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'Αντί γιά είσαγωγή 

Παλιά νοήματα τοΟ μαρξισμοΟ πού τά ξανανακαλύπτουμε

«Ή πιό βμορφη, ή πιό εύχάριοτη καί ή πιό χρειαζούμενη Απ’ 
βλες τις γνώσεις μας είναι, χωρίς Αμφιβολία, ή γνώση τοΟ I- 
ίιου τοΟ έαυτοΟ μας. ’Απ’ βλες τ(ς Ανθρώπινες έπιστήμβς, ή 
έπιατήμη τοΟ Ανθρώπου είναι ή πιό Αξια γιΑ τόν Ανθρωπο* ώατό- 
30, αύτή ή έπιστήμη, δέν είναι ούτε ή πιό καλλιεργημένη οί- 
τε ή πιό τέλεια άπ’ δλες τίς έπιστί)μες πού ϊχοομβ: 6 κοινός 
Ανθρωπος τήν παραμελεί όλότελα. Κι Ανάμεσα ο’ αύτούς Ακό
μα πού ίχουν τήν Α-ίωση ν± λέγονται έπιστήμονις λίγοι είναι 
εκείνοι πού Ασχολούνται μ’ αύτή κι Ακόμα πιό λίγοι έκεΐνοι 
πού Ασχολούνται μ’ αύτή μέ έπιτυχία».
X. ΜαλεμπρΑνς: De la recherche de la vdritfc, I, Παρίσι 1962, 
s. XXVIII.

Στήν εξα γω γή  τής βιογραφίας τοϋ Κάρλ Μάρξ δ Μαξιμιλιέν 
Ρουμπέλ λέει δτι «παρά τή μεγάλη φήμη του —  ή πιθανόν έξαιτί- 
ας της —  δ Κάρλ Μάρξ χρειάζεται ν’ άποκατασταθεΐ». Είναι μιά 
σκέψη πού, τουλάχιστο σέ μιά δχι καί τόσο περασμένη έποχή, θά 
σκανδάλιζε δίχως άλλο, τόν «όρθόδοξο» μαρξιστή. Είναι δμως μιά 
σκέψη μέ βαθύ νόημα. Κι αύτό γ ιά  τόν άπλούστατο λόγο δτι πρέ
πει νά ξαναδώσουμε —  ot μαρξιστές Ιχουν ήδη άρχίσει νά τό κά
νουν αύτό μέ δλο καί μεγαλύτερη έπιτυχία —  τήν άληθινή θέση 
καί τήν άληθινή λάμψη σέ δρισμένες βασικές γ ιά  τό μαρξισμό, άλ- 
λά άπό πολύ καιρό λησμονημένες καί άποσιωπημένες Ιδέες.

Δέ χωράει άμφιβολία δτι ζοΟμε σέ μιά έποχή δπου εύρύτεροι έ- 
πιστημονικοί κύκλοι καθώς καί δ μαζικός καταναλωτής τής Ιδεο
λογίας ξανανακαλύπτουν τό Μάρξ. ’Επίσης δέ χωράει άμφιβολία 
πώς μ’ αύτό τό φαινόμενο συνδέεται μιά άναγέννηση καί μιά αύ
ξηση τής έπιροής τοΟ μαρξισμοΟ σ’ αύτούς τούς κύκλους.

«Ό  νεαρός Μάρξ είναι μιά άνακάλυψη τής έποχής μας», γράφει 
i  Έ ρ ιχ  Τήρ. «Ό  Ισχυρισμός δτι ή άλλαγή τής γνώμης πού έπικρα- 
τοΰσε γενικά γ ιά  τό Μάρξ Ιγινε στόν 20ό αιώνα φαίνεται δικαιολο
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γημένος», γράφει σέ μιά άπό τίς νεώτερες έργασίες του δ άμερικα- 
νός μαρξολόγος Ρόμπερτ ΤοΟκερ. ΜποροΟμε νά παραθέσουμε άνα- 
ρίθμητες παρόμοιες γνώμες, πού δλες δείχνουν μιά γενική συναί
σθηση τής άλλαγής στήν Ιστορική Αξιολόγηση χοΰ Μάρξ καί τοΟ 
μαρξισμοΟ. Κι άν ώστόσο δέ βρίσκουμε τόσο συχνά τέτιες άπόψεις 
γ ιά  τό θέμα αύτό στίς έργασίες τών συγγραφέων έκείνων πού δια
κηρύττουν δτι είναι μαρξιστές καί έκπροσωποΟν τίς μαρξιστικές 
θέσεις, ή ριζική συχνά άλλαγή τής έρμηνείας τους τοΟ μαρξισμοΟ 
καί, κατά συνέπεια, τής ίδιας τους τής έπιστημονικής τοποθέτησης 
είναι πιό εύγλωττη άπό κάθε ρητή διακήρυξη.

Ή  «άνακάλυψη» συνίσταται τίς περισσότερες φορές στό γεγονός 
δτι πλάι στήν παραδοσιακή εΙκόνα τοΟ οικονομολόγου Μάρξ, τοΟ 
πολιτικού Μάρξ, τού κοινωνιολόγου Μάρξ, άποκτά δλο καί μεγα
λύτερη αίγλη ή εικόνα τοϋ άνθρωπιστή Μάρξ, πού άρχίζει 
μάλιστα νά έπισκιάζει τίς άλλες: ή εικόνα ένός Μάρξ πού μελετά 
τό πρόβλημα τοϋ άνθρώπινου άτόμου καί μάχεται γ ιά  τήν εύτυχία 
του. Γιά δποιον ξέρει τή γένεση καί τήν Ιστορία τοϋ μαρξισμοΟ, 
αύτή ή άνακάλυψη είναι μιά κοινοτοπία, άλλά δέν είναι περισσό
τερο κοινοτοπία άπ’ δ,τι είναι δλες οί μεγάλες άνακαλύψεις πού 
γίνονται έκ τών ύστέρων, δταν ή άλήθεια είναι πιά γνωστή. Πόσο 
σπουδαίες είναι, δμως, αυτές οΕ «κοινοτοπίες» γ ιά  τή γνώση μας 
τοΟ κόσμου καί γ ιά  τήν πρακτική της έπίδραση πάνω σ’ αύτό 
τόν κόσ;ιο!

H abent sua facta libelli* ίλεγαν ot άρχαΐοι. Εύμετάβλητη είναι 
ή τύχη τών βιβλίων, εύμετάβλητο είναι καί τό νόημά τους. Κι 
αύτό, δχι μόνο γιατί, &πως Ιλεγαν πάλι οί άρχαΐοι, tem pora mu- 
ta n tu re t nosm utam ur in illis**, δχι μόνο γ ιατί άλλάζει τό ύποκεί- 
μενο πού άντιλαμβάνεται £να δεδομένο περιεχόμενο άλλά καί γιατί 
ή άλλαγή τών Αντικειμενικών δρων τοΟ προβλήματος έπιτρέπει νά 
τό δοϋμε καλύτερα, μάς διευκολύνει ν’ άντιληφθοΟμε τή σημασία 
δρισμένων πλευρών, γνωστών κατά τά άλλα θεωριών, πλευρών 
πού είχαμε ύποτιμήσει ή άπλώς παραβλέψει. Αύτός είναι δ λόγος 
πού κάθε έποχή ξαναγράφει τήν Ιστορία: δχι μόνο γιατί ot άν
θρωποι γνωρίζουν νέα, άγνωστα ως τότε, γεγονότα, άλλά καί γ ια 
τί βλέπουν τά παλιά μέ άλλο τρόπο. Πολύ φυσικά, έπειδή αύτό πού 
τούς ένδιαφέρει καί καθορίζει τή  στάση τους συνδέεται μέ τίς ύ- 
πάρχουσες συνθήκες, στρέφουν τήν προσοχή τους σέ άνάλογα φαι
νόμενα τοΟ παρελθόντος, πού πέρασαν δλότελα άπαρατήρητα σ’ άλ
λες έποχές. Είναι πολύ φυσικό έπίσης ή ροή τών γεγονότων ν’ ά- 
ποκαλύπτει τήν άλληλουχία αίτιων καί άποτελεσμάτων στήν Εστο-

* Καί τά βιβλία έχουν τή μοίρα τους.
** Ot καιροί άλλίζουν καί μαζί μ’ αύτούς αλλάζουμε κι 2μείς.
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ρία, πού μόνο αύτή έπιτρέπει νά έκτιμήσουμε σωστά τή σπουδαιό- 
τητα καί τή σημασία μεμονωμένων γεγονότων. Αύτή τήν Ικτίμηση 
ήταν συνήθως άδύνατο νά τήν κάνουν ot σύγχρονοι (δηλαδή πρίν 
γίνουν γνωστές ot συνέπειες τών γεγονότων).

Γ ι’ αύτό δέν είναι οδτε παράδοξο, οδτε έξαιρετικό πού έμεΤς, μέ
σα στίς νέες, άλλαγμένες συνθήκες, έρμηνεύουμε μέ νέο τρόπο τό 
Μάρξ προωθώντας σέ πρώτο πλάνο τά στοιχεία έκεΐνα τοϋ συστή- 
ματός του, πού ξμειναν γ ιά  πολύν καιρό στή σκιά. Αύτό πού έν- 
διαφέρει —  Ιδιαίτερα άπό θεωρητική άποψη —  είναι νά έξηγή- 
σουμε γ ιατί ή άλλαγή στόν τρόπο θεώρησης τοϋ Μάρξ γίνεται ά- 
κριβώς σήμερα, άκριβώς κάτω άπό τίς τωρινές συνθήκες.

Μεγάλο ρόλο διαδραμάτισε έδώ ή άνακάλυψη, στήν πιό κύρια 
σημασία τής λέξης, τοϋ νεαροϋ Μάρξ: ή δημοσίευση δηλαδή μερι
κών άπό τά άγνωστα δ ς  τότε κείμενά του, καί προπαντός τών 
παρισινών «Οίκονομικο - φιλοσοφικών χειρογράφων τοϋ 1844». ’Αρ
κεί νά άναφέρουμε τό γεγονός, δτι τόσο τά «Χειρόγραφα» δσο καί ή 
«Γερμανική ιδεολογία» δημοσιεύτηκαν γ ιά  πρώτη φορά δλόκληρα 
στή γλώσσα τοϋ πρωτότυπου στά 1932 καί ή «Κριτική τής χεγκε- 
λιανής φιλοσοφίας τοϋ δικαίου» στά 1927, γ ιά  νά καταλάβουμε 
πόσο μεγάλα ήταν τά κενά τών προηγουμένων γενεών στή γνώση 
τοϋ Μάρξ καί συνάμα στήν κατανόηση τοϋ μαρξισμοϋ. Κ αί μιά πού 
αύτές ot γενιές οδτε αύτά τά ίργα  γνώριζαν, οδτε μιά σειρά λιγότε- 
ρο σπουδαία μαρξιστικά κείμενα, τόσο δ Κάουτσκι δσο καί ή Ρόζα 
Λούξεμπουργκ, ό Πλεχάνωφ, δ Γκράμσι καί δ Λένιν διέθεταν μιά 
άτελή γνώση γιά  τό μαρξισμό —  Ινα μειονέκτημα πού καί τό με
γαλύτερο πνεύμα δέ θά μποροϋσε νά συμπληρώσει. Τόσο περισσότε
ρο μάλιστα, πού έδώ Ιπρόκειτο γιά  τή γένεση τής μαρξιστικής σκέ
ψης, γένεση πού ρίχνει νέο φώς σέ δλόκληρη τήν κατοπινή έξέ- 
λιξη αύτής τής σκέψης.

’Από τό άλλο μέρος, δμως, αύτά τά κείμενα, παρά τή δημοσίευ
σή τους στή δεκαετία τοϋ τριάντα, πέρασαν σχεδόν άπαρατήρητα 
ώς τήν Ικρηξη τοϋ δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. Τ ά  «Χειρόγρα
φα» είχαν μιά χαρακτηριστική άπήχηση στούς άναθεωρητικούς κύ
κλους, άλλά κυρίως σάν δπλο ένάντια στήν Ιπίσημη σταλινική έρ- 
μηνεία τοϋ μαρξισμοϋ. ’Εδώ πρέπει νά άναφέρουμε Ινα κοινωνιο
λογικά δσο καί ψυχολογικά ένδιαφέρον φαινόμενο: ή προσπάθεια 
ν’ άντιμετωπιστεΐ ή Ισχύουσα έρμηνεία τοϋ μαρξισμοϋ μέ τή βοή
θεια τών κειμένων τού ίδιου τοϋ Μάρξ, πού φαινομενικά στηρίζουν 
τήν άναθεωρητική έκδοχή, δδήγησε κατοπινά στήν έκλαίκευση καί 
τήν αύξηση τής έπιροής τοϋ μαρξισμοϋ. Είναι δηλαδή γεγονός πώς 
μέ τή δημοσίευση τών κατάλοιπων τού νεαροϋ Μάρξ, ot άντίπαλοι 
τής έπισημης Ικδοχής τοϋ μαρξισμοϋ άπόβλεπαν άρχικά στήν ύ- 
πόσκαψη τοϋ μαρξισμοϋ. Παρά τίς προθέσεις τους, δμως, αύτές, τό
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Αποτέλεσμα ήταν νά δυναμώσει ή έπιροή τοΟ μαρξισμοΟ ταυτόχρο
να μέ μιά έξέλιξη στήν έρμηνεία του, πού ΑποροφοΟσε δλο καί πε
ρισσότερα στοιχεία τής σκίψης τού νεαροΟ Μάρξ καί τά ένσωμά- 
τωνε σέ μιά συνολική εΙκόνα. Μιά άξιέπαινη έξαίρεση —  κι αύτό 
πρέπει νά τό ύπογραμμίσουμε πιό Ιντονα, γ ιατί κάποτε χρειάστηκε 
νά τό πληρώσει άκριβά —  ήταν δ Γκεόργκ Λούκατς. Παρά τίς 
μεγάλες έπιφυλάξεις, πού άπό μαρξιστική άποψη μποροΟν νά δια
τυπωθούν γιά  τό Ιργο του «'Ιστορία καί ταξική συνείδηση», δ Λού
κατς ήταν, πιθανόν, δ μόνος πού κατέληξε σέ άπόψεις, Ιδιαίτερα 
πάνω στά προβλήματα τοΟ ρόλου τής Αλλοτρίωσης καί τής πραγμο- 
ποίησης, σύμφωνες μέ τά κείμενα τοΟ νεαροΟ Μάρξ πού δημοσιεύ
τηκαν άργότερα.

Ή  άδύνατη άπήχηση πού είχαν τά κείμενα τοΟ νεαροΟ Μάρξ 
στά πρώτα χρόνια μετά τή δημοσίευσή τους έξηγείται άπό μιά 
σειρά Αντικειμενικούς λόγους.

Πρώτα πρώτα, δ χρόνος πού είχε περάσει ήταν πολύ σύντομος 
γ ιά  νά μελετηθοΟν Αρκετά σέ βάθος δύσκολα φιλοσοφικά, γ ιά  νά 
μήν πώ προοριζόμενα μόνο γ ιά  μυημένους, κείμενα καί νά γίνει 
Αντιληπτή ή σημασία τους. Γιά νά κατανοηθοΟν χρειαζόταν νά με
λετηθεί δλο τό περιβάλλον (milieu) τών νέων χεγκελιανών, μιά 
περιοχή έλάχιστα γνωστή στούς τοτινούς μαρξιστές καί πού, άλ
λωστε, παρουσιάζει άκό;ια καί σήμερα πολλές λευκές κηλίδες στό 
χάρτη τών γνώσεών μας.

Δεύτερο, ή έπικρατούσα παραδοσιακή μορφή τοΟ μαρξισμοΟ δέν 
εύνοοΟσε τή διάδοση αύτών τών κειμένων. ’Εχουμε νά κάνουμε έ
δώ μέ μ ιά  φανερή άλληλεπίδραση: έπειδή ήταν άγνωστα τά με
γάλα κείμενα τοΟ νεαροΟ Μάρξ, μπόρεσε νά ριζώσει τό παραδοσια
κό στερεότυπο γ ιά  τό Μάρξ καί τό (ΐαρξισμό καί έπειδή είχε ρι
ζώσει αύτό τό στερεότυπο, Ιγινε έμπόδιο γ ιά  τήν ένσωμάτωση φαι
νομενικά ξένων στοιχείων. Ό χ ι  |ΐόνο γ ιά  τόν Κάουτσκι, άλλά καί 
γ ιά  τή Ρόζα Λούξεμπουργκ δ Μάρξ ήταν δτιδήποτε άλλο έκτός ά 
πό φιλόσοφος. Προβλήματα τοϋ άνθρώπινου άτόμου καί τής φιλο
σοφίας τοΟ άνθρώπου μποροΟμε νά βροΟμε, σέ σαφή, συστηματική 
μορφή μόνο —  άνάμεσα στούς κορυφαίους τής μαρξιστικής σκέψης 
—  στό Γκράμσι, πού άλλωστε, άπό τήν άποψη αύτή, άντλοϋσε ά
πό μή μαρξιστικές πηγές (προπαντός άπό τόν Μπενεντέτο Κρό- 
τσ ε). Πόσο γερά ριζωμένες ήταν αύτές ot προκαταλήψεις, πού 
προέρχονταν άπό Ινα δρισμένο στερεότυπο, καί πόσο μεγάλο έμπό
διο άπστελοΰσαν γ ιά  τήν ένσωμάτωση στή συνολική θεωρία τοΟ 
μαρξισμοΟ τών στοιχείων πού ξανανακαλύφθηκαν, μπορεΐ νά φα
νεί άπό τό γεγονός δτι ot συντάκτες τής ρωσικής ίκδοσης τών έρ
γων τών Μάρξ καί Έ νγκελ ς  —  τής πληρέστερης ώς τώρα —  πού 
είχε άρχίσει υστέρα άπό τό θάνατο τοϋ Στάλιν, άπέκλεισαν τά γρα
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πτά τοΟ νεαροΟ Μάρξ καί τά έξέδωσαν (χωριστά άπό τή Συλλο
γή  τών Έ ρ γω ν  τους) σέ Ιδιαίτερο τόμο.

Τρίτο, σ’ αύτό σίγουρα έπέδρασε καί ή σταλινική περίοδος πού 
είχε παραλύσει τήν άνάπτυξη τοΰ μαρξισμοΟ. Στήν Ατμόσφαιρα τής 
δεκαετίας τοΟ ’30, στόν έπίσημο μαρξισμό δέν ύπήρχε θέση γ ιά  
τήν προβληματική τοΟ Ατόμου, γ ιά  τή φιλοσοφία τοΟ Ατόμου καί 
τόν Ανθρωπισμό. Γιά τούς ήγέτες τοΟ έργατικοΟ κινήματος έκείνης 
τής Ιποχής ήταν τό ίδιο Αδύνατο καί Αδιανόητο νά φωτίσουν τό 
μαρξισμό μέ τόν άνθρωπισμό τοΟ νεαροΟ Μάρξ, δπως Αδιανόητη 
καί ξένη ήταν καί ή πολιτική τους στό πνεΟμα τοΟ σοσιαλιστικού 
Ανθρωπισμού καί τοΟ Ανθρωπιστικά έρμηνευόμενου μαρξισμοϋ. Σέ 
κείνο τό κλίμα καί στό πλαίσιο τών πολιτικών Απαιτήσεων τής έ- 
ποχής, τό παραδοσιακό, αύστηρό στερεότυπο τοϋ μαρξισμοΟ, σπρωγ
μένο συχνά ώς τά δρια τής μηχανιστικής Αντίληψης τοΟ Ανθρώπου, 
δχι μόνο είχε καθιερωθεί, Αλλά είχε γίνει Ακόμα πιό δύσκαμπτο.

Τέταρτο, κι αύτό πρέπει νά μάς ένδιαφέρει έδώ περισσότερο, 
μόνο στή μεταπολεμική έποχή, στό φώς τών Ιμπειριών τοΟ φασι- 
σμοΟ, τών τρομερών βιωμάτων τοΰ πολέμου καί τέλος —  αύτό είχε 
γ ιά  τούς μαρξιστές Ιδιαίτερη σημασία —  στό φώς τών έμπειριών 
καί τών διδαγμάτων πού άπέρευσαν Από τή λεγόμενη έποχή τής 
«προσωπολατρίας» στό παγκόσμιο κίνημα, συσσωρεύθηκαν τά στοι
χεία  πού όδήγησαν στό νά Αναγνωριστεί τό πρόβλημα τοϋ Ατόμου, 
τής μοίρας του, τών σχέσεών του μέ τήν κοινωνία, σάν δεσπόζον 
πρόβλημα, ή τουλάχιστο σάν Ινα άπό τά πιό σοβαρά προβλήματα.

Έ τ σ ι, λοιπόν, είχαν δημιουργηθεΐ οί προϋποθέσεις δχι μόνο γ ιά  μιά 
σωστή έκτίμηση τής μεγάλης σημασίας τών νεανικών γραφτών τοΟ 
Μάρξ, άλλά καί γ ιά  Ινα ξελαγάρισμα τοΟ μαρξισμοΟ μέ τή βοή- 
θειά τους, γ ιά  μιά έπανεξέταση τών Ιδεών του καί τών στόχων του 
καί γ ιά  νά τοΟ δοθεί μιά ξεκάθαρη άνθρωπιστική μορφή. Τό δτι δ 
νεαρός Μάρξ Ιγινε «μόδα», δέν είναι μόνο σνομπισμός, 4ν καί ό 
σνομπισμός Ιπαιξε κι αύτός κάποιο ρόλο, δέν είναι μόνο άπόροια 
τών Αναθεωρητικών τάσεων, άν καί αύτές Ιπαιξαν δρισμένο ρόλο, 
δέν είναι μόνο άποτέλεσμα τής σύγχυσης ή τοϋ λυγίσματος μπρο
στά σέ μιά ξένη Ιδεολογία, 4ν καί δέν Ιλειψε κι αύτό. 'Ωστόσο, 
δλα αύτά τά στοιχεία Ιχουν έπουσιώδη, δευτερεύουσα σημασία. *Αν 
ήθελε κανείς νά περιορίσει σ’ αύτά τό πρόβλημα, θά Εκλεινε μόνος 
του τό δρόμο πού δδηγεί στήν ούσία του καί πού συνίσταται στό γ ε 
γονός δτι κάτω άπό δρισμένες κοινωνικές συνθήκες έμφανίστηκε 
μιά κοινωνική άνάγκη γ ιά  τήν προβληματική πού ϊθιξε 6 νεαρός 
Μάρξ, δτι άνθρωποι —  δχι άπαραίτητα μαρξιστές —  βρήκαν στό 
Εργο του τά προβλήματα πού τούς βασάνιζαν, δτι είδαν σ’ αύτή τήν 
προβληματική κάτι τό έξαιρετικά έπίκαιρο καί ίτσι «άνακάλυψαν» 
τό Μάρξ.
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Έ  προβληματική τής φιλοσοφίας τοϋ Ανθρώπου καί Ιδιαίτερα τό 
πρόβλημα τής σχέσης τοϋ άτόμου μέ τήν κοινωνία παίρνει δλο καί 
μεγαλύτερη σημασία σέ έποχές, δπου ή παραδεγμένη τάξη Αρχί
ζει νΑ διασαλεύεται, δταν μαζί μ’ αύτή κλονίζεται καί τό ώς τότε 
κοινωνικΑ παραδεγμένο σύστημα Αξιών. Ό σ ον  καιρό δ κοινωνικό; 
μηχανισμός λειτουργεί Απρόσκοπτα, δσον καιρό —  γ ιά  νά χρησι
μοποιήσουμε τή γλώσσα τοϋ Μάρξ —  Ανάμεσα στίς παραγωγικές 
δυνάμεις καί τίς σχέσεις παραγωγής Επικρατεί Αρμονία, τό άτομο, 
πού διαμορφώθηκε πάνω στή βάση αύτών τών κοινωνικών σχέ
σεων, Εχει τήν τάση νά τίς βλέπει σάν φυσικές καί νά δέχεται σάν 
φυσικούς τούς κανόνες τής κοινωνικής συμβίωσης, πού ρυθμίζουν 
τή σχέση του μέ τήν κοινωνία. Αύτό γίνεται, τίς περισσότερες φο
ρές, χωρίς νά τό συνειδητοποιεί τό άτομο, γ ιατί μέσα στή δοσμέ
νη κοινωνική δμάδα παίρνει —  μέ τήν Αγωγή —  Από τήν κοι
νωνία τή γλώσσα, Ενα δρισμένο τρόπο νά βλέπει τόν κόσμο, νά 
σκέφτεται, Ενα όρισμένο σύστημα άξιών μέ τίς σχετικές συνήθειες 
καί ήθη, καθώς καί μέ τήν Αντίστοιχη ήθική. Μόνον δταν Αρχίσουν 
νά κλονίζονται οί κοινωνικές σχέσεις, δταν πυκνώσουν οί Αντικει
μενικές συγκρούσεις στή βάση, καί δστερα στό έποικοδόμημα τής 
κοινωνίας, τό τράνταγμα καί ή κατάρευση τοΟ παραδοσιακά παρα- 
δεγ^ιένου συστήματος Αξιών, κάνουν τό άτομο νά συνειδητοποιεί Εν
τονα τήν ίδιαιτερότητά του καί νά θέτει καθαρά τό πρόβλημα τής 
σχέσης του μέ τά άλλα άτομα, μέ τήν κοινωνία. «Πώς μπορεΤ κα
νείς νά ζε ΐ ΰποφερτά;» είναι τό Ερώτημα πού μέ τή  μιά ή τήν 
άλλη μορφή μπαίνει πάντα στόν άνθρωπο. Σέ Επαναστατικές Επο
χές. ώστόσο, σέ έποχές μετάβασης άπό τόν Ινα κοινωνικο - οικονο
μικό σχηματισμό στόν άλλο, σέ Εποχές Αποσύνθεσης τών ώς τότε 
παραδοσιακών σχέσεων Ανάμεσα στό άτομο καί τήν κοινωνία, δταν 
διαμορφώνονται βασανιστικά νέες σχέσεις, τό πρόβλημα αύτό μπαί
νει μέ Ιδιαίτερη όξύτητα στούς άνθρώπους. Οί άνθρωποι τότε ά- 
ναγνωρίζουν δτι δέ μποροϋν καί δέ θέλουν νά ζήσουν μέ τόν παλιό 
τρόπο, άλλά δέν ξέρουν άκόμα πώς άκριβώς πρέπει νά ζήσουν. 
Τέτιες έποχές εύνοοϋν τό στοχασμό τοϋ άτόμου πάνω στήν Γδια 
του τήν κατάσταση, τήν ίδ ια  του τή μοίρα, τέτιες έποχές εύνοοϋν 
τήν άνάπτυξη τ?)ς φιλοσοφίας τοϋ Ανθρώπου. 'Ιστορικά, σ’ αύτές 
τίς Εποχές «Εκρηξης» τής προβληματικής τής φιλοσοφίας τού Αν
θρώπου, τό σωκρατικό ρεϋμα στήν Ιστορία τής φιλοσοφίας, πού πρίν 
άπ’ δλα θεωρεί άντικείμενό του τά προβλήματα τοϋ άνθρώπου, ξε- 
τοπίζει δλοφάνερα τό δημοκρίτειο ρεϋμα —  κείνο τό ρεϋμα τής 
φιλοσοφίας τής φύσης πού θεωρεί Αντικείμενο τής φιλοσοφίας κυ
ρίως τή διερεύνηση καί τή διατύπωση τών γενικών νόμων πού κυ- 
βερνοϋν τήν πραγματικότητα.

Τό δτι ot ιστορικές συγκρούσεις διαδραματίζουν σπουδαίο ρό
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λο στις συνειδησιακές συγκρούσεις τού άνθρώπου καί, έπομένως, 
στό στοχασμό γ ιά  τόν ίδιο τόν έαυτό του, τό είχαν άντιληφθεϊ στό 
παρελθόν καί τό Αντιλαμβάνονται καί σήμερα έκεΐνοι οί διανοητές, 
πού έχουν γ ιά  κύριο Αντικείμενο τών έρευνών τους τά προβλήματα 
τοϋ άνθρώπου. Ό  Χέγκελ ήταν ό δημιουργός τής θεωρίας γ ιά  τή 
δυστυχισμένη, τή σπαραγμένη συνείδηση. Σήμερα, κάτω άπό δια
φορετικές συνθήκες, ό Ζάν Ίπ ολ ίτ  έπαναλαμβάνει τίς σκέψεις τοϋ 
Χέγκελ άναγνωρίζοντάς τες πέρα γ ιά  πέρα:

Ά λ λά  οί κρίσιμες έποχές στήν Ιστορία είναι έκεϊνες δπου 
φαινομενικά μόνο ύπάρχει άκόμα ή παλιά τάξη πραγμάτων καί 
ή νέα δέ φανερώθηκε άκόμα. Αύτές οί μεταβατικές περίοδοι, 
πού προηγούνται άπό τίς  έπαναστάσεις, είναι έπίσης περίοδοι 
πνευματικού άγχους. 'Η  διαλεκτική συνειδητοποιείται μόνο σάν 
άρνητική διαλεκτική. Δέν ίχ ε ι γίνει άντιληπτή άκόμα ή θετι
κή της πλευρά, πού είναι ή άντίθετη τής άρνητικής. Ά π ό  τήν 
έποχή τοΰ Χέγκελ πολλές φορές ή προσοχή συγκεντρώθηκε έ- 
πανειλημμένα στίς κρίσεις, πού προηγούνται άπό τίς μεγάλες 
άλλαγές στίς καθιερωμένες άξιες. Ή  άνάλυση, ώστόσο, τοϋ 
Χέγκελ μάς φαίνεται ιδιαίτερα πρωτότυπη γ ιά  τήν έποχήτης*.
Κάποτε, στά 1845, τόν καιρό πού δ Μάρξ έγραφε τά πρώτα Ιρ- 

γα  του, ό Σέρεν Κίρκεγκωρ σημείωνε στό ήμερολόγιό του δτι σέ 
έποχές πού προηγούνται άπό μεγάλες άλλαγές έμφανίζονται άν
θρωποι πού, δπως τό βροχοπούλι πού προμηνάει τή βροχή μέ τό 
κελάδημά του, είναι σέ θέση νά προβλέψουν τήν έπερχόμενη κοι
νωνική θύελλα.

"Οπως παρατηρεί ό Χάνς Σέπς, αύτό μπορούμε νά τό πούμε 
γ ιά  πολλούς στοχαστές έκείνης τής έποχής (έμεΐς προσθέτουμε: 
καί άσφαλώς γ ιά  τό Μάρξ) πού προπορεύονταν άπό τούς συγχρό
νους τους, πρόβλεπαν σωστά τήν κρίση τής έποχής τους καί έπι- 
σήμαιναν τά συμπτώματα τής κατάρευσης τού ύφιστάμενου συστή
ματος άξιών.

Μέ μεγάλη όξυδέρκεια καί μέ άξιοθαύμαστη γ ιά  Ινα σύγχρονο 
παρατηρητή τών συμβάντων σαφήνεια έξέφρασε τά αίσθήματά του 
δ Ά λέξ ις ντέ Τοκεβίλ:

Είναι γ ιά  μένα δλοφάνερο δτι γελιούνται αύτοί πού έξήντα 
χρόνια τώρα πιστεύουν πώς ή έπανάσταση Ιφτασε στό τέρμα. 
Σήμερα τό βλέπουμε καθαρά πώς τό κύμα άνεβαίνει συνεχώς, 
ή θάλασσα άπειλεΐ τά τελευταία άναχώματα. Ό χ ι  μόνο δέν εί
δαμε τό τέλος τής μεγάλης έπανάστασης, άλλά ίσως καί τό

1. Ζ. Ίπολ ίτ, Etudes sur Marx et Hegel, Παρίαι 1955, ο. 60 - 61.
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παιδί πού γεννιέται σήμερα νά μήν τό δει οδτε αύτό. Δέν πρό
κειται πιά γ ιά  μιά άλλαγή άλλά γ ιά  Εναν όλοκληρωτικό μετα
σχηματισμό τοϋ κοινωνικού συστήματος. Γ ιά ποιό σκοπό; ΕΙλι- 
κρινά, δέν τό ξέρω οδτε πιστεύω πώς μπορεί κάποιος νά τό ξέ
ρει. Ξέρουμε μόνο δτι δ παλιός κόσμος τραβάει πρός τό τέλος 
του. Ποιά δψη θά Εχει i  νέος; Καί τά μεγαλύτερα πνεύματα 
τής έποχής μας δέ μπορούν νά τό πούν, δπως καί τά μεγαλύτε
ρα πνεύματα τής άρχαιότητας δέ μπόρεσαν νά προβλέψουν τήν 
κατάργηση τής δουλείας, τόν έρχομό τοϋ χριστιανικοΟ κόσμου, 
τήν Επιδρομή τών βαρβάρων —  κοντολογής, δλα Εκείνα τά με
γάλα γεγονότα πού άλλαξαν τήν ίψ η τής γής.

Αύτά τά λόγια, πού τά Εγραψε ό Τοκεβίλ σ’ ένα φίλο του, στά 
1850, δίνουν μιά άσυνήθιστα ζωντα/νή εΙκόνα τής κατάστασης 
πνευμάτων τών άνθρώπων έκείνης τής έποχής πού άναρωτιοΟνταν 
γ ιά  τά προβλήματα τοΟ άτόμου καί τών σχέσεών του μέ τή γοργά 
μεταβαλλόμενη κοινωνία. Καί ήταν πάρα πολλοί. “Αν δούμε τό 
περιβάλλον δπου κινιόταν ό Κάρλ Μάρξ καί δπου, μέ όρισμένη Εν
νοια, διαμορφωνόταν πνευματικά, θά διαπιστώσουμε δτι σ’ αυτούς 
τούς κύκλους αύτό ήταν τό δεσπόζον πρόβλημα μέ τό δνομα άν- 
θρωπισμός. Ό  Φόυερμπαχ καί δ Μόζες Χές, δ ΜπροΟνο Μπάουερ 
καί δ Στίρνερ, καθώς καί πολλοί άλλοι, μαζί κι δ νεαρός Μάρξ, θε
ωρούν αύτό άκριβώς τό πρόβλημα σάν τό πιό σπουδαίο. Πώς μπο- 
ρεΐ δ άνθρωπος, πού κατάντησε σκλάβος τοΰ άποξενωμένου Εργου 
του, νά γίνει Ενας Ελεύθερος πλάστης τής τύχης του; Πώς μπορεί 
νά Εξασφαλίσει μιά δλόπλευρη καί άνεμπόδιστη άνάπτυξη τής προ
σωπικότητάς του; Πώς μπορεί νά δημιουργήσει τίς πιό εύνοϊκές 
προϋποθέσεις γ ιά  τήν άνθρώπινη εύτυχία καί νά μεταβάλει τήν 
ύπαρξη τού άνθρώπου σέ μιά παρουσία πού νά άνταποκρίνεται στό 
άνθρώπινο Ιδανικό τοϋ άνθρώπου, στήν «ούσία» τοΟ άνθρώπου (στή 
γλώσσα έκείνης τής έποχής: πώς θά μεταβληθεΐ δ πραγματικός 
άνθρωπος σέ άληθινό άνθρωπο;) .

"Αν Εξετάσουμε άπό πιό κοντά τά προβλήματα μέ τά δποΐα κα
ταπιάστηκαν οΐ Εκπρόσωποι τών ούμανιστικών τάσεων Εκείνης τής 
έποχής, θά δούμε δτι παραμένουν Εξαιρετικά έπίκαιρα. Έ δώ  Εχου
με τόν άνθρωπο μέσα σ’ Εναν άλλοτριωμένο κόσμο, δπου τά Εργα 
του —  στόν οίκονομικό, πολιτικό, ιδεολογικό τομέα (Ιδιαίτερα στό 
θρησκευτικό), στόν κοινωνικό (ιδιαίτερα δσον άφορα τήν οικογέ
νεια) — άποκτοΟν Ανεξάρτητες ιδιότητες καί δέν ύποτάσσονται πιά 
στήν Εξουσία καί τή θέληση τού άτόμου άλλά, άντίθετα, άρχίζουν 
νά τό Εξουσιάζουν καί νά τό ύποδουλώνουν. Ό  άνθρωπος βρίσκε
ται στή θέση τοϋ μαθητευόμενου μάγου, πού δέ μπορεί πιά  νά ξε
φορτωθεί τά πνεύματα πού δ ίδιος είχε καλέσει. Τό ζήτημα είναι,
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Ακριβώς, τό έξής: νά μεταβάλουμε αύτό τόν άπάνθρωπο κόσμο, δ- 
που κυριαρχούν τά. πράγματα, σ’ £να κόσμο άνθρώπινο, σ’ Ινα κό
σμο έλευθέρων Ανθρώπων, πού είναι οί Αρχιτέκτονες τής τύ
χης τους καί δπου δ Ανθρωπος είναι τό δψιστο άγαθό. Έ ν α ς  £τσι 
νοημένος ούμανισμός είναι Ινα είδος θεωρίας τής εύτυχίας. Κ αί ό 
πρώτιστος σκοπός είναι νά γίνουν οΕ Ανθρωποι εύτυχισμένοι, νά 
μπορούν νΑ είναι εύτυχισμένοι.

'Ο ταν δ Μάρξ καταπιάστηκε μ’ αύτό τό πρόβλημα δέν ήταν οδ
τε πρωτότυπος, οδτε δ μόνος πού είχε αύτές τίς ιδέες. ’Αντίθετα, 
δπως τόσο ώραΐα λέει δ Λένιν, δ Μάρξ βάδισε στήν πλατιά λεω
φόρο τών προβλημάτων καί τών σκέψεων τής έποχής του. Αύτός 
είναι ενας άπό τούς λόγους τοϋ μεγαλείου του καί τής έπικαιρότη- 
τΑς του στίς μέρες μας. Κι αύτό έξηγεΐ τό γ ιατί τόν νιώθουμε τό
σο κοντΑ μας δταν θέτουμε σήμερα αύτΑ τΑ προβλήματα.

ΤΑ προβλήματα πού άνακίνησαν δ νεαρός ΜΑρξ καί οί σύγχρο
νοί του έκδηλώθηκαν στήν έποχή του μέ Ιδιαίτερη όξύτητα. ΤΗταν 
δλοφΑνερο γιΑ τόν καθένα —  αΕματηρό σύμβολο άποτελοϋσε ή Α
νάμνηση τής γαλλικής ΈπανΑστασης —  δτι δ παλιός κόσμος ϊκλι- 
νε πρός τό τέρμα του. Ό  καινούργιος κόσμος μόλις Αρχιζε νΑ πιΑ- 
νει ρίζες, Αποκαλύπτοντας καί όξύνοντας τίς βασικές Αντιθέσεις. 
Τό παλιό σύστημα Αξιών κοίτονταν σέ έρείπια, τό νέο μόλις δια
μορφωνόταν καί προκαλοϋσε διαμαρτυρίες καί συγκρούσεις. Τό 
πρόβλημα τοΰ άτόμου —  πού ήταν Αποπροσανατολισμένο καί λα
χταρούσε σταθερότητα, πού ήταν ύποδουλωμένο κι άποζητοϋσε τήν 
έλευθερία, πού ήταν έκμεταλλευόμενο καί ποθούσε μιά ζωή γε- 
μΑτη, πού ήτα/ν σπαραγμένο ψυχικά καί διψούσε τήν εύτυχία — ή 
ταν δξύτερο άπό κάθε Αλλη φορά, έμπαινε άνοιχτά καί ξάστερα. 
Ε ίχε γίνει τό πρόβλημα τής έποχής, μιας έποχής βαθιών άλλαγών 
καί έπαναστάσεων.

Αύτό άκριβώς είναι πού κάνει αύτά τά προβλήματα ν’ άγγίζουν 
μιά τόσο εύαίσθητη χορδή σήμερα, σέ μιά κατάσταση διαφορετική 
άλλά ΑνΑλογη, σέ μιΑ έποχή δπου οΕ Αντιθέσεις καί οΕ συγκρού
σεις είναι Ασύγκριτα όξύτερες ΑλλΑ ΑνΑλογες μέ τίς παλιές.

Ό  ΜΑρξ καί οΕ σύγχρονοί του —  άνάμεσά τους καί δ Κίρκεγ- 
κωρ —  Ανακίνησαν τό πρόβλημα τής Ανθρώπινης δπαρξης ·καί 
πρότειναν διάφορα Ανθρωπιστικά προγρΑμματα, γ ιατί αύτή ή ύ
παρξη Απειλοΰνταν δλοφΑνερα, γ ιατί ή κοινωνία ζητούσε κατηγορη
ματικά Απαντήσεις σέ δρισμένα προβλήματα. Ό  Χέγκελ ?γραψε 
κΑποτε δτι καμιΑ φιλοσοφία δέ μπορεΐ νΑ ξεπερΑσει τά δρια τής 
έποχής της. Μπορούμε δμως νά διατυπώσουμε αύτή τή σκέψη θε
τικά: κάθε φιλοσοφία, άλλά βέβαια κάθε φιλοσοφία πού βρίσκει 
άπήχηση, άποτελεΐ μι Αν ΑπΑντηση σέ κΑποια έπίκαιρα έρωτήμα- 
τα καί προβλήματα. IV  αύτό καί μεις άνακινούμε σήμερα τά προ
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βλήματα τής Ανθρώπινης ύπαρξης, φιλοσοφικά παρουσιασμένα μέ 
διάφορους τρόπους, καί γ ι’ αύτό φαίνεται σήμερα τόσο κοντά μας 
ή προβληματική τοϋ νεαροϋ Μάρξ.

Ή  έπικράτηση τής Ανθρωπολογικής προβληματικής στή σύγχρο
νη φιλοσοφία ξεπηδάει άπό τήν άνάγκη μιάς Απάντησης σχετικά 
μέ τήν Ανθρώπινη ύπαρξη σέ μιά έποχή δπου αύτή ή ύπαρξη Α
πειλείται καί δπου, στό μεταίχμιο τών δυό κοινωνικών σχηματι
σμών, τά παραδοσιακά συστήματα Αξιών έχουν ύπονομευτεϊ. Μέ 
τή διάγνωση αύτή είναι σύμφωνοι πολλοί έρευνητές, πού κατά τά 
άλλα βρίσκονται πολύ μακριά δ ένας άπό τόν Αλλο, Αν δχι καί 
διαμετρικά Αντίθετοι στίς φιλοσοφικές τους Αντιλήψεις.

Νά πώς ένας κομμουνιστής —  δ Ροζέ Γκαρωντύ —  βλέπει τό 
πρόβλημα:

01 δύο παγκόσμιοι πόλεμοι άσκησαν Αποφασιστική έπίδραση 
στή διαμόρφωση καί τήν Ανάπτυξη τής υπαρξιστικής φιλοσο
φίας. Προπαντός συνέβαλαν σέ μεγάλο βαθμό στό νά γίνουν δ- 
λες οί φιλοσοφίες —  δ Αθεϊστικός Υπαρξισμός, ή χριστιανική φι
λοσοφία, δ μαρξισμός —  φιλοσοφίες τής ύπαρξης, έπειδή τΑ θε
μέλια τής Ανθρώπινης ύπαρξης είχαν κλονιστεί, ή Απάντηση δέν 
σήκωνε άλλη καθυστέρηση. Δέν ύπάρχει σύγχρονη ζωντανή φι
λοσοφία πού νά μήν έξέφρασε αύτή τήν κατάσταση τοϋ Ανθρώ
που, τήν κατάσταση δλων τών Ανθρώπων, πού μπλεγμένοι σέ 
γενικές συγκρούσεις, σέ άγνωστα πεπρωμένα καί Αντιμετωπί
ζοντας συνεχώς τήν Απειλή τοϋ θανάτου, νιώθουν ένα άγχος, 
τόσο σφοδρό, δσο καί τά γεγονότα πού τό προκαλοΰν1.

Καί στό άλλο άκρο τοϋ βασιλείου τής φιλοσοφίας βρίσκουμε τό 
Μαρτέν Μπουμπέρ, πού κατά τή γνώμη μου Ικανέ μιά άπό τίς 
πιό ένδιαφέρουσες Αναλύσεις γιΑ τό πρόβλημα πού μάς Απασχο
λεί, μιΑ ΑνΑλυση πού είναι Ακόμα πιό ένδιαφέρουσα, γ ιατί τή δια
τύπωσε πρίν Από τήν έκρηξη τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, 
άρα προτοϋ γίνουν γνωστές οί συνέπειες τοϋ πολέμου αύτοϋ γ ιά  τήν 
κατάσταση τοϋ άνθρώπου στό σημερινό κόσμο.

Στό βιβλίο του τό «Πρόβλημα τοϋ Ανθρώπου»* δ Μπουμπέρ δια
κρίνει έποχές Ανόδου καί πτώσης τοϋ Ανθρωπολογικοϋ στοχασμοϋ 
Ανάλογα μέ τό αίσθημα μοναξιάς τοϋ άνθρώπου. Ά ν  προσθέσου
με έδώ μιΑ έξήγηση σχετικά μέ τήν πηγή αύτής τής μοναξιάς, 
καθώς καί τό λόγο πού δ άνθρωπος νιώθει «Ανέστιος» σ’ ένα κόσμο 
πού Αλλάζει Απότομα καί δπου οί διανθρώπινες σχέσεις καί τΑ συ
στήματα Αξιών πού βρίσκονται στή βάση τους ύφίστανται έπανα-

2. Ρ. Γκαρωντύ, Perspectives Jc  Ρ homme, Παρίοι 1959, σ. 8.
3. Μ. Μπουμπέρ, Le probleme de 1’ homme, ΙΙαρίαι 1962, ο. 19.
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στατικές μεταλλαγές, τότε μπορούμε νά συμφωνήσουμε πέρα γ ιά  
πέρα μ’ αυτή τή διάγνωση.

'Ωστόσο, μόλις στ£ς μέρες μας, γράφει ό Μπουμπέρ, τό άνθρωπο- 
λογικό πρόβλημα φτάνει σέ πλήρη ώριμότητα. Ε κτός  άπό τήν έ- 
ξέλιξη καί τό ώρίμασμα τού ίδιου τοϋ φιλοσοφικοί) στοχασμοί}, ό 
Μπουμπέρ φρονεί δτι τό φαινόμενο  αΊτό όφείλεται σέ δυό παρά
γοντες. Πρώτος παράγοντας είναι ό κοινωνιολογικός, δηλαδή ή 
Αποσύνθεση τών παραδοσιακών μορφών τής Ανθρώπινης συμβίω
σης, δπως είναι ή οικογένεια, ή άγροτική καί ή άστική κοινότητα, 
κλπ., σάν συνέπεια τής άστικής έπανάστασης. Δεύτερος παράγον
τας —  κι έδώ βρίσκουμε, νομίζω, τό πιό ένδιαφέρσν μέρος τών 
συλλογισμών του —  είναι τό γεγονός δτι δ άνθρωπος χάνει τήν 
Ιξουσία πάνω στόν κόσμο πού δ ίδιος δημιούργησε. Πρόκειται έδώ 
γ ιά  τό φαινόμενο πού ί  Μάρξ κάποτε, ΰστερα άπό τό Χέγκελ, όνό- 
μασε άλλοτρίωση.

Αύτό τό σημείο Αφορά τούς δεσμούς άνάμεσα στόν άνθρωπο 
καί τά νέα πράγματα καί σχέσεις πού προέκυψαν άπό τή δρά
ση ή τή σύμπραξή του. Ό  άνθρωπος ξεπερνιέται άπό τά ίδια 
του τά έργα —  έτσι θά διατύπωνα αυτή τήν ιδιομορφία τής 
σύγχρονης κρίσης. Ό  άνθρωπος δέν είναι π ιά  σέ θέση νά κα
τανοήσει τόν κόσμο πού προήλθε άπό τήν ίδια του τή δραστη
ριότητα. Ό  κόσμος αύτός είναι πιό δυνατός άπό τόν ίδιο, τοΟ 
ξεφεύγει, τού άντιστέκεται μέ δλη τή στοιχειώδη του Ανεξαρ
τησία, καί δ άνθρωπος δέν ξέρει πιά τή μαγική λέξη πού θά 
μπορούσε νά έξορκίσει τό δημιουργημένο άπό τόν ίδιο Golem* 
καί νά τό κάνει άβλαβο*.

Ό  Μπουμπέρ μιλάει έδώ, μέ άλλα λόγια, γ ιά  τά ίδια πράγμα
τα πού τράβηξαν τήν προσοχή τού νεαρού Μάρξ καί τών συγχρό
νων του, δταν άνέλυαν τήν κατάσταση τοΰ άνθρώπινου άτόμου μπρο
στά στούς τρανταγμούς τής έποχής τους. Γ ιά τό ίδιο φαινόμενο μ ι
λάει κι δταν, άργότερα, άναφέρει τήν τεχνική, τήν οικονομία καί 
τήν πολιτική, σάν τίς κύριες περιοχές δπου φανερώνεται ή κυριαρ
χ ία  πάνω στόν άνθρωπο τών πραγμάτων καί σχέσεων πού αύτός 
δημιούργησε. Ιδ ια ίτερα  έντονα ύπογραμμίζει στήν άνάλυσή του δ 
Μπουμπέρ αύτό τό πρόβλημα στόν τομέα τής πολιτικής μέ βάση 
τίς έμπειρίες τοδ πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Φυσικά, ή έκθεσή 
του δέν παίρνει ύπόψη ούτε τή φρίκη τοΰ δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου καί τίς συνέπειές του, ούτε τή δαμόκλεια σπάθη τοϋ άτο-

* "Ενα τεχνητό ανθρώπινο Γ.λά^μα γ ’.γαντιαίων ί·.α3"άαεων οΰμφωνα μέ 
τήν παλιά έβραί’.κη λαϊκή παρίϊο :η.

4. 2τό Ιδιο, ο. GO.

2 17



μικοϋ όλέθρου, πού κρέμεται πάνω άπό τήν άνθρωπότητα.
Έ τσ ι δ άνθρωπος βρίσκεται μπροστά σ’ ένα τρομερό γεγονός: 

έφερε στή ζωή δαίμονες πού δέν μπορεί πιά νά τούς δαμάσει. 
Τ ί νόημα λοιπόν είχε ή δύναμή του πού δγινε συνάμα άδυναμία;

Τό πρόβλημα περιορίστηκε στό έρώτημα γ ιά  τή φύση τοΟ 
άνθρώπου, πού άπόκτησε μιά νέα έξαιρετικά πρακτική σημα
σία*.
Καί δώ άσφαλώς βρίσκεται ή ούσία τοϋ προβλήματος: τά προ

βλήματα τής φιλοσοφικής άνθρωπολογίας άπόκτησαν στήν έπο
χή  μας πρακτική σημασία γ ιά  τούς άνθρώπους. Αύτό, άκριβώς, έ- 
ξηγεΐ γιατί αύτή ή προβληματική γνώρισε στήν έποχή μας, υστέρα 
άπό τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο καί προπαντός ύστερα άπό τό 
δεύτερο, μιά ξεχωριστή «άνοδο», πράγμα πού ύπογραμμίζουν, σάν 
ένοιαφέρον κοινωνικοψυχολογικό φαινόμενο, τόσο ό Μπουμπέρ δ
σο καί ό Γκαρωντύ.

Στή δεκαετία τοϋ 1920 ό Μάρτιν Χάιντεγκερ συνόψισε μέ τή*; 
άκόλουθη διατύπωση αύτή τήν κατάσταση:

Σέ καμιά έποχή δέ συσσωρεύτηκαν τόσες πολλές καί ποικί
λες γνώσεις γ ιά  τόν άνθρωπο, δσο σήμερα. . .  Καί σέ καμιά έ
ποχή δέν ξέραμε τόσα λίγα γ ιά  τόν άνθρωπο, δσο σήμερα. Σέ 
καμιά έποχή δέν ήταν δ άνθρωπος άντικείμενο τόσων πολλών 
έρωτημάτων δσο στήν έποχή μας*.

Τό φαινόμενο τής άλλοτρίωσης έμφανίστηκε στήν κοινωνία άπό 
πολύν καιρό, ίσως άπό τότε πού οί άνθρωποι ζοΟν σέ κοινωνία, άλ
λά ποτέ μέ τόση όξύτητα καί δύναμη δσο σήμερα. Καί αύτό σέ δ
λες τίς δψεις του: οικονομική, πολιτική, κοινωνική καί ιδεολογική.

Τήν άνθρώπινη ύπαρξη τήν άπειλοϋσαν πάντοτε κίνδυνοι, σέ 
κάθε περίοδο τής ιστορίας τής άνθρωπότητας, άλλά ποτέ τό πρό
βλημα δέν ήταν τόσο καθολικό καί τόσο τρομερό στις συνέπειές του 
γ ιά  τήν ύπαρξη τής άνθρωπότητας, δσο σήμερα.

Φυσικά, καί στό παρελθόν τά συστήματα άξιων γνώρισαν τραν- 
ταγμούς. Ποτέ δμως τό φαινόμενο δέν ήταν τόσο γενικό οδτε οί 
συνέπειές του τόσο βαθιές δσο σήμερα, πού στό ένα τμήμα τοϋ 
κόσμου έδραιώνεται ή πεποίθηση δτι ή παλιά κλίμακα άξιών —  
άν καί δημόσια τής άποτίεται ό άπαιτοΰμενος φόρος σεβα
σμού —  είναι ξεπερασμένη καί άνώφελη π  ι ά, ένώ στό άλ
λο τμήμα τοΰ κόσμου οί άνθρωποι υποφέρουν άπό μιά κατάσταση,

5. Ι’-ό ΐί;ο , 3. C1.
6. Μ. Χά;ν-εγκερ, Kant und das Problem der Metaphysik, Βόννη 1929,

3. 200.
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δπου τά νέα συστήματα άξιων δέ μπόρεσαν άκόμα νά διαμορφω
θούν καί νά σταθεροποιηθούν τελειωτικά καί κατά συνέπεια δ έ ν  
ε ί ν α ι  ά κ ό μ α  τόσο χρήσιμα, δσο θά έπρεπε.

Δέν είναι, λοιπόν, περίεργο δτι σ’ αύτή τήν κατάσταση τό άτο
μο αισθάνεται άπειλούμενο καί άνασφαλές, δτι φοβάται, δτι δέ 
νιώθει δργανικά δεμένο μέ τήν κοινωνία καί κυριεύεται άπό τό 
αίσθημα τής μοναξιάς καί τής άπομόνωσης. Συνηθισμένο φαινόμε
νο σέ έποχές ριζικών άναμορφώσεων καί άνατροπών τών διανθρώ
πινων σχέσεων. Είναι, δμως, συνηθισμένο καί τό φαινόμενο σέ τέ- 
τιες έποχές δ άνθρωπος νά τείνει στήν αύτοπαρατήρηση καί νά 
στοχάζεται πάνω σέ προβλήματα πού συνήθως περνούν άπαρατήρη- 
τα. Σέ τέτιες άκριβώς έποχές μεγαλώνει ή σημασία τής φιλοσοφι
κής άνθρωπολογίας. 'Ο πω ς τόσο ώραϊα λέει ό Μπουμπέρ:

Στήν Ιστορία τού Ανθρώπινου πνεύματος διακρίνω άνάμεσα 
σ’ έποχές, δπου δ άνθρωπος έχει μιά έστία, καί σ’ έποχές, δπου 
είναι άνέστιος Στίς πρώτες κατοικεί στόν κόσμο, δπως ζούμε 
στό σπίτι, στις δεύτερες ζεΐ στόν κόσμο σάν νά ζεΐ στό δπαιθρο 
καί μερικές φορές δέν έχει ούτε τούς τέσσερις πασσάλους γ ιά  
νά στήσει τή σκηνή του. Στίς πρώτες ύπάρχει ό άνθρωπολογι- 
κός στοχασμός μόνο σάν μέρος τού κοσμολογικού, στίς δεύτερες, 
κερδίζει δ άνθρωπολογικός στοχασμός σέ βάθος καί συνάμα σέ 
άνεξαρτησία7.

Σέ μιά τέτια έποχή, δπου οί άνθρωποι ζοΰν στήν κοινωνία δχι 
δπως σ’ ένα σπίτι, άλλά δπως στό ύπαιθρο, βρίσκεται ό κόσμος τών 
ήμερών μας. ’Ιδιαίτερα ύστερα άπό τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 
καί τήν έναρξη τής άτομικής έποχής. “Αν πάρουμε ύπόψη τά προ
βλήματα καί τά έρωτήματα τά σχετικά μέ τόν άνθρωπο, πού ώρί- 
μασαν κάτω άπ’ αύτές τίς συνθήκες, ήταν μιά άληθινή άποκάλυ- 
ψη ή δημοσίευση τών ώς τά τώρα άγνωστων έργων τοϋ νεαρού 
Μάρξ. Κι αύτό, γ ιατί δ Μάρξ έθεσε προβλήματα πού μοιάζουν πέ
ρα γ ιά  πέρα μέ τά σημερινά, πρότιεινε λύσεις, πού λόγω τής έπι- 
καιρότητας τής προβληματικής, είναι έπόμενο νά άσκοΰν ισχυρή 
έπίδραση στά πνεύματα. Ξαφνικά είδαμε έναν άλλο Μάρξ, δχι πιά 
τό στερεότυπο, είδαμε άλλες πλευρές τοϋ μαρξισμοΰ πού ήταν νέες 
γ ιά  τούς άμύητους. Ή  «έπιτυχία» τού νεαρού Μάρξ, ή «έπιτυχία» 
τού μαρξικοΰ άνθρωπισμού καί τής φιλοσοφίας τοϋ άνθρώπου, ι
διαίτερα στίς τελευταίες δεκαετίες, δέν δφείλονταν μόνο στό σνο- 
μπισμό, δέν ήταν μόνο Αναθεωρητισμός, ούτε μόνο ύπουλη έπίθεση 
ένάντια στόν έπιστημονικό χαρακτήρα τοϋ σύγχρονου σοσιαλισμού. 
Έοώ Ιπαιξε προπαντός τό ρόλο της ή γνήσια έλκτική δύναμη τής

7. “Οπου τ . ζ ρ * - . ,  ο. 19.
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προβληματικής, ή φρεσκάδα καί ή έπικαιρότητα τών θεμάτων πού 
θίγονταν, ιδιαίτερα τού προβλήματος τής άλλοτρίωσης στήν πλατύ
τερη Ιννοιά της. ΤΗταν αότή ή προβληματική πού έφερε στό μαρ
ξισμό πλήθη άπό διανοούμενους, προπαντός νέους, καί τράβηξε στο
χαστές, δπως τό Σάρτρ, τό Μερλώ - Ποντύ ή άκόμα καί τό Χάιν- 
τεγκερ. Τό πιό σπουδαίο δμως είναι δτι τράβηξε τούς ίδιους τούς 
μαρξιστές, δτι άλλαξε τήν όπτική τους γ ιά  τό μαρξισμό καί, στ6 
φώς τών έμπειριών τής λεγόμενης περιόδου τής προσωπολατρίας, 
έπηρέασε δχι μονάχα τή θεωρία, άλλά καί τήν ίδια τήν πράξη. 
Ό  μαρξιστικός άνθρωπισμός γίνεται δλο καί μεγαλύτερη ιδεολογι
κή δύναμη έξω καί μέσα στό έργατικό κίνημα, δηλαδή στοιχείο 
γ ιά  τή διάδοση τοΰ σοσιαλισμού καί στοιχείο σοσιαλιστικής διαπαι
δαγώγησης τοΰ άνθρώπου.

Ποιά είναι δμως ή ουσία τοΰ ζητήματος σέ τελευταία άνάλυση; 
Πρόκειται μήπως γ ιά  τό μαρξισμό γενικά ή άπλώς γ ιά  τίς ίδέες 
τοΰ νεαρού Μάρξ, παρμένες δχι μόνο χωριστά άλλά καί σέ άντι- 
θεση μέ τίς ίδέες τοΰ ώριμου Μάρξ; Μέ άλλα λόγια: πρόκειται 
γ ιά  τήν «έπιτυχία» —  ιδιαίτερα υστέρα άπό τόν πόλεμο —  τοΰ 
άνθρωπισμοϋ τού Μάρξ, τής μαρξικής φιλοσοφίας τοΰ άνθρώπου, 
ιδιαίτερα τής θεωρίας τοΰ Μάρξ γ ιά  τήν άλλοτρίωση, «έπιτυχία» 
τού γνήσιου μαρξισμού, πού σημαίνει τή διεύρυνση καί τό βάθεμα 
τής Ιπιροής του, ή ή «έπιτυχία» αύτή συνεπάγεται τήν άπόριψη 
αύτοΰ πού παραδοσιακά είναι γνωστό σάν μαρξισμός;

Τό έρώτημα αύτό δέν είναι καθόλου φτιαχτό, βρίσκεται σέ στε
νή σύνδεση μέ τόν τρόπο πού έρμηνεύεται ή σχέση τοΰ νεαρού 
Μάρξ μέ τόν ώριμο Μάρξ δχι μονάχα άπό τούς άναθεωρητές καί 
τούς άντίπαλους τοΰ μαρξισμοϋ, άλλά καί άπό «όρθόδοξους» μαρ
ξιστές. Καί μόνο γ ιά  τό λόγο αύτό τό πρόβλημα άξίζει μιά διε
ξοδική άνάλυση. Υπάρχουν, δμως, καί θετικοί λόγοι: ή έπιθυμία 
νά μπούμε βαθύτερα στήν ούσία τής σκέψης τού Μάρξ. Καί αύτό 
είναι άσφαλώς τό πιό σπουδαίο.

Υπάρχουν δυό διαφορετικοί Μάρξ ή Ινας; Δυό διαφορετικοί 
μαρξισμοί ή Ινα ς; Τ ά  έρωτήματα αύτά έχουν σοβαρό καί ένδιαφέ- 
ρον μεθοδολογικό περιεχόμενο, πού ή σημασία του ξεπερνάει τό 
πρόβλημα Μάρξ καί μαρξισμός. "Εχουν δμως καί μεγάλη πρακτι
κή σημασία: πρόκειται πράγματι γ ιά  τήν όπτική μας τοΰ μαρξι
σμού, γ ιά  τήν κατανόηση άπό μάς τοϋ μηνύματος τοΰ μαρξισμοϋ, 
πράγματα πού Ιχουν τόσο θεωρητικές δσο καί πρακτικές συνεπα
γωγές στόν τομέα τής δράσης.

Ά ν  συγκρίνουμε τά «Χειρόγραφα» άπό τό Ινα μέρος καί τό 
«Κεφάλαιο» ή ιστορικά Ιργα δπως ή «18η Μπρυμαίρ» άπό τό άλ
λο, διαπιστώνουμε, δτι έχουμε νά κάνουμε, άναμφισβήτητα, μέ δια
φορετικά Ιργα —  τόσο άπό τήν άποψη τοΰ περιεχομένου, δσο καί
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άπό τήν άποψη τοΟ πνευματικοί) ύφους. Τό Γδιο μποροΟμε νά 
ποΰμε, χωρίς άμφιβολία, δταν συγκρίνουμε φιλοσοφικά έργα δπως 
τά «Χειρόγραφα» καί τή  «Γερμανική ιδεολογία» π .χ . μέ τό «Ά ντι - 
Ντύρινγκ» ή τό «Λουδοβίκο Φόυερμπαχ» τοϋ Έ νγκελ ς. Μ’ ενα 
έπιπόλαιο κοίταγμα, ή θέση γ ιά  δυό εντελώς διαφορετικά στάδια 
στήν έξέλιξη τής σκέψης τοδ Μάρξ —  καί μ’ αύτή τήν έννοια 
γ ιά  δυό Μάρξ καί δυό μαρξισμούς —  δέν είναι άβάσιμη. ’Επιπό
λαια δμως, καί κατά συνέπεια λαθεμένη, φανερώνεται αύτή ή θέση 
μόλις ύποβληθεΐ σέ μιά γενετική, Ιστορική άνάλυση, κι δταν πορ
θεί ύπόψη τό γεγονός δτι τά στοιχεία ένός δλου δέν μποροδν ν’ ά- 
ναλύονται μεμονωμένα καί άποσπασμένα άπό τό πλαίσιο άναφορόίς 
τους. "Οταν δμως δέ βλέπουμε τό πλαίσιο αύτών ή δταν δέν κα- 
τανοοδμε σωστά τή μεθοδολογική άρχή τής ιστορικής άνάλυσης, 
τότε μπορεί μέ βάση ενα τέτιο άφετηριακό ύλικό εύκολα νά παρα- 
δεχτοδμε τήν ιδέα δτι τά διάφορα στάδια τής έξέλιξης τής σκέ
ψης τοδ Μάρξ είναι δχι μόνο Ιδιότυπα καί διαφορετικά άλλά καί 
άντιφατικά.

Ή  θέση γ ιά  τούς δυό Μάρξ, τό νεαρό καί τόν ώριμο, γ ιά  τούς 
δυό μαρξισμούς, τόν άνθρωπιστικό καί τόν Ολιστικό δογματικό, ύ- 
ποστηρίχτηκε Ιστορικά μέ διάφορες μορφές καί μέ διαφορετική 
θεμελίωση.

Μεγάλο ρόλο έπαιξε έδώ, άναμφισβήτητα, ή γοητεία πού άσκη
σαν τά κείμενα τοδ Μάρξ στά πρώτα χρόνια ύστερα άπό τή δημο
σίευσή τους, δταν λίγα μόνο γνωρίζαμε γ ιά  τή σχέση τους μέ τό 
κατοπινό του Ιργο. ’Επίσης έντύπωση έκανε δ άσυνήθιστος χαρα
κτήρας τών άνθρωπιστικών, ήθικών, άτομικών —  άνθρώπινων θε
μάτων, πού ήταν τόσο διαφορετικά άπό τό στερεότυπο οίκονομικο - 
κοινωνιολογικό μαρξισμό, Ιδιαίτερα στήν άκαμπτη καί στενή μορ
φή τοΰ μαρξισμού τής δεκαετίας τοδ ’30. Στήν ιστορία είναι άρ- 
κετά γνωστές περιπτώσεις, πού στήν έξέλιξη τής σκέψης ένός συγ
γραφέα έμφανίζεται μιά σαφής τομή καί άρχίζει Ινα έντελώς νέο 
στάδιό της, άντίθετο πρός τό παρελθόν, δπως περίπου ή μετασκίρ- 
τηση ένός θρησκευόμενου στοχαστή στόν άθεϊσμό καί άντίστροφα.

Πλάι σ’ αύτή τή γοητεία, πού συνοδευόταν άπό μιά άνεπαρκή 
γνώση τής ιστορίας τής πρώιμης σκέψης τοΰ Μάρξ, έπαιξε άναμφι- 
σβήτητα ρόλο, τουλάχιστο σέ δρισμένες περιπτώσεις, ή Ίνσυνείδη- 
τη έπιθυμία νά άντικατασταθεΐ ή έπιστημονική θεμελίωση τοΰ 
μαρξισμοδ άπό μιά ήθική, άνθρωπιστική, πάντως άπό μιά προσέγ
γιση πού θά μετέθετε τό πρόβλημα άπό τή σφαίρα τής περιγραφής 
καί τών νόμων στή σφαίρα τών άξιών καί τών έντολών. Αύτό θά 
τόν προσάρμοζε καλύτερα στίς άρχές τής ίδεαλιστικής φιλοσοφίας, 
πού πρέσβευαν δσοι είχαν τέτιες άντιλήψεις γ ιά  τό μαρξισμό καί 
τό σοσιαλισμό. Ε πίσης γ ιά  τό λόγο (άσχετα άπό τό άν αύτός ήταν
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πάντα συνειδητός) δτι μιά τέτια μετατόπιση τοΟ πεδίου τής διαμά
χης διευκόλυνε τήν πάλη ένάντια στό μαρξισμό. "Οταν δ σοσιαλι
σμός θεμελιώνει τό λόγο ύπαρξής του μονάχα σ’ 2να ήθικό αίτημα 
(postu la t), στηριγμένο στό Ισχύον σύστημα άξιων, είναι άρκετό νά 

τοϋ άντιπαραταχθούμε μέ τή βοήθεια άλλων ήθικών αιτημάτων πού 
στηρίζονται σέ άλλα συστήματα άξιων. Εντελώ ς διαφορετική, δ- 
μως, είναι ή κατάσταση δταν δ σοσιαλισμός αιτιολογεί τό λόγο ύ
παρξής του έπικαλούμενος τήν άντικειμενική νομοτέλεια τής κοι
νωνικής έξέλιξης, τήν Ιπιστημονική βάση τών ένεργειών του. Αύ
τό δημιουργεί, άναμφίβολα, μιά πιό δυσμενή κατάσταση γιά τόν 
αντίπαλο τοϋ μαρξιστικού σοσιαλισμού: γ ιά  νά άνασκευάσεις έπι- 
στημονικά Επιχειρήματα πρέπει νά προβάλεις κατάλληλα Αντεπι
χειρήματα, πράγμα πού —  δπως ίδειξε ή Ιστορία —  δέν είναι 
τόσο εύκολο στήν περίπτωση τού μαρξισμού. Συνειδητά ή Ασυνεί- 
δητα, οί διάφοροι Αντίπαλοι τοϋ μαρξισμού κινούνταν δίχως άλλο 
στήν πνευματική αύτή δραστηριότητά τους Από τήν ταξική τους 
Αντιπάθεια γ ιά  τήν έπαναστατική μορφή τοϋ μαρξισμού.

Στή δεκαετία τοϋ ’30 κυριαρχεί έπίσης αύτό άκριβώς τό στοι
χείο στήν Ιδιότυπα Ανθρωπιστική έρμηνεία τού μαρξισμού, πού έ- 
πικαλεΐται τά γραπτά τοϋ νεαροϋ Μάρξ. Ό  Λάντσχουτ, δ Μάγιερ, 
δ Μαρκοϋζε, δ Ντέ Μάν, κλπ., έκδηλώνουν μιά παρόμοια τάση: Ι 
νώ έπιτίθενται ένάντια στή στενή καί άκαμπτη έπίσημη έρμηνεία 
τού μαρξισμού άπό τούς κομμουνιστές θεωρητικούς τής δεκαετίας 
τού ’30 (ή έπίθεσή τους αύτή ήταν, δυστυχώς, δχι μόνο εύκολη, 
Αλλά καί βάσιμη), προσπαθούν νά Ιπιβάλουν μιά ύπερβολικά ήθι- 
κολογική Αντίληψη τού μαρξισμού πού δδηγεΐ ούσιαστικά στήν 
άρνηση αύτού πού δνομάζουμε έπιστημονικό σοσιαλισμό. Αύτός ή 
ταν 6 αύθεντικός, κλασικός άναθεωρητισμός.

Στά 1926 6 Ά νρ ί ντέ Μάν δημοσίευσε τό γνωστό Εργο του «Ψυ
χολογία τοϋ μαρξισμού» (δ τίτλος τοϋ πρωτότυπου στή γαλλική 
?κδοση ήταν «Πέρα άπό τό μαρξισμό»), δπου Απαρνιέται δλότελα 
τό μαρξισιιό. Στά 1932, τή χρονιά πού έκδόθηκε τό πλήρες κείμε
νο τών «Χειρογράφων», δημοσιεύτηκε άπό τό Ντέ Μάν Ινα άρθρο 
στό δργανο τών αύστρο»ιαρξιστών D er K am pP [Ό  Αγώνας]. Ό  
τίτλος του, «Ό  Μάρξ πού ξανανακαλύψααε», Ιχει Ιδιαίτερη 
σημασία στά πλαίσια τών συλλογισμών μας. Στήν εισαγωγή 6 συγ
γραφέας άναπτύσσει μιά χαρακτηριστική σειρά άπό σκέψεις, πού 
θεωρώ Αναγκαίο νά τίς παραθέσω Ιν Ικτάσει, γ ιατί κάθε προσπά
θεια συντόμευσής τους θά μέ έξέθετε στόν κίνδυνο νά κατηγορηθώ 
γιά  προκατάληψη ή κακοβουλία.

8. D er Kampf, 1932, 3. 224 - 229 καί 267 - 277. 
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Στις άρχές αύτοΰ τοϋ χρόνου δημοσιεύτηκε Ινα άγνωστο ως 
τώρα Ιργο τοΰ Μάρξ πού Ιχε ι άποφασιστική σημασία γ ιά  τή 
σωστή έκτίμηση τής έξελικτικής πορείας καί τοΰ νοήματος τής 
διδασκαλίας τοΰ Μάρξ. θ ά  παρακινήσει πολλούς δπαδούς καί 
πολλούς άντίπαλους τοΰ μαρξισμοϋ σέ άναθεώρηση τών άπόψεών 
τους, τουλάχιστο δσον άφορά τίς Ισ:ορικοφιλοσοφικές προϋποθέ
σεις τής σκέψης τοΰ Μάρξ: Γιατί Αποκαλύπτει πολύ σαφέστερα 
άπό δποιοδήποτε άλλο Ιργο τοΰ Μάρξ τά ήθικοανθρωπιστικά κί
νητρα πού προσδιορίζουν τή σοσιαλιστική του τοποθέτηση κα
θώς καί τίς άξιολογικές κρίσεις δλόκληρου τοΰ έπιστημονικοΰ 
Ιργου τής ζωής του.

Πρόκειται, βέβαια, έδώ καταρχήν γιά  μιά δρισμένη φάση 
στήν έξέλιξη τής σκέψης τοΰ Μάρξ. Παραμένει, έπομένως, άνοι- 
χτό τό έρώτημα άν αύτή τήν «άνθρωπιστική» φάση πρέπει νά 
τή Βοΰμε σάν 2να πρώτο στάδιο, ξεπερασμένο άργότερα, ή σάν 
Ινα μόνιμο συστατικό μέρος τής θεωρίας τοΰ Μάρξ. Τό έρώτημα, 
δμως, αύτό καθαυτό δέν μποροΰμε νά τό άποφύγουμε πιά. Ot δρ- 
θόδοξοι μαρξιστές, πού ώς τώρα θεωρούσαν δλόκληρο τό Ιργο τής 
ζωής τοΰ Μάρξ (τουλάχιστον άπό τό 1843) σάν 2να σύστημα καί 
στήριζαν καί τήν έρμηνεία τους γ ιά  τό σύστημα αύτό, χωρίς διά
κριση, σέ άποσπάσματα άπό τόν «Εμφύλιο πόλεμο στή Γαλλία» 
(1871) καί άπό τήν «Κριτική τής χεγκελιανής φιλοσοφίας τοΰ 
δικαίου» (1 8 4 3 ), θά πρέπει τώρα νά άποφασίσουν: εΓτε αύτός 
δ άνθρωπιστής Μάρξ άνήκει στό μαρξισμό καί τότε πρέπει τό
σο δ μαρξισμός τοΰ Κάουτσκι δσο καί δ μαρξισμός τοΰ Μπου- 
χάριν νά άναθεωρηθοΰν ριζικά, εΓτε δέν άνήκει σ’ αύτόν καί 
τότε ύπάρχει Ινας άνθρωπιστικός μαρξισμός πού μποροΰμε νά 
τόν έπικαλεστοΰμε ένάντια στόν ύλιστικό μαρξισμό.

Ά λ λά  ot αιρετικοί πρός τή μαρξιστική όρθοδοξία (στούς δ- 
ποίους άνήκω) Αντιμετωπίζουν τό έρώτημα: σέ ποιό βαθμό I- 
χουν τό δικαίωμα νά έπικαλοΰνται τόν ίδιο τό Μάρξ στήν κρι
τική τους γ ιά  δ,τι μέσα στό «μαρξισμό», πηγάζει άπό τό Ιργο 
του*;

"Ολα αύτά είναι καί ένδιαφέροντα καί λογικά! Ή  άνάγνωση 
μαρξολογικών Ιργων μέ Ιπεισε, άλλωστε, δτι βρίσκει κανείς Ενδια
φέρουσες καί λογικές σκέψεις σέ άνθρώπους πού Αντιμετωπίζουν 
κριτικά τό μαρξισμό ή καί βρίσκονται πολύ μακριά άπό τό μαρξι
σμό. Πάντως, διδάχτηκα δχι λ ίγα άπ’ αύτούς δσον άφορά τήν κα
τανόηση τοΰ μαρξισμοϋ.

Φυσικά αύτό δέν σημαίνει πώς ό Ιδιος αύτός συγγραφέας δέ μπο-

9. Σ-.ύ TSto, s. 2-24.
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pel νά λέει λαθεμένα καί γελοία πράγματα πλάι σ’ ένδιαφέροντα 
καί σωστά. Ό  ίδιος δ Ντέ Μάν, στό ίδιο άρθρο, Ισχυρίζεται λ .χ. 
βτι ή σκέψη τοδ Μάρξ ξφτασε στό άποκορύφωμά της τό 1843, δτι, 
έπομένως, δ «άληθινός» Μάρξ είναι δ συγγραφέας τών «Χειρογρά
φων» καί δχι τοδ «Κεφαλαίου». Αύτό τό έπαναλαμβάνουν σέ διάφο
ρες παραλλαγές καί άλλοι συγγραφείς τής δεκαετίας τοΰ ’30. "Οταν 
μεταπολεμικά καί σέ μάς, στήν Πολωνία, Ιδιαίτερα στά 1956 —  
1958 άκούστηκαν παρόμοιες φωνές, πού ήθελαν νά ξεχωρίσουν τό 
νεαρό Μάρξ, σάν άληθινό, άπό τόν ώριμο Μάρξ, σάν «δογματικό», 
αύτό δέν ήταν κάτι καινούργιο οδτε πρωτότυπο.

Ενδιαφέρον, ώστόσο, είναι κάτι άλλο: δλοι αύτοί οΕ συγγρα
φείς ύπογραμμιζουν τή σημασία τών ίργων τοΰ νεαροΰ Μάρξ γ ιά  
τή σωστή κατανόηση τής ούσίας καί τών τάσεων δλου τοΰ κατό
πι νοδ 5ργου του. Αύτή τή γνώμη τή θεωρώ —  άν καί διατυπώθη
κε τότε μέ σαφώς άναθεωρητικούς σκοπούς —  δχι μόνο σωστή, 
άλλά καί σπουδαία.

Ό  Ντέ Μάν γράφει στό άρθρο πού άναφέραμε:

. . .  "Εχει μεγάλη σημασία νά διαπιστώσουμε δτι δ Μάρξ στά 
«Χειρόγραφα» καί, εύρύτερα, στά μεταξύ τοΰ 1843 καί τοΰ 
1846 Ιργα  του, έξέφρασε άξιολογικά αισθήματα καί άξιολογι- 
κές κρίσεις πού βρίσκονται στή βάση δλων τών κατοπινών Ιρ- 
γων του καθώς καί τής Επιστημονικής του έργασίας, προ
σδίδοντας σ’ αύτά τό άληθινό τους νόημα. "Ασχετα άπό 
τό τί μπορούμε νά σκεφτοδμε γ ιά  τή νοηματική δομή τής 
διατύπωσής τους καί γ ιά  τή συστηματική θέση τους στόν ιστο
ρικό ύλισμό, αύτές οί άξιολογικές κρίσεις καί τά άξιολογικά 
αισθήματα φωτίζουν τά κ ί ν η τ ρ α  άπό τά δποία προέκυ- 
ψε δ ύλισμός τοδ Μάρξ, και κατά συνέπεια καί τούς σκοπούς 
καί τό νόημά του. "Αν, αύτό τό μαρξισμό, άντί νά τόν κλείσου- 
με σ’ Ινα δόγμα ή σ’ Ινα σύστημα, τόν δοδμε σάν ζωντανή δύ
ναμη, χωρίς νά ξεχωρίσουμε τή γένεσή του άπό τήν προσωπικό
τητα τοΰ Μάρξ οδτε τήν Ιστορία τών μορφικών άλλαγών του ά
πό τό συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο καί τούς στόχους πού ά- 
πορέουν άπ’ αύτό, τ ό τ ε  δ Μ ά ρ ξ  τ ο ΰ  1 8 4 4  ά- 
ν ή κ ε ι  Ι ξ ί σ ο υ  σ τ ό  μ α ρ ξ ι σ μ ό  δ σ ο  κ α ί  
δ Μ ά ρ ξ  τ ο δ  1 8 6 7  κ α ί  δ π ω σ δ ή π ο τ ε  δ 
Έ ν γ κ ε λ ς  τ ο δ  1 8 9  Ο10.

θ ά  ξαναγυρίσω σ’ αύτές τίς ένδιαφέρουσες σκέψεις γ ιά  τό Ιργο 
τοδ νεαροΰ Μάρξ, σάν πη γή  γνώσης τών κίνητρων άπό τά δποία

10. Στό Ιδιο, 3. 276 (Οπογρίμμιοη δική μου, Α .Σ.).
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δρμήθηκε καί γ ιά  τούς σκοπούς καί τό νόημα τοϋ μαρξισμοϋ. Τ ίς 
θεωρώ σημαντικές.

Μέ Ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια έκφράζονται σ’ αύτό τό πνεύμα 
δυό άλλοι συγγραφείς πού άνήκουν στήν ίδια δμάδα μέ τό Ντέ 
Μάν —  δ Σ. Λάντσχουτ καί δ Γ.Π. Μάγερ. Κατά τή γνώμη τους 
τό κλειδί γ ιά  τήν κατανόηση τής οικονομικής θεωρίας τοΰ Μάρξ 
βρίσκεται —  δπως σωστά διαπίστωσαν μιά σειρά έρευνητές τήο 
ιστορίας τών Ιδεών τοΰ Μάρξ μέ τούς δποίους συμφωνώ άνεπιφύλα- 
κτα —  στήν άνθρωπολογία του, πού χωρίς αύτήν, ή οικονομική 
θεωρία του είναι περιορισμένη καί ευνουχισμέ'/η. Παραθέτω αύτό 
τό έδάφιο γιατί θά βοηθήσει στήν παραπέρα πορεία τών συλλογι
σμών μας.

Σ ’ αύτά τά Ιργα του τής δεκαετίας τοΰ 1840, δ Μάρξ Ανα
καλύπτει συνεχώς, βήμα πρός βήμα, τόν πλατύ δρίζοντα τών 
ιστορικών συνθηκών καί έξασφαλίζει τό γενικό άνθρώπινο βά
θρο, πού χωρίς αύτό δλη ή Ικθεση τών οικονομικών σχέσεων 
παραμένει άπλό μόνο κατόρθωμα τής νοημοσύνης ένός όξυδερ- 
κοΰς οικονομολόγου. Ό ποιος δέν κατέχει τά έσωτερικά τοΰτα 
γνωρίσματα τής πνευματικής προσπάθειας πού περικλείνουν αύ
τά τά νεανικά γραφτά καί πού χαρακτηρίζουν δ λ ό κ λ η ρ ο  
τό Ιργο τοϋ Μάρξ, αύτός θά μείνει πίσω άπό τό Μάρξ στήν 
κατανόησή του. Αύτά τά  Ιργα Ιχουν βασική σημασία γ ιά  τήν 
Αποτίμηση τής πνευματικής έξέλιξη; τοΰ Μ άρξ".

Μέ τήν εύκαιρία αύτών τών σκέψεων, δπου, δπως δποσχεθήκαμε, 
θά έπανέλθουμε, Ιπιβάλλεται νά κάνουμε μιά γενική παρατήρηση, 
αύτή καθεαυτή κοινότοπη, άλλά πού, άν τή δοΰμε στό φώς δρι- 
σμένων παραδόσεων καί κρίσεων πού Ιχουν πέραση στούς μαρξι
στικούς κύκλους, δέν είναι καθόλου κοινότοπη: ή πολιτική τοπο
θέτηση ένός διανοητή δέν είναι καθόλου Αποφασιστική γ ιά  τό άν 
οί γνώμες του σχετικά μέ τό μαρξισμό είναι δρθές ή λαθεμένες. 
Ό  Αγοραίος κοινωνιολογισμός πού θεωρεΤ τό πρόβλημα τής Αλή
θειας άπλή καί άμεση συνάρτηση τής ταξικής τοποθέτησης δέν 
είναι στήν περίπτωση αύτή λιγότερο λαθεμένος καί έπιζήμιος άπ’ 
δ,τι σέ άλλες.

Τή θέση δτι ύπάρχουν τάχα δυό μαρξισμοί καί πού άντιπαρα- 
θέτει τό νεαρό Μάρξ στόν ώριμο Μάρξ, τήν ύποστηρίζουν δχι μόνο 
έκεΐνοι πού άπό τήν άποψη τοϋ Αναθεωρητισμού θέλουν νά χαρα
κτηρίσουν τό νεαρό Μάρξ σάν τό μόνο «Αληθινό», άλλά καί έκεΐ- 
νοι πού, ξεκινώντας φαινομενικά άπό όρθόδοξες θέσεις, άντιπαρα-

11. Λάντσ/ου-, Μάγερ, Einleitung der Herausgeber, στό Κ. Μ4ρξ, Der 
historische Materialismus. Die Fruhschriften, Λειψία 1932, τάμ. I, σ. 
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θέτουν τόν ώριμο στό νεαρό Μάρξ. Σύμφωνα μέ τήν άποψη αύτή 
τό δημιουργικό Εργο τοϋ μή Απαλλαγμένου άκόμα άπό τήν έπίδρα
ση τοϋ χεγκελιανοΰ ιδεαλισμού, καθώς καί τού Φόυερμπαχ, νεα
ρού Μάρξ, πού βρίσκεται μόλις στή φάση τής μετάβασης στό σο
σιαλισμό, Αποτελεΐ Εκφραση τής άνωριμότητας τής μαρξιστικής σκέ
ψης καί δέ μπορεΐ νά λογαριαστεί δτι άνήκει στό σύστημα τού συγ
γραφέα τού «Κεφαλαίου». Μιά τέτια προσέγγιση τού θέματος δχι 
μόνο άντιπαραθέτει τόν ώριμο στό νεαρό Μάρξ άλλά, άπλούστατα, 
έξαφανίζει τόν τελευταίο σάν Αμελητέα ποσότητα. Τό πολύ πολύ 
διαλέγει άπό τά πρώιμα γραφτά του μεμονωμένες σκέψεις καί έκ- 
φράσεις, πού προμηνούν τόν κατοπινό πλούτο τών ώριμων σκέψεων. 
Μιά τέτια «έρμηνεία» τής Εξέλιξης τού μαρξισμού δδηγεΐ στήν 
άρνηση τής άποφασιστικής σημασίας τής άνθρωπολογίας τοΟ Μάρξ 
γ ιά  τήν έρμηνεία δλου τού συστήματος τοϋ μαρξισμού, γ ιά  τήν 
ούσία του καί τό νόημά του. Αύτό πού —  μέ δλα τά  λάθη τους —  
συχνά θαυμάσια κατάλαβαν καί είδαν ot συγγραφείς τοϋ Αναθεω
ρητικού στρατόπεδου, Ιμεινε, δυστυχώς, πολύν καιρό, μυστήριο γ ιά  
τούς κριτικούς καί άντιπάλους τους πού άνήκουν στό στρατόπεδο 
τής όρθόδοξης έρμηνείας τοϋ έπαναστατικοϋ πνεύματος τοϋ μαρξι
σμού. Σ ’ αύτό τό γεγονός κρύβεται έπίσης Ενα ένδιαφέρον πρόβλη
μα κοινωνιολογίας καί ψυχολογίας τής γνώσης. Νά Ενα συγκε
κριμένο παράδειγμα γ ι’ αύτό:

Ό  Έ ρ ιχ  Τήρ, προτεστάντης φιλόσοφος, δημοσίευσε τά «Χειρό
γραφα» τού Μάρξ μ’ Ινα διεξοδικό πρόλογο, πού άργότερα, στά 
1957, βγήκε σέ χωριστό βιβλιαράκι μέ τόν τίτλο «Ή  Ανθρώπινη 
εικόνα τοϋ νεαρού Μάρξ». Ό  Τήρ γράφει στήν εϊσαγωγή αύτού 
τοϋ βιβλίου:

Ό  νεαρός Μάρξ είναι μιά άνακάλυψη τής έποχής μας. Έ νώ  
ή προηγουμένη συζήτηση γύρω άπό τό Μάρξ καί μέ τό Μάρξ 
Αφοροϋσε —  προπαντός τά ύστερότερα Εργα του καί κυρίως τό 
«Κεφάλαιο» —  καί ήταν προσανατολισμένη, άπό τήν άποψη τοϋ 
πολιτικού της περιεχομένου, οικονομικά καί κοινωνιολογικά, τώ
ρα στό κέντρο της βρίσκεται δ «πραγματικός άνθρωπισμός» τού 
Μάρξ. Τ ί σημαίνει αύτό; "Οταν δ Μάρξ, στήν περίοδο τής δια
μόρφωσής του, ξεπέρασε τή σέ στενότερη Εννοια φιλοσοφική συ
ζήτηση καί είδε δτι βρισκόταν πάνω άπ’ δλα μπροστά στήν κοι
νωνική πραγματικότητα, βρήκε τόν άνθρωπο άνέστιο καί «Απο
ξενωμένο άπό τόν έαυτό του». Αύτός δ άνθρωπος άπασχολοϋσε 
τή σκέψη του. Ά π ό  τήν Εγνοια αύτή προέρχονται οί προσπάθει- 
ές του γ ιά  «συνεννόηση μέ τόν έαυτό του». Αύτό δέν μπορούμε 
νά τό ξεχωρίσουμε άπό τό πρόβλημά του: τό άν καί πώς μπορεΐ 
νά ξεπεραστεΐ ή «αύτοαποξένωση», νά Απαλλαγεί Απ’ αύτήν δ
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άνθρωπος, νά χειραφετηθεί. Στήν προσπάθειά του γ ι’ αύτή τή 
«συνεννόηση μέ τόν έαυτό του», ή σκέψη τοϋ Μάρξ άναπτυσσό- 
ταν δλο καί πιό συστηματικά σέ μιά θεωρία μέ μεγάλη συνο
χή . Τό δτι αύτό είναι πραγματικά τό σύστημα τοΰ Μάρξ στήν 
πρώτη του μορφή τό ξέρουμε μόνο άπό τό 1932, δταν δημοσιεύ
τηκαν μιά σειρά άπό άγνωστα ώς τότε διαγράμματα, πού χρονο
λογούνται άπό τήν έποχή τής διαμονής τοΰ Μάρξ στό Παρίσι 
στά 1843 —  1845 καί είναι άπό τότε γνωστά σάν παρισινά 
«Οίκονομικο - φιλοσοφικά χειρόγραφα».

Στά 1960 βγήκε στήν ΕΣΣΔ Ινα βιβλίο τοΰ Λ.Ν. Παζίτνοφ μέ 
τόν τίτλο «Στις πηγές μι&ς Επαναστατικής στροφής στή φιλοσο
φία-'. Πρέπει νά τονίσουμε πώς πρόκειται γ ιά  2ργο πού άνατρέχει 
στις πηγές καί είναι γραμμένο μέ μεγάλη γνώση τών πραγμάτων 
καί αίσθηση τής Ιστορίας. *0 συγγραφέας έκφράζει τή γνώμη του 
άνά«ιεσα στ’ άλλα γ ιά  τήν πιό πάνω άποψη τοΰ Ε. Τήρ, σχετικά 
μέ τή σημασία τής άνθρωπολογίας τοΰ νεαροΰ Μάρξ σάν κλειδιού 
γ ιά  τήν κατανόηση τής κατοπινής έξέλιξής του καί τοΰ νοήματος 
τοΰ σοσιαλισμού του (δ Παζίτνοφ, είναι άλήθεια, παραθέτει μόνο 
τόν πρώτο πρόλογο τοΰ Τήρ στήν Ικδοση τών «Χειρογράφων», άλ
λά τό βιβλίο τοϋ Τήρ γ ιά  τήν Α ν θ ρ ώ π ι ν η  ε ι κ ό ν α  
τ ο ΰ  ν ε α ρ ο ΰ  Μ ά ρ ξ  είναι, δπως είπαμε, μόνο μιά συμ
πληρωμένη Ικδοση αύτοΰ τοΰ κειμένου). "Ας δούμε τί Ιχει νά πει 
ό Παζίτνοφ στό θέμα αύτό:

Τ ί σημαίνει, λοιπόν, αύτός δ «μίτος τής ’Αριάδνης» πού, κατά 
τή γνώμη τοΰ συγγραφέα, περιέχεται στά «Χειρόγραφα» καί 
πού ίπιτρέπει νά κατανοήσουμε τήν ούσία τοΰ μαρξισμοΰ; Έ δώ, 
άκριβώς, δ συγγραφέας Ιχει νά πει κάτι «καινούργιο». Δ ιαπι
στώνεται δτι αύτός δ «μίτος τής Αριάδνης» συνίσταται στό δτι, 
στά «Χειρόγραφα», ή « κ α τ α ν ό η σ η  τ ή ς  ο ύ σ ί α ς  
κ α ί  τ ώ ν  κ α θ η κ ό ν τ ω ν  τ ο ΰ  ά ν θ ρ ώ π ο υ  ώ ς  
ά ν θ ρ ώ π ο υ »  φανερώνεται ώς ή κύρια πηγή τής «συνολικής 
κοσμοαντίληψης τοΰ Μάρξ».

Τ ά  «Χειρόγραφα» δείχνουν δτι ό Μάρξ. δταν σκιαγραφούσε 
τήν κοσμοθεωρία του— «φτάνοντας ώς τά προβλήματα τής δημι
ουργίας καί τοΰ τελικού σκοπού στήν περιοχή τής φύσης, τής 
κοινωνίας καί τής ιστορίας» —  τοποθέτησε στό κέντρο «τόν 
άνθρωπο καί τό νόημα τής ζωής του», δηλαδή τή «φιλοσοφι- 
κο - κοινωνιολογική ΐνθρωπολογία».

Πρίν άπό έκατό χρόνια ό άνθρωπολογισμός Εμφανίστηκε σάν 
φιλοσοφική θεωρία, στήν κοσμοθεωρία τοΰ Φόυερμπαχ καί άργό- 
τερα τοΰ Τσερνισέφσκυ, σάν μιά μορφή τοΰ ύλισμοΰ. Στίς σημε
ρινές συνθήκες, δμως, ή άνθρωπολογική άρχή, πού ύποστηρίζει
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δ Τήρ, Ιγινε Ινα άπό τά κύρια βάθρα τοϋ ύπαρξισμοϋ —  μιάς 
παραλλαγής τής άνορθολογιστικής ίδεαλιστικής Αστικής φιλο
σοφίας, πού είναι πολύ τής μόδας στή Δύση.

Δέ σκοπεύω νά κάνω έδώ μιά Ανάλυση τών άπόψεων τοΰ Πα
ζίτνοφ στό πρόβλημα τής φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας, τό σημερι
νό της ρόλο γενικά, καί στά πλαίσια τοϋ μαρξισμοϋ Ιδιαίτερα, ά
πόψεων πού, κατά τή γνώμη μου, άποτελοϋν Ινα σύμφυρμα άπό 
λάθη στήν έκτίμηση προβλημάτων βασικών γ ιά  τή  διάγνωση τής 
σημερινής κατάστασης τής φιλοσοφίας. Σκοπός μου ήταν μόνο νά 
Αποδείξω μιά όρισμένη θέση, πού διατύπωσα πιό πάνω. Ά ρκεϊ, 
έπομένως, νά διευκρινίσω έδώ δτι άν καί θεωρώ τόν έαυτό μου 
πέρα γ ιά  πέρα μαρξιστή, καί βρίσκομαι, βέβαια, πολιτικά, κοντά 
στίς άπόψεις τοΰ Παζίτνοφ καί μακριά άπό τήν άποψη τοϋ Τήρ, 
ώστόσο Ιχω  τή γνώμη δτι στίς θέσεις του γ ιά  τήν Ανθρωπολογία 
τοϋ νιαροΰ Μάρξ Ιχε ι δίκιο δ Τήρ καί δχι δ Παζίτνοφ. Φοβοϋ- 
μαι, μάλιστα, πώς δ σαρκαστικός τόνος τοΰ Παζίτνοφ σχετικά μ ί 
τήν Ανθρωπολογία τοϋ Μάρξ, τό ρόλο της καί τή θέση της στό 
δλο σύστημα τοΰ Μάρξ δείχνει μεγάλη καί, στίς πρακτικές της 
συνέπειες, έπιζήμια Ακατανοησία τοϋ μαρξισμοϋ’*.

Ή  προσπάθεια δρισμένων ν’ άπομονώσουν τό νεαρό Μάρξ καί 
νά τόν Αντιπαραθέσουν στόν ώριμο Μάρξ —  εΓτε γ ιά  νά ύπερασπί- 
σουν τό νεαρό Μάρξ σάν τό μόνο «Αληθινό» είτε, Αντίστροφα, γ ιά  
νά ύπερασπίσουν τόν ώριμο Μάρξ —  Ι;ιελλε νά προκαλέσει άντι- 
δράσεις (καί προκάλεσε πραγματικά), μέ τή μορφή τής θέσης δτι 
τό δημιουργικό Ιργο τοϋ Μάρξ Απστελεϊ Ινα δργανικό σύνολο πού 
είναι Αδύνατο, χωρίς νά παραβοϋμε τά θεμελιώδη Αξιώματα τής 
Ιστορικής έπιστήμης (θά πρόσθετα έδώ: καί τοΰ κοινοϋ νοΰ) νά 
τό χωρίσουμε δχι μόνο σέ διαφορετικά άλλά καί σ’ έντελώς Απομο
νωμένα τό Ινα Από τό άλλο καί μάλιστα ιδεολογικά άντικρουόμε- 
να στοιχεία. Στή συνέχεια τών άναλύσεών μου θά παραθέσω έπιχει- 
ρήματα ύπέρ τής άποψης αύτής. Γιά νά μπορέσω, δμως, νά τό κάνω 
αύτό μέ ήσυχη συνείδηση πρέπει πρώτα νά ξεχωρίσω τή θέση

12. "Οταν Ιγραφα αύτό τό βιβλίο έπεσε 3τά χέρια μου ίνα νεότερο σοβιε
τικό ίργο γιά τό T6to θέμα: Β. Κεσεγκάβα, «Ό κόσμος γιά  τους δυό Μάρξ», 
Μόσχα 1963. Ό  συγγραφέας, 4ν καί ξεκινάει άπό τή οωστή θέση 6τι δέν 
Οπάρχουν δυό Μάρξ, κάνει τό ϊδιο λάθος μέ τόν Παζίτνοφ: θεωρεί άναγκαϊο 
ν’ άπορίψε·. τή Θέ3η γιά τή φιλοσοφική ανθρωπολογία τοΟ Μάρξ καί γιά τό 
ρόλο της 3τό σύνολο τοΟ συστήματός του, γιατί ο! αντίπαλοί του είχαν κά
νει κατάχρηση αύτής τής άποψης γιά δικούς τους οκοπούς. Παρά τήν έπί- 
φαση τής «ιδεολογικής έπίθεοης», τό βιβλίο αύτό άποτελεΐ χαρακτηριστικό 
παράδειγμα άμυνας, γιατί δέχεται νά δώσει τή μάχη στό πεδίο πού έπέβαλβ 
δ άντίπαλος καί θεωρεί σάν νίκη τό γεγονός δτι έγκαταλείπει δ Ιδιος τό 
πεδίο τής μάχης 3τόν αντίπαλο, γιά  νά δώσει τήν έντύπωση δτι δέν 6πάρ- 
χει κανένας λόγος νά τόν αντιπαλέψει.
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μου ριζικά άπό μιά δρισμένη άτυχη προσπάθεια πού καταβλήθη
κε γιά  τήν υποστήριξη αυτής τής Θέσης.

Σύμφωνα μέ τις άπόψεις μερικών μελετητών —  καί τέτιες συ
νάντησα, άν καί σπάνια, τόσο στά διαβάσματά μου δσο καί σέ προ
φορικές συζητήσεις— , γ ιά  νά άποδείξουμε τόν Ενιαίο χαρακτήρα 
τής σκέψης τοΰ Μάρξ, είναι άναγκαΐο καί άρκετό νά δείξουμε δτι 
στά διάφορα στάδια τής Εξέλιξής του βρίσκουμε τά ί δ ι α  Θέ
ματα καί τήν ί δ ι α  μάλιστα δρολογία. Ύστερα άκολουθοΟν 
τήν έξής μέθοδο: διαλέγουν ενα δρισμένο πρόβλημα, λ .χ. τήν άλ- 
λοτρίωση ή τήν ούσία τοΰ άνθρώπου, ξεχωρίζουν περιόδους στήν 
πνευματική διαμόρφωση τοΰ Μάρξ καί Ερευνοΰν άν τό δοσμένο πρό
βλημα (ή άκόμα καί ή δρολογία) Εμφανίζεται στίς διάφορες αύτές 
περιόδους. Τ ίς περισσότερες φορές βγαίνει πώς αύτό συμβαίνει 
πράγματι, γιατί δπως λέγει ή 'Α γία  Γραφή «δ ζητών εύ- 
ρήσεται». Μόνο πού ή άξία μιας τέτιας άπόδειξης είναι 
πέρα γ ιά  πέρα άμελητέα, Ιστω καί μόνο γ ιατί τά δμοια 
προβλήματα δέν είναι ταυτόσημα. Πολύ διαφορετικές, συχνά άν- 
τίθετες φιλοσοφίες, άσχολοΰνται μέ δμοιους κύκλους προβλημά
των, λ .χ. μέ τά προβλήματα τοΰ άνθρώπου, ώστόσο αύτό δέν άπο- 
δείχνει καθόλου τήν «όργανική ένότητά τους», άλλά ίσα ίσα —  
τίς περισσότερες φορές —  τήν έτερογένεια καί τή διαφορά τους. 
’Ακόμα περισσότερο ισχύει αύτό γ ιά  τήν δμοιότητα τής δρολογίας. 
Είναι γενικά γνωστό δτι ή ίδια φωνητική μορφή (Lauthiihle) μπο- 
ρεΐ νά κρύβει διαφορετικές ση;νασίες καί δτι είναι ϊργο, άνάμεσα 
σέ άλλα, τής σημασιολογικής ανάλυσης νά άποκαλύψει αύτή τήν 
πρωταρχική πολυσημία τών λέξεων. Μιά τέτια «άπόδειξη» τής Ε
νότητας τής σκέψης τοΰ Μάρξ είναι, λοιπόν, δχι μόνο μεθοδολογι
κά λαθεμένη, άλλά καί στηρίζεται σέ σφαλερές σημασιολογικές 
προϋποθέσεις. 'Ο πω ς είπα, τέτιες άπόψεις παρουσιάζονται σπάνια, 
άλλά, προληπτικά, πρέπει νά έπιστήσουμε τήν προσοχή πάνω σ’ 
αύτές.

Τό πρόβλημα τής Ενότητας —  ή άντίστοιχα τής Ελλειψης Ενό
τητας —  στήν έξέλιξη τής σκέψης τοΰ Μάρξ πρέπει νά τό προσπε
λάσουμε ιστορικά. «'Ιστορικά» δέ σημαίνει ώστόσο μόνο Ιρευνα 
τών π η γ ώ ν  δρισμένων άπόψεων καί ιδεών —  άν καί αύτό 
άπστελεΐ, βέβαια, σπουδαίο συστατικό μέρος κάθε ιστορικής άνά- 
λυσης σ’ αύτό τό πεδίο Ερευνας. «'Ιστορικά», σημαίνει κάτι πολύ 
εύρύτερο, ισοδύναμο μέ τό «Εξελικτικά», «δυναμικά». Τήν έξέλι
ξη, τή δυναμική, τήν Ερευνοϋν —  καί αύτό τό αίτημα άποτελεί 
σαφώς μέρος τής μεθόδου τοΰ ίστορισμοΰ τοΰ Μάρξ —  καί άπό τήν 
άποψη τών σ υ ν ε π ε ι ώ ν  τών δοσμένων φαινομένων στήν 
πορεία τής ιστορίας. Συχνά δηλαδή μόνο Εκ τών ύστέρων, μόνο 
άφοΰ γίνουν γνωστά τ’ άποτελέσματα μέσα στά πλαίσια δρισμένων



αίτιακών συναρτήσεων, μπορούμε νά προσδιορίσουμε τήν Ιστορική 
θέση καί τήν ιστορική σημασία τών δοσμένων φαινομένων. Αύτό δέν 
είναι συνέπεια μόνο τής μυωπίας τών συγχρόνων, δφείλεται καί 
στό άπλό γεγονός δτι πολλές φορές είναι άδύνατο νά προβλέψουμε 
τό άπστέλεσμα ένός πολύ μπερδεμένου κουβαριού συμβάντων. ΓΓ 
αύτό, έκτός άπό τ’ άλλα, είναι πολύ δύσκολο νά γράψουμε σύγ
χρονη ιστορία, πού ή θέαση τών γεγονότων της έπισκοτίζεται άπό 
τά πάθη πού δημιουργεί ή άμεση συμμετοχή σ’ αύτά καί ή συναι
σθηματική ίνταξη. "Οπως παρατήρησα στήν άρχή αύτών τών συλ
λογισμών, οί άνθρωποι ξαναγράφουν τήν ιστορία σέ διάφορες περι
όδους, δχι μόνο γιατί τούς γίνονται προσιτές νέες πηγές, άλλά καί 
γ ιατί, μέ τήν έμφάνιση τών νέων συνεπειών περασμένων γεγονό
των, μπορούν νά δοΰν τό παρελθόν κάτω άπό νέο φώς. Αύτό ά
κριβώς είχε στό νοΰ του δ Μάρξ δταν, μιλώντας μεταφορικά, δ- 
νόμαζε τήν άνατομία τοϋ άνθρώπου κλειδί γ ιά  τήν άνατομία τού 
πίθηκου. Μ’ αύτό έννοοΰσε τή μεθοδολογική θέση, σύμφωνα μέ τήν 
δποία τό νόημα τής ιστορίας γίνεται δλότελα καταληπτό μόνο έκ 
τών ύστέρων. Αύτή ή άντίληψη δέν Ιχε ι τίποτε τό κοινό μέ τήν 
χελεολογία, δπως άφέθηκε νά νοηθεί σέ βρισμένες συζητήσεις. Δέν 
ισχυριζόμαστε δτι δ χαρακτήρας τών γεγονότων καθορίζεται άπό 
τό σκοπό, πού τήν πραγματοποίησή του ύπηρετοΰν. ’Ισχυριζόμαστε, 
άντίθετα, δτι μόνο οί πλήρως έκδηλωμένες συνέπειες τών δεδομέ
νων γεγονότων έπιτρέπουν νά έκτιμήσουμε σωστά τήν ιστορική 
τους σημασία, ώς αιτίων στήν άλυσίδα τών ιστορικών συμβάντων. 
Αύτό είναι, βέβαια, κάτι τό δλότελα διαφορετικό άπό τήν τελεολο- 
γία, καί είναι δυσάρεστο νά βρίσκεις άνθρώπους πού συμμετέχουν 
σέ μιά τέτια συζήτηση νά μήν καταλαβαίνουν τόσο στοιχειώδη πράγ
ματα1'.

Πολύ καλύτερα κατανοεί αύτό τό ζήτημα δ Μπογκντάν Σουχον- 
τόλσκι, πού στόν πρόλογο τοϋ Ιργου του «Ή  γένεση τής σύγχρονης 
φιλοσοφίας τοΰ άνθρώπου» γράφει:

13. Εννοώ, eSffi, τή συζήτηση πού Ιγινε ύστερα άπό τό άρθρο μου «Τό α
ληθινό πρόσωπο τοΟ νεαροΟ Μάρξ- πού δημοσίευσα οτίς Recherches Inter
nationales, 1960, τεύχος 19. Σ ' «ύτό τό άρθρο υποστήριζα τή θέση δτι τίς 
απόψεις τοΰ νεαροΟ Μάρξ θά μπορέσουμε νά τίς αξιολογήσουμε σωστά, xt  τίς 
μελετήσουμε στό φώς, ανάμεσα σ’ άλλα, τών κατοπινών απόψεων τοΟ Mips, 
γιατί μόλις σ’ αύτές παρουσιάζονται ο! συνέπειες δριαμένων σκέψεων καί 
απόψεων πού είχε στή νεανική το·) ήλικία. Σέ σχέση μέ τή ίιέση μου αύτή 
έπικαλέσθηκα μιά μεθοδολογική άρχή τοΟ Μάρξ (ή άνατομία τοΟ άνθρώ
που σάν κλειδί γιά  τήν ανατομία \οΰ πιθήκου). Τή θέση μου αύτή τήν έπέ- 
κριναν μερικοί γάλλο- μαρξιστές, ιδιαίτερα δ Αου! Άλτουσέρ («Sur le jeune 
Marx», La Pensie, 1961, τεύχος 96), πού μέ κατηγόρησε γιά όπαδό τής 
τελεολογίας. Χομίζω δτι δλο τό ζήτημα όφείλεται σέ μιά χονδροειδή παρα
νόηση δχι μόνο τής άποψής μου, άλλά καί τών μεθοδολογικών άρχών τοΰ 
μαρξικοΰ ιστορισμού.
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’Αφετηρία αύτής τής έκλογής (τών Ιδεών τής ’Αναγέν
νησης, πού είναι τόσο σπουδαίες γ ιά  τήν παραπέρα άνάπτυξη 
τής φιλοσοφίας τοϋ άνθρώπου, Α.Σ.) είναι οί κατοπινοί κρίκοι 
αύτής τής Ανάπτυξης τής σύγχρονης Αντίληψης γ ιά  τόν Ανθρω
πο, πού φτάνει ώς τήν έποχή μας. Τό παρόν διανοίγει σ’ αύτή 
τήν άνάπτυξη νέους δρίζοντες. 'Ο π ω ς καί σέ πολλούς άλλους 
τομείς τής Ιστορίας, Ιτσι καί στήν Ιστορία τών Ιδεών τά ύστερό- 
τερα στάδια τής έξέλιξης έπιτρέπουν νά καταλάβουμε καλύτερα 
τό χαρακτήρα καί τά προβλήματα τών προηγούμενων σταδίων. 
Καταλαβαίνουμε τό παρελθόν μελετώντας δχι μόνο τίς πηγές 
του, άλλά καί τούς καρπούς του.

"Οταν έρμηνεύουμε τόσο πλατιά τή λέξη «Ιστορικός» γίνεται 
σχετικά άπλό τό πρόβλημα τής τύχης τών Ιδεών τοΰ Μάρξ. Έ χ ο υ 
με έδώ Ενα διανοητή πού πάνω άπό σαράντα χρόνια έδρασε στόν 
τομέα τής πνευματικής δημιουργίας. Στό χρονικό αύτό διάστημα 
περνάει άπό μιά έξέλιξη πού τόν δδηγεΐ, στή φιλοσοφία, άπό τόν 
Ιδεαλισμό στόν ύλισμό καί, στήν πολιτική, άπό τόν άστικό δημο
κρατισμό καί φιλελευθερισμό στόν κομμουνισμό. Μπορούμε νά ξεχω
ρίσουμε τίς διάφορες φάσεις αύτής τής έξέλιξης καί τής διαμόρφω
σης τών άπόψεων τοΰ στοχαστή μας, άλλά συνάμα βλέπουμε καθα
ρά πώς συναρθρώνονται αύτές οί φάσεις, πώς ή καθεμιά τους κα
θορίζει τήν έπόμενη. Μπαίνει τό έρώτημα: ποιά σχέση έχει ή πρώ
τη περίοδος τής έξέλιξης αύτοΰ τοϋ συγγραφέα μέ τήν περίοδο τής 
ώριμότητάς του;

Τ ή  γνώμη δτι έδώ έχουμε νά κάνουμε μέ δυό δλότελα διαφορετι
κά, τάχα, συστήματα ιδεών πρέπει κατηγορηματικά νά τήν άπο- 
ρί<]κ>υμε, έφόσον υπάρχει συνέχεια στήν άνάπτυξη αύτών τών ι
δεών, πράγμα πού κανένας δέ μπορεΐ νά τό άμφισβητήσει, καί έφό
σον —  αύτό είναι άκόμα πιό σημαντικό —  ύπάρχει συνέχεια στή 
βασική θέση τοϋ συστήματος, άσχετα άπό τό 4ν άλλάζει δ τρόπος 
τής διατύπωσης καί τής λύσης. Είναι δμως έξίσου δλοφάνερο, δ
πως τονίσαμε πιό πάνω, δτι πρέπει νά Αποριφθεΐ ή άποψη πώς τά
χα  οί ιδέες πού έξετάζουμε παραμένουν πάντα οί ίδιες, έπειδή στά 
διάφορα στάδια τής ιστορικής έξέλιξης έμφανίζονται τά ίδια θέ
ματα καί ή ίδια δρολογία. Οδτε τό Ινα, δμως, οδτε τό άλλο άπο- 
κλείει τή  δυνατότητα νά πραγματεύεται κανείς καί νά λύνει τά ί 
δια θέματα καί προβλήματα μέ διαφορετικό ή άκόμα καί μέ έντε- 
λώς άντίθετο τρόπο.

Μένει, κατά τή γνώμη μου, μόνο μιά λογική πρόταση: ή πρώτη 
φάση συνδέεται γενετικά μέ τίς ύστερότερες, γ ιατί σ’ αύτή γεννι
ούνται τά προβλήματα πού στή λύση του; είναι Αφιερωμένο δλο 
τό κατοπινό Ιργο τοϋ Μάρξ. "Ετσι, έχουμε νά κάνουμε έδώ, πραγ

31



ματικά μέ τήν ένότητα τής θεμελιακής θέσης πού άποτελεϊ τόν 
άξονα τοδ συστήματος, άν καί αύτό δέ φαίνεται καθαρά δταν Ανα
λύουμε μεμονωμένα διάφορα τμήματα ή φάσεις τοΰ συστήματος. 
Ά ν  αύτό είναι άλήθεια, καί κ α τά τή  γνώμη μου είναι, τότε ή θέση 
μας έχει σοβαρή σημασία άπό εύρετική άποψη, γ ιατί έπιτρέπει νά 
κατανοήσουμε σωστά τίς ιδέες τοϋ ώριμου Μάρξ, πού Αποκαλύπτουν 
δλο τόν πλοϋτο τους καί τό ούσιαστικό νόημά τους μόνο άν φωτι- 
στοϋν άπό τίς Ιδέες τής νεανικής περιόδου τοϋ Μάρξ, άπό τίς ι
δέες τής φιλοσοφικής άνθρωπολογίας. Τποστηρίζω δτι αύτό Ιχει 
βασική σημασία δχι μόνο γ ιά  τή θεωρία, άλλά καί γ ιά  τήν πρά
ξη τοΰ σοσιαλισμού πού συνδέεται μέ χ ίλ ια  νήματα μέ τό θεωρη
τικό - ιδεολογικό βάθρο της.

Ό π ω ς  εΓπαμε ήδη, δ Μάρξ άπάντησε στά έρωτήματα τής έπο
χής του καί βρέθηκε στήν πλατιά τροχιά τών ένδιαφερόντων της, 
δταν —  δπως καί ή πλειοψηφία τών διανοητών τών ήμερων του—  
ύψωσε τό πρόβλημα τοΰ άνθρώπινου άτόμου καί τών σχέσεων του 
μέ τή φύση καί τήν κοινωνία σέ πρωταρχικό πρόβλημα τών φιλο
σοφικών του διαλογισμών. Ή  φιλοσοφική άνθρωπολογία τοΰ Μάρξ 
προήλθε άπό τήν παρατήρηση τών συγκρούσεων τοΰ άτόμου σ’ ί-  
να κόσμο πού τό σύστημά του άξιών κατέρεε, σ’ ενα κόσμο πού 
συγκλονιζόταν άπό τίς δυσκολίες τής μετάβασης άπό τόν ένα κοι
νωνικό σχηματισμό στόν άλλο.

Μελετώντας τήν κατάσταση τοΰ άνθρώπου κάτω άπό τίς τοτινές 
συνθήκες, δ Μάρξ ξεκινάει, φυσικά, άπό τήν ύπάρχουσα σ’ αύτό 
τόν τομέα φιλοσοφική προβληματική, άπό τήν τρέχουσα τότε δρολο
γ ία  —  άπό τόν Ανθρωπισμό καί τήν έγνοια τής άλλοτρίωσης —  γ ιά  
νά έκφράσει δρισμένες σχέσεις πού τραβοϋν ιδιαίτερα τήν προσο
χή  του: τίς σχέσεις δπου διάφορα Ιργα τοΰ άνθρώπου καταλήγουν 
νά κυριαρχούν πάνω στό δημιουργό τους. Σ ’ αύτές τίς σχέσεις, δπου 
ot πράξεις τού άνθρώπου καί τά έργα του δχι μόνο άντικειμενοποι- 
ούνται καί μετατρέπονται σέ πράγματα άλλά καί Αποξενώνονται, 
Αποκτούν δηλαδή Ανεξάρτητη ύπαρξη καί ύποδουλώνουν τόν άν
θρωπο, βλέπει δ Μάρξ τό κύριο πρόβλημα τής έποχής. Αύτό τοΰ 
φανέρωνε ή κοινωνική πραγματικότητα, δπου ή άνοδος τοΰ καπιτα
λισμού Αποκάλυπτε τήν Αλλοτρίωση μέ Ασυνήθιστη ωμότητα. Αύτό 
ήταν, άλλωστε, τόσο γενικά δλοφάνερο, ώστε τίς  σχέσεις αύτές τίς 
έπέκρ'ναν στό δνομα τοΰ άνθρώπινου άτόμου δχι μόνο επαναστά
τες διανοητές, άλλά καί συντηρητικοί, δπως δ Μπαλζάκ καί δ 
Καρλάυλ.

Ό τ α ν  δ Μάρξ άναλύει τούς διάφορους τύπους άλλοτρίωσης —  
τό θρησκευτικό, τόν ιδεολογικό, τόν οικονομικό —  καί τήν ιεραρ
χία  τους, τό κάνει δχι γ ιά  χάρη τής θεωρίας, άλλά προπαντός γιά  
νά βρεί μιά διέξοδο άπό τήν κατάπτωση, γ ιά  νά τήν ξεπεράσει.
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Κατέληξε τελικά σέ μιά άποψη, πού τήν όνόμασε πραγματικό άν- 
θρωπισμό καί πού έγώ θά τήν Ιλεγα  μαχόμενο Ανθρωπισμό. Μέ 
τόν τρόπο αύτό ό Μάρξ καθορίζει —  άκριβώς έκείνη τήν έποχή —  
τά κεντρικά προβλήματα στόν τομέα τών κοινωνικών προβλημά
των αύτής τής κατηγορίας, πού γ ι’ αύτόν παραμένουν σέ δλη τή 
ζωή του τά πιό ούσιώδη καί διατυπώνει τίς θεωρητικές Απόψεις, 
πού ή Ανάπτυξή τους, σύμφωνα μέ τήν έσωτερική λογική τους, δ- 
δηγεί στόν ιστορικό υλισμό, στή θεωρία, καί στόν κομμουνισμό, στήν 
πολιτική.

Τ ά  οικονομικά προβλήματα, στήν πλατύτερη έννοια τοΰ δρου, τά 
είδε τότε ό Μάρξ άπό τήν ά ν θ ρ ω π ο λ ο γ ι κ ή  τους πλευ
ρά: έδώ βρίσκεται ή κύρια μορφή τής άλλοτρίωσης καί ή βάση δ- 
λων τών δευτερευόντων έκδηλώσεών της, δηλαδή ή περιοχή δπου 
πρέπει ν’ άναζητήσουμε τά μέσα γιά  τήν ύπερνίκησή της καί νά 
έξασφαλίσουμε έτσι τήν δλόπλευρη άνάπτυξη τής Ανθρώπινης προ
σωπικότητας, νά δημιουργήσουμε τίς πιό εύνοϊκές συνθήκες γ ιά  τήν 
προσωπική εύτυχία. Ό  Μάρξ τήν έποχή αύτή μόλις άρχίζει νά μελε
τά τά οικονομικά ζητήματα. Τόν άναγκάζουν σ’ αύτό τόσο πρακτι
κοί λόγο: (σάν συντάκτης τής «Εφημερίδας τοΰ Ρήνου» είχε νά κά
νει μέ μιά σειρά τέτια προβλήματα κοινωνικής καί πολιτικής φύ
σης) δσο καί θεωρητικοί (οί συνέπειες τών άνθρωπολογικών του 
παρατηρήσεων). Ό  Μάρξ κάνει λόγο, ξεκάθαρα, σέ έπιστολές του 
τής έποχής έκείνης, γ ιά  τά  κενά αύτά στή μόρφωσή του καί γ ιά  
τήν άνάγκη νά συμπληρώσει τίς γνώσεις του σ’ αύτό τόν τομέα. 
Έ τσ ι καταπιάνεται μ’ αύτή τή μελέτη πού θά τόν άποροφήσει ώς 
τό τέλος τής ζωής του.

Ά λ λά  γ ιά  τό Μάρξ ή οικονομία δέν είναι αύτοσκοπός, κι άς τής 
Ιχει άφιερώσει δλη του τή ζωή. Ό  Μάρξ ήταν καί παρέμεινε φιλό
σοφος καί κοινωνιολόγος. Γ ι’ αύτόν, τό κεντρικό πρόβλημα είναι τό 
πρόβλημα τοΰ άνθρώπου. Καί μόνο άν δοΰμε τό Ιργο του κάτω 
άπ’ αύτό τό φώς, θά καταλάβουμε γιατί συγκέντρωσε τίς δημιουρ
γικές του δυνάμεις στήν οικονομική θεωρία. Μόνο έτσι ιδωμένο, τό 
Ιργο του άποκτά Ινα νόημα καί μιά σημασία πού χάνονται δταν 
έρευνοΰμε τήν οικονομική θεωρία τοΰ Μάρξ χώρια Από τό σύνολο 
τών ιδεών του.

θ ά  προσπαθήσουμε νά παρακολουθήσουμε τή διαδρομή τών σκέ
ψεων τοΰ Μάρξ καί νά βγάλουμε άπ’ αύτές λογικά συμπεράσματα.

Ά ς  πάρουμε σάν προϋπόθεση —  είναι άδιαφιλονίκητη στό φώς 
τών τοτινών Απόψεων τοΰ Μάρξ —  δτι ή Αλλοτρίωση άποτελεΐ τό 
σοβαρότερο συγκρουσιακό πρόβλημα τής κοινωνίας, καί δτι καθήκον 
μας είναι νά τήν υπερνικήσουμε. Μιά πιό προχωρημένη άνάλυση 
άποκαλύπτει δχι μόνο τήν πολυπτυχότητα τών διαφόρων άλλοτριώ- 
σεων στήν κοινωνική ζωή άλλά καί τήν είδική ιεραρχία τους —
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μιά κλιμάκωση μέ βάση της τό σύμπλεγμα έκεΐνο τών σχέσεων 
πού δνομάζονται οίκονομική άλλοτρίωση. Κεντρικό στοιχείο τους 
είναι ή άτομική ιδιοκτησία στά μέσα παραγωγής, πού καθορίζει 
τίς ιδιαίτερες μορφές τοΰ καταμερισμοί» τής έργασίας, τήν άλλο
τρίωση τής Γδιας τής διαδικασίας τής έργασίας καί τοϋ προϊόντος 
της —  τοΰ έμπορεύματος. Στήν άτομική ιδιοκτησία στηρίζονται ή 
Εκμετάλλευση τοϋ άνθρώπου άπό τόν άνθρωπο, ή διαίρεση τής κοι
νωνίας σέ τάξεις καί οί πολιτικοί θεσμοί πού προέρχονται άπ’ αύ- 
τήν τή διαίρεση —  πρίν άπ’ δλα τό κράτος.

Ποιά συμπεράσματα προκύπτουν άπ’ αυτήν τήν άνθρωπολογική 
συλλογιστική;

Τό πρώτο είναι ή παραδοχή τοΰ κομμουνισμοΰ σάν κινήματος πού 
Επιδιώκει νά άνατρέψει τό κοινωνικά σύστημα τό στηριγμένο σέ 
σχέσεις οικονομικής άλλοτρίωσης. Είναι δλοφάνερο πώς, άν δ σκο
πός είναι νά Εξασφαλίσουμε πιό εύνοϊκές προϋποθέσεις γ ιά  τήν 
άνθρώπινη προσωπικότητα καί τήν εύτυχία της καί άν σ’ αύτό τό 
σκοπό στέκει Εμπόδιο ή οικονομική άλλοτρίωση, θεσμοποιημένη 
στή μορφή τής άτομικής ιδιοκτησίας τών μέσων παραγωγής, τότε 
πρέπει νά καταφέρουμε τό χτύπημα πρίν άπ’ δλα Ενάντια στό θεσμό 
τής άτομικής ιδιοκτησίας στά μέσα παραγωγής. Αύτό σημαίνει πα
ραδοχή τοΰ κομμουνιστικού προγράμματος σάν συνέπεια μιάς δρι- 
σμένης άνθρωπολογικής θεωρίας καί ιδιαίτερα μιας δρισμένης θε
ωρίας τής εύτυχίας.

Τό δεύτερο συμπέρασμα, πού προκύπτει άπ’ αύτή τήν άνθρωπο- 
λογία, είναι ή συγκέντρωση τής διανοητικής προσπάθειας στήν πο
λιτική οικονομία. "Οταν θέλουμε νά καταπολεμήσουμε τήν οικονο
μική άλλοτρίωση, δταν τό κύριο χτύπημα πρέπει νά δοθεϊ στίς σχέ
σεις ιδιοκτησίας, τότε πρέπει νά γνωρίσουμε καλά τό μηχανισμό 
αύτών τών σχέσεων μέ δλα τους τά συγκεκριμένα κοινωνικά φαι
νόμενα, δηλαδή πρέπει, δπως είπε δ Γδιος δ Μάρξ, νά μελετήσου
με τήν άνατομία τής άστικής κοινωνίας. Συνάμα, δμως, αύτό σημαί
νει δτι οί οικονομικές Ερευνες δέν είναι αύτοσκοπός, άλλά μόνο 
2να μέσο γ ιά  τό σκοπό καί Ετσι ή λύση τών οικονομικών προβλη
μάτων καί τών στενά συνδεόμενων μ’ αύτά πολιτικών προβλη
μάτων, είναι μόνο Ινα μέσο γ ιά  τήν Επίτευξη τοϋ κύριου σκοποϋ, 
τής ά π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η ς  τοΰ άνθρώπου.

Ιδω μένο άπ’ αύτή τήν δπτική γωνία τό άνθρωπιστικό νόημα 
τοΰ μαρξισμοϋ φανερώνεται μ ’ δλη τήν Ενάργεια καί γίνεται 
δυνατό νά φωτιστεί δλο τό κατοπινό δημιουργικό έργο τοϋ Μάρξ 
μέ τόν άνθρωπισμό τοΰ νεαροϋ Μάρξ. Μιά τέτια γενετική άνά- 
λυση Ιχει γιγάντια  εύρετική άξια. Οδτε τή χαζή  θέση γ ιά  
δύο μαρξισμούς ύποστηρίζουμε, οδτε τήν Εξίσου χαζή  θέση 
γ ιά  Ιναν άμετάβλητο μαρξισμό, άλλά τή μετριοπαθή καί συ
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νάμα γόνιμη θέση δτι δ Μάρξ, στήν έξέλιξη του, άλλαξε 
τόσο τό Αντικείμενο τών έρευνών του δσο καί τόν τρόπο τής το
ποθέτησης τών προβλημάτων καί τής λύσης τους. Ε πειδ ή , δμως, 
σέ δλα τά στάδια τής έξέλιξής του δ κύριος σκοπός τών έρευνών του 
καί τής δράσης του παρέμεινε, άμετάβλητα, τό πρόβλημα τής ά- 
πελευθέρωσης τών Ανθρώπων, μποροϋμε καί πρέπει νά έρμηνεύσου- 
με τή σκέψη τοϋ ώριμου Μάρξ στό φώς τών άρχών καί τών θέσεων 
τής φιλοσοφικής του άνθρωπολογίας, πού τίς διατύπωσε συνειδη
τά στά νεανικά του χρόνια. Σ ’ αύτή τήν άνθρωπολογία βρίσκουμε 
τήν έξήγηση τών αίτιων, πού παρακίνησαν τό Μάρξ ν’ Ασχοληθεί 
άργότερα μέ διάφορα προβλήματα, λ .χ. μέ τήν οικονομία. Αύτή ή 
άνθρωπολογία μας δίνει, έπίσης, τό κλειδί γ ιά  τό άνθρωπιστικό 
νόημα τών κατοπινών θεωριών τοΰ έπιστημονικοΰ σοσιαλισμοΰ, λ .χ. 
τής θεωρίας τής ταξικής πάλης ή τής δικτατορίας τοϋ προλεταριά
του.

’Α π’ αύτά, ώστόσο, δέν προκύπτει δτι μπορούμε καί δτι πρέπει 
νά θεωρήσουμε τό έργο τοΰ νεαροΰ Μάρξ σάν ώριιμη καί αύτοτελή 
έκφραση τοΰ μαρξισμού, πού μπορεί νά άποσπαστεϊ άπό τό φόντο 
τής ώριμης σκέψης του. ’Αντίθετα —  σέ πείσμα τών ύπερενθουσι
ωδών «θαυμαστών» τοΰ νεαροΰ Μάρξ —  όφείλουμε νά τονίσουμε δτι 
αύτό τό πρώιμο έργο Αν καί φέρει άναμφισβήτητα τή σφραγίδα 
τής μεγαλοφυίας, είναι ώστόσο Ανώριμο, καί γ ιά  τό λόγο αύτό συ
χνά έκλεκτικό, δπωσδήποτε, δμως, συγκεχυμένο καί άνακριβολόγο, 
πράγμα πού έξηγεΐται άπό τό πνευματικό κλίμα πού έπικρατοΰσε 
στούς κύκλους τών νέων χεγκελιανών. ’Αν δ Μάρξ είχε σταματήσει 
νά γράφει στά 1845 - 1846, δέν θά περνοΰσε στήν Ιστορία, σέ 
πείσμα έκείνων πού θεωροΰν τό νεαρό Μάρξ σάν τό μόνο «άληθι- 
νό». ’Α π’ αύτό βγαίνει δτι δέν πρέπει νά χρησιμοποιούμε χωρίς 
διάκριση άποσπάσματα από τά έργα τού Μάρξ τής δεκαετίας τοΰ 
1840 πλάι σέ άποσπάσματα άπό έργα του τής δεκαετίας τοΰ 1870, 
σάν νά ήταν, άπό τήν Αποψη τής γνώσης, ισοδύναμα μέρη τής ί 
διας θεωρίας. ’Αντίθετα, μπορούμε καί όφείλουμε νά θεωρούμε τά 
έργα τοΰ νεαροΰ Μάρξ σάν 2να μέσο γ ιά  τήν έρμήνευση καί τό 
φώτισμα τοϋ Ανθρωπιστικού νοήματος τών ειδικευμένων μερών τοΰ 
κατοπινοΰ του έργου.

Μέ τήν έννοια αύτή μπορούμε νά θεωρούμε τήν άνθρωπολογία 
τοΰ νεαροΰ ΜΑρξ σΑν κλειδί γ ιά  τήν κατανόηση τής οικονομικής 
του θεωρίας καί, Ανάλογα, δλου τοΰ κατοπινοΰ έργου του. Τήν ά
ποψη αύτή τή συμμερίζονται τώρα Αξιόλογοι έρευνητές τών Ιδεών 
τού ΜΑρξ πού Ανήκουν σέ διΑφορες σχολές καί ρεύματα.

'Ο  Ζάν Ίπολ ίτ  λ .χ. Αναπτύσσει δυό δυνατούς τρόπους προσέγγι
σές στό πρόβλημα τής σχέσης Ανάμεσα στό νεαρό καί τόν ώριμο 
Μάρξ. Ά πορίπτει σάν λαθεμένη κάθε προσπάθεια νά έρμηνευθοΰν



ol Ιδέες τοΰ Μάρξ υστέρα άπό τό 1847 σάν Ινα αυτοτελές τμήμα 
πού θά μπορούσε ν’ άποκοπεϊ έντελώς άπό τίς προηγούμενες άπό- 
ψεις του. ’Αντίθετα ύποστηρίζει δτι πρέπει νά τά θεωρούμε καί 
τά δυό σάν ένιαΐο σύνολο καί προπαντός νά άναζητούμε στή φιλο
σοφία τού Μάρξ τό κλειδί γ ιά  τήν οικονομική του θεωρία.

Μποροΰμε πραγματικά νά ύποθέσουμε —  καί αύτό είναι ή δεύ
τερη άποψη —  δα  δ Μάρξ γίνεται κατανοητός μόνο πάνω στή 
βάση τών φιλοσοφικών έργασιών του. . .  Ό  οικονομολόγος πού 
άγνοεϊ τή διαλεκτική τής Α λ λ ο τ ρ ί ω σ η ς ,  δπως τή 
διατύπωσαν ό Χέγκελ καί 6 Φόυερμπαχ, καθώς καί δ φιλόσοφος 
πού άγνοεΐ τίς οικονομικές έργασίες τοΰ Έ νγκελ ς  πού άσκησαν 
τόσο μεγάλη έπίδραση πάνω στό Μάρξ, δέν θά μπορέσει νά κα
ταλάβει τή διαλεκτική κίνηση πού άποτελεΐ τήν ούσία τού «Κε
φαλαίου»1 *.
’Ανάλογες άπόψεις έκφράζουν καί οί Ντέ Μάν, Λάντσχουτ καί 

Τήρ, πού άνάφερα πιό πάνω. Βρίσκω ένδιαφέρουσα καί πολύτιμη 
τήν παρατήρηση τοΰ τελευταίου δτι ή κατανόηση τών Ιδεών τοΰ 
ώριμου Μάρξ δχι μόνο έξαρτιέται άπό τή γνώση τών νεανικών του 
γραφτών, άλλά καί, άντίστροφα, τό νόημα τής φιλοσοφικής άνθρω- 
πολογίας τοΰ νεαρού Μάρξ μποροΰμε νά τό συλλάβουμε |ΐόνο στό 
φώς τών ύστερότερων έργων του.

Τελευταία, δ Αμερικανός μαρξολόγος Ντάνιελ Μπέλ διατύπωσε 
τήν ίδια άποψη γΓ  αύτό τό πρόβλημα.

Τό έρώτημα γιατί υπάρχουν άνθρωποι πού δέν Ιχουν ιδιοκτη
σία δδήγησε τό Μάρξ στήν οικονομία. Γ ιά εναν άνθρωπο, πού 
τό δνομά του είναι τόσο άδιάρηκτα δεμένο μέ τή «σκυθρωπή έ- 
πιστήμη», δ Μάρξ δέν ένδιαφέρθηκε ποτέ πραγματικά γ ιά  τήν 
οικονομία. Ή  άλληλογραφία του μέ τόν Έ νγκελ ς, τά ύστερότε- 
ρα χρόνια, είναι γεμάτη άπό περιφρονητικές άναφορές σ’ αύτό 
τό θέμα. Παραπονιόταν δτι οί κοπιαστικές οικονομικές Ιρευνες 
τόν έμπόδισαν άπό τή μελέτη άλλων τομέων. 'Ωστόσο τίς συνέ
χισε, γιατί γ ι ’ αύτόν ή οικονομία ήταν ή πρακτική πλευρά τής 
φιλοσοφίας —  μποροΰσε ν’ άποκαλύψει τό μυστήριο τής άλλο- 
τρίωσης —  καί γ ιατί στις κατηγορίες τής πολιτικής οικονομίας 
είχε βρεϊ τήν ύλική Ικφραση αύτής τής άλλοτρίωσης: τή δια
δικασία τής οικονομικής Εκμετάλλευσης.

Έ τ σ ι, πολύ διαφορετικοί καί πολύ άπομακρυσμένοι δ Ινας άπό 
τόν άλλο συγγραφείς Ιχουν σήμερα τήν ίδια γνώμη γ ιά  τήν ένότη- 
τα τής σκέψης τοΰ Μάρξ, άν καί δέν άρνοΰνται τίς διαφορές άνάμε-

14. Ζ ίν ΊΓολίτ, bzo'j - χ σ. 110. 
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σα στά διάφορα στάδια τής έξέλιξής του: δ Έ ρ ιχ  Φρόμ καI δ 
Ρόμπερτ Τοϋκερ, δ Κώστας Άξελός, καί δ Πιέρ Μπιγκό καί άλ
λοι άκόμα. Δέν χρειάζεται, βέβαια, νά άναφέρουμε τούς μαρξιστές 
συγγραφείς, γ ιά  τούς δποίους τό πρόβλημα θά ίπρεπε νά είναι δ- 
λοκάθαρο.

θ ά  ήθελα ωστόσο νά σταθώ στή γνώμη ένός άκόμη συγγραφέα: 
τοΟ προτεστάντη διανοητή Έ ρβ ιν  Μέτσκε, γ ιατί προσθέτει Ενα νέο 
στοιχείο στή συζήτηση. Ό  Μέτσκε προσπαθεί νά άνασκευάσει τό έπι- 
χείρη*ια, σύμφωνα μέ τό δποίο ή ση«ιασία πού άποδίδεται στά «Χει
ρόγραφα» καί σ’ άλλες άγνωστες προηγούμενα έργασίες έ κείνης τής 
περιόδου είναι ύπερβολική, δεδομένου δτι αύτές οΐ έργασίες δημο
σιεύτηκαν στά 1932 καί, έπομένως, δέν μπορούσαν νά άσκήσουν 
καμιά έπίδραση στήν άνάπτυξη τής μαρξιστικής σκέψης. Νά ή 
άπάντησή του, πού κατά τή γνώμη μου είναι σωστή:

Γ ι’ αύτόν άκριβώς τό λόγο, προβάλλεται συνήθως μιά σοβα
ρή άντίρηση ένάντια στήν παραπομπή σέ τοΰτα τά  «Χειρόγρα
φα» καί ένάντια στό γεγονός δτι τούς άποδίνεται Ιδιαίτερη ά- 
ξία. Γιατί, άφοΰ αύτά τά χειρόγραφα ήταν άγνωστα ως τά 1932, 
δέν μπορούσαν, ιστορικά, νά άσκήσουν καμιά έπίδραση καί γ ιά  
τό λόγο αύτό, λένε, δέν έχουν σημασία γ ιά  τήν κατανόηση τοϋ 
μαρξισμοϋ. Αύτή ή κάπως άπερίσκεπτη άντίρηση παραβλέπει τό 
γεγονός δτι σ’ αύτά τά γραφτά πετυχαίνουμε νά φτάσουμε στίς 
ρίζες, τίς βαθιά χωμένες ρίζες άπ’ δπου δλη ή σκέψη τοϋ Μάρξ 
άντλοΰσε τήν Ικμάδα της ως τήν πιό μακρινή της διακλάδωση. 
Τό γεγονός δτι τά «Χειρόγραφα» δέν είχαν άποκαλυφθεί δέ μει
ώνει τό χαρακτήρα τους σάν «ριζών», άλλά άντίθετα τόν έπι- 
βεβαιώνει. Κατά τόν ίδιο άκριβώς τρόπο καί ή σκέψη τοϋ Χ έγ
κελ είχε βλαστήσει στήν άρχή κάτω άπό τή γή  καί άπό τήν 
περίπτωσή του αύτή μάθαμε νά διακρίνουμε πόσο γόνιμη καί 
δραστική είναι ή έσωτερική δύναμη πού περικλείνει μιά τέ
τια άόρατη άπέξω βλάστηση πού μάς φανερώνεται μόνο άργότε- 
ρα μέ τούς καρπούς της καί πώς μιά νέα καθολική κατανόηση 
τής φιλοσοφικής σκέψης τοϋ Χέγκελ άναπτύχθηκε άπό τούτη 
τή  βλάστηση.

Ή  κρίση αύτή ισχύει θαυμάσια καί γ ιά  τήν έπίδραση τών Ιρ- 
γων τοϋ νεαρού Μάρξ στήν τωρινή άνάπτυξη τοΰ μαρξισμοϋ. θ ά  
ήθελα, μόνο, νά προστέσω Ινα πράγμα: αύτό συμβαίνει, συνήθως, 
μόνον δταν οί άντικειμενικοί δροι δημιουργοΰν μιά άνάγκη γ ιά  δ- 
ρισμένες ιδέες καί είναι εύνοϊκοί γ ιά  μιά άνανεωμένη άποδοχή καί 
διάδοσή τους.

’Αναφέραμε πιό πάνω δύο συμπεράσματα, πού βγαίνουν άπό τήν 
άνθρωπολογική φιλοσοφία τοΟ νεαρού Μάρξ: τήν παραδοχή τοϋ
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κο·,ιμουνισμοΰ καί τή συγκέντρωση τής δημιουργικής προσπάθειας 
στήν άνάλυση τής άνατομίας τής άστικής κοινωνίας. Υ πήρχε δ
μως κι ενα τρίτο συμπέρασμα: τό γεγονός δτι δ Μάρξ έγκατέλειψε 
τήν προβληματική τοΟ άτόμου καί συγκέντρωσε τήν προσοχή του 
στήν άνάλυση τών μαζικών κοινωνικών κινημάτων. Μπορεί νά φαί
νεται παράδοξο, άλλά τό πέρασμα αύτό άπό τή φιλοσοφική άνθρω
πολογία στήν κοινωνιολογία δέν είναι μόνο ή λογική συνέπεια τών 
άνθρωπολογικών Ινδιαφερόντων τοϋ Μάρξ, άλλά σημαίνει καί τό 
βάθεμά τους.

Ά ς  ξαναγυρίσουμε στήν προσπάθειά μας νά άνασυγκροτήσουμε 
τή διαδρομή τής σκέψης τοΰ νεαροΰ Μάρξ. Τό πρόβλημα είναι: 
νά ύπερνικηθεΐ ή οίκονομική άλλοτρίωση στις πολλαπλές έκφάν- 
σεις καί σ ^έπειές  της, καί νά έξασφαλιστοΰν Ιτσι ot καλύτερες 
προϋποθέσεις γ ιά  τήν άνάπτυξη τής προσωπικότητας καί τής προ
σωπικής εύτυχίας τοΰ άτόμου. ’Αλλά ή οικονομική άλλοτρίωση 
Ιχει πάρει τή θεσμοποιημένη μορφή τών σχέσεων ιδιοκτησίας, μέ 
ίλο  τόν Αποταγμένο σ’ αύτές μηχανισμό, γ ιά  τήν ύπεράσπιση τών 
ταξικών συμφερόντων έκείνων πού στηρίζουν πάνω σ’ αύτές τίς 
σχέσεις τήν κοινωνική κυριαρχία τους καί τήν οικονομική έκμε- 
τάλλευση τών άκτημόνων τάξεων. Προϋπόθεση, λοιπόν, γ ιά  τήν 
άπελευθέρωση τοΰ άτόμου, προϋπόθεση γ ιά  τήν ύπερνίκηση τής 
άλλοτρίωσης είναι ή άλλαγή τών κοινωνικών σχέσεων καί θεσμών 
πού έπικρατοΰν, ή άνατροπή τους μέ τήν άνατροπή τοΰ έπικρα- 
τοΰντος συστήματος τών ταξικών σχέσεων. Ή  οίκονομία συνδέεται, 
έδώ, στενά, μέ τά κοινωνικά προβλήματα καί τήν πολιτική. Μέ
σα σ’ αύτά τά πλαίσια δέ μποροΰμε πιά  νά βλέπουμε τό πρόβλη^ια 
τής άπελευθέρωσης τοΰ άτόμου σάν πρόβλημα πνευματικής αύτο- 
τελείωσης, άν καί δέν Αμφισβητείται ή σημασία αύτοΰ τοΰ αιτή
ματος. Τό πρόβλημα δμως Ιμφανίζεται σάν κοινωνικό ζήτημα, σάν 
πρόβλημα τ ή ς  π ά λ η ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  δ υ ν ά μ ε -  
ω ν ύπέρ καί κατά τών ύφιστα/μένων σχέσεων. Πρέπει, δμως, νά 
είναι κανείς Ινας άδιόρθωτος αίσιόδοξος καί όνειροπόλος γιά  νά 
μπορεί νά πιστεύει δτι μέ τήν ήθική αύτοτελείωση τοΰ άνθρώπου, 
μέ ήθικοπλαστικά κηρύγματα θά μποροΰσε νά άνατρέψει τήν κυ
ριαρχία τής τάξης τών έκ^ιεταλλευτών καί νά έξαφανίσει τήν οί
κονομική άλλοτρίωση στήν πιό δραστική μορφή της. Ό  Μάρξ εί
ναι άπ’ αύτή τήν άποψη ρεαλιστής. Ά πορίπτει, στηριγμένος στήν 
άνάλυση τής Ιστορίας, τίς Ιδεαλιστικές χίμαιρες τών άλλοτε πνευ
ματικών του συντρόφων. Μόνον δ Ιπαναστατικός άγώνας μεγά
λων κοινωνικών δυνάμεων μπορεί νά φέρει σέ πέρας αύτό τό Ιρ- 
γο. Ό  Μάρξ ύπολογίζει στόν άγώνα αύτόν καί βρίσκει στήν άστι- 
κή κοινωνία μιά δύναμη, πού λόγω τής άντικειμενικής της θέσης 
καί τών συμφερόντοιν της είναι προορισμένη νά έκπληρώσει αύτό
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τό 2ργο; τό προλεταριάτο. Τότε άκρ'.βώς διατύπωσε δ Μάρξ τήν 
περίφημη Ιδέα του δτι ή φιλοσοφία —  φυσικά ή έπαναστατική φι
λοσοφία —  είναι τό Ιδεολογικό δπλο τοϋ προλεταριάτου, καί τό 
προλεταριάτο είναι τό ύλικό δπλο, πού κάνει πράξη τά διδάγματα 
αύτής τϊ]ς φιλοσοφίας. Έ τ σ ι, ξεκινώντας άπό τά προβλήματα τοϋ 
άτόμου, άπό τή φιλοσοφική άνθρωπολογία καί διατυπώνοντας δρι- 
σμένες προτάσεις δσον άφορά τήν άνθρώπινη εύτυχία, μεταθέτει δ 
Μάρξ μέ λογική συνέπεια δλο καί περισσότερο τόν τόνο στό πρό
βλημα τών ταξικών κινημάτων, στό πρόβλημα τής ταξικής πάλης. 
Αύτό προκύπτει δχι μόνο άπό τήν δλο καί μεγαλύτερη Ιμφαση πού 
δίνει στήν οικονομική άνάλυση τής άστικής κοινωνίας, άλλά καί 
άπό τήν δλο καί βαθύτερη άνθρωπολογική αύτογνωσία του. Ό σον 
άφορά τό άτομο, δλο καί λιγότερο γίνεται λόγος γ ι’ αύτό καί δταν 
γίνεται, γίνεται διαφορετικά άπό πρίν. Ό  Μάρξ βρίσκει κωμικό 
τόν τρόπο πού φιλοσοφοϋσε πάνω σ’ αύτό τό θέμα δύο ή τρία χρό
νια πρωτύτερα —  στήν πραγματικότητα λιγότερο άπό Ινα χρόνο 
πρωτύτερα (δπως μποροΰμε νά τό δοϋμε στή «Γερ;ιανική Ιδεολο
γία») . ’Αλλά τά προβλήματα τοϋ άτόμου Ιξακολουθοΰν νά δεσπό
ζουν καί είναι αύτά πού δ ί ν ο υ ν  σ τ ό  μ α ρ ξ ι κ ό  σ ο 
σ ι α λ ι σ μ ό  τ ό  β α θ ύ τ ε ρ ό  τ ο υ  ν ό η μ α ,  δταν 
φυσικά έρμηνεύουμε καί κατανοοϋμε σωστά αύτό τό σοσιαλισμό. 
Αύτό Ιχε ι έξαιρετική σημασία τόσο άπό θεωρητική δσο καί άπό 
πρακτική άποψη.

Σέ μερικές μαρξολογικές μελέτες ή άποψη αύτή τονίστηκε μέ 
σαφήνεια. Ή  έπιστημονική άκεραιότητα μάς Ιπιβάλλει νά άναγνωρί- 
σουμε τή συνεισφορά αυτών τών συγγραφέων —  άνεξάρτητα άπό 
τό τί μπορεΐ νά σκεφτό|ΐαστε γ ιά  τίς ίδέες τους καί τή γενική το
ποθέτησή τους. Έ ν α ς  άπό αύτούς, δ Κώστας Άξελός, γράφει:

’ Οπως κι άν Ιχε ι τό πράγμα δέν πρέπει νά ξεχνοϋμε δτι δ 
Μάρξ, Ιδιαίτερα στή νεότητά του, μπόρεσε νά συλλάβει δρισμέ- 
να προβλήματα τής ούσίας τοϋ άνθρώπου, τής βασανισμένης άν- 
θρώπινης ύπαρξής του. Ό  ύπέρμαχος τής γενικής κολεκτιβοποί
ησης, τής καθολικής κοινωνικοποίησης, Ισκυψε Ιτσι μερικές 
φορές πάνω στό δράμα τοϋ άνθρώπου. στή χαμένη ζωή τοϋ με
μονωμένου άτόμου καί τοϋ άτόμου μέσα στήν κοινωνία. Τήν 
άνθρώπινη ύπαρξη —  καί δχι μόνο τήν κοινωνική δομή ή τό 
άποπνικτικό έποικοδόμημα —  τήν είδε δ Μάρξ σάν μιά άνοικτή 
πληγή. Ά λ λά  ό Μάρξ δέ στάθηκε πολύ καιρό στό δραμα αύτό —  
βιαζόταν νά σφυρηλατήσει τά δπλα καί τά Ιργαλεΐα πού θά τοϋ έ- 
πέτρεπαν νά έξαλείψει τίς αιτίες τών δεινών καί μ’ Ινα βίαιο συγ
κλονισμό νά θεραπεύσει δ,τι χρειαζόταν θεραπεία. Ό τ α ν  πραγμα- 
τωθεΐ αύτός δ σκοπός θ’ Αλλάξει καί ή ζωή τών άνθρώπων. θ ά



έξαφανισθοϋν δλες ol άλλοτριώσεις καί οΕ διαφορές άνάμεσα 
στόν Ιδιωτικό καί τό δημόσιο βίο. Ή  κοινωνική Ιστορία θά γίνει 
ιστορία τών άνθρώπων πού Αναπτύσσουν μία πολυτεχνική καί 
καθολική δράση. Μέ τόν τρόπο αύτό τό άτ&ιο θά θεραπεύσει τά 
δεινά του καί ή κοινωνία θά πάψει νά στηρίζεται στήν έκμετάλ- 
λευση τοϋ άνθρώπου άπό τόν άνθρωπο. θ ά  έξαφανιστοϋν οΕ άντι- 
θέσεις άνάμεσα στό άτομο καί τήν κοινωνία καθώς καί ή άντί- 
θεση άνάμεσα στό πνεϋμα καί τήν δλη, στό ύποκείμενο καί τό 
άντικείμενο, στή φύση καί τήν Εστορία” .

Καί έτσι ήταν πραγματικά. Ξεκινώντας ό Μάρξ άπό τά προβλή
ματα τοϋ άτυχου καί άναζητώντας τό δρόμο γ ιά  τή λύση τών προ
βλημάτων πού άντιμετώπιζε, συγκέντρωσε ίλ η  τήν προσοχή του 
στίς κοινωνικές δυνάμεις καί τά κοινωνικά κινήματα, πού μπορούν 
νά τά λύσουν. Ή  προβληματική τοΰ άνθρώπου δέν παρουσιάζεται 
πιά  μέ τήν ίδια μορφή, δπως στήν περίοδο τής νεότητάς του, καί 
μιά παραπέρα άνάλυση τοΰ ίργου του μπορεΐ νά δημιουργήσει βά
σιμες άμφιβολίες γ ιά  τό δν, σέ δρισμένη στιγμή, δέ διακόπηκε δ- 
λότελα τό ρεϋμα τοΰ άνθρωπισμοΰ καί τής φιλοσοφικής άνθρωπο- 
λογίας. Στή σύγχρονη μαρξολογική φιλολογία τών πιό διαφορετι
κών σχολών καί τάσεων βρίσκουμε άφθονα Γχνη τέτιων άμφιβολι- 
ών καί συζητήσεων.

Αυτές οί άμφιβολίες γ ιά  τήν πραγματικότητα τοΰ άνθρωπισμοΰ 
τοϋ Μάρξ Ιχουν τίς βαθύτερες αίτιες τους προπαντός στό γεγονός 
δτι ή μαρξιστική σκέψη στή διάρκεια τής Ιστορικής της έξέλιξης 
Ιπαψε γ ιά  πολύ καιρό νά ένδιαφέρεται δ  μ e σ α γ ιά  τή φιλο
σοφική άνθρωπολογία.

Στήν άρχή, γ ιά  τό λόγο δτι ή συγκεκριμενοποίηση αύτής τής 
άνθρωπολογίας— άνά^ιεσα σ’ άλλα ή συγκεκριμενοποίηση τής Ιν- 
νοιας τοΰ άνθρώπινου άτόμου, ώς άτόμου πού συνδέεται μέ τήν κοι
νωνία μέσω τών τάξεων καί άλλων κοινωνικών δ|ΐάδων— καί ή πραγ
μάτωση τών αΐτημάτων του άπαιτοϋσε μιά στενότερη Ιπαφή |ΐέ 
τήν πολιτική οικονομία, τήν κοινωνιολογία καί τήν πολιτική, πράγ
μα πού είχε σάν φυσική συνέπεια νά «χετατοπισθεΐ τό βάρος τής δια
νοητικής προσπάθειας σ’ αύτούς τούς τομείς.

"Ενας άλλος λόγος ήταν δτι τό έπαναστατικό έργατικό κίνημα, 
άπό έλλειψη καταρτισμένο)'; στελεχών, Ιδιαίτερα στό θεωρητικό το
μέα, χρειάστηκε νά συγκεντρώσει τίς προσπάθειές του σέ κείνους 
τούς το|ΐεΙς πού είχαν άμεση σχέση μέ τήν ταξική πάλη.

Τέλος, δταν ώρίμασαν οΕ συνθήκες γ ιά  τήν άνάπτυξη τών ώς 
τότε παραμελημένων τομέων τής σκέψης (αύτό Ιγινε δυνατό μό-

15. Κώστας Άςελός, Marx penseur de la technique, Παρίσι 1961, σ. 49. 

40



λίς υστέρα άπό τή νίκη τής ίπανάστασης) αύτή ή άνάπτυξη πα
ρεμποδίστηκε άπό τή ρουτίνα καί τήν Ιδεολογική παράδοση πού 
είχε ήδη άπομακρυνθεί άπό τήν άνθρωπολογική προβληματική, 
άπό τά προβλήματα τοϋ άτόμου, τόσο περισσότερο μάλιστα πού αύ
τή ή περιοχή έρευνας είχε γίνει κυρίως κτήμα μιας ξένης Ιδεολο
γίας καί μάλιστα όρμητήριο γ ιά  τήν Ιδεολογική έπίθεση ένάντια 
στό μαρξισμό.

Αύτοί είναι ot λόγοι πού τά άνθρωπολογικά προβλήματα άπωθή- 
θηκαν στό περιθώριο τής μαρξιστικής θεωρίας. ’Αλλά δλα τούτα 
τά περίπλοκα προβλήματα τοϋ άτόμου έμελλαν νά «έκραγοϋν» δ
ταν τό έργατικό κίνημα πέρασε άπό τήν καταστροφή τοΟ παλιοϋ 
τρόπου ζωής στή'/ οικοδόμηση τοδ νέου. Μέ τήν έμφάνιση τών 
σοσιαλιστικών κρατών, μέ τήν έδραίωση τοϋ νέου συστήματος, μέ 
τό πέρασμα άπό τόν Ιπαναστατικό ήρωισμό καί τόν πολεμικό κομ
μουνισμό στό σοσιαλισμό τής καθημερινής ζωής, άρχισαν νά πα
ρουσιάζονται δλο καί πιό έπιτακτικά κι έπί;ιονα τά προβλήματα 
τοΰ άτόμου μαζί μέ τήν έκλεπτυσμένη φιλοσοφική προβληματική 
τους: ζωή καί θάνατος, νόημα τής ζωής, εύτυχία, κλπ. Φάνηκε 
δτι καί στό σοσιαλισμό δ άνθρωπος μπορεί νά είναι δυστυχισμένος, 
ή πάντως δτι δ σοσιαλισμός δέ μπορεί νά έγγυηθεΐ σέ κανέναν τήν 
προσωπική του εύτυχία, κι άν άκόμα κατόρθωνε νά έξαλείψει δρι- 
στικά τίς  αίτιες τής συλλογικής δυστυχίας. Φάνηκε δτι καί στό σοσια
λισμό ύπάρχει θάνατος καί δτι αύτό είναι τό πιό μεγάλο πρόβλημα 
πού καί ή ίδια ή φιλοσοφία δέ μπορεί νά τό λύσει. "Οτι καί στό 
σοσιαλισμό τά έρωτήματα γ ιά  τό νόημα τής ζωής έξακολουθοΰν 
νά έχουν σημασία. "Οτι καί στό σοσιαλισμό τό πρόβλημα τής έ- 
λευθερίας συγκινεϊ τούς άνθρώπους και μάλιστα δτι, μερικές φορές, 
μπορεί ό σοσιαλισμός σ’ αύτό τό ζήτημα νά δημιουργήσει δυσκολί
ες, πού καμιά ώραιολογία δέ μπορεί νά θολώσει. "Οτι καί στό σο
σιαλισμό τούς άνθρώπους τούς άπααχολεί τό πρόβλημα τής προσω
πικής ευτυχίας. Μέ μιά λέξη, ή φιλοσοφία τοΰ άνθρώπου άρχισε 
νά κρούει δλο καί πιό βροντερά τήν πόρτα τοΰ σοσιαλισμού. Κ αί δ
ταν φάνηκε πώς αύτά τά χτυπή>νατα στήν πόρτα του δέ βοηθοΰν, 
τότε χτύπησαν οί αυξανόμενες άνάγκες, πού ή πίεσή τους μεγάλωνε 
παράλληλα μέ τήν δγκούμενη διαμαρτυρία ένάντια στίς διαστρε
βλώσεις τοΰ σοσιαλισμού —  τίς γνωστές μέ τό ψευδώνυμο «προσω
πολατρία» —  κι έσπασαν, άπλούστατα, τήν πόρτα. Είτε μάς άρέ- 
σει είτε δχι, όποιοδήποτε δρο κι άν χρησιμοποιήσουμε γ ι’ αύτήν 
τήν προβληματική, κι Οποιοσδήποτε κι άν τήν έπικρίνει στό δνομα 
τοΰ μαρξισμού, κανένας δέ μπορεί νά συγκρατήσει τό όγκούμενο 
κύμα της. Ποιός. άλλωστε, θά τολ(ΐοΰσε σή;ιερα μέσα στό έργατικό 
κίνημα νά όρθωθεΐ Ινάντια στό μαρξιστικό άνθρωπισμό, ποιός θά 
τολμούσε ν’ άμφισβητήσει δτι δ σοσιαλισμός θεωρεί τό πρόβλημα
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τοΟ άτόμου καί τής εύτυχίας του σάν ΰψιστο πρόβλημα; Ή  διαφο
ρετική τοποθέτηση τής Κίνας σ’ αύτό τό ζήτημα συνδέεται μέ τήν 
ιδιομορφία τών συνθηκών ·καί τό στάδιο έξέλιξης αύτής τής χώ-
ρ*ζ·

ΕΓναι μήπως παράξενο δτι αύτή ή φυσική άναβίωση τοϋ Ενδια
φέροντος γ ιά  τά άνθρωπολογικά προβλήματα στό έργατικό κίνη
μα συνοδεύεται άπό Ινα αύξανόμενο ένδιαφέρσν γ ιά  τό νεαρό Μάρξ 
καί τή φιλοσοφία του; Είναι μήπως παράξενο δτι σ’ αύτή τή νέα κα
τάσταση ot μαρξιστές συνειδητοποιούν δλο καί περισσότερο τά άν
θρωπολογικά προβλήματα καί δυναμώνει ή τάση τους νά δοΟν τήν 
ίδια τους τήν Ιδεολογία μέ νέα όπτική; Είναι άραγε παράξενο δτι 
σ’ αύτή τήν κατάσταση ot μαρξιστές δίνουν δλο καί μεγαλύτερη 
άξία καί σημασία στά προβλήματα τοΟ άτόμου, τόσο άπό πρακτική 
δσο καί άπό θεωρητική άποψη;

Ό  Μαξιμιλιέν Ρουμπέλ, πού άναφέραμε στήν άρχή, μιλάει γιά  
τήν άνάγκη νά άποκαταστήσουμε τό Μάρξ. "Αν κάποιον τόν ένο- 
χλεϊ αύτός 6 τρόπος Ικφρασης, άς σκεφτεΐ μιάν άλλη, πολύ πιό 
ριζοσπαστική άποκατάσταση, πού κάνει άνοιχτά τό κομμουνιστικό 
κίνημα, τήν πολύ όδυνηρή κάποτε άποκατάσταση δρισμένο>ν θεμε
λιωδών άξιών, σέ δλη μας τή ζωή. Σέ τελευταία άνάλυση πρόκειται 
γ ιά  τήν άποκατάσταση τής ύπόθεσης τοϋ άνθρώπινου άτόμου στό σο
σιαλισμό. Καί άπό μιά βρισμένη, πολύ σωστή άποψη, πρόκειται 
γ ιά  τήν Ι μ π ρ α κ τ η  ά π ο κ α τ ά σ τ α σ η  τ ο ϋ  Μ ά ρ ξ  
κ α ί  τ ο ϋ  μ α ρ ξ ι σ μ ο Ο .  Γ ιατί τό πρόβλημα δέν περιο
ρίζεται μόνο στήν άξιολόγηση τοΰ ν ε α ρ ο Ο  Μ ά ρ ξ  άλλά 
άφορά δλον τόν Μάρξ, είναι Ινα πρόβλημα θ ε ώ ρ η σ η ς  τ ο Ο 
μ α ρ ξ ι σ μ  ο 0 καί τής ούσίας του.

Ή  άνατοποθέτηση τοΟ προβλήματος τοΟ άτόμου στή θέση πού 
τοΟ άνήκει μέσα στό μαρξιστικό σύστημα καθώς καί ή θεώρηση 
τής σκέψης τοΟ Μάρξ στό σύνολό της, στά πλαίσια τοΟ άνθρωπι- 
σμοΟ, Ιχει προπαντός πρακτική, άκριβέστερα πρακτικό - παιδαγω
γική  σημασία.

Δέν πρέπει νά ύπερβάλλουμε στή σημασία καί τήν έπίδραση τών 
ίδεών στή ζωή τοΟ άνθρώπου, άλλά ούτε καί νά τίς ύποτιμοΟμε, 
Ιδιαίτερα δταν ot Ιδέες μπαίνουν στή ζωή τών άνθρώπων σέ μορφές 
πού Ιχουν γίνει παραδεκτές καί μεταβιβάζονται jιέ τήν άγωγή καί 
τήν κοινή γνώμη. Έ ν α ς  μαρξιστής θά Ινιωθε γελοίος στό ρόλο έ
νός βιβλικοΟ ’Ιεχωβά, πού γράφει μέ τό δάκτυλο Ινα νέο δεκάλογο 
πάνω στήν πλάκα. Ξέρουμε, άλλωστε, σήμερα δτι καί δ ’Ιεχωβάς 
ήταν, στήν καλύτερη περίπτωση, Ινας λογοκλόπος. Δέ μποροΰμε 
νά δημιουργήσουμε κατά παραγγελία συστήματα ήθικής καί δποιοι 
θά ήθελαν νά μάς σώσουν μέ μιά τέτια κωδικοποίηση θά γίνονταν, 
άπλούστατα, γελοίοι. Τά πρόβλημα τής κοινής γνώμης είναι, ώ-
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στόσο, έξαιρετικά σοβαρό. Δια|ΐ/>ρφωμένη καθώς είναι άπό τίς πραγ
ματικές κοινωνικές σχέσεις, κωδικοποιεί Ιμπρακτα τούς δεκάλο
γους τής ήθικότητας. Τώρα Αρχίζει νά κωδικοποιεί Ινα νέο δεκά
λογο, τό σύγχρονο δεκάλογο τής σοσιαλιστικής κοινωνίας. Αύτό, 
δμως, δημιουργεί μιά έντελώς Αλλη κατάσταση, γ ιατί ή κοινή γνώ
μη, δταν μιά φορά Αποκρυσταλλωθεί, γίνεται τεράστια δύναμη. 
Αύτό δέν άποκλείει, βέβαια, καθόλου τή δυνατότητα τής κατάχρη
σης, τής παραβίασης τών κανόνων πού ισχύουν, Αποκλείεται, δμως 
ή δυνατότητα νά τούς παραβεί κανείς χωρίς Ινα αίσθημα ένοχής, 
χωρίς τή συνείδηση δτι κάνει κάτι κακό, κάτι Απρεπο.

Ή  κοινή γνώμη, δμως, δέ διαμορφώνεται μόνο αύτόματα, σάν 
έποικοδόμημα, πού άντανακλόί τίς  άλλαγές στή βάση τής κοινωνί
ας. Μποροϋμε συνειδητά νά Ιπιδράσουμε πάνω στή μορφή της καί 
μέ βεβαιότητα πάνω στήν κατεύθυνση καί τό ρυθμό τής έξέλιξής 
της. Αύτό έπιδιώκει δ ιδεολογικός άγώνας στήν κοινωνία, Αγώνας 
πού διεξάγεται συχνά μέ πλήρη συνείδηση τοΟ σκοποϋ. Αύτό συμ
βαίνει, τουλάχιστο κατ’ άρχήν, μέ τή σοσιαλιστική Ιδεολογία. Ό  
Μάρξ μίλησε ήδη γ ι’ αύτό στή νεότητά του (ή φιλοσοφία σάν Ιδε
ολογικό δπλο τοΰ προλεταριάτου) καί δ Λένιν Ιβαλε καθαρά καί 
συνειδητά τό πρόβλημα, δταν Ιλεγε —  σ’ Ινα Αλλο στάδιο τής 
Ανάπτυξης τοϋ έργατικοΰ κινήματος —  δτι ή σοσιαλιστική συνεί
δηση σ’ αύτό τό κίνημα είσαγόταν Απ’ Ιξω. Αύτό δέν Αφορά μόνο 
τά πρώτα βήματα τού κινήματος. Τό πρόβλημα παρουσιάζεται μέ 
Αλλαγμένη μορφή καί στήν κοινωνία πού οίκοδομεί τό σοσιαλισμό. 
Φυσικά, μέ τήν προϋπόθεση δτι λέγοντας Ιδεολογία έννοούμε —  
Από τίς πολλές σημασίες πού Ιχει σήμερα ή λέξη —  τό σύνολο 
τών ιδεών καί τών τοποθετήσεων πού καθορίζουν τίς κοινωνικές 
πράξεις τών Ανθρώπων καθώς καί τό σύστημα τών Αξιών πού προσ
διορίζει τό σκοπό αύτών τών πράξεων.

Φυσικά, δέν είναι άδιάφορο τί είδους άντίληψη γιά  τό μαρξισμό 
δημιουργούμε στούς Ανθρώπους μέ τήν Αγωγή, τή  διαφώτιση, τήν 
τέχνη, κλπ., Αν αύτή είναι μιά καθαρά άνθρωπιστική άντίληψη πού 
τοποθετεί στήν πρώτη γραμμή τό πρόβλημα τοϋ άτόμου καί τής 
ευτυχίας του σάν ύπέρτατου άγαθοΟ καί σκοποϋ κάθε Ινέργειας, 
ή Αντίθετα Αν άπωθεί αύτό τό στοιχείο στή σκιά, ή Ακόμα Αν τό 
Απορίπτει —  Α ν τ ι π α ρ α τ ά σ σ ο ν τ α ς  τό γενικό καλό 
στήν εύτυχία τοϋ άτόμου. Τό πρόβλημα τής διαπαιδαγώγησης, σ τ ό  
π ν ε ϋ μ α  τ ο Ο  μ α ρ ξ ι σ τ ι κ ο ύ  Α ν θ ρ ω π ι σ μ ο ύ ,  
τών μελών τής σοσιαλιστικής κοινωνίας, μαζί καί έκείνων τών με
λών πού άσκοΰν ή θ’ άσκήσουν τήν έξουσία σ’ αύτή τήν κοινωνία, 
Ιχει Ιδιαίτερη σημασία, άκριβώς γ ιατί είναι Ινας παράγοντας γ ιά  
τή διαί,ιόρφωση τής κοινής γνώμης. Τό ζήτη;ΐΛ δέν είναι δτι πρέ
πει νά κατευθυνόμαστε πάντοτε Από τά στιγμιαία συμφέροντα τοϋ
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ένός ή τοϋ άλλου άτόμου ή άκόμα καί μι&ς κοινωνικής δμάδας. Ά 
πό κοινωνιολογική άποψη αύτό θά ήταν παραλογισμός, πού θά άν- 
τέβαινε δχι μόνο στις άρχές τοϋ μχρξισμοΰ, άλλά άπλούστατα στόν 
κοινό νοϋ. Είναι φυσικό, νά ύπάρχουν στήν κοινωνία συγκρούσεις 
συμφερόντων άνάμεσα στά διάφορα άτομα. Μπορεί έπίσης νά ύ- 
πάρχει συχνά σύγκρουση συμφερόντων άνάμεσα στό άτομο καί τήν 
κοινωνία. Τό ζήτημα είναι δτι πρέπει νά έδραιωθεΐ στό πνεύμα 
τών άνθρώπων τοΰ σοσιαλισμού ή θεμελιώδης άρχή δτι δπέρτατο 
άγαθό είναι δ άνθρωπος, δτι σκοπός τής κοινωνικής πράξης είναι 
ή εύτυχία τών άνθρώπων, πού δέν ύπάρχουν παρά μόνο μέ τή 
μορφή τών άτόμων. Καί δταν ή κοινωνική άνάγκη έπιβάλλει, στή 
μ ιά  ή τήν άλλη περίπτωση, νά ένεργήσουμε στό δνομα ένός άνώ- 
τερου συμφέροντος ένάντια στά στιγμιαία συμφέροντα τής μι&ς ή 
τής άλλης δμάδας άνθρώπων, αύτό πρέπει πάντοτε νά τό θεωρούμε 
σάν άναγκαίο κακό καί νά τό περιορίζουμε σέ διάρκεια καί σέ I- 
κταση. Μετριόφρονη, θά έλεγε κανείς, έπιδίωξη, άλλά πολύ μεγά
λη άν πραγματικά διαμορφωνόταν έτσι ή κοινή γνώμη. Σ’ αύτή 
τή διαμόρφωση τής κοινής γνώμης βρίσκεται ή π ρ α κ τ ι κ ή  
σημασία τοΰ άνθρωπιστικοΰ δράματος τοΰ μαρξισμού καί τοϋ κυ- 
ριότερου στοιχείου του, τής μαρξιστικής έννοιας τοϋ άτόμου.

Αύτή ή έννοια έχει, ώστόσο, και μεγάλη θεωρητική σημασία γ ιά  
τήν παραπέρα άνάπτυξη τού μαρξισμού, Ιδιαίτερα, δμως, γ ιά  τήν 
παραπέρα άνάπτυξη τοϋ ιστορικού ύλισμοϋ.

θ ά  ήταν κοινοτοπία άν λέγαμε δτι ή βαθύτερη έρευνα τοΰ προ
βλήματος τοϋ άτόμου, στή βάση τής ;Ααρξιστικής θεωρίας, έχει με
γάλη σημασία γ ιά  τήν άνάπτυξη, άπό μαρξιστικές θέσεις, τών έπι- 
στημών τοΰ άνθρώπου πού συνδέονται άμεσα μ’ αύτά τά προβλή
ματα, δπως λ .χ. ή ψυχολογία, ή παιδαγωγική, ή φιλοσοφική άν
θρωπολογία, κλπ. Τό ζήτημα, δμως, αύτό παύει νά φαίνεται τόσο 
κοινότοπο καί άπλό, δταν τό συνδέσουμε μέ τό πρόβλημα τοΰ ρό
λου πού διαδραματίζει δ ύποκειμενικός παράγοντας, στήν πλατύ
τερη έννοιά του, στούς διάφορους τομείς τής γνώσης μας γ ιά  τήν 
κοινωνική πραγματικότητα. Γ ιατί, άν τοποθετήσουμε τό πρόβλημα 
τού άτό*ιου στή θέση πού τοΰ άνήκει μέσα στό σύστημα τής μαρ
ξιστικής σκέψης, γίνεται δυνατό νά μπάσουμε ένα ύποκειμενικό 
στοιχείο στή γνώση, ένα ψυχολογικό στήν κοινωνιολογία κι ένα 
άτομικό στήν πολιτική, χωρίς τά  δποία ύπάρχει δ κίνδυνος μιας 
μηχανιστικής άπλούστευσης αύτών τών τομέων. Συνάμα, δμως, ένα 
μεγαλύτερο ένδιαφέρον γ ιά  τά προβλήματα τοΰ άτόμου σημαίνει 
νέες δυνατότητες γ ιά  τήν άνάπτυξη καί τό βάθεμα τής μαρξιστι
κής θεωρίας.

Τό πρόβλημα τοΰ ρόλου πού παίζει στή γνώση δ ύποκειμενικός 
παράγοντας έχει είσχωρήσει στή σύγχρονη γνωσιολογία μέ διά-
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φόρους τρόπους, Ιδιαίτερα μέ τή μορφή μιάς δλόπλευρης —  μελέ
της καί συζήτησης τοϋ ρόλου τής γλώσσας στήν άνθρώπινη γνώ
ση. Γιά τούς γνωσιολόγους τό πιό σοβαρό καί συνάμα τό πιό δύ
σκολο πρόβλημα ήταν πάντοτε τό πρόβλημα τής σχέσης ύποκεί- 
μενου —  Αντικείμενου, πού χωρίς αύτό γενικά δέ μποροΰμε νά 
μιλούμε λογικά γ ιά  τή διαδικασία τής γνώσης. Σ ’ αύτό άκριβώς 
τό πρόβλημα δόθηκαν οί πιό μονομερείς Ερμηνείες: άπό τόν υπο
κειμενικό ιδεαλισμό —  πού γ ι’ αύτόν, στή γνωσιοθεωρητική σχέ
ση, μόνο τό ύποκειμενικό σκέλος είχε σημασία — , ώς τή θεωρία 
τής άντανάκλασης —  πού, Εκχυδαϊσμένη καί μηχανιστικά Ερμη
νευμένη, Εδινε σημασία μόνο στό άντικείμενο. Ot μαρξιστές συγ
γραφείς Επέκριναν κατά κανόνα καί τίς δυό αύτές άκραΐες λύσεις, 
προτείνοντας άντίθετα μιά θαυμάσια φόρμουλα: ή διαδικασία τής 
γνώσης είναι άντικειμενική, άλλά περιέχει καί υποκειμενικά στοι
χεία. Δυστυχώς αύτή ή θέση, πού δέν διερευνήθηκε καί δέ συγκε- 
κριμενοποιήθην,ε, Εμεινε μ ιά  γενικότητα, πού έπέτρεψε τίς  πιό δια
φορετικές Ερμηνείες. Οί σύγχρονες Ερευνες συγκεκριμενοποίησαν 
κάπως τό ρόλο τής γλώσσας στή διαδικασία τής γνώσης. Αύτές 
οί Ερευνες πού παίρνουν ύπόψη τόν Ενεργό ρόλο τοΰ υποκειμένου 
στή διαδικασία τής γνώσης μας Επιτρέπουν ν’ άπορίψουμε τήν ά- 
πλουστευτική Ερμηνεία τής θεωρίας τής άντανάκλασης. Έ δώ  Ερ
χονται άθέλητα στό νοΰ μας δρισμένες παρατηρήσεις τοΰ νεαροϋ 
Μάρξ γ ιά  τήν Εξανθρώπιση τής φύσης, τήν Εξανθρώπιση τοϋ άντι- 
κειμένου τής γνώσης, τόν ιστορικό χαρακτήρα τών άνθρώπινων 
αισθήσεων κλπ., σέ στενή σύνδεση μέ τήν άντίληψή του γ ιά  τήν 
πράξη. Αύτό δέν ση;ιαίνει, ώστόσο, δτι μποροΰμε νά έπαναλάβου- 
με άπλά καί μόνο αύτές τίς σκέψεις τοΰ νεαροϋ Μάρξ ή δτι μπο
ροΰμε νά τίς θεωρήσουμε σάν βάση γ ιά  ν’ άνασυγκροτήσουμε μιά 
μαρξιστική θεωρία τής γνώσης. Ά λ λά  σ’ αύτές τίς σκέψεις ύπάρ- 
χουν πολύτι·ια στοιχεία, πού συγκεκριμενοποιούν δσα άναπτύσσον- 
ται άπό τό Μάρξ στίς «θέσεις γ ιά  τό Φόυερμπαχ» σχετικά μέ τόν 
Ενεργό ρόλο τής νόησης καί τή σχέση, άπ’ αύτή τήν άποψη, Ιδεα
λισμού καί μηχανιστικού ύλισμοΰ. Πάντως μιά βαθύτερη άνάλυση 
τοϋ προβλήματος τοΰ άτόμου άπό τήν άποψη τού ρόλου τοΰ ύποκει- 
μενικού παράγοντα στή γνώση, άνοίγει νέες δυνατότητες καί προο
πτικές στή μαρξιστική θεωρία τής γνώσης, τής Επιτρέπει νά δει 
μέ νέο τρόπο παλιά προβλήματα (λ.χ. τό πρόβλημα τής θεωρίας 
τής άντανάκλασης) καί νά συλλάβει νέα (λ.χ. τό ρόλο τής γλώσ
σας στή γνώση) καί νά Εκσυγχρονίσει τά θέματα καί τόν Επιστημο
νικό δπλισμό της.

Τό ζήτημα παρουσιάζεται πιό όξύ στόν τομέα τής μαρξιστικής 
κοινωνιολογίας” . «Ή  κοινωνική ύπαρξη καθορίζει τή συνείδηση»,

16. Πολλά κίνητρα γιά τίς τ.·.ύ κάτω ΐναλύιεις, ιχετικά μέ τήν κοινω-
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διακηρύττει ή θεμελιώδης άρχή αύτής τής κοινωνιολογίας δσον 
άφορά τό πρόβλημα τής σχέσης βάσης καί έποικοδομήματος. Το
νίζοντας τή σύνδεση πού ύπάρχει άνάμεσα στίς άλλαγές τοϋ τρό
που παραγωγής σέ μιά δοσμένη κοινωνία καί τήν έξέλιξη τής συνεί
δησής της, δ Μάρξ ίβαλε τά θεμέλια τής ύλιστικής άντίληψης τής 
ιστορίας καθώς καί τοϋ τομέα έκείνου Ιρευνας τής ά'/θρώπινης 
γνώσης πού είναι γνωστός ώς κοινωνιολογία τής γνώσης. Έ  θέση 
γ ιά  τό ρόλο τών άλλαγών τοΰ τρόπου παραγωγής, πού καθορίζουν 
τήν ιστορική έξέλιξη καθώς καί γ ιά  τήν έξάρτηση τής κίνησης 
τής κοινωνικής συνείδησης άπό τίς άλλαγές στήν οίκονομικο - κοι
νωνική βάση καταπολεμήθηκαν άρχικά, μέ μεγάλη σφοδρότητα. 
Αύτή, δμως, ή διαμάχη άνάμεσα στήν ύλιστική καί τήν Ιδεαλιστι- 
κή άντίληψη τής Ιστορίας είχε σοβαρές συνέπειες, ιδεολογικές καί 
πολιτικές. Καί εΓνοκ. πολύ χαρακτηριστικό τό γεγονός δτι αύτό ά
κριβώς τό μέρος τής μαρξιστικής κοινωνιολογίας άφομοιώθηκε δ- 
λότελα άπό τίς σύγχρονες κοινωνικές έπιστήμες. Πράγματι, δέν ύ- 
πάρχει σήμερα, ούσιαστικά, οδτε μιά κοινωνιολογική σχολή πού 
νά μήν Ιχει ϊνσωματώσει στή θεωρία της, μέ δρισμένες τροποποιή
σεις, αύτό άκριβώς τό μέρος τοϋ μαρξισμοϋ. Συχνά, μάλιστα χω 
ρίς ν’ άναφέρεται ή πη γή ,  ούτε δ συγγραφέας, άλλ’ αύτό, στό κά
τω κάτω, δέν Ιχε ι μεγάλη σημασία.

Σήμερα δέν μπορεΐ νά άμφισβητηθεϊ ή εύρετική σημασία πού 
Ιχε ι ή θεωρία τής βάσης καί τοϋ έποικοδομήματος καί τής άλλη- 
λεξάρτησής τους. Ή  παραπέρα άνάπτυξή της Ιχε ι έπομένως με
γάλη σημασία. "Ενα άπό τά στοιχεία της θά Ιπρεπε νά είναι ή 
βαθύτερη διερεύνηση τοΰ μηχανισμού τής έπίδρασης τής βάσης 
πάνω στό έποικοδόμημα.

Ό  έκχυδαϊσμός τοϋ ίστορικοΰ ύλισμοΰ πού κάποτε Ικανέ τόν 
Μάρξ νά πει άστειευόμενος πώς δέν είναι μαρξιστής, Ιχει μακρό
χρονη Ιστορία, άλλά ύπάρχουν δύο διορθώσεις σέ μιά τόσο άπλου- 
στευμένη άντίληψη τών σχέσεων άνάμεσα στή βάση καί τό έποικο- 
δόμημα. Καί οί δυό δφείλονται στους θεμελιωτές τής θεωρίας: ή 
μ ία  είναι δτι ή σχέση βάσης καί έποικοδομήματος δέν είναι μονό
πλευρη, δηλαδή δτι ύπάρχει έπίσης καί άντίστροφη έπίδραση τοΰ 
έποικοδομήματος πάνω στή βάση, καί ή άλλη είναι δτι ot άλλαγές

νιολογία, τά οφείλω στί; πολύωρε; συζητήσει; κα! ανταλλαγές απόψεων πού 
είχα μέ τόν καθηγητή "Εριχ Φρόμ, στό σπίτι του, στή Γκερναβάκα (Μεξι
κό) , τό Σεπτέμβρη τοΟ 1963. ΜοΟ είναι δύσκολο νά π& σήμερα ποιό μέρος 
άπ' αύτές τίς ίϊέες προέρχεται άπό τό Φρόμ, ποιό μέρος ήτ*ν αποτέλεσμα 
τής ανταλλαγής απόψεων καί γιά ποιό έχω δλη τήν ευθύνη. Ο! βασικές 
Ιδέες τής άντίληψης προέρχονται, άναμφισβήτητα, άπό τόν καθηγητή Φρόμ, 
πράγμα πού θεωρώ Οποχρέωσή μου νά τό πω έ ίδ  μ’ ευγνωμοσύνη. Τό κάνα» 
μάλιστα τόσο πιό ευχάριστα ίσο τίς λίγες μέρες πού πέρασα μαζί μέ τό 
Φρόμ Ιμαθα πολλά έπίσης κα! γιά δ,τι άφορά τήν κατανόηση τοϋ μαρξισμοί.
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στή βάση δέν προκαλοΰν άμεσα άλλαγές στό έποικοδόμημα, άλλά 
δτι αυτές συντελοΰνται μέσω μιας σειράς άπό ένδιάμεσους κρίκους. 
Έ δώ  δμως, άκριβώς, είναι τό πρόβλημα: ποιοί είναι αυτοί ot έν- 
διάμεσοι κρίκοι;

Σήμερα γελοΰμε μέ κείνον τό «μαρξισμό» πού ήθελε νά έξηγή- 
σει τή  γένεση τής «Γιορτής τών Προγόνων» τοϋ Μισκίεβιτς άπευ- 
θείας μέ τήν άνοδο καί τήν πτώση τών τιμών τών σιτηρών στή 
Λιθουανία. Τέτιες έξυπνάδες δέν κάνει πιά κανένας σήμερα, άλ
λά αύτό τό παράδειγμα —  παρμένο άπό τήν Ιστορία —  δέν είναι ού
τε έπινοημένο ούτε μεμονωμένο. Ξέρουμε σήμερα πώς τό θέμα εί
ναι πολύ πιό περίπλοκο, δτι τά οικονομικά φαινόμενα δέν έπιδροΰν 
άμεσα (έν πάση περιπτώσει, δχι πάντοτε) στόν τομέα τής ιδεολο
γίας, δτι ύπάρχει μιά σχετική αύτονομία στήν άνάπτυξη τοϋ έποι- 
κοδομήματος καί δτι, στά πλαίσια αύτής τής αύτονομίας, ή έξέλι
ξη τών ιδεών καθορίζεται σέ μεγάλη έκταση άπό τίς ίδιες τίς ί- 
δ ά ς . Ά λλά , ποιός είναι ό μηχανισμός τής έπίδρασης τής βάσης 
πάνω στό έποικοδόμημα, αύτό δέν μπορούμε νά τό έξηγήσουμε μέ 
άκρίβεια. Καί δ κρίκος πού λείπει έδώ είναι δ άνθρωπος, είναι τό 
άνθρώπινο περιβάλλον, δπου όρισμένα κίνητρα πού προέρχονται ά
πό τήν κοινωνική βάση καθορίζουν τή γένεση ή τήν τροποποίηση 
μιας όρισμένης συνείδησης. Γιατί δέν ύπάρχει κανένα έποικοδόμη- 
μα καί καμιά κοινωνική συνείδηση «αύτή καθαυτή», Ιξω άπό τούς 
άνθρώπους πού τή δημιουργούν, δέν ύπάρχουν παρά μόνο στή φαν
τασία μιας κατηγορίας ιδεαλιστών. Ά λλω στε, χωρίς αύτό τό άν
θρώπινο περιβάλλον δέν ύπάρχει καμιά βάση, γιατί καί αύτή εί
ναι άνθρώπινο δημιούργημα, καί άκριβέστερα: τό σύνολο βρισμένων 
σχέσεων άνάμεσα στούς άνθρώπους, πού μετασχηματίζουν τή φύση. 
Γίνεται, έτσι, φανερό δτι ή βάση δέ μπορεί νά βρίσκεται σέ καμιά 
σχέση μέ τό έποικοδόμημα χωρίς τούς άνθρώπους, πού είναι οί δη
μιουργοί καί τών δύο καί πού άποτελοΰν πάντοτε τόν Ινδιάμεσο 
κρίκο στίς δποιεσδήποτε σχέσεις άνάμεσά τους.

Σήμερα είναι γενικά γνωστό δτι ή ψυχολογία άποτελεί τήν ά- 
χίλλειο πτέρνα τής μαρξιστικής Ερευνας στά κοινωνικά προβλή
ματα. Ή  αίτία γ ιά  τήν κατάσταση αύτή πρέπει νά άναζητηθεϊ πρίν 
άπ’ δλα στήν έκχυδαϊσμένη διατύπωση τής σχέσης βάση - έποικο- 
δόμημαπού φαινόταν νά έξαφανίζει,σάν Ινδιάμεσο, τόν ψυχολογικό 
παράγοντα. Είναι άλήθεια δτι στό μαρξιστικό λεξιλόγιο συναντούμε 
βασικές έννοιες, δπως «έθνικός χαρακτήρας», «έθνική νοοτροπία», 
«πολιτιστική παράδοση», κλπ., άλλά δύσκολα μπορούμε νά Ισχυρι
στούμε δτι αύτές παίρνονται συγκεκριμένα ύπόψη στίς άναλύσεις τών 
προβλημάτων τοΰ ιδεολογικού έποικοδομήματος τής κοινωνίας.

Ώστόσο τό πρόβλημα είναι όλοκάθαρο. Συντελοΰνται βρισμένες 
άλλαγές στή βάση τής κοινωνίας, δπως λ .χ. μιά έπαναστατικοποί-
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ηση τοϋ τρόπου παραγωγής, σάν συνέπεια δρισμένων τεχνικών 
καινοτομιών. Αύτές οί άλλαγές θά ίπρεπε νά έπιφέρουν δρισμένες 
άλλαγές στήν κοινωνική συνείδηση, γενικά, καί στό Ιδεολογικό 
έποικοδόμημα τής κοινωνίας, ιδιαίτερα (σέ δρισμένες Ιδεολογι
κές άπόψεις καθώς καί στούς θεσμούς πού συνδέονται μ’ αύ τές). 
’Αλλά καί μιά έπιφανειακή μόνο παρατήρηση δείχνει δτι οί ίδιες 
άλλαγές στή βάση προκαλοΰν, σέ διαφορετικά κοινωνικά περι
βάλλοντα, διαφορετικές άλλαγές στή συνείδηση τής δοσμένης κοι
νωνίας.

Γ ιατί; Πώς γίνεται αύτό; ’Αξίζει τόν κόπο νά τονίσουμε δτι 
αύτά τά Ιρωτήματα δέν είναι καθόλου καθαρά θεωρητικά, γιατί 
άναφέρονται, άνάμεσα σ’ άλλα, σέ προβλήματα δπως: οί αιτίες 
πού δμοιες άλλαγές στή βάση τών σοσιαλιστικών κοινωνιών δδη- 
γοϋν σέ μερικές άπ’ αύτές σέ σχετικά όμαλή καί γοργή κολεκτι
βοποίηση τής άγροτικής οικονομίας, ένώ σέ άλλες δέν πετυχαί
νουν ν’ άλλάξουν τήν κοινωνική συνείδηση πού άντιστέκεται μέ 
πείσμα.

’Α π’ αύτά πού είπαμε ήδη πιό πάνω γιά  τόν άνθρωπο σάν 
δ η μ ι ο υ ρ γ ό  τής βάσης καί τοΰ έποικοδομήματος, καθώς 
καί σάν έ ν δ ι ά μ ε σ ο στίς άμοιβαΐες σχέσεις τους, προκύ
πτει δτι ή συγκέντρωση τής προσοχής στό άτομο καί σέ όμάδες 
άτόμων μπορεί νά διαδραματίσει άποφασιστικό ρόλο στήν παρα
πέρα άνάπτυξη καί συγκεκριμενοποίηση τής θεωρίας γ ιά  τή βάση 
καί τό έποικοδόμημα.

Τό πρόβλημα πού άναφέραμε πιό πάνω, δτι δηλαδή οί ίδιες 
αίτιες δδηγοΰν σέ διαφορετικά άποτελέσματα, άνάλογα μέ τό πε
ριβάλλον δπου δροΰν αύτές οί αίτιες, μάς έπιτρέπει νά διατυπώ
σουμε τήν άκόλουθη ύπόθεση: ύπάρχει ένα κοινωνικό σύστημα 
άπό «φίλτρα» πού διυλίζουν καί κατευθύνουν ίκλεκτικά τήν έ- 
πενέργεια τής βάσης πάνω στό έποικοδόμημα. Αύτά τά φίλτρα 
συνδέονται Αναμφισβήτητα μέ τόν άνθρωπο, γιατί ό άνθρωπος σ’ 
αύτήν τήν περίπτωση άποτελεΐ τό μόνο ένδιάμεσο περιβάλλον. Τ ί 
είναι δμως αύτά τά φίλτρα; Μιά άλληγορική εικόνα, ενας μετα
φορικός τρόπος Ικφρασης μάς βοηθάει νά μεταδώσουμε δρισμένα 
νοήματα, άλλά δέν διευκρινίζει τό πρόβλημα.

Είτε μιλήσουμε γ ιά  τήν ψυχολογία μιας δρισμένης κοινω
νίας είτε γ ιά  τόν ιστορικά διαμορφωμένο χαρακτήρα τών άνθρώ- 
πων —  είτε κάνουμε δποιαδήποτε άλλη διατύπωση τοΰ προβλή
ματος —  έξακολουθοΰμε νά μένουμε στή σφαίρα τών άσαφών δ- 
ρισμών, πού κι αυτοί χρειάζονται παραπέρα διευκρίνιση. Βέβαια, 
στήν κάθε μιά άπ’ αύτές τίς περιπτώσεις πρόκειται γ ιά  τό σύνολο 
τών ψυχικών στάσεων τών άνθρώπων, γ ιά  τή συναισθηματική 
προδιάθεσή τους, γ ιά  τήν προθυμία τους νά δεχτούν δρισμένα
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συστήματα άξιων ή άκόμα καί γ ιά  μερικά άλογα στοιχεία τοΰ 
άνθρώπινου ψυχισμού, πού μπορούν νά έξηγηθοΰν λογικά άπό 
τήν άποψη τής γένεσής τους. Ά ν  όλα αύτά, καί πιθανόν καί άλ
λα, συγκεντρωθούν γ ιά  νά συνθέσουν αύτό πού όνομάζουμε «χαρα
κτήρα» τών άνθρώπων, τότε αύτός δ χαρακτήρας είναι κάτι πού 
άλλάζει στή'/ πορεία τής Ιστορίας καί διαμορφώνεται κοινωνικά. 
Στή διαμόρφωσή του συντελούν δύο παράγοντες: ό ψυχοσωματικός, 
πού είναι ένα κοινωνικό προϊόν στή φυλογένεση, καθώς καί τ’ Απο
τελέσματα έρεθισμάτων κοινωνικής φύσης στή ζωή τοΰ άτόμου πού 
είναι προϊόν τής όντογένεσης. Αύτοί οί δυό παράγοντες διαμορφώ
νουν τελικά τά  «φίλτρα» πού έπιλέγουν καί κατευθύνουν πρός β
ρισμένη κατεύθυνση τούς έρεθισμούς τής βάσης. Ή  γνώση αύτών 
τών «φίλτρων» είναι Απαραίτητη γ ιά  νά μπορούμε νά προβλέπουμε 
τήν έπίδραση τών έρεθισμάτων καί νά ρυθμίζουμε συνειδητά τή 
συμπεριφορά μας. Ε πίσης Ιχε ι σημασία αύτή ή γνώση καί δσον 
Αφορά τήν άλλαγή τών ίδιων τών φίλτρων, πού άν καί άπρόθυμα 
καί άργά ύπόκεινται κι αύτά σέ παρόμοιες άλλαγές.

"Ολα τούτα παραμένουν, φυσικά, στή σφαίρα τών όποθέσεων καί 
δέν Ιχουν διατυπωθεί συγκεκριμένα καί προσδιοριστεί μέ σαφή
νεια. Άποτελοΰν, άπλούστατα, τήν ύποβολή στούς έρευνητές τής 
Ιδέας νά συμπεριληφθούν ή ψυχολογία, ιδιαίτερα ή κοινωνική ψυ
χολογία καί ή γενική θεωρία τής συμπεριφοράς, στίς άναλύσεις 
τοΰ ίστορικοΰ όλισμοΰ. Αύτό μπορεί νά γίνει μόνο μ’ 2να τρόπο: 
νά παίρνεται ύπόψη μέ συνέπεια, σ’ αύτές τίς άναλύσεις, τό πρό
βλημα τού άτόμου καί τών πολλαπλών διασυνδέσεών του μέ τήν 
κοινωνία.

Υ πάρχει, τέλος, ένας τρίτος τομέας —  ή πολιτική —  πού ή 
Ανάπτυξή του άπό τούς μαρξιστές διανοητές έξαρτιέται Αμεσότατα 
άπό τό άν, στά πλαίσια τού μαρξισμοΰ, δοθεί ή σωστή θέση στό πρό
βλημα τοΰ άτόμου.

"Ενα άπό τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής πάλης γ ιά  μιά 
έναρμόνιση τών σχέσεων τοΰ άτόμου μέ τήν κοινωνία είναι τό αί
τημα σύμφωνα μέ τό όποιο τό Ατομικό συμφέρον πρέπει νά συμπί
πτει μέ τό κοινωνικό. Αύτό συνδέεται στενά μέ τήν πάλη ένάντια 
σέ κάθε λογής άλλοτρίωση, ιδιαίτερα ένάντια στήν οικονομική άλ
λοτρίωση. Μόνο σέ μιά κοινωνία, δπου ίχ ε ι καταργηθεΐ ή Ατομική 
Ιδιοκτησία στά μέσα παραγωγής —  καί μαζί μ’ αύτήν, ή δυνατό
τητα τής έκμετάλλευσης τοΰ άνθρώπου άπό τόν άνθρωπο —  μπο- 
ρεί, κάτω Από όρισμένες συνθήκες, νά πάψει τό συμφέρον τού ά
τόμου νά Ερχεται σέ σύγκρουση μέ τά συμφέροντα τών άλλων άτό- 
μων, μέ τό συμφέρον τής κοινωνίας. Αύτό δέ σημαίνει καθόλου 
βτι Εξαφανίζεται ή Ιδιαιτερότητα τοΰ άτόμου σέ σχέση μέ τήν κοι
νωνία, δτι τό άτομο παύει νά ύπάρχει σάν άτομο. ’Εξαφανίζεται



μόνο ή συγκρουσιακή κατάσταση τοϋ άτόμου μέσα στήν κοινωνία 
στόν οικονομικό τομέα. Ή  έπιθυμία του νά καλυτερέψει τίς βιοτι
κές του συνθήκες μπορεί νά έκπληρωθεϊ μόνο μέ τή βελτίωση τής 
κατάστασης τοϋ συνόλου καί δχι ένάντια στό σύνολο. Ή  προσωπι
κότητά του, δμως, ή Ιδιαιτερότητά του παραμένει άκέραιη.

Αύτό δέν τό κατάλαβαν πάντοτε οδτε ot άντίπαλοι οδτε οΐ όπα- 
δοί τοϋ σοσιαλιστικού προγράμματος.

Ή  μή κατανόηση άπό τήν πλευρά τών πρώτων δέν είναι καί τό
σο έπικίνδυνη, άν καί είναι χαρακτηριστική. Μιά σειρά άπό άντι- 
κομμουνιστικές ουτοπίες βασίζονται, άκριβώς, στόν ισχυρισμό γιά  
δήθεν έξαφάνιση τοΰ άτόμου καί τής άνθρώπινης προσωπικότητας 
στό κολεκτιβιστικό σύστημα. Αύτή είναι ή βασική ίδέα τοϋ μυθι
στορήματος «’Εμείς» τοϋ Ζαμιάτιν, πού άποτέλεσε, πιθανόν, τό 
πρότυπο τής λογοτεχνίας αύτοΰ τοΰ είδους. Σ ’ αύτήν τή'; ίδέα στη
ρίζεται, έπίσης, τό έργο τοΰ ΧάξλεΟ, «'Ομορφος καινούργιος κό
σμος» καί τό «1984» τοΰ Ό ργουελ. Στό καθένα άπ’ αύτά τά έρ
γα  —  άλλά στό Ζαμιάτιν μέ τόν πιό ύπερβολικό καί συγκλονιστικό 
τρόπο —  δίνεται μιά λαθεμένη, σπρωγμένη ώς τά δρια τοϋ πα 
ράλογου, έρμηνεία τής βασικής άρχής τοΰ συνδυασμοΰ τοΰ συμ
φέροντος τοΰ άτόμου μέ τό συμφέρον τής κοινωνίας, σάν συγχώ
νευσης τοϋ άτόμου μέ τήν κοινωνία, δηλαδή σάν έξαφάνισης τοϋ 
άτόμου, σάν καταστροφής τής άνθρώπινης άτομικότητας γ ιά  χάρη 
τής δμοιογένειας τής δμάδας. Τό χειρότερο είναι (Ιδιαίτερα στόν 
’ Οργουελ) δτι αύτό τό γέννημα τής φαντασίας έχει μιά βάση ά- 
λήθειας). Γ ι’ αύτό άκριβώς αύτή ή φαντασία, πού δέν είναι καθαρή 
φαντασία, γίνεται πιό συγκλονιστική δσο καλύτερα ξέρει κανείς 
τήν πραγματικότητα.

ΙΙολύ πιό θλιβερό είναι ώστόσο τό γεγονός δτι τό αίτημα γ ιά  ένό- 
τητα τών συμφερόντων τοϋ άτόμου καί τής κοινωνίας έχει παρα- 
νοηθεΐ άπό τούς όπαδούς τοϋ σοσιαλισμοΰ, άπό τούς οίκοδόμους του.

Είναι εύκολονόητες οί άντιδράσεις τοΰ μαχητικοΰ έπαναστατικοΰ 
κινήματος, άπό τό δποϊο ot άντικειμενικές συνθήκες άπαιτοΰσαν ή- 
μιστρατιωτική όργάνωση καί πειθαρχία, ένάντια στόν ύπερβολικό 
άτομικισμό, πού χαρακτηρίζει γενικά τήν άστική κοινωνία καί ι
διαίτερα τή διανόηση. Τόν άτομικισμό, ιδιαίτερα τόν άτομικισμό 
τών διανοουμένων στήν άστική κοινωνία, μπορούμε νά τόν Εξηγή
σουμε μέ διάφορους τρόπους: σάν διαμαρτυρία λ .χ. τοΰ έξεγερμέ- 
νου άτόμου ένάντια στήν κυριαρχία τοΰ Μολλόχ τοΰ κεφαλαίου. ’Αν 
τό'; άντιπαραθέταμε, δμως, σ’ ένα έπαναστατικό σοσιαλιστικό κίνη
μα, τότε θά μπορούσαμε νά τόν θεωρήσουμε σάν άντιδραστικό, γ ια 
τί άντιβαίνει στίς άπαιτήσεις τής έπαναστατικής πειθαρχίας καί 
μερικές φορές δδηγεΐ στό χείλος τής άντεπανάστασης. Καί τό ένα 
καί τό άλλο είναι άληθινά, άληθινό δμως είναι έπίσης δτι καί οΐ
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δυό μορφές αύτοΰ τοϋ Ατομικισμού ήταν Απαράδεκτες καί Αντικει
μενικά έχθρικές γ ιά  τό έπαναστατικΛ κίνημα.

Σάν κοινωνικό σύστημα πού άποβλέπει στήν δλόπλευρη άνάπτυ
ξη τής Ανθρώπινης προσωπικότητας, ό σοσιαλισμός είναι έξ όρι- 
σμοϋ ένα κοινωνικό σύστημα δπου τό κάθε άτομο μπορεΐ ν’ Αναπτύ
ξει πραγματικά δλόπλευρα τήν προσωπικότητά του. Αύτό τό διακή
ρυξε καί τό προπαγάνδισε πάντοτε, μ ’ έναν δρισμένο τρόπο, στήν 
πάλη του ένάντια στις συνθήκες ζωής στόν καπιταλισμό.

Στήν πράξη, δμως, αύτό δέν έμπόδισε νά πληθύνουν οί Αντίατο- 
μικιστικές τάσεις, δχι μόνο μέ τήν έννοια τής Απόκρουσης τής ψυ
χ ικής κληρονομιάς τοϋ καπιταλισμού, άλλά (πολύ άστοχα) καί μέ 
τήν Ιννοια τής άρνησης τοΰ δικαιώματος στήν προσωπικότητα, μιάς 
άρνησης πού πρόσφερε γόνιμο έδαφος καί ύλικό γ ιά  ούτοπίες τύπου 
’Όργουελ. Αύτές οί τάσεις δέν είχαν τίποτε τό κοινό μέ τό μαρξι
σμό, άλλά είχαν κάτι τό κοινό μέ τό Αντιδιανοουμενίστικο πνεϋμα 
τής «έργατικής Αντιπολίτευσης», πού θά διαρκέσει τόσο, δσο θά 
ύπάρχουν Ακόμα γενιές μέ έχθρικές προκαταλήψεις ένάντια στή 
διανόηση, προκαταλήψεις πού χαρακτηρίζουν τήν έργατική τάξη 
στό καπιταλιστικό σύστημα, ιδιαίτερα στίς ύπανάπτυκτες χώρες. 
Αύτός δ άντιατομικισμός δέν είναι στοιχείο προόδου. ’Αντίθετα, οί 
μνησικακίες πού πηγάζουν άπό τό παλιό σύστημα γίνονται τρο
χοπέδη στήν άνάπτυξη τής σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Μέ τή σταθεροποίηση τής σοσιαλιστικής κοινωνίας μπαίνει καί 
αύτό τό πρόβλημα στήν ήμερήσια διάταξη. Τ ά  ψυχικά τραύματα 
τοΰ παρελθόντος έξαφανίζονται, οί μνησικακίες χάνουν κάθε νόημα 
στό βαθμό πού διαμορφώνεται ένα στρώμα μιάς νέας «ίντελιγκέν- 
τσιας» προερχόμενης Από τό λαό. Ή  έπιθυμία γ ιά  μ ιά  καλύτερη, 
ευτυχέστερη ζωή γίνεται Ινα άπό τά πιό έπιτακτικά προβλήματα 
τής θεωρίας. Αύτό σημαίνει δτι δ άνθρωπος χρειάζεται ένα δρισμέ- 
νο βαθμό προσωπικότητας, πού μεγαλώνει μέ τήν εύημερία καί τό 
πολιτιστικό έπίπεδο τής κοινωνίας. Τότε, άκριβώς, παρουσιάζον
ται αυτόματα τάσεις καί τοποθετήσεις πού εύνοοϋν τήν άναζωογό- 
νηση δρισμένων ξεχασμένων θεμάτων τοΰ μαρξισμοϋ. Ε ίχαν παρα
μορφωθεί άπό τήν παράδοση, άλλά ύπάρχουν τώρα μεγαλύτερες 
πιθανότητες γ ιά  μιά άναγέννηση τής σωστής έρμηνείας τοϋ μαρ
ξισμού. Ό  νεαρός Μάρξ καί ή άνθρωπιστική έρμηνεία δ λ ό - 
κ λ ή ρ ο υ  τοΰ μαρξισμοϋ πού στηρίζεται στό νεαρό Μάρξ έχει 
σέ μ ιά  τέτια κοινωνία πολλούς δυνητικούς όπαδούς. ’Αρκεί μιά 
σπίθα γ ιά  νά προκαλέσει Ικρηξη καί νά γίνει αύτή ή δυνατότητα 
πραγματικότητα.

Ή  δλο καί μεγαλύτερη έμφαση πού δίνεται στό πρόβλημα τοΰ 
άτόμου, συνοδεύεται άπό μιά συχνότερη έμφάνιση τοΰ προβλήμα
τος τής άνθρώπινης προσωπικότητας στίς κοινωνικοπολιτικές άντι-
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λήψεις τοϋ μαρξισμού. Πρόκειται γ ιά  ενα πρόβλημα πού Εχει Λε- 
λώρια παιδαγωγική βαρύτητα καί πρακτική σημασία γ ιά  τήν κα
θημερινή ζωή τοϋ άνθρώπου στή σοσιαλιστική κοινωνία. Σ ’ αύτό, 
άκριβώς, βρίσκεται ή πρωταρχική σημασία τής Αναζωογόνησης 
τής προβληματικής τοΰ άτόμου στό μαρξισμό καί τής έπανεμφάνι- 
σης τής προβληματικής τών Εργων τοΟ νεαροΰ Μάρξ, σάν προοπτι
κής γ ιά  μιά νέα θεώρηση τοΰ μαρξισμοΰ. Έ τ σ ι, αύτό πού, ιστορι
κά, είναι τό πιό παλιό στό μαρξισμό μάς διευκολύνει νά άνακαλύ- 
ψουμε τό κρυ)ψένο νόημα τών πιό πρόσφατων στρωμάτων του.

Ή  άναγέννηση τής προβληματικής τοΰ νεαροΰ Μάρξ συνδέεται 
στενά μέ τήν έκλαίκευση τών νεανικών γραφτών του. Υ πάρχει, δ
μως, σ’ αύτό κάποιος κίνδυνος καί πρέπει νά τόν έπισημάνουμε τό
σο περισσότερο, πού οί συνέπειές του είναι άπό τώρα αισθητές.

Στόν έπίλογό του στόν πρώτο τόμο τοΰ «Κεφαλαίου» γράφει δ 
Μάρξ πώς, σ’ αύτό τό Εργο, έρωτοτροποΰσε μέ τό δφος τοΰ Χέγ- 
κελ. Αύτό είναι όλοφάνερο, μάλιστα ό Λένιν Ελεγε άργότερα δτι 
άν δέν ξέρουμε τή «Λογική» τοΰ Χέγκελ είναι άδύνατο νά κατα
λάβουμε τή δομή τοΰ «Κεφαλαίου». Ά λ λά  στά νεανικά του Εργα 
δ Μάρξ δέν έρωτοτροποΰσε άπλά καί μόνο μέ τό Οφος τοϋ Χέγκελ, 
τό χρησιμοποιούσε, άπλούστατα, σάν δικό του. Αύτό ήταν φυσικό, 
άν πάρουμε ύπόψη τήν Ατμόσφαιρα τής έποχής δπου διαμορφώθη
κε πνευματικά δ Μάρξ καί τό περιβάλλον δπου κινούταν. Ό  χεγκε- 
λιανισμός ήταν τότε —  ιδιαίτερα στόν κύκλο τοΰ Μάρξ —  δχι μό
νο τής μόδας, άλλά ή έπικρατούσα φιλοσοφία, προπαντός σέ δ,τι 
άφοροΰσε τόν τρόπο τοΰ φιλοσοφεϊν. Καί αύτό βαρύνει πολύ στά 
Εργα τοΰ νεαροΰ Μάρξ καί τά ξεχωρίζει, βασικά, άπό τό δφος τών 
ώριμων Εργων του. Ό  θαυμάσιος συγγραφέας, δ Εξοχος καί λιτός 
στήν Εκφραση στυλίστας, πού ή πέννα του θεωρείται άπό τίς κα
λύτερες στή γερμανική γλώσσα τής έποχής του, χρησιμοποιούσε 
στή νεότητά του ενα άφόρητα στομφώδες, πλατιαστικό δφος, πού κά
νει τά τοτινά γραφτά του σχεδόν άκατανόητα γ ιά  τό σημερινό άνα- 
γνώστη, άν δέν Εχει εϊδικές γνώσεις γ ιά  τήν περίοδο Εκείνη. Καί 
τό χειρότερο είναι πού ό νεαρός Μάρξ είναι φοβερά στρυφνός —  
άν Επιτρέπεται νά ποΰμε κάτι τέτιο γ ιά  Ινα μεγάλο άνδρα πού τόν 
σεβόμαστε πολύ καί τόν θαυμάζουμε. Φυσικά, είναι στρυφνός κα
τά τόν «τρόπο τοΰ Χέγκελ», πράγμα άδιανόητο γ ιά  τόν αύστηρά 
άκριβολόγο Μάρξ τής κατοπινής περιόδου.

Ό  ίδιος δ Μάρξ, άλλωστε, δπως άνάφερα πιό πάνω, κορόιδευε 
λίγο άργότερα τό τοτινό του δφος καί τήν τοτινή δρολογία του. 
Σέ μερικές περιπτώσεις, λ .χ. στήν περίπτωση τής λέξης «άλλοτρί
ωση», εφτασε νά άπορίψει τήν δρολογία πού είχε χρησιμοποιήσει 
τότε. Μποροΰμε νά κρίνουμε τήν Επίδραση τής φιλοσοφίας τοΰ Χέγ
κελ μέ διαφορετικούς τρόπους καί άπό διαφορετικές πλευρές. Έ -
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γώ , ώστόσο, Ιχω  τή γνώμη δτι δποιος βλέπει Αντικειμενικά τήν I- 
ξέλιξη τής μεταχεγκελιανής φιλοσοφίας δέν μπορεΐ νά Αμφισβητή
σει πώς τό δφος ίκεΐνο τοΟ φιλοσοφεΐν έπέδρασε πολύ καιρό άρνη- 
τικά πάνω στή γερμανική φιλοσοφία καθώς καί στά φιλοσοφικά 
ρεύματα σ’ άλλες χώρες πού βρέθηκαν στή σφαίρα τής έπιροής
της·

Τ ά πράγματα γίνονται άκόμα πιό περίπλοκα γ ιά  τό λόγο δτι 
τά προβλήματα τής φιλοσοφικής άνθρωπολογίας, τά προβλήματα 
τής λεγάμενης φιλοσοφίας τοϋ άνθρώπου, δπως ή  ζωή κι δ θάνατος, 
ή εύτυχία κλπ., δέν προσφέρονται καθόλου σέ συγκεκριμένη καί 
άκριβολόγα σκέψη. Γ ιά τόν άπλούστατο λόγο δτι συχνά Ιχε ι νά 
κάνει μέ προβλήματα γ ιά  τά όποια —  δταν τά έρωτήματα τίθεν
ται μέ δρισμένο τρόπο —  δέν ύπάρχει γενικά κοιλιά άπάντηση ή 
γιατί ή άπάντηση μοιάζει περισσότερο μέ τήν ποίηση παρά μ ι τήν 
έπιστήμη καί τόν άκριβολόγο συλλογισμό. Γιά πολύν καιρό, άλλω
στε, αύτά τά Ιτσι εΓτε άλλιώς δυσκολονόητα προβλήματα τά Ιδιο
ποιήθηκαν φιλοσοφικές τάσεις πού Ιχουν άκριβώς άνυψώσει σέ 
άξίωμα τόν άνεπιστημΛνικό τρόπο σκέψης (δπως οί διάφορες τά
σεις πού συνδέονται μέ τή θρησκεία) ή τόν άσαφή τρόπο σκέψης 
(δπως οί διάφορες παραλλαγές τοϋ ύπαρξισμοϋ). Αύτό δέν ήταν 

καθόλου τυχαίο, άλλά άπόλυτα σύμφωνο μέ τήν άρχή «δποιος μοι
άζει συμπεθεριάζει». Τ ά δρια άνάμεσα στή φιλοσοφία καί τή λο
γοτεχνία σβήστηκαν (μερικοί ύποστήριξαν δτι αύτό ήταν σωστό νά 
γίνει) κι αύτό ζημίιοσε τόσο τή λογοτεχνία, πού Ιπαψε νά είναι ώ- 
ραία. δσο καί τή φιλοσοφία πού Ιπαψε νά είναι ίπιστημονική.

Αύτή ήταν ή κατάσταση στό ;ιαρξιστικό περιβάλλον μας, δταν 
ϊκρουσε τήν πόρτα μας ή άνάγκη γ ιά  μιά άναζωογόνηση τών άν- 
θρωπολογικών μελετών: άπό τό Ινα μέρος προσκρούσαμε στόν τρό
πο πού πραγματεύονταν αύτά τά προβλήματα δ Χέγκελ καί δ νεα
ρός Μάρξ, καί άπό τό άλλο στή θρησκευτική ή, άντίστοιχα, τήν 
ύπαρξιστική παράδοση. Τ ί τό παράξενο, λοιπόν, στό δτι πολλοί 
άρχισαν νά πέφτουν θύματα αύτής τής προβληματικής, Ιδιαίτερα 
νέοι πού καταπιάνονταν μέ Ινθουσιασμό μ’ αύτήν; Στό δτι πολλοί 
Ικαναν προσπάθειες νά ύπαρξιστικοποιήσουν τό μαρξισμό, νά βά
λουν μάλιστα στό Μάρξ τή σφραγίδα τοϋ ύπαρξιστή; Τ ί τό παρά
ξενο στό δτι —  καί αύτό είναι τό πιό Ιπικίνδυνο, κατά τή γνώμη 
μου —  μερικοί προσπάθησαν νά άναγάγουν σέ πρόγραμμα τίς συγ
κεχυμένες σκέψεις καί γλωσσικές Ικφράσεις καί δτι τελικά, ·ιάλι- 
στα, ξαπλώθηκε ή πεποίθηση πώς άν προσπαθούσε κανείς νά κα
θορίσει μέ άκρίβεια αύτά τά προβλήματα θά χανόταν κάτι σπου
δαίο άπό τήν ούσία τους. Καί δτι ήταν, έπομένως, σωστό στήν πε
ρίπτωση αύτή νά εξαφανίσουμε τά σύνορα άνάμεσα στή φιλοσοφία
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καί τή λογοτεχνία, δτι Ιπρεπε προγραμματικά νά έγκαταλείψουμε 
τήν έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή φιλοσοφία.

’Οπως είπαμε, ot συνέπειες αύτής τής κατάστασης είχαν γίνει 
αισθητές. ’Ιδιαίτερα σέ δ,τι άφοροϋσε τόν τρόπο τοϋ φιλοσοφεϊν 
πού υιοθέτησαν δρισ·ιένοι κύκλοι νεαρών μαρξιστών. Αύτό τό βλέ
πουμε καθαρά στήν Πολωνία. Καί είναι σοβαρό ζήτημα, θ ά  έξα- 
κολουθήσουμε νά άναπτυσσουμε τήν άνθρωπολογική προβληματική 
καί δέ θά Αποχωρήσουμε γ ιά  μόνο τό λόγο δτι στό δρόμο αύτό πα- 
ρουσιάσθηκαν κίνδυνοι, άλλά πρέπει νά δοϋμε καθαρά τούς κιν
δύνους πού άπειλοϋν έδώ τόν έ π  ι σ τ  η μ ο ν ι κ ό χ α ρ α 
κ τ ή ρ α  τής φιλοσοφίας, πρέπει νά άνπδράσουμε ένεργά σ’ αύ- 
τούς, άν δέν θέλουμε νά βλάψουμε τή φιλοσοφία, γενικά, καί τή 
φιλοσοφική άνθρωπολογία, Ιδιαίτερα.

’Αρχίζω μέ τή θέση δτι τή φιλοσοφία τοϋ άνθρώπου μποροΰμε 
νά τή μελετήσουμε καί νά τήν άναπτύξουμε μέ δλη τήν αύστηρή 
άκρίβεια τής φιλοσοφικής σκέψης καί χωρίς νά ζημιώσουμε τόν 
έπιστημσνικό χαρακτήρα τής φιλοσοφίας. "Οτι μποροΰμε καί πρέ
πει νά Οριοθετήσουμε τίς περιοχές τής φιλοσοφίας καί τής λογοτε
χνίας γ ιατί καί ot δυό τους είναι άρμόδιες νά πραγματεύονται αύ
τά τά προβλήματα άλλά μέ διαφορετικούς τρόπους, Ιδιαίτερα δ
σον άφορά τό δφος.

Τ ά  προβλήματα τοΰ άνθρώπου, τά προβλήματα τοΰ άτόμου βρί
σκονται στό κέντρο τοΰ ένδιαφέροντος τής λογοτεχνίας. Είναι, λοι
πόν, φυσικό καί κατανοητό τά πιό σοβαρά προβλήματα τής φιλοσο
φίας τοϋ άνθρώπου νά καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο στά μυθι
στορήματα, τά θεατρικά Ιργα καί τά ποιήματα. 'Ωστόσο, παρουσιά
ζονται κατά τή γνώμη ^ιου μέ διαφορετικό τρόπο, άπ’ δ,τι στή φι
λοσοφία, γιατί, Ικτός άπό άλλα, στό ?ργο τέχνης στή λύση τών 
γενικών προβλημάτων φτάνουμε Ιχοντας γ ιά  βάση τό συγκεκριμέ
νο, δηλαδή τό άνθρώπινο άτομο, ένώ, άντίστροφα, ή φιλοσοφία 
προχωρεί άπό τό γενικό στό συγκεκριμένο, στό άτομικό. Υποστη
ρίζεται συχνά δτι αύτή ή διαφορά συσκοτίζεται στίς δριακές περι
πτώσεις, λ .χ. στή λογοτεχνία φιλοσοφικοΰ χαρακτήρα (δπως στόν 
Κ άφ κα ). Αύτό είναι σωστό, άλλά δέν άλλάζει τή  βασική άρχή. 
Τόσο περισσότερο μάλιστα πού προστίθεται καί τό ζήτημα τοΰ ύ
φους στήν άνάλυση τών προβλημάτων. Στή λογοτεχνία μπορούμε 
καί όφείλουμε νά χρησιμοποιούμε τίς μεταφορικές έκφράσεις, μπο
ρούμε νά κατασκευάζουμε Ινα διαφορετικό, άλλόκοτο κόσμο, ίν  αύ
τό βοηθάει στό νά άντιληφθοΰμε κάτι πού είναι μέν αίσθητό άλλά 
δυσκολοέκφραστο, ιδιαίτερα δταν πρόκειται γ ιά  συναισθή<ιατα. Τέ- 
τιος είναι, άκριβώς, δ κόσμος τοϋ Κάφκα καί τό δφος του, πού 
τοϋ έπιτρέπει νά μεταδίδει δρισμένες συναισθηματικές Ιμπειρίες. 
Είναι, δμως, άπαράδεκτο νά μεταφέρουμε στή φιλοσοφία Ινα τέτιο
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δφος. Αύτό προσπάθησαν νά κάνουν, κάποτε, ot ύπαρξιστές, άλλά 
τά ύβρίδια πού προέκυψαν δέν είναι ούτε σοβαρή φιλοσοφία οδτε 
καλή λογοτεχνία. "Οταν, δμως, φτάνουν στό σημείο νά διατυπώ
νουν ενα πρόγραμμα, δπου ή συγκεχυμένη Εκφραση τής σκέψης Α
νάγεται σέ χαρακτηριστικό γνώρισμα τής φιλοσοφίας καί, δταν Επι
πλέον, διακηρύχνουν δτι κάθε παραβίαση τοϋ συγκεχυμένου αύτοϋ 
τρόπου Εκφρασης συνεπάγεται τόν κίνδυνο νά μάς διαφύγουν σπου
δαία μηνύματα, τότε γίνεται φανερό δτι οΐ ύπέρμαχοι τών άπόψε- 
ων αύτών Εχουν θολούρα στό κεφάλι τους πού θέλουν νά τήν πα
ρουσιάσου'/ σάν άρετή.

Δυό τουλάχιστον προϋποθέσεις πού άφοροϋν τήν Ακρίβεια στήν 
Εκφραση τής σκέψης καί μιά πού άφορδ τήν ούσία πρέπει, κατά 
τή γνώμη μου, νά Εκπληρώνει ή μαρξιστική φιλοσοφία τοϋ άν
θρώπου.

Πριν Απ’ δλα πρέπει νά ξεχωρίζουμε τά Ερωτήματα στά δποία 
μποροϋ;ιε νά δώσουμε λογική ΑπΑντηση Από τά Ερωτήματα στά δ
ποία, γενικά, δέν μποροϋμε νά Απαντήσουμε. Αύτή ή διάκριση —  
πού δέν Ιχει τίποτε τό κοινό μέ τή διαίρεση τών προτάσεων άπό 
τούς νεοθετικιστές σέ προτάσεις μέ νόημα καί σέ προτάσεις δίχως 
νόημα (πολλά Ερωτήματα πού οί νεοθετικιστές τά χαρακτήρισαν 
χωρίς νόημα μποροδν νά βροϋν άπάντηση) —  Ιχει μεγάλη σημα
σία. Πόσες φιλοσοφικές διαμάχες δέ χρωστοϋν τή μακροζοιία τους 
Αποκλειστικά καί μόνο σέ κακοδιατυπω*ιένα Ερωτήματα! Πρέπει, 
Ακόμη, νά Εχουμε ύπόψη δτι τό νά λέμε δτι δέν μποροϋμε ν’ Απαν
τήσουμε σ’ Ενα Ερώτημα είναι κι αύτό μιά Απάντηση καί κάποτε 
μιά πολύ σημαντική άπάντηση.

"Οσο γ ιά  τόν τρόπο πού Εκφράζεται ή άνθρωπολογική σκέψη, 
πρέπει νά ύπογραμμίσουμε τή σημασία ένός γενικής Ισχύος κανό
να: δταν χρησιμοποιούμε δρισμένες Εκφράσεις πρέπει νά προσπα
θούμε νά δρίζουμε μέ δσο τό δυνατό μεγαλύτερη άκρίβεια τό νόη
μά τους. Αύτό δέ ση)ιαίνει μόνο δτι πρέπει νά δίνουμε τόν δρισμό 
τής κάθε Εννοιας, άλλά κυρίως δτι πρέπει νά άποφεύγουμε τήν 
πολυσημία τών λέξεοιν, καθορίζοντας τή σημασία τής κάθε μιας 
καί προσέχοντας νά μή συγχέουμε τίς διάφορες σημασίες στή δια
δρομή τοΰ Γδιου συλλογισμού. Αύτή είναι πολύ συνηθισμένη μέθο
δος, γνωστή σάν σημασιολογική ΑνΑλυση, πού λαθε<ιένα ταυτίζε
ται μέ τό νεοθετικισμό. Είναι άλήθεια δτι, Ιστορικά, ot νεοθετικιστές 
είναι Εκείνοι πού κυρίοις συνέβαλαν στή διάδοση αύτής τής μεθό
δου, άλλά Επειδή Εχει τεχνικό χαρακτήρα, δέ μπορεί νά τή διεκδι- 
κεί καμιά φιλοσοφική σχολή. Ά ν  Εφαρμόζαμε αύτή τή μέθοδο μέ 
δλη τή συνέπεια, μερικά προβλήματα θά Επαυαν νά είναι προβλή
ματα καί θά Εξαφανίζονταν, πιθανόν, ot λόγοι ύπαρξης τής μιδς 
ή τής άλλης φιλοσοφικής σχολής. 'Ε νας τέτιος περιορισμός τοΰ
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άριθμοϋ τών προβλημάτων καί τών σχολών δέ θά ζημίωνε τήν ύ- 
πόθεση.

Ό σ ον άφορά, τέλος, τήν ουσία, θέλουμε νά κάνουμε μιά μόνο 
γενική σύσταση στή σύγχρονη φιλοσοφική άνθρωπολογία: νά χρη
σιμοποιεί δσο τό δυνατόν περισσότερο τά πορίσματα τών ειδικών 
έπιστημών σχετικά μέ τόν άνθρωπο, προσέχοντας πάντοτε νά μήν 
άντιφάσκουν ot θέσεις της στά δεδομένα τών ειδικών έπιστημών. 
Αύτή είναι βέβαια μιά πολύ μικρή άπαίτηση, άλλά, άν τήν παρα
γνωρίζουμε, καμιά Ιρευνα δέ μπορεΐ νά προβάλει τήν άξίωση δτι 
είναι έπιστημονική.
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Κεφάλαιο 1

Ή  μαρξιστική Αντίληψη γιά τό δτομο

"Ας άρχίσουμε μέ μιά κοινότοπη άλήθεια: κεντρικό πρόβλημα 
τοΰ κάθε σοσιαλισμοϋ —  τόσο τοΰ ουτοπικού δσο καί τοϋ έπιστημο- 
νικοΰ —  είναι δ άνθρωπος μέ δλα τά προβλήματά του. Κ αί μάλιστα 
δχι δ άφηρημένος άνθρωπος, δχι δ άνθρωπος γενικά, άλλά τό συγ
κεκριμένο άνθρώπινο άτομο.

Ή  άναμφίβολα κοινότοπη αύτή άλήθεια Ιχει σέ δρισμένες περι
στάσεις —  δσο καί άν αύτό φαίνεται παράδοξο —  τό χαρακτήρα 
μιάς μεγάλης άνακάλυψης. Δέν μποροΰμε δηλαδή νά καταλάβουμε 
τό νόημα τοΰ σοσιαλισμοΰ, τίς θεωρητικές του προϋποθέσεις καί τήν 
πρακτική έφαρμογή του, άν δεν κατανοήσουμε αύτή τήν άλήθεια.

Τ ά σοσιαλιστικά ρεύματα γεννήθηκαν, πάντοτε, άπό μιά δια
μαρτυρία Ινάντια σέ μιά άπάνθρωπη πραγματικότητα, ένάντια 
στήν έκμετάλλευση τοΰ άνθρώπου άπό τόν άνθρωπο, ένάντια στό 
μίσος στίς διανθρώπινες σχέσεις. Τά συνθήματα τής μεγάλης γαλ
λικής έπανάστασης «Ελευθερία, ’Ισότητα, ’Αδελφοσύνη» έκφρά- 
ζουν τίς πανανθρώπινες έπιδιώξεις, πού σέ διαφορετικές Ιποχές π ή 
ραν διαφορετικό περιεχόμενο καί Ιξαγγέλθηκαν μέ διαφορετική 
μορφή. Οί ρίζες αυτών τών τάσεων καί τοποθετήσεων βρίσκονται 
πιθανόν, δπως πιστεύει δ Κέλες - Κράντς, στίς έποχές τοΰ άγώνα 
τής πρωτόγονης κοινότητας ένάντια στά πρώτα στοιχεία τοϋ ταξι- 
κοΰ κοινωνικοΰ συστήματος πού είχαν άρχίσει νά τή διασποϋν. 
ΤΗταν, πάντως, —  άνεξάρτητα άπό τή μορφή πού πήραν, θρη
σκευτική ή λαϊκή, ούτοπική ή έπιστημονική, —  Ικφραση μιάς δια
μαρτυρίας, άν καί δχι πάντοτε ένός άγώνα, πού ή άφετηρία του 
ήταν κάθε φορά δ ζωντανός άνθρο>πος, μέ τά βάσανά του καί τίς 
έλπίδες του γ ιά  Ινα καλύτερο αδριο. Γ ι’ αύτό άκριβώς κάθε σο
σιαλισμός είναι μιά θεωρία τής εύτυχίας, άν καί κάθε μορφή τοϋ 
σοσιαλισμοΰ δέν είναι πάντοτε μιά θεωρία τοϋ άγώνα, τοΰ αύθεν- 
τικοΰ άγώνα, γ ι’ αύτή τήν εύτυχία. "Οποιος ώστόσο δέ βλέπει δ-
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τι στό κέντρο τής σοσιαλιστικής Ιδέας βρίσκεται δ άνθρωπος, παρα
βλέπει σ’ αύτή τό σπουδαιότερο καί δέν καταλαβαίνει τό νόημά 
της.

Ό  μαρξισμός δέν άποτελεΐ, άπ’ αύτή τήν άποψη, έξαίρεση, άλλά 
τοποθετείται στήν πλαγιά τροχιά τής Ιστορικής έξέλιξης τής σο
σιαλιστικής Ιδέας. Ή  σοσιαλιστική ίδέα μπόρεσε νά πάρει μιά 
νέα, ώριμότερη μορφή μέσα σέ νέες, πιό έξελιγμένες συνθήκες, δ
ταν οί διανθρώπινες σχέσεις άποκάλυπταν δλο καί πιό καθαρά τό 
χαρακτήρα τους καί ή πρόοδος τής τεχνικής έκανε δυνατό 5,τι ώς 
τότε είχε παραμείνει στή σφαίρα τής ούτοπίας. Αύτός ήταν δ έπι- 
στημονικός σοσιαλισμός τοϋ Μάρξ, πού άλλαξε Ικ  θεμελίων πολλά 
άπό τόν προηγούμενο σοσιαλισμό, άλλά δέν άλλαξε τήν άφετηρία 
του, πού παρέμεινε τό άτομο καί τά προβλήματά του.

Σ’ Ινα άρθρο του πολεμικής ίγραφε δ Μάρξ στά 1844:

Μιά κ ο ι ν ω ν ι κ ή  Ιπανάσταση Ικφράζει γ ιά  τό λόγο 
αύτό τήν άποψη τοϋ σ υ ν ό λ ο υ ,  γ ια τ ί. . .  άποτελεΐ μιά 
διαμαρτυρία τοϋ άνθρώπου Ινάντια σέ μιάν άνάξια άπανθρωπι- 
σμένη ζωή, γ ιατί άφετηρία της είναι τό χωριστό, τό π ρ α γ 
μ α τ ι κ ό  ά τ ο μ ο ,  γιατί είναι ή άντίδραση τοϋ άτόμου I- 
νάντια στήν άποι;ιόνωσή του άπό τήν κ ο ι ν ό τ η τ α ,  πού 
είναι ή ά λ η θ ι ν ή κοινότητα τών Ανθρώπων, ή ά ν θ ρ ώ- 
π  ι ν η ούσία.

Μπλεγμένο στήν κοινωνία, τό άτομο είναι κοινωνικό άπό τήν 
προέλευση καί τό χαρακτήρα του, άλλά παραμένει, μέ δρισμένη 
ϊννοια. αύτόνομο. Καί, εϊτε μιλοϋμε γ ιά  τίς τάξεις καί τήν πάλη 
τους, είτε γ ιά  τούς νόμους πού διέπουν τήν ιστορία, τό πραγ»ιατικδ 
Αντικείμενο τών Ινδιαφερόντων μας καί τό πραγματικό άντικείμενο 
τής δράσης μας είναι πάντοτε τό πραγματικό καί συγκεκριμένο άτο
μο, δ άληθινός δημιουργός τής ιστορίας. Ό  Μάρξ δέν άμφέβαλλε 
γ ι’ αύτό ούτε στά νεανικά του χρόνια, οδτε στήν ώριμη ήλικία του.

Ά πό  τό πρώτο ξεκίνη*ια τών θεωρητικών του έρευνών, δ Μάρξ 
είχε σάν άφετηρία τό ζωντανό άνθρώπινο άτομο. Πάνω σ’ αύτό τό 
έδαφος άκριβώς, Ακολουθώντας τόν Φόυερμπαχ. κήρυξε τόν πόλε
μο ένάντια στόν ιδεαλισμό, Ιδιαίτερα ένάντια στό χεγκελιανό Ιδεα
λισμό: ή πρώτη του ϊγνοια είναι δ ζωντανός, δ πραγματικός άν
θρωπος.

’Εντελώς άντίθετα άπό τή γερμανική φιλοσοφία πού κατεβαί
νει άπό τόν ούρανό στή γή , έδώ άνεβαίνουμε άπό τή γή  στόν 
ούρανό. Αύτό σημαίνει δτι δέν ξεκινάμε άπό τό τί λένε. φαντά
ζονται, Αντιλαμβάνονται ot άνθρωποι, οδτε άπό τούς άνθρώπους 
Ιτσι δπως άλλοι τούς περιγράφουν, τούς σκέφτονται, τούς φαν
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τάζονται, τούς Αντιλαμβάνονται, γ ιά  νά φτάσουμε υστέρα στους 
άνθρώπους μέ σάρκα καί όστά. Ξεκινάμε άπό τούς πραγματικούς, 
δραστήριους άνθρώπους καί πάνω στή βάση τής πραγματικής 
διαδικασίας τής ζωής τους δείχνουμε τήν άνάπτυξη τών Ιδεολο
γικών άντανακλάσεων καί άπηχήσεων αύτής τής διαδικασίας 
τής ζ ω ή ς . . . Δέν καθορίζει ή συνείδηση τή  ζωή, άλλά ή ζωή 
καθορίζει τή συνείδηση. Σύμφωνα μέ τήν πρώτη μέθοδο, άφε- 
τηρία είναι ή συνείδηση, παρμένη σάν τό ζωντανό άτομο. Σύμ
φωνα μέ τή δεύτερη μέθοδο, πού άντιστοιχεί στήν πραγματική 
ζωή, άφετηρία είναι τά Γδια τά πραγματικά καί ζωντανά άτο
μα καί ή συνείδηση έξετάζεται «ιονάχα σάν ή δ ι κ ή  τ ο υ ς  
συνείδηση1.

Καί σ’ 2να άλλο μέρος τοϋ ίδιου ίργου γράφει δ Μάρξ:

Οί προϋποθέσεις άπ’ δπου ξεκινάμε δέν είναι αύθαίρετες, δέν 
είναι δόγματα, άλλά πραγματικές προϋποθέσεις πού ή άφαίρεσή 
τους μπορεί νά γίνει μονάχα στή φαντασία. Είναι τά πραγματι
κά άτομα, ή δραστηριότητά τους καί οί ύλικοί δροι τής ζωής 
τους, τόσο αύτοί πού τούς βρήκαν νά ύπάρχουν, δσο καί έκεΓνοι 
πού τούς δημιούργησαν μέ τή δική τους δραστηριότητα. Αύτές 
οί προϋποθέσεις μποροΟν, Ιτσι, νά διαπιστωθούν μέ καθαρά έμ- 
πειρικό τρόπο. Ή  πρώτη προϋπόθεση κάθε άνθρώπινης Ιστορίας 
είναι, άσφαλώς, ή ύπαρξη ζωντανών Ανθρώπινων άτόμων*.

Τό άτομο είναι κοινωνικό άτομο καί σάν τέτιο πάντοτε μπλεγ
μένο στίς κοινωνικές συνθήκες. Αύτό δ Μάρξ τό κατάλαβε πολύ 
νωρίς, άλλά ή άφετηρία είναι πάντοτε τό ά τ ο μ ο .

Τ ά άτομα Ιχουν ξεκινήσει πάντοτε Από τόν έαυτό τους, άλλά 
φυσικά άπό τόν έαυτό τους μέσα στίς δοσμένες Ιστορικές συνθή
κες καί σχέσεις καί δχι άπό τό «καθαρό άτο;ιο», δπως τό έν- 
νοοΰν οί Ιδεολόγοι*.

Ά πό  τήν έποχή τής « Ά γ ια ς  Οικογένειας», δταν ϊγραφαν στόν 
πρόλογό τους πώς δ χειρότερος έχθρός τοϋ πραγματικού Ανθρωπι
σμού είναι δ σπιριτουαλισμός, πού στή θέση τοϋ πραγματ-.κοϋ Ατο
μικού άνθρώπου τοποθετεί τήν «αύτογνωσία», δ Μάρξ καί δ Έ ν -  
γκελς έπανέλαβαν πολλές φορές δσα είχαν γράψει σέ κείνο τό Ιρ- 
γο: δτι τήν ιστορία τή φτιάχνουν πραγματικοί άνθρωποι καί δτι 
δέν είναι ή Ιστορία πού χρησιμοποιεί τούς άνθρώπους γ ιά  νά πραγ

1. Κ. M ip; - Φ. ΈνγκβΧς, «Ή γερμανική ιδεολογία», Ικ8. Γχούτενμπίργκ, 
’Αθήνα, 3. 67 - 8.

2. Στό 16ιο, 3. 6 0 -1 .
3. Στό ίδιο, 3. 116.
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ματοποιήσει τούς σκοπούς της. Ό  άνθρωπος φτιάχνει τήν Ιστορία, 
πού δέν είναι άλλο παρά ή δράση του.

Αύτή ή σκέψη θά διατυπωθεί άργότερα μέ Εμφοβη καί σαφή
νεια στήν «Κριτική τής πολιτικής οίκονομίας» τό 1857. Μιλώντας 
γ ιά  τήν παραγωγή δ Μάρξ γράφει Εκεί:

"Ατομα πού παράγουν μέσα στήν κοινωνία —  ή κοινωνικά, 
έπομένως, καθορισμένη παραγωγή άπό άτομα —  είναι, φυσικά, 
ή ά φ ε τ η ρ ί α .

Δέ χωράει Αμφιβολία δτι άφετηρία τοϋ Μάρξ, τόσο στά νεανι
κά του χρόνια δσο καί κατοπινά, είναι τό πραγματικό άνθρώπι
νο άτομο. Τήν καλύτερη μαρτυρία γ ι’ αύτό άποτελοϋν τά κείμενα 
τοϋ Μάρξ. Έ ν α  άλλο πρόβλημα είναι άν αύτή ή θέση τοϋ άτόμου στό 
σύστημα τοϋ Μάρξ —  σάν άφετηρία καί σάν σκοπός —  θεμελιώνε
ται θεωρητικά. "Η  μ’ άλλα λόγια: άν δ μαρξισμός, παίρνοντας 
σάν άφετηρία τό άτομο, Εχει μιά δική του άντίληψη γ ιά  τό άτομο 
καί άν —  στό φώς τοϋ συστήματός του —  μπορεΐ γενικά νά τήν 
Ιχε ι. Αύτό τό έρώτημα μπορεΐ νά φαίνεται περίεργο, άλλά δέ 
μποροΰμε νά τό άποκλείσουμε, Εστω καί μόνο γ ιά  τό λόγο δτι 
άπστελεί πραγματικό θέμα διαμάχης.

Υπάρχει λ .χ. Ενας πολωνός νεοθωμιστής, πού άμφιβάλλει γι* 
αύτό τό πράγμα άν καί δέν άπορίπτει ρητά τήν άποψη τών Ιν 
δπλοις συναδέλφων του, δπως λ .χ. τών Ζάν Λακρουά, Καλβέζ, 
Κοτιέ ή ΤΙιέρ Μπιγκό, πού ΘεωροΟν τόν άνθρωπισμό σάν χαρα
κτηριστικό γνώρισμα τοϋ μαρξισμοϋ. "Αλλωστε, πρέπει ν’ άνα
φέρουμε έδώ δτι δ Καλβέζ βλέπει τό μαρξισμό σάν μιά πλήρη 
καί συστηματική θεωρία τοϋ άνθρώπου.

Δέν είναι Ιπίσης παράξενο, δτι δ συγκαιρινός ύλιστής δέν 
άναγνωρίζει καί δέν Επεξεργάζεται καμιά φιλοσοφική Εννοια 
τοϋ άνθρώπου καί αύτό δχι τόσο έξαιτίας τής ύλιστικής φιλο
σοφικής άποψής του. δσο έξαιτίας τών μεθοδολογικών του άρ- 
χών, πού, στήν ούσία τους, δέ διαφέρουν άπό τή μεθοδολογία 
τοϋ θετικισμού καί τοΟ νεοθετικισμοΟ. Κ αί άν, γ ιά  τό λόγο αύτό, 
θά ήταν δύσκολο νά βροϋμε στόν κλασικό υλισμό μιά ξεχωριστή 
φιλοσοφική άνθρωπολογία, γ ιατί κατ’ αύτόν δ άνθρωπος δέ δια
φέρει ούσιαστικά άπό τό ζώο, στό σύγχρονο ύλισμό προβάλλεται 
στήν πρώτη θέση τό μεθοδολογικό Επιχείρημα, πού άρνιέται τή 
δυνατότητα μιάς φιλοσοφικής θεωρίας τοΰ άνθρώπου, καί συνά
μα άμφισβητεί κάθε δικαίωμα ύπαρξης στή μεταφυσική πού 
εΤναι, τάχα, λείψανο μιάς περασμένης Εποχής καί μεγάλη πλά
νη τής άνθρωπότητας.*

•1. Σ. Σζ-.εζέζν.:, -Λογικό καί iiw .x d ·,  Κρακοβία, ο. 2 2 4 -5 . 
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Καταπληκτική άποψη —  έκτός άν παραδεχτούμε έξ δρισμοΰ, δτι 
μιά έννοια τοϋ άτόμου είναι δυνατή μόνο στή βάση τοϋ χριστιανικού 
περσοναλισμού —  άλλά συνάμα καί χαρακτηριστική. 'Η  έλλειψη 
μαρξιστικών μελετών πάνω στό θέμα συνέβαλε γ ιά  πολλές δεκα
ετίες στό νά έμφυτευθεΐ στό μυαλό τών άνθρώπων ένα δρισμένο 
στερεότυπο τοϋ μαρξισμού, πού στό λεξιλόγιό του δέν έχει, γενικά, 
καμιά θέση, τό πρόβλημα τοΰ άτόμου.

Δέν μπορούμε νά κατηγορήσουμε γ ι ’ αύτά καθόλου τούς μή μαρ
ξιστές διανοητές, γιατί παρόμοιες άμφιβολίες παρατηρούνται καί 
στούς μαρξιστικούς κύκλους. Καί μάλιστα δχι μόνο άνάμεσα στούς 
δογματικούς έρμηνευτές τού μαρξισμού, πού γ ι’ αύτούς ή κατεστη
μένη παράδοση έχει γίνει δόγμα καί πού δέν είναι σέ θέση νά κα
ταλάβουν τήν άνθρωπιστική ούσία τής μαρξιστικής κοινωνιολογίας 
καί ίστοριοσοφίας. Πρόκειται έδώ γ ιά  τάσεις, πού άλλωστε κατη- 
γοροΰνται γ ιά  άναθεωρητισμό καί πού —  κατά τή γνώμη μου ά- 
δικαιολόγητα —  ξεκινούν άπό τήν άποψη τού Λούκατς άπό τήν 
έποχή τού έργου του «'Ιστορία καί ταξική συνείδηση». Ε πειδ ή  μιά 
τέτια «οίκογένεια λουκατσιστών», δπως τούς λένε μερικές φορές 
σέ μάς, ύπάρχει τόσο στήν Πολωνία δσο καί στή Γαλλία καί πιθα
νόν κι άλλοΰ, άξίζει τόν κόπο ν’ άφιερώσουμε λίγα λόγια σ’ αύτό 
τό πρόβλημα γ ιά  νά διαλύσουμε μιά —  κατά τή γνώμη μου —  6- 
λοφάνερη παρανόηση.

Στό έργο του «Ιστορία καί ταξική συνείδηση» δ Λούκατς άνα- 
πτύσσει τήν άποψη δτι δέ μπορούμε νά κατανοήσουμε τό «σύνολο 
τής Ιστορικής πορείας» ξεκινώντας ά π ό  τ ή  θ έ σ η  τ ο ΰ  
ά τ ό μ ο υ  —  πού νοείται έδώ άπομονωμένο άπό τήν κοινωνική 
ίμάοα (δπως στόν ύπαρξισμό ή τόν περσοναλισμό). Είναι μιά σω
στή θέση άπό τήν άποψη τοΰ μαρξισμοϋ, γ ιατί Ινα έτσι νοούμενο 
άτομο άποτελεΐ κοινωνικό πλάσμα.

Ά π ’ αύτή τή βάση ξεκινάει σήμερα ή άποψη δτι, σύμφωνα μέ τό 
Λούκατς, δέν ύπάρχει στό μαρξισμό θέση γ ιά  μιά έννοια τοΰ άνθρώ- 
πινου άτόμου, άλλά μόνο γ ιά  έννοιες, δπως δμάδα, κοινωνική τάξη, 
κλπ., ’Εντελώς άδικαιολόγητη θέση, έφόσον δέν άπορέει, πραγμα
τικά, άπό τή θέση τοΰ Λούκατς, πού σύμφωνα μ’ αύτήν είναι άδύ- 
νατο νά κατανοήσουμε τό σύνολο τής ιστορικής πορείας ξεκινώντας 
άπό τό μεμονωμένο άτομο. Τό νά συνάγεται άπ’ αύτό δτι δέν ύ- 
πάρχει θέση στό μαρξισμό γ ιά  τήν έννοια τοΰ μεμονωμένου άτόμου 
είναι άνακολουθία. Ά κόμα λιγότερο άπορέει αύτή ή θέση άπό τά 
λόγια τοΰ Μάρξ —  πού τά έπικαλοΰνται έπίσης οί όπαδοί αύτής 
τής θεωρίας —  δτι ή ούσία τοϋ άνθρώπου δέν είναι μιά ά^αίρεση 
πού ένυπάρχει στό κάθε άτομο, άλλά τό σύνολο τών κοινωνικών 
σχέσεων. Αύτά τά λόγια έκφράζουν μόνο μιά διαμαρτυρία του ϊ- 
νάντια στή μονομέρεια τοΰ νατουραλισμού καί οέ μποροΰν, σί καμιά
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περίπτωση, νά έρμηνευθοϋν σάν άρνηση τής ϊννοιας τοΰ άτόμου άπό 
τό Μάρξ.

Ά λ λά  οδτε ή έπίκληση τοΟ άξιώματος δτι σιό κομμουνιστικό 
σύστημα συγχωνεύεται τό συμφέρον τοϋ άτόμου μέ τό κοινωνικό 
συμφέρον, δτι ταυτίζεται μ ’ αύτό, μπορεί ν’ άποτελέοει έπιχείρημα 
γ ιά  τήν άποψη δτι είναι άδύνατο νά ύπάρξει μ ιά  Svvoia τοϋ άτό
μου στή βάση τοΟ μαρξισμού. Ή  σύμπτωση τών συμφερόντων τοϋ 
άτόμου καί τής κοινωνίας δέ σημαίνει καθόλου δτι τό άτομο παύει 
νά ύπάρχει μέ τήν έννοια τοϋ πραγματικοϋ του είναι (αύτό θά ή
ταν, τουλάχιστο, παράξενο) ή τών έπιδιώξεών του άλλά μόνο δτι 
τό άτομο δέ θά θεωρεί καλό γ ιά  τόν έαυτό του δ,τι δέν είναι καλό 
άπό κοινωνική άποψη (πράγμα πού, φυσικά, δέν άποκλείει τό γε 
γονός δτι ?να μεγάλο μέρος τής άτομικής ζωής, γενικά, δέ μπορεί 
νά ύποβληθεϊ σέ μιά τέτια άξιολόγηση, είναι δηλαδή κοινωνικά ά- 
διάφορο) \

Αύτή ή διαμάχη θέτει, ώστόσο, σέ δλη του τήν δξύτητα τό πρό
βλημα τής άντίληψης τοϋ μαρξισμοϋ γ ιά  τό άτομο. Αύτό θ’ άποτε- 
λέσει τό κεντρικό θέμα στή συνέχεια τής άνάλυσής μας.

Σ ή μ ε ρ α  μάς φαίνεται κοινοτοπία ή θέση τοϋ Φόυερμπαχ 
δτι άφετηρία τής φιλοσοφίας είναι δ ζωντανός άνθρωπος, τό άπό 
σάρκα καί όστά άτομο, πού άποτελεί μέρος τής φύσης. Ά π ό  ιστο
ρική δμως άποψη, αύτή ή θέση ήταν μιά τολμηρή άνακάλυψη 
πού —  δπως συνήθιζε νά λέει δ Μάρξ —  ξανάστηνε στά πόδια 
της τή χεγκελιανή φιλοσοφία έκείνης τής έποχής.

Ή  φιλοσοφία τοϋ Φόυερμπαχ, άν καί έπικρίθηκε δριμύτατα άπό 
τό Μάρξ γ ιά  τό νατουραλισμό της, πού δέν Ιπαιρνε ύπόψη τήν ι
στορία, διαδραμάτισε κεφαλαιώδη ρόλο στήν άνάπτυξη τοϋ ύλι- 
σμοϋ, γιατί πραγματοποίησε μιά ριζική στροφή άπό τή θεοκεντρι- 
κή στήν άνθρωποκεντρική άνθρωπολογία καί σέ συνέχεια καί στή 
φιλοσοφική θεώρηση τοΰ κόσμου. Είναι άλήθεια πώς ήταν μιά 
άνθρωπολογία πού δέν έπαιρνε ύπόψη —  τουλάχιστο δχι άρκετά 
καί δπως θά Ζπρεπε —  τό ρόλο τοΰ ίστορικοΰ καί κοινωνικού παρά
γοντα στή διαμόρφωση τής άντίληψης γ ιά  τό άτομο καί γ ιά  τό 
λόγο αύτό ήταν περιορισμένη.

Ά λ λά  είναι έπίσης άλήθεια δτι σήμαινε μιά ριζική Απομάκρυν
ση άπό τή θεοκεντρική καί, έπομένως, τήν έτερόνομη έρμηνεία 
τοΰ άνθρώπινου κόσμου, μιά άπομάκρυνση πού χωρίς αύτή θά ή 
ταν άδύνατο νά έδραιωθεΐ ό υλισμός, νά ύπερνικηθεΐ ή έπίδραση

5. Τά πιό πάνω προβλήματα δέν είναι δική μου έπινόηση. Τά άντιμετώ- 
πιοα οέ συζητήσει; κατά τή διάρ<κ£:α ένός πανεπιστημιακοί) σεμιναρίου πού 
διεύθυνα δ Τδιος κα! πού ήταν αφιερωμένο ατή φιλοσοφική άνθρωπολογία. 
Δικαιολογημένα, λοιπόν, μποροΟμε νά Οποθέσουμε πώς μποροΟν ν’ άνακινη- 
θοΟν κι άλλοΟ.



τοΟ Χέγκελ. Καθόλου παράξενο, λοιπόν, δτι διαδραμάτισε σοβαρό 
ρόλο στήν πνευματική έξέλιξη τών Ιδρυτών τοΰ μαρξισμού, πράγ
μα που, δστερα άπό πολλά χρόνια, θά τονίσει δ Ενγκελς στό ίρ· 
γο του γ ιά  τό Φόυερμπαχ. Καθόλου παράξενο, έπίσης, δτι ό Μάρξ
—  παρά τήν κριτική πού άσκησε στόν άνθρωπολογισμό τοΟ Φόυερ
μπαχ —  υΐοθετεϊ πέρα γ ιά  πέρα α ύ τ ή  τ ή ν  π λ ε υ ρ ά  
τών άπόψεών του.

Ά φετηρία είναι, ϊτσι, δ ξέχωρος άνθρωπος, νοημένος σάν ζων
τανό άτομο άπό σάρκα καί 4στά, σάν δείγμα ένός βιολογικού εί
δους, σάν μέρος τής φύσης. Αύτό είναι τό πρώτο στοιχείο τής μαρ- 
ξικής ύλιστικής Αντίληψης γ ιά  τό άτομο.

Ό  άνθρωπος είναι άμεσα φ υ σ ι κ ό  δ ν. Σάν φυσικό 
δν καί σάν ζωντανό φυσικό δν είναι, κατά Ινα μέρος, προικι
σμένος μ έ  φ υ σ ι κ έ ς  δ υ ν ά μ ε ι ς ,  μ έ  ζ ω 
τ ι κ έ ς  δ υ ν ά μ ε ι ς ,  ε ί ν α ι  Ι ν α  ο ρ ώ ν  φυσικό δν. 
Αύτές ο[ δυνάμεις ύπάρχουν μέσα του σάν προδιαθέσεις καί ι
κανότητες, σάν δ ρ μ έ μ φ υ τ α .  Κατά τό άλλο μέρος, σάν 
φυσικό, ύλικό, αισθανόμενο, άντικειμενικό δν, είναι Ινα πάσχον, 
έξαρτημένο καί περιορισμένο δν, δπως τό ζώο καί τό φυτό. Αύ
τό σημαίνει δτι τά άντικείμενα τών δρμεμφύτων του ύπάρχουν 
Ιξω άπ’ αύτόν σάν ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν α  άνεξάρτητα άπ’ αύ
τόν, άλλά αύτά τά  άντικείμενα είναι ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν α  
τών ά ν α γ  κ ώ ν του, ούσιαστικά άντικείμενα, Απαραίτητα 
γ ιά  τήν άσκηση καί έπιβεβαίωση τών ούσιαστικών του δυνά
μεων. Τό γεγονός δτι δ άνθρωπος είναι Ινα έ ν σ ώ μ  α τ ο, 
ζωντανό, πραγματικό, αισθανόμενο, Αντικειμενικό δν μέ φυσικές 
δυνάμεις, σημαίνει δτι Ιχε ι π ρ α γ μ α τ ι κ ά ,  α ι σ θ η τ ά  
Α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α  σάν άντικείμενο τής ύπαρξής του καί τής ζω
τικής του έκδήλωσης, ή δτι μπορεΐ νά έ κ δ η λ ώ σ ε ι  τή ζωή 
του μόνο σέ πραγματικά, αίσβητά Αντικείμενα. Νά ε ί σ α ι  
Αντικειμενικός, φυσικός, αισθανόμενος, καί νά Ιχεις  συνάμα άν- 
τικείμενο, φύση, αίσθηση γ ιά  Ιναν τρίτο είναι Ινα καί τό αύτό. 
"Ενα μή Αντικειμενικό δν είναι Ινα μη - δν.

Αύτά ϊγραφε δ Μάρξ στά «Χειρόγραφα». Είναι Αλήθεια δτι άρ
γότερα γελοϋσε δ ίδιος μέ τόν έαυτό του γ ιά  τήν τρομερή έπίδραση 
πού είχε άσκήσει δ Φόυερμπαχ καί ή δρολογία του στά Ιργα του 
έκείνης τής περιόδου, άλλά αύτή ή έπίδραση, πού ήταν φανερή 
στή μαρξική άντίληψη γ ιά  τό άτομο, παρέμεινε καί ήταν έπόμενο 
νά παραμείνει στόν ύλιστή φιλόσοφο. Αναφορικά μέ τόν ύλισμό, 
τό πιό πάνω άπόσπασμα είναι χαρακτηριστικό γ ιά  τίς ριψοκίνδυ
νες άπόπειρες πού ϊγιναν γ ιά  τή δημιουργία μιάς ύποκειμενιστικής 
Επιστημολογίας άπό τίς Ιδέες τοΰ νεαροϋ Μάρξ. Διατυπώθηκε δ
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ισχυρισμός δτι είναι τάχα άπαράδεκτο, καί μέ βάση άκόμα τίς ι
δέες τοΟ νεαροΟ Μάρξ, νά μιλούμε γ ιά  έναν κόσμο πού ύπάρχει 
ά ν ε ς ά ρ τ η τ α  άπό τόν άνθρωπο καί νά βάζουμε, έπομένως, 
τό έρώτημα άν ύπήρχε ό κόσμος π ρ ί ν  άναφανεϊ δ άνθρωπος. 
Ά π ό  τήν άποψη τού ώριμου Μάρξ —  πού άν ξέρουμε έστω καί λ ί
γο τήν Ιστορία τών ίδεών του είναι άδύνατο νά τήν ξεχωρίσουμε 
άπό τίς άπόψεις πού άναπτύσσει ό Έ νγκελ ς, λ .χ. στό «Ά ντι - 
Ντύρινγκ —  αύτό είναι, άπλούστατα, παραλογισμός, δπως θάήταν 
καί γ ιά  κάθε υλισμό. Ά λ λά  ό νεαρός Μάρξ δέν ήταν άκόμα ένας 
Ολοκληρωμένος ύλιστής κι έλεγε διάφορα πράγματα —  μιλούσε 
γ ιά  έξανθρώπιση τής φύσης καί θεωρούσε τό συνεπή νατουραλι
σμό σάν άνθρωπισμό. Ά λ λά  ό ίδιος πάλι νεαρός Μάρξ, πού τόσο 
έντονα ύπογράμμιζε τήν έ ν ε ρ γ η τ ι κ ή  π λ ε υ ρ ά  τής 
άνθρώπινης γνώσης, ήταν ύλιστής στήν όντολογία του καί δέ χω 
ράει άμφιβολία δτι άν τόν διαβάσουμε άπροκατάληπτα δέ μπορού
με νά βγάλουμε άπό τίς όντολογικές του άπόψεις Ιδεαλιστικά συμ
περάσματα, δτι οί έπιστημολογικές του Ιδέες πρέπει νά μελετηθούν 
καί νά έρμηνευθοϋν σέ σύνδεση καί στό φως τής όντολογίας του καί 
δχι σέ άντίθεση μ’ αύτή. Σχετικά μ’ αύτό, δέν άφήνουν οδτε τήν 
πιό μικρή άμφιβολία τά λόγια τοΰ Μάρξ γ ιά  τά άντικείμενα, πού 
ύπάρχουν ά ν ε ξ ά ρ τ η τ α  άπό τόν άνθρωπο κι έξω άπ’ αυτόν.

Ξεκινάμε, λοιπόν, άπό τά άνθρώπινα άτομα, άπό ζωντανά μέ 
σάρκα καί όστά, Αντικειμενικά δντα, πού σάν μέρος τής φύσης εί
ναι άντικείμενα γ ιά  άλλα άτομα, άν καί είναι άντικείμενα ένός 
ξεχωριστού είδους.

Ό  Μάρξ είχε καταλάβει άπό νωρίς —  μ’ δλο πού δέν είχε θέ
σει τό ζήτημα τόσο καθαρά δσο στά «Χειρόγραφα» —  δτι τό πρό
βλημα τοΰ άτόμου μπορεΐ καί πρέπει νά χρησιμοποιηθεί σάν δπλο 
ένάντια στό χεγκελιανισμό. Στήν «Κριτική τής χεγκελιανής φιλο
σοφίας τοΰ δικαίου» (πού τήν έγραψε στά 1 8 4 3 ), δ Μάρξ διαλύει 
τό λάθος τοΰ Χέγκελ, άποδείχνοντας δτι άν δ Χέγκελ είχε πάρει 
γ ιά  άφετηρία πραγματικά ύποκείμενα, ώς βάση τής κοινωνίας, δέ 
θά είχε άνάγκη νά προσφύγει στή μυστικιστική μεταμόρφωση τοΰ 
κράτους σέ ύποκείμενο.

Τό πραγματικό ύποκείμενο έμφανίζεται, κατοπινά, σάν τό ά- 
ποτίλεσμά τους, ένώ έπρεπε νά ξεκινήσουμε άπό τό πραγματι
κό ύποκείμενο καί νά έξετάσουμε προσεκτικά τήν έξαντικειμέ- 
νισή του. Ή  μυστική ούσία γίνεται, έπομένως, τό πραγματικό 
ύποκείμενο, καί τό πραγματικό ύποκείμενο έμφανίζεται σάν κά
τι άλλο, σάν ένα στοιχείο τής μυστικής ούσίας. Άκριβώς έπει- 
δή 6 Χέγκελ ξεκινάει άπό τά κατηγορήματα τοΰ γενικού όρι- 
σμοΰ, άντί άπό τό πραγματικό ύποκείμενο, καί έπειδή πρέπει
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νά ύπάρχει ενας φορέας αύτών τών δρισμών, γίνεται φορέας ή 
μυστική ιδέα.

Ό  Μάρξ συνεχίζει αύτή τήν άπομυθοποίηση, γράφοντας:

Κ ι Ιτσι δημιουργεΐται ή έντύπωση γ ιά  κάτι μυστικιστικό καί 
βαθύ. Είναι πολύ τετριμμένο νά ποΰμε δτι ό άνθρωπος γεννιέ
ται καί δτι αύτή ή ύπαρξη πού καθορίζεται άπό τή φυσική 
γέννηση γίνεται κοινωνικός άνθρωπος κλπ., καί μάλιστα πολί
της ένός κράτους. Ό  άνθρωπος γίνεται μέ τή γέννησή του δ,τι 
γίνεται. Ά λ λά  είναι πολύ βαθύ, πολύ έντυπωσιακό δταν λέμε 
δτι ή ίδέα τοϋ κράτους γεννιέται άμεσα καί δτι μέ τή γέννηση 
τοϋ ήγεμόνα γέννησε ή ίδια τόν έαυτό της καί τοϋ έδωσε έμ- 
πειρική ύπαρξη. Μέ τόν τρόπο αύτό δέν κερδίζουμε σέ περιε
χόμενο, άλλά άλλάζει μόνο ή μ ο ρ φ ή  τοϋ παλιοϋ περιε
χομένου, πού πήρε μιά φιλοσοφική μορφή, Ινα φιλοσοφικό π ι
στοποιητικό.

Μιά άλλη συνέπεια αύτής τής μυστικιστικής θεωρητικής κα
τασκευής είναι δτι μιά ι δ ι α ί τ ε ρ η ,  έμπειρική ύπαρξη, 
μιά ξέχωρη έμπειρική ύπαρξη, τήν άντιλαμβανό]ΐΛστε, σέ διά
κριση άπό τίς άλλες, σάν ύ π α ρ ξ η  τ ή ς  Ι δ έ α ς .  
Γιά μιά άκόμη φορά δημιουργεΐται μιά βαθιά μυστικιστική έν- 
τύπωση, δταν βλέπουμε μιά ιδιαίτερη έμπειρική ύπαρξη δη- 
μιουργημένη άπό τήν ίδέα κι έτσι συναντοϋμε σέ δλες τίς βαθ
μίδες μιά ένανθρώπιση τοΰ θεοΰ.

Ό  νατουραλισμός είναι ύλισμός, άλλά Ινας περιορισμένος ύλι- 
σμός, άνίκανος νά άποδώσει δλο τόν πλοΰτο τής προβληματικής τοΰ 
άνθρώπου. Δέν είναι, λοιπόν, παράξενο δτι δ Μάρξ ένώ πλησιάζει 
τό Φόυερμπαχ στή θεωρία του γ ιά  τόν άνθρωπο, άπομακρύνε- 
ται πάλι άπ’ αύτόν, στό ίδιο αύτό πεδίο. Αποκαλύπτοντας τίς ά- 
νεπάρκειες τοϋ άνθρωπολογισμοϋ τοϋ Φόυερμπαχ, ό Μάρξ άποκα- 
λύπτει τή στενότητα, γενικά, τοΰ ύλισμοΰ τοΰ Φόυερμπαχ. Μέσα 
στή φωτιά αύτής τής κριτικής κατά τοΰ Φόυερμπαχ καταλήγει δ 
Μάρξ στή δεύτερη δψη τής άντίληψής του γ ιά  τόν άνθρωπο, στή 
δική του, πρωτότυπη άντίληψη.

Ή  «Γερμανική Ιδεολογία» γράφτηκε δυό μόλις χρόνια ύστερα ά 
πό τά «Χειρόγραφα», άλλά περιέχει ήδη μιά προωθημένη κριτική 
τής νατουραλιστικής άντίληψης γ ιά  τόν άνθρωπο καί τίς βάσεις 
τής κοινωνικής της πλευράς.

Βέβαια δ Φόυερμπαχ Ιχει τό μεγάλο πλεονέκτημα, σέ σχέση 
μέ τούς «καθαρούς» ύλιστές, δτι καταλαβαίνει πώς καί ό άν
θρωπος είναι ένα «αισθητό άντικείμενο». Ά λ λά  έκτός άπό τό 
γεγονός δτι τόν καταλαβαίνει μονάχα σάν Ινα αισθητό άντικεί-
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μενο, δχι σάν «αισθητή δραστηριότητα», έπειδή παραμένει Ακό
μα στήν περιοχή τής θεωρίας καί άντιλαμβάνεται τούς Ανθρώ
πους δχι στή συγκεκριμένη τους κοινωνική σχέση, οδτε μέσα 
στίς ύπάρχουσες συνθήκες ζω ής, πού τούς έκαναν αύτό πού εί
ναι, δέ φτάνει ποτέ στούς πραγματικά ύπαρκτούς δραστήριους 
Ανθρώπους, άλλά σταματά στήν άφαίρεση «άνθρωπος» καί κα
ταφέρνει νά Αναγνωρίσει «τόν άληθινό, Ατομικό, σο>ματικό άν
θρωπο» μονάχα συναισθηματικά. Μέ άλλα λόγια, δέν ξέρει άλ
λες «Ανθρώπινες σχέσεις», «άνθρώπου πρός άνθρωπο» έξω άπό 
τήν Αγάπη καί τή φιλία, άλλά κι αύτές έξιδανικευμένες. Δέν 
κάνει κριτική τών σημερινών δρων ζωής. Έ τσ ι ποτέ δέν τά 
καταφέρνει νά συλλάβει τόν αισθητό κόσμο σάν τή συνολική 
ζωντανή αισθητή δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  τών άτόμων πού 
τόν άποτελοΰν. Κ αί, έπομένως, δταν λογουχάρη, βλέπει άντί 
γ ιά  ύγιεΐς άνθρώπους Ινα πλήθος άπό άδενοπαθείς, ξεθεωμέ
νους άπό τή δουλειά, φθισικούς καί πεινασμένους, άναγκάζεται 
νά καταφύγει στήν «Ανώτερη Αντίληψη» καί στήν Ιδεατή «άντι- 
στάθμιση μέσα στό είδος». ’Ετσι ξαναπέφτει στόν ιδεαλισμό στό 
σημείο Ακριβώς πού δ κομμουνιστής ύλιστής βλέπει τήν Ανάγκη, 
καί ταυτόχρονα τήν προϋπόθεση, γ ιά  Ινα μετασχηματισμό τό
σο τής βιομηχανίας δσο καί τής κοινωνικής δομής.

Στό βαθμό πού ό Φόυερμπαχ είναι ύλιστής, δέν καταπιάνεται 
μέ τήν ιστορία, καί στό βαθμό πού μελετά τήν ιστορία, δέν εί
ναι ύλιστής. Σ ’ αύτόν, ύλισμός καί Ιστορία είναι τελείως άπο- 
χωρισμένα πράγματα, γεγονός πού Ιξηγεϊται κιόλας άπό δσα 
είπαμε ώς τώρα*.

Παράθεσα δλόκληρο αύτό τό χωρίο γ ιατί Ιχει βασική σημασία 
γ ιά  τίς Αναλύσεις μας καί γιατί άποτελεΐ θαυμάσιο σχόλιο σέ δρι- 
σμένες παρατηρήσεις τοΰ Μάρξ στίς «θέσεις γ ιά  τό Φόυερμπαχ», 
πού είναι έννοιολογικά βραχύλογες καί γ ι’ αύτό δυσκολονόητες.

Ά ς  παρακολουθήσουμε τήν πορεία τής έπιχειρηματολογίας τοΰ 
Μάρξ:

1. Ό  Φόυερμπαχ είναι ύλιστής, πού ή ύπεροχή του άπέναντι 
σ’ άλλους έκπροσώπους αύτής τής τάσης στηρίζεται στό γεγονός 
δτι έρμηνεύει καί τόν ίδιο τόν άνθρωπο Ολιστικά, σάν α ι σ θ η 
τ ό  ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο .

2. Ή  άνάλυση τοΰ άνθρώπου μέ στενά νατουραλιστικό τρόπο μάς 
Ιπιτρέπει νά τόν δοΰμε μόνο σάν δείγμα ένός βιολογικοΰ είδους, 
δχι δμως καί δπως πραγματικά ύπάρχει καί δρ& μέσα στήν κοινω
νία. Γιά τό λόγο αύτό Ακριβώς δ νατουραλισμός τοϋ Φόυερμπαχ

6. Κ. Μάρ; - Φ. ·Ένγ·/.ελ;, «Ι'ερμινική Ιίεολογία», ο. 7 2 -3 . 
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σταματά στήν άφαίρεση «δ άνθρωπος» καί δέ γνωρίζει τόν πραγμα
τικό, συγκεκριμένο άνθρωπο. Καί άπό τίς διανθρώπινες σχέσεις 
γνωρίζει μόνο τήν ’Α γάπη καί τή  Φιλία.

3. Ή  μομφή γ ιά  άφαίρεση στήν άντίληψή του γ ιά  τόν «άνθρω
πο» περιορίζεται στό γεγονός δτι ό Φόυερμπαχ έξετάζει τόν άν
θρωπο μόνο άπό τήν άποψη τοΰ βιολογικού είδους καί δχι άπό τήν 
άποψη τών κοινωνικών δεσμών άνάμεσα στούς άνθρώπους καί τών 
συνθηκών τής ζωής πού κάνουν τόν άνθρωπο αύτό πού είναι.

4. Ό  Φόυερμπαχ Αντιλαμβάνεται τόν κόσμο τών άνθρώπων έ- 
ποπτικά, καί δχι σάν τό σύνολο τών δραστηριοτήτων τους πού δη
μιουργούν αύτό τόν κόσμο.

5. Κατά συνέπεια, b νατουραλισμός τοΰ Φόυερμπαχ βρίσκεται 
σέ άμηχανία μπροστά σέ δλα τά κοινωνικά προβλήματα καί έπι- 
καλεΐται άρχές καί Ιδέες, άλλά δχι τή δράση τών άνθρώπων, πού 
άλλάζει τήν πραγματικότητα. ’Ετσι, ό Φόυερμπαχ άναγκάζεται 
νά καταφεύγει στόν Ιδεαλισμό δταν Ιχει νά κάνει μ ι τήν ιστορία, 
άλλά έκ£ΐ δπου είναι ύλιστής ό ύλι<?,ιός του είναι άποσπασμένος 
άπό τήν ιστορία.

Σ ’ αυτήν τήν κριτική τοΰ νατουραλισμού τοΰ Φόυερμπαχ κυ
ριαρχούν δύο βασικές ιδέες:

α) ή ίδέα δτι ot κοινωνικοί δεσμοί τοΰ άτόμου, όφείλονται στό 
γεγονός δτι άνήκει σέ βρισμένες κοινωνικές όμάδες στά πλαίσια 
τών διανθρώπινων σχέσεων'

6) ή ίδέα δτι τόν κόσμο πρέπει νά τόν άντιληφθοΰμε σάν π ρ ο 
ϊ ό ν  τ ή ς  ά ν θ ρ ώ π ι ν η ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  
καί έπειδή αότός ό κόσμος δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί ,  μέ τή σειρά του, 
τόν άνθρωπο, νά κατανοήσουμε τό γεγονός δτι ή Ανεξάρτητη έξου- 
σία τοΰ κοινωνικού άνθρώπου πραγματοποιείται μέσω τής κοινω
νικής π ρ ά ξ η ς . ^

Μέ τήν πρώτη άπ’ αύτές τίς θέσεις θ’ άσχοληθοΰμε πιό κάτω, 
στή συνέχεια τών άναλύσεών μας. Μέ τή δεύτερη, δμως, άμέσως.

Ό  άνθρωπος άποτελεΐ μέρος τής φύσης καί άνήκει στό είδος 
H om o Sapiens. Δείγματα αύτοΰ τοΰ είδους είναι τά χωριστά άν- 
θρώπινα άτομα. 'Ωστόσο, άν περιορίζαμε τήν ό ν τ ο λ ο γ ι κ ή  
κ α τ ά σ τ α σ η  τοΟ άνθρώπου μόνο σ’ αύτό τό πρόβλημα (μ’ 
δλο πού κι αύτή ή πλευρά της Ιχε ι βασική σημασία στήν πάλη 
ένάντια στήν ίδεαλιστική, θεοκεντρική ή, γενικότερα, έτερόνομη 
άντίληψη), τότε θά τή  συρρικνώναμε στήν ύπαρξη σέ κάθε άτομο 
ένός ορισμένου άριθμοΰ άπό ιδιότητες τοΰ είδους, άνυψωμένες έδώ 
σέ « ο ύ σ ί α »  τοΰ άνθρώπου, άν μέ τόν δρο αύτό έννοοΰμε τήν 
δμάδα τών ιδιοτήτων έκείνων πού διαφορίζουν τόν άνθρωπο άπό 
τό ζώο, καί άνήκουν, έπομένως, μόνο στόν άνθρωπο, άλλά δχι σέ 
άλλα μέρη τής ζωντανής φύσης.
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Τό γεγονός δτι «είσαι άνθρωπος» περιορίζεται, ?τσι, σέ μιά σει
ρά άπό άφηρημένες ιδιότητες, πού είναι τάχα «έμφυτες» σέ κάθε ά
τομο, μέ τήν έννοια δτι άνήκουν σ’ αύτό σάν στοιχείο ορισμένης 
κλάσης.

Ό  Μάρξ διαμαρτύρεται —  καί μέ τό δίκιο του —  ένάντια σ’ 
αύτή τήν άντίληψη γ ιά  τό άτομο, γ ιατί δ νατουραλισμός της είναι 
περιορισμένος κα: μονόπλευρος: βλέπει μόνο τή βιολογική πλευ
ρά σάν συστατικό στοιχείο τοΰ άτόμου καί παραβλέπει τήν κοινω
νική πλευρά. Ώστόσο, τό είδος H om o Sapiens ξεχωρίζει στή φύ
ση δχι μόνο μέ τά βιολογικά του γνωρίσματα, άλλά έπίσης —  καί, 
μέ δρισμένη ϊννοια, προπάντων —  μέ τά κοινωνικο - ιστορικά του 
γνωρίσματα.

Στήν κριτική, δμως, πού κάνει στό Φόυερμπαχ, ό Μάρξ δέ 
χρησιμοποιεί (οδτε στή «Γερμανική ιδεολογία», οδτε στίς «θέσεις 
γ ιά  τό Φόυερμπαχ») τά κατάλληλα έπιχειρήματα. Τό θέμα δέν εί
ναι δτι (δπως λέει ρητά δ Μάρξ στήν Ικτη θέση του), μιά πού ό 
Φόυερμπαχ άντιλαμβάνεται τήν ούσία τοϋ άνθρώπου σάν είδος, 
σάν καθαρά φυσικό δεσμό, τήν άνάγει σέ μιά άφαιρεσν Εμφυτη σέ 
κάθε άτομο. Αύτό θά σήμαινϊ δτι θ’ άρκοΰσε νά πάρουμε ύπόψη 
καί τόν κοινωνικό δεσμό γ ιά  ν’ άλλάξει ή κατάσταση απ’ αύτή 
τήν άποψη. Ά λ λά  αύτή ή κατάσταση αλλάζει μόνο στό βαθμό πού 
θά δεχτούμε σάν συστατικά γνωρίσματα τοϋ άτόμου δχι μόνο έκεί- 
να πού προέρχονται άπό τό β ι ο λ ο γ ι κ ό  δεσμό, άλλά καί 
κείνα πού άπορέουν άπό τόν κοινωνικό δεσμό. Τό άθροισμα τών 
συστατικών γνωρισμάτων μεγαλώνει ποσοτικά καί άλλάζει ποιο
τικά. άλλά ή λογική θέση τής άντίληψης γ ιά  τό άτομο μένε: ά- 
νάλλαγη: τό κάθε άτομο θά έξακολουθεί νά έχει μιά δρισμένη σει
ρά άπό τά άφηρημένα γνωρίσματα πού συνιστοΰν τό είδος, αύτά δ
μως τά γνωρίσματα δέ θά είναι μόνο βιολογικά, άλλά καί κοινωνι
κού χαρακτήρα.

Ώστόσο, δέν είναι αύτό πού μάς ένδιαφέρει έδώ περισσότερο. 
Γιατί, στήν πραγματικότητα, δταν είσάγεται δ κοινυ>νικός παρά
γοντας, ή άντίληψη γιά  τό άτομο άλλάζει π ο ι ο τ ι κ ά  καί γ ί
νεται συγκεκριμένη σέ σύγκριση μέ τόν άφηρημένο χαρακτήρα 
τής καθαρά βιολογικής άντίληψης, πού δέν έπαιρνε ύπόψη τίς 
κοινωνικές σχέσεις τοΰ άνθρώπου. Ό  άνθρωπος, δμως, δέν είναι 
μόνο προϊόν τής βιολογικής έξέλιξης τών είδών, άλλά —  στή μορ
φή πού τοΰ έδωσε αύτή ή έξέλιξη —  ένα ίστορικο - κοινωνικό 
προϊόν, πού μεταβάλλεται άπό δρισμένη άποψη άνάλογα μέ τό 
στάδιο άνάπτυξης τής κάθε κοινωνίας ή τών διαφόρων τάξεων καί 
στρωμάτων, στά δποία άνήκει. Έ ν α ς  άνθρωπος, πού τόν περιγρά
φουμε μόνο |ΐέ βάση τά γενικά βιολογικά του γνωρίσματα —  κοι
νά σέ δλους τούς άνθρώπους —  σέ διάκριση λ .χ. πρός τά άλλα θη-



λάστιχά, δέν είναι παρά Ινα ; «άφηρη·ιένο; άνθρωπος», Ινας άν
θρωπος «γενικά», σέ άντίθεση μέ τή συγκεκριμένη άντίληψη γιά 
τόν άνθρωπο μέ βάση τίς κοινωνικές του διασυνδέσεις —  δηλαδή 
σάν μέλος μιας βρισμένης κοινωνίας σ’ ενα βρισμένο στάδιο τής 
Ιστορικής εξέλιξης καί σάν μέλος μιάς βρισμένης κοινωνικής τά
ξης πού κατέχει μιά βρισμένη θέση στόν κοινωνικό καταμερισμό 
τή ; έργασίας, στήν κουλτούρα, κλπ.

Ά ν  καί φαίνεται σήμερα κοινοτοπία, ήταν μεγαλοφυής στήν 
άπλότητά της ή άνακάλυψη τοΟ Φόυερμπαχ δτι τό άνθρώπινο άτο
μο είναι πρίν άπ’ δλα ενα μέρος τής φύσης, Ινα δείγμα ένός βρι
σμένου βιολογικού είδου;. Μεγαλοφυής ήταν, επίσης, στήν Απλό
τητά της —  καί σήμερα άκόμα έξακολουθεϊ νά μήν είναι κοινο
τοπία —  ή άνακάλυψη τοΰ Μάρξ, πού τόσο στενά συνδέεται μέ τήν 
κατοπινή άνάπτυξη τοΰ ίστορικοΰ ύλισμοΰ, δτι τό άνθρώπινο άτο
μο είναι Ινα μέρος τής κοινωνίας, μπλεγμένο σέ συγκεκριμένες 
διανθρώπινες σχέσεις —  ιδιαίτερα σέ σχέσεις παραγωγής —  καί 
δημιουργημένο άπό αύτές τ ί;  σχέσεις.

Ό  Μάρξ τό ήξερε κιόλας αύτό, δταν Ιγραφε τήν «Κριτική τής 
χεγκελιανής φιλοσοφία; τοΰ δικαίου» καί τό διατύπωσε ϊξοχα στά 
«Χειρόγραφα τοΰ 1844». Ό  άνθρωπο;, λέει, είναι τόσο π ρ ο ϊ ό ν  
τή ; κοινωνίας, δσο καί δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς  της. Καί γ ι’ αύτό τό 
λόγο είναι κοινωνικό άτομο:

Τό άτομο είναι τό κ ο ι ν ω ν ι κ ό δ ν. Ή  έκδήλωση τής ζω
ής του —  κι άν άκόμα δέν εμφανίζεται ά|ΐεσα μέ τή |ΐορφή μιας 
έκδήλωσης πού ΙπιτελεΙται ά π ό  κ ο ι ν ο Ο  μέ άλλους Αν
θρώπους —  είναι έπομένο>ς έκδήλωση καί Ιπιβεβαίωση τής 
κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  ζ ω ή ς .  Ή  άτομική ζωή τοΰ άνθρώπου 
καί ή ζωή τοΰ είδους δέν είναι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς ,  ϊστω 
κι άν δ τρόπος ύπαρξη; τής άτομικής ζωής είναι —  Αναγκα
στικά —  Ινας περισσότερο ι δ ι α ί τ ε ρ ο ς  ή περισσότερο 
γ ε ν ι κ ό ς  τρόπος τής ζωής τοΰ είδους ή ή ζωή τοΰ είδους 
είναι μιά άτομική ζωή πιό ι δ ι α ί τ ε ρ η  ή πιό γ ε 
ν ι κ ή . . .

Ό  άνθρωπος, δσο κι άν είναι Ινα ι δ ι α ί τ ε ρ ο  άτομο —  
κι αύτή άκριβώς ή ίδιαιτερότητά του τόν κάνει άτομο καί πραγ
ματικό ά τ ο μ : κ ό κοινωνικό δν —  είναι έπίσης ή δ - 
λ ό τ η τ α, ή ιδεατή όλότητα, ή υποκειμενική ύπαρξη τής 
κοινωνίας, σάν σκέψη καί βίωμα γ ιά  τόν Ιαυτό τ η ς . . . 

Α ργότερα, στήν «Είσαγωγή στήν κριτική τής πολιτικής οίκο- 
νομίας» δ Μάρξ πρόστεσε Ινα θαυμάσιο σχόλιο στά παραπάνω. Ά - 
φοΰ Ιξηγεΐ δτι άφετηρία γ ιά  τήν άνάλυση τή ; παραγω γή ; είναι 
πάντοτε τό άτομο που παράγει (Ιτσι δ Μάρξ διαχωρίζει τή θέση



του άπό κάθε λογής φετιχισμό —  δπως όνόμαζε τό φαινόμενο δ
που ot σχέσεις άνάμεσα στούς άνθρώπους έμφανίζονται έξωτερικά, 
ιδιαίτερα στήν άγορά, σάν σχέσεις άνάκ,ιεσα στά πράγματα πού 
αύτοί παράγουν), τονίζει συνάμα μέ δλη τή δύναμη δτι πρόκει
ται πάντοτε γ ιά  Ινα κ ο ι ν ω ν ι κ ό  ά τ ο μ ο  καί δτι δλες οί 
ρσβινσωνιάδες —  πού ήταν χτ)ς μόδας στήν έποχή του —  ήταν κα
θαρά πλάσματα τής φαντασίας. Ό  Μάρξ δέν άπορίπτει άπλώς αυ
τές τίς ροβινσων.άδες, άλλά καί έξηγεΐ κοινωνιολογικά τή γένεσή 
τους. Ή  είκόνα τοϋ Α π ο μ ο ν ω μ έ ν ο υ  ά τ ό μ ο υ  δέν 
μποροϋσε νά γεννηθεί παρά μόνο σέ μιά κονιορτοποιημένη κοινω
νία τοϋ Ελεύθερου άνταγωνισμοΰ, άλλά άπό τή στιγμή πού γεν- 
νήθηκε, Ιγινε άμέσως άποδεκτό δτι αύτή ήταν ή φυσική κατάστα
ση τοΰ άτόμου. Αύτή ή Ιδέα προβλήθηκε άναδρομικά στό παρελ
θόν, στή «χρυσή έποχή». "Ετσι, αύτό πού ήταν προϊόν τής ιστο
ρίας, παρουσιάστηκε σάν άφετηρία της. Στήν πραγματικότητα, δ
μως, τό άτομο έμφανίζεται πάντοτε σάν κοινωνικό άτομο καί μόνο 
τό 18ο αΙώνα, μέ τή γέννηση τής άστικής κοινωνίας, έμφανίζον- 
ται γ ιά  πρώτη φορά αύτές ot αύταπάτες.

Ά λ λά  ή έποχή, δπου γεννιέται αύτή ή ίδέα γ ιά  τό άπομο- 
νωμένο άτομο, είναι άκριβώς ή έποχή δπου ot κοινωνικές σχέ
σεις (γενικές άπ’ αύτή τήν άποψη) είχαν φτάσει στό Ανώτα
το σημείο τής ώς τά  τότε Ανάπτυξής τους. Ό  άνθρωπος είναι, 
στήν κυριολεξία.. . «δχι μόνο κοινωνικό ζώο», άλλά Ινα ζώο 
πού μπορεΐ νά γίνει άτομο μόνο μέσα στήν κοινωνία7.

Γιά δ,τι άφορί δμως τήν Ιννοια τοΰ άτόμου δέν άρκεΐ νά βγά
λουμε άπό τά παραπάνω μόνο τό συμπέρασμα δτι δ άνθρωπος είναι 
μέρος τόσο τής φύσης δσο καί τής κοινωνίας, πρέπει καί νά προσ
διορίσουμε μέ άκρίβεια τί σημαίνει κοινωνικο - ψυχολογική δομή 
τοΰ άτό·ιου.

Ά λ λά  ή άνθρώπινη ούσία δέν είναι μιά άφαίρεση πού ένυ- 
πάρχει μέσα στό άπομονωμένο άτομο. Σ τ ή ν  π ρ α γ μ α 
τ ι κ ό τ η τ ά  τ η ς ,  ε ί ν α ι  τ ό  σ ύ ν ο λ ο  τ ώ ν  
κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν .

Αύτή τή θέση τοΰ Μάρξ (6η θέση γ ιά  τό Φόυερμπαχ), πού τήν 
άναφέρουν συχνά, άλλά σπάνια τήν έκτί'ΐοϋν σωστά —  καί φο
βούμαι σπάνια έπίσης τήν καταλαβαίνουν σωστά —  τή θεωρώ μιά 
άπό τίς πιό σημαντικές έπιτεύξεις τοΰ νεαροϋ Μάρξ. Είναι ή θέση 
πού άνοιξε τό δρόμο γ ιά  τήν κατοπινή έξέλιξη τοϋ Ιστορικοΰ ύλι- 
σμοϋ.

7. Κ. Μίρξ, «Κρ-.-'.κή τής Γ.ολ·.ι;κής οικονομίας».
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Πρίν περάσουμε στήν έρμηνεία τής παραπάνω θέσης τοϋ Μάρξ 
γιά  τό άτομο, σάν σύνολο τών κοινωνικών σχέσεων, νομίζουμε πώς 
έπιβάλλεται νά κάνουμε δυό μεθοδολογικές παρατηρήσεις πού θά 
μάς έπιτρέψουν νά καταλάβουμε καλύτερα τό νόημα καί τίς συνέ- 
πειές της.

Στήν «'Α γία Οικογένεια», στό κεφάλαιο μέ τόν τίτλο «Τό μυ
στικό τών θεωρητικών κατασκευών»*, βρίσκουμε Ινα έξαιρετικά 
ένδιαφέροντα μεθοδολογικό συλλογισμό γ ιά  τή σχέση άνάμεσα στό 
άφηρημένο καί τό συγκεκριμένο, πού Ιχει άμεση σημασία γ ιά  τό 
θέμα μας.

Ή  ούσία τής χεγκελιανής μεθόδου συνίσταται στή δημιουργία 
άφηρημένων έννοιών, πού τίς άπολυτοποιοΟμε, δηλαδή άποδίδου- 
με σ’ αύτές άνεξάρτητη άπό μάς ύπαρξη. Ύ στερα, δμως, τοποθε
τώντας σωστά τά πρόβλημα, προσπαθοϋμε νά κατασκευάσουμε τό 
συγκεκριμένο ξεκινώντας άπό τό άφηρημένο*.

Ά φοϋ άναλύει τίς δυσχέρειες τοϋ |ΐεταφυσικοϋ φιλόσοφου στήν 
προσπάθειά του νά περάσει στό συγκεκριμένο, ξεκινώντας άπό τήν 
άφαίρεση πού δ ϊδιος δημιούργησε καί πού μυστικοποιεΐ τά πιό 
συνηθισμένα προϊόντα τής έποπτείας σάν αύτόνομες διαδικασίες 
τής Ιδέας, 6 Μάρξ άναλαμβάνει πραγματικά τή μεθοδολογική Υπερά
σπιση τοϋ συγκεκριμένου σάν άφετηρίας γ ιά  τήν άνάλυση. Αύτό 
τό άξίωμα Ισχύει καί γ ιά  τήν άνθρωπολογία, δπου ή άνάλυση πρέ
πει νά ξεκινάει άπό τά συγκεκριμένα άνθρώπινα άτομα.

Ά λλά , έδώ άκριβώς θίγουμε Ινα πρόβλη*ια, πού άποτελοϋσε 
τόν άξονα τής κριτικής τοϋ νατουραλισμοϋ: δέν πρέπει νά ξ«κι- 
νοϋμε άπό τόν άφηρημένο «άνθρωπο», άλλά άπό ζωντανούς, συγ

8. Κ. Μάρξ - Φ. Τ-νγκελς, «Ή άγία οικογένεια», ίκδ. Φιλοσοφία, ’Α
θήνα, ο. 70 6π.

9. «Ά ν, άπό τά πραγματικά μήλα. αχλάδια, φράουλες, μύγδαλο σχή
μα·, ίζω τή γενική Εννοια « κ α ρ :  ό {>, άν, προχωρώντας πιό πέρα, 
φαντάζομαι δτι ή άφηρημένη Ιννοιά μου «καρπός*, πού τήν Ιβγαλα άπό 
τούς πραγματικούς καρπούς, είναι μιά όντότητα πού 6πάρχει ϊξω  άπό μένα, 
καί άποτελεϊ μάλιστα τήν πραγματική όντότητα τού μήλου. τού άχλαδιοΟ, 
κλπ., τότε δηλώνω, σέ άφηρημένη φιλοσοφική γλώσσα, δτι 6 «καρπός» e l-
ναι ή ούσία τοΟ αχλαδιού, τοϋ μή>ου, τού μύγδαλου κλπ----- Δηλώνω τότε
βτι τό μήλο, τό αχλάδι, τό μύγδαλο είναι άπλοί τρόποι (modi) ύπαρξης 
τοΟ «καρποϋ». Ή  πεπειραμένη νόησή μου, πού στηρίζεται στίς αίοθήσεις, 
δ ι α κ ρ ί ν ε ι ,  είναι άλήθεια. Ινα μήλο άπό Ινα άχλάδι κι Ινα άχλάδι 
άπό Ινα μύγδαλο, άλλά τό θεωρητικό λογικό μου δηλώνει δτι αύτές ot α ι
σθητηριακές διαφορές είναι έπου;ιώδεις κα! άδιάφορες. Τό θεωρητικό λο
γικό μου βλέπει στό μήλο τό Ιδιο στοιχείο πού βλέπει ατό άχλάδι, καί στό 
άχλάδι τό Ιδιο πού βλέπει στό μύγδαλο, δηλαδή τόν «καρπό». 01 ξεχο>ριστο( 
πραγματικοί καρποί είναι τώρα πιά φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ο ί  καρποί πού 
ή άληθινή ούσία τους είναι ή «Οπόσταση», «δ καρπός», δπου παραπ., σ. 70.
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κεκριμένους Ανθρώπους. Τ ί σημαίνει, δ|ΐω;, σ’ αύτή τήν περίπτω
ση «συγκεκριμένος»;

Σ ’ αύτό τό έρώτημα δ Μάρξ έδωσε σαφή Απάντηση πολύ άργό- 
τερα, στήν «ΕΙσαγωγή στήν κριτική τής πολιτικής οικονομίας». 
’Αλλά ή μεθοδολογική του παρατήρηση ρίχνει ένδιαφέρον φώς στό 
πρόβλημα πού μας Απασχολεί: πώς νΑ κατασκευάσουμε θεωρητικά 
τήν έννοια τοϋ Ατόμου, ώστε νά είναι δσο τό δυνατό πιό συγκε- 
κρΐ|ΐένη ;

Τήν έποχή έκείνη ό Μάρξ προσπαθοΰσε νά βρει ποιά είναι ή 
συγκεκριμένη άφετηρία γ ιά  μιά ΑνΑλυση τής παραγωγής. ΘΑ νό
μιζε κανείς δτι δ πληθυσμός είναι μιά άρκ£τά συγκεκριμένη Αφε
τηρία. Μιά βαθύτερη άνάλυση, ώστόσο, δείχνει δτι φαινομενικά 
μόνο είναι έτσι, γιατί δ πληθυσμός φανερώνεται σάν μιά άφαίρε- 
ση. δταν Αγνοοΰμε τίς τάξεις άπό τίς δποίες άποτελεΐται. Καί ή 
κοινωνική τάξη είναι πάλι κάτι τό Αφηρημένο, Αν δέν ξέρουμε τά 
στοιχεία πού πάνω τους βασίζεται, λ .χ . ή μισθωτή έργασία, τό 
κεφάλαιο, κλπ. Μέ δυό λόγια, άν ξεκινήσουμε άπό τήν άνάλυση 
τοΰ πληθυσμοΰ, τότε 6 δρισμός του θά μάς δδηγήσει σέ συνεχώς ά- 
-λούστερες έννοιες, έπομένως στήν Αφαίρεση. Καί δταν φτάσουμε 
σ’ αύτό τό σημείο θά χρειαστεί νά Ακολουθήσουμε τόν Αντίστροφο 
δρόμο, άπό τό άφηρη*ιένο στό συγκεκριμένο, πού τούτη τή φορά 
δέ θά είναι μιά χαοτική εικόνα άπό πολλούς δρισμούς, άλλά τό 
πλούσιο περιεκτικό σύνολό τους. Ό  Μάρξ θεωρεί σωστή αύτή τή 
δεύτερη |ΐέθοδο καί καταλήγει στό συμπέρασμα:

Τό συγκεκριμένο είναι συγκεκριμένο, γ ιατί άποτελεί σύνθε
ση πολλών δρισμών, έπομένως ένότητα τοϋ πολλαπλοΰ. Γ ι’ αύ
τό, τό συγκεκριμένο έμφανίζεται στή σκέψη μας σάν διαδικα
σία τής σύνθεσης, σάν Αποτέλεσμα καί δχι σάν άφετηρία, Αν καί 
είναι ή άληθινή άφετηρία καί κατ’ άκολουθία ή άφετηρία τής 
παρατήρησης καί τής παράστασης. . .  Ή  μέθοδος πού συνίστα- 
ται στό νά προχωροΰμε άπό τό άφηρημένο στό συγκεκριμένο ά- 
ποτελεί γ ιά  τή σκέψη μόνο ενα τρόπο νά συλλαμβάνει τό συγκε
κριμένο καί νά τό άναπαράγει στό μυαλό μας σάν συγκεκρι
μένο. \ \ λ λ ’ αύτό δέν είναι καθόλου ή διαδικασία τής γένεσης 
τοΰ ίδιου τοΰ συγκεκριμένου” .

Αύτό τό μεθοδολογικό αίτημα γ ιά  τή νοητική άνασύνθεση τοϋ 
συγκεκριμένου μέσω τοΰ άφηρημένου έφαρμόζεται έπίσης στήν 
έννοια τοΰ άτόμου. Ξεκινοΰμε, έδώ, φυσικά, Από τήν παρατήρηση 
τοΰ πραγματικοΰ άτόμου. "Ετσι, δταν προσδιορίζουμε τήν όντολο
γική  κατάσταση τοΰ Ατόμου, παίρνουμε σάν άφετηρία —  δπως έ
κανε ό νατουραλισμός —  τό γεγονός δτι ύπΑρχουν Ατομα, σάν

10. Κ. Μάρξ, Εισαγωγή οτήν κριτική τ?,; πολιτική; οικονομίας*.
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δείγματα τοΰ βιολογικοΰ εΤοου;, σάν μικρά μέρη τής φύσης. Ά ν ,  
5μο>ς, θέλουμε νά πετύχουμε μιά πιό προχωρημένη συγκεκριμενο
ποίηση τί); Ιννοιας τοΰ άτόμου. -ρέπει νά άνεβοΰμε άπό τό άφη- 
ρημένο, κα: έπομένως τό άπλό, στό συγκεκριμένο, καί έπο
μένως τό πολύπλοκο. Μόνο αύτή ή μέθοδος μάς έπιτρέπει, σύμφω
να μέ τό Μάρξ, νά πετύχουμε μιά εΙκόνα τοΰ πολύπλοκου συγκε
κριμένου πού νά μήν είναι Ινα σύμφυρμα άπό δρισμούς, άλλά Ινα 
συνεκτικό σύνολο. Έπομένως, ή παρατήρηση άρχίζει μέ τό πραγ
ματικό άτομο, πού ή κοινωνική άνάλυσή του θά πρέπει νά μάς 
άποκαλύψει τό σύνολο τών σχέσεων άπό τίς δποϊες ξεκινάμε γ ιά  νά 
άνασυνθέσουμε έννοιολογικά τό συγκεκριμένο. "Οταν δ Μάρξ λέει 
περιληπτικά, δτι ούσία τοΰ άνθρώπου είναι τό σύνολο τών κοι
νωνικών σχέσεων, θέλει νά έξηγήσει τό γιατί Ινας άνθρωπος δια
μορφωμένος μέσα σέ δρισμένες κοινωνικές συνθήκες χαρακτηρίζε
ται άπό δρισμένες Ιδέες καί στάσεις.

Λύτές οί παρατηρήσεις είχαν σάν σκοπό νά μάς μπάσουν στό 
κλίμα τών μεθοδολογικών άρχών τής μαρξικής Ανάλυσης καί νά 
μας βοηθήσουν στό νά καταλάβουμε καλύτερα τό πρόβλημα. Τώ 
ρα, μποροΰμε νά ξαναγυρίσουμε στό κύριο θέ;ια τής συζήτησής 
μας.

Ή  λογική άφετηρία τών συλλογισμών τοΰ Μάρξ είναι ή πεποί
θηση δτι δ άνθρωπος, σάν είδος καί σάν άτομικό δείγμα αύτοϋ τοΟ 
είδους, είναι προϊόν τής Ιστορικής έξέλιξης, δηλαδή κοινωνικό 
προϊόν. Διατυπώνοντας αύτή τή σκέψη, δ Μάρξ δέν έπαναλαβαίνει 
άπλά καί μόνο τήν κοινότοπη δπωσδήποτε γνώμη τοΰ Αριστοτέ
λη δτι δ άνθρωπος είναι ζ  ώ ο ν π  ο λ ι τ ι * ό ν , δτι δηλαδή 
ζεΐ καί παράγει πάντοτε άπό κοινοΰ ;ιέ άλλους άνθρώπους, δτι 
ά π ό  τ ή ν  π α ι δ ι κ ή  ή λ ι κ ί α  τ ο υ  Ιξαρτιέται άπό 
τήν κοινωνία, πού χωρίς αύτή δέ θά μποροΰσε νά έπιζήσει, άλλά 
Υποστηρίζει κάτι πολύ περισσότερο, δτι δηλαδή δ άνθρωπος είναι 
π ρ ο ϊ ό ν  τής κοινωνίας, πού σημαίνει δτι ή κοινωνία τόν κά
νει νά είναι αύτό πού είναι. Αύτό τό είδε καί τό κατάλαβε δ Μάρξ 
πολύ νωρίς. 'Οπωσδήποτε μιλάει ήδη σχετικά στήν «Κριτική τής 
χεγκελιανής φιλοσοφίας τοΰ δικαίου» καί, σέ ώριμότερη καί βαθύ
τερη μορφή, στά «Χειρόγραφα;» (λ.χ. στό προαναφερμένο Ιδάφιο γ ιά  
τό θέμα τοΰ άτόμου). ’Αλλά δέν άρκεΐ νά πειστείς δτι δ άνθρωπος 
δέν είναι άπλά καί μόνο προϊόν τής φύσης, δτι δέν ύπάρχει μιά 
άμετάβλητη καί έγγενής «άνθρώπινη φύση», δτι δ άνθρωπος, κάτω 
άπό τήν έπίδραση τών Ιστορικών συνθηκών, άλλάζει τίς τοποθετή
σεις του, τίς άπόψεις του, τίς κρίσεις του, κλπ., μέ μιά λέξη δτι 
είναι προϊόν τής κοινωνίας, χρειάζεται άκόμα νά έξηγήσεις Ακρι
βώς τί σημαίνουν δλα αύτά.

Στήν εισαγωγή τοΰ Ιργου του «Κριτική τής χεγκελιανής φιλο
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σοφίας τοϋ δικαίου» όπογραμμϊζει δ Μάρξ δτι ή κριτική τής θρη
σκείας θέτει όξύτερα τό πρόβλημα τοϋ άνθρώπου καί γράφει:

Ά λ λά  δ ά ν θ ρ ω π ο ς  δέν είναι Ινα άφηρη|ΐένο δν, πού 
κάθεται σταυροπόδι Ιξω άπό τόν κόσμο. Ό  άνθρωπος ε ί ν α ι  
δ κ ό σ μ ο ς  τ ο ϋ  ά ν θ ρ ώ π ο υ ,  τό κράτος, ή κοινω
νία.

Έ δώ  δέ γίνεται λόγος μόνο γ ιά  τό δτι δ άνθρωπος σ υ ν δ έ 
ε τ α ι  μέ τόν κόσμο καί τήν κοινωνία, άλλά καί γ ιά  τό δτι —  
καί αύτό Ιχε ι μιά πολύ εύρύτερη σημασία —  δ άνθρωπος δια
μορφώνεται, δ η μ ι ο υ ρ γ ε ΐ τ α ι  άπ’ αύτό τόν κόσμο.

Ot θέσεις γ ιά  τό Φόυερμπαχ άποτελοϋν Ινα άλλο βήμα μπρός 
στό Ιργο τής άποκρυπτογράφησης τής πρότο&σης: ούσία τοϋ άν- 
θοώπου =  σύνολο τών κοινωνικών σχέσεων” .

Ά πό  τήν άποψη τοϋ ίστορικοϋ ύλισμοϋ πρόκειται Ιδώ γιά  μιά 
σχετικά άπλή καί σαφή θέση. Ά ν  ή συνείδηση τού άνθρώπου δέν 
καθορίζει τήν ύπαρξή του, άλλά ή ύπαρξή του τή συνείδηση, 4ν ot 
ιδέες, ot τοποθετήσεις καί ot άξιολογικές κρίσεις τού άνθρώπου εί
ναι Ιστορικό προϊόν, πού διαμορφώνεται μέ τήν άλληλεπίδραση τής 
βάσης καί τοϋ έποικοδομήματος (μέ τήν έπιφύλαξη δτι σέ μακρό
χρονες Ιστορικές περιόδους ή κίνηση τοϋ συνόλου καθορίζεται, τε
λικά, άπό τήν κίνηση τής βάσης), τότε δλη ή ψυχική δομή τοϋ 
άνθρώπου έξαρτιέται άπό τίς έκά<στοτε κοινωνικές σχέσεις, πρίν 
άπ’ δλα άπό τίς σχέσεις παραγωγής. Αύτές ot σχέσεις βρίσκονται 
στή βάση τής συνείδησής του, τή δ η μ ι ο υ ρ γ  ο C ν, άν καί

11. Ή  «Γερμανιχή Ιδεολογία» είναι ο’ αύτ< τό σημείο μιά παραπέρα 
άνάπτυξη τής Ιδέας πού περιέχεται στίς 'θ έσεις γιά τό Φόυερμπαχ». Δια
βάζουμε έκεΐ μεταξύ άλλων: «Ή αντίληψη αύτή δείχνει 6τι ή Ιστορία δέν 
τελειώνει μέ τό νά διαλυθεί μέοα στήν « α ύ τ ο σ υ ν ε  I 6 η σ η » οάν 
« π ν ε Ο μ α  τ ο 0 π ν ε ύ μ α τ ο ς » ,  άλλά 6τ; σέ κάθε οτάδιο βρί
σκεται ίνα υλικό αποτέλεσμα: ένα άθροισμα παραγωγικών δυνάμεων, μιά 
Ιστορικά δημιουργημένη σχέση άτόμων πρός τή φύση κι άνάμεσά τους, πού 
μεταβιβάζεται οέ χάθε γενιά άπό τήν προηγούμενή της, μιά μάζα παρα
γωγικών δυνάμεων. κεφαλαίων καί συνθηκών, πού μάλιστα, άπό τή μιά 
μεριά μεταβάλλεται άπό τή νέα γενιά, άλλά καί πού, άπό τήν άλλη μεριά, 
Οπαγορεύει σ’ αύτή τού; δρους τής ζωής της καί τής δίνει μιά καθορισμένη 
άνάπτυξη, ϊναν ειδικό χαρακτήρα. Δείχνει δηλαδή δτι οί συνθήκες φτιάχνουν 
τούς άνθρώπους, τό Τδιο δπως κι ί Ι άνθρωποι φτιάχνουν τίς συνθήκες. ΤοΟτο 
τό άθροισμα τών παραγωγικών δυνάμεων, κεφαλαίων καί κοινωνικών μορφών 
συναλλαγής, πού τό χάθε άτομο καί ή κάθε γενιά τό βρίσκει μπροστά της σάν 
κάτι δοσμένο, είναι ή πραγματική βάση αύτοΟ πού ot φιλόσοφοι ϊχουν φαν
ταστεί ώς "Οπόσταση”  καί "ούσία”  τοΟ άνθρώπου καί πού τό ϊχουν άποθεώ- 
σει καί καταπολεμήσει: είναι μιά πραγματική βάση πού οβτε στό έλάχιστο 
δέν διαταράζεται στήν ενέργεια καί στήν έπιροή της πάνω στήν άνάπτυξη τών 
άνθρώπων, άπό τό γεγονός δτι ο! φιλόσοφοι έξεγείρονται έναντίον της ώς 
"αύτοσυνεϊδηση”  καί ώς "μοναδικοί” ».
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είναι έξαιρετικά πολύπλοκη ή διαδικασία αυτής τής δημιουργίας. 
Αύτό πού οί φιλόσοφοι όνομάζουν «άνθρώπινη φύση» ή «ούσία τοΰ 
άνθρώπου» —  καί πού γ ι’ αύτί θά μιλήσομε πιό κάτω —  περιο
ρίζεται έτσι στό ρόλο ένός προϊόντος ή, άν θέλετε, σέ μιά λειτουρ
γία  τών κοινωνικών συνθηκών.

Αύτό δμως, πού είναι τόσο άπλό καί σαφές δταν ξεκινοϋμε άπό 
τήν προϋπόθεση δτι όπάρχει μιά άναπτυγμένη θεωρία τοϋ ιστορι
κού υλισμού, φαίνεται πολύ πιό περίπλοκο σέ περιόδους πού δέν 
υπάρχει άκό;ια αύτή ή θεωρία. Ά ποτελεϊ, έπομένως, Ιστορική ά- 
λήθεια δτι ή έννοια τοΰ άνθρώπινου άτόμου στή μαρξιστική θεωρία 
5έν είναι κάποιο πόρισμα βγαλμένο άπό τίς άφετηριοοκές θέσεις 
τοΰ ίστορικοΰ Ολισμού, άλλ’ αντίθετα ή κοινωνιολογία τοϋ Μάρξ 
ξεκίνησε άπό τό πρόβλημα τοΰ άτόμου. Αύτή δμως ή περιπλοκή 
άφορα μόνο τούς δρόμους άπ’ δπου χρειάστηκε νά περάσουν ot τε
λ ικέ; διατυπώσεις, δέν άφορά τό περιεχόμενό τους. Αύτό περιγρά- 
φεται άρκετά καθαρά στό άπόσπα-σμα άπό τή «Γερμανική ιδεολο
γία» πού παραθέσαμε πιό πάνω.

Ό  άνθρωπος γεννιέται σέ μιά ορισμένη κοινωνία, μέσα σέ βρι
σμένες κοινωνικές συνθήκες καί άνθρώπινες σχέσεις, πού δέν τίς 
διαλέγει δ ίδιος, άλλά ύπάρχουν σάν άποτέλεσμα τής δραστηριό
τητας προηγούμενων γενεών. Πάνω σέ τοϋτο τό βάθρο τών έτσι καί 
δχι άλλιώς διαμορφωμένων κοινωνικών σχέσεων, πού βάση τους εί
ναι οί σχέσεις παραγωγής, υψώνεται όλόκληρο τό πολύπλοκο οικο
δόμημα τών Ιδεών, τών άξιολογικών συστημάτων καί τών συνα
φών μ’ αύτά θεσμών. Οί άπόψεις γιά  τό τί είναι καλό καί τί είναι 
κακό, τί είναι άξιο και τί δχι, δηλαδή τό όρισμένο σύστημα άξιών, 
είναι κοινωνικά δοσμένες, τό ίδιο δπως καί ή γνώση γ ιά  τόν κό
σμο, πού καθορίζεται άπό τήν ιστορική άνάπτυξη τής κοινωνίας. 
Διαμέσου τής έπικρατούσας κοινωνικής συνείδησης οί κοινωνικές 
σχέσεις διαμορφώνουν τό άνθρώπινο άτομο, πού γεννιέται καί άνα- 
πτύσσεται σέ μιά δοσμένη κοινωνία. Μέ τήν Εννοια αύτή, ot κοι
νωνικές σχέσεις δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν  τό άτομο. Σ ’ αύτό μπορεΐ 
νά έχει κανείς άντίρηση μόνο άν υποστηρίζει τό νατ:βισμό, άλλά 
έκτό; άπό τούς ρατσιστές αύτό δέν τό τολμάει πιά κανείς σήμερα, 
άν θέλει νά θεωρείται άπό την κοινή γνώμη Ιπιστήμονας. Αύτό εί
ναι άποτέλεσμα τής προόδου τών ψυχολογικών γνώσεων άλλά καί 
τής κοινωνιολογίας πού έπηρεάζεται άπό τό μαρξισμό.

Τό άνθρώπινο άτομο δέν έρχεται στόν κόσμο μέ δποιεσδήποτε 
Εμφυτε? ^έες  καί σίγουρα δχι μέ ήθικές ίδέες. ’Απόδειξη γ ι’ αύτό 
άποτελεϊ, άν δχι τίποτε άλλο, ή τεράστια ποικιλία αύτών τών 
ιδεών σέ παγκοινωνική κλίμακα καί δχι μόνο σέ διαφορετικές 
Ιστορικές περιόδους, άλλά καί σέ μιά καί τήν ίδια περίοδο μέσα 
σέ διαφορετικές κοινωνίες, πού άναπτύσσονται κάτω άπό διαφο
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ρετικές συνθήκες. Ά<πό τήν άλλη μεριά, ot άνθρωποι γεννιόνται 
μέ δρισμένες δυνατότητες Ανάπτυξης, πού συνδέονται ;ιέ τήν Ιστο
ρικά διαμορφωμένη ψυχοφυσική δομή τους. Αύτό είναι Αποτέλε
σμα τής φυλογένεσης πού κι αύτή μέ τή σειρά της καθορίζεται Ε
πίσης ιστορικά. ’Αλλά στή δοσμένη βαθμίδα τής βιολογικής του 
έξέλιξης, πού αλλάζει πολύ αργά, δ άνθρωπος —  σέ δ,τι άφορά 
τίς τοποθετήσεις του, τίς Ιδέες του, τίς Αξιολογικές κρίσεις του καί 
τά παρόμοια —  είναι προϊόν τής όντογένεσης, 2να δλότελα κοινω
νικό προϊόν. Αύτό δηλαδή πού γίνεται δ άνθρωπος στήν δντογένε- 
σή του είναι πέρα γ ιά  πέρα κοινωνικά καθορισμένο, καί μάλιστα μέ 
τρόπο πού βρίσκεται Εξω Από κάθε έλεγχο τοϋ άτόμου —  μέσω 
τής γλώσσας, στήν δποία ένυπάρχει Ενα δρισμένο σύστημα σκέ
ψης, καί μέσω τής Αγωγής, πού Εμπνέει δρισμένες συνήθειες, ήθη, 
ήθικές Εννοιες, κλπ. Ή  Αγωγή τό κάνει αύτό τόσο τέλεια, πού κι 
άν Αργότερα καταλάβουμε τίς καταβολές τους καί τή σχετικότητά 
τους, παραμένουμε Ανίκανοι, τίς περισσότερες φορές σέ δλη μας 
τή ζωή, νά Απελευθερωθούμε άπό τήν έπίδρασή τους. Π ράγματι, 
άκόμα καί δ τρόπος πού άκοΰμε (μουσική ευαισθησία) ή πού βλέ
π ο υ ν  (πλαστική άντίληψη), τό λογοτεχνικό γούστο, κλπ., δια
μορφώθηκαν μ’ αύτό τόν τρόπο καί είναι, τίς περισσότερες φορές, 
Ανεξάρτητα άπό τήν κατοπινή Ενσυνείδητη σκέψη μας γ ι’ αύτά τά 
πράγματα.

’Ετσι, λοιπόν, δ ψυχισμός τοΰ άνθρώπου, ή συνείδησή του είναι 
αποτέλεσμα καί Εκφραση δρισμένων κοινωνικών σχέσεων. Ή  όντο- 
γένεση τοϋ Ανθρώπου, πού Αποτελεΐ συνάρτηση τοϋ συνόλου τών 
κοινωνικών σχέσεων σέ μιά δρισμένη Εποχή, μπορεΐ νά χαρακτηρι
στεί Εμμεσα σάν αύτό τό σύνολο. Φυσικά, πρόκειται γ ιά  μιά με
ταφορά, γ ιά  μιά είκόνα, άλλά πού Εκφράζει πολύ καλά αύτό πού 
θέλουμε νά ποΰμε.

Ή  περιγραφή τοϋ άτόμου πού κάναμε, δέν είναι Ινας ά λ λ ο ς  
δρισμός του. σέ σύγκριση μέ τή διατύπωση δτι τό άτομο είναι Ενα 
δείγμα τοΰ βιολογικοΰ είδους, γ ιατί οδτε ή μία οδτε ή άλλη άπ’ αύ- 
τές τίς διατυπώσεις μπορεΐ νά προβάλει τήν άξίωση δτι άποτε
λεΐ δρι»σμό. Ε πε ιδ ή  Εχουμε νά κάνουμε μ’ Ενα πολύπλοκο σύνολο, 
δπως είναι δ άνθριοπος, προσπαθούμε ν’ Αναλύσουμε μόνο τίς διά
φορε; πλευρές ή τά διάφορα στοιχεία του. Έ τ σ ι, άν ή διαπίστωση 
δτι τό άτο;ιο, σάν δείγμα ένός βιολογικοΰ είδους, είναι μέρος τής 
φύσης, λύνει Ενα σκέλος τοϋ προβλήματος, γ ιατί Ανασκευάζει τή 
θεοκεντρική ή Ετερόνομη άντίληψη γιά  τό άτομο, ή διαπίστωση 
δτι ή συνείδηση τοΰ Ανθρώπου στίς πολλαπλές μορφές της άποτε
λεΐ συνάρτηση τοΰ συνόλου τώ'·< κοινωνικών σχέσεων λύνει μιά άλ
λη σφαίρα προβλημάτων. Δέν ύπάρχει έδώ κανένας Ανταγωνι
σμός ή άλληλοχποκλεισμός. 'Αντίθετα, καί ot δυό σφαίρες Ερευ
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νας άλληλοσυμπληρώνονται, μ’ δλο πού καί οί δυό μαζί δέ λύνουν 
άκόμα δλοκληρωτικά τό πρόβλημα. Μένουν άναπάντητα πάρα πο
λύ σοβαρά έρωτήματα. θ ά  προσπαθήσουν νά θίξουμε μερικά, του
λάχιστο, άπ’ αύτά στή συνέχεια τών άναλύσεών μας. Ά λλά  καί 
αύτές θά είναι συμπληρωματικές τής άντίληψης γιά  τό άτομο, πού 
άναπτύξαμε, καί δχι άνταγωνιστικές. Σ ’ αύτό τό σημείο θά ήταν 
χρήσψ,ο νά έξετάσουμε διεξοδικά τήν εύρετική άξία τοϋ δρισμοϋ 
τοϋ άνθρώπινου άτόμου (μέ τήν ϊννοια τών τοποθετήσεων του καί 
τής συνείδησής του) σάν συνάρτησης τών κοινωνικών σχέσεων 
πού επικρατούν. Λύτό θά μάς επιτρέψει νά κάνουμε πιό συγκεκρι- 
μένη τήν ϊννοια τοϋ άτό;ιου άπό δυό τουλάχιστο άπόψεις.

Πρώτο, άπό τήν άποψη πού συνδέεται μέ τήν προαναφερμένη 
μεθοδολογική άρχή, σύμφωνα μέ τήν δποία μπορούμε νά φτάσου- 
με στό συγκεκριμένο μέσω τοϋ άφηρημένου καί άπλούστερου. Δέ 
χωράει άμφιβολία δτι τό συγκεκριμένο άνθρώπινο άτομο, πού άπ’ 
αύτό πρέπει νά ξεκινάει κάθε κοινωνιολογική άνάλυση, άνήκει 
στίς δομολογικά πιό δύσκολες ένότητες. Ά ν  κάνουμε άφαίρεση 
τών συστατικών μερών αύτής τής πολύπλοκης ύλικής καί πνευ
ματικής δομής, τότε δ δρος «άνθρωπος» ή «άνθρώπινο άτομο» γίνε
ται έξαιρετικά άφηρημένος καί τόσο γενικός ώστε νά είναι έλά- 
χιστα χρήσιμος. Ά ν  δμως ξεκινήσουμε άπό τά συστατικά μέρη 
της καί προβοΰμε στήν άνάλυσή τους, άνάγοντάς τα, άνάμεσα σ’ 
άλλα, σέ δρισμένες κοινωνικές σχέσεις, τότε μποροΰμε νά πετύχου- 
με μιά άσύγκριτα πλουσιότερη έννοιολογικά άνασύνθεση τοΰ συγ
κεκριμένου άτόμου. Αύτό, άλλωστε, μάς έπιτρέπει νά απομυθοποιή
σουμε δρι,ομένους τομείς τής άνθρώπινης ζωής, δπως τά συστή
ματα άξιών καθώς καί τίς στηριζόμενες σ' αύτά άξιολογικές κρί
σεις καί κανόνες συμπεριφοράς, θ ά  ξαναμιλήσουμε γ ι’ αύτά δταν 
θ’ άσχοληθοΰμε μέ τό πρόβλημα τής άλλοτρίωσης καί τού φετιχι- 
σμοΰ.

Δεύτερο, άν τό πρόβλημα τού άτόμου τό θεωρήσουμε συνάρτη
ση τών κοινωνικών σχέσεων, τότε μπορούμε νά κάνουμε συγκεκρι
μένη τήν Ιννοια τού άτόμου μ’ ενα σαφή καί καθαρό προσδιορισμό 
τής σχέσης άνάμεσα στό άτομο καί τήν δμάδα, άνάμεσα στό άτο
μο καί τήν κοινωνία. Αύτό άποτελεϊ, χωρίς άμφιβολία, ενα άπό 
τά προβλήματα —  κλειδιά κάθε φιλοσοφικής άνθρωπολογίας, πρό
βλημα πού βρίσκει στό μαρξισμό μιά δλοκάθαρη λύση πάνω στή 
βάση τής άλληλεπίδρασης άνάμεσα στό άτομο καί τήν κοινωνία 
(ή τήν κοινωνική δμάδα).

Τό άτομο είναι, μέ μιά δριαμένη, ειδική Ιννοια, συνάρτηση τών 
κοινωνικών σχέσειον, είναι δηλαδή προϊόν τής κοινωνίας στή συγ
κεκριμένη μορφή μέ τήν δποία αύτή ή κοινωνία υπάρχει. Ά ν  οί 
κοινωνικές σχέσεις είναι ταξικές σχέσεις, πράγμα πού καθορίζεται
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άπό τόν τρόπο παραγωγής, τότε τό άτομο θά είναι προϊόν αυτών 
ακριβώς τών ·σχέσεων, θά καθορίζεται άπό τό γεγονός δτι άνήκει 
σέ όρι-σμένη τάξη. Ά λ λά  τό πρόβλημα δέν περιορίζεται μόνο στίς 
μεγάλες κοινωνικές τάξεις, άναφέρεται καί στά κοινωνικά στρώ
ματα, τίς έπαγγελματικές δμάδες, κλπ., άνάλογα μέ τή δομή τής 
κοινωνίας καί τό ρόλο πού διαδραματίζει ανή δοσμένη περίοδο καί 
στίς δοσμένες συνθήκες αύτή ή ειδική διάρθρωση. Έ  έννοια τοϋ 
άτόμου παίρνει, Ιτσι, δλο καί πιό συγκεκριμένη μορφή, ριζώνει δ
λο καί πιό βαθιά στήν κοινωνία, στά διάφορα μέρη της, πού καθο
ρίζονται άπό τίς δοσμένες συνθήκες. Τό γεγονός δτι φωτίζεται 
αύτή ή πλευρά τοϋ προβλήματος άνεβάζει τήν εύρετική άξια τής 
άντίληψης γ ιά  τό άτομο πού προτείνει δ μαρξισμός. Α πόδειξη γ ι ’ 
αύτό άποτελεΐ ή δλο καί πλατύτερη ά/ποδοχή της άπό τή σύγχρο
νη άνθρωπολογία.

Οί άντίπαλοι αύτής τής άντίληψης νομίζουν δτι ϊχουν Ινα άκό- 
μη έπιχείρημα: ισχυρίζονται δτι ή άντίληψη αύτή άνάγει όλοκλη- 
ρωτικά τό άτομο στήν κοινωνική δμάδα, έπειδή τό άνάγει στό σύ
νολο τών κοινωνικών σχέσεων. Γιά τό λόγο αύτό, στά πλαίσια αύ
τής τής άντίληψης ίσως νά ύπάρχει θέση γ ιά  τήν κοινωνική ομά
δα, άλλά πάνω σ’ αύτή τή βάση δέ μποροϋμε νά οικοδομήσουμε μιά 
αύθεντική ϊννοια τοΰ άτόμου.

Έ χ ω , ήδη, άναφέρει σέ συντομία αύτό τό έπιχείρημα καί τώρα 
δέν Ιχω  παρά νά έπαναλάβω αύτό πού είπα πιό πάνω: δτι πρό
κειται γ ιά  Ινα ψευοοεπιχείρημα. Έ χ ε ι  νόημα μόνο άν δεχτούμε 
έξ όρι>σμοΰ είτε τήν άποψη τοϋ χριστιανικοΰ περσοναλισμού πού 
στηρίζεται στή διάκριση άνάμεσα στό φυσικό άτομο καί τό πνευμα
τικό πρόσωπο είτε τήν ύπαρξιστική άντίληψη γ ιά  τό άτομο σάν 
πνευματικής μονάδας τής έλεύθερης θέλησης —  (πράγμα πού τελι
κά δέ διαφέρει άπό τήν άποψη τοΰ περσοναλισμού. Τό πρόβλημα 
άνήκει στήν περιοχή τής ό ν τ ο λ ο γ  ι κ ή ς κ α τ ά σ τ α 
σ η ς  τοϋ άτόμου, μ,ιά περιοχή, έπομένως, δπου δ μαρξισμός δια
φέρει ριζικά άπό τόν περσοναλισμό καί τόν ύπαρξισμό. Έ δώ  δέ 
μποροΰ·ιε νά δεχτοΰμε σιωπηρά τίποτε σάν π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η :  
ή κάθε άποψη πρέπει νά έκτεθεΐ μέ σαφήνεια. Τόσο περισσότερο, 
δταν πρόκειται γ ιά  μιά προϋπόθεση —  τοΰ περσοναλισμού —  πού 
άποπνέει μιά μυρωδιά μεταφυσικής μούχλας, γ ιά  μιά προϋπόθεση, 
πού άν διατυπωθεί μέ σαφήνεια, θά πρέπει νά άποριφθεΐ γ ιά  τόν 
άντετπιστημανικό καί μεταφυσικό της χαρακτήρα, δχι μόνο άπό 
τούς μαρξιστές, άλλά καί άπό κάθε πνευματική τάση πού δέ θέλει 
νά Ιρθει σέ άνοιχτή σύγκρουση μέ τά δεδομένα τής σύγχρονης έ- 
πιστήμης. Καί αύτό δέ μπορεί νά τό έπιτρέψει άτιμώρητα καμιά 
φιλοσοφική τάση.

Ά ν ,  δμως, μιά τέτια ύπόθεση δέν είναι άποδεκτή έξ δρισμοϋ,
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τότε όλόκληρο τό ψευδοεπιχείρημα καταρέει. Γιά —οιό λόγο δηλα
δή πρέπει τό άτομο, σάν δείγμα τοΰ βιολογικού είδους, νά παύει νά 
είναι άτομο, δταν άντιλαιμβανόμα<στε γενετικά τίς Ιδέες καί τίς 
άπόψεις του ώς κοινωνικά καθορισμένες καί έπομένως ώς κοινω
νικό προϊόν; Ά ν  δ έ ν  π α ρ α δ ε χ τ ώ  (πάνω σέ ποιά βάση, 
δμως, έκτός άπό τή μεταφυσική πίστη;) δτι αύτό πού όνομάζω 
άτομο δέ μπορεΐ νά καθορίζεται έτσι, τότε δλη ή έπιχειρηματο- 
λογία είναι έτοομόροπη γιατί είναι άβάσιμη: τά έπιστημονικά δε
δομένα αποδείχνουν αύτό τόν κοινωνικό καθορισμό κι έτσι τό θέ
μα έληξε. Ά ν  δμως ξεκινήσω άπό μιά τέτια π α ρ α δ ο χ ή ,  
τότε μπορώ αύτή τήν τοποθέτηση νά τήν άπορίψω άπό τήν άποψη 
τής έ π  ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς έπιχειρηματολογίας, σάν μεταφυ
σική θεωρητικολογία κι έτσι νά θεωρηθεί λυμένο τό ζήτημα.

Ερχόμαστε τώρα στό τρίτο βασικό στοιχείο τής μαρξικής έν
νοιας τοϋ άτόμου.

Τόσο ή άντίληψη γ ιά  τό άτομο σάν μικροΰ μέρους τής φύσης, 
δσο καί ή έρμηνεία του σάν συνάρτησης τών κοινωνικών σχέσεων 
έχουν τή θέση τους στά πλαίσια τής άνθρωποκεντρικής καί αυτό
νομης άντίληψης πού ξεκινάει άπό τόν άνθρώπινο κόσμο, παρα
μένει σ’ αύτόν καί διαχωρίζει τόν έαυτό της άπό δποιαδήποτε θεω
ρία πού ύποστηρίζει δτι ή τύχη τοΰ άνθρώπου κυβερνάται άπό τήν 
έπίδραση έξωανθρώπινων παραγόντων. Γιά νά δλοκληοώσουμε τήν 
εικόνα, πρέπει προηγούμενα ν’ άπαντήσουμε καί σ’ ένα άκόμα 
έρώτημα: πώς γεννήθηκε ί  κοινωνικός άνθρωπος καί πώς Αναπτύ
χθηκε; Γιατί τό νά λέμε δτι 5 άνθρωπος έχει δεσμούς μέ τή φύση 
καί τήν κοινωνία δέν άποτελεΐ άκόμα πλήρη άπάντηση στό έρώτη
μα: τί είναι ό άνθρωπος;

Ποΰ ν’ άναζητήσουμε τήν άπάντηση σ’ αύτό τό έρώτημα; Ό  
Μάρξ τή βρίσκει στόν τομέα τής άνθρώπινης έ ρ γ α σ ί α ς ,  
στήν άνθρώπινη π ρ ά ξ η ,  πού τήν άντιλαηβάνεται σάν μιά 
διαδικασία δπου δ άνθρωπος άλλάζει τήν άντικεμ,ιενική πραγμα
τικότητα καί, μαζί μ’ αύτήν, τόν ίδιο τόν έαυτό του.

Α ύ τ ο δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  — νά ποιά είναι ή άπάντηση τοΰ 
Μάρξ ατό πιό πάνω έρώτημα, άπάντηση πού χωρίς αύτή θά ήταν 
άδύνατο νά κατανοήσουμε τά βασικά χαρακτηριστικά τής αντίλη
ψής του γ ιά  τό άτομο.

Ό  Μάρξ δέν έπινόησε αύτή τήν άπάντηση, άλλά καί στήν περί
πτωση αύτή, δπως καί σ’ άλλες, τή δανείστηκε άπό τό Χέγκελ 
καί μέσω τοΰ Χέγκελ άπό τούς άγγλους οικονομολόγους (Ιδιαίτε
ρα άπό τόν Ά ν τα μ  Σ μ ίθ ) . Φυσικά, δ Μάρξ δέν άποδέχτηκε χοντρι
κά τήν Ιδέα τοΰ Χέγκελ γ ιά  τήν αύτοδημιουργία. Καί στήν περίπτω
ση αύτή έπίσης «έστησε στά πόδια της» αύτή τή θεωρία τοϋ Χέ
γκελ. Ό  Μάρξ διαφέρει έπίσης άπό τούς άγγλους οικονομολόγους
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στήν Αντίληψή του γ ιά  τήν έργασία. Σημασία ιχει τό γεγονός βτι 
ό Μάρξ ξεκινάει άπό τό άτομο δχι μόνο σάν ένα δν προικισμένο μέ 
νόηση, άλλά σάν ενα 5ν πού 5 ρ ά ένσυνείδητα καί λογικά.

Έ  βασική μορφή αύτής τής μετασχηματιστικής δραστηριότη- 
τάς του είναι ή ε ρ γ α σ ί α ,  γ ιατί δ άνθρωπος, σέ διάκριση 
άπό τίς μυθικές δυνάμεις, δημιουργεί κάτι ξεκινώντας άπό κάτι 
καί δχι άπό τό τίποτε. Ή  άνθρώπινη έργασία μ ε τ α σ χ η μ α τ ί -  
ζ ε ι τήν άντικειμενική πραγματικότητα καί τή μετατρέπει Ιται 
σέ ά ν θ ρ ώ π ι ν η  πραγματικότητα, δηλαδή σ’ ενα άποτέλε- 
σμα τής άνθρώπινης έργασίας. Μετασχηματίζοντας τήν Αντικει
μενική πραγματικότητα —  τή φύση καί τήν κοινωνία —  δ άνθρω
πος μετασχηματίζει τούς δρους τής ύπαρξής του καί, κατά συνέ
πεια. μετασχηματίζει τόν ίδιο τόν έαυτό του σάν είδος. Έ τ σ ι, ή 
διαδικασία τής δ η μ ι ο υ ρ γ  ί α ς είναι, άπό τήν άποψη τοϋ 
άνθρώπου, μιά διαδικασία α ύ τ ο δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς .  Έ τσ ι, 
χάρη στήν έργασία, γεννήθηκε τό είδος H om o Sapiens καί χάρη 
σ’ αύτή μεταβάλλεται καί άλλάζει.

Αύτή τή θέση δ Μάρς τήν άναπτύσσει καί τή θεμελιώνει ήδη 
στά «Χειρόγραφα» τοΰ 1844:

Τό μεγαλείο τής χεγκελιανής «Φαινομενολογίας* καί τοΰ τε
λικού πορ6σματός τη ς . . .  είναι δτι δ Χέγκελ άντιλαμβάνεται 
τήν αύτοδημιουργία τοΰ άνθρώπου σάν μιά διαδικασία. . .  δτι 
συλλαμβάνει ϊτσι τήν ούσια τής έ ρ γ α σ ί α ς  καί θεωρεί 
τόν άντικειμενικό άνθρωπο —  τόν άληθινό άνθρωπο, έπειδή εί
ναι πραγματικός —  σάν άποτέλεσμα τής ί δ ι α ς  τ ο υ  
τ ή ς  έ ρ γ α σ ί α ς . . .

Ό  Χέγκελ Ιχε ι τήν άποψη της σύγχρονης πολιτικής οικονο
μίας. ’Αντιλαμβάνεται τήν έ ρ γ α σ ί α  σάν τήν ο υ σ ί α ,  
σάν τήν αύτοεπαληθευόμενη ούσία τοΰ άνθρώπου.

Ό  Χέγκελ, είναι άλήθεια, δέν αντιλαμβανόταν τήν έργασία σάν 
συγκεκριμένη «πράξη», άλλά τήν μετέτρβπε σέ πνευματική δρα
στηριότητα, ωστόσο δέν μποροΰμε νά ποΰμε δτι αύτή ή παρανόηση 
ήταν τότε γενική. Ό  Γκαίτε βάζει στό στόμα τοΰ Φάουστ τά πα
ρακάτω υπέροχα καί βαθυστόχαστα λόγια πού σχετίζονται μ ' αύ
τό τό θέμα:

Γράφει έδώ: «Πρώτα ήταν δ Λ ό γ  ο ς ! » Πρίν άρχίσω, 
σκοντάβω κιόλας! Ποιός βοηθά νά προχωρήσω;
Τόσο τό Λόγο ν’ ανεβάσω άξίζει;
Σωστά τό πνεΰμα άν μέ φωτίζει, 
πρέπει άλλη έξήγηση νά δώσω.
Είναι τό νόημα: «11 ρώτα ήταν δ Ν ο ΰ ς ! » Ωστόσο,
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σκέψου καλά τήν πρώτη τούτη λέξη, 
ή πένα σου πολύ μήν παρατρέξει!
Τ άχα  είν’ 6 Ν ο 0 ς πού ίχει τά πάντα πλάσει;
ΙΙρέπει νά γράψω: «IIρώτα ήταν ή Δ ρ ά σ η ! »
"Ομως ενώ τό γράφω, κάτι πίσω 
δέ μέ άφήνει οδτε έδώ νά σταματήσω.
Βοηθά τό πνεΟμα! Φώς μοϋ φέγγει' άς μή διατάξει 
ή πένα |ΐου νά γράψει: «IIρώτα ήταν ή Π ρ ά ξ η ! »

(Μετάφραση Κώστα Χατζόπουλου)

Τ ή  φιλοσοφία τής πράξης —  πού μ’ αύτή συνδέεται τόσο ή κα
τηγορία τής δράσης δσο καί ή κατηγορία τής έργασίας —  τήν 
άνέπτυξαν κυρίως οί ιδεαλιστές καί άνάμεσα σ’ άλλους ό Τσιεσκόβ- 
σκι. Ά π ’ αύτή τήν άποψη, ό Μάρξ διδάχτηκε πολλά άπ’ αύτούς 
καί τό άναγνωρίζει είλικρινά στίς θέσεις του γ ιά  τό Φόυερμπαχ, 
δπου συνάμα ύποβάλλει σέ κριτική τή στενότητα τών άπόψεων τοΰ 
Ιδεαλισμού.

Στήν πρώτη άπό τίς θέσεις ό Μάρξ άσκεΐ κριτική ένάντια στόν 
προηγούμενο υλισμό έπειδή ήταν Ινας έποπτικός ύλισ·ιός, πού βλέ
πει μόνο τό άντικείμενο καί παραμελεί τήν ύποκειμενική πλευρά. 
Αύτός είναι ό λόγος πού ό ιδεαλισμός άνέπτυξε τήν ένεργητική 
πλευρά τής άνθρώπινης δραστηριότητας, άν καί δέν τήν Αντιλαμ
βανόταν σάν «πράξη».

Ώστόσο πιό μεγάλη σημασία έχει, στά πλαίσια τών παρατηρή
σεων μας, ή τρίτη θέση:

Ή  ύλιστική θεωρία δτι οί άνθρωποι είναι προϊόντα τών πε
ριστάσεων καί τής άγωγής καί δτι έπσμένως οΕ άνθρωποι πού 
ϊχουν άλλάξει είναι προϊόντα άλλων περιστάσεων καί άλλαγ- 
μένης άγωγής, ξεχνά δτι τίς περιστάσεις τίς άλλάζουν άκριβώς 
οί άνθρωποι κι δτι δ παιδαγωγός χρειάζεται κι δ ίδιος νά 
διαπαιδαγωγηθεϊ. . .

Ή  σύμπτωση τής άλλαγής τών περιστάσεων καί τής άνθρώ
πινης δραστηριότητας μπορεί νά θεωρηθεί καί νά κατανοηθεΐ 
ορθολογικά ;ώνο σάν έ π α ν α σ τ α τ ι κ ή  π ρ ά ξ η .

Έ δώ  διατυπώνεται ή πιό βαθιά ίδέα τής άντίληψης γ ιά  τήν αύ- 
τοδημιουργία τοΰ άνθρώπου: άλλάζοντας τούς δρους τής ύπαρξής 
του ό άνθρωπος άλλάίζει τόν ίδιο τόν έαυτό του, αύτοδημιουργεΐ- 
ται. Στή συνέχεια τών άναλύσεών μας θά δείξουμε πόσο γόνιμη φά
νηκε αύτή ή ύπόθεση γ ιά  τή λύση τοΰ προβλήματος τής προόδου 
στήν ιστορία καί τών άπεριόριστων δυνατοτήτων γ ιά  τήν τελείω
ση τοΰ άνθρώπου.

Πράγματι, σέ συσχέτιση μέ τήν έννοια τής αύτοδημιουργίας γ ί
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νεται δλοκάθαρα Αντιληπτό τό νϊημα τής κατηγορίας π ρ ά ξ η .  
Αύτή ή κατηγορία ?χει στή μαρξιστική φιλοσοφία, γενικά, καί 
στήν Ανθρωπολογία καί τήν έπιστημολογία, ιδιαίτερα, πολλές ση
μασίες. ’Αλλά ή ιστορική προέλευσή της συνδέεται μέ τή σφαίρα 
τής πολιτικής. Ό  Μάρξ μπόρεσε ν’ Αντιληφθεί τό ρόλο τής άν
θρώπινης δραστηριότητας σάν πράξης, Αφού προηγούμενα κατα
νόησε τό ρόλο τής έ π α ν α σ τ α τ ι κ ή ς  π ρ ά ξ η ς  στή 
ζωή τών άνθρώπων. Δέ συμφωνώ μέ τόν Αύγουστο Κορνού πού 
ισχυρίζεται δτι ή π ρ ά ξ η ,  δπως τήν έννοεϊ δ Μάρξ, ύποκα- 
θιστά τήν ίννοια τής Αλλοτρίωσης. Συνδέεται πράγματι, μέ τήν 
ίννοια τής Αλλοτρίωσης, άλλά μέ Αλλα νήματα: δ Μάρξ, έρευ- 
νώντας τό φαινόμενο τής Αλλοτρίωσης άπό τή σκοπιά τών δυ
νατοτήτων ύπερνίκησής της, κατέληξε στό συμπέρασμα δτι αύ
τή ή ύπερνίκηση δέ μπορεΐ νά έπιτευχθεΐ μέ τήν καθαρή θεωρία, 
άλλά μόνο μέ τήν έπαναστατική πράξη τών άνθρώπων. «Τό δπλο 
τής κριτικής», είχε γράψει κιόλας στήν «Εισαγωγή στήν κριτική 
τής χεγκελιανής φιλοσοφίας τοΟ δικαίου», «δέ μπορεΐ βέβαια ν’ 
άντικαταστήσει τήν κριτική τών δπλων. Ή  ύλική βία πρέπει ν’ ά- 
νατραπεΐ μέ τήν ύλική βία. . .» .  Στήν κατανόηση τοΟ ρόλου τής 
πράξης φτάνει δ Μάρξ μέ φιλοσοφικούς συλλογισμούς γ ιά  τήν άλ
λοτρίωση καί τή δυνατότητα τής ύπερνίκησής της καθώς καί μέ 
τήν ταυτόχρονη πρακτική πολιτική δράση, πού τόν σπρώχνει βή
μα πρός βήμα στό ριζοσπαστικό κομμουνισμό. Δέ μπορούμε, έπίσης, 
νά καταλάβουμε τήν πνευματική έξέλιξη τοϋ Μάρξ, ιδιαίτερα στόν 
τομέα τής φιλοσοφίας, άν τή μελετούμε άποσπασμένη άπό τήν 
πρακτική δράση του καί τίς  πολιτικές έμπειρίες του.

Ή  άντίληψη γ ιά  τήν αύτοδημιουργία τοΰ άνθρώπου μέ τήν έρ- 
γασία άποτελεΐ ριζική Αρνηση τού θεοκεντρισμοΰ καί τής συνδεό
μενης μ’ αύτόν έτερονομίας. "Οπως ώραΐα τό διατύπωσε δ Ά ντό- 
νιο Γκράμσι, μόνο στό φως αύτής τής Αντίληψης είμαστε ot «πλα
στουργοί τού έαυτοΰ μας, τής ζωής, τής μοίρας μας», μόνο στό φώς 
αύτής τής Αντίληψης λέμε δτι «δ άνθρωπος είναι μιά διαδικασία, 
άκριβέστερα, ή διαδικασία τών πράξεών του». Πόσο άπέραντες καί 
αισιόδοξες προοπτικές ξανοίγει μιά τέτια άντίληψη γ ιά  τόν άν
θρωποί

Τό άνθρώπινο άτομο σάν μέρος τής φύσης, σάν άντικείμενο, τό 
άνθρώπινο άτομο σάν μέρος τής κοινωνίας, μέ τήν έννοια δτι ο£ 
τοποθετήσεις του, ο[ ιδέες του, οί Αξιολογικές κρίσεις του έξηγοΰν- 
ται σάν συνάρτηση τών κοινωνικών σχέσεων, τό άτομο, τέλος, σάν 
προϊόν τής αύτοδημιουργίας —  αύτά είναι τ’ άγκωνάρια τής μαρξι- 
κής Ιννοιας τού άτόμου.

Αύτή ή εικόνα δέν περιλαμβάνει δ λ α τά στοιχεία αύτής 
τής ίννοιας. Ά λλω στε, οδτε Αναγκαίο είναι ούτε δυνατό. Δέν ά-
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ποτελεί Ιπίσης προσπάθεια γ ιά  διατύπωση ένός δρισμοϋ. Ό  δρι- 
σμός δέν είναι —  παρόλα δσα λέει δ ’Αριστοτέλης —  σέ κάθε πε
ρίπτωση τό πιό σπουδαίο, οδτε τό πιό άναγκχίο, άν καί δώ δίνον
ται δλα τά στοιχεία γ ιά  Iνα τετιο δρισμό. Τό κυριότερο είναι μάλ
λον δτι ή άντίληψη πού περιγράψο^ιε μάς Επιτρέπει νά λύσουμε 
τό πρόβλημα τής όντολογικής κατάστασης τοϋ άτόμου μέ τρόπο 
πού διαφέρει ριζικά άπό τίς  άντίπαλες άνθρωπολογίες τοΰ περσο
ναλισμού καί τοΰ ύπαρξισμοΰ.

Ή  έξέταση τής μαρξικής έννοιας τοΰ άτόμου δέ θά ήταν πλή
ρης άν παραμελούσαμε τήν άνάλυση έννοιών δπως «άνθρώπινη φύ
ση», «άνθρώπινο δν», «είδολογικό δν», «πραγματικός καί άληθινός 
άνθρωπος», κλπ., πού συναντούμε στά γραφτά τοΰ νεαροϋ Μάρξ. 
"Ολες τους ρίχνουν πρόσθετο φώς στόν άνθρωπισμό τοΰ νεαροϋ 
Μάρξ καί μάς κάνουν νά συνειδητοποιήσουμε μιά σειρά προβλή
ματα, πού, άσχετα άπό τό άν άπορίπτουμε τήν Ιδιαίτερη μορφή 
τους ή άκόμα καί τίς προτεινόμενες λύσεις, πλουτίζουν τίς Ιδέες 
μας γ ιά  τό άτομο. Πολλά άπ’ αύτά τά προβλή*ιατα συνδέονται όρ- 
γανικά μέ τήν άνάλυση τής έννοιας τοΰ άτόμου, πού έπιχειρήσαμε 
πιό πάνω. Ά λ λά  έκεϊ ύπήρχε κίνδυνος νά χαλάσουν τή διάρθρω
ση τής άνάλυοής μας καί νά βλάψουν τή σαφήνεια τών συλλογι
σμών μας. Έ δώ  άντίθετα θ’ άποτελέσουν Ινα στοιχείο πού μπορεΐ 
νά φωτίσει τά προβλήματα καί, πάντως, νά κάνει πληρέστερη τήν 
άνάλυση.

Είπαμε πιό πάνω δτι ή διατύπωση μιάς δρισμένης άντίληψης 
γ ιά  τό άτομο δέν ταυτίζεται μέ τή διατύπωση τοΰ δρισμού της καί 
δτι δ όρισμός δέν είναι έδώ τό βασικό. 'Ωστόσο, θέτουμε έδώ ζή 
τημα όρισμοΰ δταν ρωτοΰ|ΐε τί σημαίνει ή έκφραση «νά είσαι άν
θρωπος», ή δταν, μέ πιό παραδοσιακή δρολογία, ρωτούμε τί ση
μαίνει «ούσία τοΰ άνθρώπου». Έ πειδή  ή έκφραση «ούσία» Ιχει μιά 
μεταφυσική φόρτιση προτιμώ νά τήν άποφύγω. 'Ωστόσο ή έκφρα
ση αύτή χρησιμοποιήθηκε δχι μόνο πολύ συχνά άπό τό Μάρξ άλ
λά, δυστυχώς, καί μέ πολλές σημασίες. Ε κτός  άπ’ αύτό, δμως, 
κρύβει Ινα νόημα πού άξίζει τόν κόπο νά τό σκεφτοϋμε. Ά ς  προ
σπαθήσουν, λοιπόν, ν’ αναλύσουμε τούτο τό σημείο.

Τήν πιό βαθιά καί έξαιρετικά διεξοδική άνάλυση τής έκφρασης 
«ούσία τοΰ άνθρώπου», σέ δλες τίς διαφορετικές σημασίες πού τήν 
Ιχει χρησιμοποιήσει δ Μάρξ, τή βρίσκουμε στό δοκίμιο τοϋ Μάρεκ 
Φρίτσχαντ, «Ή  ούσία τοϋ άνθρώπου στόν Μάρξ»1 . Αύτό μέ ά- 
παλλάσσει άπό τόν κόπο νά κάνω μιά παρόμοια άνάλυση, πολύ 
περισσότερο μάλιστα πού σκοπός μου δέν είναι νά κάνω έδώ καμιά

12. Μ. ΦρΙ-αχαν-, •’Άνθρωπο; - άνθριοΓ.·.3μ6; - ήθικότητα», Βαροοίία 1961, 
ο. 75-112 .
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καθαυτό «μαρςολογική» μελέτη, θ ά  άσχοληθώ, έπομένως, μέ κ^ίνη 
τήν πλευρά τοϋ προβλήματος «ούσία τοϋ άνθρώπου» πού συνδέεται 
άμεσα μέ τό ζήτημα πού μάς ένδιαφέρει, δηλαδή μέ τήν έννοια 
τοϋ άτόμου.

"Οταν άναρωτιόμαστε γ ιά  τήν «ούσία τοϋ άνθρώπου» θέλουμε 
νά μάθουμε ποιό είναι τό διάπλεγμα τών ιδιαίτερων γνωρισμάτων 
πού μάς έπιτρέπουν νά ξεχωρίζουμε τούς άνθρώπους, σάν κλάση 
δρισμένων άτόμων, άπό άλλα μέρη τής πραγματικότητας. Μέ άλ
λα λόγια, άναζητοϋμε εναν όρισμό τοϋ άνθρώπου, πού θά μάς δώ
σει τά κριτήρια γ ιά  νά διακρίνουμε τόν άνθρωπο άπό τό μή - άν
θρωπο.

Τό ζητούμενο έδώ είναι 2να διάπλεγμα Ιδιαίτερων γνωρισμά
των, τόσο γενικών καί καθολικών, πού νά τά βρίσκουμε παντοϋ δ
που έμφανίσθηκε ή Εμφανίζεται τό είδος H om o Sapiens, άσχετα 
άπό διαφορές χρόνου, τόπου, έπιπέδου άνάπτυξης, φυλής, κλπ. Δια
τυπώνοντας αύτό τόν δρισμό κατά τόν κλασικό τρόπο, δηλαδή μέ 
τό π ρ ο σ ε χ έ ς  γ έ ν ο ς  κ α ί  τ ή ν  ε ι δ ο π ο ι ό  
δ ι α φ ο ρ ά  προσπαθούμε νά ξεχωρίσουμε τήν κλάση τών άντι- 
κειμένων πού μάς ένδιαφέρουν —  τό είδος H om o Sapiens —  δχι 
άπό τά ορυκτά λ .χ., πράγμα πού θά ήταν πολύ άπλοϊκό, άλλά ά
πό κείνη τήν κλάση τών άντικειμένων πού τυπολογικά είναι πιό 
κοντά στόν άνθρωπο, δηλαδή άπό τά ζώα.

Ά πό  τίς πολλές σημασίες πού παίρνει στό νεαρό Μάρξ τό πρό
βλημα τής «ουσίας τοϋ άνθρώπου» (δ ώριμος Μάρξ άπέφευγε αύ
τή τήν δρολογία, πού τήν γελοιοποίησε κιόλας στή «Γερμανική Ι
δεολογία») α ύ τ ή  είναι —  κατά τή γνώμη μου —  Ιδιαίτερα 
ένδιαφέρουσα, γ ιατί έπιτρέπει νά κατανοήσουμε καλύτερα τήν άν
τίληψη τοΰ Μάρξ γ ιά  τό άτομο. 'Οπωσδήποτε α ύ τ ό  τό στοι
χείο είναι καί σήμερα άπαραίτητο γ ιά  τή διαμόρφωση μιας τέτιας 
άντίληψης καί συνδέεται στενά μέ τίς άναλύσεις πού κάναμε προη
γούμενα πάνω στό θέμα.

Τήν «ούσία τοΰ i '/θρώπου» τή βλέπει δ Μάρξ στή διαδικασία 
τής παραγωγής:

Μπορούμε νά διακρίνουμε τούς άνθρώπους άπό τά ζώα μέ 
βάση τή συνείδηση, τή θρησκεία καί δ,τι άλλο θέλετε. Οί ίδιοι 
άρχίζουν νά διακρίνουν τούς έαυτούς τους άπό τά ζώα ευθύς μό
λις άρχίσουν νά π α ρ ά γ ο υ ν  τά μέσα τής συντήρησής 
τους, ενα βήμα πού καθορίζεται άπό τή σω;ιατική όργάνωσή 
τους. Παράγοντας οί άνθρωποι τά μέσα τής ύπαρξής τους, πα
ράγουν δμμεσα τήν ίδια τήν ύλική ζωή τους” .

13. Κ. ΧΙίρ; - Φ. νΕνγχΐΑς, «Ή γερμχνική Ιϊεολογία», σ. 61.
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Ό  Μάρξ δέν άρνιέται, λοιπόν, δτι δ άνθρωπος ξεχωρίζει άπό τά 
ζώα μέ τίς διάφορες έκδηλώσεις τής συνείδησής του (θά μπορού
σαμε νά προσδέσουμε Ικτός άπό τή θρησκεία και πολλές άλλες, πρίν 
άπ’ δλα τή γλώσσα), τίς άνάγει δμως δλες στήν παραγωγική ϊρ- 
γασία. Συνδέονται, άλλωστε, γενετικά άδιαχώριστα: Ιργασία, ά- 
φηρημένη σκέψη, γλώσσα.

Καί δέ συνδέονται μεταξύ τους μόνο γενετικά, άλλά καί συγ
χρονικά. Ή  π α ρ α γ ω γ ι κ ή  Ιργασία είναι μιά Ινσυνεί- 
δητη διαδικασία πράγμα πού τήν ξεχωρίζει άπό τή δραστηριότη
τα τών ζώων.

Τό ζώο ταυτίζεται άμεσα μέ τή ζωτική του δραστηριότητα. 
Δέ διαφέρει άπ’ αύτήν. Είναι ή ί δ ι α  ή δραστηριότητά 
του. Ό  άνθρωπος κάνει τήν ίδια τή ζωτική δραστηριότητά του 
άντικείμενο τής θέλησής του καί τής συνείδησής του. Έ χ ε ι  Ιν- 
συνείδητη ζωτική δραστηριότητα. Αύτή δέν είναι Ινας προσδιο
ρισμός μέ τόν δποΤο συγχωνεύεται άμεσα. Ή  Ινσυνείδητη ζω τι
κή δραστηριότητα διακρίνει τόν άνθρωπο άμεσα άπό τή ζωτική 
δραστηριότητα τού ζώου1*

Πολύ άργότερα δ Μάρξ θά έπαναλάβει αύτή τή σκέψη στόν πρώ
το τόμο τοϋ «Κεφαλαίου», δπου θά κάνει τήν περίφημη σύγκριση 
άνάμεσα στή μέλισσα και τόν άρχιτέκτονα. Έ  μέλισσα κατασκευά
ζει τις κερήθρες της πιό τέλεια άπό τόν καλύτερο άρχιτέκτονα. 
’Αλλά δ Αρχιτέκτονας ύπερέχει άπό τή μέλισσα γ ιατί, π ρ ί ν  
άρχίσει τή δουλειά, Εχει στό μυαλό του τό σ χ έ δ ι ο  αύτοϋ 
πού θέλει νά χτίσει. Αύτό σημαίνει, γ ιά  νά μιλήσουμε στή γλώσ
σα τής ψυχολογίας, δτι ή δραστηριότητα τής μέλισσας είναι ϊν- 
στικτώδης καί ή έργασία τοΰ άρχιτέκτονα Ινσυνείδητη.

Μ’ αύτόν, άκριβώς, τό χαρακτήρα τής άνθρώπινης έργασίας 
συνδέεται ή παραγωγή τών έργαλείων παραγωγής —  τά έργαλεΤα, 
στήν κύρια σημασία τής λέξης, συνδέονται μέ τήν Ι ν σ υ ν ε ί 
δ η τ η  παραγωγική δραστηριότητα. Ό  Μάρξ παραθέτει στό 
«Κεφάλαιο» τά λόγια τοΰ Φραγκλίνου. δτι δηλαδή δ άνθρωπος είναι 
a  toolm aking animal (ζώο πού κατασκευάζει έργαλεΤα), άλλά, 
δπως παρατηρεί σωστά δ Φρίτσχαντ, δχι μέ τήν Ιννοια ένός δρι- 
σμοΰ τοΰ άνθρώπου, δχι μέ τήν Ιννοια δτι άνάγει τήν Ιδιομορφία 
τής άνθρώπινης δραστηριότητας στήν παραγωγή μέσων Ιργασία?, 
άλλά μέ τήν Ιννοια δτι αύτή ή παραγω γή χ α ρ α κ τ η ρ ί -  
ζ  ε ι τήν άνθρώπινη δραστηριότητα (δηλαδή είναι γ ι’ αύτήν 
καί μόνο γ ι’ αύτή'; χαρακτηριστική), άλλά δέν είναι ή |ΐόνη χα 

11. Κ. MipJ, 'Χειρόγραφα τοΟ 1844·.
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ρακτηριστική ιδιότητα, είναι Ινας άναγκαΐος, άλλ’ δχι έπαρκής 
δρος” .

Στό δοκίμιό του «Ό  ρόλος τής έργασίας στή μετατροπή τοϋ π ι
θήκου σέ άνθρωπο», ό Έ νγκελ ς  έπεκτείνει αύτή τή σκέψη γ ιά  
τήν παραγωγική έργασία σάν ούσία τοϋ άνθρώπου στήν άνθρωπο- 
γένεση.

Ή  ση<ιασιολογική άνάλυση τής έκφρασης «ούσία τοϋ άνθρώπου», 
δπως χρησιμοποιείται άπό τό νεαρό Μάρξ, δείχνει —  τό τονίσαμε 
ήδη —  δτι έχει καί άλλες σημασίες. Σημαίνει —  δπως Κ ειξε 
ό Φρίτσχαντ —  κοινωνία, κόσμος τοϋ άνθρώπου, άνάγκες τοϋ άν
θρώπου, κλπ. Αύτές οί σημασίες συνδέονται κατά κάποιο τρόπο 
μεταξύ τους, είναι δμως διαφορετικές. ’Αναζητώντας άπάντηση 
στό έρώτημα τί διακρίνει τόν άνθρωπο άπό τό ζώο, άναζητώντας 
δηλαδή τό σύνολο τών γενικότατων γνωριομάτων πού χαρακτηρί
ζουν τό είδος H om o Sapiens σέ δλη τήν Ιστορική διαδρομή τής 
ύπαρξής του (άνεξάρτητα άπό δποιεσδήποτε Ισωτερικές διαφορές 
τοΰ είδους), ύποδείχνουμε έμεΐς —  άκολουθώντας τό Μάρξ —  πρίν 
άπ’ δλα τήν έργασία, μέ τήν έννοια μιάς ένσυνείδητης παραγω γι
κής δραστηριότητας.

Μιά τέτια Ιρμηνεία τής έκφρασης «ούσία τοΰ άνθρώπου» μδς 
έπιτρέπει νά καταλάβουμε σωστά τήν έκφραση «ειδολογικό δν» καί 
τά προβλήματα πού συνδέονται μ’ αύτήν.

Πρίν άπ’ δλα χρειάζεται, βέβαια, έδώ, μιά σημασιολογική έρ- 
μηνεία, γ ιά  νά προλάβουμε μοιραίες παρανοήσεις, δπως αύτές πού, 
κατά τή γνώμη μου, παρεισέφρυσαν σέ πολλές έρμηνεΐες τών έν- 
νοιών «ούσία τοΰ άνθρώπου» καί «είδολογικό δν», πού συναντοΰ|ΐε 
στά κείμενα τοΰ νεαροΰ Μάρξ. Ή  λέξη «ούσία» (wesen) έχει στήν 
κάθε μιά άπό τίς δυό περιπτώσεις δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή  σ η μ α -  
σ ί α.

Καί μιά πού προειδοποιούμε γ ι’ αύτό τό λάθος, προσθέτουμε ά
κόμα δυό προειδοποιήσεις, πού αύτή τή φορά προέρχονται άπό τόν 
ίδιο τό Μάρξ: πρώτο ένάντια σέ μιά δρολογία πού τή βαραίνει 
ή μεταφυσική παράδοση καί δεύτερο ένάντια στόν κίνδυνο τών 
γλωσσικών ύποστάσεων πού συνδέονται μ’ αύτή.

Στή «Γερμανική ιδεολογία», Ινα ή τό πολύ δυό χρόνια ύστερα 
άπό τήν έποχή πού χρησιμοποίησε, χωρίς νά τόν πολυνοιάζει, αύ
τή τήν δρολογία, δ Μάρξ ξεκόβει κατηγορηματικά άπ’ αύτή:

’Αλλά μιά πού χρησιμοποιούνταν άκόμα τότε ή φιλοσοφική

15. «Ή χρήση καί ή κατασκευή μέσων έργασίας, παρ’ ϊλο πού 0-άρχουν 
ήδη έν σπέρματι σέ 6ρισμένα εΤϊη ζώων, χαρακτηρίζουν τήν ειδικά άνθριόπι- 
νη έργασιακή διαδικασία καί γ ι ’ αύτό δ Φραγκλίνος δρίζβι τόν δνθρωπο ώς 
"έργαλειο-οιό ζώο”  (a toolmaking animal)» (Κ. Μάρξ, «Τί κβφίλα-.ο»)·



φρασεολογία, ot φιλοσοφικές έκφράσεις δπως «άνθρώπινη ούσία», 
«είδος» κλπ., Ιδωσαν στούς γερμανούς θεωρητικούς τήν άφορ- 
μή πού έπιθυμοΰσαν γ ιά  νά παρανοήσουν τήν πραγματική έξέ- 
λιξη τής σκέψης καί νά πιστέψουν δτι καί δ δ  πάλι τό ζήτη
μα ήταν άπλά νά δοθεί μιά καινούργια μορφή στό τριμμένο τους 
θεωρητικό σ α κ κ ά κ ι...  «Πρέπει νά άφήσουμε στή μπάντα τή 
φιλοσοφία». .  . , «πρέπει νά πηδήσουμε ?ξω άπ’ αύτή καί νά 
άφοσιωθοΰμε σάν συνηθισμένοι άνθρωποι στή μελέτη τής πραγ
ματικότητας», πού γ ι’ αύτήν ύπάρχει έπίσης Ινας τεράστιος δγ- 
κος υλικού, άγνωστος βέβαια, στούς φ ιλοσόφους... Ή  φιλο
σοφία καί ή μελέτη τοϋ πραγματικού κόσμου Ιχουν μεταξύ τους 
τήν Γδια σχέση πού Ιχουν δ αύνανισμός μέ τό σεξουαλικό Ιρωτα.

Αύτός είναι δ λόγος πού δ Μάρξ έγκαταλείπει αύτή τή «φιλο
σοφική» φρασεολογία, μολονότι δέν ύποτψ,δ καθόλου τά  προβλή- 
•ΐ/ατα, πού ύποδήλωνε μέ αύτήν τήν τόσο διφορούμενη δρολογία 
της.

Ό π ω ς  ξέρουμε, άπ’ δσα εϊπα;ιε ως τώρα, δ Μάρξ ξεκινούσε 
συνειδητά στίς άναλύσεις του άπό τό συγκεκριμένο άτομο. Συνάμα, 
δμως, ύπογράμμιζε μέ ϊμφαση τούς δεσμούς τοϋ άτήιου μέ τήν 
κοινωνία, πράγμα πού —  άνάμεσα σ’ άλλα —  τόν Ικανέ νά βε
βαιώνει δτι δ άνθρωπος είναι Ινα είδολογικό δν. Τ ί έννοοΰσε δμως 
μέ τούς δρους «είδος», ή «κοινωνία»; "Οταν τούς χρησιμοποιούσε 
άποσπασμένους άπό τά άτομα, πού άποτελοϋν τήν κοινωνία ή τό 
είδος, τούς θεωρούσε γλωσσικές ύποστάσεις καί προειδοποιούσε, ά- 
πόλυτα συνειδητά, γ ιά  τόν κίνδυνο μιας κατάχρησης παρόμοιων 
έκφράσεων.

Στά 1846, δ Μάρξ καί δ “Ενγκελς, κάνοντας πολεμική ένάντια 
στό λεγόμενο «άληθινό σοσιαλισμό», συνέταξαν τήν «’Εγκύκλιο κα
τά τοΰ Κρήγκε», δπου διαμαρτύρονταν άνοιχτά ένάντια σέ τέτιες 
γλωσσικές ύποστάσεις. Σχολιάζοντας τόν ισχυρισμό τοΰ Κρήγκε, 
δτι δ κομμουνιστής άνθρωπος δρίζει στόν έαυτό του στόχους πού 
συμφωνούν μέ τούς στόχους τοΰ είδους, προσθέτουν σέ παρένθεση: 
«σάμπως τό είδος νά ήταν πρόσωπο πού μπορούσε νά Ιχει στό
χους». Καί σ’ Ινα άλλο μέρος, άναφερόμενοι στή φράση τοΰ Κ ρήγ
κε γ ιά  τήν άνθρωπότητα, ο£ συντάκτες τής «Εγκυκλίου» γράφουν 
γ ιά  τή δουλοπρέπεια:

. .  .Μιά άποσπασμένη καί διαφορετική άπό τά «πρόσωπα» άν
θρωπότητα, πού σάν τέτια είναι Ινα μεταφυσικό καί ;ιάλιστα 
(στόν Κρήγκε) Ινα θρησκευτικό κατασκεύασμα.. .

Στήν πολεμική του ένάντια στόν Προυντόν, δ Μάρξ διατυπώνει 
μέ ιδιαίτερη όξύτητα αύτή τήν άποψη:
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Γιά ν’ άποδείξει δτι κάθε Ιργασία πρέπει ν’ άφήνει Ινα πλεό
νασμα. δ κ. Προυντόν προσωποποιεί τήν κοινωνία. Τήν κάνει 
κ ο ι ν (Ο ν ί α - π  ρ ό σ ω π ο, πού είναι κάτι δλότελα δια
φορετικό άπό μιά κοινωνία τών προσώπων, έφόσον Ιχε ι τού; 
δικού; τη ; ξεχωριστούς νόμους καί δέν Ιχε ι τίποτε τό κοινό μέ τά 
πρόσωπα άπό τά δποια άποτελεΐται, Ιχε ι τή «δική της νόηση» 
πού δέν είναι ή νόηση τοΟ κοινού άνθρώπου, άλλά μιά νόηση 
πού δέν Ιχε ι τόν κοινό νοϋ. Ό  κ. Προυντόν κατηγορεί τού; οι
κονομολόγους, δτι δέν κατάλαβαν τήν προσωπικότητα αύτού τού 
συλλογικού S'/το;, θ ά  θέλαμε ν’ άντιπαραθέσου|ΐε σ’ αύτά πού 
λέει τό άκόλουθο άπόσπασμα άπό Ινα άμερικάνο οίκονομολόγο 
πού μέμφεται τούς άλλους οίκονομολόγους άκριβώς γ ιά  τό άν- 
τίθετο:

«Στήν ήθική δντότητα, στό γραμματικό δν, πού λέγεται κοι
νωνία, Αποδίδονται Ιδιότητες πού στήν πραγματικότητα ύπάρ- 
χουν μόνο στή φαντασία έκείνων πού άπό μιά λέξη κάνουν Ινα 
πρά γμ α. .  . Αύτό προκάλεσε πολλές δυσκολίες καί άξιοθρήνη- 
τες παρανοήσεις στήν πολιτική οικονομία»1*.

Χαρακτηριστική είναι έδώ, κυρίως ή Ιπιδοκιμαστικά παρατιθέ
μενη παράγραφος άπό τό Ιργο τοΰ άμερικάνου οικονομολόγου Κοΰ- 
περ. Διαποτισμένη άπό τό πνεύμα τού νομιναλισμού δέν άφήνει 
καμιά άμφιβολία, σέ συνδυασμό μέ άλλες άναλύσεις τοΰ Μάρξ, δ- 
σον άφορά τήν άρνητική θέση του άπέναντι στίς γλωσσικές ύποστά- 
σει;, πού τό ρόλο του; στήν άνθρώπινη σκέψη τόν είχε θαυμάσια 
συνειδητοποιήσει.

Ύ στερα άπ’ αύτές τίς παρατηρήσεις μπορούμε άνετα νά κινη
θούμε στό δλισθηρό Ιδαφο; τής θεωρίας τοΰ «είδολογικοΰ δντος» 
καί τοΰ νοήματός της. ’Επαναλαμβάνουν: δέ σκοπεύουμε νά ά- 
νασυνθέσουμε πιστά τίς ιδέες τοΰ νεαροΰ Μάρξ καί νά τόν παρα
κολουθήσουμε στά ίχνη  τών διφορούμενων έκφράσεών του (καί 
στήν περίπτωση αύτή παραπέμπω τόν άναγνώστη πού ένδιαφέρε- 
ται περισσότερο γ ι’ αύτό τό ζήτημα στό βιβλίο τοΰ Μ. Φρίτσχαντ, 
«“Ανθρωπος - άνθρωπισμό; - ήθικότητα», πού άνάφερα ή δ η ) . θ ά  ή
θελα, μόνο, άπό τίς σκέψεις τού Μάρξ πάνω στό θέμα δ άνθρωπος 
σάν «ειδολογικό δν» νά άποσπάσω δ,τι θά μάς έπιτρέψει νά ρί
ξουμε πρόσθετο φώς στήν άντίληψή του γ ιά  τό άτομο.

Ή  Ικφραση «ειδολογικό δν», δπω; παραδέχτηκε άργότερα δ ί 
διος δ Μάρξ, άνήκε στήν τρέχουσα φιλοσοφική φρασεολογία τής I- 
ποχής. Ό  Μάρξ τήν πήρε άπό τό Φόυερμπαχ. "Οπως είπα, δέ 
σκοπεύω μέ τή μελέτη μου αύτή νά έρευνήσω τό πρόβλημα τών

16. Κ. Μάρξ, «’Αθλιότητα τ?,; φιλοαοφίας», 1x8. Νέο; Στίχο:, ’Αθήνα, 
α. 38.
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ίπιδράσεων. Εμένα μ’ ένδιαφέρει ή μορφή τής μαρξιστικής σκέ
ψης γ ιά  τό άτομο, δπως παρουσιάστηκε πραγματικά στή διάρκεια 
τής πνευματικής άνέλιξης τοΰ Μάρξ ή δπως, άντίστοιχα, θά μπο- 
ροϋσε |ΐέ βάση τή φιλοσοφία του νά άνασυγκροτηθεΤ στίς περιπτώ
σεις δπου δ Γδιος δ Μάρξ δέν είχε βγάλει άπ’ αυτήν δλα τά συμ
περάσματα. Σέ δρισμένες, δμως, περιπτώσεις είναι άπαραίτητο νά 
άπομακρυνθοΰμε άπό τή βασική αύτή άρχή: δταν κυρίως ή έρευνα 
τών έπιδράσεων στή σκέψη τοϋ Μάρξ βοηθάει νά τήν κατανοήσου
με. Αύτό άφορά Ιδιαίτερα τή «φιλοσοφική φρασεολογία» (δπως 
τήν Ιλεγε δ Μ άρξ), πού παρέλαβε δ ίδιος άπό τό τρέχον φιλοσο
φικό λεξιλόγιο. Τήν παρέλαβε δχι, βέβαια, χονδρικά άλλά δ- 
πωσοήποτε μέ δλη της τή σαβούρα πού χωρίς τήν κατανόησή 
της χάνουμε πολλά καί συχνά δλα άπό τό νόημα τοϋ προβλήματος.

Γιά τό Φόυερμπαχ καί, δστερα άπ’ αύτόν γ ιά  τό Μάρξ, τό πρό
βλημα τής ούσίας τοϋ άνθρώπου είναι άξεχώριστο άπό τίς σχέσεις 
τοΰ άνθρώπου μέ τούς άλλους άνθρώπους, άπό τό δτι άνήκει στό 
είδος H om o Sapiens, έπομένως άπό τό γεγονός δτι δ άνθρωπος εί
ναι —  σύμφωνα μέ τήν τοτινή φρασεολογία —  Ινα είδολογικό δν.

Ή  ούσία τοΰ άνθρώπου (τό σύνολο δηλαδή τών χαρακτηριστι
κών γνωρισμάτων τοΰ άνθρώπου) βρίσκεται —  κατά τό Φόυερ
μπαχ —  δχι στό άτομο καθεαυτό, άλλά στήν ένότητα τοΰ άνθρώ
που μέ τούς άλλους άνθρώπους. Σήμερα θά λέγαμε: συνδέεται μέ 
τό κ ο ι ν ω ν ι κ ό άτομο. Ό  Φόυερμπαχ, δμως, δέ γνώριζ€ 
άκόμα —  δ Μάρξ τόν έπέκρινε γ ι’ αύτό —  τήν κοινωνία στήν 
κύρια σημασία τής λέξης, άλλά μόνο τή σχέση Έ γώ  - Έσύ στή σφαί
ρα τής άγάπης καί τής φιλίας. Κι Ιτσι δμως, τό νόημα τών σκέ- 
ψεών του είναι δχι μόνο σαφές, άλλά καί —  έκτός άπό τόν πε
ριορισμένο χαρακτήρα τους —  πέρα γ ιά  πέρα παραδεκτό γ ιά  τό 
Μάρξ.

Τό άνθρώπινο άτομο σάν τέτιο δέν Ιχει τήν ο ύ σ ί α  τοΰ 
άνθρώπου μέσα του ούτε σάν ήθικό δν οδτε σάν σκεπτόμενο δν. 
Ή  ούσία τοΰ άνθρώπου ένυπάρχει μόνο στήν κοινότητα, στήν 
ένότητα τοΰ άνθρώπου μέ τόν άνθρωπο —  μιά ένότητα, πού στη
ρίζεται, δμως, μόνο στήν πραγματικότητα τής διάκρισης τοϋ 
Έ γώ  καί τοΰ Έσύ.

Ό  Φόυερμπαχ άντιλαμβάνεται έδώ —  πράγμα γ ιά  τό δποϊο θά 
τόν ψέξει άργότερα δ Μάρξ στίς «θέσεις γ ιά  τό Φόυερμπαχ» —  
τήν ούσία τοΰ άνθρώπου σάν άφαίρεση ένυπάρχουσα στό κάθε ά
τομο, άφοΰ τό έννοεΐ μόνο σάν δρισμένο φυσικό δεσμό, σάν «είδος», 
καί δχι σάν συνάρτηση τών κοινωνικών σχέσεων, δχι, έπομένως, 
ιστορικά. Ά λ λά  δ Φόυερμπαχ καταλαβαίνει δτι αύτό πού δνομά- 
ζει ούσία τοϋ άνθρώπου, δέ συνδέεται μ’ Ινα ξεχωριστό άτομο,



γιατί πρόκειται γ ιά  Ινα διάπλεγμα Ιδιοτήτων, πού χαρακτηρίζουν 
δλόκληρη κλάση καί δχι μόνο αύτό ή έκεΐνο άπό τά στοιχεία 
της. Καί γ ιά  τό λόγο αύτό έπίσης δ Φόυερμπαχ, παρόλη τήν ά- 
στάθεια τοΰ έννοιολογικοΰ του όργάνου καί τή στενότητα τής θεω
ρίας του, άντιτάχθηκε τελικά στόν ΰποκει;ιενικό άτομικισμό τύ
που Στίρνερ καί ύποστήριξε τήν άποψη δτι τό άτομο είναι κοινω
νικό. Τό τονίζει, άλλωστε, στήν πολεμική του μέ τό Στίρνερ, δπου 
διευκρινίζει τήν Ιννοια «είδος».

Στό Φόυερμπαχ τό είδος δέ σημαίνει πραγματικά μιά άφαί- 
ρεση, άλλά μόνο τό Έσύ —  σέ άντιπαράθεση μέ τό αύτοπροσδιο- 
ρισμένο Έ γώ  — , άλλα άτομα πού ύπάρχουν γενικά ίξω  άπό μένα. 
"Ετσι, δταν λ .χ. διαβάζουμε ατό Φόυερμπαχ: «τό άτομο είναι πε 
ριορισμένο, τό είδος είναι άπεριόριστο», αύτό δέ σημαίνει παρά δτι 
τά δρια αύτοϋ τοΰ άτόμου δέν είναι καί τά δρια τών άλλων, δτι 
τά δρια τών τωρινών άνθρώπων δέν είναι, έπομένως, τά δρια τών 
μελλοντικών άνθρώπων.

"Ετσι, «είδος» σ’ αύτή τήν περίπτωση είναι ταυτόσημο μέ «άλλα 
άτομα, πού ύπάρχουν Ιξω άπό μένα». Ή  άλλιώς διατυπωμένο: 
δταν λέω «είδολογικό δν», θέλω μ’ αύτό νά δείξω δτι δέ μπορού
με νά διευκρινίσουμε τή σημασία τοΰ «είμαι άνθρωπος» παίρνοντας 
σάν παράδειγμα Ινα δποιοδήποτε άτομο, έπειδή αύτό πού τό πε
ριορίζει δέν άποτελεϊ άπαραίτητα δριο καί γ ιά  τούς άλλους. Ή  
τελειότητα είναι κατηγόρημα ένός μεγάλου άριθμοΰ άτόμων, έπο
μένως τοΰ είδους στό χώρο καί τό χρόνο. Έπομένως ή Ιννοια τοΰ 
μοντέλου «άνθρωπος» ή τοΰ Ιδεατοΰ τύπου «είμαι άνθρωπος» μπο- 
ρεϊ νά άναφέρεται μόνο στό είδος, δηλαδή σέ μιά συγχρονικά καί 
διαχρονικά νοούμενη κλάση άτόμων, ποτέ δμως σέ κάποιο συγκε
κριμένο άτομο. Γιατί ή τελειότητα δέν είναι παρά μόνο ή διαδι
κασία τής πραγμάτωσης αύτοΰ πού είναι δυνατό άπό τήν άποψη 
τοΰ είδους. "Ετσι βλέπει τό ζήτημα δ Φόυερμπαχ:

Τ ί σημαίνει «πραγμάτωσή τοΰ είδους»; Πραγμάτωση μιάς τά
σης, μιάς ικανότητας, γενικά μιάς Ιδιότητας τής άνθρώπινης φύ
σης. Ή  κάμπια είναι Ιντομο, άλλά άκόμα δέν είναι τό δλόκληρο 
Ιντομο. . . Μόνο ή πεταλούδα είναι τό τελειωμένο, τό δλότελα ά- 
ναπτυγμένο Ιντομο. Παρόμοιες μεταμορφώσεις αυντελοΰνται τό
σο στή ζωή τής άνθρωπότητας, δσο καί στή ζωή τοΰ ξεχωρι- 
στοΰ άτόμου.

Μόνο μέ βάση αύτές τίς διευκρινίσεις γ ιά  τό νόημα πού δίνει 
δ Φόυερμπαχ στόν δρο «είδος» μποροΰμε νά καταλάβουμε τήν Ικ- 
φραση «ειδολογικό δν» στό Μάρξ.

Τό πώς έρμήνευε δ Μάρξ τίς ίδέες τοΰ Φόυερμπαχ, φαίνεται 
καθαρότατα άπό τήν Ιπιστολή του στό Φόυερμπαχ, τόν Αύγουστο

90



το0 1844, τήν έποχή δηλαδή πού Εγραφε τά «Χειρόγραφα». Μι
λώντας σ’ αύτή τήν Επιστολή γιά  τά Εργα τοϋ Φόυερμπαχ «Φιλοσο
φία τοΰ μέλλοντος» καί «Ή  ούσία τής θρησκείας», δ Μάρξ γρά
φει:

Σ ’ αύτές τίς μελέτες δημιουργήσατε —  δέν ξέρω άν τό έπι- 
διώκατε —  τή φιλοσοφική βάση τοΰ σοσιαλισμοΰ καί ot κομ
μουνιστές Ετσι κατάλαβαν άμέσως τά ίργα  σας. Ή  ένότητα τών 
άνθρώπων μέ τούς άνθρώπους, στηριγμένη στίς πραγματικές 
διαφορές τους, ή Εννοια τοΰ άνθρώπινου είδους πού τήν κατεβά
σατε άπό τόν ούρανό τής άφαίρεσης στόν πραγματικό κόσμο —  
τί άλλο μπορεΐ νά είναι αύτό άν δχι ή Εννοια τής κοινωνίας!

Νά μιά αύθεντική έρμηνεία, δπως θά Ελεγαν ot νομικοί, άπό 
τήν δποία προκύπτει δτι δταν δ Μάρξ μιλάει γ ιά  «είδος» μέ άνα- 
φορά στόν άνθρωπο, Εννοεί «κοινωνία» καί δταν μιλάει γ ιά  τόν 
άνθρωπο σάν «ειδολογικό δν», Εννοεί «κοινωνικό άτομο». Ά ν  πορ
θεί ύπόψη δτι αύτά γράφτηκαν τό καλοκαίρι τοΰ 1844, τότε είναι 
φανερό δτι άποτελοΰν Ινα σπουδαίο νήμα γ ιά  τήν άνάγνωση τών 
γραφτών τοΰ νεαροΰ Μάρξ.

Τήν έποχή Εκείνη δ Μάρξ άναλύει τή δυαδικότητα τοϋ άνθρώ
που μέσα στήν άστική κοινωνία: μ’ αύτό έννοοΰσε τή δυαδικότητα, 
καί μάλιστα τή σύγκρουση τοΰ άνθρώπου σάν άτόμου πού κα- 
τευθύνεται άπό τά έγωιστικά Ιδιωτικά συμφέροντα τοΰ Ιδιώτη ά- 
στοΰ (bourgeois, δπω; Ελεγε τότε δ Μάρξ, δηλαδή μέλους τής κοι
νωνία; τών ιδιωτών —  τής societd civile) άπό τή μιά μεριά, καί 
τοΰ άνθρώπου σάν μέλους (citoyen) τής πολιτικής κοινότητας, δ
που πραγματώνεται τό γενικό συμφέρον, άπό τήν άλλη. Σέ σχέση 
μ’ αύτό, βγαίνει δλοκάθαρο τό νόημα τής Εκφρασης «ειδολογικό 
δν»” .

17. «Κανένα irJ> τά λεγάμενα δικαιώματα τοΟ άνθρώπου δέν ξεπερνάει, 
έπομένως, τόν έγοιιατή άνθρωπο, τόν ϊνθρωπο τέτιο πού είναι, μέλος τής 
κοινωνία; τ<Τ>\ ιδιωτών, δηλαδή ένα άτομο χωρισμένο άπό τήν κοινότητα, 
αναδιπλωμένο ατόν έαυτό του κα! πού τό απασχολεί μόνο τό συμφέρον του 
καί Υπακούει μόνο στή δική του αύθαιρεσία. Έδ<8 δ άνθρωπος κάθε Αλλο 
παρά θεο)ρεϊται σάν ειδολογικό δν- αντίθετα, ή Τδια ή ζωή τοΟ είδους, ή κοι
νωνία, εμφανίζεται σάν Ινα έξ<οτ-ρ:κό πλαίσιο γιά τό άτομο, σάν ?νας πε
ριορισμό; τής αρχική; ανεξαρτησίας του. Ό  μόνος δεσμός πού ένωνε ι τούς 
ανθρώπους είναι ή φυσική άναγκαιότητα. ή ανάγκη καί τό ατομικό συμφέ
ρον, ή διαφύλαξη τής ιδιοκτησίας τους καί τοΟ έγωιστικοΟ προσώπου τους» 
(Κ. Μάρξ. «Τό εβραϊκό ζήτημα·).

Στήν κατακλείδα τού Τδιου Ιργου, δ Μάρξ θίγει καί πάλι τό θέμα τοΟ «ει
δολογικοί) δντος»: «Μόλις ή κοινωνία κατορθώσει νά έξαλείψει τήν έμπει- 
οική ούσία τοΠ ιουδαϊσμού — τήν αισχροκέρδεια καί τίς προϋποθέσεις της — 
δ έβραΤος γίνεται ά δ ι α ν ό η τ ο ς, γιατί ή συνείδησή του δέν έχει 
πιά αντικείμενο. Ή  υποκειμενική ίάση τοΟ ιουδαϊσμοί — ή πρακτική ά-
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Ή  Εκφραση «είδολογικό δν» Ιχε ι κι άλλες σημασίες στό Μάρξ, 
λ .χ. σημαίνει άγελαίο δν σέ μιά πρωτόγονη βαθμίδα τής έξέλιξης 
τοΰ άνθρώπου. ( « . . . 'Ο  άνθρωπος έξατομικεύεται στό διάβα τής 
Ιστορίας: έμφανίζεται άρχικά σάν ειδολογικό δν, σάν μέλος τής 
φυλής, σάν άγελαίο ζώο. Σημαίνει έπίσης Ινα δν πού ά-
ναπτύσσει μιά συνειδητή ζω τική δραστηριότητα («Ή  ένσυνείδητη 
ζωτική δραστηριότητα ξεχωρίζει άμεσα τόν άνθρωπο άπό τή ζω 
τική δραστηριότητα τοϋ ζώου. Καί μόνο γ ιά  τό λόγο αύτό δ άν
θρωπος είναι είδολογικό δν. *Η μάλλον είναι μόνο Ινα συνειδητό 
δν, δηλαδή ή Ιδια ή ζωή του είναι άντικείμενο γ ι’ αύτόν, άκριβώς 
γ ιατί είναι Ινα είδολογικό δν»). Σημαίνει άκόμα τό δν πού συμπε- 
ριφέρεται πρός τό είδος σάν πρός τήν ούσία του. ’Ακόμη: « . . .  ή 
κ α τ ε ρ γ α σ ί α  τής μή όργανικής φύσης είναι ή έπιβεβαίω- 
ση τοϋ δτι ό άνθρωπος είναι συνειδητό ειδολογικό δν, δηλαδή Ινα 
δν πού συ;ι-περιφέρεται πρός τό είδος σάν πρός τήν ίδια τή δική 
του ούσία ή συμπεριφέρεται πρός τόν έαυτό του σάν είδολογικό εί
δος», κλπ. κλπ. "Ετσι, τήν έκφραση «είδολογικό δν» τή συναντοϋμε 
στό Μάρξ σέ τέσσερις τουλάχιστο ση·ιασίες καί μάλιστα σάν έκ
φραση ταυτόσημη μέ:

1. «κοινωνικό δν» (δές τήν έπιστολή στό Φόυερμπαχ καθώς καί 
τά  άποσπάσματα άπό τό «Εβραϊκό ζήτημα») *

2. «δν, πού άποτελεϊ δείγμα τοϋ είδους» ή «άγελαΤο δν» (δές τό 
άπόσπασμα άπό τά Grundrisse) ·

3. «δν, πού ένσυνείδητα άναπτύσσει μιά ζοίτική δραστηριότη
τα» (δές τά «Χειρόγραφα») ·

4. «δν, πού άνταποκρίνεται στό πρότυπο τοϋ άνθρώπου» (στό 
ίδιο μέρος).

Τό βασικό Ιδώ είναι νά ξεχωρίσουμε δυό σημασίες τής έκφρα
σης «είδολογικό δν».

Πρώτο, τή σημασία πού ύπογραμμίζει δτι δ άνθρωπος άνήκει 
σάν δείγμα σ’ Ινα βιολογικό είδος, δτι μοιράζεται δρισμένες γενι
κές Ιδιότητες μέ δλα τά άλλα δείγματα αύτοϋ τοΰ είδους.

Δεύτερο, τή σημασία πού ύπογραμμίζει δτι δ άνθρωπος κατέ
χει Ινα δρισμένο πρότυπο τοΰ τί θά έπρεπε νά είναι δ άνθρωπος: 
Ινα πρότυπο, πού είναι τό άποτέλεσμα τής αύτοθεώρησης τοΰ άν
θρώπου πάνω στίς ιδιότητες καί τά καθήκοντα τοΰ Ιδιου τοϋ εί
δους του, Ινα πρότυπο πού είναι πηγή τών κανόνων τής συμπερι
φοράς τοΰ άνθρώπου σάν «είδολογικοΰ δντος», δηλαδή σάν δντος

νάγκη — παίρνει άνθ'-,ώπινη δψη. γιατί έξαλείφθηχε ή σύγκρουση άνάμεσα 
στήν ατομική · αισθητή 'ιΓαρξη τοϋ άνθρώπου ν.α! τήν ειδολογική του 6- 
καρΕη*.

18. Κ. Mips, Grundrisse, Βερολίνο 1953, ο. 395.



πού άνταποκρίνεται σ’ ένα δρισμένο πρότυπο ή στερεότυπο του άν
θρώπου (στήν «ούσία» τοϋ άνθρώπου).

Στήν πρώτη περίπτωση, έπομένως, πρόκειται γ ιά  τό γεγονός 
δτι ά ν ή κ ε ι  σ τ ό  ε ί δ ο ς ,  στή δεύτερη δμως γ ιά  τό δτι 
ά ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί  σ’ έ ν α  δ ρ ι σ μ έ ν ο  π ρ ό τ υ π ο .

Αύτή ή δεύτερη σημασία παρουσιάζει έδώ ιδιαίτερο ένδιαφέρον, 
έπειδή μ ’ αύτή συνδέονται άλλες κατηγορίες τής άνθρωπολογιας 
τοΟ Μάρξ, κυρίως οΐ κατηγορίες «ούσία τοϋ άνθρώπου», «άληθινός 
άνθρωπος» καί «πραγματικός άνθρωπος» («ούσία τοΰ άνθρώπου» 
είναι αύτό πού είναι τό πρότυπό του, καί «άληθινός» είναι μόνο δ 
άνθρωπος πού άντιστοιχεί σ’ αύτό τό πρότυπο).

Τ ά  άνάφερα αύτά μόνο γ ιά  νά δείξω, δτι δ νεαρός Μάρξ δέν 
διακρινόταν γ ιά  τήν άκρίβεια καί τή σημασιολογική σαφήνεια τών 
έκφράσεων πού χρησιμοποιούσε. “Αν, έπιπλέον, πάρουμε ύπόψη 
δτι, λίγο άργότερα, δ ίδιος κορόιδευε αύτό τόν έξεζητημένο τρό
πο έκφρασης καί άποκήρυξε αύτή τήν δρολογία, τότε πρέπει αύτό 
νά μάς χρησιμεύσει σάν ύπόμνηση γιά  νά είμαστε προσεκτικοί 
στήν έρμηνεία παρόμοιων κειμένων —  ή πάντως νά τό καλοσκε
φτόμαστε προτοΰ τά χρησιμοποιούμε σάν βάθρο γ ιά  νά κατασκευά
ζουμε ριψοκίνδυνες θεωρίες στό δνομα τοΰ μαρξισμοϋ. ’Ασφαλώς 
μπορεΐ κάποιος νά έμπνευστεΐ πολλά άπό τοΰτα τά κείμενα, μπορεΐ 
νά βρει τήν προοπτική τοΰ άνθρωπισμοΰ τοΰ Μάρξ. Δέ θά πρέπει 
δμως οδτε νά γυρεύει οδτε νά «βρίσκει» σ’ αύτά περισσότερα άπ’ 
δσα ύπάρχουν μέσα τους.

Ά πό  τήν άποψη τής μαρξικής αντίληψης γ ιά  τό άτομο ή άνά
λυση πού άναφέρεται στό «είδολογικό δν» ρίχνει πρόσθετο φώς στήν 
έξέλιξη τής έννοιας τοΰ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ΰ άτόμου στή μαρ- 
ξική άνθρωπολογία. Ά φετηρία ήταν τό άτομο, άλλά αύτό τό ξε
χωριστό άτομο νοείται άπό μιάς αρχής συνδεμένο μέ τά άλλα ά
τομα, έπομένως κοινωνικά. Ά λ λά  δ Μάρξ κατανοεί βαθύτερα τόν 
κοινωνικό χαρακτήρα τοΰ άτόμου δσο άπομακρύνεται άπό τόν ύ- 
λισμό τοΰ Φόυερμπαχ. "Οταν ή ρήξη γίνεται πιά τετελεσμένο γε 
γονός, έξαφανίζεται ταυτόχρονα καί ή «φιλοσοφική φρασεολογία» 
γιά  τό «είδολογικό δν», πού τό αντικαθιστά τό κοινωνικό άτομο, 
νοούμενο σάν τό σύνολο τών κοινωνικών σχέσεων. Α ρ χ ικ ά  δ Μάρξ 
έβλεπε τήν «ούσία τοΰ άνθρώπου», δηλαδή τό διάπλεγμα τών χ α 
ρακτηριστικών γνωρισμάτων τής κλάσης τών άντικειμένων πού τά 
δηλώνουμε μέ τόν δρο «άνθρωπος» ώς συνδεόμενη μέ τό είδος πού 
δείγμα του είναι τό κάθε «ειδολογικό δν», άργότερα δμως τοΰ 
ίγ ινε  σαφές δτι συνδέεται μέ τήν κοινωνία, πού άποροφά τά ιδιαί
τερα γνωρίσματα τοΰ βιολογικού είδους, άλλά μάς έπιτρέπει νά 
καταλάβουμε πληρέστερα τήν «ούσία τοΰ άνθρώπου», γιατί στά 
βιολογικά χαρακτηριστικά προστίθενται χαρακτηριστικά ίδιότυ-
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πα κοινωνικά. Μέσα σέ τούτο τό πλαίσιο, ή Ιννοια τοΟ «ειδολογικού 
δντος» καί ή σημασία της γ ιά  τήν πνευματική έξέλιξη τοϋ Μάρξ 
γίνεται πιό σαφής, άλλά φανερώνεται συνάμα καί ή στενότητά 
της στό φώς τής άντίληψης τοΰ ώριμου Μάρξ γ ιά  τό άτομο.

Μιά άλλη κατηγορία πού συναντούμε στά γραφτά τοΰ Μάρξ καί 
πού, Ιστω γ ι’ αύτό μόνο τό λόγο, χρειάζεται νά τήν ερμηνεύσουμε 
καί νά μελετήσουμε τά συμπεράσματα πού άπορέουν άπ’ αύτή ά- 
ναφορικά μέ τήν άντίληψη γ ιά  τό άτομο, είναι ή κατηγορία τής 
«άνθρώπινης φύσης».

Καί αύτή ή κατηγορία άνήκε, σύμφωνα μέ τόν ίδιο τό Μάρξ, 
στή «φιλοσοφική φρασεολογία» πού παρέλαβε στά νιάτα του άπό τό 
περιβάλλον δπου κινιόταν. Παραδοσιακά, αύτή ή κατηγορία άνά- 
γεται στήν περίοδο τοΰ Διαφωτισμού καί στήν πίστη του δτι υπάρ
χει κάτι σάν άναλλοίωτη άνθρώπινη φύση. Μιά τέτια Ιδέα βρίσκε
ται σέ τόσο κατάφωρη άντίφαση μέ τόν ιστορισμό τοΰ Μάρξ, πού 
είναι φανερό πώς δέ μπορούσε νά Ιχε ι θέση μέσα στό Γδιο τό σύ
στημά του. Ωστόσο, δ Μάρξ χρησιμοποιούσε αύτή τήν έκφραση 
καί μιλούσε πολλές φορές στά νεανικά γραφτά του γ ιά  τήν «άν
θρώπινη φύση». Συχνά μάλιστα άκούμε νά λένε δτι άντιλαμβανό- 
ταν τή «φύση τού άνθρώπου» ιστορικά, σάν Ινα διάπλεγμα χαρα- 
κτηρι-στικών γνωρισμάτων πού ποικίλλουν άνάλογα μέ τίς συγκε
κριμένες συνθήκες, ένώ τήν «ούσία τού άνθρώπου» τή θεωρούσε έ
να διάπλεγμα άπό γενικά καί ;:οινά σέ δλους χαρακτηριστικά γνω
ρίσματα, πού παραμένουν άναλλοίωτα σέ δλη τή διάρκεια τής έξέ
λιξης τού είδους H om o Sapiens. Καί μιά άπλή άνάλυση τών κει
μένων άρκεΐ γ ιά  τήν απόκρουση αύτής τής άποψης: λ .χ. στήν πε
ρίφημη 6η θέση γ ιά  τό Φόυερμπαχ περιγράφεται ή ούσία τού 
άνθρώπου ώς τό σύνολο τών κοινωνικών σχέσεων, δηλαδή μέ ιστο
ρικές έννοιες, μέ τίς έννοιες τής μεταβλητότητα; αύτοΰ τού άτόμου 
άνάλογα μέ τίς κοινωνικές σχέσεις. Φαίνεται δτι γίνεται έδώ μιά 
προσπάθεια έκ τών υστέρων νά δοθεί μιά λογική έξήγηση γ ιά  τίς 
διαφορές στήν δρολογία τοΰ νεαρού Μάρξ, πού δέν ήταν οδτε συνε
πής οδτε άκριβολόγος.

Ά λ λά  έδώ ύπάρχει Ενα πρόβλημα πού —  άσχετα άπό τό άν 
πραγματικά παρουσιάστηκε στά γραφτά τοΰ Μάρξ —  άξίζει νά τό 
έξετάσουμε στά πλαίσια τών άναλύσεών μας γ ιά  τή μαρξική έννοια 
τοΰ άτόμου.

Υπάρχουν δυό διαμετρικά αντίθετοι τρόποι γ ιά  τή λύση τοΰ 
προβλήματος τής «άνθρώπινη; φύσης». Ό  Ινας βρίσκεται στίς ι
δέες τοΰ Διαφωτισμού, πού δεχόταν δτι ύπάρχει μιά άμετάβλητη, 
άπό τή φύση δοσμένη «οι>σία» ή «φύση» τοΰ άνθρώπου. Ό  άλλος 
τρόπος είναι δ άκραϊος σχετικισμός :δ άνθρωπος είναι προϊόν καί 
συνάρτηση τών συνθηκών.
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Ό  μαρξισμός άπορίπτει τήν άντίληψη γ ιά  μιά άναλλοίωτη «άν
θρώπινη φύση» σάν άσυμβίβαστη μέ τήν έμπειρία καί τόν Ιστορι
σμό, πού άποτελεϊ τή θεωρητική γενίκευση αυτής τής έμ/πειρίας. 
Μήπως άπ’ αύτό προκύπτει δτι δέχεται τή λύση τοϋ σχετικισμοΟ, 
δτι άιπορίπτει κάθε σταθερό στοιχείο, πού Εχει λίγο ή πολύ παγιω- 
θεϊ δχι μόνο στήν άνατομική καί φυσιολογική, άλλά καί στήν ψυ
χολογική δομή τού άνθρώπου; ’Ασφαλώς δχι! 'Αλλωστε, τή σχε
τική άπόδειξη τή βρίσκουμε στά δσα λέει ό ώριμος Μάρξ.

Στόν πρώτο τόμο τοΰ «Κεφαλαίου» ό Μάρξ, κάνοντας πολεμική 
ίνάντια στό Μπένθαιμ, γράφει:

Ή  ά ρ χ ή  τ ή ς  ύ φ ε λ ι μ ό τ η τ α ς  δέν ήταν 
Εφεύρεση τοΰ Μπένθαμ. Αύτός άπλώς άναμάσησε χωρίς πνεύ
μα αύτά πού είχαν πεϊ μέ τόσο πνεύμα ό Έλβέτιος καί άλλοι 
γάλλοι τοΰ 18ου αιώνα. Ά ν  λ .χ., θέλει νά μάθει κανείς τί είναι 
ώφέλιμο γ ιά  ενα σκύλο, δέν ίχ ε ι παρά νά Εξιχνιάσει τή φύση 
τοΰ σκύλου. Αύτή ή ίδια ή φύση δέ μπορεΐ νά συγκροτηθεί μέ 
βάση τήν «άρχή τής ωφελιμότητας». Ά ν  θελήσουμε αύτή τήν 
άρχή τής ωφελιμότητας νά τήν έφαρμόσουμε στόν άνθρωπο, άν 
θελήσουμε νά κρίνουμε σύμφωνα μ’ αύτή τήν άρχή κάθε άνθρώ
πινη πράξη, κίνηση, σχέση, κλπ., τότε πρέπει νά έξιχνιάσουμε 
πρώτα τήν ά ν θ ρ ώ π ι ν η  φ ύ σ η  γ ε ν ι κ ά  κ α ί  
Ε π ε ι τ α  τ ή ν  ά ν θ ρ ώ π ι ν η  φ ύ σ η  τ ή ν  τ ρ ο 
π ο π ο ι η μ έ ν η  Ι σ τ ο ρ ι κ ά  σ έ  κ ά θ ε  ξ ε χ ω 
ρ ι σ τ ή  έ π ο χ  ή '·.

Σ ’ αύτό τό κείμενό του, πού κανείς δέ μπορεΐ νά τό χαρακτη
ρίσει «νεανικό αμάρτημα», 6 Μάρξ άναφέρεται στήν άνθρώπινη φύ
ση «γενικά» καί στήν άνθρώπινη φύση τήν «Ιστορικά τροποποιημέ
νη». Έπομένως ?έ χωράει άμφιβολία δτι έδώ δ Μάρξ ξεχωρίζει 
δλοκάθαρα τή θέση του άπό τό σχετικισμό, μποροΰμε ώστόσο νά 
Ιχουμε δικαιολογημένες άμφιβολίες δσον άφορά τόν τρόπο πού δ 
Μάρξ έννοεϊ τήν «άνθρώπινη φύση γενικά». Έ χ ω , άλλωστε, τή 
γνώμη δτι ή άποψη τοΰ Μάρς σ’ αύτό τό θέμα δέν είναι μονοσή
μαντη, άλλά Επιδέχεται διάφορες έρμηνεΐες. θ ά  προσπαθήσουμε 
νά έπισημάνουμε τά προβλήματα πού κρύβονται έδώ.

Ό  Έ ρ ιχ  Φρόμ πού σέ μερικά έργα του άσχολεΐται μ’ αύτό τό 
πρόβλημα θέτει ενα ένδιαφέρον, κατά τή γνώμη μου, έρώτη|ΐα:

Είναι πασίγνωστο δτι δλοι οί άνθρωποι Ιχουν τά ίδια βασικά 
ανατομικά καί φυσιολογικά χαρακτηριστικά καί σέ κανένα γ ια 
τρό δέ θά περνοΰσε ή ιδέα δτι δέ θά μπορούσε νά θεραπεύσει I-

19. Κ. Mip=, ·Τό χεφίλα-.ο», I, 3. 631, 1x8. ΚΕ τοΟ ΚΚΕ, 1954.
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ναν άνθρωπο, άνεξάρτητα άπό τή φυλή του καί τό χρώ |ΐα τοΟ 
δέρματός του, μέ άλλες μέθοδες άπό κείνες πού έφαρμόζει ατούς 
άνθρώπους τής δικής του φυλής. Ά λ λά  ϊχουν δλοι οί άνθρωποι 
καί τήν ίδια ψυχική όργάνωση; 'Ό λους τούς άνθρώπους τούς 
συνδέει άραγε ή ίδια άνθρώπινη φύση; Υ πάρχει κάν, γενικά, 
μιά «άνθρώπινη φύση»=0;
Ό  Φρόμ απαντάει στό έρώτημα καταφατικά:

Ή  δλη άντίληψη γ ιά  τήν άνθρωπότητα καί τόν άνθρωπισμό 
στηρίζεται στήν ίδέα γ ιά  μ ιά  άνθρώπινη φύση πού είναι κοινή 
σέ δλους τούς άνθρώπους21.

νΑς αρχίσουμε μ’ ένα άρνητικό έπιχείρημα. Ά ν  σχετικά μ’ αύ
τό τό πρόβλημα ύποστηρίζουμε τήν άποψη τοϋ σχετικισμοϋ, αύτό 
Οά σήμαινε δτι ύποστηρίζουμε τό ρατσισμό. "Αν δηλαδή δεχτοϋμε 
δτι διαφορετικές συνθήκες διαμορφώνουν δλότελα διαφορετικούς 
τύπους, τότε, καί άν άκόμα περιορίζαμε τήν Ισχύ αύτής τής θέ
σης στήν ψυχική όργάνωση τοΰ άνθρώπου, αύτό θά άποτελοϋσε 
£να έπιχείρημα γ ιά  τούς ρατσιστές: άν ύπάρχουν λοιπόν άνθρώπι- 
νοι τύποι μέ άνώτερη καί μέ κατώτερη συγκρότηση (ψυχική, άν 
δχι καί φυσική) θά οικαιωνόταν ή θεωρία γ ιά  άνώτερες καί κα
τώτερες φυλές.

’Αλλά αύτό μοιάζει περισσότερο μέ ντουφεκιά έκφοβισμοϋ πα
ρά μέ έπιχείρημα. Γιατί άν τά γεγονότα συνηγορούσαν ύπέρ μιας 
τέτιας θέσης, δέ θά επιτρεπόταν νά τήν άπορίψουμε άπό φόβο γιά 
τίς συνέπειές της. Γ ι’ αύτό άς περάσουμε στό θετικό έπιχείρημα.

"Οπως παρατηρεί I Φρόμ, στό άπόσπασμα πού άναφέραμε, κα
νένας γιατρός δέν άμφιβάλλει δτι ή άνατομία καί ή φυσιολογία δ- 
λων τών άνθρώπων, άνεξάρτητα άπό τό χρώμα τής έπιδερμίδας 
τους ή άπό άλλα φυσικά διακριτικά γνωρίσματα, είναι ή ϊδια καί 
έπομένως δμοια θά είναι ή διάγνωση καί ή θεραπεία σέ δλες τις 
περιπτώσεις. Ά λ λά  πώς ϊχουν τά πράγματα μέ τήν ψυχική δο
μή τοϋ άνθρώπου;

Μποροϋμε, μήπως, νά δεχτούμε δτι ή ψυχική δομή έξαρτιέται 
δλοκληρωτικά άπό τίς συνθήκες καί δτι έπομένως μεταβάλλεται 
σέ χρόνο καί τόπο, χωρίς νά Ιχε ι όποιοδήποτε σταθερό στοιχείο; 
Ά ν  ήταν ετσι δέ θά μπορούσαμε νά καταλάβουμε τίς ψυχικές δια
θέσεις καί τίς ιδέες τών άνθρώπων πού Ιζησαν σέ μακρινές ίστο-

20. ΤοΟτο τό πρόβλημα παρουσιάζεται ήδη στήν «Υγιή κοινωνία» καί κα
τόπι ατό M arx’s Concept of Illusion καθώς καί ατό Beyond the Chains 
of Illusion. ’Ενδιαφέρον είναι νά παρακολουθήσει κανείς στή σειρά αύτή 
τών έργων πώς 6 Φρόμ περνάει βαθμιαία άπ’ τό φροϋδιαμό οτό μαρξισμό, 
καταπιανόμενος μέ τή λύση τοΰ προβλήματος τής άνθρώπινης φύσης.

21. Ε. Φρόμ, Beyond the Chains of Illusion, Νέα Τόρκη, σ. 27.
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ρικές έποχές. Δέ θά μπορούσαμε, μάλιστα, νά καταλάβουμε οδτε 
τούς ανθρώπους τής έποχής μας, πού ζοΰν σέ ριζικά διαφορετικές 
συνθήκες καί έχουν δλότελα διαφορετικές παραδόσεις.

Τό δτι ή παραπάνο» έκδοχή είναι λαθεμένη τό άποδείχνει ή άπο- 
τυχία τών δυό άπό τίς μεγαλύτερες προσπάθειες πού ϊγιναν στόν 
20ό αίώνα γ ιά  μιά έπιστημονική θεμελίωση τοϋ ψυχικού σχετι
κισμού: τής θεωρίας τοϋ προλογικοϋ σταδίου τοϋ Λέβυ-Μπρύλ καί 
τής λεγόμενης υπόθεσης τού γλωσσικού σχετικισμού Sapir - W horf. 
Δέ σκοπεύουμε ν’ ασχοληθούμε, έδώ, διεξοδικά μ’ αύτές τίς θεω
ρίες. ’Αρκεί μόνο νά πούμε δτι καί στίς δύο περιπτώσεις έπρόκειτο 
γ ιά  τή θέση δτι οί λεγόμενοι πρωτόγονοι λαοί, έξαιτίας τών δλό
τελα διαφορετικών συνθηκών τής ζωής τους, έχουν 2να ψυχισμό 
έντελώς διαφορετικό άπό τό δικό μας —  ένα ψυχισμό πού στη
ρίζεται σέ μιά διαφορετική λογική, δπως Ισχυρίζεται ή θεωρία 
τού προλογικού σταδίου ( ό Λέβυ - Μπρύλ άναγνώρισε, τελικά, 
δτι είναι σφαλερή αύτή ή ύπόθεση), ή σέ μιά διαφοράτροπη ένάρ- 
θρωση τοΰ λόγου, δπως Ισχυρίζεται ή ριζοσπαστική έκδοχή τής 6- 
πόθεσης Sapir - W horf, πού θεωρείται, δμως, γενικά λαθεμένη σ’ 
αύτή της τή μορφή.

Είναι, ωστόσο, γεγονός δτι οί άνθρωποι, άνεξάρτητα άπό δια
φορές στήν ιστορία τους, στόν πολιτισμό, τήν κουλτούρα, τή φυλή, 
κλπ., δχι μόνο συνεννοούνται μεταξύ τους, άλλά βιώνουν δμοιες κα
ταστάσεις, Ιδιαίτερα συναισθηματικές. Αύτό όφείλεται μόνο καί μό
νο στήν κοινή τους φυλογένεση, πού δδήγησε στήν ίδια άνατομι- 
κή καί φυσιολογική δομή δλων τών δμάδων τού είδους H om o 
Sapiens.

Αύτή ή κοινή φυλογένεση καί ή συνδεμένη μ’ αύτή σωματική 
όργάνωση καθορίζουν άνάλογες, άν δχι δλότελα δμοιες, διανοητι
κές, συναισθηματικές καί βουλητικές αντιδράσεις στίς καίριες γιά  
τή ζωή τοϋ άνθρώπου καταστάσεις. Δέν πρόκειται, Ι5ώ, μόνο γιά  
τή συμπεριφορά, άλλά καί γ ιά  τίς άναπόσπαστα μ’ αύτή συνδε
μένες κάθε λογής ψυχικές διαδικασίες. Δέν πρέπει, άπ’ αύτή τήν 
άποψη, ν’ άποδώσουμε, δπως κάνουν οί φροϋδιστές, Ιδιαίτερη ση
μασία στό ρόλο τών διαφόρων ένστικτων (άν καί αύτά —  άνεξάρ
τητα άπό τό πώς τά εξηγούμε —  διαδραματίζουν, χωρίς άμφιβο- 
λια. κάποιο ρόλο) γ ιά  νά κατανοήσουμε μιά δρισμένη βασική δμοιο- 
γένεια τής άνθρώπινης ψυχής, πράγμα πού, έξ δρισμοϋ, είναι ά- 
παραίτητο γ ιά  νά μπορούμε ν’ άναγνωρίζου*ιε τό δεδομένο άτομο 
σάν δείγμα τού είδους «άνθρωπος».

Τ ί θά κάνουμε, δμως, μέ τίς δλοφάνερες διαφορές άνάμεσα σέ 
διάφορες άνθρώπινες δμάδες πού βρίσκονται σέ διαφορετικά στά
δια έξέλιξης καί διαμορφώθηκαν κάτω άπό διαφορετικές συνθή
κες δσον άφορα τή νόηση, τά ήθη, τά έθιμα, τίς συναισθηματικές
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άντιδράσεις; ’Ακριβώς τό Κιο πού χάνουν ot γλωσσολόγοι άνασκευά- 
ζονχας τά έπιχειρήματα τής 'υπόθεσης Sapir - W horf δτι διαφορε
τικά γλωσσικά συστήματα καθορίζουν διαφορετικούς τρόπους Αν
τίληψης τοϋ κόσμου: πρώτο, λέμε δτι αύτές ot διαφορές είναι Α
σήμαντες σέ σύγκριση μέ δ,τι ένώνει δλες τίς γλώσσες καί τά συ
στήματα σκέψης πού συνδέονται μ’ αύτές (αύτό άκριβώς κάνει δυ
νατή τή συνεννόηση μεταξύ μας, τή μετάφραση άπό τή μιά στήν 
άλλη γλώσσα, Ανεξάρτητα άπό τήν πολιτιστική Απόσταση πού χω 
ρίζει τούς λαούς)' δεύτερο, δτι κάθε γλώσσα μπορεί νά προσαρμο
στεί κατάλληλα γ ιά  νά γίνει τό σύστοιχο μιάς άλλης, γ ιατί είναι 
δυνητικά Ικανή νά καταγράψει τήν Αντικειμενική πραγματικότητα 
μέ πολλούς καί διαφόρους τρόπους.

Ό  Φόυερμπαχ —  άναφέραμε πιό πάνω τό σχετικό άπόσπασμα
—  Αντιλαμβανόταν τό «είδος» σάν μιά όρισμένη δυνατότητα, σάν 
μιά τάση γ ιά  Ανάπτυξη, δταν Ιλεγε δτι τό νά πραγματώνεις τό 
«είδος» σημαίνει νά μεταβάλλεις αύτή τήν τάση σέ πραγματικότη
τα (δπως ή κάμπια μεταμορφώνεται σέ πεταλούδα). Δέ θά Ιπρε- 
πε, λοιπόν, αύτό πού είναι κοινό σέ δλους τούς Ανθρώπους καί πού 
ή «φιλοσοφική φρασεολογία» όνομάζει φύση τους, νά τό δοΰμε σ’ 
αύτές τίς ύπολανθάνουσες δυνατότητες γ ιά  ψυχική άνάπτυξη, τίς 
συνδεμένες μέ τή δοσμένη φυλσγονικά άνατομικο - φυσιολογική 
δομή τοΰ είδους H om o Sapiens; Αύτό δέ σημαίνει καθόλου δτι 
πρέπει νά ύποτιμήσουμε τίς ειδοποιούς διαφορές τών δια?φόρων έ- 
θνικών όμάδων —  άκόμα καί τίς διαφορές στή ψυχική δομή τους. 
Υπάρχει, άσφαλώς, μιά Ιδιαίτερη έθνική ψυχολογία, μιά Ιδιαίτερη 
ιδιοσυγκρασία, κλπ. Συνάμα, δμως, δέ χωράει άμφιβολία δτι ύπάρ- 
χει Ινα σύνολο άπό ιδιαίτερα γνωρίσματα πού, δυνάμει τουλάχι
στο, είναι ίδια σέ δλα τά κανονικά δείγματα τοΰ είδους άνθρωπος 
καί μολονότι δημιουργήθηκαν κι αύτά στό διάβα τής ιστορίας, 
άλλάζουν πολύ δύσκολα καί μόνο στή διάρκεια μακρών σχετικά 
χρονικών περιόδων. Χάρη σ’ αύτά τά γνωρίσματα μποροΰμε νά 
ταξινομήσουμε Ινα δοσμένο ζωντανό δν σάν άνθρωπο. Έ χουμε νά 
κάνουμε, έδώ, μέ κάτι πού θυμίζει τή μαρξική διάκριση άνά;ιεσα 
στήν άνθρώπινη φύση «γενικά» καί τίς «Ιστορικά τροποποιημένες» 
συγκεκριμένες μορφές της σέ διάφορες περιόδους καί κοινωνίες. 
Μοΰ φαίνεται πώς πρέπει, σ’ αύτό τό ζήτημα, νά συμφωνήσουμε 
μέ τά συμπεράσματα τοΰ Φρόμ:

Ό  Μάρξ ήταν άντίθετος σέ δυό άπόψεις: στήν άνιστοριχή, 
σύμφωνα μέ τήν δποία ή φύση τοΰ άνθρώπου είναι μιά ούσία 
παρούσα Από τήν Αρχή κιόλας τής Ιστορίας, καθώς καί στή 
σχετικοκρατική, σύμφωνα μέ τήν όποία ή φύση τοΰ άνθρώ
που δέν Ιχει δικές της ιδιότητες καί είναι μόνο άντανάκλαση



τών κοινωνικών συνθηκών. Ά λ λά  ποτέ δέ διατύπωσε δριστικά 
τή  δική του θεωρία γ ιά  τή φύση τοΰ άνθρώπου, πού νά ξεπερ
νάει τόσο τήν άνισχορική δσο καί τή  σχετικσκρατική άποψη. 
Γ ι’ αύτό είναι τόσο διαφορετικές καί άντιφατικές οί έρμηνεΐες 
τής θεωρίας του” .

Μέ τό ζήτημα αύτό συνδέεται στενά ή διάκριση άνάμεσα στόν 
«πραγματικό άνθρωπο» καί τόν «άληθινό άνθρωπο», μ ιά  διάκρι
ση πού, άν καί διατυπώνεται στή γλώσσα τής τοτινής «φιλοσοφι
κής φρασεολογίας», είναι ένδιαφέρουσα γ ιά  τίς συνεπαγωγές της. 
θέλουμε νά τονίσουμε, άπό τήν άρχή, δτι αύτή ή διάκριση άνά
μεσα στή'/ ύπαρξη καί τήν ούσία, πού είναι τόσο προσφιλής στούς 
ύπαρξιστές καί, δπως διαπιστώνεται, γνωστή πολύν καιρό πρίν 
άπ’ αύτούς, έμελλε νά συγκινήσει δρισμένους κύκλους καί νά συμ- 
βάλει άναμφίβολα στή δημοτικότητα τοΰ νεαροΰ Μάρξ. Ά ν  καί 
τό γεγονός καθεαυτό μόλις άξίζει τήν προσοχή τοΰ ίστορικοΰ, οί 
συνεπαγωγές τοΰ προβλήματος γ ιά  τήν έννοια τοΰ άτόμου έχουν 
μεγάλη σημασία.

Τ ί σημαίνει ή διάκριση άνάμεσα στόν «πραγματικό άνθρωπο» 
καί τόν «άληθινό άνθρωπο»; Χωρίς άξίωση δτι άποδίδουμε δλες 
τίς σημασιολογικές λεπτότητες καί άποχρώσεις αύτών τών έκφρά- 
σεων, πρόκειται ούσιαστικά γ ιά  τήν παρακάτω σκέψη: ύπάρχουν 
σήμερα συγκεκριμένα άτομα, πού ζοϋν μέσα σ’ ένα κόσμο άλλο- 
τρίωσης, δ δποΐος τά παραμορφώνει καί περιορίζει τήν άνάπτυ- 
ξή τους. Αύτά είναι πραγματικά άτομα, πού π ρ α γ μ α τ ι κ ά  
ύ π ά ρ χ ο υ ν  στόν κόσμο πού μάς περιβάλλει. Ά λλά , πέρα άπ’ 
αύτό, ύπάρχει τό ι δ ε ώ δ ε ς  τοΰ άνθρώπου, ό ι δ ε α τ ό ς  
τ ύ π ο ς  του, δπως θά λέγαμε σήμερα, πού άντιστοιχεϊ σέ μιά 
εικόνα τών δυνατοτήτων του γ ιά  άνάπτυξη (στή «φύση», τήν 
«ούσία» τοΰ άνθρώπου), άν αύτή δέν ήταν περιορισμένη καί πα 
ραμορφωμένη. Αύτός είναι δ ά λ η θ ι ν ό ς  άνθρωπος, στήν 
έννοια τοΰ ιδεώδους, σέ διάκριση άπό τόν π ρ α γ μ α τ ι κ ό  
άνθρωπο, στήν έννοια τής σημερινής του κατάστασης.

Ό  Ι δ ε α τ ό ς  τ ύ π ο ς  τοΰ άνθρώπου, ή εικόνα τοΰ ά - 
λ η θ ι ν ο ΰ άνθρώπου βρίσκεται στή βάση δλων τών έπιδιώξεων 
στήν περιοχή τοΰ άνθρώπινου κόσμου —  τών έπιδιώξεων νά «κά
νουμε τόν άνθρωπο άνθρωπο» (δπως έγραφε ό Μάρξ στό Ροΰγκε), 
τών έπιδιώξεων στόν τομέα τής πάλης ένάντια στό «μή - άνθρώ
πινο» κόσμο. Καί σ’ αύτό έγκειται ή σημασία του, πού γ ι’ αύτήν 
θά ξαναμιλήσουμε δταν έξετάσουμε τόν άνθρωπισμό τοΰ Μάρξ καί 
τήν πάλη ένάντια στήν άλλοτρίωση. Είναι φανερό δτι ή εικόνα αύ-

22. Ζτό Τί-.ο, 3. 31.
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τή τοΰ άνθρώπου βασίζεται σ' Ινα δρισμένο σύστημα άξιων, πού 
άποφασίζει γ ιά  τό τί άναγνωρίζουμε σάν «άνθρώπινη φύση» καί 
ποιά είναι ή εικόνα τοΟ «άληθινοϋ άνθρώπου» πού σχηματίζουμε 
στίς δοσμένες συνθήκες, σέ μιά δοσμένη έποχή. Δέν είναι έπίσης 
δύσκολο νά καταλάβουμε τούς κρίκους πού συνδέουν τή μαρξική 
διάκριση άνάμεσα στόν «άληθινό» καί τόν «πραγματικό» άνθρω
πο, μέ τή θέση του γ ιά  τήν ύπαρξη ένός κάτι, πού τό όνομάζει 
«ούσία τοϋ άνθρώπου» καί «φύση» του.

Τήν έννοια τοΰ «άληθινοϋ» άνθρώπου σάν «ειδολογικού δντος» σέ 
διάκριση άπό τά «πραγματικά» άτομα, τήν πήρε ό Μάρξ κατευ
θείαν άπό τό Φόυερμπαχ. Αύτός, ώστόσο, δπως τονίσαμε πιό πά 
νω, έβλεπε τήν ούσία τοΰ άνθρώπου μόνο στήν κοινότητα. Ό  Μάρξ 
άνέπτυξε τήν έννοια γ ιά  τόν «άληθινό άνθρωπο», στηριζόμενος στό 
Χέγκελ καί τό Φόυερμπαχ, σέ στενή σύνδεση μέ τήν άνάλυση τής 
πολιτικής άλλοτρίωσης καί τής δυαδικότητας τοΰ άνθρώπου σάν 
έγωιστικοΰ άτόμου, πού ζεΐ μέσα σέ συνθήκες οικονομικής άλλο- 
τρίωσης (τοΰ άτόμου σάν μέλους τής κοινωνίας τών ιδιωτών καί, 
συνάμα, σάν άτόμου πού άνήκει στήν πολιτική κοινότητα). Ό  
πραγματικός άνθρωπος είναι δ ιδιώτης, πού έρχεται, δμως, σέ 
σύγκρουση μέ τήν ούσία τοΰ άνθρώπου, μέ τόν «άληθινό» άνθρω
πο. ’Από δώ άκριβώς προέκυψε τό αίτημα γ ιά  τήν ύπερνίκηση αύ- 
-ής τής δυαδικότητας —  αίτημα πού όδήγησε άργότερα τό Μάρξ 
βήμα πρός βήμα πρός τόν κομμουνισμό.

«Ό  πραγματικός άνθρωπος είναι δ ι δ ι ώ τ η ς  τοΰ σημε
ρινού κρατικοΰ συστή|ΐατος», γράφει δ Μάρξ στήν «Κριτική τής 
χεγκελιανής φιλοσοφίας τοΰ δικαίου». Καί στήν Ιργασία του γ ιά  
τό «Εβραϊκό ζήτημα» άναπτύσσει πιό πέρα μέ λογική συνέπεια 
αύτή τή σκέψη:

Τό τελειοποιημένο πολιτικό κράτος είναι, άπό τή φύση του, 
ή ζ ω ή  τοΰ άνθρώπου σάν μέλους τοΰ είδους, σ έ ά ν τ ί- 
θ ε σ η μέ τήν ύλική του ζωή. "Ολοι ο[ δροι αύτής τής έγωι- 
στικής ζωής έξακολουθοΰν νά ύπάρχουν έ ξ ω  άπό τήν κρα
τική σφαίρα, μέσα στήν κοινωνία τών Ιδιωτών. Έ κ ε ϊ δπου τό 
πολιτικό κράτος έχει φτάσει στήν πλήρη άνάπτυξή του, δ άν
θρωπος διάγει δχι μόνο νοερά, δχι μόνο στή συνείδησή του, άλ
λά στήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  στή ζ ω ή ,  μιά δι
πλή —  ούράνια καί έπίγεια —  ζωή, μιά ζωή στήν π ο λ ι 
τ ι κ ή  κ ο ι ν ό τ η τ α ,  δπου θεωρεί τόν έαυτό του σάν 
κ ο ι ν ο τ ι κ ό  δ ν, καί μιά ζωή στήν κ ο ι ν ω ν ί α  
τ ώ ν  ι δ ι ω τ ώ ν ,  δπου δρά σάν άπλός ιδ ιώ τη ς .. .  Ό  
άνθρωπος, στήν πιό ά μ ε σ η  πραγματικότητά του, στήν 
κοινωνία τών ιδιωτών, είναι ένα βέβηλο δν. ’Εδώ, δπου έμφανί-
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ζεται αχόν έαυχό του, καί στούς άλλους, σάν πραγματικό άτο- 
μο, είναι Ινα ά π  α τ η λ ό φαινόμενο. Σχό κράχος, άνχίθεχα, 
δπου 5 άνθρωπος θεωρείται σάν είδολογικό δν, εΤναι χό χατά 
φαντασία μέλος μιάς φανταστικής κυρίαρχης δύναμης, στερημέ- 
νο άπό τήν πραγματική, άτομική του ζωή, έμφορούμενο άπό 
μιά άνεδαφική καθολικότητα.

Ή  κατηγορία «άληθινός άνθρωπος» συνδέεται στενά μέ τήν κα- 
χηγορία «δλικός άνθρωπος» καί μόνο φωτισμένη άπ’ αύτή γίνε
ται κατανοητή.

Ό π ω ς  ή κατηγορία «άληθινός άνθρωπος» γίνεται καχανοηχή 
μόνο άν χήν άντιπαραθέσουμε στήν καχηγορία «πραγμαχικός άν
θρωπος», Ιτσι καί ή κατηγορία «δλικός (καθολικός) άνθρωπος» γ ί 
νεται καχανοηχή μόνο σάν άνχίθεση σχόν «άλλοχριωμένο» καί γ ιά  
τό λόγο αύτό περιορισμένοι, άκρωτηριασμένο άνθρωπο. Γ ιά τά 
προβλήματα αύτά θά ξαναμιλήσουμε πιό κάτω σέ σύνδεση μέ χά 
προβλήματα τής άλλοχρίωσης καί τοΰ κομμουνισμοί} σάν κοινωνι
κο ί συστήματος, πού κάνει δυνατή μιά δλόπλευρη άνάπτυξη τής 
Ανθρώπινης προσωπικόχητας.

Ό  καθολικός άνθρωπος είναι δ Ιδεατός τύπος τοΰ άτόμου, πού 
Εκπληρώνει τούς δρους, ot Οποίοι συνθέτουν τήν «οδσία» (ή τή 
«φύση») τοϋ άνθρώπου. Ό  καθολικός άνθρωπος είναι Ινας δλό- 
πλευρα άναπτυγμένος άνθρωπος, πού τήν πλέρια άνάπτυξη τής 
προσωπικότητάς του δέν τήν έμποδίζουν ot έπικρατοΰσες κοινωνι
κές σχέσεις μέ τίς κάθε λογής Αλλοτριώσεις. Σ ’ αύτές συγκαταλέ
γονται, πρίν άπ’ δλα, ή οίκονομική άλλοτρίωση (ot σχέσεις πού 
στηρίζονται στήν Ατομική Ιδιοκτησία τών μέσων παραγω γής), ή 
πολιτική Αλλοτρίωση (κράτος, γραφειοκρατία), ή ιδεολογική κλπ. 
Κάνουμε, έδώ, Αφαίρεση τοΰ ουτοπικού στοιχείου, πού χαρακτηρί
ζει τίς ίδέες τοΰ νεαροϋ Μάρξ στό θέμα καθολικότητα τοϋ άτόμου 
(στή «Γερμανική ιδεολογία», ιδιαίτερα, έντυπωσιάζει τό ούτοπικό 

στοιχείο στά σημεία δπου διαγράφεται μιά φανταχτερή εικόνα έ
νός Ατόμου πού δλα τά μπορεΐ καί είναι σέ θέση, Ανάλογα μέ τό κέ
φι του, ν’ άλλάζει άπασχόληση καί νά γίνεται άλλοτε κυνηγός κι 
άλλοτε ίργάτης ή καλλιτέχνη; ή διανοούμενος κ λ π .) . Αύτό πού 
ένδιαφέρει είναι ν’ άντιληφθοϋμε τήν ούσία τοΰ προβλήματος, τή 
βασική ιδέα, πού μπορεΐ νά διεγείρει παραπέρα σκέψεις.

Τό σύστημα τής άτομικής ιδιοκτησίας μέ τό χαρακτηριστικό 
της καταμερισμό τής έργασίας άκρωτηριάζει τό άτομο, έμποδίζει 
τήν δλόπλευρη άνάπτυξη τής προσωπικότητάς του. Σ’ αύτό τό 
κοινωνικό σύστημα έμφανίζεται δ πραγματικός άνθρωπος καί δχι 
ό άληθινός πού παραμένει !5ώ Ινα Ιδεώδες. Ά πό  τήν άλλη με
ριά, μόνο ό Αληθινός άνθρωπος μπορεΐ νά είναι καθολικός, δλικός,
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άρτιος άνθρωπος, σέ διάκριση άπό τούς Ακρωτηριασμένους πραγμα
τικούς άνθρώπους πού βλέπουμε στό καπιταλιστικό σύστημα. Έ τσ ι, 
οί έκφράσεις «άληθινός άνθρωπος» καί «δλικός άνθρωπος» είναι ταυ- 
τολογικές, τονίζουν μόνο σημασιολογικά διάφορες πλευρές τοϋ ίδιου 
πράγματος. Μέ τόν τρόπο αύτό συνδέονται άναπόσπαστα μεταξύ τους 
οί κατηγορίες «ούσία τοϋ άνθρώπου», «άληθινός άνθρωπος» καί «ολι
κός άνθρωπος». Ό  «άληθινός» ή «όλικός άνθρωπος» είναι Ινας άν
θρωπος πού πραγματώνει τήν «ούσία τοϋ άνθρώπου». Οί κατηγορίες 
αύτές, πού είναι λογικά ένωμένες, ϊχουν καί μιά πρακτική σύνδεση, 
γιατί προϋπόθεση γ ιά  τήν πραγμάτωση τής κάθε μιας άπό αύτές 
είναι ή ίξάλειψη τής άλλοτρίωσης στήν κοινωνική ζωή, πράγμα 
πού ύποτίθεται δτι θά μεταβάλει τό άτομο σέ είδολογικό δν. Ποιές 
πρακτικές συνέπειες συνεπάγεται αύτό γ ιά  τό |ΐαρξικό κομμουνι
σμό καί πώς έμφανίζονται αύτά τά  προβλήματα σέ άντιπαράθεση 
μέ τήν πράξη, γ ι’ αύτό θά μιλήσουμε πάλι άργότερα. ’Εδώ άρ- 
κεϊ νά σημειώσουμε δτι άνεξάρτητα άπό τή μιά ή τήν άλλη γνώ
μη πού μπορεί νά Ιχουμε γ ιά  τή «φιλοσοφική φρασεολογία», μέ 
τήν δποία διατυπώθηκαν αύτά τά προβλήματα, πρέπει νά συλλά- 
βουμε τό πραγματικό νόημά τους καί τή βαρύτητά τους.

’Εκτός άπό τή σχέση άνάμεσα στήν άνάπτυξη τής άνθρώπινης 
προσωπικότητας καί τόν κομμουνισμό —  πού μ ’ αύτό, δπως ύπο- 
σχεθήκαμε, θά άσχοληθοϋμε πιό κάτω —  τό πρόβλημα τοϋ «δλικοΰ 
άνθρώπου», δπως παρουσιάζεται στά γραφτά τοΰ νεαροΰ Μάρξ, ίχε ι 
δρισμένες πιό γενικές συνέπειες σχετικά μέ τήν άντίληψη γιά  
τόν έξανθρωπισμό τοΰ κόσμου, καθώς καί τή σχέση άνάμεσα στόν 
άνθρωπισμό καί τό νατουραλισμό. Ό λ α  αύτά άπαιτοΰν μιά πιό 
ένδελεχή μελέτη σ’ αύτή τή θέση, γιατί στή σχετική βιβλιογραφία 
ύπάρχουν άσάφειες καί παρανοήσεις. Διαβάζουμε στά «Χειρό
γραφα»:

Ό  άνθρωπο; ιδιοποιείται τήν ούσία του μ’ Ινα δλόπλευρο 
τρόπο, έπο|ΐένιος σάν δλικό; άνθρωπος. "Ολες οί ά ν θ ρ ώ - 
π ί ν ε ς  σχέσεις του μέ τόν κόαμο —  τό νά βλέπει, ν’ άκούει 
νά όσφραδνεται, νά γεύεται, ν’ άγγίζει. νά έξηγεί, νά θεωρεί, 
νά αισθάνεται, νά θέλει, νά δρά, ν’ άγαπα —  κοντολογής δλα 
τά δργανα τή ; άτομικότητά; του, πού είναι άμεσα στή μορφή 
τους σάν κοινά δργανα, είναι στήν άντικειμενική τους συμπερι
φορά (στή σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  τ ο υ ς  π ρ ό ς  τ ό  
ά ν τ ι κ € ί μ ε ν ο) ή Ιδιοποίηση αύτοΰ τοϋ άντικειμένου, ή 
ιδιοποίηση τ ή ;  ά ν θ ρ ώ π ι ν η ς  π ρ α γ μ α τ ι 
κ ό τ η τ α ς .  Έ  συμπεριφορά τους πρό; τό άντινείμενο, είναι
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ή έμπρακτη έ π ι β ε β χ ί ω σ η  τής ά ν θ ρ ώ π ι ν η ς  
π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς .

Ό  Μάρξ, συνεχίζοντας τήν ανάλυσή του, λέει δτι μόνο στήν 
κοινωνική «πράξη» οί αΙσθήσεις τοϋ άνθρώπου διαμορφώθηκαν σάν 
άνθρώπινες αισθήσεις, δτι δ άνθρωπος ιδιοποιείται τήν άντικειμε- 
νική πραγματικότητα σάν άνθρώπινη πραγματικότητα. Έ τ σ ι, ό 
Μάρξ φτάνει στό συμπέρασμα δτι δ συνεπής νατουραλισμός είναι 
άνθρωπισμός καί αντίστροφα. Λύτός δ συλλογιομός, πού διατυπώ
νεται μέ τή «φιλοσοφική φρασεολογία» τής έιποχής. γίνεται κα
τανοητός μόνο στό φώς τής μαρξικής έννοιας «πράξη», μόνο δταν 
ή πραγματικότητα νοείται σάν προϊόν τής δραστηριότητας τοΰ Αν
θρώπου καί δχι μόνο παθητικά.

Μ’ αύτή τήν άντίληψη σχετίζονται δύο προβλήματα. Τό Ινα ά- 
φορά τήν ίννοια τοϋ δλικοΟ άνθρώπου. Ό  δλικός άνθρωπος είναι δ- 
λόπλευρος άνθρωπος, γ ιατί είναι άπαλλαγμένος άπό τήν άλλο
τρίωση καί τούς περιορισμούς πού αύτή συνεπάγεται. Ά λ λ ’ άκρι
βώς γ ιά  τό λόγο αύτό δ άντικειμενικός κόσμος τοϋ φαίνεται δχι 
μ ό ν ο  σάν έξωτερικός κόσμος, πού άπλώς μιπορεΐ κανείς νά τόν 
θεάται, άλλά καί σάν π ρ ο ϊ ό ν  τ ή ς  ά ν θ ρ ώ π ι ν η ς  
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς .  Τ ά  άντικεί*ιενα, έπομένως, είναι ή 
Ιξαντικειμένιση καί πραγμοποίηση τής άνθρώπινης δραστηριό
τητας, στά αντικείμενα Ανακαλύπτει δ άνθρωπος τόν ίδιο τόν έ
αυτό του καί τούς άλλους, στά άντικεί',ιενα κάνει μιά έπίδειξη τοΟ 
έαυτοΰ του στούς άλλους, γιατί αύτά είναι άμεσα ή Ιμμεσα προϊόν
τα τής άνθρώπινης δραστηριότητας. Αύτός δ κόσμος είναι άνθρώπι- 
νος καί στό βαθμό πού τόν Ιδιοποιείται —  πράγμα πού μπορεΐ νά τό 
κάνει μόνο Ινας άνθρωπος Απελευθερωμένος άπό τήν άλλοτρίωση .— 
πλουτίζει δ άνθρωπος πνευματικά, γίνεται δλόπλευρος. Μέ τήν Ιν- 
νοια αύτή άκριβώς ή έξανθρώπιση τοΟ κόσμου συνδέεται μέ τήν άν
τίληψη γ ιά  τόν δλικό άνθρωπο.

Ά λλά  προκύπτει καί §να δεύτερο πρόβλημα: δέν δδηγεΐ άραγε 
αύτή ή άντίληψη στήν άρνηση τής Αντικειμενικής πραγματικότη
τας, στήν άπόριψη, έπομένως, τοϋ ύλκσμοϋ πρός δφελος τοΟ Υποκει
μενισμού :

Δείξαμε, πρωτύτερα, πόσο άβάσιμη είναι μιά τέτια άποψη. Στά 
«Χειρόγραφα» μιλάει δ Μάρξ κατηγορη·ιατικά (παραθέσαμε πιό 
πάνω τό σχετικό Ιοάφιο) γ ιά  τήν πραγματικότητα πού ύπάρχει 
άνεξάρτητα άπό τόν άνθρωπο. Αύτό δέν είναι καθόλου Ασυμβίβα
στο μέ τόν Ανθρωπισμό του. 'Εδώ πρόκειται γ ιά  τό γεγονός δτι ή 
άντίληψή του γιά  τήν έξανθρώπιση τοΟ κόσμου μέσω τής πράξης 
συμβιβάζεται πολύ καλά μέ τό / Ολισμό, άν καί ίνυπάρχουν σ’ αύτή
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νοήματα πού Ιχουν σημασία γ ιά  μιά είδική διατύπωση αύτοϋ τοϋ 
ύλισμοϋ.

"Οταν λέμε δτι δ κόσμος είναι προϊόν ττ)ς Ανθρώπινης δράσης, 
δέ λέμε τίποτα περισσότερο άπό τό δτι μιά δοσμένη πραγματικότη
τα, δπως τήν Αντιλαμβάνονται ot κοινωνικά δρώντες άνθρωποι, με
τασχηματίζεται Απ’ αύτούς καί μέ τήν Ιννοια δτι δημιουργεϊται, 8τι 
δ Ανθρωπος Αντιλαμβάνεται τήν πραγματικότητα μέ βάση τήν κοι
νωνική έμπειρία του, δτι ή αισθητηριακή άντίληψή του καί τά δρ- 
γανά της —  ot αίσθήσεις —  είναι προϊόν τής φυλογένεσης, κλπ. 
Σέ δλα αύτά δέν ύπάρχει οδτε Γχνος ίδεαλισμοϋ καί μ’ αύτή τήν ά- 
ποψη συμβιβάζεται θαυμάσια ή θέση γ ιά  τόν ύλικό κόσμο, πού μέ 
όρισμένη Ιννοια ύπάρχει Ιξω Από τόν άνθρωπο καί Ανεξάρτητα άπ’ 
αύτόν, δηλαδή γ ιά  τόν κόσμο πού δέν είναι προϊόν τή ; συνείδησης 
τοΟ άνθρώπου, άν καί είναι προϊόν τής έργασίας του. Κάθε φαντα
σιοκοπία, πού θέλει νά βγάλει Υποκειμενικά, Ιδεαλιστικά συμπερά
σματα άπό έκφράσεις πού άνοιξαν τό δρόμο στόν ύλισμό, δέν Ιχει 
καμιά βάση. Καί δέν μποροΰμε νά θεοιρήσουμε Υπεύθυνο γ ι’ αύτό τό 
νεαρό Μάρξ.

’Αντίθετα ή θεωρία γ ιά  τήν έξανθρώπιση τής φύσης καί τοϋ Αν
τικειμενικού κόσμου —  μέ τήν Ιννοια δτι μεταβάλλονται καί γίνον
ται Αντιληπτοί μέσω τής Ανθρώπινης δράσης, τής π ρ ά ξ η ς  —  
περιέχει μιά Αξιόλογη Ιδέα, τόσο Από τήν άποψη τής Αντίληψής 
;ια; γ ιά  τό άτομο δσο καί Από τήν άποψη τής κοσμοθεωρίας μας 
γενικά. Πρόκειται έδδ , οδτε περισσότερο οδτε λιγότερο, γ ιά  τή 
διαχωριστική γραμμή Ανάμεσα στόν έποπτικό ύλισμό, πού χωρίζει 
τόν κόσμο Από τόν άνθρωπο καί έρμηνεύει τήν Ανθρώπινη Αντίλη
ψη έντελώς παθητικά, καί τό διαλεκτικό ύλισμό πού βλέπει τήν 
Αμοιβαία έπίδραση άνάμεσα στόν Αντικειμενικό κόαμο καί τόν άν
θρωπο καί τίς συνέπειες αυτής τής έπίδρασης στήν Ανθρώπινη Αν
τίληψη.

Ό  Γκεόργκη Λούκατς Ικανέ στό βιβλίο του «'Ιστορία καί ταξι
κή συνείδηση» ;uA Ιξαιρετικά σπουδαία σκέψη: ό οικονομικός φα
ταλισμός δδηγεϊ στό λεγόμενο ήθικό σοσιαλισμό, γ ιατί μιά τόσο 
μονομερής άποψη δέν Αρκεϊ νά δικαιολογήσει τήν Ιπανάσταση, 
καί —  πράγμα πού Αποτελεϊ γενίκευση τής προηγούμενης θέσης
—  ή φιλοσοφική προϋπόθεση ένός κόσμου χωρισμένου Από τόν 
άνθρωπο δδηγεϊ στήν Αντίληψη μιάς φύσης χωρισμένης Από τόν 
Ανθρώπινο κόσμο. Είναι παλιά άλήθεια, δτι στήν πάλη Ανάμεσα 
στόν ύλισμό καί τόν ιδεαλισμό καί οί δυό πλευρές τρέφονται Από 
τά λάθη πού κάνει δ Αντίπαλος δταν πέφτει στά άκρα. Αύτά τά 
λάθη έμποδίζουν μιά δλική θέαση τοΰ κόσμου καί συνάμα δίνουν στό
χο στόν Αντίπαλο γ ιά  νά έπιτεθεΐ.

Μιά συνεπής υλιστική Αντίληψη όφείλει νά Αναγνωρίζει τήν
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Αντικειμενικότητα τόσο τής φύσης 3σο καί τής κοινωνίας. ’Αλλά 
αύτή ή άντίληψη συνδέεται δργανικά μέ τήν παραδοχή τοϋ ρόλου 
τής πράξης, τής δραστηριότητα; τοϋ κοινωνικοΰ άνθρώπου, πού 
μεταμορφώνει τόν κόσμο. 'Οποιος δέν κατορθώνει νά τό καταλάβει 
αύτό μένει στή μέση τοϋ δρόμου καί δέ μπορεί ν’ άποκτήσει μιά 
πλήρη εικόνα τοϋ κόσμου. Ό ποιος, δμως, τό καταλαβαίνει πρέπει 
νά παίρνει ύπόψη τήν Αλληλεπίδραση άνάμεσα στή φύση καί τόν 
κοινωνικό άνθρωπο καί νά Αναγνωρίζει δτι είναι Αδιαχώριστοι. 
Μ’ αύτή τήν ϊννοια δ ύλισ^ιός συνδέεται Αδιάσπαστα μέ τόν άν
θρωπο καί τή δραστηριότητά του, έπομένως μέ τόν Ανθρωπισμό σέ 
μιά ειδική Ιννοια αύτής τής λέξης. ΙΙίσω  Από τήν παράξενη, σή
μερα, γ ιά  μδς καί δχι πάντοτε άκριβολόγα δρολογία τοϋ νεαροϋ 
Μάρξ, κρύβονται προβλήματα πού είναι δχι μόνο πραγματικά, άλ
λά καί σημαντικά. ’Αξίζει, λοιπόν, τόν κόπο νά τά έπισημάνουμε 
σάν σπιρουνίσματα στή σκέψη καί νά τά μεταφέρουμε στό πεδίο 
Ιρευνα; τοΰ ώριμου Μάρξ.

Τό πρόβλημα τής προσωπικότητας περιλαμβάνεται στά πλαίσια 
τής μαρξιστικής Αντίληψης γ .ά  τό άνθρώπινο άτομο; ’ΑσφαλΦς 
ναί! Π εριέχει δμως αύτή ή Αντίληψη μιά Αναπτυγμένη θ ε ω - 
ρ ί α τής προσωπικότητας; Στό έρώτημα αύτό δέ μποροϋμε ν’ 
Απαντήσουμε άπλά μ’ Ινα ναί ή μ’ Ινα δχι. Ή  μαρξιστική άντίληψη 
γιά  τό άτομο περιέχει, βέβαια, στοιχεία μιας τέτιας θεωρίας, άλ
λά δχι σέ μιά πλήρως Αναπτυγμένη μορφή.

Ό  ΜΑρξ ξέρει τήν Ιννοια τής προσωπικότητας καί τής Ατομι
κότητα; καί χρησιμοποιεί συχνά τούς Αντίστοιχους δρους. ’Από 
πολύ νέο; είχε σαφή Αντίληψη γιΑ τήν όντολογική κατάσταση τής 
προσωπικότητας καί Ιτσι δημιούργησε τίς βάσεις μιΑς δικής του 
θεωρία; τής προσωπικότητα;: ή προσωπικότητα είναι δ δρισμός 
τοΰ πραγματικοΰ άτόμου, προσιδιάζει σ’ αύτό τό άτομο. Δέ μποροϋ
με, έπομένω;, νά χωρίσουμε άτομο καί πρόσωπο, γ ιατί έδώ πρό
κειται μόνο γ ιά  διαφορετικά όνόματα τοΰ Ιδιου πραγ;Αατικοϋ Αν
τικειμένου. Αύτή ή θέση, πού Ιχε ι θεμελιώδη σημασία γ ιά  μιά θε
ωρία τή ; προσωπικότητα; βασισ;ιένη στόν ύλισμό, είναι άποτέ- 
λεσμα τή ; κριτική; τοϋ Μάρξ στό χεγκελιανό Ιδεαλισμό, άλλά ή 
σημασία καί ή βαρύτητά τη ; είναι εύρύτερες, έκτείνονται δηλαδή 
καί σέ άλλες παραλλαγές τή ; ίδεαλιστικής θεωρίας τής προσωπι
κότητας, Ιδιαίτερα στό χριστιανικό περσοναλισμό.

«Ή γνήσια υποκειμενικότητα» —  λέει δ Χέγκελ —  «ύπάρ- 
χει μόνο σάν υ π ο κ ε ί μ ε ν ο ,  ή προσωπικότητα μόνο σάν 
π ρ ό σ ω π ο » .  Αύτό άποτελεΐ έπίσης φενάκη. Ή  ύποκειμε- 
νικότητα είναι Ινα ; προσδιορισμό; τοϋ ύποκειμένου, ή προσω
πικότητα Ινας προσδιορισμό; τοϋ προσώπου. ’Αντί νά τίς άντι-
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λα|ΐβάνεται μόνο σάν κατηγορήματα τών υποκειμένων τους, δ 
Χέγκελ άνεξαρτητοποιεϊ τά κατηγορήματα καί τά μεταμορφώ
νει άργότερα μέ μυστικιστικό τρόπο σέ ύποκείμενά τους.

Ή  ΰπαρξη τών κατηγορημάτων είναι τό ύποκείμενο: τό ύ
ποκείμενο, έπομένως, είναι ή ύπαρξη τής Υποκειμενικότητας 
κλπ. Ό  Χέγκελ άνεξαρτητοποιεϊ τά κατηγορήματα, τά άντικεί- 
•ιε'/α, άλλά χωρίζοντάς τα άπό τήν πραγματική τους άνεξαρτη- 
σία, άπό τό ύποκείμενό το υ ς .. . Έ τ σ ι, ή μυστικιστική ούσία γ ί
νεται τό πραγματικό ύποκείμενο, καί τό πραγματικό ύποκείμε
νο φαίνεται σάν κάτι άλλο, σάν στοιχείο τής μυστικής ούσίας.

Αύτά είναι γραμμένα στή βαριά καί μπερδεμένη γλώσσα τής 
«φιλοσοφικής φρασεολογίας», άλλά τό νόημά τους είναι σαφές: τό 
πραγματικό άνθρώπινο άτομο ύπάρχει καί αύτό πρέπει νά είναι 
ή άφετηρία κάθε άνάλυσης. Τό πραγματικό άτομο είναι μιά περί
πλοκη σωματικό - πνευματική ένότητα καί γ ιά  τό λόγο αύτό μπο- 
ρεϊ νά έξεταστεΐ καί στό φώς τών διαφορετικών γνωρισμάτων καί 
Ιδιοτήτων του. Έ ν α  δρισμένο σύνολο άπ’ αύτά τά γνωρίσματα καί 
Ιδιότητες τό όνομάζου;ιε προσωπικότητα τοΟ δοσμένου άτόμου. Έ 
δώ πρόκειται κυρίο>ς γ ιά  Ινα διάπλεγμα άπό πνευματικές, ψυχι
κές ιδιότητες τοϋ άτόμου, δηλαδή άπό τίς Ιδέες του, τίς τοποθετή
σεις του καί τίς ψυχικές διαθέσεις του. ’ Αν καί άναγνωρίζουμε δτι 
μιλούμε έδώ γιά  τό άτομο μέ τρόπο νεφελώδη καί άκαθόριστο, δτι 
αύτό τό ζήτημα χρειάζεται άκάμα διερεύνηση άπό τίς ειδικές έπι- 
στήμες (κυρίως άπό τήν ψυχολογία καί τήν άνθρωπολογία), φτά- 
σαμε ώστόσο στή διευκρίνιση ένός βασικού πράγματος: δέν ύπάρ- 
χε ι πρόσωπο σάν πνευματική ένότητα πού νά μπορούμε νά τό ξε
χωρίσουμε άπό τό άτομο, σάν πραγματική ΰπαρξη. Ή  προσωπικό
τητα είναι άπλώς Ινας ειδικός δριαμός τοϋ άνθρώπινου άτό|ΐου, 
πού προσιδιάζει σ’ αύτό δπως καί ή φυσική του έμφάνιση. Έ τσ ι, 
τό νά προσπαθούμε νά χωρίσουμε άπό τό άτομο τήν προσωπικό
τητα κάνοντάς την μιά ύπόσταση τοϋ «προσώπου» είναι μιά τόσο 
μεγάλη φενάκη δσο καί ή προσπάθεια νά χο>ρίσουμε άπό τό άτομο 
τήν έξωτερική του έμφάνιση ή τή σκιά του καί νά προσδώσουμε σ’ 
αύτά αυτοτελή ύπαρξη.

Μπορούμε νά συζητούμε δσο θέλουμε καί νά λέμε πολλά καί πε- 
ρ&πλακα γ ιά  τήν προσοχπικότητα. Είναι πολύ εύκολο, γιατί ώς τώ
ρα καμιά Ιπιστημονική σχολή δέν κατάφερε νά πεΐ κάτι τό συγκε
κριμένο γ ι’ αύτό τό θέμα. Ά λ λά  τό κεντρικό σημείο τής θεωρίας 
τής προσωπικότητας τ ί  συνδέουν δλοι μέ τή λύση τού προβλήματος 
τής όντολογικής κατάστασης τοΰ άτόμΐου καί ή διαζευκτική έκλο- 
γή  είναι σχετικά εύκολη: είτε Αντιλαμβανόμαστε τήν προσωπικό
τητα σάν διάπλεγμα άπό δρισμένες Ιδιότητες ένός πραγματικού ύ-
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ποκειμένου —  πού άποτελεϊ ετσι τή φυσική άφετηρία γ ιά  παρα
πέρα έρευνες —  είτε τήν Αντιλαμβανόμαστε αύτόνομα σάν π ν ε υ 
μ α τ ι κ ό  π ρ ό σ ω π ο ,  πράγμα πού σημαίνει Ιδεαλιστική 
προσέγγιση δχι μόνο τοΰ προβλήματος τής προσωπικότητας, άλλά 
καί τοΰ προβλήματος τοΰ άνθρώπινου άτόμου γενικά.

Ή  διατύπωση, έπομένως, τοΰ προβλήματος τής προσωπικότη
τας στό μαρξισμό συνδέεται στενά μέ τήν υλιστική λύση τοΰ προ
βλήματος τής όντολογικής θέσης τοΰ άτόμου. Ό τα ν  άναγνωρίζου- 
με τόν κοινωνικό χαρακτήρα τοΰ άνθρώπινου άτόμου, δταν θεω- 
ροΰμε τό άτομο σάν σύνολο τών κοινωνι/κών σχέσεων, καταλήγου
ν  στό έπόμενο συμπέρασμα: ή προσωπικότητα τοΰ άνθρώπινου 
άτό;ιου είναι διαμορφωμένη κοινωνικά, ίχ ε ι κ ο ι ν ω ν ι κ ό  
χ α ρ α κ τ ή ρ α .

01 Ενασχολήσεις καί ot δραστηριότητες τοΰ κράτους συνδέ
ονται |i i  άτο»ια (τό κράτος δρά μόνο μέσω τών άτόμων), δχι 
δμως μέ τό φ υ σ ι κ ό  άτομο, άλλά μ έ τ ό  π ο λ ι τ ι κ ό  
άτομο, στήν Ι δ ι ό τ η τ ά  τ ο υ  σ ά ν  μ έ λ ο υ ς  τ ο ΰ  
κ ρ ά τ ο υ ς .  Είναι γελοίο, έπομένως, νά λέει h Χέγκελ δτι 
^συνδέονται μέ τήν προσωπικότητα τοΰ άτόμου έ ξ ω τ ε ρ ι - 
κ ά κ α ί  σ υ μ π  τ ω μ α τ ι κ ά » . .  . Ό  Χέγκελ άντιλαμ- 
βάνεται τίς ένασχολήσεις καί τίς δραστηριότητες τοΰ κράτους 
άφηρημένα, αύτές καθεαυτές, καί τήν ξεχωριστή άτομικότη- 
τα σάν τό άντίθετό τους. Ξεχνάει δμως δτι ή ξεχωριστή άτο- 
μικότητα είναι μιά άνθρώπινη λειτουργία καί δτ: οί Ενασχο
λήσεις καί οί δραστηριότητες τοΰ κράτους είναι Ανθρώπινες 
λειτουργίες. Ξεχνάει δτι τήν ούσία τής «ξεχωριστής προσω
πικότητας» δέν τήν άποτελοΰν τά γένεια της, τό αίμα της, ή 
άφηρημένη φύση της, άλλά ή κοινωνική της π  ο ·. ό τ η τ α” .

Λύτό τό Επιχείρημα στρέφεται ένάντια στήν ιδεαλιστική (περ- 
σοναλιστική) άντίληψη γ ιά  τό π ρ ό σ ω π ο :  ή προσωπικότητα 
δέν είναι αύτόνομη (σέ σχέση μέ τόν ύλικό κόσμο, έπομένως καί 
σέ σχέση μέ τόν κόσμο τοΰ πραγματικού άνθρώπινου άτόμου) πνευ- 
ματική ούσία, άλλά κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ρ ο ϊ ό ν ,  ή συνάρτη
ση τών κοινωνικών σχέσεων, τών σχέσεων άνάμεσα σέ πραγματι
κά άνθρώπινα άτομα. Έ τσ ι ή άνθρώπινη προσωπικότητα μεταβάλ
λεται στό διάβα τής Ιστορίας, γιατί μεταβάλλονται καί ot συνθήκες 
πού τή διαμορφώνουν.

Καί τέλος, Ινα τρίτο συμπέρασμα πού προκύπτει άπό τή μαρ
ξιστική άντίληψη γ ιά  τό άνθριόπινο άτομο: ή προσωπικότητχ τοΰ 
άνθρώπου, άκριβώς λόγω τοΰ κοινωνικοΰ χαρακτήρα της, δε ν εί-

23. Κ. Μ4ρξ, «Κριτική τή; χεγ·/.ελΐϊνή; φ:λοίοφ!»ς τοΟ Stxaiou».
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ναι δοσμένη, άλλά γ ί ν ε τ α ι ,  είναι μιά διαδικασία, δέν εί
ναι προϊόν κάποιων ύπερανθρώπινων δυνά|ΐεων, άλλά τό προϊόν 
τοϋ Γδιου τοϋ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ΰ  ά ν θ ρ ώ π ο υ ,  Ινα προϊόν 
τής άνθρώπινης α ύ τ ο δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς .  "Εχουμε έδώ 
έναν άκόμα συνδετικό κρίκο τής μαρξιστικής θεωρίας τής προσωπι
κότητας μέ τή γενική μαρξιστική άντίληψη γ ιά  τό άνθρώπινο ά 
τομο, άλλά καί ένα άκόμα πλήγμα πού καταφέρεται άπό τίς θέ
σεις τοϋ συνεπούς άνθρωποκεντριομοϋ ένάντια στήν ίδεαλιστική 
φενάκη.

Κ αί τώρα ή τελευταία γενική παρατήρηση γ ιά  τό πρόβλημα τής 
προσωπικότητας στή θεωρία τοϋ μαρξισμοϋ: ή κατηγορία προσω
πικότητα είναι άξεχώριστα συνδεμένη μέ τήν κατηγορία Ατομικό
τητα —  άτομικότητα με τή'/ έννοια τοΰ μοναδικοΰ, τοϋ άνεπανάλη- 
πτου. Ή  μαρξιστική θεωρία ύποστηρίζει, είναι άλήθεια, δτι ή προ
σωπικότητα είναι κοινωνικό προϊόν, δτι έχει κοινωνικό χαρακτή
ρα, άλλά αύτό άποτελεΐ έξήγηση μόνο τής γ έ ν ε σ η ς  τής 
προσωπικότητας. Ή  άνθρώπινη προσωπικότητα καθορίζεται κοι
νωνικά, είναι τό σημείο δπου τέμνονται οί κοινωνικές δρίζουσες. 
Είναι δμως, άν πάρου;ιε ύπόψη τή συνθετότητά της σάν δλικής δο
μής, Ανεπανάληπτη καί μέ τήν έννοια αύτή είναι άτομικότητα.

Τό άνεπανάληπτο προσιδιάζει Ακριβώς στό άνθρώπινο άτομο σάν 
δ λ ι κ ή, έπομένως σάν ψυχοφυσική δομή. ’Αφορά, γ ιά  τό λόγο 
αύτό, κυρίως τήν άνθρώπινη προσωπικότητα —  τό σύνολο τών ψυ
χικών διαθέσεων, τών Ικανοτήτων, τών ίδεών, τών βουλητικών 
πράξεων, τών κλίσεων, κλπ. Μέ τήν έννοια αύτή δ μαρξισμός, δν 
καί άπορίπτε; τή μεταφυσική άντίληψη τοϋ περσοναλισμοϋ γ ιά  τό 
άνθρώπινο πρόσωπο, άναγνωρίζει τή θεωρία γ ιά  τό άνθρώπινο πρό
σωπο σάν άτομικότητα καί στό άνθρωπολογικό του σύστημα ύπάρ- 
χει πάντως θέση γ ιά  μιά τέτια θεωρία. Ή  διαμάχη άφορδ τήν 
έρμηνεία τοΰ φαινομένου, δχι τό φαινόμενο τό Γδιο.

Αύτό έχει ένα Ιπακόλουθο, πού άν καί δέ διατυπώνεται ρητά 
άπό τούς μαρξιστές θεωρητικούς, Ανήκει, ώστόσο, δικαιωματικά 
στό σύστημα τοΰ μαρξισμού: τό Ανθρώπινο άτομο σάν άνεπανά- 
ληπτη δλική δομή άποτελεΐ μιά καθορισμένη άνεπανάληπτη άξία 
πού χάνεται μόνο μέ τό θάνατό του. Μέ μιά δρισμένη ϊννοια, τό 
άτομο, άν καί δέν είναι μονάδα —  άντίθετα συνδέεται ;ιέ χιλιάδες 
τρόπους μέ τήν κοινωνία καί είναι ένα προϊόν τής κοινωνίας —  
άποτελεΐ, σάν Ανεπανάληπτο σύνολο, ένα κόσ]ΐο καθεαυτόν, πού Α
φανίζεται μέ τό θάνατό του. Κ αί στήν περίπτωση αύτή δ μαρξι
σμός, Ινώ Αποκρούει τή μεταφυσική τοϋ ύπαρξισμοϋ, δέν άρνιέται 
τό δλοφάνερο γεγονός, γ ιά  τό όποιο γίνεται λόγος στόν ύπαρξιομό. 
Ή  διαφωνία άφορά κι Ιδώ τή / έρμηνεία τοΰ φαινομένου, δχι τήν 
ύπαρξή του. Λυτό συνεπάγεται σοβαρές συνέπειες τόσο γ ιά  τή θεω
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ρία τής ήθικής 8σο καί γ ιά  τήν άνθρώπινη δράση πού σχετίζεται 
μέ τή μοίρα τών άλλων άνθρώπων.

Αύτές είναι οί γενικές γραμμές τής θεωρίας τής προσωπικότη
τας σύμφωνα μέ τή μαρξιστική άντίληψη γ ιά  τό άνθρώπινο άτο
μο. Καί στό πλαίσιο αύτό μποροΰμε έπίσης νά Υποστηρίξουμε δτι 
υπάρχει στό μαρξισμό μιά θεωρία τής προσωπικότητας ή πάντως 
μπορεΐ νά θεμελιωθεί πάνω στό έδαφός του μιά τέτια θεωρία. Αύ
τό δμως δέ σημαίνει δτι μιά τέτια θεωρία εχει πραγματικά άναπτυ- 
χθεΐ πάνω στή βάση τοΰ μαρξισμού. Αύτό δέν έχει γίνει καί τό 
πρόβλημα μένει ανοιχτό —  τόσο περισσότερο, πού δέν πρόκειται 
έδώ γιά  φιλοσοφικές θεωρητικολογίες, άλλά γ ιά  γενικά συμπερά
σματα, πού προκύπτουν άπό συγκεκριμένες έρευνες τών ειδικών 
έπιστημών τοΰ άνθρώπου: τής ψυχολογίας, τής κοινωνικής άν- 
θρωπολογίας, τής κοινωνιολογίας, κλπ.

Αύτές ot είδικές έπιστήμες άποτελοΰν ένα παραμελημένο τομέα 
στίς μαρξιστικές σπουδές, δπως γενικά καθετί πού άφορά τήν ά
τομική καί τήν κοινωνική ψυχολογία. Μποροΰμε νά έξηγήσουμε 
εύκολα αύτήν τήν παράλειψη μέ τή βοήθεια τής κοινωνιολογίας 
τής γνώσης: δταν στό οπτικό πεδίο τοΰ μαρξισμού τά προβλήμα
τα τοΰ ανθρώπινου άτόμου πέρα/σαν σέ δεύτερο πλάνο, δταν μονό
πλευρα μετατοπίστηκε τό ένδιαφέρον στήν άνάλυση τών μαζικών 
κινημάτο>ν, ή παραμέληση τών ζητημάτων πού άναφέρονται στό 
άτομο ίγ ινε  κανόνας. Δέν είναι παράξενο, έπομένως, δτι δ μαρ
ξιστής πού σήμερα καταπιάνεται μέ τό πρόβλημα τής προσωπικό
τητας βρίσκεται μπροστά σ’ ένα μεγάλο άριθμό άπό έννοιες πού 
τίς περισσότερες φορές διατυπώθηκαν μέ βάση τόν ιδεαλισμό καί 
στίς δποϊες, έκτός άπό μεθοδολογικές άρχές, δέ μπορεΐ νά άντιπα- 
ρατάξει τίποτε σχεδόν τό θετικό. Γιά τό λόγο αύτό δ μαρξισμός ό- 
φείλει, στά πλαίσια τών δημιουργικών του προσπαθειών, νά έπιτε- 
λέσει καί έργο καταστροφής —  νά συντρίψει λαθεμένες άπόψεις 
καί ιδέες πάνω στό πρόβλημα τής προσωπικότητας. Καί ή άρνη
ση έπίσης όδηγεΐ στήν κατάφαση. Μιά καλή δουλειά Ικαμε πρός 
αύτή τήν κατεύθυνση ό Λέσζεκ Κολακόβσκι μέ τό δοκίμιό του, 
«Cogito, ιστορικός Ολισμός, έκφραστική θεωρία τής άτομικότη- 
τας», δπου έπιχειρεΐ, άπό τή μαρξιστική σκοπιά, μιά κριτοκή άνά
λυση τής περσοναλιστικής άντίληψης γ ιά  τήν προσωπικότητα.

Ή  θετική πλευρά τής δουλειάς δέν έχει γίνει άκόμα. Είναι άπα- 
ραίτητη, έκτός άπό τά άλλα, καί γ ιά  ν’ αποκτήσουμε όλοκληρω- 
μένη εικόνα τής άντίληψης γ ιά  τό άνθρώπινο άτομο. ’Εδώ ξανα- 
γυρίζω στήν πρόταση τοΰ Φρόμ —  πού τήν άνέφερα ήδη στήν ει
σαγωγή —  σύμφωνα μέ τήν όποία πρέπει '/ά έρευνήσουμε τό 
χ α ρ α κ τ ή ρ α  τοΰ άνθρώπου σάν ένα σύστημα άπό φίλτρα, 
πού έπιλέγουν τά κεντρίσματα τής βάσης κα! τά κατευθύνουν στήν
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περιοχή τοΟ έποικοδομήματος. Ή  πρόταση αύτή περιέχει καί μιά 
πολύτιμη ύπόδειξη σχετικά μέ τήν κατεύθυνση πού πρέπει νά πά
ρουν οί ίρευνες γ ιά  τήν προσωπικότητα, τουλάχιστο μέ τήν ϊννοια 
δτι Αναγνωρίζοντας πλέρια τόν κοινωνικό χαρακτήρα τής Ανθρώ
πινης προσωπικότητας Από γενετική Αποψη, χρειάζεται νά μελε
τήσουμε τό συγκεκριμένο ψυχολογικό περιεχόμενό της, συμαιερι- 
λαμβανόμενου καί τοΰ υποσυνείδητου. Πράγματι, δταν μιλούμε γιά  
τήν Ανθρώπινη προσωπικότητα πρέπει νά παίρνουμε ύπόψη δχι 
μάνο τόν έλλογο παράγοντα, Αλλά καί τόν άλογο καί νά προσπα
θούμε μάλιστα νά τόν έξηγοΰμε λογικά, έφόσον αύτός έμφανίζεται 
στήν Ανθρώπινη συμπεριφορά. Δέν είναι, βέβαια, εύκολη ή δουλειά 
πού Απαιτεί Από τούς μαρξιστές τήν Αναθεώρηση τόσων προκατα
λήψεων καί τήν Αποτίναξη τόσων ταμπού. Ό  κόπος αύτός είναι, ω
στόσο, Απαραίτητος Αν θέλουμε |ΐέ συνέπεια νά δλοκληρώσουμε τή 
δική |ΐας Αντίληψη γ ιά  τό άνθρώπινο άτομο καί νά άντιμετωπίσου- 
με νικηφόρα τίς Αντίπαλες Αντιλήψεις.

Ή  Αντίληψη γ ιά  τό άνθρώπινο Ατομο είναι, κατΑ τή γνώμη μου, 
τό κεντρικό σημείο κάθε φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας. Ά ν  δχι γιΑ 
τίποτε Αλλο, τουλΑχιστο έπειδή πρέπει νΑ λύσει τό πρόβλημα τής 
όντολογικής θέσης τοΰ Ατόμου καί Ιυσι νά συνδέσει τήν Ανθρωπο
λογία μέ τό σύνολο τής κοσμοθεωρίας. Ή  φιλοσοφική Ανθρωπολο
γία , παρόλα τά φαινόμενα καί τίς παθιασμένες διαβεβαιώσεις τών 
δημιουργών της, συνδέεται μέ χίλ ια  νήματα μέ τήν κοσμοθεωρία 
καί μάλιστα Αμοιβαία: ή κοσμοθεωρία, σ’ Ινα ένιαΐο σύστημα σκέ
ψης, έπιβΑλλει νά διαλέξουμε μιά όρισμένη τοποθέτηση στόν το
μέα τής Ανθρωπολογίας καί Αντίστροφα.

’Οσο γιΑ τόν τρόπο πού πρέπει νΑ έκθέσουμε Ινα Ανθρωπολογι- 
κό σύστημα, έδώ χωρΑει συζήτηση. Κατά τή γνώμη μου καλύτε
ρα είναι νά ξεκινήσουμε άπό τήν Ιννοια τοΰ άτόμου, γιατί έτσι δ- 
λοι ot συλλογισμοί έντάσσοντα: σ’ Ινα Απαγωγικό σύστημα. Στήν 
πραγματική, δμως, διαδρομή τής Ιρευνας καί τής ΑνΑλυσης, ή 
Ιννοια τοΰ Ατόμου δέν Αποτελεϊ τήν Αφετηρία, ΑλλΑ τό τ έ ρ μ α .  
Μόνο στή βΑση μιάς λύσης τών διαφόρων προβλημάτων τής ζωής 
τοΰ άτόμου μπορεΐ νά οίκοδομηθεΐ μιά συνθετική Αντίληψη γιά  τό 
άτομο. Καί γ ι’ αύτό Ακριβώς τό λόγο όφείλουμε καί μποροΰμε, κα
τΑ τήν παρουσίαση τοΰ συστήματος, κατΑ τήν Ανάπτυξη τών έν- 
νοιών του, νά Αρχίζουμε Αντίστροφα —  δηλαδή άπό τό Α π ο- 
τ έ λ ε σ μ  α τών έρευνών, Από τήν Ιννοια τοΰ Ατόμου.

ΠΑντως, ot κυριότερες διαφορές τών ποικίλων τΑσεων τής Αν- 
θρωπολογικής σκέψης περιστρέφονται γύρω Από τήν Ιννοια τοΰ 
Ατόμου καί Ιδιαίτερα Από τήν όντολογική κατάστασή του. Καί γιά 
τό λόγο αύτό ή άντίληψη γιΑ τό άτομο μπορεΐ νΑ χρησιμέψει σάν 
βάση γιά  μιά τυπολογία αύτών τών τάσεων.
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Στό έρώτημα γιά  τήν όντολογική θέση τοΰ άτόμου δίνεται σα
φής άπάντηση στά πλαίσια τής μαρξιστικής άντίληψης: τό άν
θρώπινο άτομο είναι Ινα μέρος τής φύσης καί τής κοινωνίας καί 
αύτό καθορίζει τήν όντολογική θέση του. Είναι έκείνο τό μέρος τής 
φύσης πού Ιχε ι νόηση καί ένσυνείδητα μεταμορφώνει τόν κόσμο, 
καί σάν τέτιο άποτελεΐ μέρος τής κοινωνίας. Σάν φυσικό - κοινω
νική όντότητα δέ χρειάζεται γ ιά  τήν κατανόησή του πρόσθετους 
παράγοντες, ϊξω  άπό τήν άντικειμενική πραγματικότητα. Έ τ σ ι, 
ή λύση τοΰ ζητήματος τής όντολογικής θέσης τοΰ άτόμου, στηρι- 
ζόμενη στό σύνολο τής μαρξιστικής κοσμοθεωρίας, μας έπιτρέπει 
νά ο1κοδομήσου«ιε μιά συνεπή ά ν θ ρ ω π ο κ ε ν τ ρ ι κ ή  
φιλοσοφική άνθρωπολογία, πού είναι κατ’ άκολουθία καί α ύ τ ό- 
ν ο μ η, μέ τήν ειδική ϊννοια τής λέξης.

Αποφασιστική σημασία γ ιά  τήν άνθρωπολογική άντίληψη I- 
χε ι, παρόλα τά φαινόμενα, ή άφετηρία της, πού μπορεί νά είναι 
είτε τό συγκεκριμένο άνθρώπινο άτομο μέ τίς κοινωνικές διασυνδέ
σεις του ή δ ύπερανθρώπινος κόσμος.

Στήν πρώτη περίπτωση μποροϋμε νά οικοδομήσουμε μιά συνε
πή άνθρωποκεντρική άνθρωπολογία πού δέ χρειάζεται ύπερανθρώ
πινα συμπληρώματα καί βλέπει τόν κόσμο τοΰ άνθρώπου σάν 
προϊόν τοΰ άνθρώπου. Μόνο μιά τέτια άνθρωπολογία μπορεί νά έ- 
νωθεΐ συνεκτικά μέ τήν υλιστική κοσμοθεωρία. Ά π ό  τή μιά με
ριά, μπορεί νά θεωρηθεί σάν ή λογική συνέπειά της (ό Έ νγκελ ς  
είπε κάποτε γ ιά  τόν υλισμό ότι είναι ή άντίληψη τής πραγματι
κότητας χωρίς δποιεσδήποτε προσθήκες ϊξω  άπό τή σφαίρα τής 
πραγματικότητας) καί άπό τήν άλλη, σάν άποψη πού όδηγεϊ σέ 
μιά τέτια κοσμοθεωρία.

Μιά τέτια άνθρωποκεντρική καί έπομένως υλιστική άνθρωπο
λογία είναι συνάμα καί α υ τ ό ν ο μ η  άνθρωπολογία, μέ τήν 
Εννοια δτι ό κόσμος νοείται σάν ά ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς  άπό όποιεσ- 
δήποτε δυνάμεις πού ύπάρχουν Ιξω άπ’ αυτόν (δηλαδή ϊξω  άπό 
τή φύση καί τήν κοινωνία), σάν ϊργο τοΰ άνθρώπου. Ή  αύτονομία 
είναι πάντοτε αύτονομία σέ σ χ έ σ η  μ έ κ ά τ ι ,  σ’ αύτή 
τήν περίπτωση σέ σχέση μέ δποιεσδήποτε υπερφυσικές καί όπε- 
ρανθρώπινες δυνάμεις, πού θά μπορούσαν νά έπηρεάσουν τή μοίρα 
τοΰ άνθρώπου καί νά ρυθμίσουν τή συμπεριφορά του. Πρέπει νά 
προσέξουμε αύτή τή σημασία τής Ικφρασης «αυτόνομη άνθρωπο
λογία» καί νά μή τή μπερδεύουμε μέ τήν «αύτονομία», δπως τήν 
έννοεί ό περσοναλισμός, πού ή άνθρωπολογία του στηρίζεται στήν 
ϊννοια τοΰ αύτόνομου προσώπου, σάν πνευματικής ένότητας. Στήν 
τελευταία αύτή περίπτωση πρ6κειται γ ιά  τήν αύτονομία τοΰ πνεύ
ματος σέ -σχέση μέ τόν πραγματικό κόσμο, δηλαδή γ ιά  μιά διαμε
τρικά άντίθετη σχέση μέ κείνη πού έμείς έννοοΰμε δταν μιλούμε
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γιά  αύτόνομη άνθρωπολογία. Ή  σύγχυση αύτών τών σημασιών 
οδηγεί σέ βασικές παρανοήσεις, άκό;ια καί στήν άρνηση τής δυ
νατότητας τοϋ αυτόνομου χαρακτήρα τής μαρξιστικής άνθρωπο
λογίας.

Στή δεύτερη περίπτωση, δταν ή άνθρωπολογία παίρνει σάν ά
φετηρία τόν ύπερανθρώπινο κόσμο - θεό, όπερφυσικές δυνάμεις, 
τήν άπόλυτη Ιδέα, τόν κόσμο τών Αντικειμενικών άξιών, κλπ., ό 
άνθρωπος δέν είναι ή άφετηρία άλλά τό τέρμα αύτής τής Ανθρω
πολογίας. Αύτή Ιχε ι τότε Ο μ ο κ ε ν τ ρ ι κ ό  χαρακτήρα, άν 
στηρίζεται στή θρησκευτική πίστη (ή πιό συνηθισμένη περίπτω
ση στίς παραδοσιακές άνθρωπολογίες) ή έ τ ε ρ ό ν ο μ ο  
χαρακτήρα, άν δέχεται τήν έπίδραση ένός ύπερανθρώπινου π α 
ράγοντα, άλλά πού δέν είναι άναγκαστικά ύπερφυσικός παρά
γοντας μέ τήν καθιερωμένη Ιννοια. Έ τ σ ι ή έτερονομία άποτελεΐ 
μιά εύρύτερη καί ύπερτεταγμένη Ιννοια σέ σχέση μέ τό θεοκεντρι- 
σμό. Ή  θεοοιεντρική άνθρωπολογία (λ.χ. δ χριστιανικός περσονα
λισμός) είναι έτερόνομη, γιατί στηρίζεται στόν άνώτερο καί έτε
ρόνομο ρόλο τοϋ θεοΰ σέ σχέση μέ τόν άνθρώπινο κόσμο. ’Αντί
θετα, ή άνθρωπολογία τοΰ Χέγκελ λ .χ. δέν είναι θεοκεντρική, άν 
καί είναι έτερόνομη, γιατί άποδίδει στήν ’Απόλυτη Ίδ έα  ένα ρό
λο πού μοιάζει μέ τό ρόλο τών ύπερφυσικών δυνάμεων σ;ά θρη
σκευτικά συστήματα.

Είναι σαφές δτι ή έπιλογή τής άφετηρίας τής άνθρωπολογίας 
δέν είναι κάτι τυχαίο, άλλά έξαρτιέται άπό τήν κοσμοθεωρία πού 
μέσα της Αναπτύχθηκε ή θεωρία γ ιά  τόν άνθρωπο, θ ά  ήταν αύ- 
ταπάτη νά δεχτοΰμε δτι μποροΰμε νά παρουσιάσουμε τήν άνθρω- 
πολογική .σκέψη έξω Από τό πλαίσιο άναφοράς τής κοσμοθεωρίας, 
σάν νά λέμε «χωρίς φιλοσοφικές προϋποθέσεις». Ό  ύλιστής δέ μπο
ρεΐ, χωρίς νά περιέλθει σέ άντίφαση μέ τόν έαυτό του καί χωρίς 
νά βγεί άπό τά πλαίσια τοΰ ίδιου τοΰ δικοΰ του συστήματος σκέ
ψης, νά δεχτεί τήν έννοια τοΰ προσώπου μέ τή σημασία πού χρη
σιμοποιείται αύτή ή λέξη Από τό χριστιανικό περσοναλισμό. Καί 
άντίστροφα, δ ύπαρξιστής ή 5 περσοναλιστής δέ μποροΰν νά δε- 
χτοΰν, χωρίς τόν κίνδυνο νά έχουν τίς ίδιες συνέπειες, τίς θέσεις 
τοΰ Ιστορικοΰ ύλισμοΰ. (Σάν παράδειγμα μπορεΐ νά χρησιμέψει 
ή Αποτυχημένη Απόπειρα τοΰ Σάρτρ, στό τελευταίο στάδιο τής έ- 
ξέλιξής του, νά ζευγαρώσει τόν ύπαρξισμό μέ τόν Ιστορικό ύ- 
λισμό).

Ή  έπιλογή τής άφετηρίας μιας άνθρωπολογίας Αποφασίζει β- 
χ ι  μόνο γιά  τό γενικό χαρακτήρα της Αλλά καί γ ιά  τόν τρόπο πού 
θά λύσει τά έπιμέρους προβλήματα. Έ τσ ι, λ .χ. τό πρόβλημα τής 
ήθικής εύθύνης παρουσιάζεται διαφορετικά πάνω στή βάση μι&ς 
άνθρωπολογίας πού προϋποθέτει τήν ύπαρξη ύπερφυσικών δυνά
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μεων καί μιάς δημιουργίας, καί διαφορετικά πάλι στή βάση μιάς 
αυτόνομης άνθρωπολογίας, πού συνδέει τόν ύλισμό μέ τήν Ιδέα 
τής αύτοδημιουργίας τοϋ άνθρώπου. Αύτός είναι ένας άπό τούς 
λόγους πού ή φιλοσοφική άνθρωπολογία ίχ ε ι ένα σαφή ιδεολογικό 
χαρακτήρα.

’Από τίς πολλές τρέχουσες σημασίες τής λέξης «Ιδεολογία», έ
δώ μάς ενδιαφέρει προπάντων έκείνη πού συναντοϋμε σέ έκφρά- 
σεις, δπως «σοσιαλιστική Ιδεολογία», «άστική Ιδεολογία» κλπ. Πρό
κειται, σ’ αύτή τήν περίπτωση, γ ιά  Ιδέες καί τοποθετήσεις τών άν
θρώπων πού διαμορφώνουν τήν κοινωνική συμπεριφορά τους μέ 
βάση ενα παραδεγμένο σκοπό τής κοινωνικής έξέλιξης καί ενα 
σύστημα άξιων, πού στή βάση του γίνεται έπιλογή αύτοΰ τοϋ σκο- 
ποϋ. "Αν όρίσου<(ιε έτσι τήν «ιδεολογία», θά πρέπει νά συμπεριλά- 
βουμε σ’ αύτή καί τή φιλοσοφική άνθρωπολογία, πού άνήκει σ’ 
αύτό τό είδος τών ιδεών. Αύτό δέ σημαίνει πώς άπό τίς θέσεις 
τής άνθρωπολογίας άπορέουν άμεσα πρακτικά, κυρίως πολιτικά, 
συμπεράσματα, άλλά υπάρχει, άναμφίβολα, μιά 2 μ μ ε σ η 
σύνδεση. Γ ι’ αύτό άκριβώς τό λόγο ή φιλοσοφική άνθρωπολογία 
βρίσκεται στό κέντρο τής Ιδεολογικής πάλης καί είναι δ στίβος 
δπου συγκρούονται οί διάφορες τάσεις καί τά διάφορα ρεύματα. 
Τό πρόβλημα τοΰ άτόμου λ .χ. είναι άπό όρισμένη άποψη ένα έ- 
ξαιοετικά ά φ η ρ η μ έ ν ο  πρόβλημα, καί δμως προκαλεΐ 
σφοδρές καί πεισματώδεις διαμάχες, πού τό χαρακτήρα καί τόν 
άντίκτυπό τους τότε μόνο τόν καταλαβαίνουμε, δταν πάρουμε ύπό- 
ψη τήν Ι δ ε ο λ ο γ ι κ ή  τους σημασία, δηλαδή τήν έπίδραση 
πού άσκοΰν, έστω καί έμμεσα, στή διαμόρφωση τοΰ κοινωνικού 
Ιδανικού τών άνθρώπων, καί κατά συνέπεια στή συμπεριφορά τους 
καί στόν τρόπο τής κοινωνικής δράσης τους. Ά π ό  τήν προσχώ
ρηση στή μιά ή τήν άλλη θεωρία γ ιά  τό άτομο δέν βγαίνουν ά
μ ε σ α ,  πρακτικά συμπεράσματα, έ μ μ ε σ α  δμως προ
κύπτουν πολύ σημαντικά. Καί σ’ αύτό, τελικά, βρίσκεται ή βαρύ
τητα καί ή κοινωνική σημασία δχι μόνο τής άντίληψης γ ιά  τό 
άνθρώπινο άτομο άλλά καί τής φιλοσοφικής άνθρωπολογίας γ ε 
νικά.

8 113



Κεφάλαιο 2

Τό Κτομο καί τά ίργα του: 
ή Αλλοτρίωση

Τ ά άτομα ξεκίνησαν πάντοτε άπό τόν έαυτό τους, ξεκινούν 
πάντοτε άπό τόν έαυτό τους. Οί σχέσεις τους είναι σχέσεις τής 
πραγματικής διαδικασίας τής ζωής τους. Πώς γίνεται οί σχέ
σεις τους ν’ άνεξαρτητοποιοΰνται άπ’ αύτά; οί δυνάμεις τής ί 
διας τους τής ζωής νά άποκτοΰν υπεροχή πάνω τους;

Μέ τό παραπάνω άπόσπασμα βρισκόμαστε, χωρίς μεγάλα λό
γ ια , στήν καρδιά τοΰ προβλήματος, πού φέρνει τό πομπώδες, άλλά 
πετυχημένο δνσμα «άλλοτρίωση». Στή «Γερμανική ιδεολογία» δ 
Μάρξ δίνει Ινα λεπτομερέστερο δρισμό σέ τούτη τή σχέση:

Αύτή ή άποκρυστάλλωση τής κοινωνικής δραστηριότητας, 
αύτή ή παγίωση τοΰ ίδιου τού προϊόντος μας σέ άντικειμενική 
δύναμη πάνω άπό μάς, πού θεριεύει Ιξω άπό τόν Ιλεγχό μας, 
ματαιώνοντας τίς προσδοκίες μας, έκμηδενίζοντας τούς Απολογι
σμούς μας, είναι Ενα άπό τά κύρια στοιχεία τής ώς τά τώρα 
Ιστορικής έξέλ ιξη ς.. .

Αύτή ή « ά λ λ ο τ ρ ί ω σ η » —  γιά  νά είμαστε κατανοητοί 
στούς φιλόσοφους —  μπορεΐ φυσικά νά έξαλειφθεϊ μόνο κάτω 
άπό δυό π ρ α κ τ ι κ έ ς  προϋποθέσεις. Γιά νά γίνει «άφό- 
ρητη» δύναμη, δηλαδή δύναμη ένάντια στήν δποία έπαναστα- 
τοΰ·«, χρειάζεται νά Ιχει κάνει τή μάζα τής άνθρωπότητας 
έντελώς «άκτήμονη» καί νά βρίσκεται συνάμα σέ άντίθεση μ’ 
Ιναν ύπάρχοντα κόσμο πλούτου καί μόρφωσης: καί τά δυό προϋ
ποθέτουν μεγάλη αδξηση τής παραγωγικής δύναμης —  Ιναν 
ύψηλό βαθμό Ανάπτυξής τη ς . . . 1

Τό πρόβλημα τής «Αλλοτρίωσης» είναι πραγματικό χρυσωρυχείο

1. Κ. Μίρς - Φ. *Ενγ·/ελς, «Ή γερμανική ΐίεολογία», s. 8 0 -1 .
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γιά  τό φιλόσοφο καί ιδιαίτερα γ ιά  τόν Ιστορικό τής φιλοσοφίας. 
'H  μακροζωία τοΰ προβλήματος δείχνει δτι οί μελετητές τής κοι
νωνικής ζωής γνώριζαν άπό καιρό δτι τά προϊόντα τοϋ άνθρώ
που μποροΟν νά γίνονται αύτόνομα καί μάλιστα ν’ άποκτούν έ- 
ξουσία πάνω του (4 Φρόμ άνάγει τό πρόβλημα τής άλλοτρίωσης 
στήν ειδωλολατρία καί έπικαλείται γΓ  αύτό τή Β ίβλο). Οί περί
πλοκες έπιδράσεις τής γενεαλογίας, οί διασταυρωνόμενες μεταξύ 
τους ιδέες, ή ανήκουστα μπερδεμένη πνευματική ένδοχώρα τής γέ
νεσης τοϋ προβλήματος τής άλλοτρίωσης στό Μάρξ —  δλα τούτα 
μαζί είχαν σάν συνέπεια νά γραφτούν γ ιά  τό θέμα αύτό έκατον- 
τάδες έπιστημονικές έργασίες. Καί μόνο γ ι’ αύτό τό λόγο μπορεί 
κανείς νά παραιτηθεί άπό κάθε παραπέρα ίρευνα στήν πλούσια 
περιοχή τών «έπιδράσεων». Ά σ χετα  άπό τό θέμα σέ ποιόν χρω
στάει καί πόσα χρωστάει, πνευματικά, δ Μάρξ σ’ αύτό τόν το
μέα, ή δική του άντίληψη είναι διαφορετική, Ιστω καί μόνο γ ιά  
τό λόγο δτι άπορίπτει δλη τή σαβούρα τής ίδεαλιστικής μεταφυσι
κής. Ά λλω στε, πολύ γρήγορα ό Μάρξ άπορίπτει τήν τρέχουσα 
δρολογία, (στό άπόσπασμα άπό τή «Γερμανική ιδεολογία», πού πα 
ραθέσαμε, μιλάει κιόλας χλευαστικά γ ιά  τή φιλοσοφική γλώσσα 
τής άλλοτρίωσης καί γράφει αύτή τή λέξη σέ εισαγω γικά), γ ιά  
νά άπαλλαγεί άπό τήν ένοχλητική γ ι’ αύτόν παράδοση καί συγ
γένεια, Ιδιαίτερα άπό τή χεγκελιανή. Ποτέ, δμως, δέν παραιτήθη- 
κε άπό τήν ίδια τήν προβληματική (δέν μπορούσε, άλλωστε, νά 
τό κάνει χωρίς νά έγκαταλείψει τίς βάσεις τής άποψής του ). 
Καί άργότερα, δταν λιγόστεψε δ κίνδυνος τής σύγχυσης τών ά- 
πόψεων, δταν (δπως λέει στό «Κεφάλαιο») άρχισαν νά μεταχειρί
ζονται τό Χέγκελ σάν «ψόφιο σκυλί» ξαναγυρίζει, άν καί προσεκτι
κά, στόν δρο «άλλοτρίωση».

’Α ξίζει, στό περιθώριο αύτών τών σκέψεων, νά κάνω εύθύς έξαρ- 
χής μιά παρατήρηση γ ιά  τήν δρολογία. Στή συνέχεια τών άνα- 
λύσεων θά χρησιμοποιήσω μέ συνέπεια τόν δρο «άλλοτρίωση» (πού 
θά προσπαθήσω νά διευκρινίσω τή σημασία του), γ ιά  τόν άπλό 
λόγο δτι δέ βρίσκω καλύτερη, καταλληλότερη λέξη, γ ιά  νά μετα
δώσω τό νόημα. Αύτός δ δρος είναι, πραγματικά, «φορτισμένος» 
μέ μιά μακρόχρονη καί διφορούμενη παράδοση. Είναι άλήθεια δτι 
έμφανίστηκε στά πλαίσια διαφόρων Θεωριών πού μερικές τους Ε
φταναν στά δρια τοϋ μυστικισμοΰ. Είναι άλήθεια δτι συνδέθηκε μέ 
τήν άνιστορική καί έπομένως άφηρημένη άντίληψη γιά  τήν «ού
σία τοϋ άνθρώπου» ή γ ιά  τή «φύση τοΰ άνθρώπου», πού άλλοτριώ- 
νεται. Είναι άλήθεια δτι γ ι ’ αύτό άκριβώς τό λόγο δ Μάρξ έγκα- 
τέλειψε αύτό τόν δρο, πού τοΰ ήταν κάποτε τόσο προσφιλής. Ά λ 
λά είναι έπίσης άλήθεια δτι δ δρος «άλλοτρίωση» είναι τό δνομα 
γιά  δρισμένες πραγματικές κοινωνικές σχέσεις, δτι συνδέεται μ ί
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πραγματικά προβλήματα, πού γ ι’ αύτά κανένας ώς τώρα δέ βρή
κε ενα καλύτερο δρο. Ή  έκδοχή δτι 6 δρος «φετιχισμός» e lm  κα
τά τό περιεχόμενο καί τή σφαίρα του ταυτόσημος μέ τήν «άλλοτρίω- 
ση», όφείλεται σέ μιά παρανόηση. Έ πειδή  ό κίνδυνος άπό τή χρη
σιμοποίηση αύτοΰ τοΰ δρου, πού τόν βαραίνει ή παράδοση ξένων 
φιλοσοφικών τάσεων, είναι σήμερα έλάχιστος (ποιός, έκτός άπό 
τούς ειδικούς, ξέρει κάτι γ ιά  τήν άλλοτρίωση στίς θεωρίες τοΰ 
Χέγκελ, τοΰ Ρουσσώ ή όποιουδήποτε άλλου διανοητή πρίν άπό τό 
Μ άρξ;), δέ βλέπω κανένα έμπόδιο νά ξαναγυρίσουμε στή χρησιμο
ποίηση αύτοΰ τοΰ δρου πού ταιριάζει τόσο πολύ στό πρόβλημα καί 
στόν δποϊο μποροΰμε σήμερα νά δώσουμε μιά ξεκάθαρη ϊννοια.

Τό πρόβλημα τής άλλοτρίωσης άφορά τή σχέση τοΰ άτόμου μέ 
τήν κοινωνία καί μέ τά κάθε λογής π ρ ο ϊ ό ν τ α  τοΰ άνθρώ
που σάν κοινωνικού άνθρώπου. Άφετηρία, δπως είπαμε ήδη, εί
ναι τό άνθρώπινο άτομο —  άλλά ένα πραγματικό καί συγκεκρι
μένο, δηλαδή μπλεγμένο ποικιλότροπα μέ τήν κοινωνία άτομο. Έ 
να Ιτσι νοούμενο άνθρώπινο άτομο είναι τό « σ ύ ν ο λ ο  τών 
κοινωνικών σχέσεων» δχι μόνο γενετικά, δηλαδή σάν προϊόν καί 
συνάρτηση τών κοινωνικών σχέσεων, άλλά καί έ δ ώ  κ α ί  
τ ώ ρ α ,  δηλαδή άπό τήν άποψη τών σχέσεών του πρός τήν 
κοινωνία στήν καθημερινή του δραστηριότητα. Αύτό άφορά τόσο 
τήν πορεία τής παραγωγής τών ύλικών άγαθών μέ τόν έπικρατούν- 
τα σ’ αύτή καταμερισμό τής έργασίας, δσο καί τήν κοινωνική ζωή 
τοΰ άνθρώπου στά πλαίσια τής κρατικής όργάνωσης, στά πλαίσια 
ένός δρισμένου συστήματος άξιών, κλπ. Σέ κάθε μιά άπ’ αύτές 
τίς περιπτώσεις έχουμε νά κάνουμε μ έ  ά ν θ ρ ώ π ο υ ς  π ο ύ  
δ ρ ο ΰ ν  μ έ σ α  σ τ ή ν  κ ο ι ν ω ν ί α ,  έπομένως μέ σχέ
σεις άνάμεσα στούς άνθρώπους, σχέσεις πού δημιουργοΰνται ένμέ- 
ρει άμεσα, ένμέρει μέ τή μεσολάβηση τών πραγμάτων —  πού εί
ναι προϊόντα τοΰ άνθρώπου. Καί στήν περιοχή αύτή έπίσης συντε- 
λεΐται μιά διαδικασία, πού μέ τήν έξαντικειμένιση καί τήν πραγ- 
μοποίηση τής δραστηριότητας τοΰ άνθρώπου όδηγεϊ, κάτω άπό 
δρισμένες συνθήκες, στό νά γίνονται τά προϊόντα τοΰ άνθρώπου 
άνεξάρτητα άπό τό δημιουργό τους. Αύτή ή διαδικασία δδηγεϊ πιό 
πέρα σέ μιά πλήρη αύτονόμηση τών προϊόντων, πού ύποτάσσουν 
τούς άνθρώπους στά πράγματα. Έ τσ ι Ιχουμε τό φαινόμενο τής 
ά λ λ ο τ ρ ί ω σ η ς .

Ξεκινώντας έπομένως άπό τήν κοινωνική δραστηριότητα τών 
άνθρώπων καί άπό τίς κοινωνικές τους σχέσεις όφείλουμε —  σύμ
φωνα μέ τό Μάρξ —  νά διακρίνουμε τό φαινόμενο τής έξαντικει- 
μένισης (τής πραγμοποίησης) τής άνθρώπινης δραστηριότητας 
άπό τό φαινόμενο τής άλλοτρίωσης τών προϊόντων της, σέ συνέ
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χεια  τής άνθρώπινης δραστηριότητας καί τελικά τοϋ άνθρώπου 
σάν άνθρώπου (αδτοαλλοτρίωση).

. . .  τό ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  ώς 8 ν γ ι ά  τ ό ν  S ν· 
θ ρ ω π ο ,  ώς  Ι ξ α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι σ μ έ ν η  ΰ π α ρ -  
c η τ ο ϋ  ά ν θ ρ ώ π ο υ ,  είναι συνάμα ή δ π α ρ - 
ξ η τ ο ϋ  ά ν θ ρ ώ π ο υ  γ ι ά  τ ο ύ ς  ά λ λ ο υ ς  
ά ν θ ρ ώ π ο υ ; ,  ή ά ν θ ρ ώ π ι ν η  σ χ έ σ η  τ ο υ  
π ρ ό ς  τ ο ύ ς  ά λ λ ο υ ς  ά ν θ ρ ώ π ο υ ς ,  ή κ ο ι 
ν ω ν ι κ ή  σ χ έ σ η  τ ο ϋ  ά ν θ ρ ώ π ο υ  π ρ ό ς  
τ ό ν  ά ν θ ρ ω π ο * .

Ό  άνθρωπος πού δρά στήν κοινωνία άποκαλύπτει τό ’Εγώ του 
μέ μιά Ιξαντικειμενισμένη κι Ιτσι κατανοητή στούς άλλους μορφή: 
πρίν άπ’ δλα μέ τή μορφή τοϋ άντικειμένου, πού παράγει, άλλά 
καί μέ τή μορφή τών άλλαγμένων σχέσεων άνάμεσα στούς άν
θρώπους, καί μέ τή μορφή τών ύλοποιημένων πνευματικών άξιών, 
λ .χ. μέ τό γραφτό ή προφορικό λόγο. Αύτή ή έξαντικειμένιση τής 
δραστηριότητας. Ιδιαίτερα τής π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς  δραστη
ριότητας τοϋ άνθρώπου, Ιχει τεράστια κοινωνική σημασία. Ε π ε ι
δή τό άντικείμενο άποτελεΐ τήν «δντότητα γ ιά  τόν άνθρωπο», δη
λαδή είναι νοητικά άντιληπτό καί χρησιμεύει πρίν άπ’ δλα σάν 
σημάδι γ ιά  κ ά τ ι  ά λ λ ο ,  σάν σημάδι, Ιδιαίτερα, τών προ
θέσεων, τών σκοπών, τοϋ ταλέντου καί τοϋ χαρακτήρα τοϋ Ά ν 
θρώπου - Δημιουργοϋ, γ ι’ αύτό μετατρέπεται σέ μιά «δπαρξη τοΰ 
άνθρώπου γ ιά  Ιναν άλλο άνθρωπο», ή «κοινωνική σχέση τοϋ άν
θρώπου πρό: τόν άνθρωπο», κλπ. Ή  έξαντικειμένιση καί πραγμο- 
ποίηση τής δραστηριότητας τοϋ άνθρώπου είναι έπομένως ή βάση 
τής γήινης δπαρξης τοϋ άνθρώπου καί Επομένως μιά βασική άνθρω- 
πολογική κατηγορία. "Οταν τήν άπαλλάξουμε άπό τήν άρνητική 
σκιά πού Ιχε ι ρίξει πάνω της ή χεγκελιανή δντολογία, δταν τό πρό
βλημα τό στήσουμε «στά πόδια του», ή Ιξαντικειμένιση γίνεται 
Ελλογη κατηγορία.

Μόνο κάτω άπό δρισμένες συνθήκες ή έξαντικειμένιση τής άν
θρώπινης δραστηριότητας δδηγεΐ στό φαινόμενο τής άλλοτρίωσης: 
συγκεκριμένα, μόνο δταν τά προϊόντα τοΰ άνθρώπου άποκτοΰν αύ- 
τόνομη, άνεξάρτητη άπ’ αυτόν όντότητα καί δταν δ άνθρωπος δέν 
είναι σέ θέση νά άντιταχθεΐ συνειδητά στήν αύθόρμητη λειτουργία 
τών Γδιων τών προϊόντων του πού τόν ύποτάσσουν στούς νόμους 
τους καί μποροϋν νά άπειλήσουν καί τή ζωή του. Ή  κυριαρχία τής 
πραγματικότητας πάνω στόν άνθρωπο, τής πραγματικότητας πού 
ξέφυγε άπό τόν Ιλεγχό του, έπομένως μιας μή - άνθρώπινης πραγ-

2. Κ. Map;, «Ή ίγ'.ζ ο!κογέν··.α».
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ματικότητας, τόν στερεί άπό τήν άνθρωπιά του, περιορίζει τήν 
άνάπτυξη τής προσωπικότητάς του, κάνει τόν άνθρωπο Ινα έξάρ- 
τημα τοϋ κόσμου τών πραγμάτων: τών μηχανών, τοϋ γραφειοκρα
τικού κρατικοΰ μηχανισ μό, κλπ. "Ετσι ή άλλοτρίωση είναι συνά
μα αύτοαλλοτρίωση τοϋ άνθρώπου —  τοϋ δημιουργοΰ τοϋ κόσμου 
τών πραγμάτων, πού χάνεται μέσα σ’ αύτό τόν άπρόσωπο άνθρώ
πινο κόσμο, πού τόν Ιχε ι ύποτάξει. Ό χ ι  μόνο τά Γδια τά προϊόν
τα τοΰ άνθρώπου γίνονται γιά  τόν άνθρωπο ξένα, «άποξενώνον- 
ται», άλλά καί δ ίδιος «άποξενώνεται», γίνεται δ ίδιος ξένο; πρό; 
τόν έαυτό του σάν άντικείμενο: δ άνθρωπο; άρχίζει νά αίσθάνεται 
δ ίδιος σάν άντικείμενο στόν κόσμο τών άντικειμένων πού τόν πε
ριβάλλει, άρχίζει δ Γδιος νά αίσθάνεται τόν έαυτό του διαμέσου αύ- 
τών τών άντικειμένων.

Σχετικά μ’ αύτό τό περίπλοκο φαινόμενο δ Μάρξ θέτει —  στό 
άπόσπασμα άπό τή «Γερμανική Ιδεολογία» πού παραθέσαμε στήν 
άρχή αύτοϋ τοϋ κεφαλαίου —  τό έρώτημα γ ιά  τή γένεσή του. 
Πώς συμβαίνει τά προϊόντα τοϋ άνθρώπου ν’ άποκτοΰν μιά άνεξάρ- 
τητη άπ’ αύτόν δπαρξη, νά τόν Ιξουσιάζουν; Ό  Μάρξ θέτει τό 
έρώτημα γ ιά  νά ξεκαθαρίσει, άπό τήν άπάντηση, τό πώς μπορεί 
νά ύπερνικηθεΐ ή άλλοτρίωση στό καπιταλιστικό σύστημα, πώς 
μποροΰν νά δημιουργηθοΰν οί συνθήκες γιά  μιά δλόπλευρη καί 
άνεμπόδιστη άνάπτυξη τής προσωπικότητας, πώς μπορεί νά πραγ- 
ματωθεϊ ή «ούσία» τοΰ «άνθρώπου». Αύτό είναι τό ούσιαστικό νόη
μα τοΰ κομμουνισ;ΐΛΰ σάν κ ι ν ή μ α τ ο ς ,  τοΰ κο^ιμουνισμοΰ 
πού ξεκινάει άπό τό πρόβλη^ια τής εύτυχίας τοϋ άτόμου καί τήν 
κάνει ύπέρτατο σκοπό του.

Αύτό τό έρώτημα, πού Ιθεσε δ Μάρξ, μπαίνει σήμερα σέ μδς 
μέ άλλαγμένη, άλλά δχι λιγότερο ένδιαφέρουσα μορφή: στό πρό
βλημα τής άλλοτρίωσης στόν καπιταλισμό προστίθεται τό πρόβλη
μα rflc άλλοτοίωσης στό σοσιαλισμό.

Γιά τό Μάρξ άποτελοΰσε άξίωμα δτι, Ιφόσον ή οικονομική 
άλλοτρίωση είναι ή βάση δλων τών άλλων μορφών άλλοτρίωσης, 
μιά πού αύτή τίς καθορίζει, ή κατάργηση τής οικονομική; άλλο
τρίωσης, μέσω τής κατάργησης τής άτομικής Ιδιοκτησία; στά μέ
σα παραγωγής, θά Ιθετε αύτόματα τέρμα σέ δλες τίς άλλοτριώ- 
σεις. Είναι Ιτσι πραγματικά; Είναι άραγε ή άλλοτρίωση άδύνα- 
τη στό σοσιαλισ·ιό, δηλαδή δέν μπορεί νά προίλθει άπό άλλη πηγή 
Ικτός άπό τήν άτομική ιδιοκτησία; Αύτό είναι τό έρώτημα πού κά
νει τήν άλλοτρίωση έπίκαιρο καί σοβαρό πρόβλημα δχι μόνο στά 
πλαίσια τοΰ καπιταλισμοΰ, άλλά καί τοϋ σοσιαλι<7.ιο0.

Τ ί σημαίνει δταν λέμε δτι ή άλλοτρίωση είναι ή κυριαρχία τών 
προϊόντων τού άνθρώπου πάνω στόν άνθρωπο; Είναι Ινα συνώνυ
μο τοΰ αύτο]ΐατισμοΰ τής κοινωνικής έξέλιξης, δταν οί έμπορικέ;
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συναλλαγές στήν άγορά, δ Ανταγωνισμός τών έξοπλισμών άνάμε- 
σα στά κράτη, τά έθνικιστικά φρονήματα, τό φυλετικό μίσος, ή 
θρησκευτική μισαλλοδοξία, κλπ., δέν υποτάσσονται στή θέληση 
καί τόν Ιλεγχο τών άτόμων, Υποδουλώνουν τό άτομο, άπειλοϋν μά
λιστα τήν ύπαρξή του κι ίτσι περιορίζουν τήν έλευθερία του. Ή  
πάλη ένάντια στήν άλλοτρίωση είναι, έπομένως, πάλη ένάντια στόν 
αύτοματισμό τής έξέλιξης, πάλη γ ιά  μιά σχεδιασμένη άπό τόν 
άνθρωπο καί Υποταγμένη στή θέλησή του έξέλιξη. Μ’ άλλα λό
γ ια , είναι πάλη γιά  τήν έλευθερία τοϋ άνθρώπου, δχι γ ιά  μιά φαι
νομενική, άλλά γ ιά  μιά πραγματική έλευθερία, δπου δ άνθρωπος 
γίνεται συνειδητός δημιουργός τής τύχης του. Ό  Έ νγκελ ς, μάλι
στα, λέει δτι τό πέρασμα στό σοσιαλισμό είναι Ινα άλμα άπό τό 
βασίλειο τής άνάγκης στό βασίλειο τής έλευθερίας. Σήμερα πού 
προσπαθούμε νά Ανασυγκροτήσουμε τίς Ιδέες τοϋ Μάρξ γ ιά  τό σο
σιαλισμό, νά κατανοήσουμε τόν άνθρωπιστικό τους πυρήνα, πρέ
πει νά άνατρέξουμε στή μαρξική άντίληψη γ ιά  τήν άλλοτρίωση στό 
καπιταλιστικό σύστημα. Γιατί μόνο Ιτσι μποροΰμε νά καταλάβου
με πέρα γ ιά  πέρα τό νόημα τοΰ σοσιαλισμού τοϋ Μάρξ. "Οταν δ
μως άντιμετωπίζουμε τό εύρύτερο θέμα τής τοποθέτησης τοΰ μαρ
ξισμού άπέναντι στό άτομο πρέπει, παίρνοντας ύπόψη τίς έμπει- 
ρίες πού δέν ήταν γνωστές στό Μάρξ, νά ξαναθέσουμε ώς έξής τό 
πρόβλημα: είναι άλήθεια δτι ή άτομική Ιδιοκτησία άποτελεϊ τή 
βάση κάθε άλλοτρίωσης; Τό τέλος, έπομένως, τοΰ καπιταλισμού 
σημαίνει αυτόματα τέλος τής κάθε άλλοτρίωσης; 'Ο ταν πιό κά
τω θά άναλύσουμε τίς διάφορες μορφές τής άλλοτρίωσης καί θά έ- 
πιδιώξουμε γενικά συμπεράσματα, θά προσπαθήσουμε νά έξετάσου- 
με τό πρόβλημα τής άλλοτρίωσης δχι μόνο δπως Ιμφανίζεται στό 
κοινωνικό σύστημα τής άτομικής Ιδιοκτησίας, άλλά καί σχετικά 
μέ τή θέση γ ιά  τήν έξαφάνιση τής άλλοτρίωσης στό σοσιαλισμό.

Χρονολογικά, τό πρόβλημα τής άλλοτρίωσης πρωτοπαρουσιάστη- 
κε στό Ιργο τοΰ Μάρξ σάν πρόβλημα τής θρησκευτικής άλλοτρίω
σης. Αύτό ήταν πολύ φυσικό, άν πάρουμε ύπόψη τήν άτμόσφαιρα 
τής περιόδου έκείνης καί τά προβλήματα πού κυρίως άπασχολοϋ- 
σαν τούς κύκλους τών νέων χεγκελιανών. Ά π ό  τούς κύκλους αύ- 
τούς προέρχονται, βέβαια, δ Μάρξ καί δ ’Έ νγκελς, πού δέ μπο
ρούσαν παρά νά παίρνουν ;ιέρος στίς μεγάλες συζητήσεις τής έ
ποχής, νά παθαίνονται γ ιά  τά μεγάλα προβλήματα τού περιβάλλον- 
τός τους. Αύτό είναι δλοφάνερο, Ιδιαίτερα άν σκεφτοΰμε τήν έπα- 
ναστατική έπίδραση πού άσκοΰσε πάνω τους ή άνθρωπολογία τοϋ 
Φόυερμπαχ μέ τό σύνθημά της γ ιά  συνεπή άγώνα ένάντια <ττή 
θρησκευτική άλλοτρίωση.

Κι αύτό, γιατί αύτή ή πάλη είχε ο ύ σ ι α σ τ ι κ ή  σημασία 
γ ιά  τήν ιδεολογική έπανΐσταση πού συντελοΰνταν στά μυαλά τών
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άνθρώπων. Χαρακτηρίζοντας αύτή τήν έποχή, δ Έ νγκελ ς  έγραφε 
πολύ Αργότερα δτι αύτό πού ot γάλλοι είχαν κάνει στήν πράξη, 
δηλαδή τήν έπανάσταση, οί γερμανοί Αρκοϋνταν νά τό έπιδιώκουν 
στή σφαίρα τής πνευματικής Αφαίρεσης. Λόγια γεμάτα πικρό σαρ
κασμό τοϋ άνθρώπου τής δράσης πού έβλεπε, Αηδιασμένος καί Α
πογοητευμένος, τή νωθρότητα καί τήν Ιλλειψη έπαναστατικότητας 
τών συμπατριωτών του, άλλά λόγια πού περιέκλειναν καί μιά με
γάλη θετική άλήθεια. Οί γερμανοί, άν καί καβκπερημένοι στήν 
οικονομική καί πολιτική Ανάπτυξή τους, προπορεύονταν τήν έπο
χή  έκείνη άπό άλλους λαούς στήν Ιδεολογική πρόοδο καί ή έπανά- 
σταση πού πραγματοποίησαν σ’ αύτό τόν τομέα —  κυρίως στή φι
λοσοφία —  είχε μεγάλη σημασία, πού ξεπερνοϋσε πολύ τά σύνορα 
τής Γερμανίας.

Είναι ένδιαφέρον καί χαρακτηριστικό δτι ot κύκλοι αύτοί, πού 
είχαν ριχτεί τότε σέ μιά Ιδεολογική έκστρατεία, είχαν πλήρη συνεί
δηση τής έπαναστατικής, πρακτικής σημασίας της. Αύτό είναι 
σπουδαίο, γ ιατί έχουμε έτσι μιά Απόδειξη γ ιά  τό συνειδητά έπανα- 
στατικό χαρακτήρα αύτής τής πάλης σέ μιά χώρα, πού ΐ ν  καί άπό 
πραγματικούς λόγους δέν ήταν ικανή γ ιά  ένοπλη έπαναστατική 
δράση σύμφωνα μέ τό ύπόδειγμα τής γαλλικής έπανάστασης, διε- 
ξήγε ώστόσο τή μάχη σ’ Ινα τομέα δπου άπό παράδοση ήταν προε- 
τοιμασ·ιένη γ ι’ αύτή, μέ πλήρη συνείδηση πώς έτσι άνοιγε τό δρό
μο γ ιά  τήν έπαναστατική πράξη. Αύτό φωτίζει ιδιαίτερα τό νόημα 
τοϋ σκληροϋ Αγώνα πού διεξάχθηκε τότε ένάντια στή θρησκευτική 
άλλοτρίωση.

Στά 1842, έπομένως στά είκοσι τέσσερα χρόνια του καί Ινώ 
βρισκόταν άκόμα πολύ μακριά άπό τόν ύλισμό καί τόν κομμουνι
σμό, δ Μάρξ, σ’ Ινα άρθρο του στήν «’Εφημερίδα τοϋ Ρήνου» πάνω 
σ’ αύτό τό θέμα, έγραψε'αύτά τά ώραΐα λόγια, πού είναι έλάχιστα 
γνωστά στούς πλατύτερους κύκλου; τών άναγνωστών:

Έχου',ιε τήν Ακλόνητη πεποίθηση δτι τόν πραγματικό κίν
δυνο δέν τόν άποτελεΐ ή πρακτική δοκιμή Αλλά ή θ ε ω ρ η 
τ ι κ ή  Α ν ά π τ υ ξ η  τών Ιδεών τοϋ κομμουνισμοϋ, γιατί 
στίς πρακτικές δοκιμές, καί άν Ακόμα είναι μαζικές, μπορεΐ κα
νείς ν’ Απαντήσει μέ κανόνια μόλις γίνουν έπικίνδυνες, Αλλά 
οί Ιδέες πού κέρδισαν τά μυαλά μας καί κατέκτησαν τίς καρ
διές μας, οί Ιδέες πού πάνω τους σφυρηλατεΐται τό λογικό μας, 
είναι άλυσίδες πού δέ μποροΰμε νά τίς σπάσουμε χωρίς νά σπα- 
ραχθεΐ ή καρδιά μας: είναι δαίμονες, πού ό άνθρωπος μπορεΐ 
νά τούς νικήσει μόνο όποτασσόμενος σ’ αύτούς.

Μόνο δταν κανείς έχει συνειδητοποιήσει τήν π ρ α κ τ ι κ ή  
σημασία τή ; ιδεολογίας, μπορεΐ νά παρουσιάσει μέ τόση ένάργεια
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τούς σκοπούς τής πάλης ένάντια στή θρησκευτική άλλοτρίωση, δ
πως τό Εκαμε 6 νεαρός Μάρξ.

Τό δπλο τής κριτικής δέ ;ιπορεΐ βέβαια ν’ άντικαταστήσει 
τήν κριτική τών δπλων, ή ύλική βία πρέπει ν’ άνατραπεΐ μέ ό- 
λική βία, άλλά καί ή θεωρία γίνεται ύλική δύναμη μόλις συγκι- 
νήσει τίς ;ιάζες. Ή  θειορία είναι Ικανή νά συγ^ινήσει τίς μάζες 
μόλις προσκομίσει άποδείξεις ad hominem. Καί άποδείχνει ad 
hominem μόλις γίνει ριζοσπαστι/κή. Ριζοσπαστικός είναι κα 
νείς δταν πιάνει τό πρόβλημα άπό τή ρίζα. Ά λ λά  γ ιά  τόν δν- 
θρωπο ρίζα είναι δ ίδιος δ Ανθρωπος. Ή  δλοφάνερη άπόδειξη 
τού ριζοσπαστισμού τής γερ;ιανική; θεωρίας, έπομένως τής 
πρακτικής της Ενέργειας, είναι δτι ξεκινάει άπό μιά άποφασι- 
στική, θετική κατάργηση τής θρησκείας. Ή  κριτική τής θρη
σκείας καταλήγει στή διδασκαλία δτι δ άνθρωπος είναι τό ύ- 
πέρτατο δν γ ιά  τόν άνθρωπο, καταλήγει έπομένως στήν κατη
γορηματική προσταγή γ ιά  άνατραπή δλων τών σχέσεων δπου 
δ άνθρωπος είναι Ενα ταπεινωμένο, σκλαβω·,ιένο, Εγκαταλειμ
μένο, καταφρονημένο δν, σχέσεων πού δέ |ΐπορεΐ κανείς νά περι
γράφει καλύτερα άπό τήν άναφώνηση ένός γάλλου μέ τήν εύ- 
καιρία ένός σχεδίου γ ιά  Επιβολή φόρου Επί τών σκύλων: Κακό- 
μοιρα σκυλιά! θέλουν νά σάς μεταχειριστοϋν σάν άνθρώπους’ !

Στό τμή'ΐα Εκείνο τής μαρξολογικής φιλολογίας, πού περνούσε 
γιά όρθόδοξο, Επικρατούσε ώς πρίν άπό λίγο καιρό πάνω σ’ αύτό 
τό θέ>ια ή παρακάτω στερεότυπη άποψη, πού γ ι’ αύτή «φταίνε» 
Ενμέρει δρισμένα λόγια τού "Ενγκελς: οί γερμανοί, άνίκανοι γ ιά  
επαναστατική δ ρ ά σ η ,  συγκέντρωσαν τήν προσοχή τους στήν 
κριτική τής θρησκείας, γιατί αύτή ήταν λιγότερο Επικίνδυνη στίς 
συνέπειές της, άσκησαν, έπομένως, αύτή τήν κριτική άπό καιρο- 
τ/.οπικά κίνητρα. Δέ θά ήθελα Εδώ νά μπλεχτώ σέ μιά συζήτηση 
γιά  τόν καιροσκοπισμό τών κύκλων τής ριζοσπαστικής διανόησης 
τής τοτινής Γερμανίας, θεωρώ δμως άναγκαΐο νά διορθώσω τή 
σφαλερή γνώμη πού όφείλεται σέ μιά παρανόηση τής ούσίας τής 
ιδεολογικής πάλης Εκείνης τής Εποχής, δτι δηλαδή ή κριτική τής 
θρησκείας ήταν τάχα Ινα είδος ύπεκφυγής γ ιά  τόν καιροσκοπισμό 
τής διανόηση;, γιατί είχε δευτερεύουσα σημασία αυγκρινόμενη μέ 
τά πολιτικά προβλήματα. Ή  άλήθεια είναι δτι αύτή ή κριτική είχε, 
στόν τομέα τής ιδεολογία;, πρωταρχική σημασία. Χωρίς αυτή θά 
Εμενε κλειστός δ αποφασιστικός δρόμος πρός τόν κομιιουνισμό. Έ - 
πρόκειτο δηλαδή γ ιά  τή νίκη τού συνεπούς άνθρωποκεντρισμοϋ,

3. Κ. Μάρ-, «Ε’.3*γωγή η ή ν  κριτική τής χεγκελιανής φ·.λο3οφίας τοΟ
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καί έπομένο»; γ ιά  τή νίκη τή ; θέσης δτι τό πιό σπουδαίο δν γ ιά  
τόν άνθρωπο, τό ύπέρτατο άγαθό γ ιά  τόν άνθρωπο είναι δ ά ν 
θ ρ ω π ο ς .  Ot συνέπειες αύτής τής θέσης ήταν Αποφασιστικές γ ιά  
τήν έξέλιξη τοϋ γερμανικού ριζοσπαστισμοΟ έκείνης τής έποχής 
καί γ ιά  τήν έπιτυχία του στίς μάζες. Ό  Μάρξ τό ήξερε αύτό πολύ 
καλά, πράγμα πού φαίνεται καί άπό τό άπόσπασμα τής «Κριτικής 
τής χεγκελιανής φιλοσοφίας τοΟ δικαίου», πού παραθέσαμε πιό πά 
νω. Αύτό τό ήξεραν πολύ καλά καί άλλοι διανοητές τής έποχής 
του μέ τούς δποίου; δ Μάρξ βρισκόταν στίς ίδιες γρα/μμές. Τήν κα
λύτερη μαρτυρία γ ι’ αύτό τή δίνουν τά ώραΐα καί συγκινητικά λό
για  τοΰ Λουδοβίκου Φόυερμπαχ, πού μ’ αύτά κλείνει τίς Παραδό
σεις του γ ιά  τήν ούσία τής θρησκείας:

Ό τα ν  πάψουμε νά π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε  σέ μιά καλύτερη 
ζωή, κι Αρχίσουμε νά τή 6 έ λ ο υ μ ε, δχι δμως Ατομικά, 
άλλά μέ ένωμένες τίς δυνά|ΐει; μας, τότε θά δ η μ ι ο υ ρ 
γ ή σ ο υ μ ε  μιά καλύτερη ζωή, τότε θά μπορέσουμε νά Ιξα- 
λείψουμε τουλάχιστο τίς πιό ώμές, κραυγαλέες, σπαρακτικές 
Αδικίες καί στενοχώριες πού βασάνιζαν ώς τώρα τήν Ανθρωπό
τητα. ’Αλλά γ ιά  νά τό θέλουμε αύτό καί νά τό πετύχου·ιε πρέ
πει στή θέση τής Αγάπης τοϋ θεοϋ νά βάλουμε τήν Αγάπη τοΰ 
άνθρώπου, σάν τή μοναδική, Αληθινή θρησκεία, στή θέση τής 
πίστης στό θεό νά βάλουμε τήν πίστη τοϋ Ανθρώπου στόν έαυτό 
του, στή δύναμή του, τήν πίστη δτι ή μοίρα τής Ανθρωπότητας 
5έν έξαρτιέται Από Ινα Ό ν  Ιξω ή πάνω Απ’ αύτήν, Αλλά άπό 
τήν ίδια, δτι δ μοναδικός διάβολος τοΰ Ανθρώπου είναι δ άνθρω
πος, δ πρωτόγονος, δεισιδαίμονας, έγωιστής, κακός άνθρωπος, 
Αλλά καί δτι δ |ΐ/>ναδικός θεός τοΰ Ανθρώπου είναι δ ίδιος δ άν
θρωπος.

Μπορεΐ μήπως νά όπάρξει πιό εύστοχο καί συνάμα πιό ώραΐο 
σχόλιο γ ιά  τή διαίρεση τών άνθρωπολογικών συστημάτων σέ άν- 
θρωποκεντρικά καί θεοκεντρικά, σέ αυτόνομα καί έτερόνομα; Μπο
ρεΐ κανείς νά δείξει πιό καθαρά καί πιό πετυχημένα τίς Ιδεολογι
κές συνέπειες αύτής τής διαίρεσης; Είναι δδυνηρό τό γεγονός δτι, 
σέ σύγκριση μέ τή σαφήνεια τής σκέψης καί τήν εύρύτητα τοϋ δ- 
ρίζοντα αύτοΰ τοϋ προμαρξιστή διανοητή, διαβάζου;ιε σήμερα στή 
χώρα μας γνώμες Ανθρ<ί>πων πού μιλοϋν στό δνομα τοϋ μαρξισμοϋ 
καί Αρνοϋνται τήν Ιδεολογική σημασία τής θρησκευτικής πίστης καί 
τής καταπολέμησής της σάν μιάς μορφής άλλοτρίωση. Μπορεΐ νά 
είσαι πιστόο ή άπιστος, αύτό είναι ζήτη·ια άτομικής ίπιλογής καί 
δικαίωαα, βέβαια, τοΰ κάθε άτόμου. Ά λ λά  τά δλακάθαρα πράγ
ματα δέν πρέπει κανείς νά τά συσκοτίζει, Ιδιαίτερα δταν είναι δια
νοούμενος. Τό ζήτημα τής Αποδοχής τής θρησκείας —  καί μαζί
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τοϋ θεοκεντρισμοΰ (πού εϊνα; ή Αναπόφευκτη συνέπειά της είτε τό 
θέλουμε είτε δχ'.) —  δέν είναι μόνο ζήτημα τοΰ «ύπερπέραν», άλ
λά καί τοΰ «κόσμου τούτου». Είναι τό θεμέλιο πού πάνω του καταρ
τίζονται πολιτικά προγράμματα, προγράμματα τής άνθρώπινης 
δράσης σχετικά μέ πολύ γήινα πράγματα. ’Ακριβώς ή Ιδεολογία 
(μέ τήν Ιννοια: απόψεις καί τοποθετήσεις τοΰ άνθρώπου πού δια

μορφώνουν τήν κοινωνική δράση του σύμφωνα μέ τόν παραδεγμέ
νο σκοπό τής κοινωνικής έξέλιξης) είναι έκείνη πού συνδέεται μέ 
τήν έπιλογή τοΰ ένός ή τοΰ άλλου σκέλους τής διάζευξης: είτε δ 
θεό; είτε δ άνθρωπος είναι τό ύπέρτατο δν γ ιά  τόν άνθρωπο. Ά ν  
δέν ήταν Ετσι, 4ν ή έπιλογή τής θεοκεντρικής τοποθέτησης δέν ε ί
χε συνέπειες στόν τομέα τής Ιδεολογίας καί τών συγκρούσεων γιά  
-ό γήινο κόσμο, τότε γύρω άπ’ αύτό τό πρόβλημα δέ θά είχαν διε- 
ςαχθεΐ τόσο σκληροί άγώνες. Ά ν  ωστόσο γίνονται τέτιοι Αγώνες, 
δ λόγος είναι άκριβώς δτι οί άνθρωποι —  τουλάχιστον Εκείνοι πού 
είναι έπικεφαλής αυτών τών άγώνων καί έπηρεάζουν συνειδητά 
τίς μάζες —  Εχουν έπίγνωση τών συνεπειών τους καί τής Ιδεολογι- 
κήc σημασίας τους.

Στό Φόυερμπαχ Ανήκει ή τιμή δτι Ανακάλυψε ή τουλάχιστο δια
τύπωσε ξεκάθαρα τήν Αλήθεια δτι δέν είναι δ θεός πού Επλασε τόν 
άνθρωπο, άλλ’ δ άνθρωπος τό θεό  κατ’ εικόνα καί δμοίωσή του. 
Ό  θεός, Ινα ύπερφυσικό δν, δέν είναι τίποτε άλλο άπό τά χαρα
κτηριστικά τοΰ άνθρώπου, πού Ιχουν προβληθεί πρός τά Εξω καί 
άπολυτοποιηθεΓ σέ ίδεατή μορφή, δηλαδή στή μορφή ένός Ιδεατοΰ 
τύπου. Ά πό  δώ προέρχεται καί ή ποικιλία τών χαρακτηριστικών 
τής εικόνας τοΰ θεοΰ —  άκόμα καί τών φυλετικών —  άνάλογα 
μέ τήν κοινωνία καί τήν έποχή δπου γεννιέται αύτή ή εΙκόνα. ’Α
πό δώ προέρχεται καί ή μονιμότητα δρισμένων Ιδιοτήτων του πού 
άντανακλοΰν τίς μόνιμες καί σέ κάθε κοινωνία έμφανιζόμενες Ιδιό
τητες καί ανέσεις τοΰ άνθρώπου. Σέ κάθε περίπτωση, δ θεός, τό 
ύ-ερφυσικό δν, είναι δ η μ ι ο ύ ρ γ η μ α  τοΰ άνθρώπου, ή 
έξο>τερίκευση καί έξαντικειμένιση τών δικών του χαρακτηριστικών 
καί ιδιοτήτων. Έ τ σ ι δ άνθρωπος φτωχαίνει τόν ίδιο τόν έαυτό του, 
γιατί τόν άποστερεΐ άπό δρισμένα χαρακτηριστικά καί περιεχό
μενα πρός δφελος μιας προβολής, ένός Αποκυήματος τοΰ νοΰ του, 
πού παίρνει τή μορφή μι&ς κοινωνικής πίστης —  καί Ετσι. ά- 
νεξαρτητοποιώντας τήν δπαρξή του άπό τόν πλάστη του, Εμφανίζε
ται άπέναντί του σάν ξένη καί συχνά έχθρική δύναμη καί άρχίζει 
ν ά  κ υ ρ ι α ρ χ ε ί  π ά ν ω  σ τ ό ν  ά ν θ ρ ω π ο .  01 
θρησκευτικές πίστεις μόλις δημιουργηθοΰν καί έξαντικειμενιστοΰν 
κοινωνικά, γίνονται μιά δύναμη, πού δχι μόνο είναι ξένη πρός 
τόν άνθρωπο, Αλλά καί τόν ίξουσιάζει, μιά δύναμη συχνά έπικίν- 
δυνη καί καταστρεπτική γ ιά  τό άτομο, άπό τήν δποία δέν μπορεΐ
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νά Απελευθερωθεί. Αύτή ή κυριαρχία τοΰ προϊόντος τοϋ άνθρώ
που πάνω στόν άνθρωπο είναι γ ιά  τό Μάρξ ή ούσία τής θρη
σκευτικής άλλοτρίο>σης πού —  άν καί χρησιμοποιεί ήδη άπρό- 
θυ·ια αύτή τήν Ικφραση —  δέν τήν ξεχνάει δταν γράφει στό «Κε
φάλαιο» :

"Οπως στή θρησκεία δ άνθρωπος κυριαρχείται άπό τό προϊόν 
τοΰ Γδιου τοϋ μυαλού του, Ιτσι καί στήν καπιταλιστική παραγω
γή  κυριαρχείται άπό τά προϊόντα τοϋ Γδιου τοϋ χεριοϋ του.

Ά λ λά  αύτό τό ήξερε ήδη δ Μάρξ άπό τότε άκόμα πού Ιγρα- 
φε τή διδακτορική διατριβή του, δπου —  άν καί χρησιμοποιεί ά
κόμα τή γλώσσα τοϋ Ιδεαλισμού —  Ικθέτει τίς βασικές ίδέες του 
γ ιά  τή θρησκευτική άλλοτρίωση καί καλεϊ χαρακτηριστικά σέ ά
γώνα ένάντια στή θρησκεία γ ιά  νά πραγματωθεΐ δ μετασχηματι- 
σμόε τοϋ κότιου σύμφωνα μέ τίς άνάγκες τοϋ άνθρώπου.

Ό  Μάρξ κλείνει τή νεανική του Ικκληση γιά  τήν άπελευθέ- 
ρωση τοϋ άνθρώπου άπό τά δεσμά τής θρησκείας, μέ τά άκόλουθα 
λόγια:

Ή  φιλοσοφία δέν τό κρύβει. Ή  δμολογία τοϋ Προμηθέα «ά- 
πλφ  λόγψ τούς πάντας έχθαίρω θεούς»* είναι καί δική της δ',ιο- 
λογία, δική της κρίση ένάντια σέ δλους τούς οδράνιους καί έ- 
πίγειους θεούς, πού δέν Αναγνωρίζουν τήν άνθρώπινη αύτοσυ- 
νειδησία σάν τήν ύπέρτατη θεότητα. Κανένας δέν πρέπει νά 
είναι Ισάξιός της.

Είναι φανερό δτι ή πάλη ένάντια στήν άλλοτρίωση τήν Ιποχή 
Ικείνη, ήταν καί πάλη γιά  τό συνεπή Ανθρωπισμό, πού μόνο στό 
Ιδαφος τοϋ Ανθρωποκεντρισμού είναι δυνατός. ΕΓναι Ιπίσης φανε
ρό δτι, άπό τήν άποψη τής αύτοσυνειδησίας τής έπογής, ήταν μιά 
πάλη γ ιά  θ ε μ ε λ ι ώ δ η  προβλή·ιατα καί δχι ύπεκφυγή τού 
δπορτουνισμοϋ, δτι χωρίς τήν πάλη καί τή νίκη αύτή δέ θά είχε 
γίνει δυνατή ή συνεπή; Ανάπτυξη τοϋ Ανθρωπισμού, πού δδήγησε 
στόν κομμουνισμό. Τήν Ιδέα αύτή τή διατυπώνει δλοκάθαρα δ νεαρό; 
Έ ν γκ ελ :. στήν πολεμική του μέ τόν Καρλάυλ. Κ αί τά λόγια του 
lyouv άκόμα μεγαλύτερη άξία. γ ιατί δείχνουν τήν Απόλυτη συγ
γένεια τών Απόψεών του μέ τίς Απόψεις τοϋ Μάρξ, καί πιστοποιεί 
δτι καί ot δυό τους κινούνταν στόν Γδιο κύκλο Ιδεών. Ε πιπλέον χα 
ρακτηρίζουν άκόμα πιό καθαρά τή στάση τών κύκλων Από τούς 
δποίου; προήλθαν καί ot δυό τους.

Δηλώνοντας, στό δνομα αύτών τών κύκλων, δτι θέλει νά μπεϊ

* Μέ λίγ* λ4γ·.α |ii3d δλου; τους θεούς.
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τέρμα στόν άθεϊσμό, δπως τόν περιγράφει δ Καρλάυλ, δ Έ νγκελ ς  
γράφει:

θέλουμε νά καταργήσουμε τόν άθεϊσμό, δπως τόν περιγρά
φει ό Καρλάυλ, ξαναδίνοντας στόν άνθρωπο τό περιεχόμενο πού 
έχει χάσει μέ τή θρησκεία. Ό χ ι  σάν θεϊκό, άλλά σάν άνθρώ
πινο περιεχόμενο. Καί δλη αύτή ή άπόδοση συνίσταται άπλού- 
στατα στήν άφύπνιση τής αύτοσυνειδησίας του. θέλουμε νά πα
ραμερίσουμε τό κάθε τί, πού αύτοπαρουσιάζεται σάν ύπερφυσι
κό καί ύπερανθρώπινο, κι έτσι νά έςαλείψουμε τήν άναλήθεια. 
Γιατί ή άξίωση τοΰ άνθρώπινου καί τοΰ φυσικοΰ νά θέλει νά 
είναι ύπερανθρώπινο, ύπερφυσικό, άποτελεΐ τή ρίζα κάθε άνα- 
λήθειας καί ψευτιάς.

Καί δ Έ νγκελ ς  συνεχίζει τό άνθρωπιστικό του μανιφέστο:

'Ω ς  τώρα τό έρώτημα ήταν πάντοτε: τί είναι θεός; Καί ή 
γερμανική φιλοσοφία άπαντοΰσε: θεός είναι δ άνθρωπος. Ό  
άνθρωπος δέν έχει παρά νά γνωρίσει τόν έαυτό του, νά κάνει 
τόν έαυτό του μέτρο δλων τών βιοτικών συνθηκών, νά τίς κρίνει 
σύμφωνα μέ τήν ούσία του, νά τακτοποιεί τόν κόσμο μέ πραγ
ματικά άνθρώπινο τρόπο σύμφωνα μέ τίς άπαιτήσεις τής φύση; 
του. Τότε θά έχει λύσει τό αίνιγμα τής έποχής μας. Τήν άλή- 
θεια δέν μποροϋμε νά τή βρούμε σέ άνύπαρκτες ύπερκόσμιες πε
ριοχές, πέρα άπό χρόνο καί χώρο, σ’ εναν ένυπάρχοντα στόν 
κόσμο ή άντιτιθέμενο σ’ αύτόν «θεό», άλλά πολύ πιό κοντά, 
στήν ίδια τήν καρδιά τοΰ άνθρώπου. Ή  ούσία τοΰ ίδιου τοΰ άν
θρώπου είναι πολύ πιό λαμπρή καί πιό ύπέροχη άπό τή φαν
ταστική ούσία δλων τών δυνατών «θεών», πού είναι |ΐονάχα τό 
συγκεχυμένο καί παρα;χορφωμένο άπείκασμα τοΰ ίδιου τοΰ άν
θρώπου. . .  δ άνθρωπος ϊχασε στή θρησκεία τήν ίδια του τήν 
ούσία, άποςενώθηκε άπό τήν άνθρωπιά του καί βλέπει τώρα, 
πού μέ τήν πρόοδο τής Ιστορίας ή θρησκεία άρχισε νά κλονί
ζεται, πόσο κατάντησε άδειανός καί χωρίς στήριγμα. Δέν ύ- 
πάρχει, ώστόσο, άλλη σωτηρία γ ι’ αύτόν, δέ μπορεί άλλοιώς 
νά ξαναποκτήσει τήν άνθρωπιά του, τήν ούσία του, παρά μέ 
μιά ριζική ύπερνίκηση δλων τών θρησκευτικών παραστάσεων 
καί μέ μιά άποφασιστική ειλικρινή έπάνοδο δχι στό «θεό», άλ
λά στόν ίδιο τόν έαυτό του.

Έ δώ  άναλύεται δλοκάθαρα, μέ τή σαφήνεια πού χαρακτήριζε 
τόν Έ νγκελ ς  καί χωρίς περιττή «φιλοσοφική φρασεολογία», τό 
άνθρωπιστικό νόημα τής έκστρατεία; ένάντια στή θρησκευτική άλ
λοτρίωση. 'Ο ποια  κι άν είναι ή γνώμη μας γ ιά  τήν άποτελεσμα- 
τικότητα αύτοΰ τοΰ αίτήματος (στή ριζική του έρμηνεία) νά άπο-
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νεκρωθεί ή θρησκεία, τά παραπάνω άποτελοϋν ένα πρόγραμμα, 
πού ώς σήμερα δέν Ιχασε τήν έπικαιρότητά του καί έξηγεί γιατί 
αύτά άκριΟώς τά προβλήματα βρίσκονταν στό κέντρο τής προσο
χ ή ; έκείνη τήν έποχή. Χωρίς τήν ύπερνίκηση τοΰ θϊοκεντρισμοΰ, 
χωρίς νά μποϋν τά στέρεα θεμέλια ένός συνεπούς Ανθρωποκεντρι
σμού στή φιλοσοφική Ανθρωπολογία, καμιά πρόοδος 5έ μπο
ρούσε νά γίνει πρός τήν κατεύθυνση έκείνου τού είδους ριζοσπα
στισμού, πού, σύμφωνα μέ τά λόγια τοϋ Μάρξ, έβλεπε τή ρίζα 
τού προβλήματος στόν ίδιο τόν Ανθρωπο.

Έπρόκειτο έπομένως γ ιά  μιά Ιδεολογική μάχη πρωταρχικής ση
μασίας, πού Ιπρεπε νά είναι ή π ρ ώ τ η  φάση τής έπίθεσης. 
Ά λ λά  ήταν μιά έκστρατεία πού —  Αν θά διεξαγόταν μ ΐ συνέπεια
—  δέ μπορούσε νά θεωρηθεί σάν τ έ ρ μ α  τοϋ άγώνα. 'Ο δή
γησε, ίτσι, τό Μάρξ πρός τά μπρός, στά προβλήματα τής πολιτι
κής Αλλοτρίωσης. Διαπίστωσε, λοιπόν, δ Μάρξ (παραθέτουμε πιό 
πάνω τό άπόσπασμα Από τήν «Κριτική τής χεγκελιανής φιλοσοφί
ας τού δικαίου») δτι ή κριτική τής θρησκείας καταλήγει στή θέση 
δτι δ Ανθρωπος είναι γ ιά  τόν άνθρωπο τό ύπέρτατο Αγαθό. Ά πό 
δώ Απορέει τό έπιτακτικό καθήκον τής Α ν α τ ρ ο π ή ς  δλων 
τών σχέσεων δπου δ άνθρωπος είναι ένα ταπεινωμένο, ύποδουλω- 
μένο, καταφρονημένο δν. Ό  συνεπής Ανθρωπισμός γίνεται έπίσης 
παρότρυνση γ ιά  τήν κριτική άνάλυση τών πολιτικών σχέσεων, πρίν 
άπ’ δλα τού κράτους, άπό τή σκοπιά αύτοΰ τοϋ Ανθρωπισμού.

Ό  άνθρωπος καταντά ένα ύποδουλωμένο, ταπεινωμένο καί μέ 
δρισμένη έννοια καταφρονημένο δν, δταν κυριαρχείται άπό δυνά
μεις άνεξάρτητες άπ’ αύτόν, δταν αύτές οί δυνάμεις —  κι άν άκό
μα είναι δικά του δημιουργήματα —  τοΰ έπιβάλλουν τόν τρόπο 
τής ζωής του. Ή  πάλη ένάντια σ’ αύτή τήν κατάσταση, ή πάλη 
γ ιά  τήν ύπερνίκησή της πρέπει, λοιπόν, νά διεξάγεται —  γ ιά  νά 
είναι άποτελεσματική —  ένάντια στήν άλλοτρίωση γενικά. Καί δχι 
μόνο ένάντια στή θρησκευτική άλλοτρίωση.

Ή  «αύτοαποξένωση» τών προϊόντων τού άνθρώπου, πού άνάμε- 
σά τους συγκαταλέγονται δχι μόνο τά ύλικά άγαθά, άλλά καί τά 
πνευματικά άγαθά καί οί διανθρώπινες σχέσεις, έκδηλώνεται στόν 
Ιδεολογικό, στόν κοινωνικό καί στόν οικονομικό τομ!έα.

Στόν πρώτο Ανήκει ή θρησκεία, ΑλλΑ δέν παίζει έδώ μόνο αύ
τή τόν κύριο ρόλο. Εξηγήσαμε πιό πάνω γ ιατί δ νεαρός Μάρξ —  
δπως καί οί σύγχρονοί του —  ξεκίνησε άπό τή θρησκευτική άλ
λοτρίωση. Σ ’ αύτό τόν τομέα άκριβώς διεξαγόταν ή μάχη γ ιά  μιά 
συνεπή άνθρωποκεντρική κοσμοθεωρία καί ή έκβασή της εί
χε πελώρια σημασία γ ιά  τή φιλοσοφική αύτογνωσία τής γενιάς 
του. Ά λ λά  4 Μάρξ είχε πλήρη έπίγνωση τής σημασίας τής ιδεο
λογικής Αλλοτρίωσης, γενικΑ, καί τής Αλλοτρίωσης στή φιλοσο

126



φία, ιδιαίτερα. Αύτή ή Ιπίγνωαη βρίσκεται στή βά3η τής θεωρίας 
του γ ιά  τήν ιδεολογία.

Έ  ιδεολογία είναι ένα μέρος τής κοινωνικής συνείδησης, πού ξε
χωρίζει άπό τό γεγονός δτι οί ίδέες καί οί τοποθετήσεις τών άν
θρώπων, πού τήν άπστελοϋν, άσκοΰν μεγάλη έπίδραση στίς ένέρ- 
γ«ιες πού άναλαμβάνονται γ ιά  τήν έπιδίωξη ένός έπιλεγμένου σκο
πού τής κοινωνικής έξέλιξης. Ή  ιδεολογία συνδέεται, έτσι, άδιά- 
σπαστα μ’ ενα δρισμένο σύστημα άξιων, πού ή έπιλογή του καθο
ρίζεται άπό τά κοινωνικά συμφέροντα καί έχει, έπομένως, σέ μιά 
κοινωνία διαιρεμένη σέ τάξεις, ταξικό χαρακτήρα. Ά πό  τήν άπο
ψη αύτή, ή ιδεολογία είναι ταυτόσημη μέ τό έποικοδόμημα, πού ή 
κίνησή του καί ot άλλαγές του καθορίζονται, σ έ τ ε λ ε υ 
τ α ί α  ά ν ά λ υ σ η ,  (καί μ’ αύτό θέλω νά τονίσω δτι, στήν 
άλληλεπίδραση τής βάσης καί τοϋ έποικοοομήματος τής κοινω
νίας, ή πρώτη είναι ό καθοριστικός παράγοντας σ έ μ ε γ ά 
λ ε ς  π ε ρ ι ό δ ο υ ς  έ ξ έ λ ι ξ η ς ) ,  άπό τίς άλλαγές στόν 
τομέα τής παραγω γικής βάσης, δηλαδή στό σύστημα παραγωγής 
τής δοσμένης κοινωνίας. 'Ο πω ς ή συνείδηση γενικά, έτσι καί ή 
ιδεολογία είναι ή «άντανάκλαση» (μέ τήν ειδική, φιλοσοφική ση
μασία τής λέξης) τής άντικειμενικής πραγματικότητας στό μυαλό 
τοϋ άνθρώπου. ’Επειδή, δμως, τά συμφέροντα τών άνθρώπων έπη- 
ρεάζουν τόν τρόπο πού αύτοί βλέπουν καί παριστάνουν αύτή τήν 
πραγματικότητα, ή άντανακλώμενη είκόνα καθορίζεται κοινωνι
κά, έπομένως παραμορφώνεται, άν αύτό τό άπαιτεΐ τό συμφέρον 
τής δοσμένης κοινωνικής τάξης ή δμάδας. Έ τσ ι έξηγείται τό γε
γονός δτι τά ίδια ή άνάλογα φαινόμενα κρίνονται διαφορετικά σέ 
διάφορες έποχές ή σέ διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Μό
λις δμως δήμιουργηθεΐ, ή ιδεολογία άρχίζει νά έχει δική 
της ύπαρξη. Α ποκτά σχετική αύτονομία, πού άντεπιδρά στή βά
ση τής κοινωνίας διαμορφώνοντας τή συμπεριφορά τών άνθρώ
πων. 'Η  αύτονομία αύτή έπηρεάζει έπίσης τήν παραπέρα έξέλι
ξη τής ιδεολογίας μέ τήν άλληλουχία τών Ιδεών καί μέ τό συντη
ρητισμό τους, πράγμα πού δίνει τή δυνατότητα στήν ιδεολογία νά 
άντιστέκεται στίς άλλαγές τής βάσης.

Αύτά είναι, σέ συντομία, δρισμένα άπ’ δσα είπε δ Μάρξ γ ιά  τή 
θεωρία τής ιδεολογίας καί δρισμένα συμπεράσματα πού μπορού
με νά βγάλουμε άπ’ αύτά, σύμφωνα μέ τό σύστημά του.

Έ  ιδεολογία, έγραψε 6 Μάρξ, γίνεται ύλική δύναμη δταν συγ- 
κινεΐ τίς μάζες. Σ ’ αύτό άκριβώς βρίσκεται ή δύναμή της, έποικο- 
δομητική ή καταστρεπτική. Ά λ λά  σ’ αύτό βρίσκεται έπίσης καί 
δ κίνδυνος τής άλλοτρίωσής της.

Στήν ιδεολογία γενικά, καί στή φιλοσοφία Ιδιαίτερα, τό άποφα- 
σιστικό δέν είναι πάντοτε ή πρόθεση τοΰ δημιουργού τής θεωρίας,
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άλλά, ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  πού έκπληρώνει πραγματικά αύτή 
ή ιδεολογία. ’Απόδειξη άποτελεϊ τό γεγονός δτι έπανειλημμένα 
στήν ιστορία τά εύγενέστερα Ιδανικά τής Αγάπης πρός τόν πλη
σίον χρησιμοποιήθηκαν γ ιά  νά ριχτοϋν χιλιάδες θύματα στήν πυ
ρά μέ δξαλλο μίσος. Κ ι αύτό δέ συνέβαινε μόνο μέ τίς θρησκευτι
κές δοξασίες.

Στή «Γερμανική ιδεολογία» βρίσκουμε μιά ώραία περικοπή γ ιά  
τήν άλλοτρίωση τής φιλοσοφίας. ’Αξίζει νά τήν παραθέσουμε, λόγω 
τών λογικών προεκτάσεών της:

Έ ν α  άπό τά πιό δύσκολα καθήκοντα γ ιά  τούς φιλόσοφους 
είναι νά κατέβουν άπό τόν κόσμο τής σκέψης στόν πραγματικό 
κόσμο. Ή  δμεση πραγματικότητα τής σκέψης είναι ή γ  λ ώ σ- 
σ α. 'Ο πω ς ot φιλόσοφοι άνεξαρτητοποίησαν τή σκέψη, έτσι 
χρειάστηκε νά άνεξαρτητοποιήσουν καί τή γλώσσα σέ χωρι
στή έπικράτεια. Αύτό είναι τό μυστικό τής φιλοσοφικής γλώσ
σας, δπου οί σκέψεις σάν λέξεις Ιχουν ενα δικό τους περιεχό
μενο. Τό πρόβλημα τής καθόδου άπό τόν κόσμο τών ιδεών στόν 
πραγματικό κόσμο μετατρέπεται στό πρόβλημα τής καθόδου 
άπό τή γλώσσα στή ζωή.

Δείξαμε δτι ή Ανεξαρτητοποίηση τών σκέψεων καί τών ιδεών 
είναι συνέπεια τής Ανεξαρτητοποίησης τών προσωπικών συν
θηκών καί δεσμών τών άτόμων. Δείξαμε δτι ή άποκλειστική συ
στηματική άπασχόληση τών ίδεολόγων καί τών φιλοσόφων μ’ 
αύτές τίς ίδέες καί ή συστηματοποίηση αυτών τών Εδεών είναι 
συνέπεια τοΰ καταμερισμού τής έργασίας καί δτι ιδιαίτερα ή 
γερμανική φιλοσοφία είναι έπακόλουθο τών μικροαστικών συν
θηκών στή Γερμανία. Οί φιλόσοφοι δέν Ιχουν παρά νά διαλύ- 
σουν τή γλώσσα τους στή συνηθισμένη γλώσσα, τής δποίας Α- 
ποτελεΐ άφαίρεση, γιά  νά τήν άναγνωρίσουν ώς τήν παραμορ
φωμένη γλώσσα τοϋ πραγματικού κόσμου καί νά καταλάβουν 
δτι οδτε ot ίδέες οδτε ή γλώσσα άποτελοϋν καθεαυτές χωριστή 
έπικράτεια, δτι είναι μόνο έ κ δ η λ ώ σ ε ι ς  τής πραγμα
τικής ζωής.

Ά π ’ αύτά τά λόγια τοΰ Μάρξ βγαίνουν δυό γενικά συμπεράσμα
τα: πρώτο, δτι σέ κάθε Ιδεολογία πρέπει νά βλέπουμε μιά I κ -  
δ ή λ ω σ η  τής πραγματικής ζωής, τών πραγματικών διανθρώ
πινων σχέσεων, καί δτι πρέπει νά είμαστε σέ θέση νά τή «μετα
φράζουμε» κατάλληλα στή γλώσσα αύτής τής πραγματικότητας' 
δεύτερο, δτι ή Ανεξαρτητοποίηση τών Ανθρώπινων σκέψεων καί 
Ιδεών, έπομένως καί τής ιδεολογίας, είναι έπακόλουθο τής Ανεξαρ
τητοποίησης (δ Μάρξ φροντίζει νά μή χρησιμοποιεί τή λέξη «Αλ

128



λοτρίωση») τών σχέσεων άνάμεσα στούς άνθρώποος καί ένός Ιδιαί
τερου καταμερισμού τής έργασίας.

Τό πρώτο δίδαγμα έχει σημασία γ ιά  τήν πάλη ένάντια στήν ίδβα- 
λιστική φενάκη, ιδιαίτερα στήν περιοχή τοΰ «κόσμου τών άξιών» ή 
τοΰ «κόσμου τών κανόνων» κλπ., στούς όποιους προσδίνεται μιά 
ανεξάρτητη άπό τούς άνθρώπου; καί θεϊκή, λόγω τής έτερονομίας 
τους, ύπαρξη. Έ δώ πρόκειται, ώστόσο, γ ιά  σκέψεις καί ιδέες τών 

καί ιδέες, πού είναι J

ι) φρασεολογία» —  είναι άναγκαϊε; γ ιά  τήν < 
μέ τόν προφορικό ή γραπτό λόγο, καί είναι, έπομ 
τες προϋποθέσεις τής ύπαρξής τους δχι μόνο γ ιά  τούς άλλους, άλ
λά καί γ ιά  μένα τόν ίδιο. Έ  άλλοτρίωσή τους, δμως, είναι συνέ
πεια μιας ύπόστασης πού εχει τό κοινωνικό τη ; φόντο. Γιατί οί 
άνθρωποι δέν  ̂ είναι, βέόαια, παντού καί πάντοτε, έτοιμοι νά δε-

Χ Ερχόμαστε τώρα στό δεύτερο δίδαγμα: γ ιά  νά καταπολεμή
σουμε τήν άλλοτρίωση τή ; ιδεολογίας πρέπει νά πάμε πίσω στίς 
σχέσεις πού τήν κάνουν δυνατή. Κι αύτές είναι οί ταξικές σχέ
σεις, καί οί σχέσεις Ιδιοκτησίας πού τ ί; καθορίζουν. ’Έτσι οί στοχα
σμοί μα; γ ιά  τήν άλλοτρίωση τή; ιδεολογία;, μάς δδηγοΰν στά 

κο - πολιτική; άλλοτρίωση; καί στό θεμέ- 
) άλλοτρίωση. 

χ τή ; κοινωνικο - πολιτική; άλλοτρίωση; τά πραγ- 
ρός Μάρξ μ ’ ένα τρόπο πού είναι χαρακτηριστι

κό; γ ιά  τίς πνευματικές διαμάχες καί τή φιλοσοφική συνείδηση ε
κείνης τή ; έποχής. Ό  τρόπος αυτός είναι «παράξενο;» καί δυσκο- 
λονόητος γιά  τό σύγχρονο άναγνώστη, τό νόημά του, δμω;, είναι 
λογικό καί άπλό. Τόν ξέρουμε σήμερα στή μορφή καί τή οιατύ-



Αύτός δ Βιχασμός τδν  ρόλων δδηγεϊ σέ Εσωτερικές συγκρούσεις 
καί σέ κείνη τήν conscience malheureuse*, πού είναι άπόδειξη 
τοϋ γεγονότος δτι στόν κόσμο τών Αποξενωμένων προϊόντων του δ 
άνθρωπος αισθάνεται καί ό Ιδιος ξένος, γ ιατί ίχ ε ι Αποξενωθεί άπό 
τήν «ούσία» του.

Ή  κοινωνία τών Ιδιωτών καί τό κράτος είναι χωρισμένα. 
Χωρισμένοι είναι έπομένως ό πολίτης καί ό Ιδιώτης, τό μέλος 
τής κοινωνίας τών Ιδιωτών. Πρέπει, λοιπόν, νά ύποστεΐ στόν 
ίδιο τόν έαυτό του μιά ουσιώδη διάσπαση. . .  Σάν πραγματι
κός Αστός βρίσκεται σέ μιά διπλή όργάνωση: σ τ ή  γ ρ α 
φ ε ι ο κ ρ α τ ι κ ή  ο ρ γ ά ν ω σ η  —  αύτό άποτελεϊ Ινα 
έπιφανειακό, τυπικό όρισμό τού κράτους, πού στέκει άπέναντί 
του, τής κυβερνητικής έξουσίας πού δέν ίχ ε ι σημεία έπαφής μ’ 
αύτόν καί μέ τήν Ανεξάρτητη πραγματικότητά του —  καί στήν 
κ ο ι ν ω ν ι κ ή  ό ρ γ ά ν ω σ η ,  στήν όργάνωση τής κοι
νωνίας τών ιδιωτών.

’Αλλά σ’ αύτή βρίσκεται σάν Ι δ ι ώ τ η ς ,  έξω άπό τό 
κράτος. Αύτή δέν έφάπτεται μέ τό πολιτικό κράτος σάν τέτιο*.

Ό  Μάρξ δέ διαπιστώνει μόνο ένα διχασμό τοΰ άνθρώπου σάν 
έπακόλουθο τής άλλοτρίωσης, άλλά βγάζει άπ’ αύτό συμπεράσμα
τα, πού έκείνη τήν έποχή ίγιναν ή βάση τοΰ προγράμματός του 
δράσης καί πού κατοπινά τόν έδήγησαν στόν κομμουνισμό.

Μόνον δταν ό πραγματικός, δ άτομικός άνθρωπος ξαναπαίρ
νει στόν ίδιο τόν έαυτό του τόν άφηρημένο πολίτη καί σάν άτο
μικός άνθρωπος στήν έμπειρική ζωή του, στήν άτομική έργα
σία του, στίς Ατομικές σχέσεις του έχει γίνει ε ί δ ο λ ο γ ι 
κ ό  δ ν, μόνον δταν ό άνθρωπος Αναγνωρίσει καί όργανώ- 
σει τίς δικές του δυνάμεις σ ά ν  κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  δ υ 
ν ά μ ε ι ς  καί, έτσι, δέν ξεχωρίζει π ιά  άπό τόν έαυτό του 
τήν κοινωνική δύναμη σ ά ν  π ο λ ι τ ι κ ή  δ ύ ν α μ η ,  
μόνο τότε πραγματώνεται ή άνθρώπινη χειραφέτηση*.

Παράξενη είναι ή γλώσσα, παράξενος —  γιά  τό σημερινό ά- 
ναγνώστη —  καί δ τρόπος τοποθέτησης τοΰ προβλήματος. ’Αλλά 
τό πρόβλημα σάν πρόβλημα είναι όλότελα κατανοητό καί έπίκαιρο.

Στήν κοινωνική τους ζωή οί άνθρωποι συνάπτουν μεταξύ τους 
διάφορες σχέσεις, πού Αρθρώνονται σέ μιά μόνιμη δομή καί παίρ
νουν, τίς περισσότερες φορές, τή μορφή ένός θεσμοΟ: τοΟ κρά

* Δϋ3-υχΐ3μένη αυνείίηοη.
4. Κ. Μίρς, «Κριτ-.χή τ>}ς χεγκελιανή; φιλοαοφίας τοΟ ί'.χαίου». 
δ. Κ. Μ4ρ', -Τό έβρχϊχό ζήτημα».

130



τους μέ τό γραφειοκρατικό μηχανισμό του, τών πολιτικών κομμά
των, τοϋ έθνους, τών κοινωνικών τάξεων, τών έπαγγελματικών 
όμάδων, τής οίκογένειας, κλπ. Απαριθμώ έδώ σκόπιμα διάφορα 
είδη διανθρώπινων σχέσεων μέ τίς διάφορες δομές τους καί τούς 
διάφορους θεσμούς τους. Ό λ α ,  ώστόσο, ϊχουν κάτι κοινό: άπό τή 
στιγμή πού παίρνουν τή μορφή τοϋ θεσμοϋ (κράτος, κόμματα, οι
κογένεια, κλπ.) ή μιάς μόνιμης κοινωνικής όργάνωσης (λαός, τά
ξη, Επαγγελματική όμάδα, κλπ.) άρχίζουν νά ζοΰν μία αύτόνομη 
ζωή, άνεξάρτητη άπό τή θέληση καί τήν έπιλογή τών άτόμων, 
πού, δταν γεννιόνται, βρίσκουν μπροστά τους σάν δοσμένους αύ- 
τούς τούς θεσμούς καί αύτές τίς μορφές κοινωνικής όργάνωσης καί 
άποροφώνται άπ’ αύτές. Αύτή ή ύποταγή τοΰ άτόμου στά αύτονο- 
μημένα προϊόντα τοΰ άνθρώπου παίρνει διαφορετικό χαρακτήρα ά- 
νάλογα μέ τόν τύπο τών κοινωνικών σχέσεων πού άντιπροσωπεύει 
δ δοσμένος θεσμός ή ή δοσμένη μορφή τής κοινωνικής όργάνωσης, 
πάντοτε δμως είναι άπόλυτη καί άμετάκλητη. Σέ όρισμένες περι
πτώσεις, ιδιαίτερα δταν πρόκειται γ ιά  τό κ ρ ά τ ο ς ,  ή άποξέ- 
νωση τοΰ άνθρώπινου προϊόντος είναι Ιδιαίτερα αϊσθητή, όδυνηρή 
ή άκόμα καί καταστρεπτική γ ιά  τό άτομο.

Γιά τό μαρξισμό τό κράτος είναι μ ιά  όργάνωση τής άρχουσας 
τάξης πού μέ τή βοήθεια τής φυσικής βίας διατηρεί τήν οίκονομι- 
κή καί πολιτική κυριαρχία της, άλλά είναι συνάμα καί μιά όργά
νωση πού διαχειρίζεται τίς περίπλοκες ύποθέσεις τής κοινωνικής 
ζωής. Ά πό  δρισμένη άποψη, τό κράτος μποροϋμε νά τό παρομοιά
σουμε μέ Ενοπλες δμάδες άνθρώπων (στρατό, άστυνομία, κ λ π .) . 
"Οσο μεγαλύτερη είναι ή δύναμή του, τόσο πιό έπικίνδυνη είναι 
ή άποξένωσή του, καθώς άναπτύσσεται σέ αύτόνομη δύναμη καί 
ξεφεύγει άπό τόν έλεγχο τοΰ άνθρώπινου άτόμου. Δέν πρόκειται 
πιά έδώ γ ιά  τή διχασμένη συνείδηση τοΰ άτόμου, στήν έννοια πού 
τής δίνει δ Χέγκελ —  τοΰ άτόμου πού έμφανίζεται ταυτόχρονα σάν 
ά σ τ ό ς  —  ι δ ι ώ τ η ς  καί  σάν π ο λ ί τ η ς ,  άλλά πρόκει
ται γ ιά  τή φοβ·ρή πραγματικότητα τοΰ μηχανισμοΰ τής βίας, πού 
μπορεί νά συντρίψει κάθε έξεγερμένο άτομο. Σέ δλο καί μεγαλύτε
ρο βαθμό έχουμε νά κάνουμε έδώ —  θά ξαναμιλήσουμε σχετικά δ
ταν θά έξετάσουμε τίς δυνατότητες άλλοτρίωσης στό σοσιαλισμό —  
μέ τήν πραγματικότητα ένός άποξενωμένου μηχανισμοΰ διαχείρισης 
τών πραγμάτων πού, παρά τίς παλιές αύταπάτες, δέ μπορεί νά ξε- 
χωριστεϊ άπό τό μηχανισμό διοίκησης τών άνθρώπων. Ό  μηχανι
σμός διαχείρισης τών πραγμάτων μπορεί έξίσου, άν καί μέ άλλο 
τρόπο, νά γίνει έπικίνδυνος γ ιά  τό άτομο.

Στό πρόβλημα τής άποξένωσης τοΰ κράτους συμπυκνώνονται, 
σάν σέ συγκεντρωτικό φακό, δλα τά προβλήματα τής κοινωνικο - 
πολιτικής άλλοτρίωσης. Πραγματικά τό πρόβλημα τοΰ κράτους συν
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δέεται Αδιάσπαστα p i  τό πρόβλημα τών κοινωνικών τάξεων καί 
τήν πάλη τους καί αύτό μέ τή σειρά του συνδέεται <ιέ τά προβλή
ματα τής οίκονομίας καί τής παραγωγής. Δέν είναι, λοιπόν, πα 
ράξενο πού ot θεμελιωτές τοΟ μαρξισμοϋ είδαν τό πρόβλημα τής 
Αποξένωσης τοϋ κράτους σάν κεντρικό πρόβλημα τής κοινωνικο- 
πολιτικής προβληματικής, τόσο στόν καπιταλισμό δσο καί στή σο
σιαλιστική κοινωνία, δπως τή φαντάζονταν.

Πολλά χρόνια άργότερα, δταν δέ μιλούσαν πιά μέ τή γλώσσα 
τής «Αλλοτρίωσης», ό Έ νγκελ ς  έγραφε στό βιβλίο του «Λουδοβί
κος Φόυερμπαχ», κάνοντας μάλιστα καί μιά Αναδρομή στά χρόνια 
τής νεότητάς του:

Ή  κοινωνία δημιουργεί γ ιά  τόν έαυτό της ένα δργανο γιά  
τή διαφύλαξη τών κοινών συμφερόντων της Από έσωτερικές καί 
έξωτερικές έπιθέσεις. Αύτό τό δργανο είναι ή κρατική έξουσία. 
Μόλις δημιουργηθεΐ, αύτό τό δργανο γίνεται Ανεξάρτητο Απέναν
τι στήν κοινωνία καί μάλιστα τόσο περισσότερο, δσο γίνεται 
περισσότερο δργανο μιας όρισμένης τΑξης, δσο περισσότερο έπι- 
βάλλει Αμεσα τήν κυριαρχία αύτής τής τάςης. Ή  πάλη τής 
καταπιεζόμενης τάςης ένάντια στήν κυρίαρχη τάξη γίνεται 
κατανάγκη πολιτική πάλη, πάλη πρίν άπ’ δλα ένάντια στήν 
πολιτική κυριαρχία αύτής τής τάξης*.

Μέ τή θεωρητική αύτή θέση συνδέεται ή πάλη τοϋ Μάρξ καί 
τοϋ Έ νγκελς  ένάντια στήν Αποξένωση τοϋ κράτους στόν καπιταλι
σμό καθώς καί ή θέση γ ιά  τό «μαρασμό» τοΰ κράτους στό σοσιαλι
σμό, πού —  δπως γράφει ό Έ νγκελς  στήν «Καταγωγή τής οίκο- 
γένειας, τής άτομικής ιδιοκτησίας καί τοΰ κράτους» —  θά μπεϊ 
μιΑ μέρα στό Αρχαιολογικό μουσείο πλάι στό ροδάνι καί τό μπρούν
τζινο τσεκούρι. Ό  κομμουνισμός ήταν γιά  τούς θεμελιωτές τοϋ 
μ«ρξισμοΰ ένα έ ξ  δ ρ ι σ μ ο ΰ  σύστημα δίχως κράτος (τό 
κράτος νοείται έδώ σάν μηχανισμός καταναγκασμού καί δχι σάν 
διοικητικός μηχανισμός), πράγμα πού δέν άρνιόταν ούτε δ Λένιν 
(δές «Κράτος καί έπανάσταση»). Ή  κατοπινή τροποποίηση αύτής 

τής θέσης άπό τό ΣτΑλιν ήταν, έπομένως, καθαρότατος Αναθεω
ρητισμός, πού ύπόσκαψε ένα Από τΑ βάθρα τοΰ έπαναστατικοΰ νοή
ματος τοΰ μαρξισμοϋ.

Είναι χαρακτηριστικό δτι, Από τήν Αποψη αύτή, ή θέση τών 
κλασικών τοϋ μαρξιαμοϋ παρέμεινε Αμετάβλητη, σχεδόν Από τήν 
Αρχή ώς τό τέλος τής έξέλιξης τών ιδεών τους. Ή  θέση γ ιά  τή 
συντριβή τοΰ μηχανισμού τοΰ Αστικού κράτους, γ ιά  τό «μαρασμό»

6. Φρήντριχ Έ νγκελς, «ΛουΒ. Φόυερμπαχ κα! -,ύ τέλος τι,; γερμανικές 
κλααικϊ,ς φιλοαοφίας».
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τοΟ κράτους καί γ ιά  τόν κομουνισμό σάν σύστημα χωρίς κράτος, 
πού τή βρίσκουμε στό «Ά ντι - Ντύρινγκ», στήν «Κριτική τοΟ προ
γράμματος τού Γκότα», στήν «Κριτική τοϋ προγρά'ΐματος τής Έρ- 
φούρτης» καί στοΟ Λένιν τό «Κράτος καί έπανάσταση, είχε διατυ
πωθεί ήδη πολύ καθαρά άπό τό Μάρξ στήν «’Αθλιότητα τής φιλο
σοφίας» :

Ή  έργαζόμενη τάξη, στήν πορεία τής άνάπτυξής της, θά ύ- 
ποκαταστήσει τήν παλιά πολιτική κοινωνία μέ μιά ?νωση πού 
θά άποκλείει τίς τάξεις καί τόν άνταγωνισμό τους. Καί δέ θά 
ύπάρχει πιά καμιά καθαυτό πολιτική έξουσία, άφοϋ ή πολιτι
κή έξουσία είναι άκριβώς ή έπίσημη συνοπτική Ικφραση τοϋ 
άνταγωνισμοϋ στήν άστική κοινωνία.

Στό «Κομμουνιστικό μανιφέστο» διατυπώνεται πιό συγκεκριμένα 
καί πιό εύστοχα ή Γδια Ιδέα.

Ό  Μάρξ βλέπει καί κατανοεί τό χαρακτήρα τής πολιτικής έ- 
ξουσίας καί συνάμα τή σύνδεση πού ύπάρχει άνάμεσα στό κράτος 
καί τά ταξικά συμφέροντα τών μελών του, τή σύνδεση άνάμεσα στό 
κράτος καί τήν «κοινωνία τών Ιδιωτών». Δέν είναι τό κράτος πού 
καθορίζει τήν ύπαρξη τών Ιδιωτών πού έπιδιώκουν τά συμφέρον- 
τά τους, άλλά άντίστροφα ή «κοινωνία τών ιδιωτών» καθορίζει τό 
κράτος.

Δέν είναι, έπομένως, τό κ ρ ά τ ο ς  πού κρατάει ένωμένα 
τά άτομα τής κοινωνία; τών ιδιωτών, άλλά τό γεγονός δτι αύτά 
είναι άτομα μόνο στή φ α ν τ α σ ί α ,  στόν ο ύ ρ α ν ό 
τής φαντασίας τους —  στήν πραγματικότητα δμως είναι όντό- 
τητες τρομερά διαφορετικές άπό τά άτομα: δέν είναι θ ε ϊ κ ο ί  
έ γ  ω ι σ τ έ ς, άλλά ά ν θ ρ ω π ο ι  έ γ ω ι σ τ έ ς .  Μό
νον ή π ο λ ι τ ι κ ή  π ρ ο κ α τ ά λ η ψ η  φαντάζεται ά
κόμα καί σήμερα δτι ή ιδιωτική ζωή διατηρείται άπό τό κρά
τος, ένώ, στήν πραγματικότητα, τό κράτος είναι έκεΐνο πού δια
τηρείται άπό τήν Ιδιωτική ζω ή7.

Αύτές οί σκέψεις έξακολουθοΰν νά διατυπώνονται σέ παράξενη 
γλώσσα, ώστόσο μάς δίνουν τόν πυρήνα τής σκέψης τοϋ Μάρξ. Ά 
πό δώ θά δδηγηθεϊ λογικά σέ κομμουνιστικά συμπεράσματα, άλ
λά θά στρέψει συνάμα τό ένδιαφέρον του καί πρός τήν οίκονομία: 
γιατί ή ρίζα τής κάθε άλλοτρίωσης στήν καπιταλιστική κοινωνία 
είναι ή οικονομική άλλοτρίωση. Αύτή άποτελεΐ τή βάση τής κοι- 
νωνικο - πολιτικής άλλοτρίωσης, αύτή καθορίζει τήν Ιδεολογική 
άλλοτρίωση. Σ ’ αύτό τό φαινόμενο, έπομένως, πρέπει νά συγκεν-

7. Κ. Μ4ρ;. ·Ή  4γία οικογένεια».
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τρωθεΐ κυρίως ή προσοχή του: τόσο άπό θεωρητική πλευρά, έφό- 
σον έδώ βρίσκεται τό μυστικό τής άλλοτρίωσης τοϋ άνθρώπου 
στήν ταξική κοινωνία, δσο καί άπό πρακτική πλευρά, γιατί σ’ 
αύτό τό σημείο πρέπει νά στραφεί ή έπίθεση, προκειμένου νά ύ- 
περνικηθεϊ ή άλλοτρίωση καί νά άπελευθερωθεΐ δ άνθρωπος άπό 
τίς βιοτικές συνθήκες πού τόν καταπιέζουν καί τόν ταπεινώνουν.

Τό θέμα τής άλλοτρίωσης έμφανίζεται καί στά ώριμα έργα τοϋ 
Μάρξ. Τό συναντούμε συχνά στίς σελίδες τοϋ «Κεφαλαίου», είτε 
Αμεσα εΓτε έμμεσα, μέ τή μορφή τοϋ θέματος τοϋ φετιχισμοϋ τοϋ 
έμπορεύματος. Ά λ λά  τό πρόβλημα τής άλλοτρίωσης δ Μάρξ τό 
πραγματεύεται διεξοδικά στά γραφτά τής νεανικής του ήλικίας, 
ιδιαίτερα στά «Χειρόγραφα» πού, άπό τήν άποψη αύτή, είναι ά
σφαλώς τό κλειδί γ ιά  τό κατοπινό Εργο του, τό κλειδί γ ιά  τήν 
κατανόηση τών λόγων πού δ Μάρξ στράφηκε πρός τίς οικονομι
κές μελέτες. Στά «Χειρόγραφα» έπομένως πρέπει, κυρίως, νά στη- 
ριχτοΟμε σ’ αύτή τήν έργασία μας.

Ά φετηρία τής θεωρίας τής άλλοτρίωσης ήταν ή παρατήρηση 
τών σχέσεων τής άγοράς στήν άναπτυσσόμενη καπιταλιστική κοι
νωνία. Στόν καπιταλισμό δφείλεται, χωρίς άμφιβολία, τό γεγονός 
δτι ξέσχισε τόν πέπλο τών φενακισμένων οίκονομικών σχέσεων 
τής έποχής τοΰ φεουδαρχισμοϋ καί φανέρωσε άμεσα καί ώμά τήν 
έκ^ιετάλλευση καί τήν ύποδούλωση τοΰ άνθρώπου άπό τόν άνθρω
πο. Άποκάλυψε έπίσης σέ δλη της τήν όξύτητα τήν άποξένωση 
τών έργων τοϋ άνθρώπου άπό τό δημιουργό τους, τών προϊόντων 
του πού μέ τή μορφή έμπορευμάτων έχουν άνεξάρτητη ύπαρξη 
στήν άγορά. Αύτό τό φαινόμενο καί τά οικονομικά καί κοινωνικά 
έπακόλουθά του δέν μποροϋσαν νά ξεφύγουν άπό τήν προσοχή τών 
οίκονομολόγων, άπό τούς δποίους δ Χέγκελ πήρε τήν Ιδέα τής 
άλλοτρίωσης γ ιά  νά τήν άναμεταδώσει μέ τή μυστικιστική μορφή 
τοϋ Ιδεαλισμού του. Ό  Μάρξ, έπομένως, είχε πηγές γ ιά  νά έρε- 
θιστεϊ ή προσοχή του σέ τούτο τό δελεαστικό κοινωνικό φαινόμενο. 
Ξαναστήνοντας τό Χέγκελ «στά πόδια του», δ Μάρξ ξαναγυρί- 
ζει στά πραγματικά οίκονομικά φαινόμενα καί τά άναλύει. Καί 
παρόλο πού αύτή τήν άνάλυση τήν κάνει χρησιμοποιώντας άκό)ΐα 
τή «φιλοσοφική φρασεολογία», ώστόσο αύτή τόν δδηγεϊ μέ συνέ
πεια σέ έπαναστατικά καί κομμουνιστικά συμπεράσματα.

Ή  παρατήρηση τοΰ έπιβάλλει πρίν άπ’ δλα τό συμπέρασμα γ ιά  
τήν ά π ο ξ έ ν ω σ η  τ ο ΰ  π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς  τ ή ς  ά ν - 
θ ρ ώ π ι ν η ς  έ ρ γ α σ ί α ς :  τό προϊόν αύτό μεταμορφώνε
ται σέ έμπόρευμα, σέ φορέα δηλαδή μιάς άφηρημένης άξίας, πού 
μπορεΐ νά άνταλλαγεϊ στήν άγορά. Παράγοντας, κάτω άπό τίς συν
θήκες αύτές, δ άνθρωπος δέν κατασκευάζει άγαθά πού χρησιμεύ
ουν στήν Ικανοποίηση τών άναγκών του, άλλά έμπορεύματα πού

134



άποκτοΰν στήν άγορά Ανεξάρτητη ύπαρξη καί κάνουν τόν παρα
γωγό, τόν έργάτη, νά φτωχαίνει. Τό προϊόν τής έργασίας είναι ή 
έξαντικειμένιση τής έργασίας, άλλά γ ιά  τόν έργάτη παρουσιάζε
ται σάν άποξένωση —  σάν άπώλεια τοϋ άντικει^ίένου.

. .  . Ό  έργάτης Ιχε ι τήν Γδια σχέση πρός τό π ρ ο ϊ ό ν  
τ ή ς  έ ρ γ α σ ί α ς  τ ο υ ,  δπως πρός Ινα ξ έ ν ο  Αν
τικείμενο. Γιατί, σύμφωνα μ’ αύτή τήν προϋπόθεση, είναι φα
νερό δτι δσο περισσότερο ό έργάτης ξεθεώνεται στή δουλειά, 
τόσο Ισχυρότερος γίνεται δ ξένος κόίσμος τών άντικειμένων πού 
δημιουργεί άπέναντί του, τόσο φτωχότερος γίνεται δ ίδιος καί 
δ Ισοπερικός του κόσμος καί τόσο λιγότερο άνήκει στόν έαυτό 
του. Τό ίδιο συμβαίνει μέ τή θρησκεία. "Οσα περισσότερα δ 
άνθρωπος έναποθέτει άπό τόν έαυτό του στό θεό, τόσα λιγότε- 
ρα κρατάει γ ιά  τόν έαυτό του. Ό  έργάτης έναποθέτει τή ζωή 
του στό άντικείμενο. Ά λ λά  τώρα ή ζωή του δέν άνήκει σ’ αύ- 
τόν άλλά στό άντικείμενο. "Οσο μεγαλύτερη είναι, έπομένως, 
ή δραστηριότητά του, τόσο λιγότερα κατέχει δ έργάτης. Αύτό 
πού είναι τό προϊόν τής έργασίας του δέν είναι δ ίδιος. “Ετσι, 
δσο μεγαλύτερο είναι τό προϊόν του, τόσο λιγότερο είναι δ ίδιος. 
Ή  ά π ο ξ έ ν ω σ η  τοϋ έργάτη στό προϊόν του δέ σημαί
νει μόνο δτι ή έργασία του γίνεται Ινα άντικείμενο, μιά έ ξ ω - 
τ ε ρ ι κ ή δπαρξη, άλλά δτι ύπάρχει I  ξ ω ά π ’ α ύ- 
τ ό ν, άνεξάρτητη άπ’ αύτόν καί ξένη πρός αύτόν, καί γίνεται 
ιιιά  αύτόνομη άπέναντί του δύναμη. Σ η^ί-νει δτι ή ζωή πού 
Ιδωσε στό άντικείι,ιενο άντιτάσσεται σ’ αύτόν σάν έχθρική καί 
ξένη*.

Τήν ϊννοια τής άλλοτρίωσης τοϋ προϊόντος τής έργασίας δ Μάρξ 
τή διατηρεί σέ δλο τό Ιργο του. μαζί καί στό «Κεφάλαιο», άν καί 
άργότερα χρησιμοποιούσε φειδωλά καί σπάνια τόν δρο «άλλοτρίω
ση». Στό «Κεφάλαιο» συναντοΰμε ταυτόχρονα τήν ϊννοια «φετιχι- 
σμός τοϋ έμπορεύματος», ή δποία δηλώνει μιά σχέση, πού φαινομε
νικά ύπάρχει άνάμεσα σέ π ρ ά γ μ α τ α  (σέ έμπορεύματα 
πού άνταλλάσσονται στήν άγορά), ένώ στήν πραγματικότητα πρό
κειται γ ιά  σχέση άνάμεσα σέ ά ν θ ρ ώ π ο υ ς  ώς παραγω
γούς.

Ή  σχέση τοΰ φετιχισμοΰ, πού έκτείνεται σέ δλα τά έξαντικειμε- 
νισμένα προϊόντα τής άνθρώπινης έργασίας, συνδέεται στενά μέ 
τήν άλλοτρίωση, άλλά ot δυό αύτές Ιννοιες δέν είναι ταυτόσημες 
καί γ ιά  τό λόγο αύτό δέ μπορεί δ δρος «φετιχισμός» ν’ Αντικατα
στήσει τόν δρο «άλλοτρίο>ση». Πράγματι, μόνον δταν τό προϊόν τοϋ

8. Κ. Μ4ρ;, *.\£·.ρόγρ*φ* τοΟ 1844».
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άνθρώπου Αποξενώνεται άπό τόν παραγωγό του, καί παρουσιάζε
ται σάν ?να Ανεξάρτητο Απ’ αύτόν Αντικείμενο, μπορεΐ νά έμφανι- 
στεΐ μιΑ Απατηλή κατάσταση, δπου οί διανθρώπινες σχέσεις πα
ρουσιάζονται, στήν έπιφΑνεια, σΑν σχέσεις άνάμεσα σέ πράγματα 
(Ανάλογα, σάν σχέσεις άνάμεσα σέ Αξίες, σέ σημασίες καί σέ Αλ

λα «πνευματικά ΑγαθΑ» πού φαινομενικΑ ύπΑρχουν ΑνεξΑρτητα 
Από τούς Ανθρώπινους δημιουργούς τους. καί Αποκρύπτουν τίς πραγ
ματικές σχέσεις, τίς σχέσεις Ανάμεσα σέ Ανθρώπους). Ά ν  δμως 
ή σχέση τής Αλλοτρίωσης Αποτελεΐ δρο γιΑ τήν έμφάνιση τοϋ φε- 
τιχισμοΰ καί Αν δ φετιχισμός τοϋ έμπορεύματος (ή δτιδήποτε Αλ
λου) είναι §να είίικό έπακόλουθο τής Αλλοτρίωσης, τότε ή Αλλο
τρίωση είναι μιΑ πλατύτερη καί περιεκτικότερη Ιννοια πού δέν 
περιορίζεται στό φαινόμενο τοΰ φετιχισμοΰ’.

Ή  Αλλοτρίωση δέν έμφανίζεται μόνο στό προϊόν τής έργασίας, 
άλλά καί στήν ίδια τ ή  δ ι α δ ι κ α σ ί α  τ ή ς  έ ρ γ α 
σ ί α ς .  Ή  άλλοτρίωση τής διαδικασίας τής έργασίας συνίστα- 
ται στό γεγονός δτι δ έργάτης νιώθει αύτή τήν έργασία του σάν 
καταναγκασμό, δχι σάν Ικανοποίηση τής Α ν ά γ κ η ;  γ  ι Α 
έ ρ γ α σ ί α .  Αλλά σΑν ηέσο γ ιά  τήν ικανοποίηση Αλλων Αναγ
κών. ΓιΑ τό λόγο αύτό ό Ανθρωπος Αποφεύγει, δταν μπορεΐ, τήν 
έργασία. είναι δυστυχισμένος δταν έργΑζεται καί μάλιστα νιώθει 
καλά μόνον δταν βρίσκεται ?Εω άπό τήν έργασία. ’Επειδή, έπι- 
πλέον. ή έργασία τοΰ έργάτη δέν άνήκει σ’ αύτόν. άλλά σέ κά
ποιον άλλο, δ άνθρωπος καταντά νά θεωρεί σάν μή καταναγκα- 
στικές μόνο τίς ζω ικές (βιολογικές) λειτουργίες του, Ινώ τήν εί- 
δικά άνθρώπινη λειτουργία του —  τήν έργασία —  τή βλέπει σάν 
κάτι τό ΑπΑνθρωπο. 1

Αύτή τή θέση δ ΜΑρξ τήν έπαναλαμβΑνει ως τό τέλος τής ζωής 
του. Σέ μιΑ σχεδόν Αμετάβλητη καί Από μιΑ Αποψη έντονότερη 
μορφή (έπέκταση ττ)ς ίσχύος αύτής τής θέσης σέ δλα τά κοινωνι
κά συστήματα) τή βρίσκουμε στόν τρίτο τόμο τοΰ «Κεφαλαίου».

Στήν πραγματικότητα, τό βασίλειο τής έλευθερίας Αρχίζει μό
νο έκεΐ πού ή ύπαγορευόμενη Από τήν Ανάγκη καί τήν έξωτε- 
ρική σκοπιμότητα έργασία σταματά. Βρίσκεται, έπομένως. Από 
τήν Γδια τή φύση του, πέρα Από τή σφαίρα τής καθαυτό ύλι
κή; παραγωγής. Ό π ω ς  δ Αγριος είναι Αναγκασμένος νΑ πα- 
λέβει μέ τή φύση γιΑ νΑ ικανοποιεί τίς Ανάγκες του, νΑ συντη
ρεί τή ζωή του καί νΑ τήν Αναπαράγει. Ιτσι καί δ πολιτισμέ
νος Ανθρωπος είναι Αναγκασμένος νά τό κάνει αύτό καί μάλι

9. Κατά τή γνώμη μου. 6 Ροζέ Γκαρωντύ έρμηνεύε: λαθεμένα τοΟτο τό 
"ράίλημα o~i ίργο του Humanisme marxiste (Παρίο; 1957. 3. 3 0 -3 1 ).
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στα νά τό κάνει σέ δλες τ ι ς  μ ο ρ φ έ ς  τ ή ς  κ ο ι 
ν ω ν ι κ ή ς  ζ ω ή ς  κ α ί  κ ά τ ω  ά « ’ δ λ ο υ ς  
τ ο ύ ς  δ υ ν α τ ο ύ ς  τ ρ ό π ο υ ς  π α ρ α γ ω γ ή ς .  
Μέ τήν Ανάπτυξή του, αύτό τό βασίλειο τής άνάγκης διευρύνε
ται. γ ιατί πολλαπλασιάζονται οί Ανάγκες. Ά λλά  συνάμα μεγα
λώνουν καί οί παραγωγικές δυνάμεις πού ικανοποιούν αύτές 
τίς Ανάγκες. Ή  έλευθερία σ’ αύτό τόν τομέα δέ μπορεΐ νά 
συνίσταται παρά στό γεγονός δτι οί συνεταιρισμένοι παραγωγοί
—  δ κοινωνικοποιημένος Ανθρωπο; —  ρυθμίζουν όρθολογικά τό 
μεταβολισμό τους )ΐΐ τή φύση, τόν ύπάγουν στόν κοινό Ιλεγχό 
τους, Αντί νά έξουσιάζονται Απ’ αύτόν, σάν Από μιά τυφλή δύ
ναμη. Καί δτι τόν πραγματοποιούν μέ τήν πιό μικρή δαπάνη 
ένέργειας καί κάτω άπό τίς πιό Αξιες καί κατάλληλες γιά  τήν 
άνθρώπινη φύση τους συνθήκες. Ά λ λά  αύτό Εξακολουθεί νά 
είναι πάντοτε 2να βασίλειο τής άνάγκης. Πέρα Απ’ αύτό Αρχί
ζει ή Ανάπτυξη τής Ανθρώπινης ένέργειας πού Αποτελεϊ αύτο- 
σκοπό, τό Αληθινό βασίλειο τής έλευθερίας, πού ωστόσο δέ 
μπορεΐ νά Ακμάσει παρά μόνο στή βάση έκείνου τοϋ βασιλείου 
τής άνάγκης. θεμελιώδης προϋπόθεσή του είναι ή έλάττωση 
τής έργάσιμης ήμέρας.

Στό φώς αύτών τών σκέψεο>ν τοΰ Μάρξ πρέπει νά εΐ»ιαστε πολύ 
προσεχτικοί πρίν κάνουμε —  δπως συμβαίνει συχνά στή σχετική 
μαρξιστική φιλολογία —  σαρκαστικέ; παρατηρήσεις σέ βάρος συγ
γραφέων, πού ισχυρίζονται δτι δ Μάρξ δέν περιορίζει τό φαινόμενο 
τή ; άλλοτρίωση; Αποκλειστικά στό καπιταλιστικό σύστημα.

Ό  Μάρξ ξεχωρίζει πιό πέρα τήν άλλοτρίωση τής διαδικασίας 
τής έργασίας άπό τήν άλλοτρίωση τής έργασίας σάν ειδικής δρα
στηριότητας τοΰ Ανθρώπου.

Γιά νά καταλάβουμε αύτό τό διαφορισμό πρέπει νά ξαναγυρί- 
σο^με στό προηγούμενο κεφάλαιο, σέ δσα εΓπαμε γ ιά  τό θέμα 
«ούσία» τοΰ άνθρώπου.

Ό  Ανθρωπο;, σύμφωνα μέ τό Μάρξ, ξεχωρίζει άπό τό ζωικό 
βασίλειο γιατί είναι Ινα δν πού π α ρ ά γ ε ι  έ ν σ υ ν ε ί -  
δ η τ α τά μέσα γ ιά  τήν ικανοποίηση τών άναγκών του. "Αν 
ή έργασία τοΰ Ανθοώπου Αποξενώνεται, δ Ανθρωπο; χΑνει αύτό 
πού τόν χαρακτηρίζει, τήν Ανθρωπιά του. Έ τ σ ι δ Ανθρωπος Απο
ξενώνεται Από τόν έαυτό του, αύτοαλλοτριώνεται.

. . .  ή έργασία, ή ζ ω τ ι κ ή  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ,  ή 
Γ δ ι α  ή π α ρ α γ ω γ ι κ ή  ζ ω ή ,  έμφανίζονται στόν 
Ανθρωπο μόνο σάν μ έ σ ο  γ ιά  τήν ικανοποίηση μιδς άνάγ
κης, τής άνάγκης νά διατηρήσει τή φυσική ύπαρξή του. Ά λ 
λά ή παραγωγική ζωή είναι ή ζω ή τοΰ είδους. Είναι ή ζωή
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πού παράγει ζωή. Στόν τρόπο τής ζωτικής δραστηριότητάς 
του βρίσκεται δλόκληρος δ χαρακτήρας ένός ε Γ δ ο υ ς, δ 
ε ί δ ο λ ο γ ι κ ό ς  χαρακτήρας του καί ή έλεύθερη, ένσυ- 
νείδητη δραστηριότητα είναι δ είδολογικός χαρακτήρας τοΟ άν
θρώπου. Ή  Γδια ή ζωή έμφανίζεται μόνο σάν μ έ σ ο  
ζ ω ή ς” .

Ή  λογική συνέπεια αύτής τής άντίληψης γ ιά  τήν Αποξενωμέ
νη έργασία δδηγεΐ τό Μάρξ στό συμπέρασμα δτι στόν κομουνισμό 
ή έργασία παραμερίζεται πρός δφελος τής έλεύθερη; δραστηριό
τητας. Αύτό δμω: ήταν δλοφάνερα Ινα «νεανικό Αμάρτημα» γ ια 
τί δ Μάρξ στό «Κεφάλαιο», δπως προκύπτει άπό τό παραπάνω ά- 
πόσπασμα, βλέπει κιόλας δτι ή έργασία είναι άναγκαία σέ δλα τά 
κοινωνικά συστήματα.

Ή  άλλοτρίωση τής έργασίας άκρωτηριάζει τήν προσωπικότητα 
τοϋ άνθρώπου, ύποτάσσοντάς τον στόν καταμερισμό τής έργασίας 
καί μετατρέποντάς τον μάλιστα σ’ Ινα έΕάρτημα τής μηχανής (αύ
τό τό θέμα τό συναντοδμε συχνά στό «Κεφάλαιο»). 'Ο  άνθρωπος, 
χάνοντας τό άντικείμενο τής έργασίας του καί τή δυνατότητα μιας 
έλεύθερη; δραστηριότητας, Ακρωτηριασμένος στήν προσωπικότη
τά του, χάνεται, Αλλοτριώνεται δ Γδιος, δπως ot άλλοι άνθρωποι 
Αποξενώνονται άπ’ αύτόν.

’Αναζητώντας τίς πηγές τής άπανθρώπισης, βρίσκουμε τήν Αλ- 
λοτριωμένη έργασία πού γεννιέται άπό τήν Ατομική Ιδιοκτησία 
καί είναι συνάμα —  μέ τήν άλληλεπίδραση —  ή αιτία της. Ά πό  
δώ βγαίνει τό λογικό συμπέρασμα, πού δδηγεΐ κατευθείαν στόν 
κο(ΐμουνισηό: γ ιά  νά έξαλείψουμε τήν άλλοτρίωση, καί έπομένως, 
γ ιά  νά έξαλείψουμε τήν άπανθρώπιση τής ζωής, χρειάζεται νά 
καταργήσουμε τήν άτομική Ιδιοκτησία:

Ή  θετική ύπερνίκηση τής ά τ ο μ ι κ ή ς  Ι δ ι ο κ τ η 
σ ί α ς ,  σάν ιδιοποίησης τής άνθρώπινης ζωής, σημαίνει, έ- 
πομένιος, τή θετική ύπερνίκηση τής κάθε άλλοτρίωσης καί τήν 
έπιστροφή τοϋ άνθρώπου άπό τή θρησκεία, τήν οικογένεια, τό 
κράτος, κλπ., στήν ά ν θ ρ ώ π ι ν η ,  δηλαδή στήν κ ο ι 
ν ω ν ι κ ή  του ύπαρξη11.

Τήν Γδια έποχή δ Έ νγκελ ς  δίνει μιά πετυχημένη είκόνα τοϋ 
άλλοτριωμένου κόσμου:

Ή  κατάργηση τής φεουδαρχικής υκλαβιΛς Ικανέ τήν «πλη
ρωμή τοΐς μετρητοΐς τό μόνο δεσμό τής άνθρωπότητας». Τήν

10. Κ. Μάρ;. «Χειρόγραφα τοΟ 1844».
11. Κ. Μάρς - Φ. Έ νγκελς, «Ή γερμανική Ιδεολογία».
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ιδ ιοκτησ ία .. .  τήν άνέβασαν, ?ται, στό θρόνο καί, σέ τελευταία 
άνάλυση, γ ιά  νά δλοκληρωθεΐ αύτή ή άλλοτρίωση, τό χρήμα, 
αύτή ή άλλοτριωμένη, κενή, άφηρημένη Ικφραση τής ιδιοκτη
σίας. γίνεται δ άφέντης τοΟ κόσμου. Ό  άνθρωπος Ιπαψε νά εί
ναι δ σκλάβος τοϋ άνθρώπου καί Ιγινε δ σκλάβος τών πραγμά
των. Τό άναποδογύρισμα τών άνθρώπινων σχέσεων δλοκληρώ- 
θηκε.

Συμπέρασμα; Μιά τέτια κατάσταση είναι έπόμενο νά δδηγήσει 
στήν κατάρευση: τό κράτος θά έξαφανιστεί, δ κατακερματισμός 
τής κοινωνίας έπίσης, θά νικήσει ή «Ιλλογη τάξη» καί, σύμφωνα 
μέ τόν Έ νγκελ ς:

« . . .  ή άλλοτρίωση τοϋ άνθρο>που, δπως έκφράζεται στήν κυ
ριαρχία τοϋ χρήματος, άποτελεϊ Ινα άναπόφευκτο μεταβατικό 
στάδιο πρός μιά έποχή, κοντινή πιά, δπου δ άνθρωπος θά ξανα- 
βρεΐ τόν έαυτό του».

Ά ν  παρακολουθήσουμε τήν έξέλιξη τών ιδεών τοϋ Μάρξ καί 
τοϋ Έ νγκελ ς, θά δοϋμε καθαρά δτι ή παρατήρηση τών φαινομέ
νου, πού συμπεριλαμβάνονται στόν δρο «άλλοτρίωση», καθώς καί 
ή θεωρητική άνάλυση αύτών τών φαινομένων τούς δδηγοϋσαν βή
μα πρός βήμα στήν κατανόηση τοϋ θεμελιώδους ρόλου τής οίκο- 
νομικής άλλοτρίωσης στή συνολική ζωή τής άστικής κοινωνίας καί, 
έποίΐένως, τούς ϊφερν»ν στόν κομμουνισμό.

Ή  κατάργηση τής άτομικής Ιδιοκτησίας στά μέσα παραγωγής 
είναι προϋπόθεση γ ιά  τήν έξάλειψη τή ; άλλοτρίωσης στόν καπιτα
λισμό καί τής συνοδοϋ της «μοίρας τοϋ άνθρώπου». Αύτό ήταν 
τό άδιαφιλονίκητο συμπέρασμα στό δποΐο είχαν ήδη φτάσει δ 
Μάρξ καί δ Έ νγκελ ς  στά νεανικά τους γραφτά, θ ά  μπορούσαμε, 
δμως, μέ βάση αύτό τό συμπέρασμα νά Ισχυριστούμε δτι ή κατάρ
γηση τής άτομικής ιδιοκτησίας σημαίνει αύτόματα τό τ έ λ ο ς  
τή ; κάθε άλλοτρίωσης; (Στίς κατοπινές έργασίες τους, δ Μάρξ 
καί δ Έ νγκελ ς  δέν έ-κφράζονται τόσο κατηγορηματικά σ’ αύτό τό 
θέμα.) ΤΗταν άραγε Ινα συμπέρασμα πού μποροϋσε νά βγει κανο
νικά άπό τίς άφετηριακές θέσεις πού υιοθέτησαν; Πρόκειται πράγ
ματι ή άλλοτρίωση νά έξαφανιστεί στή σοσιαλιστική κοινωνία; "Ο
λα τοϋτα εΓναι πράγματι φλέγοντα έρωτήματα άπό τήν άποψη τής 
σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Βέβαια, άπό τήν άφετηριακή θέση δτι βάση δλων τών μορφών 
άλλοτρίωσης στήν άστική κοινωνία είναι ή οίκονομική άλλοτρίω
ση. δέ βγαίνει, λογικά, ή θέση δτι ή κατάργηση τής άτομικής 
Ιδιοκτησίας σημαίνει αύτόματα τό τέλος κ ά θ ε  άλλοτρίωσης σέ 
κ ά θ ε  μορφή τής κοινωνικής ζωής. Γιατί, κι άν άκόμα ή οί-
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κονομική Αλλοτρίωση στόν καπιταλισμό, πού Ικφρασή της είναι 
ή άτομική Ιδιοκτησία, καθορίζει δλες τίς άλλες μορφές Αλλοτρίω
σης, άπ’ αύτό δέ βγαίνει λογικά δτι δέ μπορούν νά ύπάρξουν άλ
λες αιτίες, πού κάτω άπό διαφορετικές συνθήκες προκαλοϋν δρι- 
σμένες άλλες μορφές Αλλοτρίωσης. Α ύ τ ό  μπορεΐ νά Αποδειχτεί 
μόνο έμπειρικά, συγκεκριμένα. Καί τί λέει άπό τήν άποψη αύτή ή 
μαρτυρία τής έμπειρίας;

Έ δώ  πρέπει νά ξεχωρίσουμε δύο προβλήματα:
πρώτο, πώς παρουσιάζεται τό πρόβλημα τής Αλλοτρίωσης σέ μιά 

κοινωνία δπως ή δική μας, πού οίκοδομεΐ τό σοσιαλισμό;
δεύτερο, ποιά συμπεράσματα μποροΰμε νά βγάλουμε γ ιά  τή*; 

κομμουνιστική κοινωνία μέ βάση τίς τρέχουσες έμπειρίες τής Αλλο
τρίωσης στή σοσιαλιστική κοινωνία;

'Οσον Αφορά τό πρώτο πρόβλημα τά πράγματα είναι καθαρά: 
σέ δλες τίς γνωστές μας ώς τώρα μορφές σοσιαλιστικής κοινωνίας 
έμφανίζονται διάφορε; μορφές Αλλοτρίωσης. Αύτό σημαίνει δτι 
δέν ύπάρχει κανένας αύτόματος μηχανισμός πού θά μπορούσε, μα
ζ ί μέ τήν κατάργηση τής Ατομικής ιδιοκτησίας στά μέσα παραγω
γής, νά φέρει καί τήν κατάργηση τής Αλλοτρίωσης. Κι αύτό, γ ιά  
τόν άπλούστατο λόγο δτι τό κράτος έξακολουθεΐ νά υπάρχει σάν 
μηχανισμός καταναγκασμοϋ.

Ά πό  τήν άποψη τών θεωρητικών προϋποθέσεων τοϋ μαρξισμοϋ, 
δέν ύπάρχει τίποτε τό Αντικανονικό στό γεγονός δτι ύστερα Από 
τήν κατΑργηση τής Ατομικής Ιδιοκτησίας έξακολουθοΰν νΑ ύπάρ- 
χουν διάφορες μορφές Αλλοτρίωσης: ή μαρξιστική θεωρία λέει μά
λιστα δτι ύπάρχει μιά μεταβατική περίοδος πού όφείλεται τόσο 
στό δτι ή κατάργηση τής ταξικής όργάνοκιη; συντελεϊται βαθμιαία, 
δσο καί στή συντηρητικότητα τής κοινωνικής συνείδησης. Ε πομ έ
νως τή διάκριση Ανάμεσα στό σοσιαλισ;ιό καί τόν κομμουνισμό σάν 
δυό έξελικτικών φάσεων τής σοσιαλιστικής κοινωνίας, δέν πρέ
πει νά τή βλέπουμε ;ιόνο τυπικά, δηλαδή μόνο Από τήν άποψη 
τής κατάργησης τοΰ θεσμοΰ τής Ατομικής ιδιοκτησίας στά μέσα 
παραγωγής, Αλλά Από τήν ουσιαστική της πλευρά, παίρνοντας ύπό- 
ψη τ ό σ ύ ν ο λ ο  τ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν  πού χαρακτηρίζουν 
τό σοσιαλιστικό σύστημα πού ίχουμε οικοδομήσει καθώς καί τό 
πέρασμα στόν κομμουνισμό (έπομένως καί τό πρόβλη·ια τοΰ μαρα- 
σμοΰ τοΰ κράτους καί τής κατάργηση; τών άλλων μοοφών Αλλο
τρίωσης, συμπεριλαμβανομένης καί τής διαφορετικής ταξικής συνεί
δησης, πού διαρκεί περισσότερο καιρό Από τήν ύλική βάση τ η ς ) . 
Τότε ;ιποροΰ<ιε εύκολα νά δεχτούμε δτι αύτή ή μεταβατική περίο
δος είναι μιά δλόκληρη ιστορική έποχή —  καί αύτό είναι φυσι
κό —  πού στή διάρκειά της είναι δλότελα κατανοητή ή ύπαρξη 
διάφορων μορφών Αλλοτρίωσης.
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Σ ’ αύτά πρέπει νά προστεθεί ενα άκόμα έπιχείρημα: έπειδή ό 
σοσιαλισμός δέ νίκησε μεμιάς σέ δλο τόν κόσμο, ούτε στίς πιό 
προχωρημένες οικονομικά καπιταλιστικές χώρες μέ παράδοση ά- 
στικής δημοκρατίας, μπαίνει σ’ ένέργεια ένας πρόσθετος παράγον
τας, πού παρατείνει τή διάρκεια τής άλλοτρίωσης, τόσο γ ιά  λόγους 
Εξωτερικών σχέσεων (τό κράτος σάν μηχανισμός άμυνας ένάντια 
στήν έπίθεση ένός ένοπλου έχθροΰ ή προστασίας άπό τήν κατα
σκοπία) δσο καί γ ιά  λόγους Εσωτερικών σχέσεων (δυσκολίες στήν 
κατάργηση τής ταξικής δομής τής κοινωνίας, πού δφείλονται σέ 
οικονομικούς λόγους ή στήν έπίδραση μιάς ξένης ιδεολογίας στή 
συνείδηση τών άνθρώπων).

Έ τσ ι μπορούμε νά έξηγήσουμε γιατί Εξακολουθεί νά υπάρχει 
άλλοτρίωση στίς σοσιαλιστικές χώρες. Αντίθετα, δέ μπορούμε νά 
άρνηθοΰμε, ή πάντως δέ Οά έπρεπε νά άρν.έμαστε τήν ύπαρξη σ’ 
αύτές τίς χώρες διαφόρων μορφών άλλοτρίωσης, δπως γίνεται —  
δυστυχώς —  σέ μερικά 6ι&λία πού περνούν γ ιά  Επιστημονικά. Ε ί
ναι, άπλούστατα, άφέλεια νά δεχόμαστε δτι μπορούμε ν’ άλλάξου- 
με στό άψε - σβήσε τή συνείδηση τών άνθρώπων, τή συμπεριφορά 
τους καθώς καί τούς κοινωνικούς θεσμούς, μόλις ν.αταργηθεί ή ά- 
τομική ιδιοκτησία ατά μέσα παραγωγής. Αύτό δέν τό ισχυρίστη
κε ποτέ b μαρξισμός καί ή προπαγάνδα έκείνη, πού, άπό σοσιαλι
στική ή έΟνική «περηφάνεια», δέ σέβεται τήν Ιστορική άλήθεια, Ο
δηγεί σέ συνέπειες έντελώς άντίθετε; άπό κείνες πού Επιδιώκον
ταν.

Οί δυσκολίες άρχίζουν μέ τό δεύτερο πρόβλημα, δταν δηλαδή 
προσπαθούμε, μέ βάση τίς τρέχουσες εμπειρίες, νά διαγράψουμε 
μιά προοπτική τής μελλοντικής κοινωνίας —  τοΰ κομμουνισμού. 
Δέν πρόκειται φυσικά, έδώ, νά θεωρητικολογήσουμε ούτε νά χα 
ράξουμε περιγράμματα πού είναι δοσμένα έξ δρισ^οΰ. Αύτό μπο
ρούσε νά τό κάνει κανείς πρίν άπό Εκατό χρόνια καί τότε άκόμα 
μέ τόν κίνδυνο νά κατηγορηθεΐ γ ιά  ούτοπισμό, κατηγορία πού Επι- 
ρίφθηκε άκόμα καί στό Μάρξ καί τόν Έ νγκελς  —  παρόλη τους 
τή σύνεση καί τήν άποστροφή τους ατό νά σκιαγραφούν εικόνες 
τής μελλοντικής κοινωνίας. "Ως ένα βαθμό, γιά  νά άποφύγουν 
αύτό άκριβώς, θεώρησαν αύτονόητο δτι ή κατάργηση τής άτομικής 
ιδιοκτησίας στά μέσα παραγωγής θά έθετε τέρμα σέ κ ά θ e άλ
λοτρίωση. Σήμερα δμως ξεκινούμε άπό τήν Γδια τή δική μας πραγ
ματικότητα καί τίς Εξελικτικές τάσεις της καί δέν εΓμαστε άναγ- 
κασμένοι νά Επινοήσουμε μιά σοσιαλιστική κοινωνία, άφοΰ ζοΰμε 
μέσα σέ μιά τέτια κοινωνία.

Ά ς  άρχίσουμε μέ τό πρόβλημα τοΰ κράτους.
Δέ μπορούμε νά άρνηθοΰμε δτι τό κράτος ύπάρχει στή σοσιαλι

στική κοινωνία. Ό χ ι  μόνο δέν τό άμφισβητούμε αύτό, άλλά καί
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καθημερινά Εγκωμιάζουμε τή δύναμή του. Τό κράτος, δμως, εί
ναι μιά Αλλοτριωμένη δύναμη.

Δέν πρόκειται μόνο γ ιά  τίς ένοπλες δυνάμεις καί τήν απειλή 
πολέμου, άν καί αύτό είναι τό κεντρικό πρόβλημα τοΟ σημερινού 
κόσμου, στό όποιο —  παρόλες τίς διαφορές πού μάς χωρίζουν 
άπό τό καπιταλιστικό τμήμα του —  συμμετέχουμε άλληλέγγυα 
(στή νομική σημασία τής λ έξη ς). Είναι, βέβαια, δλοφάνερο δτι 

Ενας κόσμος, δπου ό άνθρωπος Εφτασε στό κορύφωμα τής δύναμής 
του καί τής Εξουσίας του πάνω στή φύση καί δπου ταυτόχρονα 
άντιμετωπίζει τόν πραγματικό κίνδυνο τής όλοκληρωτικής κατα
στροφής τής άνθρωπότητας, άνίκανος νά Ελέγξει τίς δυνάμεις πού 
ό ίδιος άποδέσμευσε, είναι Ενας Αλλοτριωμένος κόσμος, δηλαδή δ- 
χ ι μόνο άνεξαρτητοποιημένος άπό τόν άνθρωπο, άλλά καί πού 
πραγματικά άπειλεΐ τήν ύπαρξή του. Σ' Εν α τέτιο κόσ',ιο είναι έ- 
πόμενο νά νιώθει ό άνθρωπος δτι Απειλείται, Εστω κι άν ζεί σέ 
μ ιά σοσιαλιστική κοινωνία. Δέν πρέπει νά παραξενευόμαστε πού 
σ’ Ενα τέτιο άνθρωπο βρίσκει Απήχηση ό μυστηριώδης κόσμος τής 
«Δίκης» ή τοϋ «Πύργου» τοϋ Κάφκα, Εστω κι άν καθημερινά δπλί- 
ζουμε αύτό τόν άνθρωπο μέ τή βοήθεια τοΰ σοσιαλιστικού ρεαλισμού. 
Οδτε είναι παράξενο δτι Ενα τέτιο άνθρωπο τόν τραβάει ή θεωρία τοΰ 
Μάρξ γ ιά  τήν άλλοτρίωση, κι δταν άκόμα τόν προειδοποιούμε νΑ 
μήν πέσει στην παγίδα τής ύπαρξοστικής απαισιοδοξίας, δπου 
μπορεΐ νά σκοντάψει άκολουθώντας αύτό τό δρόμο.

Ά λ λά  άπό τήν άποψη αύτή, ή άλλοτρίωση συνδέεται μέ τήν 
ύπαρξη τοΰ καπιταλιστικού κόσμου καί θά Επρεπε τό κράτος νά 
έξαφανιστεί σάν μηχανισμός καταναγκασμού μαζί μέ τήν Εξαφάνι
ση αύτοΰ τοΰ κόσμου. Βέβαια στόν ούρανό μαζεύονται σύννεφα, 
πού μας κάνουν νά σκεφτόμαστε άν τό κοσμοείδωλο τοΰ Ό ργουελ 
είναι στερημένο άπό κάθε βάση. 'Ωστόσο άκόμα δέν τά βλέπουμε 
αύτά τά σύννεφα, παρά σάν μιά άφορμή γ ιά  διαλογισμό. Έ  ούσία 
τοΰ προβλήματος βρίσκεται σ’ Ινα άλλο ση*ιεΐο.

Τό κράτος σάν μηχανισμός καταναγκασμού άποτελεϊ μιά δύνα
μη πού στρέφεται δχι μόνο πρός τά  Εξω, άλλά καί πρός τά 
μέσα. Ή  Ικανότητά του γ ιά  άλλοτρίωση φάνηκε καθαρά στήν πε
ρίοδο τής λεγάμενης «προσωπολατρίας» καί μάλιστα σέ δλες τίς σο
σιαλιστικές χώρες. Γιατί αύτή ή περίοδος ήταν πράγματι ή Ιστο
ρία μιας φοβερής Αλλοτρίωσης, δπου οί δυνάμεις πού δημιούργησαν 
οί άνθρωποι μέ τήν πιό άγνή πίστη καί μέ τίς εύγενέστερες άν- 
θρωπιστικές προθέσεις ξέφυγαν άπό τά χέρια τους, μετατράπη- 
καν σέ έχθρικές δυνάμεις κι άρχισαν νά συνθλίβουν τούς δημιουρ
γούς τους καί νά τούς έξοντώνουν. Αύτό τό πρόβλημα περιμένει ά
κόμα τήν κοινωνιολογική άνάλυσή του. Κι ως τώρα οί μαρξιστές 
δέν προχώρησαν πέρα άπό τήν έπιφάνεια.
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Ά ς  δεχτούμε τήν καλύτερη δυνατότητα: δτι καί αύτή ή Αλλο
τρίωση θά έξαφανιστεϊ μαζί μέ τήν έξαφάνιση τοϋ έχθρικοϋ έξω- 
τερικοϋ περίγυρου καί τήν έξάλειψη τών τάξεων μέσα στήν κοι
νωνία. Ιίαραμένει δμως πάντοτε ή άλλοτρίωση τοϋ κράτους, καί 
μάλιστα σέ μιά σφαίρα πού ot θεμελιωτές τοϋ μαρξισμοϋ δέν φαί
νεται νά είχαν ύποψιαστεϊ. Πρόκειται γ ιά  τό κράτος σάν διοικητι
κό μηχανισμό, σάν μηχανισμό διαχείρισης τών πραγμάτων. Κατά 
τήν άποψη τών κλασικών τό κράτος στό σοσιαλισμό άπονεκρώνε- 
ται σάν δργανο καταναγκασμοϋ, άλλά παραμένει στίς λειτουργίες 
του σάν διαχειριστής τών πραγμάτων. Οί θεμελιωτές τοϋ μαρξι- 
σμοϋ δέν είχαν καμιά άμφιβολία πάνω σ’ αύτό τό σημείο, άν καί 
στήν πάλη τους ένάντια στούς άναρχικούς δέ μπορούσαν νά ξέ
ρουν, έκείνη τήν έποχή, τό πλίνθος τών λειτουργιών καί τή δύ
ναμη τοϋ μηχανισμού πού έπρόκειτο νά παραμείνουν: σχεδιασμός 
τοϋ συνόλου τής κοινωνικής ζω ής καί τής άνάπτυξής της, διαχεί
ριση δλης τής έθνικοποιημένης οικονομίας, διεύθυνση τών έπιστη- 
μονικών, μορφωτικών καί καλλιτεχνικών [δρυμάτων, κοινωνική 
Ασφάλιση, προστασία τής ύγείας, διοίκηση τών συγκοινωνιών, 
κλπ. Τό κράτος, σάν διαχειριστής, μετατρέπεται σ’ Ινα γιγάντιο 
μηχανισμό, πού μέ τήν πρόοδο τής τεχνικής καλύπτει δλο καί με
γαλύτερες περιοχές τής ζωής τοϋ άνθρώπου. 'Οπωσδήποτε αύτό δέ 
μποροϋσε νά τό προβλέψει κανείς πρίν έκατό χρόνια. Ά κόμα καί 
σέ μιά τέλεια σχεδόν δημοκρατία, πού προσεγγίζει στό μέγιστο 
βαθμό τόν ιδεατό τύπο τής έλεύθερης, έθελοντικής συνένωσης τών 
παραγωγών (δπως τόν σκέφτηκαν οί θεμελιωτές τοϋ μαρξισμοϋ), 
προκύπτει ή άνάγκη, κάτω άπό τίς σημερινές συνθήκες καί γ ιά  κα
θαρά τεχνικούς λόγους, μιας κεντρικής διεύθυνσης τών διάφορων 
τομέων τής κοινωνικής ζωής. Έ τσ ι τό κράτος παραμένει Ινα εί
δος Μολλώχ, πού μέ τή σημερινή έξειδίκευση είναι, άναγκαστικά, 
ένας μηχανισμός μέ έπαγγελματίες ειδικούς. Στίς σύγχρονες συν
θήκες, ή γραφειοκρατία έξακολουθεϊ νά είναι μιά άνάγκη, παρόλα 
τά δημοκρατικά περιοριστικά μέτρα πού ύποβάλλουν τόν κρατικό 
μηχανισμό στόν κοινωνικό έλεγχο. Δέν πρέπει νά ύπάρχουν αύ- 
ταπάτες δτι είναι δυνατό νά έπιτευχθεΐ τίποτε περισσότερο άπό τό 
νά γίνει ή γραφειοκρατία μιά Αρμόδια καί λογική γραφειοκρατία. 
Τό κράτος, σάν διοικητικός μηχανισμός, δέ θ’ άπονεκρωθεϊ, καί 
αύτό είναι μιά χίμαιρα πού οδτε δ Μάρξ οδτε δ Έ νγκελς, καί ά- 
σφαλώς οδτε δ Λένιν, εύνόησαν ποτέ. Έπομένως τήν πάλη ένάν- 
τια στή γραφειοκρατία πρέπει νά τήν άντιλαμβανόμαστε σάν πά
λη ένάντια σέ μιά κακή, παράλογη, Αναρμόδια, ύπερβολικά έξογ- 
κωμένη γραφειοκρατία, δχι σάν πάλη ένάντια στό διοικητικό μη
χανισμό, ένάντια στή γραφειοκρατία «γενικά». Ό τα ν , λοιπόν, με
ρικοί κάνουν τή σκέψη δτι, έφόσον ή σημερινή κατάσταση κάνει
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άδύνατη τήν έκπλήρωση τοΰ αΐτήματος τού Μάρξ γ ιά  τήν άπονέ- 
κρωση τοΟ κράτους σάν όργάνου καταναγκασμού, θά πρέπει ν’ άρ- 
χίσουμε μέ αύτό πού είναι σήμερα δυνατό —  μέ τήν έξαφάνιση 
τοΰ κράτους σάν διοικητικού μηχανισμού —  τότε δλο τό ζήτημα 
καταντάει, άπό τήν άποψη τοΰ μαρξισμοϋ, μιά θλιβερή παρα
νόηση.

Αύτή ή κατάσταση πραγμάτων, πού φαίνεται Αναμφισβήτητη, 
Ιχει πολλά καί σοβαρά έπακόλουθα δσον Αφορά τήν άλλοτρίωση 
στή σοσιαλιστική κοινωνία.

ΪΙρώτο, έξακολουθεϊ νά ύπάρχει —  καί προφανώς θά έξακολου- 
θήσει καί στό μέλλον νά ύπάρχει —  ενας έκτεταμένος μηχανισμός 
πού, Ιστω κι άν δέ λειτουργεί σάν δργανο καταναγκασμού, στέκε
ται πάνω άπό τό άτομο. Δέ μπορεΐ, άλλωστε, νά γίνει διαφορετικά 
σ’ Ινα κόσμο μέ γενικευόμενες δλοένα σχέσεις πού —  σέ σύνδεση 
μέ τή σύγχρονη τεχνική τή ; παραγωγής καί τών συγκοινωνια
κών μέσων, καί Ανεξάρτητα άπ’ δλα τά  άλλα προβλήματα καί δυ
σκολίες —  κάνουν Απραγματοποίητη τήν ιδέα γιά  αύτοδιοίκηση 
τών «ένώσεων τών έλεύΟερων παραγωγών», ίδέα πού στοίχειωσε 
στά κεφάλια τών ούτοπιστών σοσιαλιστών καί πού όπωσδήποτε έ- 
πηρέασε τίς Αντιλήψεις τοϋ νεαροϋ ΜΑρξ. Λόγω τών μετασχημα
τισμών τοϋ σύγχρονου κόσμου καί τών κΑθε λογής ριζοσπαστικών 
μεταρυθμίσεων πού βοηθούν τόν έκδημοκρατισμό τής κοινωνικής 
ζωής, ή ζωή αύτή πρέπει νΑ δργανωθεΐ σέ δρισμένο έπίπεδο καί 
νά διοικεϊται άπό Ιναν ύψηλά ειδικευμένο μηχανισμό, πού σέ σύγ
κριση μ’ αύτόν 6 άνθρωπο; είναι εν α έλάχιστο μόριο'. Αύτό δέν 
είναι κατανάγκη κακό πράγμα, Αλλά σέ δρισμένες περιστάσεις 
μπορεΐ νά είναι. Τόσο περισσότερο, πού είναι προβληματικό άν 
Ινας τ έ τ ι ο ς διοικητικός μηχανισμός διαφέρει ριζικά άπό 
Ινα μηχανισμό καταναγκασμού καί τίς λειτουργίες του. Δίχως άλ
λο, τό ζήτημα Αξίζει νά μελετηθεί μέ προσοχή.

’Αλλά πιό σοβαρές Από πρακτική άποψη είναι οί συνέπειες τοϋ 
δεύτερου είδους άλλοτρίωσης τοΰ κράτους στό σοσιαλισμό: οί κοι
νωνικές του συνέπειες.

Έ  κομμουνιστική κοινωνία πρέπει —  σύμφωνα μέ τή μαρξι
στική θεωρία —  νά είναι μιά κοινωνία Ακρατική καί Αταξική. 
Πράγματι, ή κατάργηση τών κοινωνικών τάξεων συνδέεται έξ δ- 
ρισμοϋ μέ τήν κατάργηση τής άτομικής ιδιοκτησία; στά μέσα πα
ραγωγής, μιά πού ή θέση τών τάξεων, σύμφωνα μέ τόν δρισμό, 
έξαρτιέται άπό τή σχέση τών άνθρώπων πρός τήν Ιδιοκτησία τών 
μέσων παραγωγής. Ά λλά  μιά τέτια ταξική διαίρεση τής κοινω
νίας δέν είναι ή μοναδική, ή πάντως δέν είναι ή μόνη δυνατή 
διαίρεση. Στά πλαίσια τής ταξικής κοινωνίας ύπάρχουν έπίσης δμά- 
δες —  έπαγγελματικές, κοινωνικές καί άλλες —  πού μέ βάση τό
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γόητρο, τή θέση τους στήν κοινωνική Ιεραρχία, κλπ., άποτελοΟν 
μιά όρισμένη διαίρεση τής κοινωνίας. Δέ μποροΟμε, λοιπόν, ν’ 
άποκλείσουμε δτι διάφορες διαιρέσεις τέτιου είδους θά έξακολου- 
θήσουν νά ύπάρχουν στήν κοινωνία καί υστέρα άπό τήν κατάργηση 
τής άτομικής Ιδιοκτησίας καί τών τάξεων. ’Αντίθετα, μάλιστα, 
πρέπει νά δεχτούμε, παίρνοντας ύπόψη τίς ώς τώρα έμπειρίες, δτι 
μπορεΐ νά ύπάρξουν παρόμοιες διαιρέσεις.

’Ανάμεσα στίς διάφορες δυνατές διαιρέσεις καί τά  κριτήριά τους 
έμφανίζεται στήν πρώτη γραμμή (άν πάρουμε ύπόψη δτι ή άπό- 
λυτη Ισότητα τών άνθρώπων είναι, άπό κάθε άποψη, κατασκεύα
σμα τοϋ νοΟ), έκείνη ή διαίρεση πού βάση της είναι ή άσκηση έ- 
ξουσίας —  έστω καί διαχειριστικής (μέ τήν ϊννοια πού άναφέραμε 
πιό π ά νω ). Είναι, λοιπόν, δλοκάθαρο δτι άν τό κράτος πρέπει νά 
έξακολουθήσει νά ύπάρχει σάν ϊνας εύρύτατος καί πολυσύνθετος μη
χανισμός γ ιά  τή διεύθυνση τής κοινωνικής ζωής, πρέπει έπίσης νά 
ύπάρχει καί μ ιά  όμάδα ή στρώμα άπό άνθρώπους πού θά άσκοΟν 
αύτή τή  διευθυντική λειτουργία. *Οσο μεγαλύτερος θά είναι αύ
τός δ μηχανισμός, λόγω τών τεχνικών άπαιτήσεων, τόσο πιό πο
λυάριθμο θά είναι τό στρώμα τών διευθυνόντων. Κ ι δσο συνθετό
τερος θά είναι αύτός δ μηχανισμός καί πιό αύστηρή ή Ιεραρχική 
του όργάνωση (έπίσης λόγω τών τεχνικών άπαιτήσεων) τόσο με
γαλύτερος θά είναι δ ρόλος πού θά διαδραματίζει ή Ιεραρχία στή 
δομή αύτοϋ τοϋ κοινωνικού στρώματος. Μήπως αύτό άποτελεϊ ϊνα  
πρόσθετο κίνδυνο κοινωνικής άλλοτρίωσης;

Ot μαρξιστικοί κύκλοι παίρνουν γενικά άμυντική στάση μπρο
στά σ’ αύτά τά  προβλήματα. Άντικρούουν τήν άντικομμουνιστι- 
κή προπαγάνδα πού τής άρέσει νά χρησιμοποιεί τά έπιχειρήματα 
περί «έρυθράς μπουρζουαζίας» ή περί «νέας τάξης» γ ιά  νά έξασθε- 
νίσει τίς έπιθέσεις τών κομμουνιστών ένάντια στήν ταξική δομή 
τής καπιταλιστικής κοινωνίας. Μέ τό θέμα αύτό ϊχουν άσχοληθεΐ 
ό ΧάξλεΟ καί δ Ό ργουελ, δ Μπάρναμ καί δ Τζίλας («Ή  νέα 
τάξη») κλπ. Χρειάζεται, ώστόσο νά είμαστε πολύ προσεχτικοί ώ
στε οί Αμυντικές Αντιδράσεις μας νά μή μάς έμπσδίσουν νά δοΟ- 
μ ε τ ά  π ρ α γ μ α τ ι κ ά  προβλήματα. Πιό έπικίνδυνο άπό 
τόν περαστικό πόνο, πού προξενούν τά φαρμακερά βέλη τής άντι- 
κομμουνιστικής προπαγάνδας, θά ήταν γ ιά  τό μέλλον τοΟ σοσιαλι
σμού νά παραβλέψουμε ϊνα  κακό, πού εύκολότερα μποροΟμε νά τό 
πνίξουμε »τή γένεσή του παρά δταν ώριμάσει.

Ό π ω ς  είπαμε, δέ μπορεΐ —  έξ δρισμοϋ —  νά ύπάρχει κοινω
νική τάξη σέ μ ιά  κοινωνία δπου ίχ ε ι καταργηθεϊ ή άτομική ιδιο
κτησία στά μέσα παραγωγής. ’Ετσι εύκολα μποροΟμε νά άποδεί- 
ξουμε δτι αύτά πού λένε ot Μπάρναμ, Τζίλας καί άλλοι, γ ιά  δή
θεν ταξικό χαρακτήρα τής σο3ΐαλιστικής κοινωνίας είναι σκέτες
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Ανοησίες. ’Αλλά τό ά λ η θ ι ν ό  πρόβλημα δέ βρίσκέται στίς 
όνομασίες καί τίς  κοινωνικές κατηγορίες, άλλά στή σφαίρα τής 
άλλοτρίωσης. Κ αί άξίζει, βέβαια, τόν κόπο νά τό μελετήσουμε.

Δέν είμαστε προφήτες καί δέ μποροϋμε νά προβλέψουμε ποΟ 
μπορεί νά όδηγήσει, άπό τήν άποψη τής κοινωνικής άλλοτρίωσης, 
ή διαφόριση τής κοινωνίας μέ κριτήριο τή  θέση πού κατέχει κα
νείς στόν κρατικό μηχανισμό (τό ξαναλέω: πρόκειται γ ιά  τό 
μηχανισμό δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  τ ώ ν  π ρ α γ μ ά τ ω ν ,  πού 
δέν άπονεκρώνεται καί κατά συνέπεια μπορεί άπό τό λοξό αυτό 
δρόμο νά γίνει μηχανισμός έ ξ ο υ σ ί α σ η ς  τ ώ ν  ά ν θ ρ ώ 
π ω ν ) .  Ά λλά  μπορούμε καί όφείλουμε νά δούμε τό πρόβλημα.

Τόσο περισσότερο, πού, στή διάρκεια τουλάχιστο τής μεταβα
τικής περιόδου, οί άνισότητες στήν κοινωνική θέση καί τό γόητρο 
συνοέονται μ ’ έναν πολύ γήινο παράγοντα: τίς  διαφορές τής οίκο- 
νομικής καί ύλικής κατάστασης. 11 ώς θά πραγματωθεΐ τό αίτημα 
τοΟ Μάρξ γ ιά  πλήρη Ικανοποίηση, στόν κομμουνισμό, δλων τών 
άνθρώπινων άναγκών; Πάνω σ’ αύτό δύσκολα μποροϋμε νά πούμε 
σήμερα κάτι τό συγκεκριμένο.

Ά ν  σκεφτοΟμε δτι τό θέμα δέν άφορά μ ι ά  ξ έ χ ω ρ η  χ ώ -  
ρ α  (καί δ έ ν  έ π ι τ ρ έ π ε τ α ι  νά θέτουμε έτσι τό πρό
βλημα, άν δέ θέλουμε νά κλονίσουμε τά  ίδια τά θεμέλια τού κομ
μουνισμού) άλλά όλόκληρο τόν κόσμο, καί δτι αύτός δ κόσμος 
έξακολουθεΐ άκόμα νά είναι, στή μεγάλη του πλειοψηφία, Ινας 
κόσμος άνθρώπων πού πεινούν ή φυτοζωούν, τότε τό μόνο πού 
μπορούμε νά πούμε είνα ι: άν αύτό τό αίτημα δέν είναι άπλά καί 
μόνο ένα ούτοπιστικό κατάλοιπο (στό κάτω κάτω μπορούμε νά 
ξεγλιστρήσουμε μέ μιά έπιδέξια έρμηνεία τών «άναγκών» σάν «λο
γικών άναγκών» καί μέ μ ιά  πρόσθετη έξήγηση γ ιά  τό τί είναι 
«λογική άνάγκη» σέ μ ιά  δοσμένη έποχή καί μέσα σέ δοσμένες 
συνθήκες), τότε ή πραγμάτωσή του πρέπει, όπωσδήπστε, νά με
τατεθεί στό μακρινό μέλλον. Στό μεταξύ, δμως, πρέπει νά ζήσου- 
με σέ κανονικές συνθήκες, δηλαδή σέ συνθήκες δπου είναι περιο
ρισμένος δ άριθμός τών άγαθών πού πρέπει νά  μοιραστούν σωστά 
στά μέλη τής κοινωνίας. Ά λ λά  σύμφωνα μέ ποιά άρχή; Ό  μαρ
ξισμός —  πολύ σωστά —  δέν προπαγάνδισε ποτέ τόν άφηρημένο 
έξισωτισμό (ή σοσιαλιστική άρχή «στόν καθένα άνάλογα μέ τήν 
έργασία του» καί ή κομμουνιστική άρχή «στόν καθένα άνάλογα 
μέ τίς άνάγκες του», δέν άποτελούν άξιώματα ένός άφηρημένου 
έξισωτισμού, άλλά άναγνωρίζουν δτι ύπάρχουν διαφορές). Είναι 
δλοκάθαρο δτι άνθρωποι πού δίνουν περισσότερα στήν κοινωνία 
πρέπει νά παίρνουν άπ’ αύτήν περισσότερα. Μήπως δμως έχου
με έδώ μιά έπιπρόσθετη περιπλοκή; ’ Οχι μόνο γ ιατί είναι δυνα
τό νά διαστρεβλωθεί ή  έννοια τού «περισσότερα», πράγμα πού —
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δπως ξέρουμε άπό πείρα —  άποτελεΐ πραγματικό κίνδυνο, άλλά 
καί γιαπί δυναμώνουν οί βάσεις γ ιά  τήν άλλοτρίωση μιας δρισμέ- 
νης δμάδας τής σοσιαλιστικής κοινωνίας καί, τό χειρότερο, γιατί 
αύτή ή άλλοτρίωση θά γίνει Ελκυστική. ’Επειδή Εχουμε μπροστά 
μας μιά έξέλιξη πού —  δπως τό βλέπουμε π ιά  σήμερα —  είναι 
πολύ πιό μακρόχρονη καί πιό περίπλοκη άπ’ δ,τι πρόβλεπε ό Μάρξ, 
χρειάζεται νά δοϋμε καί τίς  δυσκολίες πού θά συναντήσουμε σ’ 
αύτό τό δρόμο. Άνάμεσα στ’ άλλα, τόν κίνδυνο τής άλλοτρίωσης 
πού συνδέεται μέ τή συνέχιση τής ύπαρξης δρισμένων μορφών τοϋ 
κράτους. Στή μοχθηρή άλλά, πρέπει νά τό όμολογήσουμε, πνευ
ματώδη σάτιρά του γ ιά  τή σοσιαλιστική κοινωνία, «Ή  φάρμα τών 
ζώων», δ Ό ργουελ συμπύκνωσε αύτό τό πρόβλημα μεταβάλλοντας 
τό σύνθημα έκείνης τής φάρμας: «δλα τά ζώα είναι Γσα», σέ «δλα 
τά ζώα είναι Γσα, άλλά μερικά είναι πιό Γσα». Ά ν  τό δοϋμε άπό 
κοινωνική άποψη, Ετσι άρχίζουν πολλά πράγματα, άλλά σπάνια 
σταματούν.

Τό δεύτερο μεγάλο πρόβλημα τής άλλοτρίωσης στή σοσιαλιστική 
κοινωνία είναι ή άλλοτρίωση τής έργασίας.

Στό Μάρξ ή άλλοτρίωση τής έργασίας άποτελοΰσε στοιχείο τής οι
κονομικής άλλοτρίωσης, πράγμα κατανοητό γιατί ή άνάλυση πού 
Εκανε άφοροΰσε τήν καπιταλιστική κοινωνία. Ό  σοσιαλισμός Εξα
φανίζει, μαζί μέ τήν άτομική ιδιοκτησία, τήν οικονομική άλλοτρίω
ση στή μορφή πού έμφανίστηκε στόν καπιταλισμό. Δέν τήν Εξα- 
φανίζει, ώστόσο, δλοκληρωτικά. Μέ άλλαγμένη μορφή Εξακολου
θούν νά ύπάρχουν, τουλάχιστο στό σοσιαλισμό (πού έδώ τόν Εννο- 
οΰμε σάν τό πρώτο στάδιο τής κομμουνιστικής κοινωνίας), δλα τά 
στοιχεία αύτής τής άλλοτρίωσης πού άπαριθμεΐ δ Μάρξ.

Τό προϊόν τής άνθρώπινης έργασίας διατηρεί τή μορφή τοΰ Εμ- 
πορεύματος, πού σημαίνει δτι Εξακολουθούν νά ύπάρχουν σέ κάποια 
μορφή καί οί νόμοι τής άγοράς. ’Εξακολουθεί νά ύπάρχει ή άλλο
τρίωση, στή μαρξιστική ϊννοια τής λέξης, άν καί ή κατάργηση 
τής άτομικής Ιδιοκτησίας Εχει άλλάξει τή λειτουργία της. Σημειώ
νω αύτό τό πρόβλημα, άπλά καί μόνο έπειδή μπορεί κάποιος νά 
Ισχυριστεί δτι στήν άναπτυγμένη κομμουνιστική κοινωνία θά Εξα
φανιστεί ή παραγωγή Εμπορευμάτων, άν καί στό φώς τών τωρινών 
Εμπειριών, δ ισχυρισμός αύτός είναι συζητήσιμος. Α ντίθετα, δέ 
χωράει άμφιβολία δτι παραμένει αύτό πού δ Μάρξ δνομάζει άλλο
τρίωση τής έργασίας.

"Οπως εΓδαμε, δ ώριμος Μάρξ έγκατέλειψε τό δνειρο «τής κα
τάργησης τής έργασίας» καί τής άντικατάστασής της μέ τήν «Ε
λεύθερη δραστηριότητα». Παίρνοντας ύπόψη τήν έξέλιξη τής 
βιομηχανικής κοινωνίας πρέπει ν’ άναγνωρίσουμε δτι αύτό είναι 
τόσο ούτ&πικό δσο καί τό δραμα ένός «καθολικού άνθρώπου» πού
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δλα τά  μπορεΐ, 8λα τά  ξέρει καί πού άλλάζει τήν άπασχόλησή 
του, δποτε καί δπως τοϋ άρέσει. Πιστεύω πώ ς τό πιό σωστό είναι 
ν' άποδώσουμε αύτές τίς Ιδέες στή φαντασία καί τήν άφέλεια τοϋ 
νεαροϋ συγγραφέα. Κι άν άκόμα έρχόταν ή μέρα δπου ή πλήρης 
αύτοματοποίηση καί τά  ρομπότ θά έπέτρεπαν στόν άνθρωπο νά 
ζεΐ σ’ έναν τέτιο παράδεισο, δέν είναι σωστό νά χάνουμε τόν και
ρό μας μέ ούτοπικές, γ ιά  τίς  σημερινές συνθήκες, προφητείες, πού 
δέ μάς κάνουν νά προχωροΰμε οδτε ένα βήμα στήν όργάνωση τής 
σημερινής ζωής. Ό  ώριμος Μάρξ άπόριπτε κατηγορηματικά τέ
τιου είδους ύποθέσεις. Μ’ άλλα λόγια, άκόμα καί στό σοσιαλισμό 
είμαστε άναγκασμένοι νά έργαζόμαστε. Αύτό, κατά τό Μάρξ, είναι 
μιά δυσάρεστη άναγκαιότητα. θ ά  μπορούσαμε νά ποϋμε δτι δ 
Μάρξ δέ θά έπρεπε νά περιλάβει τήν έργασία στήν κατηγορία τής 
άλλοτρίωσης. Τό δτι τό έκανε αύτό ίχ ε ι σχέση μέ τά  νοητικά κα
τασκευάσματα «ούσία τοϋ άνθρώπου» καί «ειδολογικό δν» καί ίσως 
θά μπορούσαμε —  άκολουθώντας τή συμβουλή τοϋ ίδιου τοϋ Μάρξ
—  νά βάλουμε στό χρονοντούλαπο τούτη τήν έρμηνεία τής άλλο
τρίωσης, μαζί μέ δλα τά άλλα νεανικά νοητικά δομήματα. Ή  πεί
ρα έδειξε δτι ό άνθρωπος, κάτω άπό κατάλληλες συνθήκες, μπο
ρεΐ νά άγαπήσει τήν έργασία του, πού, ένώ παραμένει «έργασία» 
στή γλώσσα τοϋ Μάρξ, είναι συνάμα «έλεύθερη δραστηριότητα», 
πού ή έλλειψή της κάνει τόν άνθρωπο δυστυχισμένο.

Σέ άμηχανία μάς φέρνει, ώστόσο, τό πρόβλημα τής άλλοτρίωσης 
τής διαδικασίας τής έργασίας, μέ δλο τό πελώριο πλέγμα άπό 
προβλήματα πού συνδέονται μέ τόν καταμερισμό καί τήν έξειδί- 
κευση τής έργασίας. Ό  Μάρξ άνέλυσε τό χαρακτήρα αύτής τής 
άλλοτρίωσης, πού άκρωτηριάζει τήν άνθρώπινη προσωπικότητα 
στόν καπιταλισμό. Δυστυχώς, δμως, ot τεχνικές πλευρές τοϋ προ
βλήματος δέν έξαρτιόνται άπό κοινωνικά συστήματα (ή έργασία 
στόν κυλιόμενο Ιμάντα είναι ή ίδια σέ διαφορετικά κοινωνικά συ
στήματα καί μόνο ot συνθήκες της μπορεΐ νά διαφέρουν). ’Ε π ι
πλέον, ή τεχνική πρόοδος άπό τήν έποχή τοΰ Μάρξ καί δώθε έ
χε ι χειροτερέψει καί όξύνει τό πρόβλημα. Δέν είναι δικό μου έργο 
οδτε καί σκοπός μου νά μπώ στίς λεπτομέρειες αύτοϋ τοΰ είδικοϋ 
καί περίπλοκου προβλήματος, θ ά  ήθελα μόνο νά σημειώσω δτι αύ
τή ή μορφή τής άλλοτρίωσης ύπάρχει στό σοσιαλισμό καί δτι τό 
μόνο μέσο γ ιά  τήν ύπερνίκησή της είναι ή συντόμευση τοΰ χρόνου 
έργασίας, δηλαδή τοΰ άριθμοϋ τών ήμερών καί τών ώρών έργα
σίας. Δέν πρόκειται, έπομένως, γ ιά  κατάργηση αύτής τής άλλο
τρίωσης (τουλάχιστο ώσπου ν’ άντικατασταθίεΐ δλότελα ή ά ν 
θ ρ ώ π ι ν η  έ ρ γ α σ ί α  άπό τήν αύτοματοποίηση) άλλά γ ιά  
μείωση τής έκτασής της καί γ ιά  μαλάκωμά της.

Γ ιά νά φωτίσω καλύτερα τό πρόβλημα τής άλλοτρίωσης στό σο
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σιαλισμό θ’ άναφέρω Ινα παράδειγμα, παρμένο άπ’ τό σωρό: τό 
θεσμό τής οικογένειας. 'Ο  μαρξισμός άποκάλυψε —  άνάμεσα σ’ 
άλλα —  τόν κοινωνικό χαρακτήρα τής οικογένειας σάν άλλοτρίω- 
σης. Κ αί σ’ αύτό τόν τομέα Ινα κοινωνικό δημιούργημα τοϋ άν
θρώπου —  ο£ θεαμοποιημένες σχέσεις άνάμεσα σέ άνθρώπους —  
δχι μόνο άνεξαρτητοποιεΐται κι άρχίζει νά ζε ΐ τή δική του ζωή. 
άλλά καί καθυποτάσσει τόν άνθρωπο. Ό  μαρξισμός Εδειξε δτι ή 
οίκογένεια μεταβάλλεται στό διάβα τής Ιστορίας άνάλογα μέ τίς 
συνθήκες καί δτι —  στά πλαίσια τής οίκογένειας καί τών ήθών 
πού έπικρατούν —  Αλλάζει καί ή θέση τής γυναίκας. Μέ βάση 
τό μαρξισμό θά μπορούσαμε έπίσης νά προβλέψουμε δτι δ τύπος 
τής οικογένειας, πού διαμορφώθηκε στήν ταξική κοινωνία καί εί
ναι προσαρμοσμένος στίς συνθήκες της, θά ύποστεΤ βαθιές άλλα
γές μόλις καταστραφοϋν τά  θεμέλια τοϋ ταξικοϋ κοινωνικού συ
στήματος καί δταν —  πράγμα πού άφορδ γενικά τή σύγχρονη βιο
μηχανική κοινωνία —  μέ τήν έκβιομηχάνιση καί τήν πολεοδομία 
θά κλονιστούν ot παραδοσιακές οίκονομικο-κοινωνικές λειτουργίες 
τής οίκογένειας, πού έγγυόνταν κάποτε τή συνοχή καί σταθερό
τητά της. (Αύτές ot λειτουργίες μεταφέρονται σήμερα δλο καί πε
ρισσότερο στά έργοστάσια, τά  σχολεία, τά  κοινωνικά Ιδρύαατα, 
κλπ.) ’Επίσης θά μπορούσαμε νά προβλέψουμε δτι μέ τήν άλλαγή 
τών συνθηκών θά πάρει δλότελα διαφορετική μορφή τό βαθύτατα 
άνθρώπινο καί πολύ σημαντικό γ ιά  τήν άνάπτυξη καί τήν εύτυ- 
χ ία  τοϋ άτόμου φαινόμενο τής άγάπης άνάμεσα στόν άνδρα καί τή 
γυναίκα.

"Αλλωστε βλέπουμε τίς άλλαγές αύτές νά γίνονται στήν πραγ
ματικότητα. ’Αλλάζει ριζικά ή θέση τής γυναίκας, άκόμα καί στή 
σφαίρα τών ήθικών κρίσεων, πού τόσο άντιστέκεται συνήθως σέ 
κάθε άλλαγή. ’Αλλάζουν οί ιδέες γ ιά  τήν άγάπη. ’Αλλάζει 6 τύ
πος τών οίκογενειακών σχέσεων, τόσο άπό τήν άποψη τής σταθε
ρότητάς τους δσο κι άπό τήν άποψη τών σχέσεων άνάμεσα στούς 
συζύγους, κι άνάμεσα στούς γονείς καί τά παιδιά, κλπ. Παρόλες 
αύτές τίς άλλαγές έξακολουθεϊ νά ύπάρχει ή παραδοσιακή μ ο ρ - 
φ ή τής οίκογένειας —  χωρίς νά μπορεΐ κανείς σήηερα νά προ- 
βλέψει κάτι τό λογικό σχετικά μέ τή μελλοντική έξέλιξή της.

’Εδώ παρεμβάλλονται δυό προβλήματα: ή δλοφάνερη άλλοτρίω
ση ένός δρισ>ιένου κοινωνικού θεσμού καθώς καί δ Ιφησυγασμός 
μας καί ή άμηχανία μας μπροστά στήν άλλοτρίωση. Ot ούτοπιστές 
σοσιαλιστές ήταν γεμάτοι άπό φαντασιώδεις, τίς περισσότερες φο
ρές, Ιδέες γ ιά  τήν οίκογένεια. Αύτό τό πρόβλημα δέν τό συναν
τούμε μόνο στό νεαρό Μάρξ, άλλά καί στήν κατοπινή έξέλιξη τί)ς 
μαρξιστικής σκέψης (Έ νγκελς, Μ πέμπελ). Τήν πρώτη περίοδο 
δστερα άπό τήν έπανάσταση γίνονταν ζωηρές συζητήσεις γύρω
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άπ’ αύτά τά προβλήματα, Ιδιαίτερα γ ιά  δ,τι άφοροΰσε τήν άγωγή 
τών παιδιών, γ ιατί χωρίς τή λύση αύτοΰ τοΟ προβλήματος δέν 
μποροΰσε νά γίνει οδτε βήμα πιό πέρα στή μεταρύβμιοη τών οί- 
κογενειακών σχέσεων καί τών σχέσεων άνάμεσα στόν άντρα καί τή 
γυναίκα γενικά. Τώρα, δμως, κόπασε δ σάλος γύρω άπ’ αύτό τό 
πρόβλημα καί θά μποροΰσε κανείς νά πιστέψει δτι ή σοσιαλιστική 
κοινωνία δέχτηκε άνεπιφύλακτα τήν άστική οίκογένεια καί μαζί 
μ’ αύτό τό θεσμό δέχτηκε τόν προτεσταντικό πουριτανισμό καί τό 
άναπόφευκτο συνοδευτικό του φαινόμενο, τήν ύποκρισία.

Δέν είναι ή μοναδική άλλοτρίωση ένός κοινωνικοΟ θεσμοΰ πού 
δ σοσιαλισμός παρέλαβε άτόφιο άπό τό καπιταλιστικό σύστημα. 
'Ε ν α  άλλο παράδειγμα —  πού κάποτε θά τό θεωρούσαμε παραλο- 
γισμό —  είναι ή άλλοτρίωση τοϋ έθνους καί τών έθνικών αίσθη- 
μάτων, πού δδηγεϊ στόν έθνικισμό καί μάλιστα στό φυλετικό μί
σος. Ot άφελεΐς φλυαρίες γ ιά  τήν τέλεια έξάλειψη αύτών τών φαι
νομένων άπό τή σοσιαλιστική έπανάσταση βρίσκονται σέ δλοφάνε- 
ρη άντίφαση μέ τά  γεγονότα καί καταντοϋν μέ τόν καιρό άσκοπες. 
Τό φαινόμενο είναι έπικίνδυνο δχι μόνο γ ιατί βρίσκεται σέ κατά
φωρη άντίφαση μέ τά Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τοΰ άνθρώπου τοϋ 
σοσιαλισμοϋ, καί άκρωτηριάζει τήν άνθρώπινη προσωπικότητα, άλ
λά καί γ ιατί παρεμποδίζει μέ τόν πιό άμεσο τρόπο τήν οίκοδόμη- 
ση τής νέας κοινωνίας.

Έ  άλλοτρίωση, έπομένως, ύπάρχει καί στή σοσιαλιστική κοι
νωνία, δχι μόνο σάν Ινα κατάλοιπο τοϋ παρελθόντος, άλλά καί σάν 
κάτι πιό διαρκές, πιό όργανικά δεμένο μέ τίς νέες κοινωνικές συν
θήκες. Τό πρόβλημα ύπάρχει πάντως καί πρέπει νά γίνει άντικεί- 
μενο μελέτης, νά μάς άπασχολήσει πραγματικά.

Είναι φανερό δτι στίς κοινωνικές σχέσεις τών άνθρώπων τό πρό
βλημα τής άνάπτυξης τοΰ άτόμου, τό πρόβλημα τής δλόπλευρης ά- 
νάπτυξης τής προσωπικότητάς του έξαρτιέται πρώτα πρώτα άπό 
τήν ύπαρξη καί τό χαρακτήρα τών Αλλοτριώσεων. Ό  άνθρωπος 
πρέπει πάντοτε νά έξωτερικεύει τήν πνευματική ζωή του, άν θέ
λει νά συνεννοείται μέ τούς άλλους, πρέπει νά έξαντικειμενίζει καί 
νά πραγ·ματοποιεΐ τή δραστηριότητά του, άν θέλει —  δπως είναι 
σωστό —  νά ζε ΐ κοινωνικά.

Ή  έξαντικει^ιένιση καί ή πραγμοποίηση τής δραστηριότητας 
τοΰ άνθρώπου δημιουργοΰν τίς βάσεις γ ιά  τήν άλλοτρίωση αύτής 
τής δραστηριότητας καί τών προϊόντων της κάτω άπό άντίστοιχες 
κοινωνικές συνθήκες. Ή  άποξένωση τών προϊόντων καί τής δρα
στηριότητας τοΰ άνθρώπου πού τόν ύποτάσσει στήν έξουσία τών 
πραγμάτων καί τόν ύποδουλώνει στήν τυφλή άναγκαιότητα, στήν 
αύτόματη έξέλιξη τής πραγματικότητας, άλλοτριώνει τόν ίδιο τόν 
άνθρωπο, γ ιατί τόν στερεί άπό τή δυνατότητα μιας άπόλυτα ένσυ-
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νείδητης δραστηριότητας πού στή φύση χαρακτηρίζει μόνο τό είδος 
H om o Sapiens.

Ό  άλλοτριωμένος άνθρωπος, έπειδή ζεί καί 5ρδ στόν κόσμο 
τής άλλοτρίωσης, είναι Ινας άνθρωπος μέ κολοβωμένη προσωπικό
τητα, μέ περιορισμένες δυνατότητες έξέλιξης. Ό  ιδεώδης τύπος 
τοϋ άνθρώπου τής κομμουνιστικής έποχής είναι δ άνθρωπος πού 
Απελευθερώθηκε άπό τήν έξουσία τής άλλοτρίωσης, δ άρτιος δλο- 
κληρωμένος άνθρωπος. "Εστω καί άν αύτός δ Ιδεώδης τύπος τοϋ 
άνθρώπου είναι άνέφικτος, δπως ot δριακές τιμές τών μαθηματι
κών σειρών, μποροΰμε, ώστόσο, καί δφείλουμε νά κατατείνουμε 
πρός αύτόν. Κι δ μόνος δρόμος είναι φυσικά ή άντίσταση στίς ποι
κίλες άλλοτριώσεις. Γ ιά νά μπορέσουμε δμως νά παλέψουμε συνει
δητά πρέπει νά γνωρίζουμε τήν κατάσταση, πρέπει νά ξέρουμε ποϋ 
καί ποιά άλλοτρίωση έμφανίζεται ή άπειλεΐ, κι δχι νά κλείνουμε 
τά μάτια μπροστά στήν πραγματικότητα καί νά διαλαλοϋμε μέ 
δογματική πίστη δτι τό νέο κοινωνικό σύστημα άποτελεϊ τήν πραγ- 
',ιάτωση μιάς κοινωνίας χωρίς άλλοτριώσεις, δτι σ’ αύτήν ή άλλο
τρίωση είναι τάχα άδύνατη έξ δριαμοϋ.

Καί άν άκόμα δ Μάρξ είχε πεϊ κάτι τέτιο, θά Επρεπε νά άπο- 
ρίψουμε τή γνώμη του σάν λαθεμένη. Εύτυχώς δέ χρειάζεται νά 
είμαστε τόσο ριζοσπαστικοί, γ ιατί α ύ τ ό  ποτέ δέν τό είπε δ 
Μάρξ. Είναι άλήθεια δτι στά νεανικά γραπτά του, ιδιαίτερα στά 
«Χειρόγραφα», ύπάρχει μιά άρκετά μεγάλη δόση ούτοπίας", γ ια 
τί σ’ αύτά προβλέπεται τό αύτόματο τέλος τής άλλοτρίωσης μέ τήν 
κατάργηση τής άτομικής Ιδιοκτησίας. Στόν ώριμο δμως Μάρξ δέ 
βρίσκουμε πιά τά νεανικά αύτά λάθη. Λίγο καιρό δστερα άπό τά 
«Χειρόγραφα» —  στή «Γερμανική Ιδεολογία» —  δ Μάρξ μιλάει 
γ ιά  τή δ ι α δ ι κ α σ ί α  τής ύπερνίκησης τής άλλοτρίωσης στόν 
κομμουνισμό καί δχι γ ιά  τήν άμεση καί μεμιάς έξάλειψή της:

Ό  κομμουνισ|Α0ς δέν είναι γ ιά  μάς μιά κ α τ ά σ τ α σ η  
π ρ α γ μ ά τ ω ν  πού πρέπει νά έγκαθιδρυθεΐ. Ινα Ιδεώδες 
πού σ’ αύτό θά πρέπει νά προσαρμοστεί ή πραγματικότητα. ’Ο
νομάζουμε κομουνισμό τήν π ρ α γ μ α τ ι κ ή  κίνηση πού 
καταργεί τή σημερινή κατάστο&ση πραγμάτων.

Έ δώ  βρίσκεται ή λύση τοϋ προβλήματος: τήν άλλοτρίωση καί 
τούς κινδύνους της πρέπει νά τούς βλέπουμε καί συνειδητά νά τούς 
καταπολεμούμε. Τό κακό δέ βρίσκεται στό γεγονός δτι ύπάρχει άλ
λοτρίωση στό σοσιαλιηΐΛ, τό κακό άρχίζει δταν δέ γίνεται συνει-

12. Ό  Μπρόνιολαί Μπ4ττ/ο ο’ §να ώραΤο Λρθρο του, «Προβλήματα τί]ς 
Αλλοτρίωσης» (ατό Studia Filozoficzne, τβΟχος 6 τοΟ 1959), μιλάβι γιά 
τόν προφητικό /.τ,1. -/ιλι*οτικό τόνο α0τ(5ν τό5ν ίηλώοβων.
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δητή προσπάθεια γ ιά  τήν καταπολέμησή της. Τό σοσιαλιστικό σύ
στημα είναι άνώτερο άπό τό καπιταλιστικό δχι γ ιατί είναι Ενα 
σύτυηιια Απαλλαγμένο άπό κάθε άλλοτρίωση, άλλά γ ιατί προσφέ
ρει καλύτερες συνθήκες γ ιά  τήν καταπολέμησή της. Π ρέπει μόνο 
νά ξέρουμε νά Επωφελούμαστε άπ’ αύτές τίς σ υν^κες , πράγμα 
πού σημαίνει —  άνά|ΐεσα σ’ δλλα —  δτι δέν πρέπει γ ιά  λόγους 
«άρχής» νά άμφισβητοΟμε τήν ύπαρξη τής Αλλοτρίωσης, ένδ είναι 
γεγονός, άλλά νά τή διερευνοϋμε καί νά τήν ύπερνικοΟμε.
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Κεφάλαιο 3

T i &τομο καί ή Ιστορία: 
τό πρόβλημα τής έλευθερίας

Ή  Ι σ τ ο ρ ί α  δέν χάνει τ ί π ο τ ε ,  δ έ ν  χ  α τ έ - 
χ  ε ι πελώρια πλούτη, δέν «άγωνίζεται x α  ν έ ν α άγώ- 
να»! Είναι μάλλον δ άνθρωπος που τά χάνει δλα, πού κατέχει 
καί άγωνίζεται. Δέν είναι ή «ιστορία» πού χρησιμοποιεί τόν άν
θρωπο σάν μέσο γ ιά  νά πετύχει —  σάν νά ήταν ξεχωριστό 
πρόσωπο —  τούς σκοπούς τ η ς .  Ή  Ιστορία δέν είναι τ  ί - 
π ο τ ε άλλο παρά ή δραστηριότητα τοϋ άνθρώπου, πού έπι- 
διώκει τούς σκοπούς του1.

"Ενας Μάρξ άπολογητής τοϋ ρόλου τοϋ άτόμου, ένας Μάρξ πού 
μιλάει γ ιά  την «ιστορία» σάν όπόστααη, Ινας Μάρξ πού ταυτίζει 
τήν ιστορία μέ τή συνειδητή δραστηριότητα τών άνθρώπων, δέν 
ταιριάζει μέ τή στερεότυπη εικόνα τοϋ Μάρξ, πού στό λεξιλόγιό 
του έμφανίζονται μόνο οί τάξεις καί ή πάλη τους, ot άντικειμενικοί 
νόμοι τής Ιστορικής έξέλιξης, οί οίκονομικές δρίζουσες αύτής τής 
έξέλιξης, συμπεριλαμβανόμενης καί τής άνθρώπινης συνείδησης, 
κλπ. Καί δμως πρόκειται γ ιά  ενα δλότελα αύθεντικό Μάρξ, καί έ- 
πιπλέον γιά  μιά άποψη πού τόσο δ Μάρξ δσο καί δ "Ενγκελς έπα- 
νέλαβαν άδιάκσπα, ώς τό τέλος τής ζωής τους. Καί τό πιό σπουδαίο 
είναι δτι πρόκειται έδδ γ ιά  μιά άποψη πού δέ βρίσκεται σέ άντί- 
φαση μέ τή θεωρία τοϋ Μάρξ δ δποίος —  δπως έλεγε δ "Ενγκελς 
πάνω στόν τάφο του —  άνακάλυψε τό νόμο τής έξέλιξης τής άν
θρώπινης Ιστορίας καί έπιτέλεσε —  στόν τομέα τής έρμηνείας τής 
Ιστορίας —  Ινα ?ργο ισοδύναμο μέ τό ϊργο τοϋ Δαρβίνου. Παρόλα 
αύτά δμι»ς είναι μιά άποψη πού άνοίγει νέες προοπτικές στό σύ
στημα σκέψης τοϋ Μάρξ καί μάς έπιβάλλει νά ξαναστοχαστοϋμε 
πάνω σ’ αύτό.

Κάθε άνθρωπολογικό σύστημα, δπως καί κάθε ίστοριοσοφικό 
σύστημα, άντι/μετωπίζει σέ μιά δρισμένη στιγμή τό κύριο πρόβλη-

1. Ε . Μάρξ, «Ή  άγία οικογένεια».
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Iιά του, τό πρόβλημα «άτομο καί Ιστορία», πού άποτελεΐ διαφορε
τική μόνο διατύπωση γ ιά  τό πρόβλημα «άτομο καί κοινωνία». *Η 
κοινή παρατήρηση, δχι λιγότερο άπό τήν Επιστημονική, άποκαλύ- 
πτει πραγ·ιατικά δτι ύπάρχουν δυό σειρές άπό γεγονότα, πού ή 
φαινομενική τους τουλάχιστον άντίφαση άπαιτεΐ μελέτη: άπό τή 
μιά μεριά είναι τό άτομο πού δρά συνειδητά καί σκόπιμα καί —  
δπως μ5ς διδάσκει ή ίδια ή πείρα ",ιας —  διαθέτει μιά πλατιά I- 
λευθερία έπιλογής άνάμεσα σέ διάφορες δυνατότητες, καί άπό τήν 
άλλη μεριά ή Ιστορική έξέλιξη πού πραγματοποιείται συχνά ένάν- 
τια καί σέ πείσμα αύτής τής δραστηριότητας καί δλοφάνερα καθο
ρίζει τήν έπιλογή πού οί άνθρωποι Εχουν κάνει στή συνειδητή τους 
δράση. Ά τομο καί Ιστορία, συνειδητή δραστηριότητα καί αύθόρ- 
ΐιητη έξέλιξη, έλευθερία έπιλογής καί παράγοντες πού προσδιορί
ζουν αύτή τήν έπιλογή —  νά μερικές πλευρές τοϋ προβλήματος, 
πού πρέπει νά γίνει άντικείμενο Ερευνας γ ιά  τήν κάθε φιλοσοφική 
άνθρωπολογία, γ ιά  τήν κάθε φιλοσοφία τής Ιστορίας, γ ιά  τήν κά
θε κοινωνιολογία πού δέν Εχει παραιτηθεί άπό θεωρητικές φιλο
δοξίες καί δέ θέλει νά δοκιμάσει τήν πικρία δτι οίκοδομεΐ Ινα σύ
στημα δίχως έσωτερική συνοχή καί καταδικασμένο σέ άντιφάσεις 
καί συγκρούσεις.

Μποροϋμε νά χρησιμοποιήσουμε σ’ αύτή τήν άνάλυση Ιναν άπό 
τούς δυό τρόπους: νά πάοουμε σάν σύστημα άναφοράς είτε τήν 
κοινωνία είτε τό άτομο. Έ χοντας  ύπόψη τό σκοπό αύτοϋ τοΟ βι
βλίου καί τήν είδική προοπτική του, διάλεξα τό δεύτερο τρόπο. Έ 
πομένως, 6 άναγνώστης δέν πρέπει νά περιμένει, έδώ, άπό μένα 
τίς συνηθισμένες (καί παραδοσιακές ώς τώρα στό μαρξισμό) άνα- 
λύσεις γ ιά  τό ρόλο τοΟ άτόμου καί Ιδιαίτερα γ ιά  τό ρόλο τών λε- 
γόμενων «μεγάλων άνδρών» στήν Ιστορία. "Οχι γ ιατί δέν είναι Εν
διαφέρουσες. άλλά γ ιατί είναι ήδη γνωστές καί στήν ειδική τούτη 
περίπτωση δέν άπστελοϋν Αποφασιστικό παράγοντα. Τ ίς παίρνου
με λοιπόν σάν δοσμένες καί συγκεντρωνόμαστβ σέ κείνα τά προ- 
6λή*,ιατα πού συνδέονται μέ τήν προοπτική τοΟ άτόμου. Έ τ σ ι, αύ
τές οί άναλύσεις θά είναι Ενα είδος συμπλήρωμα στίς παρατη
ρήσεις μας γ ιά  τή μαρξιστική Εννοια τοϋ άτόμου, καί κυρίως γ ιά  
τήν δντολογική θέση του.

Είναι τό άνθρώπινο άτομο αύτόνομο; Ν ά τό έρώτημα, πού μ’ 
αύτό πρέπει νά άρχίσουμε μιά τέτια άνάλυση.

Τ ί έννοοϋμε άκριβώς θέτοντας τό έρώτημα γ ιά  τήν αύτονομία 
τοϋ άνθρώπινου άτόμου;

Τό έρώτημα γιά  τήν αύτονομία, γ ιά  τήν Ανεξαρτησία, τότε μόνο 
Εχει νόημα, δταν προσδιορίζεται συνάμα καί τό σύστημα άναφο- 
ρδς: αύτονομία τίνος καί Εναντι τίνος; ’Ανεξαρτησία σέ σχέση μέ 
ποιόν ή μέ τ ί ; 'Ο ταν μιλοϋμε γ ιά  τήν αύτονομία τοϋ άτόμου, Εχου
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με συνήθως στό νοΟ μας έρωτήματα δπως τά άκόλουθα: είναι τό 
ανθρώπινο άτομο αυτόνομο ;ιέ τήν ϊννοια δτι ξεχωρίζει καί δέν 
έξαρτιέται άπό τά άλλα άτομα καί τίς όργανωμένες δμάδες τους —  
άπό τήν κοινωνία; Είναι τό άνθρώπινο άτο<ιο στήν ίδιαιτερότητά 
του καί τήν άνεξαρτησία του μιά άνεπανάληπτη δλότητα; Ά πο- 
τελεΐ τό άνθρώπινο άτομο —  σάν άνεπανάλτ)πτη δλότητα καί, μέ 
τήν ϊννοια αύτή, σάν άτομικότητα —  έναν Ιδιαίτερο μικρόκοσμο;

Διατυπώνοντας αύτό τό πρόβλημα καί δίνοντας τή σημασιολο- 
γική  έρμηνεία του, χρησιμοποιώ έσκεμμένα τήν δρολογία καί τήν 
τοποθέτηση τοϋ προβλήματος πού συνηθίζεται στή μή μαρξιστική 
φιλολογία, πρίν άπ’ δλα στήν περσοναλιστική καί τήν δπαρξιστι- 
•/ή. νΟ χι γ ιατί συ;ιφωνώ μ’ αύτό τόν τρόπο τοποθέτησης τοΟ προ
βλήματος, άλλά γιατί είναι δ μόνος πού έπιτρέπει τήν άντιπαρά- 
θεση στίς άπόψεις τους πάνω σέ τοϋτα τά θέματα. Νομίζω, άλ
λωστε, δτι γ ιά  τήν άνάπτυξη τής σύγχρονης μαρξιστικής φιλοσο
φικής άνθρωπολογίας είναι άπαραίτητο νά κάνουμε στόν τομέα αύ
τό μιά συγκριτική μελέτη τών θέσεων τοϋ μαρξισμοϋ, τοΟ περσονα
λισμού καί τοϋ δπαρξισμοϋ κι έτσι νά δείξουμε τήν εδρετική άξία 
τους. θ ά  έπιθ^μοϋσα νά τό κά;ιω έγώ αύτό κάποτε καί άν δέν 
ϊχω  έφαρμόσει σ’ αύτή μου τήν έργασία τή συγκριτική μέθοδο, αύ
τό όφείλεται στό γεγονός δτι λείπουν βαθύτερες μαρξιστικές μελέ
τες πάνω στό θέμα. Κ ι αύτό κάνει Ιξαιρετικά δύσκολη άν δχι άδύ- 
νατη μιά τέτια προσπάθεια. Αύτό δμως δέ σημαίνει δτι πρέπει ν’ 
αποφεύγονται γενικά ot τέτιες συγκρίσεις καί άντιπαραθέσεις. Κά- 
θε άλλο.

Έ τσ ι, τό έρώτημα γιά  τήν αύτονομία τοΰ άτόμου, δπως διατυ
πώνεται στήν άνθρωπολογική φιλολογία, έχει πολλές σημασίες καί 
συνεπάγεται μιά σειρά άπό διαφορετικά, άν καί συναφή, προβλή
ματα.

Είναι τό άτομο Ινα ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό  καί, μέ τήν έννοια αύ
τή, α ύ τ ό ν ο μ ο σύνολο σέ σχέση μέ τά άλλα άτομα καί μέ 
τήν κοινωνία; ’ Αν τό έρώτημα αύτό άφορά τήν άτομική ύπαρξη 
σάν ξεχωριστή ύπαρξη, μέ τήν έννοια δτι αύτή άποτελεϊ ένα ψυ
χοφυσικό σύνολο, χαρακτηριστικό γ ιά  τό είδος H om o Sapiens, 
τότε κ α ν έ ν α ς  δέ θά έχει άντίρηση: οδτε άπό βιολογική οδ
τε άπό ψυχολογική άποψη. Γ ιατί τέτοια σ ύ ν ο λ α  γεννιόνται, 
ζοΰν καί πεθαίνουν άκριβώς σάν όντότητες, σάν καθορισμένες 5 ο -  
μ έ ς. Δέ μποροΰμε νά τίς διαιρέσουμε —  αύτό πού άνήκει στό 
σύνολο δέν άνήκει άπ’ αύτή τήν άποψη στό μέρος. Δέ μποροΰμε 
νά τίς συνενώσουμε σ’ Ινα μεγαλύτερο σύνολο, πού νά περιλαμβά
νει άτομα σάν όργανικά μέρη του. ’Αλλά αύτό τό είδος τής «αυτό
νομης ύπαρξης» τό έχει κάθε ζώσα ύπαρξη, έκτός άπό τά κατώ- 
τατα είδη καί γ ιά  τό λόγο αύτό ή διαπίστωση μιάς τέτιας I δ ι α ι-
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τ e ρ 6 τ η τ α  ς τής άτομικής ύπαρξης άποτελεΐ κοινοτοπία. Δέν 
πρόκειται έπομένως γ ι’ αύτό, δταν άναρωτιόμαστε γ ιά  τήν αύτο- 
νομία τής ύπαρξης τοϋ άνθρώπινου άτόμου.

Είναι τό άτομο, σάν ξεχωριστή άπό τή φύση καί τήν κοινωνία 
όντότητα, ά ν ε ξ ά ρ τ η τ ο  στήν ύπαρξή του άπό τά άλλα ά
τομα καί τήν κοινωνία; Ή  άπάντηση στό έρώτημα αύτό δέ θά είναι 
π ιά  δμόφωνη, γ ιατί έξαρτιέται άπό τίς προϋποθέσεις πού έχουμε 
δεχτεί. Έ δώ  πραγματικά χωρίζονται καθαρά ot δρόμοι τών διαφό
ρων σχολών.

Φυσικά, κανένας λογικά σκεπτόμενος δέν άμφισβητεΐ σήμε
ρα δτι δ άνθρωπος ζεΐ στήν κοινωνία, δτι στηρίζεται μέ διάφορους 
τρόπους σέ άλλους άνθρώπους καί έπομένως έξαρτιέται άπ’ αύτούς. 
’Αλλά καί αύτό δέν ένδιαφέρει τούς όπαδούς τής θέσης γ ιά  τήν αύ- 
τόνομη ύπαρξη τοϋ άτόμου γ ιατί —  δπως Ισχυρίζονται —  αύτή 
ή έξάρτηση τοϋ άνθρώπου άπό τήν κοινωνία (καθώς καί άπό τή 
φύση) άφορά τή ζω ική πλευρά τής άνθρώπινης δπαρξης, καί άπ’ 
αύτή τήν άποψη δ άνθρωπος δέ διαφέρει άπό τά ζώα. Αύτό πού εί
ναι ειδικά άνθρώπινο, λένε, άφορά τόν άνθρωπο σάν πρόσωπο, έ
πομένως σάν πνευματική ύπαρξη πού τή χαρακτηρίζει ή έλευθε- 
ρία τής έπιλογής. Μιά έτσι νοούμενη προσωπικότητα είναι, τά
χα , δοσμένη στόν άνθρωπο άπό τή φύση, δέν ίχ ε ι καμιά σχέση μέ 
τήν κοινωνία ή μέ άλλα άτομα καί δέ μπορεΐ νά άναχθεΐ σ’ αύτά. 
Μέ τήν Εννοια αύτή άκριβώς —  λένε —  τό άτομο είναι αύτόνομο, 
δηλαδή άνεξάρτητο άπό τή φύση καί τήν κοινωνία σάν Ιδιότυπη 
πνευματική δντότητα.

Μιά τέτια έννοια τής αύτονομίας τοϋ άτόμου μποροϋν νά τή δε- 
χτοϋν, δπως τονίσαμε ήδη, μόνο φιλοσοφικές τάσεις πού έξ δρισμοϋ 
συνδέουν τήν προσωπικότητα μέ μιά Ιτσι νοού|ΐενη αύτονομία τής 
άτομικής δπαρξης. ’ Ας σημειωθεί, δμως, δτι Ινας τέτιος δρισμός 
τοϋ π ρ ο σ ώ π ο υ  άπαιτεΐ τήν άποδοχή δρισμένων μεταφυσι
κών προϋποθέσεων: είτε τήν ύπαρξη τού προσώπου σάν πνευματι
κού Ζ'/τος πού —  πλασμένο άπό τό θεό  —  μετέχει στή θεϊκή ούσία 
καί στή θεϊκή δπαρξη (δ χριστιανικός περσοναλισμός), είτε τήν 
ύπαρξη τού έγώ σάν μιας πνευματικής μονάδας, πού λόγω τοϋ 
άδιαπέραστου τών άλλων μονάδων είναι «καταδικασμένο στή |ΐονα- 
ξιά», τή Geworfenheit τοϋ Χάιντεγκερ. Κ αί στίς δυό περιπτώσεις 
χρειάζεται, γ ιά  τήν παραδοχή τέτιων προϋποθέσεων (πού στόν δ- 
παρξισμό καμουφλάρονται μέ μιά Ιδιαίτερη γλώσσα), μιά δμολογία 
πίστης, πού παρόλες τίς άλλες διαφορές τους συνδέει τή θρησκευ
τική άνθρωπολογία <ιέ τόν άθεϊστικό ύπαρξισμό. Ά λ λά  μιά τέτια 
δμολογία πίστης δέν είναι ύποχρεωμένος δ καθένας νά τήν κάνει 
(κανένα λογικό έπιχείρημα δέν τόν παρακινεί σ’ αύτό καί κανένας 

μάλιστα δέν προσπαθεί νά χρησιμοποιήσει τέτια έπιχειρήματα)
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καί 5έ μπορεϊ νά τήν κάνει, άν είναι όρθολογιστής (μέ τήν ϊννοια 
δτι είναι άντίπαλος τοΟ μή όρθολογικοϋ).

θ ά  Ιπρεπε νά προστέσουμε δτι στήν περίπτωση τοϋ περσοναλι
σμού, κάτω άπό τήν έπίφαση τής αύτονομίας τού άτόμου (μέ τήν 
πιό πάνω σημασία) κρύβεται στήν πραγματικότητα μιά  διαμετρι
κά άντίθετη έννοια, γ ιατί Ινα πρόσωπο, πού άποτελεΐ μόνο μέθεξη 
στή θεϊκή ούσία καί ΰπαρξη, δ έ  μ π ο ρ ο ύ μ ε  ν ά  τ ό  θ ε ω 
ρ ή σ ο υ μ ε  σέ καμιά περίπτωση αύτόνομο (μέ τήν ϊννοια τού 
Ανεξάρτητου). Οί περσοναλιστές παραδέχονται τήν άνεξαρτησία 
τού προσώπου άπό τούς άλλους άνθρώπους καί άπό τήν κοινωνία 
άλλά, συνάμα, καί τήν πλήρη έξάρτησή του άπό Ινα ύπερφυσικό δν. 
Ή  ύπαρξιστική μεταφυσική δέν παρουσιάζει τέτιες άντιφάσεις, 
ώστόσο χρειάζεται μεγάλη πνευματική τόλμη γ ιά  νά δεχθείς —  
μπροστά στά δεδομένα τής σύγχρονης κοινωνιολογίας καί ψυχολο
γία ς  —  μιά νέα Ικδοση τής μοναδολογίας τού Λάιμπνιτς. Τό δτι 
είναι δυνατό, δμως, κάτι τέτιο, τό άποδείχνει κατά τόν καλύτερο 
τρόπο τό παράδειγμα τών ύπαρξιστών φιλοσόφων, άλλά αύτό δέν 
άποτελεΐ, βέβαια, έπιχείρημα δτι ϊτσι π ρ έ π ε ι  νά είναι, 
πράγμα γ ιά  τό δποϊο μαρτυρεί καί μόνο ή δπαρξη πολυάριθμων 
άντίπαλων καί έπικριτών τού ύπαρξισμού.

Ό  μαρξισμός είναι πέρα γ ιά  πέρα άντίθετος σέ μιά τέτια έρμη- 
νεία τής αύτονομίας τού άτόμου. Ή  άντίθεσή του προκύπτει άπό 
τίς  βασικές θέσεις τής άντίληψής του γ ιά  τό άνθρώπινο άτομο: σάν 
ιδιότυπο μέρος τής ζωντανής φύσης, τό άνθρώπινο άτομο είναι 
προϊόν τής κοινωνίας καί μέ τήν ϊννοια αύτή είναι τό σύνολο τών 
κοινωνικών σχέσεων. Σύμφωνα μ ’ αύτή τή διατύπωση, τό άνθρώ
πινο άτομο δέν είναι «αύτόνομο» σέ σχέση μέ τήν κοινωνία, άλλ’ 
άντίθετα, σάν προϊόν τής κοινωνίας, είναι έξαρτημένο άπ’ αύτήν. 
Ό τα ν  λοιπόν Ινας μαρξιστής μιλάει γ ιά  αύτόνομη άνθρωπολογία, 
έννοεϊ δτι δ κόσμος, σάν προϊόν τής αύτοδημιουργίας τού κοινωνι
κού άνθρώπου, είναι άνεξάρτητος άπό ύπερφυσικούς παράγοντες. 
Αύτό δέν ϊχ ε ι τίποτε τό κοινό μέ τή θέση γ ιά  τήν αύτόνομη δπαρ
ξη τοϋ άτόμου, δπως τήν έννοεϊ δ περσοναλισμός ή δ ύπαρξισμός. 
Ή  συνεπής αύτόνομη άνθρωπολογία τοΰ μαρξισμοΰ άντιτίθεται σ’ 
αύτή τήν άποψη.

"Οταν δμως συζητοΰμε γ ιά  τήν αύτόνομη δπαρξη τοϋ άνθρώ
πινου άτόμου, δέ μποροϋμε νά περιοριζόμαστε μόνο σέ έρωτήματα 
γ ιά  τήν ιδιαίτερη θέση του στή φύση καί τήν κοινωνία (μέ τήν έν
νοια τής άνεξαρτησίας του άπό τήν κοινωνία). Γιατί μένει καί 
Ινα άλλο κρίσιμο ζήτημα: τό άνεπανάληπτο τής άτομικής ύπαρ
ξης, δπου —  δπως είπαμε ήδη —  δέν πρόκειται μόνο γ ιά  τό άνε
πανάληπτο, έπομένως γ ιά  τή μοναδικότητα τοϋ άτόμου σάν φυσι
κής δομής, άλλά κυρίως γ ιά  τή μοναδικότητα τής ψυχικής δομής
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του, πού Ονομάζουμε προσωπικότητα τοΟ άτόμου, δηλαδή τό σύνο
λο τών ιδεών, τών ψυχικών διαθέσεων, τών Ικανοτήτων πού τό 
χαρακτηρίζουν. Τούς περσοναλιστές ή τούς συνεπείς ύπαρξιστές 
τούς ένδιαφέρει ά π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  αύτή ή πλευρά τής ύ
παρξης τοΰ άτόμου. Ό  μαρξιστής —  καί άπ’ αύτή τήν άποψη δέν 
είναι καθόλου δ μόνος στή σύγχρονη άνθρωπολογία —  ύπογραμ- 
μίζει τήν όργανική ένότητα τών φυσικών καί ψυχικών γνωρισμά
των πού συνθέτουν τήν άνθρώπινη προσωπικότητα. Ά λ λά  δ μαρξι
στής —  δσο κι άν άντικρύζει διαφορετικά τό πρόβλημα —  θά 
δ ε χ τ ε ί  τή θέση γ ιά  τό άνεπανάληπτο καί, έπομένως, γ ιά  τή 
μοναδικότητα τοϋ άνθρώπινου άτόμου. Έ τσ ι, θ’ άναγνωρίσει δτι 
κάθε άτομο, λόγω άκριβώς τής μοναδικότητάς του, άντιπροσω- 
πεύει μιάν ά ξ ι α ,  ιδιαίτερα στήν περιοχή τής ήθικής. Ή  δια
φορά στήν Ιδεολογική θεμελίωση δέν έμποδίζ-ει, έπομένως, τίς διά
φορες φιλοσοφικές σχολές νά έχουν άναφορικά μέ τό άνεπανάλη
πτο τοΟ άνθρώπινου άτόμου τήν ϊδια άποψη, δπως έχουν καί στό 
πρόβλημα τής ξεχωριστής θέσης τοΰ άτόμου στή φύση. Ά ν  αύτό 
σημαίνει άναγνώριση τής αυτόνομης ύπαρξης τοΰ άνθρώπινου ά 
τόμου, τότε καί δ μαρξισμός άναγνωρίζει μιά τέτια αύτονομία.

Αύτό δμως έχει κι άλλες συνέπειες, άν θέλουμε ν’ άπαντήσου- 
με στό έρώτημα γ ιά  τήν αύτονομία τοΰ άνθρώπινου άτόμου: δέν 
άποτελεΐ άραγε τό άνθρώπινο άτομο, σάν άνεπανάληπτη δντότητα, 
σάν μοναδική ψυχοσωματική δομή, εναν ίδιότυπο μικρόκοσμο; Ό  
θάνατος τοΟ άτόμου δέν είναι, έπομένως, δ θάνατος, τό τέλος ένός 
δρισμένου κόσμου;

Αύτό τό έρώτημα τό έθεσε δ υπαρξισμός καί δ λόγος είναι φανε
ρός. Ά λ λά  πρόκειται γ ιά  ένα έρώτημα πέρα γ ιά  πέρα δικαιολογη
μένο καί γ ιά  τό μαρξισμό, γ ιά  Ινα έρώτημα στό δποΐο —  κατά 
τή γνώμη μου —  δ μαρξισμός, έρμηνεύοντας κατάλληλα τούς δ- 
ρους «άτομο», «άνεπανάληπτη δομή» καί «μικρόκοσμο;», όφείλει ν’ 
άπαντήσει καταφατικά. Ναί, τό κάθε άτομο άποτελεΐ Ιναν Ιδιότυ
πο μικρόκοσμο καί δ θάνατός του σημαίνει τό τέλος ένός δρισμέ- 
νου κόσμου.

Ή  παραδοχή αύτής τής θέσης πρέπει νά δδηγήσει σέ παραπέρα 
άναλύσεις πού βρίσκονται στήν δριοθετική γραμμή μεταξύ πολι
τικής καί ήθικής.

Άπορίπτοντας τήν περσοναλιστική καί ύπαρξιστική μεταφυσική 
άντίληψη γ ιά  τήν αότόνομη ύπαρξη τοΰ άτόμου, δ μαρξισμός άνα- 
γνωρίζει τή σωματική ιδιομορφία καί τό άνεπανάληπτο τής ψυχο
σωματικής δομής τοΟ άνθρώπινου άτόμου, αύτής πού τό κάνει I- 
ναν Ιδιαίτερο μικρόκοσμο. Ό  μαρξισμός έπιβεβαιώνει, έπομένως, 
αύτό πού είναι ουσιώδες στήν ίννοια τής αύτόνομης δπαρξης τοΰ
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άτόμου καί άπορίπτει τίς μυστικιστικές θεωρητικές άφετηρίες καί 
τίς συνεπαγωγές τους.

Οί διευκρινίσεις αύτές ήταν άναγκαϊες σάν εισαγωγή στίς πα
ραπέρα σκέψεις γ ιά  τίς σχέσεις άνάμεσα στό άτομο καί τήν Ιστορία.

Αύτό πού χαρακτηρίζει τό μαρξισμό δέν είναι δτι έχει άναπτύ- 
ξει μιά πρωτότυπη θεωρία γ ιά  τήν αύτονομία τοΟ άτόμου, άλλά 
δτι δίνει μιά σοβαρή άνάλυση τών άντικειμενικών νομοτελειών τής 
ιστορικής έξέλιξης, μ ιά  άνάλυση πού άντί νά άποκλείει τή συνει
δητή καί σκόπιμη δράση τών αύτόνομων άτόμων (στήν ειδική ση
μασία τής λέξης αύτόνομων), άντίθετα τήν προϋποθέτει. Αύτό εί
ναι τό βαθύτερο νόημα τής ύλιστικής άντίληψης τής Ιστορίας καί 
στή βάση του ύψώνειται τό οικοδόμημα τών Ιδεών τού έπιστημονι- 
κοΟ σοσιαλισμοΰ.

Ot άνθρωποι δροΰν συνειδητά, ώστόσο ή άνθρώπινη συνείδηση 
δέν είναι μ ιά  πνευματική μονάδα άνεξάρτητη άπό τόν άντικειμε- 
νικό κόσμο, άλλά καθορίζεται άπ’ αύτόν. Τό δτι δέν είναι ή συνεί
δηση τού άνθρώπου πού καθορίζει τήν ύπαρξή του, άλλά άντίθετα 
ή κοινωνική του ύπαρξη πού καθορίζει τή συνείδησή του, τό είχε 
στοχαστεί δ Μάρξ άπό τότε πού έγραφε τά  νεανικά του έργα’. 
’Αλλά έτσι παραδεχόταν συνάμα δτι τό άτομο είναι, κατά κάποιαν 
έννοια, «δεμένο» άπό τήν κοινωνία. Τόσο έπειδή, σάν σύνολο τών 
κοινωνικών σχέσεων, είναι προϊόν της, δσο καί έπειδή, σάν ένερ- 
γό στοιχείο, είναι μπλεγμένο μέσα στίς άντικειμενικίς νομοτέλειες 
τής κοινωνικής έξέλιξης, πού τίς  συνδημιουργεΐ, άλλά καί στίς 
όποιες ταυτόχρονα ύποτάσσεται.

Αύτή ή βασική θέση τής ύλιστικής άντίληψης τής Ιστορίας, πού 
κάποτε προκάλεσε Ινα μεγάλο κλονισμό στίς ίδεαλιστικές άντιλή- 
ψεις γ ιά  τόν άνθρωπο καί τήν ιστορία (καί ώς σήμερα έξακολουθεϊ 
νά κλονίζει δλες τίς  παραλλαγές τού μυστικιστικού περσοναλισμού), 
Ιχε ι διαποτίσει σήμερα τόσο πολύ τή  σύγχρονη έπιστήμη, πού 
παύει πιά νά άνήκει μόνο στή μαρξιστική θεωρία. Κι αύτό είναι 
δίχως άλλο ή μεγαλύτερη «έπιτυχία» πού μπορεΐ νά Ιχει μιά έπι- 
στημονική θεωρία.

Δέν είναι έδώ ή θέση γ ιά  μιά συζήτηση τοϋ θέματος τών άντι- 
κειμενικών νομοτελειών τής Ιστορικής έξέλιξης καί τοΰ χαρακτή
ρα τους. Δέ μάς Ινδιαφέρει έδώ αύτό τό ζήτημα. Φτάνει νά ποϋμε 
δτι άν παραδεχτούμε αύτές τίς νομοτέλειες, σημαίνει δτι έρχόμα- 
στε σέ ά ν τ  ί φ α σ η μέ τήν Ιννοια τής αύτονομίας τοΰ άν
θρώπινου άτόμου, δπως τήν άντιλαμβάνεται ό περσοναλισμός ή ό 
ύπαρξισμός. Ή  διαζευκτική τοποθέτηση τοΰ προβλήματος είναι

2. «Λέν είναι ή ουνείίηοη πού καθορίζει τή ζωή, άλλά ή ζωή πού κα
θορίζει τή συνείδηοη», «Ή γερμανική Ιδεολογία».
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σαφής: εΓτε έπεκτείνουμε μέ συνέπεια τήν άντίληψη γ ιά  τήν αύ
τονομία τοδ άτόμου καί δεχόμαστε τή  β ο υ λ η σ ι α ρ χ ί α  
(Voluntarismus) στήν Ιστορία, εΓτε γ ιά  ν’ άποφύγουμε αύτή τή 

συνέπεια δεχόμαστε κάποια παραλλαγή τής θεωρίας τών άντικει- 
μενικών νομστελειών τής Ιστορικής έξέλιξης, καί τότε όφείλουμε 
νά παραιτηθοϋμε άπό μιά  ριζική έρμηνεία τής αύτονομίας τοΰ ά
τόμου. Δυσάρεστη διαζευκτική έπιλογή, γ ιατί τήν πολυτέλεια τής 
άναγνώρισης τής αύτονομίας τοΰ άτόμου, μέ μιά όρισμένη έννοια, 
πρέπει νά τήν πληρώσουμε μέ βαρύ τίμημα: μέ τήν άπώλεια τοΰ 
έπιστημονικοΰ κύρους. Ποιός Ιστορικός, ποιός κοινωνιολόγος, ποιός 
οικονομολόγος είναι σήμερα διατεθειμένος νά δεχτεί τίς συνέπειες 
τοΰ Ιστορικοΰ βολονταρισμού; Σ ’ ένα τέτιο στύλ μπορεϊ κανείς σή
μερα νά «φιλοσοφεί», άλλά δέ μπορεϊ νά κάνει έπιστήμη.

Ά ν  άπορίπτουμε, δμως, μ ιά  ό ρ ι σ μ έ ν η  έρμηνεία τής 
αύτονομίας τοΰ άτόμου, αύτό δέ σημαίνει δτι άποκρούουμε, δπως 
τονίσαμε ήδη, άλλες, πιό μετριοπαθείς έρμηνεΐες. ’Αντίθετα, δέ 
μποροϋμε ν’ άρνηθοΰμε τήν αύτονομία τοΰ άτόμου —  μέ μιάν δρι- 
σμένη έννοια τοΰ δρου —  οδτε τά  συναφή προβλήματα τής σχέ
σης άνάμεσα στά άτομα καί τήν ιστορία.

’Εκείνοι πού μιλοΰν γ ιά  αύτονομία τοΰ άτόμου, έννοοΰν πρίν 
άπ’ δλα τήν έλευθερία του νά έπιλέγει άνάμεσα σέ δυνατότητες. 
Χάρη σ’ αύτή τήν έλευθερία τό άτομο φτιάχνει ιστορία. Τ ί λογής 
δμως έλευθερία είναι αύτή, δταν άναγνωρίζουμε δτι ή Ιστορική 
διαδικασία έχει άντικειμενικό χαρακτήρα, δτι είναι δηλαδή ά- 
νεξάρτητη άπό τή θέληση τοϋ άνθρώπου καί ύποτάσσει σ’ αύτή 
τό άτομο; Μπορούμε, δταν ξεκινούμε άπό μ ιά  τέτια άντίληψη, νά 
ύποστηρίξουμε τή  θέση τοΰ μαρξισμού δτι δ άνθρωπος είναι ό δη
μιουργός τής ιστορίας; Μποροϋμε σ’ αύτή τή  βάση νά έξηγήσου- 
με τό πρόβλημα τής έλευθερίας τής έπιλογής, πού χωρίς αύτήν 
καταρέει δχι μόνο ή θεωρία τής ήθικής ευθύνης, άλλά Απειλείται 
μέ χρεωκοπία καί δ ύγιής Ανθρώπινος νοΰς; Δέν έχουν, μήπως, 
δίκιο έκεϊνοι πού —  δπως δ 1’καμπριέλ Μαρσέλ —  γ ιά  νά περι
σώσουν τήν Ιδέα τής έλευθερίας τοΰ άνθρώπου καί τοΰ δημιουργι
κού ρόλου του στήν Ιστορία, ρίχνουν τό σύνθημα «δ άνθρωπος έ - 
ν ά ν τ  ι α  στήν Ιστορία»;

Τό πρόβλημα τής έλευθερίας μποροϋμε νά τό συζητήσουμε μετα
φυσικά, άλλά μποροϋμε έπίσης νά τό χειριστοΰμε καί μέ τίς  έ- 
νέργειές μας.

Στήν πρώτη περίπτωση θέτουμε τό έρώτημα: τί είναι έλευθε
ρία; —  καί περιμένουμε έναν δρισμό. Μέ μ ιά  τέτια διατύπωση 
τοΰ έρωτήματος τό πρόβλημα γίνεται άπελπιστικό. 'Οποιοδήποτε 
Ιδιαίτερο δρισμό κ ι άν δεχτούμε, αύτός έξαρτιέται άπ’ δλο τό σύ
στημα πού μέσα του διατυπώθηκε, είναι ή συνέπεια δρισμένων φι
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λοσοφικών προϋποθέσεων, πού γ ιά  τήν παραδοχή τής μιάς ή τήν 
άπόριψη τής άλλης προϋπόθεσης μάς άναγκάζει ό κίνδυνος μιάς 
λογικής Ανακολουθίας. Έ  διαμάχη γ ιά  τόν δρισμό τής έλευθε- 
ρίας δδηγεί, έπομένως, σέ μιά άναμέτρηση τών φιλοσοφικών συ
στημάτων καί χωρίς μιά τέτια άναμέτρηση είναι άλυτη. Αύτό 
σημαίνει δτι σέ μιά δρισμένη στιγμή, τό μόνο πού μπορούμε εί
ναι νά διαπιστώσουμε πάνω σέ τί βασίζεται ή διαφορά γνωμών καί 
νά διακόψουμε τή συζήτηση, έφόσον έφτασε σέ άδιέξοδο. ’Αποτέ
λεσμα αύτής τής κατάστασης ήταν νά συσσωρευθοΰν στήν Ιστορία 
τής φιλοσοφίας κάθε λογής άπαντήσεις στό έρώτημα γ ιά  τήν «ού
σία» τής έλευθερίας καί μπορούμε νά πούμε, κι έδώ, δτι δέν ύπάρ- 
χε ι τίποτε καινούργιο κάτω άπό τόν ήλιο. Πάντως, είναι δύσκο
λο νά άνακαλύψουμε αύτό τό καινούργιο.

Μοϋ φαίνεται, ώστόσο, δτι στό θέμα πού μάς ένδιαφέρει δέν ύ- 
πάρχει λόγος νά άπελπιζόμαστε. Γιατί δταν μιλούμε γ ιά  τή σχέ
ση άτόμου καί Ιστορίας, γ ιά  τή σχέση έλευθερίας δράσης τού άν
θρώπου καί άντικειμενικών νόμων τής ιστορικής έξέλιξης δέν έν- 
διαφερόμαστε κυρίως γ ιά  μιά άπάντηση στό έρώτημα «τί είναι 
έλευθερία;», άλλά γ ιά  νά μάθουμε κάτι πιό πρακτικό: άν δ δρών 
άνθρωπος έχει μιά μόνο ή περισσότερες δυνατότητες έπιλογής. Καί 
τότε περνούμε άπό τή σφαίρα τής μεταφυσικής, στή σφαίρα τής 
πρακτικής ένέργειας, δηλαδή άπό τό έρώτημα «τί είναι αύτό;» 
στό έρώτημα «πώς γίνεται αύτό;». Κι έδώ βρίσκεται, κατά τή 
γνώμη μου, τό κλειδί τού προβλήματος.

Δέν άμφισβητώ τήν άνάγκη τής έρευνας γ ιά  τό θέμα «τί είναι 
έλευθερία;». ’Αμφισβητώ δμως άν μόνο αύτό τό έρώτημα είναι 
άναγκαϊο, καί άν πρέπει πρώτα ν’ άπαντήσουμε σ’ αύτό, γ ιά  νά 
μπορέσουμε νά έξετάσουμε κατόπιν τό πρόβλημα τής έλευθερίας 
δράσης τού άνθρώπου. Κάτι περισσότερο, είμαι πεισμένος δτι οί 
άπαντήσεις στό πρώτο έρώτημα δέ βοηθούν πάντοτε —  δταν δέν 
καθορίζουμε άκριβώς τά δριά του —  τή μελέτη τών άνθρώπινων 
πράξεων.

'Ο ταν δηλαδή λέω, μαζί μέ τούς περσοναλιστές, δτι ή έλευθε
ρία είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα τού προσώπου, έκφράζω 
μόνο τό βολονταριστικό μου φιλοσοφικό πιστεύω, άλλά δέ λέω 
πραγματικά τίποτε γ ιά  τή φύση τών συγκεκριμένων άνθρώπινων 
πράξεων. "Οταν δμως, άκολουθώντας τό Σπινόζα καί τό διαλεκτι
κό ύλισμό —  καί προσωπικά αύτό άσφαλώς θά έκανα, —  λέω δτι 
ή έλευθερία είναι μιά άναγνωρισμένη άναγκαιότητα, τότε έπιση- 
μαίνω μόνο τό πρόβλημα τοϋ κοινωνικού προσδιορισμού τών άν
θρώπινων πράξεων, άλλά δέ λέω —  παρά τά φαινόμενα —  τίποτε 
γ ιά  τή δυνατότητα ή τήν άδυναμία τοϋ δρώντος άτόμου νά διαλέ
ξει άνάμεσα σέ διάφορες έναλλακτικές δυνατότητες. Γιατί δέν εΐ-
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ναι άλήθεια δτι δ άνθρωπος συμμορφώνεται πάντοτε μέ μιά έγνω- 
σμένη άναγκαιότητα καί είναι άκόμα λιγότερο άλήθεια δτι μπο- 
ρεί νά δρ& μόνο άν άναγνωρίζει τήν άναγκαιότητα. ’Αντίθετα, ή 
άλήθεια είναι δτι 6 συνειδητά δρών άνθρωπος κάνει πάντοτε μιά 
δρισμένη έπιλογή πού, άν καί προσδιορίζεται άπό διάφορους πατ 
ράγοντες, είναι κανονικά άποτέλεσμα μιάς δρισμένης σκέψης, καί 
γ ιά  τό λόγο αύτό έλεύθερη, έστω καί μόνο γ ιά  τό λόγο δτι δέν έ- 
πιβλήθηκε μέ τή  βία, έφόσον ό δρών άνθρωπος θά μποροΟσε νά 
είχε κάνει μιά άλλη έπιλογή.

Τό πρόβλημα τής έλευθερίας τοϋ άνθρώπου —  καί άπό τήν 
άποψη αύτή τό πρόβλημα τής σχέσης τοϋ άνθρώπινου άτόμου μέ 
τήν Ιστορία —  δέν είναι, έξάλλου, ζήτημα άφηρημένων στοχασμών 
γ ιά  τήν ούσία τής έλευθερίας, άλλά μάλλον ζήτημα συγκεκριμέ
νων άπαντήσεων στό έρώτημα: πώς κάνουν οί άνθρωποι τήν έπιλο
γή  άνάμεσα σέ διάφορες δυνατότητες δράσης; Σάν παράδειγμα πα
ραθέτω τόν προαναφερμένο Γκ. Μαρσέλ, πού έκφράζει τήν ίδια 
σκέψη μέ άλλα λόγια:

Δέ νομίζω πώ ς τό έρώτημα: «τί είναι έλεύθερος άνθρωπος;» 
μπορεΐ μέ κάποιο δφελος νά συζητηθεί άφηρημένα, δηλαδή χω 
ρίς άναφορά στίς άνάλογες Ιστορικές καταστάσεις, πού πρέπει 
νά παίρνονται ύπόψη μέ τή μεγαλύτερη εύρύτητα πνεύματος. 
Γιατί είναι ιδιαίτερο γνώρισμα τοΰ άνθρώπου δτι βρίσκεται σέ 
τέτιες καταστάσεις —  κάτι πού εύκολα ξεχνάει ένας δρισμένος ά- 
φηρημένος άνθρωπισμός. Σημασία έχει, έπομένως, δχι τό τί εί
ναι ένας έλεύθερος άνθρωπος «καθεαυτόν», σάν «ούσία», γ ιατί 
αύτό είναι ίσως έντελώς έπουσιώδες —  άλλά τό πώς, στή δική 
μας Ιστορική κατάσταση καί πού πρέπει ν’ Αντιμετωπίσουμε ά- 
μέσως καί έπί τόπου, μπορεΐ νά νοηθεί αύτή ή έλευθερία καί νά 
τεκμηριωθεί*.

Αύτό είναι άκριβώς τό ζήτημα, νά καταλάβουμε πώς δ κοινω
νικά έξαρτημένος καί ύποταγμένος στίς άντικειμενικές διαδικα
σίες τής ιστορίας άνθρωπος —  τή βολονταριστική άντίληψη τής Ι
στορίας μποροΟμε μέ ήσυχη τή συνείδησή μας νά τή συγκαταλέ- 
ξουμε στά περσοναλιστικά παραμύθια —  δρά συνειδητά καί σχε
διασμένα δταν κάνει τήν έπιλογή του άνάμεσα σέ ποικίλες δυνατό
τητες.

Μιά έτσι νοούμενη έλευθερία δέν είναι, έπομένως, άπόλυτη, άλ
λά ή έκταση αύτής τής έλευθερίας, άν καί «δεσμευμένη» άπό τήν 
κοινωνική έξάρτηση τής προσωπικότητας τοϋ άνθρώπου, είναι ώ
στόσο πελώρια. Αύτή έπίσης αποφασίζει γ ιά  τό γεγονός δτι μπο-

3. Γχ. Μαροέλ, Les homines contre Γ humain, Παρίοι 1951, s. 2. 
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ροϋμε νά θεωροϋμε τόν άνθρωπο —  τό δ η μ ι ο ύ ρ γ η μ α  τής 
Ιστορίας —  σάν δ η μ ι ο υ ρ γ ό  τής Ιστορίας. Πάντως, μπο- 
ροΟμε νά ποϋμε δτι δ άνθρωπος είναι τόσο πιό έλεύθερος, δσο πιό 
συνειδητή είναι ή έπιλογή τών πράξεών του, πού τείνουν πρός Ινα 
δρισμένο σκοπό. Ά κόμα κι δταν ό άνθρωπος κάνει τήν έπιλογή 
του ξέροντας δτι μιά όρισμένη κατεύθυνση τής έξέλιξης εϊνα: ά- 
ναγκαία άπό λόγους πού βρίσκονται έξω άπό τόν έλεγχο τών άν
θρώπων, δταν δηλαδή ή έλεύθερη έπιλογή σημαίνει συνειδητή ύ- 
ποταγή στήν άναγκαιότητα. Γιατί αύτό πού έχει σημασία δέν εί
ναι τό άν ή έπιλογή πού κάνει ό άνθρωπος δέν καθορίζεται άπό 
τίποτε, άλλά τό γεγονός δτι αύτή είναι συνειδητή καί δέν τοΟ έ- 
πιβάλλεται άπό έξωτερυκές δυνάμεις. Ή  έλευθερία δηλαδή τοϋ 
άνθρώπου δέ μετριέται άπό τό βοοθμό τής αύτο - απομόνωσής του 
καί τής άπόσπασής του άπό τίς κοινωνικές έξαρτήσεις (πράγμα 
πού, άλλωστε, είναι χίμαιρα) άλλά άπό τό βαθμό τής συνειδητο
ποίησες τών σκοπών του καί τών μέσων πού όδηγοϋν σ’ αύτούς, 
μέ τήν έπιλογή τής κατάλληλης ένέργειας. Έ τ σ ι νοούμενη ή έ
λευθερία τοϋ άτόμου βρίσκετα; σέ άντίθεαη πρός τόν αύτοματισμό 
τής Ιστορικής έξέλιξης άλλά δχι πρός τόν άντικειμενικό χαρακτή
ρα της (μέ τήν έννοια τής άνεξαρτησίας τής θέλησης τοϋ κάθε ά
τόμου) . ’Εδώ δμως έχουμε νά κάνουμε όλοκάθαρα μέ τήν έννοια 
τής έλευθερίας ώς έγνωαμένης άναγκαιότητας.

"Ας ξαναγυρίσουμε στό ζήτημα τοϋ άν τήν άτομική έλευθερία 
μποροϋμε νά τήν υπερασπίζουμε μόνο άν υΙοθετήσουμε τή φόρμουλα 
«δ άνθρωπος έ ν ά ν τ ι α  στήν ιστορία». Σ ’ αύτό τό άπόφθεγμα 
τοϋ Γκαμπριέλ Μαρσέλ μποροϋμε νά άντιπαραθέσουμε Ινα άλλο 
πιό ρεαλιστικό καί συνάμα πιό δραστικό: «δ άνθρωπος - δ η μ ι 
ο υ ρ γ ό ς  τής ιστορίας».

Αύτές οί δυό λύσεις έκφράζουν χωρίς άμφιβολία δυό διαφορετι
κές τοποθετήσεις στό πρόβλημα «άτομο καί κοινωνία». Ή  πρώτη 
στηρίζεται στή β ο λ ο ν τ α ρ ι σ τ ι κ ή  ύ π ό θ ε σ η ,  σύμ
φωνα μέ τήν όποια ή άναγνώριση τής άντικειμενικότητας τών ι
στορικών διαδικασιών δχι μόνο περιορίζει άλλά καί κάνει άδύνατη 
τήν έλευθερία τοϋ άτόμου, πού είτε είναι άπόλυτη έλευθερία είτε 
δέν είναι καθόλου έλευθερία. Ή  δεύτερη λύση, άντίθετα, ξεκινάει 
άπό τήν άποψη δτι έλευθερία τοϋ άτόμου ύπάρχει έκεϊ δπου τό ά
τομο μπορεί, χωρίς νά έξαναγκάζεται μέ τή βία, νά διαλέξει ά
νάμεσα σέ διάφορες δυνατότητες δράσης, έστω κι άν ή έπιλογή 
του καθορίζεται πάντοτε άπό κοινωνικούς ή άτομικούς παράγοντες 
καί μπορεί νά έξηγηθεΐ μόνο μέ αύτούς τούς παράγοντες. Ά πό  τά 
δσα είπώθηκαν στίς προηγούμενες σελίδες γίνεται σαφής δχι μό
νο δ φιλοσοφικός χαρακτήρας αύτής τής διαζευκτικής έπιλογής άλ
λά καί δ λόγος πού άπορίπτουμε τήν πρώτη λύση: ή περσοναλιστι-
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χή  άντίληψη γ ιά  τήν έλευθερία τοΟ άτόμου είναι μιά φιλοσοφική 
θεωρητικολογία πού στερείται άπό χάθε πραγματική βάση.

’Αλλά μήπως, παραδεχόμενοι τή μαρξιστική λύση, περιορίζου
με τήν περιοχή τής έλευθερίας τοϋ άτόμου τόσο πολύ, ώστε ούσια- 
στικά νά χάνεται; Σέ καμιά περίπτωση, ύπό τόν δρο φυσικά δτι δέ 
συνδέουμε τό πρόβλημα τής έλευθερίας μέ τήν άποψη τοϋ περσο
ναλισμού.

"Οταν μέ βάση τό μαρξισμό μιλοϋμε γ ιά  τίς  οίκονομικές δρίζου- 
σες τής ιστορικής έξέλιξης, δέν άναγνωρίζουμε κανενός είδους 
οικονομικό φαταλισμό άλλά άναλύουμε άπλώς τούς παράγοντες 
πού διέπουν τήν έξέλιξη καί πού, ξεκινώντας άπό τό σύστημα πα
ραγωγής —  άν καί μέ μ ιά  δρισμένη καθυστέρηση — , έπηρεάζουν 
τή διάθεση τών άνθρώπων νά δεχτοϋν δρισμένες Ιδέες καί τοποθε
τήσεις. Τίποτε περισσότερο. Δέ διατυπώνουμε, έπομένως, τή θέ
ση δτι ή ιστορική έξέλιξη πρέπει άναπόφευκτα νά πάρει τήν τά
δε ή τή δείνα μορφή, άλλά μόνο δτι αύτή ή έκείνη είναι ή κατεύ
θυνσή της, μέ τήν προϋπόθεση δτι παρεμβάλλεται ή συνειδητή 
ά ν θ ρ ώ π ι ν η  δ ρ ά σ η ,  πού άποτελεΐ μέρος τής άναγκαιό- 
τητας τής έξέλιξης. Αύτή ή δράση, δμως, είναι πάντοτε ζήτημα 
έ π ι λ ο γ ή ς  καί γ ιά  τό λόγο αύτό άκριβώς μπορεΐ νά μήν 
πραγματοποιηθεί, έστω καί μόνο έξαιτίας τής άνασταλτικής ή Επι
βραδυντικής έπίδρασης πού άσκεΐ τό ιδεολογικό έποικοδόμημα. "Αν 
δ μαρξισμός δέν άναγνώριζε αύτό τόν παράγοντα, πού μπορεΐ νά 
άντιστρέψει τήν προβλεπόμενη πορεία τών γεγονότων ώς τήν κοι
νωνική καταστροφή (πού γ ι’ αύτή μιλάει ήδη ξεκάθαρα δ Μάρξ 
στό «Κομμουνιστικό μανιφέστο»), τότε τό αίτημα γ ιά  Ιδεολογική πά
λη δέ θά είχε νόημα.

Ή  άνθρώπινη δράση καθορίζεται —  σύμφωνα μέ τό μαρξι
σμό —  πάντοτε κοινωνικά, άλλά ποτέ δέν είναι μονοσήμαντα προ
καθορισμένη. Στή βάση τών άντικειμενικών διαδικασιών μένει ά
κόμα χώρος γ ιά  τή συνειδητή καί, μέ τήν έννοια αύτή, έλεύθερη 
έπιλογή τοΰ τρόπου δράσης τοϋ άνθρώπου, καθορισμένη κοινωνικά, 
άλλά δχι καταναγκαστική. Έπομένως δ άνθρωπος δέν είναι τυ
φλό δργανο κάποιος δύναμης πού στέκει πάνω άπ’ αύτόν, άλλά 
είναι δημιουργός τής ιστορίας. Ό χ ι  μόνο μέ τήν έννοια δτι δη
μιουργεί δ ρ ώ ν τ  α ς, άλλά κυρίως γ ιατί δρδ σ υ ν ε ι δ η - 
τ  ά, έπιλέγοντας συνειδητά άνάμεσα σέ διάφορες δυνατότητες. 
’Απόδειξη, τό γεγονός δτι παρά τίς  κοινωνικές έξαρτήσεις ot άν
θρωποι δέ δροΰν μέ τόν ίδιο τρόπο, άλλά διαφορετικά: τόσο γ ιά  τό 
λόγο δτι αύτή ή κοινωνική έξάρτηση είναι διαφορισμένη άπό τά 
ταξικά τους συμφέροντα, δσο καί γ ιά  τό λόγο δτι τά άτομα δια
φέρουν καί στή φυλογένεσή τους καί στήν δντογένεσή τους.

Ό  άνθρωπος είναι έπομένως —  σύμφωνα μέ τό μαρξισμό —
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δ δημιουργός τής Ιστορίας δχι σάν μονάδα μιάς έλεΰθερης βού
λησης πού τίποτε δέν τήν καθορίζει (κάτι πού άνήκει στό βα
σίλειο τής φιλοσοφικής φαντασίωσης) άλλά σάν π ρ ο ϊ ό ν  τής 
Ιστορίας, δηλαδή σάν πραγματικό, κοινωνικά καθορισμένο ψυχοσω
ματικό άτομο, πού κάνει όρισμένες έ π  ι λ ο γ  έ ς. Αύτό είναι 
ίσως λίγο, συγκρινόμενο μέ τήν περσοναλιστική ούτοπία, άλλά καί 
πολύ περισσότερο, γ ιατί έδώ δέν πρόκειται γ ιά  μ ιά  φανταστική, 
άλλά γ ιά  μιά πραγματική έλευθερία. 'Ο τα ν  στηριζόμαστε σέ μιά 
τέτια άντίληψη δέν ύπάρχει καμιά άνάγκη νά καταφεύγουμε σέ 
άπεγνωσμένες νοητικές κατασκευές —  δπως «δ άνθρωπος έ ν ά ν- 
τ  ι α  στήν Ιστορία», —  μάς άρκεΐ ή άνάλυση τής πραγματικής 
κατάστασης τοϋ άνθρώπου σάν δημιουργοϋ τής Ιστορίας. Γ ιά  νά 
κατανοήσουν, ώστόσο, αύτή τήν έλευθερία πρέπει νά άντιληφθοΰ- 
με δλη τήν άβυσσο πού χωρίζει τή  φιλοσοφική τοποθέτηση τοΟ 
διαλεκτικοϋ ύλισμοϋ άπό τή  θέση τοϋ περσοναλισμοΟ.

Βρισκόμαστε, Ιτσι, μπροστά στό πρόβλημα τής έλευθερίας ίχ ι  
ώς μεταφυσικής Ιννοιας, άλλά στήν πραγματική της μορφή, ώς 
δυνατότητας έπιλογής μεταξύ έναλλακτικών τρόπων δράσης. Στόν 
τομέα αύτό παρουσιάζει έξαιρετικό ένδιαφέρον, Ιδιαίτερα άπό ή- 
θική άποψη, τό πρόβλημα τής έπιλογής σέ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  
σ ύ γ κ ρ ο υ σ η ς .

Κάθε συνειδητή έπιλογή —  καί αύτό είναι τό βαθύτερο νόημα 
τής έλευθερίας τοΟ άτόμου —  γίνεται στά πλαίσια ένός δρισμένου 
συστήματος άξιών, πού καθορίζει τήν κλίμακα τοΟ άξιου, τοϋ κα- 
λοϋ, τοΰ εύγενικοΰ, τοϋ σωστοϋ, τοϋ κοινωνικά ώφέλιμου, κλπ., 
καθώς καί τήν κλίμακα τών άντίθετων άπ’ αύτά τά κατηγορήματα. 
Αύτό τό σύστη;ια άξιών διαμορφώνεται κοινωνικά καί ένσταλάζε- 
ται στό άτομο μέ τίς διάφορες μορφές τής κοινωνικής άγωγής. Αύ
τός είναι Ινας άπό τούς τρόπους πού πραγματοποιείται ή κοινωνι
κή έξάρτηση τοϋ άνθρώπινου άτόμου. ’Αλλά μέσα στά πλαίσια έ
νός τέτιου συστήματος άξιών, πού διαμορφώθηκε κοινωνικά καί 
ένσταλάχθηκε άπό τήν κοινωνία στό άτομο, ύπάρχει δυνατότητα 
γ ιά  μιά μεγάλη έλευθερία δράσης. “Οχι μόνο έπειδή ή κλίμακα 
Ιχε ι πολλές βαθμίδες, καί τό άτομο διαλέγει σέ ποιά θά σταθεϊ ά- 
φοϋ σταθμίσει πολλούς παράγοντες, άλλά καί έπειδή, κανονικά, 
στή ζωή έχουμε νά κάνουμε μέ συνδυασμούς ή καί μέ συγκρούσεις 
διαφόρων άξιών καί, τελικά, έπειδή, δπως είπαμε, ή άνθρώπινη 
προσωπικότητα άποτελεϊ κι αύτή μιά δρισμένη άξία, κι έπο**ένως 
Ινα έξατομικευτικό παράγοντα σέ κάθε στάθμιση άξιών. "Οταν, 
έπομένως, έννοοϋμε Ιτσι τό πρόβλημα τής έλευθερίας τοϋ άτόμου 
καί άναλύουμε τούς δρους γ ιά  τήν πραγμάτωσή της, τότε τό ζή 
τημα Αποδείχνεται πώς είναι έξαιρετικά πολύπλοκο.

Σέ μιά τέτια άνάλυση πρέπει νά ξεχωρίσουμε δυό καταστάσεις.
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Ή  μία συνεπάγεται τήν έπιλογή άνάμεσα σέ δ ι α φ ο ρ ε 
τ ι κ ά  σ υ σ τ ή μ α τ α  ά ξ ι ώ ν .  Μιά τέτια κατάσταση υ
πάρχει δταν τό άτομο Ιχε ι ν’ Αποφασίσει, στήν κοινωνική του δρά
ση, άνάμεσα σ’ Ινα συντηρητικό καί σ’ Ινα έπαναστατικό πρόγραμ
μα, μέ δλες τίς συνέπειες πού άπορέουν άπό τήν κάθε έπιλογή. 
"Ολα τά άτομα καθορίζονται κοινωνικά, άλλά ή έπιλογή πού κά
νουν είναι, Απ’ αύτή τήν άποψη, διαφορετική. Κάνοντάς την, τό 
άτομο πραγματώνει τήν έλευθερία του (άν καί ή έπιλογή καθορί
ζεται ώς Ινα όρισμένο βαθμό τόσο κοινωνικά δσο καί Ατομικά), άλ
λά ταυτόχρονα τήν περιορίζει, μέ μιά δρισμένη Εννοια, αύτοδε- 
σμευό;ιενο σέ κάποιο ύπόδειγμα μελλοντικών έπιλογών. Στήν πε
ρίπτωση αύτή ή Ανάλυσή μας θά γινόταν πολύ περίπλοκη, γιατί 
θά Ιθιγε τόσο τίς κοινωνικές δσο καί τίς άτομικές καί προσωπικές 
δρίζουσες. Ή  κατάσταση δμως είναι, έδώ, Αρκετά άπλή: ή έπι
λογή ένός δοσμένου συστήματος άξιών προδικάζει τήν κατεύθυν
ση τών μελλοντικών έπιλογών, μέ τίς δποΐες πραγματώνεται ή έ
λευθερία τοϋ άτόμου, άν ή στάση τοϋ δοσμένου άτόμου είναι συνε
πής.

Ή  πραγματική περιπλοκή άρχίζει μέ τό δεύτερο τύπο κατά
στασης, δπου τό άτομο, κάνοντας μιά έπιλογή μέ βάση Ινα όρισμέ
νο σύστημα άξιών, Ιρχεται σέ σύγκρουση μ’ αύτό τό σύστημα, ά
σχετα άπό τό ποιά έπιλογή Ιχε ι κάνει. Αύτό συμβαίνει δταν μιά 
δποιαδήποτε έπιλογή σημαίνει σύγκρουση μέ μιά παραδεγμένη ά
ξια. Τέτιες καταστάσεις παρουσιάζονται συχνά στή ζωή καί άπο- 
τελοϋν τήν πιό συχνή αιτία προσωπικών τραγωδιών. Τ ά  κάθε λο- 
γής παραδοσιακά συστήματα ήθικής, βασισμένα στή μακάρια πε
ποίθηση δτι άρκεΐ νά κωδικοποιήσουμε τίς ΐντολές καί τίς Απαγο
ρεύσεις γ ιά  νά κάνουμε άπλή καί εδκολη, άπό τήν άποψη τής ή 
θικής άξιολόγησης, τήν κάθε περίσταση τής ζωής, παράβλεψαν 
δλότελα τό πρόβλημα τών συγκρουαιακών καταστάσεων. Στόν ύ- 
παρξισμό, καί ιδιαίτερα στό γαλλικό, άνήκει ή τιμή δτι Ιθεσε σέ 
δλη του τήν δξύτητα αύτό τό πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό δτι 
οί έκπρόσωποι τοϋ γαλλικοϋ ύπαρξισμοϋ δέν έκτιμοϋν δπως πρέ
πει οδτε τή σημασία τής άνακάλυψής τους οδτε τή συνεισφορά 
τους σ’ αύτό τόν τομέα.

Πράγματι, ή σημασία τών συγκρουσιακών καταστάσεων 6δή- 
γησε τούς ύπαρξιστές —  στά πλαίσια τών άναλύσεών τους γ ιά  τήν 
έλευθερία τοϋ Ατόμου —  στήν άποψη δτι δ άνθρωπος είναι «μονά
χος» καί καταδικασμένος νά είναι έλεύθερος. Αύτά τά προβλήματα 
άπαιτοϋν διεξοδική άνάλυση άπό τή μαρξιστική φιλοσοφία τοϋ άν
θρώπου γ ιά  τό λόγο, Ακριβώς, δτι ώς τώρα δέ βρίσκονταν γενικά 
στόν κύκλο τών ένδιαφερόντων της καί πολύ καιρό έμειναν άπαρα- 
τήρητα. Πάντως, δέ μποροϋν νά έξαφανιστοϋν μέ χλευασμούς έ-
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νάντια στήν «παρακμιακή» φιλοσοφία ή μέ χαζομάρες γ ιά  τόν άν
θρωπο πού δέ νοιώθει «μονάχος» στό σοσιαλισμό δπως στόν καπι
ταλισμό, κλπ. Τέτιες Εκδηλώσεις αύταρέσκειας δφείλονται είτε 
στή μή κατανόηση τοϋ προβλήματος εΓτε σέ μιά χοντροκομμένη καί 
μονόπλευρη έρμηνεία πολυσήμαντων δρων. Μέ μιά δρισμένη Εννοια 
αύτών τών έκφράσεων, ό άνθρωπος τού σοσιαλισμού είναι τόσο «μο
νάχος» καί «καταδικασμένος στήν έλευθερία», τόσο «τρομαγμένος» 
δταν κάνει μιά δρισμένη έπιλογή, δσο καί δ άνθρωπος στόν καπι
ταλισμό. Αύτή ή παράδοξη καί καταπληκτική φρασεολογία καλύ
πτει ώστόσο Ινα πραγματικό πρόβλημα τής άνθρώπινης ζωής, πού 
ύπάρχει άνεξάρτητα ά π ό  π ο λ ι τ ι κ ά  σ υ σ τ ή μ α τ α  
καί γ ι’ αύτό άπαιτεί σοβαρή άνάλυση καί δχι στερεότυπες ταπει
νωτικές κρίσεις. Αύτές τό πολύ πολύ ΙκανσποιοΟν συναισθηματικά, 
άλλά δέν προωθούν οδτε βήμα τήν άνάλυση. Κ αί οί άνθρωποι πού 
δοκιμάζουν τό άγχος τών πραγματικών διλημμάτων τής ζωής δέ 
ζητοϋν στερεότυπα λόγια, άλλ’ άπαντήσεις στά πιεστικά προβλή
ματα. Καμιά φιλοσοφία δέ μπορεΐ —  άν δέ θέλει νά χάσει τόν 
Ιδεολογικό άγώνα —  νά παραμερίσει αύτές τίς  άναλύσεις καί τήν 
άπάντηση σ’ αύτά τά προβλήματα, δσο κι άν τά προβλήματα εί
ναι νέα γ ιά  τό σύστημά της, δσο κι άν προσκρούουν στήν καθιερω
μένη παράδοση.

Σέ τί συνίσταται τό πρόβλημα τών συγκρουσιακών καταστά
σεων; Π ρίν άπ’ δλα στό γεγονός δτι ό άνθρωπος, πού Εχει τήν 
έ λ ε υ θ ε ρ ί α  τής έπιλογής, ό φ ε ί λ ε ι νά  κάνει τήν έπι
λογή, άλλά δέ μπορεΐ ν’ άποφασίσει τί νά έπιλέξει. Κ ι δχι μόνο ά
πό Υποκειμενικούς λόγους. Στή συγκρουσιακή κατάσταση ή δυσκο
λία βρίσκεται, κυρίο)ς, στό γεγονός δτι, ένώ ύπάρχει άκριβής γνώ
ση τοϋ συστήματος άξιών καί τών συναφών μ’ αύτό Απαγορεύσεων 
καί έντολών, κ ά θ ε  έπιλογή δδηγεϊ στήν παράβαση κάποιος ά- 
παγόρευσης, κάθε άπόπειρα νά κάνεις τό καλό συνοδεύεται άνα- 
πόφευκτα άπό τό νά κάνεις τό κακό. Πώς νά διαλέξουμε; Ποιό 
είναι τό ύπέρτατο άγαθό, ποιό είναι τό χείριστο κακό; ’Εδώ δέν 
ύπάρχουν συνταγές. Γ ιά νά μπορέσουμε νά άποφασίσουμε, πρέπει 
νά κάνουμε ένα προσεκτικό υπολογισμό, δπου θά παίρνουμε ύπόψη 
καί τόν ύποκειμενικό παράγοντα, πού χωρίς αύτόν είναι άδύνατο 
νά βγει συμπέρασμα. Αύτές είναι άκριβώς οί καταστάσεις δπου 
λέμε: «έγώ θά Ικανα τούτο ή τό άλλο, άν ήμουν στή θέση σου, άλ
λά έσύ δ Ιδιος πρέπει ν’ Αποφασίσεις». Δέ μπορούμε νά πούμε τί
ποτε περισσότερο, οδτε καί πρέπει. Σέ τ έ τ ι ε ς  καταστάσεις, 
ό άνθρωπος είναι «μονάχος», έπειδή δ ί δ ι ο ς  πρέπει ν’ άπο- 
φασίσει. Καί έπειδή στίς περισσότερες περιπτώσεις δ φ ε ί λ ε ι 
ν’ άποφασίσει, Εστω καί άν θά ήθελε νά τό άποφύγει, είναι κ  α - 
τ α δ ι κ α σ μ έ ν ο ς  σ τ ή ν  έ λ ε υ θ ε ρ ί α .
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Ot παρατηρήσεις τοϋ ύπαρξισμοϋ στό θέμα αύτό είναι σωστές 
καί βασίζονται στό γεγονός δτι δ άνθρωπος σάν άτομο είναι μιά 
άνεπανάληπτη άτομικότητα, δτι άποτελεϊ Ιναν Ιδιότυπο μικρόκο- 
σμο. Είναι δμως λαθεμένες ot ύποκειμενιστικές καί βολονταριστι- 
κές τους γενικεύσεις αύτής τής διαπίστωσης: γ ιατί δέν προκύπτει 
άπ’ αύτές ούτε δτι ό άνθρωπος είναι μιά μονάδα συνείδησης, οδτε 
δτι δ κόσμος είναι Ινα κάποιο προϊόν τής βούλησής του. Ε π ίσης  
δέν προκύπτει δτι στήν κοινωνία δ άνθρωπος είναι μονάχος καί 
έγκαταλειμμένος δίχως βοήθεια καί δτι βγάζει άπό τόν Ιδιο τόν 
έαυτό του τούς δικού; του κανόνες συμπεριφοράς, δπως ή άράχνη 
κλώθει τόν Ιστό της. Ά λ λ ’ αύτές ot σφαλερές γνώμες δέ διακυ- 
βεύουν τή σωστή θέση γ ιά  τό χαρακτήρα τής έλευθερίας στίς συγ
κρουσιακός καταστάσεις. Μιά θεωρία τοϋ άνθρώπου, πού άναγνω- 
ρίζει τόν άντικειμενικό χαρακτήρα τΦν νόμων τής Ιστορίας, δχι 
μόνο μπορεΐ, άλλά καί όφείλει ν’ άναγνωρίσει αύτή τή θέση. "Αν 
δέν τό κάνει, δέ θά μπορέσει νά κατανοήσει καί νά έξηγήσει μέ σα
φήνεια Ινα μεγάλο καί σημαντικό τομέα τής άνθρώπινης ζωής. 
Καί Ινα τέτιο κενό είναι άσυγχώρητο λάθος γ ιά  κάθε φιλοσοφία 
τοΟ άνθρώπου.

Στήν πρακτική της Ικφραση, έπομένως, ή έλευθερία τοΟ άτό
μου άνάγεται στή δυνατότητα ίπ ιλογής άνάμεσα σέ διάφορους τρό
πους ένέργειας. Ό  άνθρωπος είναι τόσο έλεύθερος δσο μπορεΐ νά 
ένεργεΐ μέ τοϋτο ή Ικεΐνο τόν τοόπο, νά άναλαμβάνει ή νά έγκατα- 
λείπει μιά δρισμένη ένέργεια. ’ Αν τοϋ άφαιρέσουμε, μέ τόν Ινα ή 
τόν άλλο τρόπο, τή δ υ ν α τ ό τ η τ α  έπιλογής, τοΟ άφαιροϋ- 
με ή τοϋ περιορίζουμε τήν έλευθερία του.

Αύτή ή γενική διαπίστωση Ιχει Ιδιαίτερη σημασία καί έφαρ- 
μογή στόν τομέα τής πνευματικής δημιουργίας, πού είναι άπλδς 
άδιανόητη χωρίς έλευθερία, δηλαδή χωρίς δυνατότητα έλεύθε- 
ρης έπιλογής τοϋ ένός ή τοϋ άλλου τρόπου ένέργειας. Πρόκειται 
άναμφίβολα γ ιά  Ινα χαρακτηριστικό γνώρισμα τής άνθρώπινης 
δραστηριότητας σ’ αύτό τόν τομέα.

θεωρητικά, αύτό τό πράγμα άποτελεϊ μ ιά  αύτόδηλη άλήθεια: 
ποιός λογικός άνθρωπος θά τολμήσει νά Ισχυριστεί δτι ή έπιστήμη 
καί ή τέχνη μποροϋν ν’ άναπτυχθοϋν εύνοΐκά σέ άτμόσφαιρα άλ
λη άπό τήν άτμόσφαιρα τής έλευθερίας, δηλαδή τής έλεύθερης συ
ζήτησης καί διαπάλη; τών ίδεών; Στήν πράξη, δμως, άκόμα καί 
στήν πράξη τής οικοδόμησης τοϋ σοσιαλισμοΰ. αύτό τό πράγμα 
γίνεται μεϊζον πρόβλημα. Γ ιά πολλούς λόγους, καί πάνω άπ’ δλα 
έπειδή συνδέεται μέ τήν πολιτική πάλη μέσα στήν κοινωνία, ή 
πνευματική δημιουργία ποτέ καί πουθενά δέν ήταν δλότελα έλεύ- 
θερη, δλότελα άπαλλαγ«ιένη άπό έξωτερικές πιέσεις καί άπό τούς 
συνακόλουθους περιορισμούς. ’Από τήν άποψη αύτή δέν άποτελεϊ
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έξαίρεση ή κοινωνία πού οίκοδο’ΐεΐ τό σοσιαλισμό. ‘Αλλά ή ίικτατ 
τορία τοΟ προλεταριάτου είναι μόνο Ινα μεταβατικό στάδιο πρός 
τήν κομμουνιστική κοινωνία, δπου, ^ιαζί μέ τό μαρασμό τών τά
ξεων καί τοϋ κράτους, πρέπει νά έξαφανιστεΐ βαθμιαία καί ή 
πίεση τών Αποξενωμένων κοινωνικών προϊόντων τοϋ άνθρώπου πά
νω στήν πνευματική δημιουργία του. Έ χοντας  ύπόψη αύτά, πρέ
πει νά συνειδητοποιήσουμε πέρα γ ιά  πέρα τήν δπαρξη τών περιορι
σμόν τής έλευθερίας στόν τομέα τής πνευματικής δημιουργίας, τό 
χαρακτήρα αύτδν τών περιορισμόν καί τήν Ανάγκη νά έπιταχυν- 
θεΐ στό μέγιστο δυνατό βαθμό ή κατάργησή τους.

"Ας άρχίσουμε, ύπενθυμίζοντας κάτι πού είναι γενικά γνωστό: 
ό Μάρξ, πού είχε καταλάβει πολύ καλά τίς κοινωνικές καί πολιτι
κές συνέπειες τής έπιστήμης καί τής τέχνης, ήταν σφοδρός καί 
Αδιάλλακτος πολέμιος κάθε περιορισμοϋ τής έλευθερίας τής πνευ
ματικής δημιουργίας γ ιά  πολιτικούς λόγους. Φυσικά, ή α ίχμή τής 
κριτικής του στρεφόταν ένάντια στήν πολιτική Ανάμιξη τής άστι- 
κής τάξης, ώστόσο δέ μποροϋμε ν’ άρνηθοϋμ£ δτι ot παρατηρήσεις 
του ϊχουν γενικότερη σημασία. Κ ι δταν διαβάζουμε τά γεμάτα 
πάθος κατεβατά του ένάντια στή λογοκρισία, δέ μποροϋμε καί δέν 
πρέπει νά μάς έφησυχάζει τό δτι έπρόκειτο σ’ αύτά γ ιά  τήν πρωσ- 
σική λογοκρισία μέ τόν Ιντονο φεουδαρχικό της χαρακτήρα. * Ο
ποιος γνωρίζει τό μαρξισμό, ξέρει δτι στό σημείο αύτό ό Μάρξ 2- 
;ιε·.νε πιστός στίς πεποιθήσεις του ώς τό τέλος τής ζωής του, δτι 
αύτές ϊχουν γενικότερο χαρακτήρα καί δτι συνδέονται στενά μέ 
τήν Απάντηση πού ϊδωσε στό «έρωτηματολόγιο» τής κόρης του 
σχετικά μέ τό ποιά βασική Αρχή θεωρεί σπουδαιότερη. ΣΑν Ανώ
τατη Αρχή δ ΜΑρξ Αναγνωρίζει τό: de om nibus dubitandum  est*. 
'Ο ποιος δέν Αντιλαμβάνεται τή ση>ιασία αύτής τής δόσης καρτε
σιανού σκεπτικισμού, πού προσδίδει στό μαρξισμό τήν Ιδιαίτερη 
γεύση του, Αμφιβάλλω άν θά μπορέσει πραγματικά νά τόν κατα
λάβει.

’ Ας Ακούσουμε τί Ιλεγε δ Μάρξ γ ιά  τήν Ιρευνα τής Αλήθειας 
καί γ ιά  τίς προσπάθειες έπέμβασης σ’ αύτή τήν Ιρευνα:

Ή  Αναζήτηση τής Αλήθειας, πού δέν πρέπει νά παρεμποδί
ζεται Από τή λογοκρισία, χαρακτηρίζεται μέ Ακρίβεια ώς σ ο- 
β α ρ ή καί κ ό σ μ ι α .  Καί ot δυό χαρακτηρισμοί δέν 
Αφοροϋν τό περιεχόμενο τής Ιρευνας, Αλλά μάλλον κάτι πού 
βρίσκεται Ιξω Από τό περιεχόμενό της. ’Εκτρέπουν, εύθύς έξαρ- 
χής, τήν Ιρευνα Από τήν Αναζήτηση τής Αλήθειας καί τής 6- 
ποδεικνύουν νά προσέξει Ιναν άγνωστο τρίτο παράγοντα... Δέν 
είναι άραγε πρώτο καθήκον τοΰ έρευνητή τ?,ς αλήθειας νά

* Πρέπε·. νά άμφιίάλλουμε γιά ί).χ .
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βαδίζει κατευθείαν πρός αύτή, χωρίς νά βλέπει άριστερά ή δε
ξιά ; Μήπως δέν ξεχνώ νά πώ τήν άλήθεια δταν είμαι Υποχρεω
μένος νά μή ξεχνώ ποτέ νά τήν πώ  σέ μιά προδιαγραμμένη 
μ ο ρ φ ή ;.. .

θαυμάζετε τή γοητευτική ποικιλία, τόν άνεξάντλητο πλοϋ- 
το τής φύσης. Δέν Εχετε τήν άπαίτηση νά Εχει τό ρόδο τό δρω- 
|ΐα  τοϋ μενεξέ. ’Αλλά τό πιό πλούσιο πράγμα, τό πνεϋμα, δφεί- 
λει άραγε νά υπάρχει μόνο μ’ 2 ν α τ ρ ό π ο ; . . .  Τ ό  
γ κ ρ ί ζ ο  π ά ν ω  σ τ ό  γ κ ρ ί ζ ο  είναι τό μόνο έπι- 
τρεπτό χρώμα τής έλευθερίας. Κάθε δροσοσταλίδα λαμποκοπάει 
στόν ήλιο μέ χ ίλ ια  χρώματα, άλλά δ ήλιος τοϋ πνεύματος δσα- 
δήποτε άτομα καί δποιαδήποτε άντικείμενα κι δν φωτίσει, πρέ
πει νά δίνει ένα μόνο, τό έπίσημο χρώ μα . . .  Ή  ούσία τοϋ πνεύ
ματος είναι π ά ν τ ο τ ε  ή ί δ ι α  ή ά λ ή θ ε ι α .  Καί 
τί τοϋ προσδιορίζετε έσεΐς σάν ούσία;

Ύ στερα άπό πολλά χρόνια, μετά τό θάνατο τοϋ Μάρξ, ή ήγεσία 
τής γερ|ΐανικής σοσιαλδημοκρατίας δέ συμφωνοΟσε γ ιά  μιά έπα- 
νέκδοση τής κριτικής τοϋ Μάρξ κατά τοϋ Λασάλ. Διεφώνησε δ- 
ξύτατα μέ τόν Έ νγκελ ς, πού μέ τήν εύκαιρία αύτής τής σύγκρου
σης έγραψε στίς 2 τοϋ Μάη 1891 μιά έπιστολή στό Μπέμπελ, δπου 
διαβάζουμε:

Έ σεΐς —  τό κόμμα —  χ ρ ε ι ά ζ ε σ τ ε  τή σοσιαλιστική 
έπιστήμη. ’Αλλά αύτή δέ μπορεΐ νά ζι^σει χωρίς έλευθερία κ ί
νησης. Π ρέπει, έπομένως, νά άνεχθεΐτε δρισμένα δυσάρεστα καί 
τό καλύτερο είναι νά τό κάνετε αύτό μέ άξιοπρέπεια, χωρίς νά 
παραφέρεσθε. Καί ή παραμικρότερη Ενταση —  δέ λέω ρήξη —  
άνά«ιεσα στό γερμανικό κόμμα καί τή γερμανική σοσιαλιστική 
έπιστήμη θά ήταν μιά χωρίο προηγούμενο κακοτυχία καί ντρο
πή . Είναι αύτονόητο δτι ή έπιτροπή καί σύ προσωπικά Εχετε 
καί πρέπει νά Εχετε μιά ή θ ι κ ή  έπιροή πάνω στή N eue 
Z eit καί σέ δλα τά δλλα Εντυπα. ’Αλλά αύτό πρέπει καί μπορεΐ 
νά σδς άρκεΐ. Τό Vorw arts καυχιέται πάντα γ ιά  τήν άπαραβία- 
στη έλευθερία τής συζήτησης, άλλ’ αύτό δέν πολυφαίνεται. Δέ 
μπορεϊτε νά φανταστείτε πόσο αύτή ή ροπή γ ιά  χρησιμοποίηση 
βίας φαίνεται παράξενη σ’ Εναν πού μένει έδώ, στό Εξωτερικό, δ
που οί άνθρωποι Εχουν συνηθίσει νά ζητοϋν, δπως είναι σωστό, 
εύθύνες καί άπό τούς πιό παλιούς ήγέτες 'Αέσα στό ίδιο τό κδμ>ια 
τους. . .  Ά λλω στε δέν πρέπει νά ξεχνάτε δτι σ’ Ενα μεγάλο κόμ
μα ή πειθαρχία δέ μπορεΐ καθόλου νά είναι τόσο αύστηρή δσο 
σέ μιά μικρή αίρεση.

Τό ζήτημα, έπομένως, δέν άφορά μόνο τό νεαρό Μάρξ καί τήν 
προκομμουνιστική περίοδο τοΰ Εργου τών κλασικών τοΰ μαρξισμοϋ.
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Δέν ύπάρχει έδώ καμιά παρηγοριά, τό θέμα είναι πολύ βαθύτερο 
καί σοβαρότερο.

Σημαίνει μήπως αύτό πώς δ μαρξισμός διατυπώνει τό αίτημα 
τής άπόλυτης έλευθερίας στήν περιοχή τής πνευματικής δημιουρ
γ ίας; Είναι μήπως οί περιορισμοί σ’ αύτό τόν τομέα, δπως συναν
τιόνται στίς σοσιαλιστικές χώρες, άποτέλεσμα μόνο λαθών καί 
διαστρεβλώσεων;

Ή  άπάντηση καί στά δύο έρωτήματα πρέπει νά είναι άρνητική, 
άλλά αύτό δέ λύνει τό πρόβλημα.

Στήν περίπτωση τής έπιστήμης καί τής τεχνικής, δηλαδή τής 
πνευματικής δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς ,  έπεμβαίνουν 5υό σειρές 
νομοτελειών καί συναφών μ’ αύτές αιτημάτων: έκεΐνες πού άνα- 
φέρονται στήν έπιστήμη καί τήν τέχνη αύτές καθεαυτές καί κείνες 
πού άναφέρονται στή λειτουργία τους μέσα σ τ ή ν  κ ο ι ν ώ 
ν ί α. Συνδέονται μεταξύ τους, άλλά δέν ταυτίζονται καί αύτό 
προκαλεΐ τίς πιό ποικίλες συγχύσεις καί έπιπλοκές.

Είναι άναμφισβήτητο γεγονός δτι οΐ καλύτερες προϋποθέσεις γιά  
τήν -άνάπτυξη τής έπιστήμης καί τής τεχνικής είναι ή διαπάλη τών 
Ιδεών καί ή άνεμπόδιστη συζήτηση. Γ ιά τόν άπλούστατο λόγο δτι 
έδώ πρόκειται γ ιά  Ινα τομέα κατ’ έξοχήν τής δημιουργίας, πού τό 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι δτι κανένας δέν ξέρει ή δέν 
μπορεΐ νά ξέρει έκ τών προτέρων τά άποτελέσματα καί δτι δ μο
ναδικός δρόμος πού δδηγεϊ στήν άλήθεια είναι δ δρόμος τής συνε
χούς άναμέτρησης άντίθετων απόψεων πού ή άλήθεια τους συνε
χώς έλέγχεται |j i  τό κριτήριο τής πρακτικής. Αύτή είναι ή ψυχή 
τής διαλεκτικής καί θά Ιπρεπε νά τή σέβονται προπάντων οί μαρ
ξιστές.

Ά ν  Ιται Ιχουν τά πράγματα —  καί χωρίς άμφιβολία Ιτσι Ιχουν
—  τότε κάθε έπέμβαση ά π ’ I  ξ ω στά ζητήματα τής έπιστή
μης καί τής τέχνης, μέ τήν ϊννοια ένός περιορισμοϋ τής έλευθε
ρίας τής Ικφρασης, τών συζητήσεων, τών πειραματισμών κλπ., εί
ναι έ π ι ζ ή μ ι α γ ιά  τήν άνάπτυξή τους. Ή  άντίθετη θέση, 
πού δικαιολογεί μιά τέτια έπέμβαση μέ τήν άνάγκη νά παραμερι
στούν, ώς έμπόδια σ’ αύτή τήν άνάπτυξη, σφαλερές θεωρίες ή Αν
τιδραστικές άπόψεις, δέν άντέχει στήν κριτική. Ά ν  παραβλέψουμε 
δρισμένες άκραΐες καί χοντροκομμένες περιπτώσεις, αύτή ή θέση 
προϋποθέτει δτι ύπάρχουν άνθρωποι καί Ιδρύματα, πού τάχα «αύ- 
τεπάγγελτα» ξέρουν αύτό πού κανένας άκόμα δέν ξέρει, τί είναι 
δηλαδή ή άλήθεια. Είναι, πράγματι, παράξενο νά θέλεις ν’ άντικα- 
ταστήσεις μέ διατάγματα τήν άναζήτηση τής άλήθειας, πού μπο- 
ρεϊ νά πραγματοποιηθεί μόνο στήν πάλη, συχνά μέ δοκιμές καί 
πλάνες. IIάνω σέ ποιά βάση: Στό κάτω κάτω, Ινα τέτιο τρόπο ί· 
νέργειας θά μπορούσε κανείς νά τόν συγχωρήσει σέ θρησκευόμε
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νους άνθρώπους, ποτέ δμως σέ μαρξιστές. Γ ιά τούς μαρξιστές πρέ
πει νά Ισχύει τό άξίωμα δτι Επιστημονικά Εργα πραγματοποιούνται 
μόνο μέ τίς  Ε ρ ε υ ν ε ς  τ<Βν Ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν  καί κ α λ 
λ ι τ ε χ ν ι κ ά  Εργα μόνο μέ τίς ά ν α ζ η τ ή σ ε ι ς  τών 
καλλιτεχνών. Ά λ λά  αύτοί, οί έπιστήμονες καί ot καλλιτέχνες, πρέ
πει νά Εχουν σάν υπέρτατη άρχή τους τόν καρτεσιανό σκεπτικισμό 
πού συνιστα δ Μάρξ: de om nibus dubitandum  est. “Ο χ ι  δόγ
ματα, δ χ  ι άπολιΟωμένες ιδέες, δ λ α  πρέπει νά ξαναε- 
λέγχονται, δταν τά γεγονότα φαίνονται ν’ άμφισβητοΟν τίς Ισχύου- 
σες Αντιλήψεις.

Ή  κατάσταση θά ήταν έξαιρετικά άπλή καί ξεκάθαρη, άν ή 
Επιστήμη καί ή τέχνη Αναπτύσσονταν στό κενό. Ό π ω ς  δμως el- 
ναι γνωστό, δέ συμβαίνει αύτό: Αναπτύσσονται μέσα στήν κοινω
νία καί, κατά συνέπεια, δχι μόνο ή κοινωνία Επιδρά στήν άνάπτυ- 
ξή τους, άλλά καί, Αντίστροφα, ή Επιστήμη καί ή τέχνη άσκοϋν φα
νερή Επίδραση στήν έξέλιξη τής κοινωνίας. Καί Εδώ άρχίζουν οΐ 
Επιπλοκές καί ot συγκρούσεις, γιατί αύτό πού άπό τήν άποψη τής 
μιάς γραμμής Ανάπτυξης είναι καλό καί Επιθυμητό δέν είναι πάν
τοτε παραδεκτό Από τήν άποψη τής άλλης καί μπορεϊ μάλιστα, σ’ 
αύτό τό πλαίσιο Αναφοράς, νά είναι σαφώς Επιζήμιο. Ά ρ ισ τες 
προϋποθέσεις γ ιά  τήν άνάπτυξη τής Επιστήμης καί τής τέχνης 
Εξασφαλίζει ή Απόλυτη έλευθερία συζήτησης, δπου δ λ e ς ot 
τάσεις μποροϋν νά Εκφράζονται, γ ιατί καί ot πιό σφαλερές ή  Αντι
δραστικές Απόψεις πιθανό νά περιέχουν Ενα κόκκο Αλήθειας, ή 
τουλάχιστον όριαμένες είδικές πτυχές τοΟ προβλήματος, πού δέ 
βρίσκονται ΑλλοΟ κα ί δίνουν νέα κίνητρα γ ιά  στοχασμό Επηρεά
ζοντας Ετσι τό τελικό πολιτιστικό Επίτευγμα. Γ ιά τούς λόγους αύ
τούς άξίζει τόν κόπο νά ΕκτεθοΟμε στόν κίνδυνο μιάς μόλυνσης ά
πό βλαβερά στοιχεία σφαλερών θεωριών, γ ιατί δ όργανισμός τής 
Επιστήμης δπωσδήποτε θά τά «Αποβάλλει», άλλά σέ άντάλλαγμα θά 
άποροφήσει Επωφελώς τά θετικά στοιχεία καί κίνητρα. Τό σπου
δαιότερο, ώστόσο, είναι δτι άποφεύγοντας τίς τέτιες άπαγορεύ- 
σεις, προλαβαίνουμε τόν κίνδυνο νά μή σταματήσει ή λογοκρισία 
σέ δ,τι είναι δλοφάνερα σφαλερό καί Αντιδραστικό. Ποιός μπορεϊ, 
άλλωστε, νά πει δτιδήποτε άπό πρίν πάνω σ’ Ινα τέτιο θέμα δπου 
μόνο στήν πράξη Αποκαλύπτει διαρκώς τήν πραγματική του ύφή;

’Εδώ δμως παρεμβαίνει δ πολιτικός καί προβάλλει τό βέτο του. 
Καί μέ τό δίκιο του, γ ιατί άπό κοινωνική άποψη τοΟτα τά προ
βλήματα δέν είναι Αφηρημένα οδτε Αδιάφορα. Μιά σφαλερή ή κοι
νωνικά άντιδροκστική θεωρία, πού διαμορφώνει τήν Ιδεολογία τοΟ 
άνθρώπου, Επηρεάζει τήν ίστορική μορφή τής κοινωνίας. Ά λ λά  
αύτό είναι κάτι πού δέ Οά τό δεχθεί κανένας ύπεύθυνος γ ιά  τήν 
έξέλιξη τής κοινωνίας. Οδτε στήν περίπτωση πού ύπερασπίζει τίς
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παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις ένάντια σέ έπιστημονικές θεω
ρίες ή ένάντια -σέ έπαναστατικές Ιδέες έκφρασμένες μέσω τής τέ
χνης, οδτε στήν Αντίστροφη περίπτωση. Έ ξαιτίας τών κοινωνικών 
συνεπειών τής έπιστήμης καί τής τέχνης, δ έ ν  μπορεΐ οδτε 
π ρ έ π ε ι  νά έφαρμοστεΐ στήν πράξη τό σύνθημα τής ά π  ό - 
λ υ τ ή ς  έλευθερίας. Γ ιατί κάτι τέτιο θά ήταν άπό κοινωνική 
άποψη έπιζήμιο.

Υ πάρχει, λοιπόν, μιά έκδηλη -σύγκρουση άνάμεσα στήν καθαρά 
πολιτιστική καί τήν κοινωνική πλευρά τής άνάπτυξης τής έπιστή- 
μης καί τής τέχνης. Π ώ ς πρέπει νά φερθούμε σέ μιά τέτια κατά
σταση; Ειδικότερα, πώς πρέπει νά άντιδράσει Ινας μαρξιστής πο
λιτικός ;

Πρίν άπ’ δλα δφείλει νά τχεφτεΐ δτι άπό τήν άποψη τής άνά
πτυξης τής κ ο υ λ τ ο ύ ρ α ς  κάθε έπέμβαση άπό τήν πλευρά 
του, πού περιορίζει τήν έλευθερία τής έπιστημονικής καί καλλιτε
χνικής δημιουργίας, είναι έ π  ι ζ  ή μ ι α , καί στήν περίπτω
ση άκόμα πού θά ήταν δ ι κ α ι ο λ ο γ η μ έ ν η  ά π ό  κ ο ι 
ν ω ν ι κ ή  ά π ο ψ η  ή άκόμα καί άναγκαία. ’Οφείλει, έπομέ
νως, σέ κάθε περίπτωση νά μπορεΐ νά δ ι κ α ι ο λ ο γ ή σ ε ι  
τήν έπέμβασή του καί νά μήν ένεργεΐ μέ τή μακάρια πεποίθηση δτι 
άσκεΐ σωτήρια έπίδραση στήν άνάπτυξη τής έπιστήμης καί τής τέ
χνης. Γιατί κάτι τέτιο δέ συμβαίνει καί, έπομένως, θά πρέπει νά 
τηρείται ή έλάχιστη άξιωματική άρχή: μ ή ν  έ π ε μ β α ί -  
ν ε ι ς  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  ά π ’ δ, τ ι  ε ί ν α ι  ά ν α γ -  
κ α ΐ ο. Στούς μαξιμαλιστές μπορεΐ αύτό νά φανεί πολύ λίγο άλ
λά τί πρόοδος δέ θά πραγματοποιούνταν 4ν οί πολιτικοί υιοθετού
σαν αύτή τήν άρχή;

Ή  δικτατορία τοΰ προλεταριάτου έπέβαλε περιορισμούς στήν έ
λευθερία τής έπιστήμης καί τής τέχνης, γ ιατί άναγκάστηκε άπό 
τήν κοινωνική πάλη. Αύτό, πρέπει νά τό πούμε καθαρά καί ά- 
νοιχτά, δέν είναι ντροπή. Κι δσο γ ιά  τήν κριτική πού γίνεται 
άπό τήν άστική πλευρά, μποροΰμε νά τήν άντιμετωπίσουμε ήρεμα 
μέ περιφρόνηση: γ ιατί πρέπει νά έχει κανείς, πραγματικά, με
γάλο θράσος ή στ’ άληθινά Ιησουιτική ύποκρισία γ ιά  νά βλέπει τό 
κάρφος στό μάτι τοΰ άλλου, δταν Εχει δοκάρι στό δικό του. Δέ 
σκοπεύω νά πληρώσω μέ τό ίδιο νόμισμα. Αύτό θά ήταν εδκολο 
παιχνίδι, άλλά δέ θά άξιζε τόν κόπο στά πλαίσια τέτιων άναλύ- 
σεων, δπως ot δικές μας. Τό ζήτημα αύτό δέ μάς ένδιαφέρει, έ- 
πειδή κάποιος άπ’ έξω μάς έπικρίνει, άλλά έπειδή πρόκειται γ ιά  
έσωτερική τροχοπέδη στήν έςέλιξή μας, γ ιά  κάτι πού μάς πο
νάει Ιμάς τούς ίδιους.

"Ετσι λοιπόν έπιβάλαμε περιορισμούς στήν έλευθερία τής πνευ
ματικής δημιουργίας, γ ιατί διεξάγονταν μιά κοινωνική πάλη καί
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είμασταν πολύ άδύνατοι ώστε νά άφήσουμε στούς άντιπάλους μας 
πλήρη έλευθερία δράσης. Αντίπαλος δέν ήταν μόνον αύτός πού 
πυροβολούσε μέ τό δπλο, άλλά καί κείνος πού κινητοποιούσε τά 
μυαλά τών άνθρώπων έναντίον μας. ΟΕ άστικές οικονομικές, φιλο
σοφικές καί κοινωνιολογικές θεωρίες μάς μάχονταν συχνά μέ με
γαλύτερη έπιτυχία άπ’ δ,τι ή άνοιχτή πολιτική ζύμωση. Καί τ£ 
νά πούμε γ ιά  τό θέατρο, τόν κινηματογράφο, τό μυθιστόρημα, άκό
μα καί τήν ποίηση; A la  guerre comme & la  guerre. Μέ τήν προϋ
πόθεση δτι τούς τέτιους περιορισμούς δέν τούς βλέπουμε σάν κά- 
ποια άρετή, άλλά σάν μιά άνάγκη, μιά π ρ ό σ κ α ι ρ η  καί 
θλιβερή άνάγκη —  τό πράγμα είναι δλοκάθαρο καί μποροΟμε 
στούς φιλελεύθερους ύποκριτές νά άπαντήσουμε παραπέμποντάς 
τους μόνο στήν ιστορία τών δικών τους θεσμών, θ ά  καταργήσου
με κάποτε αύτούς τούς περιορισμούς; Φυσικά, στό βαθμό πού θά 
σταθεροποιείται τό σύστημά μας καί ή άντίπαλη ιδεολογία θά χά 
νει τήν πρακτική της σημασία.

Πάντως, τό θέμα δέν είναι τόσο οί Ιδιοι οί περιορισμοί, δσο ή ύ- 
περβολή ζήλου στήν έφαρμογή τους, ή άλλοτρίωσή τους. Έ χουμε 
νά κάνουμε μέ δυό τουλάχιστο περιπτώσεις: δταν οί περιορισμοί τής 
έλευθερίας έπιβάλλονται σέ μή ιδεολογικούς τομείς καί δταν ot 
περιορισμοί, πού έπιβάλλοντα: στίς έχθρικές τάσεις, έπεκτείνον- 
ται στό δικό μας στρατόπεδο, στό μαρξισμό.

Είναι ευνόητος δ λόγος πού γίνεται έπέμβαση στήν περίπτωση 
άπόπειρας διάδοσης έχθρικών οίκο νομικών, κοινωνιολογικών καί 
άλλων θεωριών. Αύτές οί θεωρίες είναι μέρος τής ιδεολογίας, δια
μορφώνουν τήν Ιδεολογική συνείδηση τών μαζών καί συνδέονται 
έτσι μέ τήν πολιτική καί τήν πολιτική πάλη. Μπορεΐ στήν περίπτω
ση τών κοινωνικών έπιστημών καθώς καί τής φιλοσοφίας νά ίχ ε ι δ 
πολιτικός δρισμένες άρμοδιότητες καί μερικές φορές (λ.χ. στήν οι
κονομία ή τήν κοινωνιολογία) h πρακτικός μπορεΐ νά Ιχε ι δρισμένη 
ύπεροχή άπέναντι στό θεωρητικό. ’Αλλά τί μπορεΐ νά πεί καί νά ξέ
ρει δ πολιτικός στόν τομέα, άς ποΟμε, τής φυσικής, τής χημείας ή 
τής βιολογίας; Φυσικά τίποτε, ή έπέμβασή του έδώ είναι δλότελα 
άδικαιολόγητη, άκόμα καί άπό κοινωνική άποψη, καί τά άποτελέ- 
σματά της είναι συνήθως άξιοθρήνητα: οί περιορισμοί τής έλευθε
ρίας τών έρευνών Ιχουν σάν έπακόλουθο τή διακοπή τής έξέλι
ξης τής έπιστήμης καί, μελλοντικά, καί τής πρακτικής.Καί αύτά 
πρέπει πολύν καιρό νά τά πληρώνουμε.

Είναι έπίσης εύνόητο γ ιά  ποιό σκοπό παίρνονται μέτρα στήν πε
ριοχή τής τέχνης, δταν τό θέατρο, δ κινηματογράφος, ή λογοτε
χνία , κλπ., χρησιμοποιούνται γ ιά  τή διενέργεια έχθρικής πολιτι
κής προπαγάνδας. ’Αλλά πρός τί νά έπεμβαίνουμε στόν τομέα τής 
«μή σημαίνουσας» τέχνης, δπως ή μουσική, ή άφηρημένη ζωγρα
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φική, ή Αρχιτεκτονική, κλπ., &ηλ<χδή στόν τομέα τών τεχνών πού 
δέν είναι φορείς συγκεκριμένων νοημάτων, καί πού Απ’ αύτές δ πο
λιτικός ώς πολιτικός δέν καταλαβαίνει γενικά τίποτε;

Τέλος είναι φανερό γ ιά  ποιό λόγο καί γ ιά  ποιό σκοπό δ μαρξι
στής πολιτικός έπεμβαίνει στήν έλευθερία τών διανοουμένων καί 
τήν περιορίζει, δταν αύτοί έκπροσωποϋν Αντίθετες Ιδεολογίες καί 
χρησιμοποιούν τή γλώσσα τής έπιστήμης καί τής τέχνης γ ιά  νά 
διαδόσουν έχθρικές πολιτικές άπόψεις.

Ά λ λά  ποιός είναι δ λόγος καί δ σκοπός πού δ μαρξιστής πολι
τικός πρέπει νά έπεμβαίνει καί νά περιορίζει τήν έλευθερία τής 
συζήτησης καί τής Εκφρασης τών έπιστημόνων καί τών καλλιτε
χνών πού ξεκινοϋν άπό μαρξιστικές θέσεις, παρόλο πού ξέρει, καί 
μάλιστα δ Ιδιος τό λέει, δτι χωρίς έλευθερία συζήτησης καί έρευ
νας δ μαρξισμός Αποστεώνεται καί παύει νά άναπτύσσεται; Γιατί 
Αντιτάσσεται στήν έ/μφάνιση σχολών μέσα στό μαρξισμό, γιατί έ- 
νεργεϊ σάν νά ήταν δυνατή μιά μονολιθικότητα, δηλαδή μιά πλή
ρης ταυτότητα τών Απόψεων δλων τών μαρξιστών; Τόσο ή Ιστορία 
δσο καί ή σημερινή Ανάπτυξη τοΟ μαρξισμοϋ σέ παγκόσμια κλίμα
κα Ερχεται σέ όξύτατη Αντίθεση μ’ αύτό. Καί νά σκεφτεϊ κανείς 
δτι διακηρύττουμε πώς ύπάρχουν έθνικές Ιδιομορφίες στόν τομέα 
τών ιδεών, πράγμα πού είναι ταυτόσημο μέ τήν παραδοχή διαφορε
τικών σχολών σκέψης, βασισμένων στίς έθνικές παραδόσεις καί 
τόν έθνικό χαρακτήρα.

Σ ’ αύτά καί σέ παρόμοια έρωτήματα Αρμόδια νά Απαντήσει εί
ναι κυρίως ή κοινωνική καί ή Ατομική ψυχολογία. Ά λ λά  κάτι 
μπορεί νά προσθέσει καί ή κοινωνιολογία, πού άσχολεΐται μέ τήν 
Αλλοτρίωση τής έξουσίας. Μήπως δέν είναι Αλήθεια δτι ή έπέμ- 
βχση <πά ζητήματα τής κουλτούρας (στηριγμένη στήν δχι Αβάσιμη 
άποψη δτι οί δημιουργοί πολιτιστικών Αξιών δέν είναι ούδέτεροι 
στήν ιδεολογική πάλη καί κάποτε δείχνουν πώς τούς λείπει ή πο
λιτική όξυδέρκεια καί δ κοινός νοΟς) είχε Αρχίσει νά δείχνει σα
φείς τάσεις γ ιά  έπέκταση; Φυσικά, έδώ, συνεργοϋν μιά σειρά άπό 
παράγοντες: σφαλερή έκτίμηση τής σχέσης κουλτούρας καί πο
λιτικής, έξίσου λαθεμένη μεταφορά τών μεθόδων πολιτικής πά
λης στόν τομέα τής κουλτούρας, λαθεμένη έπέκταση τών κριτη
ρίων άπό τούς ιδεολογικούς χώρους στήν έπιστήμη καί τήν τέ
χνη γενικά, κλπ. Ά λλά  τό σημαντικότερο ρόλο τόν παίζει έδώ έ
να δρι>σμένο στερεότυπο μοντέλο πολιτικής έξουσίας καί δημοκρα
τίας, πού πηγάζει άπό μιά διαστρεβλωμένη έρμηνεία τής δικτατο
ρίας τοϋ προλεταριΑτου —  σύμφωνα μέ τήν δποία ή κομματική 
κ α θ ο δ ή γ η σ η  ταυτίζεται μέ τή διοικητική έπέμβαση καί 
■Γίς έ ν τ ο λ έ ς Από τΑ πάνω σέ ζητήματα δπου αύτές είναι 
ν«ί έπιζήμιες καί πολιτικά άνώφελες.
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Δέν είναι 6 τότ.ος έδώ γ ιά  διεξοδική άνάλυση αύτοϋ τοϋ έλκυστι- 
κοϋ καί πολύπλοκου προβλήματος, άπλά τό σημειώνω. Σημασία 
έχει τό συμπέρασμα: άπό τήν άποψη τοϋ μαρξισμοϋ δέν ύπάρχει 
κανένας λόγος νά περιορίζουμε τήν έλευθερία τών δημιουργών πο
λιτιστικών άξιών, μέ έξαίρεση μιά μεταβατική περίοδο, δπου λό
γοι πολιτικής φύσης έπιβάλλουν μιά έπέμβαση σέ κείνους τούς 
τομείς τής πνευματικής δημιουργίας, πού έπηρεάζουν τήν πολιτική 
πάλη. ’Αντίθετα, ιδεώδες τοϋ κομμουνισμού είναι ό άνθρωπος πού 
άναπτύσσει δλόπλευρα τήν προσωπικότητά του, δηλαδή δ άνθρω
πος δ λυτρωμένος άπό τούς περιορισμούς έκείνους τής έλευθερίας 
πού έπιβάλλονται άπό τήν άλλοτρίωση στήν ταξική κοινωνία. Ά ν ,  
έπομένως, ύπάρχουν στό σοσιαλισμό τέτιοι περιορισμοί τής έλευ
θερίας, πρέπει νά ξεπεραστοϋν δσο τό δυνατό πιό γρήγορα.

Ά πό  τά παραπάνω βγαίνουν δυό συμπεράσματα γ ιά  τήν πρα
κτική δράση.

Τό πρώτο πού αφορά έκείνους πού άσκοϋν τήν έξουσία στό σο
σιαλισμό καί άσχολοϋνται μέ τήν πολιτιστική πολιτική, είναι δτι 
δέν πρέπει ποτέ νά έπιβάλλουν περιορισμούς τής έλευθερίας πέρα 
άπ’ δ,τι είναι άπόλυτα άναγκαΐο καί ποτέ νά μή συγχέουν τή διεύ
θυνση τών πολιτιστικών ύποθέσεων μέ τό δικαίωμα νά κανοναρχούν 
άπό τά πάνω τά έπίμαχα έπιστημονικά καί καλλιτεχνικά ζη 
τήματα.

Τό δεύτερο συμπέρασμα, γιά τούς καλλιτέχνες καί διανοούμε
νους, είναι δτι δφείλουν νά έχουν έπίγνωση τής σύνδεσης πού ύ- 
πάρχει άνάμεσα στήν κουλτούρα καί τήν πολιτική καί νά χειρίζον
ται τά προβλήματα τής έπιστήμης καί τής τέχνης μέ άπόλυτη 
συναίσθηση τής ευθύνης τους γ ιά  τίς πολιτικές συνέπειές τους. 
Συνάμα, δμως, δφείλουν νά ένεργοϋν μέ τήν πεποίθηση δτι ή δια
πάλη τών άπόψεων έχει σάν τελικό στόχο τήν άνεύρεση τής άν- 
τικειμενικής αλήθειας. Αύτή τήν πεποίθηση πρέπει νά τήν Υπερα
σπίζουν μέ πλήρη συνείδηση δτι τό λειτούργημα τών δημιουργών 
στόν τομέα τής κουλτούρας καί τής τέχνης είναι μιά άποστολή πού 
συνεπάγεται τήν ήθική εύθύνη γ ιά  τή σωστή χωρίς συμβιβα
σμούς έκπλήρωσή της. Ό  Μπρέχτ κάνει λόγο γ ι’ αύτό τό θέμα 
στό συγκλονιστικό μονόλογο τοϋ «Γαλιλαίου» του. Δέν πιστεύω 
δτι θά μποροϋσε κανείς νά τό διατυπώσει πιό δμορφα οδτε δτι 
χρειάζεται νά προσθέσουμε κάτι.

Ά κόμα κι ένας έμπορος μαλλιοϋ πρέπει νά ένδιαφέρεται 
δχι μόνο ν’ άγοράζει φτηνά καί νά πουλάει άκριβά, άλλά καί 
νά διεξάγεται τό έμπόριο τοϋ μαλλιοϋ άνεμπόδιστα. Έ χ ω  τή 
γνώμη πώς καί ή άσκηση τής έπιστήμης άπαιτεϊ, άπ’ αύτή τήν 
άποψη, ξεχωριστή παλικαριά. Συναλλάσσεται μέ τή γνώση
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πού κερδήθηκε μέ τήν άμφιβολία. Προμηθεύοντας σέ δλους 
γνώση γ ιά  τό καθετί έπιδιώκει νά τούς κάνει δλους ν’ άμφι- 
βάλλουν. . .  Σάν έπιστήμονας είχα  μιά μοναδική εύκαιρία. Στήν 
έποχή μου, ή Αστρονομία Ιφτασε ώς τήν άγορά. Σέ τοΟτες τίς 
δλότελα έξαιρετικϊές συνθήκες, ή σταθερότητα ένός άνθρώπου 
θά μπορούσε νά συγκλονίσει τόν κόσ μο.. .  Πρόδωσα τό έπάγ- 
γελ|ΐά μου. “Ενας άνθρωπος πού κάνει δ,τι έκανα έγώ, δέ μπο
ρεΐ νά είναι ανεκτός στίς γραμμές τής έπιστήμης.

Ποιό είναι τό σπουδαιότερο, τό άτομο ή ή έπιστήμη; Τήν ίδια 
στιγμή πού προτείνουμε μιά τέτια έπιλογή κλείνουμε τό δρόμο γ ιά  
μιά  λογική λύση τού προβλήματος. Πόσες φορές, στήν ιστορία 
τής σκέψης, μιά λαθεμένη τοποθέτηση τού προβλήματος δέν άπο- 
δείχτηκε τό πιό μεγάλο έμπόδιο γ ιά  τήν πρόοδο τής έρευνας! Στή 
βάση, άκριβώς, ένός έτσι τοποθετημένου προβλήματος ευδοκιμούν 
τά συνθήματα τού είδους «δ άνθρωπος ένάντια στήν Ιστορία».

Παραμένει, ώστόσο, γεγονός δτι διάφορες θεωρίες γ ιά  τόν άν
θρωπο καί τήν κοινωνία έχουν πραγματευθεΐ τό πρόβλημα, τοπο
θετώντας το μ ’ αύτό τόν τρόπο, καί φυσικά κατέληξαν σέ διαφορε
τικές άπαντήσεις, πού άλλες δίνουν τό προβάδισμα στό άτομο καί 
άλλες στήν κοινωνία.

Στό καλύτερο, κατά τή γνώμη μου, άν καί λιγότερο γνωστό 
βιβλίο τού Ή λία  Έρενμπουργκ «Ή  πολυτάραχη ζωή τοϋ Λάσικ 
Ρόιτσβαντς» ύπάρχει ένα άπόσπασμα γ ιά  τό άτομο καί τήν Ιστο
ρία, πού άν καί λακωνικά διατυπωμένο άξίζει πολλές φιλοσοφικές 
πραγματείες. Ό  Ρόιτσβαντς, υστέρα άπό πολλές περιπέτειες, ταξι
δεύει γ ιά  τήν Τούλα καί Ινας συνταξιδιώτης του τού διηγιέται τήν 
ιστορία κάποιου δόκτορα Ροστόβτσεφ άπό τό Μπιελογκόροντ, πού 
οί λευκοί τόν είχαν μπερδέψει μ ’ Ιναν άλλο Ροστόβτσεφ, πρά
κτορα τής Τσεκά καί τόν είχαν σκοτώσει. Καί δ συνταξιδιώτης 
προσθέτει:

«Τί τά  θέλετε, αύτή είναι ή έποχή μας. Δέν ύπάρχει λόγος 
ν’ άγανακτεΐ κανείς. Ό π ο υ  κόβονται δέντρα, είναι φυσικό νά 
έκσφενδονίζονται πελεκούδια».

Ό  Ρόιτσβαντς δέν κρατήθηκε άλλο. Σάν χείμαρρος ξεχείλισε 
άπό τό στό*ια του τό άνθρώπινο κατηγορητήριο ένάντια στήν ιστο
ρία:

« . . .  *Οταν ή έκατό τά έκατό Ιστορία κάνει περίπατο στούς 
δρόμους, τότε στόν κοινό άνθρωπο δέ μένει άλλο παρά νά πε- 
θάνει άμέσως μέ τά μάτια πλημμυρισμένα άπό ένθουσιασμό. Αύ
τό είναι άπλό σάν τό Ινα καί Ινα κάνουν δυό, πού τό καταλα
βαίνει δ καθένας. Ά λ λά  έσύ κι έγώ δέν είμαστε παγκόσμια ίστο-
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ρία. Εϋμαστε μονάχα δυστυχισμένοι συνταξιδιώτες σ’ Ινα άπό 
τά  πολλά βαγόνια μέ τά  σανιδένια καθίσματα καί μπορούμε νά 
ρωτήσουμε κοφτά: Γ ιά ποιό λόγο δ άνώνυμος γιατρός ϊπρεπε 
νά πληρώσει γ ιά  μ ιά  μεγάλη Ιστορική έποχή; Ίσ ω ς  αύτός δ 
γιατρός νά είχε άγαπημένα παιδάκια. Ί σ ω ς  νά ήθελε νά ζή- 
σει άλλα είκοσιπέντε χρόνια. "Εχεις μήπως τή γνώμη πώς δταν 
σκοτώνουν Ιναν άνθρωπο καί βάνουν πάνω του μιά έλεεινή σφρα
γίδα , σάν νά μήν ήταν τό πτώμα ένός ζωντανού δντος, άλλά 
Ινα άπλό νούμερο ένός θαυμαστού μέλλοντος, παύει τό αίμα νά 
είναι αίμα;»

Τό πρόβλημα, έπομένως, τοποθετήθηχε όλοκάθαρα καί θ α ρ 
ρ α λ έ α  στό βολταιρικό δφος τοΰ «’Αγαθούλη»: έχουμε τό δι
καίωμα νά θυσιάζουμε τό άτομο ατούς Ανώτερους σκοπούς τής Ιστο
ρίας;

Ό  Ρόιτσβαντς άπαντά σ’ αύτό τό έρώτημα, μ’ Ινα δχι —  καί 
τήν άπάντηση τή δίνει μέ τή νόστιμη Ιστορία του τοΰ Ζαντίκ άπό 
τό Μπερντίτσεφ, πού παραλίγο νά πείσει τόν καλό θεό  δτι ήταν 
άνάγκη νά στείλει στή γή  τό Μεσσία γ ιά  νά σώσει τήν Ανθρωπό
τητα, Αλλά πού Αναγκάστηκε νά διακόψει τήν Αγόρευσή του, γ ια 
τί ή Απουσία του θά παρέτεινε τό χρόνο τής νηστείας κι Ιτσι θά 
κινδύνευε ή ζωή τοΰ φτωχοΰ Χέρς.

Καί είπε ό Ζαντίκ στό θεό :

Μπορεί νά είναι κουταμάρα αύτό πού κάνω τώρα. θ ά  ϊπρε- 
πε νά σέ πείσω δτι δέ μπορούμε νά περιμένουμε περισσότερο. 
Κ αί τότε θά ίπρεπε νά σώσεις δλο τό Ανθρώπινο γένος. ’Αλλά 
αύτή τή στιγμή δέ μπορώ νά μακρύνω τή συνομιλία μαζί σου, 
γ ιατί δέν Ιχω  καιρό. ’Αν μείνω άκόμα Ινα λεπτό στόν ούρανό, 
6ά πεθάνει χωρίς άλλο ό γέρο - Χέρς, αύτός πού πλένει τά  συ- 
χαμερά ροΰχα δλου τοΰ Μπερντίτσεφ. Καί ποΰ βρίσκεται γραμ
μένο πώς έγώ Ιχω  τό δικαίωμα νά θυσιάσω τή ζωή τοΰ γερο - 
Χέρς γ ιά  τήν εύτυχία όλόκληρου τοΰ άνθρώπινου γένους;

Τό έρώτημα Ιχε ι φιλοσοφική καί πρακτική σημασία. Καί θά 
Ιπρεπε νά τό ϊχουν θέσει στόν έαυτό τους δλοι δσοι βρέθηκαν στή 
δύσκολη θέση νά διαλέξουν άνάμεσα στό άτομο καί τό γενικό κα
λό. Καί δ φαινομενικός Ανθρωπισμός τής Απάντησης πού δόθτριε έ
δώ τήν κάνει στήν πρώτη ματιά έλκυστική, ένώ στήν πραγματι
κότητα είναι βαθύτατα άντιανθρωπιστική.

Ποΰ βρίσκεται γραμμένο πώς έπιτρέπεται νά πληρώσουμε μέ 
τή ζωή ένός άνθρώπου τήν εύτυχία δλόκληρης τής Ανθρωπότη
τας; Πουθενά. Ά λ λά  μήπως είναι πουθενά γραμμένο δτι Επιτρέ
πεται νά πληρώσουμε γ ιά  τή ζωή καί τήν εύτυχία ένός Ατόμου
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μέ τή ζωή καί τήν ευτυχία Εκατομμυρίων; Ο&τε αύτό είναι πουθε
νά γραμμένο.

Ά ς  πάρουμε Ινα στρατηγό στό μέτωπο πού γ ιά  νά σώσει τό 
στρατό θυσιάζει τό τάγμα πού λαβαίνει τήν άποστολή ν’ Αναχαι
τίσει τήν έχθρική έπίθεση. Έ χ ε ι  τό δικαίωμα νά ένεργήσει Ιτσι, 
νά θυσιάσει τή  ζωή έκατό άνθρώπων γ ιά  νά σώσει χιλιάδες, ίσως 
καί έκατομμύρια, άφοϋ μιά χαμένη μάχη μπορεΐ νά στοιχίσει Α
σύγκριτα περισσότερο άπό τίς  συγκεκριμένες Απώλειες πού ύφίστα- 
σαι σ’ αύτή; Κανένας στρατιωτικός διοικητής δέ θά διστάσει σέ 
μιά τέτια κατάσταση, δταν δέν ύπάρχει άλλος τρόπος νά σώσει τό 
στρατό του. Καί πώς μπαίνει τό ζήτημα άπό ήθική άποψη; Είναι 
Απάνθρωπο, βέβαια, καί βαθύτατα άντιανθρωπιστικό νά θυσιάζεις 
χιλιάδες γ ιά  νά σώσεις δνα άτομο. Ot Απώλειες αύτές δέν είναι 
μιά άφαίρεση, άλλά χιλιάδες ά ν θ ρ ω π ο ι ,  ζωντανά, συγκε
κριμένα άνθρώπινα άτομα.

’Αλλ’ αύτό τό δίλημμα δέν τό άντι<μετωπίζει κανείς μόνο στόν πό
λεμο. Παρόμοιες καταστάσεις παρουσιάζονται συχνά στή ζωή, ιδιαί
τερα στήν πολιτική, δταν ύπάρχει σύγκρουση άνάμεσα στά συμφέ
ροντα ένός άτόμου καί τά συμφέροντα τής κοινωνίας, τών άνθρώ
πινων μαζών. Τ ί μποροΰμε νά πούμε σ’ αύτή τήν περίπτωση γ ιά  
τήν ήθική τών άνθρώπων, πού διακηρύττουν στά σοβαρά τήν προ
τεραιότητα τοϋ άτόμου καί πού όνομάζουν τή στάση τους αύτή άν- 
θρωπισμό; Ό  Ζαντίκ Από τό Μπερντίτσεφ έπιχειρηματολογοΰσε 
εύστροφα Αλλ’ δχι σωστά.

’Ας πάρουμε δμως τήν Αντίστροφη περίπτωση, κι άς δοΟμε έ
κείνους πού έχουν τή  γνώμη πώς τό άτομο δέ σημαίνει τίποτε μπρο
στά στήν κοινωνία. Έ χο υ ν  δίκιο; ’Ασφαλώς δχι, καί ή Ιστορία 
μάς δίδαξε πολύ όδυνηρά ποϋ δδηγοΰν τέτιες άπόψεις καί ιδέες. 
Ε ίχε, χωρίς Αμφιβολία, δίκιο ό Ρόιτσβαντς δταν ρωτούσε: « . . .  Έ 
χεις μήπως τή  γνώμη πώς δταν σκοτώνουν Ιναν άνθρωπο καί βά- 
νουν πάνω του μιά έλεεινή σφραγίδα σάν νά μήν ήταν τό πτώμα 
ένός ζωντανού δντος, άλλά Ινα άπλό νού]ΐερο ένός θαυμάσιου μέλ
λοντος, παύει τό αίμα νά είναι αίμα;».

Τό αίμα δέν παύει νά είναι αίμα, ή δυστυχία τοϋ άνθρώπου δέν 
παύει νά είναι δυστυχία καί δταν άκόμα χύνεται αίμα στό δνομα 
ένός λαμπρού μέλλοντος. Καί γ ιά  τό λόγο αύτό δέν έπιτρέπεται 
ποτέ νά περνούμε άδιάφοροι, ή προφέροντας κούφιες φράσεις, 
μπροστά σ’ αύτό τό αίμα καί σ’ αύτή τή δυστυχία. Τό τίμημα μιάς 
τέτιας πόρωσης μπορεΐ νά είναι πολύ βαρύ, νά είναι Ακόμα κι δ 
έκφυλισμός. Αύτό τόν κίνδυνο πρέπει πάντοτε νά τόν ίχουμε στό 
νοΟ.

Καί τά δυό, έπομένως, μέλη τής διαζευκτικής πρότασης είναι
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λαθεμένα. Έ χ ε ι ,  δμως, νόημα ή Ιδια ή διαζευκτική τοποθέτηση 
τοΟ προβλήματος; Άσφαλώς δχι.

Σέ μιά πολεμική του, σχετικά μέ τό πρόβλημα τής πολιτικής 
χειραφέτησης τών έβραίων, ό Μάρξ έγραφε:

Κάθε χειραφέτηση είναι ή ά ν α γ ω γ ή  τού άνθρώπινου 
κόσμου, τών άνθρώπινων σχέσεων στόν Ι δ ι ο  τ ό ν  ά ν 
θ ρ ω π ο . . .

. . .  Μόνον δταν δ πραγματικός, άτομικός άνθρωπος παίρνει 
πίσω στόν έαυτό του τόν άφηρημένο πολίτη καί σάν άτομικός 
άνθρωπος στήν καθημερινή ζωή του, στήν άτομική έργασία του, 
στίς άτομικές σχέσεις του έχει γίνει ε ί δ ο λ ο γ ι κ ό  δ ν ,  
μόνον δταν ό άνθρωπος άναγνωρίσει καί όργανώσει τίς  «δικές 
του δυνάμεις», σάν κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  δυνάμεις, έτσι πού νά 
μήν ξεχωρίζει π ιά  ή κοινωνική δύναμη, σάν πολιτική δύναμη, 
άπό τόν έαυτό του, μόνο τότε πραγματοποιείται ή άνθρώπινη 
χειραφέτηση1.

Τό έρώτημα «άτομο ή κοινωνία» μπορεΐ νά άνακύψει μόνον δ
ταν ύπάρχει άλλοτρίωση τής κοινωνίας άπό τό άτομο, δταν διαφέ
ρουν τά συμφέροντα τοΰ άτόμου άπό τά  συμφέροντα τής κοινωνίας. 
Σέ μιά τέτια κοινωνία μέ κατακερματισμένα συμφέροντα τό πα
ραπάνω δίλημμα φαίνεται «φυσικό» καί μπορεΐ μάλιστα ν’ άναχθεΐ 
σέ άξίωμα Από μιά φιλοσοφία πού έξυμνεΐ αύτή τήν κατάσταση 
τής κοινωνίας. Ιίρόκειται, δμως, γ ιά  έπίφαση καί μόνο γ ιά  έπίφα- 
ση. Ά ρκεϊ ν’ άλλάξουμε τίς  κοινωνικές σχέσεις, νά έξαλείψουμε 
τήν τραγική διάσπαση τοΰ άτόμου σέ ι δ ι ώ τ η  καί π  ο λ ί - 
τ η, νά πετύχουμε τήν ταύτιση τοΰ ίδιωτικοΰ καί τοΰ κοινωνικού 
συμφέροντος γ ιά  νά χάσει τό νόημά του αύτό τό δίλημμα. Ό χ ι  
γ ιατί —  δπως φοβούνται μερικοί —  παύει τότε τό άτομο νά ύ- 
πάρχει σάν άτομο (λές καί τό άτομο συνίσταται στήν άντίθεση ά
νάμεσα στά συμφέροντά του καί τά  συμφέροντα τής κοινωνίας, λές 
δηλαδή καί δέ μπορούσε νά ύπάρχει τό άτομο παρά μόνο σύμφω
να μέ τό στερεότυπο τής άστικής κοινωνίας), άλλά γ ιατί ή κοι
νωνία παύει νά είναι έχθρική πρός τό άτομο.

Ά ς  ξαναγυρίσουμε στά δυό Ανταγωνιστικά άποφθέγματα: «τό 
άτομο ένάντια στήν Ιστορία» καί «τό άτομο - δημιουργός τής 
Ιστορίας». Καί τά  δυό δέν έκφράζουν μόνο άφηρημένες θεω
ρητικές ίδέες, άλλά καί —  ή μάλλον κυρίως —  στάσεις άπέ- 
ναντι στή ζωή. Γενικεύουν δρισμένες, άντίθετες μεταξύ τους, 
άπόψεις γ ιά  τή σχέση τού άτόμου πρός τήν κοινωνία. Ποιά 
άπό τίς  δυό άπόψεις συμμεριζόμαστε, αύτό τό καθορίζει δχι

4. Κ. Μάρξ, «Τό έβραϊκό ζήτημα». 
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μόνο ή τοποθέτησή μας άπέναντί στήν ταξική κοινωνία καί τίς Αλ
λοτριώσεις της άλλά καί £να εύρύτερο διάπλεγμα άπόψεων —  ή 
άντίληψή μας γ ιά  τόν Ανθρωπο. Αύτή Αποτελεΐ, πρΑγματι, τήν 
Ανώτατη γενίκευση τών προβλημάτων πού συνδέονται μέ τόν άν
θρωπο καί τήν κοινωνία καί ή έπιλογή μιας Από τίς πολλές Αντα
γωνιστικές μεταξύ τους άντιλήψεις γ ιά  τόν Ανθρωπισμό Αποτελεΐ 
τό έπιατέγασμα δλων τών έπιλογών, στή σφαίρα τών Ανθρώπινων 
ζητημάτων. 'Οποιαδήποτε Αντίληψη γ ιά  τόν Ανθρωπισμό είναι, 
έπομένως, τό Αποτέλεσμα, Αλλά συνάμα καί ή βάση τής συμπερι
φοράς μας καί τών σκέψεών ’ίας πάνω στίς άνθρώπινες ύποθέσεις. 
Σ’ αύτό Ακριβώς βρίσκεται ή σημασία τής νίκης μιδς όρισμένης 
Αντίληψης τοΟ Ανθρωπισμοί}, σ’ αύτό βρίσκεται τό νόημα τής πά
λης γ ι’ αύτή τή νίκη.
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Κεφάλαιο 4

Μαρξιστικός Ανθρωπισμός

Τήν έποχή μας μποροΰμε νά τήν όνομάσουμε, χωρίς δισταγμό, 
έποχή τών συγκρουόμενων Ανθρωπισμών. Γ ιατί, σήμερα, δχι μόνο 
παρουσιάζονται πολλά ρεύματα, πού διεκδικούν τήν όνομασία Αν
θρωπισμός, άλλά καί άνταγωνίζονται μεταξύ τους, καί μάλιστα 
άλληλομάχονται. ΖοΟμε σέ μιά έποχή πού λόγω τής δλο καί μεγα
λύτερης σημασίας τοΟ προβλήματος τής άτομικής ζωής, ή πολιτική 
διαπάλη συχνά παίρνει τή μορφή Αλληλοκατηγοριών γ ιά  έλλειψη 
Ανθρωπισμού ή καί γιΑ άντιανθρωπισμό. Τέτιες κατηγορίες δέν Α- 
ποτελούν, βέβαια, Απόδειξη δτι 6 ίδιος δ κατήγορος είναι Ανθρωπι
στής, οδτε καί τόν προφυλάσσουν Από τήν άντικατηγορία. Αύτή 
ή δημοτικότητα τοΰ Ανθρωπισμού καί δ αύξανόμενος άριθμός τών 
παραλλαγών του, πού μάχονται ή μιά τήν Αλλη, ένα {ϊόνο σημαί
νει: δτι δ άνθρωπος, πού ή Γδια ή ύπαρξή του Απειλείται σήμερα 
δσο ποτέ άλλοτε, θέλει τουλάχιστο ν’ Ακούει παρηγορητικά λόγια 
γ ιά  τήν άνθρώπινη εύτυχία.

Ά πό  λόγια γ ιά  τόν άνθρωπο καί τήν εύτυχία του ύπάρχει ά- 
φθονία, Ιδιαίτερα στόν τομέα τής προπαγάνδας. Γ ι’ αύτό Γσως έ
χουν χάσει τώρα τόσο πολύ σέ άξία καί γ ι’ αύτό ot άνθρωποι συγ
κρίνουν μέ τόσο σκεπτικισμό τά λόγια μέ τίς πράξεις. Ή  σύγκρου
ση τών άνθρωπισμών κρίνεται κυρίως στήν πράξη. Ά λ λ ’ αύτό 
δέ σημαίνει πώς ή θεωρία έχει χάσει δλότελα τήν άξία της. Πρώ
τα, γ ιατί ή πράξη, τίς περισσότερες φορές, δέν είναι δλοφάνερη, 
οδτε λύνει άμεσα τά προβλήματα καί, δταν άναφερόμαστε στό 
μέλλον, όφείλουμε νά προσφεύγουμε σέ έρμηνεΐες, έπομένως στή 
θεωρία. Δεύτερο, γ ιατί παρά τήν αύξανόμενη δυσπιστία τού κοι
νού, ot ιδεολογίες έξακολουθούν νά διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο 
στή διαμόρφωση τού πνεύματος καί τών αίσθημάτων τών άνθρώ
πων. Καί άς μήν ξεχνάμε δτι δ κάθε Ανθρωπισμός είναι ιδεολογία.

Ή  Ιδεολογική πάλη, λοιπόν, διεξάγεται στόν τομέα τού άν- 
θρωπισμού. Καί δέν είναι παράξενο δτι ot διάφορες πλευρές άκο- 
νίζουν τά δπλα τους ή τουλάχιστο τά κουρταλούν. Τό παράξενο
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είναι δτι δ μαρξισμός έμεινε τόσον χαιρό μακριά άπ’ αότή τήν 
πάλη, ένώ είναι έξαιρετικά καλά δπλισμένος γ ι’ αύτήν.

Τ ί έννοοϋμε, έδώ, λέγοντας Ανθρωπισμός; Χωρίς άπάντηση σ’ 
αύτό τό έρώτημα, ή συζήτηση —  πού δέν είναι γενικά άπό τίς πιό 
συγκεκριμένες —  άπειλεΐται άπό πλήρη σύγχυση.

Ot λόγιοι εδκολα θ’ άπόδειχναν δτι ή λέξη «άνθρωπισμός» Ιχει 
πολλές σημασίες. Έ τ σ ι είναι πραγματικά, καί δέ σκοπεύω νά 
μπώ στίς λεπτομέρειες μιας σημασιολογικής άνάλυσης τοϋ δρου. 
’Αντίθετα θά προσπαθήσω νά προσδιορίσω άκριβέστερα τήν Εννοια 
τής λέξης, δταν τή χρησιμοποιούμε σέ έκφράσεις δπως «μαρξιστι
κός άνθρωπισμός», «καθολικός άνθρωπισμός» καί άλλες παρόμοιες.

Λέγοντας άνθρωπισμός έννοοΟμε, έδώ, κυρίως Ινα σύστημα στο
χασμών γ ιά  τόν άνθρωπο, πού τόν θεωρεί σάν δπέρτατο άγαθό καί 
έπιδιώκει νά έξασφαλίσει στήν πράξη τίς καλύτερες προϋποθέσεις 
γ ιά  τήν εύτυχία του. Σέ μιά τόσο πλατιά έκδοχή τοϋ άνθρωπι- 
σμοϋ ύπάρχει, φυσικά, θέση γ ιά  διάφορες τάσεις πού άνάλογα μέ 
τόν τρόπο πού άντιλαμβάνονται τό άνθρώπινο άτομο, τήν κοινωνία 
καί τήν άνθρώπινη εύτυχία, καθώς καί μέ τίς έκτιμήσεις τους γ ιά  
τήν άποτελεσματικότητα τών διαφόρων δρόμων πού κατά τήν κρί
ση τους δδηγοϋν σ’ αύτή τήν εύτυχία, δχι μόνο διαφέρουν πολύ 
μεταξύ τους, άλλά μπορεϊ νά είναι καί άμεσα άντιφατικές. Σ ’ αύ
τό δφείλεται ή διαφωνία γ ιά  τό ποιά άπό τίς άντιμαχόμενες πα
ραλλαγές τοϋ άνθρωπισμοϋ είναι ή «γνήσια» ή ή σωστή. Φυσικά 
αύτό έξαρτιέται άπό τούς δρισμούς πού δεχτήκαμε, πού κι αύτοί πά
λι έξαρτιόνται άπό τό φιλοσοφικό σύστημα πού υιοθετήσαμε καί 
άπό τό Αντίστοιχο σύστημα άξιών. Πρόκειται, έπομένως, γ ιά  μιά 
διαπάλη άπόψεων πού αύτή κάθε αυτή, άποσπασμένη άπό τό εύρύ
τερο θεωρητικό πλαίσιο καί άπό τήν πράξη, δέ μάς έπιτρέπει ν’ 
άποφασίσουμε. Μποροϋμε, δμως. νά χρησιμοποιήσουμε τό έπιχεί
ρημα τής άποτελεσματικότητας ένός δρισμένου συστήματος άξιών 
άπό τήν άποψη τοϋ τελικοϋ σκοποϋ καί πού είναι ή δημιουργία 
τών άριστων προϋποθέσεων γ ιά  τήν άνθρώπινη εύτυχία, καί νά 
κερδίσουμε τά μυαλά τών άνθρώπων ύπέρ ένός συστήματος άξιών 
πού συνδέεται μέ μιά δρισμένη έκδοχή τοϋ άνθρωπισμοϋ.

Ό  μαρξισ;ιός είναι άνθρωπισμός, είναι Ινας ρ ι ζ ο σ π α 
σ τ ι κ ό ς  άνθρωπισμός, πού μέ τή θεωρητική του συνέπεια -καί 
τήν δργανική του σύνδεση «ιέ τήν πράξη, μέ τή δράση, ύπερέχει 
άπ’ δλους τούς άντιπάλους του. Αύτό έξηγεί τήν Ιλξη πού άσκεΐ 
σέ δλους τούς καταπιεζόμενους, πού δέ ζητοϋν μόνο λόγια παρη
γοριάς, άλλά πραγματική άπελευθέρωση άπ’ δλα τά  έμπόδια πού 
φράζουν τό δρόμο τους πρός τήν εύτυχία.

Νά είσαι ριζοσπαστικός σημαίνει νά πιάνεις τά πράγματα
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άπό τή ρίζα. ’Αλλά, γ ιά  τόν άνθρωπο, ρίζα είναι ό Γδιος δ 
άνθρωπος. . .  Ή  κριτική τής θρησκείας τελειώνει μέ τή θεω
ρία δτι 6 ά ν θ ρ ω π ο ς  ε ί ν α ι  τ ό  ύ π έ ρ τ α τ ο  
δ ν  γ ι ά  τ ό ν  ά ν θ ρ ω π ο ,  τελειώνει έπομένως μ  έ 
τ ή ν  κ α τ η γ ο ρ ι κ ή  π ρ ο σ τ α γ ή  ν’ ά - 
ν α τ ρ έ ψ ο υ μ ε  δ λ ε ς  τ ί ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  δπου 
δ άνθρωπος είναι Ινα ταπεινωμένο, σκλαβωμένο, έγκαταλειμ- 
μένο, καταφρονεμένο δν . .  . 1

Αύτή, άκριβώς, είναι —  δπως είπαμε έπανειλημμένα —  ή ά 
φετηρία τοϋ μαρξισμοΟ: δ άνθρωπος σάν ύπέρτατο άγαθό καί ή 
πάλη γ ιά  τήν άλλαγή τών κοινωνικών σχέσεων πού ταπεινώνουν 
τόν άνθρωπο. Αύτή ή άφετηρία, πού προσδίδει Ιναν ιδιότυπο χα 
ρακτήρα σέ δλο τό σύστημα σκέψης τοΟ μαρξισμοΟ, καθορίζει καί 
τόν άνθρωπισμό του. Ό  μαρξισμός είναι άνθρωπισμός, άλλά φυσικά 
άνθρωπισμός Ιδιαίτερου τύπου. Τό πρόβλημα είναι νά δείξουμε 
έκείνη τήν ειδοποιό διαφορά πού χαρακτηρίζει τό μαρξιστικό άν- 
θρωπισμό, πού τόν ξεχωρίζει άπό τίς πολλές άλλες ποικιλίες άν- 
θρωπισμοΟ. Έ τ σ ι, δ μαρξιστικός άνθρωπισμός είναι, πρίν άπ’ δλα, 
Ινας Ι μ π ρ ά γ μ α τ ο ς  άνθρωπισμός, δπως τόν δνόμασε κά
ποτε δ Γδιος δ Μάρξ, άν και θά ήταν σωστότερο νά τόν όνσμάσου- 
με ύ λ ι σ τ  ι κ ό γ ιά  νά τόν ξεχωρίσουμε άπό τίς ίδεαλιστικές 
ή άκόμα καί άπό τίς  σπιριτουαλιστικές ποικιλίες άνθρωπισμοΟ. 
Ό  Μάρξ, άλλωστε, τόνιζε Ιδιαίτερα τήν άντίθεση τοΟ Εμπράγματου 
άνθρωπισμοΟ του πρός τό σπιριτουαλιστικό.

Ό  Ι μ π ρ ά γ μ α τ ο ς  ά ν θ ρ ω π ι σ μ ό ς ,  Ιγραφε, 
δέν Ιχε ι στή Γερμανία πιό έπικίνδυνο Ιχθρό άπό τό σ π  ι ρ ι- 
τ ο υ α λ ι σ μ ό  ή τ ό  θ ε ω ρ η τ ι κ ο λ ό γ ο  ι δ ε α λ ι σ μ ό ,  
πού στή θέση τ ο Ο  π ρ α γ μ α τ ι κ ο Ο  ά τ ο μ ι κ ο Ο  
ά ν θ ρ ώ π ο υ  βάζει τήν « α ύ τ ο σ υ ν ε ί δ η σ η »  ή τ ό  
«π ν ε 0 μ  α»'.

Ό  Μάρξ συνδέει έδώ καθαρά τό χαρακτήρα τοϋ άνθρωπισμοΟ 
μέ τήν άντίληψη γ ιά  τό άνθρώπινο άτομο, πού τό πήρε σάν άφε
τηρία: δταν άφετηρία είναι τό πραγματικό, συγκεκριμένο (συγ
κεκριμένο καί άπό τήν άποψη τών κοινωνικών του διασυνδέσεων) 
άνθρώπινο άτομο, τότε δ άνθρωπισμός είναι Ι μ π ρ ά γ μ α τ ο ς ,  
δταν δμως ή άφετηρία είναι ή Ιδεαλιστική θεωρητικολογία γ ιά  
«αύτοσυνείδηση», «πνεϋ(ΐα», κλπ., τότε καί δ άνθρωπισμός πού στη

1. Κ. Μάρξ, «Είοαγωγή ο τήν κριτική τής χεγκελιανής φιλοσοφίας τοΟ 
δικαίου».

2. Κ. Μάρξ, «Ή άγία οίκογένεια·.
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ρίζεται πάνω σ’ αύτό τό βάθρο είναι σ π ι ρ ι τ ο υ α λ ι σ τ ι -  
χ  ό ς.

Είναι δλοφάνερο σέ ποιά άπό τίς δυό πλευρές βρίσκεται δ Μάρξ: 
μόνο δ Εμπράγματος άνθρωπισμός μπορεΐ νά συνδεθεί συνεκτικά μέ 
τίς ιδέες του γ ιά  τόν κόσμο καί τήν κοινωνία.

Μέ αύτό τό ρεαλισμό τοΰ μαρξιστικού άνθρωπισμοΟ συνδέεται 
στενά τό δεύτερο χαρακτηριστικό του γνώρισμα: είναι Ενας συνε
πής α ύ τ ό ν ο μ ο ς  άνθρωπισμός.

Πραγματευθήκαμε διεξοδικά αύτό τό πρόβλημα στίς προηγού
μενες άναλύσεις μας. ’Εδώ μπορούμε συνοπτικά νά τίς  άνακεφα- 
λαιώσουμε. Ό  μαρξιστικός άνθρωπισμός, ξεκινώντας άπό τό πραγ
ματικό ά'Λρώπινο άτομο καί άπό μιά πραγματική κοινωνία, άπό 
τήν προϋπόθεση δτι δ άνθρωπος, καθώς μ ε τ α σ χ η μ α τ ί -  
ζ  ε ι τήν άντικειμενική πραγματικότητα, δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  
τό δικό του κόσμο καί Εγνεσα Επηρεάζει τήν ίδια του τήν έξέλι
ξη, είναι Ενας α ύ τ ό ν ο μ ο ς  άνθρωπισμός, μέ τήν Εννοια 
δτι Ερμηνεύει τόν κόσμο τών άνθρώπων ώς άποτέλεσμα τής λει
τουργίας τών δυνάμεων τού ίδιου αύτοΰ κόσμου καί δέν καταφεύ
γει σέ ύπερανθρώπινες καί, έπομένως, Ε τ ε ρ ό ν ο μ ε ς  δυνά
μεις. Αύτό ξεχωρίζει καθαρά τόν άνθρωπισμό τού Μάρξ δχι μόνο 
άπό κάθε θεωρητικολογία θρησκευτικής φύσης, άλλά καί άπό τόν 
άντικειμενικό ιδεαλισμό πού άντιλαμβάνεται Ε τ ε ρ ό ν ο μ α  
τόν κόσμο τών άντικειμενικών άξιών. Ό  άνθρωπος, δ πραγματικός 
άνθρωπος δέν είναι μόνο ή άφετηρία, άλλά καί δ αύτόνομος πλα
στουργός τής τύχης του, δ δημιουργός τού κόσμου του καί τού ί 
διου τού Εαυτού του. Μόνο Ενας τέτιος άνθρωπισμός, πού άρνιέται 
τήν Επέμβαση δυνάμεων πού στέκουν π ά ν ω  άπό τόν άν
θρωπο, μπορεΐ νά θεωρηθεί άπόλυτα συνεπής. Αύτός είναι δ μό
νο; δυνατός άνθρωπισμός σ τ ή ν  κ υ ρ ι ο λ ε ξ ί α .

Μ’ αύτό, άκριβώς, τό βασικό, κοσμοθεωρητικό θά Ελεγα, γνώ 
ρισμα τοΰ άνθρωπισμοΟ τοΰ Μάρξ συνδέεται καί Ενα άλλο χαρα
κτηριστικό του: είναι Ενας μαχόμενος άνθρωπισμός. Συχνά άκοΰ- 
με άντιρήσεις —  Ιδιαίτερα άπό καθολικούς διανοητές —  γ ιά  τό 
γεγονός δτι χαρακτηρίζουμε σάν «μαχόμενο» μόνο τό μαρξιστικό 
άνθρωπισμό. Μήπως δ άνθρωπισμός πού στηρίζεται στήν καθολική 
σκέψη δ έ ν  μ π ο ρ ε ΐ  ν ά  ε ί ν α ι  μαχόμενος; Μπορεΐ 
καί μποροΰμε μάλιστα νά άναφέρουμε σχετικά παραδείγματα. ’Αλ
λά, στή δοσμένη περίπτωση, τό πρόβλημα είναι άν ή στάση τοΰ 
>ιαχό|ΐενου άνθρωπιστή άποτελεΐ λογική συνέπεια τών θεωρητικών 
άφετηριών του, ή είναι άνεξάρτητη άπ’ αύτές, μιά τυχαία, νά πού
με, ή άσυνταίριαστη προσθήκη. ’Από τήν άποψη αύτή, Ενας άν- 
θρωπισμός πού ξεκινάει άπό πραγματικά άνθρώπινα άτομα, άπό 
πραγματικές κοινωνικές σχέσεις, καί άναγνωρίζει τόν άνθρωπο
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σάν ύπέρτατο άγαθό, πρέπει νά στρέφεται ένάντια σέ δλες τίς σχέ
σεις πού ταπεινώνουν τόν άνθρωπο. Ή  στάση τοΰ μαχόμενου άν- 
θρωπισμοϋ είναι, στήν περίπτωση αύτή, μιά συνεπής στάση, ένώ 
ή έγκατάλειψη τοΰ άγώνα θά ήταν μ ιά  άαυνέπεια. Ό τ α ν  δμως 
Ινας άνθρωπισμός ξεκινάει άπό τό «πνεύμα», άπό τό «πρόσωπο», 
άπό τήν «αύτοσυνείδηση», τότε μ π ο ρ ε ΐ ,  άλλά δέν δ φ ε £ - 
λ ε ι ν’ άντιταχθεΐ στό κακό πού ύπάρχει στήν π ρ α κ τ ι κ ή  
ζωή. Γιατί περιοχή του είναι ή φιλοσοφική θεώρηση καί δχι ή 
πρακτική ζωή.

Ό  μαρξιστικός άνθρωπισμός είναι, άπό τήν άποψη αύτή, Ενας 
ρωμαλέος άνθρωπισμός καί συνδέεται στέρεα μέ τήν πράξη τής 
ζω ής: δέν κηρύττει μόνο άρχές, άλλά βγάζει καί πρακτικά συμπε
ράσματα άπ’ αύτές. Γιά τό λόγο αύτό άκριβώς δ Μάρξ —  νέος ά
κόμα —  έβγαλε σάν συμπέρασμα άπό τόν άνθρωπισμό του τό αίτη
μα τής Ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή ς  π ά λ η ς .

"Οπως ή φιλοσοφία βρίσκει στό προλεταριάτο τά ύ λ ι κ  ά 
δπλα της, έτσι τό προλεταριάτο βρίσκει στή φιλοσοφία τά 
π ν ε υ μ α τ ι κ ά  δπλα του. Καί μόλις ή  άστραπή τής σκέ
ψης είσδύσει βαθιά μέσα σέ τούτο τό παρθένο έδαφος τού λαού, 
ot γερμανοί θά χειραφετηθούν καί θά γίνουν ά ν θ ρ ω - 
π  ο ι . . .

Έ  άπελευθέρωση τής Γερμανίας είναι π ρ α κ τ ι κ ά  δυ
νατή μόνο άν υιοθετηθεί ή άποψη τής θεωρίας πού δηλώνει δτι 
6 άνθρωπος είναι τό ύπέρτατο δν γ ιά  τόν άνθρω πο.. .  Ή  
χ ε ι ρ α φ έ τ η σ η  τ ο ΰ  γ ε ρ μ α ν ο ύ  είναι ή χ ε ι 
ρ α φ έ τ η σ η  τ ο ΰ  ά ν θ ρ ώ π ο υ .  Τό κεφάλι αύτής 
τής χειραφέτησης είναι ή φ ι λ ο σ ο φ ί α, καί ή καρδιά 
της τ ό  π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο .  Ή  φιλοσοφία δέ μπορεΐ νά 
πραγματωθεϊ χωρίς τήν κατάργηση τοΰ προλεταριάτου, τό προ
λεταριάτο δέ μπορεΐ νά καταργηθεϊ χωρίς τήν πραγμάτωση τής 
φιλοσοφίας.

'Ο τα ν έκπληρωθοΰν δλες ot έσωτερικές προϋποθέσεις, θά ά- 
ναγγελθεΐ ή μέρα τής γ ε ρ μ α ν ι κ ή ς  ά ν ά σ τ α σ η ς  
μέ τό λάλημα τού πετεινού τής Γαλατίας*.

Δέ χωράει άμφιβολία δτι ή μαχόμενη στάση τοϋ άνθρωπισμοϋ 
τοϋ Μάρξ έχει σχέση μέ τήν Ιδιοσυγκρασία τοϋ ίδιου τοΰ Μάρξ. 
"Ενας άνθρωπος πού άπάντησε στό «Ερωτηματολόγιο» τής κόρης 
του λέγοντας δτι εύτυχία σημαίνει «άγώνας» καί δυστυχία «συν
θηκολόγηση», δέ μποροϋσε νά παρατηρεί άπλώς τά  αΓτια τής άν
θρώπινης δυστυχίας. Ά λ λ ’ αύτός δ χαρακτήρας τοϋ άνθρωπισμοΟ

3. Κ. Μάρξ. «Εισαγωγή στήν νριτική τί]ς χεγκελιανϊ)ς φιλοσοφίας τοΟ 
ίικαίου».
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τοϋ Μάρξ είναι έπίσης ή λογική συνέπεια τών θεωρητικών προϋ- 
ποθέσεών του.

Διαμορφώνοντας τήν κοσμοθεωρία του δ Μάρξ ξέκοψε άπό τήν 
άπραγη θεωρητικολογία δχι μέ λιγότερη Αποφασιστικότητα άπ’ 
5,τι άπό τόν ιδεαλισμό. Αύτό συνδέεται, άλλωστε, στενά μέ τό 
γεγονός πού ύπογραμμίσαμε ήδη : δ τ ι  τ ό  κ λ ε ι δ ί  γ ι ά  
τ ή ν  κ ο σ μ ο θ ε ω ρ ί α  τ ο ϋ  Μ ά ρ ξ  β ρ ί σ κ ε τ α ι  
σ τ ή ν  ά ν θ ρ ω π ο λ ο γ ί α  τ ο υ .  Ό  Μάρξ ξεκινάει άπό 
τά ζωντανά, πραγματικά άνθρώπινα άτομα, δχι άπό τή  θέαση τοϋ 
κόσμου, άλλ’ άπό τή δράση, άπό τό |ΐετασχηματιαμό τοϋ κόσμου. 
Όπο>ς δ Φάουστ τοϋ Γκαΐτε, δ Μάρξ λέει: «Στήν άρχή ήταν ή 
πράξη» καί λέγοντας «πράξη» έννοεϊ τήν άνθρώπινη πράξη. Έ 
πομένως, τοϋ είναι ξένη ή παθητική, έποπτική στάση τής παρα
δοσιακής φιλοσοφίας, άκόμα καί τής ύλιστικής. ’Αναγνωρίζει έ
πίσης, άπό τήν άποψη αύτή, τήν ύπεροχή τοϋ Ιδεαλισμοΰ πού Α
νέπτυξε τήν ένεργό πλευρά στή φιλοσοφία, άν καί δέν ϊφτασε, οδ
τε μποροΰσε νά φτάσει σέ μιά θεωρία τής πράξης. Αύτοί ot στοχα- 
σιιοί τοΰ Μάρξ κορυφώνονται στήν κριτική του τής φιλοσοφίας τοΰ 
Φόυερμπαχ, καί στήν περίφημη ένδέκατη θέση του γ ιά  τό Φόυερ
μ παχ διατυπώνει τό πιστεύω του: «ot φιλόσοφοι έρμήνευσαν μόνο 
τόν κόσμο μέ διαφορετικούς τρόπους. Τό ζήτημα είναι δμως νά 
τόν ά λ λ ά ξ ο υ μ ε » .  Μιά πού δ Μάρξ άσπαζόταν στή φιλο
σοφία μιά τέτια άποψη δέ μποροΰσε, φυσικά, νά μείνει στά δρια 
μιας άνθρωπιστικής Ιπόπτευσης τής δυστυχίας τοϋ άνθρώπου. 'Ε 
νας άνθρωπος πού Ιβλεπε στή φιλοσοφία τό πνευματικό δπλο τοϋ 
προλεταριάτου καί στό προλεταριάτο τό ύλικό δπλο τής φιλοσοφίας, 
δέ μποροΰσε παρά νά πάρει τή θέση τοΰ μ  α χ  ό μ ε ν ο υ άν- 
θρωπισμοΰ.

Δέ φαίνεται. δ»ιως, καθόλου πώς τό γνώρισμα τοϋτο τοΰ άνθρω- 
πισ·ιοϋ τοΰ Μάρξ προέκυψε άπό τίς γενικές Αφετηριακές θέσεις 
τής φιλοσοφίας του. Μάλλον Ιγινε τό άντίστροφο, άν καί είναι π ι
θανό δτι Ιχουμε νά κάνουμε έδώ μ ’ Ινα κλασικό παράδειγ^ια Αλ
ληλεπίδρασης.

Ό  μ  % χ  ό μ  ε ν ο ς άνθρωπισμός είναι, δπως εϊπα·ιε, πρίν 
άπ’ δλα ή λογική συνέπεια τής άφετηρίας τοΰ άνθρωπισμοϋ τοϋ 
Μάρξ. ή συνέπεια τοϋ γεγονότος δτι αύτός ήταν Ινας έ μ  π  ρ ά γ- 
U α τ ο ς Ανθρωπισμός πού άντιλαμβάνεται τόν κόσμο τών άν
θρώπων σάν α ύ τ ό ν ο μ ο  κόσμο, δη^αουργημένο άπό τόν 
κοινωνικό άνθρωπο καί μόνο άπ’ αύτόν.

"Αν δ κόσμος τοΰ άνθρώπου κι δ ίδιος δ άνθρωπος είναι προϊόν
τα τής α ύ τ ο δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς ,  τότε δ άνθρωπος δέ απο
ρεί καί δέν πρέπει νά περιμένει άπό κάποιες ύπερανθρώπινες δυ
νάμεις —  καλές ή κακές —  νά τόν άπαλλάξουν άπό τά δεινά πού
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τόν μαστίζουν. Πρέπει δ ίδιος, μόνος του ν’ άπελευθερωθεΤ. Μ* 
άλλα λόγια: δταν δεχόμαστε τήν άποψη τής αύτοδημιουργίας, τότε 
πρέπει νά δεχτοΟμε καί τήν άποψη τής αύτοχειραφέτηοης. Ό  σο
σιαλισμός τοΰ Μάρξ στηρίζεται άκριβώς στή θεμελιώδη ιδέα τής 
αύτοχειραφέτηοης τοΰ προλεταριάτου, πού γ ιά  ν’ Απελευθερωθεί 
σάν τάξη πρέπει νά άπελευθερώσει δλόκληρη τήν άνθρωπότητα. 
Έπομένως, γ ιά  νά πραγματωθεΐ αύτός δ άνθρωπισμός πρέπει νά 
δεχτεί τήν άρχή τής πάλης, κι έτσι γίνεται μ α χ ό μ έ ν ο ς  
άνθρωπισμός.

Μόνο στή βάση τής αύτοχειραφέτηοης καί τοΰ μαχόμενου άν- 
θρωπισμοΰ μποροΰμε νά κατανοήσουμε τή θεωρία τοΰ Μάρξ γ ιά  τήν 
ταξική πάλη καί γ ιά  τήν ιστορική άποστολή τοΰ προλεταριάτου 
στήν οικοδόμηση τής άταξικής κοινωνίας. Αύτή τή θεωρία τή 
βρίσκουμε σέ άριστοτεχνικά συμπυκνωμένη μορφή στό «Κομμουνι
στικό μανιφέστο». Μόνο αύτή ή άντίληψη μάς Επιτρέπει νά κατα
νοήσουμε τή διαλεκτική σχέση άνάμεσα σέ κείνο πού καθορίζεται 
ταξικά καί σέ κείνο πού όπερβαίνει τίς  τάξεις, δηλαδή τό γενικό 
κοινωνικό συμφέρον στό μαρξικό σοσιαλισμό, καθώς καί τή δια
λεκτική τής άγάπης καί τοΰ μίσους πού Εκδηλώνονται στήν πο
ρεία τής πραγμάτωσης αύτοΰ τοΰ σοσιαλισμοΰ.

Ά φετηρία  τοΰ σοσιαλισμοΰ τοΰ Μάρξ είναι δ άνθρωπος. Ό  άν
θρωπος είναι έπίσης τό τέρμα του, δ σκοπός του.

Ξέρουμε ήδη δτι γ ιά  τό Μάρξ δ άνθρωπος δέν εϊναι καμιά ά- 
φαίρεση (δ Μάρξ έπικρίνει μιά τέτια άποψη), άλλά Ινα συγκε
κριμένο, πραγματικό άνθρώπινο άτομο, μπλεγμένο στίς κοινωνι
κές σχέσεις καί στίς συγκρούσεις καί τούς άγώνες πού προκύπτουν 
άπ’ αύτές. Έ τ σ ι, δ Μάρξ, ξεκινώντας στίς άναλύσεις του άπό πραγ
ματικά άτομα, ξεκινάει άπό πραγματικά ύπάρχουσες τάξεις καί 
κοινωνικά στρώματα. Μέ τόν τρόπο αύτό άνακάλυψε τό προλετα
ριάτο καί τό ρόλο του σέ πανανθρώπινη κλίμακα.

Ά λ λά  τό τέρμα, δ σκοπός, πού σ’ αύτόν τείνει δ Μάρξ, είναι δ 
άνθρωπος, μέ τήν ϊννοια δλης τής άνθρωπότητας, είναι ή εύτυχία 
τοΰ κ ά θ ε  άτόμου. Τό βαθύτερο νόημα τής διαλεκτικής τοΰ 
άνθρωπισμοϋ του είναι άκριβώς δτι δέ ρίχνει στά μάτια τή στά
χτη  μιάς αίσθηματολόγας «άγάπης τοΰ πλησίον», δέν ξεγελάει 
μέ τό δραμα ένός «δλοκληρωτικοΰ» άνθρωπισμοϋ, άλλά Αγωνίζε
ται νά πραγματοποιήσει αύτό τόν δ λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ό  άν- 
θρωπισμό, γ ιατί άγκαλιάζει δλη τήν άνθρωπότητα καί βάνει σάν 
σκοπό του τήν δλόπλευρη άνάπτυξη κάθε προσωπικότητας. Κάτι 
περισσότερο: έπειδή είναι ρεαλιστικός, έπειδή τούς δρους τής πραγ
ματοποίησής του τούς έξασφαλίζει μέ τήν πάλη, δ άνθρωπισμός 
αύτός είναι δ μ ό ν ο ς  ά λ η θ ι ν ά  δ λ ο κ λ η ρ ω τ ι 
κ ό  ς χάρη στούς σκοπούς πού Επιδιώκει —  άν καί άντιτάσσε-



ται άποφασιστικά στό σύνθημα τοΰ δλοκληρωτικού άνθρωπισμοΰ 
(μέ τήν Ιννοια τής άρνησης μι&ς αύθεντικής πάλης γ ιά  τήν πραγ
μάτωση τών σκοπών τοΰ άνθρωπισμοΰ).

Μ’ αύτή τή διαλεκτική τής πάλης, τής Αλληλεπίδρασης έκείνου 
πού καθορίζεται ταξικά καί κείνου πού είναι πανανθρώπινο, συν
δέεται ή διαλεκτική τής άγάπης καί τοΰ μίσους στήν πορεία τής 
πραγμάτωσης τών πανανθρώπινων Ιδεωδών.

’Επειδή άφετηρία τοΰ σοσιαλισμοΰ —  τοΰ κ ά θ ε  σοσιαλι
σμού —  είναι 6 άνθρωπος καί ή έξέγερση ένάντια στήν άπαν- 
θρώπιση τής ζωής, άφετηρία του είναι, έπομένως, ή ά γ  ά π  η 
γ ι ά  τ ό ν  ά ν θ ρ ω π ο ,  ό πόνος γ ιά  τήν άπανθρώπιση, τήν 
ταπείνωση, τή δυστυχία. Ό  σοσιαλισμός ε ί ν α ι ,  μέ μιά βρι
σμένη Ιννοια, τ α υ τ ό σ η μ ο ς  μ έ τ ή ν  άγάπη γ ιά  τόν άν
θρωπο κι Ινας μισάνθρωπος σοσιαλισμός θά ήταν όξύμωρο σχή
μα. Καί δμως, ό σοσιαλισμός τοΰ Μάρξ είναι «γενικά» ξένος πρός 
τίς  άνούσιες καί άφηρημένες έντολές τής άγάπης τοΰ πλησίον' ε ί
ναι μιά θεωρία τής πάλης καί γ ι’ αύτό έπιβάλλει τό μίσος γ ιά  
τόν έχθρό σ τ ό  δ ν ο μ α  τής άγάπης γ ιά  τόν πλησίον. ’Αν
τίφαση; Μόνο φαινομενική. Στήν πραγματικότητα, είναι μιά έκα- 
τό φορές πιό συνεπής καί συνεπώς πιό αύθεντική πεποίθηση άπό 
τό χλιαρό σύνθημα τοΰ «δλοκληρωτικοΰ άνθρωπισμοΰ», πού μερι
κές φορές μπορεΐ νά είναι Υποκειμενικά Ιντιμο, άλλά τίς περισ
σότερες είναι ύποκριτικό καί ψεύτικο.

Ό  σοσιαλισμός είναι ή θεωρία τής άγάπης τοΰ πλησίον, τόσο 
στήν άφετηρία του δσο καί στό σκοπό του. ’Επειδή, δμως, γ ι’ αύ
τή τήν άγάπη δέ μιλάει άφηρημένα, άλλά συγκεκριμένα, τοπο
θετείται δηλαδή στό τραχύ πεδίο τής πάλης γ ιά  τούς σκοπούς του 
κοςί τά συναφή αίτήματά του, δ μαρξιστικός άνθρωπισμός δφείλει 
νά θέσει τό πρόβλημα τής πάλης ένάντια σέ καθετί πού άντιφά- 
σκει σ’ αύτή τήν άγάπη, πού ταπεινώνει, ύποδουλώνει, έκμεταλ- 
λεύεται τόν άνθρωπο, μέ μιά λέξη, πού τόν κάνει δυστυχισμένο. 
’Αλλά «πάλη» δέν είναι μόνο μιά λέξη, είναι π ρ ά ξ η ,  πρά
ξη πού συνίσταται στό γεγονός δτι προσπαθούμε νά κάνουμε ά
βλαβους καί νά παραμερίσουμε έκείνους πού στό δνομα τού Ιδιω
τικού τους συμφέροντος φράζουν τό δρόμο τών άνθρώπων πρός 
τήν εύτυχία, έναντιώνονται, έπομένως, στό αίτημα τής άγάπης τοΰ 
πλησίον. Γιατί στήν ταξική κοινωνία πάντοτε ύπήρχαν καί έξακο- 
λουθοΰν νά Υπάρχουν έ χ  θ ρ ο ί αύτής τής άγάπης, άνεξάρτητα 
άπό τό άν ένεργοΰν έδώ συνειδητά ή δχι. "Οποιος τό καταλαβαί
νει αύτό, καταλαβαίνει έπίσης δτι οί έχθροί τής άγάπης τού πλη
σίον, οί έχθροί τής Υπόθεσης τοΰ άνθρώπου, πρέπει νά καταπολε
μηθούν ένεργά, καί μέ αύτή τήν πάλη συνδέεται άδιάσπαστα τό 
αίσθημα τού μίσους. Ή  άγάπη τοΰ πλησίον δέν άποκλείει, άλλά
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Αντίθετα προϋποθέτει τό μίσος ένάντια σέ κείνους πού δροϋν Αντι
κειμενικά —  καί Ακόμα περισσότερο δταν ένεργοϋν καί έν γνώσει 
τους —  στό δνομα τοϋ μίσους, άπό μίσος γ ιά  τόν άνθρωπο. Οί χ ι
τλερικοί Αποτελοΰν κλασικό παράδειγμα τέτιων άνθρώπων. * Ο
ποιος σέ μ ιά  τέτια κατάσταση άρνιέται τήν Αναγκαιότητα τού ά- 
γώνα, έπομένως καί τό μίσος ένάντια στόν έχθρό, αύτός δέν έ- 
νεργεΐ —  παρά τίς έπιφάσεις —  σάν άνθρωπιστής, άλλά σάν τυ
πικός άντιανθρωπιστής. Γ ιατί κηρύσσοντας τήν άγάπη τοϋ πλη
σίον, πού τάχα άπαγορεύει νά κάνεις κακό σ’ έναν άλλο άνθρωπο, 
κάτω άπό δποιεσδήποτε περιστάσεις κάνει κ α κ ό  σέ χ ιλ ιά
δες κι έκατομμύρια άθώους άνθρώπους, πού είναι θύματα ταξικής, 
έθνικής, φυλετικής, κλπ., καταπίεσης καί βίας. Βέβαια, κ α ν έ 
ν α ς  λογικός άνθρωπος δέν ένεργεϊ έτσι στήν πραγματικότητα, 
δταν δμως διακηρύττει τέτιες ιδέες, συχνά μέ τόν έκδηλο σκοπό 
νά ύπερασπίσει τά δικά του συμφέροντα, προκαλώντας πνευματικό 
χάος καί σύγχυση στόν έχθρό του, τότε αύτό ίσοδυναμεΐ μέ κήρυγ
μα άντιανθρωπιστικών ϊδεών. Πάνω σ’ αύτό τό σημείο θά πρέπει 
νά ύπάρχει θεωρητική σαφήνεια.

Έπομένως, ή άγάπη γιά  τόν πλησίον, ή άγάπη γ ιά  τόν άνθρω
πο, δέν άποκλείει τό μίσος, άλλ’ άντίθετα τό προϋποθέτει. Έ χ ο ν 
τας δμως υιοθετήσει μιά τέτια άποψη καί θέλοντας ν ά τ ή ν  
κ ά ν ο υ μ ε  π ρ ά ξ η  πρέπει νά ένεργοΰμε μέ ιδιαίτερη προ
σοχή. Νά μή χάνουμε δηλαδή άπό τά μάτια μας τ ό κ ύ ρ ι ό -  
τ ε ρ ο : τόν άνθρωπο καί τήν άγάπη. Πράγματι, έδώ τό μίσος 
είναι πάντοτε κάτι τό έξαρτημένο, κάτι πού ύπηρετει μιάν άλλη 
ύπόθεση —  τ ή ν  ά γ ά π η  τ ο ΰ  ά ν θ ρ ώ π ο υ .  Δυστυχώς, 
είναι δύσκολο σ’ αύτά τά πράγματα νά τηρήσουμε τά πρεπούμενα 
δρια καί μέτρα. Γ ι’ αύτό, Ακριβώς, πρέπει πάντοτε νά σκεφτόμαστε 
καί νά θυμόμαστε, άκόμα καί γ ιά  παιδαγωγικούς λόγους, δτι τό 
Αποφασιστικό, αύτό πού πραγματικά μάς ένδιαφέρει, είναι ή ύπό
θεση τοΰ Ανθρώπου. Καί σ’ αύτή τήν περίπτωση, δπως σέ πολλές 
άλλες, ένας ποιητής διατύπωσε αύτή τή σκέψη τόσο πετυχημένα 
καί τόσο βαθυστόχαστα, πού τό μόνο πού μποροϋμε νά κάνουμε 
είναι νά έπαναλάβουμε τά λόγια του. Ό  συγγραφέας πού έγραψε 
αύτά τά ωραία καί βαθύτατα Ανθρωπιστικά λόγια είναι 6 Μπέρ- 
τολτ Μπρέχτ:

Άκόμα καί τό μίσος γ ιά  τήν προστυχιά 
άγρια σοϋ στραπατσάρει τή θωριά.
Μά κι ή οργή πού ή άδικία προκαλεί 
σοϋ κάνει τή φωνή βραχνή. Κι άλί!
Έ ;ιείς  πού στρώναμε τό δρόμο στήν καλοψυχιά 
οΐ ίδιοι δσην έπρεπε δέν είχαμε καρδιά.
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Μά δπου νάναι θά φτάσει κάποτε δ καιρός 
πού θά γενεϊ δ άνθρωπος στόν άνθρωπο βοηθός.
Ά χ ,  τότε πώς θά θέλαμε, άλήθεια, 
νά μάς θυμάστε μέ κάποιαν έπιείκεια.

Κα£ τέλος, Ινα άκόμα χαρακτηριστικό γνώρισμα πού, στήν έ
ποχή μας ιδιαίτερα, ξεχωρίζει τό μαρξιστικό άνθρωπισμό: είναι 
Ινας α ι σ ι ό δ ο ξ ο ς  ά ν θ ρ ω π ι σ μ ό ς .

"Οταν διαβάζουμε τί λένε οί κλασικοί τοΰ μαρξισμού γ ιά  τόν 
άνθρωπο στόν κομμουνισμό, δέ μποροΰμε, μερικές φορές, ν’ άπο- 
φύγουμε τήν έντύπωση δτι οί Ιδέες τους είναι ούτοπικές. Αύτό δ
μως μπορεΐ νά όφείλεται καί στό γεγονός δτι έμεΐς, έμποδισμένοι 
άπό τή στενότητα τής προοπτικής τοΰ παρόντος, δέ μποροΰμε νά 
δοΰμε τούς πλατύτερους δρίζοντες, πού άτενίζουν ot θεμελιωτές 
τής θεωρίας. Καλό είναι νά φυλαγόμαστε άπό τά  τολμηρά πετάγ
ματα τής φαντασίας, άλλά καί άπό τό νά βαραίνουμε μέ πολύ μο
λύβι τά πόδια μας γ ιά  νά κρατιόμαστε στό Ιδαφος. Μήπως στό 
φώς τής σύγχρονης τεχνικής έπανάστασης, τής αύτοματοποίησης 
τών διαδικασιών τής παραγωγής καί τής άποδέσμευσης τής πυρη
νικής ένέργειας δέν πρέπει νά δοΰμε μέ διαφορετική όπτική τήν 
έπίτευξη τέτιων στόχων δπως είναι ή έξάλειψη τής διαφοράς άνά
μεσα στή σωματική καί τήν πνευματική έργασία, άνάμεσα στήν 
έργασία στήν ύπαιθρο καί τήν έργασία στήν πόλη, ή δυνατότητα 
μιάς πρακτικά άπεριόοιστης Ικανοποίησης τών άνθρώπινων άναγ- 
κών —  στόχων πού πρίν άπό μερικές μόνο δεκαετίες άνήκαν στή 
σφαίρα τής φαντασίας; Ή  σύγχρονη βιομηχανική τεχνική γεννά, 
χωρίς άμφιβολία, μιά σειρά άπό νέα προβλήματα, πού μερικά άπ’ 
αύτά οδτε κάν τά υποψιαζόμασταν παλιότερα. Ά ν  δμως δημιουρ- 
γηθοΰν ot κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες γ ιά  τή  λειτουργία της, 
ή σύγχρονη τεχνική διανοίγει τή δυνατότητα νά λύσουμε μιά σει
ρά άπό παλιά άλυτα προβλήματα. Ά ν  δχι τίποτε άλλο, τουλάχιστο 
τό πρόβλημα τής συντόμευσης τής έργάσιμης ήμέρας.

Είναι ένδιαφέρον, ιδιαίτερα άπό ψυχολογική άποψη, δτι τό 
ί δ ι ο  κοινωνικό φαινόμενο —  ή έκβιομηχάνιση καί ή τεχνι
κή πρόοδος —  φαίνεται δλότελα διαφορετικό, άνάλογα ·ιέ τήν 
κοινωνική «όπτική» τοΰ παρατηρητή.

Ά πό  τή μιά μεριά, αύτό τό φαινόμενο άποτελεϊ τό υπόβαθρο γ ιά  
μιά φιλοσοφία τής άπελπισίας, πού βλέπει τήν κοινωνία σάν ά
θροισμα άπό άπομονωμένα καί μοναχικά άτομα - μονάδες, τά δ- 
ποΐα κινούνται χωρίς νόημα πάνω στή σκηνή τής ζωής, περιστοι
χισμένα άπό τά παρασκήνια μιάς άποπροσωποποιημένης καί άδεια- 
σμένης άπό ανθρώπινες άξίες μαζικής κουλτούρας. Αύτή είναι μιά 
ύπερβολικά χοντροκομμένη έξόγκωση δρισμένων γνωρισμάτων τής
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σύγχρονης κοινωνικής καί πολιτιστικής κατάστασης στήν άστική 
κοινωνία. Τό γεγονός δτι ή φιλοσοφία αύτή βλέπει μ ό ν ο  αύτή 
τήν πλευρά τοΰ φαινομένου δφείλεται, άναμφίβολα, στήν «όπτική» 
τοΰ «άπανθρωποποιημένου κόσμου», δπως συνήθιζε νά λέει δ νεα
ρός Μάρξ. Ά λ λά  αύτή ή όπτική συνεπάγεται μιά Απαισιόδοξη 
θέαση τοΰ κόσμου. Ά ν  δ ύπαρξισμός είναι άνθρωπισμός —  δπως 
δικαιολογημένα ισχυρίζεται δ Σάρτρ —  τότε είναι άνθρωπισμός 
ένός κόσμου πού πεθαίνει καί, γ ιά  τό λόγο αύτό, είναι Ενας τραγι
κός καί ά π α ι σ ι ό δ ο ξ ο ς  άνθρωπισμός.

Τό ί δ ι ο  δμως φαινόμενο μποροΰμε νά τό δοΰμε καί κάτω 
άπό άλλο φώς —  σάν τόν προάγγελο τοΰ καινούργιου, πού θά φέ
ρει τό μέλλον. Λύτη είναι ή στάση τοΰ σοσιαλιστικοΰ άνθρωπισμοΰ, 
πού ή «όπτική» του καθορίζεται άπό μιά δλότελα νέα κοινωνική 
κατάσταση, ή τουλάχιστο άπό τήν προοπτική μιάς τέτιας κατά
στασης: ή τεχνική έπανάσταση, πού άποσυνθέτει τόν παλιό κό
σμο, δημιουργεί συνάμα τή δυνατότητα γ ιά  τήν οίκοδόμηση ένός 
νέου κόσμου. Γιά πρώτη φορά παρουσιάζονται πραγματικοί παρά
γοντες πού θά έπιτρέψουν νά πραγματωθεΐ τό πανάρχαιο δνειρο 
τής Ανθρωπότητας —  εύτυχισμένη ζωή γ ιά  δλους. Μπορεΐ αύτό 
τό δνειρο νά πραγματωθεΐ άπόλυτα; Τό μέλλον θά τό δείξει. Έ γώ , 
προσωπικά, είμαι, άπό τήν άποψη αύτή, σκεπτικιστής. Ά λλά  δέ 
χωράει άμφιβολία δτι υπάρχει ή δυνατότητα γ ιά  μιά κ α λ ύ 
τ ε ρ η ,  π ι ό  ε ύ τ υ χ ι σ μ έ ν η  ζω ή, κι αύτό είναι ήδη 
σπουδαίο πράγμα. Περισσότερα δέ μποροΰμε, βέβαια, νά ζητοΰμε. 
"Οταν Ιτσι βλέπουμε τά πράγματα —  κι ίτσι μποροΰμε νά τά 
βλέπουμε μόνο άν έχουμε τήν άντίστοιχη κοινωνική προοπτική —  
τότε άλλάζει άμέσως ή εικόνα τής παραπέρα έξέλιξης τοΰ άτόμου 
καί τής κοινωνίας.

Αύτό δέ σημαίνει, ώστόσο, δτι τό δραμα τοΰ «Πύργου» τοΰ Κάφ- 
κα ή τής «Ναυτίας» τοΰ Σάρτρ μπορεΐ ν’ άντικατασταθεΐ άπό Ινα 
είδος αίσιοδοξίας σοσιαλιστικού ρεαλισμοΰ στό στύλ τών άμερικά- 
νικων γουέστερνς, δπου τελικά θριαμβεύει άναπόφευκτα δ άοέκα- 
στος σερίφης. Τό ζήτημα είναι βέβαια —  καί εύτυχώς —  πιό πο
λύπλοκο. Ά λλά, χωρίς άμφιβολία, είναι τό δραμα ένός α ι σ ι ό 
δ ο ξ ο υ  άνθρωπισμοΰ, δχι γ ιατί είναι γεμάτος άπό τήν άνορθόλο- 
γη  πίστη δτι δ άνθρωπος είναι καλός καί τό καλό νικάει (δπως 
δ ύπαρξισμός τοΰ Σάρτρ είναι ή ήταν γεμάτος άπό πίστη στό άν- 
τίθετο) . Είναι αισιόδοξος γιατί στηρίζεται στήν πεποίθηση δτι δ 
κόσμος είναι π ρ ο  ϊ ό ν τοΰ άνθρώπου, δτι ό ίδιος δ άνθρωπος 
είναι π ρ ο ϊ ό ν  τής α ύ τ ο δ η μ ι ο υ ρ γ  ί α ς καί δτι, 
έπομένως, δ άνθρωπος ϊχ ε ι πρακτικά άπεριόριστες δυνατότητες —  
δπως άποδείχνεται, άνάμεσα σ’ άλλα, άπό τήν τεχνική έπανάστα
ση πού συντελεϊται μπροστά στά μάτια μας —  ν’ άλλάξει τόν κό
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σμο καί διαθέτει συνάμα Απεριόριστες ούσιαστικά δυνατότητες ν’ 
Αναμορφώσει τόν έαυτό του.

Μιά τ έ τ ι α ,  δμως, αισιοδοξία δέν είναι πίστη, Αλλά π ε 
π ο ί θ η σ η ,  πού βασίζεται σέ γεγονότα, δέν Αποτελεΐ, έπομέ
νως, Αξίωμα, άλλά ύπόθεση —  μιά ύπόθεση έργασίας μέ μεγάλο 
βαθμό πιθανότητας καί πελώρια πρακτική σημασία Από τήν άπο
ψη τής κινητοποίησης τών κοινωνικών ένεργειών τών άνθρώπων. 
Μιά τέτια ύπόθεση Αποτελεΐ συστατικό μέρος τής Ιδεολογίας, Αλ
λά ή εΰρετική Αξία της δέν είναι μικρότερη Από τήν Αξία πολλών 
άλλων θέσεων τών κοινωνικών έπιστημών. Καί αύτό είναι Αρ
κετό.

Κάθε Αναπτυγμένο σύστημα Ανθρωπισμού Ιχε ι τή δική του 
θεωρία τής ευτυχίας. Μέ μιά ορισμένη δννοια, κάθε τέτιο σύστημα 
είναι μιά θεωρία τής εύτυχίας. γιατί κάθε στοχασμός γ ιά  τόν Αν
θρωπο καί τά προβλήματά του πρέπει νά κορυφώνεται σέ μιά με
λέτη τών δρων γ ιά  μιά εύτυχισμένη ζωή. Ά πό  τήν Αποψη αύτή ό 
μαρξιστικός Ανθρωπισμός δέν Αποτελεΐ έξαίρεση. Καί αύτός ?χει 
μιά δική του θεωρία γ ιά  τήν εύτυχία, ή τουλάχιστο τήν ύ π  ο - 
δ η λ ώ ν ε ι .  Χρειάζεται νά τήν α π ο σ α φ η ν ί σ ο υ μ ε ,  
γιά  νά φωτίσουμε καλύτερα τό χαρακτήρα αύτοΰ τού άνθρωπι- 
σμοϋ.

Τό πρόβλημα τής ευτυχίας μπορούμε νά τό προσπελάσουμε μέ 
δυό τρόττους: είτε ξεκινώντας Από τά θετικά γνωρίσματα αύτού 
πού όνομάζουμε «εύτυχία», εϊτε άπό τΑ ΑρνητικΑ γνωρίσματα έ- 
κείνου πού όνομάζουμε «δυστυχία». Ή  διαφορά στήν άφετηρία 2- 
χει βασική σημασία καί δέν περιορίζεται μόνο στό δτι βάζουμε τό 
άρνητικό πρόσημο σέ καταφατικές προτάσεις καί θέσεις.

Ό  πρώτος τρόπος προσπέλασης τού προβλήματος είναι ό παρα
δοσιακός καί δοκιμάστηκε σέ διάφορες θεωρίες γ ιά  τήν εύτυχία, 
πού έμφανίστηκαν κατά τήν Ιστορική έξέλιξη τής άνθρώπινης 
σκέψης. Αύτές οί έμπειρίες μάς δείχνουν δτι δέ φτάνουμε —  καί 
οδτε μπορούμε νά φτάσουμε —  σέ κανένα Αποτέλεσμα δταν προ
σεγγίζουμε τό πρόβλημα άπό τήν πλευρά τών θετικών του γνω
ρισμάτων, ή πάντως αύτό τό Αποτέλεσμα είναι πολύ μέτριο. Καί 
τί δέν ειπώθηκε πάνω στό θέμα τούτο στήν Ιστορία τής φιλοσοφίας! 
Καί πόσο διαφορετικές καί μάλιστα Αντίθετες Απόψεις δέ διατυ
πώθηκαν! Αύτό δέν είναι παράξενο: μιά κατάσταση, πού βασικό 
στοιχείο της είναι Ινα ύποκειμενικό αίσθημα, καθώς καί ή δπο- 
κειμενικότητα τών στάσεων καί τών βιωμάτων, δέν προσφέρεται 
σέ όρισμούς (έκτός σέ τόσο γενικούς δρισμούς πού πρακτικά είναι 
χωρίς άξία) ούτε μπορεϊ νά κωδικοποιηθεΐ σέ κανόνες καί έντο- 
λές. Μπορώ νά έπαναλαμβάνω σέ κάποιον δσο καιρό θέλω δτι
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στή δοσμένη κατάσταση θά έπρεπε νά είναι ευτυχισμένος, έπικα- 
λούμενος τά αισθήματα πού δοκιμάζω έ γ ώ  στήν ίδια κατάστα
ση ή άντίστοιχα τούς δρισμούς πού δόθηκαν γ ιά  τήν εύτυχία, λ .χ. 
άπό τούς στωικούς. Ή  κατάσταση δέν άλλάζει: τό έν λόγω πρό
σωπο θά έξακολουθησει νά είναι δυστυχισμένο, πιθανό μάλιστα καί 
ν’ αύτοκτονήσει, γ ιατί ή κατάσταση, δπως τή νιώθει α ύ τ ό ,  
έχει γίνει άφόρητη. Έ δώ , άκριβώς, βρίσκεται τό πρόβλημα: στή 
διαφορά άνάμεσα στό δ ι κ ό  μ ο υ  καί  στό δ ι κ ό  σ ο υ  
τρόπο άντίληψης γ ιά  τήν κατάσταση, μιά διαφορά πού δέ μπο- 
ρεί οδτε ν’ άγνοηθεϊ οδτε νά παρακαμφθεΐ. Γιατί έδώ δέν πρό
κειται —  αύτό τό ξέχασαν συχνά οί φιλόσοφοι —  γιά  κάτι τό ά
φηρημένο, άλλά γ ιά  ζωντανούς, πραγματικούς άνθρώπους πού δια
φέρουν μεταξύ τους στίς λεπτομέρειες καί συχνά, βασικά, γ ιά  άν
θρώπους πού σάν Ιδιότυπες δομές άποτελοΰν ιδιότυπους μικροκό- 
σμους. "Αν τό πρόβλημα τής ευτυχίας δέ μπορεϊ ν’ άναχθεΐ ό λ ο - 
κ λ η ρ ω τ ι κ ά  στόν ύποκειμενικό παράγοντα, συνδέεται, ώστό
σο, τόσο στενά, τόσο όργανικά μ’ αύτόν, πού άν αύτός δέν παρθεϊ 
ύπόψη στήν προσπάθεια διατύπωσης ένός γενικά Ισχύοντος —  έ
πομένως άφηρημένου —  όρισμοΰ, είναι άδύνατο νά επιτευχθεί δ- 
ποιοδήποτε θετικό άποτέλεσμα. Γ ιατί είναι γεγονός, πού γ ι’ αύτό 
κανένας δέν άπορεϊ, δτι αύτό πού κάνει τόν ένα νά νιώθει εύτυχι- 
σμένος, μπορεϊ νά κάνει τόν άλλο δυστυχισμένο, άκόμα καί μέσα 
στήν ίδια κοινωνία, στήν ίδια εποχή, στό ίδιο σύστημα κοινωνικών 
δριζουσών. "Ενας νιώθει εύτυχισμένος, δταν μπορεϊ νά άσκεϊ έξου
σία, ένας άλλος νιώθει γ ιά  τόν ίδιο λόγο πολύ δυστυχισμένος. Ό  
ένας είναι εύτυχισμένος δταν έξασφαλίζει άδιάκοπη μεσημεριάτι
κη άνάπαυση, τόν άλλο ή έλλειψη δράσης καί έργασίας τόν φέρ
νει σέ άπόγνωση. Ό  ένας νιώθει εύτυχισμένος δταν έχει άλλεπάλ- 
ληλες έρωτικές περιπέτειες, ό άλλος θά τό ένιωθε αύτό σάν άνυ- 
πόφορο βάρος, κλπ. ’Επίσης άπό ψυχολογική άποψη άληθεύει, άν 
καί μπορεϊ νά φαίνεται παράδοξο, δτι ύπάρχουν άνθρωποι πού γ ιά  
νά αισθάνονται καλά πρέπει νά είναι δυστυχισμένοι ή τουλάχιστο 
νά έχουν κάτι γ ιά  νά γκρινιάζουν καί ξέρουν νά βρίσκουν τέτιους 
λόγους. Ot άνθρωποι είναι, κοντολογίς, διαφορετικοί καί δέ μπο
ρούν νά Ικανοποιούνται δλοι μέ τά ίδια πράγματα. Καί μιά πού τό 
αίσθημα τής εύτυχίας είναι πάντοτε άτομικό καί συνδέεται δργα- 
νικά μέ τήν άτομική ψυχοσωματική δομή τοϋ άνθρώπου, κάθε 
προσπάθεια νά ρυθμίσουμε αύτό τό πρόβλημα «γενικά», μέ πολύ 
πλατείς δρισμούς ή, πράγμα πού είναι άκόμα χειρότερο, μέ διατα
γές πού καθορίζουν πότε καί κάτω άπό ποιές συνθήκες ot άνθρω
ποι π ρ έ π ε ι  νά είναι εύτυχισμένοι, είναι καταδικασμένη έκ 
τών προτέρων σέ άποτυχία. Καί δταν αύτές ot προσπάθειες παίρ
νουν τή μορφή μιας π ρ α κ τ ι κ ή ς  δραστηριότητας τοΰ κρά
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τους, μπορεΐ νά γίνουν αίτια πραγματικής δυστυχίας γ ιά  τούς άν
θρώπους.

Αύτό τό τελευταίο πρόβλημα θά άπρεπε νά γίνει άντικείμενο ι
διαίτερης προσοχές στή σοσιαλιστική κοινωνία. Τόσο γ ιατί ή δυ
νατότητα συγκεντρωτικής δράσης είναι μεγαλύτερη σ’ αύτή τήν 
κοινωνία άπ’ δ,τι σ’ άλλα συστήματα διακυβέρνησης, δσο καί γ ια 
τί δ πειρασμός νά δρίζουμε μέ διαταγές τούς δρους τής εύτυχίας 
τοΰ άνθρώπου άποτελεϊ σ’ αύτή τήν κοινωνία πραγματικό κίνδυνο.

Έ δώ  δέ θά ήταν άσκοπο ν’ άναφέρουμε δτι διάφορες άντικομ- 
μουνιστικές ουτοπίες σκαρώθηκαν πάνω σ’ αύτή τή φόρμουλα: μιά 
κοινωνία πού, έπιδιώκοντας τή συγχώνευση τών άτομικών συμφε
ρόντων μέ τό κοινωνικό συμφέρον, προσπαθεί νά δημιουργήσει ένα 
γ ε ν ι κ ά  ύ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό  πρότυπο γ ιά  τήν άνθρώπινη εύ- 
τυχία δδηγεϊ άναπόφευκτα στήν πιό φρικτή τυραννία, πού κΛτα- 
πνίγει τό άτομο, δδηγεϊ στήν πιό μεγάλη άπανθρώπιαη τής ζωής. 
Σάν παράδειγμα διαλέγω τό δχι καί τόσο γνωστό, άλλά πολύ πρω
τότυπο στό είδος αύτό τής λογοτεχνίας, βιβλίο τοΰ Ζαμιάτιν « Ε 
μείς». Τό διάλεξα δχι γιατί τυχόν συμφωνώ μέ τό περιεχόμενό 
του —  ίσως είναι περιττή πρόνοια πού τό τονίζω αύτό, άλλά ή 
πρόνοια είναι μητέρα καί τής μαρξιστικής σοφίας —  άλλά γιατί 
ό τρόπος πού δ συγγραφέας (δπως άλλωστε καί δ Ό ργουελ  στό 
«1984») έξωθεΐ ώς τά πιό άκραΐα δρια τοΰ παράλογου δρισμένες 
τάσεις, πού παρατηρήθηκαν στή σοσιαλιστική ιδεολογία ή δρι- 
σμένα γεγονότα άπό τή ζωή τής σοσιαλιστικής κοινωνίας, μάς 
βοηθάει νά άντιληφθοΰμε καλύτερα τόν κίνδυνο.

Τό μήνυμα τοΰ βιβλίου τοΰ Ζαμιάτιν είναι τό άκόλουΟο: δταν τήν 
ίδέα τής συγχώνευσης άτόμου καί κοινωνίας τήν έξωθήσουμε ώς 
τά άκρα (δ Ζαμιάτιν όποκαθιστά έδώ άδικαιολόγητα τό μαρξιστι
κό αίτημα γ ιά  τή συγχώνευση τ ο ΰ  σ υ μ φ έ ρ ο ν τ ο ς  
τ ο ΰ  ά τ ό μ ο υ  μέ τό συμφέρον τής κοινωνίας, μέ τό ξένο πρός 
τό μαρξισμό σύνθημα τής συγχώνευσης άτόμου καί κοινωνίας, μέ 
τήν έξαφάνιση, έπομένως, τοΰ άτόμου' άλλωστε μόνο χρησιμο
ποιώντας αύτό τό νοητικό τέχνασμα μπόρεσε νά σκαρώσει τό Ιρ- 
γο του), τότε πρέπει, άναγκαστικά, ν’ άρνηθοΰμε τό δικαίωμα τοΰ 
άτόμου στήν προσωπικότητά του καί τήν άτομική του ευτυχία. 
Καταργώντας τήν άτομική όντότητα, τό κράτος έπιβάλλει σέ δ
λους τό ίδιο στερεότυπο τής εύτυχίας καί τούς έξαναγκάζει νά τό 
δεχτοΰν (δ Ζαμιάτιν τό πάει αύτό τόσο μακριά —  στό βιβλίο του
—  ώστε φτάνει ώς τήν άναγκαστική έκτομή τοΰ «κέντρου τής 
φαντασίας» άπό τόν έγκέφαλο δλων τών πολιτών, έπειδή αύτό τό 
κέντρο καθορίζει τίς άτομικιστικές τάσ εις). Καί έδώ άρχίζει ή κό
λαση. Ό  συγγραφέας θέλει νά έκφράσει στό βιβλίο του Ινα μήνυ
μα: μήν άφανίζετε τήν άτομικότητα τών άνθρώπων καί μήν τούς
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έπιβάλλετε καταναγκακπικά τή δική σας άντίληψη γ ιά  τήν εύ
τυχία, γ ιατί Ιτσι τό μόνο πού μπορεϊτε νά πετύχετε είναι νά ά- 
πανθρωπίσετε τήν άνθρώπινη ύπαρξη καί νά κάνετε τούς άνθρώ- 
πους δυστυχισμένους.

Έ χ ε ι  δίκιο ό συγγραφέας, δν καί μ/ποροϋμε νά τοΟ Αντιτεί
νουμε δτι κονταρομαχεΐ μέ σκιές, γ ιατί κανένας δέ γύρεψε ποτέ 
νά προκαλέσει μιά τέτια κατάσταση, δτι συνειδητά διαστρεβλώνει 
τό σύνθημα τοΰ μαρξισμοϋ, δταν μιλάει γ ιά  συγχώνευση άτόμου καί 
κοινωνίας μέ τήν δννοια τής έςαφάνοσης τής Ατομικότητας. Παρό
λα αύτά, δμ ω 5ι Ι^νει άκόμα κάτι στό βιβλίο πού άξίζει τόν κόπο 
νά τό σκεφτοϋμε.

’Ακολουθώντας μιά δρισμένη λογοτεχνική παράδοση, ό Ζαμιά
τιν έξωθεϊ ώς τόν παραλογισμό δρισμένες τάσεις πού Ιχουν παρα
τηρηθεί, δείχνει τί θά συνέβαινε άν αύτές οί τάσεις άναπτύσσον- 
ταν ώς τίς τελευταίες τους συνέπειες. Τήν ίδ ια  μέθοδο άκολούθησε, 
υστέρα άπό τό Ζαμιάτιν, ό Ό ργουελ. Είναι άλήθεια δτι δλα τούτα 
καταλήγουν σέ μιά κωμική ή κωμικοτραγική διαστρέβλωση τής 
πραγματικότητας. ’Αλλά συνάμα είναι γεγονός δτι σ’ αύτό τόν πα
ραμορφωτικό καθρέφτη άντανακλάται μιά δρισμένη πραγματικό
τητα, πού καλό είναι νά τήν έξετάσουμε άπό πιό κοντά.

Παρόλο πού δ Ζαμιάτιν λέει άναλήθειες μέ τήν άντικομμουνι- 
στική ούτοπία του, ύπάρχει, ώστόσο, σ’ αύτές τίς άναλήθειες ένας 
κόκκος άλήθειας, πού μπροστά της δέν πρέπει νά κλείνουμε τά 
μάτια. "Οταν άρχίζουν νά σκαρώνονται δριαμοί τής εύτυχίας καί 
νά έκπονοΰνται Αντίστοιχοι κανόνες συμπεριφοράς πού δεσμεύουν δ- 
λους τούς άνθρώπους (φυσικά γ ιά  τό καλό τους! πόσα, άλήθεια, 
δέν έγιναν στήν ιστορία στό δνομα τής σωτηρίας καί τής εύτυ
χίας τών άνθρώπων!), τότε μπορεΐ καί στό σοσιαλισμό νά προ
κόψει δ κίνδυνος μιάς «εύτυχοποίησης» τών άνθρώπων άπό τά  πά
νω, μέ τόν έξαναγκασμό καί σύμφωνα μέ τό Ισχύσν πρότυπο τής 
εύτυχίας, πράγμα πού μπορεΐ νά δδηγήσει σέ μαζική γενική δυστυ
χία . Γιατί αύτό άποτελεΐ περιορισμό τής έλευθερίας τών άνθρώ
πων καί κάθε περιορισμός τής έλευθερίας δέ μεγαλώνει άλλά μειώ
νει τίς εύκαιρίες τών άνθρώπων γιά  εύτυχία. Εύτυχώς πού πάλι 
ή πείρα μάς έδειξε δτι τέτιου είδους τάσεις άποτελοΰν τυπικό σύμ
πτωμα μιάς παιδικής άρρώστιας τοΰ άριστερίστικου κομμουνισμού 
καί δτι άρχίζουν νά σβήνουν δσο σταθεροποιείται ή ζωή στό νέο κοι
νωνικό σύστημα. ’Αρκεί έπομένως —  γ ιά  νά κλείσουμε αύτές τίς 
παρατηρήσεις —  νά διατυπώσουμε συμπερασματικά ένα μόνο α ί
τημα: άφοΰ δ έ ν  ύ π ά ρ χ ε ι  μιά μονάχα εύτυχία γ ιά  δ- 
λους —  καί εύτυχώς δ έ  μ π ο ρ ε ΐ  ν ά  ύ π ά ρ χ ε ι  —  
πρέπει νά άποφεύγουμε νά κατασκευάζουμε ένα ένιαΐο πρότυπο 
εύτυχίας γ ιά  δλους. Ό  σοσιαλισμός δέν έναντιώνεται στήν άνθρώ-
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πινη άτομικότητα —  άντίθετα. "Ας άφήσουμε, λοιπόν, σ’ αύτή τήν 
άτομικότητα δσο τό δυνατόν περισσότερο έλεύθερο χώρο στήν πε
ριοχή τής ευτυχισμένης ζωής. Ό  καθένας άς είναι εύτυχισμένος μέ 
τό δικό του τρόπο καί μέ τή δική του εύθύνη. Καί άν άκόμα, γ ιά  
νά είναι εύτυχισμένος, ?χει άνάγκη άπό κάποια λόξα. Κ ι άν ά
κόμα θέλει νά είναι λίγο έκκεντρικός ή διαφορετικός άπό τούς 
άλλους. Δική του δουλειά! Ή  άναγνώριση αύτής τής έλευθερίας
—  πού δέ ζημιώνει τό σοσιαλισμό —  άποτελεΐ μιά άπό τίς προϋ
ποθέσεις γ ιά  νά μποροΟν δλοι οί άνθρωποι νά είναι πραγματικά 
καί αύθεντικά εύτυχισμένοι.

"Ετσι λοιπόν, άφοΰ ή προσπέλαση τοϋ προβλήματος τής άνθρώ
πινης εύτυχίας μέ βάση τά  θετικά χαρακτηριστικά της δέ δίνει 
άποτελέσματα, καί μπορεί μάλκττα νά ιχ ε ι καί άρνητικά, πρέπει 
νά ένδιαφερθοΰμε γ ιά  τόν άλλο τρόπο προσπέλασης τοϋ προβλή
ματος: νά έξετάσουμε τί προκαλεΤ τή  δυστυχία τών άνθρώπων καί 
τί χαρακτηρίζει αύτή τήν κατάσταση.

Δέ μποροϋμε νά δώσουμε ένα γενικά ύποχρεωτικό δρισμό τής 
άνθρώπινης εύτυχίας, γιατί λόγω τοϋ άτομικοϋ χαρακτήρα τής αί
σθησης τής εύτυχίας, Ινας τέτιος δρισμός είναι άδύνατος. Ά ν τ ί
θετα, δέν είναι δύσκολο νά ποϋμ£ ποιές είναι ο! αίτιες τής μαζικής 
άνθρώπινης δυστυχίας: πείνα, θάνατος, άρρώστια, στέρηση τής έ
λευθερίας, κάθε λογής έκμετάλλευση καί ύποδούλωση, κλπ. Οί ά- 
νάγκες τών άνθρώπων άλλάζουν καί δέ μποροϋμε νά τίς κωδικο
ποιήσουμε θετικά μέ βάση τή γενική εύτυχία. Μποροϋμε, δμως, 
νά τίς κωδικοποιήσουμε άρνητικά: κανένας όμαλός άνθρωπος δέ 
μπορεϊ νά είναι εύτυχισμένος δταν δέν Ιχε ι τή  δυνατότητα νά Ι
κανοποιεί Ινα έλάχι<στο δριο τών άναγκών του καί τών άναγκών τής 
οίκογένειάς του, δταν ύποφέρει άπό τήν πείνα καί τό κρύο, δταν 
είναι άρρωστος, δταν κινδυνεύει νά σκοτωθεί στόν πόλεμο, δταν 
ή πατρίδα του είναι σκλαβωμένη, δταν τοϋ Ιχουν στερήσει τήν έ
λευθερία του μέ τή μ ιά  ή τήν άλλη μορφή, κλπ.

"Ετσι, Ιχουμε μιά λογική βάση πού μάς έπιτρέπει νά ϊργαστοϋ- 
με γ ιά  τήν άνθρώπινη εύτυχία —  δχι μέ τήν ϊννοια νά κάνουμε 
τόν άνθρωπο εύτυχισμένο, άλλά νά έ ξ α λ ε ί ψ ο υ μ ε  τ ί ς  
μ α ζ ι κ ά  έ μ φ α ν ι ζ ό μ ε ν ε ς  α ι τ ί ε ς  τ ή ς  γ ε 
ν ι κ ή ς  δ υ σ τ υ χ ί α ς .

Ό  μαχητικός χαρακτήρας τοϋ άνθρωπισμοϋ τοΰ Μάρξ συνδέεται 
στενά μ’ αύτή τήν ϊννοια τής εύτυχίας: μάς καλεΐ σέ άδιάλλακτο 
άγώνα ένάντια στίς αιτίες τής άνθρώπινης δυστυχίας σάν μαζικοΰ 
φαινομένου, ένάντια, έπομένως, σ τ ί ς  κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  
ρ ί ζ ε ς  τ η ς .  Αύτή είναι μιά ρεαλιστική έπιδίωξη, γ ιατί δ 
σκοπός είναι νά δημιουργήσουμε τή δ υ ν α τ ό τ η τ α  γ ιά  μιά 
εύτυχισμένη ζωή. Περισσότερα δέ μπορεί νά έπιτύχει κανένα κοι
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νωνικό σύστημα, γ ιατί κανένα δέ μπορεΐ νά έ γ γ υ η θ ε ΐ  
στούς άνθρώπους τήν εύτυχία, μιά πού αύτή είναι άτομική ύπόθε- 
ση. Ά κόμα καί κάτω άπό ιδανικές κοινωνικές καί ύλικές συνθή
κες μπορεΐ οί άνθρωποι νά είναι άτομικά δυστυχισμένοι, μιά πού 
κανένα σύστημα δέ μπορεΐ νά τούς προφυλάξει άπό τήν άρρώστια, 
τό θάνατο αγαπημένου προσώπου, τόν άτυχο Ιρωτα, τήν άπογοή- 
τευση άπό άποτυχίες στή ζωή, κλπ. Τό ζήτημα δέ'/ είναι αύτό, 
οδτε άλλωστε είναι δυνατό νά κάνουμε μέ τ ή β ί α  εύτυχι- 
σμένους τούς άνθρώπους οδτε καί νά Ιξαλείψουμε κάθε πη γή  άτο
μικής δυστυχίας. Ά ντίθετα, αύτό πού είναι δυνατό καί κατορθωτό 
είναι νά έξ αφανίσουμε τίς  αιτίες τής μαζικής δυστυχίας, πού οί 
πηγές της δέ βρίσκονται στό άτομο, άλλά έξω άπ’ αύτό, στίς κοι
νωνικές συνθήκες καί σχέσεις. Ό  μαρξιστικός άνθρωπισμός δέν 
ύπόσχεται, έπομένως, κανένα ούτοπικό παράδεισο, οδτε κρατάει 
τό κλειδί μιάς προσωπικής εύτυχίας γ ιά  δλους. Δέν έγγυδται κάν 
δτι μελλοντικά δέ θά έ>,νρανι*ποΟν νέοι, άγνωστοι ώς τώρα, φραγ^ιοί 
στήν άνθρώπινη εύτυχία. Οδτε μπορεΐ κανείς νά έγγυηθεΐ —  άν 
καί μπορεΐ νά τό δεχθεί σάν πολύ πιθανό —  δτι μιά λογικά όρ- 
γανωμένη κοινωνία &£ μπορέσει νά καταπολεμήσει τήν έμφάνιση 
τέτιων καταστάσεων. Ά λ λά  δ μαρξιστικός άνθρωπισμός μάς κα- 
λεΐ γ ιά  κάτι άλλο: γ ι ά  τ ή ν  έ ξ ά λ ε ι ψ η  τ ώ ν  κ ο ι 
ν ω ν ι κ ώ ν  a  t τ ί oj ν τ ή ς  ά ν θ ρ ώ π ι ν η ς  δ υ σ τ υ 
χ ί α ς ,  π ο ύ  ύ π ά ρ χ ο υ ν  σ ή μ ε ρ α .  Κι αύτό είναι πο
λύ μεγάλο πράγμα, πού έξηγεΐ καί τήν Ιλξη τήν δποία άσκεΐ δ 
άνθρωπισμός αύτός σέ δλους έκείνους πού ύποφέρουν κάτω άπό τίς 
σημερινές κοινωνικές συνθήκες. Αύτό καθορίζει τόν έπαναατατικό 
καί μαχητικό χαρακτήρα του, καθώς προσπαθεί νά κάνει πράξη τά 
λόγια τοΟ Μάρξ, πού άναφέραμε πιό πάνω: «ή κριτική τής θρη
σκείας τελειώνει μέ τή θεωρία δτι δ ά ν θ ρ ω π ο ς  ε ί ν α ι  
τ ό  Α ν ώ τ α τ ο  δ ν  γ ι ά  τ ό ν  ά ν θ ρ ω π ο ,  τελειώνει 
έπομένως μέ τήν κ α τ η γ ο ρ ι κ ή  π ρ ο σ τ α γ ή  ν’ άνα- 
τρέψουμε δ λ ε ς  τίς συνθήκες, δπου δ άνθρωπος είναι ένα ταπει
νωμένο, σκλαβωμένο, έγκαταλειμμένο, καταφρονεμένο δν. . .».
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Κεφάλαιο 5

Κομμουνισμός καί ϋτομο

Ή  άφετηρία τοΟ σοσιαλισμοί} τοΟ Μάρξ —  δ πραγματικός Αν
θρωπος καί οί προϋποθέσεις γ ιά  τήν εύτυχία του —  προσδιορίζει 
τό σχοπό του: Ινα κοινωνικό σύστημα πού νά έξασφαλίζει τίς  κα
λύτερες προϋποθέσεις γ ιά  τήν άνάπτυξη τής άνθρώπινης προσω
πικότητας, έπομένως χαί γ ιά  τήν εύτυχία της. Μιά τέτια άντίλη
ψη γ ιά  τό σκοπό τής κοινωνικής Ανάπτυξης καί τής προλεταρια
κής έπανάστασης, πού πραγματοποιεί αύτή τήν άνάπτυξη, δείχνει 
τήν άληθινή Ιννοια τοϋ κομμουνισμοϋ σάν κινήματος καί σάν άνώ- 
τερης φάσης τοϋ σοσιαλιστικού συστήματος. ’Ετσι δ πιό σύντομος 
καί δ πιό ουσιαστικός δρισμός τοϋ κομμουνισμοϋ τοϋ Μάρξ είναι: 
άνθρωπισμός στήν πράξη. Αύτή τήν ίδέα τήν είχε δ Μάρξ άπό 
τά νεανικά του χρόνια. Διαβάζουμε στά «Χειρόγραφα»:

. . .  δπως ό άθεϊσμός ώς κατάργηση τοϋ θεοϋ είναι ή έμφά- 
νιση τοϋ θεωρητικοί} άνθρωπισμοΰ, Ετσι καί δ κομμουνισμός ώς 
κατάργηση τής άτο*«αής ιδιοκτησίας είναι ή δικαίωση τής πραγ
ματικής άνθρώπινης ζωής σάν ιδιοκτησίας τοϋ άνθρώπου, είναι 
ή έ μ φ ά ν ι σ η τ ο ϋ  π ρ α κ τ ι κ ο ϋ  Α ν θ ρ ω π ι 
σ μ ό  0, ή δ άθεϊσμός είναι δ άνθρωπισμός πού Ιχε ι σάν σύν
δεσμο μέ τόν έαυτό του τό ξεπέρασμα τής θρησκείας, δ κομμου
νισμός είναι δ Ανθρωπισμός πού συνδέεται μέ τόν έαυτό του 
μέσω τής κατάργησης τής Ατομικής Ιδιοκτησίας.

Κ αί σ’ Ινα Αλλο μέρος, στά ίδια «Χειρόγραφα», διαβάζουμε:

Ό  κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό ς  είναι τό θ ε τ ι κ ό  ξεπέ
ρασμα τ ή ς  ά τ ο μ ι κ ή ς  Ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς ,  τ ή ς  
Α ν θ ρ ώ π ι ν η ς  α ύ τ ο α λ λ ο τ ρ ί ω σ η ς  καί &ησι 
ή πραγματική Ι δ ι ο π ο ί η σ η  τ ή ς  ά ν θ ρ ώ π ι 
ν η ς  ο ύ σ ί α ς  άπό τόν Ανθρωπο καί γ ιά  τόν Ανθρωπο. 
Είναι, έπομένως, ή πλήρης έπιστροφή τοϋ άνθρώπου στόν έαυ
τό του, σάν κ ο ι ν ω ν ι κ ο ϋ ,  δηλαδή σάν άνθρώπινου Αν
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θρώπου, μιά συνειδητή έπιστροφή πού συντελέστηκε μέσα σέ 
δλο τόν πλούτο τής προηγούμενης άνάπτυξης. Αύτός δ κομμουνι
σμός σάν άπόλυτα άναπτυγμένος νατουραλισμός ισοδύναμε! μέ 
τόν άνθρωπισμό καί σάν άπόλυτα άναπτυγμένος άνθρωπισμός ί
σοδυναμεΐ μέ τό νατουραλισμό, είναι ή γ ν ή σ ι α  έπίλυση 
τής σύγκρουσης άνάμεσα στόν άνθρωπο καί τή φύση καί άνά
μεσα στόν άνθρωπο καί τόν άνθρωπο, είναι ή ά λ η θ ι ν ή 
έπίλυση τής σύγκρουσης άνάμεσα στήν δπαρξη καί τήν ούσία, 
άνάμεσα στήν έξαντικειμένιση καί τήν αύτο - έκδήλωση, άνά
μεσα στήν έλευθερία καί τήν άναγκαιότητα, άνάμεσα στό άτο
μο καί τό είδος. Αύτός δ κομμουνισμός είναι τό λυμένο αίνιγμα 
τής ιστορίας καί τό ξέρει δτι αύτός είναι ή λύση του.

"Αν δ κομμουνισμός, ώς κοινωνικός σκοπός, νοείται σάν άνθρω- 
πισμός στήν πράξη, τότε αύτός δ σκοπός συνδέεται όργανικά μέ 
τό χαρακτήρα τής έπανάστασης πού δδηγεί σ’ αύτόν —  τής κοι
νωνικής έπανάστασης. Αύτή ή έπανάσταση είναι στήν ούσία της—  
σύμφωνα μέ τό Μάρξ —  μιά  διαμαρτυρία ένάντια στήν άπάνθρω- 
πη ζω ή, μιά πράξη αύτοαπελευθέρωσης τοΟ άνθρώπου, πού κατευ- 
θύνεται συνειδητά στήν πραγμάτωση τοΰ άνθρωπισμοϋ.

. .  . Μιά κ ο ι ν ω ν ι κ ή  έπανάσταση έκφράζει, έπομέ
νως, τήν άποψη τ ο ϋ  σ υ ν ό λ ο υ  γ ιατί —  έστω κι άν 
γίνεται μόνο σέ μ ι ά  έργοστασιακή περιφέρεια —  είναι μιά 
διαμαρτυρία τοϋ άνθρώπου ένάντια στήν άπανθρωπισμένη ζωή, 
γ ιατί ξεκινάει άπό τήν άποψη τ ο ϋ  χ ω ρ ι σ τ ο ϋ  π ρ α γ 
μ α τ ι κ ο ύ  ά τ ό μ ο υ ,  γιατί ή  κ ο ι ν ό τ η τ α ,  πού 
ένάντια στό χωρισμό του άπ’ αύτήν άντιδρα τό άτομο, είναι 
ή ά λ η θ ι ν ή κοινότητα τοΰ άνθρώπου, ή ά ν θ ρ ώ π  ι- 
ν η ούσία1.

Ό  κομμουνισμός, έπομένως, είναι γ ιά  τό Μάρξ πρίν άπ’ δλα 
μιά κοινωνία δπου δ άπελευθερωμένος άπό τήν άλλοτρίωση άνθρω
πος έκδηλώνεται σάν άρτιος, καθολικός άνθρωπος, σάν άνθρω
πος πού αναπτύσσει δλόπλευρα τήν προσωπικότητά του. Αύτή εί
ναι γ ιά  τό Μάρξ —  καί μάλιστα άπό τά νεανικά χρόνια του ώς 
τήν ώριμη ήλικία του, δταν είχε πιά γράψει τό «Κεφάλαιο» —  
δ κύριος σκοπός. 'Ο λ α  τ’ άλλα χρησιμεύουν μόνο σάν μέσο γ ιά  τήν 
πραγμάτωση αύτοΰ τοΰ σκοπού.

Ό  Μάρξ καταλήγει γρήγορα στό συμπέρασμα δτι ot λέξεις 
«άνθρωπος» καί «άπάνθρωπος» έχουν Ιστορική έννοια. Στή «Γερ
μανική Ιδεολογία» βρίσκουμε Ιπίσης ένα σημαντικό σχόλιο τής θέ
σης σχετικά μέ τή διαμαρτυρία ένάντια στήν «άπανθρώπιση τής

1. Κ. Μάρξ, M EGA, τόμ. 3, μέρος I , ο. 22. 
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ζωής». Μ’ αύτό τό σχόλιο πρέπει ν’ άρχίσουμε προτοϋ δώσουμε 
μιά θετική εΙκόνα τοϋ κομμουνισμοϋ τοϋ Μάρξ.

Ό  Στίρνερ —  γράφει δ Μάρξ —  φαντάζεται τή  διαδικασία τής 
χειραφέτησης τοϋ άνθρώπου ώς έξής: οί άνθρωποι δημιουργοϋσαν 
ώς τώρα Ινα άνθρώπινο ιδανικό καί Απελευθερώνονταν στό βαθμό 
πού Ιμοιαζαν μ ’ αύτό τό Ιδανικό. Στήν πραγ^ιατικότητα, δμως, —  
άπαντάει δ Μάρξ —  Απελευθερώνονταν οί άνθρωποι δχι στό βαθ
μό πού τούς έπέβαλλε τό άνθρώπινο ιδανικό, άλλά στό βαθμό πού 
τό έπέτρεπαν οί ύπάρχουσες παραγωγικές δυνάμεις. ° Ως τώρα αύ
τές οί παραγωγικές δυνάμεις ήταν περιορισμένες καί ή παραγω
γή  πού έξαρτιόταν άπ’ αύτές Ικανέ δυνατή τήν έξέλιξη μόνο τό
τε, δταν μερικοί ίκανοποιοϋσαν τίς  άνάγκες τους σέ βάρος τών 
άλλων.

Αύτό έξηγεΐ, άπό τή μιά μεριά, τόν άφύσικο, «άπάνθρωπο» 
τρόπο μέ τόν δποΐο ή δυναστευόμενη τάξη Ικανοποιεί τίς  άνάγ
κες της καί, άπό τήν άλλη μεριά, τά στενά δρια μέσα στά δ- 
ποΐα Αναπτύσσονται οί συναλλαγές καί μαζί τους δλη ή κυρίαρ
χη  τάξη. "Ετσι αύτός δ περιορισμένος χαρακτήρας τής άνάπτυ- 
ξης δέ συνίσταται μόνο στόν Αποκλεισμό άπ’ αύτή τής μιάς τά
ξης, άλλά καί στή στενοκεφαλιά τής άποκλείουσας τάξης" καί 
τό «άπάνθρωπο» βρίσκεται έπίσης μέσα στήν κυρίαρχη τά ξη . . .  
Ή  θετική Ικφραση «άνθρώπινο» άντιστοιχεί στίς συγκεκριμένες 
Ιπικρατοΰσες σχέσεις σ’ Ινα δρισμένο στάδιο παραγωγής καί 
στόν τρόπο ικανοποίησης τών άναγκών πού καθορίζεται άπ’ αύ
τές, δπως ή άρνητική Ικφραση «άπάνθρωπο» άντιστοιχεί στίς 
προκαλούμενες άπό τό ίδιο αύτό στάδιο παραγωγής προσπάθει
ες άρνησης αύτών τών κυρίαρχων σχέσεων καί τοϋ έπικρατοϋν- 
τος μέσα σ’ αύτές τρόπου Ικανοποίησης τών άναγκών στά πλαί
σια τοϋ ύφιστάμενου τρόπου παραγωγής*.

Οί Ιννοιες «ά/νθρώπινο» καί «άπάνθρωπο» δέν είναι, έπομένως, 
άπόλυτες, άλλά συνδέονται μ ’ Ινα Ιστορικά δοσμένο τρόπο παρα
γω γής. Μέσα δμως σ’ αύτά τά πλαίσια, δρίζονται έπίσης καί άπό 
τήν άποψη τής κοινωνικής διαμαρτυρίας ένάντια στήν «Απάνθρω
πη» ζωή —  καί, έπομένως, άπό τό Ιδανικό μιάς «άνθρώπινης» 
ζωής πού δημιουργοϋν οί άνθρωποι.

Σ ’ αύτά τά ιστορικά πλαίσια ή «άνθρώπινη» ζωή είναι τότε μό
νο δυνατή, δταν καταργηθοϋν δλες οί άλλοτριο')σεις καί πρίν άπ’ 
δλες ή οικονομική. Αύτό είναι —  σύμφωνα μέ τό Μάρξ —  τό κύ
ριο Ιργο τοϋ κομμουνισμοϋ σάν κοινωνικοϋ συστήματος.

Ό  Μάρξ στή «Γερμανική ιδεολογία» δέν άμφισβητεΐ τόν ίσχυ-

2. Κ. Μάρξ - Φ. "Ενγκελς, «Ή γερμανική Ιδεολογία·.
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ρισμό τοϋ Στίρνερ δτι «τά άτομα είναι Αποτέλεσμα τοϋ ίδιου τοϋ 
έαυτοϋ τους». ’Αμφισβητεί μόνο δτι τό άτομο είναι κοινωνικά άδέ- 
σμευτο, γ ιά  τό λόγο δτι ot ίδιες ot Ανάγκες τών άνθρώπων τούς 
άναγκάζουν νά συνάπτουν κάθε λογής σχέσεις μεταξύ τους. 'Ε π ει
δή στήν περίπτωση αύτή δέν ϊχουμε νά κάνουμε μ’ Ινα καθαρό 
«’Εγώ», άλλά μέ άτομα σέ δρισμένο έπίπεδο άναγκών, ή σχέση 
πού ύπάρχει μεταξύ τους σάν άτόμων διαμορφώνει τίς ύπάρχουσες 
κοινωνικές σχέσεις. Κατά συνέπεια, ή άνάπτυξη τοϋ κάθε άτόμου 
καθορίζεται κοινωνικά.

’Εξετάζοντας άπ’ αύτή τήν άποψη τήν προχωρητική έξαντικει- 
μένιση τών άνθρώπινων σχέσεων δ Μάρξ λέει:

Στή σημερινή έποχή, ή κυριαρχία τών ύ λ ι κ ώ ν  σ υ ν 
θ η κ ώ ν  πάνω στά άτομα, ή συντριβή τής άτομικότητας άπό 
τό τυχαίο Ιχε ι πάρει τήν πιό δξεία καί καθολική μορφή καί 
ϊτσι Ιχε ι θέσει στά ύπάρχοντα άτομα Ινα πολύ συγκεκριμένο 
καθήκον. Τούς Ιθεαε τό καθί]κον νά άντικαταστήσουν τήν κυ
ριαρχία τών ύλικών συνθηκών ncai τοϋ τυχαίου πάνω στά άτο
μα μέ τήν κ υ ρ ι α ρ χ ί α  τ ώ ν  ά τ ό μ ω ν  π ά ν ω  
σ τ ό  τ υ χ α ί ο  κ α ί  τ ί ς  ύ λ ι κ έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς . . .  
ύπαγόρευσε μάλλον τήν άπελευθέρωσή τους άπό Ινα τελείως 
συγκεκριμένο τρόπο άνάπτυξης. Αύτό τό καθήκον, πού Υπαγο
ρεύουν ot σημερινές συνθήκες, συμπίπτει μέ τό καθήκον τής κομ
μουνιστικής δργάνωσης τής κοινωνίας*.

Τό καθήκον νά δργανώσουμε κομουνιστικά τήν κοινωνία ταυ
τίζεται, έπο|ΐένο)ς, γ ιά  τό Μάρξ, μέ τό καθήκον νά δργανώσουμε 
μιά κοινωνία, δπου οί άνθρωποι θά κατευθύνουν τίς ύλικές συν
θήκες καί δχι άντίστροφα. Αύτό είναι δυνατό μόνο «μέσα στήν 
κομουνιστική κοινωνία, τή μόνη κοινωνία, δπου ή πρωτότυπη 
καί έλεύθεοη άνάπτυξη τών άτόμων δέν άποτελεΐ κενή φρά
ση. . .»*. Τήν Ιδέα αύτή τή συναντούμε πολλές φορές, άκόμα καί 
στά Ιργα τοΰ ώριμου Μάρξ: δ κομμουνισμός, σάν κοινωνικό σύ
στημα, είναι μιά όργάνωση τής κοινωνίας δπου καταργεΐται ή άλ
λοτρίωση καί γίνεται, Ιτσι, δυνατή ή δλόπλευρη καί άνεμπόδιστη 
άνάπτυξη τής προσωπικότητας.

Δέ θά σταθώ έδώ στό πρόβλημα τής δλοκληρωτικής έξάλειψης 
τής Αλλοτρίωσης στόν κομμουνισμό. Μίλησα γ ι’ αύτό πιό πάνω. 
Ό  Μάρξ σέ μιά δρισμένη, τουλάχιστο, περίοδο φαίνεται πώς π ί
στεψε δτι μαζί μέ τήν κατάργηση τής άτομικής Ιδιοκτησίας στά μέ
σα παραγω γής θ’ άπονεκρώνονταν ot διάφορες μορφές άλλοτρίωσης, 
συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ καταμερισμοϋ τής έργασίας (μαζί

3. Στό Ιδιο.
4. Χτό Τδιο.
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μέ τήν ίδια τήν έργασία, πού άντικαθίσταται άπό τήν έλεύθερη δη
μιουργία) . Π ρέπει νά δμολογήσουμε δτι στό φώς τής κατοπινής έ
ξέλιξης τής τεχνικής καί τοϋ κοινωνικοΰ καταμερισμοΰ τής έργασί
ας οί σχετικές άναλύσεις τοΰ Μάρξ φαίνονται ουτοπικές. Ιδια ίτερα , 
δταν παρουσιάζει τόν κομμουνισμό σάν μιά κοινωνία, δπου δ άνθρω
πος αλλάζει κατ’ άρέσκεια τό έπάγγελμά του, δπου μάλιστα δρα
στηριότητες πού προϋποθέτουν ταλέντο, δπως λ .χ. ή ζωγραφική*, γ ί
νονται κτήμα δλων. Δέν είναι δμως αύτό τό σπουδαίο, άλλά τό 
αίτημα γ ιά  τήν έκπλήρωση στόν κομμουνισμό τοΰ Ιδανικοΰ τοΰ άρ
τιου, τοΰ καθολικοΰ άνθρώπου. Τό αίτημα αύτό έπαναλαμβάνεται 
στά ϊργα  τοΰ Μάρξ άπό τά νεανικά του χρόνια ώς τό τέλος τής 
ζωής του: δ κομουνισμός πρέπει νά Ιξοοσφαλίσει σέ δλους τούς άν
θρώπους τήν δλόπλευρη άνάπτυξη τής προσωπικότητάς τους.

Στή «Γερμανική Ιδεολογία» δ Μάρξ Ιγραφε σχετικά μ’ αύτό: 

Ή  μετατροπή μέ τόν καταμερισμό τής έργασίας τών προ

5. «Ή άποκλειστική συγκέντρωση τοΟ καλλιτεχνικού ταλέντου οέ δρι- 
σμένχ άτομα καί ή συνδεόμενη μ’ αύτή κατάπνιξή του στίς πλατιές μάζες, 
είναι μιά συνέπεια τοΟ καταμερισμού τής έργασίας. Κι άν άκόμα, σέ δρι- 
σμένίς κοινωνικές συνθήκες, θά ήταν ό καθένας §νας έξοχος ζωγράφος, αύ; 
τό ίέ  θά άπέκλειε καθόλου τό νά είναι δ καθένας κι 8νας πρωτότυπος ζω
γράφος. Έ τσι κι έδώ ή διαφορά άνάμεσα σέ "άνθρώπινη”  καί "μοναδική”  
έργασία καταλήγει σέ άπλά παραλογισμό. Σέ μιά κομμουνιστική δργάνωση 
τή ; κοινο>νίας παύει πάντως νά ύπάρχει ή Οποταγή τοϋ καλλιτέχνη στήν 
τοπική καί έθνική στενότητα πού προκύπτει άποκλειστικά άπό τόν κα
ταμερισμό τής έργασίας, καθώς καί ή 6ποταγή τού άτόμου σέ μιά δρι- 
σμένη τέχνη, πού τόν κάνει νά ε!ναι Αποκλειστικά ζωγράφος, γλύπτης, 
κλπ., δπότε τό Ιδιο τό δνομα έκφράζει αρκετά τή στενότητα τής έιίαγ- 
γελματικής του έξέλιξης καί τήν έξάρτησή του άπό τόν καταμερισμό τής 
έργασίας. Σέ μιά κομμουνιστική κοινωνία δέν ύπάρχουν ζωγράφοι, άλ
λά τό πολύ πολύ άνθρωποι πού, άνάμεσα σ’ άλλα, ζωγραφίζουν» (στό Ιδιο).

Μέ άκόμα μεγαλύτερη όξύτητα τίθεται τοΟτο τό ζήτημα σ’ ένα άλλο άπό- 
σπασμα τοδ Ιδιου ϊργου:

'Γ ιατί άπό τή στιγμή πού ή έργασία άρχίζει νά καταμερίζεται, δ καθένας 
έχει μιά ιδιαίτερη, αποκλειστική σφαίρα δραστηριότητας, πού τού έπιίάλ- 
λεται αναγκαστικά καί άπό τήν δποία δέ μπορεί νά ξεφύγει. Είναι κυνη
γός, ψαράς, βοσκός ή κριτικός. Κριτικός καί πρέπει νά παραμείνει τέτιος, άν 
δέ θέλει νά χάσει τά μέσα τής Οπαρξής του — ένώ στήν κομμουνιστική κοινω
νία, δπου δ καθένας δέν έχει άποκλειστική σφαίρα δραστηριότητας άλλάμπο- 
ρεΐ νά έκπαιδευτεΐ σέ δποιοδήποτε κλάδο θέλει, ή κοινωνία ρυθμίζει τή 
γενική παραγωγή κι έτσι κάνει δυνατό γιά μένα νά φτιάχνω ίνα πράγμα 
σήμερα κι άλλο αύριο, νά κυνηγώ το πρωί, νά ψαρεύω τό άπόγεμα, νά φρον
τίζω τά ζώα τό βράδι, νά κάνω κριτική μετά τό δείπνο, δπως άκριβώς μοβ 
άρέσει, χωρίς ποτέ νά γίνομαι κυνηγός, ψαράς, βοσκός ή κριτικός. Αύτός δ 
καθορισμός τής κοινωνικής δραστηριότητας, αύτή ή σταθεροποίηση τοΟ δικοΟ 
μας προϊόντος σέ μιά Ολική έξουσία πάνω άπό μάς, πού άναπτύσσεται καί 
ξεφεύγει άπό τόν έλεγχό μας ματαιώνοντας τίς προσδοκίες μας καί έκμη- 
δενίζοντας τούς ύπολογισμούς μας, είναι £να άπό τά κυριότερα στοιχεία τής 
ώς τώρα Ιστορικής έξέλ ιξης...» .



σωπικών δυνάμεων (σχέσεων) σέ υλικές δυνάμεις δέ μπορεΐ νά 
έξαλειφθεΐ μέ τό νά βγάλουμε άπό τό μυαλό μας τή γενική ιδέα 
γ ι’ αύτό, άλλά μόνο μέ τήν έκ νέου καθυπόταξη αύτών τών όλι- 
κών δυνάμεων άπό τά &το|ΐα καί τήν κατάργηση τοΟ καταμε- 
ρισμοΟ τής έργασίας. Λύτό δέν είναι δυνατό χωρίς τήν κοινό
τητα. Μόνο μέσα στήν κοινότητα μαζί μέ άλλους τό κάθε άτο
μο Ιχε ι τά μέσα γ ιά  ν’ άναπτύξει δλόπλευρα τά ταλέντα του. 
Μόνο μέσα στή'/ κοινότητα, έπομένως, είναι δυνατή ή προσω
πική  έλευθερία'.
Δυό χρόνια, μόλις, άργότερα δ Μάρξ καί 6 Έ νγκελ ς  γράφουν 

στό «Κομουνιστικό μανιφέστο»:

Ό τα ν  στήν πορεία τής έξέλιξης θά Ιχουν έξαφανιστεί οί 
ταξικές διακρίσεις κι δταν θά Ιχε ι συγκεντρωθεί δλη ή παρα
γω γή στά χέρια τών συνεταιρισμένων άτόμων, τότε ή δημόσια 
έξουσία θά χάσει τόν πολιτικό της χαρακτήρα. Ή  πολιτική έ- 
ξουσία, στήν κυριολεξία, είναι ή δργανωμένη βία μιάς τάξης 
γ ιά  τήν καταπίεση μιάς άλλης. Ό τα ν  τό προλεταριάτο, στήν 
πάλη του ένάντια στήν άστική τάξη, συγκροτείται κατανάγκη 
σέ τάξη, δταν γίνεται, μέ μιά έπανάσταση, ή κυρίαρχη τάξη 
καί, σάν κυρίαρχη τάξη, καταργεί βίαια τίς παλιές σχέσεις πα
ραγωγής, τότε, μαζί μ’ αύτές τίς σχέσεις παραγωγής, καταργεί 
τούς δρους ύπαρξης τής ταξικής άντίθεσης, τών τάξεων γενικά 
καί Ιτσι καί τήν ίδ ια  τή δική του κυριαρχία σάν τάξη.

Στή θέση τής παλιάς άστικής κοινωνίας μέ τίς τάξεις καί 
τίς ταξικές της άντιθέσεις, θά ϊχουμε μιά Ινωση δπου ή έλεύ- 
θερη άνάπτυξη τοϋ ένός είναι ή προϋπόθεση γ ιά  τήν έλεύθερη 
άνάπτυξη δλων.

Πολλά χρόνια άργότερα —  στά 1875 —  στήν «Κριτική τοϋ 
προγράμματος τής Γκότα» δ Μάρξ έπαναλαμβάνει αύτή τήν Ιδέα, 
πράγμα πού έπιβεβαιώνει τήν ένότητα τής άντίληψής του γιά  τόν 
κομμουνισμό:

Σέ μιά άνώτερη φάση τής κομμουνιστικής κοινωνίας, δταν 
θά Ιχε ι έξαφανισθεΐ ή όποδουλωτική δποταγή τών άτόμων στόν 
καταμερισμό τής έργασίας καί μαζί της ή άντίθεση άνάμεσα 
στήν πνευματική καί τή χειρωνακτική έργασία, δταν ή έργα
σία δέ θά είναι μόνο βιοποριστικό μέσο, άλλά θά γίνει πρωταρ
χικ ή  ζωτική άνάγκη- δταν μέ τήν πολύπλευρη άνάπτυξη τών 
άτόμων θά Ιχουν αύξηθεΐ καί ot παραγωγικές δυνάμεις καί δ
λες ot πηγές τοΰ συλλογικού πλούτου θ’ άναβλύζουν πιό άφθο
να, τότε μόνο μπορεΐ νά ξεπεραστεΐ δλότελα δ στενός δρίζοντας

6. Στό 18ιο.
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τοϋ άστικοΰ δικαίου καί ή κοινωνία θά μπορεΐ νά γράψει στίς 
σημαίες της: άπό τόν καθένα άνάλογα μέ τίς Ικανότητές του, 
στόν καθένα άνάλογα μέ τίς άνάγκες του.

Ό  "Ενγκελς κηρύσσεται άλληλέγγυος μέ τό Μάρξ, τονίζοντας 
Ιδιαίτερα δρισμένες ιδέες. Στίς «Βασικές άρχές τοϋ κομμουνισμοϋ», 
πού προετοίμασαν τό «Κομμουνιστικό μανιφέστο», διαβάζουμε πά
νω σ’ αύτό τό θέμα:

. . .  Ή  παραγωγή πού γίνεται άπό κοινοϋ άπ’ δλη τήν κοι
νωνία καί ή νέα άνάπτυξη τής παραγω γής πού Ιπακολουθεΐ 
θά χρειαστούν καί θά δια/πλάσουν δλότελα νέους άνθρώπους. Ή  
παραγω γή άπό κοινοϋ δέ μπορεΐ νά γίνεται άπό άνθρώπους σάν 
τούς σημερινούς, πού δ καθένας τους είναι ύποταγμένος σ’ Ινα 
μόνο κλάδο τής παραγωγής, δεμένος σ’ αύτόν καί Εκμεταλλευό
μενος άπ’ αύτόν, άπό άνθρώπους πού δ καθένας τους Εχει άνα- 
πτύξει μόνο μιά άπό τίς  Ικανότητές του σέ βάρος δλων τών 
άλλων, γνωρίζει μόνο Ενα κλάδο ή  μόνο τό κλωναράκι ένός κλά
δου τής συνολικής παραγωγής. Ά κόμα καί ή σημερινή βιομη
χανία δλο καί λιγότερο Ιχει άνάγκη άπό τέτιους άνθρώπους. . .  
Ή  κομμουνιστικά όργανωμένη κοινωνία θά δώσει στά μέλη της 
τήν εύκαιρία νά χρησιμοποιήσουν δλόπλευρα τίς δλόπλευρα ά- 
ναπτυγμένες Ικανότητές τους. . .

Ά π ’ αύτό προκύπτει δτι θά έξαφανιστεΐ έπίσης ή άντίθεση 
άνάμεσα στήν πόλη καί τήν ύπαιθρο. Ot ίδιοι άνθρωποι καί δ- 
χ ι δυό διαφορετικές τάξεις θά έργάζονται στή γεωργία καί τή 
βιομηχανία. Αύτό άποτελεΐ, γ ιά  καθαρά υλικούς λόγους, Απα
ραίτητο δρο τής κομμουνιστικής Ενωσης.

Ύστερα άπό πολλά χρόνια, δταν άνέλαβε τό δύσκολο Εργο μιάς 
πολεμικής ένάντια στό Ντύρινγκ, δ Έ νγκελ ς  έπαναλαμ&άνει αύ
τή τήν ίδέα καί ύπογραμμίζει δτι δ κομμουνισμός, έξαφανίζοντας 
τήν άλλοτρίωση, δημιουργεί τίς προϋποθέσεις γ ιά  τήν πραγματική 
έλευθερία τοϋ άνθρώπου. Ή  κατάργηση τής άτομικής Ιδιοκτησίας 
θά έξάλείψει τήν κυριαρχία τοΰ προϊόντος πάνω στούς παραγω
γούς καθώς καί τήν άναρχία τής άγοράς.

Έ τ σ ι, γ ιά  πρώτη φορά, δ άνθρωπος άποσπάται, μέ μιά δρι- 
σμένη Ιννοια, δριστικά άπό τό ζωικό βασίλειο, βγαίνει άπό τίς  
ζωώδεις συνθήκες ύπαρξης καί μπαίνει σέ πραγματικά Αν
θρώπινες συνθήκες. Ό  κύκλος τών συνθηκών ζωής, πού περι
βάλλει τούς άνθρώπους, καί πού κυριαρχούσε ώς τώρα πάνω 
στούς άνθρώπους, περνάει τώρα κάτω άπό τήν κυριαρχία καί 
τόν Ελεγχο τών άνθρώπων, πού γ ιά  πρώτη φορά γίνονται πραγ
ματικοί καί συνειδητοί κυρίαρχοι τής φύσης, γ ιατί είναι καί
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στό βαθμό πού είναι κύριοι τής δικής τους κοινωνικής Οργάνω
σης. Τούς νόμους τής ίδιας τής δικής τους κοινωνικής δρα
στηριότητας, πού ώς τώρα Ορθώνονταν μπροστά τους σάν έξω- 
τερικοί φυσικοί νόμοι πού κυριαρχούσαν πάνω τους, οί άνθρω
ποι τούς έφαρμόζουν άπό δώ καί πέρα μέ πλήρη έπίγνωση καί 
Ετσι τούς Εξουσιάζουν. Ή  ίδια ή κοινωνική όργάνωση τών άν
θρώπων, πού όρθωνόταν άντιμέτωπη σ’ αύτούς, σάν νά είχε έ- 
πιβληθεΐ άπό τή φύση καί τήν ίστορία, γίνεται τώρα έλεύθερο 
δικό τους Ιργο. Ot έξωτερικές άντικειμενικές δυνάμεις, πού ώς 
τώρα κυριαρχούσαν τήν ίστορία, περνούν κάτω άπό τόν Ελεγ
χο τών ίδιων τών άνθρώπων. Μόνο άπό τή στιγμή αύτή οί άν
θρωποι θά διαμορφώνουν οί ίδιοι μέ πλήρη συνείδηση τήν ίστο
ρία τους, μόνο άπό τή στιγμή αύτή οί κοινωνικές αιτίες, πού 
θά θέτουν οί ίδιοι σέ κίνηση θά Εχουν έπίσης κατ’ έξοχήν καί 
σέ δλο καί μεγαλύτερο βαθμό τά άποτελέσματα πού θέλησαν 
αύτοί. Αύτό είναι τό άλμα τής άνθρωπότητας άπό τό βασίλειο 
τής άνάγκης στό βασίλειο τής έλευθερίας7.

Στήν πραγμάτωση αύτοΰ τοΰ άπελευθερωτικοΰ έργου, συμπε
ραίνει δ ’Ενγκελς, συνίσταται ή άποστολή τοΰ σύγχρονου προλετα
ριάτου. Στήν άνάλυση τών ιστορικών προϋποθέσεων αύτοΰ τοΰ έρ
γου συνίσταται τό καθήκον τού έπιστημονικοΰ σοσιαλισμού, σάν θε
ωρητικής έκφρασης τοΰ προλεταριακού κινή;ιατος.

Αύτή είναι ή εικόνα τοΰ κομμουνισμού σάν έμπρακτου άνθρω- 
πισμοΰ σύμφωνα —  δσο αύτό είναι δυνατό —  μέ τά ίδια τά λόγια 
τών κλασικών.

Μπαίνει έδώ Ινα έρώτημα: ποιά είναι ή σημερινή άξία αύτοΰ 
τοΰ δράματος τοΰ κομμουνισμού; Ποιά είναι ή σημερινή σημασία 
του γ ιά  τούς άνθρώπους πού στίς συγκεκριμένες συνθήκες τής έ
ποχής μας οικοδομούν τό σοσιαλισμό κάτω άπό διαφορετική κα
τάσταση καί έπομένως διαφορετικά άπ’ δ,τι τό φαντάστηκαν δ 
Μάρξ καί δ Έ ν γκ ελ ς; Είναι φανερό δτι μέ δυό τρόπους μποροΰ
με νά προσεγγίσουμε αύτό τό πρόβλημα.

Ό  ένας τρόπος —  άπαράδεκτος, κατά τή γνώμη μου, γ ιά  Ινα 
μαρξιστή —  συνίσταται στό νά δεχτοΰμε κατά γρά^ιμα καί δογμα
τικά αύτό τό δραμα τοΰ κομμουνισμού, πράγμα πού θά σήμαινε κα- 
τανάγκη δτι Ιχουμε δεχτεί έξ δρισμοΰ πώς δ κομμουνισμός είναι 
Ινα σύστημα δπου έχει έξαφανιστεΐ πέρα γ ιά  πέρα ή άλλοτρίωση 
καί, έπομένως, κάθε κοινωνία, πού θέλει νά λέγεται κομουνιστι
κή, είναι ά π α λ λ α γ μ έ ν η  άπό τήν άλλοτρίωση. Αύτό εί

7. Φ. Έ νγκελς, -Ή  έξέλιξη "οΟ σο3'.αλ·.3μο5 άπό τήν ούτοΓ.ία οτήν έπι- 
ατήμη».
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ναι καθαρός δογματισμός, πού είναι άσυμβίβαστος δχι μόνο μέ τά 
δεδομένα τής έμπειρίας, άλλά άπλούστατα μέ τόν κοινό νοΰ. Πα
ρόλα αύτά βρίσκουμε ύπολείμματα αύτοΰ τοΟ τρόπου σκέψης στή 
μαρξιστική προπαγανδιστική φιλολογία, άλλά καί σέ έργα πού 
έχουν τήν άξίωση νά θεωρούνται έπιστημονικά. Πάντως σάν προ
παγάνδα ζυγίζει πολύ λίγο. Κι δσο γ ιά  έπιστημονικότητα, καλύ
τερα νά μή μιλούμε.

Ό  δεύτερος τρόπος —  δ μόνος σωστός κατά τή γνώμη μου —  
συνίσταται στό νά καταγράψουμε τίς  άπόψεις τοΰ Μάρξ καί τού 
Έ νγκελ ς  γ ιά  τόν κομμουνισμό (καί μάλιστα τόσο τής νεότητάς 
τους δσο καί τής ώριμης ήλικίας τους) σάν Ιστορικό γεγονός, ά- 
ναλύοντας συνάμα τούς δρους άπό τούς όποιους έξαρτοΰσε δ Μάρξ 
τήν πραγματοποίηση τοΰ κομμουνιστικού του δράματος καί κάνον
τας μιά άξιολόγηση τών άπόψεών του στίς δοσμένες συνθήκες. ’Ε 
πίσης πρέπει νά προβοϋμε σέ έμπειρικές έρευνες σχετικά μέ έν- 
δεχόμενες άλλαγές αύτών τών συνθηκών μαζί μέ πρακτικές συνέ
πειες πού θά προέκυπταν άπ’ αύτό γ ιά  τήν κοινωνία τής έποχής 
μας.

Πρέπει, ώστόσο, έστω γ ιά  λόγους στοιχειώδους περίσκεψης, νά 
σημειώσουμε δτι τό νά προσπαθοΰμε, στό φώς τής διδασκαλίας 
τού Μάρξ, πού γ ιά  τό νόημά της, άπ’ αύτή τήν άποψη, δέν έπι- 
τρέπεται καμιά άμφιβολία, νά ύ π ε ρ α σ π ί ζ ο υ μ ε  τό 
άλάθητο τού Μάρξ μέ μιά δογματική έρμηνεία τών γραφτών του, 
άποτελεΐ ματαιοπονία καί έρχεται σέ άντίθεση πρός τήν Γδια τή 
θεωρία τοΰ Μάρξ. Ό  Μάρξ ήταν έπιστήμονας καί δχι προφήτης. 
Καί τό δραμά του γ ιά  τό μέλλον —  καί σάν κομμουνιστής είχε, 
χωρίς άμφιβολία, ένα τέτιο δραμα —  είχε έπιστη;ιονικό χαρακτή
ρα: άπόρεε άπό τήν περιγραφή τών γεγονότων, άπό τή διερεύ- 
νηση τών νόμων τής έξέλιξης, άπό τήν έκτίμηση τής κατάστασης. 
"Ενα τέτιο δραμα δέ μπορεί ποτέ νά έχει τήν άξίωση δτι είναι 
τελειωτικό, γ ιατί είναι συνάρτηση τής γνώσης τής πραγματικότη
τας σέ μιά δρισμένη στιγμή καί τροποποιείται μέ αύτή τή γνώση. 
Ά ν  στίς άπόψεις τοΰ Μάρξ γιά  τόν κομμουνισμό βρίσκονται μερι
κά κατάλοιπα ούτοπικοΰ σοσιαλισμοΰ, αύτά ύπάρχουν π α ρ ά  
τή θέλησή του, άφοΰ δ ίδιος τόνιζε κατηγορηματικά τήν άντίθε
ση άνάμεσα στόν έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό  χαρακτήρα τοΰ σο
σιαλισμού του μέ τόν άνεπιστημονικό τών ούτοπιστών. Ά πό  ψυχο
λογική άποψη μπορούμε νά δούμε σ’ αύτό μιά δρισμένη νομοτέ
λεια: κι δταν άκόμη δ άνθρωπος καταπολεμά μέ άδιαλλαξία τίς 
κρατούσες άντιλήψεις, παραμένει συνήθως κάτω ά^τό τήν έπίδρασή 
τους.

Ά κόμα κι Ινας έπαναστάτης, πού μάχεται δριαμένες συνθήκες 
καί ιδέες, είναι, τουλάχιστο άπό δρισμένη άποψη, προϊόν τους

207



καί φέρει —  Ιδιαίτερα στή νοοτροπία του —  τή σφραγίδα τους. 
Γ ι’ αύτό δέν πρέπει νά ύποτιμοϋμε τή συμβολική άξία τής Απόφα
σης τοϋ ’Ιεχωβά ν’ άπαγορέψει τήν είσοδο στή Γή τής ’Ε πα γγε
λίας σέ δλους δσους είχαν γεννηθεί στή σκλαβιά —  άκόμα καί σέ 
κείνον πού καθοδηγούσε τήν πορεία πρός τήν έλευθερία.

Πάντως, δ Μάρξ, άπό νέος άκόμη, άπέριπτε ρητά μιά τέτια 
«ύπεράσπιση». Σέ δλη του τή ζωή άπεχθάνονταν νά  κάνει «προ
φητείες» γ ιά  τό μέλλον τής κοινωνίας. Άρνιόταν ν’ άπαντά σ’ έ- 
ρωτήματα γ ιά  τή μελλοντική δομή της —  παρά μόνο σέ γενικό
τατες γραμμές —  έχοντας δίχως άλλο τή γνώμη δτι ot άνθρωποι 
τοΰ μέλλοντος μέ τίς  συγκεκριμένες έμπειρίες τους θά ήταν πιό 
σοφοί άπ’ δλους τούς «δραματιστές». Τόσο περισσότερο μάλιστα, 
άφοϋ είχε νωπές στή μνήμη του τίς προφητείες τών ούτοπιστών, 
πού δχι μόνο «ήξεραν» πώς θά έπρεπε νά δργανωθεί καλύτερα ή 
ζωή τών άνθρώπων στόν κομμουνισμό, άλλά έκαναν —  δπως λ.χ. 
δ Φουριέ —  καί προβλέψεις γ ιά  τήν άνατομία τών άνθρώπων τοϋ 
μέλλοντος. Αύτός είναι ίσως δ λόγος πού δ Μάρξ σ’ 2να του γράμ
μα στό Ροϋγκε έλεγε:

Ot έσωτερικές δυσκολίες φαίνονται νά είναι σχεδόν μεγαλύ
τερες άπό τά έξωτερικά έμπόδια. Γιατί, δσο κι άν δέν ύπάρχει 
άμφιβολία ώς πρός τήν «άφετηρία», τόσο μεγαλύτερη σύγχυ
ση έπικρατεί ώς πρός τό «τέρμα». “Ο χι μόνο γ ιά  τό λόγο δτι 
άνάμεσα στούς μεταρυθμιστές έκδηλώθηκε μιά γενική άναρ- 
χ ία , άλλά καί γιατί δ καθένας είναι Υποχρεωμένος νά παραδε
χτε ί μέσα του δτι δέν ίχ ε ι άκριβή Ιδέα γ ιά  τό τί θά συμβεί. Ε 
νώ αύτό άκριβώς πού άποτελεϊ πλεονέκτημα γ ιά  τή νέα τάση 
είναι δτι δ έ  θ έ λ ο υ μ ε  ν ά  π ρ ο β λ έ ψ ο υ μ ε  
δ ο γ μ α τ ι κ ά  τ ό  ν έ ο  κ ό σ μ ο ,  ά λ λ ά  μ ό ν ο ,  
μ έ  τ ή ν  κ ρ ι τ ι κ ή  τ ο ϋ  π α λ ι ο ϋ  κ ό σ μ ο υ ,  
ν ά  β ρ ο ϋ μ ε  τ ό  ν έ ο .  Ώ ς  τώρα ot φιλόσοφοι είχαν 
έτοιμη στό γραφείο τους τή  λύση δλων τών αινιγμάτων καί δ 
άνόητος έξω κόσμος δέν είχε παρά νά άνοίξει τό στόμα του γ ιά  
νά πέσουν μέσα του Ιτοιμα, ψημένα, τά περιστέρια τής άπόλυ- 
της έπιστήμης. Ή  φιλοσοφία έχει γίνει έγκόσμια, καί ή πιό 
χτυπητή άπόοειξη γ ι’ αύτό είναι δτι ή Γδια ή φιλοσοφική συνεί
δηση μπλέχτηκε στίς ταλαιπωρίες τής πάλης δχι μόνο έξωτε
ρικά, άλλά καί έσωτερικά. Ά ν  καί ή οίκοδόμηση τοδ μέλλον
τος καί ή τελείωσή του γ ιά  δλους τούς αίώνες δέν είναι δική 
μας δουλειά, αύτό πού έχουμε νά έπιτελέσουμε τώρα είναι ά 
κόμα πιό σαφές: έννοώ τ ή ν  ά μ ε ί λ ι κ τ η  κ ρ ι τ ι 
κ ή  δ λ η ς  τ ή ς  τ ω ρ ι ν ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς ,  
ά μ ε ί λ ι κ τ η  μ έ  τ ή ν  έ ν ν ο ι α  δ τ ι  ή κ ρ ι -
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τ ι κ ή δ έ φ ο 6 ά τ α ι τ* ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ ά  
τ η ς ,  τ ό  ί δ ι ο  δ π ω ς  δ έ  φ ο β ά τ α ι  κ α ί  τ ή  
σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  μ έ  τ ί ς  ύ π ά ρ χ ο υ σ ε ς  δ υ ν ά 
μ ε ι ς .

Αύτή ή σαφώς διατυπωμένη θέση τοϋ Μάρξ μάς δίνει τό δικαί
ωμα νά διορθώσουμε, άν δχι τίποτε άλλο, τίς Ιδέες του γ ιά  τόν 
κομμουνισμό, ή πάντως νά μή τίς δεχόμαστε άκριτα δταν Αντι
βαίνουν στίς ίδιες τίς άρχές του.

Σ ’ αύτή τή γενική θέση πρέπει νά προσθέσουμε τίς συγκεκρι
μένες προϋποθέσεις άπό τίς  δποΐες ό Μάρξ έξαρτοΰσε τό δραμά 
του γ ιά  τόν κομμουνισμό καί γ ιά  τόν άνθρωπο στόν κομμουνισμό: 
έ ν α  ύ ψ η λ ό  έ π ί π ε δ ο  ά ν ά π τ υ ξ η ς  τ ώ ν  μ έ 
σ ω ν  π α ρ α γ ω γ ή ς  κ α θ ώ ς  κ α ί  τ ή  ν ί κ η  τ ο ΰ  
κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο ύ  σ έ  δ λ ό κ λ η ρ ο  τ ό ν  κ ό σ μ ο .

Αύτή ή «άλλοτρίωση» —  γ ιά  νά χρησιμοποιήσουμε Ιναν δρο 
καταληπτό άπό τούς φιλόσοφους —  δέ μπορεΐ, φυσικά, νά ξε- 
περαστεΐ παρά μόνο κάτω άπό δυό π ρ α κ τ ι κ έ ς  προϋ
ποθέσεις. Γ ιά νά γίνει μ ιά  «άφόρητη» δύναμη, δηλαδή μιά δύ
ναμη ένάντια στήν δποία οί άνθρωποι έπαναστατοϋν, πρέπει νά 
καταστήσει τή μάζα τών άνθρώπων μάζα δλότελα «άκτήμονη» 
καί συνάμα νά βρίσκεται σέ άντίθεση μέ τόν ύπάρχοντα κόσμο 
τοδ πλούτου καί τής κουλτούρας. Καί οί δυό δροι προϋποθέτουν 
μεγάλη άνοδο τής παραγωγικής δύναμης —  Ινα ύψηλό βαθμό 
Ανάπτυξής της. Ά π ό  τήν άλλη μεριά αύτή ή άνάπτυξη τών 
παραγωγικών δυνάμεων (πού συνεπάγεται συνάμα τήν ifwtei- 
ρική δπαρξη τών άνθρώπων στό έπίπεδο τής π α γ κ ό σ μ ι α ς  
ι σ τ ο ρ ί α ς  καί δχι στό τοπικό έπίπεδο) είναι έπίσης γ ιά  
τό λόγο αύτό |αά  απόλυτα Αναγκαία πρακτική προϋπόθεση, 
γ ιατί χωρίς αύτή άπλώς γενικεύεται ή έλλειψη καί έπομένως 
μέ τήν Ινδεια θά ξανάρχιζε ή διαπάλη γ ιά  τά ά ν α γ κ α ί α  
καί θά ξαναεμφανίζονταν Αναγκαστικά δλα τά παλιά σκατά. . .  
Ό  κομμουνισμός είναι έμπειρικά δυνατός μόνο σάν πράξη τών 
κυρίαρχο»'/ λαών πού γίνεται «μεμιάς» ή σύγχρονα, πράγμα 
πού προϋποθέτει τήν παγκόσμια άνάπτυξη τών παραγωγικών 
■δυνάμεων καί τών συνδεόμενων μέ τόν κομμουνισμό παγκόσμιων 
σχέσεων*.
Ό  Μάρξ δέν άπομακρύνθηκε ποτέ άπ’ αύτή τήν Ιδέα τών ύλι- 

κών προϋποθέσεων τοΰ κομμουνισμού χωρίς τίς δποΐες, δπως λέει, 
«θά ξαναεμφανίζονταν Αναγκαστικά δλα τά παλιά σκατά» καί «κά-

8. Κ. Μάρξ - Φ. Έ '/γχελς, «Ή γερμανική Ιδεολογία», έκ8. Γκο6τεν- 
μπεργκ, σ. 81.
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θε διεύρυνση τών άνταλλαγών θά έξαφάνιζε τόν τοπικό κομμου
νισμό». Μποροϋμε νά προσθέσουμε δτι δλοι ot μαρξιστές συμμερί
ζονταν αύτή τήν άποψη, συμπεριλαμβανομένου καί τού Λένιν, δ 
όποιος άκόμα κι δταν ή άνάλυσή του γ ιά  τόν Ιμπεριαλισμό τόν δ- 
δήγησε στό συμπέρασμα δτι ή άλυσίδα τού ιμπεριαλισμού μπορεί 
νά σπάσει σέ μιά χώρα, S t/  είχε καθόλου τή  γνώμη δτι αύτή μπο
ροΰσε νά είναι ή μόνη χώρα πού θά οίκοδομοΰσε τό σοσιαλισμό, 
άλλά μόνο ή χώρα άπό τήν δποία θά ά ρ χ ι ζ ε  ή παγκόσμια 
έπανάσταση. Τ ή  θέση γ ιά  τή δυνατότητα οικοδόμησης τοΰ σοσιαλι
σμού σέ μ ιά  χώρα τή διατύπωσε δ Λένιν άργότερα, δταν ύποχω- 
ροΰσε τό έπαναστατικό κύμα στόν κόσμο, ένώ στή Σοβιετική Έ 
νωση είχε π ιά  νικήσει δ σοσιαλισμός.

Ό  Μάρξ δέν είχε προβλέψει τήν κατάσταση, δπου πραγματο
ποιείται σήμερα δ σοσιαλισμός, θ ά  ήταν παράλογο νά τά  βάνουμε 
μέ τήν Ιστορία έπειδή άκολούθησε μιά τέτια πορεία καί δχι μιά 
άλλη. Ά λ λά  είναι έξίσου παράλογο νά κλείνουμε τά  μάτια μπρο
στά στό γεγονός δτι αύτή ή πορεία διεξάγεται διαφορετικά κάτω 
άπό συνθήκες διαφορετικές άπό κείνες πού προβλέπονταν άρχικά 
καί νά κολλάμε στίς παλιές φόρμουλες πού ταίριαζαν σέ άλλη κα
τάσταση.

Καθήκον μας είναι τώρα ν’ άναλύσουμε, πρίν άπ’ δλα, τίς άλ
λαγές πού έγιναν πραγματικά ατούς δρους γ ιά  τήν πραγμάτωση 
τοΰ κο)ΐμουν:σμού καί νά βγάλουμε τά άντίστοιχα συμπεράσματα 
γ ιά  τ ά  μ έ σ α  π ρ α γ μ ά τ ω σ ή ς  τ ο υ  σάν συνάρ
τηση τών άλλαγμένων συνθηκών.

Ά ν  δοΰμε τό πρόβλημα άπ’ αύτή τήν πλευρά, τότε μπορούμε 
νά διαπιστώσουμε δτι στίς  ώς τώρα άναλύσεις μας προαπεράσαμε 
πολύ βιαστικά τό ζήτημα τής τροποποίησης τής θέσης τοΰ Μάρξ 
σχετικά μέ τήν άνάγκη τής ταυτόχρονης νίκης τοΰ κομμουνισμού 
σέ παγκόσμια κλίμακα. Δέν πρόκειται νά άμφισβητήσουμε τήν όρ- 
θότητα τής άνάλυσης τοΰ Ιμπεριαλισμοΰ άπό τό Λένιν, πού προ
βλέπει τή δυνατότητα νά σπάσουμε τήν άλυσίδα τοΰ καπιταλισμού 
στόν πιό άδύνατο κρίκο της. Ή  όρθότητα αύτής τής θέσης έπιβε- 
βαιώθηκε, άλλωστε, άπό τήν ιστορία. Ή  μομφή δτι ξεμπερδέψα
με πολύ στά πεταχτά μέ αύτό τό πρόβλημα άφορά τήν έκτίμηση 
πού κάνουμε γ ιά  τίς  συνέπειες μιάς τέτιας τροποποίησης στό δρα
μα τοϋ κομμουνισμού —  καί πρώτα πρώτα στό πρόβλημα τοΰ άν
θρώπου στόν κομμουνισμό. Ή  μαρξική εικόνα ένός καθολικοϋ, μέ 
δλόπλευρα άναπτυγμένη προσωπικότητα, άρτιου άνθρώπου βασι
ζόταν βέβαια στήν ύλική προϋπόθεση ένός έπιπέδου άνάπτυξης 
τών παραγωγικών δυνάμεων πού θά έξασφάλιζε γρήγορα τήν ά- 
πόλυτη ικανοποίηση δλων τών άνθρώπινων άναγκών (δ Μάρξ, 
σάν ρεαλιστής ,πού ήταν, πρόβλεπε δτι στήν άντίθεση περίπτωση
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«Οά ξαναεμφανίζονταν δλα τά παλιά σκατά»), καθώς έπίσης στήν 
ύπαρξη μιάς τέτιας πολιτικής κατάστασης πού —  μαζί μέ τή νί
κη τοΟ σοσιαλισμού σέ δλο τόν κόσμο —  θά έκανε δυνατό Ενα γρή
γορο μαρασμό τοΟ κράτους, μ'.άς δηλαδή πολύ έπώδυνης μορφής 
άλλοτρίωση. Συνάμα δμως, στήν άντίληψη τοϋ Μάρξ έ ξ υ π  ο- 
ν ο ο ΰ ν τ α ν  ή προϋπόθεση δτι αύτοί πού θά καλούνταν νά οίκο- 
δομήσουν τό νέο κοινωνικό σύστημα, θά είχαν άνώτερο Επίπεδο 
καί δημοκρατική προπαρασκευή, χάρη σέ μιά μακρόχρονη παρά
δοση. 'Ωστόσο, ένώ ot άναλύσεις αύτοΰ τοΰ προβλήματος θίγουν τό 
ζήτημα τού Επιπέδου τών παραγωγικών δυνάμεων —  άν καί, τίς 
περισσότερες φορές, μέ Εξαιρετική περίσκεψη καί μέ τή λαθεμένη 
Επιφύλαξη (παρά τό γεγονός δτι στήν τροχιά τού σοσιαλισμού 
μπήκαν Υπανάπτυκτες χώρες, δπως λ .χ. ή Κίνα) δτι τό πρόβλη
μα άνήκει στό παρελθόν καί δέν Εχει σήμερα σημασία —  ένώ, 
λοιπόν, ot άναλύσεις θίγουν τό πρόβλημα τών παραγωγικών δυ
νάμεων, δέ μιλοΰν παρά σπάνια γ ιά  τό πρόβλημα τοΰ κράτους καί 
παρακάμπτουν όλότελα τό πρόβλημα τής ά ν θ ρ ώ π ι ν η ς  
β ά σ η ς  τού κομμουνισμού. Αύτό είναι φυσικά λάθος, Ιδιαίτερα 
άν παρθεΐ ύπόψη τό πολύ ούσιώδες γεγονός δτι δ κομμουνισμός εί
ναι πρίν άπ’ δλα υπόθεση τών άνθρώπων. Ά λλά  ό άνθρωπος άλλά- 
ζει γιατί είναι συνάρτηση τού συνόλου τών σχέσεων πού συμπε
ριλαμβάνουν τόσο τήν πολιτιστική παράδοση δσο καί τήν παρά
δοση τών μορφών τής κοινωνικής ζωής τών άνθρώπων. Είναι 
σχετικά εύκολο νά ξανακερδίσουμε τό χαμένο χρόνο στόν τομέα 
τής άνάπτυξης τών παραγωγικών μέσων. Ό π ω ς  -δείχνει ή πείρα 
τών σοσιαλιστικών χωρών καί σέ δρισμένες περιπτώσεις καί ή πεί
ρα τών καπιταλιστικών χωρών (λ.χ. τής ’Ιαπω νίας), αύτό μπορεΐ 
νά γίνει άρκετά γρήγορα. Είναι πολύ πιό δύσκολο ν' άλλάξουμε 
τόν άνθρώπινο παράγοντα στή διαδικασία τής παραγωγής, πράγ
μα πού φαίνεται καθαρά άπό τίς διαφορές στήν άποτελεσματικό- 
τητα τής Γδιας τεχνικής σέ περιβάλλοντα μέ διαφορετική κουλ
τούρα καί πολιτισμό. Ά λλά  ό άνθρώπινος παράγοντας παρουσιά
ζει τό μεγαλύτερο βαθμό άντίστασης δταν πρόκειται γ ιά  μιά άλλα
γή  στίς διανθρώπινες σχέσεις, πού συνθέτουν τήν κουλτούρα ώς 
σύνολο. Καί άκριβώς αύτό είναι τό περιεχόμενο τοΰ μαρξικοΰ ιδα
νικού γ ιά  τόν άνθρωπο στόν κομμουνισμό, δηλαδή Ενας άνθρωπος 
άπαλλαγμένος άπ’ δλες τίς Αλλοτριώσεις καί, κατά συνέπεια, Ενας 
άρτιος άνθρωπος, μέ δλοκληρω;ιένη καί δλόπλευρα άναπτυγμένη 
προσωπικότητα.

Ά π ’ αύτή τήν άποψη δλες ot κοινωνικές προϋποθέσεις, συμπε- 
ριλαμβανόμενης καί τής Υλικής βάσης τής κοινωνίας, είναι μό
νο Ενα μέσο, πού δδηγοΰν στό σκοπό καί δχι δ Εδιος δ σκοπός.

"Ολα αύτά άποτελούν Ενα πολυσύνθετο πρόβλημα, πού συνή
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θως παρακάμπτεται σιωπηρά —  έντελώς Αδικαιολόγητα βέβαια. 
Τ ί πρέπει νά γίνει μέ τό μαρξικό ιδεώδες τοΟ άνθρώπου στόν 
κομμουνισμό; Π ώ ς καί σέ ποιό βαθμό μπορεΐ νά πραγματωθεΐ στίς 
ύπάρχουσες συνθήκες;

Δέ χωράει Αμφιβολία δτι τό δράμα παίζεται σέ άλλη σκηνή καί 
δτι τά δρώντα πρόσωπα είναι άλλα άπό κείνα πού είχε φανταστεί 
δ Μάρξ. Τό δράμα πρέπει, έπομένως, νά ξετυλιχθεΐ κι αύτό δια
φορετικά. Καί δέν πρέπει ν’ άπορεΐ κανείς πού ή πλοκή του Απο- 
μακρύνεται άπό τό κείμενο τοϋ Μάρξ. Δέν ίχ ε ι,  λοιπόν, κανένα 
νόημα ν’ άπαγγέλλουμε αύτό τό κείμενο σάν νά μήν Ιχε ι άλλάξει 
τίποτε. Τό πρόβλημα είναι άν τό περιεχόμενο τοϋ δράματος πρέ
πει νά παραμείνει τό Γ δ ι ο ή δχι, Ανεξάρτητα άπό τίς άλλαγές 
στή μορφή καί τή συγκεκριμένη πλοκή. Σ ’ αύτό τό έρώτημα δέ 
μπορεΐ νά ύπάρχει παρά ’ΐόνο μιά Απάντηση —  ή κ α τ α φ α 
τ ι κ ή .

Δέ μποροΰμε νά έγκαταλείψουμε τό αίτημα τής διάπλασης ένός 
καινούργιου άνθρώπου στόν κομμουνισμό χωρίς νά έγκαταλείψου- 
με τόν ίδιο τόν κομμουνισμό. Γιατί δ κομμουνισμός είναι —  δπως 
τουλάχιστο τόν άντιλήφθηκε ό Μάρξ —  Ανθρωπισμός στήν πράξη. 
Μποροΰμε βέβαια νά κάνουμε διάφορες διορθώσεις στίς Απόψεις 
τοΰ Μάρξ, μποροΰμε νά τίς άποκαθάρουμε άπό τά «νεανικά άμαρ- 
τήματά τους», έξηγώντας τα σάν κατάλοιπα τοΰ ούτοπικοΰ σοσια
λισμού ή άπλά καί μόνο σάν Αποτέλεσμα τής Απειρίας ένός νέου 
Ανθρώπου, Αλλά δέν έπιτρέπεται νά παραβιάζουμε τήν ίδια τή 
βασική άρχή. Έ τ σ ι τό αίτημα γ ιά  τή διαμόρφωση ένός νέου τύ
που άνθρώπου στόν κομμουνισμό παραμένει άπαράβατο. Μποροΰμε 
δμως καί δφείλουμε νά τροποποιήσουμε τήν άποψη γ ιά  τόν τρόπο 
πού θά πραγματωθεΐ. Γιατί έδώ δέν ύπάρχει αύτόματη έπίδραση 
τής οικονομικής βάσης τής κοινωνίας πάνω στή συνείδησή της 
(κανένας δέ θά μπορούσε ν’ Αποδώσει μιά τέτια γνώμη οδτε στό 
νεαρό οδτε στόν ώριμο Μάρξ, άν Ιχε ι μελετήσει σοβαρά τή θεω
ρία του) οδτε είμαστε δεσμευμένοι μέ κάποιο είδος «πίστης» στίς 
άπόψεις τοϋ Μάρξ πάνω σέ τοΰτο τό θέμα. Ό χ ι  μόνο γ ιατί μιά 
τέτια «πίστη» θά ίσοδυναμοΰσε μέ δογματισμό, ξένο πρός τό πνεΰ- 
μα τοΰ μαρξισμοϋ, άλλά καί γιατί οί άλλαγμένες συνθήκες δχι 
μόνο μας έπιτρέπουν, άλλά μάς έπιβάλλουν νά ξανασκεφτοΰμε τό 
πρόβλημα.

Είναι δυνατό νά ύπερνικηθοΰν στή σοσιαλιστική κοινωνία δλες 
οί μορφές τής Αλλοτρίωσης; IIώ ς μποροΰμε καί πώς πρέπει νά 
παλέψουμε γ ιά  νά πτύχουμε αύτό τό σκοπό; Αύτά είναι, κυρίως, 
τά έρωτήματα πού μπαίνουν τόσο στή θεωρία δσο καί στην πράξη 
τής διάπλασης τοϋ άνθρώπου στόν κομμουνισμό.

Οί έμπειρίες τής σοσιαλιστικής έπανάστασης, πού δέν πιριορί-
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ζονται τώρα πιά  σέ μιά μόνη χώρα, δείχνουν δτι σέ καμιά περί
πτωση αύτή ή έπανάσταση δέ σημαίνει τό τέλος τής άλλοτρίωσης, 
πού μέ διάφορες μορφές έξακολουθεΐ νά έκδηλώνεται καί δστερα 
άπό τή νίκη τής σοσιαλιστικής έπανάστασης. ΜπορεΤ, βέβαια, νά 
Ισχυριστεί κανείς δτι αύτή ή άλλοτρίωση θά έξαφανιστεϊ στήν ά- 
νώτερη φάση τοϋ σοσιαλισμού —  στόν κομμουνισμό — , φάση πού 
καμιά κοινωνία στόν κόσμο δέν Ιχε ι άκόμα πραγματοποιήσει ατό 
ακέραιο (καί δέν τό μπορεί πρίν τή νίκη τής έπανάστασης σέ δλο 
τόν κόσμο, Εστω καί μόνο γ ιά  τό λόγο δτι έξακολουθεΐ νά ύπάρχει 
τό κράτος σάν πολιτικός θεσμός, Ινώ δ κομμουνισμός είναι, έξ δ- 
ρ'.σμοϋ, Ινα κοινωνικό σύστημα δίχω ς κράτος) καί δτι, κατά συνέ
πεια, είναι πολύ νωρίς νά έκφέρουμε κρίσεις σχετικά μέ τήν άλλο
τρίωση στήν κομμουνιστική κοινωνία. Έ  έπιφύλαξη αύτή είναι δι
καιολογημένη, άλλά αύτό δέ συνεπάγεται δτι είναι σφάλμα νά με
λετούμε, άπό τήν άποψη αύτή, τίς άναπτυξιακές τάσεις τής σοσια
λιστικής κοινωνίας, πού είναι πολύ εύγλωττες δσον άφορδ τήν πιθα
νότητα νά λυθοϋν στό μέλλον τούτα τά προβλήματα. Πάντως, δ
μως, αύτή ή έπίκριση στρέφεται καί ένάντια στή ραθυμία έκείνων 
πού ισχυρίζονται δρθά κοφτά, άν καί χωρίς καμιά βάση έκτός άπό 
μιά δογματική έρμηνεία τών κειμένων τοΰ Μάρξ, δτι στή σοσιαλι
στική κοινωνία έξαφανίζεται ή άλλοτρίωση, γ ιατί, έξ δρισμοϋ, 
πρέπει νά έξαφανιστεϊ (πράγμα πού είναι λαθεμένο καί άν άκόμα 
σταθούμε στό γράμμα τών κειμένων τοΰ Μάρξ, πού μιλούν γ ιά  τόν 
κομμουνισμό καί δχι γ ιά  τήν κατώτερη φάση του, τό σοσιαλισμό).

Οί γνωστές σέ μας έμπειρίες τής σοσιαλιστικής έπανάστασης 
δείχνουν δτι τήν κατάργηση τοΰ θεσμού τής άτομικής Ιδιοκτησίας 
στά μέσα παραγωγής δέν τήν άκολουθεΐ αύτόματα ή έξαφάνιση 
τής άλλοτρίωσης, οδτε κάν τής οικονομικής άλλοτρίωσης. Έ  σο
σιαλιστική έπανάσταση δέν έξαφανίζει αύτόματα τόν καταμερι
σμό τής έργασίας, οδτε φυσικά τή διαδικασία τής έργασίας (άν- 
τίθετα, έντείνοντας τήν έκβ'.ομηχάνιση, διευρύνει καί βαθαίνει 
αύτό τόν καταμερισμό) ’ δέν έξαλείφει αύτόματα καί δριστικά τήν 
άλλοτρίωση τού προϊόντος άπό τόν παραγωγό του οδτε βάζει τέρ
μα στήν άλλοτρίωση τού χρήματος καί τής κοινωνικής λειτουργίας 
του, οδτε άλλάζει αύτόματα τή σχέση τού άνθρώπου πρός τήν άτο- 
μική ιδιοκτησία. Λύτή ή σχέση παρουσιάζει μιά ξεχωριστή Ικανό
τητα Ιπιβίωσης, παρά τήν κατάλυση τοΰ θεσμοΰ, δπως συμβαίνει 
νά έξακολουθεΐ κανείς νά νιώθει πόνο σ’ Ινα ;ιέλος τοΰ σώματος καί 
ύστερα άπό τόν άκρωτηριασμό του. Αύτή ή σύγκριση, άν καί άτε- 
λής, παρουσιάζει ώστόσο κάτι Ενδιαφέρον: άν δ άρριοστος «πονάει» 
στό άκρωτηριασμένο του πόδι, παρόλο πού αύτό Ιχει άποκοπεϊ, εί
ναι γ ιατί τό νευρικό του σύστημα έξακολουθεΐ νά έχει δρισμένα 
κέντρα πού μπορούν νά προκαλέσουν τήν αίσθηση τοΰ πόνου, άλλά
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παρατοπισμένη. Μήπως δέ συμβαίνει περίπου τό ίδιο δσον άφορά τή 
σχέση μέ τήν άτομική Ιδιοκτησία, δταν μιά δρισμένη μορφή της 
Εχει «άκρωτηριαστεΐ», ένώ οί άλλαγές στό σύστημα κυκλοφορίας 
τοΰ κοινωνικού προϊόντος δέν είναι άρκετά βαθιές, ώστε νά έξαλεί- 
ψουν άπό τή νοοτροπία τών άνθρώπων δλες τίς άναμνήσεις;

Ό π ω ς  καί άν Ιχε ι τό πράγμα, είναι σαφές δτι στή σοσιαλιστι
κή κοινωνία δέν έξαφανίζεται αυτόματα ή οικονομική άλλοτρίω
ση καί ή πείρα τοϋ άγώνα ένάντια στίς καταχρήσεις σέ βάρος τής 
κοινωνικής Ιδιοκτησίας δείχνει δτι αύτή ή άλλοτρίωση έξακολου- 
θεϊ νά είναι I ντο να αίσθητή.

'Οσο γ ιά  τίς άλλες μορφές άλλοτρίωσης, δπως ή πολιτική ή 
ή Ιδεολογική, άποδείχνονται κι αύτές, στό φώς τής ιστορικής πεί
ρας, πιό ανθεκτικές καί βαθύτερα ριζωμένες άπ’ δ,τι νομίζαμε άρ- 
χικά. Ά πό  τήν άποψη τής διάπλασης τοϋ νέου άνθρώπου τά πιό 
θλιβερά συμπτώματα τών συναφών μ’ αύτές τίς δυό μορφές άλλο· 
τριώσεων είναι δ έθνικισμός καί ό ρατσισμός, πού δντας διαμετρικά 
άντίθετοι πρός τό διεθνισμό, είναι έξαιρετικά όδυνηροί καί άποτε- 
λοΰν συνάμα, δπως δείχνει ή έξέλιξη τής σοσιαλιστικής κοινωνίας, 
δυσκολο<ιάχητα έμπάδια στό δρόμο τής πραγμάτωσης τοΟ Ιδεώ
δους τοΰ άνθρώπου τής έποχής τοΰ κομμουνισμού.

Ό π ω ς  τονίσαμε ήδη, είναι άμφίβολο γενικά άν, μέ τή σημε
ρινή κατάσταση καί τίς σημερινές δυνατότητες δργάνωσης τής 
κοινωνικής ζωής, μποροϋν νά έξαφανιστοΟν αύτές ot άλλες μορφές 
άλλοτρίωσης, άκόμα κι άν δ κομμουνισμός Ιχε ι πραγματωθεΐ πέ
ρα γ ιά  πέρα. Πρόκειται, έδώ, πρίν άπ’ δλα, γ ιά  τό κράτος σάν 
διοικητικό μηχανισμό τής κοινωνικής ζωής καί γ ιά  τήν έπίδραση 
πού άσκεΐ ή έπιβίωση τοϋ γραφειοκρατικοΰ καί άναγκαστικά ίε- 
ραρχικά όργανωμένου μηχανισμοΰ στόν άνθρώπινο ψυχισμό.

Υ πάρχει άκόμα Ινας άλλος σοβαρός παράγοντας: τό γεγονός δτι 
δ σοσιαλισμός οίκοδομεΐται κάτω άπό τίς συνθήκες τής δπαρξης 
τοϋ καπιταλισμοϋ καί τής έπίδρασής του στή συνείδηση τών άν
θρώπων τοϋ σοσιαλιστικού κόσμου, μέ δλο καί πιό άνατττυγμένες 
καί έντατικές κάθε λογής σχέσεις άνάμεσα στά δύο συστήματα. 
Αύτό έπίσης δέν τό πρόβλεψε i  Μάρξ, καί άποτελεΐ Ινα παράγον
τα πού περιπλέκει περισσότερο τήν ύπερνίκηση τών διάφορων 
μορφών άλλοτρίωσης, γιατί —  δπως παραδέχονται σήμερα γενικά
—  αύτή ή συνύπαρξη τών δυό συστημάτων θά είναι μακρόχρονη. 
Κάτω άπό τίς σημερινές κοινωνικές καί πολιτικές συνθήκες ot άλ
λαγές στόν καπιταλιστικό κόσμο (μιλοϋμε έδώ άποκλειστικά γ ιά  
πολύ άναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες) θά Ιχουν πολύ πιθανό 
έξελκκτικό χαρακτήρα καί δύσκολα μποροΰμε '/ά φανταστοϋμε δτι 
ot σχέσεις άνάμεσα στούς δυό κόσμους —  τό σοσιαλιστικό καί τόν 
καπιταλιστικό —  θά στηρίζονται μόνο στήν μονόπλευρη έπίδραση
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τοϋ σοσιαλιστικού κόσμου πάνω στόν καπιταλιστικό.
"Ολες αύτές οί παρατηρήσεις άποτελοϋν άπλώς μιά συνοπτική 

έπισκόπηση τών προβλημάτων καί δυσκολιών καί άποσκοοιοϋν νά 
συγκεκριμενοποιήσουν τή γενική καί κάπως κοινότοπη, δν καί σο
βαρή στίς συνέπειές της θέση, δτι ή κατάσταση είναι διαφορετική 
άπό κείνη πού πρόβλεπε 6 Μάρξ δταν μιλοϋσε γ ιά  τ ί;  προοπτικές 
τοΰ άνθρώπου στόν κομμουνισμό.

Τ ί μποροΰμε νά ποΰμε, λογικά, γ ι ' αύτές τίς προοπτικές άπό 
πρακτική άποψη; Γιατί γ ι’ αύτό ένδιαφέρει περισσότερο σήμερα, 
δταν βλέπουμε καθαρά πώς ή πραγματική κατάσταση είναι δια
φορετική καί πολύ πιό πολύπλοκη άπό δ,τι πρόβλεπε δ Μάρξ, καί 
δτι ταυτόχρονα θέλου;ιε νά διατηρήσουμε τό μαρξιστικό Ιδεώδες 
τοϋ άνθρώπου τοϋ κομ|ΐουνισμοϋ —  τουλάχιστο σάν όδηγητικό φώς.

Τήν άπάντηση σ’ αύτό τό έρώτημα τή βρίσκουμε, κατά τή γνώ
μη μου, στόν ίδιο τό Μάρξ, στήν άντίληψή του γ ιά  τόν κομμουνι
σμό, σάν κίνησης πού άλλάζει τήν πραγματικότητα καί ίχ ι  σάν 
μιάς ',ιόνιμης κατάστασης πραγμάτων. Τ ή σχετική περικοπή τήν 
παραθέσαμε σέ άλλη σελίδα, άλλά λόγω τής σημασίας της γ ιά  τό 
θέμα μας, τήν έπαναλαμβάνουμε έδώ:

Ό  κομμουνισμός δέν είναι γ ιά  μάς μ ιά  κ α τ ά σ τ α σ η  
πραγμάτων πού πρέπει νά έγκαθιδρυθεΐ, Ινα Ι δ ε ώ δ ε ς  
πού σ’ αύτό θά πρέπει νά προσαρμοστεί ή πραγματικότητα. ’Ο
νομάζουμε κομμουνισμό τήν π ρ α γ μ α τ ι κ ή  κίνηση πού 
καταργεί τή  σημερινή κατάσταση πραγμάτων*.
Αύτά τά λόγια τοΰ Μάρξ βρίσκονται σέ άπόλυτη Αρμονία μέ τή 

διαμαρτυρία του ένάντια στούς ούτοπικούς δραματισμούς γ ιά  τήν 
κομμουνιστική κοινωνία, στούς δποίους άντέτασσε, ήδη στό γράμ
μα του στό Ροΰγκε, μιά ρ ι ζ ι κ ή  κριτική τοΰ κόσμου πού 
ύπάρχει. Νά άλλάξουμε τόν κόσμο πού ύπάρχει, νά καταπολεμή
σουμε τό κακό πού ύπάρχει, κι δχι νά παριστάνουμε τόν προφήτη 
τοϋ μέλλοντος, πού οί λεπτσ,ιέρειές του δέ μποροΰν νά προβλε- 
φτοΰν —  αύτή ήταν ή κατευθυντήρια γραμμή τοΰ Μάρξ. Είναι 
άλήθεια πώς αύτό φαίνεται νά Ιρχεται σέ άντίθεση μέ δρισμένες 
διακηρύξεις του γ ιά  τόν άνθρωπο τοΰ κο>ιμουνισμοΰ. ’Αλλά, δπως 
είπαμε, δ Μάρξ δέν ξέφυγε, δέ μποροΰσε πρακτικά νά ξεφύγει δ
λότελα άπό τήν έπίδραση τών ούτοπιστικών άντιλήψεων πού δ ίδιος 
καταπολεμούσε. Τόσο περισσότερο πού τό δραμά του γ ιά  τόν άν
θρωπο τοΰ κομμουνισμού σάν Ιδεώδες πρότυπο, σάν μαθηματικό δ- 
ριο πρός τό όποιο κατατείνουμε, στή διάρκεια μιάς άτέρμονης δια
δικασίας, είναι άπαραίτητο γ ιά  μ ιά  πλήρη εικόνα τής κομμουνι
στικής κοινωνίας. Ό  Μάρξ μιλάει, στό κάτω κάτω, γ ιά  τό πώς

9. Στό Ιδιο, ο. 81 - 2.
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ό φ e ί λ ε t νά είναι 6 άνθρωπος στόν κομμουνι^ό καί δχι γ ιά  
τό πώς αύτό θά έπιτευχθεί. Είναι άλήθεια δτι δρισμ!ένες έκφράσεις 
του δίνουν τήν έντύπωση δτι καταπιάστηκε κάπως πρόχειρα μέ τό 
τελευταίο αύτό πρόβλημα, άλλά συγχωρεΐται άν πάρουμε ύπόψη 
τό στάδιο δπου βρισκόταν τότε τό κίνημα καί τήν κατάσταση τών 
γνώσεων καί τής πείρας τών ήμερών του. Τό ιδιαίτερο τούτο πρό
βλημα δέν ήταν τότε Ινα πρακτικό πρόβλη',ια. Σήμερα τά πράγμα
τα είναι γ ιά  μάς δλότελα διαφορετικά, γ ιατί αύτό τό πρόβλημα 
είναι Ινα άπό τά πιό ούσιώδη καί ίσως τό πιό δύσκολο γ ιά  τήν κοι
νωνία πού οίκοδομεΤ τό σοσιαλισμό.

Σ ’ αύτή τήν κατάσταση τό μόνο λογικό πράγμα πού Ιχου)ΐε νά 
κάνουμε είναι νά ξαναγυρίσουμε στήν Ιδέα τού Μάρξ δτι δ κομ
μουνισμός δέν είναι μιά τελειωμένη κ α τ ά σ τ α σ η ,  πού τή 
σοφιστήκαμε έκ τών προτέρων καί πού πρέπει νά πραγματοποιή
σου; ιε, άλλά μιά δ ι α δ ι κ α σ ί α  πάλης Ινάντια σέ καθετί 
πού, στό φώς ένός δοσμένου συστήματος άξιών, πρέπει νά καταγ
γελθεί. Στή γλώσσα τής θεωρίας τοϋ άνθρώπου στόν κομμουνισμό, 
αύτό σημαίνει δτι τό βασικό Ιργο σή|ιερα είναι νά διαπλάσουμε 
τό νέο άνθρωπο, δηλαδή νά έγχαράξουμε στούς άνθρώπους Ιδέες καί 
φρονήματα τέτια, ώστε νά άποκρούουν τά φαινόμενα τής άλλοτρί- 
ωσης στήν κοινωνική ζωή καί νά Ιπιδοκιμάζουν τήν κατάσταση 
πραγιιάτων δπου ύπερνικούνται αύτά τά φαινόμενα.

Μπορεί αύτή ή θέση νά φαίνεται κοινότοπη, άλλά μπορεί έπί- 
σης νά είναι πλούσια σέ περιεχόμενο καί σημασία —  άνάλογα μέ 
τό πώς τήν άντιλαμβανόμαστε καί τήν έρμη νεύουμε.

'Ο τ ι πρέπει νά διαπαιδαγωγηθοϋν οί άνθρωποι, αύτό δέν τό 
ξέρουν, φυσικά, μόνο οί μαρξιστές. Γ ι’ αύτούς αύτή ή θέση είναι 
έξόφθαλμη άλήθεια —  καί θά μποροϋσα νά πώ —  Ιχει χάσει τήν 
άξία της. Υ πάρχει, μήπως, μαρξιστής πού νά μήν είπε δτι πρέπει 
άκόμα νά φτιαχτεί, νά διαπλαστεί δ νέος άνθρωπος, δτι αύτό είναι 
Ινα άπό τά κύρια καθήκοντα τής οίκοδόμησης τοϋ σοσιαλισμού, 
δτι δ κομμουνισμός πρέπει νά είναι μιά κοινωνία άνθρώπων νέου 
τύπου, κλπ.;

Ά λ λά  άλλο πράγμα είναι νά άποστηθίζεις φράσεις καί νά τίς 
έπαναλαμβάνεις, νά χάνεις μάλιστα μέ τό πέρασμα τοϋ καιροϋ τήν 
αίσθηση δτι ξεπέφτεις σέ κούφιο βερμπαλισμό καί νά γίνεσαι άδιά- 
ωορος μπροστά στήν άντίθεση άνάμ,εσα στά λόγια καί τά ?ργα, 
άνάμεσα στή θεωρία καί τήν πράξη, καί έντελώς άλλο πράγμα 
είναι ν’ Αντιλαμβάνεσαι τό συγκεκριμένο νόημα αύτών τών φρά
σεων καί νά συνάγεις τά πρακτικά συμπεράσματά τους. Τότε καί 
μόνο τότε παίρνει νέο χρώμα καί νέο νόημα τό γενικό αίτημα δτι 
δ νέος άνθρωπος τού κομμουνισμού πρέπει ν’ άρχίσει νά διαπλάθε- 
ται άπό τώρα, κάτω άπό τίς άτελείς άκόμα κοινωνικές σχέσεις
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καί συνθήκες μας —  πράγμα πού σημαίνει δτι πρέπει νά παλέ
ψουμε ένάντια στ’ άρνητικά γνωρίσματα τοΟ άνθρώπου, πού πη 
γάζουν άπό τίς διάφορες άλλοτριώσεις. Πάντως ή θέση αύτή θά 
πάψει άσφαλώς νά είναι κοινότοπη.

Μήπως μ’ αύτά θέλω νά πώ δτι παραβλέψαμε ώς τώρα, στήν 
πράξη τής οικοδόμησης τοΰ σοσιαλισμοϋ, τό πρόβλημα τής διά
πλασης τοϋ νέου άνθρώπου; 'Ο τ ι στή θεωρία καί στήν πράξη δέν 
Ιγινε τίποτε πρός αύτή τήν κατεύθυνση; Ό τ ι  δέν πραγματοποιή- 
θηκαν μεταβολές καί μάλιστα σέ βάθος; 'Ε νας τέτιος Ισχυρισμός 
θά ήταν όλοφάνερη καί άστήρικτη διαστρέβλωση. Υποστηρίζω, 
άντίθετα, καί αύτό είναι έδώ τό ούσιώδες νόημα τών παρατηρή
σεων μου, δτι δχι μόνο δέν προσέχτηκε άρκετά τό ζήτημα, άλλά 
καί δτι δ χειρισμός του δέν Ιγινε, γενικά, δπως Επρεπε. Ό τ ι  στίς 
σοσιαλιστικές κοινωνίες οί διαδικασίες μεταλλαγής τής συνείδησης 
καί τής συμπεριφοράς τών άνθρώπων ήταν βασικά αύτόματες δια
δικασίες, μιά συνέπεια τών συντελούμενων σοσιαλιστικών μετα
σχηματισμών. Ό τ ι  ή Ενσυνείδητη δράση σ’ αύτό τόν τομέα ήταν ά- 
νεπαρκής καί λαθεμένη, ιδιαίτερα δταν ή παραδοσιακή φρασεολο
γία  έρχόταν σέ άντίφαση μέ τήν πράξη. Ό τ ι ,  κατά συνέπεια, σ’ 
αύτό τόν τομέα είναι δυνατό νά δράσουμε διαφορετικά, πιό συγ
κεκριμένα καί έτσι πιό άποτελεσματικά. Αύτό άκριβώς θά προσπα- 
θήσο) ν’ άποδείξω πιό κάτω μ’ Ινα παράδειγμα.

Τ ά  συνθήματα τής γαλλικής ’Επανάστασης «Έλευθερία, ’Ισό
τητα, ’Αδελφότητα» ήταν, στίς συγκεκριμένες συνθήκες Εκείνης τής 
έποχής, τά κοινωνικά συνθήματα τής άστικής Επανάστασης. ’Αλ
λά τό νόημά τους ήταν βαθύτερο, γ ιατί στήν άκμή τοϋ έπαναστα- 
τικοϋ άγώνα ή άστική τάξη άνέλαβε τό ρόλο τοϋ Υπερασπιστή 
τών λαϊκών συμφερόντων —  καί ήταν ύποχρεωμένη νά τό κάνει, άν 
ήθελε νά νικήσει. Δέν είναι, λοιπόν, παράξενο τό γεγονός δτι Εμείς 
σήιιερα, άναζητώντας λύσεις γ ιά  τά προβλήματα πού μάς άπασχο- 
λοΰν, μποροΰμε νά τίς βροϋμε μέσα στό πλαίσιο τών συνθημάτων 
πού είχε ήδη διακηρύξει ή γαλλική ’Επανάσταση άναφορικά μέ 
τόν άνθρωπο καί τή μοίρα του στήν κοινωνία. ’Αλλάζει μόνο τό 
συγκεκριμένο περιεχόμενο αύτών τών συνθημάτο)ν καί Επιδιώξεων, 
άλλά παραμένει ίδια ή γενική μορφή τους καί δ χαρακτήρας τους.

Τά  ούσιώδη γνωρίσματα τοϋ Ιδεώδους άνθρώπου τής κομμουνι
στικής κοινωνίας είναι άντίθετα άπό κείνα πού χαρακτηρίζουν τίς 
ιδέες καί τά φρονήματα τών άνθρώπων, πού διαμορφώθηκαν στίς 
συνθήκες τής ταξικής κοινωνίας, μέ τίς οικονομικές καί κοινωνι
κές της διαιρέσεις καί άνισότητες. Τό σύνθημα «Ελευθερία» Εκ
φράζει μιά διαμαρτυρία Ενάντια στήν οικονομική καί κοινωνική 
άλλοτρίωση, πού παραμορφώνει τόν ψυχισμό τών άνθρώπων καί 
περιορίζει τήν όλόπλευρη άνάπτυξη τής προσωπικότητας, δχι μό
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νο τών έκμεταλλευομένων καί καταπιεζομένων, άλλά καί κείνων 
πού, έκμεταλλευόμενοι καί καταπιέζοντας άλλους, είναι θύματα 
τών ίδιων περιορισμών κοιί παραμορφώσεων, άν καί σ’ αύτή τήν 
περίπτωση ot περιορισμοί καί ot παραμορφώσεις έπενεργοϋν δια
φορετικά. Αύτό τό πρόβλημα παρουσιάζεται σέ τουλάχιστο δυό μορ
φές, άλλά καί ot δυό ίχουν φλέγουσα έπικαιρότητα γ ιά  μιά κοινω
νία πού ιργο της είναι νά διαμορφώσει τό νέο τύπο άνθρώπου: στή 
μορφή τής οικονομικής άλλοτρίωσης καί στή μορφή τής κοινωνι
κής άλλοτρίωσης.

Άνάπτυξη τοΟ άνθρώπου τής νέας κοινωνίας σημαίνει, πρίν άπ’ 
δλα, νά κάνουμε τόν άνθρωπο όλοκληρωμένη καί πολύπλευρη προ
σωπικότητα, έξαφανίζοντας τήν κυριαρχία πού άσκοϋν πάνω του 
τά  αύτονομημένα προϊόντα του καί πού τόν μεταβάλλουν άπό δη
μιουργό τους σέ σκλάβο τους. Αύτό φαίνεται άνάγλυφα στόν το
μέα τής οίκονομικής δραστηριότητας τοδ ά'Λρώπου. ’Εδώ παρου
σιάζεται ή αύτονόμηση τών προϊόντων τοΟ άνθρώπου (καί τών 
διανθρώπινων σχέσεων), πού γίνονται άνεξάρτητα δχι μόνο άπό 
τόν παραγωγό τους, άλλά καί, μέ τήν άνεξάρτητη άπό τούς άν- 
Ορώπους λειτουργία τους, μετατρέπονται σέ έχθρική πρός αύτούς 
δύναμη. Αύτή ή αύτονόμηση είναι Ιδιαίτερα ίκδηλη καί έπικίνδυ- 
νη μέ τήν άρνητική έπίδραση πού άσκεΐ πάνω στήν άνθρώπινη 
προσωπικότητα. Άνάμεσα στά πολλά προβλήματα πού καλύπτει δ 
δρος «οίκονομική άλλοτρίωση», μποροΰμε νά ξεχωρίσουμε έκεΐνα 
πού, δπως λ .χ. ot συνέπειες τοδ καταμερισμού τής έργασίας ή 6 
χαρακτήρας τής έργασιακής διαδικασίας, συνδέονται μέ μ ιά  μα
κροπρόθεσμη άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων καί τών σχέ
σεων παραγωγής καί γ ιά  τό λόγο αύτό δέ μποροΟμε έδώ νά πε- 
τύχουμε πολλά μέ τήν πειθώ, άπό τά  άλλα προβλήματα, δπως ή 
στάση πρός τήν άτομική Ιδιοκτησία καί τό χρήμα, πού συνδέον
ται άμεσα μέ τίς  Ιδέες καί τά  φρονήματα τών άνίθρώπων. Φυσικά, 
καί σ’ αύτή τήν περίπτωση δ ύποκειμενικός παράγοντας είναι 
συνάρτηση τής δοσμένης άντικειμενικής κατάστασης καί έξαρτιέ- 
ται σέ μεγάλο βαθμό άπό τίς άλλαγές πού ύφίσταται αύτή, άλλά 
σέ δρισμένο βαθμό, τουλάχιστο, ή αΰτονομία τοδ ύποκειμενικοδ πα
ράγοντα, τών ιδεών καί τών φρονημάτων τών άνθρώπων, διαδρα
ματίζει έδώ κάποιο ρόλο κι ϊτσι δ παράγοντας τής διαπαιδαγώγη
σης άποκτά Ιδιαίτερη σημασία.

Τό σκοπό τής διαπαιδαγώγησης, πού προέχει σ’ αύτό τόν το
μέα, μποροδμε νά τόν συνοψίσουμε ώς έξής: τό άτομο πρέπει νά 
ταυτίζει τόσο στή σκέψη του δσο καί στή συμπεριφορά του τά  Ιδιω
τικά του συμφέροντα μέ τά  συμφέροντα τής κοινωνίας. Αύτό δέ 
σημαίνει καθόλου —  δπως λαθεμένα νομίζουν μερικοί —  τήν έ- 
ξαφάνιση τής προσωπικότητας τοδ άτόμου ή τών άτομικών συμ
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φερόντων του (συμπεριλαμβανόμενων καί τών οικοδομικών), άλ
λά μόνο τή διαμόρφωση μιάς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  συμπεριφοράς, 
μιάς συμπεριφοράς πού νά μή τή χαρακτηρίζει δ έγωισμός. Αύτό 
δέν Αντιφάσκει οδτε στήν άτομικότητα τοΰ άνθρώπου ούτε στή δια
φύλαξη τών Ιδιαίτερων συμφερόντων του, άλλά μόνο σέ μιά έγωι- 
στική άντίληψη αύτής τής άτομικότητας καί αύτών τών συμφε
ρόντων, άντίληψη πού, σέ τελευταία άνάλυση, Αντιβαίνει στά κα
λώς έννοούμενα συμφέροντα τοϋ άτόμου. Αύτό τό αίτημα είναι αύ- 
τονόητο γ ιά  τίς  άταξικές κοινωνίες καί, μέ δρισμένους περιορι
σμούς, γιά  τίς προ - καπιταλιστικές κοινωνίες. Ή  άνύψωση τοϋ οί- 
κονομικοΰ έγωισμοΰ σέ βασική άρχή τής ζωής είναι προϊόν τοϋ κα
πιταλιστικού συστήματος καί τοϋ κατακερματισμού τών συμφερόν
των τών έμπορευματοπαραγωγών, γ ιά  τούς δποίους δ άνταγωνι- 
σμός στήν άγορά άποτελεΐ τή βασική μορφή οίκονομικής δραστη
ριότητας, πράγμα πού Εχει σάν συνέπεια νά είναι γ ι’ αύτούς τό 
χρήμα ή ύπέρτατη άξία.

Αύτό πού Επιδιώκεται, άπό τήν άποψη αύτή, είναι σχετικά άπλό 
καί μέτριο, δν καί σημαντικό στίς συνέπειές του: νά έξαλειφθούν 
άπό τόν ψυχισμό τοϋ άνθρώπου οί έπιδράσεις τής έμπορευματικής 
οικονομίας, ειδικότερα, ο! συνέπειες τής καπιταλιστικής έμπορευ
ματικής οικονομίας. Μ5 άλλα λόγια: δ άνθρωπος πρέπει νά ένεργεΐ 
μέ τήν πεποίθηση δτι τό καλώς Εννοούμενο συμφέρον του τοΰ Επι- 
βάλλει πάντοτε νά σέβεται τό συμφέρον τών άλλων άνθρώπων, 
έπομένως τό κοινωνικό συμφέρον, δτι πρέπει ή Ετσι διαμορφωμένη 
νοοτροπία νά δημιουργεί Ινα κώδικα συμπεριφοράς πού ν’ Αντανα
κλά τούς κανόνες «εύπρέπειας», μέ τήν Εννοια πού δίνουμε στόν 
δρο αύτό στήν καθημερινή ζωή. Πρόκειται γ ιά  Ινα τεράστιο Εργο, 
άν πάρουμε ύπόψη τήν πλατιά διαδομένη σήμερα νοοτροπία. Γιατί 
δ σκοπός είναι νά κάνεις τούς άνθρώπους νά θεωρούν δχι μόνο τήν 
κλοπή λ .χ. σάν Ανέντιμη κι άπρεπη πράξη, Αλλά καί τήν κάθε 
λογής έγωιστική συμπεριφορά, πού στά πλαίσια τών κανόνων τής 
καπιταλιστικής κοινωνίας συμβιβάζεται πέρα γ ιά  πέρα μέ τήν έν- 
τιμότητα καί τήν άξιοπρέπεια.

Ά λ λά  αύτό, φυσικά, είναι τό maxim um  τού Ιδεώδους καί συν
δέεται, δλοφάνερα, μέ μακρόχρονες καί βαθιές διαδικασίες οίκονο- 
μικών καί κοινωνικών μετασχηματισμών. Ή  έγωιστική στάση καί 
νοοτροπία πού χαρακτηρίζει τόν έμπορευματοπαραγωγό δέν είναι, 
βέβαια, Εμφυτη, άλλά Αποτέλεσμα δρισμένων σχέσεων παραγωγής. 
’Εμφανίζεται μαζί μ ’ αύτές τίς σχέσεις καί έξαφανίζεται πάλι μα
ζί μ ’ αύτές. ’Επειδή δμως πρόκειται άκριβώς γ ιά  φαινόμενα τής 
συνείδησης, ή διαδικασία τοϋ μαρασμού τους δέν είναι αύτόματη καί 
δπωσδήποτε δ ρ υ θ μ ό ς  της δέν είναι κοινωνικά άδιάφορος.

’Εκτός δμως άπ’ αύτές τίς μεγάλες, τίς Ιστορικές θά Ελεγα, καί
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Ιπαναστατικές άλλαγές στή νοοτροπία τών άνθρώπων, Εμφανίζον
ται στήν καθημερινή ζωή μας μικρότερα ζητήματα, πού προσφέ- 
ρονται εύκολότερα σέ διαπαιδαγωγικές έπιδράσεις δπως είναι ή 
διάδοση τών κανόνων τής έντιμότητας πού είναι παραδεκτοί σέ 
δλες τίς κοινωνίες. Έστο) κι άν πρόκειται γ ιά  μιά τόσο μικρή 
άπαίτηση, δπως λ .χ. ot άνθρωποι νά μήν κλέβουν. "Οσον καιρό 
δμως θά ύπάρχουν παραβάσεις τής στοιχειώδους έντιμότητας —  
καί ot δίκες γ ιά  κλοπές δημόσιας περιουσίας στίς σοσιαλιστικές 
χώρες δείχνουν πειστικά δτι ot τέτιες παραβάσεις δέν είναι σπά
νιες —  καί ot πιό σοφές άναλύσεις γ ιά  τήν έξάλειψη τής άλλο
τρίωσης καί τή συγχώνευση τοΰ άτομικοΟ συμφέροντος μέ τό κοι- 
νιονικό θά γίνονται δεκτές μέ σκεπτικισμό.

Έ  άλλαγή τοϋ κοινωνικοϋ συστήματος Ιφερε άραγε τίποτε νέο 
στά διάφορα αύτά προβλήματα; Χωρίς άμφιβολία, ναί. Τ ’ άποτε- 
λέοματα τής έπανάστασης ήταν τεράστια άπό τούτη τήν άποψη 
καί δέν πρέπει νά τά  παραβλέπουμε μόνο καί μόνο γιατί γίνον
ται άκόμα κλοπές κοινωνικής περιουσίας καί καταχρήσεις, γιατί 
δέν Ιχε ι ταυτιστεί άκόμα τό άτομικό συμφέρον \\4 τό κοινωνικό.

Ά ς  πάρουμε λ .χ. τό πρόβλημα τής στάσης πρός τό χρήμα. Μιά 
άπό τίς χαρακτηριστικές άλλαγές στή νοοτροπία τών άνθρώπων 
στίς σοσιαλιστικές κοινωνίες, μ ιά  άλλαγή πού Ιπιπλέον συντελεΤ- 
ται πολύ γοργά, είναι ή έξαφάνιση τής λατρείας τοΟ χρήματος 
σάν μέσου άποθησαυρισμοϋ, λατρείας πού είναι πολύ χτυπητή στίς 
καπιταλιστικές χώρες, δπου σακατεύει δχι μόνο τούς χαρακτήρες 
άλλά ρημάζει καί τή ζωή τών άνθρώπων, καθώς αύτοί παρασέρ- 
νονται στήν περιδίνηση τής χρηματοθηρίας. Αύτή ή άλλαγή είναι 
εύκολοεζήγητη: δ θησαυρισμός δέν Ιχε ι κανένα νόημα. Ή  Ιδιο
κτησία δέ μπορεΐ νά πουληθεί, είναι άνώφελο νά άποτααιεύεις γ ιά  
τό μέλλον, ή έργασία είναι δπωσδήποτε Ιξασφαλισμένη. Έπομένως, 
ποιός δ λόγος νά μαζεύεις λεφτά; Ή  άλλαγή δέν δφείλεται στό 
δτι ot άνθρωποι ϊγιναν φιλάρετοι, άλλά στίς πραγματικές συνθή
κες καί είναι καλύτερα Ιτσι γιατί είναι διαρκέστερη. "Οσον ά φο
ρά, δμως, τίς  έπιδράσεις της στόν άνθρώπινο χαρακτήρα, αύτές δέ 
μποροΟμε νά τίς  Υπολογίσουμε οδτε νά τίς προβλέψουμε.

Τέτιες άλλαγές πού έπηρεάζουν τό σύνολο τής άνθρώπινης προ
σωπικότητας πραγματοποιούνται σχεδόν αύτόματα άπό τή σοσια
λιστική έπανάσταση καί δέν περιορίζονται μόνο στή στάση πρός 
τήν άτομική Ιδιοκτησία. Ό  πλοΰτος, λ .χ ., παύει νά Ιχε ι σημασία 
γ ιά  τήν κοινωνική άξιολόγηση τοϋ άνθρώπου, γ ιά  τήν τοποθέτη
σή του στήν κοινωνική ιεραρχία. Τό χρή*ια, βέβαια, δέν περι- 
©ρονιέται ούτε είναι πολλοί ot άσκητές στή σοσιαλιστική κοινωνία, 
άλλά δέν είναι τό ypfyia πού καθορίζει τήν κοινωνική θέση. Αύτή 
ή κατάσταση είναι τό άκρο άντίθετο μέ κείνο πού έπικρατεϊ στήν



’Αμερική καί ευνοεί, βέβαια, περισσότερο τήν δμαλή άνάπτυξη 
τής άνθρώπινης προσωπικότητας στίς σοσιαλιστικές χώρες.

Τό γενικό συμπέρασμα είναι δτι ή κατάργηση τής άτομικής ι
διοκτησίας στά μέσα παραγωγής κόβει τίς  ρίζες τών κοινωνικών 
προνομίων πού στηρίζονται στήν άτομική Ιδιοκτησία καί άλλάζει, 
Ιτσι, τήν κοινωνική στάση πρός τό χρήμα σάν σύμβολο τής κοινω
νικής θέσης τοϋ άτόμου. Συνάμα άρχίζει μιά άλλαγή πού μερικές 
άπό τίς συνέπειές της φαίνονται άμέσως καθαρά, ένώ άλλες, άν 
καί λανθάνουσες άκόμα, άσκοΰν έπίσης Ισχυρή έπιροή στήν κοι
νωνική ζωή.

Υ πάρχει Ινα ένδιαφέρον πρόβλημα πού έκφράζεται μέ τό ά- 
κόλουθο πρακτικό έρώτημα: τί πρέπει νά κάνουμε γ ιά  νά έπιτα- 
χύνουμε αύτή τή  διαδικασία τής άλλαγής στάσης άπέναντι στήν 
άτομική Ιδιοκτησία καί γ ιά  νά πετύχουμε σωστές σχέσεις —  άπό 
τήν άποψη τοϋ σοσιαλισμοΰ —  άνάμεσα στό άτομικό καί κοινωνι
κό συμφέρον στή συμπεριφορά τών άνθρώπων;

Είναι φανερό δτι αύτές οί άλλαγές, δπως καί δλες ot άλλαγές 
πού άφοροϋν τή συνείδηση, δέ συντελοΰνται γοργά καί άποτελοϋν 
συνάρτηση τών πραγματικών άλλαγών στήν κοινωνική ζωή. Αύτές 
τίς τελευταίες θά ήθελα τώρα νά έξετάσω.

Πρίν άπ’ δλα μποροΰμε ν’ άναφέρουμε έδώ τέτια φαινόμενα, δ
πως ή έξασθένιση τοϋ κίνητρου γ ιά  συσσώρευση κτηματικής πε
ριουσίας (γιατί αύτό δέν άποφέρει κέρδος), ή έλάττωση τοϋ ά- 
ριθμοΰ τών μικροκλοπών κοινωνικής Ιδιοκτησίας, σάν συνέπεια 
τής άνόδου τοΰ γενικοΰ βιοτικοϋ έπιπέδου τοΰ πληθυσμοϋ, ή έδραί- 
ωση τής άρνητικής στάσης τής κοινής γνώμης πρός τίς  περιπτώ
σεις καταπάτησης τής κοινωνικής ιδιοκτησίας, στάσης πού δυνα
μώνει δσο στερεώνονται πιό γερά οί σοσιαλιστικές σχέσεις παρα
γω γής, κλπ.

Ό λ α  αύτά είναι άλλαγές πού άπαιτοΰν χρόνο καί μιά κατάλλη
λη έπενέργεια στίς συνειδήσεις, πρίν άπ’ δλα μέ τό έ μ π ρ α 
κ τ ο  π α ρ ά δ ε ι γ μ α  —  σύμφωνα μέ τήν άρχή V erba docent, 
exempla trahunt*.

Υπάρχει Ινας τομέας πού, άν καί φαινομενικά δέ σχετίζεται 
πολύ μ’ αύτά τά προβλήματα, άσκεϊ ώστόσο μεγάλη έπίδραση στήν 
έξέλιξή τους. ’Εννοώ τούς παράγοντες πού διαμορφώνουν τήν έσω- 
τερική δομή τής κοινωνίας, δηλαδή τό χαρακτήρα καί τίς τάσεις 
τής έκλεκτής της μερίδας, πού συμβάλλει στήν έμφάνιση μιάς 
δρισμένης Ιεραρχίας κοινωνικών άξιών καί ένός τύπου προσωπι
κότητας πού άντανακλάται στή γενική φυσιογνωμία τής κοινω
νίας. Είναι Ινας πολύ σημαντικό; παράγοντας τών πραγματικών

* Td λόγια διδάσκουν, ~Λ παραδείγματα προσελκύουν (οτή δράση).
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μεταβολών στή ζωή τής κοινωνίας πού συνδέονται στενά —  άν 
καί δχι πάντοτε μέ σαφήνεια —  μέ τή στάση πρός τό άτομικό καί 
τό κοινωνικό συμφέρον.

Τό πρόβλημα πού Αντιμετωπίζουμε στόν τομέα τής διαπαιδα
γώγησης άνάγεται στό καθήκον νά ύπερνικηθεί δ έγωισμός τών 
μελών τής κοινωνίας, πού, δπως είπαμε, είναι προϊόν τής καπιτα
λιστικής κοινωνίας. Αύτός δ έγωισμός, πού έξωτερικό του γνώρι
σμα είναι ή τάση πλουτισμού μέ κάθε θυσία, γίνεται άποφα-σιστι- 
κό στοιχείο τοΰ τύπου προσωπικότητας μιάς δοσμένης κοινωνίας. 
Τό χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι ή προσπάθεια νά υψωθεί 
πάνω άπό τούς άλλους, νά κυριαρχήσει χάρη στήν ύπεροχή του, 
κυρίως τήν ύλική, πάνω στούς άλλους. Ό  τύπος προσωπικότητας 
τοΰ άνθρώπου τοΰ κομμουνισμού Ιχε ι διαμετρικά άντίθετα γνωρί
σματα, άπό τά δποία τό κυριότερο είναι Ινας μετριοπαθής Ισωτι- 
σμός. 'Οπωσδήποτε σ’ αύτό τόν τύπο προσώπου δέν παίζει κανένα 
ρόλο ή οίκονομική ύπεροχή καί δέν ύπάρχει κανένας άντίστοιχος 
τρόπος τοΰ σκέπτεσθαι. Φυσικά, μιλούμε έδώ γ ιά  Ινα ιδεώδες πού 
έπιδιώκουμε νά πραγματοποιήσουμε καί έχουμε πλήρη συνείδηση 
δτι έδώ πρόκειται γ ιά  νοοτροπίες πού Ιτσι καί σχηματιστούν πολύ 
δύσκολα άλλάζουν.

Καί μιά πού μιλοΰμε γ ιά  μέσα διαπαιδαγώγησης μπορούμε, γε- 
νικεύοντας, νά ποΰμε τό έξής: τό ζήτημα είναι, μέ έμπρακτα πα
ραδείγματα καί μέ μιά Ιδεολογική έπίδραση, νά διασώσουμε τό 
πνεύμα ένός καλώς έννοούμενου Ισωτισ;ιοΰ πού άποκλείει τήν έ- 
πιδίωξη τοΰ πλουτισμοΰ καί τής αύξησης τής άτομικής ιδιοκτη
σίας μέ σκοπό τήν κοινωνική άνοδο. Τό ζήτημα δέν είναι νά κά
νουμε τούς άνθρώπους άσκητές. ’Αντίθετα, δ κομμουνισμός προ
σπαθεί νά έξασφαλίσει σέ δλους τή δυνατότητα νά χαίρονται πλέ
ρια τή ζωή σέ δλες τίς μορφές της. Ούτε πρόκειται νά έπιδιώξουμε 
τήν πραγματοποίηση ένός άπόλυτου ίσωτισμοΰ, πού είναι δχι μόνο 
άντίθετος πρός τόν ύγιή κοινό νοΰ, άν πάρουμε ύπόψη τίς διαφορές 
άνάμεσα στούς άνθρώπους καί τίς άνάγκες τους, άλλά καί ξένος 
πρός τό μαρξισμό. Ό  κομμουνισμός διατηρεί, έπομένως, τήν άτο- 
μ ική ιδιοκτησία, διατηρεί έπίσης τίς διαφορές τών άνθρώπων σ’ 
αύτό τόν τομέα. ’Αγωνίζεται μόνο γ ιά  νά έμποδίσει τίς διαφορές 
αύτές νά έπηρεάζουν τήν κοινωνική θέση τοΰ άνθρώπου καί γ ιά  
τό λόγο αύτό έπιδιώκει μιά αντίστοιχη άλλαγή τής στάσης καί 
τής προσωπικότητας τών άνθρώπων.

Πρέπει νά δοΰμε καθαρά δτι ή έκπλήρωση αύτοΰ τού σκοπού 
παρεμποδίζεται δχι μόνο άπό τήν έπίδραση νοοτροπιών πού κλη- 
ρονομήθηκαν άπό τήν παράδοση ή πού διεισδύουν άπό χώρες πού 
τό σύστημά τους στηρίζεται στήν άτομική Ιδιοκτησία, άλλά καί 
άπό κάθε τι πού στήν ίδια τή ζωή τών σοσιαλιστικών κοινωνιών



Υποκινεί καί ζωογονεί άντι - ισωτικές τάσεις, άπό κάβε τι πού 
εισάγει στή στρωμάτωση τής σοσιαλιστικής κοινωνίας 2να παρά
γοντα ύπερβολικοΰ διαφορισμοΰ στήν ύλική κατάσταση τών άν
θρώπων καί δημιουργεί μιά προνομιούχα οίκονομικά έλίτ. Αύτό 
διεγείρει στήν κοινωνία νοσηρές όρέξεις καί τάσεις πού, δταν δέν 
μποροϋν νά ίκανοποιηθοϋν διαφορετικά, άναζητοΟν διέξοδο σέ μιά 
πιό ίντονη προσπάθεια γ ιά  πλουτισμό σάν μέσο γ ιά  μιά ζωή δμοια 
μέ τή  ζωή τών «ισχυρών». Exem pla trahunt. Καί άκόμα περισσό
τερο δταν τό χάσμα άνάμεσα στίς βιοτικές συνθήκες τών διάφορων 
όμάδων είναι σημαντικό καί τό m inim um  τοΰ βιοτικού έπιπέδου 
είναι άκόμα χαμηλό.

Στήν πορεία τής άνάπτυξης τών σοσιαλιστικών κοινωνιών είναι 
άναπόφευκτη μιά μακρόχρονη μεταβατική περίοδος, πού στή διάρ- 
κειά της καί γ ιά  τούς πιό διαφορετικούς λόγους θά έξακολουθήσουν 
νά ύπάρχουν σαφείς διαφορές στήν κατάσταση τών άνθρώπων: δ- 
χ ι μόνο ύλικές διαφορές άλλά καί διαφορές άνάμεσα στήν πόλη 
καί τήν ύπαιθρο, άνάμεσα στήν πνευματική καί τή χειρωνακτική 
έργασία, διαφορές σχετικές μέ τή θέση πού κατέχει κανείς στόν 
κρατικό μηχανισμό, κλπ. Καί μόνο γ ι’ αύτούς τούς λόγους, έμφα- 
νίζονται στίς σοσιαλιστικές κοινωνίες —  κι ένώ οί παραδοσιακές 
τάξεις τείνουν νά έκλείψουν —  νέες κοινωνικές διαιρέσεις καί μιά 
περίπλοκη στρωμάτωση. Στόν τομέα αύτό, ή κλασική μαρξιστική 
θεωρία δέν ϊχ ε ι νά μας πεί πολλά πράγματα.

Πρώτα, γ ιατί, άπό εύνόητους πρακτικούς λόγους, Ινδιαφερόταν 
γ ιά  τήν άνάλυση τών μεγάλο>ν τάξεων, πού παίζουν ενα ξεχωριστό 
ρόλο στήν άνατομία τής καπιταλιστικής κοινωνίας καί στή δυνα
μική της.

Δεύτερο, γιατί αύτή ή θεωρία άποτελοΰσε μιά έκτίμηση τής 
κατάστασης τής καπιταλιστική; κοινωνίας καί δέ μποροΰσε στήν 
προσοσιαλιστική φάση νά προβλέψει τά προβλήματα πού θά δη- 
μιουργοϋνταν ;ιελλοντικά άπό μιά στρωμάτωση τής σοσιαλιστικής 
κοινωνίας.

Στήν τωρινή φάση άνάπτυξης, δπου ή οικοδόμηση τοΰ σοσιαλι
σμού δέν είναι μόνο γεγονός, άλλά 2να προχωρημένο γεγονός, ή 
μαρξιστική θεωρία βρίσκεται στήν άνάγκη νά διευρύνει καί νά 
άναπτύξει άντίστοιχα τόσο τό πεδίο τών ένδιαφερόντων της δσο 
καί τόν έννοιολογικό όπλισμό της. Εμπόδιο σ’ αύτό στέκει ή προ
σκόλληση στήν παράδοση, πού θέλει νά θεωρεί τίς έλλείψεις καί 
τά  χάσματα στή μαρξιστική θεωρία σάν άπόδειξη τοΰ δτι αύτά τά 
προβλήματα δέν ύπάρχουν ή δτι είναι άσήμαντα, καθώς καί ή ψυχο
λογική άποστροφή ν’ άνασύρουμε στήν έπιφάνεια γεγονότα πού θεω
ρούνται σάν ντροπιαστικά καί πού γ ιά  τό λόγο αύτό θά θέλαμε 
νά τά άποσιωπήσουμε —  σάν νά μπορούσε ή σιωπή νά έξαφανίσει
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άντικειμενικά γεγονότα καί νά έπιβάλει σιωπή καί στούς άντίπα- 
λους καί έχθρούς! "Ενα μόνο πράγμα μπορεΐ νά πετύχει κανείς 
μ’ αύτό τόν τρόπο ένέργειας: ν’ άκούγεται μ ό ν ο  ή φωνή τών 
άντιπάλων καί τών έχθρών καί μάλιστα πιό δυνατά.

Στήν άντικομμουνιστική φιλολογία γίνεται λόγος, άπ’ άφορμή 
αύτά τά φαινόμενα, γ ιά  «νέα τάξη», γ ιά  «έρυθρά άστική τάξη», 
κλπ. Ά π ό  θεωρητική άποψη δλα αύτά είναι κουταμάρες. Ή  έλίτ 
πού διαμορφώνεται στίς σοσιαλιστικές κοινωνίες δέν είναι έξ δρι- 
σμοϋ τάξη καί τό νά μιλάει κανείς σ’ αύτή τήν περίπτωση γ ιά  ά
στική τάξη άποτελεϊ φτηνό προπαγανδιστικό τέχνασμα τοϋ άντί- 
παλου. Λυτό δμως δέν πρέπει νά μάς καθησυχάσει: είναι εύκολό- 
τερο νά άποκρούσουμε τήν καταχρηστική έκμετάλλευση ένός προ
βλήματος άπό τόν άντίπαλο παρά τό ίδιο τό πρόβλημα. Καί τό 
πρόβλημα είναι δτι στίς σοσιαλιστικές κοινωνίες διαμορφώνονται 
κοινωνικές δμάδες πού κατέχουν μιά προνομιακή κοινωνική θέση. 
Αύτό είναι δλότελα φυσικό καί κοινωνικά δικαιολογημένο καί δέν 
ύπάρχει κανένας λόγος νά τό αποσιωπούμε άπό ντροπή. Ά λλά , άν 
καί είναι φυσικό καί μάλιστα άναπόφευκτο, σ’ 2να δρισμένο στάδιο 
τής έξέλιξης έγκυμονεϊ κινδύνους, καί τουλάχιστο γ ιά  τό λόγο 
αύτό θά πρέπει νά τό μελετήσουμε καί νά τό σκεφτοϋμε σοβαρά. 
Ό  κίνδυνος είναι δτι άν ξεπεραστοΰν δρισμένα δρια προνομίων κι 
άν δέν παρθοϋν μέτρα ένάντια στά άναπόφευκτα έπακόλουθα αύ
τής τής κατάστασης θά έχουμε άρνητικές συνέπειες γ ιά  τό σοσιαλι
σμό —  ιδιαίτερα άπό τήν άποψη τής διαπαιδαγώγησης.

Ξαναγυρίζουμε έδώ στό κύριο πρόβλημά μας: ή διάπλαση ένός 
καινούργιου άνθρώπου, σ’ ένα πνεύμα διαφορετικό άπό τή νοο
τροπία τοΰ «άστοΰ» μέ τήν άπληστία του γ ιά  ύλικά άγαθά καί 
τόν έγωισ’ΐό του, άπαιτεϊ μιά άλλαγή τοΰ πρότυπου, μ ιά  άλλαγή 
τού στερεότυπου τοΰ άνθρώπου. Αύτό δμως δέν είναι πρόβλημα 
πού λύνεται μέ λόγια, μέ έκλαϊκευμένα μαθήματα γ ιά  τόν «τύ
πο τοΰ άνθρώπου τοΰ σοσιαλισμού». Σέ μιά δρισμένη κατάσταση, 
δταν ύπάρχει διάσταση άνάμ£σα στά λόγια καί τά  έργα, αύτοΰ 
τοΰ είδους οί δμιλίες βλάπτουν περισσότερο άπ’ δ,τι ώφελοΰν. Έ 
δώ έχει σημασία ή πράξη. Στό πολύπλοκο σύστημα τής κοινωνι
κής έπίδρασης πάνω στό πρότυπο τού άνθρώπου, σημαντικό ρόλο 
πα ίζει τό προσωπικό παράδειγμα, Ιδιαίτερα τό παράδειγμα έ κεί
νων πρός τούς δποίους στρέφονται τά βλέμματα τής κοινωνίας, γ ια 
τί αύτοί, μέ τόν Ινα ή τόν άλλο τρόπο, καθοδηγούν, άσκοΰν τήν 
έξουσία. Είναι μ ιά  παλιά άλήθεια, πού δ λαός τή συνόψισε στήν πα
ροιμία δτι τή χειρότερη ύπηρεσία προσφέρει έκεΐνος πού συνιστά 
στούς άλλους νά πίνουν νερό, ένώ δ ίδιος πίνει κρασί.

Τό στύλ, έπομένως, τής ζωής τών έλίτ, πού άναπόδραστα έμφα- 
νίζονται στή σοσιαλιστική κοινωνία, έχει σημασία σάν παράγοντας
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διάπλασης τού νέου άνθρώπου. Τό ζήτημα είναι λεπτό, άν καί δέν 
είναι καθόλου νέο. Εύτυχώς πού μπορώ ν’ άναφερθώ κι έδώ στόν 
Γδιο τό Μάρξ, πού τίς ιδέες του σ’ αύτό τό θέμα τίς  έπικρότησε 
άνεπιφύλακτα ό Λένιν. Σκοπός μου δέν είναι ν’ άποδεχτώ δίχως 
διάκριση δλες τίς σχετικές συστάσεις τού Μάρξ. Στόν ένθουσιασμό 
του γ ιά  τίς έμπειρίες τής Κομμούνας τού Παρισιού ύπήρχε τόση 
δόση ούτοπίας δση καί γενναιοφροσύνης, καθώς συνιστοΰσε νά μή 
ξεπερνάει δ μισθός τών άσκούντων τήν έξουσία στή σοσιαλιστική 
κοινωνία τό μισθό ένός ειδικευμένου έργάτη, καί νά ύπ ο βάλλον
ται σ’ Ινα σύστημα συχνής καί ύποχρεωτικής έναλλαγής, κλπ. Ά λ 
λά σ;ήν ούσία της αύτή ή σκέψη είναι, δπωσδήποτε, σωστή καί 
φθάνει στό βάθος τοΰ ζητήματος: άπό τήν άποψη τής κοινωνικής 
διαπαιδαγώγησης, άπό τήν άποψη τής διαμόρφωσης τοϋ νέου πρό
τυπου τού άνθρώπου, ή σημασία αύτοΰ τοΰ προβλήματος είναι πο
λύ μεγάλη.

Μήπως δλα αύτά σημαίνουν δτι ύποστηρίζουμε μιά άπόλυτη ίσο- 
πέδωση; Καθόλου. Αύτό θά άντέβαινε στόν κοινό νοΰ. Ό  μαρξι
σμός, άλλωστε, δέ συμμερίστηκε ποτέ μ ιά  τόσο άπλοϊκή άποψη. 
Τό σύνθημα τής πάλης ένάντια στήν «ίσοπέδωση» ήταν καί αύτό 
σωστό στήν έποχή του καί ξεκινούσε άπό μαρξιστικές θέσεις, κα
θώς άντιτασαόταν σέ μιά πρωτόγονη καί έπιζήμια ίσοπεδωτική 
δημαγωγία. 'Ωστόσο, πρέπει έπίσης νά δοΰ;ιε δτι στή σταλινική έ- 
ποχή Ιγινε κατάφωρη κατάχρηση αύτών τών λογικών άντιρήσεων 
μέ σκοπό τή δημιουργία ένός στρώματος πειθήνιου στό Στάλιν, μέ 
τόν δποϊο τό Ινωναν δεσμοί πολύ γήινων, άλλά σέ δρισμένες πε
ριστάσεις καί ιδιαίτερα πολύτιμων προνομίων. Τό πρότυπο αύτών 
τών σχέσεων ίσχυε τότε ύποχρεωτικά καί σ’ άλλες χώρες. Χρειά
ζεται νά έπανέλθουμε σ’ αύτό τό πρόβλημα, πού περιμένει τή λύ
ση του, κάνοντας μιά σοβαρή καί βαθιά κοινωνιολογική άνάλυση 
τής λεγάμενης «προσωπολατρίας», πού οί ρίζες της βρίσκονται στά 
κοινωνικά φαινόμενα καί δχι στόν προσωπικό χαρακτήρα ένός ά
τόμου. Ά ρκεΐ νά ποΰμε δτι οί ρίζες πολλών άρνητικών φαινομένων, 
πού μάς άπασχολοΰν σήμερα σχετικά μέ τό πρότυπο άγωγής τοΰ 
άνθρώπου τοΰ σοσιαλισμού, βρίσκονται άκριβώς στή σταλινική έ
ποχή καί τίς παρεκκλίσεις της. Γιά τό λόγο αύτό, άκριβώς, δέ 
μποροϋμε, χωρίς μιά βαθιά άνάλυση τών κοινωνικών βάθρων καί 
αίτιων αύτής τής έποχής, νά καταλάβουμε αύτά τά φαινόμενα, ν’ 
άντιδράσουμε άποτελεσματικά σ’ αύτά καί νά τά ύπερνικήσουμε.

Γ ιά τή διαπαιδαγώγηση τοΰ άνθρώπου τής έποχής τοΰ σοσια
λισμού δέ χρειάζεται μόνο νά ύπερνικήσουμε τά άρνητικά γνωρί
σματα, πού χαρακτηρίζουν τό πρότυπο τοΰ άνθρώπου τής καπιτα
λιστικής κοινωνίας, άλλά καί νά διαμορφώσουμε μιά νέα αίσθαν- 
τικότητα πού νά διακρίνει τό νέο πρότυπο τοΰ άνθρώπου. Ά νά-
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μεσα στά χαρίσματα, πού πρέπει νά τούς δώσουμε μιά νέα, τελειό
τερη μορφή, πρωτεύουν ή διάθεση γ ιά  κοινωνική στράτευση καί 
κοινωνική δράση, γνωρίσματα πού πρέπει νά είναι άχώριστα άπό 
τό έλεύθερο φρόνημα. Σ ’ άντίθεση μέ τή γενικά έπικρατούσα γνώ
μη, δέν πρόκειται άπλά καί μόνο γ ιά  τήν έξασφάλιση στά μέλη 
τής κοινωνίας ένός άνώτατου δρίου έλευθερίας καί δημοκρατίας, 
άλλά καί γ ιά  τό πώς αύτά θά διδαχτούν τή χρήση αύτής τής δη
μοκρατίας καί αύτής τής έλευθερίας. 'ϊπ ά ρ χ ε ι,  συνάμα, μιά άλλη- 
λεξάρτηση άνάμεσα στό έλεύθερο φρόνημα καί τή δημοκρατία, δη
λαδή δέν έξαρτιέται μόνο τό έλεύθερο φρόνημα άπό τό βαθμό έκ- 
δημοκρατισμοΰ τής κοινωνικής ζωής, άλλά καί άντίστροφα, ό βαθ
μός δημοκρατίας πού πετυχαίνει μ ιά  κοινωνία έξαρτιέται άπό τή 
δύναμη καί τό βάθος τοΟ έλεύθερου φρονήματος τών μελών μιάς 
δοσμένης κοινωνίας.

Οί κλασικοί τοϋ μαρξισμοϋ δέν είχαν καμιά άμφιβολία σχετικά 
μ’ αύτό: ό κομμουνισμός σημαίνει πράγματι «άλμα στό βασίλειο 
τής έλευθερίας». 'Ωστόσο οί άνθρωποι πρέπει νά μάθουν άκόμα νά 
άσκούν αύτή τήν έλευθερία. Ot συνθήκες τής ταξικής κοινωνίας 
καί οί διανθρώπινες σχέσεις πού έπικρατοΟν σ’ αύτή δέν εύνοοϋν 
τήν άνάπτυξη τοϋ έλεύθερου φρονήματος. Αύτό, φυσικά, δέ ση
μαίνει δτι είναι γενικά άδύνατο νά βρούμε αύτό τόν τύπο άνθρώ
πων στήν ταξική κοινωνία. ’Αντίθετα, ξέρουμε άπό πείρα δτι καί 
σ: αύτή τήν κοινωνία ύπάρχουν έξαιρετικοί έκπρόσωποι αύτοϋ τοϋ 
τύπου, άλλά άνήκουν στίς σπάνιες έξαιρέσεις, στόν τύπο τών έξε- 
γερμένων. Αύτό πού χρειάζεται είναι νά διαπλαστεϊ δ μέσος άν
θρωπος πάνω σ’ αύτό τό καλούπι, δηλαδή νά γενικευθεϊ αύτός δ 
τύπος άνθρώπου. ΙΙώ ς άλλιώς μποροΰμε νά έπιδιώξουμε τή διά
πλαση ένός άνθρώπου μέ δλόπλευρα άναπτυγμένη προσωπικότητα
—  ένός οίκουμενικοΰ άνθρώπου, δπως τόν όνόμαζε δ Μάρξ; 
'Ο ταν δ Λένιν έλεγε δτι στήν κομμουνιστική κοινωνία πρέπει ή 
κάθε μαγείρισα νά είναι σέ θέση νά διευθύνει τίς δημόσιες ύποθέ- 
σεις, έξέφραζε αύτή τήν έπιδίωξη.

Κανένας κομμουνιστής δέν άρνήθηκε τήν όρθότητα αύτοϋ τοϋ 
αίτήματος. Ποιός θά τολμούσε; Τ ά  λόγια τοΰ Λένιν τά έπαναλαμ- 
βάνουν τόσο συχνά, πού ύπάρχει κίνδυνος νά γίνουν κοινότοπα, 
δηλαδή μιά φράση πού τήν άναφέρουμε έπιδοκιμαστικά χωρίς δ
μως νά έχουμε συνείδηση δτι αύτή ή έπιδοκιμασία έχει δρισμέ- 
νες συνέπειες καί μάλιστα πολύ σοβαρές. Πρόκειται, έπομένως, 
γ ιά  ένα πρωταρχικό ζήτημα άπό τήν άποψη τών καθηκόντων καί 
τών προοπτικών τής διάπλασης ένός νέου προτύπου άνθρώπου στόν 
κομμουνισμό.

Προκύπτει, μήπως, άπ’ αύτά δτι τό ύπέροχο αίτημα τοΰ Λένιν 
παρέμεινε στή σφαίρα τών λόγων καί τΟν εύσεβών πόθων; Ή  ά-
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νάπτυξη τοΟ σοσιαλισμοΰ, τόσο στή Σοβιετική Έ νω σ η δσο καί 
στίς άλλες σοσιαλιστικές χώρες, είχε σάν συνέπεια γιγάντιους, Α
ληθινά έπαναστατικούς μετασχηματισμούς σ’ αύτόν άκριβώς τόν 
τομέα —  στήν κοινωνική στράτευση, στήν κοινωνική δραστηριο- 
ποίηση τών μαζών, στή ρωμαλέα ίφεσή τους γ ιά  έλευθερία. Ή  
σοσιαλιστική έπανάσταση, άνεξάρτητα άπό τό άν διεξάγεται μέ τή 
μορφή τοΟ ένοπλου άγώνα ή  μέ ειρηνικά μέσα, είναι ταυτόσημη 
μέ μιά κολοσσιαία έντατικοποίηση τής δράσης τών μαζών, πού χα 
ρακτηρίζει έπίσης καί τή μετεπαναστατική περίοδο ώς ή άλλη ί-  
ψη τών οικονομικών καί κοινωνικών μετασχηματισμών, ώς ή άλ
λη δψη τής πολιτιστικής έπανάστασης μέ τίς  άνυπολόγιστες συνέ- 
πειές της, κλπ. Αύτό πού συντελεΐται, άπό τήν άποψη αύτή, στίς 
σοσιαλιστικές χώρες είναι έξαιρετικά ένθαρρυντικό καί άγγίζει τά 
τρίσβαθα τής ψυχής τών άνθρώπων καί άποτελεΐ πραγματική έγ- 
γύηση γιά  τήν πραγμάτωση τοϋ αίτήματος τοϋ Μάρξ γ ιά  μετα
μόρφωση τοΰ άνθρώπου στήν κομμουνιστική κοινωνία. Οί σχετικές 
μέ τίς σοσιαλιστικές χώρες κρίσεις καί προβλέψεις τών δυτικών 
«μαρξολόγων» καί «ειδικών», πού μέ άξιοθαύμαστη μονομερή κον- 
τοφθαλμία δέν άντιλαμβάνονται τίποτε άπ’ δλα αύτά καί δέ βλέ
πουν στή ζωή τών χωρών αύτών παρά μόνο δ,τι είναι κακό, όπι- 
σθοδρομικό, άντίθετο στό ιδεώδες τοΰ έλεύθερου άνθρώπου, δεί
χνουν άπλώς τή μεγάλη άδυναμία τής δυτικής μαρξολογίας. Ή  
δυτική μαρξολογία διαπράττει τό πιό σοβαρό σφάλμα άλλά καί τό 
πιό συχνό σφάλμα τών Ιδεολόγων: δέν ένδιαφέρεται ν’ άνακαλύ- 
ψει τήν άντικειμενική άλήθεια, άλλά ν’ άνταποκριθεΐ στίς άπαιτή- 
σεις καί τίς προσδοκίες έκείνων πού παραγγέλλουν καί χρηματοδο
τούν αύτές τίς έρευνες. Είναι άδιάφορο —  αύτό μπορεΐ νά ένδια- 
φέρει μόνο τούς βιογράφους τους —  άν αύτοί οί «ε&δικοί» διαστρε
βλώνουν συνειδητά τήν άλήθεια ή ύποκύπτουν οί ίδιοι —  πράγμα 
πού συμβαίνει συχνά καί έξηγείται ψυχολογικά —  στήν έπίδραση 
τής μυωπικής Ιδεολογίας πού άσπάζονται. Ά ρκεΙ ή διαπίστωση δτι 
ή «μαρξολογία» αύτοΰ τοΰ είδους μπορεϊ νά τροφοδοτήσει μιά δη
λητηριώδη προπαγάνδα, άλλά σάν δπλο γ ιά  μιά σοβαρή πάλη εί
ναι, μακροπρόθεσμα, ατελέσφορη καί τά  άποτελέσματά της μάλι
στα είναι άντίθετα μέ κείνα πού έπιδίωκε. Δίνοντας μιά διαστρε
βλωμένη εΙκόνα, παραπλανά άκριβώς έκείνους πού γ ιά  νά πα
λέψ ουν άποτελεσματικά χρειάζεται νά γνωρίζουν τήν πραγματι
κή κατάσταση. Αύτή ή παρατήρηση δέν ισχύει μόνο γ ιά  τούς Ιδεο
λογικούς έκπροσώπους τής άστικής τάξης.

Έ τσ ι άπ’ αύτή τήν άποψη, μποροΰμε ήσυχοι νά γελοΰμε μέ τούς 
άστούς «μαρξολόγους». Π αρά τούς εύσεβείς πόθους τους, δ άνθρω
πος στό σοσιαλισμό άλλάζει γοργά καί ριζικά ίψ η, άναπτύσσει μιά 
συνειδητή κοινωνική δράση καί συμμετέχει πολύπλευρα στά κοι
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νωνικά προβλήματα. Καί αύτύ είναι άποτέλεσμα τόσο τών αύτό- 
ματων άλλαγών «τή συνείδηση πού άκολουθοΰν τίς άλλαγές στή 
βάση τής κοινωνίας, δσο καί τής Ιδεολογικής έπίδρασης πού άσκεϊ- 
ται στή συνείδηση τών άνθρώπων μέ τή διαπαιδαγώγηση.

Ά λλά  άκριβώς, έπειδή δ σοσιαλισμός μπορεί, σ’ αύτή τή σφαί
ρα, νά έπιδείξει επιτυχίες καί κατακτήσεις, θά ήταν άνόητο νά 
βαράμε τόσο δυνατά τά ταμπούρλα τοδ θριάμβου ώστε νά πνίγονται 
δλες ot παραφωνίες. Καί ύπάρχουν παραφωνίες —  καί μάλιστα 
σημαντικές —  πού χαλνούν τή γενική άρμονία. Ά ς  μήν κάνουμε 
λοιπόν άπ’ τήν άνάποδη αύτό πού κάνουν ot ιδεολογικοί έκπρόσω- 
ποι τής άστικής τάξης πού έπικρίνουμε. Ά ν  θέλουμε νά πάμε 
μπρός, πρέπει νά ξεριζώσουμε τό κακό πού έμποδίζει τό δρόμο 
μας. Κι άν θέλουμε νά ξεπεράσουμε μιά άρνητική κατάσταση, 6- 
φείλουμε πρώτα πρώτα νά κάνουμε μιά άκριβή διάγνωσή της, νά 
τήν περιγράφουμε, νά βρούμε τίς αίτιες της κλπ. Ή  πολιτική τής 
στρουθοκάμηλου δέν προωθεί, άλλά έμποδίζει τό ϊργο μιάς συνει
δητής διαπαιδαγώγησης.

Ή  άνάπτυξη τοΰ έλεύθερου φρονήματος —  πού έκφράζεται μέ 
τήν κοινωνική στράτευση καί τήν κοινωνική δράση τών μελών 
τών Ιστορικά γνωστών σ’ έμάς σοσιαλιστικών κοινωνιών —  δέν 
είναι καθόλου εύθύγραμμη: πλάι σέ έξαιρετικά θετικές κατακτή
σεις παρουσιάζονται καί φαινόμενα άρνητικοΰ χαρακτήρα πού ά- 
νακόπτουν τήν πρόοδο. Ά ν  πζραβλέψουμε τή γενική διαπίστωση 
δτι ot διαδικασίες αύτοΰ τοΰ είδους λόγω τής πολυπλοκότητάς τους, 
δέν είναι ποτέ εύθύγροομμες καί μονόδρομες, τό συγκεκριμένο φαι
νόμενο πού μάς ένδιαφέρει όφείλεται σέ δυό, τουλάχιστο, κύριες 
αιτίες: ή μιά βρίσκεται στήν ιδιομορφία τής άνθρώπινης βάσης 
τών κοινωνιών πού οικοδομούν τώρα τό σοσιαλισμό, ή άλλη στήν ι
διομορφία τών λαθών πού οιαπράχτηκαν στήν περίοδο τής λεγόμενης 
προσωπολατρίας.

Π ιό πάνω κάναμε νύξη γ ιά  τό πρώτο πρόβλημα. Ά π ό  τήν ά
ποψη τής οικοδόμησης τοΰ σοσιαλισμού δέν είναι άδιάφορο τό γε
γονός δτι οί χώρες πού οϊκοδομοΰν τώρα τό σοσιαλισμό δέν ϊχουν 
μιά παράδοση άστικής δημοκρατίας, μέ δλους τούς άντίστοιχους 
θεσμούς. Αύτό έχει σημασία κυρίως γ ιά  δ,τι άφορά τήν άνάπτυξη 
τοΰ φρονήματος τών άνθρώπων. Γιατί παρόλους τούς ταξικούς πε
ριορισμούς τους, τό τυνυφασμένο μέ τήν άστική δημοκρατία φι
λελεύθερο πνεΰμα, ot μακραίωνες παραδόσεις κοινωνικής στρά
τευσης, συνακόλουθης τοΰ άστικοΰ κοινοβουλευτισμού, καί ot ά- 
γώνες πού συνδέονται μ’ αύτόν (γιά τή νίκη καί τήν έξάπλωση 
τών θεσμών του καί γ ιά  τήν ίδια τή λειτουργία τους), ϊχουν έπη- 
ρεάσει βαθιά τή νοοτροπία τών μελών αύτών τών άστικοδημοκρα- 
τικών κοινωνιών, έγχαράσσοντας δριομένες ψυχικές διαθέσεις καί
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συνήθειες, πού μέ τόν καιρό Ιγιναν μέρος τής κοινωνικής ψυχολο
γίας, καί διαμορφώνοντας γνωρίσματα τοϋ χαρακτήρα πού ρίζω
σαν βαθιά. Τό ζήτημα είναι άκόμα πιό σημαντικό, γ ιατί άφορά τό 
σ ύ ν ο λ ο  τής κοινωνίας, δηλαδή δχι μόνο τόν «άπλό άνθρωπο», 
άλλά καί τά διάφορα «ιθύνοντα στρώματα», δηλαοή έκείνους πού 
μέσα στή δοσμένη κοινωνία άτ/.οϋν τήν έξουσία στίς διάφορες μορ
φές της. Τό δημόσιο αίσθημα γιά  τό τί είναι καί τί δέν είναι κοι
νωνικά παραδεκτό ή σεβαστό —  δημόσιο αίσθημα πού στό κάτω 
κάτω έπηρεάζει κι δλα τοϋτα τά ισχυρά πρόσωπα —  έπενεργεί πο
λύ πιό δυνατά (λόγω τών αύτονόητων δικαιωμάτων πού Εχουν τά 
μέλη τής κοινυν/ίας) άπ’ δ,τι ot καλύτερες νομοθεσίες, δταν αύτές 
δέν έκφράζουν τά φρονήματα, τίς συνήθειες καί τήν αίσθαντικό- 
τητα πού είναι βαθιά ριζωμένα στόν τρόπο τοϋ σκέπτεσθαι τών άν
θρώπων.

Μιά τέτια στέρεη παράδοση καί νοοτροπία, πού θεμελιώνονται 
σέ μιά μακρόχρονη κοινωνική πρακτική, έκδηλώνεται δχι μόνο σέ 
ψιλοπράματα, δπως ή πειθαρχημένη συμπεριφορά στίς ούρές πού 
σχηματίζονται στίς στάσεις τών λεωφορείων, ή καί σέ σοβαρότερα 
θάματα, δπως ή τήρηση τών κανονισμών διανομής τροφίμων μέ 
δελτίο, σέ περιόδους Ιλλειψης, καί ή έθελοντική άπόκρουση τής 
μαύρης άγοράς, ώς άτιμωτικής πρακτικής, άλλά καί σέ ζητήματα 
ΰψίστης κοινωνικής σημασίας πού άφοροΰν τό σεβασμό τών δικαιω
μάτων καί έλευθεριών τοϋ πολίτη. ’Επαναλαμβάνω: παρόλα τά 
ταξικά της δρια, αύτή ή κοινωνική μαθητεία, Ιδιαίτερα δν ήταν 
μακρόχρονη, είναι Ινας μεγάλος δάσκαλος. Δέν είναι, λοιπόν, χω 
ρίς σημασία τό δτι τά μέλη τών σημερινών σοσιαλιστικών κοινω
νιών δέ φοίτησαν σ’ Ινα τέτιο σχολειό καί τό δτι καί στόν τομέα 
αύτό ή σοσιαλιστική έπανάσταση όφείλει νά άποπερατώσει, άς 
ποϋμε, «καθ’ δδόν» τό άτελείωτο Ιργο τής άστικοδημοκρατικής Ε
πανάστασης. Αύτή ή κατάσταση δέν είναι βολική σέ δποιοδήποτε 
τομέα, ιδιαίτερα δμως δέν είναι σ’ αύτόν έδώ, Ιστω καί μόνο γ ιά  τό 
λόγο δτι δ παράγοντας χρόνος Ιχε ι μεγάλη σημασία καί παιδευτι
κή έπίδραση, γ ιατί πρόκειται γ ιά  τήν περίοδο πού στή διάρκειά 
της οί άνθρωποι Ιζησαν κάτω άπό τήν έπίδραση τών δοσμένων 
συνθηκών. Είναι, άλλωστε, πολύ γνωστό δτι χώρες σάν τή Ρωσία, 
τήν Πολωνία καί άλλες, μ’ δλο πού έξεγέρθηκαν έπανειλημμένα 
στή διάρκεια τής ιστορίας τους ένάντια στήν τυραννία καί τήν κα
ταπίεση τοϋ άνθρώπου άπό τόν άνθρωπο, δέ μαθήτευσαν, δυστυ
χώς, πολύν καιρό στό σχολειό τής λειτουργίας τών δημοκρατικών 
κοινοβουλευτικών θεσμών, Εστω καί μιάς περιορισμένης άπό τόν 
ταξικό της χαρακτήρα δημοκρατίας. ’Αντίθετα, ή Ιστορία χωρών 
δπως ή Πολωνία, καί σέ δρισμένο βαθμό καί άλλων χωρών πού 
οίκοδομοϋν σήμερα τό σοσιαλισμό, Ιχε ι άνυψώσει σέ Εθνική άρετή



Ινα γενικό, διάχυτο σέ ίλ ες  τίς τάξεις άντικονφορμισμό καί Ανυπα
κοή, πράγμα πού έξηγιέται άπό τή δικιολογημένη έξέγερση ένάντια 
στίς συνθήκες πού έπικρατοϋσαν καί ένάντια στό κράτος. Ό  άντικον- 
φορμισμός αύτός καί ή άνυπακοή αύτή έκδηλώθηκαν δχι μόνο μέ 
έξεγέρσεις, άλλά καί μέ μ ιά  πιό βαθιά ριζωμένη καί βλαβερή πε
ριφρόνηση τών άρχών τής κοινωνικής πειθαρχίας, γ ιατί αύτή έ- 
πιβαλλόταν μέ τή βία άπό έχθρούς. Ή  σοσιαλιστική έπανάσταση 
έχει έπομένως νά έπιτελέσει έδώ «καθ’ δδόν» Ινα δχι εδκολο έργο
—  ένα έργο πού πρέπει νά φτάσει ώς τά βάθη τής κοινωνικής 
ψυχολογίας.

Τό δεύτερο έμπόδιο συνδέεται μέ τά λάθη πού διαπράχθηκαν 
στή διάρκεια τής σταλινικής περιόδου. Ά ν  κάνουμε άφαίρεση τών 
καθαρά παθολογικών φαινομένων, πρέπει, γ ιά  νά καταλάβουμε τό 
πρόβλημα, νά άνατρέξουμε στή θεωρία γ ιά  δξυνση τής ταξικής 
πάλης στό σοσιαλισμό καί στήν άντίληψη δτι ό ταξικός έχθρός 
πρέπει νά καταπολεμηθεί μέ τήν τρομοκρατία. Φυσικά, κάτω άπό 
τέτιες συνθήκες ή διαμόρφωση φιλελεύθερου φρονήματος στούς 
πολίτες τουλάχιστο άνακόπτεται.

Τό καθήκον τής σοσιαλιστικής κοινωνίας σ’ αύτό τόν τομέα εί
ναι νά διαμορφώσει τέτια γνωρίσματα τής άνθρώπινης προσωπικό
τητας, πού νά προετοιμάζουν τόν τύπο τοΟ άνθρώπου τοϋ κομμου- 
νισμοϋ: φλογερή άγάπη γ ιά  τήν έλευθερία σέ δλες τίς μορφές της, 
μ ιά  άγάπη πού, συνδυασμένη μέ τό προσωπικό θάρρος καί μέ τήν 
κοινωνική εύθύνη γ ιά  τίς πράξεις του, έγγυάται μιά πραγματική 
συμμετοχή τοϋ άτόμου στίς κοινωνικές ύποθέσεις. ’Αλλά μιά συμ
φωνία στά λόγια γ ιά  τό ιδανικό, πού θά πραγματωθεΐ σ’ ένα μα
κρινό μέλλον, δέν άρκεΐ. Χρειάζεται ν’ άναπτυχθεϊ άπό τώρα μιά 
παιδευτική δράση, άν δέ θέλουμε νά παραμείνει τό ιδανικό αύτό 
ένα κούφιο σύνθημα ή νά άνακοπεί, Οπωσδήποτε σοβαρά, ή πραγ
μάτωσή του. Γ ιά  νά δράσουμε δμως άποτελεσματικά καί σωστά ά
πό τήν άποψη τής διαπαιδαγώγησης, δέν άρκεΐ νά έχουμε Ινα κα
τάλογο γενικών παιδαγωγικών άρχών δπως: άνέβασμα τής συνεί
δησης τών πολιτών, άνέβασμα τοϋ γενικοϋ έπιπέδου τής παιδείας 
καί τής κουλτούρας, διάδοση τής μαρξιστικής θεωρίας γ ιά  τήν κοι
νωνία καί τούς νόμους τής έξέλιξής της, κινητοποίηση τών πολι
τών γ ιά  μ ιά  δραστήρια συμμετοχή στήν κοινωνική ζωή μέ τή συ
νεργασία τους στά ζητήματα τών κοινωνικών δργανώσεων, άνά
πτυξη τής πολιτικής καί κοινωνικής ζωής μέ τή  μεταβίβαση δρι- 
σμένων έξουσιών, Ιδιαίτερα διοικητικοϋ χαρακτήρα, στίς αύτοδι- 
οικούμενες όργανώσεις τών πολιτών, κλπ. Ό λ ε ς  αύτές οί βασι
κές άρχές είναι βέβαια σωστές in  abstracto, ϊχουν δμως Ινα ού- 
σιώδες έλάττωμα: δέ δίνουν συγκεκριμένη άπάντηση στά έρωτή- 
ματα πού μπαίνουν σήμερα καί άποσιωποϋν τίς δυσκολίες καί τίς
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συγκρούσεις πού παρεμποδίζουν τήν πραγμάτωσή τους.
Γ ιά μ ιά  τέτια σύγκρουση —  τή  σπουδαιότερη κατά τή γνώμη 

μου —  θά ήθελα κάτι νά πώ έδώ.
Είναι αύτονόητο δτι Sv θέλουμε νά διεγείρουμε στούς άνθρώ

πους δχι μόνο μιά άφηρημένη άγάπη τής έλευθερίας, άλλά καί μιά 
συγκεκριμένη ικανότητα νά μετουσιώνουν σέ πράξη αύτή τήν άγά
πη, άν θέλουμε νά τονώσουμε τό θάρρος τών άνθρώπων νά έργάζον- 
ται γ ιά  τό γενικό καλό, νά συμμετέχουν στίς κοινωνικές ύποθέσεις, 
κλπ., τότε πρέπει νά δημιουργήσουμε καί τίς κατάλληλες συνθή
κες γ ιά  δλα αύτά. Ή  άλήθεια, δμως, είναι δτι οί σοσιαλιστικές κοι
νωνίες δέν έχουν πάντοτε τή δυνατότητα νά τό κάνουν αύτό. Πρέ
πει νά τό δμολογήσουμε άνοιχτά καί ν’ άναλύσουμε τήν κατάσταση 
πού δημιουργήθηκε, γ ιατί αύτά τά έμπόδια έχουν άντικειμενικό 
χαρακτήρα καί δέν προέρχονται άπό δποιαδήποτε ύποκειμενικά 
λάθη.

Ά ν  ένα άπό τά  καθήκοντα τών σοσιαλιστικών κοινωνιών είναι 
νά διαμορφώσουν άντίστοιχες ψυχικές διαθέσεις τοΟ άνθρώπου καί 
χαρακτηριστικά τής προσωπικότητάς του, ένα άλλο, δχι μικρότερης 
σημασίας καθήκον τους, είναι ή πάλη γ ιά  τήν δπαρξή τους καί 
γ ιά  τήν παραπέρα άνάπτυξή τους. Σέ συγκεκριμένες, δμως, κατα
στάσεις αύτό τό καθήκον έπιβάλλει δρισμένα άναγκαστικά μέτρα 
πού δέν εύνοοϋν πάντοτε τή σωστή άνάπτυξη τών Ιδιαίτερων γνω 
ρισμάτων τοϋ καινούργιου άνθρώπου. "Οπως είπα πιό πάνω, τό γ ε 
γονός δτι δ σοσιαλισμός δέ νίκησε μεμιάς σέ δλο τόν κόσμο, οδτε 
κάν στήν δμάδα τών χωρών πού ή οίκονομική καί στρατιωτική 
σημασία τους ήταν άποφασιστική, είχε συνέπειες πού γ ι’ αύτές 
δέ μιλοϋμε οδτε συγκεκριμένα οδτε καθαρά. Μιά πρώτη συνέπεια 
ήταν δτι ή περίοδος πού δ Μάρξ τήν δνόμασε μεταβατική περίοδο, 
ή περίοδος τής δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου, πού έπρεπε νά εί
ναι μιά σχετικά σύντομη μετεπαναστατική περίοδος, δχι μόνο πα- 
ρατάθηκε πάρα πολύ άλλά άλλαξε καί τό χαρακτήρα της. Ό π ω ς  
έπίσης έμελλε ν’ άλλάξει άναγκαστικά τό χαρακτήρα της ή ταξι
κή πάλη κάτω άπό τίς συνθήκες τής καπιταλιστικής περικύκλω
σης, πού ήταν στήν άρχή πολύ Ισχυρότερη οίκονομικά καί στρα
τιωτικά άπό τό πρώτο καί μοναδικό τότε σοσιαλιστικό κράτος. Α ρ 
γότερα άλλαξε ή κατάσταση πρός δφελος τοΰ σοσιαλισμοΰ: σήμε
ρα ύπάρχουν περισσότερες σοσιαλιστικές χώρες καί είναι άσύγκρι- 
τα Ισχυρότερες άπό πρίν. Ά λ λά  τό πρόβλημα τής πάλης, στό έσω- 
τερικό καί στό έξωτερικό, έξακολουθεΐ άκόμα νά ύπάρχει, δπως 
έξακολουθοϋν νά ύπάρχουν καί οί κάθε λογής δυσκολίες τής άνά- 
πτυξης. Μποροϋν, κάτω άπ’ αύτές τίς  συνθήκες, οί σοσιαλιστικές 
χώρες νά λύσουν τό πρόβλημα τής έλευθερίας τού πολίτη, δπως θά 
ήταν έπιθυμητό; Ό χ ι ,  δέ μπορούν. Ά π ό  τήν άποψη αύτή δέν έ
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χει σημασία δν ot έλευθερίες, πού έξυμνούνται καί προσφέρονται 
άπό τήν άλλη πλευρά τοΟ δδοφράγιιατος, είναι πλήρεις καί γνή 
σιες. Τό νά λέμε δτι είναι περιορισμένες καί νόθες δέν άλλάζει 
τή δική μας κατάσταση. Ά λλω στε Ινα έπιχείρημα ad hominem* 
δέ λύνει ποτέ τέτιου είδους διαφωνίες. Ά ντίθετα, σημασία Ιχε ι 
ot περιορισμοί πού ύπάρχουν άπό τή δική μας μεριά νά μήν ά- 
πορέουν άπό κακή θέληση, άλλά άπό τίς άντικειμενικές άνάγκες 
μιάς δρισμένης Ιστορικής κατάστασης. Καί άν άκόμα ή σοσιαλι
στική δημοκρατία είναι άπό τώρα άνώτερη σέ πολλούς τομείς άπό 
τήν άστική δημοκρατία, κανένας λογικός άνθρωπος δέ θά Ισχυρι- 
σθεΤ δτι Ιχει φτάσει κιόλας στό ζενίθ τής άνάπτυξής της, οδτε 
δτι Ιχει έξαλείψει δλους τούς περιορισμούς τής έλευθερίας. Τό νά 
παραδεχόμαστε δτι ή άστική δημοκρατία είναι μιά τυπική μόνο 
δημοκρατία, δέν άποτελεϊ λόγο νά χαιρόμαστε γ ιά  τό γεγονός δτι 
σέ μάς είναι περιορισμένες γ ιά  τή  μιά ή τήν άλλη αιτία δρισμένες 
«τυπικές» έλευθερίες. Αύτό δέν άποτελεϊ άρετή, άλλά άνάγκη πού 
έπιβάλλεται άπό τήν πάλη. Καί γ ι’ αύτό άκριβώς, δέν είναι κάτι 
πού νά μά; κάνει νά ντρεπόμαστε καί πρέπει νά τό παραδεχόμαστε 
είλικρινά, άλλά δχι καί νά είμαστε περήφανοι (δπως είναι μερικοί 
άπό ύπερβολικό ζή λ ο ). 'Οπωσδήποτε, αύτά είναι προβλήματα πού 
πρέπει σοβαρά νά τά  σκεφτοΰμε γ ιά  νά βρούμε μιά διέξοδο.

Γιατί ύπάρχει διέξοδος άπ’ αύτή τή σύγκρουση: καί βρίσκεται 
στήν ένσυνείδητη, Ιστω καί βαθμιαία, άρση τών μή άπαραιτητων 
πιά  περιορισμών. Ά ν  στήν προσπάθεια γ ιά  τή διάπλαση τοΰ νέου 
άνθρώπου στό σοσιαλισμό συναντούμε έμπόδια μέ τή μορφή πε
ριορισμών τής δημοκρατίας καί τών άτομικών έλευθεριών. κι άν 
αύτοί ot περιορισμοί δέν είναι μόνο συνέπειες μιάς σφαλερής πολι
τικής καί μιάς άνεπαρκοΰς γνώσης τής κατάστασης, άλλά μιάς 
πολιτικής άνάγκης, πού ύπαγορεύεται άπό τό συγκεκριμένο συ
σχετισμό δυνάμεων, τότε ή μόνη λύση τής σύγκρουσης άνά»ιεσα στίς 
διάφορες τάσεις τής σοσιαλιστικής κοινωνίας είναι ή βαθμιαία, άλ
λά άδιάκοπη έξάλειψη δλων έκείνων τών τάσεων πού δέν όφείλον- 
ται στήν ούσία αύτής τής κοινωνίας άλλά συνδέονται μέ μιά συγ
κεκριμένη καί παροδική συροή περιστάσεων.

Αύτό τό γενικό συμπέρασμα παύει νά είναι κοινοτοπία, άν τό 
μεταφράσουμε σέ συγκεκριμένη γλώσσα καί δν ή Γδια ή βασική 
άρχή του δχι μόνο συνειδητοποιηθεί, άλλά γίνει καί παραδεκτή 
κοινωνικά. Στήν περίπτωση δμως αύτή συνεπάγεται δρισμένα χρή
σιμα γ ιά  τήν πράξη συγκεκριμένα πορίσματα, πού θά Ιπρεπε νά 
τά άφομοιώσουν δσοι είναι ύπεύθυνοι γ ιά  τήν πολιτική στά διά
φορα κλιμάκια, ϊστω κι άν αύτό θά σημαίνει μιά σειρά δυσκολίες

* Ε πιχείρημα -ού ΐοχΰει μόνο κατά τοϋ Αντιπίλου.
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καί κακοτοπιές κατά τήν άσκηση τών καθηκόντων τους, πού καί 
χωρίς αύτές είναι ήδη βαριά.

Καί δώ, άκριβώς, πρέπει νά έπέμβει ή Ιδεολογική διαφώτιση 
γ ιά  νά κάνει τούς ένδιαφερόμενους νά συνειδητοποιήσουν τή ση
μασία τοΰ προβλήματος, γ ιατί δύ3κολα μπορούμε νά πιστέψου·ιε 
δτι θά δεχόταν κανείς νά κάνει πιό μπερδεμένη τή ζωή του χωρίς 
νά είναι βαθύτατα πεισμένος γ ιά  τή σπουδαιότητα τών ένεργειών 
του.

Ή  γενική παιδαγωγική άρχή σ’ αύτή τήν περίπτωση θά πρέπει 
νά είναι ή έξής: ν’ άναπτύξουμε στό μέγιστο βαθμό τήν αύτονομία 
τής σκέψης καί τής δράσης τών άνθρώπων, προσελκύοντάς τους 
στή διεύθυνση τών κοινών ύποθέσεων. Αύτό, μεταφρασμένο στή 
γλώσσα τής καθημερινής πράξης, σημαίνει άκριβώς αύτό πού έν- 
νοοΰμε δταν λέμε ν’ άναπτύξουμε στούς άνθρώπους τό έλεύθερο 
φρόνημα.

Τ ί σημαίνει αύτό γ ιά  τόν πολιτικό ή τόν ύπεύθυνο ένός όποιου- 
δήποτε τομέα τής δημόσιας ζω ής;

Συνήθως σ’ αύτό τόν τομέα έμφανίζεται μιά συγκρουσιακή κα
τάσταση, δταν σταθμίζουμε τήν άνάγκη τής άποτελεσματικής έκ- 
πλήρωσης ένός καθήκοντος, άπό τό Ινα μέρος, μέ τό αίτημα τής 
δ ιχ-α ιδαγω γικής έπίδρασης στή συμπεριφορά τών άνθρώπων ά
πό τό άλλο.

Είναι φανερό δτι Ινα Ιργο πραγματοποιείται πολύ πιό άπρό- 
σκοπτα, άν δχι πάντοτε μέ τόν πιό σωστό τρόπο, δταν ή καθοδή
γηση είναι συγκεντρωμένη σ’ Ινα πρόσωπο καί έρμηνεύονται οί 
έντολές της μέ στρατιωτικό πνεύ;ια. Δηλαδή δταν ή πηγή τής έ
ξουσίας βρίσκεται σ’ Ινα ένιαΤο κέντρο καί ή δράση συνίσταται 
στήν πειθήνια έκτέλεση τών διαταγών της. Ό  κίνδυνος γ ιά  λάθη 
είναι τότε μεγαλύτερος, άλλά μεγαλύτερη είναι καί ή άποτελεσματι- 
κότητα τής δράσης. Φτάνει νά πιστεύουμε στό άλάθητο τής κρί
ση; τοΰ έντολοδότη, γ ιά  νά θεωρήσουμε δτι αύτό τό σύστημα είναι 
Ιδεώδες άπό άποψη πρακτικής άποτελεσματικότητας. Δέν ήταν, 
άλλωστε, τυχαίο δτι στή'/ περίοδο τοΰ σταλινισμού χρησιμοποιού
σαν, γενικά, σ’ αύτό τόν τομέα στρατιωτική δρολογία δπως «μέτω
πο», «άγωνιστικό καθήκον», κλπ. ’ Ας προσθέσουμε άκόμα, πόσο 
βολική είναι αύτή ή μέθοδος γ ιά  κείνους πού ϊχουν τήν εύθύνη 
τής καθοδήγησης: ή διαταγή, δταν ό χρόνος πιέζει, Αντικαθιστά 
τίς μακροχρόνιες συζητήσεις πού χρειάζονται γ ιά  νά πειστούν οί 
άλλοι. Ή  έκτέλεση μιάς άποστολής, πού γ ι’ αύτήν είμαστε ύπό- 
λογοι στούς άνωτέρους μας, είναι έξασφαλισμένη, ένώ οί όποιεσ- 
δήποτε άντιρήσεις καί διαφωνίες θά μπορούσαν νά τή χαντακώ
σουν. Δέν είναι βολικό, δταν δέ νιώθουμε άρκετά δυνατό τόν έαυτό 
μας, καί έπομένως φοβόμαστε μιά άντιπαράθεση γνωμών, κλπ.,
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ν’ Αρχίζουμε συζητήσεις καί ν’ Αναγνωρίζομε τό Γδιο δικαίαίμα 
λόγου σέ κείνους πού σκέπτονται διαφορετικά. Δέν είναι παράξενο, 
λοιπόν, δτι τά  πολιτικά στελέχη, ριγμένα στό στρόβιλο τής δράσης 
καί τοϋ άγώνα, Ιχουν τήν τάση ν’ άντικαθιστοϋν τήν καθοδήγη
ση μέ διαταγές καί διοικητικές ντιρεκτίβες καί δτι αύτή ή τάση 
μεγαλώνει εύθέως άνάλογα μέ τήν πολιτική καί ιδεολογική Αδυ
ναμία τους.

θ ά  ήταν κοινοτοπία ν’ Αποδείξουμε δτι Ινα τέτιο στύλ καθοδή
γησης είναι, σέ κοινωνική κλίμακα, φαινομενικά μόνο Αποτελεσμα
τικό καί βολικό. Ό χ ι  μόνο ό κίνδυνος γ ιά  λάθη είναι έδώ μεγα
λύτερος, άλλά καί ή έκτέλεση, πού στηρίζεται μόνο στήν τυφλή 
πειθαρχία καί άνακόπτει έπομένως τήν πρωτοβουλία τών έκτελε- 
στών, είναι τουλάχιστον Ατελής. Ή  πολιτική καί ή καθημερινή 
ζω ή δέ μποροϋν νά ταυτιστοϋν μέ τή δράση τοϋ στρατοϋ στό μέ
τωπο —  άλλωστε ή σύγχρονη στρατιωτική θεωρία Ιχε ι Απορίψει 
σάν ξεπερασμένο τό πρότυπο τοϋ στρατιώτη τοϋ 19ου αϊώνα. ’Αρ
κεί, ώστόσο, ή διαπίστωση δτι δ πολίτης τής σοσιαλιστικής κοινω
νίας δέ μπορεΐ νά συγκριθεΐ μέ τό στερεότυπο τοϋ στρατιώτη στό 
μέτωπο καί δτι πρέπει νά έγχαράξουμε σ’ αύτόν άλλες ψυχικές δια
θέσεις καί Αρετές Από τήν τυφλή πειθαρχία καί ύπακοή, άν θέ
λουμε νά Αναδυθεΐ Ινας νέος τύπος Ανθρώπου, χαρακτηριστικός 
γ ιά  τή  νέα κομμουνιστική κοινωνία. "Εχοντας ύπόψη τίς  έλλείψεις 
καί τά  έλαττώματα τοϋ τύπου τοϋ Ανθρώπου, πού διαμορφώθηκε Α
πό τήν ταξική κοινωνία, πρέπει μάλλον νά διαπλάσουμε μέ δλα 
τά  μέσα μιά νέα άνθρώπινη προσωπικότητα πού νά  τή χαρακτηρί
ζει στόν Γδιο βαθμό ή διάθεση γ ιά  έκούσια συμμετοχή στά κοινω
νικά προβλήματα καί ή συναίσθηση τής εύθύνης γ ι’ αύτά, καθώς 
καί μιά αύτονομία σκέψης καί μιά λογική Ανυπακοή, δταν τό Α
πα ιτεί τό καλό τής κοινωνίας. Γιατί χωρίς τό τελευταίο, τό αίτη
μα τής συμμετοχής καί τής συναίσθησης τής εύθύνης γ ιά  τίς κοι
νωνικές ύποθέσεις θά παραμείνει κούφια φρασεολογία.

Σέ ποιόν καθοδηγητή Αρέσει ή κριτική καί ή Αντιπολίτευση; 
Δέ μποροΰμε νά ϊχουμε τήν άπαίτηση άπ’ δλους τούς άνθρώπους 
νά γίνουν μαζοχιστές. ’Επιπλέον, τό ζήτημα δέν είναι ν’ άγαπάει 
κανείς όπωσδήποτε τήν κριτική καί τούς άντιπολιτευόμενους —  
αύτό θά σήμαινε νά έγκαταλείψει τή δική του άποψη καί νά χά 
σει τήν προσωπικότητα τοϋ ήγέτη. Τό ζήτημα είναι, μάλλον, νά 
συνειδητοποιήσουμε τή δυσάρεστη άλήθεια δτι κανένας δέν είναι 
άλάθητος καί οδτε ot άλλοι είναι όποχρεωμένοι νά ύπακούουν τυ
φλά στίς έντολές μας καί δταν Ακόμα κατέχουμε Ανώτερη θέση 
στήν κοινωνική Ιεραρχία. Μ’ άλλα λόγια, πρέπει νά συνειδητο
ποιήσουμε τό γεγονός δτι ot άλλοι άνθρωποι Ιχουν δχι μόνο τό δι
καίωμα, άλλά καί τό κοινωνικό καθήκον νά σκέφτονται αύτόνομα
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καθώς καί τό δικαίωμα καί τό καθήκον νά έκφράζουν Ιμιπρακτα 
αύτή τή γνώ;ιη τους. Αύτό, άπό τήν άποψη τής δημοκρατίας —  
καί δχι Απαραίτητα μόνο τής σοσιαλιστικής δημοκρατίας — , εί
ναι £να πολύ μικρό άλλά σοβαρό βήμα, ιδιαίτερα στίς συνθήκες 
τών κοινωνιών πού δέν Εχουν μακρόχρονη άσκηση στή λειτουργία 
τών θεσμών τής αστικής δημοκρατίας.

Δέ μποροΟμε νά δώσουμε έδώ συγκεκριμένες συστάσεις, αύτό 
μάλιστα είναι Αδύνατο, άν πάρουμε ύπόψη πόσο πολύπλοκες είναι 
οί καταστάσεις πού παρουσιάζονται στή ζωή. Τό βασικό είναι νά 
δεχτοΟμε σάν κανονικό Ιναν δρισμένο τρόπο ένέργειας στό χειρισμό 
κοινωνικών προβλημάτων καί, Αντίστοιχα, Ενα δρισμένο τρόπο 
συμπεριφοράς γ ιά  τούς άλλους καί γ ιά  τόν Γδιο τόν έαυτό μας. 
Δέ θά άξιζε τόν κόπο νά μιλοϋμε γ ιά  δλα αύτά, άν ή σταλινική 
περίοδος δέν είχε τόσο βαριές συνέπειες στόν τρόπο τής ζωής, τής 
σκέψης καί τής δράσης δλων τών σοσιαλιστικών κοινωνιών, καί 
κείνων άκόμα πού μέ τή μιά ή τήν άλλη μορφή άντιστάθηκαν στό 
Στάλιν. "Ενας δρισμένος τρόπος άντίληψης τής δικτατορίας τοΟ 
προλεταριάτου —  περισσότερο στήν πρακτική δράση παρά στίς Ι
δεολογικές διακηρύξεις —  είναι δύσκολο νά ύπερνικηθεΐ. Αύτός 6 
τρόπος έπιβ'.ώνει γ ιατί στηρίζεται στή (συχνά μόνο ψυχολογική) 
Αντίσταση πού προβάλλουν, γ ιά  νά μή χάσουν τίς εύκολίες τους, 
έκεΐνοι πού Εχουν υπεύθυνες θέσεις στούς διάφορους τομείς τής σο
σιαλιστικής κοινωνίας. Ε πιβιώ νει έπί>σης —  δπως τό τόνισα ήδη 
έπανειλημμένα —  καί γ ιά  τό λόγο δτι λείπει μιά παράδοση στή 
λειτουργία τών δημοκρατικών θεσμών.

Είναι, υστέρα άπό τά πιό πάνω, πραγματοποιήσιμος αύτός ό 
σκοπός; ’Ασφαλώς ναί, γ ιατί τό άπαιτεϊ ή ζωή καί ή πράξη τής 
άνάπτυξής τοΟ σοσιαλισμού, πού γρήγορα ή άργά θ’ άνοίξει τό 
δρόμο του, σαρώνοντας δλες τίς Αντιστάσεις καί τίς προκαταλή
ψεις. Αύτό πού χρειάζεται είναι νά Επιταχύνουμε αύτή τή διαδι
κασία καί νά τής δώσουμε μιά λογική καί καλά μελετημένη κατεύ- 
(Κ>νση. Έ  θεωρητική σκέψη μπορεΐ νά κάνει πολλά, άν καί δχι 
δλα, πρός την κατεύθυνση αύτή, γ ιατί Επηρεάζει τή διαμόρφωση 
τής κυρίαρχης Ιδεολογίας. Καί γ ιά  τό λόγο αύτό, άκριβώς, ή σκέ
ψη αύτή πρέπει νά είναι θαρραλέα καί ριζοσπαστική στήν Απο
κάλυψη τών λαθών καί τών Ελλείψεων καί —  δσο αύτό είναι δυ
νατό —  στήν προσπάθεια σκιαγράφησης ένός θετικοϋ προγράμμα
τος.

Τό «Κομμουνιστικό μανιφέστο» Εχει σάν κατακλείδα μιά Εκ
κληση, πού άπό τότε Εγινε τό γενικό άγωνιστικό σύνθημα τής σο
σιαλιστικής Επανάστασης: «II ρολετάριοι δλων τών χωρών ένω- 
θεϊτε!».
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Τό νόημα, πού Ιδωσαν ό Μάρξ καί δ Έ νγκελ ς  σ’ αύτό τό σύν
θημα, γίνεται ώστόσο άπόλυτα κατανοητό μόνο στό φώς μιάς άλ
λης θέσης τοϋ «Μανιφέστου», συγκεκριμένα δτι ot προλετάριοι 
δέν Ιχουν πατρίδα. Ή  θέση αύτή, πού μπορεΐ κανείς νά τήν έρμη- 
νεύσει μέ διαφορετικούς τρόπους, Ιδωσε άφορμή σέ σφοδρές διαμά
χες γ ιά  τή σχέση άνάμεσα στό διεθνισμό καί τόν πατριωτισμό, δια
μάχες πού κάθε άλλο παρά σταμάτησαν καί πού άνάλογα μέ τήν 
έποχή πήραν διάφορες αποχρώσεις. Δέ χωράει ώστόσο άμφιβολία 
δτι ό δ ι ε θ ν ι σ μ ό ς  άποτελεΐ συστατικό μέρος τής συμπεριφο
ράς τών κομμουνιστών καί δτι τόσο οί κλασικοί τοϋ μαρξισμοϋ δσο 
καί ot μαθητές καί όπαδοί τους τόν θεωρούν σάν Ινα άπό τά βασικά 
γνωρίσματα τής προσωπικότητας τοϋ άνθρώπου τοΰ κομμουνισμοϋ. 
Είναι έπίσης άναμφισβήτητο δτ ιτό  δ ι ε θ ν ι σ τ ι κ ό  φ ρ ό ν η μ α  
πρέπει νά καλλιεργηθεί συνειδητά, δτι δέν έμφανίζεται αύτόματα, 
κι άκόμα λιγότερο σέ περιόδους παρόξυνσης τοΰ έθνικισμοϋ, άλλά 
μπορεΐ νά διαμορφωθεί μόνο στήν πάλη ένάντια στόν κάθε λογής καί 
κάθε άπόχρωσης έθνικισμό καί ρατσισμό. Νά, έπομένως, Ινα άλλο 
μεγάλο παιδευτικό καθήκον τών σοσιαλιστικών κοινωνιών, πού άφο- 
ρά τή διάπλαση τής προσωπικότητας τών μελών τους, Ιδιαίτερα 
στίς Ιδιόμορφες συνθήκες τής μεταχιτλερικής περιόδου, κάτω άπό 
τίς όποιες αύτές οί κοινωνίες αναπτύχθηκαν, σ’ Ινα κόσμο δηλαδή 
πού τόν σπαράζουν οί έθνικιστικές άντιθέσεις, άπό τίς όποιες δέν 
ξεφεύγουν οδτε ot σοσιαλιστικές χώρες. Τό καθήκον αύτό είναι 
ξεκάθαρο: ή κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α  π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ ο ϋ  
δ ι ε θ ν ι σ τ ι κ ο ΰ  π ν ε ύ μ α τ ο ς  κ α ί  σ υ μ π ε ρ ι 
φ ο ρ ά ς  μ έ σ α  σ’ ε ν α  έ ν τ ο ν ο  ά γ ώ ν α  έ ν ά ν - 
τ ι α  σ έ  κ ά θ ε  έ κ δ ή λ ω σ η  έ θ ν ι κ ι σ μ ο ϋ  
κ α ί  ρ α τ σ ι σ μ ό  ΰ.

Τό έθνικό ζήτημα έξελίχθηκε διαφορετικά άπ’ δ,τι φαντάζον
ταν κάποτε οί ήγέτες τοΰ έργατικοϋ κινήματος. Ά ν  ή Ρόζα Λού- 
ξεμπουργκ, λ .χ ., ύποτιμοΰσε ολοφάνερα τή σημασία τοΰ έθνικοΰ 
ζητήματος, παρόλο πού ήταν άναμφισβήτητα άπό τούς πιό μεγά
λους θεωρητικούς τοΰ μαρξισμοϋ, αύτό δέ χρωστιόταν μόνο στό 
δτι δέν είχε καταλάβει άρκετά βαθιά τό πρόβλημα, άλλά κυρίως 
στό γεγονός δτι είχε τή γνώμη, δπως καί δλοι οί μαρξιστές έκείνης 
τής έποχής —  μαζί τους καί ό Λένιν — , δτι ή σοσιαλιστική έπα
νάσταση θ’ άπλωνόταν γοργά, άν δχι άμέσως, σέ δλο τόν κόσμο 
καί δτι σ’ ενα τέτιο σοσιαλιστικό κόσμο τό έθνικό ζήτημα, δπως 
καί τό ζήτημα τών κρατικών συνόρων, δέ θά διαδραμάτιζε πιά 
σοβαρό ρόλο. 'Ωστόσο, δέν πρέπει σήμερα νά κουνοΰμε μέ οίκτο 
τό κεφάλι γ ι’ αύτή τήν άντίληψη, πού άφοροΰσε δλότελα διαφορε
τικές συνθήκες άνάπτυξης τοΰ σοσιαλισμοΰ, δηλαδή τίς συνθήκες 
πού πρόβλεπε δ Μάρξ καί δέ μποροΰμε νά ποΰμε τίποτε γ ιά  τή



μορφή πού θά Ιπαιρνε πραγματικά τό έθνικό ζήτημα μέσα σέ 
κείνα τά πλαίσια. ’Αρκεί νά ποΟμε δτι δ κόσμος μας είναι διαφο
ρετικός καί γ ι ’ αύτό τό λόγο τό έθνικό ζήτημα παίζει σ’ αύτόν 2να 
ρόλο πού δέν είχαν καθόλου προβλέψει ot κλασικοί τοϋ μαρξισμοΰ. 
“Αν έκείνη τήν έποχή τολμούσε κανείς νά πει δτι στό σοσιαλιστικό 
κόσμο —  καί δχι μόνο στό άρχικό στάδιο τής άνάπτυξής του —  
θά μπορούσαν νά παρουσιαστούν έντάσεις έθνικιστικοΰ ή καί ρατσι
στικού χαρακτήρα, θά τόν χαρακτήριζαν αστοιχείωτο ή τρελό. 
Ή  ζω ή, δμως, έδειξε δτι αύτό είναι δυνατό και άπέδειξε γ ιά  μιά 
άκόμα φορά δτι ή πραγματικότητα ξεπερνάει κάθε θεωρία.

ΙΙρόκειται, δμως, μόνο γ ιά  έπιβιώσεις τοΰ παρελθόντος στή νοο
τροπία τών άνθρώπων; Είναι βέβαιο δτι πρόκειται έδώ γ ιά  φαινό
μενα πού έχουν τίς ρίζες τους στήν ιστορία τής ταξικής κοινωνίας: 
αύτή δημιούργησε τό πρόβλημα, τίς οικονομικές καί κοινωνικές 
βάσεις του καί αύτή, τελικά, διαμόρφωσε τίς Ιδέες καί τά αισθή
ματα τών άνθρώπων. ’Αλλά τό νά άνάγουμε τό δλο πρόβλημα Α
ποκλειστικά σέ έπιβιώσεις τοϋ παρελθόντος, σημαίνει νά τό ά- 
πλοποιοΰμε τόσο πολύ, πού τελικά δέν έξηγοΰμε τίποτε.

Γ ιά νά έξηγήσουμε τό πρόβλημα τοϋ έθνικισμοΰ στίς σοσιαλιστι
κές κοινωνίες, πρέπει νά Ανατρέξουμε στούς παράγοντες έκείνους 
πού διατηρούν ζωντανά τά κατάλοιπα τοΰ παρελθόντος καί δη
μιουργούν ν έ α  κεντρίσματα γ ιά  τέτιες ιδέες καί αισθήματα.

Αύτούς τούς παράγοντες πρέπει νά τούς άναζητήσουμε πρώτα 
πρώτα στή διαίρεση τοΰ κόσμου καί στήν πάλη πού προκύπτει άπ’ 
αύτήν σέ συνθήκες δπου ot σοσιαλιστικές χώρες μένουν Ακόμα π ί
σω Από τίς προηγμένες καπιταλιστικές χώρες καί ϊχουν δυστυχώς 
νά κάνουν πολύ δρόμο γ ιά  νά τίς φτάσουν. Αύτός άκριβώς είναι ό 
βασικός παράγοντας, γ ιατί ανατρέπει τήν άντίληψη τοΰ Μάρξ 
γ ιά  τήν ταυτόχρονη νίκη τοΰ σασιαλισμοΰ σέ δλο τόν κόσμο. Αύ
τή ή νίκη θά εξασφάλιζε ενα σωστό διεθνή καταμερισμό τής έρ
γασίας καί τών ύλικών πόρων καί θά έςαφάνιζε τήν πολιτική δια
πάλη άνάμεσα σέ κοινωνικά συστήματα, πού άναγκαστικά προ
σφεύγουν στόν έθνικισμό σάν ένα άπό τά κύρια δπλα τους.

Έ ν α ς  δεύτερος παράγοντας είναι τά διαφορετικά έπίπεδα Α
νάπτυξης τών ίδιων τών σοσιαλιστικών χωρών, πράγμα πού έπι- 
βάλλει διαφορετικούς οικονομικούς στόχους καί καθήκοντα στήν 
κάθε μιά, γιατί σ’ ενα πολιτικά διαιρεμένο κόσμο δέν ύπάρχουν 
δυνατότητες νά ύπερνικηθεί γρήγορα ή οικονομική καθυστέρηση, 
δπως σκεφτόταν 6 Μάρξ. Πρέπει νά δοϋμε καθαρά δτι, δπως στόν 
καπιταλιστικό κόσμο έτσι καί στό σοσιαλιστικό, ύπάρχουν χώρες 
οικονομικά καλά άναπτυγμένες καί χώρες υπανάπτυκτες, δτι ή 
διαφορά άνάμεσα στήν οικονομική άνάπτυξη λ .χ. τής Σοβιετικής 
"Ενωσης καί τοΰ Βόρειου Βιετνάμ δέν είναι ούσιαοτικά μικρότερη
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άπό τή διαφορά λ .χ. άνάμεσα στίς Ηνωμένες Πολιτείες καί τό 
Νότιο Βιετνάμ. Τό Αποτέλεσμα είναι δτι δταν ή Σοβιετική 'Ε νω 
ση θέτει σάν καθήκον νά φτάσει καί νά ξεπεράσει, άπό οικονομι
κή άποψη, τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες —  ϊνας στόχος πού ύπαγο- 
ρεύεται άπό τίς άνάγκες δχι μόνο τής έσωτερικής άνάπτυξής τής 
Σοβιετικής 'Ενωσης άλλά καί τής άνάπτυξής καί τής έπιτυχίας 
τοϋ κομμουνιστικού κινήματος στή Δύση —  αύτό τό στόχο τόν ά- 
πορίπτει λ .χ. ή Κίνα.

Σάν τρίτο παράγοντα, πρέπει νά προστέσουμε τό γεγονός δτι ot 
χώρες πού οικοδομούν τώρα τό σοσιαλισμό ύπήρξαν άπό παράδο
ση στίβος έθνικών άγώνων καί φυλετικών ανταγωνισμών. Δέ 
χρειάστηκε έπομένως νά δημιουργηθοϋν τώρα αύτοί οί άνταγω- 
νισμοί. Τό ζήτημα είναι μόνο σέ ποιό βαθμό οί νέες συνθήκες έ- 
πιτρέπουν τή διατήρηση παλιών προκαταλήψεων, νοοτροπιών καί 
άνταγωνισμών.

Πρέπει νά τό ξανατονίσουμε: ή σοσιαλιστική έξουσία έκανε πολ
λά σέ τοϋτο τόν το*ιέα καί σέ πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δέν 
πρέπει νά ξεχνοδμε δτι άκόμα δέν έξαφανίστηκε ή γενιά πού ?- 
ζησε στίς συνθήκες τής τσαρικής Ρωσίας, αύτής τής φυλακής τών 
λαών. Άνθρωποι πού έζησαν στήν καφτή άτμόσφαιρα ένός φλο- 
γεροδ έθνικοδ μίσους γ ιά  τούς άλλους λαούς δέ μποροϋν μέ τό μα
γικό ραβδί τοϋ κομμουνισμού νά μεταβληθοΰν σέ άγγέλους τοϋ διε
θνισμού. θ ά  ήταν άνόητη ουτοπία καί νά σκεφτόμαστε μόνο κά
τι τέτιο. Είναι άλήθεια δτι ή γένεση αύτών τών προκαταλήψεων 
μπορεΐ νά έξηγηθεΐ ιστορικά, άλλ’ αύτό δέν άλλάζει ούτε στό έλά- 
χιστο τήν πραγματική κατάσταση, άπό τήν όποία άρχισε ή οικο
δόμηση τοδ σοσιαλισμού σ’ αύτές τίς χώρες. Οί έχθροί μας —  καί 
άκόμα περισσότερο οί άνόητοι έχθροί —  μπορεΐ νά μήν είναι Ικα
νοί ή νά μή θέλουν νά οοϋν τίς άλλαγές πού έπιτελέστηκαν σ’ αύ
τή τή σφαίρα, ν’ άντιληφθοΰν πώς οί χώρες αύτές είναι ρ ιζικά δια
φορετικές άπό «εΐνο πού ήταν στό ξεκίνημά τους.

Τ πά ρχε ι έπίσης μιά κατηγορία άποτυφλωμένων άνθρώπων, πού 
καί γ ι’ αύτούς θά ήθελα νά κάνω, μέσα σέ τοδτο τό πλαίσιο, μερι
κές γενικές παρατηρήσεις: πρόκειται γ ιά  τούς άπογοητευμένους ό- 
παδούς.

Έ χ ω  ήδη γράψει άλλοϋ γ ιά  τίς δυσκολίες τοϋ «σοσιαλισμοΰ 
στήν καθημερινή ζωή», άλλά θά χρειαστεί τουλάχιστο νά θίξω 
καί πάλι αύτό τό ζήτημα. Είναι γνωστό δτι ή προοπτική τοϋ Μάρξ 
γ ιά  τήν έπανάσταση ήταν πολύ βραχυπρόθεσμη. Στά 1848 είχε 
τή  γνώμη δτι δ κόσμος βρισκόταν στίς παραμονές μιάς κατάστα
σης, πού άκόμα δέν έκδηλώθηκε, ύστερα άπό έκατό χρόνια, θ ά  
μπορούσαμε νά γενικεύσουμε τήν άρχή δτι ή ύπομονή πρέπει νά 
είναι ένα άπό τά γνωρίσματα τοδ έπαναστάτη, άλλά πάρα πολλοί
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Ιπαναστάτες είναι μάλλον Ανυπόμονοι. Αύτό έξηγιέται ψυχολογι
κά, καί πάντως είναι ζήτημα ιδιοσυγκρασίας. Ot συνέπειες, δμως, 
μπορεΐ νά είναι έξαιρετικά σοβαρές, Ιδιαίτερα δταν περνάει κανείς 
άπό τή θεωρία στήν πράξη, στήν πραγματοποίηση τής Ιδέας.

Ποιός μαρξιστής δέν ξέρει δτι ot άλλαγές στή συνείδηση, σάν 
συνάρτηση τών άλλαγών στήν κοινωνική ύπαρξη, συντελοΟνται πιό 
άργά άπ’ δ,τι ot οίκονομικές άλλαγές; Ποιός, έπομένως, μαρξι
στής δέν ξέρει δτι κι δταν άκόμα πραγματοποιηθεί ή έπανάσταση 
στόν τομέα τών θεσμών, δέν άλλάζει, ώστόσο, αύτόματα καί άμέ- 
σως τό σύνολο τής κοινωνικής ζω ής, δτι σέ πολλούς τομείς —  πα
ρά τήν έπανάσταση —  τό παλιό έξακολουθεϊ νά στρογγυλοκάθεται 
σάν νά μήν είχε συμβεΐ τίποτε, καί δέν έξαφανίζεται τόσο γρή
γορα δσο θά τό έπιθυμούσαμε; Έ τ σ ι, κάθε μαρξιστής είναι έτοι
μος νά δεχτεί, σ τ ή  θ ε ω ρ ί α ,  δτι καί ύστερα άπό τήν έπα
νάσταση τά «παλιά σκατά», δπως έλεγε δ Μάρξ, έξακολουθοϋν νά 
είναι κολλημένα στή νέα ζωή καί δτι κάθε έλπίδα γ ιά  ξαφνικές 
άλλαγές σ’ αύτό τόν τομέα είναι μάταιη. ’Αλλά στήν π ρ ά ξ η  
πολλοί λίγοι είναι έκεΐνοι πού μποροϋν νά διατηρήσουν τή στωική 
τους άταραξία δταν τά ρουθούνια τους τά χτυπάει ή άποφορά τών 
«παλιών σκατών», δταν σκοντάφτουν στήν άνεντιμότητα, τήν κλε
ψιά, τό μίσος, τόν έθνικισμό, τό ρατσισμό, κλπ. "Γστερα άπό τήν 
έπανάσταση, αύτά είναι πιό όδυνηρά άπ’ δ,τι πρωτύτερα: τότε, έ- 
κεϊ αύτά τά φαινόμενα ήταν τυπικά, άποτελοϋσαν μέρος τοϋ τοπίου, 
ένώ έδώ, σήμερα, είναι έκτός τόπου. Καί τό πράγμα γίνεται άκό
μα όδυνηρότερο δταν πρόκειται γ ιά  άνθρώπους πού —  τουλάχιστο 
τυπικά —  βρίσκονται ιδεολογικά κοντά μας. Γιά έναν άνθρωπο 
ιδεολογικά ξένο, ή καί γ ιά  Ιναν έχθρό, πού είναι έθνικιστής ή ρα
τσιστής, μπορούμε νά τό καταλάβουμε αύτό καί νά τό καταπιούμε. 
’Αλλά γ ιά  Ιναν άπό τούς δικούς μας; Ά ν  τό καλοσκεφτοϋμε, δμως, 
θά δούμε δτι Ινα μαζικό κίνημα, πού απλώνεται, δέ μπορεΐ ν’ ά- 
ποφύγει τίς κοινωνικές άρρώστιες δταν είναι πλατιά διαδομένες: 
κάθε κοινωνία Ιχε ι τό πολιτικό καί κοινωνικό κίνημα πού μπορεΐ 
νά σηκώσει. Παρόλα αύτά, τό χάπ ι είναι πικρό. Έ δώ , άκριβώς, 
βρίσκεται ή αιτία πού παλιοί καί δοκιμασμένοι έπαναστάτες, πού 
δέν τούς λύγισαν ot φυλακές καί τά βασανιστήρια τοϋ έχθροϋ, I- 
οπασαν σάν σπιρτόξυλα, δταν στή λεγόμενη «περασμένη περίοδο» 
χρειάστηκε ν’ άντιμετωπίσουν τίς παρανομίες τών δικών τους συν
τρόφων.

Αύτή ή ψυχολογία τών άπογοητευμένων άνθρώπων πού συντρί
βονται, γ ιατί, άφοΰ Ικαναν τόσα πολλά ώραΐα δνειρα γ ιά  τήν έ
παναστατική τους πάλη, βλέπουν, τώρα πού Ιγινε ή έπανάστα
ση, δτι δέν Ιχουμε άκόμα κανένα παράδεισο, έπιδρά σέ πολλούς 
τομείς καί κάνει μεγάλη ζημιά. Δέν ξέρω δν θά βοηθούσε πολύ μιά



άνάλυση αύτοΰ τοϋ φαινομένου, γιατί πρόκειται γ ιά  μιά περιοχή 
δπου βασιλεύει τό άνορθόλογο, έφόσον ot άνθρωποι ποΰ κάνουν αύ
τό τό ειδικό λάθος διαλογισμού ξ έ ρ ο υ ν  γενικά πώς θά I - 
π ρ ε π  ε νά σκεφτοΰν. 'Ισ ω ς, δμως, άξίζει τόν κόπο μιά τέτια 
άνάλυση, Ιδιαίτερα δταν πρόκειται γ ιά  έθνικιστικά αισθήματα, 
δπου αύτό τό φαινόμενο παρουσιάζεται πιθανώς πιό ίντονα.

Ά ν  δμως είναι λάθος νά αντιδρούμε μέ ύπερβολική άνυπομο- 
νησία, δταν ή λογική μάς ύπαγορεύει νά παίρνουμε ύπόψη τόν 
παράγοντα χρόνο καί τόν άργό ρυθμό τών μετασχηματισμών, 
δέν είναι λιγότερο σοβαρό λάθος νά παραιτούμαστε γ ι’ αύτούς τούς 
λόγους άπό κάθε άντίδραση. Τ ά  άξιοκατάκριτα φαινό;ιενα δέν 
ξορκίζονται, άσχετα άπό τό άν μπορούμε ή δέ μπορούμε νά εξη
γήσουμε μέ έπιτυχία τή γένεσή τους. Έ ν α ς  κομμουνιστής δφεί- 
λει πάντοτε νά τά καταπολεμάει, νά προσπαθεί μέ διαπαιδαγωγικά 
μέσα νά τά υπερνικήσει, κι δταν άκόμα ξέρει πολύ καλά δτι δέν 
είναι τυχαία άλλά, άντίθετα, ?χουν βαθιές κοινωνικές καί Ιστορικές 
ρίζες.

Έ τ σ ι, άν στό Ινα άκρο βλέπουμε δτι τό λάθος συνίσταται σέ 
;ιιά ύπερβολική άντίδραση πού καταλήγει στήν άπελπισία καί τήν 
ύποταγή, στό άλλο άκρο ύπάρχει τό έξίσου σοβαρό, άν καί διαμε
τρικά άντίθετο λάθος: νά μή νιώθουμε καμιά έξέγερση μπροστά 
στήν άδικία —  έφόσον είναι ιστορικά «τεκμηριωμένη» —  καί νά 
μήν τήν πολεμάμε —  έφόσον πρόκειται, κατά κάποιο τρόπο, γιά  
Ινα κοινωνικά καθοριζόμενο νομοτελειακό φαινόμενο. Τό λάθος 
βρίσκεται στό δτι παραβλέπεται πώς οί άλλαγές στή συνείδηση 
τών άνθρώπων δχι μόνο δέ συντελοΰνται αύτόματα άλλά καί δτι ό 
ρυθμός αύτών τών άλλαγών δέν είναι άδιάφορος καί δτι κάθε κη- 
λίδα στήν προσωπικότητα τού άνθρώπου ρίχνει μιά σκιά στό σύνο
λό του. Δέ μπορεϊ, δηλαδή, νά είσαι «καλός» κομμουνιστής, άλλά 
μ’ ενα μικρό έλάττωμα —  λ.χ. νά κλέβεις λιγάκι. Στήν περίπτω
ση αύτή δέν είσαι άπλούστατα κομμουνιστής. Ά λ λά  δέν είσαι έ- 
πίσης κομμουνιστής, δταν σ’ ενα δλόκληρο βαρέλι προτερήματά 
σου προστίθεται καί μιά κουταλιά έθνικισμός καί φυλετικό μίσος. 
Φυσικά, σ’ αύτή τήν περίπτωση πολλά έξαρτιόνται άπό τό στά
διο τής αρρώστιας καί άπό τή μορφή της, άλλά ύπάρχουν βρισμέ
να δρια, πού πέρα άπ’ αύτά πρέπει νά πούμε δτι Ινας άνθρωπος εί
ναι έθνικιστής ή ρατσιστής καί δχι κομμουνιστής. Μιά ξεκάθαρη 
τοποθέτηση σ’ αύτό τό ζήτημα άποτελεΐ συστατικό μέρος τής πά 
λης γ ιά  τή διαπαιδαγώγηση τού άνθρώπου τής έποχής τού κομ
μουνισμού.

Ξαναγυρίζουμε, έτσι, στό βασικό μας πρόβλημα, πού πρέπει, 
έπομένως, νά τό διατυπώσουμε δσο τό δυνατό πιό συγκεκριμένα.

Τό ιδεώδες τοΰ άνθρώπου τοΰ κομμουνισμού συνδέεται μέ τήν
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άξιωματική άρχή δτι δ άνθρω-ος είναι τό ύπέρτατο άγαθό γ ιά  τόν 
άνθρωπο. Μόνο σ’ αύτά τά πλαίσια άποκτά νόημα καί λάμψη τό 
σύνθημα Έ λ ε υ θ ε ρ ί α ,  ’Ι σ ό τ η τ α ,  Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  
Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η  καί Ιδιαίτερα τό σύνθημα Ά δ ε λ φ ο σ ύ -  
ν η. Στά πλαίσια τοϋ μαρξισμοϋ, έπομένως, δ διεθνισμός δέν είναι 
μόνο Ενα άγωνιστικό αίτημα, πού τό ύπαγορεύει ή άνάγκη νά Ενώ
σουμε σέ ύπερεθνική κλίμακα τίς δυνά;ΐ£ΐς μιάς τάξης ένάντια σέ 
μιάν άλλη τάξη, άλλά είναι καί Ενα αίτημα τής ι σ ό τ η τ α ς  
πού κάνει πραγματικότητα τό σύνθημα τής Αδελφοσύνης. Συνεπώς, 
άν κομμουνιστής είναι, έξ δρισμοΰ, Ενας άγωνιστής πού παλαίβει 
γ ιά  τήν ισότητα καί τήν άδελφοσύνη, πιστός στήν Ιδέα δτι δ άν
θρωπος είναι τό ύ π έ ρ τ α τ ο  ά γ α θ ό  γ ιά  τόν άνθρωπο, δέ 
μπορεΐ ταυτόχρονα - νά θεωρεί τούς νέγρους, τούς Εβραίους, τούς 
Αρμένιους, τούς Ελληνες, κλπ. —  άνάλογα μέ τή συγκεκριμένη 
κατάσταση στή γεωγραφία τή ; ρατσιστικής υπεροψίας —  σάν μή 
άνθρώπους ή, πάντως, σάν δεύτερης κατηγορίας μέλη τοϋ άνθρώ
πινου είδους. Διαφορετικά, είναι άπλούστατα Ινας ρατσιστής καί 
δχι Ενας κομμουνιστής. Συμπέρασμα: δταν παρουσιάζονται τέτιες 
Ιδέες καί στάσεις σέ μέλη τής σοσιαλιστικής κοινωνίας καί μάλι
στα σέ άνθρώπους πού θέλουν νά λέγονται κομμουνιστές, τότε αύ
τές οί κοινωνίες Ιχουν καθήκον νά καταπολεμήσουν Αποφασιστικά 
τίς τέτιες Αντιλήψεις καί αισθήματα. Ά ν  δέ τό κάνουν αύτό, δια- 
πράττουν ένα λάθος πού άνακόπτει τήν άνάπτυξη τοΟ σοσιαλισμοΰ 
καί μάλιστα περικλείνει τόν κίνδυνο μιάς μόνιμης στρέβλωσης στή 
γραμμή τής άνάπτυξής του. Γιατί, τό γεγονός δτι Εχουμε μιά κοι
νωνία πού άναπτύσσεται μέ συλλογικό πνεϋμα καί πού έχει κα
ταργήσει τό θεσμό τής άτομικής ιδιοκτησίας, δέ σημαίνει άκόμα, 
δπως είπαμε πιό πάνω, δτι αύτόματα καί άναπόφευκτα θά φτάσου- 
με σέ μιά κατάσταση πού ν’ άνταπσκρίνεται στό μαρξιστικό ιδεώ
δες τής κομμουνιστικής κοινωνίας.

Ά πό  τήν άποψη αύτή Εχει Ιδιαίτερη σημασία ή πάλη πού διεξά
γεται στίς σοσιαλιστικές χώρες τής Εύρώπης ένάντια στόν Αντι
σημιτισμό καί ή Αντίστοιχη διαπαιδαγωγική δράση. Ά λ λά  γιατί 
άκριβώς ένάντια στόν Αντισημιτισμό, τή στιγμή πού ύπάρχουν τό
σες άλλες παραλλαγές Εθνικισμοϋ καί φυλετικοϋ μίσους; Γιά τό 
λόγο δτι δ Αντισημιτισμός είναι γ ι’ αύτές τίς  χώρες ή τ υ π  ι - 
κ ή μορφή τοϋ φυλετικοΰ μίσους (δηλαδή τοϋ έθνικισμοΰ συν- 
δυασ|ΐένου μέ τήν περιφρόνηση τών άνθρώπων άλλης Εθνικότητας 
σάν «κατώτερης» φυλής, πράγμα πού Ερχεται σέ δξύτατη άντί- 
θεση μέ τήν άξιωματική άρχή δτι δ άνθρωπος είναι τό ύπέρτατο 
άγαθό) καί γιατί σ’ αύτές τ ί; χώρες δ άντισημιτισμός Εχει ιστο
ρικές ρίζες καί είχε πάντοτε ύπεραντιδραστικές πολιτικές συνέ
πειες πού Επιδεινώθηκαν παραπέρα άπό τό χιτλερισμό καί τά Ε
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πακόλουθά του. Γ ιά  τήν κοινωνική σημασία τοϋ άντισημιτισμοΟ 
δέν ύπήρξε ποτέ ή παραμικρή άμφιβολία στούς κόλπους τοϋ έπα- 
ναστατικοϋ έργατικοϋ κινήματος, πού τόν καταπολέμησε σφοδρά 
καί άδιάλλακτα. Τό παράδειγμα γ ι’ αύτή τήν πάλη τό Εδωσε δ 
Λένιν, πού άμέσως μετά τήν έπανάσταση διακήρυξε δτι ή πάλη 
ένάντια στόν άντισημιτισμό άποτελεΐ Ινα άπό τά βασικά καθήκον
τα, έγραψε μιά σειρά άρθρα πάνω στό θέμα αύτό καί ήχογράφησε 
σέ δίσκους λόγους ένάντια στόν Αντισημιτισμό πού κυκλοφόρησαν 
πλατιά στόν πληθυσμό. ( Ά ς  σημειωθεί δτι αύτό τό υπέροχο πα
ράδειγμα προλεταριακού κομματικού πνεύματος άποσιωπήθηκε ά
πό τούς έπίσημους καί ή παράδοσή του δέ συνεχίστηκε.)

Ή  διαπαιδαγώγηση ένός νέου τύπου άνθρώπου δέ μπορεΐ νά 
γίνει μέ άφηρημένο τρόπο, άλλά συγκεκριμένα, σέ συσχετισμό μέ 
τίς άνεπάρκειες καί τά  πραγματικά προβλήματα τών κοινωνιών 
πού οικοδομούν τό σοσιαλισμό. Γ ι’ αύτό, άν θέλουμε νά διαπαιδα- 
γωγήσουμε τούς άνθρώπους σέ διεθνιστικό πνεϋμα, δέ φτάνει νά 
διακηρύττουμε τήν άλληλεγγύη μας μέ τούς νέγρους, γ ιατί δσο 
δέν ύπάρχει σέ μάς πρόβλημα νέγρων, αύτό είναι κάτι τό άφη
ρημένο. ’Αντίθετα, πρέπει νά διαπαιδαγωγήσουμε τήν κοινωνία 
στό πνεϋμα τής άδελφοσύνης καί τής άλληλεγγύης μέ τούς άνθρώ
πους πού ζοΰν καί δουλεύουν άνάμεσά μας, πρέπει νά συγκεντρώ
σουμε τίς  προσπάθειές μας στήν καταπολέμηση τοϋ μεγαλύτερου, 
στίς δικές μας συνθήκες, ρατσιστικού κινδύνου, στήν καταπολέμη
ση τοΰ άντισημιτισμοΰ.

Γιά νά πετύχουμε αύτό τό σκοπό πρέπει νά λέμε τή σκάφη 
σκάφη καί νά βλέπουμε κατάματα τήν άλήθεια. Έ χου με πετύχει 
πολλές ώραϊες κατακτήσεις κι Ιτσι δέν πρέπει νά διστάζουμε άπ’ 
αύτή τήν άποψη: τό νά μιλοΰμε άνοιχτά γ ι’ αύτά τά  πράγματα, 
ένώ σύγχρονα καταπολεμούμε τό κακό, δέ μπορεΐ παρά νά άνεβά- 
σει τό κύρος μας καί τήν ήθική μας άξία άκόμα καί στά μάτια 
τοΰ άντιπάλου μας. "Οποιος, άλλωστε, ξέρει τίς χώρες μας καί 
τήν ίστορία τους, δύσκολα μπορεΐ νά πιστέψει δτι έξαφανίστηκε 
ξαφνικά ό άντισημιτισμός: δέν είναι ντροπή δτι ύπάρχει αύτό τό 
φαινόμενο, άλλά δτι δέν τό καταπολεμούμε. Γ ι’ αύτό, είναι άτο
πες οί προσπάθειες «έξωραϊσμοΰ» πού γίνονται μερικές φορές καί 
πού έπικαλοΰνται γενικές άρχές, δτι λ .χ. τέτια φαινόμενα δέν εί
ναι δυνατό νά παρουσιάζονται, γ ιατί έξ δρισμοΟ αύτό είναι άδύ- 
νατο στό σοσιαλισμό. Τό λάθος βρίσκεται στό γεγονός δτι αύτό 
καθόλου δέν προκύπτει λογικά άπό τόν δρισμό τοΰ σοσιαλισμού 
(σέ διάκριση άπό τόν δρισμό τοϋ κομμουνισμοϋ) καί δτι τό φαι

νόμενο ύπάρχει καί δέν μποροΰμε νά τό κρύψουμε, γ ιατί μερικές 
φορές είναι εύδιάκριτο σέ δλους. Μιά τέτια άρνηση δέ μάς τιμάει
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καί οδτε μεγαλώνει τήν έμπιστοσύνη σέ μάς, Αντίθετα Αποδυναμώ
νει τόν Αγώνα γ ιά  μ ιά  δίκαια ύπόθεση.

Πώς πρέπει νά καταπολεμήσουμε αύτό τό φαινόμενο καί ποιά 
παιδαγωγική δραστηριότητα πρέπει νά Αναπτύξουμε; Μέ τήν έρ
γασία μου αύτή δέ σκοπεύω νά δώσω 2να έγχειρίδιο άπό συγκεκρι
μένους κανόνες γ ιά  τούς τρόπους ένέργειας στό κάθε ιδιαίτερο 
πρόβλημα τής διαμόρφωσης τοΰ άνθρώπου τοϋ κομμουνισμού. Αύ
τό, άλλωστε, θά ήταν άσκοπο καί λαθεμένο. Δέ μποροϋμε νά προ- 
βλέψουμε τίς συγκεκριμένες καταστάσεις καί οδτε πρόκειται γ ιά  
προβλήματα άγνωστα στό έργατικό κίνημα. ’Αρκεί νά ύπενθυμί- 
σουμε έστω καί μόνο τό παράδειγμα τής δράσης τοϋ Λένιν τήν 
έπαύριο τής ’Οκτωβριανής Έπανάστασης, πού άναφέραμε πιό πά
νω. "Ενα πράγμα, Αντίθετα, μποροϋμε νά πούμε μέ βεβαιότητα, 
δτι ot σοσιαλιστικές κοινωνίες καί ιδιαίτερα τά μαρξιστικά κόμ
ματα είναι τόσο περισσότερο ύποχρεωμένα νά κάνουν αύτή τήν 
πάλη, δσο μεγαλύτερος είναι δ κίνδυνος τοΰ έθνικισμοΰ. Γιατί, άν 
δέν ίμφυσήσουμε τό διεθνιστικό πνεύμα στόν άνθρωπο τού σοσια
λισμού, άν δέν ύπερνικήσουμε έπομένως τήν έθνικιστική καί ρα
τσιστική έπίδραση στόν ψυχισμό καί τή συμπεριφορά του, δέ θά 
μπορέσουμε νά οίκοδομήσουμε τόν κομμουνισμό, μέ τή μαρξιστική 
έννοια τοϋ δρου. Μιά πού τά  μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα εί
ναι ή καθσδηγητική δύναμη στήν Ανάπτυξη τών σοσιαλιστικών 
κοινωνιών, σ’ αύτά κυρίως πέφτει ή πολιτική καί ήθική εύθύνη 
γ ιά  τήν έκπλήρωση αύτοϋ τού σοβαροϋ καθήκοντος, τόσο δσον Α
φορά τήν ιδεολογική καθαρότητα στίς Γδιες τους τίς γραμμές, δσο 
καί τήν Ιδεολογική διαμόρφωση όλόκληρης τής κοινωνίας.

Τό αίτημα γ ιά  τήν ύπερνίκηση δλιον τών μορφών άλλοτρίωσης 
στόν κομμουνισμό μπορεί νά διατυπωθεί θετικά ώς ή άνάγκη γ ιά  δ- 
λόπλευρη Ανάπτυξη τής άνθρώπινης προσωπικότητας. Σύμφωνα μέ 
τό Μάρξ, δ καινούργιος άνθρωπος τοΰ κομμουνισμού θά πρέπει νά 
είναι ίνας οικουμενικός, δλόπλευρα Αναπτυγμένος, άρτιος άνθρω
πος. Καθένα άπ’ αύτά τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι τό 
άντίθετο τών γνωρισμάτων τού Ακρωτηριασμένου άπό τήν άλλο
τρίωση Ανθρώπου, τοΰ Ανθρώπου πού έχει Αποστερηθεί Ινα μέρος 
τής προσωπικότητάς του, Ινα ^ιέρος τής άνθρωπι&ς του, μέ τή με
τατροπή τών προϊόντων του σέ αύτόνομες δυνάμεις, πού τόν ύπο- 
βιβάζουν καί τόν Γδιο στήν κατάσταση «άντικείμενου».

Ξέρουμε τί είχε στό νοΰ του δ Μάρξ. Ξέρουμε έπίσης δτι γ ιά  
νά έπιτευχθεΐ αύτός δ σκοπός πρέπει νά Αλλάξει δχι μόνο ή βάση 
τής κοινωνίας, Αλλά καί δ ίδιος δ άνθρωπος. Πρέπει νά διαπαιδα- 
γωγηθεϊ κατάλληλα, νά διαπλαστεί σύμφωνα μ ’ Ινα νέο πρότυπο.
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Είναι δμως αύτό δυνατό; Δέν ύπάρχουν άραγε Αντικειμενικές, 
Ανυπέρβλητες δυσκολίες;

Μιλήσαμε πιό πάνω γ ι’ αύτό τό ζήτημα, δταν Αναλύαμε τή μαρ- 
ξική Εννοια τής Αλλοτρίωσης. ΘΑ τό ξαναεξετΑσοομε τώρα Από τήν 
Αποψη τών δυνατοτήτων διαπαιδαγώγησης τοΰ καινούργιου Ανθρώ
που.

Στή σύγχρονη Ανθρωπολογική καί κοινωνιολογική φιλολογία 
γ ίνεται πολύς λόγος —  σΑν Απήχηση τών Απόψεων τοϋ ΜΑρξ, 
ΑλλΑ καί μέ βΑση σημερινές παρατηρήσεις —  γιΑ τήν αύξανό- 
μενη Αποπροσωποποίηση τοϋ Ανθρώπου στή βιομηχανική κοινω
νία. Αύτό όφείλεται δχι μόνο στήν πραγμοποίηση καί τήν Αλλο
τρίωση πού χαρακτηρίζει τίς διανθρώπινες σχέσεις στόν καπιταλι
σμό, ΑλλΑ καί σέ βαθύτερα φαινόμενα, πού οί ρίζες τους βρίσκον
ται στίς ποιοτικές άλλαγές τής βΑσης τής σύγχρονης κοινωνίας 
καί πού είναι κοινές σέ δλα τΑ κοινωνικΑ συστήματα.

Μερικές τΑσεις στή σύγχρονη λογοτεχνία (σύμβολό τους μπορεΐ 
νΑ θεωρηθεί δ ΚΑφκα καί ή δημοτικότητα πού ίχ ε ι στίς σοσιαλι
στικές χώρες) καί στή φιλοσοφία (πού σύμβολό τους μπορεΐ νΑ 
θεωρηθεί ό ΣΑρτρ) Αποτελοϋν εύγλωττη Απόδειξη γιΑ τό αίσθημα 
μοναξιάς τοΰ σημερινοΰ Ανθρώπου. Υπογραμμίζω δτι δέ μ’ ένδια- 
φέρει τό λογοτεχνικό δφος τοΰ ΚΑφκα ή ό τρόπος πού φιλοσοφεί 
ό ΣΑρτρ. ΑύτΑ μποροΰμε νΑ τΑ δοΰμε σΑν μεμονωμένα, Ατομικά, 
φαινόμενα, πού σέ τελευταία Ανάλυση Αποτελοΰν Γσως σημΑδι πα
ρακμής όρισμένων κοινωνικών δμΑδων ή καί σύμπτωμα μιάς νο
σηρής προσωπικότητας. ’Εμένα μέ ένδιαφέρει ή έπίδραση πού Α
σκεί αύτό τό είδος τής λογοτεχνίας ή τής φιλοσοφίας. Τό γεγονός 
δτι συγκινοΰν τό εύρύ Αναγνωστικό κοινό, δτι κατακτοΰν τίς μΑ- 
ζες τών Αναγνωστών στίς σοσιαλιστικές χώρες (δέν Ιχε ι σημασία 
τό δτι οί άνθρωποι δέ διαβΑζουν αύτΑ τΑ Ιργα δταν Απαγορεύεται 
ή Ικδοση καί ή κυκλοφορία τους, ΑλλΑ τό δτι, δταν γίνονται προ- 
σιτΑ, διαβάζονται σέ μαζική κλίμακα, ΑλλΑ έπίσης —  κι αύτό Α
πό ιδεολογική τουλάχιστο Αποψη είναι λυπηρό —  κάπως Ακριτα) 
δέν Αποτελεϊ Απόδειξη παρακμής τους, Αλλά Απόδειξη δτι αύτΑ 
τΑ Ιργα Ιχουν βρισμένες Ενδιαφέρουσες ίδέες πού Αγγίζουν κΑποια 
εύαίσθητη χορδή τών Ανθρώπων καί πού δέν μποροΰν νΑ βρεθοϋν 
σέ Αλλες πηγές καί σέ καλύτερα βιβλία. Προεξέχουσα θέση ΑνΑ- 
μεσα σέ τοΰτες τίς ίδέες κατέχει ή αίσθηση τής μοναξιάς τοϋ σύγ
χρονου Ανθρώπου μέ δλες τίς συνέπειες καί τίς  περιπλοκές πού 
αύτή συνεπΑγεται.

Ό  μαρξιστής μπορεΐ νά καταλάβει τήν πη γή  αύτοϋ τοϋ φαινο
μένου πιό εδκολα άπ’ δ,τι οί έκπρόσωποι Αλλων φιλοσοφικών τά
σεων, Ιστω καί μόνο γ ιατί Αντιλαμβάνεται καλύτερα τό πόσο ή 
κοινωνική συνείδηση καθορίζεται Από τίς Αλλαγές στή βΑση καί
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γιατί είναι προετοιμασμένος νά έφαρμόσει τίς κατάλληλες μεθο
δολογικές άρχές στήν άνάλυση τών πολιτιστικών φαινομένων. "Ε 
τσι, είναι τουλάχιστο λυπηρό τό νά βλέπει κανείς συχνά άνθρώ
πους πού άνήκουν στούς μαρξιστικούς κύκλους νά προσπαθούν ν’ 
άπαλλαγοϋν άπ’ αύτό τό πρόβλημα μέ κούφια λόγια, Ισχυριζόμε- 
νος δτι τό αίσθημα τής μοναξιάς είναι κάτι τό φυσικό στήν καπιτα
λιστική κοινωνία, ένώ άντίθετα στή σοσιαλιστική κοινωνία δ άν
θρωπος δέ μπορεϊ νά νιώθει «μόνος». Έ ξ  δρισμοΰ, πιθανόν.

Ά πό  κοινωνιολογική άποψη, είναι εύκολονόητο δτι ή δλο καί με
γαλύτερη έκβιομηχάνιση προκαλεΐ μιά σειρά άπό παρεπόμενα φαι
νόμενα στόν τομέα τών διανθρώπινων σχέσεων. Άποπροσωποποιεϊ- 
ται δλο καί περισσότερο ή σχέση τοϋ έργαζόμενου άνθρώπου μέ 
τό προϊόν τής έργασίας του καί μέ τήν ίδια τή διαδικασία τής 
έργασίας του, πού γίνεται δλο καί πιό έξειδικευμένη, καταμερι
σμένη καί μηχανοποιημένη. (Σύμφωνα μέ τή  διατύπωση τής Ά ν 
να Ά ρ εντ , στό Ιργο της T he H um an Condition, στή βιομηχανι
κή κοινωνία δ hom o faber παραχωρεί δλο καί περισσότερο τή θέ
ση στό animal laborans.) Διάφορα είδη κοινωνικών μικροδομών 
άποσυντίθεται, Ιδιαίτερα ot σχέσεις γειτονίας, ot οικογενειακοί δε
σμοί στήν πλατιά σημασία τής λέξης, κλπ., καί στή θέση τους Ιμ- 
φανίζονται δεσμοί νέου τύπου, πού προσιδιάζουν στούς πληθυσμούς 
τών μεγάλων πόλεων καί τών βιομηχανικών κέντρων (πολιτικά 
κόμματα, συνδικάτα, άθλητικοί σύλλογοι, κ λ π .) . Αύτό δδηγεΐ σ’ 
Ινα δλο καί μεγαλύτερο κατακερματισμό τής προσωπικής ζωής 
παρόλο πού τό άτομο είναι πιό άμεσα συνδεμένο μέ τήν κοινωνία, 
μέ τήν πλατιά ϊννοια αύτής τής λέξης, άπ’ δ,τι προηγούμενα. Βα
θιές άλλαγές συντελοϋνται στήν οικογενειακή ζωή, διαμορφώνον
ται διαφορετικά ot σχέσεις άνάμεσα στούς έργαζόμενους συζύγους, 
τούς γονείς, τά  παιδιά, κλπ. Ά ν  σ’ αύτά προσθέσουμε τήν κατά- 
ρευση τών παλιών άξιολογικών συστημάτων πού κάποτε Ιδιναν στό 
άτομο Ινα αίσθημα σταθερότητας τής θέσης του στήν κοινωνία" τίς 
γοργές άλλαγές στούς κόλπους μιάς δεδομένης κοινότητας, πού 
τραυματίζουν καί μερικές φορές μάλιστα καταστρέφουν τή δο
μή της' τήν Ινταση καί τήν Ελλειψη σταθερότητας στή διεθνή κα
τάσταση, πού —  άν πάρουμε ύπόψη τήν καταστρεπτική δύναμη 
τών σύγχρονων πολεμικών μέσων —  έκθέτει δλη τήν Ανθρωπό
τητα στόν κίνδυνο τής έξόντωσης, τότε μποροϋμε δχι μόνο νά κατα
λάβουμε τά αίσθήμαιτα άγχους καί μοναξιάς, άλλά καί νά τά έξη- 
γήσουμε σάν άπστέλεσμα τής έπίδρασης άντικειμενικών παραγόν
των στόν ψυχίιηιό τοϋ άνθρώπου. Φυσικά, τό κοινωνικό σύστημα 
άσκεϊ πολύ σημαντική έπίδραση καί σ’ αύτό τόν τομέα —  δ κα
πιταλισμός έντείνει τόν κατακερ·ιατισμό τής κοινωνίας καί τίς άν- 
τίστοιχες Αντιδράσεις τοΰ άτόμου, δ σοσιαλισμός μετριάζει αύτό τό
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φαινόμενο. 'Ωστόσο, τό φαινόμενο δέν έξαφανίζεται δλότελα στό 
σοσιαλισμό, γιατί οί παράγοντες πού τό προκαλοΟν συνδέονται μέ 
τίς βάσεις τής κάθε βιομηχανικής κοινωνίας, καί βρίσκονται έπο
μένως, τουλάχιστον δ ς  Ινα βαθμό, πάνω άπό πολιτικά συστήμα
τα. Ά λλά ούτε μποροΰμε νά ποΟμ*, έξ δρισμοϋ, δτι παρόμοια φαι
νόμενα πρέπει πάντα νά Ιχουν λιγότερο όξύ χαρακτήρα στό σο
σιαλισμό. "Οταν ο[ διαδικασίες μιάς γοργής έκβιομηχάνισης συντε- 
λοϋνται στή σοσιαλιστική κοινωνία μιάς κατ’ έξοχήν Αγροτικής 
χώρας, δταν μέ τή μαζική μετακίνηση τοϋ άγροτικοΟ πληθυσμοί} 
πρός τά βιομηχανικά κέντρα δημιουργοϋν πρόσθετες δυσκολίες μέ 
τή διάσπαση τών υφιστάμενων μικροδομών, τότε οί άμεσες συνέ
πειες στή συνείδηση τών άνθρώπων μπορεΐ νά είναι έντονότερες 
άπ’ δ,τι σέ μιά σταθεροποιημένη καί περιχαρακωμένη στίς παρα
δόσεις της καπιταλιστική κοινωνία. Σάν παράδειγμα μποροΰμε 
νά πάρουμε τήν ’Α γγλία μέ τήν πνευματική της άνοσία Απέναν
τι στόν υπαρξισμό, άνοσία πού άσφαλώς Ιχε ι βαθύτερες κοινωνι
κές ρίζες.

’Ανεξάρτητα άπό τίς λεπτομέρειες τοϋ προβλήματος, Ινα πράγ
μα είναι βέβαιο: ή Ικβιομηχάνιση καί ή συροή τοΟ πληθυσμοϋ 
στίς μεγάλες πόλεις προκαλοΟν τόν κατακερματισμό τής κοινωνίας, 
μέ τήν Ιννοια τής άπομόνωσης τής Ιδιωτικής και προσωπικής ζωής 
τών μελών της. Αύτό δδηγεϊ σέ μιά Ιδιαίτερα όδυνηρή μορφή άλ
λοτρίωσης: στό φτώχεμα τής άνθρώπινης προσωπικότητας. Ό σ ο  
περισσότερο κατακερματισμένη είναι μιά κοινωνία άπό τήν άπο
ψη τής προσωπικής ζωής, τόσο περισσότερο άπομονωμένος είναι ό 
άνθρωπος, τόσο πιό άλλοτριωμένη καί έπομένως, τόσο πιό άποπρο- 
σωποποιημένη είναι ή ζωή του, γ ιατί ή κοινωνία, ο[ σχέσεις της 
καί οί θεσμοί της Αντιτάσσονται σ’ αύτόν δλο καί περισσότερο σάν 
μιά άντικειμενοποιημένη καί ξένη δύναμη. Ό σ ο  περισσότερο δ 
γύρω κόσμος, μαζί καί οί σχέσεις πού παραδοσιακά άνήκουν στόν 
ιδιωτικό τομέα (δπως οι σχέσεις γειτονίας, οί οικογενειακοί δε
σμοί καθώς καί οί σχέσεις έργασίας), άρχίζει νά είναι (ή φαίνε
ται πώς είναι) έξωτερικός καί ξένος στό άτομο, τόσο πιό άλλοτριω- 
μένος καί τόσο πιό μόνος είναι δ άνθρωπος. Αύτό είναι Ινα σο
βαρό πρόβλημα γ ιά  τή σοσιαλιστική κοινωνία, πού βέβαια καλεί
ται νά καταπολεμήσει τήν άλλοτρίωση καί τή συνακόλουθή της 
άποπρ οσωποποίηση.

’Αλλά μήπως δλα το(}τα δέν είναι παρά λόξα τών διανοουμένων, 
πού είναι έντελώς άσχετη πρός τήν προλεταριακή ραχοκοκαλιά 
τής κοινωνίας καί πέρα γ ιά  πέρα άκατανόητη γ ιά  τήν έργατική 
τάξη; Διατυπώνω μ’ αύτό τόν τρόπο τό έρώτημα, γ ιατί άντανα- 
κλά μιά στάση άρκετά διαδομένη σέ δρισμένους κύκλους πού τούς 
χαρακτηρίζει μιά παραδοσιακή δυσπιστία άπέναντι στή διανόηση



(ώστόσο ξεχνούν δτι αύτή ή διανόηση είναι άπό πολύ καιρό καί 
στήν άπόλυτη πλειοψηφία της «δική μας», τόσο άπό τήν άποψη 
τής ταξικής προέλευσης δσο καί ιδεολογικά). Μιά τέτια άποψη δεί
χνει μ ιά  λειψή κατανόηση τών κοινωνικών φαινομένων. Είναι ά- 
λήθεια δτι συνειδητή βαθιά μελέτη αυτών τών ζητημάτων θά 
βροϋμε κυρίως άνάμεσα στούς διανοούμενους, άλλά τό γεγονός δτι 
δλλοι Ανθρωποι δέ διατυπώνουν ρητά τέτια προβλήματα δέ ση
μαίνει πώς δέν τά νιώθουν" άπλώς, δέν τά  Ιχουν καθαρά συνειδητο
ποιήσει ή δέ μποροϋν νά τά διατυπώσουν. Τήν «ύπαρξιστική» στά
ση πρός τή ζωή δέν τήν παίρνουν μόνο έκεΐνοι πού στοχάζονται 
πάνω στό πρόβλημα τής «μοναξιάς» τοδ άτόμου, άλλά καί κείνοι 
πού ή «άδιαφορία» τους γ ιά  τά  διάφορα προβλήματα τής ζωής Εκ
δηλώνεται μέ τό μεθύσι, τή ζωώδικη Ικανοποίηση τών όρμών τους, 
τήν άλητεία, κλπ. Αύτό σημαίνει δτι ή ίδια στάση έκδηλώνεται 
δχι μόνο στή θεωρία, άλλά καί στήν πράξη. 'Ομολογώ δτι προτι
μώ τήν πρώτη στάση, γ ιατί ή κοινωνική ζημιά άπ’ αύτήν είναι 
μικρότερη.

Χωρίς άμφιβολία, τό πρόβλημα ύπάρχει, είναι πολύπλοκο καί 
δέν άφορά μόνο μιά μικρή κοινωνική δμάδα. Τό πρόβλημα είναι 
δύσκολο, γ ιατί συνδέεται μέ τήν άποπροσωποποιητική έπίδραση 
τής τεχνικής στίς διαδικασίες τής έκβιομηχάνισης. Αύτές οί διαδι
κασίες δέν είναι άναστρέψιμες καί δέ μποροΟμε νά τίς άποφύγου- 
με στήν κοινωνική πρόοδο. Τότε, μέ ποιό τρόπο μποροΟμε ν’ ά- 
ποφύγουμε τίς άρνητικές τους έπιδράσεις στήν άνθρώπινη προσω
πικότητα; ’Αμφιβάλλω άν μπορεΐ σή;ιερα κάποιος ν’ άπαντήσει 
σ’ αύτό τό έρώτημα. Πρέπει δμως νά τό θέσουμε γ ιά  νά συνειδη
τοποιήσουμε καθαρά τήν κατάσταση καί νά σκεφτοδμε Ιγκαιρα κά- 
ποια σωστά μέσα θεραπείας.

“Ενα άλλο πρόβλημα τοδ ίδιου τύπου είναι τό ζήτημα τής «μα
ζικής κουλτούρας». ’Εμάς μάς ένδιαφέρει έδώ μιά δρισμένη μόνο 
πλευρά αύτοΟ τοΟ έπίμαχου ζητήματος, αύτή πού άφορά τήν άνά
πτυξη τής άνθρώπινης προσωπικότητας.

Ό  δρος «μαζική κουλτούρα» μπορεΐ νά σημαίνει « κ ο υ λ τ ο ύ 
ρ α  δ ι α δ ο μ έ ν η  σ τ ί ς  μ ά ζ ε ς » .  'Ο  δρος αύτός δέ 
συναντάει καμιά άντίρηση οδτε σάν αίτημα συνδεόμενο μέ τήν ά 
νάπτυξη καί τόν έκδημοκρατισμό τής κοινωνίας (κουλτούρα δχι 
μόνο γ ιά  έπίλεκτους άλλά γ ιά  δλη τήν κοινωνία, γιατί καθένα ά
πό τά μέλη της Ιχε ι δικαίωμα σέ μιά δλόπλευρη άνάπτυξη τής 
προσωπικότητάς του), ούτε σάν διαπίστωση τής προόδου πού ϊγ ινε 
σ’ αύτό τόν τομέα (6 Μάρξ τό πρόβλεπε αύτό πολύ καθαρά στό 
«Κεφάλαιο», δταν ίπαιρνε ύπόψη τήν άνάγκη τής άνόδου τοϋ πνευ
ματικού έπιπέδου τής έργατικής τάξης ταυτόχρονα μέ τήν πρόοδο 
τής τεχνολογίας τής παραγωγής, καί τών άντίστοιχων άπαιτήσεων
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γιά  τεχνικές γνώ σεις). Ά λ λά  δ δρος «μαζική κουλτούρα» Ιχει 
καί μιά δεύτερη ϊννοια, έπίσης πολύ διαδομένη καί ριζωμένη 
στήν πράξη, πού προκαλεΐ Αντιλογίες καί συζητήσεις: έδώ σημαί
νει άπλά «κουλτούρα γ ι ά  τ ί ς  μ ά ζ ε ς » ,  σέ διάκριση άπό 
τήν κουλτούρα γ ιά  μιά έλίτ, μιά κουλτούρα πού προορίζεται πε
ρισσότερο γ ιά  τούς μυημένους καί είναι πιό δυσκολονόητη καί στρυ
φνή.

Δέ χωράει άμφιβολία δτι ot διαφορές στό μορφωτικό έπίπεδο 
συνεπάγονται καί διαφορές στό πολιτιστικό έπίπεδο τών διαφόρων 
τάξεων καί στρωμάτων τής κοινωνίας. Ή  ιστορική γένεση καί ή 
παραδοσιακή δομή τών σημερινών κοινωνιών δέν έπιτρέπει άκό
μα νά γίνουν προσιτά σέ δλους τά άγαθά τοϋ πνευματικού πολιτι
σμού —  Ιδιαίτερα έκεϊνα πού ή άφομοίωσή τους άπαιτεί είδική 
προετοιμασία καί γνώσεις. Ά π ’ αύτό βγαίνει Ενα μόνο συμπέρα- 
σ;ια, ιδιαίτερα άπό τήν άποψη τών παιδαγωγικών καθηκόντων 
τής σοσιαλιστικής κοινωνίας: πρέπει νά γίνει τό πάν γ ιά  νά καλυ
φθεί τό ταχύτερο τούτο τό κενό στή μόρφωση τών μαζών, ώστε 
νά Ανεβούν σέ άνώτερο έπίπεδο, νά γίνουν δηλαδή μ ιά  πνευματι
κή έλίτ. Αύτή ή άρχή δδηγεϊ σέ δρισμένα συγκεκριμένα συμπε
ράσματα δχι μόνο γ ιά  τή λαϊκή παιδεία, πού ή στάθμη της άνε- 
βαίνει συνεχώς καί πού στόν κομμουνισμό θά πρέπει νά φτάσει στά 
Ιπίπεδα τής Ούτοπίας τοϋ Πλάτωνα, άλλά καί γ ιά  τήν άνύψω- 
ση τής καλλιτεχνικής μόρφωσης, τοϋ γούστου καί τής αισθητικής 
άντίληψης τών άνθρώπων.

Αύτό δμως τό αίτημα, τό μόνο σωστό γ ιά  τό σοσιαλισμό, είναι 
κατηγορηματικά άντίθετο στό σύνθημα (καί τήν πραγματικότητα) 
τής «μαζικής κουλτούρας», σάν ε ί δ ι κ ή ς  κ ο υ λ τ ο ύ 
ρ α ς  γ ι ά  τ ί ς  μ ά ζ ε ς ,  δηλαδή μιδς κουλτούρας Ετσι 
παρασκίυασμένης, πού νά είναι προσιτή στίς μάζες καί άποδε- 
κτή άπ’ αύτές. 'Ωστόσο, ή ϊτσι νοούμενη «μαζική κουλτούρα» Α
ναπτύσσεται γ ιά  διάφορους λόγους, Επιδεινώνοντας κατά Ενα δ- 
ρισμένο τρόπο τό φαινόμενο τής άλλοτρίωσης, γ ιατί Ερχεται σέ 
άντίθεση πρός τίς τάσεις γ ιά  μιά δλόπλευρη άνάπτυξη τής άν
θρώπινης προσωπικότητας.

θ ά  ήθελα Εδώ νά έπιστήσω τήν προσοχή σέ δυό αίτίες —  Ανά
μεσα σέ πολλές άλλες —  τής Εντασης αύτοϋ τοϋ φαινόμενου στίς 
σημερινές κοινωνίες.

Ή  μιά δνομάζεται «έμπορευματοποίηση τής κουλτούρας». Πίσω 
άπό τόν δρο αύτό κρύβεται ή στυγνή άρχή τής οικονομικής άπο- 
δοτικότητας τής παραγωγής πολιτιστικών άγαθών: βιβλίων, μου
σικής, θεάτρου, κινηματογράφου, ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κλπ. 
Ot κοινωνικές της συνέπειες είναι καταστροφικές: άντί νά μορ
φώνει τούς άνθρώπους, άντί ν’ άνεβάζει τό πολιτιστικό τους έπί-
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πεδο, τό κατεβάζει, κολακεύοντας τά εύτελή γούστα τους. "Ετσι 
εύδοκιμεΐ μ ιά  κουλτούρα άπό άστυνομικά μυθιστορήματα, κόμικς, 
γουέστερνς καί σέξυ - φίλμς, κλπ. Καταλαβαίνουμε γ ιατί γίνεται 
αύτό στόν καπιταλισμό καί γ ιατί στά πλαίσια τοϋ καπιταλισμοϋ 
δέ μπορεΐ κανείς εδκολα ν’ άντιδράσει σ’ αύτή τήν τάση. Μάς έκ- 
πλήττει δμως αύτή ή τάση δταν παρουσιάζεται στό σοσιαλισμό, 
γ ιατί είναι άντίθετο στή φύση αύτοΟ τοϋ κοινωνικού συστήματος. 
Τ ά  άναφέρω αύτά μόνο καί μόνο γ ιατί αύτή ή άρρώστια, σάν μιά 
άπό τίς θλιβερότερες συνέπειες τής Ιδεολογικής σύγχυσης πού πα- 
ρατηρεΐται στήν Πολωνία μετά τά γεγονότα τοϋ Ό χτώ βρη τοϋ 
1956, δέν Ιχει άκόμα έξαφανιστεΐ. "Ισως χρειαστεί νά έπαναλά- 
βου;ιε έδώ μερικές αύτονόητες άλήθειες, γ ιατί σέ δρισμένες συν
θήκες καί ot κοινοτοπίες Εχουν άξία. Ή  «οίκονομική άποδοτικό- 
τητα» τής κουλτούρας μετριέται μέ τά άποτελέσματά της στή συνεί
δηση τών άνθρώπων καί δχι μέ τά ύλικά κέρδη πού άποφέρει. Ot 
δαπάνες γ ιά  τήν κουλτούρα πρέπει νά είναι άνάλογες μέ τίς  δυ
νατότητες τής κοινωνίας σέ μιά δοσμένη οίκονομική κατάσταση καί 
θά πρέπει νά θεωροϋνται σάν μ ιά  είδική έπένδυση γ ιά  τήν πνευ
ματική άναμόρφωση τής κοινωνίας καί δχι σάν κερδοφόρα έπιχεί- 
ρηση. Γιά τήν κουλτούρα «τά λεφτά δέν πάνε χαμένα», άπλώς γ ί 
νεται μιά έπένδυση πού μιά μέρα θά δώσει καρπούς σ’ Ινα τομέα 
δλότελα διαφορετικό, πού δέ μπορεΐ άμεσα ν’ άποτιμηθεΐ σέ χρή
μα. "Οποιος δέν τό καταλαβαίνει αύτό, δέν καταλαβαίνει άπλού- 
στατα τή ση]ΐασία τής κουλτούρας στήν κοινωνική ζωή οδτε τόν 
τρόπο πού λειτουργεί δ μηχανισμός της. Καί δποιος, μήν κατα- 
λαβαίνοντάς τα αύτά, προσπαθεί νά βγάλει πρακτικά συμπερά
σματα σχετικά μέ τήν «οίκονομική άποδοτικότητα» τής κουλτού
ρας, κάνει δχι μόνο λάθος, άλλά καί ζημιά στήν παιδευτική προσ
πάθεια τοϋ σοσιαλισμοϋ.

Ή  δεύτερη αΙτία είναι γνωστή ώς «κουλτούρα κατανοητή γ ιά  
τίς μάζες». Αύτή χρειάζεται πιό έμπεριστατωμένη άνάλυση γιατί 
συνδέεται είδικά μέ τό σοσιαλισμό καί είναι πιό σύνθετου χαρα
κτήρα.

"Οπως σέ πολλά άλλα ζητήματα τής στρατηγικής καί τής τα
κτικής τής κοινωνικής άνάπτυξης, Ιτσι καί στήν πολιτιστική πο
λιτική πρέπει ν’ Αποφεύγουμε δυό άκρότητες: τόν Α β α ν 
γ κ α ρ ν τ ι σ μ ό ,  πού, προσφέροντας τό ραφιναρισμένα νεωτερι
στικά προϊόντα μιδς πειραματιζόμενης πνευματικής δημιουργίας 
σ’ Ινα κοινό άπροετοίμαστο κι άνίκανο νά συλλάβει τό νόημά της, 
άπλώς τό άποθαρρύνει καί τοΰ προκαλεΐ άποστροφή, καί δεύτερο 
τό νά ρυμουλκούμαστε άπό τά κατεστημένα γοϋστα τών μαζών, πρά
γμα πού ισοδύναμε! μέ συνθηκολόγηση στά εύτελή γοϋστα τοϋ μ ι
κροαστού, γ ιατί, λόγω τής δομής τών σημερινών κοινωνιών (καί
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τών σοσιαλιστικών έπίσης, δπου τό μεγαλύτερο μέρος τής έργα- 
τικτ)ς τάξης προέρχεται άπό τήν ΑγροτιΑ καί μόλις πρίν άπό λίγο 
καιρό μετοίκησε στίς πόλεις), αυτά τά  γοϋστα έπικρατοΟν. Τό πα ι
δευτικό, έπομένως, Ιργο σ’ αύτό τόν τομέα συνίσταται στή συνεχή 
προσπάθεια διαπαιδαγώγησης τών μαζών καί άνύψωσης τοϋ πολι- 
τιστικοϋ τους έπιπέδου.

Ά ν  τώρα προσπαθήσουμε, στό φώς τών δσων είπαμε ήδη, νά 
έρμηνεύσουμε τήν Ικφραση «κουλτούρα κατανοητή γ ιά  τίς μάζες», 
θά δοϋμε δτι Ιχε ι δυό τουλάχιστο σημασίες.

Ή  πρώτη είναι δτι δέν πρέπει νά καταπλήσσουμε τό «μαζικό κα
ταναλωτή» μέ πολιτιστικά προϊόντα πού δέν είναι προετοιμασμένος 
νά τά άφομοιώσει καί γ ι’ αύτό τά άπορίπτει σάν άκατανόητα καί 
παράξενα. Τό Αποτέλεσμα άπό τήν Αποψη τής διαπαιδαγώγησης 
είναι, σ’ αύτή τήν περίπτωση, άρνητικό. Σ ’ αύτή τή μετριοπαθή 
έκδοχή του τό αίτημα πού άκοϋμε συχνά γ ιά  μιά κουλτούρα προ
σιτή στίς μάζες (λογοτεχνία, τέχνη, μουσική κλ π .), δηλαδή γ ιά  
μιά κουλτούρα πού οί μάζες είναι κάπως προετοιμασμένες νά τήν 
καταλάβουν, μιά κουλτούρα πού προϋποθέτει συνεχή «διαπαιδαγώ
γηση τών μαζών», είναι χωρίς Αμφιβολία σωστό. Δέ θά ήταν Αντί
θετα καθόλου σωστό —  θά ήταν μάλιστα Ανόητο —  νά παρουσιά
σουμε σ’ Ινα άκροατήριο άπό Αγρότες Ινα κοντσέρτο συγκεκριμένης 
μουσικής, δπως τή λένε, ή Ινα θεατρικό Ιργο τοϋ Μπέκετ ή τοΰ 
Ίονέσκο.

Στή δεύτερή της δμως Ιννοια ή «κατανοητή Από τίς μάζες κουλ
τούρα» σημαίνει δτι τά πολιτιστικά Αγαθά πρέπει νά συμφωνοΰν 
μέ τόν τύπο καί τό έπίπεδο πού έκτιμοΰν και δέχονται μέ εύχα- 
ρίστηση ot μάζες. Αύτή τή  δεύτερη Ιννοια, τή βλέπουμε νά γλυ- 
στράει, δυστυχώς, μέσα σέ διάφορες δηλώσεις πού άναφέρονται 
στήν πολιτιστική πολιτική, παρόλο πού ΙσοδυναμεΙ μέ Ισοπέδω- 
ση σέ πιό χαμηλό έπίπεδο. Δέν είναι μόνο ή δωδεκαφωνική μου
σική πού δέν καταλαβαίνουν οί «μάζες», δέν καταλαβαίνουν οδτε 
άθάνατα Ιργα μεγαλοφυών μουσικών, δπως τήν «Έννάτη συμφω
νία» τοΰ Μπετόβεν ή τά «Πάθη τοΰ εύαγγελιστή Ματθαίου» τοΰ 
Μ πάχ. Πρέπει, λοιπόν, νά τά ρίξουμε αύπά στό καλάθι τών Α
χρήστων καί νΑ τ’ Αντικαταστήσουμε μέ Ιργα πού οί μουσικά Α
καλλιέργητοι δέχονται εύχαρίστως —  έλαφριά μουσική, τζάζ, ;ιου- 
σική πόπ —  καί νά Αρκεστοϋμε σ’ αύτά; Πρέπει μήπως νά κά
νουμε τό ίδιο καί γ ιά  τά Αριστουργήματα τής λογοτεχνίας (χω
ρίς προπαίδεια οί μάζες δέν καταλαβαίνουν δχι μόνο τόν Τζόυς ή 
τόν Κάφκα, Αλλά ούτε τό «Φάουστ» τοΰ Γ κα ΐτε), ή τά Αριστουρ
γήματα τής ζωγραφικής (τί θά κάνουμε μέ τόν Έ λ  Γκρέκο ή 
μέ τά Ιργα τών ίαπρεσιονιστών γ ιά  νά μή μιλήσουμε γ ιά  πιό δια
βλητές τάσεις), κλπ.;
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Αύτά τά έρωτήματα είναι, φυσικά, ρητορικά σχήματα. Σκοπός 
μας ήταν μόνο νά δείξουμε πόσο λαθεμένη είναι αύτή ή δποψη. 
Χωρίς τό δικαίωμα στήν καινοτομία —  πού κατά κανόνα είναι 
άκατανόητη γ ιά  τήν πλειοψηφία των σύγχρονων καί δχι μόνο γ ιά  
τ ίς μάζες — , χωρίς τό δικαίω;ια νά κολυμπάς ένάντια στό ρεύμα, 
ή κουλτούρα θά ήταν καταδικασμένη σέ στασιμότητα καί έπομένως 
σέ παρακμή. Χωρίς τό δικαίωμα σέ πειραματισμούς πού μόνο ή 
πνευματική έλίτ (στήν καλύτερη ση;ιασία αύτής τής λέξης) τούς 
καταλαβαίνει, δέ θά ύπήρχε πολιτιστική πρόοδος ή άνάπτυξη. Έ 
τσι, τό γεγονός δτι ot μάζες δέν καταλαβαίνουν δρισμένα στοιχεία 
άπό τήν κουλτούρα μιάς δοσμένης περιόδου, δέ σημαίνει δτι αύτά 
τά στοιχεία είναι κακά, άλλά άπλώς δτι τό μάτι, τό αύτί —  γενικά 
ή αΓσθηση τού ωραίου —  δέν ϊχουν άκόμα διαμορφωθεί καί έξα- 
σκηθεϊ δπως πρέπει. Τό συμπέρασμα είναι Απλό: δέν πρέπει νά 
κατεβάζουμε τούς καλλιτέχνες -στό έπίπεδο τοΟ κοινού, άλλά Αν
τίθετα νά κάνουμε τό παν γ ιά  νά άνεβάσουμε τίς μάζες στό έπίπε
δο τών πιό Ιξοχων έκπροσώπων τής κουλτούρας. Έπομένως, δέν 
πρέπει τή δική μας άγνοια ή τό δικό μας κακό γούστο νά τά κά
νουμε μέτρο τής όμορφιάς κα; τής προόδου, άλλά συνάγοντας τά 
διδάγματα άπό τήν Ιστορία τής τέχνης καί τής κουλτούρας γενικά 
'/ά δείχνουμε μετριοφροσύνη στίς σχέσεις μας μέ τούς είδικούς σ’ 
αύτά τά ζητήματα καί κυρίως τούς καινοτόμους πού άνοίγουν τό 
ορόμο σέ νέα ρεύματα. Αύτά τά ρεύματα μπορεϊ νά φαίνονται σ’ έ- 
μάς παράξενα, γιατί είμαστε συνηθισ<Αένοι σέ κάτι άλλο, άλλά γ ιά  
τά παιδιά μας γίνονται κάτι τό συνηθισμένο καί αύτονόητο. Κανέ
νας δέ μπορεί νά μας Αναγκάσει νά μάς Αρέσουν καλλιτεχνικά Ιρ- 
γα  πού πανε κόντρα στό γούστο μας, άλλά τό κοινό θά πρέπει νά 
μάς φυλάει άπό τό νά άνάγουμε τό δικό μας γούστο σέ Απόλυτο 
κριτήριο καί νΑ μάς δείχνει τήν Ανάγκη νά είμαστε μετριόφρονες 
καί σεμνοί σέ τούτα τά θέματα.

Ποιά πρακτικά παιδαγωγικά συμπεράσματα μποροϋ«ιε νά βγά
λουμε άπό τά παραπάνω γιά  μιά δσο τό δυνατό πιό δλόπλευρη ά
νάπτυξη τής προσωπικότητας τού άνθρώπου στή σοσιαλιστική κοι
νωνία; Πρέπει νά ίχουμε στό νού τό γεγονός δτι ή δυσαρμονία, 
πού παρουσιάζεται άνάμεσα σ' αύτό πού ή κοινωνία παραδέχεται 
στόν πολιτιστικό τομέα σάν κανόνα, σάν καθιερωμένο καλλιτεχνι
κό γούστο, καί σ’ αύτό πού άποτελεΐ τό φύτρο μιάς μελλοντικής 
κουλτούρας, είναι μιά άντικειμενική νομοτέλεια τής Ανάπτυξης 
αύτού τού τομέα τής κοινωνικής ζωής, μιά νομοτέλεια πού δέ μπο- 
ρεί ν’ άνατραπεί άπό κανένα κοινωνικό σύστημα. ’Οφείλουμε συ
νειδητά νά ύπερνικήσουμε τό συντηρητισμό στόν ψυχισμό τού άν
θρώπου μέ τήν τάση του νΑ δ.αιωνίζει δρισμένα πρότυπα καί στε
ρεότυπα πού έπέβαλε ή διαπαιδαγώγηση. ’Αλλά δέ μποροϋμε νά
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ύπερνικήσουμε αύτό τό συντηρητισμό παρά μόνο μέ μιά κατάλ
ληλη διαπαιδαγώγηση πού κάνει προσιτά στίς πλατιές μάζες νέα 
πρότυπα. Έκεΐνο πού Ιχε ι έδώ σημασία είναι ή έπιλογή, πού γ ί
νεται σέ κοινωνική κλίμακα καί καταλήγει στήν άποδοχή βρισμέ
νων Ιδεών σάν μόνιμων στοιχείων στό θησαυρό τής κοινωνικής 
κουλτούρας καί στήν άπόριψη δλλων σάν «πνευ|ΐατικής σαβούρας», 
νά παίρνει ύπόψη δσο τό δυνατό πιό συνειδητά δλα τά σχετικά 
προβλήματα. Γ ιά  νά γίνει δμως αύτό, πρέπει ή κοινωνία καί τά 
διοικητικά της όργανα νά μήν παίζουν τό ρόλο λογοκριτών, πού 
Ιχουν τήν άξίωση νά ξέρουν ίκ  τών προτέρων αύτό πού κανένας 
δέ μπορεΐ νά ξέρει γ ιά  τήν άξία καί τίς προοπτικές τών σχετικών 
Ιδεών καί τάσεων, νά μήν τίς έμποδίζει νά φτάσουν στίς πλατιές 
μάζες, γιατί είναι τάχα χωρίς άξία ή άκόμα καί βλαβερές. Ά ν 
τίθετα: ή κοινωνία καί τά δργανά της πρέπει νά είναι πη γή  πλη
ροφόρησης καί διαπαιδαγώγησης πού θά κάνουν προσιτό στό πλα
τύ κοινό τών καταναλωτών πολιτιστικών άγαθών κάθετι τό και
νούργιο καί συνάμα θά τοϋ παρέχουν δσο τό δυνατό περισσότερες 
άντικειμενικές πληροφορίες γ ιά  τήν ίστορία καί τόν κύκλο Ιδεών 
τών νέων τάσεων. Ή  κοινωνία είναι, σέ τελευταία άνάλυση, 4 ά- 
νώτατος καί ό μόνος κριτής σ’ αύτά τά ζητήματα, Ινας κριτής πού 
θά άποφασίσει δριστικά καί τελεσίδικα. Μόνο ένεργώντας Ιτσι, ά- 
κολουθοΰμε τίς βασικές άρχές τής διαπαιδαγώγησης καί τής δια
μόρφωσης τής προσωπικότητας τών άνθρώπων στό σοσιαλισμό. 
Μόνο Ιτσι μποροΰμε νά άντιπαλαίψουμε τήν άλλοτρίωση σ’ Ινα 
δρισμένο τομέα τής κοινωνικής ζωής (στόν τομέα τών καλλιτεχνι
κών ίδεών καί προτιμήσεων τών άνθρώπων). Κ αί καταπολεμών
τας τό συντηρητισμό, προωθοΰμε άδιάκοπα τήν άνάπτυξη τής προ
σωπικότητας τοΰ άνθρώπου ,τρός τήν κατεύθυνση τής άρτίωσής 
της, πού δέν τελειώνει ποτέ.

Τό τελευταίο πρόβλημα πού ήθελα νά θίξω έδώ είναι τής ίδιας 
φύσης· Ιχει κι αύτό σχέση μέ τή συνείδηση. Εννοώ τή διαδικασία 
τής άνάπτυξης τής έπιστήμης πού δδηγεΐ άναπόφευκτα στή στενή 
έξειδίκευση καί έπομένως στό'/ όλοένα μεγαλύτερο κατακερματισμό 
τών γνώσεων, ένώ ή έπιδίωξη τής άρτίωσης τής προσωπικότητας 
τοΰ άνθρώπου προϋποθέτει τήν άντίθετη άκριβώς πορεία, τήν πο
ρεία πρός μιά καθολική, συσσιοματωμένη γνώση, —  κάτι πού σή
μερα φαίνεται ούτοπικό. Πρόκειται έδώ γ ιά  Ινα άπό τά προβλή
ματα πού στίς άναλύσεις γ ιά  τόν άνθρωπο τοΰ κομμουνiqioO άπο- 
φεύγονταν συστηματικά, άν καί είναι Ινα πρόβλημα πού, λόγω τής 
Αντικειμενικότητας τών διαδικασιών, στέκει πάνω άπό όποιοδήπο- 
τε συγκεκριμένο κοινωνικό σύστημα.

Τό ιδανικό τοΰ σοφοΰ τής άρχαιότητας —  τοΟ φιλόσοφου, «ά- 
ληθινοΰ φίλου τής σοφίας» —  καθώς καί τοΰ διανοητή τής ’Λνα-



γέννησης πού έπιδίωκε μιά πολύπλευρη γνώση, πού νά τοΟ δίνει 
μιά καθολική εικόνα τής πραγματικότητας, άνήκει, άπό πολύ και
ρό τώρα, στό παρελθόν. Σήμερα, δπως παρατήρησε πολύ I ξυπνά 6 
Μπέρτραντ Ράσελ, τείνουμε νά ξέρουμε δλο καί περισσότερα πράγ
ματα γ ιά  δλο καί πιό περιορισμένα προβλήματα καί πλησιάζει ή 
μέρα πού θά ξέρουμε τά πάντα γ ιά  τό τίποτε. Αύτό δέν όφείλεται 
στό δτι τάχα  οί άνθρωποι είναι σήμερα λιγότερο έξυπνοι οδτε 
στήν ταξική φύση τής κοινωνίας. Ή  διαδικασία αύτή ίχ ε ι άντικει- 
μενικό χαρακτήρα: τά δρια τών γνώσεών μας άπλώνονται καί κα
νένα άτομικό μυαλό δέν μπορεΐ π ιά  νά τ’ άγκαλιάσει.

Σέ μιά έποχή πλημμυρίδας άπό συγγράμματα τών ειδικών κλά
δων τής έπιστήμης πού κανένας, άκόμα καί στόν περιορισμένο το
μέα του, δέ μπορεΐ άπόλυτα νά παρακολουθήσει, σέ μιά έποχή πού 
ot άνθρώπινες γνώσεις δχι ·ιόνο άναπτύσσονται συνεχώς καί πολύ 
γοργά, άλλά βρίσκονται, πραγματικά, σέ μιά διαρκή έπανάστα- 
ση, ή έξειδίκευση τών έπιστημόνων, πού συνεχώς προχωρεί, άπο- 
τελεΐ μιά άντικειμενική διαδικασία πού έμφανίζεται τόσο στό σο
σιαλισμό δσο καί στό σύγχρονο καπιταλισμό.

’Από τή μιά μεριά ή διαδικασία αύτή είναι δχι μόνο άναγκαία 
άλλά καί προοδευτική γιατί χάρη σ’ αύτήν ή γνώση τοϋ κόσμου 
άπό τόν άνθριοπο πλουτίζεται, καί μεγαλώνει Ιτσι ή ικανότητά του 
νά έξουσιάσει αύτό τόν κόσμο καί νά τόν άλλάξει γ ιά  τό συμφέρον 
του. Ά λλά , άπό τήν άλλη μεριά, είναι άρνητική καί όπισθοδρομι- 
κή γιατί, κατακερματίζοντας τήν άνθρώπινη γνώση, καί θρυμματί
ζοντας τήν εικόνα πού Ιχου{ΐε γ ιά  τόν κόσμο σέ δλο καί χαλαρό
τερα (άν όχι καθόλου) συνδεόμενα μεταξύ τους κομμάτια, τεί
νει ν’ άνακόψει τήν πρόοδο τής γνώσης τοΰ άνθρώπου γ ιά  τόν κό
σμο, καί νά περιορίσει Ιτσι τήν ικανότητα τοΰ άνθρώπου νά κα
τανοήσει σωστά τό μηχανισμό αύτοΰ τοΰ κόσμου, νά τόν έξουσιά- 
σει καί νά τόν μεταβάλει. Τό πιό λυπηρό φαινόμενο άπό τήν άποψη 
αύτή είναι τό δλο καί βαθύτερα χάσμα πού άνοίγεται άνάμεσα στίς 
φυσικές επιστήμες καί τίς έπιστήμες τοΰ άνθρώπου. Έ χουμε, έπο
μένως, μιά διαδικασία πού, δπως συμβαίνει συχνά, χαρακτηρίζε
ται άπό άντιφατικές τάσεις, άλλά πού συνάμα —  κι αύτό είναι πο
λύ πιό σπάνιο —  ΐπ ιδρά άμεσα στή διαμόρφωση τής άνθρώπινης 
προσωπικότητας.

Τό πρόβλημα τής ένοποίησης τής έπιστήμης είναι Ινα άπό τά 
καίρια θέματα τών ήμεοών μας’ τά πιό φωτεινά πνεύματα, πού ε ί
ναι σέ θέση νά βλέπουν πέρα άπό τά στενά δρια τοΰ έπιστημονι- 
κοΰ τους έργαστηρίου, είναι άπογοητευμένα άπό τοΰτο τόν αύξα- 
νόμενο κατακερματισμό τής έπιστη]ΐονικής γνώσης. Δυστυχώς, 
έκτός άπό ήχηρά ώραΐα λόγια πάνω σ’ αύτό τό θέμα, τίποτε σχε
δόν δέν ίχ ε ι ειπωθεί ώς σήμερα πού νά Ιχε ι πρακτική άξία. Καί
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φοβοΰμαι δτι δέ μπορούμε νά ποϋμε μεγάλα πράγματα, άν δέν 
προσπαθήσουμε νά ξεχάσουμε τίς σημερινές δυνατότητες καί παίρ
νοντας ύπόψη τίς μελλοντικές προοπτικές ν’ άφήσουμε λιγάκι έ
λεύθερη τή φαντασία μας. "Αλλωστε, ή ιστορία τών έπιστημών 
μάς διδάσκει δτι πολλές φορές μερικές προβλέψεις γ ιά  τή μελλον
τική έξέλιξη άποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα τής έπιστημονικής 
προόδου.

Δέ μπορούμε νά Ισχυριστούμε δτι δέ γίνονται σήμερα προσπά
θειες γ ιά  τήν ένοποίηση τής έπιστήμης. Πρώτα πρώτα γίνονται 
πολλές σχετικές συζητήσεις καί δεύτερο καταβάλλονται προσπά
θειες νά συνέρχονται κατά διαστήματα οί ειδικοί διαφόρων συγγε
νικών έπιστημονικών κλάδων γ ιά  νά «συνεννοηθοΰν» καί νά έπε- 
ξεργααθούν Ινα κοινό έννοιολογικό δργανο. Αύτές οΐ συναντήσεις 
καταλήγουν γενικά σέ άποτυχία καί γρήγορη άποθάρρυνση καί ά- 
φήνουν —  σ’ έμένα τουλάχιστο —  καταθλιπτική έντύπωση, γ ια 
τί αποδείχνουν πόσα λίγα πράγματα έχουν νά ποΟν μεταξύ τους 
οΐ ειδικοί άπό συγγενικούς τομείς ή άκό|ΐα καί τοΰ ίδιου κλάδου 
(είχα τήν ευκαιρία νά τό διαπιστώσω λ.χ. στούς φιλόσοφους, τούς 

κοινωνιολόγους καί τούς γλωσσολόγους) καί πόσο δύσκολα μπο- 
ροΰν νά συνεννοηθούν μεταξύ τους.

Τ ί μπορούμε νά κάνουμε σ’ αύτό τόν τομέα; Διαβλέπω δυό δυ
νατότητες γιά  τή μελλοντική κοινωνία.

Ή  μιά συνδέεται μέ τήν ανάγκη καί τή δυνατότητα μιάς άλ- 
λαγής στό έκπαιδευτικό σύστημα. Τό σύστημα αύτό είναι σήμερα 
άπίστευτα συντηρητικό καί οί μεταρυθμίσεις πού είσήγαγε ό σο
σιαλισμός είναι άσήμαντες σέ σύγκριση μέ τίς καπιταλιστικές χώ 
ρες.

Καί πρώτα πρώτα ή γενική έκπαίδευση. Μόνο μιά ριζική άνα- 
|ΐόρφωση τών βάσεών της μπορεϊ νά μάς άπαλλάξει άπό τό μαρα
σμό πού έπέφερε δ κατακερματισμός σέ ειδικότητες τής γνώσης 
μας γ ιά  τόν κόσμο καί νά μάς φέρει κοντά στό ιδεώδες μιάς ένο- 
ποιημένης έπιστήμης καί στόν άρτιο, άπό τήν άποψη τών γνώσεων, 
άνθρωπο. ’Αλλά τόσο ή διάρκεια τής γενικής έκπαίδευσης δσο καί 
τό πρόγραμμά της άντιβαίνουν σ’ αύτό τό σκοπό.

Ή  σημερινή έκπαίδευση κα: άπό τήν άποψη τής διάρκειάς της 
καί άπό τήν άποψη τής δομής της είναι δμοια μέ τήν έκπαίδευση 
τών άρχών τοΰ 19ου αιώνα. 'Ωστόσο, άπό τή'/ έποχή έκείνη ώς 
σήμερα οί άνθρώπινες γνώσεις άναπτύχθηκαν τόσο πολύ ποιοτικά 
καί ποσοτικά, ώστε σήμερα ζοΰμε σ’ Ιναν δλότελα διαφορετικό κό
σμο. Αύτό τό γεγονός δέν άντανακλάται οδτε στή διάρκεια οδτε 
στά προγράμματα τής σχολικής έκπαίδευσης. ’Ακόμα καί σέ σύγ
κριση μέ τούς άρχαίους έλληνες, πού ήξεραν πολύ καλά δτι ή πα ι
δεία στόν τομέα τών καλών τεχνών (συμπεριλαμβανόμενος καί τής
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καλλιέργειας τοϋ λόγου, πού άγνοείται δλότελα σχεδόν στά σχο
λειά μας) ήταν Ινα άπό τά βασικά στοιχεία γ ιά  τή διάπλαση τοϋ 
όλοκληρωμένου Ιδεώδους άνθρώπου, τοϋ κ α λ ο ϋ κ’ ά γ  α - 
θ ο ϋ*. Ή  διέξοδος άπ’ αύτή τήν κατάσταση βρίσκεται —  δσο 
παράξενο καί άν φαίνεται αύτό —  στήν έπιστροφή σέ μιά ουτοπία 
τής Αρχαιότητας, πού σή)ΐερα μπορεΐ έπιτέλους νά γίνει πραγμα
τικότητα. Ό  Πλάτωνας άπαιτο&σε άπ’ αύτούς πού άναλαμβάνουν 
τή διεύθυνση τών κοινών ύποθέσεων —  έπομένως άπό 2να δλόκλη- 
ρο κοινωνικό στρώμα —  νά σπουδάσουν διάφορες έπιστήμες καί 
τέχνες ώς τά σαράντα τους χρόνια καί μόνο υστέρα άπ’ αύτό, πλού
σιοι σέ γνώσεις καί ώριμοι άπό τήν πείρα τής ζωής, θά τούς επι
τρεπόταν ν’ άσχοληθοϋν μέ τήν Ασκηση τής διακυβέρνησης. Ά λ λά  
πόσο άσήμαντη ήταν ή ποσότητα τών γνώσεων τήν έποχή τοΰ Π λά
τωνα συγκρινόμενη μίέ δσα χρειαζόμαστε νά μάθουμε σήμερα, ι
διαίτερα δταν έπιδιώκουμε νά διαμορφώσουμε ένα άρτιο καί καθο
λικό άνθρωπο!

Πρίν άπ’ δλα, έπομένως, πρέπει νά παραταθεί ή διάρκεια τής 
διδασκαλίας καί τών σπουδών κατά πολλά χρόνια, ώστε νά έξα- 
σφαλοστεί μιά στέρεη βάση γενικών γνώσεων γ ιά  τήν ειδίκευση 
πού Οά προχωρήσει έτσι δμαλά, χωρίς άκρωτηριασμό τής προ
σωπικότητας τοΰ άνθρώπου, δηλαδή χωρίς τή μετατροπή του σ’ 
Ινα στενά έξειδικευμένο «έπιοτημονικό τεχνίτη» μέ μονόπλευρη 
μόρφωση πού συχνά αγνοεί όδυνηρά τό καθετί άπό τούς άλλους το
μείς τής έπιστήμης καί τής ζωής. Αύτό, φυσικά, θ’ άπαιτήσει μιά 
ριζική μεταρύθμιση τών έκπαιδευτικών προγραμμάτων, πού πρέ
πει νά άποτελέσουν ενα άρμονικό -σύνολο σέ δλες τίς βαθμίδες καί 
νά συμπληρωθοΰν, προσεκτικά, μέ κείνους τούς κλάδους τής επι
στημονικής γνώσης πού δέ θ’ άποτελέσουν συστατικό μέρος τών 
μελλοντικών ειδικών σπουδών τοΰ φοιτητή (αύτό σημαίνει δτι θά 
έφαρμοστεΐ μιά ριζική Απομάκρυνση άπό τήν άρχή πού έπικρατεϊ 
τώρα στό έκπαιδευτικό σύστημα, τόσο στή μέση δσο καί στήν ά- 
νώτερη έκπαίδευση). 'Ιδιαίτερο πρόβλημα έπίσης άποτελεΐ τό πώς 
θά κατανοηθεΐ τό ζήτημα τής έπαφής μέ τή ζωή, μέ τήν πράξη, 
πού Ιχει ιδιαίτερη σημασία σέ μιά έποχή, δπου σπουδάζουν ώρι
μοι άνθρωποι, άν δέ θέλουμε νά τούς ακρωτηριάσουμε μέ άλλο 
τρόπο. "Ολα τοΰτα τά προβλήματα παραμένουν άνοιχτά, στό στά
διο τής ούτοπίας, δέν τά Ιχουμε άκόμα Αντιμετωπίσει πρακτικά. 
Π ρίν άπ’ δλα είναι άνάγκη νά συνειδητοποιήσουμε δτι πρόκειται 
γ ιά  π ρ α γ μ α τ ι κ ά  καί  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ι μ α  
καθήκοντα. ’Επίσης πρέπει νά ξέρουμε πόσο χρόνο θά χρειαστούν

* Ελληνικά ιτό κείμενο.
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ο! άναγ-χαϊες μεταρυΟμίσεις καί άν ή κοινωνία θά μποροΰσε νά 
διαθέσει αύτό τό χρόνο.

Είναι, πραγματικά, δυνατή αύτή ή παράταση τοϋ χρόνου σπου
δών τών μελών τή ; νέας κοινωνίας; Είμαι πεισμένος δτι δχι μόνο 
είναι δυνατή, άλλά καί άναγκαία, Ιφόσον ή κοινωνία θά βρεθεί 
σύντομα σέ μιά κατάσταση πού θά Εχει ν’ άντιμετωπίσει τό πρό
βλημα τοΰ έλεύθερου χρόνου. Αύτό συνδέεται άμεσα μέ τό θέμα 
τής αυτοματοποίησης πού άναφέραμε πιό πάνω. Ή  έπανάσταση 
στή σύγχρονη ίπιστήμη μάς δδήγησε στό κατώφλι μιάς νέας βιο
μηχανικής έπανάστασης, πράγμα πού τό ξέρουν δλοι, άν καί δέν 
έχουν δλοι άρκετή φαντασία ώστε νά ίραματισθοΰν, ίστω καί σέ 
γενικές γραμμές, τίς  συνέπειές της. Τό κύριο χαρακτηριστικό γνώ 
ρισμα αύτής τής έπανάστασης είναι ή αύτο|ΐατοποίηση πού θά κά
νει πράξη δχι μόνο τό φαινομενικά ούτοπικό αίτημα τής έξαφά- 
νισης τών διαφορών μεταξύ πνευματικής καί χειρωνακτικής έρ
γασίας, ή μεταξύ έργασίας στήν πόλη καί στήν ύπαιθρο, άλλά 
καί θά λυτρώσει τήν άνθρωπότητα άπό τήν κατάρα τοϋ ’Ιεχω 
βά: μέ τόν Ιδρώτα τοϋ προσώπου σου νά κερδίζεις τό ψωμί σου. 
Δέν είναι πολύ μακριά ό καιρός πού θά γίνει αύτό, κι έμεϊς άρ- 
γήσαμε —  σέ παγκόσμια κλίμακα —  νά σκεφτοϋμε σοβαρά γιά  
τίς ένδεχόμενες συνέπειές του. Δυσκολίες άπό τήν άνεργία τών 
άνθρώπων, πού ot αυτόματες μηχανές θά τούς άπομακρύνουν μαζι
κά άπό τή δουλειά τους, δέ θά Ιχουν μόνο ot καπιταλιστές. Καί ot 
κοινωνίες έκεΐνες πού άπαλλάχτηκαν άπό τήν ιδιοκτησία στά μέ
σα παραγωγής καί δέ φοβοϋνται τό φάσμα τής άνεργίας, θ’ άντι- 
μετωπίσουν τό μεγάλο πρόβλημα τοΰ έλεύθερου χρόνου, Ινα γ ε 
νικό δηλαδή πρόβλημα τής άνθρωπότητας, πού βρίσκεται σέ μιά 
νέα κατάσταση. Γιατί δέν είναι άπλό καί εύκολο νά ξαναγυρίσουμε 
σ’ Ινα βιβλικό παράδεισο. Ή  έργασία δέν είναι μόνο κατάρα, άλ
λά καί μ ιά  πηγή ικανοποίησης καί κανένας δέν ξέρει άν δ άνθρω
πος πού θ’ άπαλλαγεϊ άπ’ αύτή θά νιώθει εύτυχισμένος. Κανένας, 
έπίσης, δέν ξέρει άν χωρίς κατάλληλη διαπαιδαγώγηση δέ θά 
κάνει χρήση τοΰ έλεύθερου χρόνου του, Ιστω καί μόνο άπό άνία. 
Αύτό φαίνεται νά είναι, λογουχάρη, τό πρόβλημα τής σουηδικής 
νεολαίας, δπου ή άνεση καί ή εύημερία δδηγοΰν σέ παθολογικές 
καταστάσεις πού άποδείχνουν άπλώς δτι ή εύημερία μπορεΐ νά κα
ταντήσει συμφορά, δταν δέν ύπάρχουν ot κατάλληλες κοινωνικές 
συνθήκες. Μιά άλλη άπόδειξη γ ι’ αύτό άποτελεϊ τό γεγονός δτι 
μιά άπότομη συντόμευση τοΰ χρόνου έργασίας, δταν δέ γεμίζει 
μέ κατάλληλο περιεχόμενο τόν έλεύθερο χρόνο Ιχει σάν άποτέλε- 
σμα —  Ιδιαίτερα στή νεολαία —  μιά γοργή άνοδο τής Ιγκληματικό- 
τητας καί μάλιστα δχι μόνο στίς καπιταλιστικές χώρες. Κοντολο
γίς, γ ιά  νά λυθεί τό πρόβλημα τοϋ έλεύθερου χρόνου είναι άπόλυ-



τα άπαραίτητο νά καταρτιστοϋν είδικά προγράμματα μέ ένδια- 
φέρουσες καί κοινωνικά χρήσιμες ένασχολήσεις πού θά άπασχο- 
λοϋν τούς άνθρώπους στίς ώρες τής σχόλης τους. Τ ί τό πιό εύ- 
πρόσδεκτο, σ’ αυτές τίς συνθήκες, άπό ένα γενικό πρόγραμμα δια
παιδαγώγησης πού νά συνδέεται στενά μέ τήν πρακτική καί ν’ 
άποβλέπει στήν όλόπλευρη άνάπτυξη τής άνθρώπινης προσωπι
κότητας;

'Ο λ α  αύτά είναι δυνατό νά γίνουν, άπό κοινωνική μάλιστα ά
ποψη είναι άπαραίτητο νά γίνουν, δχι μόνο γ ιά  τήν άπασχόληση 
τών άνθρώπων πού τούς έχει άπομακρύνει άπό τήν παραγωγή 
ή αυτοματοποίηση, άλλά καί γ ιά  τή διάπλαση τής προσωπικότη
τας σύμφωνα μέ τίς άπαιτήσεις τής σοσιαλιστικής κοινωνίας. Ή  
άναγκαία μάλιστα μελέτη καί προετοιμασία γ ιά  τή λύση αύτοϋ 
τοΰ προβλήματος είναι κάτι πού έπείγει. Παραδεχόμαστε δτι δέν 
είναι ένα θέμα τής αύριανής μέρας, έχουμε σήμερα άλλες άμεσες 
έγνοιες, πού κάνουν τούς σκεπτικιστές νά χαμογελάνε μέ οίκτο, δ
ταν άκοϋν αύτές τίς συζητήσεις. Αύτοί, δμως, είναι άνόητοι σκε
πτικιστές, πολύ άνόητοι. Γιατί, δσοι δέ βλέπουν καί δέν καταλα
βαίνουν τίς μελλοντικές έξελίξεις, καί δέν είναι Ικανοί νά δραμα- 
τιστοΰν, μέ βάση τίς πραγματικές προϋποθέσεις —  ναί, νά δραμα- 
τιστοδν ρεαλιστικά τό μέλλον, αύτοί δέ δείχνουν οδτε σοφία οδτε 
αίσθηση τής πραγματικότητας, άλλά άπλούστατα στενότητα πνεύ
ματος. Δέν πρόκειται άπλώς γ ιά  ζήτημα μιάς μόνο γενιάς: τό 
έτος 2000 —  πού γ ι’ αύτό σκεπτόμενοι άνθρωποι άπ’ δλο τόν 
κόσμο έτοιμάζουν άπό τώρα ένα σχέδιο —  θά σημειώσει δχι μό
νο τό τέλος τής χιλιετηρίδας μας, άλλά θά είναι καί ή άρχή μιάς 
νέας έποχής. Βρισκόμαστε στίς παραμονές τής μεγαλύτερης έπα
νάστασης στήν ιστορία τής άνθρωπότητας καί δέν πρέπει νά άφή
σουμε νά μάς ξαφνιάσει. Γιατί, δπως είπαμε, ή εύημερία, πού γ ι’ 
αυτή ή κοινωνία δέ θά Ιχει προετοιμαστεί, μπορεί νά γίνει πη 
γή  δυσκολιών καί περιπλοκών, άν δχι καί δυστυχίας. ’Από τήν 
άποψη αύτή ή σοσιαλιστική κοινωνία έχει τήν έξαιρετική ευκαιρία 
ν’ άνοίξει συνειδητά Ινα νέο δρόμο γιά  όλόκληρη τήν άνθρωπό- 
τητα.

Αύτή δμως ή νέα προοπτική ρίχνει μιά έλπιδοφόρα άχτίδα στό 
φαινομενικά άπελπιστικό πρόβλημα τής άντίφασης άνάμεσα στή 
γενική πρόοδο τών άνθρώπινων γνώσεων καί τόν κατακερματισμό 
τους πού άπειλεϊ μέ άκρωτηριασμό τήν άνθρώπινη προσαιπικό- 
τητα.

Σ ’ αύτό προστίθεται κι Ινας άλλος παράγοντας πού —  τουλάχι
στο δσον άφορά τό δραμα τοΰ μέλλοντος —  μπορεί νά μάς βοη
θήσει. Εννοώ τούς ήλεκτρονικούς έγκεφάλους, δηλαδή τίς μηχα
νές μέ «μνήμη».
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‘Ενα μεγάλο πρόβλημα τού σημερινοϋ πολιτισμού, πού άρχίζει 
νά βαραίνει πολύ πάνω στήν άνθρώπινη προσωπικότητα καί στίς 
δυνατότητες άνάπτυξής της, είναι ό τεράστιος χείμαρρος πληροφο
ριών πού χρειάζονται γ ιά  τή συνεχώς αύξανόμενη γνώση τοϋ κό
σμου καί πού ξεπερνάει άπό τώρα τίς άφομοιωτικές δυνατότητες 
τοϋ άνθρώπινου έγκέφαλου. Μιά λύση είναι νά έμπιστευθοϋμε αύ
τή τή μάζα τών πληροφοριών στή «μνήμη» τών αύτόματων μη
χανών, πού θά τεθοϋν στή διάθεση τοϋ κάθε άνθρώπου, ένώ γιά  
τόν άνθρώπινο έγκέφαλο θά φυλάξουμε τήν άπαραίτητη δόση γ ε 
νικών γνώσεων καί τή λειτουργία τής πνευματικής «κατεργασίας». 
Γ ιά τήν ώρα αύτό τό πρόγραμμα είναι δχι μόνο νεφελώδες, άλλά 
καί δέ μπορεΐ νά συγκεκριμενοποιηθεί. Τ ί σημαίνει δτι ή αυτόμα
τη μηχανή θά άποθηκεύσει τίς πληροφορίες στή «μνήμη» της καί 
δτι ό άνθρωπος δέ θά χρειάζεται νά κρατήσει στή δική του μνήμη 
παρά μόνο γενικές πληροφορίες; Κι άν άκόμα δεχτοδμε δτι δ κα
τάλληλος προγραμματισμός τών «γενικών» πληροφοριών θά είναι 
κάτι σάν ένα είδος σύνθεσης τής γνώσης —  πού άποκτοΰν οί άν
θρωποι χάρη σέ μιά άδιάκοπη μελέτη —  μέ τά λεπτομερειακά δε
δομένα πού έχουν συλλέξει οί μηχανές, πάλι είναι συζητήσιμο τό 
άν καί ώς ποιό βαθμό μπορεΐ νά γίνει αύτό. Τό βέβαιο είναι, άπε- 
ναντίας, δτι οί ήλεκτρονικοί έγκέφαλοι άποτελοϋν ένα τεράστιας 
σημασίας βοηθητικό μέσο γ ιά  τή συμπλήρωση τών άνθρώπινων 
γνώσεων καί δτι ή τελειοποίηση αύτών τών μηχανών μπορεΐ νά 
διανοίξει νέες άπρόβλεπτες ώς τώρα δυνατότητες. Όπωσδήποτε, 
αύτό άποτελεΐ μιά άκόμα ένδειξη δτι τά δύσκολα προβλήματα τής 
δλόπλευρης άνάπτυξής τής άνθρώπινης προσωπικότητας μποροϋν 
νά βροϋν μιά νέα καί ένδιαφέρουσα λύση στό μέλλον. ’Αξίζει τόν 
κόπο νά έπισημάνουμε αύτά τά προβλήματα, έστω καί μόνο γ ιά  νά 
συγκρατηθεΐ τό ένδιαφέρον μας γ ι’ αύτά.

Τά  προβλήματα τοϋ άτόμου —  έπομένως καί τά προβλήματα τοϋ 
άτόμου στόν κομμουνισμό —  κορυφώνονται στό έρώτημα γ ιά  τό νό
ημα τής ζωής. Τό άνθρώπινο άτομο «υπάρχει» δσο καιρό ζεΐ. Τ ά  
προβλήματα έπομένως πού τό άφοροϋν έγκλείονται σ’ ένα κύκλωμα 
πού άρχίζει μέ τή γέννηση καί τελειώνει μέ τό θάνατο. Τ ά  έρω- 
τήματα τά σχετικά μέ τή ζωή καί τό νόημά της, άν καί είναι τίς 
πιό πολλές φορές άόριστα καί διφορούμενα, άνήοουν άπό πολλές 
άπόψεις στά πιό σοβαρά έρωτήματα πού θέτει δ φιλοσοφικός στο
χασμός γ ιά  τόν άνθρωπο. ’Αλλά τί έχουν άκριβώς στό νοϋ αύτοί 
πού θέτουν τέτια έρωτήματα;

Ό ποιος άναρωτιέται γ ιά  τό νόημα τής ζωής, ένδιαφέρεται πρίν 
άπ’ δλα γ ιά  τήν ά ξ ί α  τ ή ς  ζ ω ή  ς, δηλαδή άν άξίζει τόν 
κόπο νά ζεΐ κανείς.
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Τό έρώτημα είνα πολύ παλιό —  άσχετα άπό τό άν αύτός πού 
τό θέτει Ιχε ι στά σοβαρά τήν πρόθεση νά βγάλει πρακτικά συμπε
ράσματα άπό μιά άρνητική άπάντηση ή άν ρωτάει μάλλον γ ιά  νά 
μπορέσει γκρινιάζοντας ν’ άνακουφιστεϊ. “Ετσι διαβάζουμε στή Β ί
βλο: «Ματαιότης ματαιοτήτων τά πάντα ματαιότης». Οί στωικοί, 
άπό τήν άλλη μεριά, υποστήριζαν δτι τούς άνθρώπους δέν πρέπει 
νά τούς παρηγορούμε γ ιά  τόν άναπόφευκτο θάνατο, άλλά άντίθετα 
πρέπει νά τούς δείχνουμε γ ιά  ποιό λόγο πρέπει νά ζοϋν.

"Οπως κι άν έχουν τά πράγματα, ό θάνατος άποτελεϊ τό πιό 
ισχυρό κίνητρο γ ιά  στοχασμούς πάνω στό νόημα τής ζωής, είτε 
πρόκειται γ ιά  τόν έπικείμενο δικό μας θάνατο ή πιό συχνά γ ιά  τό 
θάνατο ένός άγαπημένου προσώπου. Π αρά τόν άναμφισβήτητο φό
βο πού νιώθουν οί άνθρωποι στήν ιδέα τοΟ θανάτου, ύποφέρουν συ
χνά περισσότερο άπό τό χωρισμό πού προκαλεΐ δ θάνατος ένός ά
γαπημένου προσώπου: ό άνθρωπος φοβάται τό δικό του θάνατο 
σάν Ινα ένδεχόμενο, έν<3> τό θάνατο άγαπημένων του προσώπων 
τόν νιώθει σάν Ινα πραγματικό γεγονός σέ δλη του τή φρικαλεό
τητα. Πραγματικά, μόνο μπροστά στό θάνατο τοΟ άλλου δ άνθρω
πος συνειδητοποιεί τήν πραγματικότητα τοϋ δικού του θανάτου. 
"Αν τά πράγματα ήταν διαφορετικά, άν δ άνθρωπος ζοΰσε συνεχώς 
έχοντας έπίγνωση τοΰ άμείλικτου πλησιάσματος τοΰ θανάτου, θά 
έχανε, άσφαλώς, τά λογικά του. Προϋπόθεση τής δμαλής ζωής 
είναι νά συνειδητοποιούμε σέ έξαιρετικές μόνο περιστάσεις τή φυ
γή  τοΰ χρόνου (πού είναι δμως τό ζωογόνο αίμα πού τρέχει άπό τίς 
φλέβες μ α ς) . Ό  Νικολάι Κούζμιτς στό έργο τοΰ Ρίλκε «Σημειω
ματάριο τοΰ M altc - Laurids Brigge» είναι άνίκανος νά ζήσει άπό 
τή στιγμή πού συνειδητοποιεί τή ροή τοΰ χρόνου καί τήν άξια

Τό έρώτημα « ά ξ ί ζ ε ι  ν ά  ζ ε ϊ  κ α ν ε ί ς ; »  δέν τό 
θέτουμε ώστόσο μόνο δταν σκεφτόμαστε τό θάνατο πού μέ τό άνα- 
πόφευκτό του θέτει ύπό άμφισβήτηση δλες τίς προσπάθειες καί τίς 
πράξεις τοΰ άτόμου, ιδιαίτερα δταν τίς βλέπουμε στό φώς τής άτο
μικής ζωής σάν πλαίσιου άναφοράς γ ιά  κάθε έκτίμηση καί άξιο- 
λόγηση. Τό έρώτημα προκαλεϊται καί άπό τό σωματικό ή ψυχικό 
πόνο δταν μάλιστα φαίνεται πώς είναι άδικος. Γιατί νά ύποφέρω; 
’Αξίζει τόν κόπο;

Καταλαβαίνουμε τώρα καλύτερα τή σημασία πού έχει αύτή ή 
διατύπωση τοΰ έρωτή|ΐατος γ ιά  τό νόημα τής ζωής καί πού ΐσο- 
δυναμεΐ μέ τό έρώτημα: άξίζει νά ζοΰμε; Ά λ λά  τί άπάντηση νά 
δώσουμε; Πώς νά θεμελιώσουμε αύτή τήν άπάντηση ώστε νά γ ί
νει πειστική γ ιά  τούς άλλους;

’Εμάς, φυσικά, μάς ένδιαφέρει ή θετική άπάντηση, πού στηρίζε
ται στήν πεποίθηση δτι παρόλο πού δ θάνατος είναι άναπόφευκτος,
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παρόλο πού είναι Αναπόφευκτη ή όδύνη —  Ιδιαίτερα άπό τό θά
νατο ένός Αγαπημένου προσώπου —  άξίζει νά ζοΰμε καί μέ τήν 
ϊννοια αύτή ή ζωή ϊχ ε ι νόημα. Ά λ λά  γ ιατί; Πρέπει ν’ Απαντή
σουμε καί σ’ αύτή τήν έρώτηση άν θέλουμε νά πείσουμβ Ιναν άλλο 
κι άν δέ θέλουμε νά μείνει ή Απάντησή μας μόνο έκφραση άβάσι- 
μων προσωπικών συναισθημάτων.

Βλέπουμε, τώρα, καθαρά πόσο όλισθηρό είναι τό ϊδαφος πού 
πατοΰμε καί πόσο διαφέρει δ τρόπος πού σκεφτόμαστε δχι μόνο 
άπό τίς  θετικές ή έμπειρικές έπιστήμες, άλλά καί άπό τή γνω- 
σιολογική ή όντολογική ϊρευνα πού βασίζεται στίς ειδικές έπι- 
στήμες. Στίς έπιστήμες πού χρησιμοποιούν τόν παραγωγικό δια
λογισμό μποροϋμε νά μιλοϋμε γ ιά  βεβαιότητα, στίς έμπειρικές έ
πιστήμες γ ιά  πιθανότητα, πού διαφέρει άνάλογα μέ τό βαθμό βα- 
σιμότητας, άλλά στηρίζεται πάντοτε σέ γεγονότα. Τό ϊδιο Ισχύει, 
άν καί σέ διαφορετικό βαθμό καί σέ άλλη μορφή, γ ιά  τήν έπι- 
στημονική φιλοσοφία. Ή  κατάσταση, δμως, είναι διαφορετική στό 
ζήτημα πού ιιάς ένδιαφέρει: γ ιατί δ σκοπός δέν είναι νά διαπι
στώσουμε δτι δρισμένοι ισχυρισμοί μας άληθεύουν ή δχι, άλλά πρό
κειται γ ιά  έκτιμήσεις και Αξιολογήσεις. Καί σ’ αύτό τόν τομέα 
είναι συζητήσιμο άν είναι δυνατό νά περάσουμε αίτιολογημένα ά
πό τήν περιγραφή στήν άξιολογική κρίση. Δέ σκοπεύω, έδώ, νά 
λύσω τά θεωρητικά προβλήματα τής άξιολογίας, θέλο) μόνο νά 
ύπογραμμίσω. πόσο διαφορετικά είναι τά προβλήματα πού μάς ά- 
πασχολοϋν καί πόσες πρόσθετες δυσκολίες προκύπτουν άπ’ αύτά.

"Ενας νεοθετικιστής μπορεί σέ τοΰτο τό σημείο '/ά μοΰ άντιτεί- 
νει δτι οί ισχυρισμοί μου καί οί έκτιμήσεις μου δέν είναι θεμελιω
μένοι πάνω σέ έπαληθεύσιμα γεγονότα καί δτι κινδυνεύω νά γλ ι
στρήσω στόν υποκειμενισμό. Καί θά ϊχ ε ι,  χωρίς ά;ιφιβολία, δίκιο. 
Συνάμα, δμως, δέ θά ϊχ ε ι δίκιο, άν θέλει, πάνω σ’ αύτή τή βάση, 
νά θεωρήσει τό πρόβλημα σάν ψευδοπρόβλημα καί ν’ Απαγορεύσει 
τήν έξέτασή του. Γιατί σ’ αύτή τήν περίπτωση θά θεωροϋσε άπλού- 
στατα σάν δεδομένο αύτό πού χρειάζεται άπόδειξη: θά δεχόταν, 
έξ δρισμοϋ, ϊνα  κριτήριο γ ιά  τό τί ϊχ ε ι νόημα καί τί είναι επι
στημονικό, πού άπό τήν άρχή θά προδικάζει τό ζήτημα.

Στήν πραγματικότητα, ό φιλόσοφος πού άσχολείται, λ .χ ., μέ τό 
νόημα τής ζωής, χρησιμοποιεί στίς άναλύσεις του Ινα τρόπο δια
φορετικό άπό τή μέθοδο τών φυσικών έπιατημών. ’Ο φ ε ί λ ε ι  
νά τό κάνει αύτό γ ιατί τοΰ τό ύπαγορεύει τό ϊδιο τό άντικείμενο 
τοΰ ένδιαφέροντός του. Τοΰτο δέ σημαίνει, ώστόσο, δτι δ τέτιος 
τρόπος του ένέργειας είναι παράτυπος ή άνεπιστημονικός. Καί αύ
τός γενικεύει τά  Εμπειρικά δεδομένα, καί αύτός στηρίζεται στά δε
δομένα διαφόρων έπιστημών, δπως ή κοινωνιολογία καί ή ψυχολο
γία . ’Ενεργεί, δμως, διαφορετικά γ ιατί, δπως είπαμε, δέν περι
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γράφει μόνο άλλά καί άξιολογεί. Κ αί δταν κανείς άξιολογεΐ πρέ
πει νά διαλέξει καί ένα πλαίσιο άναφοράς, μιά κλίμακα άξιών. Φυ
σικά ή έπιλογή δέν είναι αύθαίρετη, προσδιορίζεται κοινωνικά. 
Ώστόσο, 6 κοινωνικός προσδιορισμός δέν έξαντλεΐ τό ζήτημα. ’Ε 
πενεργούν έπίσης καί άλλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανόμενοί τοΟ 
ψυχολογικοϋ καί τοϋ φυσιολογικοΰ, πού συνδέονται μέ τό δοσμένο 
πρόσωπο καί εΙσάγουν έτσι Ινα καθαρά άτομικό στοιχείο. Αύτό 
συμβαίνει, άλλωστε, μέ τή μιά ή τήν άλλη μορφή, παντού δπου 
μπαίνει ζήτημα έπιλογής, άκόμα καί στήν έπιλογή μιάς γενικής 
κοσμοθεωρίας. Έ τ σ ι, δέν είναι |ΐόνο 6 διανοητικός παράγοντας πού 
παρεμβαίνει άλλά καί δ συγκινησιακός. Επομένως, τό ύποκειμενι- 
κό στοιχείο έμφανίζεται καθαρά καί μάλιστα μέ μιά άλλη μορφή 
καί σέ μεγαλύτερο βαθμό άπ’ δ,τι λ .χ. στή μεθοδολογία τών φυσι
κών έπιστημών.

Αύτός είναι καί δ λόγος πού διαφέρει καί ή  διαδικασία τής γε 
νίκευσης: ή άπόσταση άνάμεσα στά έμπειρικά διαπιστωμένα γε
γονότα καί τή φιλοσοφική τους γενίκευση είναι μεγαλύτερη καί 
γ ι’ αύτό είναι μεγαλύτερη καί ή δυνατότητα διαφορετικών έρ- 
μηνειών καί άπόψεων. Σ ’ αύτό τόν τομέα ή μέθοδος τοΟ φιλόσοφου 
μοιάζει περισσότερο μέ τή μέθοδο ένός σοφοϋ τής άρχαιότητας πού 
στοχάζεται πάνω στήν άνθρώπινη ζωή, παρά μέ τή μέθοδο τοϋ 
φυσιοδίφη πού χρησιμοποιεί τό πείραμα, γ ιατί άπλούστατα δ τρό
πος ένέργειας τοϋ τελευταίου έλάχιστα χρησιμεύει σ’ αύτή τήν πε
ρίπτωση. Έ χουμε νά κάνουμε έδώ μ’ Ινα έντελώς διαφορετικό το- 
•ιέα άνάλυσης, πού δέν προσφέρεται στήν Ιρευνα μέ τίς μέθοδες τών 
θετικών έπιστημών, τουλάχιστο μέ τό σημερινό έπίπεδο τών γνώ- 
σεών μας (καί άαφιβάλλω άν δποιαδήποτε πρόοδος τών έπιστημών 
θά μπορέσει ν’ άλλάξει κάτι άπ’ αύτή τήν άποψ η).

Αύτό, φυσικά, είναι δυσάρεστο. Προσωπικά θά προτιμούσα νά 
μπορούσα|ΐε νά πούμε κάτι π·.ό βέβαιο καί άποφασιστικό σ’ αύτό 
τόν τομέα. Δυστυχώς δέ μποροΰμε. ’Αλλά τό δυσάρεστο τοϋτο γε
γονός δέν έξαφανίζει τό πρόβλημα οδτε μειώνει τή σημασία του. 
Κ αί δποιος, «άγανακτισμένος» άπό τοϋτο τόν άσαφή καί άβέβαιο 
χαρακτήρα τοϋ προβλήματος, τό προσπερνάει καί στό δνομα τής 
έπιστήμης τοΰ γυρίζει τίς πλάτες, θά ήττηθεΐ άπό τόν άντίπαλο 
πού είναι έτοιμος ν’ άδράξει τό πρόβλη|ΐΛ —  ϊστω κι άν συχνά τό 
παρουσιάζει διαστρεβλωμένα. Ά λλω στε, δέ'/ ύπάρχει καμιά συν
ταγή γ ιά  άπόλυτη έπιστημονικότητα στό χειρισμό καί τήν Ερευνα 
τών διαφόρων προβλημάτων. Μόνο μιά βασική άρχή πρέπει νά 
τηροϋμε πάντοτε: όφείλουμε νά τά πραγματευόμαστε μέ δσο τό 
δυνατό πιό Επιστημονικό πνεϋμα, δηλαδή δσο Επιτρέπει τό έπίπε
δο δπου Εφτασε σ’ αύτό τόν τομέα ή έπιστήμη. Γ ι’ αύτό, άκριβώς 
δ φιλόσοφος δταν έξετάζει τό πρόβλημα τοϋ νοήματος τής ζωής
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πρέπει νά περιορίζεται στό νά προτείνει μιά έπιλογή άνάμεσα σέ 
δρισμένες λύσεις. Πρέπει νά καταλαβαίνει δτι τοϋτο τό θέμα δέν 
έπι-δέχεται μιά κοφτή καί άναντίρητη άπόφαση.

Ά ν  αύτό δέν είναι Επιστημονική φιλοσοφία δέν Ιπεται, ώστόσο, 
δτι είναι —  δπως νόμιζαν ot νεοθετικιστές —  μή έπιστημονική φ ι
λοσοφία. Μιά τέτια αντιπαράθεση «έπιστημονικοϋ» καί «μή έπιστη- 
μονικοϋ» δέν Εχει, άπλούττατα, νόημα σ’ αύτή τήν περίπτωση, 
γ ιατί βρισκόμαστε σ’ Ινα τομέα τής φιλοσοφίας δπου πρέπει νά 
χρησιμοποιούνται άλλα κριτήρια. Εξίσου σφαλερό θά ήταν άπό 
τήν άποψη τής λογικής, άν άπό τήν άρνητική άπάντηση στό έρώ
τημα: «είναι τετραγωνική ή άγάπη;», βγάζαμε τό συμπέρασμα 
δτι ή άγάπη είναι μή τετραγωνική.

Είπαμε πιό πάνω δτι δ φιλόσοφος πού στοχάζεται πάνω σέ προ
βλήματα, δπως τό νόημα τής ζωής, μοιάζει μέ τό σοφό τής άρχαιό- 
τητας. ’Αλλά δ σοφός δέν είναι τό ίδιο μέ τόν έιπκπήμονα. Έ  σοφία 
καί ή έπιστήμη συμπορεύονται <συνήθως, άλλά δέν είναι τό ίδιο. 
Ό  έπκκήμονας είναι Ινας άνθρωπος πού άπόκτησε γνώσεις γ ιά  
δρισμένο τομέα τής πραγματικότητας. Ό  σοφός είναι Ινας άνθρω
πος μέ νοημοσύνη καί πείρα, ιδιαίτερα δσο άφορά τά προβλήματα 
τών σχέσεων μέ τούς άλλους άνθρώπους. ΜποροΟ)ΐε νά ποϋμε —  
τό δείχνει άλλωστε ή πράξη —  δτι μπορεΐ θαυμάσια νά είναι κα
νείς έπιστήμονας, πολύ μορφωμένος σ' Ινα είδικό τομέα, χωρίς νά 
είναι σοφός οδτε μέ τήν έννοια τής γενικής νοημοσύνης, ούτε μέ 
τήν Ιννοια τής πείρας τής ζωής καί τής Ικανότητας νά ένεργεΐ 
σωστά καί νά συζεΐ μέ τούς άλλους άνθρώπους. Αντίστροφα, μπο- 
ρεί κανείς νά είναι συνετός άνθρωπος —  Ινας σοφός —  χωρίς νά 
έχει γνώσεις σ’ Ινα είδικό τομέα.

Στήν περιοχή πού μάς ένδιαφέρει δ φιλόσοφος συμπεριφέρεται 
περισσότερο σάν σοφός παρά «άν έπιστήμονας. Ot φιλοσοφικοί του 
στοχασμοί χαρακτηρίζονται σάν «σοφοί - μή σοφοί», «χρήσιμοι 
γ ιά  τούς άνθρώπους - μή χρήσιμοι», κλπ., καί δχι σάν «Επιστημονι
κοί - μή Επιστημονικοί». Δέν ύπάρχει τίποτε τό ύποτιμητικό σ’ αύ
τή τήν άξιολόγηση. Πρόκειται, άπλούστατα, γ ιά  Ινα διαφορετικό 
τομέα τής γνώσης.

Σέ δρισμένες καταστάσεις Ινας σοφός καί μέ πείρα τής ζωής 
άνθρωπος είναι πιό χρήσιμος γ ιά  τούς συνανθρώπους του. "Ενας 
φιλόσοφος πρέπει, έπομένως, νά είναι δχι μόνο μορφωμένος, άλλά 
καί σοφός άνθρωπος. Τό έπιστημονικό στοιχείο, άλλωστε, δέν έξα- 
φανίζεται δλότελα καί σ’ αύτή τήν περίπτωση. Ή  γνώση, μιά εί- 
δικοϋ τύπου γνώση, β ο η θ ά ε ι  στούς στοχασμούς γ ιά  τή ζωή 
τών άνθρώπων καί στίς σχέσεις μαζί τους. Έ  άπάντηση σέ έρω- 
τήματα τοϋ τύπου «ποιό είναι τό νόημα τής ζωής;» έξαρτιέται άπό 
διάφορους παράγοντες, άλλά κυρίως άπό τήν κοσμοθεωρία τοϋ προ



σώπου πού στοχάζεται πάνω σ' αύτά. ’Εδώ, έπομένως, ύπάρχει μιά 
συνάφεια μέ τίς άπόψεις πού μπορούμε νά χαρακτηρίσουμε «έπι- 
στημονικές» ή «μή έπιστημονικές». Ά μεσ α , δμως, —  τό ξαναλέμε
—  δ χαρακτηρισμός «έπιστημονική άποψη» ή «μή έπιστημονική 
άποψη» δέ μπορεί νά άναφέρεται ούτε στή θετική θέση δτι ή ζωή 
Ιχε ι νόημα, δτι δηλαδή άξίζει νά τή ζε ί κανείς, οδτε στήν άρνηση 
αύτής τής θέσης.

’Αλλά άς ξαναγυρίσουμε στό κύριο πρόβλημα: ποιά άπάντηση 
μποροϋμε νά δώσουμε στό έρώτημα γ ιά  τό νόημα τής ζωής (δπως 
τό έρμηνεύσαμε πιό πάνω) καί πώς μποροϋμε νά θεμελιώσου|ΐε αύ
τή τήν άπάντηση;

Είναι αύτονόητο δτι αύτό έξαρτιέται άπό τό φιλοσοφικό πλαίσιο 
μέσα στό δποΐο θέλουμε νά λύσουμε τό πρόβλημα. Είπαμε πιό πά 
νω δτι ή άποψη γ ιά  τό πρόβλημα πού μάς ένδιαφέρει έδώ έξαρτιέ- 
ται άπό πολλούς παράγοντες, κυρίως δμως άπό τήν κοσμοθεωρία 
τοϋ προσώπου πού στοχάζεται πάνω σ’ αύτό.

Ά ν  Ινας άνθρωπος πιστεύει στό θεό, ή λύση είναι άπλή: ή 
ζωή Ιχε ι πάντοτε νόημα (δηλαβή κάτω άπό δποιεσδήποτε συνθή
κες άξίζει νά τή ζοϋμε), γιατί άκόμα καί τά βάσανα, δ πόνος καί 
δ θάνατος άποτελοΟν μέρος τοϋ σχεδίου ένός ύπέρτατου δντος, πού 
θά μάς άνταμείψει γ ι’ αύτά στόν άλλο κόσμο ή πού μάς τά έπέ- 
βαλε σάν τιμωρία γ ιά  τά άμαρτήματά μας σ’ αύτό τόν κόσμο. Πρέ
πει νά παραδεχτούμε δτι, δπως σέ πολλές άλλες περιπτώσεις Ιτσι 
καί σ’ αύτή, είναι βολικό νά πιστεύεις στό θεό : τά  πιό δύσκολα 
ζητήματα γίνονται έξαιρετικά άπλά. Τό τίμημα, δμως, γ ι’ αύτή 
τή «βολικότητα» είναι πολύ ύψηλό: ή θυσία τής έπιστημονικής 
τοποθέτησης. Γ ι’ αύτόν άκριβώς τό λόγο δυσκολευόμαστε δλο καί 
περισσότερο νά δεχτοϋμε αύτή τήν «άνετη» καί βολική λύση.

Ά ν  δμως ή τοποθέτησή μας είναι μή θρησκευτική, τότε, άνε- 
ξάρτητα άπό τή φιλοσοφική μας άποψη, δέ μποροϋμε νά δώσου
με στό έρώτημα γ ιά  τό νόημα τής ζωής δποιαδήπστε γενική ά
πάντηση, δεσμευτική γ ιά  δλες τίς περιπτώσεις. Ή  άπόφανση, άν 
σέ μιά συγκεκριμένη περίπτωση άξίζει νά ζοϋμε, έξαρτιέται άπό 
τήν κρίση μ α ς 'γ ιά  τίς συνθήκες καί τίς προοπτικές τής ζωής. 
’Εδώ, δμως, τόν τελευταίο λόγο τόν Ιχε ι πάντοτε τό Ενδιαφερόμε
νο άτομο. Ή  άξιολόγηση αύτή πρέπει νά παίρνει ύπόψη δλες τίς 
άτομικά βιωμένες έμπειρίες, πού κανείς άλλος, δμως, δέ μπορεί νά 
τίς άθροίσει καί νά τίς σταθμίσει έκτός άπό τό ίδιο τό ένδιαφερόμενο 
άτομο. Οί συνάνθρωποί του μποροϋν μόνο νά τό βοηθήσουν νά κά
νει αύτό τόν Ισολογισμό τών θετικών στοιχείων καί τών άρνητικών, 
ύπενθυμίζοντάς του καθετί πού στή ζωή Ιχε ι θετική άξία, πράγμα 
πού τό άτομο μπορεί εδκολα νά ξεχάσει κάτω άπό τήν έπίδραση 
μιάς Ιδιαίτερης συγκίνησης: δτι μιά φορά ζε ί κανείς, δτι δ χρό
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νος Απαλύνει τόν πόνο, δτι έχουμε καθήκοντα πρός τήν κοινωνία 
καI τούς δικούς μας κλπ. Αύτό είναι δλο καί δλο πού μποροΰμε 
νά κάνοι>με, τίποτε περισσότερο.

Πράγματι, έφόσον δέ δεχόμαστε τίς άπόλυτες ήθικές έντολές, 
πού εΓναι κατά βάθος θρησκευτικές (άνεξάρτητα άν άναγνωρίζου- 
με ή δχι τήν ύπαρξη ένός ύπέρτατου δντος), δέ μποροΰμε νά προε
ξοφλήσουμε τήν άπάντηση τοΰ δοσμένου άτόμου, δέ μποροΰμε νά 
κάνουμε έμεΐς, γ ι ά  λ ο γ α ρ ι α σ μ ό  τ ο υ ,  μιά έπι
λογή, πού μόνο δ Γδιος είναι σέ θέση νά τήν κάνει. Τό πολύ πο
λύ μποροΰμε νά ποΰμε: στή θέση σου θά έκανα αύτή τήν έπιλο
γή . Τίποτε περισσότερο.

Ά λ λά  δποιος άναρωτιέται γ ιά  τό νόημα τής ζωής, άναρωτιέται
—  κατά δεύτερο λόγο —  γ ιά  τό σ κ ο π ό  τής ζωής, δηλαδή 
γ ιατί ζεϊ. Αύτό τό έρώτημα συνδέεται μέ τό πρώτο —  άξίζει νά 
ζε ϊ κανείς; — , ώστόσο, είναι κάπως διαφορετικό. ΕΓναι μ ιά  πρα
κτική, πιό σημαντική καί ένδιαφέρουσα παραλλαγή τοΰ έρωτήμα- 
τος γ ιά  τό νόημα τής ζωής.

Τό έρώτημα αύτό τό θέτει στόν έαυτό του δ καθένας πού τόν 
τυραννάει τό πρόβλημα τοΰ π ώ ς  πρέπει νά ζεΐ. Γιατί ή συμ
περιφορά μας, ιδιαίτερα σέ δύσκολες, συγκρουσιακές καταστάσεις 
τής ζωής μας, έξαρτιέται άπό τό σκοπό πού νομίζουμε δτι έχει ή 
ζωή μας, άπό τόν τρόπο έπομένως πού δρίζουμε τήν Ιεραρχία 
τών άξιών της, άπό τό τί μποροΰμε νά πετύχου;ιε μέ τή δράση μας 
ή μέ τήν παράλειψή της.

Φυσικά, αύτό Ισχύει κυρίως γ ιά  άνθρώπους πού συνειδητά στο
χάζονται πάνω σ’ αύτά τά προβλήματα. ’Αλλά καί στίς περιπτώσεις 
έκεϊνες δπου έξαιτίας τής άγωγής —  στήν εύρύτατη σημασία τής 
λέξης —  οί άνθρωποι Επηρεάζονται αυθόρμητα άπό προσωπικά 
πρότυπα, άνακύπτει —  άν καί έμμεσα —  τό πρόβλημα τοΰ «νοή
ματος τής ζωής» καί ή έπίδραση τής μιάς ή τής άλλης λύσης, 
πού δίνεται σ’ αύτό. Γ ιατί αύτές τίς λύσεις δέν τίς βρίσκουμε 
μόνο σέ έπιστημονικά έργα καί πραγματείες, άλλά καί στήν έμ
πρακτη συμπεριφορά τοΰ ήρωα, πού θυσιάζει τή ζωή γ ιά  κάποιο 
Ιδανικό, τοΰ προδότη πού γ ιά  τό χρήμα συνεργάζεται μέ τόν έχ- 
θρό, τοΰ άνθρώπου πού «ιάχεται γ ιά  τήν άλήθεια καί θυσιάζει γ ι’ 
αύτήν τό προσωπικό του συμφέρον, τοΰ καιροσκόπου πού ξεχνάει 
τίς πεποιθήίσεις του γ ιά  ν’ άποσπάσει τήν εδνοια τών άνωτέρων 
του κλπ., κλπ.

"Ετσι, άν κάποιος μάς ρωτήσει γ ιά  τό νόημα τής ζωής, άν μάς 
ζητήσει μιά άπάντηση στό έρώτημα ποιός πρέπει νά εΓναι δ κύ
ριο; σκοπός τής ζωής, σέ ποιά έπομένως θεμελιώδη άρχή πρέπει 
νά υποτάσσονται δλες μας οί πράξεις, μέ άλλα λόγια πώ ; πρέπει 
νά ζοΰμε, αύτό σημαίνει δτι θέλει νά μάθει τή γνώμη μ α ς  γ ι’
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αύτό τό θέμα καί τούς λόγου;, δπου τή στηρίζουμε. Αύτή ή περί
πτωση είναι διαφορετική άπό τήν πρώτη, δπου μδς ζητοϋσαν νά 
Αποφασίσουμε γ ιά  κάποιον άλλο σ’ ένα πρόβλημα, δπου μόνο δ 
ίδιο; μπορεί ν’ Αποφασίσει. Σέ τούτη δμως τήν περίπτωση δχι μό
νο μπορώ ν’ Απαντήσω σέ δ,τι άφορα στό κάτω κάτω τή γνώμη 
μου, Αλλά μπορώ έπίσης καί όφείλω νά Αναπτύξω τά έπιχειρήματά 
μου, νά κάνω δηλαδή 2να είδος προπαγάνδας ύπέρ τής άποψής 
|ΐου.

Άκόμα μιά φορά πρέπει νά ξεχωρίσουμε τήν άποψη έκείνου πού 
πιστεύει στό θεό  καί τήν άποψη έκείνου πού δέν πιστεύει, γιατί 
δχι μόνο διαφέρουν, άλλά βρίσκονται καί σέ τελείως διαφορετικά 
έπίπεδα σκέψης.

Ά π ό  τήν άποψη τής θρησκευτικής π ίστη; τό πρόβλημα είναι 
πάλι Απλό καί «βολικό»: δ άνθρωπος δέ χρειάζεται νά σκέφτεται, 
γ ιατί έτερόνομοι κανόνες —  πού πηγάζουν Ιξω Απ’ αύτόν, Από τό 
θεό  —  τόν ύποχρεώνουν νά Υπακούει σ’ αύτούς. Αύτοί ot κανόνες 
καθορίζουν γ ιά  τόν άνθρωπο τό σκοπό μιας άξιας γ ι’ αύτόν ζωής, 
τοϋ διδάσκουν, έπομένως, τό νόημα τής ζωής, μέσα σέ τοϋτο τό 
πλαίσιο. Αύτό είναι δλο. Δέν ύπάρχουν προβλήματα, ύπάρχει μόνο 
ή άνάγκη μι5.ς έρμηνείας τών θεϊκών κανόνων πού μΛς «Αποκα- 
λύφθηκαν». ΦυσικΑ μποροϋμε νά Αντιτάξουμε τό έπιχείρημα δτι 
αύτοί ot κανόνες έχουν Ανθρώπινη προέλευση: δέ δημιουργεί δ 
θεός τόν άνθρωπο, άλλά 6 άνθρωπος τό θεό  καθ’ δμοίωσή του. 
Ά λλά , δταν 2χου*ιε νά κάνουμε μέ έναν πού τό πνεϋμα του είναι Α
διαπέραστο Από λογικά έπιχειρήματα ή πού τά Απορίπτει πεισμα
τικά άπό συναισθηματικούς λόγους, τότε δέν ώφελεϊ π ιά  κανένα 
έπιχείρημα. "Ενα; άνθρωπο: πού πιστεύει στήν ’Αποκάλυψη, θά 
τ’ Απορίπτει δλα προκαταβολικά σάν σφαλερά. 'Ωστόσο, ύπάρχει 
Ινα μέσο γ ιά  ν’ Αντιμετωπίσουμε αύτή τή στάση: νά δείχνουμε Α
διάκοπα τήν άντίφαση πού ύπάρχει άνάμεσα στήν έπιστημονική 
καί τή θρησκευτική στάση καί νά τονίζουμε τήν Ανάγκη μιδς έπι
λογής Ανάμεσα στίς δυό. Στό βαθ;ιό πού θ’ Ανεβαίνει τό έπίπεδο 
τής μόρφωσης καί τής κουλτούρας στίς μάζες, αύτό τό μέσο θά 
γίνεται πιό άπ οτελεσ ιτικό . Έ χ ω  τή γνώμη δτι αύτός είναι δ μό
νο; Αποτελεσματικός τρόπος γ ιά  τήν καταπολέμηση τών θρησκευ
τικών προλήψεων μέσα στίς μάζες. Καί σ’ αύτούς πού έπιμένουν 
πεισματικά στή θρησκευτική λύση τοϋ προβλήματος μποροϋμε μό
νο νά ποϋ|ΐε δτι είναι ΑπαρΑδεκτη γιΑ Ανθρώπους πού δέ θέλουν 
νά πΑψουν νά σκέφτονται έπιστημονικά καί δτι βρίσκεται έξω άπό 
τούί κανόνες τής λογικής σκέψης γενικά.

"Οσο γ ιά  τίς προσπάθειες πού έγιναν γ ιά  νά δοθεί μιά μή θρη
σκευτική Απάντηση στό έρώτημα γ ιά  τό νόημα τής ζωής διαπιστώ
νουμε δτι, έπειδή πρόκειται γιά  ένα παμπάλαιο, τυπικό γ ιά  τή φ ι
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λοσοφία πρόβλημα, ίχ ε ι γίνει άπό πολύ καιρό μιά λεπτομερειακή 
ταξινόμηση δλων τών δυνατών Απόψεων σχετικά μ ’ αύτό. “Ετσι 
Εκτός άπό Ινα νέο λεξιλόγιο σχετικά μ’ αύτό τό θέμα, είναι πολύ 
δύσκολο νά σκεφτεΐ κανείς γ ιά  κάποια νέα λύση τοΟ προβλήματος, 
θ ά  μπορούσαμε, έπομένως, νά ποϋμε μαζί μέ τό Σολομώντα δτι δέν 
ύπάρχει τίποτε τό καινούργιο κάτω άπό τόν ήλιο.

Κ αί δμως αύτό θά ήτα»'; λάθος. Γιατί Sv προχωρήσουμε πέρα 
άπό μιά άφηρημένη γενική περιγραφή, καί έξετάσουμε βαθύτερα 
τίς κοινωνικές συνθήκες μέσα στίς όποιες Επιδιώκονται ot σκοποί 
μας, ή κατάσταση άλλάζει ριζικά. ’Επειδή, σάν μαρξιστής, άνα- 
γνωρίζω τό σοσιαλιστικό άνθρωπισμό σάν ύπέρτατη άρχή τής 
δράσης μου —  άρχή πού άπορέει άπό τούς σκοπούς τούς όποίους 
Επιδιώκω —  τότε θά δώ δτι ή στάση μου μπορεΐ νά ταξινομηθεί 
στήν κατηγορία πού φέρνει τόν τίτλο «κοινωνικός εύδαιμονισμός» 
(μέ μιά δρισμένη, είδική Ιννοια αύτοΟ τοΟ δρου). Ά λ λά , συνάμα, 

θά δώ τά Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής άποψής μου 
πού τήν ξεχωρίζουν άπό άλλες άπόψεις στά πλαίσια τής ίδιας κα
τηγορίας. θ ά  δώ άκόμα δτι οί πεποιθήσεις μου σ’ αύτό τόν τομέα 
συνδέονται μέ τή γενική κοσμοθεωρία μου, μέ τό μαρξισμό, στήν 
πιό πλατιά Ιννοια αύτής τής λέξης.

Τόνισα πιό πάνω τή σχέση πού ύπάρχει μεταξύ τής άπάντησης 
στό έρώτημα «ποιό είναι τό νόημα τής ζωής;» καί τής κοσμοθεω
ρίας Εκείνου πού άπαντάει. Ά λ λά  ή σχέση αύτή δέν είναι άμεση 
σχέση αΙτίας καί άποτελέσματος. Λ .χ. Ινας ύλιστής δέν παίρνει 
άναγκαχττικά μιά άλτρουιστική στάση, Ενώ Ινας Ιδεαλιστής μιά 
Εγωιστική ή άντίστροφα. Τήν κάθε μιά άπ’ αύτές τίς διαφορετι
κές στάσεις, συμπεριλα*ιβανόμενου καί τοϋ κοινωνικοϋ εύδαιμονι- 
σ;ιοϋ, μπορεΐ νά τήν παίρνει Ινας ύλιστής ή  Ινας Ιδεαλιστής, Ινας 
όπαδός τής δυναμικής ή τής στατικής άντίληψης τοϋ κόσμου, κλπ. 
Μποροΰμε νά άναφέρουμε δεκάδες ή καί Εκατοντάδες σχετικά πα
ραδείγματα άπό τή μακρόχρονη ιστορία αύτοϋ τοϋ προβλήματος. 
"Αλλωστε, σ’ αύτή τήν περίπτωση θά πρόκειται μόνο γ ιά  άφηρη- 
μένες γενικές περιγραφές άπόψεων πού άναφέρονται μάλλον σέ 
Ιδεατούς τύπους καί γ ιά  τό λόγο αύτό, στή συγκεκριμένη τους 
μορφή, μποροϋν νά Ερμηνευτούν κατά διαφορετικούς τρόπους. Στό 
κάτω κάτω δ καθαρός άλτρουισμός είναι στήν πραγματική ζωή Ι- 
να πλάσμα δσο καί δ καθαρός Εγωισ;ιός.

Ό  κοινωνικός εύδαιμονισμός είναι ή άποψη πού ύποστηρίζει δ- 
τι δ δψιστος σκοπός τής ζωής είναι ή μεγαλύτερη δυνατή εύτυ
χ ία  τών πιό πλατιών άνθρώπινων μαζών καί δτι αύτός είναι δ 
μόνος δρόμος καί γ ιά  τήν προσωπική εύτυχία (ή άποψη δτι δ εύ- 
δαιμονισμός ταυτίζεται μέ τή μιά ή τήν άλλη μορφή τοϋ ώφελι- 
μισμοϋ είναι, κατά τή γνώμη μου, λαθεμένη καί ιστορικά άστή-
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ρ ιχ τή ) . ΕΓναι δηλαδή μιά άποψη πού μποροΰν νά τήν υιοθετήσουν 
ot άπαδοί διαφορετικών όντολογικών καί Επιστημολογικών θεωριών. 
Ά λ λά  τό σοσιαλιστικό άνθρωπισμό δέ μπορεΐ νά τόν διακηρύξει 
ενας μή μαρξιστής. Βέβαια καί ή άποψη αύτή ύπάγεται στήν κα
τηγορία τοϋ «κοινωνικοϋ εύδαιμονισμοΰ», μέ μιά δρισμένη φυσικά 
Ιννοια αύτοΰ τοΰ δρου, γιατί είναι τόσο Αόριστος πού μπορεΐ 
νά έρμηνευθεϊ μέ πολλούς καί διαφορετικούς τρόπους. 'Ωστόσο δ 
σοσιαλιστικός άνθρωπισμός δέν είναι Ινας γενικός τύπος πού μπο- 
ροΰν νά τόν παραδεχτοΰν οί όπαδοί τών πιό διαφορετικών θεωριών, 
άλλά μιά σαφώς καθορισμένη Ιννοια πού συνδέεται τόσο στενά μέ 
τ!ς άλλες θέσεις τοΰ συστήματος, ώστε ή παραδοχή της συνεπάγε
ται τήν παραδοχή δλόκληρου τοΰ συστήματος.

Ot άρχές τοΰ σοσιαλιστικοΰ άνθρωπισμοΰ καί ot σχετικές κα
τευθυντήριες γραιμμές γ ιά  τήν πρακτική δραστηριότητα άπορέουν 
άπό καθορισμένες θέσεις. Πρόκειται, πρώτο, γ ιά  μιά είδική άν
τίληψη γ ιά  τό άνθρώπινο άτομο σάν κοινωνικό πλάσμα, σάν Ινα 
«σύνολο κοινωνικών σχέσεων». Αύτή ή άντίληψη μάς Επιτρέπει νά 
φωτίσουμε τή συμπεριφορά τοΰ άνθρώπου καί τή διαμόρφωσή της. 
Δεύτερο, πρόκειται γ ιά  μιά είδική άποψη σχετικά μέ τή σχέση 
τοΰ άτόμου πρός τήν κοινωνία, άποψη πού βασίζεται στήν άντίληψη 
τοΰ ίστορικοΰ ύλισμοΰ γ ιά  τήν κοινωνική άνάπτυξη. Κ αί τρίτο, 
πρόκειται γ ιά  τήν πεποίθηση, πού συνδέεται μέ τόν Ιστορικό ύλι- 
αμό, δτι τά ιδανικά μποροΰν νά πραγματωθοΰν μόνο μέσα στίς άν- 
τίστοιχες κοινωνικές συνθήκες, άλλιώς Εκφυλίζονται σέ ούτοπία.

Έ τ σ ι, άντί γ ιά  άόριστες θεωρίες ή εύσεΰεϊς πόθους, Ιχουμε Ι- 
να σύνολο καλά θεμελιωμένων Επιστημονικών άπόψεων, άπό τίς 
δποΐες μποροΰμε νά βγάλουμε δρισμένα πρακτικά συμπεράσματα, 
σάν δδηγούς γ ιά  τήν πρακτική δράση.

Ό  όπαδός τοΰ σοσιαλιστικοΰ άνθρωπισμοΰ πιστεύει δτι ή προ
σωπική εύτυχία μπορεΐ νά Επιτευχθεί μόνο μέσω τής κοινωνικής 
εύτυχίας, γ ιατί μόνο ή Επέκταση τής σφαίρας άνάπτύξης τής προ
σωπικότητας καί τής δυνατότητας ικανοποίησης τών διαφόρων Επι
θυμιών τοΰ άνθρώπου σέ κοινωνική κλίμακα, δημιουργοΰν μιά στέ- 
ρεη βάση γ ιά  τήν πραγμάτωση τών προσωπικών Επιδιώξεων. Δέν 
περιορίζεται, ώστόσο, σέ δμιχλώδεις Εκκλήσεις στή γενική καλω- 
σύνη καί στήν άγάπη πρός τόν πλησίον, παρόλο πού πρόκειται γ ιά  
τά πιό προσφιλή Ιδανιαά του, πού ή παράβασή τους άποτελεΐ τήν 
πη γή  πολλών δεινών. Ό  όπαδός τοΰ σοσιαλιστικοΰ άνθρωπισμοΰ 
καταλαβαίνει δτι γ ιά  νά πραγματοποιηθοΰν αύτά τά αίτήματα πρέ
πει νά παλαίψει καί δτι ή ύπόθεση πού δπηρετεΐ προσδιορίζεται 
κοινωνικά καί άπαιτεΐ συγκεκριμένες άλλαγές στίς κοινωνικές σχέ
σεις. Στίς άνταγωνιστικές κοινωνίες βλέπει, έπομένως, πρίν άπ’ 
δλα τή σχέση πού ύπάρχει άνάμεσα στήν πραγμάτωση τών στόχων
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του καί τήν άλλαγή τών σχέσεων Ιδιοκτησίας καί τοΰ ταξικοί 
καθεστώτος πού πάνω του στηρίζονται. Στό δνομα τής άγάπης τοΰ 
πλησίον καί τής γενικής καλωσύνης κηρύττει τήν άνάγκη τής τα
ξικής πάλης καί στό δνομα τής άγάπης γ ιά  τόν άνθρωπο κηρύττει
—  δσο Αντιφατικό κι άν φαίνεται αύτό —  τό μίσος ένάντια σέ κεί
νους πού καταπιέζουν τόν άνθρωπο.

Ό  δπαδός τοϋ σοσιαλιστικοί» άνθρωπισμοϋ ξέρει δτι δ άνθρω
πος είναι δημιούργημα τών κοινωνικών συνθηκών, άλλά ξέρει έ
πίσης δτι αύτές οί συνθήκες είναι Εργο τοδ άνθρώπου. Είναι δια
λεκτικός καί γ ι’ αύτό άκριβώς, ένώ κηρύττει τήν είρήνη, μάχεται.

Τό σοσιαλιστικό ιδανικό του συνδέεται πολύ στβνά μέ τήν άν- 
τίληψή του γ ιά  τόν άνθρωπισμό καί άπ’ αύτό προέρχεται δ δρος 
«σοσιαλιστικός άνθρωπισμός». Ό  σοσιαλισμός, σάν ιδανικό, είναι 
ή πιό συνεπής έκφραση αύτοΰ τοϋ άνθρωπισμοϋ, άλλά είναι συνά
μα καί ή ύλοποίηση αύτοϋ τοϋ ίδανικοϋ τοϋ άνθρωπισμοϋ. *0 δπα- 
δός τοϋ σοσιαλισμοϋ είναι έτοιμος νά κάνει τίς πιό μεγάλες θυσίες 
γ ι’ αύτό τό Ιδανικό καί μπορεϊ, έπομένως, νά καλεΐ τούς άλλους 
σέ θυσίες καί νά τίς  άπαιτεΐ. Πιστεύει στήν άγάπη τοϋ πλησίον, 
άλλά περιφρονεΐ έκείνους, πού βεβαιώνουν στά λόγια τήν άφοσίω- 
σή τους στό εύγενικό αύτό ιδανικό, άλλά τό προδίνουν μ!έ τίς πρά
ξεις τους. Ό  σοσιαλιστικός άνθρωπισμός, έπομένως, δέν είναι μό
νο ή πίστη σέ δρισμένες Ιδέες· είναι έπίσης δ άγώνας γ ιά  τήν 
πραγμάτωσή τους. Ή  σημαντικότερη πλευρά του είναι ίσως δ ά
γώνας γ ιά  νά πειστοϋν οί άλλοι άνθρωποι δτι δ σοσιαλιστικός άν- 
θρωπισμός έχει δίκιο, άλλάζοντας έτσι τήν προοπτική τους.

Μήπως αύτό είναι «κοινωνικός εύδαιμονισμός»; Κ ατά κάποια 
έννοια, ναί. Στήν ούσία δμως, αύτός δ χαρακτηρισμός δέ λέει τ ί
ποτε άκόμα. Σημασία έχει δτι είναι ένα άρτιωμένο σύστημα Ιδεών 
πού στήν ιδιαίτερη αύτή μορφή του δέν είναι δυνατό παρά μόνο 
στή βάση τοΰ μαρξισμοϋ, είναι ή άπόροιά του καί, μέ τή σειρά του, 
τό θεμέλιό του. Τό νά είσαι ή νά μήν είσαι, λοιπόν, μαρξιστής έ
χε ι πελώρια σημασία γ ιά  τή λύση τοϋ βασικοϋ προβλήματος γ ιά  
τό νόημα τής ζωής. Γ ιατί μόνο ένας μαρξιστής μπορεϊ νά γίνει 
πρόμαχος τής άνώτατης μορφής άνθρωπισμοϋ: τοϋ σοσιαλιστικοΟ 
άνθρωπισμοϋ. '



’Επίλογος

Ή  άνθρωπότητα βρίσκεται σήμερα σ’ δνα Επαναστατικό σταυρο
δρόμι. Ή  διαπίστωση φαίνεται πολύ ρητορική, ωστόσο άποτελεϊ 
μιά στοιχειώδη άλήθεια.

Ή  άνθρώπινη γνώση, Ιδιαίτερα στόν τομέα τής τεχνικής, ίφθα- 
σε σέ τέτιο σημείο, πού μπορεΐ νά άποβεϊ Εξαιρετικά ευεργετική, 
άλλά ·καί φοβερά καταστροφική. Ή  άνακάλυψη τών μέσων γ ιά  τήν 
άξιοποίηση τής πυρηνικής ένέργειας Ανοιξε άπεριόριστες, πρακτι
κά, πηγές ένεργείας. Λυτές ο\ νέες πηγές ένεργείας Εγκαινίασαν 
τήν έποχή τής κατάκτησης τοϋ διαστήματος καί μετέτρεψαν τόν 
άνθρωπο άπό κυρίαρχο τής γής σέ δυνητικό κυρίαρχο τοϋ σύμπαν- 
τος. Ή  ήλεκτρονική έχει κάνει πραγματικότητα τό δνειρο τής άν
θρωπότητας γ ιά  πλήρη αύτοματοποίηση τής παραγωγής καί μπο
ρεΐ μιά μέρα ν’ άπαλλάξει δλότελα τόν άνθρωπο άπό τή χειρω
νακτική έργασία. 01 «ήλεκτρονικοί έγκέφαλοι», άπό τό άρχικό 
τους ήδη στάδιο, έπέτρεψαν νά έντατικοποιηθοϋν σέ τόσο μεγάλο 
βαθμό ή λειτουργία τής άνθρώπινης μνήμης καί διάφορες άλλες 
νοητοκές λειτουργίες, ώστε άρχίζει νά ύλοποιεΐται τό δνειρο γ ιά  
ένα πάνσοφο δν. Ταυτόχρονα, δ άνθρωπος πλησιάζει πολύ στήν 
έξιχνίαση τοϋ μυστήριου τής ζωής, καθώς ξεκλειδώνει ένα ένα 
τά μυστικά τής φύσης. 'Ο ταν θά μπορέσει νά δημιουργήσει συν
θετικά τή ζώσα Ολη, δταν θά μάθει νά ανανεώνει τούς ζωντανούς 
Ιστούς καί νά παρατείνει τήν άνθρώπινη ζωή (βρίσκεται κιόλας 
στό σωστό δρόμο), δταν τέλος, χάρη στή βιοχημεία, θά μπορεΐ νά 
Επιδρά πάνω στό φύλο καί στίς άλλες σωματικές καί πνευματικές 
ιδιότητες τοϋ έμβρύου (καί ή άνθρώπινη σκέψη έκανε τεράστια 
βήματα πρός αύτή τήν κατεύθυνση), τότε τό άνθρώπινο άτομο άνε- 
βαίνοντας τά σκαλοπάτια τοΰ θρόνου τοϋ βιβλικοϋ θεοΰ θά άρπά- 
ξει τό σκήπτρο του.

Ποτέ άλλοτε ή δύναμη τοΰ άνθρώπου δέν ήταν, χάρη στήν τε
λειοποίηση τών γνώσεών του, τόσο μεγάλη δσο σήμερα καί καμιά 
έποχή, άκόμα καί ή έποχή δπου δ Προμηθέας δώρισε στούς άν
θρώπους τήν κλεμμένη άπό τούς θεούς φωτιά, δέν ήταν τόσο πλού
σια σέ Επαναστατικές άλλαγές, σέ δράματα ένός έφικτοΰ μέλλον
τος δπου ή ζωή τών άνθρώπων θά είναι δμοια μέ τή ζωή τών μυθι
κών θεών.
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Πρίν άπό έκα'ό  χρόνια τό δραμα τοΰ κομμουνισμού φαινόταν 
άναγκαστικά σάν μιά ουτοπία. Σήμερα τά αιτήματα γ ιά  τήν κα
τανομή τών αγαθών άνάλογα μέ τίς άνάγκες, γ ιά  τήν άπαλλαγή 
τοδ άνθρώπου άπό τή χειρωνακτική έργασία στήν παραγωγή καί, 
έπομένως, γ ιά  τήν Ιξάλειψη τής διαφοράς ανάμεσα στή χειρωνα
κτική καί τήν πνευματική έργασία, μέ δλες τίς κοινωνικές συνέ
πειες, πού άπορέουν άπ’ αύτή, δηλαδή τήν κατάργηση τής δια
φοράς άνάμεσα στήν άγροτική καί τή βιομηχανική έργασία, είναι
—  θεωρητικά τουλάχιστο —  άπόλυτα πραγματοποιήσιμα αιτήμα
τα, γιατί άπό τώρα κιόλας μπορούμε νά δοδμε τό δρόμο πού δδηγεΐ 
στήν πραγματοποίησή τους. Σ ’ αύτά τά αιτήματα πού διατύπωσε 
ό Μάρξ μπορούμε σήμερα νά προστέσουμε μιά σειρά άλλα —  ι
διαίτερα στόν τομέα τής ύγείας καί τής ευγονικής —  πού δ ίδιος 
οδτε κάν θά μπορούσε νά όνειρευτεί καί πού στήν έποχή του δι
καιολογημένα θά τά άπέριπτε σάν σκέτη φαντασίωση, δπως άπέ- 
ριπτε τίς φανταστικές Ιδέες τοΰ Προυντόν γ ιά  άνθρώπους μέ μάτια 
στίς ούρές τους!

Ό  δμορφος καινούργιος κόσμος —  ϊνας πραγματικός κόσμος καί 
δχι δ κόσμος πού δημιούργησε ή μακάβρια φαντασία τοδ Χάξλεϋ
—  Ινας κόσμος άνθρώπων πού νά μπορούν νά ικανοποιούν δλες τίς 
ύλικές τους άνάγκες, ένας κόσμος τελειότερων σωματικά καί πνευ
ματικά άνθρώπων, πού νά έκπληρώνει τίς προϋποθέσεις τής καλο- 
καγαθίας τοδ Πλάτωνα, άνθρώπων μέ δλόπλευρα άνεπτυγμένη προ
σωπικότητα, πού νά πλησιάζουν στό μαρξικό Ιδεώδες τοδ δλικοδ 
άνθρώπου, αύτός δ κόσμος γ ιά  πρώτη φορά στήν ιστορία τής άν- 
θρωπότητας είναι σήμερα έφικτός. Τ ά  αιτήματα τοδ μαρξικού άν- 
θρωπισμοδ καί τό μαρξικό δραμα τής κομμουνιστικής κοινωνίας 
Εγιναν σήμερα πραγματικές δυνατότητες. ’Αλλά δυνατότητα δέ ση
μαίνει πραγματικότητα, αύτό τό καταλαβαίνουν πολύ καλά δλοι, 
άκόμα καί οί πιό άποστεωμένοι δογματικοί. Κι έδώ προκύπτουν δυό 
τουλάχιστον προβλήματα.

Αύτές ot δυνατότητες μέλλουν νά γίνουν άραγε πραγματικότη
τες καί άν δχι ποιές είναι ot βασικές προϋποθέσεις γ ιά  τήν πραγ
μάτωσή τους;

Ά ν  αύτές ot δυνατότητες γίνουν πραγματικότητες θά λυθεί α ύ- 
τ ό μ  α τ α καί τό πρόβλημα τής άνθρώπινης εύτυχίας, θά δη- 
μιουργηθοδν δηλαδή έπαρκεΐς συνθήκες γ ι’ αύτή τήν εύτυχία;

Στό πρώτο έρώτημα δ μαρξισμός έδωσε άπό πολύ καιρό μιάν 
άπάντηση πού δέν έχασε τίποτε άπό τή φρεσκάδα της καί τή 
λάμψη της: ot διαγραφόμενες σήμερα δυνατότητες δέν θά πραγ- 
ματωθούν μοιραία —  αύτό θά έξαρτηθεί άπό τίς κοινωνικές συν
θήκες καί αύτές έξαρτιόνται μέ τή  σειρά τους άπό τήν άντίστοι- 
χη  π ά λ η  καί  δ ρ ά σ η  τών άνθρώπων, πού άποτελοδν
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Ινα άπό τά στοιχεία τών κοινωνικών δυνάμεων καί τών νόμων 
τής άνάπτυξής τους.

"Οταν δ Μάρξ στό «Κομμουνιστικό μανιφέστο» διατύπωνε σέ 
γενικές γραμμές τή  θεωρία του γ ιά  τό πέρασμα άπό τόν Ινα κοι- 
νωνικο - οικονομικό σχηματισμό στόν άλλο, δέν είχε καμιά άφελή 
αισιοδοξία δσον άφορά τ ό  ά ν α π ό φ ε υ κ τ ο  τής νίκης 
τής προόδου, σάν συνέπεια τών άλλαγών στόν τρόπο παραγωγής. 
"Εχοντας ύπόψη τό παράδειγμα τής ρωμαϊκής αύτσκρατορίας, ό 
Μάρξ σημείωνε δτι ή πάλη μποροϋσε νά τερματιστεί μέ τήν κα
ταστροφή μιάς κοινωνίας καί δχι μέ τήν πρόοδο της. Αύτή είναι 
μ ιά  γενική θέση, άπό τήν όποια προκύπτει δτι γ ιά  νά έξασφαλι- 
στεΐ ή νίκη ένός νέου κοινωνικού σχηματισμοί}, γ ιά  νά δημιουρ- 
γηθοϋν οί δροι αύτής τής νίκης, πρέπει ό άγώνας νά διεξάγεται 
σέ κοινωνική κλίμακα, γ ιατί ή άνάπτυξη τής κοινωνίας δέν εί
ναι αύτόματο καί αύθόρμητο έπακόλουθο τών άλλαγών πού γ ί
νονται στήν οίκονομική βάση, έφόσον σ’ αύτή τήν άνάπτυξη ού- 
σιαστικό ρόλο παίζει ό άνθρώπινος παράγοντας, ό παράγοντας 
τής άνθρώπινης δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς .  Στόν καιρό του 
ό Μάρξ δέ μποροϋσε νά προβλέψει τίς  καταστροφικές δυνατότη
τες τής έποχής τής άτομικής ένέργειας, τόσο περισσότερο πού 
δέν πρόβλεπε μιά νίκη τοϋ σοσιαλισμού μόνο σ’ Ινα τμήμα τοΟ 
κόσμου καί έπομένως μιά κατάσταση, δπου ό κόσμος θά ήταν διαι
ρεμένος σέ διάφορα κοινωνικά συστήματα, καί ή ταξική πάλη θά 
άπλωνόταν στό έπίπεδο τής Ινοπλης σύγκρουσης άνάμεσα σέ κρά
τη. Σήμερα δμως μπορούμε νά δοΟμε πολύ πιό καθαρά πόσο φρι
χτό είναι τό καθαρά θεωρητικό δίλημμα: πρόοδος ή καταστροφή. 
Γιατί αύτό πού γ ιά  τό Μάρξ φαινόταν σάν μ ιά  δυνατότητα κα
ταστροφής όρισμένων χωρών και έρισμένων κοινωνικών συστη
μάτων, γίνεται σήμερα δλο καί πιό Απειλητικό, γίνεται τό φάσμα 
πού άπειλεΐ μέ δλοκληρωτική έξόντωση δχι μόνο τήν άνθρωπό- 
τητα, άλλά κάθε ζωή πάνω στή γή .

Σήμερα άποτελεΐ μιά στοιχειώδη άλήθεια, πού μ’ αύτή δλο 
καί περισσότερο συνηθίζουν οί άνθρωποι —  Ιστω κι άν δέ συμ
βιβάζονται μαζί της —  δτι δλες οΕ λαμπρές δυνατότητες τής προ
όδου τοϋ άνθρώπου, πού δημιούργησε ή μεγαλοφυία του, μποροϋν 
νά γίνουν αΙτία καταστροφής τής άνθρωπότητας. Καί ή έπίγνω- 
ση τής άλλοτρίωσης αύτών τών πανίσχυρων δυνάμεων —  πού ό 
άνθρωπος δημιούργησε γ ιά  τήν εύτυχία του άλλά πού σήμερα εί
ναι δχι μόνο άνεξάρτητες άπό τό δημιουργό τους, άλλά καί τόν 
άπειλοΰν σάν έχθρικές δυνάμεις —  προκάλεσε Ινα βαθύτατο καί 
πλατιά διαδομένο αίσθημα άποστέρησης, πού άμεσα ή Ιμμεσα έ- 
πηρεάζει δλη τή ζωή τής σύγχρονης κοινωνίας.

Σ ’ αύτή τήν περιοχή δ μαρξισμός Ιχει άπαντήσεις πού ή ip-
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θότητά τους Εχει Ιπαληθευτεΐ άπό μιά μακρόχρονη πρακτική: ή 
μόνη λύση είναι μ ιά  άκούραστη π ά λ η  γ ιά  τήν έξασφάλιση 
τών προϋποθέσεων τής προόδου. Καί μιά πού i  μόνος πραγματι
κός κίνδυνος είναι ό πόλεμος —  καί δ άφανισμός τής Ανθρωπό
τητας πού συνεπάγεται — , ή μαρξιστική φόρμουλα συγκεκριμε
νοποιείται, στίς σημερινές συνθήκες, στό σύνθημα: ά γ  ώ ν α ς 
γ ι ά  τ ή ν  ε ι ρ ή ν η .  "Οποιος καταλαβαίνει άπό μαρξι
σμό, ξέρει πολύ καλά δτι στίς σημερινές συνθήκες τοΰτο τό σύνθημα 
δέ διατυπώνεται ούτε γ ιά  λόγους τακτικής οδτε γ ιά  λόγους συγ
κυρίας.

Ό  άγώνας γ ιά  τήν ειρήνη παίρνει διάφορες μορφές: άπό τήν 
ένίσχυση τής άποτρεπτικής δύναμης τών σοσιαλιστικών κρατών 
πού Αναχαιτίζει τούς μιλιταριατές στήν άλλη μεριά τοϋ δδοφράγ- 
ματος, ώς τόν ιδεολογικό άγώνα γ ιά  νά «κερδηθεϊ» ό νοϋς καί ή 
καρδιά τών μαζών σέ δλο τόν κόσμο. Σέ μ ιά  κατάσταση δπου μό
νο σωστοί παράφρονες θά μποροΰσαν νά θέλουν ένα παγκόσμιο 
πόλεμο —  γ ιατί κι ό έγκληματίας άκόμα διστάζει νά έκτελέσει 
μιά πράξη πού Θά δδηγοϋσε καί τόν ίδιο στόν άφανισμό —  δ Ι
δεολογικός άγώνας Αποκτά τήν άποφασιστική έκείνη βαρύτητα 
πού γ ι’ αύτήν μίλησε κάποτε δ Μάρξ. Στά πλαίσια αύτής τής 
πάλης μεγαλώνει συνεχώς ή σημασία τοϋ μαρξιστικοϋ ΑνΘρωπι- 
σμοϋ καί τής μαρξιστικής φιλοσοφίας τοϋ άνθρώπου.

Δέν ύπάρχει σήμερα πιό ισχυρό καί πιό άποτελεσματικό δπλο 
στόν Ιδεολογικό άγώνα γ ιά  τήν ειρήνη καί τήν πρόοδο, άπό τόν 
Ανθρωπισμό καί τή φιλοσοφία τοϋ άνθρώπου, ϊστω καί μόνο γ ια 
τί άναφέρονται σέ ζητήματα πού βασανιστικά Απασχολοΰν τούς 
άνθρώπους σέ δλο τόν κόσμο καί σέ έρωτήματα στά δποία δλοι ζη- 
τοϋν άπάντηση. Ά πό  τήν άποψη αύτή δ μαρξισμός είναι —  του
λάχιστο δυνητικά —  καλά έξοπλισμένος, χάρη στό ρεαλισμό τής 
θεωρίας του, χάρη στήν Απόλυτη καί ιστορικά άποδειγμένη σύν
δεση αύτής τής θεωρίας μέ τήν πράξη, πράγμα πού βρίσκει Αν
ταπόκριση στόν ύγιή κοινό νοϋ, ιδιαίτερα τών άνθρώπων πού ύ- 
ποφέρουν κάτω άπό τίς σημερινές συνθήκες. Έ ν α ς  άλλος λόγος, 
πού ύποχρεώνει τό μαρξισμό ν’ Αναπτύξει αύτό τόν Ανθρωπισμό 
καί αύτή τή φιλοσοφία τοϋ άνθρώπου, είναι ή ϊδια ή λογική τοΰ 
Ιδεολογικοϋ άγώνα, γ ιατί σ’ αύτό τόν τομέα τά  κενά, τά  δφειλό- 
μενα στούς Ιστορικούς λόγους πού άναλύσαμε στήν είσαγωγή τοΰ 
βιβλίου μας, τά  έκμεταλλεύτηκαν έπικίνδυνα οί άντίπαλοι τοΰ μαρ
ξισμού στίς ιδεολογικές έπιθέσεις τους έναντίον του. Στό μαρξι
στικό στρατόπεδο αύτό δέ θέλουν νά τό δοΰν ή άντιτάσσονται στήν 
άνθρωπιστική έρμηνεία τοΰ μαρξισμοϋ οί Αμαθείς πού δέν κατα
λαβαίνουν τήν ούσία τοΰ μαρξισμοϋ ή οί συντηρητικοί καί δογματι
κοί πού έπίσης, μή κατανοώντας τή δημιουργική ούσία τοϋ μαρ-
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ξισμοΟ καί πιστεύοντας δτι έφόσον μ ιά  δρισμένη έρμηνεία καί μιά 
δρισμένη γλώσσα είχαν γίνει δεχτές στό παρελθόν, θά πρέπει νά 
ήταν σωστές, καί δτι άποτελούν τή μόνη ίγκυρη έκδοχή σήμερα. 
Ή  τύχη τών τέτιων άπόψεων «ίναι έκ τών προτέρων γνωστή. Κι 
άν στό μέλλον οί άνθρωποι θά μιλοϋν γ ι’ αύτές θά τό κάνουν μό
νο γ ιά  νά θυμίζουν δτι άκόμα καί ή σκέψη έκείνων πού συμμετέ
χουν σέ έπαναστατικά κινήματα δέν είναι άπαλλαγμένη άπό τά 
συντηρητικά καί παραδοσιακά στοιχεία.

Έ νώ , δμως, μπορούμε νά δώσουμε μ ιά  σχετικά άπλή άπάντηση 
στό πρώτο έρώτημα, τά πράγματα περιπλέκονται δταν περάσουμε 
στό δεύτερο.

Ot τωρινές δυνατότητες ανάπτυξης τοϋ άνθρώπου —  άν δεχτοϋ- 
μέ δτι θά γίνουν πραγματικότητα —  έγγυώνται άραγε δτι στόν 
καινούργιο κόσμο ot άνθρωποι θά είναι πιό ευτυχισμένοι;

Τό έρώτημα είναι δύσκολο γ ιατί περικλείει πολλές σημασίες 
καί στά πλαίσια τοΰ μαρξισμοϋ —  σέ άντίθεση μέ τό πρώτο έρώ
τημα —  είναι Ιδιαίτερα περίπλοκο γιατί ποτέ ώς σήμερα δέν τέ
θηκε σάν πρόβλημα, γ ιά  τόν άπλούστατο λόγο δτι δλοι θεωρούσαν 
ώς αύτονόητο πώς ή μοναδική λογική άπάντηση είναι ή καταφα
τική.

"Οταν αναρωτιόμαστε άν οί διαγραφόμενες σήμερα δυνατότητες 
έγγυώνται τήν εύτυχία γ ιά  τόν άνθρωπο, αύτό πού μάς ενδιαφέ
ρει είναι άν δ άνθρωττος κάτω άπ’ αύτές τίς νέες συνθήκες μπορεΐ 
νά είναι πιό ευτυχισμένος άπ’ δ,τι προηγούμενα ή άν θά έξαφα- 
νισθούν οί αιτίες τής άνθρώπινης δυστυχίας καί θά πραγματοποιη
θεί τό ιδεώδες τής εύτυχίας.

Μέ βάση τά δσα είπαμε γ ιά  τήν εύτυχία ή άπάντηση σ’ αύτό τό 
δεύτερο έρώτημα δέ μπορεΐ νά είναι παρά αρνητική. Απόλυτη ή- 
ρεμία μόνο στά νεκροταφεία έπικρατεΐ. "Οσο καιρό ζεΐ δ άνθρω
πος, μπορεΐ νά διαταραχτεί ή ήρεμία του, καί δ ίδιος, καί άν άκό
μα είναι γεμάτος πλούτη καί τιμές, μπορεΐ νά έχει πολλούς λόγους 
νά νιώθει δυστυχισμένος. Οί μαρξιστές δέν είναι τσαρλατάνοι, πού 
ξεγελούν τούς άνθρώπους μ’ ενα ούτοπικό δραμα άπόλυτης εύτυ
χίας στό σοσιαλισμό. Λύτό άλλωστε —  δσο ξέρουμε άπό τήν ψυ
χολογία τοΰ άνθρώπου —  θά ήταν άνιαρό καί θά ίσοδυναμούσε μ’ 
Ινα αίσθη;ια άποστέρησης καί δυστυχίας. Οί μαρξιστές ύπόσχον- 
ται μόνο νά έξαφανίσουν (καί μάλιστα δχι μεμιάς καί δριστικά) 
τίς αιτίες τής μαζικής άνθρώπινης δυστυχίας, υπόσχονται δηλαδή 
νά δημιουργήσουν τίς κοινωνικές δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  μιάς εύ- 
τυχισμένης ζωής γ ιά  τό άτομο. Δέν ύπόσχονται τίποτε περισσό
τερο, αύτό δμως πού υπόσχονται είναι κάτι πολύ σπουδαίο.

Τό αληθινό πρόβλημα άρχίζει άπό τή στιγμή πού θέτουμε τό 
παραπάνω έρώτημα μέ πιό μετριόφρονα τρόπο, δταν δηλαδή ά-
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ναρωτιίμοκττε άν στίς νέες συνθήκες οί άνθρωποι θά είναι πιλ εύ- 
τυχισμένοι Απ’ δ,τι ήταν προηγούμενα.

'Ο ταν έτσι έννοοΟμε τό έρώτημα, ή άπάντηση πρέπει νά είναι 
θετική. Στό βαθμό πού θά έςαφανίζονται οί αίτιες τής μαζικής 
δυστυχίας ή άκόμη καί οί συνηθισμένες Αντιξοότητες τής ζωής, 
οί άνθρωποι θά είναι άσφαλώς πιό ευτυχισμένοι άπό κείνους πού 
ύπέφεραν άπ’ αύτές. "Ενας χορτάτος άνθρωπος είναι πιό εύτυχι- 
σμένος άπό ένα πεινασμένο, ένας άνθρωπος πού μπορεί νά Ικα
νοποιεί τίς ύλικές του άνάγκες είναι πιό εύτυχισμένος άπό κείνον 
πού είναι φτωχός καί άπορος, ένας άνθρωπος μέ γνώσεις είναι πιό 
εύτυχισμένος άπό έναν άμαθή. Τ ή  θεωρία δτι ό άμόρφωτος καί 
φτωχός είναι πιό εύτυχισμένος άπό τόν πλούσιο καί τό μορφωμέ
νο άνθρωπο, γ ιατί δέν έχει άνάγκες, τή σκάρωσαν οί προνομιού
χοι γ ιά  νά έλαφρύνουν τή συνείδησή τους. ’Αλλά σ’ αύτά τά ήλίθια 
παραμύθια ύπάρχει καί ένας κόκκος Αλήθειας: δ πλούτος, ή έξου- 
σία, οί γνώσεις, κλπ., Ασφαλώς δέν έγγυώνται τήν εύτυχία. Τριμ
μένη άλήθεια, άλλά πολύ μεγάλη. Κι άξίζει νά τήν έχουμε στό νοϋ 
σήμερα πού, βρισκόμενοι στό κατώφλι μιάς έποχής πρωτόφαντης 
άφθονίας καί δύναμης τοΰ άνθρώπου, Αναρωτιόμαστε άν θά είναι 
μελλοντικά οί άνθρωποι πιό ευτυχισμένοι.

Εξηγήσαμε πολύ καθαρά πιό πάνω δτι σ’ αύτό τό ζήτημα δέν 
ύπάρχει ούτε αυτοματισμός ούτε άπόλυτη σιγουριά. ’Αλλά τό θέμα 
δέ μπορεί καί δέν πρέπει νά τό περιορίσουμε σέ μιά άρνηση.

Είναι φανερό δτι δσο καιρό οί άνθρωποι παραμένουν άνθρωποι, 
κι άν άκόμα ό καθένας τους διαθέτει προσωπικό άεροπλάνο, κι άν 
άκόμα ή μόνη Απασχόλησή του είναι ν’ Αναπτύσσει τήν προσω
πικότητά του, κι άν άκόμα περνάει τίς  διακοπές του κάπου στό 
Γαλαξία, θά Αντιμετωπίζουν πάντοτε συγκρούσεις στή ζωή τους 
καί έπομένως θά έχουν λόγους νά νιώθουν δυστυχείς. 'Ο σο θά ύ
πάρχουν οί διάφορες κοινωνικές Αλλοτριώσεις —  καί αύτές δέ 
μπορούν δριστικά νά έξαφανιστούν παρά μόνο μέ τήν έξαφάνιση 
τής ίδιας τής κοινωνίας καί έπομένως τών άνθρώπων —  θά ύ
πάρχουν καί κοινωνικές πηγές καί αΙτίες συγκρούσεων. Ή  έξά- 
λειψη τών κοινωνικών πηγώ ν τής άνθρώπινης δυστυχίας, πού ύ- 
πήρχε στό παρελθόν, δέ σημαίνει, ώστόσο, δτι στίς νέες συνθήκες 
δέ θά μποροΰν νά έμφανιστοΰν νέες αίτίες γ ιά  μιά άκόμα μεγαλύ
τερη δυστυχία <ιτό μέλλον. Είναι άδύνατο, έπομένως, νά έγγυη- 
θοΟμε δτι οί νέες σχέσεις, άν καί άπό δρισμένη άποψη τελειότερες 
άπό τίς παλιές (άπό τήν άποψη τών δυνατοτήτων γ ιά  μιά ευτυχι
σμένη ζω ή ), δέ θά είναι, άπό τήν άλλη άποψη, χειρότερες. Αύτό 
τόσο λιγότερο μποροϋμε νά τό έγγυηθούμε, δσο άπό τώρα άντιλαμ- 
βανόμαατε τίς άρνητικές καί απρόβλεπτες συνέπειες γ ιά  τό άτομο
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πού συνεπάγεται ή πρόοδος, ή έκβιομηχάνιση, κλπ., καί πού γ ι’ αύ
τές μιλήσαμε πιό πάνω.

Σ ’ αύτό τόν τομέα £να μόνο πράγμα μποροΟμε καί πρέπει νά κά
νουμε: νά παρατηρούμε τά γεγονότα καί, συγκεντρώνοντας τήν 
προσοχή μας στά προβλήματα τής εύτυχίας τοΟ άτόμου, νά Ανα
λύουμε αύτά τά γεγονότα καί συνειδητά νά άντιδροϋμε στίς Αρ
νητικές έκεΐνες συνέπειες τής έξέλιξης πού ένδεχόμενα μποροΟν 
νά προβλεφτοΟν ή, άκόμα χειρότερα, πού Εμφανίζονται ήδη. Καί 
σ’ αύτό τόν τομέα, δπως σέ πολλούς άλλους πού άφοροϋν τό άτομο 
καί τήν κοινωνία, δέν ύπάρχει Απόλυτη Εγγύηση γιά  τήν Επιτυχία, 
άλλά μ ό ν ο  π ά λ η  γ ιά  μιά σωστή γραμμή άνάπτυξής.

Αύτό Επιβάλλει σοβαρά καί ύπεύθι>να καθήκοντα στή σοσιαλι
στική κοινωνία καθώς καί στό μαρξισμό σάν Αρμονική θεωρία τής 
Ανάπτυξης αύτής τής κοινωνίας. Καί τά καθήκοντα τοϋτα είναι 
άκόμα δυσκολότερα γ ιατί δ μαρξισμός είναι μιά Επιστήμη πού δέν 
Ισχυρίζεται δτι Εχει προφητικά χαρίσματα κι έπομένως δέν Εχει 
Ετοιμες συνταγές ή φόρμουλες σ’ αύτό τό θέμα. Τό χειρότερο μά
λιστα είναι δτι δ μαρξισμός Εχει, άπ’ αύτή τήν άποψη, πολλά κενά 
πού άν καί αίτιολογημένα ιστορικά δέν παύουν ώστόσο νά είναι 
όδυνηρά.

Τήν πρώτη θέση σ’ αύτά τά καθήκοντα Εχει μιά θεωρία —  μέ 
τήν εύρύτατη σημασία τοΟ δρου —  γ ιά  τό άνθρώπινο άτομο, γ ιά  
τή ζωή του, γ ιά  τίς σχέσεις του μέ τήν κοινωνία καί γ ιά  τήν εύτυ
χ ία  του. Γιά νά Αναπτύξουμε δλόπλευρα μιά Ετσι νοούμενη φιλο
σοφία τοΟ άνθρώπου —  δχι σάν θεωρητικολογία, άλλά σάν Επι
στημονική γενίκευση τών πορισμάτων τών είδικών έπιστημών —  
πρέπει νά προωθήσουμε, στή βάση τοϋ μαρξισμοϋ, τήν Ερευνα 
στούς τομείς τής ψυχολογίας (συμπεριλαμβανομένης καί τής μελέ
της τών προβλημάτων τοϋ υποσυνείδητου, πού δέν θά τήν Εκτοπί
σουν τά Αναθέματα ένάντια στή φροϋδική θεωρία, παρόλο πού αύτό 
δέ σημαίνει δτι άναγνωρίζουμε τό φροϋδισμό σάν τή μόνη σωστή 
θεωρία γ ιά  τό υποσυνείδητο), τής κοινωνιολογίας σέ δλες τίς μορ- 
φές της, τής κοινωνιολογικής παιδαγωγικής καί τών άλλων Επι
στημών τοΟ Ανθρώπου καί, συνάμα, νά Επιδιώκουμε τήν ένοποίηαή 
τους.

Ό  μαρξισμός δέν Εχει καί, δπως τονίσα/με, δέ μπορεΐ νά Εχει 
Ετοιμες Απαντήσεις σ’ αύτΑ τά Ερωτήματα. ’Αλλά δ μαρξισμός Ε
χει, χάρη στή μεθοδολογία του, μεγαλύτερες πιθανότητες άπό άλ
λες τάσεις νά βρει τή σωστή άπάντηση σ’ αύτά τά Ιρωτήματα. 
Αύτό είναι μεγάλο πράγμα, ΑλλΑ πρέπει πάντοτε νά Εχουμε στό 
νοϋ δτι αύτό είναι μόνο μιά δυνατότητα, μόνο μιά πιθανότητα, 
πού ή πραγμάτωσή της έξαρτιέται Από τό άν θελήσου;ιε νά κάνου
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με τίς σχετικές ϊρευνες καί 4ν θά τίς κάνουμε, γ ιατί μόνο δ ζητών 
εύρήσεται.

Ά π ό  τίς παρακάνω παρατηρήσεις προκύπτουν δυό συμπερά
σματα γ ιά  δσους άσχολοΟνται μέ τή μαρξιστική φιλοσοφία τοϋ άν
θρώπου.

Τό Ινα Απευθύνεται σέ κείνους πού έξακολουθοΰν ν’ άμφιβάλ- 
λουν άν πρόκειται γ ιά  Ινα τομέα έρευνών πού είναι θεμιτός στά 
πλαίσια τοϋ μαρξισμοί). Ή  θεμιτότητά του ώστόσο έπιβεβαιώνεται 
δχι μόνο άπό ιστορικούς λόγους —  τή γένεση τοϋ μαρξισμού —  
άλλά καί άπό τήν Ιπείγοι>σα καί έπιτακτική άνάγκη νά κατευθυν- 
θεΐ ή κοινωνική άνάπτυξη τοΟ σοσιαλισμού στό δνομα καί πρός δ- 
φελος τού άνθρώπου. Μέ άλλα λόγια τό άπαιτεί δ μαρξιστικός άν- 
θρωπισμός.

Τό δεύτερο συμπέρασμα άπευθύνεται σέ κείνους, πού, άν καί 
τ»33ονταν Αλληλέγγυοι μέ τό σοσιαλισμό, θεώρησαν κάποια στιγ
μή, ή έξακολουθοϋν καί σήμερα νά θεωρούν, δτι τά προβλήματα 
τού άνθρώπινου άτόμου μπορούν νά συζητηθούν μόνο ϊ ξ ω  άπό 
τό μαρξισμό ή άκόμα μόνο άν ά π ο ρ ί ψ ο υ μ ε  τό μαρξισμό. 
'Ωστόσο τό άντίστροφο, άκριβώς, Αληθεύει: μ ό ν ο  σ τ ή  β ά 
σ η  τ ο ύ  μ α ρ ξ ι σ μ ο ύ  μπορεϊ νά άναπτυχθεΐ ή μελέτη αύ
τών τών προβλημάτων, μέ συνέπεια καί άποτελεσματικά, σέ συμ
φωνία μέ τόν κοινό νού καί μέ τήν πράξη. Οί σχετικές έλλείψεις 
τοΰ μαρξισμού δείχνουν μόνο δτι γ ιά  διάφορους λόγους οί ;υαρξι- 
στέ; δέν άσχολήθηκαν πολύ καιρό μ’ αύτά τά προβλήματα, άλλά δέν 
άποτελούν άπόδειξη δτι δέ μποροΰν ή δέ θέλουν νά τά θίξουν. Ά 
πό ψυχολογική άντίδραση στήν περιορισμένη καί Ικδογματισμένη 
άνάπτυξη τοΰ μαρξισμού στή διάρκεια τής σταλινικής περιόδου, δ- 
ρισμένοι κύκλοι διανοούμενων —  αύτό άποτελεΐ διεθνές φαινόμε
νο —  Ιφτασαν στό σημείο νά πιστεύουν δτι τό νά είσαι καινοτόμος 
μέ3χ στό σο3ΐαλιστικό κίνημα σήμαινε άναγκαστικά νά τοποθετηθείς 
πέρα άπό τό μαρξισμό, δχι μέ την ϊννοια ν’ Αναπτύξεις τό μαρξι
σμό, άλλά μέ τήν ϊννοια νά τόν άπορίψεις. Ή  άλήθεια δμως είναι 
διαφορετική: δέ μπορεϊς νά είσαι άληθινός καινοτόμος μέσα στό 
σοσιαλιστικό κίνημα παρά άποκλειστικά καί μόνο στά πλαίσια τής 
μαρξιστικής σκέψης. "Οποιος δέν τό καταλαβαίνει αύτό, βαδίζει 
δχι μόνο πρός τήν πνευματική του καταστροφή, άλλά καί ζημιώνει 
τήν ύπόθεση, πού μ’ αύτήν συνδέεται ύποκειμενικά.
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’Αλλοτρίωση καί κοινωνική πράξη

Ή  λέξη ά λ λ ο τ ρ ί ω σ η  άνήκει σήμερα στήν κατηγορία 
τών λέξεων τοϋ συρμοί) καί πού γ ι’ αύτό τό λόγο, έκτός άπό άλ
λους, είναι «3ποπτες» λέξεις. Γίνεται συχνή χρήση καί κατάχρη
σή της. ΕΓναι πολυσήμαντη καί έπομένως άσαφής. Τέλος, στή 
χρησιμοποίησή της άντιδροϋν καί τήν άποκρούουν έκεΐνοι πού Θεω
ροΟν σάν έπικίνδυνο στήν πράξη τό έννοιολογικό της περιεχόμενο 
καί πού πασκίζουν νά διατηρήσουν καταστάσεις πού κατά τή γνώ
μη τους άξίζει νά τίς ύπερασπίσουν. Τ ά  κίνητρα αύτής τής άντιπά- 
θειας προέρχονται άπό διάφορες φιλοσοφικές κατευθύνσεις καί πρα
κτικές τοποθετήσεις, άρχίζοντας άπό έρευνητές πού θεωροϋν πνευ
ματικό καθήκον τους νά φροντίσουν νά κάνουν μιά κάθαρση τών 
διφορούμενων καί άσαφών δρων καί φτάνοντας ώς έκείνους πού 
καταπολεμούν τήν άπαισιοδοξία τής «φιλοσοφίας τής άπόγνωσης». 
Άνάμεσά τους συναντοΟμε έπίσης άνθρώπους πού βρίσκονται κά
τω άπό τήν πίεση τής παράδοσης τού νεοθετικισμού καί τών αιτη
μάτων τής σημασιολογικής άνάλυσης τών δρων, καθώς καί καθο
λικούς ή άκόμα —  παραδόξως —  καί μαρξιστές πού ώστόσο, Ιστο
ρικά, φέρνουν τήν κύρια εύθύνη γ ιά  τή δημοτικότητα δχι μόνο 
τού δρου ά λ λ ο τ ρ ί ω σ η ,  άλλά καί τών θεωρητικών άπό- 
ψεων πού σχετίζονται μ’ αύτόν.

Στήν έποχή μας ή θεωρητική άντίληψη γ ιά  τήν άλλοτρίωση 
διοχετεύθηκε άπό δυό άγωγούς, πού συνδέονται μεταξύ τους, άλ
λά προχωρούν χωριστά: ό Ινας —  ή εύθεία γραμμή τής γενετικής 
έξέλιξης τών ιδεών —  ήταν δ χεγκελιανισμός πού ή Ιπίδρασή 
του —  Ιδιαίτερα στό γερμανικό ούμανισμό —  ήταν συνεχής· δ δεύ
τερος ήταν δ μαρξισμός. Ή  άλήθεια εΓναι δτι δ μαρξισμός ήταν 
άπό τήν άποψη αύτή όργανικά συνδεμένος μέ τό χεγκελιανισμό, 
άλλά ή μεταμορφωμένη άπ’ αύτόν θεωρία τής άλλοτρίωσης Ιχε ι σα
φώς ξεχωριστά γνωρίσματα. Κι εΓναι άκριβώς τοΟτα τά γνωρί
σματα πού, στόν εικοστό αιώνα, δδήγησαν δχι μόνο σέ μ ιά  άναβίω- 
ση, άλλά τόν τελευταίο καιρό σέ μιά πραγματικά έκρηκτική άν
θηση αύτής τής θεωρίας.

Στόν πνευματικό τομέα ή μόδα μπορεΐ νά Ιχει Ινα περισσότερο
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ij λιγότερο Ιντονο στοιχείο σνομπισμοϋ, ώστόσο δέ μποροΟμε σχε
δόν ποτέ νά τήν Αποδώσουμε Αποκλειστικά σ’ αύτόν. Γιατί, τίς πε
ρισσότερες φορές, συνδέεται μέ μ ιά  Ανάγκη πού νιώθει ή κοινωνία 
νΑ έξηγήσει δρισμένα γεγονότα καί έπομένως μέ τήν άφύπνιση 
τοΟ Θεωρητικού Ενδιαφέροντος γ ιά  δρισμένες ίδέες, ένός ένδιαφέ- 
ροντος πού, σύμφωνα μέ τήν πετυχημένη διατύπωση τοΟ πολωνοΟ 
κοινωνιολόγου Λούντβικ Κρζιβίτσκι, γίνεται αίτια μιας «περιο
δείας τών ιδεών».

’Εστω καί μόνο γ ι’ αύτό τό λόγο έπιβάλλεται μιά διεξοδική κοι
νωνιολογική καί ψυχολογική άνάλυση αύτής τής «μόδας» τής Αλ
λοτρίωσης. Ά π ό  τό άλλο μέρος, ή Ασάφεια καί ή πολυσημία τοϋ 
δρου στήν τρέχουσα χρήση του θά ίπρεπε νά άποτελέσει Ινα Επι
πλέον κίνητρο γ ιά  μ ιά  σημασιολογική άνάλυσή του ώστε νά τοϋ 
προσδοθεΐ μιά πιό συγκεκριμένη μορφή. Γ ιατί Ετσι μόνο άποκαλύ- 
πτονται πιό καθαρά ot κρυφές αίτίες πού Ικαναν τής μόδας τόν δ- 
ρο «άλλοτρίωση» καί τή «θεωρία» τής άλλοτρίωσης, Ετσι μόνο —  
καί αύτό είναι τό πιό ένδιαφέρον —  διανοίγεται ή προοπτική τής 
πρακτικής της άξίας. ’Εδώ άκριβώς βρίσκεται ή ούσία τοϋ προ
βλήματος: δταν γίνεται αισθητή ή κοινωνική άνάγκη γ ιά  τήν Ερ
μηνεία δρισμένων φαινομένων —  καί αύτό είναι πού καθορίζει τή 
«μόδα» γ ιά  τίς  άντίστοιχες θεωρίες —  τότε Ιχουμε τίς περισσότε
ρες φορές Ινα σημάδι δτι χρειάζεται νά φωτιστοϋν δρισμένα προ
βλήματα γ ιά  νά τελειοποιηθεί ή κοινωνική πράξη. Ή  πνευματι
κή «μόδα» είναι σ’ αύτή τήν περιοχή μιά αύθόρμητη, δηλαδή ά- 
σύνειδη Εκφραση αύτής τής άνάγκης. Ή  στόχαση πού σ’ αύτές τίς 
συνθήκες δχι μόνο μ&ς έπιτρέπει νά συνειδητοποιήσουμε αύτό πού 
κρύβεται πίσω άπό τίς αύθόρμητες διεργασίες σέ τοϋτο τόν τομέα 
τών κοινωνικών ιδεών, άλλά καί συγκεκριμενοποιεί καί διευκρινί
ζει τίς ώς τώρα Ασαφείς καί λόγω τής πολυσημίας τους παραπλα
νητικές Ιδέες, μπορεΐ καί θά Ιπρεπε νά διαδραματίζει σοβαρό ρό
λο στήν τελειοποίηση τής κοινωνικής πράξης, πού συνδέεται μ’ 
αύτό τόν κύκλο ιδεών.

’Εμάς μάς Ενδιαφέρει, πρίν άπ’ δλα, αύτή ή άποψη τοϋ προβλή
ματος, δπως άλλωστε φαίνεται καί άπό τόν τίτλο τής μελέτης
μας.

Α ρχίζουμε μέ τήν προσπάθεια νά δρίσουμε Επακριβώς τίς θεμε
λιώδεις Ιννοιες τών συλλογισμών μας. Αύτό θά τό κάνω στό πνεϋμα 
τοϋ σχεδιασμένου δρισμοϋ, δίνοντας τή  σημασία τών λέξεων πού 
χρησιμοποιώ, δπως Εγώ τίς έννοώ καί σκοπεύω νά τίς χρησιμο
ποιήσω πιό πέρα. Κάθε άλλη μέθοδος είναι καταδικασμένη σέ ά- 
ποτυχία δταν Εχουμε ύπόψη τή  μακρόχρονη (χρονολογείται του
λάχιστον άπό τή μεσαιωνική φιλοσοφία) Ιστορία αύτοϋ τοϋ προ
βλήματος καί τή σχετική μ ’ αύτό μεγάλη πολυσημία τοϋ δρου «άλ-
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λοτρίωση». Έ πειδή  δέ μέ πολυενδιαφέρει ή Ι σ τ ο ρ ί α  αύτοΟ 
τοϋ δρου καί μπορώ, έδώ, νά τήν παραλείψω, περιορίζομαι στή 
διαπίστωση δτι γ ιά  τίς θέσεις πού άναπτύσσω μποροΟμε σέ κάθε 
περίπτωση νά δείξουμε τό ιστορικό φόντο καί τά  κίνητρα. ’Α π’ 
αύτό, ώστόσο, δέν Ιπεται δτι δ δρισμός πού δέχομαι καλύπτεται 
άπό δποιοδήποτε άλλο Ιστορικό δρισμό καί πολύ λιγότερο δτι ή 
δομή δλης τής άντίληψης καί τά  πρακτικά συμπεράσματα πού ά- 
πορέουν άπ’ αύτήν εΓναι ταυτόσημα μέ δποιεσδήποτε Ιστορικές μορ
φές της. Αύτό Ισχύει έπίσης καί γ ιά  τή θεωρία τοΟ Μάρξ, πού 
πάνω της στηρίζο(ΐαι άμεσα καί μέ τήν δποία —  δσον άφορδ τίς 
κατευθυντήριες Ιδέες της —  ταυτίζομαι. Ή  άντίληψη, δμως, τοΟ 
Μάρξ γ ιά  τήν άλλοτρίωση άλλαξε μαζί μέ τήν έξέλιξη τής κο
σμοθεωρίας του καί μέ τό ώρίμααμα τών άπόψεών του γ ιά  τήν κοι
νωνία. Πέρα άπ’ αύτό ή κοινωνική έξέλιξη δστερα άπό τό Μάρξ, 
καί προπαντός ή πείρα τών χωρών πού οϊκοδομοδν τό σοσιαλισμό, 
μάς έπιβάλλει δρισμένες σκέψεις πού δέν τίς βρίσκουμε καθόλου 
στό Μάρξ ή τίς βρίσκουμε σέ άτελή μορφή.

Σάν άφετηρία, έπομένως, πρέπει νά μάς χρησιμέψει ή διάκριση 
άνάμεσα στήν έξαντικειμένιση καί τήν άλλοτρίωση.

Στήν πορεία τής ζωής τους ot άνθρωποι Ιρχονται, μέσω τών 
διαφόρων ύλικών καί πνευματικών προϊόντων τους, σέ άμοιβαΐες 
σχέσεις. Γ ιά νά ζήσει, δ άνθρωπος μετασχηματίζει τήν ύλική 
πραγματικότητα παράγοντας τά πιό διαφορετικά ύλικά άγαθά γ ιά  
τήν Ικανοποίηση τών άναγκών του. Ό  άνθρωπος φτιάχνει καί 
πνευματικά άγαθά γ ιά  νά Ικανοποιήσει δρισμένες άνάγκες του, 
πού έ]ΐφανίζονται σέ διάφορα στάδια τής Ιστορικής έξέλιξης τής 
κοινωνίας. Δημιουργεί τήν ϊδια τήν κοινωνία συνάπτοντας δρι- 
σμένες κοινωνικές σχέσεις. Δημιουργεί έπίσης τά μέσα γ ιά  νά 
συνεννοείται μέ τούς άλλους άνθρώπους.

Μέ άλλα λόγια, αύτά πού είπαμε πιό πάνω χρησιμεύουν μόνο 
γ ιά  νά διατυπώσουμε μέ παραδείγματα αύτή τή σκέψη: δ άν
θρωπος δ ρ S γ ιά  νά ζήσει, άλλά καί ζε ΐ δ ρ ώ ν τ  α  ς. Για
τί δ άνθρωπος ύπάρχει γ ιά  τούς άλλους άνθρώπους άπσκλειστικά 
καί μόνο μ έ τά έργα του καί ε Τ ν α ι γ ιά  τούς άλλους αύτό 
πού δημιούργησε (στήν πιό πλατιά έννοια τής λέξης δ η μ ι 
ο υ ρ γ ώ ) .  ’Αλλά κάθε άνθρώπινη δ ρ ά σ η ,  νοούμενη σάν 
ένέργημα καί κάθε άνθρώπινο Ιργο, νοούμενο σάν προϊόν, άποτε- 
λοϋν μιά προβολή τοϋ άνθρώπου πρός τά Ιξω, γ ιατί δ άνθρωπος 
δρά σκεπτόμενος καί αύτό άκριβώς είναι Ινα  άπό τά σημάδια πού 
ξεχωρίζουν τόν άνθρωπο άπό τό ζωικό κόσμο. Αύτό πού δ άνθρω
πος σκέφτεται, δταν έπιδιώκει Ινα σκοπό, μορφοποιεΐται χάρη στή 
δράση του σ’ Ινα ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό  προϊόν, δηλαδή σέ κά
τι πού ύπάρχει Ιξω άπό κάθε άνθρώπινο πνεΟμα καί άνεξάρτητα
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άπ’ αυτό. Μέ τή λέξη έ ξ α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ι σ η  έννοώ, έπομέ
νως, τή διαδικασία τοϋ μετασχηματισμοϋ μιας άνθρώπινης σκέ
ψης, μέσω τής δράσης, σέ προϊόντα —  ύλικά καί πνευματικά —  
πού ϊχουν άντικειμενική, δηλαδή Ανεξάρτητη άπό τήν άνθρώπι
νη θέληση καί <ιυνείδηση, ύπαρξη. Είναι περιττό νά προσθέσουμε
—  άλλά πρέπει νά τό κάνουμε Εστω καί άπό σχολαστική άκριβολο- 
γ ία  —  δτι αύτή ή διαδικασία τής έξαντικειμένισης άποτελεΐ τό 
βάθρο καί τήν προϋπόθεση τής κοινωνικής ζωής τών άνθρώπων, 
τόσο μέ τήν Εννοια τής Ικανοποίησης τών ποικίλων άναγκών τους 
δσο καί μέ τήν Εννοια τής Επικοινωνίας καί έπομένως τής συμβίω
σης.

Μόνο μέ βάση μιά έρμηνεία τής έ ξ α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ι σ η ς  
σάν μιάς διαδικασίας καί ένός, ζωτικής σημασίας, άθροίσματος 
ένεργημάτων καί προϊόντων τής άνθρώπινης δράσης γίνεται δυ
νατή ή έρμηνεία τής κατηγορίας ά λ λ ο τ ρ ί ω σ η .

’Αφετηρία μας είναι πάλι έδώ ή παρατήρηση τών έμπειρικών 
γεγονότων άπό τό χώρο τής κοινωνικής ζωής τών άνθρώπων. Ξε- 
κινοϋμε άπό τά διάφορα προϊόντα τής άνθρώπινης δράσης πού εί
ναι προϊόντα άτομικών άνθρώπων, γιατί μόνο τέτιοι άνθρωποι ύ
πάρχουν σάν βιολογικά, δηλαδή ζωντανά, συγκεκριμένα άνθρώ- 
πινα άτομα. ’Αλλά μολονότι ό άνθρωπος ύπάρχει σάν συγκεκριμένο 
βιολογικό άτομο, είναι πάντοτε Ενα κ ο ι ν ω ν ι κ ό  άτομο τόσο 
μέ τήν Εννοια δτι είναι (σωματικά καί πνευματικά) π ρ ο ϊ ό ν  
τής δοσμένης κοινωνίας, δσο καί μέ τήν Εννοια δτι μόνο στήν 
κ  ο ι ν (» ν ί α, ένταγμένος στίς σχέσεις της καί στό μηχανισμό 
τής λειτουργίας της, μπορεί νά ζήσει καί νά Επιβιώσει. ’Επίσης ή 
άνθρώπινη δράση είναι μ’ αύτή τήν Εννοια κοινωνική καί τ ά 
π ρ ο ϊ ό ν τ α  τοΟ άνθρώπου Εχουν κι αύτά κοινωνική λειτουρ
γία. Ό  μηχανισμός αύτής τής λειτουργίας μπορεϊ νά είναι διαφο
ρετικός, άνάλογα μέ τίς κοινωνικές σχέσεις πού τόν προσδιορί
ζουν.

’Αλλά ή παρατήρηση τής κοινωνικής ζωής μάς διδάσκει δτι μο
λονότι δ άνθρωπος παράγει ύλικά καί πνευματικά άγαθά σκαπτό
μενος δρι,σμένες άνάγκες τών άνθρώπων καί γ ι’ αύτό άκριβώς τό 
σκοπό, ωστόσο κάτω άπό όρισμένες κοινωνικές συνθήκες τά προ
ϊόντα τής άνθρώπινης δράσης άρχίζουν νά λειτουργούν δχι μόνο 
αυτόν», ία, δηλαδή Α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  άπό τή θέληση καί τήν 
πρόθεση τών παραγωγών τους, άλλά καί έ ν ά ν τ ι α  στή θέ
ληση καί στίς προθέσεις τους, ματαιώνουν τά σχέδιά τους καί άπει- 
λοΰν μάλιστα |ΐέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο τούς παραγωγούς τους. 
Αύτό άκριβώς χαρακτηρίζω σάν άλλοτρίωση.

’Αλλοτρίωση, έπομένως, όνομΑζεται μιά όρισμένη λειτουργία 
τών άνθρώπινων προϊόντων κάτω άπό δρκτ,ιένες κοινωνικές συν
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θήκες, μιά λειτουργία πού δ μηχανισμός της ξεφεύγει άπό τόν έ
λεγχο τών άνθρώπων, άκό-,ια καί τών κοινο>νιών μ’ Ινα τρόπο, πού 
άπειλεΐ τούς σκοπούς τους και μάλιστα τήν ύπαρξή τους. Ή  παρα
βολή τοϋ μαθητευόμενου μάγου, πού έλευθέρωσε δυνάμεις τίς δποϊες 
δέ μπορούσε π·.ά νά χαλιναγωγήσει, μάς δίνει μέ τόν καλύτερο καί 
τόν πιό παραστατικό τρόπο τό νόημα τής άλλοτρίωσης.

Ά ς  συνοψίσουμε τώρα τίς άναλύσεις μας γ ιά  τή σχέση έξαντι- 
κειμένισης καί άλλοτρίωσης.

Ή  έξαντικειμένιση είναι ά ν α γ κ α ΐ ο  φαινόμενο τών ζω
τικών λειτουργιών τών άνθρώπων. Χωρίς μιά Ιτσι νοού;ιενη έξαντι- 
κειμένι-ση δέ θά 'ΐπορο&σε δ άνθρωπος οδτε νά ύπάρξει (ή υλική 
καί πνευματική παραγοιγή δέν είναι παρά έξειδικευμένες μορφές 
τής έξαντικειμένισης) οδτε νά συνυπάρξει (δστω καί μόνο γιατί 
θά άν έκυπτε τό πρόβλημα τής επικοινωνίας). Ά ντίθετα ή άλλο
τρίωση δέν είναι ά  ν α γ  κ  α ϊ ο φαινόμενο τών ζωτικών λει
τουργιών τών άνθρώπων (δέ λειτουργούν σάν Αποξενωμένα δλα 
τά ανθρώπινα προϊόντα, άν καί Ιχουν πάντοτε άντικειμενική ύπαρ
ξη) , άλλά μόνο ένα ένδεχόμενο φαινόμενο, πού έξαρτιέται άπό τίς 
κοινωνικές συνθήκες λειτουργίας τών έξαντικειμενισμένων άνθρώ- 
πινων προϊόντων. Κάτω άπό ορισμένες συνθήκες ή Ιξαντικειμένι- 
ση ;ιεταβάλλεται σέ άλλοτρίωση, ένώ κάτω άπό άλλες συνθήκες 
δίν παρουσιάζει τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής άλλοτρίωσης 
(ή τά χάνει δταν έπέλθει μιά άντίστοιχη άλλαγή αύτών τών συν

θηκών) . Ά π ’ αύτά πρέπει νά βγάλου;ιε Ινα γενικό συμπέρασμα 
πολύ σημαντικό γ ιά  τίς παραπέρα παρατηρήσεις μας: οί διαδικα
σίες τής άλλοτρίωσης άποτελούν λειτουργία τοΰ συνόλου τών κοι
νωνικών σχέσεων καί, ανάλογα μέ τή σ υ ν ο λ ι κ ή  τους δο
μή, μπορούν νά έ μ φ α ν ι σ τ ο ΰ ν  ή νά έ ξ α φ α ν ι σ τ ο ΰ ν .  
Είναι βέβαια περιττό νά τονίσουμε δτι αύτή ή διαπίστωση Ιχει 
ιδιαίτερη σημασία γ ιά  κάθε κοινωνική πράξη, πού στοχεύει τή 
συνειδητή διαμόρφωση τών διανθρώπινων σχέσεων.

Γιά νά μπορέσουμε νά άντιληφθοΰμε καλύτερα τό νόημα τής ά- 
φηρημένης Ιννοιας ά λ λ ο τ ρ ί ω σ η ,  πρέπει νά φέρουμε δρι- 
σμένα παραδείγματα, δπου ή λέξη ά λ λ ο τ ρ ί ω σ η  είναι δ 
κατάλληλος χαρακτηρισμός γ ιά  ενα δρισμένο είδος λειτουργίας 
τών ανθρώπινων προϊόντων.

Ά ν  ξεκινήσουμε άπό τήν άλλοτρίωση τών ύλικών προϊόντων 
τοΰ άνθρώπου, αύτό σημαίνει δτι ξεκινοΰμε άπό τήν καπιταλιστική 
άγορά, στήν δποία δ Μάρξ έδωσε Ιδιαίτερη προσοχή. Στήν ά
γορά κυκλοφορούν έμπορεύματα, πού ή Ανταλλαγή τους γίνεται μέ 
βάση δρισ;νένη κάθε φορά άξία καί τιμή. Τ ά  έμπορεύ;ιατα είναι ύ- 
λικά αγαθά, Ανθρώπινα προϊόντα, πού προορίζονται νά ίκανοποιή-
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σουν 6pw|iives ύλικές Ανθρώπινες Ανάγκες. ’Αλλά καθώς στήν κα
πιταλιστική κοινωνία έπικρατοΟν κοινωνικές σχέσεις πού στηρί
ζονται στίς σχέσεις Ιδιοκτησίας, τό προϊόν τής Ανθρώπινης έργα
σίας ΑλλΑζει τό χαρακτήρα του λειτουργώντας σΑν έμπόρευμα. Ή  
λειτουργία του, πού συνίσταται Ακριβώς στήν Ικανοποίηση τών Αν
θρώπινων Αναγκών, παύει νΑ είναι Αποφασιστική. Στήν πρώτη 
γραμμή προβάλλει ή λειτουργία τής Ανταλλαγής, τοΟ σχηματισμοΟ 
κεφαλαίου. Στό μηχανισμό τής καπιταλιστικής Αγορ&ς τό προϊόν 
τού Ανθρώπου Αρχίζει νΑ λειτουργεί δχι μόνο αύτόνομα, ΑνεξΑρτη- 
τα Από τή θέληση καί τίς προθέσεις τών παραγωγών του (διαμόρ
φωση τών τιμών, Απόσπαση τών Αγαθών πού μπορούν νΑ Ικανο
ποιήσουν τίς  Ανθρώπινες άνΑγκες Από τούς Ανθρώπους πού έπι- 
διώκουν τήν Ικανοποίηση τών Αναγκών τους, πρΑγμα πού έκδη- 
λώνεται μέ τόν πιό ώμό τρόπο δταν καταστρέφονται τΑ μέσα δια
τροφής τή στιγμή πού πολλοί Ανθρωποι πεινοϋν), Αλλά καί ένάν- 
τια  σ’ αύτούς τούς σκοπούς καί σ’ αύτές τίς προθέσεις, καθώς τό 
προϊόν Απειλεί τή  φυσική ύπαρξη τών παραγωγών (Απεργία, κρί
σεις ύπερπαραγωγής, κ λ π .) . Αύτό Αποτελεΐ 6να κλασικό παρΑδει- 
γμα γιΑ τό τί έννοούμε Αλλοτρίωση τών ύ λ ι κ ώ ν  π ρ ο ϊ ό ν 
τ ω ν  τού Ανθρώπου.

’ΑλλΑ ή σφαίρα τής Αλλοτρίωσης δέν περιορίζεται στόν τομέα 
τών ύλικών Αγαθών. "Ενα κλασικό παρΑδειγμα Αλλοτρίωσης τών 
πνευματικών προϊόντων είναι (γιΑ ν’ ΑναφερθοΟμε σέ κάτι πού 
ένδιέφερε τό νεαρό ΜΑρξ καί τούς συγχρόνους του) ή θρησκεία.

"Αν Απορίψουμε τή μυθική συνείδηση, σύμφωνα μέ τήν δποία 
δ θεός δημιούργησε τόν Ανθρωπο κατ’ εΙκόνα καί δμοίωσή του, 
πρέπει νΑ δεχτούμε σΑν μόνη λογική τή  θέση τοΰ Λούνηβιχ Φόυερ
μπαχ δτι δ Ανθρωπος δημιουργεί τούς θεούς κατ’ είκόνα καί δμοίω
σή του, πρΑγμα πού μπορεΐ ν’ Αποδειχτεί μέ 6Αση τίς έπιστημονι- 
κές θρησκειολογικές μελέτες. Ό  Ανθρωπος δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  
τίς θρησκείες καί Απ’ αύτή τήν Αποψη ή κατΑσταση είναι ΑνΑλο- 
γη  —  παρόλη τή διαφορΑ ΑνΑμεσα στήν παραγω γή τών ύλικών 
καί πνευματικών Αγαθών —  μέ τήν τύχη του σάν παραγωγού έμ- 
πορευμΑτων. Γ ιατί τά  έξαντικειμενισμένα προϊόντα τής φαντασίας 
του Αρχίζουν νΑ ίχουν —  κΑτω Από δρισμένες κοινωνικές συνθή
κες —  .δχι μόνο μιΑ ΑνεξΑρτητη Από τόν Ανθρωπο ύπαρξη, ΑλλΑ 
Ακόμα καί νΑ Απειλούν τή δική του ύπαρξη: συνεπιφέρουν τούς 
διωγμούς, τήν Ιε ρ ή  ’Εξέταση, τό ΘΑνατο στήν πυρά. Δέ χρειάζε
ται ίδιατερη όξυδέρκεια γ ιά  ν’ Αντιληφθούμε τή γενικευμένη μορ
φή αύτού τού προβλήματος, γ ιατί —  κάτω Από δρισμένες συνθή
κες —  κΑθε Ιδεολογία Αρχίζει νΑ παρουσιάζει γνωρίσματα πού 
χαρακτηρίζουν τή θρησκεία μέ δλους τούς συνακόλουθους κινδύ
νους γ ιά  τήν έλευθερία καί τήν εύτυχία τοΰ Ανθρώπου. Ό  Ντυρ-



κέμ διατύπωσε τή θέση δτι κάθε ιδεολογία μπορεί νά έκπληρώ- 
νει θρηχιευτικές λειτουργίες δταν χρησιμεύει σάν συνδετική δλη 
τής ένάτητας μιάς δμάδας μέ βάση τήν πίστη, άλλά δέ χρησιμεύει 
στόν έπιστημονικό έλεγχο τών πεποιθήσεων. Καί είχε δίκιο. Δίκιο 
είχαν έπίσης δ Μάρξ καί οί σύγχρονοί του, δταν άρχισαν τόν Α- 
γώνα τους γ ιά  τόν Ανθρωπισμό μέ τήν έπίθεση κατά τής θρησκευ
τικής άλλοτρίωσης. Γιατί, δσον καιρό παραδεχόμαστε τήν έτερο- 
νομία τής άνθρώπινης μοίρας, δηλαδή ξεκινούμε άπό τήν άποψη 
δτι αύτή διαμορφώνεται άπό έξωανθρώπινους καί ύπερανθρώπινους 
παράγοντες, δσον καιρό δέν παραδεχόμαστε μέ συνέπεια τή θέση 
γιά  τόν αύτόνομο χαρακτήρα της, δηλαδή τή θέση δτι αύτή δια
μορφώνεται άπό τούς άνθρώπους καί γ ι ά  τούς άνθρώπους, δέ 
μπορεί νά γίνεται λόγος γ ιά  συνεπή πραγμάτωση τοϋ Ανθρωπι
σμού.

Καί γ ιά  νά μεταφερθούμε στή σημερινή έποχή θά Αναφέρουμε 
ενα έπίκαιρο καί πολύ χτυπητό παράδειγμα: τή διάσπαση τοΰ άτό
μου καί τήν αότοματοποίηση, πού Ανακάλυψε ή μεγαλοφυΐα τοϋ 
άνθρώπου. Αύτές ot Ανακαλύψεις άποτελοΰν, χωρίς άμφιβολία, Ι- 
να μέρος τής πνευματικής δημιουργίας, πού άνοίγει μ ιά  νέα έποχή 
στήν έξέλιξη τής Ανθρωπότητας, μιά έποχή μέ προοπτικές πού ξε
περνούν πολύ τίς κοινωνικές συνέπειες τής λεγάμενης βιομηχανι
κής έπανάστασης.

Πρόκειται γ ιά  άνακαλύψεις, πού, ένώ θά μποροΰσαν νά πραγμα
τοποιήσουν τό θρυλικό παράδεισο στή γή , άπειλοΰν, κάτω άπό δρι- 
σμένες συνθήκες, μέ δλοκληρωτι/κή έξόντωση τήν Ανθρωπότητα. 
Έ χουμε έδώ Ινα κλασικό παράδειγμα άλλοτρίωσης. Ό  κίνδυνος εί
ναι σήμερα σέ δλους γνωστός, κανένας δέ θέλει νά έξοντωθεΐ οδτε σάν 
Ατομο ούτε σάν κοινωνία. Καί έπομένως, θά Ιπρεπε λογικά νά δε
χτούμε δτι δλοι θέλουν νά άποφύγουν αύτό τόν κίνδυνο. Κι ώστόσο 
σιμώνουν σταθερά στό χείλος τής καταστροφής. Ποτέ ή Ανθρωπό
τητα δέ βρέθηκε τόσο όλοφάνερα καί τόσο τραγικά στή θέση τοΰ 
μ α θ η τ ε υ ό μ ε ν ο υ  μ ά γ ο υ  δσο σήμερα. Αύτό άκριβώς 
τό χαρακτηρίζω σάν κατάσταση άλλοτρίωσης. ’Εδώ δέν πρόκειται 
γιά  τό δνομα πού δίνουμε σ’ αύτό τό φαινόμενο (Αν χρησιμοποιώ 
τό παραδοσιαικό δνο;ΐΛ, αύτό τό κάνω |ΐόνο καί μόνο γ ιατί δέ μπο
ρώ νά βρώ καλύτερο), άλλά γ ιά  βρισμένες άντικειμενικές κοινωνι
κές καταστάσεις, πού χρειάζεται νά τίς μελετήσουμε καί νά τίς δια- 
γνώσουμε σέ σχέση πάντοτε μέ τήν Αποτελεσματικότητα τών προ
ληπτικών κοινωνικών μέτρων.

"Οταν Ιτσι έννοοΰμε τή  λέξη ά λ λ ο τ ρ ί ω σ η ,  τότε αύτός 
δ δρος είναι λειτουργικΑ πολύ πλατύς, γ ιατί περιλαβαίνει δλες έ- 
κεΐνες τίς κοινωνικές διαδικασίες, δπου, σ’ Ινα κοινωνικό μηχα
νισμό πού προσδιορίζεται Από δρισμένες κοινωνικές σχέσεις, τά ύ-



λικά καί πνευματικά προϊόντα τοϋ άνθρώπου λε'.τουργοϋν δχι μόνο 
μέ τρόπο ανεξάρτητο άπό τόν άνθρωπο άλλά καί μέ τρόπο πού άν- 
τίκειται ατούς κοινωνικά καθορισμένους σκοπούς του. Κάτι παρα
πάνω: μερικές φορές μάλιστα άπειλοϋν τήν κοινωνική του δπαρξη.

Αύτή ή Ιννοια τής ά λ λ ο τ ρ ί ω σ η ς  είναι πλατιά, άλλά 
άρκετά άκριβής ώστε νά μή ταυτίζου|ΐε τήν άλλοτρίωση μέ δ - 
π ο ι α δ ή π ο τ ε  έξαντικειμένιση ή μέ δ,τι χαρακτηρίζουμε σάν 
κοινωνικό κακό.

"Οταν λ .χ. τό σύστημα τών σημάτων τής τροχαίας λειτουργεί 
άνεξάρτητα άπό τή θέληση τοϋ μεμονωμένου άνθρώπου καί τόν Α
ναγκάζει νά διατσχίζει πειθαρχημένα τόν ά|ΐαξωτό δρόμο, αύτό δέν 
άποτελεϊ άλλοτρίωση, δπως δέν είναι άλλοτρίωση λ .χ. τό κοινωνι
κά παραδεγμένο σύστημα μέτρων καί σταθμών, ή κατεύθυνση τής 
κυκλοφορίας στούς δρόμους καί τά παρόμοια, έστω καί μόνο γ ιά  τό 
λόγο δτι έδώ δέν ύπάρχει κανένα στοιχείο άντίθεοης στούς κοινω
νικά έκδηλωμένους άπό τούς άνθρώπους σκοπούς (άντίθετα, σέ Β
λες αύτές τίς περιπτώσεις έχουμε νά κάνουμε μέ μιά κοινωνική σύμ
βαση, πού πραγματοποιεί αύτοϋ τοϋ είδους τούς σκοπούς). Πολύ 
λιγότερο μποροΰμε νά ποϋμε δτι ύπάρχει σ’ αύτές τίς περιπτώσεις 
Απειλή γ ιά  τήν άνθρώπινη δπαρξη.

Τό Γδιο συ;ΐ/βαίνει καί δταν προσπαθοΰμε νά ταυτίσουμε τήν άλ
λοτρίωση μέ τό κοινωνικό κακό. Ή  άλλοτρίωση είναι, πράγματι, 
Ινα κοινωνικό κακό (μέ μιά δρισ;ιένη ϊννοια αύτοϋ τοΰ δρου), άλ
λά κάθε κοινωνικό κακό δέν είναι άλλοτρίυ>ση, λ .χ. ot έπιδημίες, 
ή αύτοκτονία έξαιτίας ένός άτυχου Ιρωτα καί τά παρόμοια. Τ ίς κα
τηγορίες πού άναφέραμε τίς συνδέει ή  σχέση τοϋ μέρους πρός τό 
δλο, δχι δμως ή σχέση τής ταυτοσημίας.

"Ενα ιδιαίτερο πρόβλημα στόν τομέα τής άλλοτρίωσης, πού 
χρειάζεται χωριστή συζήτηση, είναι ή λεγάμενη α ύ τ ο α  λ - 
λ ο τ  ρ ί ω σ η. Υ πάρχει Ινα δρισμένο είδος λογοτεχνίας, πού 
έμπνέεται άπό τόν ύπαρξισμό, καί πού ταυτίζει Απλοΰστατα τήν 
άλλοτρίωση μέ τήν αύτοαλλοτρίωση. Αύτό όφείλεται σέ μιά με
γάλη παρανόηση καί γ ι’ αύτό τό δλο πρόβλημα άπαιτεϊ μιά πρό
σθετη διευκρίνιση.

’Αλλοτρίωση όνομάζεται, πράγματι, μιά διαδικασία, δπου τά 
άνθρώπινα προϊόντα Αποξενώνονται, δηλαδή λειτουργοΰν άνεξάρ
τητα ή ένάντια στή θέληση καί τίς προθέσεις τοΰ άνθρώπου. Έ 
δώ βρίσκονται σέ κατάσταση Αλλοτρίωσης προϊόντα τοϋ Ανθρώπου 
καί δχι δ Εδιος δ άνθρωπος. Ό τα ν  μιλοϋμε, λοιπόν, γιΑ ά λ λ ο 
τ ρ ί ω σ η  τοΰ άνθρώπου, δίνουμε σ’ αύτό τόν δρο Ινα ιδιαίτερο 
νόημα. Πρέπει, έπομένως, νά προσδιορίσουμε ποιές καταστάσεις
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καί σχέσεις χαρακτηρίζονται στήν ειδική βιβλιογραφία σάν α ύ - 
τ ο α λ λ ο τ ρ ί ω σ η .

Οί χρονολογικά παλιότερες εικασίες γιά  τό φαινόμενο τής αύ- 
τοαλλοτρίωσης συνδέονται μέ τήν άνάλυση τής θρησκευτικής άλ
λοτρίωσης. Ό  μηχανισμός αύτής τής άλλοτρίωσης στηρίζεται ατό 
γεγονός δτι δ άνθρωπος άπολυτοποιεΐ δρισμένες άνθρώπινες ιδιό
τητες καί τίς μεταβιβάζει σ’ ενα ύπερφυσικό δν, πού είναι δικό του 
δημιούργημα. Έ τσ ι δρισμένες ιδιότητες τοϋ άνθρώπου (ύψωμέ- 
νες στό άπόλυτο), δπως ή καλοσύνη, ή γνώση, ή άγάπη καί τά 
παρόμοια, γίνονται κατηγορήματα τής θεότητας. Ά λλά , Ιτσι, ό 
άνθρωπος άπογυμνώνεται άπ’ αύτές τίς Ιδιότητες, σέ σύγκριση μέ 
τό πρότυπο τής τελειότητας πού δημιούργησε ό Εδιος. Σ ’ αύτή τήν 
περίπτωση συντελεϊται μιά άλλοτρίωση μέ διττή Ιννοια: πρώτο μέ 
τό δτι άνθρώπινες Ιδιότητες πού άπασπάσθηκαν άπό τόν άνθρωπο 
καί σάν Α π ο ξ ε ν ω μ έ ν ε ς  άπ’ αύτόν γίνονται συστατικό 
μέρος τού προϊόντος τού άνθρώπινου νοΰ, προϊόντος πού λειτουργεί 
κιόλας άνεξάρτητα' δεύτερο, μέ τό δτι ό άνθρωπος άπογυμνώνεται 
άκριβώς άπ’ αύτές τίς ιδιότητες τίς δποΐες μεταβιβάζει σέ κάτι πού 
βρίσκεται Ιξω άπό τόν έαυτό του. Αύτή τήν άποψη, πού προέρχε
ται άπό τό Φόυερμπαχ, μποροϋ;ιε νά τή θεωρήσουμε σάν άρχική 
μορφή τής αύτοαλλοτρίωσης.

Υπάρχει έπίσης μιά άλλη πολύ πιό άπλή έρμηνεία αύτής τής 
κατηγορίας. Ά λ λ ο τ ρ ί ω σ η  όνομάζεται μιά διαδικασία, 
πού στή διαδρομή της τά Ανθρώπινα προϊόντα βρίσκονται σέ μιά δ- 
ρισμένη σχέση μέ τόν παραγωγό τους. Μιά τέτια σχέση μπορεΐ έ
πίσης νά έμφανιστεΐ άνάμεσα στά χαρίσματα τού άνθρώπου, τίς 
ικανότητές του, τίς ψυχικές διαθέσεις του, καί γενικότερα άνάμε
σα στήν προσωπικότητά του (μέ τήν Ιννοια τοϋ συνόλου τών ικανο
τήτων του, τών χαρισμάτων του, τών ψυχικών του διαθέσεων, κλπ.) 
καί σ’ Ινα συγκεκριμένο άνθρώπινο άτομο, πού είναι δ φορέας του.

Αύτό συμβαίνει δταν δ άνθρωπος καί ή προσωπικότητά του, 
μόλις έμπλακούν στό κύκλωμα τής έμπορευματικής οικονομίας, 
γίνονται έπίσης έμπορεύματα καί ύποτάσσονται στούς νόμους καί 
τίς Αξιολογήσεις τής έμπορευματικής οικονομίας. Αύτή ή κατά
σταση προσδιορίζει τή  διαφορά άνάμεσα στήν έργασία καί τήν έ- 
λεύθερη δημιουργία, άνάμεσα στή βιοποριστική άπασχόληση καί 
τή δραστηριότητα γ ιά  τήν Ικανοποίηση τών άνθρώπινων Αναγκών. 
Στήν καθημερινή ζωή καί στά ειδικά συγγράμματα αύτό τό φαι
νόμενο φέρνει διάφορα δνόματα: έμπορευματοποίηση τής κουλτού
ρας, μεταμόρφωση τών αίσθημάτων, τής καλλιτεχνικής καί έπι- 
στημονικής δημιουργίας σέ έμπορεύματα καί πολλά άλλα. Στά 
διάφορα συγγράμματα (άρχίζοντας άπό τό «Κομμουνιστικό μανι
φέστο») βρίσκουμε πλήθος άπό έπικρίσεις γ ι’ αύτή τήν κατάστα-

285



αη, δπου δ άνθρι»πος είναι άναγκασμένος νά τά πουλάει δλα καί 
γ ι’ αύτό προσαρμόζεται στίς άπαιτήσεις τοϋ Αγοραστή καί χάνει 
τόν έαυτό του. Καί μ’ αύτή τήν ϊννοια, αύτοαλλοτριώνεται. Τό νόη
μα τοϋ ιιαρξικοϋ Ιδανικού γ ιά  τόν κ α θ ο λ ι κ ό  ά ν θ ρ ω π ο  
συνίσταται, έκτός άπό τά  άλλα, στή δημιουργία συνθηκών δπου 
δ άνθρωπος θά πράττει σύμφωνα μέ τίς άνάγκες καί τίς κλίσεις 
του, έπομένως, θά δημιουργεί καί δέ θά έργάζεται. (Μόνο σ’ αύτό 
τό πλαίσιο μπορού;ιε νά καταλάβουμε γ ιατί δ Μάρξ θεωρεί τήν 
έργασία σάν άλλοτρίωση, σάν μιά «άπάνθρωπη» δραστηριότητα, 
παρόλο πού Ιχε ι τή γνώμη δτι ή δημιουργική δράση είναι δχι μόνο 
άναγκαία, άλλά καί χαρακτηριστικά «άνθρώπινη» δράση.)

Στό φώς αύτής τής παρατήρησης γίνεται κατανοητή καί ή διά
κριση άνάμεσα στόν «άληθινό άνθρωπο» καί τόν «πραγματικό άν
θρωπο», πού είναι βέιβαια τυπικά χεγκελιανή, άλλά διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο καί στό νεαρό Μάρξ. Σέ σχέση jii τήν ειδολογική 
ούσία του, σάν βιολογικού είδους, δ σημερινός ««πραγματικός άν
θρωπος» παρουσιάζει χαρακτηριστικά γνωρίκ^ιατα άλλοτρίωσης, έ- 
νώ, άντίθετα, δ «άληθινός άνθρωπος» δέν παρουσιάζει. Ά λ λά  δ 
«άληθινός άνθρωπος» είναι Ενα ιδανικό, Ινα πρότυπο.

Τό πρόβλημα τής αύτοαλλοτρίωσης τό έξετάσαμε ώς τώρα μό
νο άπό τήν άποψη τής σχέσης ά ν θ ρ ω π ο ς - ά ν θ ρ ώ π ι ν η  
π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α .  Υ πάρχει, δμως, καί μιά άλλη ίννοια 
αύτοΰ τοΰ δρου, πού τή συναντούμε συχνότατα στίς συζητήσεις γιά  
τήν άλλοτρίωση. Πρόκειται γ ιά  τήν άλλοτρίωση τοΰ άνθρώπου, 
σάν άτόμου, άπό τήν κοινωνία, άλλοτρίωση πού συνδέεται μέ τή 
μή συμμετοχή στά ζητήματα πού άφοροΰν τήν κοινωνία.

Ά φθονη καί μέ πολλές άποχρώσεις είναι ή φ ι λ ο λ ο γ ί α  
τ ή ς  ά π ε λ π ι σ ί α ς  —  τόσο στή φιλοσοφία δσο καί στή 
λογοτεχνία —  πού ϊχ ε ι σάν θέματά της τή μοναξιά, τήν έξαφάνι- 
ση τοϋ άτόμου μέσα στό πλήθος, τήν άπώλεια τοΰ νοήματος τής 
ζωής (μέ τήν Εννοια τής κατάφασης στή ζωή) κλπ. Υ πάρχει σ’ 
αύτή πολύς σνομπισμός, παρακμή καί προσποίηση, άρέσκεια σέ 
ψυχολογικές άναλύσεις νοσηρών άτόμων κι άκόμα Ενας κάποιος 
Α ντιδραστικός άριστσκρατιομός. Ά λ λά  ύπάρχει σ’ αύτή τή φιλο
λογία κ ι Ινα πραγματικό πρόβλημα, πού δέν έπιτρέπεται νά τό 
παραβλέψουμε γ ιατί συνδέεται μέ νέα, άρνητικά κοινωνικά φαι
νόμενα, στά δποία ταιριάζει θαυμάσια δ χαρακτηρισμός α ύ τ ο - 
α λ λ ο τ ρ ί ω σ η .

Δώρο τής ύπερεικβιομηχανισμένης κοινωνίας είναι, άπό τό Ι- 
να μέρος, ή έ;ιφάνιαη γιγάντιων Αστικών οικισμών μέ δλα τά θετι
κά καί άρνητικά γνωρίσματα τής λεγόμενης μαζικής κοινωνίας 
καί, άπό τό άλλο μέρος, ή ριζική διάρηξη τών παραδοσιακών δε
σμών τών διαφόρων δμάδων —  άπό τίς συγγενικές ώς τίς έπαγγελ-



ματικές, άπό τίς δμάδες γειτονίας ώς τίς θρησκευτικές καί άλλες 
όμάδες —  έπομένως δμάδων πού προσδιορίζουν κατά παραδοσιακό 
καί φυσικό τρόπο τή  συμμετοχή τοϋ άτόμου στήν κοινωνία. Ή  
μεγαλούπολη καί ή στηριζόμενη πάνω της κουλτούρα τής μαζικής 
κοινωνίας καταστρέφει παραδοσιακούς δεσμούς, άλλά πλέκει νέ
ους καί &πό πολλές άπόψεις Ισχυρότερους, πιό γερούς δεσμούς: συν
δικάτα, άθλητικούς συλλόγους, πολιτιστικές ένώσεις, πολιτικές 
κομματικές όργανώσεις, μιά στενή σχέση πού δημιουργεΐται άπό τή 
μαζική κουλτούρα καί έδραιώνεται μέ τή διαμεσολάβηση τοΟ τύ
που, τοϋ ραδιοφώνου καί τής τηλεόρασης. Σ ’ αύτό τό γιγάντιο μη
χανισμό, τό κάθε άτομο συνδέεται μέ τήν κοινωνία μέ πολύ Ισχυ
ρότερους άπό πρίν δεσμούς τόσο άπό τήν άποψη τής Εξάρτησης καί 
τής παιδευτικής διαμόρφωσης τής προσωπικότητάς του δσο καί μέ 
τήν όργανική Εμπλοκή του στό σύνολο τής κοινωνικής κουλτούρας, 
μέ τό γεγονός δτι είναι άδύνατο νά ζήσει χωριστά άπό τή δομή της 
καί άνεξάρτητα ά π ’ αύτήν. “Ετσι, προκύπτει μιά σαφής δόμηση 
τής κοινωνίας πού έπιβάλλει μιά ισχυρότερη άπό πρίν —  τουλά
χιστο άπό όρισμένη άποψη —  Ενταξη τοϋ άτόμου. ’Αλλά αύτό δέν 
Αντιφάσκει στήν ταυτόχρονη δ ι ά σ π α σ η  τής κοινωνικής δο
μής πού προκαλεΐ τήν αύτοαλλοτρίωση τοϋ άτόμου —  μέ τήν Εν
νοια αυτού τού δρου πού κυρίως μάς ένδιαφέρει έδώ.

Ά π ’ αύτή τήν άποψη, πιό εδγλωττη άπό δεκάδες έπιστημονικές 
πραγματείες είναι, μερικές φορές, ή λογοτεχνία, έννοείται ή καλή. 
Γ ιά νά γίνω σαφέστερος, θά άναφερθώ στό μυθιστόρημα τού Στάιν- 
μπεκ, «Τά σταφύλια τής όργής». Ό  συγγραφέας περιγράφει μέ 
σπάνια πλαστικότητα πώς, μέ βάση τήν άλληλεγγύη τών άνθρώ
πων πού μετανάστευαν στά δυτικά μέρη τών Η Π Α , σχηματίστη
καν ot λεγόμενες άτυπες όμάδες πού μέσα σ’ αύτές ό καθένας μπο- 
ροΟσε νά ύπολογίζει στή βοήθεια τών άλλων, άλλά καί άπό τή με
ριά του συμμεριζόταν τήν τύχη τους.

Αύτός είναι Ενα παράγοντας πού άλλαξε ριζικά τή λεγόμενη μα
ζική κοινωνία καί μάλιστα μέ φυσικό τρόπο: εΓμΛστε Ενα κομμα
τάκι τής κοινωνίας, πού χωρίς αύτήν δέ μποροϋμε, γενικά, νά ζή- 
σουμε, άπό τήν όποια έξαρτιόμοοστε ποικιλότροπα, άλλά συνάμα 
δ καθένας μας είναι Ενα άτομο, πού καί χωρίς αύτό ή δλότητα μπο- 
ρεΐ πολύ καλά νά τά βγάλει πέρα. Κι έδώ άκριβώς βρίσκεται ή 
μεγάλη διαφορά. Έπομένως ό κοινωνικός δεσμός είναι, άπό τή 
μιά μεριά, πολύ ισχυρός καί όργανικός καί, άπό τήν άλλη μεριά, 
χαλαρός καί άδύνατος. Γ ι’ αύτό δέ μπορούμε νά στηριζόμαστε στή 
βοήθεια καί τήν άλληλεγγύη τών άλλων (μέ Εξαίρεση τούς Ιδιαί
τερους δεσμούς λ .χ. στίς Επαναστατικές όμάδες, άλλά αύτές δέν 
είναι τυπικές γ ιά  τήν κοινωνία ώς σύνολο). Εδκολο είναι, συνεπώς, 
νά Εχουμε γνωριμίες, δύσκολο, δμως, νά Εχουμε φίλους (άπ’ αύτή
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τήν άποψη τυπικό παράδειγμα άποτελεϊ ή Αμερικάνικη κοινωνία).
Ά λλά  έπειδή αύτό άπορέει άπό τίς βαθύτερες νομοτέλειες τής 

έκβιομηχανκσμίνης σέ ύψηλό βαθ;ιό κοινωνίας, πάντως στό κα
πιταλιστικό σύστημα δέν είναι κανείς μόνο άντικείμενο, άλλά καί 
ύποκείμενο μιάς τέτιας άποσύνθεσης. Μ’ άλλα λόγια: δ άνθρωπος 
χάνει τό ένδιαφέρον του νά συμμετέχει στήν πάλη γ ιά  κοινωνικά 
ζητήματα, άγκυσ^ρώνεται δλο καί περισσότερο στόν κύκλο τών 
δικών του υποθέσεων. Αύτή είναι πάντως ή βασική τάση, άλλά 
δέ σημαίνει καθόλου δτι στή ζωή τών μελΦν τής ύψηλά έκβιομη- 
χανισμένης κοινωνίας έξαφανίζεται γενικά ή τάση γ ιά  συμμετοχή 
στά κοινωνικά ζητήματα. Λυτή έμφανίζεται σέ όμάδες μέ ειδικές 
έπιδιώξεις, έπαναστατικές, θρησκευτικές καί άλλες παρόμοιες, άλ
λά αύτές άποτελοΰν έξαιρέσεις πού δέν άλλάζουν τίποτε στή βασική 
τάση. Σέ ευρύτερη κοινωνική κλίμακα, ή συμ;ιετοχή στίς κοινέ; υ
ποθέσεις έκδηλώνεται πιό καθαρά δταν πρόκειται γ ιά  τήν υπερά
σπιση έθνικών συμφερόντων. Ά λλά  καί σ’ αύτή τήν περίπτωση δέν 
Ιχουμε νά χάνουμε μ ί τήν ύπερνίκηση τών άποσυνθετικών τάσεων, 
άλλά μόνο μέ άν:ιμχχόμενες τάσεις μέσα στήν ϊδια τήν κοινωνία. 
Έ τσ ι, τό πρόβλημα τής αύτοαλλοτρίωσης δέ χάνει τήν έπικαιρότη-

Αύτός είναι άκριβώς δ «λογικός πυρήνας» τής φιλοσοφίας τής μο
ναξιάς, τής έκμηϊένισης τοΰ άτόμου μέσα στό πλήθος, κλπ. Ή  φιλο
σοφία αύτή ίχ ε ι δυό δψεις. Ά πό  τό ενα μέρος πρόκειται έδώ γιά  
μιά δρισμένη διάσπαση τής κοινωνίας, πού μεταχειρίζεται τό άτομο 
σάν κάτι ξένο, ένώ, σάν απάντηση σ’ αύτό, τό άτομο άντιλαμβάνεται 
τήν κοινωνία έπίσης σάν κάτι ξένο, πού δέ τοΰ ζητάει καμιά δέσμευ
ση, καμιά συναισθηματική δέσμευση. Ά π ό  τήν άλλη μεριά στό δια- 
σπασμένο άνθρώπινο άτομο έκδηλώνεται Ινας ύπερβολικός άτομικι- 
σμός, πού φτάνει ώς τά δρια τοΰ αναρχισμού, άλλά συνάμα παρου
σιάζεται καί μιά όμοιομόρφηση τής ζωής, Ιδιαίτερα τής πνευματικής 
ζωής τοΰ ατό;ιου πού Ιχε ι άρπαγεϊ άπό τά γρανάζια τής μαζικής 
κοινωνίας καί τής |ΐαζικής κουλτούρας, μιά δμοιομόρφηση πού ά- 
πειλεΐ μέ έκ,μηδένιση τής άτομικότητας καί μάς θυμίζει τά μα
κάβρια δράματα στά μυθιστορήματα τοΰ Ζαμιάτιν, τοΰ Χάξλεϋ καί 
τοΰ Ό ργουελ.

Αύτός δ περίπλοκος κύκλος προβλημάτων, πού θά Ιπρεπε μάλ
λον νά τά μελετήσουμε πιό βαθιά παρά νά τά άπορίπτουμε μέ ά- 
ποστροφή βιαστικά καί έπιπόλαια, συνάπτεται μέ τά ειδικά προ
βλήματα τής αύτοαλλοτρίωσης.

Α π ’ δλα τοΰτα βγαίνει, ώστόσο, καθαρά τό συμπέρασμα δτι δέν 
έπιτρέπεται νά ταυτίζουμε τήν άλλοτρίωση μέ τήν αύτοαλλοτρίω
ση, δτι, έπομένως, έκεΐνοι πού προσπαθούν νά άναγάγουν τό πρό
βλημα τής άλλοτρίωσης στήν άποξένωση τοΰ άνθρώπου άπό τήν



κοινωνία δέν καταλαβαίνουν Απλούστατα αύτό τό πρόβλημα, του
λάχιστο μέ τήν έννοια πού τό τοποθετεί ή μαρξιστική παράδοση.

Ά π ’ δσα είπαμε προκύπτει δτι τό πρόβλημα τής αύτοαλλοτρίω
σης Εχει δυό τουλάχιστον δψεις καί δτι ή συνηθισμένη, Απλουστευ- 
μένη έρμηνεία του άποτελεΐ ένα σύμφυρμα άπό έννοιες, πού μάλ
λον συσκοτίζει τήν πολύπλοκη εΙκόνα αύτοΟ τοϋ τόσου σοβαρού 
σημερινού προβλήματος.

Μήπως δταν μιλούσα γιά  «Αλλοτρίωση» είχα στό νοΰ μου ύπο- 
κειμενικές καταστάσεις άτόμων (πού νιώθουν δτι είναι έ ρ η 
μ ο ι ,  χ α μ έ ν ο ι  μ έ σ α  σ τ ό  π λ ή θ ο ς ,  χ ω ρ ί ς  
σ κ ο π ό  σ τ ή  ζ ω ή  τ ο υ ς )  ή μήπως καί δρισμένες 
Αντικειμενικές διαδικασίες πού Ασκούν έπίδραση στήν κοινωνική 
κατάσταση και τήν κοινωνική δραστηριότητα τών Ατόμων;

Στό φώς τών δσων έκτέθηκαν ώς τώρα τό έρώτημα είναι μάλλον 
ρητορικό. Ώστόσο έχουν δίκιο έκεΐνοι πού βάνουν τέτια έρωτή- 
|ΐΛτα, γιατί στά κυκλοφορούντα ειδικά συγγράμματα τό πρόβλημα 
δέν άναλύεται καθόλου μ ι σαφήνεια.

Ά λ λ ο τ ρ ί ω σ η  όνομάζονται δρισμένες Α ν τ ι κ ε ι μ ε 
ν ι κ έ ς  διαδικασίες, δπου τά προϊόντα τοΰ άνθρώπου βρίσκον
ται σέ μιά δρισμένη σχέση μέ τούς παραγωγούς τους. Ό τα ν  τήν 
έννοούμε έτσι, τό έρώτημα πού βάλαμε πρίν Από λίγο χΑνει κά
θε νόημα, Αλλά στήν περίπτωση τής αύτοαλλοτρίωσης είναι πολυ
σήμαντο.

Κατά τή γνώμη μου α ύ τ ο α λ λ ο τ ρ ί ω σ η  είναι δρι- 
σμένες Αντικειμενικές διαδικασίες, πού έχουν έπακόλσυθό τους τό 
γεγονός δτι τό άτομο βρίσκεται σέ μιά δρισμένη κατάσταση, δσον 
Αφορά τή σχέση του μέ τήν ϊδια του τήν προσωπικότητα, τή 
σχέση του μέ τούς άλλους άνθρώπους καί τήν κοινωνία. Αυ
τές ot Αντικειμενικές διαδικασίες Αντανακλώνται φυσικά μέ ει
δικό τρόπο στή συνείδηση τών Ανθρώπων, πού νιώθουν δτι είναι 
έρημοι, χαμένοι άνάμεσα στό πλήθος, χωρίς σκοπό στή ζωή τους. 
'Ωστόσο, αύτή ή αυτεπίγνωση είναι, σέ σχέση μέ τίς Αντικειμενι
κές διαδικασίες πού τήν προκαλούν, δευτερεύουσας φύσης. Μέ άλ
λα λόγια: δ άνθρωπος δέν είναι Αλλοτριωμένος (μέ τήν έννοια τής 
αύτοαλλοτρίωσης), έπειδή έτσι αισθάνεται, Αλλά Αντίστροφα, νιώ
θει τέτια συναισθήματα έπειδή βρίσκεται σέ μιά άντικειμενική κα
τάσταση, πού όνομάζεται α ύ τ ο α λ λ ο τ ρ ί ω σ η .

Μπορούμε νά διατυπώσουμε αύτή τήν κατάσταση (δπως τό κά
νουν κάποτε δρισμένοι, λ .χ. δ καθηγητής Ζολιέβσκι) στή γλώσσα 
τού στρουκτουραλισμού, άναλύοντας την άινάλογα μέ τή δομή τών 
κοινωνικών (έπαναλαμβανόμενων, έπομένως) σχέσεων, δηλαδή 
μέ μιά δομή πού καθορίζει τήν άτομική άνθρώπινη ύπαρξη. Ά λ-



λά μποροϋμε νά τή διατυπώσουμε κι άλλιώς, λ .χ . χρησιμοποιών- 
:ας τήν παραδοσιακή ίσιορικο^κοινωνική θεωρία τοΰ μαρξισμοΰ. 
Λυτή ή λύση, νομίζω, είναι ή καλύτερη, γ ιατί ύποψιάζομαι δτι 
μιά πλατιά έφαρμογή τής θεωρίας καί τής μεθόδου τοΰ στρου
κτουραλισμού —  πού ώς τώρα μόνο στή γλωσσολογία Εδωσε στέ
ρεα άποτελέσματα καί μόνο έκεΐ πολιτογραφήθηκε πλήρως —  
είναι άδικαιολογήτη καί μάλλον έφείλεται στή μόδα παρά σέ 
πραγματικές Απαιτήσεις τής επιστημονικής έρευνας (άνάλογη ή
ταν ή μόδα τής τυποποιημένης γλώσσας πού έμφανίστηκε στή δε
καετία τού 1920 κάτω άπό τήν έπίδραση τοΰ νεοθετικισμού). Ά λ 
λά αύτό είναι δευτερεΰον ζήτημα, πού πρέπει νά έλεγχθεΐ άκόμα 
μιά φορά άπό τήν πρακτική έρευνα καί δέν άλλάζει τίποτε άπό 
τήν ούσία τοΰ προβλήματος, τόν άντικειμενικό χαρακτήρα τών δια- 
διακασιών τής άλλοτρίωσης πού πραγματευόμαστε έδώ.

Έ τσ ι φτάσαμε στό τέλος τής —  έστω καί έπιφανειακής —  έρ- 
μηνείας τών έννοιών πού μάς ένδιαφέρουν καί πού θά τίς χρησι
μοποιήσουμε στίς άναλύσεις μας. Καιρός είναι νά θέσουμε τώρα 
τό έρώτημα άν αύτές οί άναλύσεις έχουν κάποια πρακτική σημα
σία. Αύτό τό έρώτημα μπορούμε νά τό διατυπώσουμε κι άλλιώς: 
μπορεί άραγε ή τόσο άμφιλεγόμενη σήμερα κατηγορία τής άλλο- 
ΐρίωσης νά μάς είναι κάπως χρήσιμη στήν κοινωνική πράξη; Καί, 
άν ή άπάντηση είναι καταφατική: μέ ποιό τρόπο μπορεί νά μάς 
είναι χρήσιμη;

Έ  άπάντησή μου στήν έτσι διατυπωμένη έρώτηση είναι θετική 
καί έχω τή γνώμη δτι ύπάρχουν τέσσερις περιοχές δπου είναι δυ
νατό νά συγκεκριμενοποιηθεί ή γενική θέση γ ιά  τήν πρακτική 
σημασία τής κατηγορίας τής άλλοτρίωσης.

Ας αρχίσουμε μέ τήν ταξινομική καί γνωστική άξία πού έχει 
ή κατηγορία τής άλλοτρίωσης: ή γενική θεωρία καί ή κατηγορία 
τής άλλοτρίωσης μάς έπιτρέπουν νά ταξινομήσουμε έκείνες τίς κοι
νωνικές καταστάσεις πού τά γνωρίο;ιατά τους άντιστοιχοΰν στά 
γνωρίσματα πού καταλόγισα στίς καταστάσεις άλλοτρίωσης. Έ 
τσι διευκολύνεται ή γνωσιολογική καί διαγνωστική λειτουργία της 
άπό τήν όπτική τής ένδεχόμενης κοινωνικής πράξης. Αύτή άκρι
βώς ή διαγνωστική λειτουργία έχει άπό πρακτική άποψη μεγά
λη σημασία.

Ά πό  τή γενική θεωρία τής άλλοτρίωσης μάς είναι γνωστό δτι 
τό προϊόν τής έξαντικειμένισης τότε μόνο παίρνει τά γνωρίσματα 
πού προσιδιάζουν στίς διαδικασίες τής άλλοτρίωσης, δταν Υπάρ
χουν οί πρόσφορες γ ι’ αύτό κοινωνικές σχέσεις. Ά π ’ αύτά βγαίνει 
τό απλό συμπέρασμα —  πού τό βγάλαμε κιόλας στή διάρκεια αύ
τών τών άναλύσεων —  πώς μιά κατάλληλη άλλαγή τών κοινωνι
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κών σχέσεων δδηγεΐ στήν ύπερνίκηση τ?]ς άλλοτρίωσης, πώς δταν 
ή κατάσταση χάνει τά γνωρίσματα τής άλλοτρίωσης, τά ύλικά καί 
πνευματικά προϊόντα τοΟ άνθρώπου άρχίζουν νά λειτουργούν σύμ
φωνα ;ιέ τη θέληση καί τίς έπιδιώξεις τών παραγωγών τους. Π αύ
ουν, τότε, νά λειτουργούν αύθόρμητα. ’Ιδού μερικά παραδείγματα.

Στή"/ καπιταλιστική άγορά τό έμπόρευμα Ιχε ι δλες τίς Ιδιότη
τες ένός Αποξενωμένου άνθρώπινου προϊόντος, καί μάλιστα γ ιά  τό 
λόγο δτι αύτό λειτουργεί μίσα στίς συγκεκριμένες κοινωνικές συν
θήκες τού καπιταλισμού πού στηρίζονται σέ καθορισμένες σχέσεις 
ιδιοκτησίας. Γ ιά νά ύπερνικήσουμε αύτή τήν άλλοτρίωση, πού συν
επιφέρει δχι μόνο τήν άπουσία σχεδιασμοΰ τής παραγωγής καί 
κρίσεις, άλλά καί άνεργία, πείνα, έξαθλίωση καθώς καί τόν κίν
δυνο Ιμπεριαλιστικών πολέ|ΐων, πού άπειλούν τήν άνθρώπινη ύ
παρξη, πρέπει νά Αλλάξουμε τίς κοινωνικές έκεΐνες σχέσεις πού 
είναι ή αιτία τών φαινομένων αύτής τής άλλοτρίωσης, καί πρώτα 
πρώτα τίς σχέσεις Ιδιοκτησίας. Αύτή ήταν, έξάλλου, μιά άπό τίς 
βασικές ιδέες τού Μάρξ, πού οί πρακτικές της συνέπειες προσδιο
ρίζουν δλη τήν έξελικτική πορεία τής έποχής πού άκόμη ζούμε.

Τό Γδιο συμβαίνει καί μέ τό κράτος σάν δργάνωση φυσικού κα- 
ταναγκα/σ>ιού («δμάδες ίνοπλων άνθρώπων», δπως τό χαρακτήρι
σε δ Λένιν, καί τούς άντίστοιχους θεσμούς, δπως δ στρατός, ή Α
στυνομία, τά δικαστήρια, ot φυλακές). Αύτό είναι μιά μορφή άλ
λοτρίωσης πού ή προέλευσή της καί ή λειτουργία της έξαρτιόνται 
άπό δρισμένες κοινωνικές συνθήκες, άπό τή διάσπαση τής κοινω
νίας σέ Ανταγωνιστικές τάξεις πάνω στή βάση τού συστήματος τής 
άτομικής Ιδιοκτησίας. Συμπέρασμα: δ δρόμος γ ιά  τήν ύπερνίκη- 
ση αύτής τής άλλοτρίωσης καί, έπομένως, γ ιά  τή διεύρυνση τής 
κοινωνικής δημοκρατίας περνάει άπό τήν άλλαγή τών κοινωνικών 
σχέσεων πού προξενούν αύτή τήν άλλοτρίωση, άπό τήν κατάργηση 
τοΰ χωρισιού τής κοινωνίας σέ Ανταγωνιστικές τάξεις. Προϋπό
θεση γ ιά  δλα αύτά είναι ή έξάλειψη τοΰ συστήματος τής άτομικής 
Ιδιοκτησίας στά ;ιέσα παραγωγής, πού γέννησε αύτές τίς τάξεις.

"Ενα Αλλο παράδειγμα, άπό τά κλασικά πού άναφέρει δ μαρ
ξισμός, είναι ή θρησκευτική άλλοτρίωση. ’Επειδή τά χαρακτηρι
στικά της γνωρίσματα είναι δλοφάνερα, μποροΰμε, στά πλαίσια 
αύτής τής Ανάλυσης, νά τά  παραλείψουμε καί νά στραφοΰμε Αμέ
σως στά πρακτικά συμπεράσματα: ή ύπερνίκησή της Απαιτεί ν’ 
Αλλάξουμε τίς κοινωνικές σχέσεις, πρίν άπ’ δλα στόν πολιτιστικό 
καί μορφωτικό τομέα —  πάντως στό βαθμό πού ?χου|ΐε νά κάνου
με μέ τήν ύπερνίκηση αύτής τής άλλοτρίωσης σάν μαζικού φαινομέ
νου. Πρόκειται έδώ γ ιά  6να τόσο περιπλεγμένο ψυχολογικό πρό
βλημα, ώστε νά μή μποροΰμε νά τό άναγάγουμε δλότελα στόν πα
ρονομαστή τών κοινωνικών σχέσεων καί νά έγγυηθούμε κατοπινά



δτι μέ τήν άλλαγή τους θά έξαφανιστοΰν δλότελα καί δριστικά ot 
θρησκευτικές παραστάσεις.

Φτάνουν αύτά τά παραδείγματα, θ ά  προσπαθήσω τώρα νά γε- 
νικεύσω τό νόημά τους άπό τήν άποψη πού μάς ένδιαφέρει. Κάθε 
άλλοτρίωση μπορεΐ νά ύπερνικηθεΐ (δπου φυσικά αύτή ή ύπερνί
κηση έννοεΐται σάν μιά λίγο πολύ μακρόχρονη διαδικασία) δταν 
γνωρίσουμε τήν κοινωνική της έξάρτηση καί άλλάξουμε τίς Αν
θρώπινες σχέσεις, πού κάνουν δυνατή τή λειτουργία της.

Σ ’ αύτή τή διαπίστωση περιλαβαίνεται δχι μδνο ή ούσία τής 
πρακτικής άξίας τής άλλοτρίωσης, άλλά καί ή άναγνώριση τής 
δύναμής της νά μάς κινητοποιεί άπό τήν άποψη τής κοινωνικής 
πράξης, μιάς δύναμης πού έχε: Αποφασιστική σημασία γ ιά  τόν α ι
σιόδοξο χαρακτήρα τοΰ μαρξιστικού άνθρωπισμοΰ. Γ ιατί, δταν δια
πιστώνουμε έδώ δτι ή άλλοτρίωση είναι Ινα κοινωνικό κακό (άν 
καί ot έννοιες δέν είναι ταυτόσημες, γιατί κάθε κοινωνικό κακό 
δέν είναι Αλλοτρίωση), τότε διαπιστώνουμε ταυτόχρονα δτι δ κοι
νωνικά δρών άνθρωπος Ιχει πάντοτε τή δυνατότητα νά ύπερνικήσει 
τοΰτο τό κακό. Αύτό άποτελεϊ μιά συνειδητοίποίηση, πού μάς πα
ρακινεί γ ιά  δράση, μιά αίσιόδοξη βέβαια συνειδητοποίηση σέ άν- 
τιπαράθεση πρός τή μεταφυσική άντίληψη τοΰ κακοΰ, τουλάχιστον 
σέ βρισμένη ύπαρξι-στική έρμηνεία (λ.χ. στό Σάρτρ), πού διακη
ρύττει δτι άναπόΒραστα νικάει τό κακό παρά τίς άνθρώπινες πρω
τοβουλίες.

Αύτή ή κινητοποιός δύναμη τής κατηγορίας τής άλλοτρίωσης 
έχει άκόμα μεγαλύτερη σημασία δταν συνειδητοποιούμε τό γεγονός 
δτι ή Αλλοτρίωση άποτελεϊ Ινα μ ό ν ι μ ο  κοινωνικό πρόβλημα, 
άνεξάρτητο άπό τό κοινωνικό σύστημα. Γιατί ή άλλοτρίωση συν
δέεται δργανικά μέ τήν έξαντικειμένιση πού άποτελεϊ Ινα σταθερό 
καί Αναγκαίο φαινόμενο κάθε βιοτικής διαδικασίας στήν περιοχή 
τού άνθρώπου. ’Αρκεί νά έμφανιστοΰν ot άντίστοιχες κοινωνικές 
σχέσεις γ ιά  ν’ άρχί-σει ή έξαντικειμένιση νά λειτουργεί σάν άλλο
τρίωση. Υ πάρχει μήπως κάποιος σταθερός τύπος μετατροπής τής 
μιάς στήν άλλη; Είναι μή-πως γνωστό ποιές κοινωνικές σχέσεις εύ- 
νοοΰν τήν έ;ιφάνιση τής Αλλοτρίωσης; Κατά τή γνώμη μου, δέν 
ύπάρχουν τέτιοι τύποι, έπομένως δέν ύπάρχει κα;ιιά γενική συν
ταγή γ ιά  Αντίμετρα. Δυό τουλάχιστο σπουδαία πρακτικά συμπε
ράσματα βγαίνουν άπό τά παραπάνω.

Π ρ ώ τ ο : ή πάλη ένάντια στήν Αλλοτρίωση άποτελεϊ μιά ά- 
τέρμονη διαδικασία, πού σκοπός της είναι πάντοτε ή ύπερνίκηση 
μιάς σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς  άλλοτρίωσης, άλλά δχι τής άλλο
τρίωσης γενικά, γιατί αύτό θά ήταν ούτοπία. Μιά τέτια δραστη
ριότητα δέν Ιχει μόνο μιά συγκεκριμένη σημασία, άλλά είναι καί 
άπό κοινωνική άποψη σπουδαία, δπως κι δ πλουτισμός τής γνώσης



μας γ ιά  τόν κόσμο, άν καί ξέρουμε πολύ καλά δτι ή πάλη ένάντια 
στήν άλλοτρίωση άποτελεΐ μιά άτέρμονη διαδικασία, δπως μιά 
μαθηματική σειρά πού τείνει άσύμπτωτα νά φτάσει τήν δ ρ ι α - 
κ ή τ ι μ ή. Καί δμως κάθε συγκεκριμένο στάδιο αύτής τής ά- 
τέλειωτης διαδικασίας είναι σημαντικό γ ιά  τήν Ανθρωπότητα, τό 
ϊδιο δπως είναι σπουδαίο πράγμα γ ιά  τόν άνθρώπινο όργανισμό νά 
θεραπευθεΐ άπό μιά δρισμένη άρρώστια παρόλο πού, λογικά, πρέπει 
νά φοβόμαστε δτι θά προσβληθεί στό μέλλον άπό άλλες άρρώστιες.

Δ ε ύ τ ε ρ ο :  άκόμα καί άν δέν υπάρχει Ινας γενικός τύπος 
γένεσης τής άλλοτρίωσης, δέ μποροϋμε έκ τών προτέρων ν’ άπο- 
κλείσουμε δτι δέ θά προκύψουν νέες, άγνωστες ώς τώρα κοινωνικές 
καταστάσεις και σχέσεις πού θά δημιουργήσουν νέες μορφές άλλο
τρίωσης. Έ ν α  πράγμα, έπομένως, μάς μένει νά κάνουμε: ν’ άνα- 
γνωρίσουμε τή γενικότατη συνάφεια πού ύπάρχει άνάμεσα στήν 
έξαντικειμένιση καί τήν άλλοτρίωση, καθώς καί τόν κοινωνικά έ- 
πιζήμιο χαρακτήρα τής τελευταίας, άλλά καί νά καταλάβουμε κα
λά δτι μποροϋμε νά τήν ύπερνικήσουμε δταν γνωρίσουμε τίς κοι
νωνικές σχέσεις πού τήν προκαλοΰν καί πού πρέπει κατάλληλα 
νά τίς Αλλάξουμε. Αύτό δέν άποτελεΐ πανάκεια, άλλά χωρίς άμ- 
φιβολία πολύτιμη καθοδηγητική άρχή γ ιά  τήν πρακτική δράση, 
γ ιατί μάς έπιτρέπει δχι μόνο νά μιλοϋμε γ ιά  τήν πρακτική δύναμη 
τής κατηγορίας τής άλλοτρίωσης, άλλά καί νά τή συμπεριλάβου- 
με στό πραξιολογικό λεξιλόγιο, έρμηνεύοντας πλατιά τήν έννοια 
τής «σ ο» σ τ ή ς έ ρ γ α σ ί α ς »  μέ τή σημασία πού τής έδωσε 
ό δημιουργός τής πραξιολογίας, δ πολωνός φιλόσοφος καί καθηγη
τής Κοταρμπίνσκι.

Ή  τελευταία άπό τίς Ιδέες πού άναπτύξαμε μάς δδηγεΐ στό πρό- 
βλη|ΐα τής άλλοτρίωσης στό σοσιαλισμό.

"Αν βρισμένες κοινωνικές σχέσεις μποροϋν νά προκαλοΰν πάν
τοτε τόν έκφυλισμό τής έξαντικειμένισης σέ άλλοτρίωση, τότε μπαί
νει τό ζήτημα άν δ σοσιαλισμός σάν κοινωνικός σχηματισμός ύπό- 
κειται έπίσης σ’ αύτή τή νομοτέλεια.

Αύτό τό έρώτημα θά ήταν, πραγματικά, λόγιο τοϋ δλοφάνερου 
χαρακτήρα τοϋ προβλήματος, κοινός τόπος καί περιττό άν δέν ύ- 
πήρχαν βρισμένες Ιδέες, πού προκύπτουν άπό μερικά έργα τοϋ νεα- 
ροϋ Μάρξ. Ό  Μάρξ είχε τότε τή γνώμη πώς ή έξάλειψη τής οΙκο- 
νομικής άλλοτρίωσης θά συνεπιφέρει αύτόματα. άς ποϋμε, τήν έξά- 
λειψη κάθε άλλης μορφής άλλοτρίωσης. θ ά  μπορούσαμε νά έρμη- 
νεύσουμε αύτή τήν άποψη μέ έπιείκεια, λέγοντας δτι δ Μάρξ εί
χε στό νοϋ του μόνο έκεϊνες τίς άλλοτριώσεις πού προσιδιάζουν στό 
σύστημα τής Ατομικής Ιδιοκτησίας καί πού έξαφανίζονται μαζί 
μ’ αύτό. θ ά  μπορούσαμε έπίσης νά δεχτοϋμε δτι δ Μάρξ διατύπω
σε έδώ, πράγματι, μιά γενική κρίση πάνω στό θέμα τής άλλο-
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τρίωσης. ’Αλλά τότε θά Επρεπε άπλούστατα ν’ άναγνωρίσουμε δτι 
Επεσε Ιξω. ’Αλλωστε, τά Εργα του τής ώριμης περιόδου μάς Επι
τρέπουν ν’ άμφιβάλλουμε άν διατήρησε καί άργότερα δρισμένες 
Ιδέες τής νεότητάς του, πού Εχουν Ενα περισσότερο ή λιγότερο ού- 
τοπικό χαρακτήρα.

"Οταν μιλούμε γ ιά  άλλοτρίωση στό σοσιαλισμό πρέπει, σύμφω
να μέ τό Μάρξ, νά διακρίνουμε δύο στάδια: τό κατώτερο —  τό σο
σιαλισμό —  καί τό άνώτερο —  τόν κομμουνισμό. Διαφέρουν μετα
ξύ τους βασικά άπό τήν άποψη τής γενικής τους συνάφειας μέ τόν 
καπιταλισμό, έπομένως μέ τήν άτομική Ιδιοκτησία καί τό χωρι
σμό τής κοινωνίας σέ τάξεις.

Σύμφωνα μέ τή μαρξιστική άποψη, άποτελεΐ κοινοτοπία ή δια
πίστωση δτι δ σοσιαλισμός —  έξ δροσμοΰ καί Εκ τών πραγμάτων —  
δέ μπορεΐ νά υπερνικήσει δλότελα καμιά άπό τίς γνωστές Αλλο
τριώσεις, οδτε καί τήν ίδ ια  τήν οίκονομική. Γ ιατί, καί άν άκόμα 
παραβλέψουμε τό γεγονός δτι τό κράτος καί ή γραφειοκρατία ά- 
ποτελούν, γ ιά  τό μαρξισμό, μιά άλλοτρίωση έ ξ  δ ρ ι σ μ ο ϋ 
(καί δμως Εξακολουθούν νά ύπάρχουν στό σοσιαλισμό καί πρέπει 

νά ύπάρχουν), τό πρόβλημα τοΰ συνεχιζόμενου χωρισμού σέ τά
ξεις, τών διαφορών άνάμεσα στή σωματική καί τήν πνευματική έρ
γασία, άνάμεσα στήν έργασία στήν ύπαιθρο καί τήν Εργασία στήν 
πόλη, κλπ., είναι άκόμα πιό Εξόφθαλμο. ’Αλλά καί δν άκόμα πρό
κειται γ ιά  τή βάση τών βάσεων, γ ιά  τήν οίκονομική άλλοτρίωση, 
παραμένει άκόμα γ ιά  λύση καί τούτο τό πρόβλημα. Γ ιατί ή κα
τάργηση τής άτομικής Ιδιοκτησίας δέν ήταν γ ιά  τό Μάρξ μόνο Ενα 
άρνητικό αίτημα, πού πραγματοποιείται μέ τήν Εθνικοποίηση άλ
λά καί —  ίσως μάλιστα πρίν άπ’ δλα —  τό θετικό άποτέλεσμα τής 
κοινωνικοποίησης, γ ιατί μόνο αύτή κάνει δλους τούς πολίτες άφεν- 
τικά στό σπίτι τους, μιά προϋπόθεση πού χωρίς αύτή τό πέρασμα 
στόν κομμουνισμό σάν σέ μιά «έλεύθερη Ενωση τών παραγωγών»
—  δπως τόν όνόμασε δ Μάρξ —  είναι άδύνατο.

Γ ιά τό μαρξισμό, έπομένως, ή έπιβίωση τών άλλοτριωτικών δια
δικασιών στή φάση τοΰ σοσιαλισμού είναι δλοφάνερη άπό θεωρη
τική άποψη. Ά ν  δμως είναι Ετσι πραγματικά, τότε δέ μποροΰμε 
ν’ άποκλείσου|ΐε δτι είναι δυνατό, στίς νέες συνθήκες, νά δξυνθοΰν 
προσωρινά όρισ;ιένα φαινόμενα άλλοτρίωσης (λ.χ. ή  γραφειοκρα
τία ή ή αύτονόμηση τής λειτουργίας τής φυσικής ύπεροχής) ή νά 
Εμφανιστούν νέες μορφές άλλοτρίωσης πού δέν ύπάρχουν ώς τώρα. 
θεωρητικά αύτό δέ μπορεΐ νά ά{ΐφισβητηθεΐ καί πολύ λιγότερο 
μπορεΐ ν’ άμφισβητηθεΐ στό φώς τών Ιδιων τών γεγονότων.

Τ ί φορούμε νά πούμε άπ’ αύττή τήν άποψη γ ιά  τόν κομμουνι
σμό; Ά πό  μιά δρισμένη σκοπιά μποροΰμε νά θεωρήσουμε τούτο τό 
ζήτημα σάν πρακτικά έπουσιώδες στή σημερινή κατάσταση. Ά ντί-
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θετα μέ τίς αύταπάτες πού έπικρατοΰσαν σέ βρισμένη περίοδο, μπο
ροΰμε τώρα νά πούμε μέ βεβαιότητα, δτι μάς χωρίζει άκόμα μεγάλη 
Απόσταση άπό τή δεύτερη φάση τού σοσιαλισμού, άπό τόν κομμου
νισμό. Έ σ τω  καί μόνο γ ιά  τό λόγο δτι πρέπει ν’ άποριφθεΐ, σάν ά- 
βάσιμη Αναθεώρηση τού μαρξισμού, ή θέση τοϋ Στάλιν πώς ή κομ
μουνιστική κοινωνία πρέπει νά οίκοδομηθεϊ στό πλαίσιο ένός κρατι
κού συστή|ΐατος μ’ δναν Αντίστοιχο μηχανισμό φυσικού καταναγκα
σμού καί γραφειοκρατίας. Κατά συνέπεια, όφείλουμε νά ξαναγυρί- 
σουμε στή θέση τοΰ Μάρξ, δτι ό κομμουνισμός μπορεΐ νά νικήσει μό
νο σέ παγκόσμια κλίμακα, γ ιατί μόνο σ’ αύτή τήν περίπτωση —  
τουλάχιστο θεωρητικά —  μποροΰμε νά έπιφέρουμε τήν έξάλειψη τοΰ 
κράτους καί τών ?νοπλων συγκρούσεων καί νά έξασφαλίσουμε μιά 
ύλική βάση πού έπιτρέπει τό πέρασμα στήν κατανομή τών άγαθών 
σύμφωνα μέ τήν άρχή «στόν καθένα Ανάλογα μέ τίς Ανάγκες του», 
γιατί Αλλιώς ύπάρχει κίνδυνος —  δπως Ιλεγε ό Μάρξ —  νά ξανα- 
γυρίσουν τά παλιά σκατά μέ νέα μορφή.

Μποροΰμε, έπομένως, νά χτίσουμε τά θεμέλια τής νέας κομμου
νιστικής κοινωνίας, Αλλά ό δρόμος πού μάς όδηγεΐ σ’ αύτήν είναι 
άκόμα μακρύς. Καί έπειδή οΐ μεταβατικές μορφές πρός τό νέο κοι
νωνικό σύστημα θά είναι, Ιδιαίτερα στίς προηγμένες βιομηχανικά 
χώρες, διαφορετικές Από τίς ώς τώρα γνωστές, θά είναι διαφορετι
κή, σέ παγκόσμια κλίμακα, καί ή μορφή αύτής τής μελλοντικής κοι
νωνίας καί τίποτε τό συγκεκριμένο δέ μπορούμε νά ποϋμε αύτή τή 
στιγμή πάνω σέ τούτο τό θέμα.

Παρόλ’ αύτά καί σ’ αύτές άκόμα τίς  μακρινές προοπτικές 
μπορούν καί πρέπει νά μάς ένδιαφέρουν δρισμένα προβλήματα 
πού συνδέονται μέ τήν άλλοτρίωση. Πρίν άπ’ δλα πρέπει νά 
πούμε δτι, θεωρητικά, δέ μπορεΐ ν’ Αποκλεισθεί ή έμφάνιση Αλλο
τριωτικών διεργασιών καί στήν κοινωνία αύτοϋ τοΰ τύπου. Γ ιατί 
μιά πού ή άλλοτρίωση δέ μπορεΐ νά ύπάρξει χωρίς τήν έξαντικειμέ- 
νιση τής άνθρώπινης δράσης —  καί έχω ήδη έκφράσει τήν πεποί
θησή μου γ ι’ αύτό —  δέ μποροΟμε ν’ Αποκλείσουμε τή δυνατότητα 
νά έ;ιφανισθοΰν —  έστω προσωρινά —  δρισμένες Αλλοτριωτικές δια
δικασίες. Μποροΰμε λ .χ. νά προβλέψουμε δτι ή «Ιλεύθερη ένωση τών 
παραγωγών» θά ίχ ε ι μεγάλες δυσκολίες στήν καταπολέμηση τής Α
ποξένωσης τοΰ μηχανισμού τής διοίκησης, τής σχεδιοποίησης καί 
τής παραγω γής, γ ιατί αύτός δ μηχανισμός, λόγω τοϋ μελλοντικοΟ 
διεθνούς χαρακτήρα του καί τής Ανάγκης ν’ Απασχολεί συνεργάτες 
μέ πολύ ύψηλή κατάρτιση, θά έχει μιά φυσική τάση πρός τή στα
θεροποίηση, πράγμα πού κρύβει μέσα του τό σπέρμα τής άλλοτρίω
σης. Ά πό  τήν άλλη μεριά θά ύπάρξουν, άσφαλώς, τελειοποιημένα 
μέσα γ ιά  τήν καταπολέμηση αύτοΰ τοΰ κινδύνου, δπως λ .χ. κατάλ
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ληλα προγραμματισμένοι ήλεκτρονικοί ύπολογιστές καί πολλά άλλα 
παρόμοια.

"Ενα ξεχωριστό πρόβλημα γ ιά  μιά τέτια κοινωνία θ’ άποτε- 
λέσει τό ζήτημα τής συμμετοχής τών μελών της στή ζωή τής 
κοινότητας, μ ’ άλλα λόγια ή πάλη ένάντια σέ κάθε μορφή αύτο- 
αλλοτρίωσης. Πρόκειται, έδώ, γ ιά  τή διαμόρφωση τής προσωπι
κότητάς τών άνθρώπων τής νέας κοινωνίας (πού θά ταλαντεύε
ται 'άνάμεσα στή Σκύλλα τοϋ άναρχούμενου άτομικισμοδ καί τή 
Χάρυβδη τής έκμηδένισης τής άτομικής προσωπικότητας), πού
—  μέ τήν άνάπτυξη τής βιοχημείας —  μετατοπίζεται άπό τή 
σφαίρα τής φαντασίας στό πεδίο τών πραγματικών δυνατοτήτων.

Ά λ λά  δ,τι κι άν θά θέλαμε νά ποϋμε καί γ ιά  τοδτο τό συναρ
παστικό θέμα, πού τό σκεπάζει άκόμα ή άχλή τοΟ μέλλοντος, θ’ 
άνήκε στήν περιοχή τής έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς  φ α ν τ α 
σ ί α ς .  Καλύτερα, έπομένως, νά σιωπήσουμε καί μόνο νά θυ
μόμαστε δτι αύτό τό πρόβλημα είναι ζωτικό.

"Ενα πράγμα, ώστόσο, μένει βέβαιο καί άποφασιστικό στά πλαί
σια τών συλλογισμών μας, δτι ή κατηγορία τής άλλοτρίωσης θά 
διατηρήσει καί στό μέλλον τήν πρακτική της άξία. Ά ν  δέ δοθεί 
προσοχή στά συναφή μέ τήν άλλοτρίωση προβλήματα μέσα στήν 
ίδια τήν άνθρώπινη δραστηριότητα, τότε οδτε ή οίκοδόμηση τής 
κομμουνιστικής κοινωνίας θά είναι δυνατή, οδτε —  μετά τήν οι
κοδόμησή της —  θά μπορέσει ή κοινωνία αύτή νά διατηρηθεί 
καί νά άναπτυχθεΐ.
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