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MEPO~ ΠΡι;!ΤΟ 

Ο ΜΑ1'3ΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝθl'ΩΠΙΣΜΟΣ 

~Ή xl:t'l:1J"I, opLxi] r:poσtl:t"l,i] ,,\)~l"tl:ttl:tt "τη~ άνι:ιψοπη 
δλω\1 ΤΦ\1 "tNθΊ'(ΚΦ\1 πω :κιtνO\)\1 τb", liνθΡωr:ο ενα: ~I:tπει
",ωμέ\10, σκλιι:ΙSωμένO, κοιτα:φΡ"\1~μt",,, κι:ιΙ cir.uλ1']ΤQ 1\", • •• 

ΚΑΡΛ MAP:S: 

Στα μεταπολε.μικα χρόνια, δ μαρξισμσς -πηρε μια μεγάλη ώθηση 

στή Γαλλία. Μετα την ηπα της Γερμαvίαι; ΟΙ ΆVΤιδρα:στΙKες κυ
βερνήσεις στη μια χώρα μετα την άλλη κατέρρευσαν και σαρώ

θηκαν. Ό σοσιαλισμσς δρισκόταν -παντοϊι σε άvoδo. Σ τη Δυτική 

ΕίοΡώπη ε-πίσης ή -πλημμυρίδα της σοσιαλιστικης σκέψης ήταν 

Ιαχυρη και σημειώθηκε μια σημαντικη αίίξηση της κυκλοφοΡίας 
τωll μαρξιστΙKΩV σuyyρα:μμάτΩV. Σ ' αότο σννέτειVΑV -πoΛU ΟΙ φιλο-
σοφικες θεωρίες τΩv Kενrpo-Eίoρωπαίων έKείVΩV μαρξιστωll, Ιδιαί
τερα ταυ ΛoVκατς και τoU ΚόΡς, -ποο ETxall άVΑΠτύξε ι τη χεγκ(

λιανη δάση της σκέψης τoV Μάρξ. τα μέχρι τότε 6:yvωστα KείμεVΑ 

τoU Μάρξ, του 1844, -ποο εΤχαν έκδσθεΊ για -πρώτη φορό: στι) δεκα
cTia του '30 άλλα εγιvαv άφαντα στι) διάρκεια τoιJ -πολέμου, άρ
xlaQIl να μεταφράζονται, να διαβάζονται και vO: μελετιoUνται με 
πάθος. 

" Εργα σΑV τoU Σαρτρ δ «Ύ-παΡξιακσς μαρξισμό9, ETxoll μεγά
λη άτrήXηση, χάρη στην εμφαση -που εδιιιav aτή σ τ Ρ ά τ ε υ σ η , 

ώς -πραγμάτωση της «αVΘεντΙKης» -προσωπικότητας. Ό <περσοναλι
σμός» του MOU\IIE ΆVΤι-πpoσώ-πευε μια -παράλληλη κίνηση οίιμανι
σηκού τUττou, που στηρίχτηκε aτήll εννοια της ά λ λ ο τ Ρ ί ω σ η ς, 

l llllOLQ -που δ Λούκατς έξηρε ώς μέρα; της XεγKελιΑVΙ;ς δάσης του 
στοχασμοΟ του Μάρξ . 

• Κ . lIιipΙ .ΕΙσΙ:Ι"l,ω"l,ή σtTrι Κριτική ~i'j, l..Ι"I,κελιoιν'l!; ΦιλO<Jο-φΙi:t'ό τοΟ Δ ι_ 
"ιι.οι!σu · . 



12 Τζων Λιούις 

ΔυΟ άντίθετες τάσεις έμφΑVίστηKαν. Ή μιά, ένώ ύτroστήριζε 
μέ πείσμα ολόκληρο το σώμα τΏv ΙΡΥων τού Μάρξ, ΔΠΌU Ι6ρισκε 
ώστόσο Ιvoll άνθρωπιομό ό:Υνοημένο ά-πο τoUς μεταγενέστερους, 

ταυrόXpoYα ύτroypάμμιζε τη σημασία τoU Χέγκελ για μια οωστη 
κατανόηση τω Μάρξ. Ή 6:λλη τάση άντιπαράθετε τα εΡΥα τοίί 
νεαρού Μάρξ -που μόλις πρόσφατσ: αρXΙOΑv να μελετιoUvται
στα καθιερωμένα κα. yvωστα κείμοια "Τού ώρψου Μάρξ, έρμηνείι. 

ovται; τα πρώτα Qς έμτrνεόμo.α άπό bιαv ήθικισηκό άνθρωπισμό 
κα ι άπό bιαv ύτrαρξΙOμO που έξηρε τή σημασία τΏv άνθρώπιVΗι; 
6ούλησης (δoλovνταΡΙOμOς) και τής προσωπικης άπόφασης ώς 
τής πραγματικης ΔΎVΑμης 01"1111 έπαναστατlκι) άλλαΥή. ΟΙ ότταδοί 
αυr-ης της τάσης θεωρoϋσαv το δεύτερο αυro Μαρξ και YEIlIKO: τα 
εΡΥα τou αύτίΊς της περιόδου, λ.χ. «ΤΟ Κεφάλαι!», ώς την ΆVΤα~ 

VΆΚΛΑση μιας όλΙσθ!,σης ,.ών Ιδεών του Μάρξ στο μηχανισηκό 
ντετερμινισμό και ώς μια μετάπτωση τοϊι έVΔιαφέρoντός του στά 
ο!κο\lομlκα ΠΡο6λήματα. Γ ι ' αύτοίις ό πραγματικός Μάρξ εΤχε 
πάψει να ύπάρχε l κάπου γύρω στα 1845. 

Ή αυξανόμενη bτίδραση του π~oυ Μάρξ, τόσο στόιι ύπαρξι
στικο μαρξισμο τού Σάρτρ 000 και στό μαρξιστ ικό &vθρωτnσμό, 

ΆVΤιμετωπίστηKε με την εκδοοη στά 1965, τού 6ι6λίου τού Λου! 
Άλτουσερ «Γ,ά τΟν MCφ9. Ό τόμος περιλά6αινε μ ιά σειρα αρ
θρα, πov εΤχσιι άρχίσε ι να δημoσιεVoντα ι άπό τά 1960. ΆKoλαr 
θησσιι δ «ΠρόλοΥ6ς» του στό «K εφάλαι~ ( 1969) , bια δοκίμιο, 
.. Διαβάζοντας τό "Kεφάλαιo"~, κα; μιά O'UIIέντεvξη στό περιο

δικο cΛά Πσιισb. Τό: δοκίμια αύτα ξεσήκωσσιι μ ιό: πλατια ΣVΖή
τηση: και τόσο σττ) Γαλλία 500 και σττ) Μεγάλη Βρετανία δ 'Αλ

τουσερ εχε ι τώρα ό:φoσιωμένouς όπαδούς . 

Ό 'Αλτουσέρ, bιας πρώην καθολικός, ήταν μέλος τoU Γ αλλι

κου ΚομμowιστικoV Κόμματος bτί είκοσι περίπου xpόllta . ETvαι 
ύφηγητης τής φιλοσοφίας στι111 'Εκόλ Νορμάλ ΣυπεριΕρ (Σχολή 

καθηγητών μέσης brnαίδευσης) του Παρισιού . 
Ή στρατηγι ιι:ή του εTvαι τολμηρή . Π ροτείνει μιάν έρμηιιεία 

τού μαρξισμού που στρέφεται τόσο ένάντια στους ύπαρξιστες ού

μσιιιστές , 000 και σ' δλouς έκείllOUς τους μαρξιστες πoV, αv καί 
μέvoνν πιστοί στη" κεντρικη παράδοση της μαρξιστικής σκέψης, 
ε1vαι ώστ6σο 6αθιά έττηρεασμένο ι άπο τη χεγκελισιιτ) κα! σόμανι
στικη φιλοσοφία του νεcxρoCι Μάρξ . Ή άποψη του 'λλτouσέρ ε1vαι 

' Ι, "ωe&nωο,l'Αλtοvσέρ 13 

δη Ο Μαρξ στα 1845 έγκαταλείπε ι όλότΟΟ . τις πρoηyoιJμειιες 
όπόψεις τou ώς χεΥκελιανοΟ καί Ιδεαλιστη κα! ότι οι άπόψεις 
αίrτες δί:ιι παίζονν άπο κει καί πέρα κσιιέιια ρόλο σ' όλα τά εΡΥα 
τou . ΟΙ χεγκελισιιές αύrές άvτ ιλήψεις σvμπεριλα6αίYOVll καί τις 
Ιννοιες «άλλοτρίωοψ, «άρνηση της CiρYησηc;> κα! «ύπέρ6aσφ 
( Aufhcbung).' 

'Ανάμεσα στις ϊδεαλιστικες εννοιες που --σVμφωvα με την πιο 
πάνω άποψη-- Ο Μάρξ έγκατέλε,ψε μιά Υια πάντα ηταv δυό 
όκόμα: Τι μαρξικη θεωρία τής lστορικης άνάπτιιξης, που Ο 
'Aλτouσερ 6νομάζει «XεγKελιαvO έξελικτισμα. κα; Ο μαρξιστικός 
&vθρωπισμός. ΟΙ εwoιες «άιιθpωπQ9 καί «ΆVΘΡΩπισμός~ , λU.ι ό 
'Αλτουσέρ, εΤvαι δρα, πα) δ Μάρξ δε χρησιμοποίησε ποτε ξ~ι 
μετά το 1845, προκειμέvou να σκεφτεί την ΠΡαΥματικότητα.2 Θά 
ΆVΤΙKατασταθoιN μ ' αίιτο που ό Γάλλος θεωρητικΟς ονομάζει 
«μαρξ ιστ ικο ΆVΤισιιθρωπισμΙ». 
Ή άποψη αίιτή άσφαλώς γκρεμίζει κα; τον ύπαρξιστικο μαρξι

σ μό κα; τ ις ήθικιστικες θεωρίες τού σοσιαλισμου. Μήπως όμως το 
τί μημα που πληρώνετα ι γι ' αίιτο εΤvαι πολι) ψηλό; Ή καλύτερη 
θεραπεία Υιά εvαtι πov6δoιιτo δεν εTvαι να κό6εις το κεφάλ ι τοϋ 
άσθενοΟς. 'Εδώ δεν εχει άνατραπει μόνο ό ΆVΑθεωρητισμός, άλλά 
κι όλ6κληρη ή XεYKελιανr1 κληροvoμιΟ: πα) ο ίδιος ό Μάρξ, δχι ιιω
ρίτqχx άπό ΤΟ 1873, θεωρoGσε c:x; θεμελιακή. Στήν πραyματΙK~ 
τητα δλα όσα εχουμε μάθει ως τώρα ι:χ; μαρξισμό πήγαν περι 
Τζατο, και σττ) θέση τους εμειvε μόllO μιά στατικη και σχολαστική 
παρωδία της μαρξιστικής μεθόδου . 

' 11 ' «τομ:l)I) . 

Ή έπιχειρηματολοΥία τού 'λλτouσiρ στηρίζετα ι στή δασική liτrό
θ[ση δη Cίστερα άπο τα cOlκοvoμ lκο-φ ιλοσοφ ικα χειρόγραφα τσV 
1844:t,3 πού κατά τόΥ 'ΑλτοιισΕρ άποτελOUν το KoρvφαιO σημείο 

Ι . ' Η σπou&ι.Ι\1. οΧδτή ΧΙΥχελια:νή Ιννοl\1. ιϊoντlτ.ρoaωπεό. 1 τήν '(ιΜΡVΙΧΊ)!ni ' 
~ . 4;la'l1> tfj~ μι", Iataptxij , καΙ ο!χοvoμιχη, φιiσ'ι], ιιπό τήν I!l6μavη π.ο6 , 
δι ιω" IIι.Τ\1.φ'ριι στό νΙσ ΙπΙπt&ι , μ ! tPW..Qr..QI1jIl' VfI μορφή, 'ιι:ι.Νσ τ..οό Ιχι ι 
πρα:yμ~τωθι! στη .. Τ.pσιjyo!lμεVΗ . Τ/ι l!5:r.otx/ι vδ1j1-l4 ιΤν;ι;ι 't/ι .tιπιρ;ι;ομο:. i'j fj 
'(οπ'Ρδ""ψ τοα _πιτ;ι;λισμοσ, tij , I!5;Ι;ΟΙ'ιιη, τotι ~fj " τω .. o!'ιιOvoμ.ιxω .. 'tCIU 

vδμω~ 'ιιιJ.\ tfj, l ~εoλoy ΙιJ.' ΤΟΟ . Ή σχεΤΙ'ιιή Υερμ;ι;νιχή Η,η atvιJ.[ fj Aufhebung. 
2 . • ΙΊιl τ/ι .. Μιtιψ, σελ . 244. , 
3. lI ρωτσιχΜθ,lΧ\1.'Ι τό 1932 . Ή πρώτη ιiyyλιxή μιτιi.φρα:σ'/'j ΧIJ'ιιλιχΡδρφ. 

στιl 1001 . 
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τώ χεγκΕλΙαΙΙlσμoV τού Μάρξ. fycvt μια dπ6τoμη και δραματlκη 
«ρήξφ με δλη την προγενέστερή του σκέψη. c'H Γερμανικη 'Ιδεο
λoy~ω, ττoU ό Μαρξ κι δ ·ΕνΥκελς εγΡΑΨΑV στα 1845, σημειώνει, 
κατα τδν Λ.Α., την Ιγκατάλειψη των παλιότερων αίιτωΥ ά'πόψεωιι 
και τήν έδραίωση της τΕλιl<ης «έπιστημο\llκης:. τους τοποθέτησης. 
A~τη εIvα ι ι!ι ("Τομή ... Σχολιάζοντας τα .ΧειΡόγραφα τού 1844», 
δ Αλτουσέρ γράψει: 

cΌ ΜΟ:ρξ εΤVΑΙ πολι:, μακριά άπό ΤΟΥ Μαρξ oi τούτο τό 
6ι6λίο. ET\o'QI δ Μάρξ στό χείλος της άλλαyi'tς, στις παρα
μονές, στο κατώφλι της, ... Oτrou δίνει στη φιλοσοφία μια 
τελευταία εVκαφία τη στ ιγμή πoU Ετοιμάζεται vό: την ττα_ 
pατήaE t:t .' 

Μιλάει για cάπότομη και όλοκληΡωτικη έπιστΡοφη .. aτόII 
Χέγκελ, στα «Χειρόγραφα τOU 1844., πoU τα dκoλovθεί ή πλή
ρης άπόρριψή του στι) «Γερμανικη ΊδεολΟΥίω, δπου 6λέπουμε: 

« Σκέψεις σε κατάσταση ρήξης με το παρελθόν, που παίζουν 
ενα άνελέητο παιχνίδι θσ:vάσιμης κριτικής με δλες τις πρω
τύτερες θεωρητικές του ίιποθέσεις •. 5 

·Ολα τoVτα εΤνα ι καθαρό παραμύθι. Ποιέι:; εlvαι ΟΙ άποδείξεις 
αύτής της «τομης. ; Ό Άλτouσερ (σχυρίζεται δη δ ίδιος ό Μαρξ 
ΆVΉyyειλε την άπόρριψη τΏv προηγούμενων ό:πόψεΏV του, Μαν 
έγραψε στΟν Πρόλογο τής «Κριτικής της Πολιτικης ΟΙκovoμίας> 
Οτι aτή «Γερμανική Ίδεoλoγίeι::. «κανονίσαμε τOUς λογαριασμούς 
μας με την παλιά μας φιλοσοφικη συνείδηση •. Ό Μαρξ συνεχίζει, 
δηλώνοντας δη, ίίστερα όπό την αρνηση τοΟ έκδότη vΆ τό τυπώσει, 
αVτOς κι δ "'Ενγκελς «παράτησαν τό χειρόγραφο στην τρωιι;ηκη 
κριτική τΏv 'ffOVTLKCJv-.. Και πράγματι, πετάχτηκε στή γωνιά, ξε
χάστηκε και δε δημoσιεVτηKε ποτε μέχρι το 1932.6 

ETvαι, δμως, αUΤΗ ή παρατήρηση για το «KΑVΌνισμα τΏv λο
γαΡιασμωv-. άπόδειξη κάποιας «τομ"9; Γιατί , έφόσov έδώ δ Μαρξ 
εΤχε Qvτιστρέψει την δλη του τσπoθtτηση , δε δημοσίεψε ποτε αύro 
το εργο; Παραχάτω, δμως, ό 'Αλτουσέρ στηρίζει τΟν Ισχυρισμό 
του στο περιεχόμενο τοΟ ίδιου τοίι 6ιδλίou, δτroυ θα δοΟμε, λέει, 

'ι .rtlί 'tόν Μ6.ρ", o~λ. 159. 
σ. Ιτό teto, ο.λ. 36. 
G. 1ΙιΙ ΙΙyyλι)ι'fι μιτ6.φριιοΤ1 τo~ πρώτcιu μ'Ροl)' )ιuχλοφόΡΤ1σe τό 1968 x~Ι 

fj πΡωτΤ1 πλ1jρΤ1' ΙΙΥΥλιχ'/j μι>τd.φpιwY!, τό 1964. 
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vά ΆVΑσKΕUΆΖOνται δλα τα προηγούμενα εργα τοΟ Μαρξ και να 
διατυπώνονται ΟΙ θεωρίες τού ώριμου Μάρξ. EΤvαι άλήθεια €τOI 
1'1)- πράγματα; OCίτε στο έλάχιστο. "'Οχι μόνο ό Μό:ρξ δΕν d\ισ. 
σl(ευάζεl τις παλιότερες άπόψεις, πOU έl(θέτει στα «Χειρόγραφω 

τού περασμένου xpόvou, ά)..λα και σ υ ν ε Χ ί ζ ε ι κα; ά ν α
π τ u σ ε ι το θέμα τους, δεν κάνε ι λόγο για καμια διαφορά, για 

καμια άττοκ.ήρυξη αίπων ,.ων άπόψεων. 

''Ας πάρουμε πρώτα τό ΧεΥκελιανισμο τώ Μάρξ. Τί ηταν ι1κρι-

6ώς; "HTav πριν άπ' δλα ΤΟ γεγονΟς δη ό MCιρξ θεωρoUσε σιXv 
lvo: μόνιμο και ζωτικο στοιχείο για την κατανόηση τού αιλιρώπou 
και τοϋ κόσμου του τη θέση ότι ό άνθρωπος δημιουργώντας με 
η'ιν έργασία του το δικό του κόσμο, δημιouργεί τΟν έαvτό του . 
Δεύτερο, εTvαι ή θεωρlα τα; Χέγκελ για την άλλοτρίωση - δη 
δηλαδη ή έργαοία τού άνθρώπου εχει, μαζί με τα θετικα κα! τα: 
όΡVΗΤΙKά της, γιατΊ καταλήγει σε μιαν άποστέρηση, μιαν άπώλεια 
ΆVΘρωπιας. Τρίτο, δτι σε μιαv δρισμένη στιγμη δ άνθρωπος ίιπερ
\/I I( O: η ίι π ε Ρ 6 α ί ν ε ι ηΙν άλλοτρίωση, ξανα6ρίσκει τόν έαυτό 
τοο και αίrroπραγματώνεται. ~Oλες αίιτες εTvαι XEyl(EλIαYEς θέσεις 

καΙ εTvα ι σvvάμα δλες τους μαρξικες θέσεις . 'Εκείνο όμως πού 
Ικανε ό Μάρξ μ' αiπες ηταν να δείξε ι δτι πρέπει vό: νoηθoϊιv σε 
σwάpτηση με την υλικη ζωή τής άνθρώπου μέσα στόν πραγματικό 
κόσμο. 'Έτσι μόνο θα ξεφύγουμε &πδ τη μυστικσποίηση πού προ
Ι(άλεσε ό ίδ ιος δ Χέγκελ, θεωρώντας όλόκληρη την έξέλιξη σαv 
έκδήλωση της 'Ιδέας . 'Ωστόσο, ό Μάρξ ποτε δtv έγκστέλειψε ,.Ις 
τρείς αίπες όρχές . 'Αφώ τις διατύπωσε στα «Χειρόγραφα τov 
1844. , τις SttvρVvEI και τ1ς O:vαπτVOOεl aτή «Γερμανική Ίδεολο

γ ίeι::., κα! τις έVΣωματώ\/ει κα; συγκεκριμενσποιεί στο «Κεφάλαιo:t . 
Οίίτε ε'ναι σωστο πώς, δταν πάμε πίσω στα «Χειρόγραφα:., 

δρlσκουμε «το κορυφαίο σημείο τοο χεγκελιavισμοΟ:., τΟν Ιδεαλι
σμό -άπο τον όποϊο δ Μc:φξ ίιποτίθεται τrως λυτρώθηκε- τήν 

.&ΠόλVΤΗ έπιστροφη στον Χέγκελ:ιι, πού δ 'Αλτouσερ τη 6λέπει 
ιiκεϊ, καΙ &του «δλόκληρη ή φύση παράγεται άπό τη λογική αφαί. 
ρεση:t. 'Απειιαντίας, 6ρίσχουμε τη θεωρία για τΟν άνθρωπο, που 
φτιάχνει 6 ίδιος τOv κόσμο του με την έργασία του, θεωρία ποίι 
6 Μαρξ δέχεται άπο τΟν Χέγκελ κα! τη διατηρεί μέσα σ' δλο το 
κατσπlvO έργο του, άλλα τη χειρίζεται με υλιστικο τρόπο, ώστε 
vΆ σημαlνει δη δλη ή Ιστορία εΤνα ι ή αύroδημιoυργία τού άv· 

Oρώτroυ. 
Βρίσκουμε έδώ, στα «Χειρόγραφα τοϋ 1844., περισσότερο 

άτr' δη στiΊ «Γερμανικη Ίδεολογίαι, στο δοκίμlΟ με τόν τίτλο 
«Κριηκη της xεyιι.:ελιcMις δlαλεκ'ΤΙκης ως συν6λΟ1.3 -πού ό 'λλ-
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τovσέρ φαίνεται να μην το εχει διαδάσει 'Ποτέ- τη θεμελιακη 
'CΡΙTIKη τα'j Χέγκελ άπό τCw Μάρξ. Ιέ τούτο ΤΟ δoιcίμιO, περισσό
τερο άπ' δη στο κατοττινΟ lρyo του, 6 Μάρξ «κανονίζει ToUc; λο

γαριασμούς. του με τον Χέγκελ όπως, πράγματι, μας το λέει 
στόν «Πρόλογο) της δεύτερης έκδοσης τού c K εφαλαίαn. ·Oτrωι:;, 
όμως, έξηγάεl, «κανόνισμα τωll λoyαριασμωv. με τΟν Χέγκελ δε 
σημαίνΕΙ άπόρριψη τού Χέγκελ (6:λλά κάτι περισσότερο άπ' δη 
Γι ίδια ή φράση σημαίνει στις έμπορlκΕς O'V'IIOλλσyές). Ό Μαρξ 
μας λέει τΙ δέχτηκε και τι άπόρριψε. Δ t χ τ η κ ε την έVΌΤΗτα 
τού ίιτrOΚειμενlKoU και τού άνrΙKειμενΙKoV cm1 yvώση, ά π 6 ρ
Ρ L Ψ ε όμως τι)" παρcryωyή τού όλικοίι κόσμου καί της Ιστορίας 
άπ6 την · l δέα. 'Όλα τούτα ύπάpxow στα .Χειρ6Υραφω και οχ ι 
στή cΓεΡμανlκη 'Ιδεολογία». 

'Εδώ έπίσης 6 Μαρξ έγεΙρε! το ζήτημα της ά λ λ ο τ Ρ ί ω σ η ς, 
πα) ό Άλτοuotρ τη χαρακτηρίζει σα μια καθcφα χεyKελιΑVΉ εν
νοια. EΤvαι dλήθειo δτι ό Χέγκελ τη δλέπει σάν {να αίσθημα άπο
στέρησης η άπώλειας που προκαλεί τ'ι δημιουργία άπο τον άν-
θΡωττΟ τoV άνrι-κειμέvov, δηλσδη σαν μιά καθαρα ύπOΚειμΕVΙKή 
ύ'Πδθεση . Ό Μάρξ, αν και δέχεται το γ ε γ ο ν Ο ς της άλλο
τρίωσης, άπορρίπτει σαφέστατα την έξήΥηση αVτή και δίνει μιάv 
ο Ι κ ο ν ο μ Ι Κ ή έρμηνεία. Σημαίνει δμως αUτo πώς ό:τropρί'ΠTει 
τόσο άπ6λuτα την ό:λλοτρίωση ----όπως λέει 6 'AλτO!.ΚJΈ:ρ-- ώστε 
«vO: μή φαίνεται oVτε ίχνος άπο ταίτη τη xεγKελιαvι1 κατηγορία 
aτOν Μάρξ τού 1857:t ; 

ΤΟ άντίθετο συμ6αίνει: ξαναιταΡουσιάζεται άμέσως σπ) « Γερ
μανικη ΊδεολογίΦ - στι) μελiτη ΟΠOU 6 Μάρξ ίιποτίθεταl ότι 
ύπέtSαλε αίιTl) τήν κατηγορία στήν πιο «όμείλικτη και θανάσιμη 
κριτικφ. 'Εδώ, &1τεvανrίας, παίζει τΟν κεντρικό ρόλο, που έξακο
λοιιθε:ί να παίζει σ' δλο το κατσπιvO εργο τω Μάρξ. 
Ό 'Αλτουσερ δηλώνει δτι 6 τρόΊτος που 6 MCφξ ΠραΥματώεται 

την όλλοτρίωση aτά cXEIpόypαφco εΤvα ι καθαρα XεyKελιΑVΌς, δτι 
παραμένει στο Kaθαρα ύπOΚειμΕVΙKO έπίπεδο, Ιφ6σov ή ό:λλο
τρίωση θεωρείται η ίδια ή μορφη και τ'ι ύπαρξη τώ Kαθαραj Πνεύ
ματος στην πορεία της ΆVΆΠΤυξής του. ETvαι όμως πρ6:Υματι 

αιίτι) η 6:ποψη τoU Μάρξ γιά την όλλοτρlωση στά «Χειρόγραφφ ; 
"Ας πάρουμε την πρώτη σελίδα αUτoV τoV φΥou, δπou δ Μάρξ 
έξηγάει τί θεωρεί π Ρ α Υ μ α τ ι κ ό: την όλλoτρlωση: 
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«·0 μισθός καθορίζεται άτro τΟν άyώvα μεταξύ κεφαλαιού
χου καΙ έργάτη. Ή νίκη εΤvαι κατ' άvά'γKη μέ το μέρος τoU 
κεφαλαιούχου. 'Ο κεφαλαιοίίχος μπορεί να ζήσει περισσ~ 
τερο χρόνο δίχως τον έΡΥάτη άπ' δτι Ο ΙΡΥάτης δίχως τον 
κεφαλαιοvχο:t κ.ο. κ. 7 

Το πρώτο δοκίμιο εΤιιαι Υια το «Μισθό:t· τό δεVτερo για το 
«Κέρδος τoV ιcεφαλαίOU:t· το τρίτο γιά τη «Γαιοπρόσοδο> . ~γστερα 
ρχιτα ι ή «'Αλλοτριωμένη έργασίφ. ΤΙ λέει γι' αύτην ο Μάρξ; 

«Με δάση τήν πολιτική ΟΙκονομία, με τά ίδια της τά λόγια, 
δείξαμε ότι ό έργάτης ξεπέφτει στο έπίπεδο έIIbς έμπορεv... 
ματος και γίνεται, στήν πραγματικότητα, το πιο έξεuτελι
σμέvo άπ' όλα τά έμπορε(ιμστφ. 

Ποίι εΙιιαι ό ύποκειμενικΟς ίδεαλισμός; Π ού εlvαι ΟΙ CKαθo:
,χς όφαιρέσεις:t; 

ΕΤιιαι φανερδ δτι δέ.ιι πρόκειται έδ&ι για τη XεγKελιΑVΉ άποψη 
'~ς ό:λλστρίωσης, όλλCι: Υιά τήν ο Ι κ ο ν ο μ ι κ η έξήγησή της 
άTrb τόιι Μάρξ, που την παρουσιάζει σ έ ά ν τ ί θ ε σ η οχl μόνο 
'Πρός τΟν Χέγκελ, όλλά καΙ πρΟς τις Ιδέες τού Φόυερμπαχ. 

Βίδαια 6 Μάρξ χρωστάει πολλά στΟν Φ6vερμπαX, που εδειξε 
6,- ι δχl μόνο ο ύλικας κόσμος δέ. χρωστάει την ύπαρξή του σπ)ν 
Ιδlα, όλλά όντίθετα ΟΙ Ιδέες μας πηγάζουν άπο την KατΑVΌηση 
tιc μέρους μας τοίι ύλ ικού κόσμου. "Οπως γράφει ο ίδιος: 

«Δεν παράγω το dvτΙKείμενo άπό τή σκέψη, όλλά τη σχέψη 
&1το το άντικείμενο κα1 ύποστηρίζω μονάχος δτι α ύ τ ό 
εΙναι Ιvα άντικεί μενο ποίι , εχε ι μιCι:v ύπαρξη πέρα άπο το 
μιχχλό μοω. 8 

·Αλλά 6 Μάρξ άπόρριψε τη θρησKεUΤΙKή έξήΥηση που εδωσε 6 
ΦόucρμπαX Υιά τήν όλλοτρίωση, δτl δηλαδι) ό άνθρωπος ενιωθε 
«Ποστερημένος, 6:vάξιoς κι άμαρτωλας έπειδη εΙχε πρ06άλει η/ν 
IΙ(J<ΙΊψαιικ,) ανθρωπιά 10υ πάνω σΗ) "ε6Iηlα. Ό Μάρξ εΙχε Ι;δη 
ό"ανrήσει, μ' Ιvα προηγούμενο δοκί μ ιό του,9 δείxvoντας δτ ι ΟΙ 
liιιOpωπot δεν εΤvαι ό:λλστριωμέvoι έπειδι) εΤναι θρησχοι, όλλά, άν-

7 •• OΙII~01ΙΙIIO · φιλοσοφιllGl: ΧειΡό-(ρσ.φιι;_ , ~λ, Ι , 

8. L I~ell rbllch, Das Wesen des Christenιums. 
Ι/ .• ICΙσIΙΥωΥtj o'ttjv ΚΡΙΟΙΙlΙή 't'll' ΧI!Υχeλιιι;vijς; ΦιλoooφΙιr;ς; 'toj}' ΔιχιιΙο\l , . , 
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τίστροφα, έξαιτίας .ών καταθλΙ1fTικωv σΙΙVΘΗKων της έργασίας 
τους, στρέφονται πρΟς τή θρησκεία για vo: δρουν παρηγόρια. 

wETQl ό Άλτουσερ πέφτει καΙ πάλι έξω. Ό Μcφξ δε 6ρίσκεται 
ι<άτω απο την έπίδραση των χεγκελιαιιης πηγης σφαλμάτων τοΟ 
Φόυερμπαχ, άφοίι ανασΚΕυάζει τόν Φόυερμπαχ. 

Άλλα τι συμ6αίνεl με την πoΛU αφηρημένη θεωρία .OLΙ Φόιιερ

μπαχ γιό τον Μ AVΘρωπo καί ΤΙ1ν ΆVΘρώπιYη φύση; Ό Άλτouσερ 
δηλώνΕΙ δη στα «ΧειρόγραΨα» ό Μαρξ εΤl/αι ειιοχος Υιά το Οτι 
δέχτηκε το δασικό , χεYKελΙΑVης προέλευσης, σφάλμα τού Φόυερ
μπαχ καΙ δη γλιτώνΕΙ ά'π' αύτο μόλις μετά τη μεταπήδησή του 

ο-ιδν ίιλ ισμδ, στά 1845. 
ΤΟ πράγμα όμως δΕν εΤvαι ετσι. 'AKpt6C,x; στα «Χειρόγραφα. 

εΤιιαl πω ό Μαρξ άνασKεUΆΖει και ΤOίrτη η]ν έννοια τού ΦΌVερ

μπαχ καΙ σ ' αύτό: 6ρίσκουμε «τηll έννοια τω άΥθρώπ,voυ είδους 
κατε6ασμέιιη απο TOII ουρανό, την άφαίρεση προσγειωμένη στο 

Εδαφος ,.ης πραγματικότητας». Ό Μαρξ βλέπει ,.Ον ΆVΘρωπo, 

σαν ~\IO ον πού CnιCX'TΓfύσσεl και πραγματώνει ,.ήν προσωπlκό,.ητά 
,.ου καθως άποσπά άπο ,.ή γΙ; τα CnιαyKαια για ,.ή ζωή του, πλά
θovτας έ,.σl ,.Ον εαυτό του . 

Τί έννοεί όμως ό Μό:ρξ σταν χρησιμοποιεί ,.Ον όρο «ΆVΘρώπlνO 
εΊδος. ; Ή άντίληψη 1"\)1) Μό:ρξ γιό: ,.Ον 5:vθρωπo ε1\1Ο1 8η Ο άν
θρωπος ε'(VΑΙ δασικά ενα κοινωνlκο ον - «μέλος τοΟ ό:νθρώπινov 
είδους" . Ή άνθρώπlVΗ OVσία, Υράφεl, «δεν ε1\1Ο1 άφαίρεση πού 
υπάρχει μέσα σro κάθε ά-τομο» (8πως Ο ' Αλ,.ουσερ φαντάζεται 
την άντίληψη τού Μό:ρξ Υιό: τον «'Άνθρωπο»). «Σ,.ήν πραγματι
κότητα εΤνα l τό oύvoλo των KOIVΩνlKων σχέσεων». 'ΑΧλα Μό, 
λέει Ο 'Αλτουσερ «δε σημαίνει τίποτε άπολύτως».IΟ 'Οποιοσδήποτε 
δμως εΙδικός της ΣUγKρl,.IKης ψυχολογίας, θό: έξηγουσε δτι ό άν
θρωπος, σε διάκριση άπο ορισμένα μονό61α αρπακτικά, ε1ναl ενα 
κοινωνlκο ζώο, πoU γίνεται άνθρωπος μέσα σrήν κοινωνία δεχόμενος 
τ1ς ύποχρεώσεις της και άπολαμ6άνοντας τό: κο ινωνικά της ώφέλη, 
άKoλouθώντας την ό:ττοδοχή άπό ,.οίις άλλους αύτων των ίιπο
χρεώσεων νό: δημ ιουργούν, vΆ ίιπηρετουν και νό: δlαφυλάΥουν τήν 
άνθρώπιvη συντροφικότητα. Σε μιό: KαπιταλlσrΙKη κοινωνία ο α\ι
θρωπος E'tIlQl έπίσης «το σύvoλο των KOlIIωlllKCw σχέσεων», ά"λλα 

10. ~ IΊά. -τδv J\l ιip~ . , σaλ. 243. 

11 , ιl/ (ιι ι ((ι ο η 'Α λ 1Οvοέρ 19 

111, υχLoltι ς oullεpyaoia.:; άντlσrρατεύOvται και εν μέρει έκμηδειιί
Ι,ιιι/ν ΟΙ 6vταγωlιlσrlκες σχέσεις . Ό CiIIθpωπoς · yillETaI άνθρωπος 
II t..,. J υ ι ό μοντέλο TCJIl κοινωνικών σχέσεων, πσι) βρίσκεται σrήν 
~O l νOι< lI10 ία κα1 τον KOlνO αεΥΧΟ της παραΥωγης Υιό: το κοινΟ 
~ I lλό , " Λύτό έννοει ό Μαρξ με «τήν εννοια άνθρώτrlνO εΤδος πού 
~( Ι 11 Mζ~αl άπο τΟν ούρανό της άφαίρεσης στο πραγματlκο γήινο 
ΙfIt .ψος ' τί άλλο ε1vαl τούτο, αν όχι ή έννοια κοlνωνία;»11 

Ι !\/ΟΙ άξιοσημείωτο το δτι Ο 'Αλτουσερ κλείνει τα μάτια στήν 
'ννο l ('( cάλλοτρίωση» μέσα σrή «Γερμανική Ίδεολογία», εννοια 
!I (ιV σll 'οτελεί ώστόσο βασlκο μέρος της θεματολογίας του Μαρξ 
II ~ 100 10 ΤΟ έργο.Β Ό Μό:ρξ χρησιμοποιεl δυό λέξεις γιά τΜη 
"'ιι '1ι\1Ο l α: «Entfremdung», πoU τή χρησιμοποιει δταν θέλει \Ιό: 
Ι!/νl(l ll δη ό άνθρωπος βρίσκεται άντιμέτωπος μέ μ ιό: έχθρικη 
tIIII'CiIIIl πoV ό ίδιος εχει πλάσει, και «Entuusserung», δταν δ τόιιος 
nl ~1 1(; 1 στην «έξωτερίκευση» 11 «άντlκειμένωση» της δύναμης αύ
ι Φ" δ1tως γ ίνεται σrην καπιταλιστική «άΥορά» . 

τ,η «Γερμανική '1δεολΟΥία» λοιπόν, άπο τήν οποία, λέει δ 
'Λ'λ IOVOAp, η έννοια αύτή εχει έντελωι; έξo6ελlσrεί, δια6άζouμε δτl 
' Ι 1"11 ,'α~IKη κοινωνία «το ίδιο τό ένέργημα τοίί 'Ανθρώπου γίνεται 
! ι ιι\ ,/ ιιη δίιιιαμη πoU τοίί ΆVΤlπαpατίθεταl, πoU TOII ύτroδouλώνεl 
.\~ι l vό: !ξουσιάζεταl άπ' αύτόνν . Ό Μαρξ συνεχίζει μιλώντας 
,. ι ι' .. \ «σrερέωση αύτού τroι:. έμείς ΟΙ ίδιοι παράγουμε σέ μιό:ν 

t it /I /( I ιμ ι;ιιική δύναμη πάνω άπο μάς, εξω άπο τΟν έλεγχό μας, 

11(111 IΙ l)'fαlώνει τις τrpoσδoKίες μας , έκμηδενίζεl τούς υπoλoyισμαJς 
110(,'" «Λύτή ή ά λ λ ο τ Ρ ί ω σ η » EYlllE «μ ιό: άφόρητη δύναμη, 
ι" ι\ ΔVvαμη πou έVΆΝΤιά της ΟΙ άνθρωποι έιTavaσrmoυv», γιο:τι 
11 flφιςrταl σro yεγovOς δη η μεγάλη μάζα -rCJIl άνθρώπων lxoυll 
γ Ι ,,/ ι ό κ, ημοιιες.14 Ύτrενθυμίζouμε δτι τό: πρώτα τέσσερα δοκίμια 
, 11 cΧιιιρογράφων» ήταν άφlερωμένα άκρι6ως σ' αύτη τήν έξή
γι ιι)ι) , Γ,ς άλλΟτΡίωσης, στrως και πάλι έδω, aτή «Γερμανική '1δεο
λIlΥΙ(1) . 

} ,ό «Κ εφάλαιο», Οπov συιιαντούμε κα! πάλι τον δρο, τι 01-
~ ίIlIOμl Kη μΟΡφή πoU ό Μαρξ τoU έδωσε άπο την άρχή CnιCX'TΓfύσσε-
1(. 1 ' lI oρσtrtpα σrή θεωρία Υια την άvθρώτrιvη έΡΥατικη δύναμη ώς 
. flll / όρι.uμαι, πoU ετσι δπι:.χ; είναι άξεxώρlσro άπο τον ίδιο 'TOII 

11 , · oΙ~oνOΙ ΙΙ~O·'Pιλoσoφικll: ΧειΡότρ«φα: • . 
, \11 , )ι ιt ρ~ · ~ Εν'(κeλ" ~ ~Eργα:., τόμο 27, σελ. 425 (τερμ. ι~~.). 
11\, ' I'n d.pxovv σ.vα:φσρ~ς ση'ιν «σ.λλστρΙωση> χα:( < σ.πο'ένωση> σ-τΙ, οελΙδες 

ν ι , \111, :1,1, 27 κιt! 28 τ~, με-τciφΡCW'l'j, τoίi Pascai το(! 1938. 'π εvνσ ια: α:δτΥι 
ΙΙΙΙΙH'~ ' Ι ~ό ΙΙ 6 ιι.ιι. δ λό~λ">'iρσt> -τσσ πρώτσιι μέρσιι, τOίi 6 ι6λΙσιι . 

11 ΊΙ l'ιρ ιια:νικΥι · Ι δεολογΙα: •. 
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όΜ!ρωπο, άΥοράζεται και ττοολlέται στην &Υορά. Aίrro όμως δε 
ση μαΙνεl έΥκατάλειψη της Ιννο ιας «άλλοτρίωση:., Υlατl ετσ ι την 

έξήγησε ηδη δ Μάρξ Crπό την &ρχή, στά «XειρόypαΦα::t. Αότο 

φαίνεται KαθαρCι στα μέρη όπου την πραγματεύετα ι για πρώτη 
φορά. 

cΚατα την άΥορά της έΡΥατ lκης δίιιιαμΗC;, άΥοράζouμε TOv 
&νθρωπο μαζί με την έργασια του. Κι aύτός γίνεται ετσι 

Ιιια άπΜ έΡΥαλείο η όργανο για τoVς σKOΤΤαJς μας - bια 
έμττόΡευμα, fvα πράγ μα. Ό ΆVΘρωττoς πoU γίνεται μ ισθω
τός έργάτης 6ρίσκει ότι ή πραγματική προσωπικότητά 'TOU 

δεν ύ-πάρχει ττιά οίίτε για τον έαvτ6 TO!h,I5 

Σ το σημαΥΤιl(ό του ΙΡΥΟ cGrundrisse der Κritik der Politischen 
OekoDOmiQ ( <<Π ερίγραμμα της Κρnικι1ς της Πολ ιτικης ΟΙΚ(Μ)
μία9) , πoU το έγραψε στά 1857 (χρονολογία που ό 'Αλτουσερ 
θεωρεί δτι ΦΑVερώνει τΟν «ώρι μο:. Μάρξ, λvτρωμέvo τώρα έVTελ~ 
άπο το χεγκελιανισμό), ό Μαρξ κάνει άκόμα χρήση τov μ ιση

τoV δΡOU. 

'Υπάρχουν πάνω erπo 300 περιπτώσεις Οπου σαφώς άvαφέρει 
την Ιννο ια αότi! με τΟν άρχικό της 8ρο, ά λ λ ο τ Ρ ί ω σ η, μέσα 
σε τoVτo το εργο και ΣuχvΆ το κάνει αίιτο σε μακρlΕς και σημαν
ηκες παpα:yράφovς. Σ' δλο το «Κεφάλαι ο:. ή χειραφέτηση τoV 

ό:νθΡώπου άπο την άλλοτρίωση και ή ΠΡα:Υμάτωση της προσωπι
κότητάς του εΤ-..αι το μόνιμο θέμα . Ή άλλοτρίωοη θΟ: μποροΟσε, 

σττιιι ΠΡα:Υματικότητα, να χαρακτηρ ιστεί σαν το 6ασικο θέμα 
δλόκληρου τοϋ εργου της ζωης τoU Μαρξ άπο τα πρωτα πρώτα 

του δοκίμια τοϋ 1842 Ώc; τη μέρα τού θανάτου τou. 
Κι δ Λtvιν, δμως, δέχεται τη θεωρία τoV Μό:ρξ για την ό:λ

λοτρίωοη, δπως αύτή δ ιατυπώνεται στα «Χειρόγραφα τoU 1844:.. 
ΦuσΙKά, δεν τα εΤχε δεί (δεν εΤχαν έκδοθεί ώς τότε), άλλα ό Μό::ρξ 

εΤχε μεταγράψει τις δασικΕς σελίδες για τήll άλλοτρίωση στήll 
c" Αγ ια ΟΙκογέιιεlco, και 6 Νιιιν lYKpillEI πέρα για πέρα τη θεω
ρία, δπως τή 6ρίσκει έκεί. Ι6 

11). . Οlχονομιχο-φιλοοοφιxd X.ιρόTΡ<Xφ~. 

16. ΛΙνι~1 . Π ερ{λ"l]ψ"η -t'i1 ' " "Ayl~ O!χoyΙν.I~" - , . ·Eρrιx., τόμ. S8 
(ΤBρμoι~ιχή Iχ~). 
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' Ο ,ι Ι)cωΡ'f)ΤΙJι.Ος ά.νΟρωπισμ.Ος )) του 'Αλτουσέρ. 

J Ι ItovCvα άλλο θέμα ό Ιντελλειςτovαλισμeις τoU 'Aλτovσερ δε 
ttιeι l νl 10 1 τόσο στείρος 000 στο θέμα τού όvθpωπισμoCr μέσα στο 
,ΙΙ'ι>!.ιο μδ . ε,-..αι ό:vαντίρρητo ότι ό ίδιος ό Μαρξ τονίζει την ό:v
lIιίtJ1ΙΙOΤI Kη πίστη του σvxvό: και με σαφήvεια στα πρώτα του 
'Ι ΙΥΟ , Ι( ι δτι δεν υπάρχει πιο θερμή ό:vθpωπιστΙKη άvάλuση τώv 
Ι~ II O II'·ιων και της άπαvθρωπιάς τοϋ καπιταλ ισμου ό:τro το ίδιο «ΤΟ 
.... 'φόλeι1o:. . Αότο το άvαyVΏρισε και 6 Λένιν. Δεν σvμφωvoϋσε με 
Η\ν " οψη 6,-ι ό &νθρωπισμός μέσα στο «Κεφάλαι ο:. εΤιιαι ξένος 
ΗΙ Iό<, μαρξισμό κ ι δη πρέπει vΆ άπ06ληθεί. 

« Σέ πολύ λίγες έπιστημovικες ΠΡα:Υμστείες θΟ: βρείτε τόσο 
ιι ολύ καρδιά, τόσο πολλα φλογερΟ:: και γεμάτα πάθος ξε
οπάσματα. [«ΤΟ Κεφάλαιο:. ] περιγράφει την καπιταλιστικη 
ΙΙOΙ\lων[α σό::ν κάτ ι το ζωντανό, με την πραyμaτΙKι) κοι\lω\lικη 
Ιιιδήλωση τών &νταΥωνιστ ι κών τάξεω\l στ ις σχέσε ις "Πα
Ρογωγης:..Ι7 

Ηlδοισ, ξέpouμε πολυ καλα πώς σvμδαίvει κάποτε μ ια oW-
101"1. oυvαιoθημστΙKη άνάταση vό: αύτο-αποκαλείτα ι ΆVΘρωπι
Ι/ ιιός, " υπαρξή της δμως δtv εΤιιαι σοδαΡδς λόγος για vό: καταρ
il\vOVjIt:. τη δασική {γνοια τσV σοσιαλισμου για τΟν άνθρωπο. ΤΟ 
ιιn γυιιl!ώνιι: lς το μαρξισμο άπο την {γvoιά τou γ ια τον άvθρωπo, 
'ι"ΙιΊ ι Ι\ 6vOρώπιvo σvμφέpoντα, για την πραγμάτωση τών &vθρώ
ιtlΝwv ι.lιlδιώξεωll κα, της &vθpώπιvης "Προσωπικότητας, θό: "ταν 
111\ 11' ι'ιΡνιΙσαι καθετί πού Uτrεpάσπισε δ Μάρξ, κα! μετα ό:τr' cώ
,hιι ό ΛΙνιν. Ό άvθρωπισμσς καΙ ή πίστη στΟν άνθρωπο δtv ι1\ταv 
ιιιι ι l γιό τOv Μαρξ ι'ι θεωρία τoU «άφηpημένoι.n ό:νθΡώπou, ε'ναι 
Λμt4l., όλη ή αποψη τσV 'Aλτovσέρ. 'Ωστόσο, ό ίδ ιος ό Μό::Ρξ στα 
'" Ηι 1ου Εργα -αιφιδώς στα φγα αίιτό: πσU δ 'Aλτouσερ χα
•• ll\ι ηρΙζrι ώς Ιδεαλιστικά, ώς πραγματεUΌμε-..α τον άνθρωπο σα 
μιι'ι όtofιχοη- tπικρίνει τον Φόυερμπαχ για το σφάλμα τou, 
~.I 6'5010: γιό ν' άπΟρΡίψει τον ΆVΘpωπισμό, άλλα για \Οό: τον 
.ιtιw ι '11 ι ό oνγKεKΡιμέvo, Ιστορικό, σννδεδεμέIιο μέ την τεχvoλογικη 
" , ιιι'ιοδο 'ToU ΆVΑΠΤυσσόμεvoυ ΆVΘpώπoυ. 

ΚονlllOς δεν μπορεί ν' ό:voίξει bια βιβλίο του Μό:ρξ δίχως vό: 
.. ",r μονομιας μέσα στο πρόβλημα τoU άvθρώπou. ΤΟ 1843 ΤΟ\l 
It·Io'OVjII' vά διακηρίισσει «Τή θεωρία ότι ό άνθρωπος εΤναι το -
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υπέρτατο 011 για τOv άvθρωπo ... , Ιπομένως ή κοτηγορικη προσταγή 
συνίσταται στην άνατΡοπή δλωιι των ΣUνθηKωιι ττου κάvovv τΟν 
&vθΡωπΟ ενα ταΠΕιιιωμένο, σκλαβωμένο, καταΦΡοιιεμένο καί άπό-
6λητσ Ονν.!& Ό 'Αλτουσερ το θεωρεί αύrO «άφηρημέvo, όπατηλό, 

ούτοπικό l<α1 lδεαλισηκό». ΤΟ καταδικάζει ως: 

«ΠΡοσφυΎη στην ήθll(ή, την τόσο βαιllα χαραγμένη μέσα 
στην κάθε άνθρώπινη ίδεολΟΥια (πού) παίζει κάποιο ρόλο 
μόνο στη φανταστική διερείινηση των πραγματικών ΠΡΟ-
6λημάτων».19 

'Οφείλουμε, λέει, να μάθουμε στα τέτοια ζητή ματα 11(,: χρησl
μοποloVμε τΙς έπιστημοιιlκές μας έννοιες, που εΤl/ω ό-παλλαΥμέ
νΕς άπα άξιολογικα στοιχεία κα; πού άποl<λειoull ηθικες αΙτιάσεις 
και ουμανιστικές Ιδέες. 
Ό Μαρξ ανTlκρίζεl την όλη διαδικασία άπα η'ιν άξιολογική 

σκοπιά . Θεωρεl ώς πηΥη ηϊι:; άπαVΘρωπιας -που TllV καταδι

κάζει- το μlσθωTlκσ ΣUστημα του καπιταλισμού και 1"11V άγορα

πωλησία τής tργατικης δίoVΑμης Ώc; tμπορεUματος. 

Ό 'Αλτουσερ δειι πρόσεξε ποτε ότι ειια άπό τα πιό πολυσέ
λιδα δοκίμια στα «ΧειρόγΡ::ι:φα», εTvαι τοϋ WΕvyκελς τό « Σχέδιο 

μιας κριτικης της ΠολΙ1"1κης σΙκοιιομίας» (34 σελίδες). 'Ήταν 

ή πρώτη εΙσαγωγή στήιι καπιταλιστικη πολιτικη οΙκονομία και 
στις κρίσεις που συνεπάγεται τό σύστημα της αγοράς. Ό MEv
γκελς δείχιιει ότι 

<ι:σε τελευταία άνάλυση ή άτομικη Ιδιοκτησία εχε ι μετατρέ
ψει τόν άιιθρωπο σε tμπόρευμα πou ή παΡ::ι:γωγή του και ό 
άφανισμός του έξαρτιόvται έπίσης άπό τη ζήτηση. Τό σύ
στημα τοϋ άνταγωιιισμοϋ εχει έτσι σκοτώσει κι έξακολουθεί 
καθημερινα vΆ σKOΤΏVει έκατομμύρια άνθρώπους. ~σλα 
τοίπα τα είδαμε κι όλα τοίιτα μας δδηγοίιν στην κατάργηση 
τοϋ έκφυλισμοίι της άνθρωπότητας μέσω της κατάργησης 
της άτομικης Ιδιοκτησίας, τOV άνταγωνισμού και των άντί

θετωv συμφερόvτων» . ro 

Φυσικά, τόσο ό Μό:ρξ 000 κι ό "Εvyκελς εΤχαν να KΆVOυII άκόμα 

18. Moip;, ' ΚΡιτ ικ'ij τ'i'ι ' χeγκ!λια;v'ij; ΨιλΙ;ΟIJ", Ια;, τι;ο ΔικGtΙο\l • . 
19 . • ΓιΔ τόv Μά.ρξ., οελ. 242, 24.7. 
20. WΕvγκελ" . ΣχΙδιο μια, 1φ ΙΊικη, τη, Πολιτικ'ij ~ Ο!κονομΙ:;ι;ς. , oiM 

toi « Οiκι;vομικο-φιλοcroφικd! Xειpόγpr.ιφα τοΟ 1844~ , 
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'ιτοΜ δρόμο στηιι ΆVάλυσή τους τοϋ καπιταλισμού, Αύτη όμως ή 

όρχη ηταιι ι'.ιπέροχη. ET\.-QI άραγε όλα τοίιτα <ιάφηρημΈVo:», «φιλο
οοφι κώ, «άτrατηλά»ί 

' (Ι , ' Ο ' " θ I< πpαγμ.ατι;.ι.cι cιν ρωπινο::; n αν ρωπος. 

Ό Μαρξ συνεχίζει α μέσως τα πιο πάιιω με το σημαντικο έπιχεί. 
"ημα ootiv «~Aγια σΙκογέιιεια», &τι «ό έμπειρικός κόσμος πρέπει 
vQ τακτοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ό άνθρωπος ιια μπορεί 
t IrITtλouς vΆ ζεί ό ίδιος σαν πραγματικό: άνθρώπιιιο 01l».2I Όλό
otληρη ή « Γερμαvι κή 'Ιδεολογία» άσχολείται με τouτο άκρι6ώς τό 
1ιρ66λημα, γιατl ή άλλοτρίωση τού ΆVΘpώπoυ στοιι καπιταλισμό 
yr;VVIbaI έπειδή : 

~ ... ή πλειοψηφία TCJv άτόμωιι, που τους εχουιι άφαιρεθεί αύ
τές ΟΙ δυvάμεις, ΠoU έχουν άποστερηθεϊ άπ' Όλο τό περιε

χόμεvo της ζωης, μετα8λήθηKΑV σε άφηρημέιια άτομω.22 

Δειι εΤιιαι ό Μαρξ noU θεωρει TOv άιιθρωπο μιO:v αφαίρεση, 

όλλό: ό καπιταλισμός! Και ό έμπειρισμσς τω 'Αλτουσέρ! ΔΟι 
~ Τ I'Q I Ιπιστημοιιικο το va θέλεις vΆ άπαλλάξεις την οΙκοιιομική και 
I(Qι~ωllι κή κατάσταση τοΟ άVΘpώπoυ άπό «άξίες», «ήθικOUς λό

yovς .. και «δ:vθρωπισμό» . ETvσι ή χειρότερη μορφή άφαίρεσης. 

Ή άλλοτρίωση ύπεΡVΙKαται με τήν κοιιιωνικη κατοχή αυτων 

ι Δ~ δυιιάμεωιι. 
Στο «Κεφάλαιο» ό:κρι6ώς ό ό:vθρωπισμός τοϋ Μαρξ φτΆVει 

(IΙ~II τrλήρη του πραγμάτωση και ή κατανόηση αύτη του OtKOVO
ItI t(oU χαρακτήρα της αλλοτρίωσης άναπτύσσεται τώρα σε KειVΑ 
ι ό συVΤαραKΤΙKO: κεφάλαια γιό: το σύστημα της μανιφαKταJρας, 
ι ι oU καίιιε άπό άγανάκτηση κα1 KaVOUV το έργο αύτό κάτι περισ
υό1 ΙPQ aπό μιαιι άVΑΛUΤΙKή έκθεση των οΙκοvoμ1κωιι και κοιvωνικων 
t!O IJ{;)II. Ή Ιδιοποίηση, τελικά, τωιι μέσωιι παραΥωγης άπό την 

I(O ι !lόηIτα των έργαζoμέvων τrετυxαίIIει τήv «αύτΟΠραΥμάτωση της 

, ι ροσωπικότητας». ΤώΡ::ι: «άρχίζει ή άνάπτυξη έKείVΗ της ΆVΘρώ-

:1 1. 7"ιι: ΙΙο/γ Fami/y, σελ . 116. *J. Gt:rtrιαll Ideo!ogy, σελ. 66. Ό Άλtο\lσ!Ρ μaς 6ο6 :;ι;Ιωσε δtι μ t ~ήν 
"ι.ι\(.tl !1l1όρριψη tDiJ χε'{κελ ιa:ν ισμού, 100(1 ilιο~ελε1 τήν oool<:t tiJ, .rtΡμσ;νι κ'ij ; 
Ί t,σλιι rΙιι. ,. , ό Μά.ρξ τι!λειωC6 μ~ τήν oiλλοψΙωοη , Ινω ιi;ν~Ιθε'ta:, ii oiλλσ
,/ιΙ,,,οη ι Ινιι.ι ~ό σta:θeFό θέμ:;ι; το Q 6ι6λΙοu a:ί!ΤοΟ, κ(Xθω~ :.ιοι\ των Grundrisse 
\(.JI 10~ . 1( .φ(Χλ:;ι;(σu • . 
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πιvης ΔVΝΑμης που (Τναι ό ίδιος δ άληθινός της σιο:οπός ... , Γι 1Τλήρης 
ΆVΆΠΤVξη τοϋ ΆVΘpώπLllOU yέvouς:t, τού cάνθρώπα.ι στο έττίπεδο 
'Τού εΊδ<:ιι.Q, ή ΠρσΥμάτωση τής .. άνCryιιης τού ΆVΘpώπou vό: αι).. 
ToανατnνxθEi:t. Ζ3 

Κι αύτο εΤvα.ι κατάρα για TC>V 'Αλτουσέρ. Mi. εμφαση δηλώνει 
δη μετό: τη μεταστροφή ,.ού Μάρξ, τΟ 1845, δηλαδή μετα την 
άπόρριψη τω χεyKελιaνισμoϊι ,.Ωv cXειρoyράφωv., δ Μi:φξ δε 
χρησιμοποιεί ποτέ ξανα τις έννοιες άνθρωπος ιισι ΆVΘρωπισμός.24 

cΉ άπόλUΤη πρoiίπόθεση για τή θετ ική Υιιώση τού ίδιου 
τOU κόσμΟ\) και γιΟ: η)ιι άλλαγή του καθώς και για όποια· 
δήποτε γνώση γύρω άπό 'TOv άνθρωπο εΤναι vΆ "γίνει στά
χτη δ φιλοσοφlκός μVθoς περί άYθPώΠoυ":t . :ZS 

Ή άπόρριψη αύτή τov ό:νθρωπισμού συιιεπά'Υεται, κατά τοll 
'Αλτουσέρ, η'ιll έξάλειψη του ΆVΘPώΠou σα φορέα της Ιστορικης 
έξέλιξης 1(0:1 της άνάΥκης vΆ άφυτrIIιστεϊ η Ιστορικη συνείδηση τού 
πpoλεταριCxτou, πω γΗ:': τον Μαρξ ηταιι Γι άπαρα'τητη πρoijττόθεση 
για το σοσιαλισμό . 

Ό 'Αλτουσέρ Ισχυρίζεται ότι «όλόκληρη Γι κλασικη μαρξιστll(η 
παράδοση άρνήθηκε vΆ πεί δτι ό άνθρωπος εΤΙΙQ Ι κείνος που φτιά

χνει lστOpίCD . 26 

την άπάνrηση σ' αότό, τη δίνει ό ίδιος ό Μάρξ : 

c'O άνθρωπος, ό ζωVΤαVΣς άνθρωπος, εΤVΑΙ KεIvoς πω φτιά
χνει Ιστορία. Ή Ιστορία δεν εΤVΑΙ εVΑ ξέχωρο πρόσωπο που 
χρησιμοποιεί τόν άιιθρωπο ώς μέσο για τον ίδιαίn:ρο σκοπό 
του; ή Ιστορία ΔΈV εΤVΑΙ άλλο παρcX ή δραστηριότητα του 
dvθρώπou πoV έπιδιώκει τούς mc:oπoύς ταιιο .Π 

'Ο Μαρξ ΆVΑmc:Eu6:ζEI το CΘεωρηΤIKO ΆVΤιανθpωπlσμ~ τού Ά.λ
τovσtp στο ίδιο θέμα, τονίζοντας δτι cόλόκληρη ή Ιστορία τού κό
σμου δεν εTvαl τίποτε άλλο παρό: ή γέννηση του dvθρώπoυ μέσα 
άπΟ την dvθρώπΙvΗ έρΥασίcn. cMt τη δράση του στΟν κόσμο, και 

23. _ Τ/ι KJi:pri),~Lo., τόμο 1 , σa).. 664-708 x~Ι τόμ. 3, σι).. 9·{5. 
24 .• r tt τό--ι M r:tp~ ' , OJ).. 244. 
25. Στό {διο , οι).. 299. 
26. 'Α).τουοΙρ, σιινΙντιυ;η πΡό ι; oτ-ijv Pens~e, τ ιοχο. Άπρ!).η 1968. 

27 . Mr:tρ;;, _Ή ·ΑΎΙ σι OI"j(()Y 'VII~ " 
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όλλάζovrάς τον, ό ΆVΘpωπoς άλλάζει ταυτόχρονα την ίδια τη φUΣΗ 
ι ΟΟ κ ι ό:vαπτίισσει τις δννατότητες ' πoV KOtμoιiνrαY μέσα ταιιο.1Ι 

~Eτσl το τιλάσψο άπά τoo ΆVΘρωπO τού κόσμου του εTvαι ταυ-
16XΙΧWΑ τ" πλάσιμο και τά ξΑVΑΠλάσιμO τού ίδιου και ή τελε ίωση 
, ι\<; ίδιας του της πλήρους άvάτrτυξης ώς ΆVΘΡΏΤΙoυ.N 

~iι. ,'Ι 'ό Η lφΙ), σι ιο ' , τόμ. 1 χa.Ι _Xιlpό-ypσιφa. -coD 1844 •. 

~o , l 'IΙΙ τόν ' Α).τou"έρ, -fι χο !νιονιχη ιiλλa.Ύη ι{νσιι τό ιiπoΤ').Ι"l1a. τ~ι; 
"jHΊΚl1θΙΙΡΙΟIL 'νηι; ο!χovομα'1ίΙ; ci.vriΠΤΙΙ;;1"jΙ; , πιi.I ' χι! oxUτδμσιτο χσιρα.χτηρσι. ~Aν 
ι.ι Ι~OρωΠOI "IIa.I ~ouv σ ' σιότην χ6;ποιο ρόλο, οιότό ουμδσιΙνιι ΎΙσιτΙ οΙ 'ν 'ΡΎIΙΙ' 
''11.' 1>LoιflQpItovTtILt (It τι ).~υτιι;Ιoι ci.vd).u~1"j άπ/ι τ/ιν ΟΙXOVΟμ\χ/ι 1IoιpriYOVTOΙ. 



υι ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΗΙΈΣ 'lΌl' ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ 

«WΒχοuμε πάψει νά. ~ιcιMζol)με 1:6'.1 Χέγχελ χιι.Ι Ύ Ι' CΙύ1ό 
στα τελε ιιτcι!ζt πενΎj~τα: χρ6ν ι ιι χcιν ένcις iπlJ t(liι ς μιιιΙ;Ι 
στ ές Μν χcιτci.λa~ τ6\1 Mάp; ~ ) 

ΛΕΝΙ Ν 

Δvό φιλοσοφικές τάσεις έVΏνoνται στον Μαρξ και 0\ δυο μετα
Irλό:Oovται άπ' αίrrδν, Ή πρώτη ε1ναι ή ύλιστικη παράδοση, η 

δρι.:ταΥ l κη (ΜπέηΚΟΥ, Χομπς και Λσκ) και η γαλλική (Καρτέσιος, 
Ι-κοσεντΟ. Ή δεύτερη εΤ\1αΙ ή ΥεΡμαΥlκη κλασική φιλοσοφία τού 
Kάvτ, του ΦίΧΤΕ και του Χέγκελ. 

Ή σημασία τού ύλισμοίί βρίσκεται στο δτι άρνlέται καθετί 

Ι 'ω άπό το φυσιl(ο κόσμο, είτε πρόκειτα ι για ύπεΡφυσlκοι'.ις φο
Ρι ίς η ύπερφυσικές τάσεις που KlvoUVΤa t πρΟς κάποιο σκοπό, είτε 
Υ ιό όvτότητες σπως τι, 4:ζωτικι) δύναμη» τOV Μπερξόν, τοΟ Σω και 
.Cw 6 lταλιστων. Ό ύλισμός ύπΟΥράμμισε έπίσης Ιδιαίτερα ΤΙ] 
CΙ 'Ίιιασία 'Του περιβάλλοντος για το πλάσιμο τού άvθρώτroυ, &λλα 
rJ tv μπόρεσε ποτε vά έξηΥήσεl πώς, σε τούτη την περίπτωση, τό 
ιι "p ι ΙSάλλoll ηταΙΙ δυvttτO ιια μεταμοΡφωθει άπό κείllους άκρι6ώι; 
" 011 φτιάχιιε l κα; διαμορφώθηκαν άπ' αύτο σε ιιοοτροπία και χα· 

ικl l(η~ρa ! 

Ό Μαρξ ηταν υλιστής, άλλα σέ δUΌ σημεία διαφωνούσε με 

l όll ύλ ι σμό της έποχης τou. Δεν παραδεχόταν την έπ ικρατΟΟσα 
lΙ οψη δτι 6 voίiς εΙvα ι ειια λευκό φύλλο χαρτιου που πάvω του 

ό lJλlκός κόσμος άφήιιεl τ' άποτυπώματά τou . 'Αντίθετα, 6 W Α\!· 

Ορωπος Υ νω ρί ζε ι αύτο πω Φ τ ι ά χ v ε ι, και άλλάζεl το πε
μι δόλλοll του μέ τη γνώση και τη δράση, πω Etvα . Τι ζωή τou. 

J υ\!(π&χ;, Τι άντlκειμειιικη καΙ Τι ύττOKειμΕVIKη ζωη τού ΆνθΡώπου 

,111()1 Ινωμέιιες --ό "Ανθρωπος δε στέκει μΠΡοστα στον κόσμο 

Ι . ιH~I~ , . "Εργσ. . , ~όμ. 38: .Φlλoσoφlx~ Tεψά.~Iσ.~ . 
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προσπαθώντας vά καταλά6ει τ; εΤvαι, Τον Φ τ ι ά χ ν ε ι - αν και 
ή φοοιl(ή του ττροτερςlΙΙΥΙητα εΤvαι ΌVΑVΤίρρητη. Ό Μάρξ "'\"αιιίζεl 
ετσι ότι, στο σημείο αύτό, άπορρίmΕI cδλο τOv προηγούμενο 
ύλισμό •. 2 

ΤΟ γεγονός δμως ότι ό Μό:Ρξ εΤΙΙQΙ ίιλιστής δε ovvεπάγεται 
καθόλου πως άπορρί'Π'ΤΕΙ τι'ιν παράδοση της Υερμανικης κλασικής 
φιλοσοφίας κα. της ιι:oρuφαίας της έκδήλωσης με τΟν Xi:yKrλ . • Απε
VΑVΤίας, αύτης της φιλοσοφlκης παράδοσης το ιι:ίVΗμα της έργα
Τlκης τάξης -εΤπε δ "ΈΥΥκελς- εΤVΑΙ δ γνήσιος κληpovόμoς.) 
• Οπως δμως εγινε κα; με τOv ύλισμό, ή κ Ρ ι Τ Ι J( iι τα) Μάρξ 
εΤVΑΙ μια άξισλόΥηση, με δρlσμένα στοιχεία που διαφυλάπονται 
"αl μΙ άλλα που άπορρί'Π'ΤΟV1"αι. Ό Μάρξ δέχεται ό:πο τον 
Χέγκελ την 1Τίστη του δη ή πρcryματΙKότητα δεν εΤναι έτσι όπως 
έμφανίζεται ση1\1 έμπεφlκή σκέψη. Άπορρί1ΤΤΕΙ ετσι Kάeε μΟΡφη 
έμπεφισμοϋ. Ύπάρχει σε κάθε γνώση dδιάσπαστη άλληλεπίδραση 
,.00 'Ανθρώπου και :τού ίJλlKoU κόσμου τou. Ή νόηση και η δράση 
ε:.Τναl δημΙOUΡΎικές. Ό Μαρξ συμφωνεί με τον Χέγκελ, &ταν χα
ρακτηρίζει ώς «άπλώς ίμπειρlκη1J κα! «ίιπερ6ατη1J κάθε μορφη της 
πραγματικότητας που μπαίνει ίμπόδιο στήν άvό:πτυξη των δΙΙVΑ
τcnήτων τoV 'ΑνθΡώπου . Ό κόσμος πρέπει ν' ό:λλάξει' οχι με 
μια έπίκληση σε αΙώνιες όρχες η με το ξετίιλιγμα της '1δέας---ώς 
της μόνης τάχα πραγματικ6τητας- άλλα με την πρooδειrrΙKη 
έκφραση τών ίδιων τών όλlκών κα! άνθρώπlVΩV δννατοτήτων του . 
Ό Μό:Ρξ δμως άπορρΙπτεl ολότελα την άποψη &ΤΙ η έσχατη πρα
γματικότητα εΤναι το π ν ε Ο μ α η ο Λ ό γ ο ς καί δη ο όλlκδς 
κόσμος εΤιιαl παράγωγό του. 'Εξηγώντας γιατι άποδέχεται την 
Ιδέα δη ο • Ανθρωττος φτιάχνει τδ\ι κόσμο του, λέει: cΦuσlKά, σε 
δλα τοΟτα, η προτεραιότητα της ίξωτερlκης Φίκπις παραμένει 
όδlά6λητη •. 4 Ή 'Ιστορία τόσο για το... MCι:ρξ 000 και για το... 
Χέγκελ εΤιιαι 11 Ιστορία της αύτo-δημΙOUΡγίας τού Άνθρώπου, κι 
Ο χ ι μια κ α τ α γ Ρ α φ η γεγονότων ποίι ό:ντσιιακλώνται παθη
τικα στο μUΑΛδ. 

Ή σ!)'IE~σφoριX 't'ou Χέγκελ 

Ό χεγκελlανΟς Ιδεαλισμδς και η παλιότερη όλισηκη παράδοση 
ΣVVΔUΆΖovται μ' Ιπιτυχία, ώς η νίκη της λογικότητας πάνω aτή 

2. 1ιΙάρε, .θίσιl~ ΤΙ\\ τόν ΦόuιρμπCJ.Χ·, Οίσ'!] 1. 
3. ·EνTχιλ~, .ΦόuιρμπCJ.Χ- . 
4. Mά.p~ .·Eντχιλ~, c'Π rtΡμOl,llχή · Ιδ ιαλοτΙCJ. •. 
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δΙχως νόημα ύπαρξη, και ή μετάδαση στο μαρξισμό άποτελεί άπο 
l(6:θc άποψη μια ριζική τομή στή O\NtxEIG τής σκέψης τού 190u 
αΙώνα. 

Ό Μό:ρξ θεωρεί την ύπογράμμιση της ΙνεΡγητικης πλευράς 
,ης γνώσης, ώς μια σημαντικη Ο\Νεισφορό: τού Χέγκελ στη -Υνω
ο ιοθεωρία. Καί ο Μά:Ρξ και δ Χέγκελ θεωΡοιίν &ΤΙ ή γνώση άπο
Ο\ταταl οχl με τΟ στοχασμο άλλΟ: με τήν κατεργασία, τή χρήση 
o\Q I την 6:λλαγη τού κόσμou. Και στούς δUO ύπάρχει διάxvτη η 
'δια για τη ... αυτοδημιouργία τοΟ ΆVΘΡΏΤΤou ώς μια πορεία δπou 
ό κίιριος παράγοντας εΤιιαι ή ίδια ή έργασία τού Ά\ιθρώπου . 
Λirrό ε'να ι το δασlκο θέμα τoV τrρώτou μέρouς τής «Γερμανικης 
Ί δr;ολογίας., πού οχι μόνο δεν καταργεί τΙς δασικες ΧεΥκελlανές 
Ιννοι ι:ς, 6:λλα κα! τις έvσωματώνεl σε ύλισTlκη μορφη μέσα aτήν 
Τδια την ούσία τoV μαρξlσμοΟ . 

Αύτδς ε1vαι aτήν πραγματικότητα ό «πυρήνας» τroυ δ Μάρξ, 
δπως γράψει στον nρόλογο τou «Kεφαλα[oιn, Ιξάγει άπο τOv 
Χίγκελ, η, για vα χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο σxrιμα λόγou, 
u' ο:ύτο σιιvίσταται το «ξαιιαστήσιμο τou Χέγκελ στα -πόδια 'Tou.. 

τr όκρl6ώς σημαίνει η πιο πάνω εκψραση; Συxvα έρμηνείιτηκε 
Il t άπλοϊκο κάπως τρόπο, Οτι δηλαδή η υλη προηγεϊταl άπο το 
Ilνι:Ομα η Oτl 11 σκέψη έμψανίζεταl ώς σιιvείδηση τών όλlκών &ντl
IiI IμivΩv. ΔιατVΠώθηKε &κόμα η ύπόθεση δτι ο Χέγκελ cξαvαστή
OιlliI στα τr6δια Tou. Oταv η αύτο-αιιάπτυξη της έννοιας Ιφτασι: 
(τιη φάση της έvσάρκωσής της στή φύση καΙ την Ιστορία. Κάτι 
1'1010 δμως θα σήμαινε έπιστροφή στην καθαρη μεταφUΣΙKη τοϋ 
I(lγKCΛιαvoίι lδεαλισμοΟ . 'Εκείνο που έννοεϊ Ο MCxρξ μέ το πιο 

116νω σχημα λόγou εΤιιαl Οτl πρέτrει να δλέτrouμε τήι.ι ίξέλιξη τοΟ 
'ΛνOρώτrou κα; της Κοινωνίας μέσα στήν 6:λληλεπίδραση της δη
ΙΙΙOVΡγΙKης σκέψης μέ το περι6άλλov, vά δείχvouμε θεωρητικά, σάv 
ι ό δασικό, τήν τrραyματlKή διαδικασία της cbτόKτησης τών &vαγ_ 
ιrolων για τη ζωή άπο τΟι.ι ύλικο κόσμο μέσω της ίΡγασίας, της 
'.rύρcσης καΙ της δργΆVΩΣΗς. ΤΟ θέμα άιιαλίιεται στή CrεpIJOOΙlK" 
Ί δι;ολοΥίω, 'Που δtv εΤvαι καθόλou το έργο δπου ή σκέψη τού 
Mt'ιpC CITΙΙOI σε κατάσταση ρήξης μέ το τrαpελθO~ κα! δτroυ cδλες 
fJI 1'ΡOγΙVΈστεpες θεωρητικές ύποθέσεις. άπoρpίπτovταl, δ'Πως δια
IIll1rταl ό 'Αλτουσέρ. Άντίθετα, έδώ άκρl6ώς σνντελείται και έρ
IHll1l ύCΤCΙI όλoκληρωμέvα το ό:vα1Toδoγυρlσμα της χεγκελιανής δια
λ.κιικης. 

Ό Άλτouσφ κατανοεί τroλι) έλσπωματικα τον Χέγκελ: δε 
6λ.lι l!. ι στη φιλοσοφία τou τίποτε περισσότερο άπό την CΤαUτ lση 
ι~~ OK~ψης και τοΟ είvαι»5 και τOv όιιαπ6δεικτο Ισχυρισμό για 
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«μιCnι άπλη όρyαvΙKτl ένότητα πoU ΆVΑΠΤΎΣσεται μέσα στον ίδιο 
τΌv εαυτό της δυνόμε ι της άρνηTlιι;ότητάς της . ' 

'Ενώ Υ ιά τάll Μαρξ ή ένωση ταj ύπoιςEιμενΙKαJ κ;αΙ το.:. άνΗΚΕΙ

μεlllκοϋ ε11101 ή άλλαγή κα; ή σvμτrλήρωση έκείνοΙ.! πOU γνωρί
ζουμε με τόν τρό'ιto που το Υιιωρίζouμε, με τΙς σVΝΘΉKες κα! τή 
δραστηριότητα ττοο &vαιrn.:ισσετOΙ aτή δ ιαδικασία τής γνώσης με 
σκοττό τη δράση. Καί ή 'C.άπλή πρωταΡΧΗζη έιιότητφ ΠΕΤVΧαίνετOΙ 
με την κατανόηση τοίι ότι δειι ύπάρχει παρά ένας μόνο κόσμος καΙ 
αύτΟς περιέχει καΙ τον σκεπτόμενο ΆVΘρωπo καΙ το ύλικό του πε· 

ριβάλλον που 6pίσιc:ovτoι σέ συνεχή άλληλεπίδραση . 

Ό Μαρξ εtδε στή .... προσέγγιση της κοινωιιίας πρός ενα D.λoyo 
σκοπό τη δαθμιαία έξαφάνιση τωιι Ιδεολογιώll της θρησιc:είας, της 
oVτOΠίας καθώς καΙ των KaeIlauxaσTlKCJIl έκείνων φιλοσοφιών, πού 
όλες τείvoιιν 11' ΆVΤισταθμίσOUν τον ύλισμο τής έποχης μας. Ώσ

τόσο, δεν μπορείς vΆ καταργήσεις τΙς αύτσπάτες τiΊς θρησκείας , 
λi.ε~ ό Μάρξ UI όποιαδήττ-οτε άπο τΙς άλλες αίιταττάτες), ττ-αρCι: 
μόνο δταν καταργήσεις τα δειVΆ που KcXvOUIf άνa'yKαία τήν αίιτα
πάτη . ΟΙ oVτOΠΙKες έλπίδες παίζουν τον ίδιο ρόλο με τή θρησκεία, 
σπως έξάλλου καΙ ΟΙ φιλοσοφίες πoU άτrλώς μας δ ι α 6 ε 6 α ι ώ
ν ο v ν Οτι ή «ΠΡαγματικότηται εΤναι πολυ καλύτερη άπ' Oτ~ φαί
νεται VΆ ε1ναι! ·Ολες αίιτες 0\ Ιδεολογίες εΤναl χρήσιμΕς κα; άναγ

καϊες αίιταττάτΕς. Θα έξαφανιστούν δμως όταν έμΕΊς μάθουμε πώς 

ν' άλλάζovμΕ τον κόσμο, άντΙ vό: τον έξηγοΟμε κα; να ξεγελάμε 

τον εαυτό μας με φαντασιοπληξίΕς. 

'Αναγνώριση της διαλεκτικης υφης της KOΙVΩVΙKης έξέλιξης ση

μαίνει για τον Μαρξ μεταλλαγή τού ΠEρI!Sάλλoνroς μέσω της δρά
σης τού ~ρώπoυ καΙ προσςχρμογη της ΟΙκονομίας μας καΙ τών 

Ιδεων μςχς στον περίγυρο πΟΟ Ιχουμι; iJtot δημιουΡΥιίσει . Ή έπί
δραση της VΈCXς αίιτης oiκΟ\ΙΟμlας στήν πςx~έρα μεταλλαΥη τού 

περι6άλλoνroς δδηγεΊ σi ν έ ε ς άλλcx:γες στι'1ν οΙκονομίςχ, στο 
brolκοδόμημο: και στι'1ν ίδια τή φύση τού 'AVΘρώτrov . ·Ολο: τούτα 

~. ~ Ι'ιι\; τ/ι .. ~( ιtρ' •• oel. 189. 
6. 1:-τό Ιδιο, ο,),. 197. 
7. Grundrisse der Kritik der Po/itiscI,en Oekonomie (Rohentwurf). 

( . 11 ΙΡ'rΡιιμμσ. 1η, l, ρl-τ ικη , τη, τι t)λΙ'tLκη , Ο!κοvομ(σ., . - πρόχι ιΡο οχέδ lο ) . 

1Ι 11cρί71l(JJOI} 'Λλωυσερ 

ιΙναl ή. XEγKελιΑVΗ θεματολογία σ' δλο το φγο τού ωριμov Μ 
I{cι Ι, πιο όλοκληρωμένα, στή μόνη περlλητrτΙKη μελέτη πάνω ι 
ΟΙ'ωΡlες τov ώς σύνολο ( <<ΤΟ Κεφάλαιο> δεν ~ταν π 
ιό πρώτ~ άτέλε~ωτo μέρος του), το χιλlοσέλlδο «Περίγρa:μ 
IG rundrιsse ) τov 1857, τΟ πιο θΕμελ ιαχο εργο πoU εγραψε 'Π 
ό Μά.Ρξ, «άποτέλΕσμα lρεvνας δεκαττέντε χρόνων, τής KCXΛύ;ι 
δηλαδη περιόδου τής ζωης μoιn, δπως εΤΠΕ ό ίδιος. 

ΤΟ _«Περί,γραμμα τη~ Κριτικης της Πολιτικης Οίκοvομίας., 
'ργο της ττληρovς ώριμοτητας τοΟ Μαρξ εΤναl XεγKελιΑVΌ, με 
"ιό ττΆvΩ εννοια, άπο ΤιΊν άρχη ως το τέλος . 
Ό 'Αλτουσερ δεν ΆVΑφέρε ι ποτε το «Περίγραμμαι. 'Η άλήθ 

Ι IV(lI πώς δεν μπορεί. Γιατί έμφανιζ6μενο ως το ώριμο Ιργο . 
Μάρξ, εΤvαι μια -πλήρης εκθΕση δλης της σειράς τών έννοιών τ 
ό Άλτουσφ διέγραψε άπο το μαρξισμο ως μη ύπολογίσιμες. 

ΤΟ «Περίγραμμφ περιέχει μια σύνθεση τών δ ιαφόρων "'1' 
'ων της <n<έψης τοϋ Μάρξ, άρχίζοντας άπο τη σκιαγράφηση • 
ού<1Ιας καί τών τεσσάρων τόμων τού «Κεφαλαίου.. Καί μπορεί 
χαρακτηριστεί ως ή έκθεση του cxUθEνrIKoί) μαρξισμσί) καΙ ως 
dιπoφασιστlKO στάδιο στην ΆΝΆΠΤVξη της <n<έψης τov . 'ΟποιcU 
ΙΙΟΗ: συζήτηση για μαρξισμό πoU δεν πςχίρνει ίιπόψη το «Πε 
γραμμα» εlvα ι καταδικασμένη άπο την &ρχή . 
Ό 'Αλτουσέρ, μέ τήν κρ ιτικη θέση πoU παίρνει, τό ΣUμπε, 

λο.6αΙνε l στα εργο: τής ώριμότητας τού Μάρξ, έφόσον γράφτη 
0 10 1857. ΈΠΕιδη όμως τό «Περίγραμμαι πραγματεύΕται όλ 
lfλ l1P'l τη σειρά τών χεγκελιανών έννolΩV (άλλοτρίωση, ύπέΡΔCXO 
6ΡVΗση κτλ.), πoV, κατά τΟν 'Αλτουσέρ, δ Μάρξ {χει έγKαταλEί~ 
όριοηκα στά 1845 κα! δεν παίζovv κανένα ρόλο στο έργο τι 
~pιμov Μάρξ, δ θεωρητικός μας lmλαJστατα το ciyνoEΙ καΙ πρ 
Xwpc:i σTLiV έκθεσή τov για το μαρξισμο σαν vό: μήν ίιπήρξε αν 
~ \ι rλbη! 

' Ι" Κ 'λ " !:' Ο ' ~ Q εφιχ atO)) Χαι η μ.αρ~ιxη εω?!ιχ -:-Τ,ς Ίστορίιχς. 

Αν «να τόσο μεγάλο μέρος άπο το έργο τοϋ Μαρξ εχει άττορρ 
if>{)II ά-πό obv 'Αλτovσερ ώς άσήμαvτo, τι έχει άπομείνεl; ΤΟ δ
Νι6λι ~ι; τον πρώτο τόμο του «Κεφαλαίοι.ι. θά ίΚCX\IOlTοιήσεl άσφc 
λΔ( τΟν πιο παραδοσιαχο τίrπo τού μαρξιστή , 'ΠΟΟ <n<έφτΕΤC 
ι,(, νι ,.6 μαΡξισμο κmω άπό το 'Πρίσμα της άνό:λυσης τών άντ 
ιtι!', ιιιωv τoV KαττlτCXΛ lσμoίi πΟΟ έκανε ό Μάρξ. 
Ό 'Αλτουσερ έπιλέγε l πράγματι το «Κεφάλαιο. ώς την πηγl 
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τού ΟΟσιαοτικoV μαρξισμoV, άλλά μόνο άφοίι το cXπoyύμvωσε άπό 

τΙς χEγιι:ελιαvές: του CΠΡοσφύσεις> "'ο:ι «διαστρεδλώσειι;>. Ό τρό

πος πoU ΠραΥματώεταl το διδλίο εΤναι παράδοξος : 6 'Αλτουσέρ 
δέν [T\.lClI καθόλου !KCX\IOΤΤOιημέvoς μέ το δη το περιεχόμενο τOV 
c-Κεφαλαίow εTvαι άπαλλαγμέ\ιο άπο χεΥ",ελιαιιό: ΨεΥάδlα. Σχε
δΟν ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο, το 6:φιερωμένο στο dμπό
ρευμαι δέν εΤvαι IKαvoπOιηΤ ΙKO γιατί 6ασίζετα ι , κατα χεγκελιανό 

τΡόττο, σπlll Ι σ τ ο Ρ ι κ η 1fροέλεuση τov cέμπορεύματος». Έπι

πλέον ή θεωρία τoV Μαρξ για τηll άξία ε1vα ι πέρα για πέρα λα

θεμένη. 
Ό 'Αλτουσέρ φαίνεται v· άyvoεϊ ότ ι ό λένιν, πα) το,.. θεωρε! 

πάντα ώς θεματοφύλακα της καθαρής κα! άδολης μαρξιστικής όλή

θΕιας, δίνΕΙ έδώ την πλήρη του υποστήριξη στοll Μάρξ.! Μήπως 
κι ό Λένιν μπέρδεψε το χεγκελιαιιισμο μέ το μαρξισμό; Μήπως 

δφείλouμε vΆ τον άπOΡΡίΨOUμε μαζί μ ' 6λο το πρώτο κεφάλαιο 
για το «έμπόρευμα:ι; 

ΕΤναl κρίμα που ό ιι:αη μΈVoς ό Μαρξ ctTvcn δέσμιος μιας χε
γKελιανfις &vτίληψης της lσTOΡiCI9 και που τα εχει τόσο μπερδέ
ψει με τις &vτlλήψεις του για την «άξίco και το cΙμπόρεuμco. 

'Αλλα το χειρότερο ε.Τνο:ι &ΤΙ στη θεωρία του για το «φετιχ ισμΟ:. 

τού χρήματος καΙ τού Ιμπορεί,ιματος, κατρακύλησε πάλι στο ΧεΥ

κελ ΙαΥισμό. Αύτή ή cτrραγ μσπoίηση:. (rcification ), η μετατΡσπη 
σε μιαν Ισχuρή καΙ ΙξouσιαστlKή όvτότητα η διivαμη τού «χρήμα
τος .. καΙ τώιι ιιόμωιι τoU KαTrlTαλισμoV, φαίιιεται στοιι Άλτοuσέρ 

σΑV Ιvα σφάλμα XεγKελιαvoU χαρακτήρα, Γράφεl: 

«"Ολη αύτή ή θεωρία τής μόδας για τήιι "πραyμoτroίηση" 

στηρίζεται στην ΠΡο6ολη της θεωρίας τής άλλοτρίωσης 
πού 6ρέθηκε στα παλιότερα KείμεVΑ (ίδιαίτερα στα "Χει
ρόγρa:φα τού 1844"), στη θεωρία τού "φεηχισμoU" πού 
βρίσκεται στο "Κεφάλαιο":..9 

Ό Μάρξ, Ιξάλλου, θεωρεί αύτή τήιι c.πpσyμoτroίησφ σΆV τήν 
ίδια την οόσία τou καπιταλιστικώ σιισ,-ήματος, πού ΠαΥιδWεl 
τους άνθρώτroυς στήιι άκαταμάχητη λεΙΤOUρΥ ία τώv vόμωII του, 
μέχρι τη στιγμή που ΟΙ άvθρωπo, φτάσoυv vό: συvειδητoτrοιήσouv 

δη όλόκληρο το σόστημα τώv νόμων τou KαTrιταλ ισμoύ καΙ ό φε-

8. Βλ. I!I loτρ~lκό !ρθρο το!! ΛινΙΥ γι& τό.,. MιtpΙ .· Eργι;ι.~, 1930 (τό
lιο, 18) . 

9. cr t& τό.,. lιI6.pt., οιλ . 130. 
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ι ι)(ι (ψός τoU χρήματος καΙ τoV Ιμπορεί,ιματος εΤιια l μια αύταTrάτη. 
λv/ιιιQVν μόllO σε μlO:v παροδική bτoxή, δεν ET\lClI αΙώνιοι η άπό
λ ι ,\lll , ι,-ήν ~ατ~ηλη ~ιγμή, δΙ,α l1 φtaσoυμε να καιαλό6ουμε, 
I I " opoOμ ιt κα ι όφειλουμε γα ξεπεραοovμε. νά υπερ60ϊJμεlO τήιι κα-
1ι 11 ιιλ ι crrlκή οΙκοιιομία και vό: έγκαθιδΡ(ισουμε μια σοσιαλιστική 
illlιJυ ι'ι παραΥωγή καΙ ή διανομή τών άyΑΘΏv γίνεταl σνμ~ 
ι · ι ό λΟΥ IΚΟ κα ι Tic; ΆVΘpώπlνες άvάyKες ΚΙ δχ ι τnα σνμφωνα με 
.. '11 dλλο-rρίωση και τoUς άιιασταληKoUς vόμovς τής έμπoρεuμα_ 
ω/ ης άΥ0ρ6ς . · Ολα δμως ΑVτα faivovral στοιι 'Αλτovσέρ σό:v 
~ "Oι ,ρός ΧΕΥκελlO\lισμδς και δΕ θέλει ιιΟ: Ιχει καμ ιά σχέση μαζί 
" .... 

' ο Μ αρς χα;' ό Ισ'1"ορι χ.Οζ ύλισι.ιόζ. 

t Η IIO-γ~ες τού Προλόγου πω εΥραψε ό 'Aλτovσερ γι Cι: τη 
"yI ,λ"Iι( Ι~ λα l κή έκδοση τού cKtφoλaioιn,l 1 θό: ξαφνιάστηκαν δΙαTrΙ 
IftW\IOV1Q!; δη αVτδς άτrOΡΡίπτεl τη θεωρία τού Μάρξ Υιά τήν 
Ιι, ι ορικη Ιξέλιξη ώς «XεyKελιcnιO έξελικτικ ισμό • . 'Ο τρόπος δια
lί,Iιι.κι llς πω έπl λέγεl για τήιι ΚΡΙΤικη δεν στρέφεταl άvoιxτα κατά 
.. ra lou τού c Kεφαλαίoιn, av και εΤιιαι αVτo που TraiPVEt σάv 
tιιιιχι8ι.IΥ μα ~ια τήν άπεικόΥlση τής δλης Ιδέας, &>.λα κατα τής 
~λ(ιollC~ς περιληψης του Ιστορικού όλισμού ποο έκτ ίθεται στδΙΙ 
. ! I ΡόλΟΥΟ τής Κριτικής τής Πολιτικής ΟΙκοvoμίας:) ( 1859). ' Η 
1Ι11 01ΥlΙ(.)(Μη δασική παράΥραφος άρχίζει με τούτες τις λέξεις: 

c ιτηll ιcοιvωvική τους παραγωγή, ΟΙ άνθρωποι έρχονται σε 
KcιOoρlσμένες σχέσεις, άναΥκαίες καί ιiι'εξάρτητες άπο τή 
οο,ησή τους:.. 

Ι σιιvέ~εια, 6 Μαρξ άvατnύσσει τη διαλειcτική cniτή &vτίληψη 
t 1 000ι ορικης έξέλιξης για vό: δείξε ι δη ΟΙ αυξημένες χάρη στΙς 
IιΚ\'OλOYIICEC; προόδους π α Ρ α Υ ω γ ι κ ε ς S u ν ά μ ε ι ς Eρxov-
1111 QtOVyKρoιιση μέτίς σ χέσε ι ς παραγωΥ ή ς ( το μ ι
,,eωιιιcό οίιστημα, τδΙΙ καπιταλισμό ) , που yίvoνται δεσμά και πε
IlιορΙζoull τις ύπάρxouσες δυιιοτότητες . ' Ακολovθεί ή αιιασνΥΚρό_ 

10. ΜΙ,ι, ποι) 6 'AJ."[otIotp δέ θ4λ, 1 ν& τΙ, ('ρl l , γlιι"[Ι "[ι, θεωρι.Ι 
.yl.~(l'ι, laΙQ.λιο"[lχ'" 

11 , Ι{ . M ιtρ" " Ι'ό KεφιUι;ι.ιo. , ΒιδλΙο Ι , Π cφΙoι 1969, μt τόν πρόλογο 
,..ιι ' ,Α 1.τωο'Ρ . 
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τηση τής ΚΟΙ\ιωιιίας Υιά νά έναρμονιστεί η οίκovoμ ικη δάση με 
αVτές τίς δυνατότητες. ~ ~, 

Aίιτfι εΤvα ι ή δ,αλεκτικη της άλληλ~ίδ~σης, της τεxνΙKη~ Kα~ 
τΏv ΆVΘΡΏπωιι που η'ι χειρίζοντα ι , άπο τη μ ια μεριά, κα ι ,του 
οΙκονομικoU συστήματος, άπο η)ν άλλη . Ό Μαρξ δείχνει K,ατoπι~ 
δη μέσα σπο τη μάχη τωll ί δ ε ώ v δ" AVΘρωπoς δl:ι:voι γει το 
δρόμο πρΟς αίιτην την όλλαγή, διότι δbι πρόκειται Ιδώ καθόλου 
Υιά μιάν αύτόματη O~Kovoμ'K" , διαδΙKασί~. Ό άγώVΑς, λέει ό 
Μάρξ δ ιεξάγετα ι ως το τέλος με ΙδεολοΥ ικες μορφές . 

'ο' . Αλτοι.ισερ χαρακτηρίζει δλη ταJτη τι'1ιι τrεΡΙKoτΠι ως δισπο;
τισμέVΗ άπδ χEYKε'λιcnιO έξελικτικισμό και ως έπικίνδυνη πη~η 
Ιδεών πού «εχει τφοκαλέσει ττανωλεθρίες στο κίνημα τής έργατικης 
τάξης>. Και (JIJIIεχlζει : 

«'Ο ΛΈV1\1 δεν ιίπέκυψε oVτε μια στιγμή σπ'ιν έπίδραση αύ· 
των των χεγKεΛιαvών. έξελικτικιστικων σελίδω~.12 

"Αν το €κανε αύτό, λέε ι δ 'A).τovσέρ, δ Λένιν θά [Τχε έμποδιι;πεϊ 
στη μάχη του με τη Δεύτερη Διεθνή και δεν θα εΤχε K~ακτησε~ 
την έξouσία στή Ρωσία ούτε θά εΤχε άρχίσει την οΙκοδόμηση τov 
σοσιαλ ισμOV. Β . 

'Ωστόσο το KατστrληKΤΙKO εΤvαι ότι ό Λέιιιν όχι μόνο έπ ικρο
τoVσε με eiρμη αύτές τις σελίδες, άλλά και τις παρέθετε διεξο
δικότατα στο δοκίμιό του γιά τΟν Μάρξ,'4 χαρακτηρίζοντάς τες ως 

« .. :την πλήρη δ ιατύπωση των 6ασΙKΩV άρχων τoV ύ~ισμoύ~ 
σπως αίιτές έφαρμόζOVΤαι στήν CMipώπIVl1 KOΙVΩIIια και 

lστορίco, 

και άλλού τις χαρακτηρίζει ώς «διατυπωμένες με δάση τη φιλο-
σοφία τoV XέyKW.IS , 

Aίrro πou 6γαίνε ι άπό τα.ίτη την κριτικη εTvαι " ΆVΤιρρηση 
τoV • Aλτovσtρ στήν έννοια της έξελHCΤΙKής άλλα'γής , δπου 6 φο
ρέας δεν εTvαι 6 οΙκovoμ ικΟς παράγοντας «σε τ~ευταίc: ΆVΆΛ~, 
άλλά η ΆVΘΡΏΠΙvΗ διάνοια και 6οίιληση , ή K ΙVΗση της lστοριας 

12. Π ΡόλοΥο, οτή ),a.Τχή Ιχδοοη 'tOiί .Κε~λa.ΙΟ!ι " 
18. Στό Τδιο. 
14 Τόμο, 18 τω'Ι «~EΡΎωv' (1930 ) , οελ . 25. 
15: Aι'l!'I, .-EpΎIJ.' ( IXΔo0'l1 το!! 1930), τόμο 18, ",λ. 2&. Ό AtVI,l, nW 

1'"A9ιx.θΙ~EΙ W'I ΠΡόλογο ΙΙ'L i1lotMEt οτό .ΤΙ Et,lCΙ:t οΙ φ().ο! τοιι λlJ.O!i · , 
.~Dtial of Lenin., τόμ. 1, οελ. 81. 
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-' ''1111 υι ήll IKo'olότητα τώll Άιιθρώπων vΆ ιJπEpooivouv τούς vΌ
ι.,'' .... IιΙς Itο ιιιωιιίσς τοιις και vΆ μετα6άλλouv τη δομή της. Αύτό το 
.' ψl ' ι ηρΙζε ι (και τό δισστρε6λώνει) ώς την tfάρχικη ένότητα πού 
1\11Ι 11 1 , ΟΟaιται μέσα στόν έαvτό της». 

Ό Μό;ρς δμως δέ θεώρησε ποτε την κοινωνικη έξέλιξη ώς άνά
Ι"ΙΙΙ ' Ι <της 'Ι δέας, οίίτε τη σκέφτηκε σάν {να λογικό ξετύλιγμα 
ιι/ιιι,: Ο Η) φύση και τήν Ιστορία που συντελείται εξω άπο τη συ
\-'. 1(,'\<1'\ καΙ τή 6οίιληση τοΟ Άιιθρώπov. Ό Άλτovσtρ φαίνεται 
νι\ ~λι, lI rι TιIιll κοινωνική άλλαγη σα vΆ ΠpC>lζίm-rει «σε τελευταία 
'\"'\'\001\. ά1Το τηll ΆΝΆΤΠUξη της άvrίφασης τού KστrιταλισμoO με 
,I", t'IfI(iI O OXεδQv τρόπο και, ΦVΣΙKά, ντετερμιιιιστ ικό. Για: τΟν 
MιΊΙI~, δμως, 6 KστrιταλισμOς δlv γκρεμίζεται και δε μετατρέπε
ι,·, ιι (ι'οοιαλισμο αίιτόματα. χρειάζεται ΟΙ "Άνθρωποι ν' ΆVΑKα
λιιψl.MJ\I ι l φταlει, πώς έμΦΑVίζoνται οι έσωτερικες άvr,φάσεις και 
,,,,,1 δ~ν ιιηοροϋν τελικά να: ξεπΕραστούν, av αύτ01 δε σTpωθoGv 
ι"ή ι!ο)λ,ιά γιά 11' άλλάξow τον τύπο τής κοινωιιίας. 'Ακόμα μ ια 
.... ιι'ι , ό "Λ 11 θ ρ ω π ο ς εΤναι κείιιος πoU ξαvατrλάθεl τήll KOI
..... 11. 

t) 'λλ,-owφ δεν πιστεύει στήν Ιξελlκτικη άλλαΥη πού δασί-

Ι .. ". 0 1"11 ό-vό:τmιξη της προλεταριακής πολιτικής συνείδησης. 
fι ι<'Υ .... .λ I(ιΙΙη αύτη σ-ι-ην ούσία της προσέγγιση, την ΆVΤ IKαθ lστα 

... 1Λ ~ ΙΙltιομο της δημιουργίας μιας θεωρητικής δομής θεμελ ιω

... .,.~ (ι' "'11 tπlστημOVΙKη παρατήρrιση των oiKOVOμ ΙKΏV γεyOVΌΤωll, 

... 1\ ,ίJ tTοχώρηοη:t, πou παραδέχεται δτι φτΆVΕI .σε μια σπιθαμή 

... ,. ιό Οι ΙΙ ΚΙΟμό:t.l6 

Λvι ό 'ι οτιοθετεί το μαρξισμο στο έπίπεδο τού εΤδouς tKEiVOU 
,~ ' " ιυ ι ~ I.l\ ς πoV OOιαKαλίm-rε ι τα φαlVΌμEllα και τά Κα\ΙΟιιικα 
"'"ι.λ~υματά τovς κ ι ετσι ψτΆVε ι σε γενικούς νόμους. Κάτι τέτοιο 
........ 6111 I(Jxutt οίίτε KΆV γιά τίς ΦUΣ ΙKες Ιπιστή μΕς, δτrως τις 
"'''}11t οήμcρα, καΙ, φυσικά, εΤναι όλότελα άταίριαστο με την 
fw •• fιιΊμ l, If}ς KOΙVΩlllKής έξέλιξης. 

tt .ιll6ληξη τού θετικισμοΟ τού Άλτα.ισέΡ εΤvα ι ή δημιουργία 
.... ~ αικrιήματoς θεωρητικής άφα:ίΡεσης, έ\οός ovστήματoς 
..... \Ιμ\OWμlllO\J άπο τOv οόμανισμό του, τη συvείδησή του, τoVς 
..... ιιιι.. . Ι ιιησής τov, δτrως περιγράφονται στοll cΠΡόλογ(», άπό 
•• ι.λι.ι lικό του Ιστορικ ισμο - έvOς συστήματος έιιvoιωv πoV 
...... ιι.,υ ι vό: ιΤvoι δδηγΟς για τη δράση. ΤΟ σίισ-τημα τoCιτo δε 
.....ιIlH'ιyι'jOηKI ποτέ άπο τοll Μάρξ, ίσχυρίζεται ό 'Αλτουσέρ, ύπο-
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δηλώνεται όμως Ο'1"η δομη,.οο cKεφαλαίoιn, και καθηκΟ\Ι μας ε111QΙ 
vό.: το ΙξαγάΥouμε και vΆ ,.ό ύψώσouμε σi; σίιοτημα. 

' rπάρχει ενα. μ.σ;ρςιστιχ.ό ΣUa"ημoc; 

WEXEI σημασία ιιά τταρα6όλouμε τα πιΟ πΆVω με 1")11 ίδια τη μέ· 
θοδο τού Μάρξ. 'ο Μάρξ δε μας παρovσιάζει KCXVΈνα mJστημα. 
"Αν ε1χε σκεφτεί δτι Uτrηpxε άvάyKη άσφαλώς θό: εΤχε σuyKpo
τήσει ένα. 'EκEillO 'ΠoU ε1χε σ-ro lΙΟίι ητcnι ή &νάπτvξη της σuνείδη
σης, της κατανόησης, των δvvατσιήτων, ,.ων προ6λημάτων, τΏv 
εύκαίΡιων και των άvαyKαιoτή,-ων στηιι KOΙVΩΝΙKή κατάσταση τής 
έποχης. Al.πό, δ Μό:ρξ το όvoμάζει Tf Ρ ά ξ η, γιατί εTvαι πάντοτι 
ΣVΓKEΚρψέVO, γιατι 1Τάντα παίρvouμε μέρα; 1(01 δρούμε, κι έπο
μΈVως σκεφτόμαστε καθώς δρούμε, l(αl δρούμε καθως σκεφτό
μαστε. Δεν ύπάρχει ό:μετακίιιητη θεωρητικη δομή, έξω ό:πδ τι,! 
συγκεκριμένη κατάσταση, άλλά μια κατάσταση που μεταδάλλεται 
καθως έμεί'ς δΡοϋμε, έπειδη δρούμε, και γι' αύτδ άπαιτεϊ άμέσως 
μιΑV έπανεξέταση, μια \Ι έ α κατανόηση και μια v έ α άνnενέρ
γεια. Αύτη εΤvαι ή φιλοσοφία ,.ης «ύπόθεσης έΡΥασίας:t . 

'Ο Μαρξ ύπογράμμισε έντελως Ιδιαίτερα το ρόλο της έργατl
κης τάξης (η έvOς πρωτοπόρου τμήματός της, IKavoU vΆ διαφω
τίζει και vΆ τραδά με το μέρος του τις μάζες τών ΙρyαζoμΈVΩV), 
που φτάνει στό ΆVΏΤεΡO έxtillO έπίπεδο Ο\Νείδησης δτrou ΟΙ ά...eρω
πο! yil/OVTOI IKανol γ ια πρώτη φορά έIΙΟUιιείδητα και προμελετη
μέIιο vό: φτιάξονν τήν Ιστορία του<;. Πρόκειται για μια διαρκη 
έπανάληψη ,.ης cόπέρδασης:t τοΟ σημερl!lOύ μοντέλου και τώv v6-
μων του. 'Απαιτεί σέ κάθε δημα τήν άVΘρώπlνη bηλογή, την έπί
σττευση τώll ΆVεKπλήρωτων σκοπώll' σχοπών που δε σιwάyOντOl 
άττο την υφιστάμενη δομή και τoUς ύφιστάμεllOUς vόμoυς. Ό 'Αλ
τουσέρ το άττορρίτττει αVτo ώς «ύποκεψενικΟ:. και cαόθόρμητσ:t , 
ώς cfδεολογικό:t . 

'Η άντικατάσταση της πράξης άττο το σύστημα, που έπιχεφι.ί 
Ο 'Αλτουσέρ, 6δηγι.ί στην έξαΦΆVιση τού άvθρώττou δημιουργού 
της Ιστορίας και 1'Ι1ν ΙμΦΆVlση μιας C"γVώσης:. προορισμένης μ6vo 
για τούς έχλατoUς, ολότελα άττοσπασμένης άτro τις μάζες, xάι:ιfl 
στην cτoμη:. άιιάμεσα: στη συμμετοχή καΙ την ένσννείδητη άva
ζήτηση έVΌς δρόμου πρΟς τα μπρός, άττο τη μια μεριά, και στό 
έπίπεδο έVΌς ξαομμέvou συστήματος δργανωμένης άφαίρεσης , 
άτro την άλλη. Π ρόκειτα ι για bια στfXΚ./KτoυραλισμO κα! τους 116-
μοος του, πoU εtllOl άvεξάpτητoς άττο τις άvθρώττιιιες έπlλοΥές. 
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1;'1 ι\)ιο ι fλ(Q μα EtllOI lllOς περίπλοκος και lπέλειωτα tπιxει
ιο'I,,,ι,,λΙIΥOVIΗ:Ι/ος σχολαστικισμός, Οπου κατ' &vάyKη ύπάρχει 
.Ν 111'\ ιι n lκιλfα άττο ΆVΤίπαλες και έξίσου είίλΟΥες νοητικες κα
'""~lI ι ι." όλλά δίν &πάρχει καμια δuvατότητα Υια άττόΦΑVση 

""ι ω \ ,ιόvo ίίστερα άττο έξαντλητικη και μη άττοδεlκτικη έττιχει
t"1 1 '··tι .λΙIΥlr, γιά το ποιά εΤ1ιο 1 ή σωστή. ΟΙ μαθητές τοσ 'Αλ
, .... , ι ' φι . Ινονι αl vό: χάνονται μες στην όμίχλη μακρώll κα! lπέρ
μ_.", tι.'H)'HJ lIIωIl συζητήσεων. Ό διαvoηΤΙKOς μόχθος τους μπορεί 
ιιι'ι ",.I~,I,ι Ιιιιι διανοητιιcα !ΚQII01Tοlητιlcός, άλλά εΤ1ΙQ 1 έντελώς άσχε
, .. 11 I , όll ρού τών γι.γονότων ιcαί την KατΑVΔηση τών μαζών 
••• 1 1111 111ι 1 ι Ι)(ουν σ' αιίτά. 

Ι ι ι Ι~ ' L lΠL IJ"'t' 'Ι1l-,-οvικbς σοσιαλισμ.ός; 

ιι λλ l lllιι.I~Ρ άlιητταραθέτε l στόν έξελικτιιcο lστορlκισμό τού Μαρξ 
""ι ~"ι Cι,ή δ lαλεΚΤι lcη 1Τροχωρητικη πορεία τού ΜΕνΥκελς, που 
... ,Ι/, Ι 11'1 Q Iotx; νόμους κίνησης της κοιιιωνίας, τη δική του έκδοχι'ι 
I~ .ίIlIΟ llllιΟΙ/l lcης:t ιcοιιιωνlιcης θεωρίας. ΤΟ ΣVστημα τoVτo, έξη
.1 Λ λλ, fιtΚJIρ. δε δlατιιτrώθηKε οι.ίτε ΆVΑφέρθηlCε 'Ποτε άττό TOII 

( ι\ )(Ρ'ιαστεϊ vΆ το 6γάλouμε άττό το c Κεφάλα, σ:t, δπου 
,.01 .υ~ ,ιορφη 1TOU δεν έχε, 1ΤΟΤε. ξεχωριστεί:t. Στην oVσία, 

"I .. Ί" ι ι'ό συlICΣρμoλOyηθεί', οχl άττο οποιεσδήποτε δηλώσεις η 
'1"".1.,. l ς ι ou Μάρξ, ό:λλα άττό κείνο πα) ο Μάρξ δ ε ν εΤπε 

WιιtιΛ ,I IΊIlO ' ,ιμισα) . Ή προσοχή μας θα πρέπει cνό: σvyKεντρω
."It, ι\ιισvoί ες:t, Υlατl άπο την πλευρά τoιj Μαρξ Uπάρχει 

ΗιΙ"ή γι δ,1 1 άφορά τις άφαlρέσεις μέσα στη θεωρητικη πρα
I.~. ιι « Kι.qισλαίoιJ:t. Θα πρέττεl, συνεπώς, ν' &vαζητησoυμε 

.... "\lι~"llς Q 4ρωτήματα που δεν τέθηK~.17 
,,,ι ι'ι Άλ'ι ovσέρ, άττoρρίπτovτας το φιλοσοφικό τρόττο προ

"'1''1'. ~(ιl άποδεχόμενος ώς μέθοδό του την έπlστημOVllζη Μι
.\I, .. I,IIII(r, άllOλύε ι lcαl περΙΥράφει την πρoi.iττάρxoυσα δομη 
''��"IΙΙI~IQμού κα] τον ΟΙκονομικό του μετασχηματισμό.Ι. Ό 

"ΙΙΙ. ώς ΙνΙΨΥητικό Uπoκείμενo χάνεται καΙ ξαvαyυρναμε 
ιι. 1111\ ιιρομαρξική μορφή τού ύλισμού και στο ό:ντίστοιχο 

1,1~ό Ilnv l Ιλο iΊ lιοηTlκη ό:vατταράσταση τoιj κόσμου: θρο-

11 ,Iι,.,ΗΙΙΙΙ·ΙΙΙ I'r(Ict ict: (τ ι!ίx~ 1) (τ/ι I!!pttOΙVrxIι 1t8proδtxό 't&v μ..λι· 
..... · Aι ~ιι,.αιι'pI. 

ιι "'Aι ~1ιιυo'p lιΙιιθιτ ιΙ ώ, Νόμο τη~ 'ΑλλΙΧΥη, t'i] θ!ωρΙοι τoD ΜΙΙιι 
' .... ,'t .. '1. τ Ι , ~~τ ιφΙΙσ. \,. 
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ιιιαζόμαοτε στήιι έννοια, κατέχουμε τις πρώτες , όμετά:6λητες KO:,i 

ολοκληρωμένες άρχές της, άπό τις όποιες ίιστερσ μποΡοΟμε να 

σwάyOUμε τηll άλήθεια κα! τη δράση. 

ΤΟ πράγμα καταντα Ινα εΤδος προφητικού ντετερμιl/ισμΟΟ, πoU 
τόσο αύστηρό: tTfIIφillEI ό καρλ Πόπτrερ. Παρουσιάζει μ ιάν ίστο
ρία που ξετυλίγΕται σύμφωνα με άμετά6λητoUς νόμους, δασισμέ

νους στις άvτιφάσεις της ο!κοvoμίας . Βρισκόμαστε ετσι πoΛU 
KOVΤα στο μεταφυσικό όλισμό, που (Τ"αι ή όιιάστροφη μορφη ToV 
μεταφυσικού Ιδεαλισμού. ΟΙ δρισκόμΕΙΙΕς σε άλληλεπίδραση δυ
νάμεις yίvovτo:ι &vτ,ληπτες σάν εvvoιες που λειτουργούν με το 

&ναπ6φευκτο τρόπο μιας κλειστής καΙ ΆVΑVΆΠΤυKτης λOYΙKfις. Ή 
ίδέα δμως ότι ολόκληρη ή Ιστορία, με τις έκταιc:τες μεταβολές 
της, μπορεί vΆ 'ΠΡOΙSλεφθεi με το δ ιαλογισμό ό:πό 11]; imciρxoντa 
στοιχεϊα, εΙιιοl ΠραΥματικα ΙVΤελώς άστήρικτη. Ι9 

ΤΟ μ6vo που μπορεϊ να σvμπεpάvει κανεΙς Crπo μια παρόμοια 
διατVπωση της δομης της κοινωνίας εTvαl δη ~ δομη καθορίζει 
τΟν ~ AVΘΡΩπo, κι αύτο σημαίνει πως οΙ έπIΚΡατοΟσες Ιδέες πoU 

καθορίζουιι τoVς όιιθpώτrovς ως τμημα τoV έποlκοδομήματος μιας 

ταξικης κοιιιωιιίας, όVΤlπρoσωπείιouιι και δlατηρoi)ιι αύτή τήν τα

ξική δομή και τά ΣVμφέρoντα της άρχουσας τάξης. 'Ο ίδ ιος ό 
Μαρξ άπέρρlψε αύπ) τηιι άπαμη ώς τιιιι ό:ιιαπόφευκτη ΣVΝΈΠεlα 
τoV ίιλlστlKαj θετικ ισμού: 

«Ή ίιλιστlκή θεωρία ότι ΟΙ άνθρωποι εΤVΑI πpolOιrrα τώιι 

περιστάσεωιι ... ξεχνά δτ l ΟΙ περιστάσεις άλλάζoνrαl άπο 
τσίις όιιθρώπους.. . Ή σύμπτωση τής άλλαγης τώιι περl

στάσεωιι με τήιι OOιθρώΠlvΗ δραστηριότητα ... μπορεί vΆ γί
νει ΆVΤlληπτή καΙ vΆ Kαταvoηθεί' λογικά μόιιο ώς πραΚtlκη 

έΠ(lI'UΟlατική:t. χι 

Το ζήτημα δεν εΤνα l vΆ περιγράψεις τοιι κόσμο καΙ vO: δεχτείς 
το σύστημα τών νόμΩV τov, άJV..ά vΆ τΟν όλλάξει ς. 

. 'Η μαρξιστική μέθοδος μελέτης της Ιστορίας δΕν παρουσιάζει 
τήν Ιστορία ΣΆv την αίιτόματη ΣVΝΈΠεlα της λεlΤOVρΥίας όμείλι

KΤΩV νόμΩV, όλλα διατυπώιιεl τήν καθοδηγηηκη θεωρία, π~ 
δεί)(Vε ι πως δταν σε μια καπιταλιστlκη κοινωνία ό λαός έμπλακεl 

Ι9. ~A'I 6ruiρxει μa:pε ιO'τη~ .,..ού O'xέφτ~'HΙΙ 11:0'1, b υ δππep Ιχ.ι μl4.'1 1'.,D)J) 

r-e ιΟ'τ ιχ'ij ά,mI.,1τφ1j, ι!λλι! b 'I1:e~ eΡμI'l(Ο'μόι; 1'..ού ά,ποχροόι ι ei,I et'lCH δ μ:ι;ρ 

ε ισμδι;. 
20. ιJ> . ~E'Iyxιλ ~, . <Ι'όιιιρ\lπιι;χ', 3'IJ e i!O"Ij. 
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Qt 6ρισμένες ΆVΤlφάσεις, ό δρόμος για να τις ξεπεράσε ι εΤVΑΙ να 
ιτ ροοαρμόσει τΟν τvπo της οΙκονομίας , δηλαδη τΙς σχέσεις της 
ΙΙOρcryωγης, τoUς θεσμους και τις Ιδέες της στr]ν 'ίδη &νατrrυyμένη 
ιιορφή παραΥωγης. Αύτή εΤvαι ή μαρξιστική «&πόθεση έργασίας:t , 
!Ιού ή έπιτυχης έφαρμογή της έξαρτιέταl άπο μας, άπο το αν 
λο:δαίvovμε πλήρως όπόψη τΙς μετα6λητες σΙΙVΘηKες, άπο το av 
l«(n ανooUμε τήν κατάσταση, άπα το αν ή κατανόηση ίιπάρχει σε 
" οΜ πλατια κλίμακα κι οχl στα μυαλά μερικών έπlλέκτων . "Οπως 
ι οιιΙ ζει κι δ Κ όρνφορθ : 

«ΔΕν πρόκειται , Με μπορούσε να πρόκειται έΒώ γιά μ ι Cnι 
"έξέλιξη πω κυ6εΡνδ:ται άπα νόμους", με τη στενί'ι VΤετερ
μινιστ lκη εννοια, σrι ύπάρχow προκαθορισμένοι νόμοι πω 
δεν έπlτΡέΠow να σνμ6αίνη τίποτε άλλο έκτός άπο κείνο 
πω ΣVμ6αίνει ». 11 

Λύro θα σήμαινε Ιστορία δίχως ΆVΘρώπouς, ΟΙ όποίοl θα κα
Ι{ ι ιι ι ούσαν ετσι νά μην εΤVΑI τίποτε παραπάνω άπο σπλΟ μέσο '« δοσμένου τύπου κοινωιιικών σχέσεων καΙ δχl οΙ παράγovτες 
IO Iί ΙCιιι τωv σχέσεων . ~ Evας τέτοιος vτετερμ lνlσμός μελετα τη δομη 
rιΙ )l ως ν ' όναφέρετα l στΙς ΆVΘρώπlνες έπιλογές, η στή διεισδιπικη 
f( IVIO:Oia πΟΟ εTvαl άvcryKαία γιά το ξεπiρασμα 6πo,ouδήπστε 
111 ι ΟΡlκά φτασμένου καΙ κατεστη μένου δομικού μOVΤέλOV καΙ γιά 
, ~ ούλληψη ένός όλότελα VΈW. Αύπ) εTvαl ή &:ληθινή τ Ο μ ή, πω 
IΙΙΙf)Ί IΠα, άπό την ΠΡοχάραξη μ ιας πορείας έvτελώς διαφορετικης 
ι\ ιι ό l( ιΙιιην πω τrpoκαθoρίζow ΟΙ ίιτrάρXoιισες tννo,ακες δομές 

'V(J 'Τόλμημα στο πλάσιμο της Ιστορίας , πΟΟ περικλείνει ρΙψο
"ινf}VII(UOη, ίrττείιθvvη έπιλογή και πραγματική lστOΡΙKη πΡωτΟ
nικιλΙα , Ή ΟΟσία τοΟ μαρξισμοϋ ε1vαl vΆ δείξει πώς δ άνθρωπος 
ΙΙ " ι ρ δ α ί ν ε ι τήν ύπάρχouσα δομή καΙ τή λογικη αίιτijς της 
t\ι ψ η , τιC)ς προχωρεί πέρα άπο τΟΟς τρέxovτες νόμους, τroU τσίις 
1\,,111( .. , δχl σάν άπόλυτOUς η αΙώνιους, όλλά σάν Ιστορικά Kcι60-
"IIII" V()U( ' θυμόμαστε πως μιά άπο τις χεγκελ ιανες Ιννοιες (μετα 
I~ν όλλοψίωση) , που ό 'Αλτουσέρ άποκόδει ό.δυσώπητα άπα τα 
μιιρt,IOI.ό CΤναι ή lwota της ύπέρ6ασης, της άρσης (Aufhebung). 
().>" όaO, δtν εΤVΑI 6:ραΥε μ ' αVτι1ν dκρι6ώς τήν &πέρ6αση πω 
,1ι(\)ιν('1 (11 ή όνθρώπιVΗ Ιστορία; 

'Λλ1ouσερ δε δρίcn<:ει παρα ένα μαρξιστη (τOv ίδ ιο τον 

11 1 Μ , CΌΓιιfΟflh , Ί//Ι! Ope" Philo!ophy QlId ΙΙ' ι! Opell Society. 'Ο 
Iι ""'~fIiPIΙ nρoασΙ1:ΙΙ e~, μποΡοσμι ~! aιιι;δ:iσοομe δλιι ti δ ,l!!λΙιι; 1:οσ Mlip~, a~ 
.. 'Ι',~ ι ~ι~ι gουιι . ΠOIJO I'lt δΠOΙ~ΙΤ01:& eιιι;τύιτ wO"lj τΙτοιω,. 'Iόμω'l. 
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Μαρξ τόν 6λέπει γεμάτο &ΠΟ άπελπιΟ'"ΤΙκΕς όσvνέπε ιες!) crτόν 

όποίΌ μπορεί vό: στηριχτεί γιστι τηρεί αύστηρά τη δομlκη &καμ

ψία l(αl την έπιστημοιιικη άντlκειμειιικότητα, ΚΙ αύτΟς εTvα, 6 
Λέν ι ν. Ό ΛέlΙlν παρουσιάζεται Ώc; όλότελα άπαλλαγμέvoς άπο τη 
χεγκελιαιιη άστάθεια, την ίδεαλlΟ'ηκη ήθlκολΟΥία κα] τό συναι

σθηματlκό &vθρωπισμό. ΕΤχε έλπΙσεl δη κα] 6 Μαρξ θά ήταν Ετσι, 
άλλα δVΣΤυXως γελάστηκε. Ό Ν.νιν, ομως, πιστεύει ό 'Αλτουσέρ, 

ποτέ του δε θεωρεί οποιαδήποτε χεγκελιανή έννοια ώς δασική, 
ούτε την άρVΗση, την άλλοτρίωση, την «ύπέρδαση., ΜΕ φυσικά 
τη χεYKελιΑVΉ ΣUΓχώιιευση τής άllτικειμεvll<ότητας με την ύποκει
μενlκ6τητα. Θά τον άποκαρδίσovμε κα] πάλι. 

Ό Λένιν, άφοϋ μελέτησε τον Χέγκελ, άvαyνωpIζει την ουσια
σηκή του Ο'υΙΙΕlσφ0ρ6: στη φιλοσοφία -τήν έvoποίηση τού όπο
κειμενικΟΟ με ,.ό άνTlKEIμEllll(O στη διαδικασία της yllώσης- &πως 

άκρl6ώς εκαιιε κ ι ό Μάρξ.12 

·Ο".ως είδαμε πιο πΆvΩ, ό ΛένIIl δέ.χεταl μ' έvθovσlασμO τηll 

περίληψη της θεωρίας τού Ιστορικού ύλισμού ττού δίνει ό Μαρξ 
στόll cΠρόλογο της Κριηκης της Πολιηκης ΟΙκοllOμίας:t και ττού 

δ . AλΤOIJσερ άτrOρρίτττει καΙ φαllTάζεται δη τοιι άτrOρρίτττει κι δ 

Λέιιιll, Ό nρόλογος θεμελιώιιει τηll KOΙVΩIlΙKη έξέλιξη στΙς άλλαγές 

ττου σνντελoVIITαι στις σχέσεις παραγωγης, Οταν αίπές γίιιονται 

δεσμα για τΙς παραγωγικΕς δννάμεις. Ό Άλτovσερ εΤχε πεί Οτι 

CoCίτt για μια στ ιγμή ό Ν.ιιιll ίιποκύπτει στήll έπίδΡ:ι:ση MCw 
TCw χεγκελιανώll - έξελικτικιστικώll σελίδω~. Στηll πpι:ryματΙKι). 

τητα δμως δ ΛένIIl τις παραθέτει διεξοδlκα σε &ιό άτrO τα πιό 
σημαντικα φγα τou, δπou τις χαρακτηρίζει ώς «μια όλΟkληρω

μέVΗ δ ιατύπωση της δασικής θεωρίας του lστορικοϋ ύλισμοv...2J 

Και -«ή πιο άσπλΑXVΗ τομη άπ' δλες:t- ΆVΤι 11' άπορρίψεl 
τη χεγκελιανή θεωρία, στηll ύλιστική της μορφή, και δασικα για 
κείνο που τηll πέρασε ό Μάρξ: ώς τη διαλεκτική του 'Ανθρώπου 

που ΤΑVτόXρovα πλάθε ι τOv έαιιτό του, τηll κοιιιωιιία και τηll lστο

ρία μέσω της δλο καΙ μεγαλύτερης Ο11\Ιειδητοποίησης της Ιστορι

κής πορείας, ώς τηll «πραγμάτωση τής φιλοσοφίας:) άπό το προ
λεταριάτο και μέ.σα στό προλεταριάτο, δ λtιιιll θεωρεί τηll πλήρη 

κατανόηση και άποδοχη της χεγκελιαιιης άλήθε ιας άπο το μαρ

ξισμο ώς: άπαραίτητη. 

22. Aiyl,l, στην Περ/ληψΥι τfj, .·AYL\lC; OIxαyt'lIJIO:' " .·F..pyo:~, τόμ. 38. 
23. λtιιν, .Τ Ι at'la:t οΙ φαοι ταG λa:oίi. Χο:l τΟ tίισy(Xllφι1!ό ιlρθρo ΥΙ& 'tό'I 

Ι\&ρλ M6.(J," 
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cΠς;XΨα~ε vΆ διαβάζουμε τOv Χέγκελ και γι ' αύτό KCX\Ibιας 
άπο τovς μαρξιστές στα τελευταία πΕVΉllTα χρόιιια δέιι εχει 
KαταλάΙSει τόll MάP9.1~ 

Γιιωρίζουμε έιια Γάλλο μαρξιστή που ή πιο πάl!ω διαπίστωση 
,ού ταιριάζει Ιδιαίτερα. 

' Ι " ' λ - 'Αλ ' Q στlJ του "ουσερ. , '.' 
Δ!ιι μπo~με \,ι' ~φήσcυμε ~τόν Άλ:cυσέρ δίχως vO: σχολιάσουμε 
λ ιγΆΙC ~ τ~ ολο στυλ του ζωης καΙ γραφης, που ε111α ι άσuVΉθιστO, 
&" και μαλλον έιιτιιπωσιακο παρά πειστικό, Μιλάει σαν ενας 0Οι
Oρω~oς ~φoσιω~έvoς ~ηll ~δέα του . Κα] σα μιά cφωvτ) 6oώνroς 
Iv τη έ~ημω:t, Δ~νει τηll έVΤΥΠωση του ευρυμαθούς και της αίιθεv
,Ιας που ένδιατριΙSεl σ' εVΑ έντελώς καινούριο καί, κατό: τήν άποψή 
,ου, chrEλTJIσTIKCι: άvαyKαί"O τρόπο διcmίπωσης δλης της μαΡξι

CJ ιι κης θεωρίας. Μαχητικότατος στήν πολεμική του, ξιιπvό"ει άμέ
ιιως το έllδιαφέΡOV μας καθίζοντας στο σκαμνl το&; έχθρο&; και 
ι ΟΟς αΙρετικούς, που νιώθΕΙ σα χρέος του vό: έκθέσΕΙ κα! να καταγ
γ.lλε~, Κ ~ αύτο! εlvαl Ι;ΙL φιλόσοφοι, ΟΙ έξελ ικτι κlστές, ΟΙ χεγκε-
111(11101 κα ι ΟΙ oυμαvιστες. 

Άραδιάζεl τα έπιχειρήματά του έξαντλητικα και με τOv πιο 
(~ιo;f)OiO ~μ~ισμό, ~ δ, τελευταίος κοιιταρομάχος μιας όρθοδο
ΙI(lς που 6ρισΚΕΤαι σε &:ιοκολη θέση. Συγκρατεί το ένδιαφέρον 
ylcnl lXEI ~oxαστεί για δικό του λογαριασμο και ή έμφΆVιση 
ι Cnι άπόψεωll του εχει KάπOΙΑV άιιεξαρτησία που εΤιιαι πιο πει
"ι ι ιι. l~ άπό τις έπΑVΑΛήΨE(ς πασίγVΩστων έπιχειρημάτωll καΙ ΆvΑ
λιίο ιωll πού μαρτυρούν κόπωση κι έξάllTληση, 

Μν ίιπάρχει KίVΔννoς παΡΑVΌησης ώς: πρΟς τι) δάση της άπα
ψl\ ,ou: παρovσιάζεται μέ άξ ιώσεις έπιστημοιιικότητας, σε Άv
,Ιf)rιιη πρός τις ΙδΕολογικές θεωρίΕς TCw έξελικτικιστώll κα] ,.Cw 
ι~ιιιrιιιιστώll. λύτΟς ε1vαl ό λόγος που τα έπιχειρήματα και ΟΙ 
ΙWI,,"ι ( 'TOU -παίρvovv την όψη lllTOII(J δlατιιπωμέVΩν έ μ tt ε ι Ρ ι _ 
• (.' \Ι Υ It γ ο" ό τ ω v καΙ αίιστηρά λογικών συμπερασμάτωll που 
",ιi)lιύιι-τOV\l άπ' αίιτά,25 ΔΈV ίιπάρχει διφoρoίιμΕVO η ύπoιc;ειμEIII
"Iιόt, Υιά τήll περίπτωσή ,.ou. Θα fλεγε KΑVΕις πως ETvαι ενας 
;.Μ l>όοωιι oc; της παλιότερης ΦUΣΙKης, προτού ό 'λιVΣΤΆιll της -

IIf IHνl~ .• Ψ ιλοοοφ:χ& "tε"tι;iιιιο:~ . 
"tI .l ιΙΙ 1Ι0ΙΡΙΙΙΙ(ΙΙ. Ι.πιστροφη σTbV ΙΙlιπι ιρισμό, w.ω, δ {δι~ πo:ρa:δ'XΙ~(II.Ι, 
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αφαιρέσει την 'Τελεολογία και τJ1II άπoλVΤότητα. Ό 'Αλτουσερ 
έττιθυμεί ό μαΡξlσμδς να εΤVΑΙ σαφής, άτrόλuτoς Ι(αl ορισΤ1κός, 

ΆΝΑVΤίpρητoς και άμετά6λητος. 
Μπο σvμδαδίζει "στ' άvάyKη με μιάν έττιθετlκη πολεμ ική διά· 

θεση τού άνδρά;, τroίι ξέρει πως κατέχει τήν τελlκη άλήθεια. Ό 
εVTOvoς αύτδς φΑVΑΤισμας &ναζωoyovεί και μεταδίδει σε OOovς 
τΌv υΙοθετούν μια KαθηΣVXαστΙKη αίσθηση Δνωτερότητας κα! έμπl
στoσύVΗς. 

n OIb εIvαι, δμως, το θεωρητικό ΣVστημα πού προέκυψε και τΙ 
κάνει ό ΆλτOI.Jσερ σχετlκα μ' αύτδ; Διιστυχώ<;, τίποτε το κατα
νοητό δεν ΦΑVερώθηKE και τίποτε δε γίνεται σχετικά μ' αύτό . Δί
\/εται ή ύπόσχεση Υιό lνα θεωρητικό σίιστημα, 'ΠoU δμως δε\! πα
ρoιJσι6:ζεται. Στι) θέση του σvII ιστάται να 8ιαδάσουμε το cΚεφά
λα'~ κάτω άπό την καθοδήγηση τoV 'λλτWΣΈρ. ΤΟ μυσΤ1κό δμως 
του Μάρξ, δτΑv ό:ποσιωποίιμε τά δl6λία του, Ιχεl καλό: φυλαχτεί. 

'Αλλά ουτΕ εχουμε μπροστά μας το υΥιες έκείΊ,ο δάΦΤισμα στα: 
καθημεΡΙvO: γεγονότα κα! στα τΡέχοντα προδλήματα άπ' &που 
άναδύεται ή καθαρή κατανόηση τoV τί πραγματικα ΣUμδαίνει καΙ 
τού τ ί πρέπει να γίνει, &πως εΤναι ή περίπτωση μέ δλouς τούς 
σθεναρούς, σuyKεκριμέvovς και πρακτικούς λόγους καΙ μέ δλα τα 
γραφτα τοϋ Λένιν. 'Εκείνο πOU φαίνεται vό: εχουμε μπροστά μας 

εΤVΑ Ι ή σχολαστικη πισωδρόμηση πρός μιαν δλο και μεγαλύτερη 

σύγχυση καl CJVσkότιση . ΣΙ κάθε κα ιvoVρια φovpvια δοκιμίων το 
θέμα γίνεται όλο και πιο άπόκpvφο και ΟΙ «vαγVΏΣΤες και όπαδοί 
όλο και πιο λίγοι κι έκλεκτοί.26 

ΔΈV μπορεί ν' άποφίιγει κανείς τον παραλληλισμό μέ τOUς 
σχολαστικούς τού Μεσαίωνα. Κάθε καθαρά έννοιακο σύστημα έφό
σον γίνεται δεκτο εΤναι έπόμενο να Kυδεpvά τά γεγονότα καί vό: 
ίmαyopεVει τις πράξεις μας , δεν μπορεί ποτέ vό: φτάσει στη δε~ 
6α ιότητα της άvαvrίpρητης δμοφωνίας. Ό κάθε θεωρητικός δογ· 
ματισμός δρίσκεται πολύ μακρια άπο την έπιστήμη , γιατι δεν 
εΤναι π Ρ ά ξ η , ΔΈV [T\IC1I μια ιiπόθεση έργασίας, πού δοκιμάζεται 
καl έπανεξετάζεται συνεχώς μέσα ση,ν πράξη, δπως λ.χ. η Ια

τρική, &πως tπίσης ό μαρξ ισμός. Έπόμενο εΤVΑΙ λο ιπόν, ΟΙ δαθιές 
θεωρητικοττο ιήσεις του να παίρvouv τη μΟΡφη ένός έπί μοvov δογ· 
ματισμOV, η vΆ τΡέ:μow στο σημείο ταλάντωσης τής πεποίθησης , 
&πως ή κάθε άφηρημένη μεταφυσική . Έπόμενο εΤVΑΙ έπίσης να 
ε1ναι ττάντοτε άvo ιχτες σέ κάποιο έναλλακTlΚΟ καί έξίσου αόστηρά 

26. Άν~'ρoμo: ι Ιδιο:Ιτιρ« ατΟΟ, διιδ τ6μou, δοχιμΙCιιΥ μ Ι τόν τΙτλο ce ICII· 
ρφlΧή Dpu;xoςlxij'. 
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άκαμπτο σύστημα. Aίrrδς εΤναι άκριδώς ό λόγος πoV η μεσαιωνικη 
ΣΧολαστική έξαψανίστηκε μέσα στΙς αίθουσες παραδόσεων τΏv 
καθολ[κων φιλοσόφων καί χάθηκε γιά πάντα άπ' τον όρίζοντα. 
Γιατί ~λoύστατα δ~ μ:πopε~ ττοτέ vΆ έξασφαλιστεί η δε6αιότητα 
--ό μovoς τpδτroς για να ν ικησει ό δoγματισμaς τις άμφιδολίες
μέ τη." αύξανόμενη έπιταΚΤικότητα των Ισχυρ ισμών για τη." αιj.. 
στηρη άκρίδεια κα, αύθενrΙKότητα τοι:;, σuo-τήματoς. 
Ό '~τ~έp ε1ναι ~oIf!oc; vό: ίιπερασπίσει την ίιπόθεσή του 

στο πεδ ι ο της μάχης για τη σc.κrrη λ έξ η. 'Υπάρχow δυΟ λέξεις 
Ιδιαίτερα πάο.ιω στίς δποίες εΤvαι fτoιμoc; v' &Υωνιστεί ώς το τέ
λος: ΠΡωτο, άpvιέται να όναyvωpίσει δτι ό μαρξισμός εΤvαι ενας 
d: ν θ Ρ ω π ι σ μ ό ς- καΙ δειίτερο, άpvιέται ιια ττεί πώς ό • AVΘρω
πος εΤναι έKεϊvoς πα) φτιάχνει Ιστορία. "'Av αιίτά εΤvα~ τά δόγματά 
[ου, μπορεϊ ιιΟ: τα κρατήσει Υιά τΟν έαυτό τou. 

MarxIsm Today, 
"tI6X"li ~α!ί {' IIIιtp"lj ~Ι τα!ί Φλ!~ρ"lj 1972. 
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Franςois Μαιιperο, Paris 1973. 
Το βι6λιαράκι αυτο περιέχει 6ρα αρθρο καί μιυ. ΣΤ}μεΙωση, ΠΟI 
χρσpσλoγoiίpται άπό τοιι Ίσύιιη τού 1,972. 

ΤΟ l1ρ{}ρο ΗΆπάΙ'1Τ}σ,l οτο,' Τζω1' Λιούις» δημοσιεύτηκε, ο, 
μnάφραση τοϋ Γκράχαμ Λ6κ, οε δύο τεύχη τής ΠOλιtικης και {}ε 
ωρητικής έπι{}εώρηοης 10ίί Κομμου",ισΗκου Κόμματος Μεγάλη! 

BρεΤαl'{ας HMarxίsm Τodayn, 101' Όχτώ6ρη και Νοέμ6ρη 10i 
1972, 

ΙΊαιί ΗΆπάντηοφι; Γιατl λΙγovς μη",ες πρωιύτερα (σΗ.! τεύ 
Χ'ι τοϋ Γειιάρη καΙ Φλε6άρη του '72) , '} έπιι'Jεώρηση αυιη εΖχι 
δημοσιεύσει ενα έκιενες ΚΡI1ΙΚΟ αρορο τού l'ζων Λιούις (ιiγ 
γλov κομμοιιγιοτή φιλόσοφου, γρωοιού για τις παρεμ6άοεις το! 
ΙΗα lδεoλoγικo.πoλιrικα ζητήματα), με ΤΟΙ' ι{τλο: (ιΉ περ ίπτ ωΟI 
'Αλtoυσέρ)), 

Τούτο δώ το κείμενο ιής ιιΆπά1'lησης στοι' Τζω,ι ΑΙoVις' 
εΙραι μια δι6ρδωση τής άγγλικής μορφής toϋ l1ρθρου. 'ΈΚ(λ)'( 
όρισμένες δισρΟώοεις, καΙ πρόο{}εσα μερικες παραγράφσιις γι ! 
,,' άποσαφψιστεί 10 1·6η,ιια, καοως καΙ μια Παρωήρηοη. 

Στο τέλος αυτού 10ύ κειμέγov εχω Κfλ1αχωρήoει καί μια" 
αγέκδοιη Σημείωση πού αρχικα ο' αποτελοϋσε μέρος ιης (('Απάl' 
τησήςιι μου, μα τελικα την 16γαλα για ρα μηιι ξεπεράσω τιΊ δριι 
έ",ος μεγάλου κιόλας αρ{)ρσυ, 

Λ.Α 
llα:ρ1 σ:, 1." M~t(;u 1973 



Ι 

Εύχαριστω τΓJI,ι έττιθεώρηση «Marxism Today» ττoV δημοσίεψε το 
άρθρο ,00 Τζων Λιούις σχετικα με τά δOlζίμια μαρξιστικής φιλο
σοφίας πoU εχω γράψει: cΓια τον Μάρξ» και CΔιαδάζOVΤας το 
<' Κεφάλαιο";& (1965). 

Mτrρoστα στ' άσάλEUΤα μέλη της ΟΙκογένειας ",σι "Τους σιω

πηλoUς σννάδελφούς τou, 6 Δόκτωρ Τζων Λιούις καταπιάστηκε 
με την «περίπτωση 'Aλτouσέρ».1 ΜΕ τις ώρες. Και 6:vά'yyειλε τη 

διάγνωσή τω: δ αρρωσroς εχει προσβληθεί άπα όξυ «δΟΥματισμό. 
- μια «μεσαlωVΗΟlJlτταραλλαΥή του. Ή διάγνωση εΤVΑΙ σκοτεινή : 
6 άρρωστος δεν εχει πολύ δρόμο μπροστά τou. 

Τιμή μου. Μα κι ΕVKαιρία vό: δώσω δρισμέιιες έξηΥήσεις ύστερα 

άπδ δώδεκα χρόνια . ΤΟ τφCπο μov άΡθΡο, που μιλοΟσε για το 
«Νεαρσ Μάρξ», χρονολογείται άπα το 1960. Και σήμερα 6ρι σιι:ό
μαστε στα 1972. 

Άπα το 1960 11'oλU vερO εχει κυλίσει στ' αί.ιλάκι της' Ιστορίας . 
ΤΟ έΡΥαηκο K IVΗμα Εζησε γεγονότα πολύ σημαντικά: τη σιιvέ
χιση της ήρωικης καΙ νικηφόρας ΆVΤIστασης ,.οίί διετναμlκού λαού 

ένάνTlα στον Ισχυρότερο ΙμτrεριαλισμO του κόσμou' την τrρoλε

ταριακη πολιτιστικη Έπανάσταση στην Κίνα (1966-1969)' τηιι 
ισχυρότερη έΡΥατική άπεΡΥία της παγκόσμιας ιστορίας (δέκα 
έκατομμυρια ά"περΥων μέσα σ' ένα μήνα) το Μάη τού 1968 στη 
Γαλλία, μια άπεΡΥία πού ε1χε «πρόδρομΟ). και «συνοδό:. της μια 
6αθια ΙδεολΟΥιι<η έξέΥερση στOUς ι<ύκλouς τών ΦOιτητΩv και τωιι 
μικροαστών διανοουμένων στη Γαλλία' την κατάληψη της Τσεχο
σλ06άκίας άπ' τOUς σΤΡατoUς άλλων χωρ&ν του Συμφώνου της 
Βαρσοδίος τOv πόλεμο της ' Ι ρλανδίας, κλπ, Ή πολιτιστικη Έπο
ιιάσταση, ό Μάης τoU '68, και ή ι<ατάληψη της Τσεχοσλο6ακίας 

1. Ό ~!τλo,; 'tOίΊ' ιlρ&ρoo τοσ Τζών Διοόι,; β!να ι 4Ή 1tBp Itt1:(!)σ1j Άλτouσέρ • . 
Τ!1tIjΤΒ τό !χπλφ:τΙΧό : στό σιιμπέρασμ.ιi τοιο, δ Τζων ΛιΟΟ ι, ΜζΒΙ του, τιWoιo; 
ο τΙΙ Ύ ιι1ι1:α . σuΎxρΙνoντ~ τό μ,οιρ; ισμό μ$ τή~ ... Ιατρ ι χή. 

4 
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εΤχαν πολιτικΕς και Ιδεολογικές έπιπτώσεις σ' 6λΌΙCΛηΡO ταιι καπι
ταλιστικο κόσμο_ 

Μέ το πέρασμα του Xρόιιou μΠOpoιJμε \ICι: κρίYOlJμε KαλιJrερα. 
'ο Μιν lλεγε: το κριτήριο της ΠΡα)(τικης δεν Ισχύει άληθιvCι 
παρό: σαι έφαρμόζεται πάνω σε «διαδlκασίε9 μεΥάλης δι~ειας: 
Με το πlρασμα τού xρόvou άπο μ ια CΠραXΤΙKη δοκψασlω που 
διάρκεσε δώδεκα, δέκα i\ έπτα χρόνια, μποροΟμε vό: κρίvouμε κα· 
λύτεΡα, και vΆ δoCιμε av είχαμε δίκιο η άδικο, καΙ σε τί : άκόμα 
και στο δικό μου, πoΛU ταπεινΟ έπίπεδο. 'Αλήθεια, εΤVΑΙ έξαι. 
ρετικη ΕUKαιρΙα. ~, , 

Σημειώνω μόνο μια λεπτομέρεια: στο άρθρο του Τζων Λιουις 
δέ γίνεται λόγος για την πολιτικη Ιστορία τΟΟ έργατl~oϋ Κ ι~μc;. 
τος . Στο 6ι6λΙο μου «Για ταιι Μαρ9 (1965) εΤχα μιλησει για τον 
Στάλιν, για το 200 Συνέδριο, για τη διάσπαση του διεθvoϋς KO~. 
μouvιστικου Κινήματος. Για ταιι Τζων ΛιαJις, 6 Στάλιν, δπως φαι· 
VΕΤαl, δεν Vπήρξε' οίίτε και το 200 Συνέδριο, οίίτε ή δι~αση 
τού διεθvoιJς κομμouvιστικου Κινήματος, οίίτε 6 Μάης του 1968' 
ή κατάληψη της Τσεχοσλο6ακίας δεν fyIVE ποτέ, οίίτε 6 πόλεμος 
της ·1 ρλανδίας . 'ο Τζων Λιούις εlvαl καθα:ρδ mιεϋμα ' δέν πέφτει 
τόσο χαμηλα l)OΤE vΆ μιλάει για πολιτική. 

"Οταν μιλάει για φιλοσοφία, μιλάει για φιλοσοφία . Τελεία 
KαΙπΑUλα. 

Πρέπει vό: πούμε δτι το ίδιο άκριδώς: κάνει κ ι ή πλειοψηφία 
τΏv cκαθηγητων της φιλοσοφίας:ιι στήν όστική μας κοινωνία. Προ
παντός δέ μιλάνε για lfολιτικήl "Όχι, μιλάνε για φιλοσοφία. Τε· 
λεία K~Ιπαύλα. Γι ' αύτο κι δ Λένιν τούς XαΡCXXΤΉρlζε μέ τα λόγια 
τού Ντίτζγκεν, «διπλωματούχους λαχέδες-. του άστικΟΟ κράτους. 
τι καχομοιριά! Γιατι τέλος πάντων, άπο ταιι ΠλάτωVΑ κι brEITa, 
δ λ ο ι 0\ μεΥάλοι φιλόσοφοι μίλησαν για πολιτική, καί μάλι?,α 
δλοl ΟΙ μεγάλοι άστοί φιλόσοφοι , οχι μovάχα ΟΙ ύλιστές, ~α κι 
ΟΙ Ιδεαλιστές: παράδειγμα 6 Χέγκελ. Δέν το lλεγαν: άλλα δλοι 
τους λίγο πολι) ΙΙΠοτπεύονταν δτι να κάνεις φιλοσοφία σημαίιιεl 
'Πώς κάνεις πολlτικη στο χωρο της θεωρίας' κι εΤχαν κιόλας το 
θάρρος vά: Kάvoυv πολιτικη crπX ίσια μιλώντας για πολιτική. 

Δόξα τω θεώ, 6 Τζων Λιούις τ' άλλαξε δλα αύτά. Ό T~ών 
ΛιαJις εTvαι μαρξιστής και 6ρισκδμαστε στα 1972: δεν (χει πλωll 
άvάyKη να μιλά για lfολιτική. Ό voώv voείτω. 

Εύχαριστω άκόμα τηll έπιθεώρηση «Marxisro Toda)') πω άφιε· 
ρώνει τόσο μεΥάλη θέση στΤι φιλοσοφία. Σωστα της παραχωρεί-
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ταl αύτή η θέση. Ό "Ένγκελς, δ Λένιν 6έ6αlα, μα κι δ ίδιος ό Σ τά·· 
λιν! κι ό-ιτωσδήποτε δ Γκράμσι και ό Μάο τ6 ·xouv πεί: ή πάλη 
της προλεταριακης τάξης ΙΧεl άvάyκη τη φιλοσοφία. ΔΕ χΡειάζεται 
μόνο τη μαρξιστlκη tπιστημη της Ιστορίας (τόν Ιστορικό ίιλισμό), 
ό:λλά: και τη μαρξιστlκη φιλοσοφία (τό διαλεκτικό ίιλισμό). Γιατί; 

'Επιτρέψτε μου ν' άπαντήσω με μια φράση πω δlακιvδυvεVω 
(πιχ>σωπlκα) να γράψω: γιατl ή ψ,λοσοφΙα slva" σε τελικη άνά
λυση,2 ταξικη πάλη σ1ό χώρσ τής iJεωρΙας.3 

"Όλ' αύτcX εΤναι, δπως θά 'λεγε Ο Τζώll Λιούις, έντελώς c6ρθδ-
δoξ<D. Ό "'Ενγκελς, &πως τοιι lfαpαθέτEI ό Λένιν στο «τι vO: κά
lIOVμε;:ιι ΕΎραφε το 1874 στΔV πρόλογο τΟΟ «Πoλtμoυ των χωρι
Kώv:ιι: wcXρχouv ΤΡείς μορφες ταξlκης πάλης. Ή oiκσ.ιομlκη μορφή, 
η πολιτικη μορφή, κ α Ι ι'ι θ ε ω Ρ η Τ Ι Κ η μορφη ταξικης 'Πάλης. 
RH fuι το lfροτιμCπε άλλιώς: ίδια εΤVΑΙ ή ταξlκη 'Πάλη, κα! 5ρα 
πρέπει vά: διεξαχθεί άπό τό προλεταριάτο, μέ την καθοδήγηση του 
Κόμματός του, στήll οΙκσ.ιομία, στην lfoλtTIK" κ α ί σ τ η θ ε ω-
Ρ ί α. Σ τη θεωρία, τό σuμmJκvωμα τής ταξικής ττάλης δvoμάζεταl 
φιλοσοφία. 

"Ολ' αιίτά, θα μας πOUVε, εΤVΑΙ σκέτα λόγια και τίποτε 6}..λο. 

2. ΣuτxaΧΡΨ.~ΟΠQιGί: οΙ τιλιΧή α#.λιιοη, τιά- ~ά- μή μοσ tίιi100~ οτό 
σtόμ~ r.:pιiTll.(ι;t~ ΠQΙΙ δ Ι 1Ιω. ΛΙΙω: tι φιλΟΟQφ(~ ιΤν~ι, οΙ τι1 ιχή ciνιf.λuοη, 
~~ειχή r.:cil'!] οτό xGpσ 't;jt; θιωρ:(<<, - χ~Ι δχι: tι φιλοοοφΙ« atva.I τΙΙ;ιχή Μιη 
οτή θιωpΙ~ ά-πΜ χα.1 μόνο. 

3. rtci να Toρocmνo;τolloω τόν civ~rιώo-ι:"! πΟΟ ιι:ι}'t~ b ΙΙφΤa. σιιμ1WχνmμΙ
YQt; 'tύr..o, θα μπoρoDσι να φΙΙρ .. οΙ cJ.μrιx.«'oIΙα;, δ(νιο 'ιρ,Ι, ΙΙνδ,ιε,ι,: 1) μt την 
ψΙρ'ση, την δρθoloτιxότηt~ 1tOII 'ιή ouoτηl1"τιxότηtιi UI' , fι φιλοσοφΙ« Ιν· 
τιiooιtα.ι xι:UlIata; _μtGιt.. ατή θιωρla;, GW; πeρΙxωρ« 'ιων "HatημGίν, μl tΙ, 
δr.olι, δια;τηριΙ IbI6τuroε, οχΙαιl,: 4llιι fι φιΙOGtJφΙα; δfν ,Τw.ιιl (μια) ιπι
cτημη. 2) Δ I~oριτιχή oiπό τι, ΙΙπισtfιμι" tι φιλοσοφΙα; δια;τηΡ'Ι at,VΉ σχέση 
μΙ 't'I)~ 'ιΙΙ;lχή 'ιoicη τω~ Ι δ ι ο ). ο Τ ι ω ν, r.oι) σΙ 't,ltx'tj ΙΙνιiλooη ,ΤΥ\\Ι 
r. Ρ α; Χ Τ Ι χ Ι ι; 1tOI! δ'ν ΙΙVΉχoιιν σι:'tj 6ειορΙα; (οΙ ce,mpη-r;txi, ΙδιoloτΙ". 
i';τα.ν ot 'ιελιΧή Ii~ιf.lu",,! dr.oσr.ιiσμ.oι'ta. 'ιων 1tpΙXX'tIxwv [διoloτ ιων σ-ι:ή θιωρΙα;). 
3) Σ' δΙ" «όtΙ, τΙ, btGItUMlCtt" fι ΙχφΡ!1'.Οη . σ~ t llIX'tj oiνιiλuση- δηλώνeι 
ctbv σ* τελΙΧή livciluo'!] x~oρlσμό_ . 't'I)v χόρια. ~η, τόν .ΙΙποφ«σιοτιχό χρΙ'ΚΟ' 
tQi> χα;θορισμ.οο: (ι1lιXIηλώνιι lΙρα. δτl Iι1lcipxQUV μΙ~ i'ι r.ι:φ(Σ1Ιdvω tIltte
ΡΙUQuσε, ιi,(ΣρτημΙνι, δΦ"" ιiΠΙX(ΣBQρ lσμένι, uI 'nI1tOlBOΡtatIX'" 6.φQf! elV.1lI 
11 λ λ ι ,. 'Οπδτ, fι φιλοοοφΙ(Σ δΙν ι!να;ι 1Ι4ρι\ Μλη 't6Jv ώειlι),I, χα.Ι ΟΙ I~IQ' 
λοτ(ι, δ*ν ιΤ,,",1 r.ι:ιρα 1t9<'X~ld,: ΙΙλλci o~ 'ιελιχή ΙΙνcilιιση. ·Ι σto, να μήν oivτι_ 
λ1]φ&ή'ιI.a.:μ.ι MVUltI 1tO!λd; ~ή θ ι m Ρ 1] τ ι χ ή 'μιΙλ,,", ti], τwlltIx9j, 6tση, 
'toι) Λ!'οΙιν τια 'tόv .CΙr-.oφιι:σtσ-ttxlι xρΙxo~. Τό θΙιuι 1Ic.ι 11ν«ι νιι δ\α;λ~ooμι: 4.πlιι 
4νd.μιo« ot 1Ipo1Jr.dρχovτl, χι ιiντιmισμ,~ xρΙ~ τόν ,dπoφMI(J't:Ixό χρ!χο.: 
fι 4.λIl(lΙ~ ιΤν:ι:ι φτια;τμtvη ~ ~Ι'tOιo τρόπο r.ώ r.ρ'πll ν' oiν:ι:r.oδoτΙΙΡΙσoιιμι 
't'tj tl«Wr.WσTI. rld νΙΙ μπσρΙσouμ, ν.ι δντor.Ιoι:JIJμι: 1ώ, 41λοο, χρΙχοιι, τf!' 
4.1υσΙδ:Σ' στη θΙση τ~, :,:?'πιι Χ« τ« Ρ Χ 'tj ν νΙΙ τοό, OIIλλd.δo~1 ιι'=ω τCl!l 
'tOI'ί .Jir.oφIJOIotIxoG χρ(χοιι •. 
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WE, λοιπόν, Οχι. τα λόγια αύτα εΤvαι ίσα ίσα τα δ ττ λ α γιά τήν 
ταξlκι) πάλη στη θεωρία, κι tπειδι) ή πάλη τΏv τάξεων aτή θεωρία 
εΤναl ενα cμέFXJ9 τής πάλης ,.Ωv τάξεων γενικά, κι tπειδή ή άvώ
τερη μοΡφη της τrάλης των τάξεων εΤναl ή πολιτική ταξικη πάλη, 
τα λόγια της φιλοσοφίας εTvαι δπλα για την πολιτικη μάχη. 

Ό Μ-νιν fyιxxΨE δτι cΉ πολιτικη ε111Ο:1 1"0 συμπύκνωμα τής ofKO
lιομί<Χ9. 'Εμείς θα μπορούσαμε να Υρόψουμε: ή φιλοσοφία εΤVΑ Ι, 
σε τελ,κ" ό:YάλUΣΗ4 ΤΟ θ ε ω Ρ η τ Ι κ ό συμπύκνωμα τής πολ.· 
τικής . Ή διcmίπωση εΤναι κάπως «σχηματικ!\). -Έστω! λέει πολυ 
καλό: αιίτό που θέλει vΆ πεί με δυό κ0u6ένrες. 
"Οσα διαδραματίζονται στη φιλοσοφία [χουν, σέ τελευταία άνά· 

λUΣΗ, δχι μόνο τrσλΙΤΙKEς CJ\ΛIέπειε.ς στό χώρο τής θεωρίας, 6:λλα 
καί πολιτικΕς συνέττειες 0"1"0 χώρο της πολιτικης: Ο"'ΓΙ]ν πολπικη 
-ταξικη πάλη. 

θά τ' άποδείξouμε σ' ένα λεrπό. 
Βέβαια, fτσι δ-πως 1fαρςmέμπω στΟν "Ένγκελς κα; στΟν Λένιν, 

ό ΤζΏV λιαJις σίγουρα θΟ: μοϋ πεϊ, άκόμα μια φορά, πως μιλάω 
σοο. τον c:τελεuταίo ΠΡωταθλητη μιας όρθοδοξίας πού άπειλείταl 
άπο σo6αρoVς Kιvδίιvα.ις).5 Όκέυ. Προσπαθώ vΆ ί.rιτερασπιστώ 
αύτι, την «όρθοδοξlω πού λέγεται θεωρία τού Μάρξ κα! τού 
Λένιν. Μα. αύτή Τι όρθοδοξία άπειλείται, άπο γεννησιμιoU της , 
άπο «σo6αρoVς KιVΔύvouc;_ ί Άκριδώς: άπο τούς KΙVΔΊΙVouς της 
dστΙKης Ιδεολογίας. Ό Τζων Λιούις θά πεί πως ή φωνή μαι ε1vαι 
«φωvιl δοώντα; έν τη έρήμ(,)); "Όχι r 

ΟΙ κομμowιστές, δταν ε1vαι μαρξιστές , κι ΟΙ μαρξιστές δταν 
εTvαι κομμοννιστες δεν δooϋv έν -τη έΡήμω. 'Ωcrτόσo, μπορεί vΆ 
[1vαι σχετικα μόνοι -τους. 

Γιατί; θά -το δοίίμε. 
Πάνω λοlπOv σε -τούτη τη θεωρητικη μαρξιστικη δάση, την 

«όρθδδοξφ, μιας κι εlvαι σύμφωνη με τη θεωρία -τού MQρξ καΙ -τού 
λένιν, θέλω vά: έξηγηθώ και με -τον Τζων Λιούις, καΙ μέ -τ α δ ι κ ά 
μ ο v λάθη . Πάνω στή δάση -της όναyKαι6πrrας -της -ταξlκης πά
λης σπ1 θεωρία, πού διακήρυξαν ό -ΕνΥκελς και 6 Ν.νιν _αl 
πάνω στη δάση -τού όρισμού της φlλοσοφlας πω πp:πείvω σήμερα 
(Ίoίιvια; 1972) : t} φιλοοοφΙa ~I ... αι, οε τ~λΙH:η ά~άλυo'1, πάλη τω)' 
τάξεων οτη διιωρΙα. 

θ' άφήσω λοιπόν κατα μέρος δλες -τις <ΨUXoλOγIKες. παρατη
ρήσεις πω 6 Τζών Λιούις BEώP'lac καλΟ v' άφιερώσει σαν m.ιμπέ-

4. Βλ. πιδ ιt4~α), o~μ. 2. 
5. ΟΙ iχφpd.oιl, ι!~ιι;1 "tQ() Tςώ~ Λlοόl,. 
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ρασμα τΟΟ ~POU του, στό «στυλ ζωης κα! γραφης τού Λ. 'λ) 
τοοσέρ, στο σVvoλό τους). Για. -παράδειγμα, 6 Τζών Λιούις Υιώθι 
μεγάλη ~KίVΗση, σ;ΟΡΥη και ~στάτωση, σαν καλδς «~p" 
πlσπ1ς) ~OO. εΤVΑI, Υια;ο γεyovoς δτl «6 Λ. 'λλτοοσέρ i1lIXEIIl'! 
μCΙΙOλOγει μ iξcιιρεΗ~1J λε1l1OλoγΙcι Η:aί α~oαίo δογμaΗομό» Ι< 
αότό τΟν κάνει vΆ σχέφτεται όχι -τoUς: σχoλα~ΙKoVς πoU ~ταν ' μ ε 
Υάλοι φι~~ι τού με<y?ίωvα, άλλα τoVς <σχολιαστφ, τω 
σχολιαστες των σχολιαστων, τoUς: σοφολοΥΙότατους πoU (Κο6α 
τη φιλοσοφικη τρίχα στir: τέσσερα, άπο6λαχωμένοl άπ' τις παρα 
πομπές ... ?,ίλια , είιx~ι~! Ή λετπεπίλεmη αύτη «ψuxoλoyία: 
δεν (χει θέση σε μια συζητηση μεταξύ κομμοννιστών. Δέ θ' &ΚΟ 
λouθήσω τον Τζων Λιούις σ' αίιτο το πεδίο. 

~ θά φερθώ στ~ Τζων Λιούις σα σε σίιντροφο, μέλα; έv6ς 6:δελ 
ΦΟύ, κόμματα;: τov Κομμovvιστlκοο Κόμματα; τής Μεγάλης Βρε 
τανιας . 

θά πρoσπ~σω vό: μιλήσω μια. γλώσσα άπλή, καθαρή, προ
σιτη σ' δλους τovς σwτpόφoυς μας . 

Για vO: μ~ν παρατραδήξω την άπάvrησή μov, β' άσxoληβi:. 
μονάχα με τα πιο σημαντικά, άπα πολlτικη άποψη θεωρητικC 
πρo6λήμcrττx γιά μάς σήμερα, το '972. ' 



ΙΙ 

Για vα Kcπαλά6εl τήν d:πΆVΤΗσή μου Ο άναyνώcrτης θα πρέπει 
πpoφαvώς vα. γνωρίζει τήν ούσία της «ριζικής. lφιτικης πού "αιε! 

ό Τζών Λιούις στα «φιλοσοφικά δοκίμιιΧ. μου. 
ΣUVOψίζovτας αιίτη την lφlτική σε δvO λόγιο:, μπορούμε να 

πούμε τα παρακάτω : 
Ό Τζων Λιούις μοίι καταλογίζει: 1) ότι δt γνωρίζω τη φιλο

σοφία τού Μάρξ, και 2) δη δέ γνωρίζω την Ιστορία της διαμόρ
φωσης της σκέψης τoV Μάρξ. 

Μέ δuδ Kou6έvτες, μοϋ καταλογίζει δη δt ΥιιωρΙζω τη μαρξι
στlκη θεωρία. 

Δικαίωμά τov. 

Θ' ά'παντήσω λοιπόν στα ΔuΌ αύτό: σημεία, το ενα μπα τό 
άλλο. 

πΙ 

Σημείο πρώτο: 11'0 Λ. ΆλΙ0υσερll δε γνωρΙζει 1ή φιλοσοφία 
IOO Μάρξ. 

Γιά vO: τ' άτroδείξEΙ 6 τςω", Λιούις χρησιμοποιεί μια άπλι) 
μέθοδο. ΈKθiτει <τη_ φ ιλοσοφία τοί} Μαρξ fτσι δπως έκεϊνος τήν 
καταλαβαίνει. Δίπλα δάζει τη φιλοσοφία τoU MCφξ ετσι δπως 
την κσταλα6αίΙΙΕΙ δ «Α 'AλTovσ4n. Ή σίιγιφιση [1\101 ό:Ρκετη για 
vΆ δε. κανείς άμέσως τή διαφορά! 

Γι' αότό λοιττόΥ, &; άκολοοθήσouμε τΟν δδηγό μας στη μαρ
ξιστική φιλοσοφία, Υ ιά νά δοϊομε πώς συνοψίζει δ Τζων Λιούις, 
κατά την κρίση τou, τη φιλοσοφία τοίι Μάρξ. Για κείνον συνίστα
ται σέ ΤΡεϊς φράσεις πoU άπο τώρα και στο έξης θ' άποκαλω 
τρείς Θέσεις.6 

α) e έ σ η 1: cΌ 6νθρωπος φτιάχνει την ΙστοΡίCD . 
Αίl'ιολόγηση τώ Τζων ΛιαJις: δΙ χρειάζεται α!τιολόΥηση' 

εΙvo: ι κάτι πoU xτvτrά στά μάτια, εΙvo:ι προφανές, δλος ό κόσμος 
το δλέττει. Παράδειγμα l'Oiί Τζώ)l Λιού,ς: ή tπανάσταση. 'Ο άν
θρωπος κάνει η)ν έπανάσταση. 

β) Θ έ σ η 2 : «'Ο &νθΡωπος φτιάχνει τήν Ιστορία, ξαναφτιά
χνοντας η'ν Ιστορία πoV εχει ηδη φτιάξει, "ιJττεp6αίνoντας", μΙ 
την "άρνηση της άρνησης", την ηδη φτιαγμένη Ιστορίω. 

Α lt ιολόγηοη το('ι Τζων Λιούις : άφαj την Ιστορία την φτιάχνει 

δ άνθρωπος, Υιά vΆ φτιάξει ό άνθρωττος τήν Ιστορία πρέπει vΆ 
μετασχηματίσει την Ιστoρi'α που εχει i'ίδη φτιάξει (άφαj ή Ιστορία 

6. 2/' Ι~a ά:Μ -τι1 .Μa!HjjΙQ.'t:ι φιλοσοφι.ν; 1Ιι1 ir.ιοτημιwι,. (1967) 1".ρ6-
-τει~a wv πι:φχ1«i'tω _bρισμ6.: c 'H φιλοσοφία 'χφ'Ριι r..ρo'tιiσIt, 1100 ΕΤναι 
θ t ο ε ι ,. (ο; διd.Jφιοη ciΠό -τΙ, επιστ1'\μι,: .Mιι1 .πισ~ήμη ΙχφΙριι ΠΡOΤd.· 
οει, 'Μύ ιΙ~α.ι 'Α Τ, ο δ Ε Ι Ε ι ι ,.) . 
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φτιάχνεται άπ' τον άνθρωπο): Να μετασχηματίζει κανείς αύτο 
που εχει φτιάξει, σημαίνει δτι «ύπερ6αίνεl~, δτι άρνείται αίιτο 
που ύπάρχει' κι άφοίι αύτο που ύπάρχει ε111Ο1 ή Ιστορία που ό 
O:vθPωΠoς εχει φτιάξει, σημαίνει vΆ άpvείτα l τι)ν ηδη άpvημένη 
1στορlα. Να φτιάχνει λοιπον κανεlς την Ιστορία σημαίνει «ν' άρ
νείται την άρνηση» της άρνησης της άρνησης, και πάει λέγοντας 
ως το άπειρο. Παράδειγμα 1Οϋ Τζων Λιούις: ή έπανάσταση. Για 
να κάνει ΤΙ1ν έπαVΆσταση 6 άνθρωπος ot.υπερ6σίνε l :t (<<άρνεΙται») 
τήν υπάρχουσα Ιστορία που άλλωστε κι αύτη δεν ε111Ο1 παρα «άρ
νηση» της πpoηγoVμεVΗς ί<nορίας, κλπ. 

γ) Θ έ σ η 3: «'Ο άνθρωπος δέ γνωρίζει άλλο άπό KEillo που 
φτιάχνει:t. 

ΑΙτιολόγηοη τoU Τζων ΛιαJις: δεν υπάρχει αΙτιολόγηση. Δέν 
-περίσσευε xωpaς στο άρθρο; ~ Ας άναλά60vμε πάντως έμεϊς την 
ύπεράσπιση της θέσης τoU Τζων ΛIOVlς. 'Ο Τζων Λιούις θΟ: μπο
Ροσσε ιια έπικαλεστεί την έπιστημονική πραχτική και να πει δτι 
δ έρευνητης «δε γVΩρίζει άλλο άπό κείvo που KWEI:t, γιατί αVτδς 
δ Τδιος «κάνει), είτε τις μαθηματικές άποδείξεις, είτε τις (πειρα

ματlκες) άποδείξεις. Παράδειγμα τού Τζω" Λιούις: δεν υπάρχει 
παράδειγμα. ~ Ας έπιχειρήσovμε vό: άποσαφηνίσουμε τή θέση τov. 

Ό Τζων ΛιαJις θα μπoρoVσε vΆ πάρει άκρl6ως την 1 σ τ ο Ρ ί α 
για παράδειγμα: 6 άνθρωπος γVΩρίζεl τήν Ιστορία έφόσον αύτδς 
τη φτιάχνει (θέση τoU J. Β. Vico - cverum factum»}.7 

Νά ΟΙ τρείς θέσεις που ΣUΝΑΙΙίζow τη φιλοσοφία τoV Μαρξ 
κατα την άντίληψη τoV Τζων Λιούις: 

Θέση 1: 'Ο άνθρωπος φτιάχνε ι την Ιστορία. 
Θέση 2: 'Ο άνθρωπος φτιάχνει την Ιστορία υπερ6αίvoντας 

τήν Ιστορία. 
Θέση 3: 'Ο άνθρωπος δε γνωρίζει παρα ό,τι φτιάχνει. 

~Oλα τούτα εΤνσι πoλl) καλά. ~Oλσι:; 6 κόσμος 4.καταλα6αίνεl:t τις 

λέξεις: ~σι:;, φτιάχνω, Ιστορία, γVΩρίζω. Μόνο μ ια κάπως 
μπερδεμένη λέξη των cφιλοσόφων:ι. ύ1rάρxει: η cύπέρδαση:t, η 
«6:ρνηση της άρνησης». Άλλά θΟ: μπορούσε άραγε δ Τζων Λιοίιις, 

7 .• ·.Δληθέ~ 'tό ,(ΙΎoνδ~ ~ . Ό Μd.ρε τ..φ';θΙΤΙI 'tό~ ΒΙκο σ~ μιd, Ύρσ.μμ:η 
'tO\'J .Κεφσ.λαΙοο> (&1. Sociales, -ιόμ. 2, σιλ. 69, cημιΙωcη) 'I}'t!t δIΜ'tιm, 
σχιτικΙΙ μ~ 't'ij~ !στορΙα T~' 'ttχ~ολO'l'Ι~. 
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0:11 ~θελε, vΆ ττεί το ίδιο πράγμα πιό άπλά; Άντι vΆ πεί: ό άιΛ}ρω
πος φτιάχνει -rTιIl ίστορία ίιπερ6αίνοντάς την μέ τηll «άρνηση της 
αρνηση9, θό: μποροίίσε να ττεl: ό άνθρωπος φτιάχνει τηιι ίστορία 
μετα6άλλοντάς την, κλ'Π. Δε θά 'ταν ίσως πιο άπλό αίιτόί 

'Ωστόσο ύ1rάρXει μια μικρή δυσκολία . ~Oταν 6 Τζωιι Λιούις 
λέει πως δ άνθρωπσι:; εΤιιαι αύτός που «φτιάχνει» τήν Ιστορία, όλος 
δ κόσμα; καταλα6αίνει' η μ6:λλov όλος δ κόσμα; ν ο μ ί ζ ε ι πώς 
καταλαδαίνεl. "Όταν όμως πρόκειται vΆ προχωρήσει λίγο παρα
κάτω στην έξήΥηση, δταν ό Τζωιι ΛιαJlς βάζει τίμια ( μέσα τou) 
τό έρώτημα: «τί κάνει δ &vθρωπoςγlα να φτιάξει την 
IOΤOΡia;:t τότε 6λέπouμε πως έκεί που όλα φαινόντovσαν άπλα 
ίmήρχε Ιvα λετττό ττρό6λημα, Ιvα μικρΟ σκοτεινό σημειο έκεl πού 
όλα φαινόντovσαν καθαρά. 

Τί ηταν σκοτεινό; Ή μικρή λεξαjλα « φ τ ι ά χ ν ω », « κ ά ν ω» 
(στή θέση: «6 οο.θρωπα; ε111Οι αίιτός που ψTlάxllEl τήν Ιστορίω) . 
Τί μπορεί, πράγματι, να θέλει να ττεί αύτη η μικρη λέξη: φ τ ( ά
χ ν ω, κ ά ν ω; σαν 'Πρόκειται γ ι ά τ Τι v ί σ τ ο Ρ ί α, 6έ6αlα! 
Γιατι δταν λέμε: «εκανα μιά 6λCXJ(εία», η «εκανο: το γύρο τoV κό
σμ~, η δταν δ μαραγκός λέει «έφτιαξα ενα τραπέζι» κλπ., ολσι:; 
δ κόσμσι:; ξέρει καλα τί πάει vσ. πεί: φ τ ι ά χ ν ω, κ άνω. Το 
νόημα της λέξης ό:λλάζει ΆVΆΛOγα με τΙς έκφράσεις, άλλά σ' όλες 
τις έκφράσεις μπορεί κανεlς να έξηΥήσεl τί θέλει να πει το 
φτιάχνω. 

Για παράδειγμα δτσν δ μαραγκΟς «φτιάχνει.$ ΕvΑ τραπέζι, ση

μαίνει ότι το κ α τ α σ κ ε u ά ζ ε ι. Άλλα φτιάχνω την 1στορία; 
Τί μπορεί να θέλει vΆ πεϊ αίιτό; ΤΟ μαραγκό, τον ξέρουμε, άλλα 6 
ά ν θ ρ ω π ο ς ττου φτιάχνει την Ιστορία, ποιός ε111Ο 1 ; Γνωρίζετε 
αίιτο το «ε1δα; άτόμ~, δττως έλεγε ό Χέγκελ; 

Τότε ό Τζων ΛιOVις ρίχνεται στη δovλειά. Δεν προσπαθεί ιια 

ξεγλι<nρήσεl άπ' τή δυσκολία: την άνnμετωττίζει κατάφατσα. Κα! 
μας έξηΥεί τά πράγματα. Μας λέει: «φτιάχνω», στήν περί'Πτωση 
της l<nορίας, σημαίνει «ίιττερ6αίνω» (αρνηση της άpvησης), πάει 
VΆ πεϊ μετα6άλλω την πρώτη ίίλη της Ιστορίας που ύ1rάΡXει ξετrερ
ιιώιπας την. Πάε ι καλά. 

'Αλλά ό μαραγκός που «φτιάχνει» το τραπέζι, εχει κι αύτός 

μ'Προο-τά τou μια «δοσμένη πρώτη ίίλη» : το ξύλο. Και μετατρέπε ι 
το ξύλο σε τραπέζι. Άλλα ό Τζων ΛιαJlς δε θα έλεΥε 'Ποτε δτl 6 
μαραγκδς «ίιπερ6αίνεl» το ξύλο γιά ιιά «φτιάξει» μ ' αύτο {να τρα
'Πέζι. Κι Ιχει δίκιο. Γιατί , ετσι καΙ τό 'λεγε, 6 πρώτα; μαραΥΚΟς 
'ΠoU θά τoV τύχαινε στο δρόμο, κι όλοι ΟΙ μαραγκο! κι όλοι ΟΙ έρ-
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γάτες τού κόσμου θά τΟν έστελναν περίπατο, κ ι αότο\l και την 
CΊΙΠΈΡΔΑσφ του. Ό Τζων Λιώις δε χρησιμοποιεί την CΊΙΠΈΡΔΑση» 
(άρνηση τής άρνησης) τταρσ. Υια ηιν Ιστορία l(αl μόιιο. 

Γιατί; Ό Τζών Λιούις, στο 5ρθρο τou, δέ δίνΕΙ έξηγήσεις. 
Κατά τη -γνώμη μου, 6 Τζων Λιώις rnIμΈVΕ, στΤιν «ότrέρ6αση» 

για τον έξης λόγο: γιατ! ή CTfpώτη ίίλη» της Ιστορίας ε t \Ι α ι 

η δ η 1 σ τ ο Ρ Ι α. Στην περίπτωση τα"j μαΡαΥΚοϋ, ή πρώτη ύλη 
ε1vαι το ξύλο. Άλλά δ μαραγκός που «φτιάχνΕΙ» τό τpι:rnέζι δέ θό: 
πει ποτέ δτι ΜΟς ό ίδιος «εφτιαξQ και το ξύλο, ylm, ξέρει τroΛU 
καλό: πώς το ξύλο 'Το C1fCIpάyE I ή φuση:t: γ ια vΆ φτάσει fva δέντρο 
να ΚΟ1Τεϊ σε τάδλες, πρέπει πρώτα ιιά 'ΧΕ Ι φυτρώσει σε κάποιο 
δάσος, ση) χώρα του, η χιλιάδες χιλιόμετρα κάτω άπ' τον Ιση
μερινό. 

"Ομως, για τΟν Τζων ΛιαJις, δ άνθρωτroς Φ Τ ι ά χ \Ι ε Ι ,.ή" 
Ιστορία μέ την Ιστορία πα) ε χ ε, η δ η φ,. ι ά ξ ε ι! Μές στηll 

ίσroρία λoι-πQv δ ~IXJΠ'O<; παράγει τα ttάνTα : δχι μόνο το άπα
τέλεσμα, το προϊOv της «έΡΥασία9 του (την Ιστορία), άλλά, 
'Προηγούμενα, την 'Πρώτη ύλη (Ιστορία) 'Πού μετατρέrτεl σε lστο
ρία. Ό • Αριστοτέλης fλεyε 'Πώς Ο O:vθρωττoς εΤVΑI Ιvσ ζώο δίποδο, 
λογικό, ομιλών, και πολιτικό. Ό Φpαvκλ i vo<;, δπως το παραθέτει 
6 McXρξ (στό «Κεφάλα ιφ), fλεyε στ ι 6 &vθρωττoς εΤvσι Ιvα 
«toolmak:ing anίmab (ζώο πού φτιάχνεl έργαλεία). Ό Τζων 
Λιαίις εΤvσι φιλόσοφος άλλης τάξης. Ό Τζων Λιαίις σκέφτεται 
-πώς Ο άνθρωπος δεν εΤVΑI μόνο εvα «ζώο ττοίι φτιάχνει iΡYMEi<n, 
άλλά fvα ζώο πού δημιουργεί Ιστορία, με τΟ πληρε.ς νόημα τοΟ 
δρou, άφού φτιάχνει τ α π ά ν τ α : φτιάχνει την πρώτη ύλη (την 
Ιστορία) , τα εργαλεία τταραΥωγης (ό Τζων Λιαίις σ' αύτό το ση

μείο τηρεί σιγη! κι €χει τους λόγους του γι' αίιτό' άλλ ιώς θά 'ταν 
ύπOXρεωμέvoς vO: μ ιλήσει για την πάλη τών τ ά ξ ε ω ν, δττότε 
ό «άνθρωτr~ του θά 'χανε τη 6αpίrrητά του) , καί φUΣlKα φτιάχνει 
και τό τελικό προϊόν: την Ιστορία. 

Γνωρίζεται κάτω άττ' τη σκέπη τ' oίιραvoO KΑVΈΝΑ 8ν προικι
σμένο μέ τέτοια δύl.ιαμη ; Ναί : ίnτάpxει εVΑ στην τταράδοση τής 
άVΘρώΠΙVΗς κουλταίρας. Ό θ ε ό ς. M.όvo δ Θεός «φτιάχνει. την 
πρώτη ύλη με την 6-ποία «φτιάχνει. τον κόσμο. Ύπάρχει δμως 
μ ια πoλU δασlκη διαφορά: δ θεός του TζΏV Λιαίις sε 6ρίσχεται 
εκτός κόσμου, ό 6;vθρωπoς-θεός, δημ ιουργός της Ιστορίας, δε δρί
σκεται Ιξω άιτ' την Ιστορία: 6ρίσκεται μ t σ α τ η ς. τα πρά
γματα Et\lCXL ποΜι πιο o\ιvθετα! Κ Ι d:κρι6ώς έτrειδη 6 μικρούλης 
παvτoSίnιαμoς ~ρώTTΊvoς θεός τού Τζων Λιαίις, δηλαδη δ «άv
θpω-rroς:t δρίσκεται μ έ σ α στTιv Ιστορία (<<en situatίOIJ>, «ν κα-

'Λπάl'ιηοη οιομ Τ'ώ l' Λιούις 5 

ταστάσει., δπως έλεγε δ l. Π . ΣάΡτρ): ό Τζων ΛιoUις τού άτTc 
δίδει οχl μόllO μιCι:v ά π ό λ ι.ι τ η ΔΎVΑμη δημιουργίας (σταν δη 
μ ιουργοϋμε τα τrάvτα, τα πράγματα εΤvαι σχετlκα είίκολα: μψ 
δοι.ιλειά ! ), άλλΟ: κάτι άχ6μα πιο εκπληκτικό: η) ΔΙΊVΑμη τη 
CΎΠέρδασηc;:t, τη ΔΙΊVΑμη v' ά ρ v ε ί τ α ι - ξ ε π ε Ρ ν ά όδlOOcοτπ 
πρΟς τα πάνω την Ιστορία μ έ σ α σ τ η v οπ ο ί α ζεί, τη δύ 
VΑμη vό: ύπερ6αίνε ι την Ιστορία με μέσο τήν ά ν θ ρ ώ ττ ι v ι 
ε λ ε ι.ι θ ε Ρ ί α. 8 

Ό ΆVΘρωττάκoς τού Τζων Λιαίις εΤvαι Ιvας μικρός εγκόσμιο 
θεός, παί, δπως δλος ό κόσμος, δ-πως δλα τα ζΩVΤαvO: δvτα θέλ, 
VΆ ττώ, 6ρίσκεται «δoιrrηγ μέvoς:t στο νερό, εΤVΑΙ δμως ττροικισμέ 
voc; με την πρωτόφαντη δύναμη τής έλειιθερΙας vO: δγάζει κάθ. 
στιγμή το κεφάλι του έξω άττ' τό νερό και v' άλλάζεl το «έτrίπεδo: 
τού νερού. ·Evας μ ικρός σαρτρικός θεός, μovίμως «εν καταστάσεl; 
μέσα στην Ιστορία, προικισμέvoc; με την ΆVΉKouστη δVvαμη νi 
-=: ξετrερvά:t κάθε κατάσταση, να κι.ιριαρχεί σε κάθε «κατάστασφ 
κάθε δοιιλεία, vCι: λ(ιvει δλες τις δυσκολίες τής Ιστορίας, και νi 
δαδίζει πρΟς το ΤραΥοι.ι6ιστο μεθαίιριο της άνθρώπΙVΗς και σοσια 
λιστικης 'Επανάστασης: ό &vθρωπoς εTvαι στην ούσία του ζ ω ( 
έ τταναστατl κο γιατι EtVO::I ε λ ε u θ ε ρ ο ζώο. 

Ζητάμε τη oνyγVΏμη σας, μή φιλόσοφοι ό:vo::yvcJστες. 'Εμείς, ο 
φιλόσοφοι, τό ξέρουμε καλα αίrro το παλιό Ιδεαλιστικό τροπάρι. ' Ε 
μείς, ο! κομμouιι ιστές φιλόσοφοι, ξέρουμε καλα πως αίrro το φιλο 
σοφικό τροπάρι εΙχε πάντα συγκεκριμένες πολιτικΕς έτrlτrτώσ'εις 

ΟΙ ττρC:ιτOΙ πα) μίλησαν ατή φιλοσοφία γιά cόπέρ6αoτp εΤVΑ 
οί Ιδεαλιστές έκκλησιαστικο ί φιλόσοφοι τής Σ xoλi}ς τα) Πλά
ΤΩvΑ : πλατΩVΙKOΙ και vεoπλατωνΙKoi, εΙχαν ζωτική άvάyKη τη\ 
«ίrπέρ6αση. για VΆ οΙκοδομήσovv τη φ ιλοσοφική η θρησκευτικτ 
Ιδεολογία τους, κι αVτη ή θεολογία ήταν, τότε, ή επίσημη φιλοσο
φία τοίί δοι.ιλοκτητι κού κράτους. 'Αργότερα, το Μεσαίωνα, ΟΙ αίι
γoιιστιανιαvoι καΙ θωμιστέc;: θεολόγοι ξαναττήραν την κατηγορία 

• ~ ... τό δι' Ι a.lJτόν ( δηλ~'i) δ 4νθρωποι;) ιΙνα.ι 'λι6θιρο ciAA~ (ιπh δρσ-ι 
11.1 a.όt'i)v ΙΙχρll!liI, τη σχ.Ισ-η 't00 δρou πρόι,; 't'i)v ΙλaιιθιρΙα. tη't«μι vt Τοροσδιο 
ρΙoouμι μι, τό δνομα: τflli xιr.oιιI~. ( cTό ΕΙνα. ι χα.Ι t b ΜηδΙν., οιλ. 602 
rxa.λAtμ.ιiρ), (ο.οι. μ.). 

8. Δ Ι: rιl»p!tIJ) την 'ΠΡΟΟωπιχΤι φιλoσoφιa. 'tOO Πών Λιοόι ,. ΔΙ δια.xινδιJ\lιόιι 
;::ιf.\ltl»' r.oll~ πρciΥμιl:ω: O'tOιχημα:tιtoν"t«ι,; τ..ώι,; θΙ 'πρι:π_ νΙΙ 'ιρtφιι Ιδια.ΙτlΡ1 
ΙΙδιινα.μΙα. yιd. tόν Ζ. Π . .Σd.ρτρ. 'Η cμα.ρ;ιO"tιχ'i) φlλοοοφΙα. _ 'ιoG Ttόrι Λιοόι( 
lο.οι6.ζιl ropa.yμa.'t txci 11. 'ιό oι:φtρι1!.ό bπa.peIoμό ot 1:''tOIO O1JllItO, 'Ι".οιί νΙΙ τη) 
τ.αΙρνιl, ΥΙΟΙ lνα. ΙΙ-nΙrρa.φ6 'ι0ll t'l".ou IXII μr.ιt μιΟΙ xdIto ta. δόση Χ_Υ"λια.ν \. 
σμοσ, χ ι a.όtό χωρΙι,; ΙΙμφι&λΙα. ΥΙ! νι!: την xdIIII ιιποιιιχτη ΙΙJώ -ι0Ος; χιι,.ψ.ΙΙ/Jνιl 
o'tt, dva.rιlί1o'tI'. 
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της «ύττέρδασης:. μέσα σε συστήματα 11'00 έξιmηρετoύσαv τα συμ
φέρoνrα της έκκλησίας καΙ τoU φεουδαρχικού κράτους (ή tκKλη
σία: κρατικός μηχανισμός κα! μάλιστα κρατικός ΙδεολΟΥ ικός μη
χανισμός Να 1 τού φεouδαPXI KoU Kpάτouc;). Χρειάζονται σχόλια; 

noλU όΡΥότερα, με την 5:νοδο της ό:σηκης τάξης, ή cύτrtρ.. 
6αση. ΤΤΡOΙKίστηΙCE. ση) χEyKελιΑVΉ φιλοσοφία. με μ ια καινούρια 
λεΙΤOVΡΥια: Ιμεινε τι ίδια πάντα κατηγορία, όλλά CΤVλ4XΤΗKO με 
τό λιιιό ~φασμα της «άρνησης της δρνηση~ έξUΠΗρετώVΤας τώρα 
τό CtστIKO κράτος . Έγινε άπλώστατα "το φ ιλοσοφικό 6 v ο μ α 
της ά σ τ , κ ιi ς t λ ε υ θ ε Ρ i α ς. ΚαΙ τότε "ταν έτrroιαστατΙKή 
σε ΣΧ!ση με τα φιλοσοφlκα συστήματα τής φεουδαρχικης cύτrφ. 
tSaoης:t: 1TΆVΤΩC; φαν όστlκή Εκατό τα έκστδ, κα! παραμένει . 

'Α'Πό τότε καΙ μετά, για νά περιοριστούμε μόνο σ' αίπό ,.6 
παράδειγμα (Υιατί ή αόταρχικη η ΙσχατολΟΥικη cίιπέρ6ασφ άν
θΙζε ι στΙς μέρες μας οε πάμπολλους θεολόγους, &λλouς άvrιδρα
oηKciις, μα 1(1 6:λλovς πολύ προοδευηκούς, άπΟ τη ΓερμΑVία καΙ 

την ΌλλΑVΔlα μέχρι τη Λατινικη 'Αμερική , περνώντας άπο τι,ν 
Ίσmxνία ), δ Za... Πωλ Σάρτρ την ξαναχρησιμοποιεί στr) θεωρία 
του για τΟν «&.-θρωτro - Ιν - καταστάσει-.: μικρο-ασTlκη παραλ
λαΥη τής άστικης tλευθερίας . 'Ο άστδς στα 19.40-1970 δεν Ιχει 
ττια την ίδια άv6:yKη νά πιστέψει, κα! δΙν μττορεί νό: κάνει πι
στευτό, πως ή tλευθερία εΤVΑΙ παντοδύναμη. 'Αλλα δ μlκροαστδς 
δlανooVμενoς μάλιστα! 'Εκθειάζει τόσο ττολυ τη δύναμη τής έλεV
θεΡίας τ ο υ ( <<ύπέρ6αση-., «άρνηση της άρνησης-. ) 000 πιο πολυ 
τι,ν σνντρΙδει και την άρvιέται ή άνάπτυξη ,.ού Ιμπεριαλισμού . 
~ Eι.oας ά π ο μ ο ν ω μ έ ν ο ς μlΚΡοαστδς μπορεί να διαμαρηJρt

,.αι : ,.0 πράΥμα δεν πάει κα! ττoλU μCXΚΡΙά. ~OΤcx\l δμως ΟΙ μικρο
αστι κΕς μ ά ζ ε ς έξεΥείρονταl,"Ο πράγμα μπορεί νά "Πάει 'ΠΟλυ 
πιο μακριά: dλλό: ή έξέγεΡσή τους μετριέται , O1JVfαφιάζει, η σκαν
τάφ,.εl πΆvΩ στ1ς c!nιτIKειμενlKές συνθijKες τής πάλης τών τάξεων. 
Κα! τότε ή μΙKΡCΙΑΣΤΙKη t λ ε υ θ ε Ρ ία ΣwΑvτΆ σ' αίrrές την 
άναγκαι6 τητα. 

'Ο Τζών Λιούις ξαναττιάνεl κι αUτOς με τη σειρά του το Ι 972 
,.6 τταλιο τρorrάρι , στι)ν ΙΤΤιθεώρηση τοϋ Βρετανικού ΚομμOlJ\lΙστl
κού Κόμματος . Μπορεί νά εΤναι σίγουρος, av εΤμαι σε θέση νά ,.ού 
το ττω έγώ : δεν «Kραvyάζει tν τη tρήμω»! Δέν εΤVΑΙ μόνος του, 
Εχει μ ιά 6;ρκετά πολυμελη κομμουνιστικη σννοδεία. 'Όλος δ κό

σμος το ξέρε ι. Τώρα, γιατί ύπάΡχOW κομμowιστες m:ιU μετά τη 

δεκαετία τού '60 ψtλιιouν στ' Φιοιχτα αίιτι) τη φιλοσοφία της μι
κροαστικής tλευθεpίας, διακηρύσσοντάς την σα μ α Ρ ξ ι σ τ ι κ ή ; 

θα το δούμε. 

ιν 

'λλλα ττρωηίτερα, θά ,.ραδήξω κι έγώ μέ ,.η σειρά μου το δρόμο 
τού Τζών Λιούις. θό: δάλω "Ις θισεις της μαρξιστικής _ λενινιστι· 
κής φιλοσοφίας πλάι στΙς θέσεις της «μαρξιστικής φlλοσοφίι:Ι9 
,.ού Τζών Λιούις . Κι δλος δ κόσμος θά μπορεί νό: σuyKΡlvει καΙ νά: 
κρίνει. 

Θα έ'Παναλά6ω τις θέοεις τoU Τζών ΛιOVις με τη σειρά τους . 
-Ετσl τα πράγματα θα εΤVΑ Ι πιο ξεκάθαρα. Κάνω μεγάΛη παρα
χώρηση στόν Τζώll ΛιOVlς έπαναλαμδάνοντας τις θέσεις του με 
τη δική τω σειρά, γιατl εTvαι σειρσ. Ιδεαλιστική . Πάνrως αUτo ΤΟ 
μικρό δώρο μπορούμε να τού τδ Kάvoυμε . 

Για να Kαταλαδαίνouμε ΟΟα άκολοι.ιθούν, ας κάνουμε μια συμφω
νία: γ ια κάθε θ έ σ η (1 , 2, 3) θ' άρχ;ζω ύπενθιιμίζoνrας τη θέση 
τού Τζών Λιοίιις - μετα θα περνάω στη θέση τού μαρξισμoV , 
λενινισμού. ΤΟ μαρξισμό. λενινιομο eσ. τΟν δηλώνω με τ' άρ
χικα Μ.Α 

Τζ. Λ: «'Ο α ν θ Ρ ω π ο ς φτιάχνει την Ιστορία-.. 
Μ. Λ: « 01 μ ά: ζ ε ς ψTIάx\lOW την lστορίφ. 

Ποι6ς εΤvαι 6 «livθρωπ09 πού «φ,.ιά:xvει -. την Ιστορία; Mu
στήριο.' 

9. r ιιι μa, τ..οο ΠιΣλιόοομ.ι. 'Κl1τlll ιl-n:b τη~ 'Κl.Ipιrφxl" τfι, IioτΙ1l.91, τ~η, • • ι:ι 
!~&pωπo,. :ι:ΟΟ φτιdx~ιι τη~ ΙστopΙαr. ιI~αr.ι ΙνιΣ μtlατηpιo. 'ΑλλΙΙ τό _μuoτηpιo. 
cώ~ό κΙχΚ (ναι. ν6ημιΣ &τα.ν 1) 'πa.νo:",;ιιταή 4σταή τι1f1) π4λιιιι 'νli.vτιιΣ ",;ή 
φΕQιιδCX(JΧΙΟ: π.ΟΟ την ii.οιισΙ~ι. Τ6τl , τό ~ΙΙ δΙΙΙ1l.ηΡόσαι ι " oΙΙ~ τ ΟΟ, 11IYcUOU, 
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Πο l ές ε:Tvα ι 0\ μ ά ζ ε ς που «φτιάχvouv την Ιστορί Ο:»ί Σ έ μια 
ταξικη κοιιιωνία εΤVΑΙ οί μάζες που ύπ6κειριαι Οlην εκμεl&λλευση, 
δηλαδη οΙ KOI\.l(o)V IKtc; τάξεις, τα στρώματα κι ΟΙ κατηγορίες ποίι 
άποτελοϋν ΆVΤΙKεί μεvo εκμετάλλευσης, συναθρο ισμένες γύρω άπό 
τιΊν VπOKεί μεVΗ στη ιι έKμετάλλΕUση τάξη που είνα ι j κ α v τι να τις 
ένώσει και να τις βάλει σε κίνηση ένάΙΙΤια στις κυρίαρχες τάξεις 
πού εχουιι στα χέρια ΤOvς τηll κρατικη έξουσία. 

Ή VπOKείμενη στηιι έκμετάλλευση ,.άξη που εΤVΑ Ι «l κανΤι νά ... ~ 
δεν εΤναι πάντοτε ή τάξη UEiVfI 'tI'oU υφίσταται τ iΊ \Ι Π ε Ρ ι σ σ ό
τ ε Ρ η έκ μετάλλευση , oUτε τ Ο Tf" Ι Ο έξαθλ ιωμένο κο ινωνlκο 
«στρι'iφαι. 

~Eτσl στήν 'Αρχαιότητα, έκτΟς άπα μερικές περιόδους (Σ πάρ
τακος), δεν ηταν ΟΙ σκλά60\ έκειvo l που «έφτιαξαν. τήνlστορία, μέ 
το πληρες KOΙVΩIIΙKO κα; πολιτικό νόημα τού δΡOU - ά'λλα ΟΙ τά
ςεις πOV άιιάμεσα aτoύς «έλεύθερovς~ άvθρώτrOuς ηταν &VΤIKEI μειιο 
της μεγαλύτερης έκμετάλλευσης (στη Ρώμη, «ή Πλέμπαι της πό~ 
λης κα ι της υπαίθρου).]Ο 

"'Ετσι και στον καπιταλισμό, αίιτο που δ Μαρξ όιιόμασε «λοίι
μπεν ~ προλεταριάτο:t συγκεντρώνει τους πιο έξαθλ ιωμέlιοος άv

θΡώπouς, τοίις «Λάζαρovς της μ ισθωτής τάξης:ιι. 1I 'λλλα ΟΙ μάζες 
που «φτιάχllOuν τήν lστορlαι και θό: «φτιάξοlJ\l τήν lστορίαι, δηλα~ 
δη τήν έΠΑVάσταση που θΟ: ξεσπάσει στον «πιο άδΎVατO κρίκο» τής 
παγκόσμιας Ιμπεριαλιστlκης ό:λυσίδας, συγKεντώllOlΠαl γύρω άπα 

το προλεταριάτο (τι)ν τάξη πού άποτελεί άντ ικείμενο έκμετάλλευ
σης μέσα στην καπιταλιστική π α Ρ α γ ω γ ή). 

Στη Θέση τοΟ Τζών ΛιoVις (6 ΆVΘpω1foς φτιάχνει τήνlστορία), 
6 ΜΑ άντιπαρατάσσει πάντοτε τή Θέση: ΟΙ μάζες φτιάχνουν τήν 
Ιστορία . Και στόν καπιταλισμό ΟΙ μάζες δεν εΙναι «ή μάζαι τών 
άριστοκρατών της « lντελιγκέντσιας:ιι η τών Ιδεολόγων τοΟ φασι -, 
ciotOU~ ΙΙνθρωπιοτές, δη δ &νθρωπο\; φτιάχνει 't'ij". ΙστορΙα, σ~μllινε ν(.ι; πιιλεόt\~ 
ci;-..δ την 'ι:6τ ε Ιτ.lινιιοτlιτ ιll'ij ιictlx'ij (Τ.ι(ΟΠΙ\\ ivr:iytIIl Ot'ij θρΤ]σχεuτιχ'ij θέσΤ] t1'j~ 
'fE(ruIιCφXIxTj~ tδεoλOίΙ~: δ θεό>; ιp'l:t<iXveI t'ij". {στορ{l7.. 'Αλλli. σήμeΡIl te. 6ρι· 
σχ6μ4οτε πιli. txet: χι ~πειw ή ci<:ltιx'ij σJtOΠI(.ι; 'fjtllv M.~tote ΙδεlιλιστΙΧή στην 
Ισ'l:ορΙc:ι.. 

10. Δέν εtνll\ M.ντω~ σ(ίOUΡΟ - χιι;Ι ο' a.Otb τό αημeiο ι!πσc.φΙεμllι c'l:OU~ 
μllρξιστε~ totoPIWJIι>; ποό χ<iνοuν 'ι:η 1;σuλ ε lr:i τoιι~ - <2'1 ή τitξη .ι;iίν δούλων 
δεν c!:φ;νε ' Τ-ΙΙΡ' δλ' lι!ίτ4, 6ouΙS,ι =Ι :τολ!ι πιό ΙSllθι4, έ:.ιεΙνΤ] <την ΙστορΙI7." 
Ή μετr:i5l1ση ci:τό τη δοιιλεΙIι 'l:1'j, μιχροc7;OtιΧ1'j~ τ~η, O'l:'ij δοιιλεΙIι των μείαλοϊ' 
όισκτητων C't'ij ΡώμΤ] !σω, νά. μllρtιιΡOΙJνι Χάη 'ι:Ιτοιο. 

11 . cTb Κεφ4λI7. ΙΟ >, Editions Sociales, τόμ. 3, σeλ . 87. οι Uπ.οπρολιτά· 
ριοι, ιf.:τόΙSλT]'l:OΙ ci::-A 'I:'ijv πα.pσ: yωy~, χωρΙ, oτaeep'ij Ιρ-rlloΙII -η χllΙ χωρl~ ΙΡΎσ:
σΙσ:, (σuxvd.) -πεΤl7.rμΙνοι στδ δρόμο, ιir.ιrtιλO/lν μ~ρo, το[! ΙΙφεδριχO/l σψιιτοl} 
ΙΙν~ρyων 1tOό xιnI0Ιμo:toιβ"( ~ό J{ιφ4λιιιο t v 4 ν 'Ι: ι α. στou~ iΡrα.ζόμιvοu,. 
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σμοϋ, άλλα το σύνολο των KOΙlfωνlKώll τ ά ξ ε ω ν, στρωμάτων, 
κατηγοριών πού υπόκειται στην έκμετάλλει.ιση, συγκεντρωμένες 

γύρω άπο την τάξη που άποτελεi άντ l κεί μεllO έκμετάλλευσης μέσα 

σιη μεγάλη παραγωγή, τη μόνη Ικανι1 vό: τις ένώσει και vό: όδη
γήσα τή δράση τους στό γκρέμισμα τοο άστlκoU κράτους: το 
προλεταριάτο. Κάντε τη σύγκριση. 

β) θέση 2. 

Τζ . Λ: «.'0 άιιθρωπος φτιάχνεl την Ιστορία "όπερδαίvoντας" τη ll 
ίστορίω. 

Μ. Λ: «Ή πάλη τών τάξεων εΤνα l ή κινητήρια δύναμη τής lστο
ρίας:t (Θέση τoV «ΚομμουνlστικOV Μαvιφέστοv», 1847). 

Έδώ τα πράγματα άποκτοΟν έξαιρετικο έVΔιαφέΡOν . Γιατ l Ο 
Μ.Λ κάνει κομμάτια το φιλοσοφ l κό σύστημα τoV Τζων ΛιΟΟις . 
nώς; 

Ό Τζων ΛιoVlς ελεγε: «δ άιιθρωπος φτιάχνει την lστορίω. 
Ό Μ. Λ ερχεται ν' άπαντήσει : «01 μάζες φτιάχ\lO\JV την 

Ιστορία». 
"Αν όμως σταματήσουμε έδώ, έχουμε την έvτύπωση ότι ό Μ.Λ. 

δίνει άπλα μια διαφορετική άπάντηση' σ τ ο 'i δ ι ο έρώτημα 

πάντως. Κ ι αίπο το έρώτημα εTvαι: π ο ι ό ς Φ τ ι ά χ ν ε ι την 
Ιστορία; ΤΟ έρώτημα δηλαδη αύτο προϋποθέτει Οτι ή Ιστορία εΤvαl 
άποτέλεσμα της δράσης (φτιάχνε ι ) ένΟς ύ π Ο Κ ε ι μ έ v ο u 
(ποιόςί). Για τΟν Τζων Λιού ις, το ίιπOKεί μεvo ΑUΤδ εΙναι «ο Άv

θρωπος». Για τον Μ.Λ ΟΙ μάζες. 

Και ναΙ καΙ Οχ ι . 'Όταν στα γρήγορα σκιαγραφήσαμε τόν ορl

σμο τών μαζών, δταν περιστραφήκαμε γύρω άπ' αύτή την Ιδέα των 
μαζών, ό:ντιληφτήκαμε ότι τα πράγμcπα ηταν μάλλον μπλε

γμένα: κα; πραγματικά, ΟΙ μάζες εlνα ι π ο λ λ ε ς KOΙlfωνΙKες τά~ 

ξεις, στρώματα και κατηγορίες συναθροισμένες σ' ενα σ ύ ν ο λ ο, 

σύVΘετO και κ ι ν ο ύ μ ε ν ο ταιιτόχρονα (01 θέσεις τών διαφόρων 
τάξεων και στρωμάτων, καΙ τών διαφόρων τμημάτων τών τά~ 

ξεων στο έσωτερικο τών τάξεων, μ ε τ α 6 ά λ λ ο ν τ α ι μες 

στη ροη μιας και της αύτης Ιστορικής η έΠΑVαστατΙKης δια

δ ικασίας). Και τούτο για τις δικές μας χώρες ση μαίνει δεκά~ 
δες έKcπoμ μύplα άνθρώπωll και για την Κίνα έKατOVΤάδες 

έKcπoμμύplα άvθρώπων! "Ας περlοριστοΟμε σ' αίπο καί μόνο 
το άπλΟ έπιχείρημα : μπορούμε άκόμα ιια θεωροίιμε πως έχου

με vό: κάνουμε μ ' ενα «ύττοκείμεllO:ιι, που προσδ ιορίζετα ι άπό 
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ηΊν έ ν ό τ η τ α της «τrρoσωτrΙKότητάς:. του; Δί'Πλα στο CΎΠOKε~
μεν~ τοΟ Τζων Λιούις, οιτον άνθpωπ~, άτrλδν κι Ισ)(vO σαν το κα
λάμι τοΟ ψαρέματος, η σαν την γΚΡ:χ6ο(ιρα της μ6δας πού μ'Πο
ροϋμε να πιάσουμε στα χέρια μας η να δείξουμε με το δάχτυλο, 
το οιύποκείμενο:t!μ ά ζ ε ς δάζει τρομερα 11'pot)λήματα σχεηκα με 
την ταιπότητά του, τον προσδιορισμό του. 'Υ.ποκείμενο εΤναι, 
άκόμα, Ινα δν για το όττοίο μ11'0poCιμε vό: 11'0Ομε: «Νά το. A(rro 
etvaI:t. Για το 4:ύπOlCείμεναι/ μ άζ ες, πως μπορούμε να 11'oUμε: 
«Νά το. Α ύ τ Ο elvaI:t; 

Σ' αύτό άκρι6ώς το σημείο Τι Θέση τω «Mavltioτoυ:t (ή πάλη 
των τάξεων εΤναι ή κινητήρια δύναμη της ίστορίας) μετατοττίζει το 
έρώτημα: μας τοττοθετεί άπέναvτι στο πρό6λημα - κι άπένΑVΤΙ 

στην άρχη τής σωστης τοποθέτησής του, άρα της λύσης του. την 

\στορία την «φτιάχνουνν οί μάζες, CiJlλα «κ ι ν η τ ή Ρ ι α δ ύ ν α μ η 

τής ίστορίας εΤναι ιΊ 11' ά λ η τ ω ν τ ά ξ ε ω v:t. Σ το έρώτημα τού 
Τζων Λιούις: πώς φτιάχνει 6 άνθρωπος την ίστορία: Ο Μ.Λ 
άπαντα έξαφανίζοντας τΙς ίδεαλιστικες φιλοσοφικες κατηγορίες 
τoV Τζων Λιούις κι έπι6άλλοντας άλλες. 

Δε γίνεται πια λόγος για «τον άνEIpωTΓO:t. 'Εντάξει, το ξέρουμε. 

'Αλλα ατό: «κινητήρια δύναμη της Ιστορίας εΤναι Γι πάλη των 
τάξεωV:t, δε γίνεται πια λόγος καΙ για το «φτιάχνω. την ίστορία. 
Δε γίνεται λόγος για το «φτιάχνω», δηλαδη για το υ 11' ο κ ε ί_ 
μ ε ν ο τής Ιστορίας: π ο ι ό ς φτιάχνει την Ιστορία; 
Ό ΜΑ μας λέει τελείως άλλα πρά'Υματα: ιΊ π ά λ η τ ω ν 

τάξεων (νέα εwoια) εΤναι Γι κινητήρ ια δύ να μ η (νέα 
εννοια) της Ιστορίας - 'Πού κινεί η'ιν Ιστορία, την κάνει να 'Προ
χωρά, να «σαλεύει .. : καΙ έπιτελει τίς 'Επαναστάσεις. Ή θέση 
αύτiΊ εχει πολι) μεγάλη σημασία: γιατί 6άζει 0111'1' πρώιη reαμμίι 
ιηv πάλη ιών ιάξεων. 

Σ την προηγούμενη θέση: «01 μάζες φτιάχνουν την lστoplω 
είχαμε δώσει εμφαση: 1) στΙς τάξεις 11'oV υπόκεινται σ' έκμετάλ
λευση και σvνα{lΡOίζoνται γύρω άπ' την τάξη ... καΙ 2) στη δύναμή 
τους για έπαναστατικο μετασχηματισμό των κοινωνικών σχέσεων. 

Στην πρώτη γραμμη δηλαδή ~ταν ΟΙ μάζες . 
Σ τη Θέση τoιJ «Mανιφέστoιn σε πρώτη γραμμη δΈV εlναι πια 

οΙ μάζες που ύπόκεινται σ' έκμετάλλευση, κλπ., άΛλα Τι πάλη τών 
τάξεων. ΠΡέπει να το δάλουμε καλα στο μυαλό μας 'Πως αίπη Τι 
Θέση εχει άποφασιστικη σημασία για το μαρξισμο - λενινισμό. 

Γιατl χαράζει μια ριζική οροθετική γραμμή άνάμεσα στoVς έπα
ναστάτες καΙ τούς ρεφορμιστές. eα ύ11'εραπλouστεύσω τα πρά'Υ
ματα χωρΙς ώστ6σο να προδώσω την ούσία τους. 
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Για τους Ρ ε φ ο Ρ μ ι σ τ ε ς (έστω κι άν αίιτoαπOKαλoGνται 
μαρξιστές) στην πρώτη γραμμη δε 6ρίσκεται ι; πάλη των τάξεων, 
άλλα οί τάξεις. ''Ας πάρουμε ενα άτrλό παράδειγμα: ας ύτroθέ

σουμε πώς στό προσκήνιο ίιπάρχouν μονάχα δύο τάξεις. Για τό 

ρεφορμιστή, οί τάξεις ύπάρχovν πρΙν άπο την πάλη των τάξεων, 
11'ερί11'OU όπως δυο ομάδες ρά'Υκμπι πρΙν άπ' τον άγώllCl, ή κάθε 
μια στην περιοχή της . Κάθε τάξη 6ρίσχεται στο δικό της στρα

τόπεδο, ζει κάτω άπο τoUς δικούς της όρους ύπαρξης: μια τάξη 
άλλωστε μποΡεΙ να έκμεταλλείιεται την άλλη, άλλ' αVτo δε ση
μαίνει άκόμα πάλη των τάξεων. Μια μέρα, οί δυΟ τάξεις σUΝΑΝ
τιοϋνται κ ι άvrιμετωπίζουν ή μια την άλλη, καΙ τότε μόνο άρχίζεl 

ο ταξικΟς άγώνας. "Έρχονται στα χέρια, ό άγώνας εΤναl σκληpbς 
κα! τελικα Τι ίιποκείμενη στην έκμετάλλευση τάξη κερδίζει την 
άλλη: τότε εχουμε έπανάσταση - η νικιέται στον &-Υώνα: καί 
τότε εχουμε άvrεπανάσταση. Άπ' όποια πλευρCι: κι αν δωμε το 

πράγμα, την ίδια άντίληψη θα 6ροuμε: οι τάξεις υπάρχουν π ρ Ι ν 
άπο την πάλη των τάξεων, 6: ν ε ξ ά ρ τ η τ α άπ' την πάλη τών 
τάξεων, κι Γι πάλη τών τάξεων ύπάρχει μονάχα μ ε τ ά.Ι2 

Για τους έ π α ν a σ τ ά τ ε ς άντίθετα οι τάξεις δέν μΠOρoιJν 

νά διαχωριστοίιν άπό την πάλη των τάξεων . Ή πάλη των τάξεων 

και ή ίiτταρξη των τάξεων εΤναι Ινα καΙ το αίιτό. Για νό: υπάρχουν 

σε μια 4:κοlνωνίω τάξεις, πρέπει ή κοινωνία αίπη νό: εΤναι δ ι α ι
Ρ ε μ έ ν η σε τάξεις: αύτη ή διαίρεση δε γίνεται έ κ τ ω ν 

ίι σ τ έ Ρ ω ν, άλλα ή έκμετάλλευση μιας τάξης άπ' την άλλη, δη

λαδη ή πάλη τών τάξεων, συνιστά τη δ ι α ί Ρ ε σ η σε τάξεις. 

12. rl~ ~~ alειJκρl~ισ1 ~{ ",υτ'Υ! fι ρεφορμιοτικ'Υ! cτο1Wθέτηση~ 7φΙπει ν~ 
πocρ",λληλιστει μ! τ! ~ c!;στιχέ\; τη~ ρΙΙ;ε~. Στό γρdμμ", tοιι πρό~ Τ/ι\l Ddιιν-tt 
μwερ, στ!\; 5 τ06 Mιipτη 1852, δ M~p; Ιγpocφ! : < ... Μ:\Ι ciIIήxet c~ μέ~::.: ή ΤΨ·ΤΙ 
't'ι'jι,; ci~",κdλιιψη, 't9j~ !lπα.p~η\; τιϊιν τιi!;εω~ στή Q'jrxρoνJj 1W1\lWVI"" οΟτε X(J.! 't'i!~ 
::-.(iλη, των w;ξεω\l στήν δπο(οι im~ίοοvτιι;ι. ΠQλb πρΙ\Ι d,r,/ι μέν"" dpxttoi ciaw! 
Ιoτoρnι.oΙ εI:x:OC~ έκθ~σEΙ τήν Ιστορική Ι!;έλιξ;η t9j\; Μληι; των td~ewv, κ"'! σ.ρ
κετο! ciσtQ! "Ιxσ~oμoλόγoι tt:x:(J.~ περιγρdψεl t1jv ο!χονι>μ ική τη, ciVQ;τομΙQ;~ . 
Ή θέση 'Μ!ι ci\lQ;yvwpCΙ;;et τή~ δΠ(J.ρ~η τω~ κοι ν ωνικιϊιν td~ew\l, XQ;! τΤΙν 1!άλη 
των τάξεων πο(ι dπο~φtει ciπ' ιWt'ij\l ~!.ν εΙν",; 'tό Χα:6::ι:υτό γνώρισμ« τOU μ(φ
!; ισμοσ' - λενι\lισιwυ: ΤΙ"'Τ! 6ciζει τ Ι, τιtξEΙΙ; σ~ πρώτη γρ:φ.μ'Υ! XGtl t'ijv πάλη 
1&V ~deew\l οε ~Eότεpη. Μ' ιWτη τη μaρφ'ij t t'i(J.\ μι&; dοτικ'ij θέση πώ ικ
ψέφει, φιισικd, τό ρεφορμ.ισμό. Ή μ.ιφειστtJιή - λt\lιvιοτιχή θέση ciVτ(θΒΤIΙό 
ι:iciζι ι τη" πάλη τιϊιν τιteεων α! πρώτη γΡQ;μ.μή. Λότό ιiπό φιλo~(;φιχη "'1tDψη 
σημ.ι:ι:ΙνΕΙ: δτι eπιeε!3",lαιvtι τη~ πρωτoxo:θε~pΙIIό 1i'j; ιiντΙφ"'ση~ πd~ω οτ,ι 
ιivτΙθετ(J. πou lPXQVΤιt; α~τ ιμΙτω;::"" ::-.00 ΙΙ\ltιτ!&e\lτιtι τό !νιι; οτό ΙΙλλιι. ' ΙΙ 
πάλη τ&\Ι td~swv aEv εI~",ι τό ιiπoτHεσμ.ι:ι: πώ dmpptst «π' τη~ lΙπ«ρ;η τ&ν 
1<tξιων Iiou ΙΙπdp:X:0υν, τάχ", 7.ρ!\Ι (aIXιt(wι.w:t\x~ κ",! πρ"'γμ«τιΚΙΙ) ιiπ/ι τήν 
πάλη τoυ~: ή πιtλη τ&ν τd~εων εΙν",ι ή tOΤQptxij (ivboΎιv'ij~ ο' Iνιt 1Ρό'ιτ:ο 
π·ιψι:ιγωγi'j~) μσρφ1j t9j\; ιi.~τΙφ",ση~ πώ ~I(J.ιpet τΙ ς τιιeεις σέ τιιe_ ι,. 
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Γιατί ή έKμετάλλεUΣη εΤl/αι κιόλας ταξικη πάλη. Κατα συνέπεια, 
άπό την πάλη των τάξεων πρέπει ιια ξεκινήσouμε για να κατανοή
σουμε ηΊ διαίρεση σε τάξεις, γιΟ: νά κατανοήσουμε την ύπαρξη 

και τη φίιση τω" τάξεων. Πρέπει λΟι:ιtδ"vd 6άζουμε η/ι' :ιιάλη 1ώιι 

τάξεων στην πρώτη γeαμμή. 

'A)J..O: τότε πρέπει 110: ύπαγάγουμε τη Θέση 1 (01 μάζες φηά
xvow τη ... Ιστορία) στή Θέση 2 (ή KΙVΗτήρια δίιναμη της Ιστορίας 
ε1vαι Γι πάλη των τάξεων). Πράγμα που σημαίνει δη ή έπαναστα
Τικη δ6ναμη των μαζων δεν εΤναι ίσχυρη παρα σε συνάρτηση με 
την π ά λ η τ ώ v τ ά ξ ε ω 11. Τότε όμως δεν άρκεi vΆ μελεταμε 
τί ΣVμδαίνει άπο την πλευΡό: των ,.άξεωll πού &πόKEIVΤαι σ' έκμε
τάλλεuση: πρέΠΕΙ έξίσου και τ α u τ ό χ ρ ο v α να μελετάμε τί 
συμtίαίIIEΙ καί άπ' 1"1111 πλεuρά τών έKμεταλλεUΤριών τάξεων. Ά
κόμα καλύτερα, πρέπει να ξετrεράσouμε την είKόVΑ τού ποδοσφαι
ρικού γηπέδου, δηλαδη των δι.ι6 ξεχωριστων όμάδων που εΡΧOllTα ι 
στα χέρια, και vΑ εξετάσουμε τί τις κάνε ι να εΤναι κ α Ι τάξεις 
κ α ι ΆVΤαγωνιστΙKες τάξεις: δηλαδη τ η ν π ά λ η τ ω ν τ ά
ξ ε ω ν. Άπόλιπη πρωτοκαθεδρία στήν πάλη των τάξεων (Μάρξ, 
Λένιν) . nOΤE μη ξεXVΑμε τιΊν πάλη των τάξεων (Μάο). 

·Ομως, προσοχη στον Ιδεαλισμό! Ή πάλη των τάξεων δε δια
δραματίζεται στον oVραvΌ, οίίτε σ' ενα συμ6ατικο γήπεδο : εΤvσ ι 
ριζωμένη μέσα στόν τρόπο παραγωγης, δηλαδή της εκμετάλλευ
σης μιας ταξικης κοινωνίας . npέπEI λοιπον να εξετάσουμε την 
ύ λ ι κ ό τ η τ α της πάλης των τάξεων: την ύλική της u π α Ρ ξ η. 
Αύτή ή ύλικότητα εlvαι, σε τελευταία ΆVΆΛυση, ή έVΌτητα των 
Σχέσεων nαραγωγης και των παραγωγικων Δυνάμεων κάτω 
ά-π' τις Σχέσεις nαραγωγης έvOς όρισμΕVOυ τρόπου παραγωγης 
μέσα σ' ενα συγκεκριμένο lστορικο κοινωνικο σχηματισμό . Αύτή 
η ύλικότητα ε1ναι μαζι και ή ~δάση"» (Β a s ί s: Μαρξ) της πάλης 
των τάξεων και ΤΑUτόXΡOVΑ ή ύλική της υπαρξη, γιατl ή εκμετάλ
λευση γίνεται μέσα στην παραγωγή, και ό ταξικδς άvταγωνισμ6c;, 
ή πάλη των τάξεων, εχοι.ιν τα θεμέλιά τους μέσα στΙς ίιλικες συν
eηKες της εκμετάλλευσης. Αύτή τη δαθια άλήθεια έκφράζε l ό 
ΜΑ με τη γvωστη Θέση πώς ή ταξιιc:η πάλη διεξάγεται στην όπο
δομή, στι)ν «οίκovομίαι, στην ταξικη έκμετάλλευση, καΙ με τη θέση 
πως δλες οί μορφες 1ης Υαξικής πάλης l lOV J' nl ρΕζα 1Ους μέσα 
ση)" σίκο}lομΙΚJI 1αξικη πάλη ... Μόνο μ' αύτη την προϋπόθεση 
εlναι ύλιστlκη ή έΠΑVΑστατΙKη θέση της πρωτοκαθεδρίας της πά
λης των τάξεων. 

"Οταν αύτο ξεκαθαριστεί, τότε το ερώτημα για το &ποκείμεvo 
της Ιστορίας έξαφανίζεται . Ή Ιστορία εΤvαι ενα τεράστιο ~ φ υ-
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σ ι κ ο - α ν θ ρ ώ 11" Ι ν ο » σίιστημα σε κίνηση, με κινητήρια δύναμη 
την πάλη των τάξεων. Ή Ιστορία εΤναι μια έξελικτικη διαδ ιιι;ασία 
και μάλιστα μια εξελlΚΗκη διαδικασΕα χωΡl'ς υποκείμενο. υ Το 
ερώτημα πώς «φτιάχνει ό 6: ν θ ρ ω π ο ς την Ιστορία> έξαφανίζε
ται όλότελα · ή μαρξιστικη θεωρία το άτrOρρίΠ"Tει όριστικα εκεΊ 
που γεννήθηκε: στήν άστικη ίδεολογία. 

ΚαΙ μαζΙ μ' αύτο έξαφανίζεται η «ΆVΑγKαιότηται της εvvoιας 
της «&πέρ6ασης» που θά 'χε για &πoκείμεvό της τον άνθρωπο. 

Αύτο δμως δεν πάει να πει πως δ ΜΑ χάνει εστω καί γιά μιά 
στιγμη άπ' τ η μ α τ ι ά τ ο υ τoUς πραγματικους Cn.epώTTovς. 
Κάθε άλλο r ΆφoV, ίσα ίσα, για να τους δ ε Ι, ετσl όπως εΤναι , 
και vα τους άτrελευθερώσει ό:τro την ταξlκη εκμετάλλευση , έπιτελεl 

ό Μ.Λ. αύτην την επανάσταση: ν' άτταλλαχτεί' άτro την άστικη 

ίδεολογία τov «άvθρώττοu» σαν ιJπOKειμέvoυ της Ιστορίας, 1" άπαλ

;.αχτεί αΆό 1ό φετιχισμό τοϋ "iiJ'Ορώπσυ" . 
Υ l σως μερικοί ν' άγανακτήσοι.ιν που τολμω να μιλω για φετι

χισμο τoV «άvθpώπoU'». 'Εκείνοι, aiyoupα, που άτr' τ6 κεφάλαιο 

που άφιερώνεl ό Μάρξ στο «φετιχισμο τω εμπορείίματος:t 6γάζουν 
δι.ι6 κατ ' ΆVΆΓKη άλληλοσυμπληρούμενα Ιδεαλιστικά συμπερά
σματα: την καταδίκη της «πραγμοποίησης»Ι4 ιι;αί την έξαρση 

τοΟ προσώπου (άλλωστε το ζεvγος πρόσωπο/πράγμα βρί
σκεται στη 6άση κάθε άστικης ίδεολογίας! ~Oμως οι κ ο Ι \.Ι ω

ν ι κ ε ς σχέσεις, έκτΟς ό:τrδ την περίΠ"Τωση τoV δικαίου και της 
άστικης ν ο μ ι κ η ς Ιδεολογίας, δεν εΤvαι ~σχέσεις μεταξυ προ
σώπων»! ) . 'Ωστόσο ό ίδιος πάλι μηXΑVIσμα; K01\IΩVΙKης ψευδαί
σθησης λειτοι.ιργεί και Οταν θεωρούμε πώς μια ΚΟIΥωνlκη σχέση 
εΤναl ή φυσικη Ιδιότητα, το φυσlκό κατηγόρημα μιάς ο ύ σ ί α ς 
η ένα; ύποκειμένου. Αύτό συμ6αίνει π.χ. με την άξία: 
τούτη ή κοινωνικη σχέση «εμφανίζεται», στην άστικη Ιδεολογία, 
σα φυσlκη Ιδιότητα, φυσικο κατηγόρημα του εμπoρεUματoς 11 τοϋ 
νομίσματος. Και με την πάλη των τάξεων το ίδ ιο: τοίιτη ή κοινω-

νικη σχέση «έμφανίζεται» στην άστικη Ιδεολογία σα φυσlκη Ιδιό
τητα, φυσικο κατηγόρημα τού «άvθρώττoιn (έλεuθερ1α, ίιπέρδαση) . 

Και στ1ς δίιο περlΠ"Τώσεις η κοινωνική σχέση εχε ι «φαλκιδειπεί»: 

13. T'i]v χαΤ1')ΎOΡ(~ ~uoι'i] πp6τι ι~~ σέ μιά; μtλtτ"l]: . '0 Μά;ρ, χι 6 ΛΙν ι ν 
μ1tpl;ισtli στό~ ΧΙΥχελ' (ΦλεΜρη" 1968), πob δημοοιe6"t7jχε στή σιινΙx ι ι~ 
"t1;l0 ΙΡΤOU cΌ AΙ~ι~ χσι! f] φtλoι:κιφ Ισι~ (Μ.σισπερδ , ΠσιρΙσι , 1972). rlli πl? ισ · 
cότεΡ$' ~ ι εu'φι~ΙσεΙζ , 5λ . πιό χάτ~, ( σελ . 97) ; llσιpoιt'i]pηc"!] σXετιχιi !. t τήν 
xoιt1')rl;lp(σι; «Δ ισι1Jιχσισ Ια: xωρΙ~ 'r!tO"λιΙμενl;l χα! τeλσ, • . 

14. MEtσιoιpcιπ'i] σ ! πpιiηισι (res) του ιi~θρώπoυ , 1J"Ι]λα./)'i] , τοΟ μη - πριiηιιιι · 
τσς (6 dνθΡωπος=μή-ΠΡcirμσι=πρόσωtισ ) _ 
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το εμπόρευμα η το χρυσάφι EXOU\l ά ττ' τ ή φ ίι σ η τ Ο U ς άξία, 
«ο 6:νθρωτroς~ εΤναι ά π' τ iΊ Φ ί.ι σ η τ ο u έλεUΘεpoς, κι ά π' τ η 
Φ ύ σ η τ ο u φτιάχνει τήν Ιστορία . 

"Αν «6 άνθρωπος» τα} Τζων Λιούις έξαφανίζεται, αίιτό διόλοι.ι 
δε σημαίνει ότι κι οί τrραγματΙKOI άνθρωποι έξαφανίζονΤαΙ. 'Απλού
στατα, Υιό τον Μ.Λ. ΟΙ τrραyματΙKol άνθρωτroι δεν εχουν καμια 
σχέση με ΆVΤίypαφα της πρωταρχικης άcrτΙKης EIKόVΑς «τοΟ αν

θρώπου», τou άπ' τη φύση του έλεύθερου VπOΚειμένOU' άντίΥΡαφα 
πoV θά μπορούσαμε να πολλαπλασιάζουμε κατα 6oVληση. 

Βάλαμε καλα στο μυαλό μας τίς πpoειδoτroιήσεις τoU Μάρξ; 
«Ή μέθοδος ανάλυσής μου δkv ξεκινά άπ' τον α:ν{}ρωΠfJ, όJ\λ' άπα 
ΤΙΙΙΙ οίκο\lομικό: δοσμένη κοιιιωιιικη περίοδο». (<<Σχετικά με τον 
8άyKIIε~, «Το Κεφάλαιο», Ed. Sociales, τόμο 3 1, σελ. 249). «Ή 
ΚQlνωιιία δε συγκροιειται άJιO U1ΟμrP. (Grundrisse). 

~ E\lα πράγμα εΤvαι σίγουρο: δbι μποροίίμε vCι: παίΡΥουμε οάν 
άφ81ηρία τον άνθρωπο, γιατ ί αύτο θα σήμαινε δη ξεκ lvαμε άπα 

μια: άστlκη Ιδέα για: «τον ΆvΘρΩττo»' μ' άλλα λόγια Τι Ιδέα έVΔς 
άπόλuτoυ σημείου έκκίνησης (μιό:ς «oVσίας~) ΆVΉKει στην άστlκη 

φιλοσοφία. Ή Ιδέα αύτη «τοΟ ΆVΘρώπou» που πρέπει νό: παίρνουμε 
σάν άφετηρία σΟ: vΆ 'ταν εVΑ άπόλUΤO σημεϊο έκκίνησης ε1vαι το 
6άθρο κάθε άσηκης Ιδεολογίας, εΤναι Τι ψυχη αύτης KαθαVΤης της 

μεγάλης κλασικης πολιηκης οΙκονομίας . «'Ο &vθρωττoς» εlvαl εVΑς 

μ(ιθος1S της άστικης Ιδεολογίας: Ο Μ.Λ δειι μπορεl ιιά ξ ε κ ι ν δ: 
άπ' «τον άιιθρωπο». «ΞεκιvCc άπο την ΟΙκονομικΟ: δοσμένη κοινωνlκη 
περίοδο»' κα, στο τέλος της ΆVΆΛυσής του, μπορεl νΟ: ((ψιάσει)) 

οωυς lΙ.ραγματιχους α"ιJρώ7loυς. Τότε αύτοΙ ΟΙ ΆVΘρωΠOI εΤιιαl το 
σ η μ ε ί' ο κ α τ ά λ η ξ η ς μιάς ΆVΆΛυσης ποο ξεκινά άπο τις ΚΟI

νωllικες σχέσεις τοΟ συγκεκριμένου τρόπου παρσ:Υωγης, των ταξι

κων σχέσεων, και τής πάλης των τάξεωll. ΟΙ άνθρωποι αύτοί εTvαι 
τελείως άλλο πράγμα άπο «τοιι άνθρωπο» Τιlς άστικης Ιδεολογίας. 

«Ή κοινωιιία δεν συγκροιείιαι άπό ΙΙωμα>, λέει Ο Μάρξ. Και 
πραγματικά: ~ κοιιιωιιία δεν εΤναl μlΟ: σύιιθεση, ειια «άθροισμα» 

&τόμων' έκείνο πσίι τη συγκροτεί εTvαι το σύστημα των κοινωιιι

κων σχέσεων μες στο όποίο τα: άτομά της ζούν, δουλεuouv κι άΥω
νίζονται. Κα1 πραγματικά : Τι κοινωνία δε ΣUγKΡOΤεϊται άπο άτομα 
έτσι γειιικά, δπως TUXEl, λες κι εΤVΑΙ άντίγραφα «τού ό:vθρώπou» ' 
γιατl κάθε κοινωνία εχει τΟ: δ ι κ ά τ η ς άτομα, πoU καθορίζΟllTαι 

lστορικα και KOΙVΩνIKά. ΤΟ άτομο - δοΟλος δεν εΤιια l το ίδιο με το 

15 . Ή λέ!;η . !νθρω:".ο. , δΑν etvctt πσ.ρΙΙ μιά. λ~ξ1j . Ή θέση δμω, :-..ού 
χα.τέχε ι χι ij λιιτουργ!α: ποο Ιπιτ!λεΤ μέσα. σΤ1)ν ιiστιχή ΙδεσλσγΙα: χa.Ι φ~λσ· 

οσφΙα 't'ij, δινοον τ/ι νδημ4. Τ1j" 

• 
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άτομο - δouλοττάροικος οΟτε με το άτομο - προλετάριος, κ ι αύτο 
Ισχύε ι έξίσου και για τα άτομα Kόeε άντίστΟlχης κυρίαρχης τά

ξης. Με τήνιδια fIIllOla, κα] μια τάξη δεν «συγκροτείται. άπ' δποια 

κι όποια άτομα: κάθε τάξη εχε ι τα δ ι κ ά τ η ς άτομα, που Τι 

&τομlκότητά τους ρυθμίζεται άπο τις ΣUVΘΉKες της ζωης ΤOlJς, τής 
δουλειάς τους, της έκμετάλλευσης, της τrάλης τους - άπό τις 
σχέσεις της πάλης των τάξεων. Σα μάζα, O'j πραγματlκοl &vθρω

ΠΟI εTvαl αύτο noU τους Kάvoυν ΟΙ ταξικες συVΘηKες. ΟΙ σUVΘηKες 
πάλι δεν έξαρτιωνταl άπο την άστική «φύση τΟΟ άνθρώτrov:t: την 

έλειιθερία. Άιιτίθετα, ΟΙ έλευθερίες τους, ΣUμπερlλαμ6αvoμέιιων και 

των μορφων καΙ των ορίων αίπωιι των έλευθεριων, ΣUμπερlλαμ6α
lιομένης κα; τής άγωνιστlκης τους θέλησης, έξαρτιωνται άπο τις 

ταξlκες ΣUvθfjKEς. 

~ Αν το ζήτημα του «ά>.oilρώπου σαιι ίιΠOKειμΈVOυ τής Ιστορίας» 

έξαλείφεται, αότο δεν πάει να πεϊ πως έξαλείφεταl και το ζήτημα 

της πολ ι τ Ι κ η ς δράση ς. Κάθε άλλο! Ή κριτικη τού άστι
κο('ι φεηχισμού «τοΟ ΆVΘpώτrov:t δίνεl σ' αύτο τό τελευταιο όλη του 

τη δύναμη: με. το vO: το ίιπάΥει στις ΣUιιθηKες της ταξlκης πάλης, 
ή όποία δειι εΤναι πάλη &τόμων, άλλα διεξάγεται σΑV ό Ρ γ α v ω
μ έ ν η μαζική πάλη γιΟ: την κατάληψη και το μετασχηματισμό 

της κρατικης έξouσίας καΙ των κοινωιιικων σχέσεων. Αότο δεν πάει 
ιιά πει πως το ζήτημα τοΟ έπαVΑστατlKoύ κ ό μ μ α τ ο ς έξαφα
νίζεται: γιατl δίχως αίιτόι Τι κατάληψη της κρατικης έξουσίας άπο 
τις τάξεις πoU άποτελοϋν ό:vΤΙKείμενo έκμετάλλευσης, με όδηγο το 
προλεταριάτο, εΤVΑΙ άκατόρθωτη. Λότο σημαίνεl πως ό «ρόλος τοΟ 
&τόμου στήν ίστορίαι, ή ίίπ"αρξη, ή φίιση, ή πραχτική, ΚΙ ΟΙ Άvτι
κειμενικοι σκοττοl τοΟ έπαναστατικoU κόμματος δεν καθορίζΟllTαl 

CΙΤΤO τήν παντoδUVΑμία Τιϊς «ότrέρ6ασης», δηλαδη της έλευθερίας 
«τou ά>.oilρώπου», μα ci-πό άλλες σUVΘηKες άπο το έπίπεδο της 

πάλης των τάξεων, άπό το έπίπεδο τοΟ εργατlκοϋ Κινήματος, O:τro 
τήν Ιδεολογία τοΟ έργατικοίΊ Κινήματος (μlΚΡαχστική η προλετα

ριακή), και άπο τη σχέση του με τή μαρξιστική θεωρία, άπο τη 

μαζική του γραμμή και τή μαζική του πραχτική. 

γ) θ iση 3. 

Τζ. Λ: «'Ο άιιθρωπος γνωρίζει μόνο δ,τι Φ τ ι ά χ ν ε ι ». 
Μ. Λ: «Γνωρίζει Kαvεlς μόllO δ,ΤΙ υπάρχει». 

'Λντιπαραθέτω ΤoUς όρους σύτοΙΙς σ' δλη τους τήν ώμότητα έπί

τηδες: για να δοίίμε τή διαφορά . 
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Για τΟν Τζών ΛιαJις cό άνθρωπος» δε yvωρίζει 6λλο άττ' αUτδ 
πού «φτιάχνΕι:t. 

Σύμφωνα με το διαλεκτικο υλισμό, τη φιλοσοφία τοΟ ΜΑ, δε\! 
μπoρoUμε vΆ yvωρίσOUμε παPCX δ;τι ύ Π ά ρ χ ε ι. EΤvαι μιά 60:~ 
σιι<η ύλιστlκη θέση: .-ή πρωταρχικότητα τoV (11101 πάνω στή 
σκέψφ . 

Ή θέση αύτή ct\IQl ΤΑVΤόχρovα καΙ θέση ύπαρξης και θέση 
υλικότητας καΙ Θέση &ντIKειμεvIKότητας. Διδάσκει ότι δΈV μπορεί 
κανείς νά Υι.ιωρίσει παρα δ,τι ύ 1Τ ά ρ χ ε Ι' ότ ι ή άρχή κάθε ίίπαΡξης 
ε1ναι ή i.ι λ ι κ ό τ η τ α' κα! ότι καθετί ποο ύτrάρχε ι εΤvo;ι 6: \Ι Τ 1-

Κ ε Ι μ ε v 1 Κ ά, δηλαδη «προηγείτοι:, άπό την cVπOΚEΨΙVΙKότητCO 
πού το γνωρίζει l(σl εTvαι άνεξάρτητο άπ' αύτή .... 

Δέν γνωρίζει κανε1ς παρα δ,τι Ε Τ ν α ι. Ή θέση αύτή, πού 
δVσxoλα τήν εννοείς κι είίιc:oλα τη διαστρέφειι;, σ τ η Ρ ί ζ ε ι δλες 
τΙς μαρξlοτικες θέσεις γιά τη YvΏΣΗ. ποτε 6 Μάρξ κι δ ΛtvΙII 
δέ ... άρνήθηκαν τη «δραστηριότητco της σκέψης, το έργο τού έτTl
στημovlκoV ΠΕιραμστισμου, άπα τις Φuσlκες Ιπιστημες μέχρι 1"Ι)ν 
έπιστή μη της 'Ι στορίας πα) 'χε ι για «έργαστήΡI. τι)ν πάλη τών 
τάξεων. Κάθε άλλο ! Ό Μά:ρξ κι δ Λένιν έπέμεναν σ' αίrfl) 1"1') δρα· 
στηριότητα. Καί με την ττρώτη είικαιρΙα έτταναλάμδα\l(X\l πως με. 
ρικοί Ιδεαλιστές φιλόσοφοι (π.χ. δ Χέγκελ) εΤχαν κατανοήσει, 
Ιστω κα! με «μvΟ'ηκοποιημένες. μορφές, αύτη τη «δραοτηριότητφ 
πολυ καλύτερα &Π' δη μερικοl ύλιοτές, άλλ' δχι καΙ διαλεκτικοί 
φιλόσοφοι. 'Απ' αύτο το δρόμο σννανταμε τίς διαλεκτικές Θέσεις 
τής μαρξιοτικης φιλοσοφίας. 'λλλα ό Μ.Λ. πανlOιε ύ:ιwταικιε , ,ις 
διαλεΚΗκές θέσεις σιήν πeωIOκα{}εδρία ιών ύλ ισtικών θέοεω,' 
-πράγμα ττου τίς διαχωρίζει μια για ττάντα άπ' τΌv Τζων 
Λιούις. 'Οπότε κι ή ττφφημη Θέση τής ττρωτοκαθεδρίας τής ττρα. 
χτικης ττάνω στή θεωρία δέν εχει νόημα τταρά μόνο aw την Uττo
τάξουμε στή θέση της τrρωταΡXΙKότητας τoιj εΤναι τταιιω στη 
σκ:έψη. Διαφορετ ικα τrέφτoυμε στΌv ίιττοκειμενισμό, τΌv ττραγμα. 
τισμό καΙ τΌv 1στορικ ισμό. Χάρη στην ττραχτικη (ττου ή ττιό έτtε. 
ξεργασμένη της μορφη εΤναι η έτtιστημOVΙKη) μτroρoύμε \IQ:: γνω. 
ρίσουμε δ,τι ιmάρxει: ττρωτοκαθεδρία τής ττραχτικής 11'άνω στή 
θεωρία. 'λλλα στΤιν ττραχτική δέ γνωρίζουμε 11'οτε τταρά δ,τι ίrπάp. 
χε ι : ττρωταρχικότητα τού εΤναι ττάνω στΤι σκέψη. 

«Δε γνωρiζει κανεις τταρά δ,τι ύπάρχει.. Για τή φύση Μ 
θά 'ττρεττε \IQ:: ό-ττάρχει τό τταραμlκρό πρό6λημα : ττοιός θcX IσxvPI. 
ζόταν ττως «6 άνθρωπος. cεφτιαξο τι) φύση ττου γνωρίζει; Μό\ΙQ 
KάτrOΙOΙ Ιδεαλιστές , καΙ τότε τrάλι μια τταραληρο(ισα ράτσα (δεα· 
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λιστών που θ' &πέδιδε aτόν άνθρωπο την τταντoδuναμία τoιj Θεού . 
'Αλλα κι οΙ Ιδεαλιστtς Μν εΤναι τόσο κουτοί . 

Για την Ιστορία δμως; Ξέρovμε ττως ή θέση «ό άνθρωπος 

φτιάχνει τήν lστOΡίΦ δtν εχει νόημα, κ ι ώστόσο KάτrOΙO ίχvoc; α&
της της άντίληψης διατηρείται στήν &νrίληψη δη π ι Ο ε ίί κ ο λ α 
γνωρίζουμε την Ιστορία &πό τη φύση, γιατί σ' αύτήν, τάχα, το 
καθετί εΤVΑΙ «άνθρώττιvσ.. "Έτσι fλεyε ό Ζ. Μπ. Βίκο. 

'Έ, λοιπόν, σ' αύτο το σημείο ή θέση τού Μ.Λ εΤvαι KαTηye>

ρηματική : εΤναι έξίσou δύσκολο vΑ -γνωρίσουμε την Ιστορία δσο 
καί τη φύση, τΙ λω, ϊΌως και ττιο &:ισκολο. Γιατί; Γιατί «οΙ μάζες. 
ΔΈV ΙχΟιΝ μέ τήν lοτορία την iδια ά μ ε σ η ττ Ρ α Χ τ ι κ η σχέση 

που εχΟιΝ με τη φύση (μες στήν έρΥασία της παραγωγης) , γιατί 

Χ ω Ρ ί ζ ο ν τ α ι &ΠΟ την Ιστορία με την ψevδα[ο{}ηοη πως t#V 
γ νωρίζουν, άφοίι κάθε KVPlCΙPXoύσα έκμεταλλεύτρια τάξη τούς 
προσφέρει τη δική της έξήγηση για την Ιστορία: με τη μορφή της 
άρχουσας Ιδεολογίας ττου έξιιπηρετεί τα δικά της ταξικα συμφέ· 
ΡOVΤα, τταγιώνει τήν έVΔΤητά της, καί κρατα τίς μάζες κάτω άπό 
τήν έκμετάλλεVΣή της. 

Ρ ίξτε μια ματια στο Μεσαίωνα: ή έκκλησία κι οΙ Ιδεολόγοι 

της 11'ροσφέρανε σ' δλOUς τους ττι στοίίι;, δηλαδη πρώτα πρώτα 

σ' δλα τα θύματα της έKμετάλλεUΣΗς, ω.λα καΙ στους φεουδάρχες 
καί στΟΥ έαι.rrό τους, μια πoΛU ό:πλτ) καί 11'0ΛU ξεκάθαρη έξήγηση 

της Ιστορίας: ή Ιστορία ~ταν φηαΥμένη άπο το θεό κ ι ίιπάκοοε 
στους νόμους, δηλαδή στοίις σκσπούς τής Θείας nρό\ΙQιας. «Έξή. 
Υησφ για τίς μάζες . Δείτε το 180 αΙώνα στή Γαλλία: ή κατά· 
σταση εΤναι διαφορετική, ή άστική τάξη δεν εΤναι &κόμα στήν 
έξοοσία, εΤναι κριτική κι έπαναστατική. rE, λοιπόν, προσφέρει σε 
δλους τούς άνθρώπους (χωρίς ταξικες διακρίσεις! στούς άστοίις 
καί στούς σίιμμαχώς τους, άλλα καΙ σ' δσους δρίσκOVΤαι κάτω 
&Π' τη δική της έKμετάλλCVΣΗ) μια Cψω'fισμένη> έξήΥηση της 
Ιστορίας: η Ιστορία κινείται άπο το Λόγο κ ι Uττακoύει οτούς νό
μους, δηλαδη τούς σκσποίις της 'Αλήθειας, τού ΝΥΥou και τής 
ΈλWΘερίας. «Έξήγηcπp για τΙς μάζες. 

~ Αν εΤναι δύcnι:oλo vΑ γνωρίσουμε έτr ιστημovΙKO: τήν Ιστορία 

αίrro συμδαίνει γιατί ΆVΆμεσα στηΥ ττραγματ lκη Ιστορία καί τΙς 

μάζες ίιτrάΡXει μια όθόνη, Ιvα χώρισμα : μιά ,αξικ;' lδεoλoγ[α 
ηίς lΟlOρίας, μιύ 1αξικιί φιλοοοφΙα 1ης Ισιορ(ας, στήν όττοία οΙ 
άνθρώπινες μάζες π ι σ τ ε v ο u ν ca\ιθόρμητφ, γιατ! αύΠι η 
Ιδεολογία τους εχει έντυπωθεί &ΠΟ την αΡχουσα η άιιεΡχόμενη 
τάξη , κ ι έξυπηρετεί την έVΔΤΗτα αό1'ης της τάξης κι έξασφαλίζει 
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την έκμετάλλευσή της. "'Ετσl κι Τι ίδια Τι άστικη τάξη εΤιιαι άιτό τό 
180 αΙώνα κιόλας μια έκμεταλλεύτρια τάξη. 

Για vό: δισπεραστεϊ αύτό το Ιδεαλιστlκο Ιδεολογικό πρσιτbα
σμα Kαmιoϋ των κυρίαρχων τάξεων, χρεlάστηl<αΥ ΟΙ έξαφετlκες 
περιστάσεις τού πρώτου μισοΟ τOV 1900 αΙώνα: ή έμπεφία 6:τrδ 
τούς ταξικούς &-Υώνες των Έπcnιαστάσεων ( 1789, 1830) στη 
Γαλλία, και ΟΙ πρωτο! προλεταριακοΊ ταξικοί άγώνες, σ v ν Τι 

άΥγλιιι;ή πολιτll(ή ΟΙκονομία, σ u v ό γαλλικός Σοσιαλισμός. 
ΤΟ άτroτέλεσμα της ΣVVΔpoμης δλων αύτΏv των περιστάσεων ηταv 
ή άνακάλVΨη τού Μάρξ πού, πρ&τος αύτός, άνοιξε το δρόμο για 
την έπιστημονική γΙ/ώση της «ήπείΡOU ' Ι στoρίας~. 

Άλλά, στην Ιστορία, &πως και στή φύση, ό 6:VΘρωττoς γνωρίζει 

αύτο πolι u π ά Ρ Χ ε ι και οχι δ;ο «φτιάΧΙΙΕΙ •. Τώρα αν χρειά
ζεται μια τεράστ ια έπιστημΟΥlκη δovλειCι: και γιγάντιοι ΠΡΑΧτικοί 
άγώVΕς για vΆ καταφέρουμε νό: γνωρίσουμε δ,τι ύ π ά Ρ Χ ε " 
α&τδ δεν άλλάζει τίττοτα στο βάθος των ττραγμάτων. Δέ γνωρί

ζovμε τταρα δ,τι ύ ττ ά Ρ Χ ε ι, έστω κι αν αίrrO ττού ύπάρχει μ ε
τ α 6 ά λ λ ε τ α ι κάτω άπ' τήν έττίδραση της ύλικης διαλεκτικης 
της ττάλης των τάξεων, έστω κι αν ooJτο που ίιπάρχει δέν μπορεί 
να γνωσθεί τταρα μέ την ττροϋπόθεση ότ ι θά μ ε τ α 6 λ η θ ε ίΌ 

Πρέπει όμως vό: προχωρήσουμε ττολι) πιο πέρα. Παρατηρή

σαμε ότι ή Θέση του Μ.Λ δέν εΤναl : «6 ά ν θ ρ ω π ο ς δέ γνω
ρίζει τταρα δ,τι ίιπάρχει», άλλα &πρόσωπα: «δε γνωρίζει κανείς 
παρά δ,τ ι ίιπάρχει».ιδ «'Ο άνθρωπος» εχει κι άπο δω άπαλειφθεϊ. 
Πρέπει πράγματι vΆ ττουμε ττώς ή Ιστορία της c:παραγωγης» τώιι 
γνώσεων εΤναl, ι5τrως άκριβώς κι ή Ιστορία, έτσι κ ι αύτή μια tξε
λΙΚΗκιΊ διαδικασία χωρΙς {J7wκείμεΙ'σ, /ζΙ ότι ΟΙ έπιστημονικές γνώ
σεις ξεπετάγονται (μες στήν ΆVΑXάλUΨΗ του έVΌς η του Ο:λλου 
έττιστήμOVΑ, κλττ.) σάν το lστΟΡΙΚΟ άποτέλεσμα μιας διαλεΚΤΙ/ζης 
διαδ ικασίας, χωρίς Ύποκείμενο καΙ Τέλος. 'Έτσι κι ή μαρξιστική 
έττ ιστήμη: ξεπήδησε μέσα στήν «ΆVΑ/ζάλVφη» τού Μάρξ, άλλα σαν 
άποτέλεσμα μιας διαλεκτικης διαδΙ/ζασίας, Οπου ΣUVΔUΆστηKαν, 
μ.έ δάθρο τOUς ταξικOUς άγωνες άστικης καΙ ττιχιλεταριακης τά
ξης, ή γερμανική φιλοσοφία, η άγγλική ττολιτικη οΙκονομία, καΙ ό 
γαλλικός σοσιαλισμός. Αύτο οΙ κομμουνιστές το ξέρουν. 

ΟΙ έττιστήμovες γενικα δέν το ξέρουν. 'Αλλ' αν ΟΙ κομμουνιστές 

16. 'Έη~IlΦIl: .~~ γνωρΙζιι Xlly! I, Πllpιi δ ,τι ooιφxει~ γιά; νά. lιή μπ.". 
δέψω τά. ~γμIlΤIl. θιi μποροΟσε "ιtllνεΙς ~ . dytttliξe. &tt αότή fJ dπpόσtoI7t'lj 
μορφή δΙllτόπωο'l), χoιι61lλ11 μtσll tYj, τά. Ιχν'l) το!} . liνθΡώπσu •. ~Aν θ!λιtμf; νΙΙ 
εΙμσ;οτε <i1Wλιιτll ιiχρι~λ&rοι B<i ' πρεπε νιi γριiψοιιμ !: «δέν γΙνετιtι τνω<nό 
Πllριi μόνο a,tt {ιπιφχει • . 
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το θέλouv, κι εχouv έτταρκε'ίς γνώσεις ττάνω στην Ιστορία των έτη
στημων, μποΡο(ίν vό: 6oηθήσoιιv τOUς έττιστήμονες (συμπεριλαμ

βανομένων κσ:ί τών έπιστημόνων των ΦuσΙKΩV κα! των Μαθηματι

κών) να το Kαταλά60ιιv. Γιατ Ι όλες ΟΙ έπιστημονικες γvώσ"εις, 
σ' όλους τούς τομείς, εΤναι το άποτέλεσμα μιας διαδ ικασίας χωρίς 

'Yτrcικείμεvo και Τέλος. Θέση στΡUφνή καΙ δυσνόητη , άναντίΡρητα. 
Μπορεί ττάντως vό: μας δώσει σημαντικες «άπόψεις» όχι μόνο για 
την έπιστημονlκη δουλειά, μα και για τήll ττολlτική ττάλη άκόμα. 
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Γιατί δλες αίιτες ΟΙ φιλοσοφll(ες Θέσεις, αύτες οί φιλοσοφlκΕς 
τοποθετήσεις (Θέση = τοττοθέτηση) εXouν έ"Π L Π τ ώ σ ε ι ς πάνω 
στις κοινωνικές πραχτικές: κι άνάμεσα σΙ αύτές, στην πολιτική 
πραχτικη κα] την έπιστημOlllκη πραχτική. 

χρειάζεται, ώστόσο, μια γενίκευση : τΙς έπιπτώσεις αίιτΕς δεν 
τις εχου\l μονάχα ΟΙ φιλοσοφ l ιςές θέσεις που μόλις άvαφέραμε, μα 
δ λ ε ς ΟΙ φιλοσοφικές θέσεις. Γιατί &v ίnτάpXει μια Ιδέα που ολοι 
γενικά άπoδέXOνrαι, μαζί καΙ μαρξιστές, αίπή άφορά ΤΙ1 φ ιλοσοφία 
σαν καθαρή, τάχα, θεώρηση, σΆV t<αθαρό, τάχα, ά ν u σ τ ε Ρ ό-
6 ο u λ ο διαλογισμό. 'Ωστόσο, ή κυρίαρχη αι'.πι) άντίληψη εΤναι ή 
ττ-άρα πoΛU υστερό60uλη παράσταση πoU προσφέρει για τον έαιιτό 
τov ό Ιδεαλισμός. ΤΟ vό: δίllΕις για τη φιλοσοφία τι,ιι εΙκόνα μιας 
καθαρής θεώρησης, μιας καθαρης άποκάλυψης τOV ΕΤιιοι, της 
Άπαρχης, και τoU Νοήματος, εTvαι μια πλαστοποίηση που KΆVει 
ό ίδεαλισμός, μια πλαστοποίηση άvαyKαία για τόν Ιδεαλισμό. 
'Ακόμα κι οΙ θεωρησιακες φιλοσοφίες, άκόμα κι οί φιλοσοφίες που 
περιορίζονται στήν « έ ρ μ η ν ε ί α τ ο u κ ό σ μ ο υ» εΤναι ένερ
γες και πραχτικές : εχouν σαν (συγκαλυμμένο) σκοπό vO: έπιδρά
σουν πάνω στόν κόσμο, πάνω στό σύνολο των κοινωνικων πραχτι
κων, πάνω στους τομείς τους και crτήν «Ιεράρχησή» τovς, εστω και 
μόνο για vΑ κυριαρχήσουν πάνω τouς, vΑ τις καθαΥιάσουll η vO: 
τις λuyίσουll, άπOσκOΠώVΤας στή διατήρηση η την άναμόρφωση 
«της ύπάρχουσας κατάστασης ΠραΥμάτων» έIIΆVΤια στΙς κοινωνι
κές, πολιτικές , Ιδεολογικες έπαναστάσεις, η τoVς ίδεOλOγΙKoVς 
άντίKτιπroυς που εχουν ΟΙ μεγάλες έπιστημονικες άνακαλύψεις. ΟΙ 
«θεωρησιακες» φιλοσοφίες εχουν πολιτικό σ υ μ Φ έ Ρ ο ν vΑ κά
νουν τον κόσμο vά: πιστέψει πως εΤναι ά v υ σ τ ε Ρ ό 6 ο υ λ ε ς 
η μovάχα «ήθικές», και ΟΧΙ πραγματικα πραχτικες τι πολιτικές: κι 
αίπό, για να πεnιXouν τΟΟς πραχτικούς τους στόχους στή σκια 
τής κατεστημένης έξουσίας τηll όποία στηρίζovv με τα έπιχειρή 
ματά τους. Το αν αύτη ή στρατηγική εΤναι «ΣUΝειδητη» και θελη-
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μέιιη, η «άσυιιείδητη», λίγη σημασία έχει: ξέρουμε πως κιιιητήρια 
διJ.ναμη της ίστορίας, άκόμα καΙ crτή φ ιλοσοφία, δεll εΤναι ή συ
ιιειδηση. 

Θυμάστε τόν όρισμο που πρότεινα γ ια τή φιλοσοφία . Μπο
ροίιμε, λοιπόll, να τον έπεκτείιιouμε σε κάθε φιλοσοφία: ή φιλοσο
φία ~Iνα ι, σε τελευταία άνάλυση, ταξική πάλη στο χωρο της 
θεωριας. 

. ~ Αν ή φιλοσοφία εΤιια ι τ α ξ ι κ ή π ά λ η στή θεωρία, κι &ν 

σε τελική άνάλυση έξαρτατα ι άπό τήll πολιτική, τότε, σα φιλο

σοφία, έχει όρισμένες πολιτι κες έπ ιπτώσεις : στην πολιτικη πιχχ

χτική, στόν τ Ρ ό π ο πΟΟ κάνεις «τη συγκεκριμέιιη άνάλυση της 
συγKεκριμέvης κατάστασης», και όρίζεις τή μαζlκη γραμμη και 

την ποικιλόμορφη μαζlκη πραχτική. ""Αν πάλι εΤναι ταξική πάλη 

στο χωρο τ η ς θ ε ω Ρ ί α ς, έχει όρlσμέιιες θεωρητιιςες έπιπτ(~

σεις: στΙς έπιστημες, μα και στΙς Ιδεολογίες, Κι αν εΤναι ωζικη 

πάλη οιδ χώρο ιής Οεωρίας, εχει έπιπτώσεις πάιιω στην έιιότητα 
της θεωρίας καΙ της πραχτικης: πάνω στόll τ ρ ό π ο που τη συλ
λαμβάνεις καΙ τ ήll πραγματοποιείς. Και βέ6αlα. μέσα άπό κεί". 
έχε ι έπιπτώσεις όχι μονάχα πάνω στην πολιτικη πραχτικη και τήll 

έπιστημονlκη πραχτι κή , άλλα και σ ' δ λ ε ς τις κοιιιωlllκες πρα

χτικές,Η είτε ~άλη για τηll παραγωγη» (Μάο) εΤναι, είτε τέ
χνη, κλπ.'S 

17. Ό Tζω~ Λιoίiι~ διχ~ιολογ"l"j μt~~ μaD Χιίνει χ.ρΙ·ΗΧ"ij ο' oiI,b 1ό Ο'l"jμε!ο: 
ij φιλoσoφΙ~ δέ~ cdqJop~~ 11.O~&.χ.~ 1"ij~ πολΙ1ιχή Χιtl 1Ι~ ε7.ιοτημε" μιi δλε, 
τΙ , xoι~(!)"lιxές πρσ.χηχέ,. 

. 18. M~ r.oI6~ τρ6πο lχοuμε ΙΙ~1ές ~Ι, επιπτώσεις ; Τό tρώΤ1]μ~ cxόtl; ε!~~ ι 
7.Gl. pGI. πo~ί> 6ιισΙΧ6, Λέμε μόνο ιιί),ιi . έδώ: 1) Ή φιλoσoφΙιt δεν εT~σ.ι ij ciM' 
λ~1:1] l '"lWJ1], δΙν εΙνσ. ι ij Έπιστ"ijμ1j ,ων 'Επιστ"l]μ6)~ οί!τε ij Έπιcτi)μ1] τ6)ν 
" ~ σ.χ'τιχω~ . Πp&.yμιt ποΙΙ σημ\"l;(~ει: δ!ν x~ttxeI t"ij~ 'ci7.6λuτη 'Α λ"ljθβιιt, oi)tE 
σέ σύγχΡ:Ο1] μ! x~μιιi !πιο,ήμ1], oi)tE ι:έ οόγχρισ"l] μΙ χοιμι& r.ροιχtιχ"Ij . Ί διιtΙ· 
,δΡΧ, δέν χσ.,έΧΕΙ o~τ! "t"ij~ ciπ6λuτη Άλ"ljθε:ιt, ο!\τε χσ.Ι t"ij Mνιtμ"l] σέ ο:)γ
χρ ιο"l] μέ τή~ πσλ ιτιχ"ij ΠΡΧΧΤΙ"Jι;"Ij. Ό μι;ι:ρξισμ6ς, civt(OEtιt, έπι6ει;ιtιώ~eι 1"ij~ 
7.?ω1O"ιtσ.θεδp Ισ. t'ij , Τ.Gλltιχ'ij, πάνω οτ"ij φιλσooφ[ιt. 2) Πάντως, 1) φιλοι;οφΙσ., 
ano ,600, ~έν εT~σ.ι κ~ι ~ ij θεp~πa. ιν!διt tTj, πoλ ιτ~χη, . , δπως χ&'ποτε 1) φι_ 
λ~σoφΙιt 'ljτ~ν . ij θερσ.πa.ινΙδσ. της θεoλoγΙ~, . ' χι ~δτό !ξσ.Ι1Ι~, του δη "/j 
~~σ1 '1]' EtVGl.I οτ/ι χωρο ti'!. θεωρ!σ.., "ι:σ.1 1ης <oχetlx'ij. Τ1] ' σ.δτονομΙσ., • . 
..,) rIι ci~,It(μa .'ij. φιλσooφ Ιc:ις εT~σ.ι τα: πpιtyμσ.τιxιi πpof!λ"ljμιtτσ. τω~ χοι
~ω~ιx~ν ΠΡGl.χτιχω~. 'EItel~"ij 1) φιλοοοφΙοι δΙ~ ~I~ιtι (μ(ιt ) Επιστήμη, 1) σχέο"l] 
1:"1]; μ ιtυ,ιi τιi 7.ρcι6λ"ljμoc,GΙ. δέν εI~σ.ι χιίπο ιGl. tEX~ Ix"ij ΟΧΙΟ"l] tφχρμογ'ij~. Ή 
φιλοσι;φ(ιι Μ μll., ~Ι~ει 1:011, ,ur;o~, r;oίi, τ&'χιι, Μ .t."ο:ρμόζιιμε~ 01& πpσ~λiι
[lXt;: ' Ι'! φιλοοοφ {α: ~έ~ !φ,,:ρμόι;;~ tGl.Ι. Ή φιλoσoφ(~ Ιπe~εΡγεt ,ελεΙ ω;; διιtφo· 
ρε,.χά . Α, r.oOjtE: ~eτιι6άι.λον,σ.~ "t"ij~ toπoθtt1JO"I] ,ω~ πp06λημά.τω~, μ!τ«. 
e~Hovt«, τή οχΙσ"l] ιt'lά.μεoιt στΙ ς 1t9GtΧot Ix~~ x~Ι tό dvtIxeIIL~v6 του •. Δ\ιtτ!)· 
πω~ω Δr;λ!J. t"ijv cipx"ij Itou απσ.~n! μετ&.λη σ.! τιολ6γ"l]ο"l]. 
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'Ωστόσο πρέπει vά Ο'\ΝΤομεύω. e' όρκεστώ vά πω μονάχα : σάν 
ταξική πάλη στό χώρο τής θεωρίας, ή φιλοσοφία εχει δασlκΟ: δυΟ 
έπιπτώσεις: στη ... τroλΙΤΙKη και στις έτnστημες, στήν 1fOΛιτικη πΡα
χτικη καΙ την tτrιστημOνΙKη πραχτlKή. Aύro το ξέρουν δλοl ΟΙ κομ
μovvlστές, γιατί 6 Μ.Λ stv επαψε vO: το tτrαναλαμδάvει και vά το 
αΙτιολογεί. 

~E, λοιπόν, ας δώσουμε σχηματικά τιΊν .άττόδει ξή. του άvτιπα

ραθέτovτας τις Θέσεις τoV Τζων Λιούις στις Θέσεις τoU Μ.Λ Αυτό 
θά μας bτιτρέψει νά: οχηματίσοιιμε μια καλύτερη εΙκόνα για 1"ον 
τρόπο 'ΠOIJ «λειτουργεί. ή φιλοσοφ ία . 

θέση τού Τζώv Λιούις: «δ ό;vθρωττoς φτιάχνει την lστορίαι. 

θέση ToU Μ.Α : cτι1 ... Ιστορία πμ" ψTIάxvow ΟΙ μάζες, και κι
νητήρια δύΥαμη τής Ιστορίας ε1\1Ο'ι ή πάλη τών Tάξεω~. 

"Ας δoUμε λοιπόν τις έ π ιπτώσει ς. 

1. 'Επιπ"ώσιις σ"Ις έ1nσ .. ηιιες. 

"Οταν, τό 1972, ίιπα:rrηρίζouμε την ίδεαλιστικη θέση: cδ άνθρω
πος φτιάχνει την lστορίΦ, τί tτrιτττώσεις fχouμε, τί άποτελέσματα 

φέρvouμε στην έ π 1 σ τ η μ η της ίστορίας; Πιο συγκεκριμένα: 
μπορούμε vΆ περιμένovμε άπ' ΑVτήν κάτι 'Πω vΆ μας έπιτρέτrει vά 
κάνουμε έπιστημovιl(ές &vαxαλίiψεις; 

ETvαι, δίχως άλλο, κρί μα' μα 6λέτroυμε πώς τίποτα το θετικο 
δέv μπορούμε vά πάρουμε όπ' ούτήν. Κι 6 ίδιος ο Τζων Λιούις δε 
6γάζει τίποτα πω να μας διαφωτίζε ι σχετικα με ToiX; μηχανι
σμOUς της πάλης τών τάξεων. Θα πεί Ι(ανεις πως δέν τού έμενε 6 
καlρΟς μέσα σ' εvα άρθρο. "Έστω. Τότε λοιπόν, ας στραφο('ιμε 
στΟν άvoμολόγητο Δάσκαλό του, τον ιαν Πωλ Σάρτρ, στο φιλό

σοφο τής cάνθρώτrιvης έλευθερίαι;>, τού cάvθρώτrOU-ΠoU-ΠΡο6άλλε
ται-στό-μέλλov:. (ή ύπέρδαση τού Τζων Λιούις), τού έν κατα

στάσει ώιθρώπου που cξεπερ\lfu την κατάστασή του μέ:. τη 6οήθεια 
τής C1fρo6oλii~. Ό φιλόσοφος ούτΟς (ΆVΤάξloς τού έ'Υκώμιou που 
έκανε ο Μαρξ aτόν Ρουσσώ: δτι 'Ποτέ δΕν ύποχώρησε aτήν κατε
στημένη έξouσία) έγραψε δυΟ όξιόλοΥα (ργα, cTo ΕΤ\ΙΟ:ι κα. τό 
Mηδέ-n ( 1939) κα. την cκριτιιcη τού διαλεKΤΙΙCoϋ λόγοι.ι» (1 960 ), 
που το τελειπαίο άφoσιώvεται στήν πρoστrάθεια να προτείνει μια 
φιλοσοφία στό μαρξισμό. Πάνω άπο δυΟ χιλ ιάδες σελίδες. τι άν
τλησε, λοιπόν, ό l.n. Σαρτρ άπό τή Θέση : cb 6:νθρωπος φτιάχνει 
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η)ν lστορίCD,Ι9 πρΟς δφελος τής έπιστήμης της 1στορίας; "Η 
μήπως, στό κάτω κάτω, ΟΙ Ιδιοφυείς άναπτύξεις της σαρτρικης το 
ποθέτησης τών πpo6λημάτωv μας έπέτρεψαv νά παραγάγουμε ιcά 
ποιες έπιστημovιιcές γνώσεις σχετικα μέ τήν ΟΙκονομία, την πάλι 
των τάξεων, το κράτος, τό προλεταριάτο, τίς Ιδεολογίες, κλπ. _ 
να κατανοήσουμε τήν Ιστορία και να έ1Τ1δράσουμε στήν Ιστορία 
Δ\JσTυxΏC;, Ιχουμε κάθε λόγο ν' άμφι6άλλouμε. 

Μά τότε θά μας ποϋν : vά άμέσως - άμέσως Ιvα παράδειγμ, 
που άποδείχνει τΟ άvτίθετo &Π' δ, τι λέει Τι Θέση σας γιά τ1. 
tπιπτώσ'εις της φιλοσοφίας, άφοϋ άvαyνωρίζετε ττως αότή Τι cΆv 
θρωΠΙσΤlκφ φιλοσοφία δΕν έχει κ α μ ι α έ ΤΤ ί π τ ω σ η πιXνr. 
στην έπιστημονικη γνώση. Συγγνώμη! 'Υποστηρίζω δτι Θέσειι 
σαν αότές τοϋ Τζων Λιούις και τού Σαρτρ lxow και παραέχOUl 
έπιπτώσεις, άλλά άΡVΗΤΙKE.ς: γιατί, eπως !λεγε κι δ Λi.νΙ II γιι: 
τούς Ιδεαλιστές φιλόσοφους τοϋ καιρού του, cτροχοπεδ;ζ~ τηl 
άνάτnυξη της ύπάρχουσας έπιστημovικης γνώσης. Αότές ΟΙ Θέ
σεις άποτελούν έμπόδιο στήιι άνάπτυξη της γνώσης. 'Avτ! vO: τήl 
πρoxωρoιjII, τη" γυρίζouv πίσω: συγκεκριμένα την κάνουιι vO: γυρΙ . 
ζει π i σ ω άπό τις ΆVΑKαλιJψεlς καΙ τις έπιστημονικές κατακτή
σε ις τού Μαρξ και τού Λέιιιν. Μάς ξαναγuρΙζow σέ μιά προεπιστη· 
μovική cφιλοσοφία της Ιστορίας • . 

Δέv εΤ\ΙΟ:ι ή 'Πρώτη φοΡΟ: πoU γίνεται αVτo στη" lστφα τήι 
άνθρωπότητας. Γιά 'Παράδειγμα, πενήvτα χρόνια μετά τOv Γαλι 
λαίο, 'Πενήντα χρόνια μετα τη θεμελίωση της φυσικης έ'Πιστήμης 
ί.rτriiρχQ\l φιλόσοφοι πω mρασπιζόvτoυσαv άκόμα τη" • Αριστο 
τέλεια «φuσΙKφ! Πάλεuαv έVΆVΤ ια στις ΆVΑKαλιJψεις τού Γαλι. 
λαίου και θέλανε να ξαvαyυρίσouv τή γVΏΣη για τη φίιση aτήι 
προεπιστημovική άριστοτέλεια κατάστασή της. Σ ήμερα, δέν ίrπάp. 
χει πιά άριστοτελικδς «φυσικός», άλλά το ίδ ιο 'Πράγμα σvvεxίζε· 
ται άλλoV: γιά παράδειγμα, ύπάρχovιι άvτιφpoϋδΙKol «ψυχολό
γοι.' κι ίιπάρχουιι άvτιμαpξιστές φιλόσοφοι τής Ιστορίας, πoU κά
vouv λές κ ι 6 Μό:ρξ δέv ίιπηρξε 'Ποτέ, η δεν φιξε ποτέ τά θεμέλιc 
μιας έπιστήμης. ΣΆV άτομα μπορεί vO: εΤναι τίμια μυαλά, η άκόμα, 
μπορεί, δπως δ Σάρτρ, vO: eaow cvΑ πpoσφέρovv τΙς ύπηρεσί~ 
τους> στο μαρξισμο και την tlΛJXαvά:λuΣΗ. ΔΈV πρόκειται για τl~ 
προθέσεις τους, άλλά για τις 'Πι:χχΥματικές t π ι ΤΤ Τ ώ σ ε ι ς πσι 
εχει ή φιλοσοφία τοι.χ; στις έπιστημες . ΟΈ\ΙΟ: εΤvαι τΟ γεγονός: 
τταρ' όλο 'Πω δ Σαρτρ cσχέφτεται. μ ε τ ό: τΟν 'Μάρξ και τό\ 

19. ΟΙ θΙσΙJ Ι, τo!i Σiρτρ .!ν~ι δλσφd.νιρι:ι; πιό λιπτ'" 'Aλλ~ 11 δψη ΠΟΙ 
wiι, 1)(νιι δ 'ι'tαιν Λιο!)ι , . δα-ο οχ'l]μι:ι;Τt1ιή χι:ι;Ι φτωχ'i) )ΙιχΙ '/1. ·'/ ~ι, στό ι5liθoι 
τoό~ μΙνlJΙ πιοτή. 
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Φpόwr, έvτoύτOις κατά παράδοξο τρόπο εΤνσl άπο πολλές άπό

ψεις, φιλοσοφικά, ενας ττ Ρ ο μαρξισTlΙC; 1(01 τr Ρ Ο φροίίδ lΚΟς Ιδεο
λόγος. > Αντί vO: &τro6oηθά τη\! ώιάτrruξη τών έΥnστημovlκών άvo:
καλύψεων τov Μάρξ και τoV Φρόιιντ μπαίνει μ ' εϋφυία σε μovo
πάτια πω πιο πολύ παραιτλαvoϋν τη μαρξιστική Ιρεννα πopCι 
τήν ooηΘΆVε. 

Μ' αύτον τΌv τρό-Π'ο «έΠΕιιεργεί. ή φιλοσοφία πάνω στις έπι
στήμες: τ ε λ ι κ 6:, η τις fίoηθά ιιά παΡαΥά-Υουv καινούριες έττl
στημο\lικες Υιιώσεις, η έπιχεφεϊ να τους στερήσει τι,ν ύπαρξη, 
για vΆ ξαvαyυpίσει την &vθρωτr6τητα σ' δια στάδιο δπov έKείVΗ 
η ή άλλη έπιστήμη δεν Vm1pXW. Ή φιλοσοφία έττενεΡΥεϊ, λοιπόν, 
ε1τε με πρooδWΤIK6, είτε με 6πισθοδρομ lκό τρόπο ττάvω στις έττι

στημες. Τελικά : Εχει μια 1έtOια τάση - γιατί ΟΙ φιλοσοφίες 
εΤναι ττάντοτε άv1"ιφατΙKές.:III 

Βλέπουμε ποι6 εΤναι 1"0 ΌVΤίτιμo. Δεν &ρκεί vΆ 'ΠoVμε πως άττΟ 
τη θέση τov Τζών Λιούις δεν μπορούμε νά 'Πάρουμε τίποτα για 
την brιστημOVlκή γνώση τής Ιστορίας. rΟπως δεν ό:Ρκεϊ vΆ πούμε 
πως τι Θέση αύτή άποτελεϊ CΈΠιστημOλoγΙKO έμπόδΙ0 (Μπασε
λάρ). npέπEI vό: πoUμε πως αύτή τι θέση τrαpάyει, η μπορεί να 
παραγάγει καταστροφικά άποτελέσματα γιά τιιν έπιστη μovική 
γνώση, μπορεί vό: Ιχει ό π ι σ θ ο δ ρ ο μ ι κ ε ς έπιτrτώσεlς, έφό
OOll άνrl να μας έπιτρέπει vό: καταλά6ouμε, σήμερα, το 1972, πως 
εχουμε στά χέρια μας lνα έκπληκτικο έπlστημO\lικο &-πόθεμα, τις 
γνώσεις πω μας lδωσε δ Μάρξ, και vό: τις d:νατrτύξoυμε/Ι ξανα
γυρίζει φιλοσοφικα στο μηδiν, και μας ξαναΦΈΡVει aτόν παλιό 
καλο κα ιρό τού Ντεκάρτ, η τού Κάντ και τού Φίχτε, τού ΧΈΥκελ 
και τού Φόuερμπαx, π Ρ ω τ ύ τ ε Ρ α &-Π' την ό:ναιc:άλυψη τoV 
Μάρξ, πρωτότερα &-πδ τήν cέπlστημολογlκη τομφ. Αύτή τι Ιδεαλι
στική Θέση θολώνει τα νερΟ: και τrαραπλCM5: τούς φιλόσοφους, 
τoVς έπιστήμΟΥΕς κα! τoUς έπαvαστάτες ό:yΩVlστές. ToVς άφοπλΙ
ζει, άφού τoVς στερεί Μο το ΆΝΑVΤIKατάστατO δπλο πα) εΤναl ή 
ΆVΤIKεψενlKή γνώση τών σlJ'.lθηKΩV, τών μηχανισμώll καί τών μορ
φών πάλης τών τάξεωll. 

20. Άτ.όλιιτ~ xιr.θ:φi! φιλoαoφΙ~. ι!τι tι!r«ll<rttxi) ιI~«1 ~ιJτi) , ε!η &λl
στιχή, ~~ν &Μρχι ι , lστ bl χι 4ν cώτό 6φ~!λετ~ι οτό yιyovό, δ1:ι χd.θε ..,ιλοοο
φΙ~ πρωl, ylck ν& χ~~ιl τΙ, διχέ, "t"I'j, θιωρ"lj"tιχ', τ(r.ξιXΙ, θΙσ~!,. ν! 
Ι r. ~ ν δ .:. ο ι ι τΙ, 6'01110 τon χ6ι1ι06 ~ ΙΙVτιπ.Uou. Σ. xd.θι φιλoooφΙ~ 
τ.ρπ.ΙI νck ΙΙπlο<ημ«Ινοιιμ& την XUΡΙι:ιρ~:,I τ4οη r.ob d.παρp'll d.l'"oδ τ Ι, d.vτιφ6.
σll, τ ...... Χ«Ι τΙ, μ&τ«μφιιr;ιι. 

21. Α'νιν: b Μ&ρ; 114' I~ωσε το/), . iΧΡΟΥblνl~Ιοο, λΙ6οο,. μt';, &ew
ρΙα., r;oτ) ίμt!, πρ!πι: . ν' ά.να.πτ.:.εοομε τ.γ6; δλι, τΙ, x~τιιι!l6νσeι, • . 
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~Aν, τώρα, κοιτάξουμε τίς θέσεις τού Μ.Λ: «τήν Ιστορία τή φτιά
χνow ΟΙ μάζφ, cΉ κινητήρια δύναμη της Ιστορίας εΙναι τι πάλη 
τΩV τάξεω~, ή διαφορά: χτυπά στό μάτι . 'Ετούτες ΟΙ θέσεις ΔΈV 
παραπλανoCιv την Ιρεuvα: εlvαι θέσεις γ ι α τηll έπlοτημO\lική 
γVΏΣΗ της Ιστορίας. Δε σ6ήνow άπ' το χάρτη την έπιστήμη της 
Ιστορίας πω θεμελίωσε ό Μcφξ άφού οΙ δuδ Μες Θέσεις εΤVΑ I 
ταvτόχρovα -προτάσεις &-ποδεδεlγμένες άπο ,iJll έπιστήμη της lστο
ρίας, τον lστΟΡIΚΟ όλισμ6.Ζ2 

'Ανακαλούν τ η ν u π α Ρ ξ η της έπιστή μης της Ιστορίας, 
~α ταtrrόχρovα εΤVΑI και θέσεις για τήll παραγωγή νέωll έwoιών, 
\lEω1l επlστημOVΙKΏV ΆVΑκαλύψεωll. Για παράδειγμα, μάς ώθoϋv vό: 
δρίσouμε με ταςlKoVς δρovς τις μάζες πα) φτιάχνow τήll Ιστορία. 
Νι&; δδηγoϋv vό: δρίσουμε τή μορφή της ένότητας τΩv τάξεωll που 
σιNιστoϋv τις μάζες . Βάζουν σε πρώτη γραμμή γ ια την ταξική 
πάλη κάτω &-πο τΟν καπιταλισμό, για τήν κατάληψη της κρστlκης 
έξouσίας και τή μακρόχρονη cμετά6αση~ (τrρOς τΟν κομμουνι
σμό), τΟ προλεταριάτο. Σuvrελoϋv στο vir: σκεφτούμε την έVΌΤητα 
της πάλης τών τάξεων και της διαίρεσης σε τάξεις, σ' δλες τους 
τις ΣVvέ"Πεlες, με ιίς ύλ ικες μορψες της έκμετάλλευσης, της διαί
ρεσης και της όργάνωσης της εργασίας, και άρα ν' ΆVΑζητησouμε 
και να γνωρίσουμε Μες τϊς μορφές. Μό::ς δδηγούν vΆ όρίσouμε 
το προλεταριάτο σαv τ ή 11 τάξη Troυ ΟΙ δραl της έKμετάλλΕUΣΉς 
της τηll καθlστoVιι IKΑVΗ vO: κατειιθιΝεl τΟν άγώνα δλων των έκμε
ταλλεUΌμεvc.,w τάξεωv, και να KαταvoήσOUμε την προλεταριακή τα
ξlκη πάλη σα μιά μορφη ταςlκης πάλης πρωτοφανέρωτη στήν lστο
ρία, που ΈΥκαινlάζει μια cIIέa πραχτική της πολlτικη9,Ζ] πραχτlκή
κλειδί για πολλα οΙνlγματικα άκόμα κι άναπάντητα έρωτήματα. 

ΟΙ θεωρητικές σιΝέπειες αότΏv τΏv προτάσεων εΤΙΙQΙ δλoφάvε. 
ρες. Μδ:ς ύτroxρεώνouv πρώτα &-Π' όλα vό: ξεκόψουμε άπο τήν 
άστlκή, δηλαδή ο Ι κ ο ν ο μ ι σ τ ι κ ή, &vτίληψη της Πολlτικης 
ΟΙκονομίας (πω σαν τέτοια η111 «κριτικάρησω δ Μαρξ στο cK E
φάλαιφ), vό: ξεκόψouμε &-πα τήν άστική άνrlληψη για το κράτος, 

22. 'λειcιι τό~ .mto vck σχι:φτοσμι. Ιν ΙπιοτημονlΧΙ, ιφoτιtolι, μT..oρoi)ν 
cvck ).1!~ΤOUΡyή~, χ ΟΙ Ι φtλοοοφιχli;~ otό πλ~Ιo,? fIa, φιλοσοφΙΧfj, wtή1:ηι:l1j,. 

23. ΒλΙΜ: F .. tItv MΠ(ι.λιμΠliρ, cl..a RecIIfIclItIon du Mα"ίfι~ιι Com
mu"ί.rle_ (Ή '~'όδρθlDaη τοσ Κομμοονιστιχσο Moινιφioτou), Lα Pensie. 
A6yOUO"tD<; J972. [ Η μιΙΙτη cώτη Ιχιι oιιμ.:tιρι).rιφτιI στΙ, CI" q i tudes du 
muteritJ/isnte II/storIqllt ( IΙ Ι'ι"τΙ μιλέτe; ~Oσ lo~opιxoσ &λιoμoll ) τοσ Ιδ:ο" 
σιιΥΥρα.φΙ:ι, M~01'!1~6. IΙ α.ρΙο:, 1974- (σ.τ.μ.» ). 
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την πολιτική, την Ιδεολογία, τ ην ις;ouλτούρα, κλπ. ' ΕλευθερώνοιΝ 
το fδaφoς για νέι.ς ερεννες καί νέες άνακαλίιψεις, πού ορισμένες 
τους &πάρχει "Ifεpimωoη να "Ifρoξε:vήaOVV κατάπληξη . 

'Απ' τη μια λοιπόν μερια έχουμε ίδεαλιστιl(ες φιλοσοφικες θέ
σε ις πού έχοw ό"Π,σθοδΡομ,κΕς θεωρητικες έπιmώσεις πάι,ιω στήν 
έπιστήμη της ίστορίας, κι άπ' την άλλη , ύλισ; ,κΕς φιλoσOΦΙK~ς 
θέσεις που εχow 1τροοδευ τικές θε~ρηΤIKες ~Iπτ~εl~ π~ στ~ 
ίnτάρXoντες τομείς της μαρξισηκης έπισ;ημης της, lστoρι~ς, Kα~ 
μπoρoVν vΆ έχουν έπ~στατΙKEς brιτn.,ωσεις σ;ouς τομ.εις Ίf~ 
δtν ΙXoιιv άκόμα &ληθιlICΣ τrρoσπελαστει άπό Την έΊTlστημ~ της 
Ιστορίας (π.χ. στην Ιστορία των έπιcrrημών, της τέΧVΗς, -της φι
λοσοφίας, κλπ.). AίJ"ro εΤ\ιο l το ό:vτίτιμO της ταξικής πάλης στό 
χώρο της θεωρίας. 

Νομίζω ττώς σ' σVτσv τΟν τομέα τα 'Πράγματα εTvαι όΡκετό: ξε
κάθαρα . 

Πώς μπορούμε να δώσουμε ττ) σωστή KCΙΤεWuνση στTι'll ".ρο
λεταριακη ταξlκη πάλη Ιχovτας για όδηΥΟ Τι1 φιλοσοφlκη θέση 
«6 Μρωπος φτιάχνε ι την Ιστορία»; Θά μας 'ΠΜ 'Πως ή Θέση αύτη 
~ψάxεταl τη θρησκεUΤIKη Ιδεολογία μιάς 'Ιστορίας ττoU ίιπ~ 
τάσσεται στις άποφάσεις του θεoV η στο Τέλος, τoUς Σκοπαχ; 
της θείας nρόvoιας : μά, στάσο6αΡά, δε δρισκόμαστε πιά σ' αύτο 
το σημείο! 

θά μας 'ΠΜ 'Πώς ή Θέση αύτή έξυπηρετεί δ λ ο ν τ Ο ν κ ό
σ μ ο, χωρlς διακρίσε ις: καπιταλιστές, μΙK~στ~, προλετά: 
ΡΙoιJς , άφoV δλοι εΤvol «άνθρωποι:.. Δεν εΤναι άληθεια. EξVΠΗρετει 
έ κ ε ί ν ο u ς τroύ fxoυν cnιμφέpoν vά: μ ιλάνε γιά «τον ~ρωπO:': 
καΙ 6 χ ι γιά τις μάζες, νό: μιλάνε γιά cτOν ΆVΘρωπΦ, και 6χι για 
τις τάξεις και την -ιτ6:λη των τάξεων. 'EξVΠΗρε.τεί "Πρώτα άπ' δλα 
τoUς άστούς, και σt δώτερη μοίρα τoUς μΙK~στoύι;. Στην «Κρι: 
τικη τoV nρογράμματος τoV Γ!<ότα:., 6 Μάρξ frρ?-φε: «ΟΙ άστ?ι 
{χουν μιά χαρά λόγovς ν' άττoδίδow στην (~~IVΗ). έργασι~ 
αύτι) την vπεeφvοικη δι)')Ιομη δημιοveγlας:..Ζ4 Γιατι ; Γιατι οΙ ό:στοι 
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κάνοντας «τoUς ι:hιθρώπovς:. 'ΠOV «φτιιΧχvouv την Ιστορία:. vΆ 'ΠΙ
στεύow δτι cΉ έΡΥασία εTvα ι ή πηγή κάθε 'Πλούτου και κ6θε 
κουλτοίιραι;:., ό:π'οσιω'ΠαΝ τη δύναμη της «φύσηι;:., μ ' άλλα λόγια 
δηλαδη τήν αποφασιστική σημασία των φVOικώιι, ύλ ικών δρων 
της ΆVΘρώπΙVΗς έργασίας. Και γιατί οΙ άστοl ά'πoσιωτroVν αύτOVς 
τους φιισΙKoVς - ύλΙKoUς δρouς της έΡΥασίας; Γιατί, άτrλoύστατα, 
avtOi tOυς ΚΡ010ϋι' otJ: χέρια fovς. Δεν εΤναι τόσο ΚOIJTΟΙ ΟΙ &στο!. 

"Όταν λέει κανεlς στoUς πρoλετάpιouς 'Πώς cτην Ιστορία την 

φτιάχvovv ΟΙ άνθρωποι:. δε χρειάζεται σοφία γιά vΆ καταλάδοιιμε 
άιι, άΡΥα η γΡήγοΡο:, πάει vΆ τoUς ά'πOΠpoσαvατoλ ίσει και νό: 
τoUς άφο-πλίσει. ΤoιJς κάνει vΆ πιστέψουν πως σάν «άνθρωποι:. 
εTvαι παντoδΙΊVΑμO Ι' έVΏ σάν προλετάριοι ε1vαι ό:ΦOΠλισμέvoι μπΡο
στά στην άληθιVΗ παvτoδΙΙVαμία της άστικης τάξης που κρατά 

στα χέρια της και τούς ιjλΙKoιJς ορους ( τά μέσα παρcxyω'f1iς) , καΙ 

τούς ττολιτικοίις δρouς (το κράτος) πού διέπουν την Ιστορία. ·Οταν 
τoUς λtvt:. και τούς ξΑVΑΛΈVε το γνωστο ΆVΘρωπιστΙKO τραγούδι, 
τούς ό:rroσπΆVΕ την 'Προσοχη ά'πο τήν πάλη των τάξεων, δεν τoUς 
άφήvouv ν' ΆVΑΛάδouv και ν' άσκήσουν τη μόνη δύναμη τroύ δια

θέτoυv, την όργΆVΩΣΉ τους σε τάξη, την tαςική tοvς όΡΥάνωοη, 
τα ΣVVΔΙKάτα καΙ το κόμμα, γιά vΆ KατεUΘΊΙVOVV τη δ ι κ ι ά τ ο u ς 
ταξικη πάλη. 

Άπό τη μιά μεριά, λOΙ-τrόv, Ιχουμε μιά φιλοσοφικη θέση πού 
έξιmηρετεί, άμεσα η Ιμμεσα, τΟ: πολιηκα cnιμφέρovτα τής d:σT,
κης τάξης, d:κόμα και μέσα στoUς Kόλ"Π'OUς τoU έΡΥατικοϋ κινή
ματος (κι αύτο όvoμάζετα, ρεφορμισμός), d:κόμα και μέσα στoVς 

κόλπους των &ντιλήψεων για τη μαρξιστικη θεωρία (κι αύτό όνο

μάζεται ρεΙSιζΙOVισμός) , μ ' δλovς τoUς σuvετrαyόμενouς πσλΙΤΙKoVς 
&ντίKΤιιττouς . 

Κ Ι άπ' την άλλη , θέσεις -πού δoηθoUν άμεσα τoUς πρσλετά

ριouς να σννειδητοποιήσουν το ρόλο τους, τις σuνθfιKEς μέσα στις 
ότroiEς ζΜ, ύφίστανται την έKμετάλλΕVση κι άΥωνίζovrαι' θέσεις 
'ΠoU OUVTEiVOUV στη δημιουργία 6 Ρ Υ α v ώ σ ε ω ν ταξlΚoV ό:Υώνα, 
11'oύ θCt μ11'oιiv tπ'Kεφαλης στι) μάχη δλων των έKμεταλλεUΌμΕVΩV 
γιά το ττάρσιμο της κρατικης έξουσίας άπό την d:στικη τάξη. 

Χρειάζονται σχόλια; 

Δεν Ιχει μεγάλη σημασία τ' Οτι αύτες ΟΙ άστ ικΕς η μικροαστι

κΕς θέσεις ίιπoστηρίζoνrαι σήμερα, τό 1972, ά'πο μέλος Κομμου
\ιιστικoV Κόμματος. Διαδάστε στο 111 Κεφάλαιο τoV «Κομμουνι
στlΚoV MαvIΦέστσu.. θά δείτε πως τό 1847 δ Μcφξ διέκρινε τρΙα 
είδη σοσιαλισμού: τΟν &ντιδραστικο σοσιαλισμό (φεουδαρχικό, 

6 
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μικροαστικό, ά \Ι θ Ρ ω τr ι σ τ ι κ ό) , 25 τό σιJVτηρηΤIKό ii άστlκο 
σοσιαλισμό καί τόν KΡ ΙΤIKO-OUΤOΠIKO σοσιαλισμό καΙ Koμμouν l ~ 
σμό. "Exou~ε, 6λέ11'ετε, περιθώρια έκλΟΥης! Δια6άστε τΙς μεγά
λες πολεμικες τοΟ 'Ένγκελς καΙ τoV Λένιν ττΆVω ση,ν έττιρροη της 
άοτικης ίδεολογίας μέσα στα έργαTlκα κ6μμστα (ρεφορμισμός, 
ρε6ιζlονισμός). WΕχouμε περιθώρια έκλΟΥης! 

Μένει να μάθουμε γιατί, μετα άπο τόσες έπίσημες προειδο
ποιήσε ις ιι:αl τόσες πειστlκες έμπειρlες , σήμερα, στα 1972, fvαC; 
κομμowιστής, 6 Τζων ΛIΟΟ l ς, μπορεί νό: παρουσιάζει τΙς «Θέσεlς~ 
του σα μαρξιστικές. 

Θα δοΟμε . 

'l(I, Π ο!> ~ &t~ δνομα.ζ61α. .. «πp α.ΎμM\Χό~~ cοοι""λιομ.ό; 1\ ~rtρμ.σ.·ιt'>l;ό~ . (10-
α lιι: λιομ6ι; . 

νι 

Για να μτll, άπασχολώ πoΛU ,-Ον δ:vαyιιώστη θά: πώ λίγα μόιιο λόγ ια 
σχετικα με τη δείιτερη κατηγορία τoU Τζων ΛιαJις : ό ιιΔ. Άλωυ
σερ)) δεν έχει ίδέα άπα 1ην Ισισρία 1ής διαμόρφωσης ιης σκέ
ψης tQU Μάρξ, 

Έδώ πρέπει vό: κάνω τήν αίιΤOΚΡlτlKή μov και vό: δικαιώσω 
τον Τζων AIOVIt; σ' ενα συγκεκριμένο και 6ασικο σημείο. 

Στα πρώτα μου δοκίμια άφησα ΠΡαΥματlκα vό: έννοηθεί πώς 
μετα τήν «έπιστημολΟΥική τομή» τoU 1845 (μετα δηλαδή τήν άνα

κάλυψη τoU ΜΟ:Ρξ με την όποία ρίχνει τα θεμέλια τής έτηστήμης 
τής Ιστορίας), φιλοσοφικές κατηΥορίες δπως ή ά λ λ ο τ Ρ ί ω σ η 
κα; ή άρνηση της άρνησης (μα και άλλες) παύουν vό: 
ΙμφανίζOVΤαl . Ό Τζων ΛloVις μOU άπαντά πως αύτό δέν εΤναl άλή
θεια. Κι εχει δίκιο. ΤΙς σvvαvταμε μια χαρά, άμεσα η εμμεσα, 

στη «Γερμανική ΊδεολΟΥίαι και στα «GrundriSSe> (δυο ό:vέκδoτα 
κείμενα τOU ΜΟ:Ρξ) κι άκόμα, &λλα πιο σπιXulα την άλλοτρίωση, 
και πoλu πιο σπιXuια την άρνηση της άρνησης (ρητα μόνο μια 
φορό:) στό «Κεφάλαιο •. 

Πολιι δύσκολα θΟ: σvvαvτouσε ό Τζων ΛιoVlς αύτές τις εννοιες 
στό «Mαvιφέστo», στήν «'Αθλιότητα της φιλοσοφίας., ατή «Μι

σθω1η ΈΡΥασία και Κεφάλαιο», στr1 «Συμ60λή στην Κριτική της 

Πολιτlκης ΟΙκονομίας) , στην «κριτικη τoU ΠΡΟΥράμματος του 

Γκόται, στις « Σημειώσεις σχετικα μέ τόν Βάγκνερ» - Υια να μην 
ΑVαφεpθoUμε παρό: σi: κείμενα τoU Μάρξ, Υιατl στα πολιτικα 

κείμενα, στα κείμενα τoU Λένιν,26 τoU Μάο, τou Γκράμσι, δεν πάει 
vό: ψάξε ι σσο θέλει! 

Πάντως, όπως και vΆ 'χει το πράγμα, τtJΠΙKα ό Τζων ΛιoVις 

26. Mr.opeI δ ι!δα:ια: v' <iva.φtpt t α.Uτ&: ΠGΙΙ ίpιiφtl b ~Εvrxtλι; στδ . ·ΑVΤΙ 
",τ6ρινΥΧ. γ ι&: v&: ΙΙπιρασπιστt ! τ'ij χΡ'ijση 't"/j, Itρvηση, τη, !ρνηση, ---6πιρι!· 
(I1tι σ-tj ποιι την i,,-v,,-σuv ::.;'Iτdμt (\Ίδ ~T Ι 101"'::';1 0\ φ!λο\ -..ο;} Λ::.;ο!>. , το!> At v!". . 
Π ρw:! ιτα ι δμω ι; γl« μιoi (Jr.ε ρtiσr. ιση πολΙΙ . ΙδI6τuπη •. Άv~tχ!γχιλl::.;'I'fι. 
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έΧΕΙ δίκιο. Πρέπε ι λοιπόν vό: του ό:τταντήσouμε έστω κι αν 6ρί

σΚΕται δικαιωμένος μόvo av άφήσouμε ιc:ατα μέρος τα κεί με\ΙCX 1foV 
μπορεί vό: τον έvoχλήσow. 

Και VΆι με λίγα λόγια, ή άπάντησή μου. 

Ι . Έξετάζοντας σννολικό: το lρyo τού Μcι:ρξ δε μένει e:μφι60-

Λία πώς σπα το 1845 και μετό: VrrάPXε ι μια cρήξφ η «τομή ... ΤΟ 
λέει 6λλωστε κ ι ό ίδιος 6 Μάρξ. 'Ωστόσο, δεν πρέπει vό: τrαίρvoυμε 
KΑVΈΝΑV κστα γράμμα. Οίίτε καΙ τOv Μάρξ. 'Από τα Ιργα θά κρί
νουμε. Κι δλο το έργο τοΟ Μαρξ το &πoδείxvε ι . ΤΟ 1845 ό Μάρξ 
& ρ χ ι ζ ε ι vό: ρίχνει τΟ: θεμέλια μ ιάς tπlOTήμης πού πρΙν mτo 

KείΝCW δtv WΗΡXε : της έτrιστήμης της Ιστορίας. Γι' αύτό καΙ 

1Ι'ροωθεί' μερικες νέες εVllOlες 11'00 σιγα σιγα &ποσαφηνίζοιιται κ ι 
έναρμovίζovrαι μεταξύ τους σ' ενα θεωρητικό σVστημα, Ιvvoιες 
πού δε ΣVΝΣΝΤoVσαμε πρωτύτερα στα νεανιιι;α 6:ΥθΡωπιοτικα ΙΡΥα 
του : τρόπος παραΥωΥης, παραγωγικες δυνάμει ς, σχέσεις παρα

γωγης, ι:m-oδoμη - υπερδομή, Ιδεολογίες, ιςΛ'Π'. Aίrrό κανένας δέ 
μπορεί να το άΡVΗθεί. 

~ Αν 6 Τζων Λιούις άμφιδάλλει άκόμα για τιιν πραγματικότητα 

αότης της (τομης., η καλύτεΡα, άφοΟ ή «τομη> δεν εΤναι ττ-αρα 
το άττοτέλεσμά της, για την ΤΤ-Ρο:γματικότητα αίιτης της t κ Ρ η
κ τ Ι κ η ς ά ν ά δ υ σ η ς μ ιας καινούριας έττ-ιστήμης μέσα σ' Ιιια 
«Ιδεολογικω η προεπιστημονικο άκόμα στερέωμα, ας συγκρίνει τίς 

ΔuΌ κρίσεις τoV Μαρξ για τον Φόυερμπαχ και τον Προνντόν. 
Στα «Χειρόγραφα τoV '44>, ό Φόυερμπαχ έγκωμιάζετα ι σαν ό 

φιλόσοφος που [κανε KατcrιτληKΤΙKες ΆVΑKαλύψεις, που μας Ιδωσε 
τα θεμέλια κα1 μαζί την άΡχη τής « κριτικης της Πολιτικης OIKO
νομίας>! Κι δμως, Ινα χρόνο άργότερα, στις «θέσεις> και στη 
«Γερμανικτ) Ί δεολογία>, ό Φόυερμπαχ κριτικάρεται &λύττ-ητα. 'Έτσι 
το ζήτημα μΙ αVτδv τελειώνει. 

'Ο ΠρουντΟν πάλι , στην «·Άγια ΟΙκογένεια> (τέλη του 1844) 
έγκωμ ιάζεται σαν κάποιος πού «οχι μόνο γράφει για το συμφέρον 
τών προλετάριων, άλλα εΤναι κι 6 ίδιος προλετάριος, έρΥάτης. ΤΟ 
IΡΥΟ ιov εΙναι l J'a έΠΙΟl1ιμοι'ικο μαι'ιφέοιο ωίί i'αλλ ικοίί ΠQoλεια
ριάtου>.D ΤΟ 1847, στην «Αθλιότητα της φιλΟΟ'οφίας> tlcrnpάττEI 
μια κοτακέφαλη άπ' την όποία δε θά ΣVVΈΛθει ττ-οτέ. ΚαΙ τελειώνΕΙ 
και με τοιΠο το ζήτημα. 

"Αν ΠραΥματικα άττο το 1845 και μετα δt συμ6αίνει τίποτα , 
δπως: λέει 6 Τζών Λιούις, αν πραγματικα δλα δσα CΤσαμπovvάω> 

'Απά ντηση στον Ί'ζώ ι ' Λιούις 85 

για την «έπιστημολογικη τομτ» εΤνα ι CΠράσινα άλογα> (a woh1e 
story) , έττ-ιθυμώ vό:: με κρεμάσουν. 

2. ΤΟ 1845 λοιπον άρχίζε ι κάτι το άμεταΥύριστο: ή cέπιστη

μολΟΥικη τομφ εTvαι Ιvα σημείο μ 'ι - έ π ι σ τ Ρ ο φ η ς. Κάη 
που δt θά 'χει τέλος:.28 Μια cσvvεX'ις τομή. , δπως έγραψα κάποτε, 
το άρχίνισμα μιας μακρόχρονης διεργασίας που σαν κάθε έπι
στήμη εΤναι άvoΙXτη μα και τραχιά, με δραματικες 6ψεις ώρες

ώρες, δ ιεργασία ττ-οο σημαδεύεται έσωτερικά άττ' τά θεωρηηκα 
γεγονότα (&vάπτvξη , διορθώσεις, άνακατατάξεις) τα ΣUWφασμένα 
με την έπιστημovικη γνώση έVΔς ορισμένα) άνηKειμένou : τις Σvv
θήκες, τoUς μηXανισμoUς κα; τις μορφές της "Πάλης τών τάξεων 
- την έπιστήμη τής Ιστορίας με δυΟ λόγια. 
Ή έπιστήμη αίιτή , λοιπόν, εΤνα ι φανερό, δε 6γαίνει πάνοπλη 

άττ' το κεφάλι τοϊι Μάρξ. Ά Ρ Χ ί ζ ε ι άπλα και μόνο το 1845, 
και στο ξεκίνημά της δεν Ιχε ι άκόμα πετάξει ά-πο πάνω της όλό
κληρο το παρελθόν της, δλη έκείνη την Ιδεολογικη και φιλοσοφικη 
-προΤστορία μέσα άττ' την όποία ξεπήδησε. Και δΕν εΤναι περίεργο 
ττ-oV γ ιά ενα διάστημα σvvεX'ζει να κου6αλό"ει ΙδεολογlΚoVς δρouc; 
και φ ιλοσοφικΕς κατηγορίες που όργότερα ξεΦΟΡτώνετα ι . 

'Οπότε μποροΟ με vό:: "Ποvμε: προσέξτε τΟ: εργα τoV Μάρξ, 
κοιτάξτε ττ-ώς γεννΙoVVΤαl, διορθώνοντα ι κι άναπτύσσοντα ι ΟΙ έπι
στημονικές του εννοιες, κι όφoV ό Τζών Λιούις έπψένε ι νΟ: μιλά 
γ ι ' αίιτο το πράγμα, θό: δείτε δη παράλληλα ΟΙ δυΟ φιλοσοφικΕς 
κατηγορίες ττ-ου κληρονόμησε όπο το παρελθόν κι έχουν διατη

ρηθεΤ ΣΆv κατάλοιπα, ή άλλοτρίωση κι ή άρνηση της άρνησης , 
έξαφανίζOVΤαι σιγα σιγά. ·Όσο προχωράμε μΕς στο χρόνο, όλο 
κι έξαλείφovται αύτΕς ΟΙ κατηγορίες. «ΤΟ Κεφάλαιο> δt μιλά παρΟ: 
μ ιά μόνο φορό: ξεκάθαρα γιά την 6ρvηση της άρνησης , μα άπό 
την άλλη μεριά εΤναι άλήθεια πως έπαvαλaμ 6άvει συχνά τον δ Ρ ο 
άλλοτρίωση . "Όλα αίιτα δμως έξαφανίζovται όλοκληρωτικα στα τε
λευrαία κεί μενα τov Μάρξ κα; στΟν Λένιν δέν ίιπάρχει ούτε iχvoι;; 
τouς."29 θά μπορούσαμε λοιπΟν ν' άρι<εστoVμε στη σκέψη δη: 

τεκμήριο εΤνα ι ή τ ά σ η . Ή έπιστημovικ'ι έργασία τού Μάρξ πα-

28. Ό At'lI'l σχιτι1C4 μt τή μaHτη τoG ΙμΠΙΡΙοΣλιομοΟ lλ'ΥI : _Ή μελέτη 
ιxιJτT] • .irh τή "'''ση τη,. eι'l Αχ' ι 1tψ μ6'ΧΙ ι1ΡχΤ]' IJt'l Αχιι τέλος;, δMl; 
Υε,lΙχ& fι ιπιστημη. . ( _Ή Χριωχοπ!\\ τ~; Διιlτlpη, Διεθ'lof.l,. ) . 

29. llptmc, στ' ΙΙλfιθιιoι, '1~ μή'l Ιχι ι ; 4Ησ ΙΠ'XΙ!ΡTιμot c.z.'1 <iTMllIfT] 
τ9jf . :i'lθρωΠΙO"tιχ'/j, ..,ιλoσσ,Ι~~ 100 ΛΙ'ιΙ'l, ΥΙ! '1~ φt.i'lllι, '1~ πρ06iΗι:ι, τι , 
λΙΥοστέ; Υριψμ~; iπ.ό τή'l . " ΑΥΙ« OΙxoyέ'l, ιa; . (1844) π.otι d'l Τ t Υ Ρ οι Φ ι 
ό Aέ'lI'l οτ\\ τετρci.διoι τω'l οημ.ιιώσιώ'l W\!. Ό Τ!;ώ'l ΛιΟΟι; ~ι IJco"t6.tII οΙ!τι 
μπpoo~ιi ο' ιWτ6 16 Υιλο!ο φ:ιι'Ibμι'l'O σχολ ΙlJ.σμο(J. 
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Ρουσιάζει τήll τάση 11' άπαλλάσσει το φγο του άπο τις σUΖη
ToύμεVΕς φιλοσοφιιι;ες κατηγορίες. 

3. 'Ωστόσο αιίτό δεll είVΑΙ άρκετό. Και vΆ ή αιίτοκριτική μου. 
Τ' δη δε στάθηκα ΠΡοσεχηκδς στο γ ε γ ο 11 Ο ς πoι.J έπιση

μαίιιε ι 6 Τζώll Λιούις, στηll παρουσία δηλαδη τωll παραπάνω φιλο
σOψΙKΩV KατηγOΡΙΩV μ ε τ ά τηll «έπιστημολογική τoμή~, όφεί
λεται σ', έΙΙΑV ούσιαστlκο θεωρηηκο λόγο: ταύτισα τήll cbnστη
μολογικη (έπ ι στ η μοιιι κ ή) τoμή~ με τη φ ι λοσοφ ι κη 
έπαιιάσταση τοΟ Μάρξ. Πιο σιryKεKριμέVΑ, σκέφτηκα τη φιλοσο
φικη έπαιιάσταση τοΟ Μάρξ σαι,. ταυτόσημη με τηll e-έπιστη μολο
γικη Toμή~. Σκέφτηκα δηλαδη τη φιλοσοφία με το μovτέλo «της» 
έπιοτήμης, και λογικά, κατόπΙIl αιJτoU, έγραψα πως το 1845 δ 
Μάρξ έκαvε μιά δ ι π λ ή «ομφ, έπιστημοllικη κ α Ι φιλοσοφική 

Αύτο εΤvαι λάθος. EIIIQI bια παράδειγμα της θ ε ω Ρ η τ Ι κ ι
σ τ ι κ η ς (όρθολογιστικης - θεωρησιαχης) παρέκκλισης πoι.J rn
KpIva στη σύvτoμη αύτοκριτική μου στηll ΕΙσαΥωγη της Ιταλl
κης έκδοσης τού «Διαδάζοντας το " Κεφάλαιο"» (1967) πoι.J 
ξανατυπώθηκε και στηll άΥγλικη ΙΚδοση.30 ΣΕ πολι) xovτρες γραμ_ 
μες το λάθος αύτο σι..ιvίσταται στο ....α θεωρείς στι η φιλοσοφία 
εΤνα ι μια έ π ι σ τ ή μ η , ΚΙ στl σΑV κάθε έπιστήμη εχει: 1) εvα 
ά 11 Τ Ι Κ ε ί μ ε 11 ο, 2) ένα ξ ε κ ί 11 η μα (τηll «έπιστημολογικη 
τομή» τη στιγμη που ξεπΡο6άλλει μέσα στο προεπιστημOVικό, 
Ιδεολογικό, πολιτιστlΚΟ στερέωμα), και 3) μια Ι σ τ ο Ρ ί α (Μ
λογη με τήll ίστορία μιας έπιστήμης). Αύτο το θεωρητικιστικο 
λάθος βρηκε τηll πιο ξεκάθαρη κα! γνήσια ΙΚφρασή του σττ) φόρ
μουλά μου: ή Φιλοσοφία εΤvαι «Θεωρ[α της θεωρητικης πρα
χτικης».31 

Άπο τότε κι Uστερα άρχισα vό: CSloρθώll(,,»> τα πράγματα. 
Σ' fνα μάθημα φιλοσοφίας για Έπιστήμονες πα) χρονολογείται 
άπο το 1967, και μετά στο «ΛΈVΙII κα! ι'ι φlλοσοφίΦ (Φλε6άρης 
1968) διατύπωσα άλλες προτάσεις: 1) η φιλοσοφία δεν rTvaI 
(μία) bnστήμη, 2) δεν έχει ΆVΤΙKείμεVO, με τηll έννοια πω η 

30. Η tρlλa.μ6ivοvτα;1 καΙ στη !~IXPή ΙΧδοσ'l1 ~ofί Ure Le CapiItlI, ,x~ . 
1ιIαιmερ6, 1968, τόμο 1. 

3t . ·Ολε, οΙ διορθώσι l, 1".00 tr.ι!φφ~ σ ' αΔ~η ~η δlα.τόπωσ'l1 (:::.χ. oθaw. 
ρΙιιι τi'l, θ cωρ'Ι1 ΤΙΧ'ιΊ, roραr.xttxl'j; Ot Tj δια.",opι:t t'l1' Ι •• tI, ,ιλ J.. e, TtρaoXtIxi,~ , 
· θ. ιιφΙα. tιϊi~ llt\U)txaot6\v r.~::ιrωri'j, τιϊiv rιώσιωv-, " "'Τιίl~ (ιΙιxlil'lι X~! 
x~lvwvIxw~ σullθτιxijι~ twV δι~tχ::ισl6ιv r.α;Ρ:ιrωri!, τω~ rιιlισeωv . , χΙ:::. οτό 
" ι ιΔ tόv i\Hp;;'" χαΙ ~Δια;δ~OY1α, tό "Κeφ:tλιιιιο" . δέv Ιθιr::ιv 1'iJ ρις::ι 
τσΟ λΙΙθοο, . 
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έπιστήμη έχει έvα: ΆVΤΙKείμεvo, 3) η φιλοσοφία δεν Ιχει lστopiα 
( με τηllέννοια 'Πα) η έπιστήμη εχει μια Ιστορία), κα; 4) ή φιλοσο
φία εIvαι ή πολιτική στό χώρο της θεωρίας. Τώρα, με μεγα

λύτερη άκρίδεια, λέω: η φιλοσοφία εΤVΑI, σε τελικη ΆVΆΛυση, τα
ξική πάλη στη θεωρία. 

ΟΙ ΣVVΈΠειες για τά λεγόμεVΆ μας: 

Ι. Δεν εΤvαι ΔWΑΤo ν' άvάyouμε τη φιλοσοφία σε rnιστήμη , 

τή φιλοσοφικη έπαvάσταση τού ΜΟ:Ρξ σε cέπ ιστημoλoγΙKη τομή». 

2. Ή φιλοσοφικη έπανάσταση τou Μάρξ κατεύθυνε τηll «έπι
στημολογική τομή» του σαι,. Ιllας em' τως δρouι:; δuvατότητ&ς της . 

Μποροίιμε, βέβαια, έχοντας σο6αρό: επιχειρήματα vΆ Uπoστη

ρίξouμε δτι fι φιλοσοφία, δπως εΤπε ό Χέγκελ ιι;ι δπως το έπΑVΈ

λα6α κι ΈΥώ στο «Ν.νιll κα; fι φ ιλοσοφίΦ, cάργoπoρεϊ~ πάντοτε 
σε σχέση με την rnιστήμη, 11 τ1ς rnιστημες. Άπο μ ιCι:v άλλη όμως 
άποψη, πoι.J έδώ ε1vαι οόσιαστιιι;ή, όφείλouμε να πούμε το άvτί

θετο και vά Uπoστηρίξouμε τηll όνrίληψη δτι στηll Ιστορία της 

mcέψης τou Μαρξ η φιλοσοφικι) έπανάσταση ό:vαyKαία κατεύθυνε 
τηll έπιστημοllικι) αιιακάλυψη κα1 της ωωσε τη μορφή της: τη 
μορφη μιάς έπαναστατ ικ ης έ'Π Ι σ τ ή μ η ς. 

3. Στίς περιΠ'Τώσεις άλλων rnιστημωv τις περισσότερες φορές 
στερούμαστε μελέτες κι άποδείξεις, στηll περίπτωση δμως τού 
Μάρξ μποροίιμε ....α πούμε πως και τα δuσ σuμ6αίvouv cταvτό
xρollιn : και φιλοσοφικη έπαVΆσταση και έπιστημολογική τομή. 

την έπιστημολογικη δμως cτoμι)>> KατεUΘΎllει ή φιλοσοφική έπα· 

νάσταση. 

''Ας δoUμε τί σημαίνει αύτο σvyKεκριμΈVΑ: ό lιεαρΟς Μάρξ, γέν

VΗμα καλης άστικης οΙκογέιιειας στη Pηιιαvία, μπαίνει στή δράση 
σαι,. άΡXιouνr&Kτης μ ιάς έφημερίδας της ρηΝΑVΙKης φιλελείιθερης 
μπouρζouαζίας. Βρισκόμαστε ατά Ι 84 Ι. Ό νεαρός αίrrδς κι άξιος 
διαvooίιμενoς θά γνωρίσει μέσα σε τρία - τέσσερα χΡόιιια μιά κε· 
pαullOδόλα έξέλιξη σ τ ή 11 Π ο λ ι τ Ι Κ ή. Θα περάσει άπο το 
ριζοσπαστικο άστικο Φlλελευθερισμο (Ι 84 Ι -1842) στο μικροα
στικό κομμouvισμο ( 1843-1844) , κα! μετα στοll προλεταριακο 
κομμowισμο ( 1844- Ι 845). Αιίτά ε1vαι άδιαμφισβήτητα γεγονό

τα. Παρατηρούμε λοιποll πως αύτη ή πολιτικη έξέλιξη συνο

δεύεται με άπόλυτη σχεδOv άκρίδεια άπό μια φιλοσοφικη έξέλιξη . 

Πράγμα πoιJ σημαίνει στι TΑVΤόxpovα, σ τ ή φ ι λ ο σ ο φ ί ο , 
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δ \/εαΡΟς Μαρξ θό: περάσει &ΠΟ Ιvαv ύποκειμενlκό νεο-χεΥκελιοοιι
σμό (τίm"oυ KΑVΤ και Φίχτε) στό θεωρητικο άνθρωπισμό (Φόυερ

μτταχ), πριν τον ό:πορρίψει κι αυrOν για να περάσει σε μια φιλο
σοφία που δε θα εΤl/οι πια προσηλωμέιιη στην «ερμηνεία τoU κ6-
σμ~: μια φιλοσοφία πρωτοφανέρωτη, ύλισTllο).ιπανασταTlκή. 

"'Αν βάλουμε δίπλα - δίπλα την πολlτικη και τη φιλοσοφική εξέ
λιξη του νεαρoCι Μάρξ, δλέπουμε: 1) δη ή φιλοσοφική τOU εξέλιξη 
κατευθύνεται άπα την ττολΙΤIι<ή του εξέλιξη, καί 2) ότι Τι έπιστημο. 

ιιική του άναιι;άλUΨΗ (η «τομη:t) κατευθύνεται άπο τι) φιλοσοφική 
του έξέλιξη. 

Πραχτικα αυτό σημαίνΕΙ: μόνο δταν ό νεαρός Μάρξ «ξεκαθά

ρισε τους λογαριασμούς του με την πρωτίιτερη φιλοσοφική του 

σννείδηση» (1845) ΚΙ εγκατέλειψε όριστικα τις φιλελεύθερες άστι

κές, πΡ&τα, και τις μlκροαστικΕς έπαVΑσταΤΙKές, έπειτα, ταξικές 

θεωρητικες θέσε ις του για να υΙοθετήσει (εστω και σα γεv ΙKEς 
αρχες άπλα και μόvo πάνω που σήκωνε ΠΑVια άπ' τα παλια λι

μάνια) VΈες ταξικες θεωρητικές θέσεις, bτΑVΑστατΙKές - προλετα
ριακές, μόvo τότε μπόρεσε vό: θέσε ι τις δάσεις της έπιστημονικης 

θεωρίας της Ιστορίας σαv Ιστορίας της πάλης των τάξεων. Σ α ν 
γ ε ν ι κ έ ς ά ρ χ έ ς, το ξαναλέω, γιατι χρειάστηκε άρκετ6ς και

ΡΟς για ν' ό:vαγνωρίσει και vό: κάνει χτημα του τις VΈες αύrες 

θεωρητικές θέσεις. 'Αρκετός καιρός μέσα σέ μια άKατάτrΑVΣΤη 

πάλη για ν' ό:vαχαιτίσει την πίεση της άστικης φ ιλοσοφίας. 

4. Με 6άση αύτα μΠopoVμε ν' άντιληφθοϋμε τη διαλειπτ ικη 
έπι6Ιωση κατηγοΡιων σπως ή &λλοτρίωση και ή άρνηση της άρνη
σης. Μάλιστα. Λέω διαλειπτικη έπι6ίωση. Γιατl πέρα άπΟ την 

τ ά σ η τους να έξαφΑVΙστoVν στο εργο τού Μc:φξ δτΑV το τrά

povμε στο σύνολό του, πρέπει να ύπολογίσουμε κι ΙvΑ περίεργο 
φαιVΌμΕVO: την έξαφάνισή τους σ ' όρισμΈVα εργα και την έπανεμ

φάνισή τους ά ρ γ ό τ ε Ρ α. Για παράδειγμα, οΙ δυΟ προκείμενες 
κατηγορίες δέν κάνουν την έμφάνισή τους στο «Mαvιψέσται και 
στην «'Αθλιότητα της φιλοσοφίας» (που δημοσιείίτηκε άπο τον 

Μαρξ το 1847), στη « Συμδαλη στήν Κρnικη της Πολιτικης οι

κovoμίας:. (πού δημοσιεύτηκε άπο τον Μαρξ το 1859) μoιάζovν 
συγκαλυμμένες άλλα στα «GrundrΊSs~, πρόχειιχχ χειρόγραφα του 

Μό:ρξ των χρόνων 1857-1858 (που δε δημοσιεύτηκαν 
άπδ τΟν Μάρξ), γίνεται συχνά λόγος για 'ΤΙΙν ίιλλοτρΙωση. Άπο 

[να γράμμα του στον "Ενγκελς, ξέρουμε πως στα 1858 δ Μαρξ 
εΤχε ξαναδιαδάσει <ιτυχαίω τη <ιΜεγάλη Λογικη"b τoV Χέγκελ, κ ι 

εΤχε καταγοητευτεί. Στο «Κεφάλαιαι, τέλος, στα 1867, γίνεται 
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άκόμα λόγος για τήν &λλοτρίωση, πολύ λιγότερο πάντως, κι 000 
για την άρνηση της άρνησης μόvo μια φορά, κλπ.31 

~Oπως και vΆ 'χει το πράγμα, δίχως άπο τή μεριά μας νά θέ

λουμε να προκατα6άλουμε τις μελέτες πou 'Πρέπει vό: γίνουν για 

τήν κατανόηση της α ν τ ι φ α τ ι κ η ς διαλεκτικης πΟΟ διέπει τη 
διαμόρφωση τoU Μαρξ και την bτεξεργασία τoU ερΥου του, το γε
γovOς εYvαι Ιvα: ή μαρξιστικη έπιστήμη της Ιστορίας δεν προχώ
ρησε, σπως μας λέει το κλασικο 6 Ρ θ ο λ ο γ ι σ τ ι κ ο σχημα, 

σ' ΕUΘΕία γραμμή, χωρΙς δυσκολίες κι έσωτερικές σvyKρoιJσεις, 
άπο μόνη της, έχοντας γι ' αφετηρία τό «σημείΌ μη-έττιστpoφ~ 

της «έπιστημολογικης τoμης:t. 8έδαια, «ση μείΌ μη-έπιστΡοφης> 
ύπάρχει, ά λ λ Ο: γιΟ: vΆ μή ξΑVαKυλίσει πρΟς τα πίσω πρέπει vO: 
προχωρά, και για vό: προχωρήσει, τι δύσκολος άγώνας! rtαTi, 
δ:ν στ' άληθινά ό Μαρξ χρειάστηκε να περάσει σέ ττρολεταριακες 

ταξικες θεωρητικες θέσεις γιΟ: vό: θεμελιώσει την έπιστήμη της 
Ιστορίας, αύτό δεν εγινε μοvoμΗΞι:ς oUτε μια για πάντα. WΕπprnε νά 
έ π ε ξ ε Ρ γ ά ζ ε τ α ι αύrές τις θέσεις κατακτώντας τες σε μια 
δlαΡκη πάλη έvάντια στΟν άντίπαλο. Μια φιλοσοφlκη μάχη πoU 
ΣVΝέXlσε μέσα στόν ίδιο τόν Μαρξ και το εργο του, κι εΤχε γι' άν

τ1Τ1μο τΙς αρχές καί τίς εννοιες της νέας έπαναστατικης Ιπιστή
μης. Ή μαΡξιστικη έπιστήμη κατάκτησε τό έδαφός της σιγα - σιγα 
μέσα στη θεωρητική πάλη (ταξικη πάλη στή θεωρία) σέ στεvι) 

κι άδιάι<οττη σχέση μέ την πάλη τών τάξεων. Πάλη πα) διάρκεσε 

32. ΠρέΠΕΙ vt βΤμ«στβ "ΠΟλύ -προσβχτlκ.οΙ M.{ρνoνt~ τΙ, fIAι>σoφLx.t, 11(1-

τητοΡ{lΙ' μΙιι;-μΙιι;: τιιι;τΙ τό ά.ποφασιοτιχό τιά. τη ~φιjση. του , βΤνιιι λιτόtερα 
τό δνομ4. τους 1Ι(1Ι πιpισσδtllpo fι oλBIt(IUprCd "t(IU, μέοιι οτό θβωρητιχό πλιιΙσιό 
τo~. rtd. τό ι!ν μ. Ι ιι χιιτητορΙcz aTvczt δλιO"tιχή -ij !/)ειι;λιοτιχή, ο. τ.ολλέ, 
περιΤ.τώσιι, πρΙΠιι ν' d.πα.vτήσοομe σΙΙν τόν Mιi.ρ,: _i'ιιρtdτιιι • . " Ώστόοο 
ύπιipχoυν μεριχΙ, δριιι;χέ, -ιtεριπτώσει ,: /)t ΙSλiπω, λότοιι χάρη, τΙ θβτιχό 
μΤ..Qpo!jμi vli Π8ριμι!νouμβ dπό την χιιτητορΙιι; tij, <iρνηση, t9l, !ρνηοης "ιtOό 
κου6ιι;λΙΙ Ινιι; d/)ιόρθωtΟ Ι/)ειι;λιστιχό φoptΙο. ·ΑντΙθετιι;. Ή χο;τητορΙιι; IiHo
τρΙωση μοσ φιι;(νιι τιι;ι πώς μπορll! νά. -ιtpoσφΙΡΙ I μεριχέ, τ.ροσωρινΙ, δπηρll
cIs" d.λ.λά. xιiτω ,χΜ μotli ά.τ.,όλιιτη /)ιπλή προσπόθιση: 1) νli την .~εxό
φouμε. ά.πό xιf.θι etaou, φιλοσαφΙιι; τ;ΙΙ, 'πριιηισποΙηση,. (τι τοil φβτιχι
σμotI τι τij, liνtιχιιtμβνοποΙηοη, tlX.Uto!) 7.οό /)Ιν ε !νιιι ΠΙΙΡIi μotli ά.νθρωπολοτιΧή 
πt.φιιλλιιτή toII !/)βιιλιομ.03, χιι;! 2) ν li σuφτo!)μ.ι την άλλοτρΙωσ"l) δπό την 
!ννοιιι tiJ, 4xμeτιf.λλιυση,. }Ιέ -ωότ"/) τή /)InA'ij προσπόθεοη, 11 χιιτητορΙα tij, 
αολλοτρΙωση, μπορ .. τ , σέ μotli πρώτη a-ι;ιτμη (ΎΙι.ι:t! μeτό; ~,~αν~ιtaι μ.!σιι 
στό d.ποτιiλισμσ;) vli ,ιφ6τει άπό μιά. xιιθιιρd μeτρ1jσιμη &ηλι:ι/)ή ο!χονομι
στιχη ciντιληφη τιά. τήν (ιπ~ριιΕΙcz. χιιΙ νά. μd, μπά.σβl στην Ι/)Ιιι τ.ώς μtσα 
a-ι;"ij'>' Ιxμ.tτιiλλενση ή δπερα~Ια δt /)ιιιχωρΙ~ιται άτ..ό τι, σιryxllxριμΙνε, χιι Ι 
δλιχ~, μopφ~ς ~,ιιτωτij, "1:"/),. ΜοΟ φιιΙνιιτιι;ι πώς "ItOλλά. χεΙμιινιι, lirh τά. 
GrundriSSt! καΙ τό .K~φ;;λιιι"., διι:Ινοον τ..ρό, ιι:6τ"ij την !ννσ ιιι . :3: έρω :π~\I~ω, 
πώ, μιριχά. !λλιι: !!ιι:Ινouν πρδ, μottv !λλ"/), "ΠΟλύ :πιό /)ιφσΡοόμινη. 
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όλη τη ζωή "ToV ΜάΡξ, κι tξακολώθησε μετα &Π' αίιτΌV στο έ?Υα
τικο Κίνημα, όπου κρατά άκόμα σήμεΡι:χ: μια πάλη χωρΙς τέλος. 

Μπορούμε λοιπόν, vό: έννοήσουμε στΙς γΕVΙKές τους &ρχΕς του
λάχιστο, 'ToVc; λόγους της έξαψαιιισης και των κατοπινων μερικών 
έπανεμφανίσεων δρισμέVΩν κατηγοριών στό εργο τού Μαρξ σΑV 
έπιδιώσεις καΙ δοκιμές, προχωρήματα καΙ πισωκυλίσματα μ~ς 
aτή μαιφόχρονη σUVΔUΑσμέVΗ πάλη για την κατάκτηση ταξικωll 
θεωρητικων θέσεων και τη συγκρότηση της έπιστήμης της ίστο
ρίας. 

~Oταν έλεγα: ή «έπιο-τημολογική τομή:. ερχεται πρώτη και ε111αι 
ταυτόχρονα καΙ Φ ι λ ο σ ο Φ Ι κ iΊ «τομή., διατVπωνα δUΌ λα
θεμένες θέσεις. Γιατί στην περιπτωση τού Μαρξ πρώτη έρχεται 
ή φιλοσοφικη έπΑVΆσταση - κ ι αύτη ή έπανάσταση δεν εΤναι 
μια «"Τομή». Έδ&ι, ή ό:πλη θεωρητικη δΡολογία εχει τη σημα
σία της. "Αν δικαιούμαστε να κρατήσουμε τον όρο «τομη» γιά 
vΆ "Προσδιορίζουμε το άρχίνισμα τής έπιστήμης τής Ιστορίας, 
το σημάδι τής εΙσδολής της στο χώρο τής κουλτούρας, α(πο το 
σημε,ο «μη-έπιστpoφής~, δεν μποροίιμε να χρησιμοποιούμε αίι

τΟν τον όρο «τομφ και για τη φιλοσοφία . Στην ιστορία τής 
φιλοσοφίας Oτrως και σε πολύ παρατεταμένα έπεισόδια της τα
ξικής πάλης, δεν μποροΟμε vό:: μιλαμε πραγματι κα για σημε,ο 
μη_έrrιστροφής. Θα μιλάμε λοιrrον για φιλοσοφικη «έrrαvCισταση» 
(άκρι60λογώντας στην -περίπτωση τού Μάρξ). Ή εκφραση αύ
τη ε1ναι σωστότερη γιατl -μάρτυράς μας έδώ και πάλι οι 
έμrrειρίες κι άπόηχοι της ταξικής ".άλης- δλοι ξέρουμε ".ώς μια 
έrrανάσταση tίρίσKεται ".ΆVΤOτε έκτεθειμένη σ' έrrιθέσεις, "Πισωκυ
λίσματα, παλινδρομήσεις, &κόμα και στον κίνδυvo τής άYτErrαvCι
στασης. 

Στη φιλοσοψία TirrOΤE δεν εΤναι Ρ ι ζ Ι κ α καινούριο, άφοΟ 
Θέσεις παλιες έπιζούν η ξΑVΑζoOν, έπΑVΑΛαμδΑVΌμενες και μετα
τοπιζόμενες μέσα σέ καινούριες φιλοσοφίες. Τί".οτε ώστόσο δέ 
Ρι.ιθμίζεται ό Ρ ι σ τ ι κ ά. 'Υπάρχει πάντοτε το πήγαιν ' Ελα των 
άνταγωνιστικων τάσεων, των «άvαζωττvρωμάτωv.., κι ΟΙ παλιότερες 
&κόμα φιλοσοφίες εΤναι πάντοτε lτoι μα; νά δρεθoϋv στην πρώτη 
γραμμη του πυρός, μεταμφιεσμένες κάτω άπο καινούριες μορφές, 
και μάλιστα τις πιο έΠΑVαστατΙKές. Γιατί συμ6αίνει αίιτό; 

Γιατl η φιλοσοφία εTvαι, σέ τελικη ΆVΆΛuΣΗ, ταξικη πάλη στη 
θεωρία. Γιατl άπΈVΑΝΤι στις έπαναστατικες τάξεις ύπάρχονν πάν
τοτε ΟΙ σUVΤηρηΤΙKες κ ι CwτιδραστΙKες τάξεις που κατέχουν 'ΤΙΙν 
έξουσία - κι ότΑV αύτη την έξouσία την χάνouν άπ' τα χέρια τους 
δεν παραιτοϊινται άπ' τηll έπιΘVμία vΆ 1fάρouν το αΤμα τους -πίσω. 
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'Ανάλογα με τη συγκυρία θά ΠΡοασπίσονν την έξovσία τους, η θΟ: 
πρωτοστατήσουν ένάντια στην καΙvoVρια έξουσία με πρόσχημα 
έτοιίτην η έKείVΗ τη φιλοσοφία: τη φιλοσοφία ττου τις έξυπηρετεϊ 
καλύτερα Ιδεολογικα και πολιτικά, εστω κι αν ερχεται άπο τα 
Βάθη της ιστορίας - άρκεϊ vό: τιιν «σOυλOUΠώσO~ λιγάκι και ιια 
την περάσονν με το δερνίκι τού έKσuyXpollισμoύ. Σε τελικη άνά
λUΣΗ, οΙ φιλοσοφικες Θέσεις «δεν εχονν ήλικίαι. Μ' αύτήν, άλ
λωστε, τηll εννοια μπόρεσα νό: έπΑVΑΛά6ω, άμ6λύvoντάς τηll, τήll 
κουδέντα τω Μαρξ στη «ΓερμΑVΙKη ' Ι δεολογία»: «ή φιλοσοψία 
δεν εχει ίστορίαι. 

nραχτικά, άρκεί πράγματι ή άστικη Ιδεολογία να έKμεταλλΕU
τεl τη δοσμένη κατάσταση τής πάλης των τάξεων για νό: κάνει τηll 
παρουσία της πιο πιεστική, κ ι άμέσως ή άστικη φιλοσοφία εΙσδύει 
μέσα στον ίδιο το μαρξισμό. Ή ταξικη πάλη στη θεωρία δεν εΤναι 
μια κou6έντα. ΕΤναι μια πραγματικότητα, μια τρομερή πραγματι
κότητα. Δίχως αι.iτην δεν μποροϊιμε vό: καταλάδουμε oVτε τή δρα
ματικη Ιστορία τής διαμόρφωσης τής σκέψης τσV Μάρξ, oVτε και 
τις «σ06αρες άπειλες~ πού όρθώνοιιται άκόμα σήμερα, στα 1972, 
έVΆVΤια στην «όρθοδοξίαι πού προασπίζονται μερικοί κομμov
νιστές. 

~Aν πιστέψουμε τΟν Τζων Λιούις, ή δραματική Ιστορία τού 
Μαρξ και της σκέψης του περιορίζεται σε μια ηρεμη ΠΑVEΠιστη
μιακη καρ ιέρα! Κάποιος Μαρξ έμΦΑVίζεται o-ro φιλολογικο και 
λογοτεχνικό προσκήνιο' τrάρα πολύ φυσικά, άρχίζει νό: μιλά περί 
πολιτικής στΟ «Μανιφέo-rCl>, κατόπιν περι οΙκονομίας στό «Κεφά
λαιCl>, μετα Ιδρύει και διειιθι.ίιιει τηll nρώτη Διεθνή, δείχνει έπιφίι
λαξη άπένανη στην έξΈΥερση τού nαρισιcιV, επειτα σε δ ιάo-rημα 
δυό μηνών παίρνει μιά κι έξω θέση ύπερ της Κομμούνας τοΟ nαρι
σιου, πολεμά τούς ΆVΑρxΙKαJς, τούς προνντονικούς, κλπ. ~Oλα 
τoVτα δέ, κανένα πΡό6λημα, κανένα δράμα δεν τα σκιάζει, πέρα 
μακρια &Π' τούς KίVΔtJVOιJς τής μάχης, ττέρα μακριά άπ' τις άπει
λές, τα έρωτήματα, τά tίάσαvα της ΆVΑζήτησης τής 4:άλήθειας» 
μέσα στην ίδια τη μάχη. ΣΆV καλδς 6:στδς διανοούμενος, 6VΘισμέ
νος μες στις σκέψεις του Οπως καί στΙς άιιέσεις τής ϋπαρξής του 
όMCι:ρξ σκέφτεται ττάντοτε ίδlα,χωρίςέπανάσταση, 
χωρις «Toμή~: «6 άνθρωπος φτιάχνει την ίo-rορίαι με την «αρνηση 
της άριιησης>, κλπ. nρέτrEt νά μην εχεις καμια έμπειρία, μπορω 
vό: πω, η 11' άρνιέσαι την έμπειρία άπό την πάλη των τάξεωll γε
νικά, και &ΠΟ την πάλη των τάξεων στη θεωρία και σπο τήν &πλή 
έπιστημονικη ερεVΝΑ για vό: δίιιεις το δικαίωμα vό: λέγονται τέτοιες 
6:voησίες καΙ να έξευτελίζεις μέ τέτοιο τρόπο τη ζωή και τα δά-
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σcnια τού Μό:ρξ, κι ί5λων τωll κομμovvισrωll (κι όλωll τΏv έ'πισrημό

VΩV ποι) 6 ρ ί σ κ ο u v κάτι). Γιατ1 ό Μαρξ δε «tlρίiKε. ό:τrλO: κάτι , 
άλλα στάθηΚΕ και ή Υ έ τ η ς τού έΡΥατικοίι Κινήματος για 
τριάντα πέντε χρόνια, cστοχάστηκο 6ουτηΥμένος μέσα στΟν 
άγΏVΑ, κι αν στοχάστηκ( κα) «βρήκα, αύτό εyιvε μ έ σ α κα) 
δ ι α μ έ σ ο u των άΥώνωll τοο 'Εργατικού Κ ινήματος. 

"Όλη ή Ιστορία τoU 'Εργατικοί} Κ ινήματος εΤvαι σημαδεμΈVΗ 
chτO κρίσεις, δραματικα γεγονότα, κι άτέλειωτouc; άγΏVΕς. Δε 
χρειάζεται να θυμίσω Ιδώ ταJς άΥώνες ,-00 και τα 'Πολιτ ικά του 

δράματα. 'Αλλ' dναφOΡO(O: με τη φιλοσοφία και μόvo, χρειάζεται 
τrαρ' δλα αιίτό: vΆ Vπενθυμίσω τoVς μεγάλους άγΏVες ,.00 "Ένγκελς 
και τoU λένl\l έlιάνΤια σπl διείσδUΣΗ της άστιl(ης φιλοσοφίας μέσα 
στο μαρξισμο καΙ τα έpyατιιc.O: κόμματα: άγώνα έVΆΝΤια στόιι [δω
λισμο τού ΝτύΡΙΥΥΚ καί τού Μ-περνστάι\l, δηλωμΈVων νεo-ICανrιcnιών 
καΙ τΏv δVo, πoV 6 θεωρητικός τους ρεΒιζιον ισμός σκέπαζε τΟν 11'0-

λιΤιΚΟ ρεφορμισμό, και τΟν πολιτικό τους ρεβιζιονισμό. 
''Ας ξο:νο:δ ια6άσει ό Τζων Λιούις τις τrρώτες σελίδες του cTί 

νά κάνουμε;:.. "Ενας ταπεινός διcxνooύμενoς που άκοίιε ι στό δνομα 
Λένιll &περασπίζετCXΙ έκεί μέσα «μ' ακραίο δοΥματισμό ... την όρθο-
δοξίι:χ» του Μαρξ «"Π"oU άττειλιέται άττο σ05αρoVς κινδύνους:. (λόΥια 
τού Τζων Λιούις). Μάλιστα, δ Νιιιν δήλωιιε πως ηταν τrερήφcxvoς 
Υια την κατηΥορία «σCΙ:V δογμστικoV:. "Π"OV τού έξαπέλυε ή διΕΘVΗς 
συμμαχία τών «κριτικών:. ρε6ιζιονιστών μ' έπικεφαλής τOVς C 6: γ
γλους φα6ιανους:. καΙ τOVς cγάλλοuς μ ινιστε~ 

Ρ ι α λ ι σ τ ε ς :. (λόγια τoU Λένιν). Μάλιστα, δ Λένιν δήλωνε πως 
ήταν ττερήΦΑVoς ττOV ύπερασπιζότανε την άττειλούμενη τταλια «όρ

θοδοξίco, την όΡθοδοξία τού ΜάΡξ. Μάλιστα, σκεφτότανε ττως διέ
τρεχε «σο6αροίχ; κινδίινοι..ις:.: τω ρεφορμισμού κα ί τού ρε6ιζιο
ιι ι σμού. 

Σ ήμερα άρκετοl κομμowιστές σκέφτονται καΙ KάI'ow το ίδ ι ο. 
Ότrωσδήτroτε δεν εΤναι πάρα πολλοί. 

ΜΕτσι fxoνν τά τrράyματα . Γιατί; Θα το δούμε. 

νπ 

Πρέπει 11' άττΑVΤΉσoυμε σέ δύο έρωτήματα : 

Ι . Για ποιό λόΥΟ σήμερα, στά 1972, κομμοννιστες σάν τΟν 
Τζων Λιούις ( και δεν εTvαι λίΥΟΙ) μπoρoW ν' άναπτύσσow άνοι
χτά μέσα σε κομμοννιστικα τrεριoδΙKα μια φιλοσοφία τrα) έιι::είvoι 
διακηΡ(ισσow Υια μαρξιστική, μα ττού δεν εΤναι τrαρά μια τrαραλ
λαγη της αστικής Ιδεαλιστικής φιλοσοφίας; 

2. Για "Π"οιό λόγο εTvα ι τόσο λίΥΟΙ ΟΙ κομμοννιστες φιλόσοφοι 
πω προσπαθοΟν να ύπερασπιστονν τη φιλοσοφία τού Μάρς; 

Για 11' άτταντήσουμε στα δVo τoVτα έρωτήματα πOV δεν εΤναι 
παρά ένα καΙ το αίιτό τrρέτrει, Ιστω κι αν δυσαρεστηθεί δ Τζωll 
Λιούις, νά κάνουμε λιγάκι πολιτικη Ιστορία. 

ΤΙς γενικές άρχές τις έδωσα στο «Για τΟν Μάρξ:. . ' Ν\λ' δ Τζων 
Λιού ις δε σuyKράτησε τις τroλΙΤ ΙKΙς του σελίδες. Ό Τζων A1CiItc;; 
εΤvαι καθαρΟ ττvεOμα. 

'Ωστόσο έγώ εΤχα ξεκάθαρα χαρακτηρίσει τα άρθρα πα) σuy
KεvrρώθηKαν στο βιβλίο μου « Για τΟν ΜΟ:ρξ:. σά φιλοσοφικές τrα
ρεμδάσεις μες στά τrλαίσια μιας πολιτικής κ ι Ιδεολογικης συγκυ
ρίας τroυ διεπόταν άτrό το 200 Συνέδριο και τη CΔιάσπαση:. τω 
διεθvoίις κομμowιστ ικού Κινήματος .Β Κι αν μού δόθηκε ή δwcrτό
τητα Υια τέτοιou είδους παρεμδάσεις, αύτο όφειλόταν στο 200 
Συνέδριο. 

ΠρΙν άτr' το 200 ΣιΜδριο δε δ ινότανε, άτro τα ίδια τα τrράy
ματα, άτroλίιτως καμιά δwcrτότητα σ' δτroιoδήττoτε κομμowιστή 
φιλόσοφο, ατή Γαλλία τουλάχιστο, να δημoσιiψει κεί μενα κάπως 
σχετικα με την τroλΙΤΙKη φιλοσοφία που δε θΟ: περιορίζονταν σt 
ΤΤραΥματιστικα σχόλια τrάvω σβ καθαγιασμένες φόρμουλες. "Ας 
άττοδώσουμε στο 200 Σννέδριο δ,τι τού άξίζε ι : άπο τότε και στο 
έξης αιiτδ γίνετα ι δVVΑΤό, και γιά νά περιοριστουμε στο Γαλλικό 
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Κόμμα, αύτο άπ' τη μεριά του "ατά τη συιιεδρίαση της Κεντρι"ης 
'Επιτροπης στο 'Αρζαντέιγ (1966) άναγιιώρισε στά μέλη του το 
δι"αίωμα της ερΕUllας "αι της φιλοσοφικης ε"φρασης. 

~Oμως ή «φιτι"η των σφαλμάτω~ τoV Στάλιν διατυπώθη"ε 
στο 200 ΣΥVΈΔριo με τέτοιους δpouς που άVΑΠόφευKτα προκάλε
σαν Μο πOO πρέπει να όνομάσουμε φοίιντωμα τών ά σ τ ι κ ω ν 
φιλοσοφικών "αl ίδεολογικώll θεμάτων μέσα στα ίδια τά κομμou
ιιιστικά κόμματα: "αl πΡωτα άπ' δλα σTOOς κόλπους τώll "ομμou
ιιιστών διανοουμένων, μα "αί, πέρα άπο τOOς διανooύμεvoυς, σ' δ
ρισμέvoυς ηγέτες, "αθώς "αl σ' δρισμέVΕς ήγεσίες. 

Γιατί; 
Γιατl ή «φιτι"η τωll σφαλμάτωνν του Στάλιν (πού δρισμένα 

-"αl πόσα, μάλιστα!- ήρθαll στο φως σΑV έγκλήματα) εγιιιε 
με τρόπο ξένο πρΟς το μαρξισμό. 

ΤΟ 200 ΣL1IIέδριο ασ"ησε φιτικη και κατάγγειλε « τ η 11 λα
τρεία τ η ς πpoσωπι"ότητας~ (τη λατρεία γεvι"ά, "αι την ΠΡΟ
σωπικότητα γενι"ά .. . ) "αι σvl'όψ ισε τΟ: «σφάλμαται τoU Στάλιll 
κάτω 6:π' τηll εννοια της «"Παραβίασης της σοσιαλιστικής ν ο μ ι -
μ ό τ η τ α ς ~. ΤΟ 200 Συνέδριο δηλαδη άρκέστηκε vά: καταγγεί
λε ι γ ε γ ο ν ό τ α πOO άποΡΡέουll άπο πραΧ1lκες τής ~ιoμικής 
ύπερδομής, χωρίς ώστόσο να τά ΣVΣΧετίσει, δπως όφείλει να κάνε ι 
ή μαρξιστι"η &vάλυση, γιά νά μποΡέσει νά τά χαρακτηρίσει: α ) 
μέ την ίιπόλοιπη σ06ιετικη ί.ιπεΡδομή, δηλαδη ttάvω άπ' δλα με 
το κράτος και το κόμμα, και β) μέ την ίιποδομή , δηλαδη με τις 
παΡαΥωγικες σχέσεις, τις ταξικες σχέσεις και τις μοΡφες τής 
ταξικής πάλης στην ΕΣ ΣΔ.34 

Άντι νά έξετάσει τις 4:ΠαΡαβιάσεις της σοσιαλιστικης νομιμό
τητας~ σε σχέση : α) με το κράτος σ υ ν τό κόμμα, και β) μέ τις 

34. Λένιν; .θιωρηι;ιΜ; .!J! χωρ&; χ(ψιά. ιiμφιδoλloι 1tdι, Ινά.μ.ισοι στόν χα
πιτσ;λισμό χοιΙ τόν χομ.μοονισμό μεσολιιδεΤ μιΙ όp ισμiνη μετοιδοιtιχ."/J τιερΙΟ&Ι,. 
ΆνΟΙΎχιιιστικΔ λσιπδν θά. τιpiTιe t νά. "'JΎXεντpώνε ι τά. χόρ ιοι χοφ(l'."ιιτηριστιχά. χσ;Ι 
τΙς !.!Jισμοιι",Ιες τιϊlν δ60 ΙXΌτιϊlν o!xovoμιxιϊlν ~ιϊlν 'tij' )(OινωνΙιtς;. Ή μετιΧ' 
6σ.ΤΙΧ"/J οχ~τ"/J πe ΡΙo.!Jος; .!J~V μπιιρε! mφά. νά. εΤνσ.ι μι& "'GW"!) τιιiλη , civιtμεσσ. 
στό ψuχιιρριtγημσ. τιι(l xα.πι~α:λισμo(l χαΙ τι] ΎΙννηση τοΟ xιJμμ.ouνισμoO , ~, 
&:λλιώταα:, dVιiμea:t ιιτό νιχημένο μ.ά. δχι χι Ιχμη.!Je~ιιιμιvο ΧιΧπιτσ.λιομό ml 
~ό Ύιννημένιι xt6l()'.l; ιiλλ' IiΜvα:μιι Xaμoμouv taμo6. ( ... ] οι -t.t'.t, σuveχ.ΙΙ;;Ο\J~ 
νd: 6πdpχouν χσ.Ι θ~ 6Tιιtρx.ouv χιιιΙ τ"ij ν tΠOX"/J 'tij' .!JιχτιtτορΙσ;~ ~00 1φΟλlτα:, 
ρ ισ.τou. [ ... ] ΟΙ τ.tξει, ΙΙ\JveχΙΙ;;ouv ν& ~πά.pXOUν, μ& χ.ιχθεμισ. 'tOI)~ (χει 6πο
σ~ IΤ μl't(1/!οΗς 't"ijV tπox"ij τij ~ .!Jιχτσ.τορΙα:, τolJ πpOλετα:pιιtτOU' χι ΟΙ ox..ta!L~ 
μεΤ~ό 'tOU~ ί,Ισou, lXauv μετσ.6ληθεΤ. Ή πdlη τιϊlν τ.tξεων .!Jtv ί'σ.λεΙ",ετιΧΙ 
Χά.τω ciπό t"/J .!J ιχτα:τορ{α: ~oσ πΡολετ:tρ ιιtΤΟ\J. ΠοιΙρνει 6;πλ& &)"λις μop",ι~ •. 
. ' 11 ο!χονιιlιΙΟΙ xι.tΙ tι Toalttιx"/J "t"ijv iπox"ij τi1, .!J ιχτα:τορ Ια:ς τοΟ ΠΡολeτα:ριιtτο'J >, 
. ·Απι.ι:ντοι. , Ύα:λλ . ι:κ/)., τ6ιl . 30, σελ. 103, 111). 
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ταξικες σχέσεις και την ταξικη πάλη , τό 200 Συνέδριο τΙς έξέτασε 
σε σχέση μέ ... «τηll προσωπολατρίαι, δηλαδη με μ ιά εννοια πού, 
6πως Ελεγα και στο «Για τον Μάρξ», δεν την σvvαvτα κ.ανεΙς στη 
μαρξιστικη θεωρ[α, άλλα πOO τώρα μπoρoUμε να πάψε δτι τη 
σvναντά κανεις κάλλιστα άλλοϊι: στην άστικη φιλοσοφία και στην 
άστι "η ψυχολογικη Ιδεολογία. 

'Όταν βάζουμε με τέτοιο έπίσημο τρόπο τους "ομμουνιστες 
φιλόσOΦOUς και τούς άλλους κομμΟL1llιστες 4διανooVμεvouς» στηιι 
«ΤΡΟΧΙCo της άστικης φιλοσοφίας καΙ Ιδεολογίας γιά vό: «κ.ΆVouμε 
κριτικη:t τών «σφαλμάτωιι:t ένός Kαilεστώτoς άπ' το όποίο κι αύτοι 
0\ ίδιοι εχουν ί.ιποφέρει, δέν πρέπει vό: μας κάνει καμιά έντύπωση 
που αύτοl 0\ κομμουνιστες φ ιλόσοφοl καί διανοούμενοι μπαίνουν 
φυσιολογικά στό χορΟ της άστικης φιλοσοφίας άφου άφήνουμε 
σ' έκείνη την τιμη vό: τον σέρνει! Δεll πρέπει να μας "άνε ι ένιίι
πωση που καταστρώνουν τη μικρη "αλη άστι"η μαρξιστικ.η φιλο
σοφία τους γιά τά Δικαιώματα τοϊι 'Ανθρώπου, εξαίροντας τον 
"Ανθρωπο και τά Δικαιώματά του με πρώτο - πρώτο την έ λ ε υ
θερία και την αλλη της δψη, την άλλο τρ ίωση . Στηρί
ζονται δέ6αια στά νεανικά εργα τσU Μάρξ που l5ρίσκ.ονται μπρΟς 
στά πόδια τους γι ' αύτον άκριl5ώς τό λόγο, και τραβάνε ίσια 
μπρΟς γιά τον &vθρωπισμo σ' δλες του τις μορφές! - είτε τον 
«ά"έρα ιο> άνθρωπισμο &λα Γκαροντί , είτε τον άνθρωπισμο σκ.έτα 
άλα Τζών Λιοίιις, είτε πάλι τοΙΙς «άληθιllOOς~ η «πpαyματIKOOς~ 
άνθρωπισμους διαφόρc..w ά}.λων, μέχρι κα! τΟν «έπιστημovικΟ. άν
θρωπισμο πιο πρόσφατα. 'Ανάμεσα στις ποικιλίες της φιλοσοφίας 
της άνθρώπινης 'Ε λ ε υ θ ε Ρ ί α ς κάθε φιλόσοφος εχει προφα
νώς το δικαίωμα να διαλέξει ε λ ε ίι θ ε ρ α τη δικιά του παραλ
λαγη τoU άνθρωπισμου! 

Πρέπει ένταJroις να είμαστε πολι) προσεκΤΙΚΟ! vΆ μη σvγXέ
ουμε κάτι πOO άπο πολιτικη άποψη δε σηκώνει σίιγ
xuση όταν τα γεγονότα δέν εχουν κοινα μέτρα και σταθμά. ΟΙ 
ΆVΘρωπlστΙKες θεωρητικες άντιδράσεις τών κομμουνιστών φιλοσδ
φων διανοούμενων aτή Δίιση, μα κα! στις 'AVΑΤOλΙKες χώρες, ε1να ι 
ενα πράΥμα. 'Ωστόσο πολιτικά θά 'ταν πολυ 6αΡι) vά κρίvouμε 
κα! να κατακρίνουμε έξαιτίας ένός έπιθέτου (<<άvθpώπIvoς~), "άτι 
σΑV το «σοσιαλισμο με ΆVΘρώπινo πρόσωπαι, &που ΟΙ τσεχοσλο
l5άκικες μάζες έκφράσαν τις ταξικες κι έΘVικές τους διαμαρτυρίες 
κι επιδιώξεις, &το κι αν ή μορφή του στάθηκε καμιά φορά ΣVγKε
χυμένη. Θά 'ταν μεγάλο πολιτικο λάθος vΆ συγχέουμε αύτο το 
μαζικο έΘVΙKO κίνημα μέ τΙς άvθpωπιστΙKες όνεφοφαντασίες των δι
κών μας φιλοσόφων της Δίισης, και κομμouvιστών &κόμα (η άλλων 



96 Aovl Άλl000Βρ 

τέτοιων φιλοσόφων στην ' Ανατολή). Ύ'Tfήpxαν ττολλοί διroιooύμεvoι 
στό τσεχοσλοδάκικο μαζικό tθvΙKO κίνημα, &λλCι: το κίνημα αύro 
στο δάβος 'ΤOU δεν ήταν 00 «κίνημα διανoouμ~: ήταν lνα 
λαϊκο κίνημα. 'Εκείvo πού ~θελε δ τσεχοσλο6άκικoc; λαOc; ήταν 6 
σοσιαλισμδς με έθνικη άνεξσΡτησία, κι δχι 6 dvθρωπισμός: ηθελε 
ενα σοσιαλισμό πoU το τr ρ ό σ ω τr ό του (κι δχι το σ ώ μ α 
TOU: δt: γεννιέται θέμα σώματα; μέσα στη διατιJτrωση ) vό: μην 

παραμορφώνετα ι όπα άναξιόπρεπες ΠΡΑXτιιcές, ΆVΑξιόπρεπες τόσο 
για τΟν ίδιο (τον τσεχοσλοδάκικο λαό: λαό με μεγάλη πολιτική 

'Παιδεία), 000 κα! για το σοσιαλισμό. ΤΟ μαζικο έθνικο κίνημα τοΟ 

τσεχοσλο6άκικou λαOV, άκόμα κι αν το σκέπασε σιωτη1 (ή άντί
σταση σwεχίζεται μέσα ση,! σιωτπ) ό:ξίζε ι το σε!Sασμo κα! την 
ύποστήριξη δλων τών κομμουνιστών. ·Οπως άκρι6ώς άξίζow την 

κριτ ιι<1'Ί δλι.w τΏv κομμowισ'l':)ν 0\ cώιθρωπισηκφ φιλοσοφίες η 
ΟΙ φιλοσοφίες τού «μαρξιστικού άvθρωπισμαn, είτε τού cάληθινού) 

είτε τού cbηστημοvικαn, τω" διανοουμένων της Δύσης (πού 
στρογγυλοκάθονται στις 1ΠXVεπlστημlooι:ες lδρες τους η άλλΟΟ). 

Νά γιατί μέσα στά δι.rnKα (κι οχ l μό\lO στα δυτικά) κομμov
νιστlκά κόμματα ίrπάρxow διάφοροι Τζων Λιούις. Και vά γιατl 

εΤVΑI τόσοι πολλοl. 

Νά γιατl στά ίδια κόμματα ίrπάρxovv καί κομμouvιστες φιλό

σοφοι πOV πάνε κόντρα στο Ρώμα. ΚαΙ vά γιατι εΤVΑI τόσο λίγοι . 

Νά άκόμα γιατl έπαναλαμδάvω άλλη μιά φορά, και για λό
rouc; καθαρό: πολιτικούς, τίς εόχαριστίες μου στο περιοδικό 
«Marxίsω Todap, περιοδικό τάί Κομμovvιστ lκoU Κόμματος ~
γάλης Βρετανίας , πOV δέχεται vό: δημοσιεύψε ι την όττάντησή μου. 

Πa.ρ Ισι, 4 ' ιοιι:ο.Ιοο 1972 

Π ή 
, \ \ , 

αρατ ρηση πανω σε μια κατηγορια: 

«Διαδικασία χωρΙς Ύποκείμενο καΙ χωρις Τέλος» 

Ό έκφραστΙKδc; αVτδc; τύπος ( <<διαδικασία χωρις Ύπoκείμεvo>, 
ωιαδικασΙα χωρίς Ύποκείμενο και χωρΙς Τέλος) (χει δ,τ ι χρειά
ζ~αι γιά ~ cn:OVΤ~I πάνω στις «ό,λoφάvεpι:ς άλήθειει;> τής KOI
VΗς λογlκης, της κυριαρχης Ιδεολογιαι; δηλαδη (κατά Γκράμσι) 
και vό: κάνει &vέξoδα ψ<xνσrΙKoVς &vτiτrαλouc;. 

, Γιά παράδειγμα, θά μοΟ άντιτάξow τά έξης: «01 μάζες) , ι.."... 
ΤQΙJTοις, κι «01 τάξεις) «άτταρτίζονταl) Cnτo ό: ν θ ρ ώ π ο υ ς! Κ ι 
av την Ιστορία δεν την φτιάχνει 6 "AVΘρωπoς (6" AVΘι:χ.moς σάν .. . 
c6:φαίΡεστΡ, ή, γιά vό: τής δώσοιιμε το 6:τrαΙΤoVμεvo 6ό:ρος, σάv .. . 
cθεωρησιαχη άφαίρεση» , την ψτιάχvouv ώστόσο ΟΙ σvyKεκρψέVOl, 
ΟΙ ζωντανοί άνθρωπο ι , τά 6:vθρώπIVΑ ίrπoκείμενα! Για vό: τό 
έδραιώσow μάλιστα αVτo θά mιαφέρouv τη «μαρτυρίΟ) τcιU ίδ ιου 
τω Μάρξ, την 6: Ρ χ η μιας φρασοίιλαι; άπό τη « 18η Mπρuμαί~ : 
c?1 άνθρωποι ΦΤI6:χΥΟιΝ την Ιστορία τouc; .. . ). "Ετσι UΠO την πίεση 
της 6λoφ6:vερης 'Αλήθειαι; και μιας nερικοπής , αιίτόματα θά κα
ταλήξow: "Αρα ή Ιστορία εχει «ύποκείμενα:>, και τά ίrπoκείμεvα 
αιίτα εΤvαι ΠΡοφαιιώς «01 άνθρωποι) ' Cipα col άνθρωποι) ε1vαι, αν 
οχι 10 Ύποκείμενο τής lστορίαι;, τουλάχιστο τα ίrπoκεί μεvα της 
lστορίαι; ... 

Δυστυχώς, αύτΟς 6 τύποι; cΣVλλOγιστlKης) δtν μπορεί vό: στα
θεί στα πόδια του παρό: χάρη σέ σvyxιJσεις, voηματικες Uπεκφυ
γες κι Ιδεολογlκα λογοπαίγνια πάνω στο μοτί60 c" AVΘρωπoς - άν
θρωποι), «'Yπoκείμεvo-'Yπoκείμενφ κλπ. 

"Ας άφήσουμε λοιπOv τα λογοπαίγνια κι άς δoUμε τΟ: πράγματα 
άπΟ πιο KOVΤά. 

'Εγώ, άπ' τη μεριά μου θό: ελεΥα: ΟΙ σvyKεxριμ&o. άlιθρωτroι 
(πληθνντικός) ε1\1Ο.ι KαταvάyKη Uπoκείμενα (πληθννrΙKός ) μ έ σ α 
στΓιν Ιστορία, γιατl δρoίιv μ έ σ α στην Ιστορία σάv Uπoκείμεvα 
(πληθυντικός) . 'Υποκείμενο (ένικδς) δμως της Ιστορίας δέιι 

7 
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ύπάΡχεl. Κα! θά πάω άκόμα μαχρύτερα: : «01 άνθρωπο,. δεv ε1ναι 
nCx ύπΟΚείμεVCD τ η ς Ιστορίας. ΈξηΥοίιμαl. 

Για να μ1l"Oίiμε στο νόημα αύτΏv των δ ιαχωρισμών πρέπει vό: 
'Προσδιορίσουμε τη φ ύ σ η τΩv προβλημάτων που έξετάζουμε . 
ΤΟ πρ66λημα αν τα άτομα σννΙσΤσνν Ιστορικά ύ π Ο κ ε ί μ ε v σι 
ένεΡΥά μ έ σ α oτr\ll Ιστορία, δεν Ιχει καταρχην καμία σχΙση με 
τΟ 1fρδδλημα τ ο v «'Yπoιc:εψένoυ της Ιστορίας., η ,. ώ v cύπο
κεψένωv τής iOΤOΡi(l9. ΤΟ πρώτο πΡό6λημα εΤvαι t". Ι σ τ η μ ο
ν ι κ η c; φύσης: άφορά τΟν ίστορικο ύλισμό. ΤΟ δεότΕΡ:Ι [Ιναι 
Φ ι λ ο σ ο Φ Ι Κ Γι c; φύσης: άφορά το δ,αλεκτ ικο ίιλισμό . 

Πρώτο 1tρ66λrιμ.α: έ '" ι σ τ η μ. ο ν ! χ 6. 

EΤvαι γεγονός ότι τα άvθρώπlvα άτομα, δηλαδiΊ τα ΚΟΙlιωΥlκΟ: 
άτομα, εΤιιαι t v ε Ρ Υ α μέσα στην Ιστορία - έφόσον ε'ναι Φ ο
Ρ ε i ς τωv διαφόρων KOΙVΩνlKΏV ΠΡαχτlκών της Ιστορικης δ ,αδι~ 
κασίας παραγωγης κι άναπαραγωγης. 'Αλλά, θεωρούμενα σαν 
Φ ο Ρ ε i c;, τα άνθρώ-ιηιια ατομα δεν εΤναι «έλάιθερ<D καΙ «συστα
τικω (constitutifs), θεμελιώδη, ύΠOΚείμΕVΑ με τη φιλοσοφlκη Εν
νοια των παραπάνω ΔρΩv. Δpoϊιv μέσα καΙ κάτω άπο τους καθο
ρισμους τών μ ο Ρ φ ώ ν Ιστορικής v π α Ρ ξ η ς τών κοινωνικών 
σχέσε.ωv 'Παραγωγης κι ΆVΑΠαραγωγής (διαδlκασΙα έργασίας, κα
ταμερισμός κι όργΆVΩΣη τής έργασίας, διαδικασία παραγωγης κι 
&vατταραγωγης, ταξlκη πάλη, κλπ.). ΚαΙ 'Πρέπει vΌ; 'Προχωρήσουμε 
άχόμα 'Παρc:rπiρα. ΟΙ φορείς αVτ01 ΔΈV μ'Πoρoϋv vΌ; εlvαl φορείς 
παρα μ6)'ο tφ6σo)' εl)'αι ύποκείμεJlΟ. Νομίζω 'Πως αίιτο το (χω 
άτroδείξε ι ( c' IScoλoyia καΙ ΚρατικοΙ Ιδεολογικοί μηχανισμοί .. , 
cLa Penseα, Ίoύvης 1970). Κάθε &vθρώπlvo άτομο, δηλαδη 
κάθε KOI\IωVΙKO άτομο, δεν μ'Πορεί να εΤVΑΙ φορέας μιας πραχΤΙKfiς 
'Παρά μόνο παίρνovrας η) μΟΡΨ'l ύ7Wκειμέl'Ου. Ή cμορφη - ίιττο
KείμΕVΩ εTvαι 'Πράγματι ή μορφη lστορlκης ιmαρξης κάθε άτόμου, 
φορέα KOΙVΩΝΙKων 'Πραχτικων; γlCΠΙ ΟΙ KOlvωYΙKE.ς σχέσεις παρα
γωγής κ ι ΆVΑΠΑpαyωyής τrεριλαμMvoυv 6MryKaia, σάν ΆVΑΤΤό
στrαστo τμήμα τους, έκείvo 'ΠoU δ Λi:vιν όvoμάζει c {voμικο-)Ι δ ε ο
λ ο Υ ι κ Ι ς KOΙVΩΝΙKEς oχtaEIQ, ΟΙ Οποίες, γιΟ: vΌ; CΛειτouργή
σ~, έπιδάλ).oιιv σέ κάθε άτομο-φορέα τη μορφη του ύ 'Π Ο Κ ε ι
μ έ ν ο u. Τά ιΠομα-φορεϊς λοιπOv δpoϊιv πάντοτε μΙ τη μορφη 
τoV ίιττοκεψέvou, σαν ύτrOΚείμΕVΑ. "Ομως, το δτι ιiναyKαία εΤVΑΙ 
ίnτoκεί μεvα, δεν κάνει τoUς φορείς των KOιvωνΙKo-lστOΡΙKων 'Πρα
)('rIKΏV οϋτε 16, Με 1α ύτtoκείμεvα της lστορΙας (με τη φ ι λ ο-
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σο φικη Εννοια τoCι δρou c ύ'Ποκείμενο τοο ...• ). ΤΟ: 
ίπroκεί μεvα - φορείς δεν εTvαl ένεργα μ έ σ α στην Ιστορία 'Παρά 
κάτω άπο τOv καθορισμο τΩv σχέσεων 'Παραγωγης κι ΆVΑΠαρα
γωγής κα! μέσα στίς μορφές τους. 

ΔεΥτερο πρ66λτιμ.α: )) t λ ο σ Ο)) ι χ 6. 

~ Αν ή άστlκη φιλοσοφία οΙκεlΟ'Ποιήθηκε το νομικο-ιδεολογ ικο όρο 

τοο ύ 'Π Ο Κ ε ι μ έ ν ο u, για vO: τΟν κάνει φιλοσοφικη κατηγορία, 
την ίιττ' άριθμον Ινα φιλοσοφική της κατηγορία, καΙ να θέσει το 
έρώτημα τ ο ί.ι ύτrOΚCIμlVOU της γνώσης (το e g ο cogito, ΤΟ 
ίιπεΡ6ατικό ιJπoκείμενo του KC:ι:vτ η του XoCισεpλ, κλ'Π.), της ήθl
κης κλπ., καί τ ο ί.ι Ύποκειμέιιou τ η ς 'Ιστορίας, α&τό το EκallE 
γιΟ: ΣVγKειφιμέvoι..ις ΙδεoλOγΙKoUς OJ(Ο'ΠΟΟς. Το παραπλανητικο 
αίιτο έρώτημα εχει 6έ6α ια τις σuνtπειές του, άλλα με τοll τρόπο 
πoV μπαίνει καΙ με τη μορφη πού Εχει εΤvαι 6: ν ε u ν ο ή μ α το ς 
για το διαλεκτικό όλισμό . Ό δlαλεκTlκδς όλισμός ό:πλΟΟστατα το 
απορρίπτει, &πως απορρίπτε ι , Υια 'Παράδειγμα, το πρό6λημα της 
ίιπαρξης τοί.ι ΘεοΟ. Προωθώντας τη Θέση της CSIaStKaoiac; χωρΙς 
Ύ'Ποκ.είμεllO καΙ Tέλoς:t θο.ω άπλα dλλά ξεκάθαρα ιιά 'Πώ το 

έξης: Για να εΤVΑΙ όλιστ ι κη - διαλεκτικη ή μαρξιστικη φιλοσοφία 
πρέπει vό: ξεκΟ'Πεί άτrό την Ιδεαλισηκη κατηγορία τοί.ι cΎποκ.ει
μέ~ σΆV 'Αρχης, Οόσίας καΙ ΑΙτίou, ύ π ε u θ u v ο u μέσα στην 
έ σ ω τ ε Ρ ι κ ό τ η τ ό: τou Υια δλouς τούς καθορισμούς τού έξω
τερικοί.ι' c'AVΤIKEIμέvoιnι τοί.ι όττοίou λέγεται έσωτερικο cΎποκεί

μΕVΩ. Για τη μαρξιστική φιλοσοφία δεν μ'Πορεί vO: ίnτό:ρχει Ύπο
κείμενο σαν 'Απόλυτο Κέντρο, σα ριζικη Άρχή, σα μOVΑΔΙKη 
ΑΙτία. ΚαΙ δέν μποροίίμε vΆ μπαλώσουμε τα πράγματα 6:ρκώ
μενοl σέ μ ια Kατηγoρlα σαν τήll cέκ-κέvτρωση της Ούσίας:. (Λυ. 

σιέν Σέ6) , γιατι ετσl κάνουμε Ιvαv 'ΠαρcmλανηΤΙKό συμδι6ασμό 
πού κάτω άτro την ψεύτικη CΤόλμη. μ ιάς λ έ ξ η ς τελείως κομ
φορμιστικής στή ρίζα της (έκ-κέ)'ιρωση) δ ιατηρεί τΟν όμφάλιο 

λωρο μεταξύ Oι.iσίας καί Κέντρου, καΙ κατα σvvέτrεια μένει δέσμια 

της Ιδεαλιστικής φιλοσοφίας. 'Εφόσον δεν ίnτό:ρXει Κέντρο, κάθε 
έκ-κέvτρωση εΤVΑΙ περιττη η 'Προσχηματική. Σ την πραγματικότητα 
ή μαρξιστlκη φ ιλοσοφία σκέφτεται με τη δοήθεια καί κάτω από 

τελείως άλλες φιλοσοφικες κατηγορίες: καθορισμδς σέ τελικη ΆvΆ-

Ι. Ή κ.~Τ1]YOΡΙ~ "lIι~lIιx.:xσΙ~ χωρΙ, 'ΥΜκ.ιΙμινο χα.Ι ΤΗο,_ μΜΡΒΙ 'πΙ
ση.; 'ιά. πdpε( ~ή μορφή: ,, 1Ι, α.lΙ lκα.,,(α. χωρΙ, ' rΤ.()j( s Ιμινο κ.ι.tΙ Άντικε(ιιινο •. 
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λικτη - πού (Τναl τελείως άλλο πράγμα ιΧπο η) μ ία' Αρχή, τη 

μ ία ΟΟΟ1α, ii τη μ ί α ΑΙτία- καθορισμός άπό τις Σχέσεις 
( idem ), w,.ίφαση, διαδικασία, cση μεϊ'α-κόμ60ι:. (λένιν), κλπ. Μέ 
δυό λόγια, μέσα σε τελείως άλλο πλαίσιο και με τελείως άλλες 
κατηγορίες άπ' δ,τι ή κλασικη ίδεαλιστικη φιλοσοφία. 

'Οπωσδήποτε, αίιτες ΟΙ φ ιλοσοφlκΕς κατηγορίες δεν &φoρoVν 
μονάχα η'tv Ιστορία. 

• Αλλ' αν άσχοληθοϋμε μ ό " ο με την Ιστορία ('Πού εΤιιαι κα; 
το θέμα μας), "Το φ ιλοσοφ ικο έρώτημα μπαίνει με ToUς παρακάτω 
δρovς. Ή τσποθέτησή του ΔΈV εχει vΆ κάνε ι με κάποια άμφισ6ή
τηση τών κατακτήσεωιι τoV lστορι",oU ύλισμού: δη τα άτομα εΤναι 
φορείς - υπoκείμεvα μ έ σ α στην Ιστορία και άρα ένφΥά μ t σ α 
στη ... Ιστορία κάτω άπα τον καθορισμο τών μορφών ύπαρξης των 
σχέσεων παΡαΥωΥης κ ι άναπαραγωγης. npόκElTat για τελείως 

άλλο πράγμα: IICι: δοίιμε αν ΟΙ τρόποι καθορισμοΟ της · 1 στορίας 
μπoρoVν vό: yίvαJV άντlκείμειιο φlλοσοφικoU στοχασμοίι κάτω άπό 
την lδεαλιστικη κατηγορία ηχί Ύ π Ο κ ε ι μ έ ν ο u. Ή θέση -roίo 

διαλεκτΙΚoV ύλ ι σμoV μοΟ φαίνεται ξεκάθαρη . Δεν μΠOρoVμε να 

συ),λά60υμε (begreifen :;:: συ),λαμ6άvω), δηλαδη vΆ σ τ ο Χ α
σ τ ο ίο μ ε την ΠραΥματικη Ιστορία (δ ιαδ ικασία ΆVΑΠαραγωγης 
κ ι έπανάστασης των κοινωνικών σχημαTlσμών) με τρόπο πσU θα 
μτroρoVσε vΆ την άvάyει σi: μ ι α ν 'Αρχή, μ ι α ν Οόσία, η 

μ ι αν ΑΙτία <fστω τον "Άνθρωπο) πΟΟ θά 'ταν το Ύπσκείμενό 
της - 6πότε αύτο το Ύποκείμεvo, αύτο το co",. η coύσicn θό: μπο
ροΟσε ". άΠΟΚΗJοει Ηιυιότητα. δηλαδη vΆ Vπάρξει με τη μορφη 
της t ν ό τ η τ α ς και της έ σ ω τ ε Ρ ι κ ό τ η τ α ς, κα! vΆ 'voι 

θεωρητικΟ: και πραχτικΟ: ύ π ε ύ θ u ν ο (111 ταιπότητα, ή έσωτερl 
κότητα κι ή ύπεUΘUVΌΤΗτα εΤvoι, ΆVΆμεσα σ' άλλα, συστατlΚΟ: 
στοιχεία κάθε ύπoκειμέvoυ), άρα: ύ 11" ό λ ο γ ο, άρα IKcnιO VΆ 

λ ο γ ο δ ο τ ή σ ε ι για το σVvoλo των cφαιvoμiνωvιo της Ιστορίας. 

ΤΟ: πράγματα εTvα l άρκετα ξεχάθαρα: Οταν εχοομε vά: κά'ΙΙοομε 
με τον κλασικό Ιδεαλισμό, κατΟ: τOv ΟποίΌ Ύποκεί μεvo και Τέλος 
της Ιστορίας εΤvoι ό rAVΘρωπoς (:;::το 'Ανθρώπινο Γένος, η 'Αν

θρωπότητα) κάτω άττο τις Crπερίφραστες μΟΡφες τής 'Ελευθερίας : 

δες το Διαφωτισμο καί τΟν Κάντ, τΟν ΠΙΟ cάτόφιφ φιλόσοφο της 
άστlκης Ιδεολογίας. τα πράγματα εΤναι έπίσης ξεχάθαρα σταν 

εχουμε vΆ KάIιouμε με την κοιvoτικη μικροαστικη φιλοοοφικη ά,, · 
{)(}ω1l0λογΙα τοϋ ΦόυεΡμπαχ (πού στα cΧειρόγραφα τov '44~ δ 
Μαρξ τον σε6ότανε άκόμα) , ΟΟου 'Αρχή, Α Ιτία και Τέλoc; της 

lστορlας εΤVOΙ η Ούσία τoV 'Ανθρώπου. 

Ή Τδ ια δμως Θέση παίρνε ι άληθινΟ: πιο παραπλαVΗΤ I KEς δ ια-

Ά1ΙάVfηση σιο)' Τζω .. Λιούις 101 

στάσεις στ ι ς μετα-xouσερλ ςαvtς καΙ πpo-t<αντιcnιές ( καρτεσιανε.ς) 

φαΙVOμεvoλOγΙKες ερμηνείες, ΣΆv τov Σάρτρ, 0000 ΟΙ καντιανές 
θέσεις τoV Ύπερδατικού Ύ π ο κ ε ι μ έ ν ο u, τού μοναδικού κα
θώς εΤναι ενα, και της 'Ελευθερίας της ' Α ν θ ρ ω π ό τ η τ α ς μπλέ

κονται, cσwτpI6ovτa j~ και σvyKεράζoνται μέσα σε μ ια θεωρία τής 

'ελευθερίας , τr η γ η ς άπειρων CσvyκαριμΈVΩv:. ύπεet1ατικώv 
ύποκεψέvωv. [rAλλOΤE δ ΤpCιv Ντούκ Τάο για vΆ καταστήσει 
KατmιoητO τΟν Χούσερλ lλεγε: cδλoI έμείς, έσεΊς κι έγώ, είμαστε 
καθένας μας "ύπερ6ατικά έγώ" (ego transcendenlaux) , "ύπερ6α
τικα ίσοι" (cgaux transcendcntaux} .. ] , πράγμα πα) καταλήγει στη 
θέση ότι col ~ρωπoι .. (τά σΙΙYKεχριμΈVΑ άτομα) εΙναl tιι (ύπερ-

6ατικά, Ο1Νιστώντα) ύποκεί μενα της Ιστορίας. r ETaI έξηγεϊται 

και το ζωηρό έVΔιαφέΡOV πού δείχνει ό Σαρτρ γιΟ: τη «φρασώλcn 
της « 18ης Μπρuμαίp:t, και για μ ιαν όVΆΛOγη φράση τοΟ "Ένγκελς 
πσU τoU εΡXOVΤαι KOUΤI. 'Όμως αύτη η θέση, που ύ π ο 6 ι 6 ά ζ ε ι 
τις KανnΑVΕς κατηγορίες 5χ ι όπλά στο έπίπεδο μιας ΆVΘρωπoλo-. 

Υικης φιλοσοφίας ( Φόυερμπαχ), άλλά στο έπίπεδο μ ιας χυδαίας 

φιλοσοφικης 1jIυχο-κο l'l'ωl'ιολογΙας. και την παραμ ικρη σχέση με 

το μαρξισμό δέν εχει, καί, πρόκειτα ι για άληθι ιιη θεωρητικη παρα
δοξολογία, πΟΟ πραχτικα Με vΆ ν ο η θ ε Ί ούτε να στηριχτεί 
μπορεΙ. 'Αρκεί vό: δ ιαδάσει κανεΙς την «κ ριτικη τou διαλΕ!ςnκoU 
Λόγαn, πσV άvαyγέλλε l μιαν Ήθικη πΟΟ δε 6γηκε ποτέ, γ ια vΆ 

μηll εχει καμια όμφι6ολία. 

Π ρoτείιιovτας λοιπον την κατηγορία cδιαδικασία χωρίς Ύπο
κεί μEllO και Τέλος .. χαράζοομε μ ιαν cδροθετικη γραμμφ (Λένιν) 

ΆVΆμεσα στΙς ύλιστικΕς - δια.λεκτ ι κε.ς θέσεις και τις άστικές κα. 

μικροαστικές Ιδεαλlστ ικΕς θiσεις . Φυσικά δέν μπoρoVμε vΆ περ ι 
μένουμε τ α τr ά ν τ α άπο μια πρώτη παρέμδαση. Θα πρέπει 
vό: cδουλέψouμD πάνω στα χνάρια αίnής της CΟροθετικης γραμ
μη9. 'A>J+,ά, δπως fλεyε άπο τη μεριά του κι δ Λένιν, μιΟ: δρο- · 
θετlκη γραμμή, αν εTvαι σωστή, εΙναl κ ιόλας άρχικά &ρκετή για 

vό: μας ΠΡοψυλάξε l άπο τΟν Ιδεαλ ισμό, και vά μας άττελευθερώσει 
ένα χώρο δπou θά μπoρoVμε vά: δαδίσouμε. 

'Οπωσδήποτε αύτές οι φιλοσοφικΕς θέσεις δέ μέvouv χωρίς συ

νέπειες. rOXI μόvo μας παρακιvoOv, λόγοο χάρη, vΆ ποΟμε πώς δ 
μαρξισμός δέν εχει καμία σχέση με "το «ΆVΘρωπoλOγΙKO πρό-
6λη μα::t ( <<Τί εΤVΑ Ι ό άνθρωπος; .. ) , η με τη θεωρία της πραγμάτω
σης - άντΙKειμεvoπolησης - άλλοτρίωσης - άπο-αλλοτρίωσης της 

'ΑΥί}ρώrιιι'ης ΟύσΙας (οπως στόν Φόυερμπαχ και τούς άπογόvoιχ; 
του : τούς θεωρητικούς της φ ι λ ο σ ο φ t Κ η ς τrραγμoττoίησης 

κα] τoV φιλοσοφικoV φετ ι x ι σμoCι ) , η και με τη θεωρία της «έκκέν-
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τρωσης της Ά\OθρώπιΝΗC; ΟύσΙας» &:κόμα, που κάνει άπλΟ: κριτικη 

στΟν Ιδεαλισμο τα:. 'YΤΤOΚεψέvoιι κλεισμένη μέσα στα 6ρια τov 
Ιδεαλισμού του 'YτroκEIμtvou, στoλισμέVΗ μέ Kατηyoρήμcπα δπως 
<[το σίιvOλo τώιι kOl\lωlllKΏV σχέσεωv» της 6ης θέσης - &λλά μας 
tπιτρέ1row κιόλας (άνά"μεσα στ' άλλα) να καταλάδαιμε 'Το ιιόημα 
της περίφημης cφρασούλα9 του Μάρξ στή « 18η MΠΡUμαί~. 

Γιατι ή φράση δ λ ό κ λ η Ρ η λέει: cOl ώιθρωτro\ φηάχ\'OV\l 
τήν Ιστορία ΤαJς, ά λ λ α δέν τηιι φτιάχvow δάσει έλΕUΘερα tκλε~ 

Υμένων στOIXείΩV (aus freien Stilcken) καΙ σε περιστάσΕις που 
έκείνοl διαλέγουν - ά λ λ ό: σε περιστάσεις (Umstande) που σu
\lαVToίiν δμεσα μπροστά τους (vorgefundene), δοσμένες κ(Ι'l κλη. 
ΡOVOμημένες άπό το παρελθcM. ΚαΙ σα νά πρό6λεπε πως μια 
μέρα θα έKμεταλλωόvτovσαν τις 'Πέντε πρώτες λέξεις του, κι 

αUτEς τι ς C1fερlστάσεl~ άπ' Οπou ό Σαρτρ ΆVΤλεί λαμπρtς !ΙΙ
δείξεις cτrράξης - άδpάvειας., δηλαδη έλευθεΡ[ΟΟ;, σηlν ΕΙσαγωΥη 
της c l8ης Mπpυμαl~ πoV σύνταξεδεκαε'lt'Tά χρόνια ό:ΡΥ6τερα (το 
1869, δυο χρόνια μετό: το «Κεφάλαιο) 6 Μαρξ έγραψε τίς παρα
κάτω γραμ μές: «·Οσο για μένα, άποδείχιιω άvτίθετα [δηλαδή 

& 11 Τ ί θ ε τ α άπο τή" Ιδεολογία τού ουγκώ και τού ΠΡοννται. 
που waipvoull, κ ι δ εllCXς κ ι ό άλλος, το άτομο Ναπολέοντα ΤΟ" 
Γ' σαν τι'" « v π ε v θ u ν η .. α ί τ ί α (ΜCφξ) τού πραξικοπή_ 
ματος, ασχετο &ν εΤιιαι μισητη η δοξασμένη) πως ή τ α ξ ι κ τι 
π ά λ η [ή ύπογράμμιση 'Τού Μό:ρξ] δημιούργησε 'Τις 'Περιστά
σεις (Umstande) έκείνες καί τις σχέσεις (VerhaItnisse) που tπέ
ΤρΕψΑv (ermoglicbt) σ' fvα πρόσωπο (ει.οσ: ίrπoKείμεvo) μετριό
'Τστο κα1 γελοίο, vΆ παίξει το Ρόλο τoU ηρωcD. 

Πρέπει vO: δια6ό:ζouμε λοιπOv τούς συΥγραψείς της με προ
σοχή. Ή lσroρία εΤνcn ΠΡαΥμστικα μια «διαδικασία χωρις Ύ'Πο
κείμενο και Τέλος.., !CI ΟΙ 'Περιστάσεις της πov μας δίνοντα ι καΙ 

μέσα σ-τις &ποίες δροϋν «01 άιιθρωποι .. σCι:v ύποκεΊμενα κάτω &πα 
τΟν κσ.$ορισμΟ 'TΩv KOlvωlflKΩV σ Χ έ σ ε ω ν, εΤναl τtΡOϊOv της 
τ α ξ ι κ η ς π ά λ η ς. "Άρα, ή Ιστορία δέν Εχει, με τη φιλοσοφική 
έννοια, 'ΥποκεΊ μενο, &λλα κιιιητήρια δύναμη: 
τήν πάλη τΩV τάξεων . 

Ιη Μο:.Τοο 1973 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
~XETrκA ΜΕ ΤΗΝ 

"ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΛΑΤΡΙΑΣ" 



· . . Oιjτε λεmο δεν παpovσιάζεται ΟίΟν Τζωιι Λιοίιις ή ιδέα πως 
«ή φιλοσοφία εΤν' ενωμένη μέ την πολlτικη όπως τα χείλια με τα 
δόνnω, και πως σε «τελική ΆVΆΛυση:. το άπώτεΡο, μα κοντινό, 
άvτίτψo των φιλοσοφικών θέσεωγ εΤναι τα πολlτικα πΡ06λήματα 
και ΟΙ π ο λ ι Τ Ι κ έ ς συζητήσεις της πραγματlκης Ιστορίας, και 

πως κάθε φιλοσοφlκο κείμεvo (μαζ~ και το δικό του) εΤVΑI «σε 
τελlκη ανάλυση» μ α ζ Ι κ α ί μια πολlτικη παρέμδαση στη θεω-

ρητικη συγκυρία, και πως μ' ενα άπο τα έπακόλouθά τou, πού 
σήμερα εΤιιαι το κυριότερο, εΤιιαl μ α ζ Ι κ α ί μια θεωρητικη 

παρέμβαση στήν πολlτικη συγκυρία. Ούτε λετrτo δεν τοϋ πεΡVΆ ή 
Ιδέα ν' άvαj'Xo)Tηθεί γ ια την πολιτικη συγκυρία μες στην όποία 

γράφτηκαν τα κεί μεVΆ μου (και τα δικά του), Kα~ σε τι θεωρητι

κοπολlTlκα «άποτελέσματα. άποσκοποίίσε Γι σύλληψη κι ή δημο

σίευσή τους, στο πλαίσιο ποιών θεωρητικων συζητήσεων και ποιας 
πολιτικης διαμάχης εγινε αύτη ή προσπάθεια, και ποιός ήταν δ 

άπόηχός της. 

Ό Τζων ΛlαJις δε φαίνεται να γνωρίζει τις λετπομέρεlες τής 

πολlτικης και φιλοσοφικής !στορίας στή Γαλλία, οίίτε τις λετττο

μέρειΕ.ς ,.ης πάλης τών Ιδεων πov, εστω και άπεΙΡοελάχlστες, 

εστω και λαθεμένες, 6:vαΦΆVηKαν στους κόλπouς τοίί ΓαλλlκoU 
Κομμou\llστικου Κόμματος μετα τον πόλεμο, κι ΆVΆμεσα στά 1960 
και Ι 965. Κ ι δμως! ~Oλol έμείς ΟΙ κομμowιστες εχουμε μια KOlvTι 
ίστορία: μια μακρόχρονη, τραχιά, γεμάτη έξάρσεις κα! βάσανα, 

KOIvι1 imopia, ,.ην Ιστορία πού σε μεγάλο μέρος της γράφτηκε 
σ' έξάρτηση άπο τήν Τρίτη Διεθνή, 8ττou μετα τη δεχαετία του 

'30 κυριαρχoVσε ή πολιτική «γραμμή» και καθοδήγηση ,.οϋ Στά
λιν. "Ολοι έμεις ΟΙ κομμouιιιστες εχουμε τα Λαϊκά μας Μbωπα, 

τον Πόλεμο τής Ίσπανίας, ,.Ον ΆVΤlφασlστlKO πόλεμο και τήν Άv

τίσταση, η)ν κινέζικη 'Επανάσταση --άλλά και τήν «έπιστήμη» 

του ΛUΣένKO πού δεν ήταν "Παρό: μια Ιδεολογία, κι 6ρισμΈVες φόρ

μουλες και συνθήματα δήθεν «επιστημονlκαι πoU δεν ήταν παρό: 

«lδεολΟΥΙΚeo ενω κάλumαν όρlσμένες πoΛU Ιδιαίτερες πραχτικές.1 



ΙUG Λοιι ι 'Αλιουσέιι 

·Ολοl έμείς ΟΙ κομμouvιοτες εχovμε την cιφιτιl(η της προσωπολα

τρίας .. άπό 7bv XpovστσOφ CTtO 200 Συνέδριο, κα; -τη δοκιμασία 
άπό τη δ ιάσπαση τού δl~voVι; κομμουνιστικού Κινήματος . ·Ολοl 
έμεϊς ΟΙ κομμουνιστές εχουμε την lονέζlκη τroλ Ι ΤΙOΤιlo) Έτrανά
σταση, δ, τι κ ι αν σκεφτόμαστε γι ' αύτήν, και το Μάη,.οο '68 στή 
Γ αλλ ί σ:. Δ ιάφορες περιπέτειες , δηλαδή , πoU κάλλιστα θά μπoραJ

σαμε v' όφήσouμε τελείως κατα μέρος, κι δπως ταιριάζει οε κομ
μουνιστές, να cμιλήσουμε φιλoσoφΙKιD ... σήμερα, έν lτε ι 1972 ... 

Δεν εΙvo ι σο6αρα πράγματα αύτά. Γιατl τέλος πάντων, κά
ποια μέρα θά πρέπει να το πάρουμε άπόφαση και vΆ δεχτούμε να 
πούμε ,.ά πράγματα με τ' δ v ο μ ά τους, και γι ' αύτα το σκοπό 

\ι ' άναζητήσouμε προσεχτικά, σα μαρξιστές, έστω κ ι αν χρειαστεί 
να το 'Προσδιορίσουμε στην πορεία, το δ v ο μ σι Tήv έ v v ο ι α 

θέλω να πώ, πού τούς ταιριάζει ΎΗΞι: να μας γίνει κατανοητη ή 
Ιστορία μας. Ή Ί στορία μας δέν εΤιια ι lvας γαλήιιιος 11'οταμός 

που κυλά ώιάμεσα σε σίγουρες κα! 'TfΡοοχεδιασμένες όχθες, δπως 

δΕν ίΙΙταν τέτοια κι 1) Ιστορία του Μάρξ, Με κι ή τραγική, μά Ιν
δοξη, lστop~α των πρώτων είκοσι 'Tfέιιτε χρόιιων του αΙώllCX μας . 
~ Ας μη φτάσουμε λοιπόν ώι; τις άρχές, κ ι α:ς μιλήσουμε γιά Ενα 

κΟ\Π lνδ 'TfapελθOII που η σκιά του, κι οχl μό\lO ή μνήμη του, σκε
πάζε ι τό 'TfapόII μας. Κανέlιο:ς δεν μπορεί ν' άρνηθεί πώς ζήσαμε 

τριάντα χρόνια, πoV ΟΙ δoκψασ~ες, δ ηρωισμός και τά δράματά 
τovς μα:ς δlακατέχOΙΙV, κάτω άπό την κυριαρχία μιας 'TfολlTlκής έμ
πvεuσμέvης και σημαδεμένης άπο μιά γραμμή κι δρισμένες 'Tfpα
χτικές, τΙς όποίες, έλλείψει έννοιας, 'TfptπEI να δηλώσouμε μ' εvα 

κύρ ιο δνομα : «σταλινικφ. Και θCι: ξεφώΥαμε, λΟI'Tfόν, άπ' αότές , 

σά νά μη ΣUVΈ6αιvε τίπσrε, μΕ τό θάνατο τού Στάλιν, κα! με τή 
δοήθεια ( μαζΙ καΙ τΙς σtNέπειες) μιας ό:πλης λέξης : «1tροσωπο
λατρίΦ πού έκστομίστηκε στό 200 Σννέδρlο του ΚΚΣΕ σάv ή 
«"TελεuταIα λέξφ ( μ ' δλα τά πlθωιΟ: νοήματα) τής &πόθεσης; Στή 

δεκαετ ία τού '60, σ' l llO: φιλοσοφικό κείμενο 'Tfoύ δ Τζων Λιώις 
Ιχει μπρός στά μάτια του έγραφα 'Tfώς 1) εννοια της c:πρoσωπoλα
τρίας:t ήταν μιά ιl!ρ}lOια άVΎπαΡΚl'1 aτή μαρξισΗΚl) {}εωρίαll , 'Tfως 
δξν εΤχε καμ ιά γνωστική άξία, πώς δέv έξηγοϋσε τί"Ποτα, και πώς 

t.t.J. Ό οiχι.~(.'1'~σt~~c.~ ίει.λι.'~aιι.·,ι o μό~ t t.J'; «Δ Ι<2.λ~ ~~ ιΊ<ό, · n. ~ol.ό, xι:r. Ι Ίσ~op ~' 
χός ' rλ ι oμό, > ~oίI ~~ciλιv . Ή rnι.ρι:r.σ ~ώ:tη<Jη "{oίl Ia~oP I1tOO ρόλου WO Ί'ρότσχ l 
",("-1 !λλων Q1:"ij' I μ7.0λσeΙ!!χιχη ' Eπcι.v(iσtι:r.σlj ( . 'ΙστορΙα το!! Κ .Κ . [μπ.] » . Ή 
θΙση ~i'j . Ιπιδι Ι ... ωση~ t91~ πιiλη~ ~ω ... 1:ciξeω ... χci~ω cill ' τό (IOσι ι:r. λ ι σμ6. Ί Ι 
φ6Ρμο\.lλcι: : _ δ λσ; ιεσ;ρτω ... τι:r.ι ci:tό 1:i σ1:ελeχψ , κλπ. !~ ~ς: fJ θtση _ ι1στ lχ-1j 
' 1ι 1σ1ήμη/τφολι tσ;ριαχ-1j ι!πισtήμψ , f] ΟΙσ1'] ti'j, «iπ6λ\.l11'], ΙΕα.θλ Ιωσ'l'jς., χλπ. 

'Απά/'lηση Ol OJ/ 'l'CWJ/ J! ιού / ς Ι ΟΊ 

μας άφηιιε στο σκοτάδι . Τά 'TfράΥματα ήταν άρκετά καθαρά. Πάντα 
εTvαl καθαρά. 

«Μιά έννοια άWπαρκτη στή μαρξιστική θ ε ω Ρ ί Q :t . Πρέπε ι 
τέλος 'TfMΩv νά τό "Παραδεχτούμε. "Έτσι δπως 6γήκε στό "ΠΡΟ
σκήνιο κι όπως xρησιμaπolήθηKε, και θεωρητικά και πολιτικά, ή 
έννοια της c:προσωπολατρίας:t δεν ήταν lvα ιhrλo ονομα κάποιου 
πράγματος ; δέv 'Tfερ ιοριζόταvε νά δηλώνει γ ε γ ο ν ό τ α ( τις 
«καταχρήσειι;>, τ ις c:-τrαρα6lάσεlς της σ06ιετικής voμψότητας:t ) . 
ΤαvτόXpovα b<δήλωvε -γlατΙ της τις 'TfαΡαχωΡούσανε στ ' άνo , 
χτά- και θ ε ω Ρ η τ Ι κ ε ς (εξηγητ ικες ) 'TfΡοθέσε ις : ήταν έπιφορ
τισμένη ν' άποδίδεl την «oίισία:t τών γεγονότων πoU δήλωνε. Και 
μ' αύτό τΟν τρόπο χρησιμσποl6ταν πολιτικά . 

Μ' άλλα λόγια, αVτή Τι ψεuδo--εννOlα, έκστομ ισμέιιη μΕς στη 
γνωστή δραματική έπισημότητα, κατάγγελλε διάφορες 'Tfρα:χτικές: 
«Kαταxρήσεlς~, «σφάλματα:t, και σε μερικες περl1πώσεις cέγκλή
ματα:t. ΔΕν έξηγούσε τίποτε σχετικά με τΙς 'Tfρoϋrrοθέσεlς τους , 

τά αίτιά τouς, με δuό λόγια, τόν t σ ω τ ε Ρ ι κ ό τους καθορισμό, 
και άρα: τις μορφές τους.2 Άvτίθετα, νομ ίζοντας πώς έξηγεlέκεlvo 
που στήν πραγματ ικότητα δεν εξηγούσε, ή ψεUΔo-iwoια αύτη δεν 
μ'TfοΡοϋσε 'TfQpό:: vΆ 'Tfαρςmλαvδ: δσouς θά ''TfpεπE νά 'Tfαραδειγμα
τίζεl . Χρειάζεται άραγε ιιά μιλήσουμε πιό ξεκάθαρα; Τό vΆ ΣVρρl
κιιώιιι:ις τά βαρυσήμαντα γεγoVΌτα μιδ:ς τρlακΟllTαετ ίας σοβιετ ι 

κής και κομμοU\llστlκης lστορ !ας σ ' €:τούτη τήll ψεuδo-tξήγηση διά 
τής c:λατρείας:t, δεν ι1jταν, δtv μποροίισε νά εΤVΑI κάποιο λάθος η 
γλωσσική 'Tfαραδρομη έvOς mιθρησκεuτlκού δlανοουμέvov' ήταν, 
Ολοι τό ξέρουμε, μιά 'Tfολιτική 'TfΡάξη &Π' τη μεριά VπεΎΘVVΩν ήγε
τών, EIlCXt; μ ο ν ό "Π λ ε u Ρ ο ς τρόπος νά τaπoθετεϊ'ς τά προβλή
ματα OXI αύτού 'TfoU χυδαία 6νομάζouμε «σταλινισμό~, &λλ ' άεί
νου 'Tfoύ μού φαίνετα ι άvα"yKαίΌ vΆ όνoμάσouμε, έκτΟς κι O:v ΆΡVιό
μαστεVΆ σκεφτοϋμ ε, μεμlάΙστω Kαί πρoσωριVΉεννo ι α : 
« στα λ ι νl κή ":t 'Tfαρ έκ κλ ι σ η . 3 Αύτός ήταν κ ι ενας τρόπος 

2. rIi τίι ~;ισμό, f] Ii;ήy'l'jO"1] xιtβι φo;ιwμ.Ιwιι ιΙv.:ιι, οέ ;:eλ l7(1) civ:i
λυ;τη , iσω~εΡtxή: ~Xι ... 1j"tήplσ; /Jόννιμ'l'j > εΙν\1. Ι fι 'σωτεριχη ~ά.V"t ΙφGW"Ij" Ο , 
έ ~ω~ερlxέ, τtap ιστa.σε ις ~ ... : d.λλ,ι δι~ou ~i'j, ΙΙσω~εpιxης dν-ι: {φ:ι.σ1j , 
πού ι:r.Uτέ, !πιxιιθopΙ~ ... . ('ι :ι.τΙ 1 6".ς !ιι«ο.:ι.φήGlιςi 1'1«1:1 δριoμi\'() ι χομμο:ινι
σt Ις, I5pΙoκovτιr.ς την -iEijy1']Q'I'j> δl,ι 1:i'j, . λ\1.τρι Ιας. πολ/) ννvτoμ:η , σxtφ-tηxι:r. ... 
... .l ti'j , χολλήσou ... χι (να σuμπλήρωμcι:, πώ δΙ ... ιιποροοσ ε νι! r.tvcr;j πι;φ:i 
t;ωτtριχό: Π.χ . ή 'ξήΥηση !lI:i ti'j , χσ;πιτα.λ ΙQΤ ΙΧ9jς τ;εpιx~xλωO"1]', τ.οι) :ιω;ν έ · 
ν:ι.ς δ έ ... μτ..ορε! ... ' -iP"''l'jOe! "t"ij ... πρxyμ.cι:τ lxό"tητΙΙ "t'l'j ' . Ό μ«ρξισμός ~έν «ρέ· 
σχεται σέ οuμπλ'l'jρώμα1:σ;: δτ« ... Ιχιι xι:r.νιl , πσλ/) -i ... CΙyxl) ~~ σuμπλ"ljρώμα~ι:r., 
δ; ια.ψΙχe ι ~ό ... χ ι ... δu ... σ ~,ι μ"ij ... Ιχι ι σ\.lnιι~., τ~ν 'σω~ιριχ"ij ιιΙτΙιι. 

3. Ή 6vομ(JΙσ Ιcι: _ σταλινισμό,. , 70011 οΙ σοδ ltτ '.Χοl f]yt~ e, t~ ... ciπ'φUΥσ;v , 
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\Ι α μ ή \Ι Τ α θ έ τ ε ι ς. ΣυΥκειφιμένα, ηταν (καί εΤVΑΙ πάνιοτε) 
lνας τρόπος να ψάχvεις για τα αίτια διαφόρων σo6aρών yεyQVό.. 
των κα1 τών μoρφώv τους μέσα σ' δρισμένα έλαττώματα των πρα· 
ΧΤΙKΏV της \Ι Ο μ Ι Κ η ς ίιπερδομιϊς ( <<01 παραδιάσεις της σοσιαλι· 
στικης voμψότητας», χωρίς όμως ιιά διερωτάσαι, και μάλιστα 
προκειμένου για yεyoVΌτα τέτοιας σο6αρότητας και τόσης διάρ
κειας (Ιστω και με τη μορφη της ίιττόθεσης!) για το ΣVνoλo των 
κρατικών μηχαιιισμών (ταJς ίδεολΟΥΙΚoUc; μηχανισμοίις, όπου &vή~ 
κει κα! το κόμμα), και κυριως χωρίς Κι: φτάνεις στις ρίζες: στ;ς 
ό: \Ι Τ 1 φ ά σ ε ι ς της οίκοδόμησης τού σοσlαλlσμοΟ, κα1 της 
γραμμης της, δηλαδή στ;ς ίrπάΡχouσες μορφες τώιι σχέσεων παρα
γωγης, στις ταξικες σχέσεις, και στην πάλη των τάξεωll, πο.,) 
τότε, με μια φράση 'ΠoU ποτε δε δ ιαψεύτηΚΕ, ήθελε vά λέγεται 
«ξrnερασμένη:. στήν ΕΣΣΔ. Κι όμως έl(εϊ πρέττει να ψάξουμε 
γ ια vό: δρούμε αίιτές τις έ σ ω τ ε Ρ ι κ ε ς αΙτίες του ΥεΥοιιότος 
της «λατρείας. -με l(ίVΔυVO ν' 6:vαl(αλVψOUμε ι(ι άλλα γεγονότα 
έl(εϊ μέσα. 

Βέ6αια, άVΆ πάσα στιγμη δε βρίσl(OVΤαι παντου τα ττάvτα-ή 
θέση αίrrη δεν εΤvαι μαρξιστιl(ή--- Ι(αl δεν εΤν' &vά'yl(η vΆ Ι(αλοϋμε 
έvώτrιόv μας όλόκληρη την ύποδομή ι(ι όλόιcληρη την ύπερδομη 
για vΆ ρυθμίσουμε μιCιv άπλη voμιιcη λετττομέρεια, άΡΙCεί vΆ εΤvαι 
δvτως λ ε ττ τ ο μ έ ρ ε ι α, ΙCαl μάλιστα ν ο μ ι ιc η λεπτομέρεια. 
'λλλ' ~ CσταλινlΙCφ τταρέκκλιση λετττομέρεlα; Ι(αί μάλιστα voμll(η 
λετττομέρεlα! 8έ6αια, δi:v μπορούμε οίίτε ιcόθε στιγμη ούτε σε 

inoι i~ιιr.λώ&ηχι εύριJτατα ΙΙτOO~ XιJΧAOUΙ; τω .. ιioτω.. IΙ(ολότω.. χα! τσι .. 
τρσtcnιIOΤΦ", πριν ιΙσχωΡΤιιιει χαΙ οτώο;; xoμμooν!oτιxoι)~. r.apouιιt~I "1;ον
tptd τι, {Ιιιι; .ΙιιoxΙρ~tει;. μΙ -;ό .. δΡο or.ΡΟοω1\Ολαtp tιι • . Δηλώ .. ι, IL:t 
T~τμ.α.·nK6τητα. r.oo "t"i)v έμπeιρΙα -ιη~ cir.όxtTιoαo ... r.ριίlto!, ιi .. ιιρΙθμ1j'tοι χομ
μooVIQ"tio; .{τι μΙ 4μιCΙQ 1((1Ι τρ«ται'ι τρόπο, IΤτ& Iμμaιια. χαιΙ ILt λιτόtιρη iI 
r.~PI<::oo"ttp"l) δ:ιριJ~ητιι. lIιt~ ~ωo;;, χ ι α,j~ή ή όνΟlι«σ!ιι 'r.IbI:xy,j~t OIWPfj"ttX!, 
1ψ06Ισιιι;: στην r.apIr.twCI"l) τω .. άστω .. Ιδ!ολδτω .. 1((11 τω .. tPOtQ)l.I<r.ιίIv. Άλλ! 
δΙ .. i~1JT&r τΙltOτε. rt! .. ! &tδIClQIJμ~ π.ρ6ι; μιll μαιρ~ΙOΤIxή i~ήτΤ]01J , τι! vt 
μπ.ιιρ'cιotιμι νl1 θΙσοομ.ι τό T..ρόtJλημαι τijι; Ι~ήτησT]Ι; ~τω .. τω .. τιτo .. 6τιe .. , τό 
".ά.χιστο Miι μoτ;opt! .. 11 γινl ! εΙνα.ι .. 11 l;QXlμMouμa μ.α.ρ,ιιιτιχι, Ιννιll" χαΙ 
.. ιι tιιGju ά.ν =ιpιιtζooν . Γι ' ~τό τό λ6το προτ&Ινω τήν lννοιι:ι. Τ~Ι; .παtpΙx
Χλιιιη~ • • τ.οίι, ι:ι.ι}τή. ι!ναιι ~b1tGφ·χτη. ιιτη μαιρ'ιιιταή-λ(νΙ .. ΙΙΙΤ!Υ;ή θιωρΙιι. 
νΕτιιι, ιiρχικά.. Μ μτ;οpoDΙΙ8 ΧιΧνιl, .. 11 μιλάll τιΙΙ ' ΟΤιΧλι .. ιχή . πιφΙxxλιcιη: 
χι:ι.Ι Ημι ιiρχιxά., τιιιτΙ τό .. 11 μιλ8-, γιl1 ΠοΧρΙχΧλιιιΤ] σΙ (ιποχριών&ι ιiνατχα.· 
<π !κά., ιιτό Ιπόμινcι ΙSi'!lLa, .. &; τη .. ΧO:ΡΙΙ;X1:ηρΙoι: ι~, ν& ncto; ιι. τΙ ουνΙ οτιιτll.ι. 
χαΙ πιtντcιτ ι μt μαιρ,ΙΟ1:ΙΧΟΟΙ; δΡWΙ;. -Ενα nρ:iτμα. πρΙπaι ~& ,t~at ειxιtl)o:ΡO 
I~· ~τ" τΙι; δltO~ ! !ε!! , : δτl τό .. ~ μιλalΙΙ τι~ μιl1 _ Q"tαλι .. ιχή. πι:ι.ρΙχΧλιοη 
δΙ .. oημιXΙ~'Ι πω, 1ή .. Ι,ηΤCΙί)με δι' tw, ά-τ6μcιυ ncιb Οά. .~o: .. fι * ιΧΙτΙο:. ~η ,. 
'1'1:1 lΙπlΟιτο δηΑιίιν ι\ ΙSΙΙSo:ιιX I~α ΙιιτοριΧ6 πρόσωπο, ά.Η& Μ .. ω ιiπ' δλαr. μιί 
bpιιιμ'νη πιρ Ιoδcι ΤCΙ!ί ΙIΙθ'icιlίι;: 'ρτι:ι.τι xoG KI'>'ήμ.o::~~. 
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μια στιγμη vΆ ξαναφτιάξουμε Μο πoU χρόνια ιιαί χρόνια έχow 

xαλάσcι - η θέση αίιτη δiν ε1vcιι μαρξ,στιl(ή · βέ6αια, ύπάρχouv 

μερlΚ"Ο: lστOΡιιcα οlllοδομήματα τόσο σφηvωμoo στο ΆVΤιστήpιγμα 
τΏv πλαϊνών σπιτιών πού τα περlστοlχίζOl.N ΙCαl τα σuyl(ραταN, 

πoU δεν μπορεί κανεΙς όπλά Ι(αl 6άvαvσα vΆ «χώσει το νυστέρι στο 

ψ<xX~ για vCι; τ ' 6:φήσεl lλΕVΘερα στΟν Ι(αθαρδ άέρσ: κα] τότε 

πρέπει vCι; προχωρεί «με πpoφvλάξEΙς.. 'λλ"λα ιcι ΟΙ προφυλάξεις 
του 20οϋ Συνεδρίου! 

""Ε τ σ ι &πως μας άπ()4(αλvφτηκε, με τoVς δρouς τΏv Ιπίσημωll 

δηλώσεωll, πoV ίrπoδήλωllΑV όρισμένα γεγονότα χωρlς δμως vCι; 

l(αταφέρvouv, έλλείψεl μαρξιστll(ώll έξηγήσεων, ιιό: ξ ε Χ ω Ρ ί· 

ζ ο u ν άπο πολυ παλιότερες ιcαταyγελίες, τίς ιcσταyγελίες της 
άστικης Ιδεολογίας πιο άντll(ομμοU\l lστlκης καί της 4:άντlσταλ,νι· 

κης» τροτσκιστll(ης θεωρίας έτσι όπως μας Cmοκαλvφτηκε, περl· 

xαpαιcωμένη μονάχα στίς «"Παρα6lάσεις της σοσιαλιστ lκης 11 ο μ 1-

μ ό τ η τ α ς 1>, έl(εί ττoV ΟΙ 1(0μμOl.Nιστές της ΕΣ ΣΔ καί του ύπό

λοιπου ιcόσμoυ εTxαv μια πολι) «εVρ(ιτερη. έμπειρία - ή c.σταλl· 
νικη1> παΡέI(Κ"λιση δεν μπορούσε τελ,l(α vΆ προξενήσει, πέρα άπο 

την «κλασιll"η. της έιcμετάλλευση άπό τoUς άντισ06ΙETIΙCoVς l(αl 

τoVς άντlκομμowlστές, παρα δύο ττιθcnιtς άντιδράσεις. E'ltB μιά 
ΚΡΙtlκ·η άπ' ι ' UQΙ01B(ld, πoU δέχεται vΆ μιλήσει για παpέιcκλlση 
και που για vCι: τι,!ν χ α Ρ α ιc τ η Ρ ί σ ε ι έπιδίδεταl σε μια σο-

6αρη εpε:uvα τΏv θεμελιαΚ"ΏV lστOΡll(ΏV της αΙτίων, δηλαδή, κι aς 
μοϋ το συγχωρήσει ό Τζων Λιούις, δχl τού Άιιθρώπou (η της 
Προσωπιl(ότητας) , όλλό:: της 'Υπερδομης, τώv σχέσεων παραγω
γής , με δυό λόγια της lΙ"ατάστασης τής πάλης τΏV τάξεων στην 

ΕΣ ΣΔ - μια ΙCΡιτιΚ"η πoU τότε, Ι(αl μόllO τότε, μπορει vό: μιλή

σει έν γιιώσει της οχl μόνο για τό l(αταπατημέvo Δίκαιο άλλα Ι(αί 
για ταJς λόγους της καταπάτησής του. Ε'ί.ιε πάλ ι μιά ΚΡΙΗΚ'Ι 
«π' 1(1 δεξια πού 6ό:λλεl περιορισμένα σ' όρlσμΈVες 6ψεις της 
\Ι ο μ ι Ι( η ς όπερδομής, l(αl τότε βέ6αια μπορεί vά rnlκαλείταl 

τΌv "Αιιθρωττο Ι(αl τα Δll(αιώματά του, ΙCαl ν' άντιθέτεl TOv "Αν· 
θρωττο σπ1ν παραβίαση τώll Δικαιωμάτων του (ΤΙ τα «έργατll(α 
O"υμδoίιλlα::t νέτα σκέτα στη «γραφεIOlφατΙω). 'Ωστόσο τό γεγο

ιιΟς εTvαι δτι πραKΤΙΙCα ποτε δέν ά ιc ο v σ α μ ε παρά: μια μόνο 
ΙCρ lτιl(ή, τη δώτερη. Κι ό έπίση μος τύπος της lI"ριτιιcης της «λα· 
·φείας., τΏV «"Παραβιάσεων της σoσlαΛ,στΙΙCης ιιομιμότητας», μα· 

κριά &Π' τό vό: ιcαθηλώνει τον άστιιco άvτικομμouvισμό, μακρια άπό 

ιό vό: Ι(ρατα σ' &ττόσταση τοιι τροτσκιστικό ΆVΤ ισταλινισμό, τους 

δΙvει ΆVΤίθετα !ιια 6: ν έ λ π ι σ το lστΟΡΙΚΟ έπ ιχείρημα : σ' αότον 
~O\lO.ISpiσxOUV ιcι οΙ ΔvΌ τους μια διl(αίωση, μια δώτερη πνοη, μια 
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δεύτερη ζωή. nράΥμα πού, άξίζεl vCr: πούμε παρεμτrΙΠ'τόVΤΩς , 
έξηγεi μ ια σεφα φαlvoμενltι:O: "Παpόδoξωv φαινoμbιω",; δπως π.χ ., 

πΕVΉντα χρόνια μετά την Όχτω6ριανή Έπανάσταση, καΙ δέκα 

χρόιιια μετα την κινέζικη Έπωιάσταση, την έιιίσχυση Όρyαιιώσεωv 

που υφίστανται Ιδώ κα) σαράv1"α χρόνια χωρις να Ιχσυν καtαφiρε ι 
κι:ψ ιιλ ίσιορικ;ι νΙκ" (γιατί &λλιώτlκα άπ' δη συμδαίνει με τoUς 
σημερινούς «ό:ριστερlσμάις~ , αίιτές εΤναι όpyΑVΏΣEις, κα! EXOIJV 
θεωρία): πρόκειται για τις τροτσχιστlκΕι:; 'Οργανώσεις. Για vΆ μη 

μιλήσουμε για την c&ποτελεσματlκότητco τού άστlκοΟ άντισ06IΕ
τισμoU, τριάντα χρόνια μετ-α το Στάλινγκραντ! 

~Oτrως καί νά 'χε ι το πρό:Υμα δε μας χρειάστηκε vΆ περιμέ

νουμε πολίι καιρό για vό: δοίιμε ",11 επίσημη κριτικη της cσταλl
\lIKΙ;ς~ παρέκκλισης δια της «προσωπολατρίας» vΆ παράγει τα 
WCX1fόφεuκτα Ιδεολογικά της άποτελέσματα μέσα ο' έτούτη ΤΙ1 
συγκυρία. Μετα το 200 Ivvffiρto άπλώθηκε Ιvα καθαρά δεξιο κύμα 
στοίις K6λτrouς τών μαρξιστών κα; κομμouvιστων «διανOOUμένω~, 

Υιά να περιοριστoVμε άπλά σ' αύτοίις, κι όχι μόνο στις καπιταλι
στικες χωρες, ά).Jισ. κα; στις σοσιαλιστικές . Δεν μπαίνει, δέδαια, 
θέμα να 6άλουμε σ' ενα τσου6άλι τους διανooύμενouς των σοσια
λιστικών χωρων και τoVς μαρξιστες της Δύσης - κι άχ6μα περισ

σότερο τή μαζική πολιτική διαμαρτυρία τoV «σοσιαλισμoV μ ' ά ν

θ ρ ώ τr Ι ν ο πρόσωπαι των σιιντρόφων τής ΠράΥας με τον «άκέραιο 
ΆVΘρω-πισμσ. τού ΓKαρoνr! η όποιου άλλου. 'Εκεί π4χχ δέν εΤχαν 

τά ίδια περιθώρια tιηλO'yης στις λέξεις (κι ΟΙ λέξεις δεν εΤXΑV τΟ 

ίδιο ιιόημα ) , ούτε τά ίδια περιθώρια tιτιλoyης στoUς δρόμους. 

'Εδώ πέρα όμως! Ξαναττι1ραv άπ' τoVς σοσιαλδημοκράτες και τoUς 

θρησxόληπ-τouς (που μέχρι τότε εΤχαν πραχτικά κατοχυρωμivo το 

μονοπώλιό της) την t κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η των εργΩV της Νεότη
τας τού Μάρξ, γιά ν' άvrλήσoιιv άπο κεί μέσα μιΆV Ιδεολογία τoV 
'AVΘρώπ-oυ, της 'Ελειιθερίας, τής 'Αλλοτρίωσης και της Ύπέρ6α

σης, κλπ. - χωρίς ν' &vαρωτηθoίίν αν το σ ύ σ τ η μ α αύτών 

των δρων ήταν Ιδεαλιστικο η υλιστικό, αν αίιττ) ή Ιδεολογία ~τΑV 

μικροαστική η προλεταριακή. <Ή όρθοδοξίω, όπως λέει ό Τζων 

Λιούις, σχεδΟν καταποντίστηκε: όχι τόσο ή «σκέψη) τoV Στάλιν, 
τroυ ΣVVΈXισε και ΣUVεXίζει άιι:όμα vΆ διατηρείται άρκετά καλά, 
μακριά άπ' αίιτον τον πάταγο, στΙς δάσεις της, στη «γραμμή) της 

κα! σ' δρισμένες τrραXΤΙKές της - ά).Jια άπλούστατα ή θεωρία 

τού Μαρξ και τού Ννιν. 
Μέσα σ' έτούτες λoιπOv τΙς συvθιiKες «ετυχε::. κι έγω vΆ πα

ρέμδω έπ' εύκαιρία της παρouσίασης κάτι σ06ιtτΙKΩV καΙ ΆVΑΤo
λlκογερμανικων άρθρων Crta το Νεαρσ Μάρξ>, που μεταφράστη-
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καν στα γαλλικά, στην tιτιθεώρηση «La Pcnsec.:t στα 1960, μές 
στήν προσπάθειά μου vΆ καταπολεμήσω, στο μέτρο των δUVΆμ(ών 
μου καί μ ' δσα μέσα διάθετα άπ' τήν κληρονομιά μου, κριτικάρον
τας όρισμένες Ιδiες και θέτοντας 6ρισμένα πρ06λήματα, την προοι
ωνιζόμΕVΗ μόλWΣΗ. ΕΤν' &λήθεια. Στην άρχι) δεv είμασταν άρκε
τοί, κι ό Τζων Λιούις Ιχει δίκιο: Kραvyδ:ζαμε «έv τη έρήμω>, η σε 
ό,τι όρισμένοl θα θεωΡοΟσαν «ερημαι . Πρέπε ι όμως vό: φαινόμαστε 
tιτιφυλακΤΙKO; μπροστά σ' αιίτού τού είδους τις «ρήμouς>: η 
μάλλον vΆ ξέρουμε vΆ τους δείχνουμε έμπlστoσ\ιvη. Στην ΠραΥ
ματlκότητα cέμείςJ> ποτε δtν είμασταν μόνοι. ΟΙ KOμμαJVιστες Sb 
εΤνα l ποτέ μόνοι. 

nροσπάθησα λοιπον ένάντια στις δεξιες - Ιδεαλιστικές έρμη
νε[ες της μαρξιστικης θεωρlας σα «φιλοσοφίας τού &VΘρώπoιr:t, 
κα! τοϋ μαρξισμοί) σά θεωρητικού ΆVΘρωπισμoί)' ένάντια στήν κα
κό60υλη σύγχυση, είτε τη θετικιστικη είτε την UπOΚειμενισΤΙKή, 
της έπιστήμης και της μαρξιστικής «φιλοσοφίας) ' ενάντια στό 
δεξιο Τι άρlο-τερΟ όΠΟΡτouνlστικό σχετικιστικο lστορικισμό' έVΆΝΤlα 
στήν έΟΟλouσιονιστικη άναγωγή τής ύλιστικης διαλεκτικης σε μιά 
«XεYKελιΑVΉ> διαλεκτική' και γΕVΙKα έVΆVΤια ο-τίς αστικές κα; μι
κροαστικές θέσεις , προσπάθησα να ΙΙπερασπιστω, προσπαθήσαμε 
vό: Uπερασπιστoί)με, καλα η κακά, πληρώνοντας μ Ι άπερισκεψίες 
κα ι λάθη, όρισμένες ζωτικες Ιδέες πoV δλες τους μπoρoίιv vό:: σuvo
ψιστoίίv σε μιά: στη ρ ιζικη Ιδιαιτερότητα τού Μό:Ρξ, την tιrαvα
στατική του καιιιοτομία, θεωρητική καί πσλιτικη ΤΑVΤόXΡOVΑ, άτrέ
ναντι σ' έκείνη την άστlκή καί μικροαο-τικη Ιδεολογία μέ την όποία 
Vττ-OXρεώθηKε J'U σπάσει ιούς δεσμούς 10υ για vΆ γίνει κομμovvι
aτής και να ρίξει τα θεμέλια της tιτιστημης της Ιστορίας, έκείνη 
με την όποία, άιι:όμα και σήμερα, δπως και πάντα, χρωσταμε 
"U οπάσουμε lΟύς δεομούς μας για vό: γίνουμε, vΆ μείνουμε, η vΆ 
ξαναγίνουμε μαρξιστές. ΟΙ μορφές μπορεί ν' άλλαξΑV, άλλά τό 
6ό:θος παραμένει, 'Πάνω άπο 150 χρόνια, oVσlαστΙKO: τα ίδιο. 
Αύτή ή αστικη Ιδεολογία, ή κ u ρ ί α ρ Χ η Ιδεολογία, που 6αραί 
~ει μ ' δλov της τον ογκο τrάνω στό έΡΥαηκο Κίνημα και άπειλε[ 
τα πιο ζωντανά του κύτταρα αν αίιτο δε μ6:χ.εται άποφασισμένα 
Ιvό:vτιά της άπα τΙς καθαρό: δικές 10υ 1Jέοεις, θέσεις έξωτερικές 
και ξένες πρός αύτήν, σα.. π Ρ ο λ ε τ α Ρ ι α κ ε ς πού ε1ναι -
αύτη ή άστική Ιδεολογία εΤναι στήν πιο έvδόμιιχ.η οόσία της συγ
ΙCΡOΤημένη άπό το ζεύγος: οlκονομισμδςlανΟρωπισμ6ς. Πίσω άπό 
τΙς άφηρημένες κατηγορίες της φιλοσοφίας που τού χρησίμευε για 
φιγούρα, αίιτο &κριδως τό ζευγάρι εΤχα για ο-τόχο ση) συνδυα
σ μένη μou tιτίθεση έVΆΝΤια κ α ί στό θεωρητικό άνθρωτrισμό (κι 
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όvόμαζα θεωρητικό OXI μια λέξη, Τι μερικές φράσεις, η ,.Iπσrα με· 
Υαλόσχημες 1fρoaπτικές, ό),λ' δια Φ ι λ ο σ ο φ Ι κ ό λόγο δτroιι cό 
ΆVΘΡΩΠ09 άποτελεί μ ιά κατηγορία με δεωρη1lΚ,) λεΙfουeγ(α) , 
κ α ί, διαμέσου των χυδαίων μoρφl)v τού χεΥκΕλιανισμοϋ η t6c> 
λouσΙoYισμoϋ πού άπστελoϊιv μαζί του bια σώμα, τον ο r κ ο v ο
μ ι σ μ ό. Γιατί κανένας (,.ουλάχιστο KΑVΈΝΑι; έπcnιαστάτης μσ:ρ
ξιστής) δέν μ11ΌΡεϊ, μετό: ,.(w Μάρξ, vΆ κάνει λάθoc; σ' aVτo το 
θέμα: όταν αίιτες οί ~ρωπlστlKες λlταιιείΈς Kαταλαμδάvoυv, σε 
κατάσταση πλήρους ταξικης πάλης, το θεωρηTlΚΟ και πολιτικο 
προσκήνιο, πίσω τους έKείVΑ;; πού κερδίζει εΤναι ό οΙκονομισμός. 
'Ακόμα 10 δταν ηταν έπαναστστική, έπΙ φεovδαΡXίας, ή ΆVΘρωττι
στlκη Ιδεολογία ηταν πάντα 6αθίπστα άστική. Mwa σε μιαν 
άστική l'αξlκή κοινωνία 6:vέκαθεv κάλυπτε και πάντοτε καλύτπει 
οΙκονομικες και οlκοvoμιστlκές ταξικές πραχτικες ττoU ύπαγορείιον
ταl άπο τις σχέσεις παΡαΥωΥης, έκμετάλλεvσης ΚΙ άνταλλαΥης, 
καΙ άπό το ά σ τ ι κ Ο Δίκαιο. Μέσα σε μιΆV άστικη ταξικη κοι· 
νωιιία, ή άνθpωτrιστΙKη Ιδεολογία σrmι δεll tTvcxt EVCX έ1τε ισόδιο της 
πέννας, η Kανέvα άιιθος της πολιτικης ρητορικης, δτmι εΤναι διαρ
κης κι όργαllική, Kιl!δwaιει πάντοτε, μέσα στις ι.ργατικές όργα· 
ιιώσεις πoU δέιι crπoφείιγoυν τη μόλVιισή τovς crπ' τηll κυρίαρχη 
Ιδεολογία, ιιά καλι:Ίτττει μιάv ο Ι κ Ο 11 Ο μ Ι σ τ ι κ η τάση άvrίθετη 
στη γενική της άρχη πρός τις προλεταριαχες ταξικες θέσεις. Μάρ. 
τυρας όλόκληρη ή lστoρiα τωll ΔΙKαιωμάτωll του &νθρώττου πoU 
καταγγέλθηκε άπο «ΤΟ Κεφάλαιο>: ".ίσω όπο ται.. "'Allθρwπo, έκεί· 
\ΙΟς ".ού θριάμ6εuε ητmι δ MπΈVΘΑμ.4 Μό;ρη.ιρας δλ6κληρο Ιvα 
κομμάτι άττ' τήll Ιστορία της Δεύτερης ΔιεθllOiJς TfOIJ ό Λέν.1ι κατάΥ· 
γε ιλε τήll κυρίαρχη τάση της: πίσω crπo 1'0 lιεοκανΤιανό Ιδεαλ ισμο 
1'00 MτrεΡllσTάιll tKEillO τrω θρ ιάμ6εvε ητmι το οΙκοιιομιστικ6 ρεϋμα . 
Ποιός λοl".ό11 μπορεί ιιά Ισχυριστεί στα σο6αρά ".ως δλη αίrn1 
ή μακριά Ιστορία, δλες αύrες ΟΙ σvyKρoίισεις, δλες αίιτες ΟΙ άττει· 
λες 6ρίσκονται οριστικά πίσω μας, πώς ξεφύγαμε &Π' αύτες μιά 
για τrάvτα -πώς είμαστε πρocrτατευμέlIOι άπ' αίrrες μιά γιο. 
πάντα' 

Μιλάω γιο. το ζ ε u γ ά Ρ ι οlκovoμισμός/άνθρωττισμός. ΕΤιιαl 
Ενα ζωΥάρι πω ΟΙ δuό του δροl άλληλoσuμπληρώνoνrαι ' δΕιι εΙιιαι 
ειια ζειιγάρl 1'υχαιο, άλλα όρΥανικο και άδιαχώριστο. Γεννιέται 
αόθόρμητα, δηλαδη άναγκαϊα, πάνω στι) δάση ,.ωll ό.στικωll πρα· 
χτικώll παρο:Υωγης κι εκμετάλλευσης, κ α ι ταuτ6xρollα πΟΟιω στή 

4. Κ\\ρλ Mltp~. ~Tό Kιφιfλιxιo . , 1, 1, Δεότιρο M'ρ~, rιχλλι'Κ'ij Ι'Κ~OCYI 
τ6)ν EdiIions Sociales, τόμο 1, σελ . 178. 

'Απάνιηο,l οιόl, 1'ζων Λιοιίις 113 

δάση των ιιομικων πραχτικων "00 άστικΟΟ Δικαίου και της Ιδεο
λογίας "00, 1'1'00 Kαθoσιώvovv ,.Ις Ι(απιταλ ,στlκες σχέσεις παραγω
γης κι έκμετάλλευσης καΙ την άναπαραΥωγή "ους. 

ΚΙ εΤναl ό:λήθεια δτι ή άσηκη Ιδεολογία εΤιιαl έκ δάθρωιι οΙ· 
κ ο ν ο μ ι σ τ ι κ ή, ΚΙ δTl ό καττιταλιΟ'Τής ΆVΤψετωπίζει η]: πάντα 

άπό τη σκοπιά των έμτroρευματΙKΏV σχέσεωιι, κ ι άπό τή σκοπιά 
των ίιλικώ" ΔρΩv (τΩV έμπορευμάτω" πού εlvαι το. μέσα παρα· 
γωγης) ΟΙ όποίοl τού brιηΧΠOtN ιιά έκμεταλλείιεταl έ κ ε ί 11 ο το 
πoλU Ιδιαίτερο «έμπ6ρευμφ, τή" έργατικη δίΛιαμη, άρα άπό τή 
σKOΠlά,.ΏV τεχνικών μεiJ6δων ,.ης έξαγωγης της ίιπεραξίας (τroύ 
άποτελOOV lvα σώμα με τη" καττιταλ,στικη όρΥάιιωση και ,.011 κα· 
πιταλ ιΟ'Τ ικο καταμεΡισμο 1'Ι;ς έρΥασίας), άπο τη σκοπιά της 'ΤΕ. 
χιιολογιας της έKμετάλλεVΣΗς, της ο Ι κ Ο 11 Ο μ Ι Κ η ς της «άπό-
δooη~ και ΆVΆΠΤυξης: άπο τη σΚΟ1Τlά της καπιταλ ιστ l κης σuσ· 
σώρευσης. Και τί κάνει 6 άστός οΙκοιιομολ6γος; Ό Μάρξ εδειξε 
δτι άκόμα κι δταιι αΙρότmι στο vψoς 1'00 καπιταλισμού, δέιι εκαιιε 
άλλο παρά vό: θεωρητικοποιεί ,.η" οΙκοllOμlστικη σκοπιά 1'00 καπl· 
ταλ ιστη, ατή" ίδια τή" προσπάθεια της «Πολ,τικης ΟΙκοllOμία9, 
που ο Μάρξ ιης Ικανε Κ(ΗlIκη οάν ιέlΟ ιας. γιατ, ηιαν οlκονο
μιοτ ική. 

Άλλ' εTvαι ,.αυτ6χροιιςι; έξίσου άληθιVO δτι ή όΡΥcxιιική άλλη 
όψη , το άπαραίτητο «κάλυμμφ καΙ άλλοθι ,.ούτα.ι τού οΙκοllOμι· 
σμού εΤvαι ό άστικός ό.vθρωπlσμός η φιλελευθερισμός, γιατι εχουν 
τΙς βάσεις "ους στΙς ίιλικά όδιαχώριΟ'Τες άπα τΟν τρόπο λει,.ουρ
γίας ,.00 άστικoU Δ ι κ α ί ο u κατηγορίες,.ΟΟ άστlκoU Δικαίου 
καΙ της vσμΙKης Ιδεολογίας : τη" tλειιθερία 1'00 Προσώπου, δηλαδή, 
στή" tλει.ίθε:ρη διάθεση ,.00 έαvτoO ,.ου, τή" Ιδιοκτησία ,.ού έαvτoo 
του, της θέλησής του κα Ι ,.00 σώμαrός ΤOU (6 προλετάριος: προ
σωπο έλεύθεΡο vό: πουλήσει ,.011 έαuτό ,.ου !) καΙ ,.Ώv άΥαθώl, του 
(ή Ιδιωτική Ιδιοκτησία: ή ό:ληθιVΉ, πού Kαrαρyεϊ δλες τΙς άλλες
ή Ιδιοκτησία ,.ω" μέσωl, παραΥωΥης). 

Νά ποιά tfIIQj ή YEllteAIQ γη ,.00 ζείιΥους οΙκοιιομισμός/άνθρω-
πισμός; ό καπιταλιστικός ,.ρόπος: παραΥωΥης κι έKμετάλλεUΣΗς. 
ΚαΙ νά ποιός εΤvαι ό δεσμός τους κι ό όκρl6ης ,.άπος δποο ΟΙ δύο 
ι'δεολογίες γίllOνται [να ζ ε u γ ά ρ ι! ιο άΟΗκδ Δίκαιο, πού καΙ 
τΙς καπι,.αλιστ lκες σχέσεις τrραyμαrlKά καθοσ,ώιιε l , και τροφοδο· 
'ΤΕΙ με ,.Ις κατηγορίες του 1'ήl, ό.vθpωτr lστ ΙKη καΙ φιλελεύθερη Ιδεο
λογία, σuμπεp lλαμ6αvoμέVΗς καΙ ,.ης άΟ'Τικης φιλοσοφίας. 

"Όταν δμως --θα πεί Kαvr.Ις- α\rτo ,.6 ό.σηκΟ lδεολογlκο ζεϋ· 
γος εΙσχωρήσει μέσα Ο'ΤΟ μαρξισμό, «δ1'mι έξαιι:oλoUΘΉσει vΆ δίνει 
,. ή μάχη ,.OV, οχ l πια στο δικό του πεδίο, άλλα στο YEIlIKO πεδίο 
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τoV μαρξισμού, σαν άιιαθεωρητισμΟς» (Λένιν ) , τότε τ ι ότroyίνεται; 
nαραμέvει σύτο που ήταν 1tρωTύTrpo: : μ ια άστικη σ κ ο Π ι άι 
πού δμως τώΡ:Ι <λειτouργεί. στσίις ΙC;όλπovς τoV μαρξισμοΟ. 'Όσο 
κι αν αύτο KΆVΕι έντύ"Trωση , σε μερικές περιπτώσεις μπορεl ό ίδιος 
ό μαρξισμi)ς vCι: όντιμετωπίζεται κι άκόμα και vό: έφαρμόζ81U1 
άπό μιά l' ά01lΚ1/ σκοπιά - ολόκληρη ή Ιστορία του έΡΥατ l κοϋ Κι
νή ματος κ ι οί θέσεις τοΟ λένιν το μαρτυpάvε. 5 Κ ι αίιτο οχl μόνο 
άπό τους «άπό καθέδρας μαρξιστες» που δεν ε1vα ι άλλο άπό «θε
ράποντες» της κυρίαρχης Ιδεολογίας , και που τον περιορίζow σε 
εVΑ παvετrιοτημιαl(ο λόγο της άσTlκης κοινων ιολογίας - άλλα και 
ότrό τμήματα τού έρΥστικoU Κ ινήματος κα! τoVς ηγέτες τους . 

ΕΤιιαι μ ια ύττόθεση σVΣΧετισμoU τωιι δυνάμεων μέσα στην πάλη 
τωll ,.άξεων, άλλά και , μαζί ταξ ικής τ ο π ο θ έ τ η σ η ς μέσα 
στην πάλη των τάξεωιι, μέσα στη «γραμμή. , την όργΆVΩΣη καί 
τις ('Πρσ:χTlκες» της ταξικηι; πάλης τov έργατικου K ιVΉματoς. 
EΤvαι , σα νό: λέμε, μια lστOΡΙKη μΟΡφη &που το π ά ν τ Ρ ε μ α 
τού έργατικοϋ Κ ιVΉματoς και της μαρξιστ ικής θεωρίας, πού αύτη 
καί μόνο μπορεί vΆ καταστήσε ι α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ α «tTrαvασTQ* 
τικΙ» «το K ίVΗμφ (λέν ιν) , κάνε ι δημα σημειωτον η 'Παραχωρεί το 
προβάδισμα μΠΡοστα σ' έχείvo πω για vό:: Kαταλα6αιVΌμαστε 
ίσως vΆ πρέπε ι να το όvoμάσουμε κι αυτο «πάντρεμφ - lvα 
~ΆVΤρεμαι πάντως τελε ίως δ ιαφορετικο άπο το πάντρεμα τoU 
έργατικου K ιVΉ ματoς και της ό:στικης Ιδεολογίας . 

Κι δταv εΙσαχθεί στο μαρξισμο το ζευγάρι OΙKOVOμισμσς/αv
θρωπισμός, μετ-α δυσκολίας ό:λλάζε ι μορφές , ό.χόμη κ ι αν χρειαστε! 
ν' ό:λλάξει έν μέρε ι (καί μόνο έν μέρει ) λεξιλόγ ιο. Ό ΆVΘΡΩΠισμOς 
πo:ραμέVΕΙ ΆVΘρω-πισμσς με τoUς σοσιαλδημοκρατικούς του τόvovς , 
οχι στι)ν πάλη ιώιι ιάξεων "'0:1 στην κατάργησή της με την άπε
λεUΘέρωση της έργοτικης ιάξης, ό:λλα στην ίιττεράσπ ιση τών Δι 
καιωμάτων τoU ό:vθρώττOυ, της έλεUΘερίας και της δΙKαιoσVVΗς, 
δηλαδη την απελεUΘέρωση η την όλοκλήρωση της <προσωπι κότη
τας:t, σκέτης η «ό.χέραιας». Ό οΙκοvoμισμδς παραμένει οΙκovομι
σμδς κάτω Π.χ. &Π' την έξαρση της ΆVΆΠΤυξης τών παρα-Υωγικών 
Δυνάμεων, της <KOΙVΩνΙKOΠOίησής» τους (ποιας άπ' όλες ; ) , τής CΈ
πιστημoν ΙKoτεΧVΙKης tτrαvάστασης:t, της cπαρσyωγΙKότητας» κλπ . 

Μ1fορο()με ομως τότε νό: KOOιouμε σίιΥκριση; ΝαΙ. Και ν' ό:vα
KαΛVφouμε τί εΤvo: ι έκείvo 'ΠOU έττιτρέπει , πριν δ-πως καΙ μετά, να 
προσδ ιορίζουμε aixv άστικο το ίδεολογι κο ζευγάρι οίκονομ. ισμδς/ 

5. Π ρδλ . ~M>;φE ισμ.ό, u.1 'A~ι.ι:θ~ωp'IJ1: ι(lμό, • • ~ 'H ΧΡΕ{ΙΙχrn: Ιι.ι: ~; Δ ι{ι· 
-:ι~; Διιθνofίι;» , . '0 Άπoα-τ:ιiτη, KCΙOO-:σxι », χλΤ. . 
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J,'{}ρωπ ισμύς κα ι τΙς πραχτικές του : είναι ή υπεκφυγη άπό κείνο 
πού δεν σvζητιέτα ι Με στόν οΙκοllOμ ισμό Με στον ΆVΘρω-π ισμό 
ίι, ύπεκφυγίι ά:ιύ ι ίς σχέσε ις Jfueuyooy,j, καί Η) Ι' nι.Uf} ιώ ;, 
ιαξεωι·. 

Ή άστική τάξη , στήν ίδεολογία της , καλα κάνε ι και π α Ρ α
σ ι ω π ά τις σχέσεις παρα-Υωγης και τιΊν πάλη τών τάξεων, για vΆ 
έξάρει τήν «άvάτrτυξη» και τr\lι «παραγωγι κότητcu τήν ίδ ια ώρα 
που έξαίρει τον· AVΘpωπo και την έλευθερία ' αύτή εΤνα ι η δουλειά 
της, Εφόσov η 1fαρασtώτrηση τoVτη τήν έξυπηpε-tεί, κι Επιτρέπει 
στο ζείίγος OΙKOVOμισμδς/ΆVΘρωπισμός, πού έκφράζε ι 1η ν άσrικ,ι 
σκοπιά, vό: κρύδε ι , vό: έξασφαλίζει και vό: άvαπαράyει τις σχέσεις 
έχμετ-άλλΕUΣΗς . "Ομως, τα έργατικα Κόμματα, πριν άπ' η)ν Έπα
νάσταση, η και μετ-ά, vό: 1f α Ρ α σ t ω π ο ϋ ν (η vό: ήμι-παρασιω
πούν) κι αυτα τ ις σχέσεις παραγωγής και την πάλη των τάξεων 
και τίς συγκεκριμένες μ ο Ρ Φ έ ς της, 6 γ ια να έξάρουν έν συνδυα
σμω κ α ι τ ι ς παραγωγικες Δuvάμεις κ α ί τΟν • AVΘρωπo, αύτό 
εΙνα ι άλλη ίιττ6θεση! Γιατί, όταν δεν πρόκειται άπλα για λέξεις η 
τίποτε ρητορ ικούς λόγους , άλλα γ ια συγκροτημένη γραμμή και 
πραχτική , μ1fοροϋμε vΆ στο ιχηματίσουμε, όπως εκανε 6 λέν ιν 1fΡO
Kεtμέvov για τη 2η ΔιΕΘVΗ πρΙν άτro τΟν πόλεμο του 19 14, δη ή 
άστι κη σκοπια μεταδίδεται , μπορεί νό: άπειλήσε ι η και vό: κυριαρ-
χήσει πάνω στην πρσλεΣαρ ιαΚ11 οκσπ ια μέσα σ τ Ο ν ί δ ι ο το 
μαρξ ισμό. 

'Αλλ' άφοϋ (γι νε λόγος για τη 2η Διεθνή , άς πούμε μια λέξη 
μOVΑXα και για την 3η: γ ια τα δέκα τελευταία χρόνια της ϋπαρ
ξής της . Γιατί, τέλος πάντων, vό: μη λέμε αύτο πού μας καίε ι ; 
Γιατί vO: Kαθoσιώvoυμε μ ' άλλη μία σιωπή την έπίσημη σιωπή 
πoV, καλυμμένη μ ' έξηγήσεις ίιτταΥορει,ιόμενες άπό κάποια έΠΙΤαΥή 
η άμηXΑVία, δασιλεύε ι πάνω σε μ ιά περίοδο πού Ιχouμε ζήσει και 
γνωρΙσε ι τον ηρω ισμό, τό μεγαλείο της και τα δρό:ματά της; 
Γιατί να μην προσπαθήσouμε vΆ κ α τ ο: λ ά 6 ο υ μ ε, παρα6λέ
πovτας τους κ ι νδύνους πού έπ ιΣVΡOVV τα λόγια που θό: προφέ_ 
Ρουμε, όχ ι μόνο τίς άρετές τής Διεθvα1ς Κομ μowιστικης Όργά
ιιωσης , άλλΟ: κα ι τις άvσ:τrόφευKτες ό: ν τ ι Φ ά σ ε ι ς τΏv τοποθε

τήσεών της και τής γραμμής της ( και πως, άραΥε, θό: μποροϋσε 
vό: τ ις άποφύΥει, σε μ ια τόσο τραγ ι κή μάλιστα έτroxή ; ) . nOλu φο
δοίίμαι, τελικά, μήπως μια μέρα άvαyKαστoϋμε ν' άvαyvωρίσoυμε 
μΙσα της τήν ίίπαρξη μιας όρισμΈVΗς τ ά σ η ς , που έVΏ καθη-

G. AΙ~I~: ατή ~μ.&uiδι.ι:(I'IJ> Q.7.D τόν :ιtι;r;πιτ~λισμό στόν XoμμooV\oμό, ΟΙ τιi· 
(ι ιι; bi Ιιr:~vτ-ι. \ , 11 π!λη τωΥ -:ιi,C{ll'i 6tιΙQ't(ll.'t(ll.Ι, ά.λλoi xιiτω ά.Τοό ~Ιιι;; ιιορ,.,ι, . 
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λώθηκε (m' τα)ς άγΏVες τoU Λένιν, δεν κατάφερε, σΑV έφτασε ό 
καιρός , να τεθεί ίrπό (λεΥΧΟ και κατέληξε να παίζει σιωπηρα μες 
οτοι)ς κόλποιχ; της ειια ιι:υρίαρχο Ρόλο. Φοβαμαι πραγματικά μή. 
πως άνα6άλουμε για κα ιρό eαόμα, φα lllOμενlκα Υια λ6yovς πρα· 
γματΙOΤΙKoVς, 6αθύτερovι:; όμως χωρίς ό:μφI6ολία, νά διατυπώ
σουμε στά ίσια, ώΟΤΕ "α 11/" υπο6άλουμε οιό" έλεγχο μιας ,, '''ί 
σιας μαρξΙΟΗκ?ίς άνάλυσης, CΤΉII ύπόθεσφ πoV σήμερα διακ ινδυ
νεύω πρoσωτrιKα να κάνω, με τη μΟΡφη άvαyKαOΤΙKά σχημστlκών 

προτάσεων : 

1. ΤΟ διεθνές ΚομμOUV ιστικΟ Κ ίνημα έπηρεάστηκε σε διάφο
ρovς 6~μoίις κα ι με ποικίλες μορφΕς ΌVΆΛoγα με τις χώρες και 
τΙς όργΑVΏσεις, μετα τη δεκαετ ία τού '30, άπό τις έ'Πιπτώσ"εις της 
i δ ι α ς παρέκκλισης που πpoσωριVΑ μπoρoi)με να όllOμάσουμε 

M~αλιν ι κ;) παρέκκλιση») . 

2. Τηρουμένων αύστ η ρα των &vαλoyιών, δηλαδη λαμβά
voνrας ίιπόψη μας τις oVσιαστΙKες διαφοΡές, (i}V.a ώσ-τ6σο πέρα 
Cπrδ τΟ: πιο εόδιάκριτα φαινόμενα πού, παρ' δλη την ακρα σο6αΡό. 
τητά τους, ε1ναι δειιτεΡεύοντα άπο lστΟΡΙΚ" σn-oψη καΙ που γενικα 
στα κομμouv ιστικα κόμματα τα σvyKαταλΈYouμε κάτω άπο τούς 
δpouς «1ΤΡοσωπολατρίco καΙ cδογματισμC9 - " σταλι",ικ" πα~ 
ρέκκλιση μπορεί να θεωρηθεί οιις μεταΟΧ'1μat ιομέ,'ες Η/ ς μορφές 
(πού έξαpτωνrαι άπο την κατάσταση της ΠαΥκόσμ lας ταξlκης πά· 
λης, τηll ύπαρξη ένός καΙ μόllO σοσιαλιστ ικού κράτους, καΙ τηll 
άσκηση της κρατικής έξουσίας άπα το Μπολσε6ίκ ικο Κόμμα) σαν 
μιά μσ(!φη όψιμης dΥtεπίι'Jεοης της 2ης Διεhoοvς; σαν μια cάνo~ 
ζωπVpωση~ της κίιριάς της τάσης. 

3. Κι όπως ξέρουμε, ή κύρια αίιτή τάση ήταν στο 6άθος της 
ο, κ οιιομ ι στ ι κ ή. 

Αύτη δεν εΤνα l παρα μια ύπόθεση, πού έπισημαίνω μόιιο τα 
ένδεlκτικα σημεία της. E1vαι φυσικο vΆ δάζει φο6ερά πρ06λήματα 
πού τα πιο όφθαλμοφανη τους εχουll ώς έξης: π ω ς μιά τάση 
με ΟΙΚΟllOμ ικη κυρίαρχη όψη μπόρεσε να σννδuαστεί με τα γνωστά 
μας άποτελέσματα στην ύπεΡδομή , παράγοντάς τα ή Τδ ια σαν 
μετασχηματισμένες της μορφές; n ο ι έ ς ηταν, κατδττ ι ν τούτου, 
ΟΙ ύλικές μΟΡφες ίJπαρξης αVτης της τάσης, ώστε νά παράγει 
αίιτά τ ' άποτελέσματα μέσα στη δοσμέιιη σvyKυρία; n ω ς στά
θηκε δννατό αύτη ή τάση, πού άπΟ μ ια όρισμέιιη στ ιγμή καΙ μιτtι 
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εΤχε για κέντρο της την ΕΣΣΔ, νό:: δ ιαδοθεί στό σώμα τοίί Δlε~ 

ΘVoUς ΚομμοV\lιστlκού Κ lνήματος, καΙ με ποιΕς δμοιότητες η δ ια~ 
φoρiς, &νάλογα με τι'ν περίπτωση, στις μορφές; 

Σ το... άναyvώστη πσι) θό: παραξενευόταν άπΌ τι, σύγκριση πou 
προτείνω ΆVΆμεσα στο... οΙκονομισμο της 2ης Διεθvoίις καΙ τόll 
οίκονομισμο της cσταλιιιικης παρέκκλισης., πρώτα άπ' δλα θ' ά~ 

παντήσω: κοιτάξτε ποιΟς εΤναι δ π ρ ώ τ ο ς κΑVΌιιας άlιάλUΣΗς 

πOU σvvιστά καΙ χρησιμοποιεί δ Λένιν στήν άρχη τov VΠ Kεφα~ 

λαίou της cΧρεωκοπίας της 2ης Δldhιoϋς~ καΙ θό: καταλάβετε μια 

π α Ρ έ κ κ λ ι σ η μέσα στήν Ιστορία TOV έργατικοϋ Κινήματος . 

Το πρώτο πράγμα 'ffoV εχουμε ιια Kάνouμε ε1να ι νό: δoVμε μήπως 
«συνδέεται με καιιένα παλ ιό ρεύμα του σοσιαλ ιομου» . ΝΟχ ι λόγω 

κάποιου χυδαίου 4:1στOΡΙK ισμ oι:;.~, άλλα γιατΙ ύπάρχει μια σΙΙVΈ~ 
χε ια μέσα στην Ιστορία τov έΡΥαηκoV Κ ινήματος, στΙς διJσKOλίες 

του, τα ττροδλήματά του, τΙς 6: ν τ ι Φ ό: σ ε ι ς του, τΙς όρθες λύ
σεις του, καΙ όρο: και οτις παρεκκλ Ισε ις του, κι αύτή εΤναι σuvαρ

τημένη μέ τη σννέχεια μιάς καΙ της ίδιας ταξικης πάλης έιιάνrια 
στην άστικη τάξη, καΙ μιάς καΙ της Τδιας ταξικης πάλης (oIKOIIO
μικής, πολιτικής, lδεoλσγικης ~ {}εωρηrικης) της άστικής τάξης 
ένάνnα στο έργατικο KίVΗμα. Μέσα σ' έτoVτη τή σννέχεια f:χQV\l 

το εΡεισμά τους ΟΙ cΟψιμες ιivτεττιθέσει~ η ΟΙ cΆVΑΖωπuρώσειι;». 
, Αλλα θά 'λεγα άκόμα τοϋτο: ύπάρχouv 6έ6αια στις γενικές 

και σχηματικές όποθέσεις πω κάνω σοδαρές πολιτικΕς έπιπ-τώσε ις 
-πm.ω άπ' όλα, δμως, ύπάρχow έιιδεxoμΈVΩς σο&χρά διφoραi~ 

μενα, κι αίιτα πρέπει πάση θυσία νά τ' άποφύΥουμε. Κοιτάξτε 

τOv Λέ ... ιν πoU κατάγγειλε με τη στερνη άδιαλλαξία την Ιδεαλl~ 

στ ική - οΙκοιιομιστική τάση της 2ης ΔιεθvoOς, ττώς άντιμετώπ ισε 

αύτή την όργάvωση : ποτε δεν σ υ Ρ Ρ ί κ ν ω σ ε τη 2η Δ,dWιl 
στήll παρέκκλισή της .• AνcryVΏΡισε όρισμΈVΕς περιόδους cnήll lστο
ρία της, διέκριιιε τΟ κίιριο άττο τό δευτερεύον --καΙ πάντοτε Π.χ. 

παραδέχτηκε μπροστα στό έΡΥατικο Κίνη μα τήν άξία δη ΆVΈ· 

τnυξε τΙς όργανώσεις της ττρολεταριακης ταξικης πάλης, τα Q1.N

δlκάτα καΙ τα έρΥατικα κόμματα, ποτε δεν άρνήθηκε νά τσιτάρει 
1011 Κάοιιτσκι, καΙ vΆ ύπερασπιστεί το φ ιλοσοφικό l.ργo τov nλε~ 
χάνοφ. ΝΕτσι δέν μπορεί κι δ Στάλιν, για λόγους άπειρα π ιο 

ίμφανείς Kα ~ Ισχυρούς, νά σ υ Ρ Ρ ι κ ν ω θ ε ί στηll τταρέκκλ ιση με 

τηll όποία συvδέoυμε το δllOμό: του, ι< ι άκόμα ττερισσότερο στι)ν 

3η Δ ι εθνή δπου καταλήγει, μετα η) δεκαετία τov '3D νά κυρ ιαρχεί. 
ΕΤχε έπιδείξε ι άλλες άρετΕς μπροστα στην Ιστορία . Κατάλαδε 
πως ε π Ρ ε π ε vά παραιτηθεί άπο το μελλούμεllO θαVμα της 
C'Πo;YKδσμ ιας έπανάστασης., καΙ δρα νά έπιχειρήσει νό: COIKoδo-
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μήσει το σοσιαλισμω σε μια μόιιο χώρα, κι έδγαλε τα συμπερά
σματά του: να την υπερασπίσει με κάθε θυσία σα ... τη δάση και 
την όπισθοφυλαι:η κάθε σοσιαλισμού στον κόσμο καΙ να την κάνει, 
μες στον κλοιο του Ιμπεριαλισμοίί, ενα άπόρθητο φρούριο, κα] 
ΥΙ' αύτό το σκοπό να την προικίσει πρώτΟ &Π' δλα με μΗ]: 6αριά 
ι)ΙOμηχΑVία, άττ' ό'πov 6Υηκαν τ' αρματα τoV ΣτάλΙΥΥΚραντ πoU 
6οηθησαν τόν ήρωlκο σο6ιετlκό λαό σε μια μάχη μέχρ ι θανάτου 
για την άπελεuθέ:ρωση τov κόσμου άπο το ναζισμό. Ή Ιστορία 
μαι; περVΆει Ι( α i άπό κει. Και μέσα άπό τις διαστρεβλώσεις, 
τις παραμορφώσεις, κα] τΙς ηχ:rΥωδίες άι<όμα ο:ότης της Ιστορίας, 
εκατομμύρια κομμovvιστωv έμαθαν, όσο κι av ό Στάλιν τις «δίδα
σκο σCrv δόγματα, πως ίnτάρXouν Άρχtς 10U λενιιιισμοϋ. 

Κι 0:11 έπιχεlΡο(ίμε να μιλήσουμε, Traipιιovrac; αίιo-rηρό: ίπτόψη 
μας τις άναλΟΥίες, Υια μια όψιμη άνrεπίθεση της 2rκ Διεθνούς, 
πρέΠΕΙ ώστόσο vΆ 'χουμε Ι(αλα στο ιιού μας πως ττρόl(ειται για 
μια όντετrίθεση σε τελείως διαΦΟΡετιl(ΟΟς l(αιρoVς, Ι(άτω άπο τε
λείως διαφορετι l(ες σιMIήl(ες, l(αl 6έ6α ια Ι(άτω άπό τελείως δια
φορετιl(ες μ Ο Ρ Φ ε ς ττΟΟ ττροφανως δΈV μττοpoVιι 110: σvyl(ριθoί)lIε 
μεταξίι τους Ι(ατα γράμμα. 'Ωστόσο μττoρcιVμε, μέσ' άπ' αίιτες τΙς 
ση μανΙ'Ιl(ες διαφορες l(αΙ τΙς παράδοξες μορφές, ιιό: μιλήσουμε για 
όντετrίθεση η έιιδννάμωση η ΆVΑζωπίιρωOη μιάς ίδιας σ τ ο 6 ά
θ ο ς τ η ς τάσης : τής τάσης μ ιάς οίκοllOμιστ ι l(ής α 11 τ ί λ η Ψ η ς 
l(α l «γραμμηςιο, δποιι συμττεριλαμ6άνονται κα! δ ιαl(ηρίιξεις ώμα 
«ά'ιιθρωπιστιI(έςιο ( <<'Ο &.ιθρωττος, το πολυτιμότερο l(εφάλαιOJo, Ι(α] 
τΙς προ6λέψε ις l(αΙ τις διατάξεις, πού εμειllαV l(ε\!Ο γράμμα, τού 
σο6ιετιl(οί) ΣυιιτάΥματος του 1936) . 

~AII τα πράγματα εΤιιαl ετσι' all ή «σταλιιιιl(η:t παρέl(ι<.λ ιση δέιι 
περιορίζεται μollάXα στις 4:TfαΡα6 ιάσεις της σοσιαλιστll(ης νομι
μότηταςιο ' αν όφείλεται σε αΙτίες πού Ixoιιll τις ρίζες τους πολύ 
6αeύτερα μέσα στήll Ιστορία κα! μέσα στήll α 11 τ ί λ η Ψ η για 
τηll πάλη τΩv τάξεων lζαΙ την ταξιl(η τ ο π ο θ έ τ η σ η' Ι(ι αν 
ίrπoθέσOΙΙμε πώς ΟΙ Ι061ετlκοι ε111Ο1 άπο δώ Ιζαι πiρα ΠΡOΦUλα
γμέναι άπο κάθε παΡα6ίαση τ ο ύ δ ι Ι( α ί ο υ--- αVτo δε ση
μαίνει πως έμείς, και ll(EillOI Ιζαι εμείς, ξεφίιγαμε άπό τη «στα
λιιιικήιο παρέχι<.λιση (που Με οί αίτίες της, Με ΟΙ μηxαvισμoί 
της, ούτε τ' άποτελέσματα της άπoτέλεσαv ποτέ άντικείμειιο μιάς 
«σuyKεκριμέllης ΆVΆΛυσηςιo με τή λειιινιστ ικη ε\lVOια, δηλαδή μιάς 
μαρξιστικης και έπιστη μΟllικης άvάλυσης), μέ ιιΊ ίΙαυμαιουργιί 
Ι; "έργεια nϊς κα/αγγελίας nϊς «71ροοω710λαιρίαςΗ η με τήν καρτε
ρική ΆVαμoνη μ ιάς έπανόρθωσης πού καμια ΆVΆΛυση δε θά 'χιι 
φωτίσει. Κάτω άπ' Μες τις σvvθijKες, μ ' δλα τά στοιχεία, παλιά 

.-
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καΙ νέα, πΟΟ διαθέτοιιμε, συμπεpιλαμ6αvoμένης καΙ της έπίσημης 

σιωττης πού τα καθοσιώνεl, μπορούμε να στοιχηματίσουμε ότι ή 

σταλινικη «γραμμή:t , άπαλλαγμένη άπο τίς nταρα6 ιάσεις:. τού 

«δΙKαίoιn, «φιλελευθεροποιημένη:. δηλαδή -καθως Ο οΕκονομισμδς 

και ό ΆVΘρωπισμOς πάνε παρέα- καλα η κακα έπιβ ιώνει μετά τοll 
Στάλlll, καί , φυσικά, μετα τό 20ό Σννέδριο. Μπορούμε μάλιστα 
να συμπεpάvoυμε πως κάτω όπο τήν πολυλογία τών διαφόΡωIl 

παραλλαγών 'ToU έλεγXόμενov η οχι «ΟΟιθρωττlσμΜ, αύτiι ή γραμ
μή άκoλouθεϊ μ ιαν άξιοσέ6αστη σταδιοδρομία, μέσα σε μ ια πότε 

φλύαρη, πότε 6ou6Tj σιωπή, που κάπΟ1'ε τή σπάει το ξάφν ιασμα 
άπό μ ια εκρηξη η μια διάσπαση. 

ΚαΙ για vό: μην "Παραλείψουμε το παραμικρό, θ' άπο'Τολμήσω 

ό:κόμα μία ίrπόθεση πού σίγουρα θό: «μιλήσει:. σ' εllαV εΙδήμοιια 
της κιllέζικης πολιηκης δ-πως ό Τζων Λιοίιις. "Αν έξετάσουμε δλό

κληρη τηll Ιστορία μας, πάvω άπο 40 χρόιιια τώρα, μού φαίιιεται 
πως κάνοντας τον όπολογισμο ( κι δ άπολογισμός δεν γίνετα ι είί
κολα) ή μόνη 1 σ τ ο Ρ Ι κ iΊ «κριτικφ (άπ' τ ' άριστερά) της 00-
σίας της «σταλινικής παρέKκλισης:t που μπορούμε νό: δροίιμε, κα1 
που ΙΠιπλέοιι εΤιιαι καΙ σ ίι γ χ ρ ο ν η μ' αίm'ι -rrill παρέκι<.λιση, 
στο μεγαλύτερό της μέρος δηλαδη προγενέστερη άπα το 20ό Συ
νέδριο, εΤlιο ι μια ΚΡΙΤικη σvyKεκριμένη στα γεγονότα, στήll πάλη, 

στή γρσ:μμή, στΙς "Πραχτικές , στις αρχες και 'Τις μορφές τouς : ή 
σιωπηρή, όΧλ' έμπραχτη κριτικη "ΠΟΟ ΣVΝΤελέστηKε με -τήll κιιιέ
ζικη Έπανάσταση, μες στΙς πολιτικΕς κι ΙδεολΟΥικες μάχες της 
Ιστορίας της , άπο ηΊ Μεγάλη Πορεία μέχρι 'Τήν πολιτιστιl(ή Έπα

ιιάσταση καί τα έπαK6λouθά της . Κριτική άπο μ α κ Ρ ι ά. Κρι
τική που δέιι κατοllOμάζει το άντΙKείμεVΌ της . ΠρΟς άπOKPVΠΤo
ΥΡάφηση . Κ ριτική α ν τ ι φ α τ ι κ η έπίσης ----dι<όμα και στή 

δυσαναλογία ανάμεσα στα εΡγα κα1 'Τα κεί μειια. Πόντως κριτική 
άπ' τηll δττοία μττοΡοuμε 110: διδαχτούμε, ώστε 110: θέσουμε σε δο
κιμή τίς ίrπoθέσεις μας, δηλαδή νά ΙΠιχειρήσοιιμε 110: δούμε καθαρά 
μέσα aτή δική μας Ιστορία. Άλλά κι έδώ έττίσης πρέπει, ολοφά

νερα, να μιλήσουμε με τους δροιις τάση καΙ Ιδιαί'Τερες μΟΡφες -
χωρις v' άφήvouμε τις μορφές που την τrραyματσπoιoιN vό: μάς 

Kpίι60uv τήν τάση καΙ 'ΤΙ ς άντιφάσεις της. 

·Αν, με τα μέσα πΟΟ διαθέτω, κατάφερα, άπο πολυ μακριά, 
Ιστω l(αl πολύ άXIlά, vό: όπηχήσω αιίτους τούς Ιστορικούς άγώνες 
l(αΙ vό: έπισημαιιω, πίσω όπ' 'ΤΙς Ιδεολογικές 'Τοιις έKφάvσεις, τήν 

ίίπαρξη μερικώll πραγματικών προβλημάτων, αίιτο εΤιιαι, για ενα 

Ι(ομ μοιινιστή φιλόσοφο, το άπλό του Kαθijl(Oν. 

Νά λοιπόν, γ ια vΆ μηll παμε πιο μακριά, μερικά άπα τα πολύ 
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σvyKειφψένα cίρωτήματφ --όπου Τι πολιτ ική ε1vαι όλοφάνερη-
πω διαχατέχovv τον περίγυρο έιιός άπλoιj φιλοσοφικού λόγου πού, 
καλα η κακά, εχε ι άρχΙσει ίδω καί πάνω άπο δέκα χρόνια. 
Ό Τζων Λιούις λοιπόν αύτο δέν τό Vττ011'TείιθηKε ποτέ! Κρί μα 

για μάς. ΤΟ ευχομαl όμως για κείνον. rlαT i θά 'ταν πολύ σοδαρό, 
καί eά 'χε άλλrκ τάξης σο6αρότητα, αν τό 'ξερε καί δέν είπε 
τίποτε: γιά νά μην πέσει φωτια καί τΟν κάψει. 

Τζων Λιούις 

Η ΣΤΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΊΌΝ ΑΛΤΟΤΣΕΡ 

Τελικες παρατηρήσεις 

Μεrύφραοη 

ΙΊΑΝ ΝΗΣ ΚΡΉΊ'lΚΟΣ 



Ή σvζήτηση πΟΟ άκολοίιθησε. τα δuό μου 5ρθιχχ τού Γενάρη κα; 
τού Φλεδάρη τού 1972 και την «Άπάντηση> τού 'Αλτουσφ, άπο
κάλυψε μια μεγάλης σημασίας θεμελιακη διαφορά: στον τρόπο 

προσέγγισης των προβλημάτων, Άπο τη μια μεριά εχουμε αύτα 
πoU ό Άλτουσερ θεωρεί ώς «δομικη. προσέγγιση, &που 6ασικες 
άρχες άποσπωνται άπό τηll κοινωνική και οΙκονομικη έμπειρία και 
ΆVUψώνoVΤαl σε λογlκο σύστημα, Ή «i:πιστημΟlllκη:t αότη θεωρία 

εχει την άξίωση νά χρησιμΟ'1Τοιηθεί άπο το Κόμμα ώς οργανο και 
ι3πλο του, 'Απο την άλλη μερια εχουμε την πιο σvyKε:ιφιμένη προ

σέγγιση πΟΟ Kάνoυll Ο Μαρξ κι ό ΛEVlll, για τoUς οποίους ή θεωρία 

η ή νόηση εΤlιοι άχώριστη άπο τη δράση. Au,-o μα-ς δίΥει οχι fllct 
σύστημα, άλλά μ ιά λογικη της κατάστασης. Έμεις 6λέπouμε τη 
διαλατικη 6χι σαι illct ξε:τVλlγμα της 'Ιδέας, άλλα σαν τηll πρα
γματlκη σι.ίyKpovoη όνάμεσα στα ΆVΤίθετα στοιχεία της δοσμέ
νης ένότητας, σι.ίyKpouση 11'00 λύνεται με το 11'έρασμα άπο τηll τω
ρι ΥΤ) φάση σ' lllct νέο στάδιο 11'00 γεννιέται , "Όπως λέει δ Μάρξ: 

«Έμείς SEIl όΡΘΩVΌμαστε ώτέlΙΟΥΤι στΟν κόσμο με μια δογ
ματικη ό:ρχή, λέγοντας "έδώ εΤvσ:l ή ό::λήθεια, γονατίστε 
έδώ !" Έμείς ώτδ τού ίδιου τού κόσμου τις άΡχΕ:ι; ΆvΑτπΊΊΣ
σouμε γι ' αVτOν νέες άρχές , ΔείXVOΙΙμε στΟν κόσμο γιατί 
άΥωιιίζεται κα! δη σ' αι.ίτr'ι τηll κατανόηση θά φτάσει είτε 

το θέλει είτε 6XI:t,' 

ΜΕτσι , ή δικιά μας ματια εΙσδύοντας πέρα ώτα κεΊνο πσU φ α ί
ν ε τ α ι -τα έμπειρικα γεγovότα- άμφισβητεί τoUς άστlκoUς 
νόμους κα; άρχές, άκόμα καΙ την πραγματικότητα όπως την βλέ

lTOUII ΟΙ άστοί, καΙ γίνεται ή γνώση και σννείδηση μιάς τάξης τroU 
κιιιειταl πρΟς την ΆVΆΛηψη της πολιτικης έξουσίας. 

Ή διαλεκτική stll εΤlιοι μια λογική διαδικασία που δασίζεταl 
m rlll εννοια, άλλά μια Ιστορική, έΠΑVαστατΙKη κίνηση τrpaγμαTl
κωll άνθρώπων 11'oU 6ρίσKOVΤαι σε μια συγκεκριμέιιη κατάσταση, 
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:που φιάvoυ)l σιη... καια)lόηση αιιιης nίς ίσιοΡικlίς κα1άοταοl}; 
και άναλαμδάνουν πμ, άvαyKαία δράση, που άκoλovθεί . "Έτσι , 

όπως εΤπε ό Μάρξ. έμείς παVouμε νό.: cέξηγούμο τοll κόσμο και 
τις ΆVΤιφάσεlς του, έμείς ται. ά λ λ ά ζ ο υ μ ε και ξεπερνούμε α&
τες τις ΆVΤ ιφάσεις' ύ π ε Ρ 6 α ί 11 Ο υ μ ε (προχωρούμε πιο πέρα 

άπό) , το σύστημα 'Που τις περικλείει . λίπός εΤvα ι ό Ιστορικός ρό

λος τής έργατικής τάξης και η δάση τοο ταξικoV άγΏVΑ . 
Κα; μια που αύτή εTvαι η θέση που υποστηρίζω, φoillEτaL λίγο 

παράξεllO το ΟΤΙ ό • Αλτουσέρ άρχιζει τηll άπάντησή TOV με το πα
ράττOllO δτι άδιαφορω για τήll πολιτική και τΌv ταξ lκο άyώvα. 
Ή σίιμπλεξη τής διαλεκ.τικής με τήll καθημεριιιη πάλη, αίπή ή 

άδιάρρηκτη σίιιιδεση με το συyKειc:pιμΈVO, δΕιι εΤvα ι κάτι που 6ρί
σκοuμε μόιιο στΟIl l>PIμO Μάρξ. 'Αντίθετα, δ MCιρξ ποτε δε θεώ
ρησε τι, διαλεκτική σαll τή λογικη διαδικασία τού ξετυλίγματος 
της 'Ιδέας δπως EKΑVε δ Χέγκελ. Άκόμα και στα 1844, προτοΟ 
γράψει τα cΟΙκοιιομ ικο-φlλοσοφlκα Χειρόγραφαι, βλέπει τη διαλε
κτικη σάν τιΊ σννειδητοποίηση άπό τηll έργατlκη τάξη τώll άντιφά
σεωll και τωll κρίσεωll τού Kαπιταλ,στIKoiί συστήματος , του ρόλου 

τovς στήll άvαyKαία άλλαγή, τού πολιτικού ό:-yώvα πoV ά'παιτεί

ταl, και λέει για τήll έρΥστική τάξη Μι : 

cάπoλυrρώIIεταl Γι 1δια και φτάνει ώς τηll παγκόσμια brl 
κράτηση' προχωράει στiι χεlραφέτηση τής ΚΟΙVΩιιίας ώς σu

VΌΛou, προσθέτοντας ετσι aτήll έπΑVΑστατΙKη έιιεργητικό
τητα και σννείδηση τής δικής της θέσης, τήιι καταξίωσή 
της μέσα aτήll KOΙVΩVία ώς σύνολο, σάν ό λυrpωτής τη9.2 

Αύτσ. δε μού φαίνοντα ι νό.: εΤvαι τα λόγια έVΔς vεαρoύ χεγκε

λιανού Ιδεαλιστή που ζεί μέσα στό ιιεφελώδη κόσμο τώll λΟΥlκώιι 

άφαιρέσεωv άπό τις Οποίες όφείλεl νό.: ξεμπλέξει για 11' άνακαλύψει 
τοιι Προ:Υματικο κόσμο τού ταξικού άyώvα και τής πολιτικής! 

Άπο τηll άΡχή, 6 Μαρξ ξεKΙVΆ οχ ι άπο την cκαθαρη Ίδέαι, 
άλλά άπο τους CΠραyματlKoVς, δρώντες ΆVΘρώπoι.κ;, πάνω στή 
βάση τΏv διεργασιών τής πραγματικής ζωής τους •. ΟΙ άφετηρια
κες θέσεις τou «δεν εΤVΑI άφαlρέσεις, άλλα πραγματικά ΙΠ-ομα , 
ή δραστηριότητά τovς και ΟΙ ίιλικΕς σvvθiiKες στις Οποίες ζοϋνν. 
λίπο εΤ\ιQ1 τό πιιεϋμα που διαποτίζει Ιδ ιαίτερα τις μελέτες του γιά 
τηll οΙκονομική έκμετάλλευση, στα «Χειρόγραφα τov 1844. , ένώ τ'ι 

1 2~) 

σαφης άπόρριψη τώll XεγKελιΑVΏV άφαφέστων κατέχει μ ιό κεντρικη 
θέση στηll .ΚΡΙΤ1κη. τής θεωρίας του κράτους και τής cΦαινoμεvo
λΟΥ ίας τov πνwματC9 τού Χέγκελ (1844) .3 "Όπως γράφει ό rEv
γκελς, cό MCιρξ μάς UΊειξε τηll Ιξοδο άπο το λαooριvθo τΏv "συ
στημάτωll" πρός μlCι:v 'Προ:Υματικη θετική γνώση τού κόσμOlJ);.4 Ό 
μαρξισμός άπoδείXVΕ I τήll lστορικη δ ιαδρομή ,.Ώv ταξΙKΏV KOΙvω
ιιιώιι που καταλήγει σε fvαν άταξlκο σοσιαλισμό, σε μιCι:v KOI
νωιιία που ή οlκοιιομία της .δlεUΘΎVΕτα ι άπό μ lCι:v tλεύθερη bιωση 
τΏV παρα:γωyΏV σίιμφωVΑ μέ τούς δικούς τovς στόχους και κάτω 
άπΟ τΟ δlκ6 τouς lλεyXI». 

ΤΟ aua't' Ύj(J-IΧ '1'OV ' Αλτουσέρ. 

Ό 'Αλτουσερ άπορρίπ,-ει καί τόv ούμαιιισμό αύτής τής προσέγ
γ ισης και τοιι Ιστορισμό της , θεωρώντας κα, τούς δυό ώς έκφράσεις 
τα) ΧεΥκελlανοΟ Ιδεαλ ισμου ποίι 6 Μαρξ εχει άπορρίψε l άπο καιρό . 
'Έχουμε ηδη μιλήσε ι Υιό το «θεωρηTlΚΟ άντιoυμαvlσμό» . Με τοιι 
όρο «Ιστορισμός. , ό Άλτovσερ έννοεί μια έVΊΙΠαρκτη δlαλεΚΤικη 
άρχη που ξετυλίΥετα ι στήll πορεία ΆVΆΤΠυξης τής κοιιιωιιίας. Π ρό
κειται γ ιό μlCι:v άπΟψη πω μερικοί μαρξιστες --f<:ai ίδιαίτερα ό 
Kάouτσι.:l- ίιπoστήριξΑV καΙ &ποστηρίζovv ά'κόμα, έVΏ δ Μάρξ 
άπόκρουσε κά9ε παρόμοια καθολικη φιλοσοφία τής Ιστορίας ώς 
παραπλΑVΗΤΙKη προσπά9εια 

«μεταμόρφωσης της lστορικης ΠεΡΙΥραφης της γένεσης τού 
καπιταλισμού aτή Διιτικη Ευρώπη σε μιαv 1στορικο-φιλο
σοφlκη θεωρία της γΕVΙKης διαδρομης που έπι6άλλεται άπό 
τη μοίρα σ' δλους τoUς λαoιJς..5 

Ό 'Αλτουσέρ άπορρίπτει τη θεωρία του Μό:ρξ -όπως αύτή 
ΆVαλύεται στΟIl .Πρόλογο της Κριτικής., στη crερμαvική Ίδεολο
γίαι και στό «Κεφάλαιι»-- Υιό τηll Ιστορική πρόοδο της KOΙvω
ιιίας, δπως έπίσης άπορρί".,.ε l τηll άπΟψη τov Μαρξ δτι ΟΙ ΆVΘρωπol 
εΤvαι έκεΊνοι που φτιάχvoull την Ιστορία . 

3. Μ#ε, ~Kpc~cx'i! 1,/1<; xι'(xtλιι:l~,/Iι;; b ιa:λ ιχ~ιχ,/l , κα.Ι φιλοοοφ(α.ι;; ώι;; 00· 
~όλoυ . (1844). 

1. ·E~'(xel<; . «Φ6u rΡμ,ll;α.χ' , σι).. 25. 
5. Μ&ρ; .νΕνΥχeλ, . c 'Αλλη).Q'(ρα.φΙα. . (dPlII. 167, 101) 1877) . 
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-Ή δική τou θεωρία εΤναl άνιστορική . 

- ΕΙναl άνεξάρτητη άπα κάθε νόμο της κίνησης " 00 καπlταλ,σμοΟ. 
- ΕΤναl άνεξάρτη"η άπα τη δράση "00 \;nτOΚεψένou - άνθρωπος . 
- Ε1να l άπαλλαγμένη ά'πΟ 6:ξ ιολογικες κρίσεις --όπως θεωρείται 

ότι εΤναl ΟΙ φυσικες έπιστημες- γιατί δεν ένδιαφέρεταl γ ια 

τήν αίιξανόμενη δύναμη τοο 6:νθρώπou να έξouσ ιάζε l τΙ) φύση 

για να Ικανοποιεί τις 6:νθρώπlνες ό:vάyKες. 
-' Aτroφεύyεl την Ιδεολογlκη διαστροφή της 6: ρ ν η σ η ς , είτε 

'Πρόκειται γ ια τήν άνθρώπινη ΠΡοσωπιl<ότητα ι<άτω άπο το I<OΠ I 
ταλιστιl<ο καθεστώς, είτε ένδεXόμΕVΑ για την άρνηση αίιτης 
της άρνησης όταν ό καπιταλισμός 6:νnκαθίσταται άπα το σο

σιαλισμό. 

-Τέλος, άπορρίΠ'Τε ι τη διαλεl<τιl<ή της ι<οινωνίας ώς ένότητας 

πού 6:ναπτύσσεται μέσα στον έαυτό της. Δεν VττάΡXε l τέτοια 
ένότητα, ιJπάΡXει μόνο ένα άθροισμα άνεξόρτητων 1<1 αυτό\lO
μων παραγόντων -oll<οllOμικών, θεσμιl<ών καΙ ΙδεOλOγlKώv-

πού όδηγούν στή στιγμή όπου ό «έπικαθορισμός> προl<αλεί μια 

μεταδολη μέσα στη δομη της κοινωνίας. 

'Ο Άλτοοσερ άπορρίΠ'Τει, σννεπως , αότο πOV θεωρε'; χεγκε
λ ιΑVΕς εννοιες , δττως: 

«άρνηση, διχοτόμηση, άλλοτρίωση, ΆVΤίθετα, 6:ΡVΗση της 
άρνησης, άρση της ΆVΤίφασης (Aufhebung) κτλ. 'Ολόκληρη 
ή χεγκελ ιανή δ ιαλεκ1'ική 6ρίσχεται έδώ μέσφ.6 

~Oταν ό Μάρξ λέει ότ ι εχει c6:vαπoδoyvpiaEI'- τόν Χέγκελ, γρά

φει ό 'Αλτουσέρ, δtv κάνει άλλο άπο το να μετατρέπει αύτες τίς 

έννοιες σε μια μυθολογία πOV λειτovργεί άσίίνειδα μέσα στήν 

Ιστορία. Αότο το σίιστημα σφαλμάτων, ίσχvρίζεται ό 'Αλτουσέρ, 

ό Μάρξ ό;νo:ι<άλUΨε πως εΤvaι πλαστό, το άπέρριψε Ολόκληρο μαζί 
με τήν πλαστή φιλοσοφία (Ιδεολογία) πOV το στήριζε, l<αl πέρασε 
στην καθαρά έτrιστημOνΙKη κατανόηση της κοινωνίας πoV 6ρί

σκovμε στο « Κεφάλαιο.- . 

«'AVOKάλVΨε τελικα την πραγματι κότητα της Ιδεολογικης 
σΚΟ'rEινότητας που τον εΤχε wφλώσεl . Κατάλαβε δτι δεν 
μποροΟσε πια να προ6άλλει yερμOOΙ Ι KOVς μίιθοι.ις πάνω σί 
ξένες πραγματικότητες.-.7 

---
6. 'λλτοιισ'ρ, .rt~ ~δv Mιip,~ , "ιλ . 197. 
7. Στό Τ1Ιιο, σι λ. 82. 
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Πρόl<ειται ιδώ γιά μ.ά διαστρέ6λωση "ης σχΈΨΗC; τού Μάρξ 
σε τούτο η σε 6πoιoδήτroτε κατοπινό στάδιο. ΟΙ εννοιες αύτές 
έμφΑVίζovται έξαΡχης σέ μιαν ύλική , κι οχι σέ μιαν Ιδεολογική 
και έννο ιαχή μορφή. Oι:iτε άπoρρίwτovται, άλλά έξαxoλoι.eoϊιν vΆ 
ύπάρχovv σ' όλη την πορεία "ης σκέψης τού Μάρξ - που ε Τ v α ι 
6:κριδώς μια ά ν ά π τ v ξ η: δηλαδη οΙ εννοιες αίιτες έμπλαπί
ζοντα., έξηγούνται πληρέστερα και διευρVvoνται, άλλΟ: παραμέ: 
vovv, στην ύλιl<ή τοιις μορφή, ή δόση τού έν ένεργεία μαρξισμov 
σήμερα . 

Ό Μαρξ καΙ οΙ χεγκελΙCΙνες εννοιις. 

ΠροχωροΟμε τώρα στην πpoστrάθε ια ν' άποσαφηνίσouμε την πρα
Υματιl<ή άντ ιστροφη άτro "δv Μαρξ τώv χεγκελιανων έννοιων, πού 
ό ίδιος τις θεωρεί δτι lxovv τεράστια και μόνιμη σημασία, όταν 
πάρovv ίιλιιο:η έκφραση. 'Ο Μαρξ gλ!πει τον Χέγκελ ως τον πρώτο 
στοχαστη που 

t.EXEI έκθέσει τις γενικές μορφες της (διαλεκτιl<ης) κίνησης 
μΕ τρόπο καθολικο και σι.ιvειδητό... Σ τή θετική άvτίληψη 
της Vττάρxoυσας κατάστασης πραγμάτων περικλείνει ταυτό
χρονα και την ΆVΤίληψη της 6:ρvησής της, τoG 6:ναΥιςαίov 
άφαvισμoU της ... Σ"ήν ούσία της εΤναl ι<ριτική κ\ έτrαva
στατικφ.1 

1. "Λ ν {} Ρ ω π ο ς: 'Ο Μαρξ δίvει "ο... όρισμο ,.ης «ούσίας.. "oG 
mιθρώπoιι οχl με Ιδεαλιστιl<oUς δρovς, άλλα άπλώς σαν mιθρώπov, 
δττως εχει διαμορφωθεί άπΟ τις σχέσεις τω με τoUς άλλοιις 6:v
θρώποιις. 'Επομένως μια «φύση.- που άλλάζεl κι άvατττιJσσεrαι 
καθως ό άνθρωπος μαθα:ίvει να έξουσιάζει τη φύση με VΈoιις τρό
ποιις και δημιouργεί νέες μορφες κοινωνικης σvvερyασίας . "Όπως 
το διατvπώνει κι δ Λoυσιεv Σ έδ: 

«έφόσον ή 6:vθρώπ ινη φuση εχει προικιστεί με τις Ιδιότητες 
της σι.ryιςεφιμένης Ιστορικότητας, γίνεται δννατο vό: άπο
φεύγovται ΟΙ άφαιρέσε ις κα. ή άκινησία της θεολογικης Τι 
της ι<αθαρό: λογικης έννοιοκρατίας:t . 9 

8. MlipI;. Π ρόλογο, οτή δ. ιjΤ 'pη l'Χ1Ιοση τοΟ .Κιφα.λα.Ιιιιι • . 
9. Lucien ~ye, . '0 Μα.ρ;ισμό, 1((11.\ fJ Ο.ωρΙα. 'ti\' 1tΡοοωπ lιι;frι:η'tα.ς. 
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' I~' " . 'λ] - 'Ι ' -.. μ.aρ,-ΙΧΥ) αν"ι ΊίΨΊ} ",:,η:; σΤQριας . 

2. Ί ο 1 Ο Ρ ί α: Ό Μάρξ σαφώς άπoρρίτrτει τηll άνrίληψη της 
Ιστορίας πα) ,-ού άποδίδεται άπα τΟν • Αλτουσέρ. θεωρεί σr, ή 
Ιστορία φτιάχνεται άπό τοιι 6:vθρωπo μέσα στα διάφορα τεχνολο
γικΟ: συστήματα, που το Koθfvo: ταις άπαιτεί μια δική του OIKO
νομική , θεσμlκη και πολιηστlκη μορφή . λότό σuvoψίζετaι με τΟν 
όχόλouθo τρ6ττο στόν «Πρόλογο της Κριτικής της Πολιτικης 0/. 
κovoμίας» : 

c Σ τι111 κοινωνική παραγωγή τους ΟΙ άνθρωποι ερxovται σε 
καθορισμένες (οΙκονομlκες) σχέσεις ... 'Ο τρόπος παραγω
γης της όλlκης ζωης καθορίζε ι την KO,\lωVΙKή, ττολιτικη 1(01 
τrνευμcxτΙKη πορεία της ζωής γενικά. .. ΣΕ μιάν όριaμέvη 
6αθμίδα της έξέλιξής -τους, ΟΙ ύλlκες παΡαΥωΥlκΕς δυνάμεις 
ερxovται σε σνΥΚροιιση με τις ύπάρχουσες σχέσεις παρα
γωγης ... Τότε ερχεται μια έποχη κοινωιιικης Ι'Πανάστασης. 
Με την &λλαΥη της οίκοvoμlκης 66:σης &\ιατρέττετα ι άΡΥα ii 
γρήγορα όλόκληρο το τεράστιο ι.ποικοδόμημcn. 

Αύτη εΤιιαι ή θεωρία της Ιστορίας , που δ 'Αλτουσέρ δηλώνει 
δη «εχει προκαλέσει πανωλεθρία μέσα στο κίνημα της έργατικης 
τάξης:t ΙΟ καΙ που δ Λένιν δέ δέχτηκε τάχα ποτέ. ~Λν το lκovε αίιτό, 
λέι: ι Ο 'Αλτουσφ, ή Ρώσικη 'Επανάσταση δε eα εΤχε γίνει ποτέ. 
· Oτrως τόν ισα στα άρθρα μov, Ο Λένιν ιό δέχτηκε αυιό. ΤΟ 1Ιαρέ
beoe όλόκληeο σε κάμποσες όπο τίς δασικές του πραγματείες . 
Σ την άπάντησή του ό • Aλτouσip παρέλειψε vό: α Ιτιολογήσει τον 
ίσχυρισμό του, παρό:: το γεγονός δη 6ρισκό"Ταν σε dvτίφαση μέ 
τα γεyov6τα που όλοι Υνωρίζow. 
Ή τrερίληψη της άποψης ταj Μαρξ στον «Πρόλογο της Κριτι

κης:., &ποψης που έκτίθεταl πιο διεξοδικα (000 χρειάζεται για μια 
τόσο σVvτoμη διατύπωση) στη «Γερμανική Ίδεολογίσ:::. και στα 
«Grundrisse., περιέχει Ολες τις 6ασικΕς άρxiς που ο 'Αλτουσέρ 
άπορρίπ-τει : αλλοτρίωση, αρνηση, αρνηση της αρνησης καΙ ύ1lέρ · 
6αση. 

10. ΆλτοuσΙρ, cΔ ιlχδd:t;ΙWtlΧ'ό tb .. .κιφd.λιχιο ... . 
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"Ετσ ι τη ΧεΥκελιανή ά λ λ ο τ ρ ί ω σ η της ΆVΘρώπινης υπαρξης 
ο MCι:pξ τη 6λέτrει σΟν ,-η μοίρα τoV άvθρώπov στόv καπιταλισμό. 
Ό Kαπι,-αλισμaς άριιιέται την προσωπικότητα και την έλεuθερία 
και KατΑVΤα τόv &vθρωττo έμπόρευμα, άθυρμα τών οΙκονομικών νό

μωll της έμπορευματικης οΙκονομίας. Aύτiι εΤιιαι ή άλλοτρίωση, 

και εTvαι οΙκovoμικη και ι5χ ι έννοιακη δττως στον Χέγκελ. Ή ά ρ
ν η σ η εTvαι τrαρεμπ6διση και ματαίωση της παιxrγωγΙKης διαδι
κασίας και της Ικανοποίησης τών άνθρώπινων άναγκών, λόγω τΏv 
αναπτυσσόμενων dvτ ιφάσεωv τοΟ καπιταλlσμοΟ. την άρνηση αότή, 
την άΡVιέται μέ τή σειρά της ή μετάδαση στο σοσιαλισμό. 'Ενώ 
δμως για τΟν Χέγκελ έπΡόΚΕΙΤΟ ούσιαστ lκα για μιO:v ώιώτερη 
6αθμίδα της σwεIδησης, γιά μιαν παραπέρα ώιάπτυξη της εν
νοιας (έKφρασμέVΗς φυσικά στην Ιστορία ) , για τον Μαρξ πρόκει
ται για ένα μόνο πράγμα: γιά την υλική και lστορlκη χεlραφέ
τηση τov άνθρώπov μέσω της έπαναστατικης δράσης . Αύτη εTvαl 

ή « υ π έ ρ 6 α σ η :. της παρούσας κατάστασης, «δλωv τΏv OVII
θηκών δπov ο ΆVΘρωπoς εΤιιαι Ιιια ταπεινωμένο, σκλα6ωμΟΟ, έγ
καταλειμμέIιο και "Περιφρovημέvo πλάσμcn. Κι αύτη EillClt ή άποψη 
τοο Μάρξ τόσο στα 1843 όσο καί στά 1873, και στα 1883, τόσο 
σΠιll «Κριτική τής XεyKελ ιΑVΉς φ ιλοσοφΙας τού ΔtκαίOV:t, 000 και 
στη «Γερμανικη ΊδεολογΙσ:::. κα! στο «Κεφάλαιο:.. Κα! δέν εIVΑ! 
άττλώς ΟΙ λέξεις πού μOIάζovν άλλΟ: ή ίδια ή πραγματικότητα: ή 
έKμετάλλεVΣη και ή χειραφέτηση. 

'-Oτrως "Trαpατηpεi καί Ο Σέ6, ό MCφξ Ιχε ι πάντα μιά σuyKε
KPιμΈVΗ άvαΦOρά για τήll καθεμ ια άπ' αUτEς τις εννοιες, που ΔΈV 
εΤvαl ποτε ΙδεαλιστικΕς κι άφηpημΈVες, τroτε άττλώς έwoιακες καΙ 
Ιδεολογικές . 

c:'H συyKεKΡιμΈVΗ πραγματικότητα τιϊς άλλοτρίωσης παίρ
ιιει τη μΟΡφη της άπaπpoσωπlσμέVΗς Uτroταγης τού ΆVΘρώ
"πov στοίις VΌμoυς της ό:yoρQς:t." 

Λότο είιιαl έπίσης το δασικο θέμα ,.00 cΚεφαλαίOV:t, που 

«έτrαVΑΛα6αίνεl κ α τ α λ έ ξ η τηll ΠΕριγραφη της άλλο

τριωσης στα "Χειρόγραφα τοΟ 1844". Τώιχχ όμως €χει την 
πλήρη έξήγηση σχετικά με τηll άπόσπαση της ύπεραξίας 

9 
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l(α1 το φετιχισμο "00 έμτroρεύματoς, -πηγαίνοντας 6αθVτερo: 
στην 'Πραγματικότητα που ,.όσο πι.ιστlκα εΙχε 'ΠερΙΥΡ::ι:φεϊ 
w.:ψiTEΡCO·ll 

Δέν μπορεί 1Τlα κανείς νό: Ισχυρίζεται δτι τΟ: «Χειρόγραφα 1"00 
'844,. θεωρoVv τόν άνθρωπο σαν καθαρή εννοια κα1 τυλιγμένο 
μέσα σε Kαθαρix φlλοσοφlκές άφαφέσεις καϊ δη το λάθος O:VΤO 
πρέπει νό: ξεπεραστεί καΙ 11' άτrOιφOυστεϊ άπό τον έττιστημονικο 
ρεαλισμό, δταν στην πραγματικότητα ό Μάρξ, στα δοκίμια αότά, 
δείχιιει δλο τou το έVΔιαφέρoII για τίς οΙκovoμικΕς κα; όλlκές Ο\Ν

θήκες της έκμετάλλευσης τOU ά...tIpώπoυ, περιγράφοντας το 'Πώς 
'" μισθωτή έΡΥασία έιι:μεταλλεύεται κα! φθείρει τΟν ΙΡΥάτη. Τό 
θέμα τοϊιτο &vατrrύσσεται στά &κόλouθo: μέρη τού fpyou : Ι) Μι
σθός, Ι Ι) το κέρδος τού κεφαλαίου, 111) Ή συσσώρευση τού ΚΕ
φαλαίou, ΙΥ) Ό σι.ιvαyωνισμός, V) Ή δ(ιVΑμη τού χρήματος, 
κτλ. κτλ. 

Ή πραγματικότητα της χειρο:φέτησης τοϋ άιιθΡώπov άπό ταJς 
σιδερέv ιouς νόμους της άΥορ&ς, πoU ΤΟΥ εXouν μετατρέψει σέ έμ
π6ρtυμα, εΤVΑΙ τΟ θέμα οχι μόνο τών «Χειρογράφων τoU 1844:. 
όλλα και δλων τΏv KατσιτιVΩν Ιργων τού Μάρξ, μαζl και τou «Κ ε

φαλαίοω. 'Εδώ, &v και 6 δρας όλλοτρ4ωση fXEI &ντικατασταθεί με 
τΟν δρο φετιχισμας τού εμπορεύματος, ή Ιvvoια παραμένει ή ίδια. 
Ή άλλοτρίωση, καΙ ή χειραφέτηση τοϋ (n.epώττoυ ποο άι<oλouθεί, 
άτroτελoOv τη δάση τού φΥου τής ζωής τα:. Μάρξ: 

ς"'Αν 6 μαρξισμΟς άττογυμνωθεϊ άττο την εγvoια το\) για τΟν 
6νθρωττο cnήν κοινωνία, για τη χε ιραφέτησή του άττό τΤ;ν 
"καπιταλιστικη άττσιτρoσώrrιση" καΙ τoVς oiKOVOμΙKoVς vό
μout; τα:. καπιταλισμοϋ, Άv δ ΙαΥραφτεί άπΟ το μαρξισμο ή 
fννoια δ:\ιθρωπος -.:αΙ, κατα συνέπεια, κάθε θεωρητικη με
λέτη τής σχέσης ΆVΆμεσα στόν τρόπο παραγωγης και ToUc;: 
πραγματικούς ΆVΘρώττovς, τότε γίνεται ένrελώς &διo:vόητη 
ή πάλη τών τάξεων, δ μαρξισμός στο σίίvoλδ TOU*.I3 

Ό 'Aλτouσερ τοιιίζει διαρκ.ως ότι ό:πο το 1857 καΙ πέρα δεν 
ίrrτάΡXε ι ίχνος XEYKελιroιων έννοιώιι, όττως ή «άλλοτρίωση •. Δυστυ
χώς γι ' ανrOI' Qκρι6ώς το 1857, στο «Περίγραμμα-. -ττ~ μόvo ή 
ΕΙσαΥωγή του φαίιιεται να του εΤιια ι γνωστή-- το θέμα της άλλο-

12. Σ-W Ιδιο. 

13. Σ"Ι:ο!! Ιδιο. 
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τρίωσης ό:vcrτrτόσσεται πληρέστερα άπο παντα:. &λλοϊι καί Ο ίδι~ 
ό όρος άλλοτρίωση έμφαvίζετα ι καμια τριακοσαρια φορές. Κ ι έδώ 
έπίσης ό (n.eρωττισμaς E1\o1CXI το κύριο θέμα: 

ς·ΟταΙ' το σTtvO ό.στικΟ περί6λημα εχει άφαιρεθεί', τί ε{ναι 
ό πλούτος, αν οχι ή καθολικότητα τώΙ' <rτOμΙKΏV 6.νιryKώII! 
IKαvσrήτων, ό:πoλαόσEωv, παραγωγικών δυvό:μεωII -.:τλ, που 
τrαράyovται μέσα στηιι κσθολικη ό:vfαλλαyή; Τί εΤναι, av 
οχι η πλήρης ιhό'πτυξη της έξουσίας τού Qvθρώπou πάνω 
στις δΥVΆμεις της φVσης - τόσο της δικης του, 000 καΙ 
της έξωτερικης φιJσης; τι εΤVΑ Ι , av ΟΧΙ ή ό:πόλυτη τελε ιο
ποίηση τώΙ' δημιουργικών του τάσεωιι, δίχως άλλες πρoVπo
θέσεις b:.TOς άττο ΤΙ1ν ΠΡOηγo(ιμεVΗ lστορι-.:ή έξέλιξη όλων 
τώΙ' ΆVΘρώττΙVΩν δUVΆμεωII cώτών ιc:αθευατών, που δεν εχouΙ' 
μετρηθεί με KΑVΈVα άπδ πρΙ" κα{) ιερωμέ"ο μέτρο- σαΙ' 
cώτOOKσιτός; τι εTvα ι ανrό, αν οχ ι μια κατάσταση όπου 
ό O:vθPωΤΤoς δεν ά:vατrαράγει τΟν έαuτ6 του σε καμιά καθο
ρισμένη μορφή, άλλά παρ6:Υει τΤ;ν όλότητά του; ·Οπου δέ 
γυρεύει vO: παραμείνει κάτι μoρφaπOIημέvo άττό το παρελ

θΟν άλλα 6ρΙσκεται μέσα στηΙ' άπόλυrη -.:ίιιηση τού γί

γνεσθαι;:." 

Ή όιαλεχ.τιχ..η 't'ijc; ΧQινωνιχ.ijc; άλλιχγijc;. 

Ό <δομι-.:Ος μαρξισμας:. τού 'Aλτouσφ θεωρεί την άλλαΥή ώς μιά 
σεφα «μετασχηματισμώl':. μέσα στη 6ασικη δομη της KOΙVΩV!αι;, 
μετασχηματισμών πού πΡΟέΡχονται άπ' αίιτό ποο ό ίδ ιος όvoμάζει 
«tπΙKαθoρισμΙ». AνrOς &ντικαθιστά τOv τύπο έκεί~ της δι~:.ι
κης άλλαΥης 11"00 περιyράφ~αl στΟν «Πρόλογο της ,KΡΙΤΙKη~ τη~ 
Πολιτικης Ο/κovoμίας. ( που [χουμε dvαφέρει πιο ΠΑvΩ) και που 
άvστrτίίσσεται διεξoδιιc:ότερα στή «Γερμαvιιc:η ΊδεολογίCD. 0\ (nι
τιφάσεις έμΦΑVίζOVΤαι μέσα στη δομή, έξαιτ ίας τής (χνεξαρτησίας 
τώ cώτόVOμων διαδικασιών καί της άλληλεπίδρασής τους. ΔεΙ' 
ύττάρχει καθορισμός άπο τΤ; δασ ι κή &ντίφαση μεταξύ τών ΣXOOUiJV 
παρσγωγης καί τών παραγωγικών δUVΆμεων. 

Μιά όλόκληρη σειΡό; περιστάσεων έττειιεργοϋιι, πού δέΙ' ό:ποτε
λοΟΙ' μέρος καμιάς τέτοιας &ντίφασης. 
Ό "Ένγκελς άττορρίπτει την άποψη τoV ... WΕνγκελς, δτι σε τε

λευταία &vά:λυση ό ο/-,:ο"ομικΟς 1I"αράyovτας εΤVΑΙ έκείιιος που κα-

14. Marx, Grundrisse. Uρoxιι:nt't«}..toπIXO! ΟΧfl!Ut'CιομοΙ, σιλ. 86. 
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θορίζεl τό άποτέλεσμα. ΤΟ άθιχιισμα TCw άμο ι 5αία έπηρεαζόμε
vωv γεγονότων δεν μπορεί vO: πάρει ΥΕιιlκη μορφή καΙ τό άποτέ4 
λεσμα δέν μπορεί vΌ; προ6λεφθεί. 

Α{πό μας θυμίζει την ".ροειδοποίηση ,.οϊι Λέιιlν, νό: 'Παίριιοι.ιμε 
ύπόψη τούς τυXαίovς παράγοντες άπό τη μια μερια κι άπα την 
άλλη ,.;ς 6ασικξ:ς έπικouρικες έξελίξεις 11'00 δημιουΡΥο(ίν η άπο
τρέπονν τΙς έπαναστάσεις,l5 'AJ.J..a για τον Λi.νιν, ΟΙ ό:ναγ
κ α ϊ ο ι οροι ήταν "Πάντα δευτερεύοντες σε σχέση με τΟν ά Τ1' ο

Χ Ρ ώ v τ α λόγο. Ή διαφορό: εTvαι σημαντική . ETvαι ά v α Υ κ α i ο 
να [Τσα. τovλάχιστο 18 χρονών για νΟ: μπείς σ' ενα πανεπιστήμιο, 
δυστυχώς δμως δΙν ε1vαι έ π α Ρ κ η ς όρος για vΌ; μπείς . το δα
σ ικο εTvα, vό: εχεις περάσει μ' έΠΙΤUXία τις έξετάσεις ... ~Oταιι 
τιηΥαίνεις Υιά έττανασταηκι) άλλαΥη στην κοινωνία, μ1Τορείς να 
σvyKΕVΤρώνEις 'ΤOVς ό: v α Υ κ α ί ο u ς δρους, τα έ'Π'lκουρlκΟ: γεΥΟ
νότα, στή μεγαλύτερη ΔVVΑτη εκταση, αν όμως δεν εχονν ό:κόμα 
έπιτευχθεί τα δρια για την ο!κοllOμ ική ΆVΆΠΤυξη καΙ τήν πλήρη 
χρησιμοττοίηση τών πόΡων, δΕ θό: ύπάρξει έπανάσταση. «Κανένας 
KOIVΩIIIKOς σχημαησμΟς δi: χάνεται ποτε προτoV άvατττυXθoίιv όλες 
0\ παραγωγlκες δυνάμεις, που μπορεί vΑ χωρέσει:. . Ή κοινωνία 
εχει καταλάβει δη τό καιηταλιστlκό μοντέλο εχει ήδη πάει πιό 
πέρα dττό τό σημείΌ, δπov ή δ ο μ η μπορεί vΑ χρησιμεύε ι ως 
κατάλληλο θεωρητικό μοντέλο για τόν τρδττο παραγωγης. Ή !στσ. 
ρικη πραγματικότητα ξεττεpΚi: την καττιταλιστικη δομική πραγμα
τικότητα και ή έττΑVΑστατΙKη άλλιrγη εΤναι τώρα δυvcrπ) και 
άYcryKαία. 

'Επομένως, δεν πρόκειται άττλώς Υια μ ια παράλληλη σειρά Υε

yoVΌΤων, WεξάΡτητΩV το ενα άττΟ τό άλλο, και πού φτάvouv τv-
χαίο: 1(0:1 ταvτόXpovα: στό &ιφlβές σημείο έξέλιξης πoV έπισττείιδει 
ΕvΑ «μετcrσχημστισμό:.. « Μ ε τ α σ Χ η μ α τ ι σ μ ό :., προσέξτε, 

ΥΙαΤΙ ή δομη δ ιαφυλάσσεται η πλουτίζεται χάρη στην άμοιβαία 

έττίδραση τoV μετασχηματισμοϋ της , πού δε φέeνε, ΠΟ1ε άποιελέ· 
ομαια fξωιεeικά άπο 10 σύΟ1ημα. 

Ν
, , \ \' , 
οημ.ιχ χα! τφα:χ.τιχη opα:στηpιιnητα:. 

EIvαι γενικά παραδεyμέVΗ 6:ρχη δτι καμιά ίπτόθεση δέ Υίιιεταl 
δεκτη παρό: μόνο αν μπορεί vΆ δοκιμαστεί άττΟ πείραμα η παρα

πέρα παρατήρηση, κ ι στl καμιά θεωρία δεν μπορεί vΆ θεωρηθεί 

]5. Atvtv, c"ΕΡΥα., τόμο 21, διβλΙο Ι , σελ. 22., Ι5!δλΙσ 11, σ.λ. 53. 
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εΥκυρη πέρα άπο τα δρια τών τέτolωv δοκιμών. Ό ίδιος κανόνας 
ίΣΧUΣε πάντοτε και για τό μαρξισμό : δtv ίιπάρχεl θεωρία πoV νά 
μήν εΤναι CΤό μάτι της πρακτ ικής δραστηριότητα9 και που ιιΟ: μήν 

ίπτόκειτα l έπομένως σε διαρκή έττΑVΕξέταση πού ή χρήση της 

καθιστα &νttyKαία. 
Ό Μαρξ προχωράει ώστ6σο πιό πέρα. 'Υπάρχει πάντοτε ό κίν

δυνος vό: έναντιωθεί ή θεωρία στiιν πρακτικη δραστηριότητα άκόμα 

κ ι αν ή πρόθεση ε'ίναι ιιά έφαρμοστεί aτή" τελευταία. 'Ο Kίιιδvvoς 

α&ι-ός προέρχεται &ΠΟ τον παλιο δυΊσμο mεuματος και ίίλης, 

διανοητικής έΡΥασίας και φυσικής έργασίας, ύποκεί μεllOυ 1(1 ΆVΤι

κείμεvou, δυϊσμό που ό Μαρξ τΟν ξεπερνάε ι με τήν εvvolα τω 
σKετττόμεvou σώματος --όπου ύλη l(αl mευμα συμβαδίζow- με 

την ένότητα διανοητικης και φυσικής έργασίας και με τό ΣUVΔuΑ

σμό θεωρίας l(α1 πρακτικής δραστηρ ι ότητας, πω τον 6ιιομάζει 

« π Ρ ά ξ η ... Αυτό σημαίνει πως ή θεωρία θεωρείται πάντοτε ώς 
ενα πρόγραμμα για δράση, κα ι πως καμιά δράση δειι εΤναι 6ιώ
σιμη δταν δε 6ασίζεται στη μαρξιστικη κατανόηση τής συγκεκρι
μένης κατάστασης. Ή πρακτικη δραστηριότητα γίνεται τότε μια 

ΣUΓKεκριμΈVΗ ενωση σκέψης καΙ πραγ ματικότητας . 

Δεν εΤναι αύτή ή μέθοδος τού Άλτovσiρ. Ή θεωρία γι' αύτΌν 

γίνεται «μια πορεία τής γνώσης πω συντελείται 6λόκληρη μέσα 

aτή σκέψη:t ,16 δέν παρέχει άπεUΘείας την κατανόηση της τρέχου

σας κατάστασης, δεν προσφέρε ι καμιάν έπιστημονική στρατηΥlκη 
και cπΑVε ι vό: εΤVΑΙ εvα:ς έξελισσόμεvoς l(αl KαθoριστlKbς δδηγbς 
γιά την πολιτική δράσ-η:.. ~Oταν ό 'Αλτουσερ μιλάε ι γιά CΘΕωρη

τική πρακτικφ δΕν έννοεί την έφαρμογή της θεωρίας σnlν πρα

κτική δραστηριότητα, άλλά τη συνέχ ιση της θεωρητικής έπεξερ

Υασίας , της άσκησης τής θεωρητι κής δουλειάς, δπως ενας άσκεί
τα ι με τη Λογική . Δεν ύπάρχει Ιδώ 6 l},εyxoς τiΊ$ πράξης, σύμ
φωνα με τήν έττιστημονική μέθοδο. «Ή θεωρητικη πραιςτικη εΤvαι 

το ίδlΟ τό δικό της κριτήριο, δπως για τά μαθηματικcD.17 Τό κρι
τήριο βρίσκεται Ιξ 6λOKλήΡOU μέσα στή σvvoXι) καΙ την αύrάρκεlα 

-rης ίδιας τής θεωρίας. Με τον ίδιο τρδττο μπορεί vό: lσχυριστεϊ 

κανεις ότι ή έγκυρότητα της θεολογ ικης θεωρίας εΤVΣI θεμελιωμένη 

στά κριτήρια πω παρέχει ή θεολογική πρακτική. Για vό: το 
πoVμε άvoΙXτά, αύτη εΤνα ι ή TUΠII( I) αΙτιολόγηση τής κάθε μuθo-
λογίας . Πράγμα άπαράδεχτο! Ή παραδοσιακή μαρξιστικη διά-

16. Άλτσuσέρ, . Διa.διiζσvta.~ t b "Κιφ4λa. lο"., σeλ. 56 (ιiyyλ. I"t!i· 
φρacrη) . 

]7. Σ~ό !διο, σιλ . 59. 
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κριση και 6:vTlπαράθεση μεταξυ «πρακτικής. και <tθεωρίας» γίνε. 
ταl δλoφΆVΕρα άνόητη αν CΤΤpαι<ΤΙKή» σημαίνει άπλώς vΆ θεωρητι
κολογείς στο κενό. Κι δμως ό Άλτouσφ φαίνεται vό: μην εχει προ
σέξε ι ποτέ δτι γιά η) μαρξισμό Γι δάσaνoς της πραιι;τικης, τής 
έφαρμΟΥης της θεωρίας στή δράση, tίττηρξι: έξαρχης άναμφισδή
τητη . 

.. A'J δ μαρξισμbς εΤvαι έπιστη μον l κΟς αίιτό σ η μ α ί v ε ι δη 
δέν εΤl/αι μια άφηρημένη θεωρητll(ή κατασΚΕυή πού στηρίζεται 
πάνω στην ίδια της lσωTEptl(r) λογική, &λλά Ιvα πρόΥιχιμμα δρά
σης καί , έπομένως. UττOΚείμεvoς σε ΣVVεχη έλεγχο. ΤΟ νόημά του 
δέν μ1fOρEI VΆ 6ρίσχεται μέσα στό ίδιο του αίιτοαιτιολΟΥούμενο 
σVστημα. ΤΟ νόημα άποκαλίιπτεται μό\1Ο σ-rηII έφαρμΟΥ" ΙKείvoι.ι 
στο όποίο ή θεωρία μετατρέπε ι τη", UττάΡXovσα κατάσταση, τα 
γεyoVΌΤα που αύτη σκοπείιεl vΆ έξηγήσεl . Τό άθροισμα τω" πρα
κτικών σvνε"Πειων πού ΠΡOI<Vτrτoυν άπ' αίιτην στην πρακτικη δρα
στηριότητα άποτελεί δλο το νόημα της κάθε θεωρίας . 

ΚΙ 000 για το μαρξισμό, πριν άπ' δλα δέν εTvαl μ ια «δVσκoλη 
φlλ~oφία>. ETvα l , δπως λέει δ Μάρξ, «ή άναίζάλUΨη της αVτOιc:ρl
τικης πoιJ ίnrάpXει μέσα στα ίδια τα πράγματα>, «το σννειδητ6, 
συστηματικό συμπλήρωμα της έμπειΡίας), «ή ΠραΥματικη ίζίνηση 
πou καταργεί την παρούσα ίζατάσταση πραyμάτω~. 

«·Οσο ή Ιστορία έςελίσσεται και μαζ; μ ' αύτην δ άyώvας 
των προλεταρίων προσδιορίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια, 
δέν EXOVV πια άvάyKη vό: άvo:ζητoVv μια τέτοια έ"Πlστήμη 
μέσα στά μυαλά τους. ΔΈV lXOVV παρά v' άντ ιληφθoVv το 
τί συμ6αίνεl μ"ΠρΟς στα μάτια τους και vό: το χρησιμο
"ΠοloVv σάιι δικό τους μέσ0. IΙ 

Το(. Άλτouσερ Ο « μαρξlσμΟς:. μοιάζε ι πoλ!J με μιαν «έ"Πlστήμη 
μέσα στο μυαλό του». 

ΚQινωνιχ.η άλλαγη χ.α Ι Μινωνιχη σι,ινε ίΟ1]σ-η . 

Ό 'Aλτovσέp 6λέ"Πε ι αιjτη τη θεωρία ώς κτημα τοο Κόμματος 
-vooυμέIIOυ σάν μ ιά ομάδα έπιλέκτων- πού το δοηθάε ι Ιτσ l vΆ 
άσκεί την έξουσία έξ όιιόματος τών έργατών. Στηll πραγ ματ ικό
τητα, λέει ό 'Αλτουσέρ, ΟΙ έργάτες θά εΤιιαl, &κόμα και σέ τούτο 
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-rc στάδιο, κάτω άπό τηll κυριαρχία της Ιδεολογίας τΟΟ ίζαπιταλι· 

σμΟΟ. Γιατί, κατα την άπΟψη τοο 'Αλτα.ισφ, ΟΙ /δεολΟΥίες δtν 
εTvαι η εκφραση της 6ασικης ταξlκης δομης ίζαl της ταξικης ίζυ

ριαρχιας, &λλΟ: αιjτό\lOμες ίζα l παράλληλες , ίζ� έτroμΈVΩς έξακο

λoιλk>ίiv vΆ ίιπάρχovv δπως l(αl "Πρίν. Κατά συνέπεια, οΙ έρΥάτες 

θά σιιvεχίσoυν vΆ εΤvoι προσκολλημέvoι στη θρησκεία και σTOIl 

άτομ lκ ισμό, και γι' αί.rrό, άκόμα και στο σοσιαλισμό, χρειάζετα ι 

VΆ έ λ έ γ χ ο ν τ α ι άπο το φωτισμένο KutiEPllOIl κόμμα. 
'Ο μαρξισμός, άντίθετα, ύ"Ποστηρίζει πως η ριζlκη άλλαΥη 

έξαρτιέται άπο την άλλαyiι της "Πολιτικης σννείδησης όλoivα και 
εύρύτεpωv στρωμάτων της έργατιl(ης τάξης. 'Ο ρόλος τoV Κόμμα

τος ΣWίσταταl στό να δημιουργήσει αύτη τη νω συνείδηση πού 

ύπάρχεl πάντοτε σαν τ ά σ η μέσα στηιι έργατlκη τάξη, έVΏ 
στην άστlκτ) τάξη, σαν τάξη, η δυVΑμlKτ) της σιιvείδησής της πε· 
ρ ιορίζεται στηll όστικη Ιδεολογία και την πίστη στη μονιμότητα 

και την τελειότητα τώιι ύφιστάμειιωll ταξικών σχέσεων κα ι Oi IζOVO

μlκων νόμων. 

"Ανθρωπο:;; χαΙ io'tOΡ1a. 

Ή έργατlκη τάξη όφείλεl ν' άφομοιώσεl τη δική της φιλοσοφ ία. 

ΔlαφΟΡεηκα θ' άπορροφά άvo"Π6φευκτα τη φιλοσοφία της Ι(εφα
λαιοκρατlκης τάξης κι αιiτo μοιραία θά περιορίζει την ό:ντιλφτn
κότητά της και θά κάνει άτελέσφορη τηιι ταξική της ovvείδηση. 
Aιjτό άκρl6ώς έννοοϋσε ο Μάρξ όταν ελεΥε δη ή έργατlκή τάξη 

γίιιεται φιλοσοφlκτ) και ότι ή έπαναστατική διαλεκηκη πα) τη 

φωτίζει γίνετα ι vλlκτ) δVvαμη. 

.Ή Ιστορία δεν κάνει τl"Ποτε, δε δίνει μάχες. Ό &vθρωτroς, 
ό ΠραΥματlκΟς ζωvταvOς 6:vθρωτroς εΤvo:l tKEilloc; που κάνε ι 
τά πΆVΤα, "Πού άΥωνίζεται. Ή Ιστορία δεν εΙvo l κάτ ι ξέ
χωρο πού χρησιμοποιεί τον ΆVΘρωπo σά: μέσο γι &: να πε
τύχει τό δ ικό της σχοπό; ή Ιστορία δΕν εΙ\ΙQΙ τίπστε fiλλo 
"Παρά ή δράση τoo άνθρώ"Που πού έπιδιώκεl τoVς ol(o
τroύς "<Κ3. 19 

Ποιά εΤναl, έ"Πoμέvως, ή κινητήρια δΊΙVαμη της KO Ι llωIIIKης άλ

λαγης; Ό 'Αλτουσέρ λέε ι Οτ l εΤναl Ο ίδιος ό «άyώVΑς) . 'Ασφαλώς 

19". M~Ι .'Η ·ΑΥΙ« OIxoytvatι;r._ ( ΙΙ:~ι;r. l9.56) ι οελ. 156. 
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έκείνο που μετράει ε1Ίιαι ό λ ό Υ ο ς για τΔv όποιο άγωνίζεταl 
κανείς. ETvαι ή ΆVίιψωση τής ένστlκτώδους ταξlκης συνείδησης σε 
συνείδηση τής ΠΡαΥμαΤ1κης ίστΟΡ1l0Ίς θέσης της έΡΥατικης τάξης , 
των πραγματικών της συμφερόντων, μ' άλλα λόγια ή διείσδuση 

της θεωρίας στην ταξιl<ιΙ ΣVVείδηση . ΕΤναl ή απόφαση γα τε{}εί 
τέρμα 01;/JI άλλοιρίωση , να λυIρωιJo ίi ν οΙ α,ιαπιυγμένες παραγω~ 
γικες δυγάμεις από τα δεσμά 1Ους, άπα η,!ν τάξη που τις κατέχει 
καί πού έVΔ ιαφέρεται μόνο για το χρηματικό I(έρδος, να ξ ε π ε
Ρ α σ τ ε ϊ ή καπιταλιστ ική φάση τής ίστορ ίας, 

«ν ' ΆVατpατrOίίν δλες έκεινες ΟΙ ΣVVΘηKες, σποl) 6 άι.ιθΡωπος 
είναι ενα ταπεlιιωμέvo, σκλαβωμένο, έγκαταλεψμέvo και κα

ταφρονεμένο πλάσμα» ... 20 

«νά ... δημιovργηθο(}v ΟΙ δροι όπου θα ε'(IIαl δυνατό στοιι αν
θΡωΠΟ να εΤιια ι άληθ l llCι άνθρώη-ιιιος» . 2 1 

Ή «άτrάντηση» του Άλτouσερ και τα ττρ06λήματα πού ΆVΑKlνησε 

ό ΓKόλVΤστΙK και άλλοι ΆVΑφέPOVΤαι στό θέμα το.:. ντετερμιvισμοίι 

και της ελευθερίας. 'Υποστηρίζεται δτι stV ίιττάρχει έVΑΛΛακΤΙKη 
στάση άττένανTl στο φυσlκο VΌμO πού διέπει το καθετί, τταρό: μόvο 
ή ύΠΟΤαΥη σ' αυτο το vόμο, ότι ή ελειιθερία μας εΤvαι σuναίvεση 
σ' ό,τι π Ρ ό κ ε ι τ α ι ιιό: συμ6εί κι ότι, σTOV KOl\lωVIKQ τομέα, 

κάνοντας τό 'ίδιο, cδίvoυμε μια ώθηση στηv ίστορίω. 'Οποιαδήποτε 

ίιττεράσπιση της «έλειιθερία~ άμέσως περvάει για άπόπειρα νά 
δράσε ις ΆVεξάρτητα άπο τις ό:vτIKειμΕVIKE.ς δuvάμεις fj κιvούμεvος 
άτrO καθαρη δύναμη της θέλησης (60λoυvταρισμo.:;) νά κ ά v ε ι ς 

αυτό πού έσiι θέλεις vO: yiVEI. ·OΤΑv ίιττοστηρίζovμε ότι με 6άθρο 

τη γVΏση μποροΟμε VO: δράσουμε άποτελεσματlκά, έVΏ ότΑv με
voυμε στηv O:yVOlQ 6ρισκόμαστε κάτω άττό τηv τυφλη έξουσία τώv 
γεγοvότωv, κ ι δτι αύτό t1val ελευθερία, μας KατηγOρoUv δτι παραγ

κωvίζοuμε TiJV επιστήμη , δτι είμαστε 60vλησιοκράτες όπαρξlστές. 
Ή άπλη άλήθεια εlvαl δτι ή άντίθεση δε βρίσκεται άνάμεσα σ"Ι'ό 

έπιστημοvικο γεγOvOς και 'H1V έλεUΘερία, άΛλα άνάμεσα σTbV κ α-

W. Mά.ρ~ , < ΕΙσcιΎωΥ'ij ot1jV ΚΡI~α1j ~ης χεyxελια:~'iΊ , ι;> ιλσσιιφΙ~ ~ιιIί Δι 
',( CΙ( ΙΙψ. μετι1φρ. Botιomore, Kar! Marx, Early Writings (1963). "ελ. 62 . 

21. ?ιI!ip;, <'Π · Aytct OΙxorΈVειoι~ , σελ. 176 (~yyλ. l xa.) . 
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τ α v α γ κ α σ μ ό κα] την έλΕUθερία. ~Aν ό έπιστημονlκΟς νόμος 

δρδ: δίχως vO: τον καταvooUμε, είμαστε ΆVΉμπOΡOΙ. ~Aν γνωρίζουμε 
αυτό τό νόμο, παύουμε vO: 6ρισκόμαστε κάτω ό:ττό έξωτερικό κα
ταιιαΥκασμό. ΜποροΟμε vO: TOv χρησιμοποιήσουμε fj μποΡοΟμε ν' ά
νακαλύψουμε πώς vό: το.:. ξεφύγουμε, όπως ότΑv EVac; γιατρός έξη
γάει πώς ν' άποφεύΥουμε τη μόλuvση με το μπόλιασμα η με Ci}.λo 
μέσο. Ή έλειιθεΡία δεν εΤναι ά π ό λ u τ η. 'Εμείς δε λέμε ότι με 
σl<έτη τη δύΙ'αμ,l της 1Jέληοης και άσχετα άπό τις ίιττάρχουσες 0't)\I

θήκες μποροΟμε ιιό: κ ά ν ο υ μ ε δ,τιδήποτε έπιθυμΟΟμε να yiVEl 
πραγματικότητα. Αύτή εΤναι ή CίιτταρξlστlKη~ έλευθερία, πω δ 'Α),. 

τouσiρ και δ Γκόλντστικ άποδίδοU\l σ' όλους έμάς που έπlμέvoυμε 
δτι ό έρχομο.:; του σοσιαλισμού έξαρτιέτω άπο «τι1 θέληση, τη συ
vείδηση και την πρόθεση τώv ΆVΘρώπωIΦ (Μάρξ) . Ό Μάρξ δηλώvεl 
δτι KΑVένας VΌμoς της Ιστορίας δε δρά μόνος του η έστω δτι έ ξ α

ν α γ Ι< ά ζ ε ι τη σUVΑίνεσή μας. Άπαιτεί TήV KατΑVΌηση κι έξαρ
τιέται άπ' αύτήv, άπό τις άποφάσεις, τη θέληση τών άνθρώπωv, 
στην περίπτωσή μας, της όργΑVΩμΈVης έργατικης τάξης. 'Απαιτεί 
συγκεκρψένα, σήμερα, την άνατροτπ'ι της ταξll<ης Ιδ ιοκτησίας κι 

έπομένως εναν EVΤOVO πολιτικό &Υώνα . KΑVΈvας δεν &Υνοεί Με 

TOv αγώνα ούτε τηv πολιτικη lκ6ασή του, άλλά αυτό έξαρτlέται 
άπό TiJv Ικαιιότητα κατανόησης και την έvημέρωση της έργατlκης 
τάξης. Ό Μαρξ τόνισε έvτελώς Ιδιαίτερα τη σημασία αύτης της 
άφύπvισης για τηv κατανόηση της ίστορικης πορείας &που συμμε

τέχει ή έΡΥατικη τάξη και που την φέρl/εl σήμερα μπροστα στο 

ίδιο τό πεπρωμένο της. 

Ή Ιστορία δε ΦτιΆΧVΕΤαl άπο τη διαλεκτικη 11 άπο την άντίφαση 
η άτrό τόν άγώVΑ η άπό την οΙκοvομία η άπο κάποιον έμφυη νόμο 

της έξέλιξης, άλλα άπό μΗ): θεωρητικα φωτlσμένη ταξικη συνείδηση 
και --όταν οι σUVΘΉKες εΤνα ι ώρψες- άπό τηv προκύπτουσα έπα
ναστατικη δράση. Ό Μάρξ γράφει σχετlκα ότι ή φιλοσοφία βρίσχε l 

":0 όλlκο δπλο της σ"ι'Ο προλεταριάτο, και το προλεταριάτο βρίσκει 

τό 'ΠVευματΙK6 του δπλο στη φιλοσοφία. 

Στό σημείο αι.ίτΟ μια βαθιά διαφωvία φαιιερώvεταl ΆVάμεσα 
στως μαρξιστές; ΆVΆμεσα σ' έκείνους που πιστεύouv ότι ΟΙ νόμοι 
της Ιστορίας εΤVΑ I άνεξάΡ1ηωι άπΟ 11] νόηση καΙ η) iJέληοή μας 
κι ότι σπρώχvouv TήV κοινωνία άκ.αταμάχητα πρός το άναπόφΕUKΤO 

πέρασμα στο σοσιαλισμό, και ποο άΡΚoVVΤαι, έπομένως, στο ιιό: 

δλέποuv τη συνείδηση της έΡΥατlκης τάξης v' ΆVεδαίνεl έvστικτώ
δικα ως τό σημείΌ της έΠΑVΆστασης και σ' tKEiVOUς πού, άπό τηv 
άλλη μεριά, 6λέπow την έργατlκη τάξη σΑV κληΡOVΌμO, Ιvaαρκωη'ι 
και έκτελεστή της έτταmστατΙKης διαλεκτικης τοίι Χέγκελ, πω 
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είναι, δασικά, ή μετατpoτn) ,.ού ένστικτώδους στό σννειδητό, σέ 
μιC:ι: ταξικη ΣVVείδηση φωτισμένη άπα τη θεωρία. Τόσο ό Μάρξ 000 
κι ό Λένιν εIδcnι καθαρα 'Πώς ή ΤΤραΥματlκη KΙVΗΤήρια δύναμη δέν 
~ταν 6 ό:ΣVVείδητoς φυσικός VΌμoς με TOv δ1τοίο ταυτιζόμαστε, άλλα 
ή κατανόηση τού μετα6ατικού χαρακτήρα της όπάΡXouσας KOIII(.)

νιας και τών VΌμΩV της (μια 6σσι",Ο: χεγκελιανή δ:τroψη) και τού 
ρόλov τής έΡΥστlκης τάξης ση'ιν ΆVΑΤρoπή τους . 'Ο Ν.νιν πί
στευε πως αίιτό το trτίττεδo συνειδητότητας δεν μποροίισε vό: 
πραγματοποιηθεί με βάση την ένστικτώδη -ταξlκη σvvείδηση. Και 
γι' αίιτσ θεωρoVσε άπαραίτητο το ρόλο της πρωτοπορίας, δχl 
Υιά vό: ττάρει τη θέση τής έΡΥαηκης τάξης, άλλα Υιά v· άνεδάσεl 
την ταξική της σννείδηση με τη διαφώτιση και την ταιrrόχρoνη 

δράση. 

ΓνώaΥ] πάνω aτ~ SάσΎj 't'ijς έλεuθερίας. 

Δεν ύτrάρxει tλευθερία 000 τι] ζωη τής κοιιιωιιίας διατηρεΊ τον c;πΙ
πλο της τού μυστηρίout. Ό ντετερμlιιlσμΟς πσ:Ραμένει 000 ΟΙ άν
θρωποι εΤvαι ΤUΦλOI πρΟς τη σνντελoύμεvη Ιστορικη CΛΛαyή . 
Ό 'Αλτουσέρ ώστόσο εΤvaι πεισμένος δτι δποιος λέει πώς «δ 

'Άνθρωπος φτιάχvει δ ίδιος την ίστορΙα τοι.ι:. δεν μπορεί νά εΤναι 
παρα &τrαρξΙστTις κα! όπαδός τoV Σάρτρ. Άλλά γιά τΟν Σάρτρ 
ή δημιουΡΥικη πράξη εΤιιαι μιά τυφλη bcλoγή. Ένώ για τΟν Μά:ρξ 
πpέrrει νά 6ασίζεται στις άvτΙKειμενικEς άπαιτήσεις τής κατάστα
σης , πράγμα πω κατα τον Σαρτρ εΤναι ντετερμ ιν ισμός , όχι tλεu
θερία . Έπιπλέ.ον, για τΟν ΜάΡξ, εΤιιαι ή στοχασμένη πράξη τή<; 
τάξης που Ιστορική της chroστoλiJ εΤναι νά καταλάδει την έξουσία 
και νά έγκαθιδρύσεl το σοσιαλ ισμό. ΤΟ νά κατηγορεί κανείς, 
άείνovς παJ δλέπovν τον άνθρωπο σαν το δημιouργο τής Ιστορίας 
του -στο δαθμο πού αόξάνει τις -γνώσε ις και την έξουσία του 
πάνω στη φύση, 6:νccrnύσσει τΙς ΠαραΥωγικΕς δυνάμεις, διαμορ.. 
φώνει κι όλλάζει τον τVπo των κοινωνικών σχέσεων (δηλαδη τό 
οΙκονομικό κα! κοινωνικο σίιστημα)- για Μαρξισμό. , εΤvaι 
πραγματικα ειια δείγμα καθαpfjς άνοησίας . 

Τό σφάλμα τoU ντετερμινιστη εΤναι δτι δε 6λέπει καμια δια
φορα άνάμεσα: στο νά εΤσαl κ α τ α ν α γ κ α σ μ έ ν ο ς chro έξω
τερικες δvνάμεις κα! το να εΤσαι π ε ι σ μ έ ν ο ς άπο μια κανο
νική δ ιερεύνηση τoV αΙσθητού ΆVΤΙKειμένou. Πρ6ι<ειται, ώστόσο, 
για δυο έντελώς διαφορετικά πράγματα. Ή tλεUΘερία για τοιι 'Αλ
τουσερ καΙ τΟν Γκόλντστικ φαίιιεται νά εTvαι μια άπόφαση που 
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δεll σ τ η Ρ ί ζ ε τ α ι καθόλου σε άντ ικειμενικη δάση. Γι' aύτoUς, 
το να εχεις λόγovς νά άποφασίζεις κάτι σημαί ιιει νά καθορίζεσαι 

άπό τ1ς σννθfιKες πού κατόρθωσες vά: κατανοήσεις. Ό MCφξ λέει : 

«01 αιιθΡωπΟI ΦΤΙcXx\lOlJll τηll Ιστορία τους, οχι όμως όπως 
τoιJς άρέσει . Δέ δ ιαλέ:youν ΟΙ ίδιοι τΙς σννθί;κες, CΛΛά εTvα ι 

ιJπoxpεωμέvoι νά tpyaσToVv πάνω στίς σννθί;κες, δττως τις 
6pfcnι:0VII:t. 22 

Κι αίιτα εΤναι ή έλευθερΙα. Ένώ, άllTίθετα, τό να μη γ ιιω Ρ ί
ζ ε ι ς, νά μή δ ι α λ έ γ ε ι ς σημαίνει νά δρδ:ς, καταδικάζοντας 

τους άvθρώπouς νά ίnτOφέΡOVIl όπό τον KατΑVΑΓKασμό Ιστορικών 
δυνάμεων πα) δεν έλέγχεις . 

.. Αν ΟΙ νόμοι της οΙκονομΙας και της Ιστορίας δρουν άνεξάρ

τητα chro μας, δεν υπάρχει για μας άλλη έλευθερία άπα τό να 
άφεθoCιμε νά μας παρασύρει το 6:καταμάχητο ρευμα της lστο

ρίας. Δεll εΤvaι τούτο, όμως , τό νόημα τής φράσης «'Ελευθερία 
εΤvoι ή γνώση της άvσγKαιότητας) ! ΤΟ πραγματικό της νόημα 
ε1ναι ότι εΤσαι tλεVθεpoς μονάχα αν εχεις άvακαλιJψει με το δικό 
σou μuαλO τΙ πραγματικα O\Jμ6αί ιιει : ότι δρισιc:όμαστε ατό σταv
ροδρόμι της 1στορίας , ότι ή ευκαιρία καΙ ή δwcrτότητα της χειρα
φέτησης καΙ τής: πρo6δou εΤναι μπροστά μας καΙ ότι Οφείλovμε 

'm 'ΙΙ; άδράξovμε . 'Aλλi:ι. ή Ιστορία δt θό: KΙVΗθεί πρΟς τα μπρΟς 
παpCι: μόνο αν εχovμε την έξUΠΝΌΔΑ καί τό θάρρος να το καταλά-
60uμε aύτ6. Δέv ύτrάρxει κανένας KατΑVΣΓKασμOς γιά νά κάνουμε 
τΜο το δημα. ΤΟ να το κάνουμε εΤνα ι Ιξ δλoκλήρov θέμα dιθύvη<; 
τov κάθε άτόμou κα; της έργατ ιάς σαν τάξης. Δέν ίιπάρχει καμια 
άνcητόδραατη μοίρα τou δlαλεκτικoV νόμου νά φέρει σi:. πέρας 
το εργο Mvτια στη θέλησή μας και δίχως έμας. Ή ΟΟσία τou 
ζητήματος εΤVΑ l, δπως τ611ισε ό Μάρξ : 

«Είτε ή έπανασταnκη άνασUΓKp6τηση της κο ινωιιίας, είτε 

ό κοινός άφανισμός τών όνταΥωνιατικών τάξεωv.t . Ζ3 

22. Mtip;, . 'Η 18'1] Μπρuμ.αΙρ -ιΟ\ί A()U~OΙSΙXou ll ονιJ.πciρ'tη>. 
23 . • Τό Koμμou~ ιoτιXΌ lιΙ ιJ.ν ιφΙo-ιo • • 
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' [J ", . )_. 'λλ'ζ , , 
J. ΣV'ΙΕtΟ7jση ανΤCΙ'lcα. ,α: η (J. α E~ .. ο" χ.οσμο; 

Ή συνείδηση ΔΈV άπoδiχεται ό:πλώς τΟν κόσμο καΙ τα μαθήματα 
τών δασκάλων της. Κ ι Τι ίδια διδάσκει τώς δασκάλους της κι όλ· 
λάζει την κατάσταση ΠραΥμάτωιι που εχει μπροστά της. Ή γνώση 
εIvα ι έKείVΗ πoU καλεί' στήν έΠΑVΑστατΙKη δράση, ή γνώση ώς 
KατΑVΌηση της πραγματικής κατάστασης, έπειδή εΤVΑΙ Τι γνώση 
τού προλεταριάτου, πού οί ΣVΝΘΗKες του έπηρεάζοιΛΟ 6αθια ηΊ 
γνωστική του Ικανότητα, ετσι πOV vΆ 6λέπει διαφορετlκα καΙ πιο 

καθαρά &ΠΙ δTl Τι κυρίαρχη τάξη. ETvαι κατανόηση της κρίσιμης 
θέσης τώιι έΡΥατώll, ενα ζήτημα ζωης η ΘΑVΆΤOυ. ETvαι γιιώση πού 
βλέπει Υ ι α τ ί ό I<ΟΟμος αύτός πρέπει 1/ ' άλλάξει καί π ώ ς 
'!Τρέπει ..,' άλλάξει , ις;αΙ που κατά συνέπεια Kατεuθ(ινεται δχ l πρΟς 
ττΊν άποδοχη τOV κατεστημένου ά).J..α πρός το ξεπέρασμά του. 
~Oπως όιφl6ώς Τι γνώση έιιός ΥΙατΡοϋ, TfoU ξέρει τΤιIl έλαττωμα
Τικη κατάσταση τov άρΡώστοιι του καθως καί 'Τη θεΡαττεία που θό: 
τον δΥάλει άπο τι,ιι παpαJσα του κατάσταση. ΠΆVω άπ' όλα, 
εll1Ο:ι γνώση όχώριστη άπο τή δράση, πού τηll ίδια στιγμή γVΩρίζει 
τοll κόσμο και άλλάζει αύτο πού γVΩρίζει . ετVΑΙ Τι δράση πού 
ΠραΥματοττοιεϊ τηll άλλαΥή στο άντικείμενό της και πoU, κατά oU
vέτrεlα, άπαιτεϊ μια VΈΑ KατΑVΌηση τΏv γεγovότωll, για μια νέα 
δράση. Αύτή εΤlιο:ι Τι διαλεκτική της -γνώσης και τής δράσης πού 
δ Μάρξ όvoμάζει π ρ ά ξ η. Για μας, ε111Ο:ι πριν άπ' όλα κοιιιω

ιι ικη γνώση. EΤvαl διαyVΩΣΤΙKή, κριτική, dναττρoσαvατoλlστΙKή, 
ΆVΑδημΙOUργΙKή και άvoρθωτlKή. Μέ μια λέξη εlναι l π α ν α σ τ α
τ ι κ ή. 

Για τό σύyXpoVO προλεταριάτο, εΤVΑΙ η διαλεκτικη της έξέλι
ξης τού καπιταλ ισμού, διαμέσου τΏv ΆVΤιφάσεΏV του, πρΟς: Τ11ν 
όττέρ6αση της άλλοτριωτικης, παραλυτικής cφετιχοττοίησης τού 

έμπορεύματCQ, των νόμων της &Υορ&ς, χάρη στήν έπαVΑστατΙKή 
δράση της έργατικης τάξης. 
Ή ύττέρ6αση όμως αύτή δεν εll1Ο:ι αύτόματη κι άναπόφευκτη: 

έξαρτι&αι έξ δλοκλήρου άπο τη γνώση, τήν άτr6φαση και τήll ένιαία 

δράση -τήν άτταραίτητη κ ινητήρια δύvαμή της. Ή θεωρία όφείλει 

ν' όναπτύξει μιΑV άρτια έρμηνεία τού κόσμου προτOV γίνει Ικανή 

ιιά τον όλλάξει. "Αν όμως εΤvαι άττοτελεσματικη σα θεωρία, τότε 
αύτοκαταργεϊται σαll καθαρη θεωρία πω άνταιιακλά τήll πρα
γματικότητα κι άρχιζε • ....α καθορίζει το πλάσιμο μιάς νέας πραγ

ματικότητας. 

Ή παραδοσιακή φιλοσοφία _αl Ο Άλτouσφ ε1vαι παραδο-
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σιακός μ ' αύτην άκριδώς τηll εννοια- προϋποθέτει μιΑV ορισμένη 

άττόσταση μεταξύ της ΠραΥμcnικότητας καί της θεωρητικι;ς της 
έρμηνείας - τού cΣVΣΤΉματoς. της μαρξιστΙKiiς σκέψης. Ό μαρ

ξισμός όμως θεωρεϊ ότι η άπόσταση αVτή καλύπτεται μέσα στήll 

cάποκάλυψη τΏv στιγμών της έπικαιρότητας, πού εΤVΑΙ ή 
ούσία της διαλεκτικης γVΩΣΤΙKης ΙKαv6τητας>.24 

Ή θεωρία παUει vό: εΤVΑΙ όντΑVΆΚΛαση της πραγματικότητας 

Ι(αl γίνεται έιιέργεια πω δρδ: πάνω στην πραγματιl(ότητα. Αότο 
ομως δΈV μπορεί 110: γ!ιιει παρά μ6vov Μαν ή lPYαTll(f) τάξη eα 
έχει άνατττιιχθεί άpt<.ετα ώστε ιια Kαταvoήσει καλα τηll κατά
στασή της: 

«Ή όναμόρφωση της συνείδησης δέ σημαίιιει τίποτε άλλο 
παρό: ότι γιιωρίζουμε τον κόσμο μαζί με τη σιιvείδησή του, 
πω δεν ε111Ο:1 σαφης άπέvανn στΟν έαυτό της, ότι τόν όφυ
ττvίζouμε άπο τό όνειρο πού 6λέττει για τΟν έαιιτό του, δτι 
έξηγOVμε στδll κόσμο τη φύση τωll ίδιωll του τών πράξεωll . 

ΤΟ σίιVΘΗμά μας πρέπει vΆ εll1Ο:l: μια ό:vαμόρφωση της 
σννείδησης 5χ ι με δόγματα, άλλά με μιΑV ΆVΆΛυση της μΙ.)
στικιστικης σννείδησης πού εΤvαι όσαφής πρΟς τΟν έαιιτό 

της, είτε εΤvαι θρησκευτ ι κή είτε πολιτική. Μόιιο τότε θ ' ά

ΠOlζαλυφθεί δτι δ κόσμος "ταν άπο καιρδ κάτοχος αύτού τoV 

όνείρου γιΟ: κάτι πού μπορεί vΆ πραγματωθεί μόλις ό 
κόσμος το σννειδητσποιήσει. Τότε, θCι: φΑVΕρωθεί τελικα δτι 
ή ΆVΘρωττότητα δεll σχεδιάζει vό: καταπιαστεί μ ' ΕvΑ νέο 
εργο, άλλα πραγματοττοιεί έvσuvείδητα το παλιό της>.25 

Πράξη σημαίνει Ύια τΟν Μαρξ Ινα έΡΥαλείο για την άλλαΥή 
της πορείας της Ιστορίας και ταιιτόχρονα ενα σχέδιο lστορικης 
άξιολόγησης για τη μετάπλαση τΏv ΣΥVΘΗKων. το ΚΟΙ\l(o)IΙΙΚΟ πε

ριεχόμενο αύτού τού τρ6ττου γνώσης γίνεται όλoφάvι.ρo av &κο
λouθείται με σννέττεια. Ή πράξη έπαναστατικοττοιεί την υφιστά
μενη πραγματικότητα διαμέσου της ΆVΘρώττινης δράσης. Φυσικά, 

24. Λένιν, .Φιλoaoφι~ 'rItpdbI~ " .~Eρτ~., τόμ. 38, οllλ. 158. 
25. Άπ6σπα.ομοι ΙΙ:tό ΙΠIΟtολή, πιθα.νω, ΙΙπιιιθιιv6μιv'Ij στόν ΡΟΟτl(lι, 1tOU 

b'ljμoOIe6t'lj'IC1! στιk .rlρμ~vο-rα.λλιJιιk Xpo~Id. -ιό 1&14. Μιτα.φρΙΙστ..;'IC! ά.πό 
"ιoU~ Easton χα.! Guddat. WriIing$ ο} (Ιιε Young Marx. σιλ. 203-215, 'lCιU!ιh , 
χι ά.πό τό~ S. Aνineri οτό Social and PoliricaΙ ThQ/lght ο} Karl Marx, 
σελ. 188. 
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το όπλο της KΡIΤIKftς δέν μπορεί ν' ΆVΤIKαταστήσει τήν ΚΡlτικιί 
των δτrλων. 

cΉ υλική δVvαμη μπορεί νΙ ΆVΑΤρσπεί μόνο μέ τήν υλική 
δύναμη. Άλλα ή θεωρία γίνεται υλ ική δVvσμη όταν κατα
κτήσε ι τίς μάζες> . :!6 

Marxism ΤodαΥ , 

,t&liX.O' τοΟ 'Iouν(oιι 1974 

26. ΜΙΙρ ;, .ΚριτιΧή tfj, χ~rχελι(:tvfj, Φι"οοοφ Ι(:t~ toD Διxc:ιΙ oιι>, l.ttdφΡ' 
Bottomore, Κα'Ι Marx, Early Writings, οι .. , 62 
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Τό Γενάρη-Φλε6άρη τού 1972, δημοσιευτηΚΕ στην 

πσλιτιι<ή καί θεωρητική έπιθεώρηση τού Κομμουνιστι

lcοίΊ Κόμματος Μεγάλης Βρετανίας Marxism Today. ~να 

έκτενές κριτικό δ.ρθρο τού VΑγγλου κομμουνισπ) φιλόσο

φου (γνωστού Υιά τίς παρεμ6άσεις του οτά ίδεολογικο
πολιτικά ζητήματα) Τζών Λιούις, μέ τίτλο : .,'Η περί

πτωση 'Αλτουσέρ". Τό 6.ρΟρο αυτό άποτελεΙ βασικά κρι
τική τού βι6λίου τού Λουί Άλτουσέρ Γιό. τόν Μάρξ, πού 

έκδόθηκε aτή Γαλλία τ6 1965 κα( περιλαμβάνει μιά σει
ρά άρθρα πού εΙχαν άρχίσει νά δημοσιl:;ύονται άπό τό 

1960. Μερικούς μηνες αργότερα, στό ίδιο περιοδικό, aτά 

τεύχη Όχτώ6ρη-Νοέμ6ρη, δημοσιεύτηκε, σέ μετάφραση 

Γκράχαμ Λόκ, «'Απάντησι} σrόν Τζών Λιούις» τού Λουί 

Άλτουσέρ. 'Αργότερα, ή «"Α;τάντηση aτόν Τζών 

Λιούις», μέ όρισμένες διορθώσεις καί μερικές πρoσιtη

κες, μαζί μΙ μ ιά Παρατήρηση καί μιά Σημείωση , άποτέ

λεσαν τά περιεχόμΙΎα ένός μικρού βιβλίου , πού κυκλο

φόρησε στη Γαλλία τό 1973 ό:πό τίς έκδόσεις Maspero 
(Louis AIIhusscr Repoιιsl! α ΙοΙιπ Lewis). Ό Τζών Λιούις 
άπάVΠ1σε στην ,,'Απάντηση» τού Άλτουσέρ μ' ~να 

άρθρο ατό περιοδικό ΜαrχίΔ'm ΤodαΥ, τόν Ίούνιο τού 

1974. 

'Η έλληνική έκδοση τών 6.ρθρων αύτών καλύπτει J:va 
σημαντικό κενό στόν τομέα τής θεωρητικο-ιδεολογικης 

κριτικης, καί προσφέρει χρήσιμα στοιχεία γιά τά πιό 

άVΤιπρoσωΠEυΤΙKά ίδεολογικά ρευματα ' στό χώρο της 

ευρωπαικης μαρξιστικής σκέψης σήμερα . 

'Εξώφυλλο ΞΑΝθll1ΓΙΗ ΜΠΑΝΙΑ 


	Αλτουσέρ 0
	Αλτουσέρ 10 α
	Αλτουσέρ 10 β
	Αλτουσέρ 10 γ Περιεχόμενα
	Αλτουσέρ 10 δ Λιούις, Ηπερίπτωση Αλτουσέρ
	Αλτουσέρ 10 ε Ο μαρξιστικός ανθρωπισμός
	Αλτουσέρ 10 ζ
	Αλτουσέρ 10 η
	Αλτουσέρ 10 θ
	Αλτουσέρ 10 ι
	Αλτουσέρ 10 κ
	Αλτουσέρ 11
	Αλτουσέρ 12
	Αλτουσέρ 13 Λιούις, Οι φιλοσοφικές πηγές του μαρξισμού
	Αλτουσέρ 14
	Αλτουσέρ 15
	Αλτουσέρ 16
	Αλτουσέρ 17
	Αλτουσέρ 18
	Αλτουσέρ 19
	Αλτουσέρ 20
	Αλτουσέρ 21
	Αλτουσέρ 22 Αλτουσέρ, Απάντηση στον Τζων Λιούις
	Αλτουσέρ 23
	Αλτουσέρ 24
	Αλτουσέρ 25
	Αλτουσέρ 26
	Αλτουσέρ 27
	Αλτουσέρ 28
	Αλτουσέρ 29
	Αλτουσέρ 30
	Αλτουσέρ 31
	Αλτουσέρ 32
	Αλτουσέρ 33
	Αλτουσέρ 34
	Αλτουσέρ 35
	Αλτουσέρ 36
	Αλτουσέρ 37
	Αλτουσέρ 38
	Αλτουσέρ 39
	Αλτουσέρ 40
	Αλτουσέρ 41
	Αλτουσέρ 42
	Αλτουσέρ 43
	Αλτουσέρ 44
	Αλτουσέρ 45
	Αλτουσέρ 46
	Αλτουσέρ 47
	Αλτουσέρ 48 Παρατήρηση πάνω σε μια κατηγορία. Διαδικασία χωρίς υποκείμενο και χωρίς τέλος
	Αλτουσέρ 49
	Αλτουσέρ 50
	Αλτουσέρ 51 Σημείωση. Σχετικά με την κριτική της προσωπολατρείας
	Αλτουσέρ 52
	Αλτουσέρ 53
	Αλτουσέρ 54
	Αλτουσέρ 55
	Αλτουσέρ 56
	Αλτουσέρ 57
	Αλτουσέρ 58
	Αλτουσέρ 59
	Αλτουσέρ 60 Λιούις, Η συζήτηση με τον Αλτουσέρ. Τελικές παρατηρήσεις
	Αλτουσέρ 61
	Αλτουσέρ 62
	Αλτουσέρ 63
	Αλτουσέρ 64
	Αλτουσέρ 65
	Αλτουσέρ 67
	Αλτουσέρ 68
	Αλτουσέρ 69
	Αλτουσέρ 70
	Αλτουσέρ 71
	Αλτουσέρ 72
	Αλτουσέρ 73

