιήσεις και τα μεγάλα κόμματα.

«Πώς είναι δυνατόν να μην βλέπουν όλοι τα προμηνύματα αυ
τού του μέλλοντος; Πιστεύει κανείς, ότι είναι τυχαίο και αποτέλε
σμα κάποιας περαστικής ιδιοτροπίας του ανθρώπινου πνεύμα
τος, που βλέπουμε να εμφανίζονται από παντού παράξενες θεω
ρίες, με διαφορετικές ονομασίες, αλλά που όλες τους έχουν σαν 
κύριο χαρακτηριστικό την άρνηση του δικαιώματος της ιδιοκτη
σίας; Ποιος δεν αναγνωρίζει εδώ το σύμπτωμα αυτής της παλιάς 
δημοκρατικής αρρώστειας της εποχής που μπορεί να πλησιάζει 
στην κρίση της;». (Βλ. De la classe moyenne et dupeuple, OEuvres 
computes —Για τη μεσαία τάξη και τον λαό, Έργα— τ. 9ος, Πα
ρίσι 1866. Παρατίθεται στο Egaliti sociale et Γώβηέ politique. Une 
introduction a roeuvre de Tocqueville —Κοινωνική ισότητα και 
πολιτική ελευθερία. Μία εισαγωγή στο έργο του Τοκβίλ— κείμε
να επιλεγμένα και παρουσιασμένα από τον P. Giberi. Παρίσι 
1977).

Ο Μαρξ είχε πει επανειλημμένα ότι δεν ήταν αυτός που ανακά
λυψε την πάλη των τάξεων. Αυτό όμως που ο μαρξισμός θα προ
σπαθήσει διαρκώς να συστηματοποιήσει εννοιολογικά, προδια
γράφοντας μάλιστα την εξέλιξή της, είναι η αντίθεση της αστικής 
και της προλεταριακής πολιτικής, η οποία εκτυλίσσεται στους 
κόλπους ακριβώς της «δημοκρατικής» τάσης, αφ’ ης στιγμής το 
«τείχος» της ιδιοκτησίας εμπεριέχεται στην πάλη των τάξεων, 
αντί να την περιορίζει..

Η αντίθεση αυτή, όμως, δεν μπορεί να παρουσιαστεί αρχικά 
παρά με τη μορφή μιας αντίθεσης ανάμεσα σε πολιτική και μη πο
λιτική, αφού έχει σαν επίμαχο αντικείμενο την πλήρη αλλαγή της 
έννοιας αυτού του όρου:'οι προλετάριοι (για τους οποίους ο Έ ν
γκελς θα μπορέσει να πει αργότερα, με μία εντυπωσιακή «αρι
στοτελική» διατύπωση —μετά την εμπειρία των επαναστάσεων 
του 1848, της 1ης Διεθνούς, του 1871 και της ίδρυσης των εργατι
κών κομμάτων—, ότι είναι «από τη φύση τους πολιτικοί», βλ. 
Κριτική του Προγράμματος της Ερφούρτης) δεν τείνουν προς την 
εφαρμογή της αστικής πολιτικής, η οποία θεσπίζεται μέσα στα ό
ρια του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, αλλά μιας άλλης πολιτικής 
που θέτει υπό αμφισβήτηση αυτό το δικαίωμα. Επομένως, από τη 
σκοπιά της αγωνιζόμενης εργατικής τάξης, η υπάρχουσα (αστική) 
πολιτική και οι «κανόνες (της) του παιχνιδιού» είναι μία παγίδα 
και μία αυταπάτη. Μόνον η «μη πολιτική» είναι πραγματικότητα’ 
αυτή συγκροτείται έξω (από) και εναντίον αυτού του επίσημου 
κόσμου, με αφετηρία τις συνθήκες εργασίας και τις συνθήκες ύ
παρξης των εργατών. Για τον λόγο αυτό ξεφεύγει από τον μηχανι
σμό αντιστροφής, που μετέτρεψε μία πολιτική επανάσταση, βασι
σμένη στο σύνθημα της ισότητας, σε αφετηρία για την «ελεύθε
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ρη» ανάπτυξη της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Αυτό που έχει 
προπαντός σημασία —και εδώ ο Μαρξ προχωρά περισσότερο α
πό τον Τοκβίλ— είναι ότι το προλεταριάτο παγιδεύεται μέσα σε 
αυτόν το μηχανισμό της αντιστροφής, όταν θεωρεί ότι μπορεί να 
πετύχει το σκοπό του με τα μέσα της αστικής πολιτικής, δηλαδή 
με το να σκέφτεται και να εκφράζεται με τους όρους της αστικής 
πολιτικής ιδεολογίας, με το να δρα μέσα στις μορφές οργάνωσης 
που επινόησε η αστική τάξη, και να επαφϊεται στο «επαγγελματι
κό» πολιτικό προσωπικό που αυτή διαμόρφωσε. Στην περίπτωση 
αυτή, ο αγώνας του προλεταριάτου οδηγείται αναγκαστικά στην 
αποτυχία, ή μάλλο στρέφεται εναντίον του. ΓΓ αυτό και η κατά- 
κτηση από το προλεταριάτο της ιστορικής αυτονομίας του και η 
ανακάλυψη των βάσεων μιας άλλης πρακτική: /ια την πολιτική, 
έξω  από την επίσημη σφαίρα, αποτελούν ένα μ μ  το αυτό πρόβλη
μα.

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η «αυταπάτη» της αστικής πολιτι
κής έχει μία εξαιρετικά έντονη πραγματική επίδραση στην πολι
τική του προλεταριάτου; Το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να επιλυ
θεί, αν μείνει στο θεωρητικό μόνον επίπεδο' είναι κάτι που το δια
πιστώνουμε καλύτερα από οπουδήποτε αλλού στον περίφημο 
Πρόλογο στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας (1859), όπου ο 
Μαρξ εκθέτει, κατά τρόπο που έχει γίνει «κανόνας», τη> «τοπο
θεσία» του ιστορικού υλισμού. Ό πω ς έδειξε ο Αλτουσέρ, ο υλι
σμός αυτής της τοποθεσίας απορρέει από το ότι, τη στιγμή ακρι
βώς που παρουσιάζει τη θεωρία σαν το σύστημα των ιδεών που 
διανοείται το σύνολο  των κοινωνικών βαθμιδών μέσα στην πραγ
ματική τους διαφορετικότητα και την αμοιβαία συνάρθρωσή 
τους, επιτρέπει συγχρόνως να τοποθετήσουμε και να εγγράψουμε 
την ίδια αυτή θεωρία σε έναν καθορισμένο τόπο των κοινωνικών 
και των ταξικών σχέσεων (το εποικοδόμημα). Με τον ίδιο τρόπο, 
οι ιδέες που την αποτελούν δεν είναι έγκυρες απλώς λόγω της «α
λήθειας» τους, λόγω της αληθινής γνώσης που μας δίνουν βαθ
μιαία για το κοινωνικό σύνολο (χωρίς να χρειάζεται να εξετάσου
με προηγουμένως τι είναι αυτό το «μας»)' οι ιδέες αυτές υποκειν- 
ται στενά —μέσα στην ιστορική τους δραστικότητα, στην επανα
στατική λειτουργία τους— στις συνθήκες και στα όρια του εποι
κοδομήματος: είναι αυτές οι «ιδεολογικές μορφές με τις οποίες οι 
άνθρωποι συνειδητοποιούν τη σύγκρουση και την φέρουν σε πέ
ρας»*. Δεν συμβάλλουν στην «αλλαγή του κόσμου» του οποίου 
προσφέρουν, κατ’ αρχήν, την κατανόηση —άρα, δεν συμβάλουν 
στη δική τους αλλαγή— παρά μόνον αν γίνουν μέσα σε αυτό τον

• Βλ. Κ. Μαρξ. Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, όπ. παρ., σελ. 14.
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κόσμο «υλικές δυνάμεις», και είναι υλικές δυνάμεις μόνο στο 
βαθμό που «οι μάζες τις κατακτούν», πράγμα που εξαρτάται από 
συνθήκες τελείως διαφορετικές από την εγγενή τους αλήθεια11. 
Πιστεύω ότι θα πρέπει να προεκτείνουμε (ή να αναδιπλασιάσου- 
με) αυτή την ανάλυση, επισημαΐνοντας μία άλλη πτυχή της «δι
πλής εγγραφής» της τοποθεσίας του Μαρξ, που αυτήν τη φορά 
δεν αφορά πλέον τη θεωρία, αλλά το ίδιο το επαναστατικό κίνη
μα. Αυτή είναι, συνοπτικά, η αμοιβαία θέση.

Ό λσς ο Πρόλογος στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας 
μπορεί να διαβαστεί σαν τοποθέτηση του προβλήματος: τι είναι η 
προλεταριακή πολιτική; ή μάλλον, πού τοποθετούνται, μέθα 
στην υπάρχουσα ταξική κοινωνία, η προλεταριακή πολιτική και 
η δραρτικότητά της; Και για να απαντήσει στο θεμελιώδες αυτό 
ερώτημα, ο Μαρξ ταυτίζει τον «τόπο» και την «κινητήρια δύνα
μη» της πραγματικής κίνησης και μας λέει: η πραγματική κίνηση 
της κοινωνίας, που βρίσκεται στη βάση όλων των κοινωνικών ε
παναστάσεων, έχει τις ρίζες της στη δομή της υλικής παραγωγής, 
στην αντίφαση των παραγωγικών σχέσεων και των παραγωγικών 
δυνάμεων. Γι’ αυτό και οι επαναστάτες, που μπορούν να καταλύ
σουν όλες τις ταξικές διαιρέσεις, όχι μόνον είναι πρωταρχικά οι ί
διοι οι παραγωγοί, αλλά και η επαναστατική τους δράση είναι, 
κατά την αρχή της, εσωτερική  στην ίδια τη βάση, είναι η ανάπτυ
ξη των αντιφάσεων της βάσης.

Αυτή η διαπίστωση, όμως, οδηγεί τον Μαρξ σε μία θέση που έ
χει πολύ σημαντικές συνέπειες: ότι κάθε πολιτική ανήκει ξεκάθα
ρα στο πεδίο της ιδεολογίας (ο Πρόλογος στην Κριτική της Π ολι
τικής Οικονομίας εγγράφει ρητά την πολιτική μεταξύ των «ιδεο
λογικών μορφών», δίπλα στο δίκαιο, τη θρησκεία, την τέχνη και 
τη φιλοσοφία), και ότι η πολιτική είναι, με τη σειρά της, στην ου
σία της απατηλή  —δεν αποτελεί παρά μία αντανάκλαση, και μά
λιστα δευτερογενή, της βάσης. Από τη θέση αυτή απορρέει και η 
στενή ισοτιμία που ορίζεται στον Πρόλογο στην Κριτική της Πολι
τικής Οικονομίας —με μία καθαρά φιλοσοφική γλώσσα— ανάμε
σα στο ζεύγος των κοινωνικών βαθμιδών, βάση/εποικοδόμημα  
και στο «γνωσιολογικό» ζεύγος, είναι/συνείδηση: «Ό πω ς ένα ά
τομο δεν το κρίνουμε από την ιδέα που έχει για τον εαυτό του, έ
τσι και μία τέτοια εποχή ανατροπής δεν μπορούμε να την κρίνου
με από τη συνείδηση που έχει για τον εαυτό της, κτλ.»*. Αυτό, τε
λικά, σημαίνει ότι η πολιτική είναι μη υλική' τα μόνα που είναι υ
λικά, με την κυριολεξία του όρου, είναι η κοινωνική παραγωγή, η

II. Βλ. Λουί Αλτουσέρ, θέσεις, ελληνική μτφρ., Εκδ. «θεμέλιο», Αθήνα 1976, σελ. 
140 κ. εκ.' βλ. εκίσης Ο Μαρξισμός σήμερα, Encyclopidie Gananli, Milan 1978.
* Βλ. Κ. Μαρξ, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, όπ. παρ., σελ. 14.
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αντίφαση των παραγωγικών δυνάμεων και των παραγωγικών 
σχέσεων και ο ανταγωνισμός που καθορίζεται από αυτή την αντί
φαση. Πράγμα που, για μία ακόμα φορά, δεν έχει νόημα παρά α
πό τη σκοπιά του προλεταριάτου, προκειμένου να αναλυθεί ο ι
στορικός του ρόλος’ και έχει νόημα όταν απευθύνεται κανείς στο 
προλεταριάτο για να του προσδιορίσει τον «τόπο», όπου κρίνον- 
ται σε τελική ανάλυση τα προβλήματα μιας πραγματικής αλλα
γής και, συγχρόνως, μιας πραγματικής εξουσίας. Ά ρα, για το 
προλεταριάτο, που είναι ήδη ιστορικά τοποθετημένο σε αυτό τον 
τόπο, εκείνο που έχει σημασία είναι να βρεθούν οι δρόμοι μιας ε
πανάστασης που να είναι η προέκταση αυτού του τόπου —και όχι 
πλέον η άρνηση— οι δρόμοι μιας «επανάστασης της εργασίας» ε
νώ, αντίθετα, γι’ αυτούς τους «αστούς ιδεολόγους που έφθασαν 
μέχρι τη θεωρητική κατανόηση του συνόλου της ιστορικής κίνη
σης» (στους οποίους αναφέρεται το Κομμουνιστικό Μανιφέστο) 
είναι ο τόπος που πρέπει να συναντήσουν, όπου πρέπει κατά κά
ποιον τρόπο «να κατέλθουν», εγκαταλεΐποντας τον τόπο της 
«πολιτικής» (αστικής), μέσα στην οποία οι διανοούμενοι είναι ή
δη ανέκαθεν τοποθετημένοι.

Αυτή η ανάγνωση, όμως, είναι άραγε η μόνη δυνατή; Θα ήταν, 
αν δεν υπήρχε εκείνη η φράση για τις «ιδεολογικές μορφές με τις 
οποίες οι άνθρωποι συνειδητοποιούν αυτή τη σύγκρουση και την 
φέρουν σε πέρας» (ausfechten). Μία φράση που πίσω της θα πρέ
πει να αναπροσδιορίσουμε όλη την πολιτική θεματική του Κομ
μουνιστικού Μανιφέστου: ότι η ιστορία δεν είναι απλώς ιστορία 

" της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, αλλά της πάλης των 
τάξεων- ότι κάθε ταξική πάλη είναι, τελικά, πολιτική' ότι η χειρα
φέτηση του προλεταριάτου περνά από τη συγκρότησή του σε πο
λιτικό κόμμα και την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας, της ο
ποίας το «περιεχόμενο» είναι βέβαια οικουμενικό, αλλά η «μορ
φή» της κατ’ ανάγκην εθνική, κτλ. Το ότι αυτή η αποσαφήνιση έ
χει ουσιαστική σημασία, φαίνεται μεταξύ άλλων και από το βα
σανιστικό μέλημα ενός Γκράμσι να ανασυνθέσει την προβληματι
κή όλου του ιστορικού υλισμού ξεκινώντας από αυτήν τη φράση. 
Το ότι είναι βαθύτατα αμφίσημη, αυτό είναι προφανές όταν βλέ
πουμε ακριβώς τον Γκράμσι μπλεγμένο μέσα στον προσδιορισμό 
αυτής της προβληματικής ως «θεωρίας της γνώσης» (δηλαδή πα- 
γιδευμένο όσο ποτέ άλλοτε στα αντικατοπτρίσματα του «είναι» 
και της «συνείδησης»). Γιατί όμως; Διότι, αν αντιμετωπίσουμέ 
σοβαρά αυτό το ausfechten, θα πρέπει να δώσουμε στις ιδεολογι
κές μορφές και στην πολιτική που μορφώνουν μία τελείως άλλη 
πραγματική διάσταση από ό,τι προηγουμένως, να τις αποσπά
σουμε από το «στάτους» της αυταπάτης και να τους προσδώσου- 
με πλήρη υλικότητα, αφού χωρίς την ενεργό «μεσολάβησή» τους 
η σύγκρουση που γεννιέται μέσα στην οικονομική δομή παραμέ
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νει λανθάνουσα και μπλοκαρισμένη στην αρχική της κατάσταση. 
Οπότ». δεν θα πρέπει να θυμηθούμε έναν άλλον πολύτιμο υπαινιγ
μό του Προλόγου στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, σύμ
φωνα με τον οποίο τα πολιτικά και ιδεολογικά «εποικοδομήμα
τα» είναι πάντα ήδη παρόντα μέσα σε κάθε «κοινωνικό σχηματι
σμό» και δεν μπορούν να υποβαθμιστούν σε μία εκ των υστέρων 
αναπαράσταση της βάσης στο στοιχείο της «συνείδησης»; Πώς 
θα πρέπει να ενεργήσουμε λοιπόν, προκειμένου να στοχαστούμε, 
και προπαντός να ποδηγετήσουμε στην πρακτική, αυτόν το δι
πλό προσδιορισμό της ταξικής πάλης, αφ’ ενός μεν διαμέσου του 
επίμαχου αντικειμένου της στο πεδίο της παραγωγής, και αφ’ ετέ
ρου διαμέσου των πολιτικών της μορφών που επιβάλλει το εποι
κοδόμημα; Αυτό είναι το πρόβλημα που θέτει το κείμενο του 
Μαρξ, αλλά το θέτει μέσα από την απορία του, μέσα από τη δική 
του αντίφαση. Εξ’ ου και η συνεχής τάση να απομονώνεται κάθε 
μία από τις δύο αντιφατικές όψεις —απομόνωση της οποίας την 
απεικόνισή θα συναντήσουμε στην τυπική αντιπαράθεση του α- 
ναρχοσυνδικαλισμού και του «εργατικού κόμματος» (δηλαδή 
του κοινοβουλευτικού σοσιαλισμού), στην αμέσως επόμενη πε
ρίοδο. Ούτε και ο ίδιος ο Μαρξ μπορούσε πράγματι «να ξεπερά- 
σει την εποχή του»...

Η ανάλυση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τον 
ρόλο που έπαιξε η έννοια της αντιστροφής. Σχηματοποιώντας, 
μπορούμε να πούμε ότι αυτό που προσπάθησε να στοχαστεί ο 
Μαρξ με τη μορφή μιας δεδομένης σχέσης αντιστροφής ανάμεσα 
σε «βάση» και «εποικοδόμημα», κοινωνία και Κράτος, ήταν 
στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα αντιστροφής που δημιουργεί 
στην προλεταριακή πολιτική η υπαγωγή της στους κανόνες και 
στις μορφές της αστικής πολιτικής. Μπορούμε με τον ίδιο τρόπο 
να δείξουμε, για ποιο λόγο ήταν απαραίτητο για τον Μαρξ και 
τον Ένγκελς να διατηρήσουν με κάθε τρόπο την προβληματική 
περί αλλοτρίωσης, την ίδια στιγμή που προσπαθούσαν να της α
ποσπάσουν τις αναλύσεις τους για το Κράτος, και ιδιαίτερα μετά 
τη «διόρθωση» του 1871. Ο λόγος που διατήρησαν αυτή την προ
βληματική ήταν —όπως δεν έπαψε να το υπογραμμίζει ο Αλτου- 
σέρ— ότι η αντίληψη περί Κράτους η οποία σκιαγραφείται στον 
Εμφύλιο Πόλεμο στη Γαλλία, αφήνει τελείως αδιερεύνητες τις ιδε
ολογικές σχέσεις: δεν αποτελεί παρά μία περιγραφή της καταπιε
στικής «μηχανής» και της λειτουργίας της στην πάλη των τάξε
ων. Αντίθετα, η αρχική αντίληψη που εκπορεύεται απ’ ευθείας α
πό την προβληματική περί αλλοτρίωσής, είναι άμεσα μία αντίλη
ψη περί Κράτους και συγχρόνως μία αντίληψη περί ιδεολογίας. Με 
αντίτιμο, όμως, τη συστηματική σύγχιση των δύο όρων, που έ
χουν την ίδια γένεση. Αυτό φαίνεται καθαρά στα κείμενα που έ
γραψε ο Ένγκελς την τελευταία περίοδο εναντίον του «οικονομι-
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σμού», και τα οποία, από την άποψη που μας ενδιαφέρει εδώ, δεν 
ξεχωρίζουν σε τίποτα από τη Γερμανική Ιδεολογία (βλ. Ο Λουδο
βίκος Φώϋερμπαχ και το τέλος της γερμανικής κλασικής φιλοσο
φίας, κεφ. 4, 1888, και τις Επιστολές της 21ης Σεπτεμβρίου 1890 
και 27ης Οκτωβρίου 1890 στον Μπλοχ και στον Σμιτ, αντίστοι
χα): «Ό πω ς στη χρηματαγορά αντανακλάται η κίνηση της βιο
μηχανικής αγοράς γενικά... και φυσικά αντεστραμένη, έτσι και 
στην πάλη ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, αν
τανακλάται η πάλη των τάξεων που υπήρχαν και πάλαιβαν ήδη 
από τα πριν, αλλά πάλι αντεστραμένα, όχι πια άμεσα αλλά έμμε
σα, σαν πάλη για πολιτικές θεμελιακές αρχές και, τόσο αντε
στραμένα, που χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια για να ανακαλύψου- 
με το μυστήριο (...). Η αντανάκλαση των οικονομικών σχέσεων 
με τη μορφή νομικών αρχών έχει αναγκαστικά επίσης σαν αποτέ
λεσμα να στήνει τα πράγματα με το κεφάλι κάτω: η αντανάκλα
ση αυτή γίνεται χωρίς να συνειδητοποιείται από αυτούς που δρουν 
(...) και γι’ αυτό όλα στήνονται με το κεφάλι κάτω (...) Η αντι
στροφή αυτή, όσο καιρό δεν την έχουμε εννοήσει, αποτελεί αυτό 
που ονομάζουμε ιδεολογική αντίληψη...»*.

Αυτό είναι το παράδοξο: μετά από μισό αιώνα εμπειριών και α
ναλύσεων, τα προβλήματα του Κράτους και του κόμματος στον 
Μαρξ και στον Ένγκελς παραμένουν ιίπλοκαρισμένα εξαιτίας 
του αφετηριακού τους σημείου —του ζητήματος της ιδεολογίας— 
και του εμπόδιου που παρεμβάλλει μία ιδεολογική θεωρία περί ι
δεολογίας.

• Οι δύο επιστολές του Ένγκελς στον Μπλοχ και στον Εμιτ έχουν δημοσιευτεί στο 
περιοδικό Δ ΥΟ, Ιούλιος 1973, σελ. 82-84 και 86-91, αντίστοιχα.
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