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Σημειώσεις πάνω στο πρώτο γράμμα της TC

Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που διεξάγεται σε ιδιαίτερα ψηλό επίπεδο· η

συνεισφορά σου μέχρι τώρα είναι εξαιρετική. Φυσικά συμφωνώ περισσότερο μαζί σου παρά

με τον Simon. Θα πρέπει να πω ότι το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου μου, και συνεπώς

και τα Χειρόγραφα του 1844 του Μαρξ, είναι ελλατωματικά κατά το ότι ο αυτοτιθέμενος

(self-posited) χαρακτήρας του κεφαλαίου δεν θεωρητικοποιείται σε αυτά. Από τότε έχω

δουλέψει πάνω σε αυτή την πλευρά του προβλήματος. Νομίζω ότι θα πρέπει να διακρίνουμε

ανάμεσα σε διαφορετικά επίπεδα της ανάλυσης.

Δεν θα πρέπει να ντρεπόμαστε να είμαστε ουμανιστές. Ο ουμανισμός είναι πρόβλημα μόνο

αν γίνεται αντιληπτός ανιστορικά. Όμως η ιστορικότητα είναι ακριβώς η κύρια διάσταση

του ανθρώπινου, η αυτομεταβολή είναι ουσιώδης, η άλλη κύρια διάσταση είναι η κοινωνι-

κότητα. Έπεται ότι οποιοδήποτε κοινωνικό σύστημα θέτει άνθρωπους απέναντι σε άλλους

ανθρώπους είναι ένα σύστημα που αποξενώνει/αλλοτριώνει. Αναλόγως, οποιοδήποτε κοι-

νωνικό σύστημα εμποδίζει την μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων από την δημιουργική

δραστηριότητα είναι επίσης αλλοτριωτικό.

Η ανθρωπότητα, η ιστορία και η κοινωνία είναι ξεκάθαρα καθολικές/οικουμενικές κατη-

γορίες ενώ το κεφάλαιο και η μισθωτή εργασία προσιδιάζουν σε μια ιδιαίτερη εποχή που

αντιπροσωπεύει στην ανθρώπινη ιστορία μια κορύφωση της αλλοτρίωσης και του κοινω-

νικού σχίσματος. Κατά συνέπεια, αυτό το σύστημα είναι μια εποχή αλλοτρίωσης. Είναι

εύλογο το ερώτημα με ποιο τρόπο η ανθρωπότητα αλλοτριώθηκε και με ποιο τρόπο αναπα-

ράγει σε καθημερινή βάση αυτή την αλλοτρίωσή της. Η απάντηση σχετίζεται κάπως με την

σύσταση/θέσμιση μιας κοινωνικής σχέσης που χαρακτηρίζεται από μια κοινωνική διαίρεση

της εργασίας. Μέσα στο πλαίσιο της αυτοματοποίησης μιας αξίας έχει σαν αποτέλεσμα την

αυτοτιθέμενη δραστηριότητα του κεφαλαίου που την ίδια στιγμή συγκροτεί/συνιστά και

την εργασία ως αλλοτριωμένη. Αυτό όμως συμβαίνει σε ένα χαμηλότερο επίπεδο αφαίρεσης

από την ευρύτερη διαλεκτική της ιστορίας. Έχω προσωπικά κατηγορηθεί για αντικειμε-

νισμό εξαιτίας της έμφασης που δίνω στα τελευταία έργα μου στην αντικειμενική λογική

της μορφής κεφάλαιο, πιστεύω όμως ακόμα ότι θα ήταν εξαιρετικά λάθος να θέσουμε

το κεφάλαιο ως μια εξωτερική δύναμη αντιμέτωπη με την εργασία. Είναι ένα προϊόν της

ιστορίας που θα πρέπει να ξεπεραστεί.

Είναι ενδιαφέρον ότι κατηγορείστε (ποιοι;) για αγνόηση της εκμετάλλευσης σε «όφελος»

της αλλοτρίωσης. Έχω και ο ίδιος κατηγορηθεί γι' αυτό τόσο έντονα, ιδιαίτερα όσον αφορά

το κεφάλαιο του βιβλίου μου σχετικά με την εργασία και την αρνητικότητα. Συμφωνώ ότι

αρκετές από τις έννοιες που αρέσουν στον Simon μοιάζουν να προϋποθέτουν την κατη-

γορία της αλλοτρίωσης. Μου αρέσει ιδαίτερα η διατύπωσή σας: η αλλοτρίωση υπάρχει

χαρακτηριστικά και στις δύο πλευρές της σχέσης κεφάλαιο· σε μια τέτοια σχέση η αφη-

ρημένη Αντικειμενικότητα έρχεται αντιμέτωπη με μια αφηρημένη Υποκειμενικότητα και

η διαμεσολάβηση της ανταλλαγής συνιστά ακριβώς αυτό που στα βιβλία μου αναφέρω
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ως μια δεύτερη αλλοτρίωση που υπερβαίνει τη διαίρεση/σχίσμα που προκύπτει από μια

πρωταρχική αλλοτρίωση.

Την ίδια στιγμή αυτό το σχίσμα σε τάξεις αποτελεί και την διαίρεση με μια έννοια μιας

κοινωνίας ως ενός μοναδικού υποκειμένου· παρά το γεγονός ότι η μια τάξη, όπως λέιε

και ο Μαρξ, προσπαθεί να διατηρήσει τις υπάρχουσες σχέσεις ενώ η άλλη αναγκάζεται

σε μια πάλη για την κατάργηση των σχέσεων αυτών και συνεπώς και της ίδιας ως τάξης.

Μου φαίνεται περίεργο το ότι ο Simon αναφέρεται στις σελίδες 512 έως 530 από το «6ο

Κεφάλαιο», παραθέτοντας και κομμάτια από το δικό του βιβλίο, που κατά την άποψή μου

υπονοούν ακριβώς εκείνο το είδος ταυτότητας ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία

στην οποία ενίσταται, όταν επιμένει πάνω στην εξωτερικότητα των δύο πόλων. Το ίδιο

συμβαίνει και λίγο παρακάτω, στις αναφορές που κάνει από τα Grundrisse και στη σελίδα

92 του βιβλίου του. Και σε αυτή την περίπτωση τα αποσπάσματα αναφέρονται σίγουρα

στην αλλοτρίωση.

Το ερώτημα του τι πρέπει να εξηγηθεί και τι είναι επεξηγηματικό είναι πολύ ενδιαφέρον.

Θα απαντήσω στο δεύτερο γράμμα του αργότερα.

Σημειώσεις πάνω στο δεύτερο γράμμα της TC

Η TC προσπαθεί να μας τρομάζει με «κακές λέξεις» όπως «οντολογία», «θεωρητικός στο-

χασμός» (speculation), «αυτο-αλλοτρίωση» κ.λπ. Ακόμα και με τη λέξη «δραστηριότητα»

από το τεύχος TC 17.

1. Οντολογία

Όπως επιχειρηματολογώ στο βιβλίο μου «Διαλεκτική της Εργασίας», αυτή είναι αναπόφευ-

κτη· ολόκληρη η κοινωνική θεωρία έχει εκπεφρασμένες ή υπόδηλες οντολογικές δεσμεύσεις.

Είναι μια κοινωνία κοινωνία ατόμων; Είναι μια ολότητα; Είναι σχεσιακή; (και αν ναι εσω-

τερική ή εξωτερική σχέση;)

Οι θέσεις του Μαρξ για τον Feuerbach είναι σε μεγάλο βαθμό μια άσκηση στην κοινω-

νική οντολογία, συμπεριλαμβανομένης της 6ης θέσης. Η 6η θέση είναι πράγματι μάλλον

ανεπαρκής, μιλώντας από οντολογική σκοπιά, επειδή περιορίζεται στην ανθρωπολογία

και χάνει την καίρια οντολογική σχέση, δηλ. αυτήν του αντικειμένου (απορρίπτοντας την

υπόδηλη άποψη «ο άνθρωπος γίνεται αντικείμενο του ανθρώπου»). Το γεγονός είναι ότι

το ανθρώπινο ον δεν μπορεί να κατανοηθεί έξω από τις αντικειμενικές του σχέσεις και

η ανθρώπινη εξέλιξη δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με την αναφορά στις κοινωνικές σχέ-

σεις, απαιτεί αναφορά στην υλική αναπαραγωγή, δηλ. τη λήψη ενός αντικειμένου και την

επεξεργασία του σε μια ανθρώπινη μορφή. Για τον Μαρξ το ανθρώπινο ον διακρίνεται

χαρακτηριστικά από: α) την ιστορία (αυτο-μεταβολή = αλλαγή των περιστάσεων), β) την

κοινωνικότητα (6η θέση), γ) την παραγωγική δραστηριότητα (ιστορικός υλισμός).

2. Αλλοτρίωση
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Από τις τρεις διαστάσεις που σημειώσαμε ακριβώς παραπάνω, συνεπάγεται ότι υπάρχει

αλλοτρίωση𝛼 όταν συμβαίνει κάτι από τα εξής: α) μονοδιαστατικότητα, β) ακοινωνική

κοινωνικότητα (πβλ. Καντ), γ) οι περισσότεροι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να «εργά-

ζονται» με την έννοια της μηχανικής «εργασίας» (κριτική της εργασίας - δες παρακάτω).

Είναι εντελώς αληθές ότι αυτή η εννοιολόγηση/θεωρητικοποίηση είναι καθαρά περιγρα-

φική, κάτι που εγείρει το ερώτημα της εξήγησης, ερώτημα που θέτει ο ίδιος ο Μαρξ το

1844 (και το οποίο εξετάζω στο βιβλίο μου). Ο Μαρξ κάνει δυο κινήσεις: α) ισχυρίζεται

ότι πηγαίνει πέρα από το CPE (?) που θεωρούν την ατομική ιδιοκτησία σαν κάτι δεδομένο

έτσι που ακόμα και το LTV τους (?) παραμένει παγιδευμένο μέσα στον αστικό ορίζοντα

αφού η παραγωγική δραστηριότητα θεωρείται ως τυπικά μισθωτή εργασία. Ο Μαρξ θέτει

υπό ερώτηση το PP (=Κεφάλαιο) λέγοντας ότι το να το πάρει κανείς δεδομένο σημαίνει

την φετιχοποίηση μιας κοινωνικής μορφής παραγωγικής δραστηριότητας που πρέπει να

ειδωθεί απλά σαν το αποτέλεσμα της αλλοτριωμένης εργασίας με την διπλή έννοια ότι

πρόκειται τόσο για ένα προϊόν της ιστορίας όσο και για κάτι που συντηρείται μέσα από την

καθημερινή αλλοτρίωση. β) από πού πηγάζει όμως αυτή η αλλοτρίωση, ρωτάει ο Μαρξ. Στο

σημείο αυτό δεν έχει να προσφέρει μια απάντηση (αν και στο GI έχει να πει περισσότερα.

Στο GI όμως το σύστημα PP ανάγεται στην κοινωνική διαίρεση της εργασίας.). Μπορούμε

όμως να πούμε ότι το «πρωταρχικό αμάρτημα» είναι ο διαχωρισμός (Trennung) με μια

διπλή σημασία/αναφορά (δείτε και πάλι το σχετικό υλικό στο βιβλίο μου). Ο Μαρξ είναι

ξεκάθαρος στα Grundrisse ότι η «κανονική» κατάσταση είναι αυτή της ενότητας και της

κοινότητας (Ιστορική σημείωση: η αλλοτρίωση προκαλούσε πάντα πόνο σε κάθε στάδιο

της ανάπτυξής της· δείτε για παράδειγμα τον Αριστοτέλη σχετικά με το χρήμα και την

αγανάκτηση που προκαλεί η αλλοτρίωση της γης που διαχωρίζει τους ανθρώπους από τις

ίδιες τις συνθήκες της ύπαρξής τους). Ο Μαρξ λέει ότι η ενότητα δεν χρειάζεται εξήγηση.

Αυτό που πρέπει να εξηγηθεί είναι ο διαχωρισμός. Ο διαχωρισμός στην κοινωνική διαίρεση

της εργασίας (αρχικά απλά μέσα από το εμπόριο μεταξύ κοινοτήτων), οδηγεί τελικά στον

διαχωρισμό του εργάτη από το αντικείμενο. Αυτή είναι η πρωταρχική αλλοτρίωση. Στο

βιβλίο μου τονίζω ότι αυτή η αλλοτρίωση θα πρέπει να ξεπεραστεί από μια «δεύτερη αλλο-

τρίωση», δηλ. την ανταλλαγή, την αξία-μορφή, το χρήμα, την σχέση κεφάλαιο κ.λπ..𝛽 Εδώ

η αποσυσχέτιση «αφομοιώνεται» (sublated) διατηρούμενη ως η αλλοτριωμένη συνθήκη

που αναπαράγεται μέσα από την δραστηριότητα της δεύτερης αλλοτρίωσης.

Γιατί λοιπόν δεν μπορούσε οΜαρξ να ολοκληρώσει αυτή τη γραμμή σκέψης το 1844; Επειδή

του διέφευγε εντελώς οποιαδήποτε κατανόηση του πώς αναπτύσσεται αυτή η δευτέρου

βαθμού αλλοτρίωση· δεν μπορούσε να εξηγήσει σε κείνη την φάση την αληθινή φύση

της δύναμης του κεφαλαίου ως μιας αυτο-συνιστώμενης, αυτο-συγκροτούμενης δύναμης.

Ήξερε ότι η σχέση-κεφάλαιο αναπαράγει την αλλοτρίωση αλλά δεν καταλάβαινε ακόμα

πώς «το κάνει» αυτό.

Πριν προχωρήσω σε αυτό το πιο συγκεκριμένο ερώτημα θα πρέπει προηγουμένως να

𝛼 άρα ρήξη της «ανθρωποσύνης», της ανθρωπινης «ταυτότητας»
𝛽Να συγκριθεί με την «χεγκελιανή» ανάλυση του Βουαγιέ: αντικειμενική και υποκειμενική αλλοτρίωση
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τελειώσω τη συζήτηση σχετικά με την ολότητα και τον διαχωρισμό (το κομμάτι που ακο-

λουθεί είναι από το άρθρο μου «Napoleoni on Labour and Exploitation», Rivista do Politica

Economica, Απρίλιος/Μάιος 1999).

Στην λογική του Χέγκελ ο διαχωρισμός οδηγεί σε αντίφαση επειδή μια σχέση ανάμεσα

σε διαχωρισμένα πράγματα/ορους είναι δυνατή μόνο αν ο κάθε όρος ταυτίζεται με τον

άλλον με τέτοιο τρόπο ώστε ο καθένας να γίνεται το αντίθετο του εαυτού του. Γιατί αν

αυτό που είναι κοινό, ανήκει σε κάτι από κοινού, καταστεί διαχωρισμένο για κάποιον λόγο,

μια σχέση θεμελιωμένη πάνω στην ίδια τη βάση μιας τέτοιας πραγματικής αποξένωσης

μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με έναν αντιφατικό τρόπο, σαν αποτέλεσμα μιας περαιτέρω

αλλοτρίωσης. Η υπέρβαση του βασικού διαχωρισμού των εργατών από το αντικείμενο

(της εργασίας τους) μέσα από την μισθωτή εργασία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα «λύσης»

μέσα από μια δευτεροβάθμια αλλοτρίωση· εργάτης και αντικείμενο επανασυνδέονται αλλά

μέσα από ένα σύστημα αποξένωσης, γι' αυτό και η διαμεσολαβούσα κίνηση είναι αυτή της

εργασίας που αυτο-αλλοτριώνεται.

Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.Όταν μιλάμε για τον διαχωρισμό του εργάτη από το

αντικείμενο αυτό που βάζουμε στην πραγματικότητα είναι η προϋπόθεση του συστήματος

της ατομικής ιδιοκτησίας. Ο Μαρξ διαφώτισε αυτό το σημείο το 1844 σε ένα υπέροχα

διαλεκτικό απόσπασμα:

Η σχέση [Das Verhältnis] της ατομικής ιδιοκτησίας εμπεριέχει σε λανθά-

νουσα μορφή την σχέση της ατομικής ιδιοκτησίας ως εργασίας, την σχέση της

ατομικής ιδιοκτησίας ως κεφάλαιο καθώς και την αμοιβαία συσχέτιση αυτών

των δυο όρων. Από την μια πλευρά έχουμε την παραγωγή της ανθρωπινης δρα-

στηριότητας σαν εργασία, μια δραστηριότητα που είναι ολότελα ξένη ως προς

τον ίδιο τον εαυτό της, τον άνθρωπο και τη φύση...την αφηρημένη ύπαρξη του

ανθρώπου ως απλά εργάτη-ανθρώπου...από την άλλη πλευρά, την παραγωγή

του αντικειμένου της ανθρώπινης δραστηριότητας ως κεφαλαίου - στην οποία

κάθε φυσικός και κοινωνικός προσδιορισμός/καθορισμός του αντικειμένου εξα-

φανίζεται...στην οποία το ίδιο κεφάλαιο παραμένει το ίδιο μέσα από τις πιο

διαφοροποιημένες/ποικίλες φυσικές και κοινωνικές πραγματώσεις/υποστασιο-

ποιήσεις [Dasein], εντελώς αδιάφορο για το ίδιο το περιεχόμενό του.𝛼

Στο απόσπασμα αυτό ο όρος «σχέση» (Das Verhältnis) έχει υποδηλώσεις ισχυρότερες από

αυτές όρων όπως «συσχέτιση», «δεσμός» ή «σύνδεση»· πραγματικά στην «Επιστήμη της

Λογικής» του Χέγκελ, η «απόλυτη σχέση» είναι μια σχέση που οι δυο της πλευρές είναι

τόσο στενά «πεπλεγμένες» ώστε είναι καλλίτερο να τις θεωρούμε ως αναδυόμενες από

μια μοναδική πηγή και «ιδεατά» ομοιογενείς· επιπλέον σε αυτή την ιδεατή κατάσταση/εξι-

δανίκευση/ideality κάθε πλευρά «εξωθείται»/impelled να επανενώσει τις διαχωρισμένες

πλευρές μέσα από την ταυτοποίηση της άλλης με την ίδια, συνεπώς δομώντας τη σχέση

σαν ένα και στην οποία σχέση έχει πετύχει την αυτο-διαμεσολάβηση/self-mediation. Αν

𝛼 «Early Writings», (Penguin 1975) σελ. 336 - διορθωμένη μετάφραση.
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όμως αυτός ο διαχωρισμός είναι πραγματικός (ως αποξένωση) αυτή η προσπάθεια επα-

νενοποίησης θα παράξει μια αντιφατική ενότητα. Έτσι, λίγες σελίδες παρακάτω, ο Μαρξ

διατυπώνει το συμπέρασμά του:

Η εργασία, η υποκειμενική ουσία της ατομικής ιδιοκτησίας ως αποκλεισμού

από την ιδιοκτησία, και το κεφάλαιο, η αντικειμενικοποιημένη εργασία ως απο-

κλεισμός από την εργασία, συνιστούν την ατομική ιδιοκτησία ως αναπτυγμένη

σχέση αντίφασης - κατά συνέπεια μια δυναμική σχέση που οδηγείται προς την

επίλυσή της.𝛼

ΟΜαρξ συνεχίζει για να εξηγήσει ότι η αντίφαση αυτή αναδύεται σε όλη της καθαρότητα

μόνο με την πλήρη ανάπτυξη της ατομικής ιδιοκτησίας. Σε προκαπιταλιστικούς σχηματι-

σμούς όπως το φέουδο/τσιφλίκι (entailed estate) όπου ο κάθε εργάτης προσδιοριζόταν ως

ιδιοκτησία αυτού του φέουδου ή ως μέλος μιας συγκεκριμένης συντεχνίας/guild, η αντί-

φαση αυτή δεν υπήρχε στην αφηρημένη καθαρότητά της. Η εργασία και οι συνθήκες της

εργασίας ήταν δεμένες μεταξύ τους σε συγκεκριμενοποιημένες σταθερές μονάδες. Τώρα

όμως κάθε πλευρά είναι ελεύθερη να κινηθεί πετυχαίνοντας έτσι αφηρημένα μια καθολική

μορφή μέσα σε μια συστηματική ολότητα. Συμπυκνωμένες σαν αφηρημένα αντιτιθέμενες

σφαίρες, η εργασία και το κεφάλαιο, λέει ο Μαρξ, στέκονται σε μια «εχθρική αμοιβαία

αντίθεση», με την αντιφατική ενότητά τους να αντανακλάται στην «αντίθεση της καθεμιάς

με τον εαυτό της».𝛽 Από την πλευρά του ο καπιταλιστής δεν μπορεί να συσσωρεύσει κεφά-

λαιο παρά μόνο ιδιοποιούμενος την εργασία, αλλά οι μισθοί που πληρώνει αντιστοιχούν σε

μια θυσία του κεφαλαίου του. Από την άλλη πλευρά, ο εργάτης δεν μπορεί να εξασφαλίσει

την επιβίωσή του παρά μόνο μεταχειριζόμενος την εργατική του δύναμη ως το «κεφάλαιό

του», έναν πόρο που θα πρέπει να αλλοτριωθεί, να του γίνει ξένος.

Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του «Κεφαλαίου»: η σχέση της ατομικής ιδιοκτησίας ως

κεφάλαιο εμφανίζεται στην διάκριση ανάμεσα στο σταθερό και στο μεταβλητό κεφάλαιο·

η σχέση της ατομικής ιδιοκτησίας ως εργασία εμφανίζεται στην καταπίεση της ζωντανής

εργασίας από την απονεκρωμένη εργασία. Με τη διαφορά ότι στο Κεφάλαιο η θεωρούμενη

σχέση ονομάζεται σχέση-κεφάλαιο [Kapitalverhältnis]. Αυτή η εκλέπτυνση της ορολογίας

οφείλεται σε δύο παράγοντες. Πρώτον, ο Μαρξ είχε πει ήδη το 1844, ότι η ατομική ιδιοκτη-

σία έχει μια διαλεκτική δυναμική μόνο στην περίπτωση που πρόκειται για κεφάλαιο και

μισθωτή εργασία.𝛾 Δεύτερον, σηματοδοτεί το γεγονός ότι στην αστική εποχή ο «κυρίαρχος

παράγοντας» είναι σε αυτή τη σχέση είναι το κεφάλαιο. Είναι η διαλεκτική του ίδιου του

κεφαλαίου που φέρνει κάθε πτυχή της παραγωγικής διαδικασίας κάτω από την εξουσία

του, που προλεταριοποιεί τον εργαζόμενο πληθυσμό και συσσωρεύει πλούτο μέσα από την

εκμετάλλευσή του (η ίδια σχέση θεωρούμενη από την αντίθετη σκοπιά θα ήταν η σχέση

της αποξενωμένης/αλλοτριωμένης εργασίας). Αν ο βασικός διαχωρισμός του εργάτη από

τον αντικείμενο της εργασίας είναι λογικά και ιστορικά η προϋπόθεση του καπιταλισμού,

𝛼 «Early Writings», (Penguin 1975) σελ. 345 - διορθωμένη μετάφραση.
𝛽 «Early Writings», (Penguin 1975) σελ. 341 - διοθρωμένη μετάφραση.
𝛾 «Early Writings», (Penguin 1975) σελ. 345.
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στην συνέχεια τίθεται ως η συνέπεια της κίνησης του ίδιου του κεφαλαίου.𝛼

Απόσπασμα από το «The Contradictions of Capital»𝛽

Η σχέση-κεφάλαιο είναι μια αντιφατική ενότητα. Οποιαδήποτε προσπάθεια να αφαιρεθεί

αυτή η αντίφαση ιδεολογικά με βάση τον ισχυρισμό «όλα είναι κεφάλαιο» ή «όλα είναι

εργασία» θα καταλήξει στην αδυναμία πραγματοποίησης ενός τέτοιου αναγωγιστικού πρό-

γραμματος με συνέπεια και συνοχή. Η αλλοτρίωση της εργασίας και η αυτοσυγκρότηση/αυ-

τοθέσμιση του κεφαλαίου είναι αδιαχώριστες. Έχει εξαιρετική σημασία να καταλάβουμε

ότι η αντίφαση στη σχέση-κεφάλαιο δεν είναι ανάμεσα στον καπιταλιστή και τον εργάτη

(αυτή είναι απλά μια σύγκρουση)· η εσωτερική αντίφαση προκύπτει επειδή τόσο το «κε-

φάλαιο» όσο και η «εργασία» διεκδικούν να ορίσουν/συγκροτήσουν το καθένα το σύνολο

της σχέσης τους· έτσι «το κεφάλαιο δεν είναι τίποτα άλλο από (αλλοτριωμένη) εργασία»

και «η εργασία δεν είναι παρά (μεταβλητό) κεφάλαιο». Λέγεται συχνά ότι η παραγωγική

εργασία είναι η ουσία που κρύβεται πίσω από τα φαινόμενα της ανταλλαγής αξίας και της

συσσώρευσης του κεφαλαίου. Όμως η πληθώρα των αποσπασμάτων στα οποία ο Μαρξ

αποδίδει την παραγωγική εργασία στο κεφάλαιο θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει σε μια

αντίθετη κατεύθυνση: στο ότι το κεφάλαιο είναι το πραγματικό υποκείμενο της παραγωγής.

Όπως λέει ο Μαρξ, η εργασία εμφανίζεται στην περίπτωση αυτή σαν «η διαμεσολαβούσα

δραστηριότητα» μέσα από την οποία το κεφάλαιο αυτοαξιοποιείται.𝛾 Συνοπτικά, η δεύτερη

άποψη είναι μια αντιστροφή της πρώτης. Και οι δύο απόψεις είναι στην πραγματικότητα

ορθές, αν και αντιφατικές. Αυτό σημαίνει ότι ο καπιταλισμός χαρακτηρίζεται από μια

αντίφαση ουσίας.

Κάθε πλευρά διεκδικεί να ορίσει το σύνολο της σχέσης τους, ανάγοντας ό,τι δεν ταυτίζεται

με αυτήν στο αντίθετό της. Σε πρώτη ματιά, η σχέση κεφάλαιο-εργασία εμφανίζεται σαν μια

διμελής σχέση, αλλάη κάθεπλευράπροσπαθεί νααναπαραστήσει την άλλησανμια διαφορά

εντός της. Το κεφάλαιο διαιρεί τον εαυτό του σε σταθερή και μεταβλητή συνιστώσα· και

ισχυρίζεται ότι απορροφά την εργασία στην μορφή του μεταβλητού κεφαλαίου, γιατί τώρα

κατέχει αυτή την εργασία. Συνεπώς «κατανοεί» τη σχέση αυτή σαν μια σχέση με τον εαυτό

του. Από την άλλη, η ζωντανή εργασία ισχυρίζεται ότι το κεφάλαιο δεν είναι παρά νεκρή

εργασία. Κατανοεί επίσης τη σχέση σαν μια σχέση με τον εαυτό της.

Στην πραγματικότητα όμως οι αντιφατικές αυτές τοποθετήσεις έρχονται αντιμέτωπες, με

τέτοιο τρόπο ώστε η επιβεβαίωση της ουσίας (οποιασδήποτε από αυτές) να οδηγεί στην

εμφάνισή της με την μορφή της άρνησης. Έτσι η αντικειμενοποίηση της εργασίας συμπίπτει

με την απαλλοτρίωση/ιδιοποίησή της, την θέση της σαν μιας στιγμής του κεφαλαίου· ενώ

𝛼 πάλι να δούμε τον Βουαγιέ!!!
𝛽 «The Contradictions of Capital» δημοσιευμένο στο «Defending Objectivity», εκδότες Archer και

Outhwaite, Routledge 2004.
𝛾Grundrisse (Penguin 1973), σελ. 305.
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η υποκειμενικοποίηση του κεφαλαίου εμφανίζεται ως η έσχατη εξάρτησή του όχι μόνο

από τις προσωποποιήσεις του στην μορφή του κάθε ιδιοκτήτη και μάνατζερ αλλά από την

δραστηριότητα της ζωντανής εργασίας. Το ίδιο συμβαίνει όταν το κεφάλαιο «κατεβαίνει»

από την αυτοαναφορική εξιδανίκευση των μορφών της αξίας για να «παλέψει» με την

υλικότητα της παραγωγής.Αυτή η διαδικασία, όμως, της αμοιβαίας «διαφόρισης»/othering

δεν είναι φυσικά ισορροπημένη. Η πάλη για την κυριαρχία κερδίζεται από το κεφάλαιο που

επιστρέφει επιτυχημένα από την σφαίρα της παραγωγής με την υπεραξία ενώ η ζωντανή

εργασία επιστρέφει από το εργοστάσιο εξαντλημένη/εξουθενωμένη και αποστερημένη

από το ίδιο το προϊόν της. Η πραγμάτωση του κεφαλαίου είναι η απο-πραγμάτωση/de-

realisation του εργάτη.

Σαν αποτέλεσμα της αλλοτρίωσης της εργασίας και της υπαγωγής της στο κεφάλαιο, η αν-

τικειμενικότητα της τοποθέτησης αξίας αυτονομείται και αντανακλά πίσω στην διαδικασία

της εργασίας ως η «αλήθειά» της. Την ίδια στιγμή και σαν να είναι ακόμα, με μια έννοια,

τίποτα άλλο από την αντικειμενική κοινωνική έκφραση της εργασίας, η αξία επιτυγχάνει

να κυριαρχήσει πάνω στην εργασία· η εργασία περιστέλλεται/περιορίζεται σε μια πηγή

συσσώρευσης κεφαλαίου. Αυτή η αντίφαση ουσίας οφείλεται στο γεγονός ότι ολόκληρη η

σχέση της παραγωγής αντιστρέφεται, στο ότι οι παραγωγοί κυριαρχούνται από το προϊόν

τους (ως αξία, κεφάλαιο) σε τέτοιο βαθμό που να μετατρέπονται σε υπηρέτες μιας διαδι-

κασίας παραγωγής που εκπηγάζει και κατευθύνεται από το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο σαν

αξία σε κίνηση δεν διακρίνεται από την ύλη σε κίνηση μετατοπισμένη από την εργασία𝛼· η

εργασία δρα ως κεφάλαιο, όχι απλά κατ' εντολήν του. Λέει ο Μαρξ:

Η εργασία δεν είναι μόνο η αξία-χρήσης που έρχεται αντιμέτωπη με το

κεφάλαιο, είναι η αξία-χρήσης του ίδιου του κεφαλαίου.𝛽

Και ισχυρίζεται ότι η εργασία αυτή απορροφάται από το παραγωγικό κεφάλαιο και δρα

σαν «μια στιγμή του κεφαλαίου».𝛾 Όλη η παραγωγική δύναμη της εργασίας εμφανίζεται

σαν παραγωγική δύναμη του κεφαλαίου. Η κατηγορία της αξίας ριζώνεται σε αυτήν ακρι-

βώς την πάλη του κεφαλαίου με την εργασία ώστε να πετύχει αυτή την «μεταφορά» της

παραγωγικής ισχύος της.

Αφού οι εργάτες «κατέχονται» από το κεφάλαιο και η υλική διαδικασία της εργασίας εόναι

ταυτόχρονα και μια διαδικασία αξιοποίησης/παραγωγής αξίας, το ίδιο πράγμα μπορεί να

ειδωθεί από δύο συστήματα αναφοράς. Αυτό δεν είναι απλά ζήτημα διαφορετικών τρόπων

να μιλήσει κανείς, ή η συνύπαρξη εναλλακτικών πραγματικοτήτων, είναι επίσης ζήτημα ενός

καθορισμού, ζήτημα «ενημέρωσης» της μιας πλευράς από την άλλη για τους σκοπούς της.

Το κεφάλαιο καθορίζει την οργάνωση της παραγωγής· αλλά ο χαρακτήρας της εργασίας, οι

φυσικοί πόροι και ο εξοπλισμός το περιορίζουν σε αυτή την επίμονη προσπάθειά του. Παρά

την ηγεμονική θέση που έχει το κεφάλαιο από αυτή την άποψη,𝛿 η υπαγωγή της εργασίας

𝛼 πάλι Βουαγιέ on labour and matter!
𝛽Grundrisse, σελ. 297.
𝛾Grundrisse, σελ. 364.
𝛿Grundrisse, σελ. 693.
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στο κεφάλαιο δεν μπορεί ποτέ να είναι τέλεια· η εργασία είναι πάντα «μέσα και ενάντια»

στο κεφάλαιο. Παρά το γεγονός της πραγματικής υπαγωγής της παραγωγικής διαδικασίας

στο κεφάλαιο. το πρόβλημα για το κεφάλαιο είναι ότι έχει ανάγκη την διαμεσολάβηση της

εργασίας. Ακόμα και αν η παραγωγική ισχύς της εργασίας απορροφηθεί από το κεφάλαιο

από κάθε άποψη/intent, είναι απαραίτητο να έχουμε υπόψιν ότι το κεφάλαιο εξακολουθεί

να εξαρτάται από αυτήν. [end]

Μέσα στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να καταλάβουμε καλλίτερα αν το θεμελιώδες ερώτημα εί-

ναι μια προβληματική της ενότητας/αλλοτρίωσης/επανάκτησης ή μια «εξωτερική διαίρεση

στην αφετηρία».

Προφανώς υπάρχει μια άμεση αντίθεση ταξικών συμφερόντων. Αυτή είναι όμως μόνο μια

επιφανειακή μορφή της βαθύτερης «ενότητας-των-αντιθέτων» ή «αντίθεσης-μέσα-στην-

ενότητα» (opposition-in-unity) του κεφαλαίου και της ζωντανής εργασίας. Είναι αυτή η

κοινωνική μορφή που αποδίδει/αντιστοιχίζει θέσεις στις τάξεις. Η ταξική πάλη είναι η

μορφή με την οποία οι άνθρωποι αποκτούν συνείδηση αυτής της εσωτερικής αντίφασης

και την αντιπαλεύουν/fight it out. Όπως έχουμε ήδη πει, η αντίφαση κεφάλαιο/εργασία

εδράζεται στην διαίσθηση/insight ότι το κεφάλαιο είναι η αλλοτριωμένη δύναμη των πα-

ραγωγών. Από αυτή την άποψη η προβληματική της αλλοτρίωσης είναι πιο θεμελιακή

από αυτήν της ταξικής πάλης. Όμως - και αυτό είναι ένα μεγάλο «όμως» - από τη στιγμή

που συγκροτείται, η αντίφαση κεφαλαίου και εργασίας τροφοδοτείται από την αυτόνομη

κίνηση του κεφαλαίου (ο νόμος της κίνησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να αναχθεί σε μια

ανακλαστική αντίδρασή του στους αγώνες των εργατών). Σε αυτή την εποχή το κεφάλαιο

είναι η «κυρίαρχη στιγμή» της αντίφασης· συνεπώς η TC έχει μάλλον δίκιο όταν ερμηνεύει

πολλές από τις αναφορές στην αλλοτρίωση μετά τα Χειρόγραφα του 1844 σαν το αποτέ-

λεσμα πάνω στους εργάτες της ίδιας της αυτο-σύστασης του κεφαλαίου. Όμως και η πιο

αυστηρή «λογική του κεφαλαίου» είναι συμβατή με μια τοποθέτηση του κεφαλαίου ως

μορφής μέσα στην ιστορική φάση της αλλοτρίωσης με την ευρύτερη έννοια.𝛼

Μια παρέκβαση για την κριτική της εργασίας. Με φέρνει σε αμηχανία (baffled) θέση της

TC. Θα μπορούσαμε να κριτικάρουμε σαν αφηρημένη το «taking exercise»(?). Σίγουρα μπο-

ρούμε να κάνουμε το ίδιο με την έλλειψη νοήματος της εργασίας σήμερα; Η TC αντιτίθεται

στις σχέσεις της δραστηριότητας παραγωγής αλλά αυτός είναι ακριβώς ο τρόπος που οργα-

νώνουμε την παραγωγική δραστηριότητά μας. Φυσικά μια μαρξιστική κριτική εντοπίζει το

πρόβλημα στην μισθωτή εργασία και όχι στην βιομηχανική παραγωγή, και ακόμα λιγότερο

στη βάση του ότι το προϊόν - σαν ένα αντικείμενο εξωτερικό προς τον δημιουργό του -

υπόκειται σε μια μοίρα αλλοτρίωσης, την αξιολόγηση των άλλων κ.λπ. (Σημείωση: σχετικά

με τον James Mill και τον Μαρξ σχετικά με την σημασία της εργασίας στον σοσιαλισμό).

Το απόσπασμα ισχυρίζεται ότι η «αλλοτριωμένη εργασία» δεν έχει δυναμικές συνέπειες.

Αντίθετα, όμως, όπως έδειξε το 1968, η εξέγερση ενάντια σε αυτό το είδος εργασίας θα είναι

ένα κεντρικό κίνητρο για την επανάσταση. Και ο στόχος είναι να οργανώσουμε σχέσεις

παραγωγής που θα κάνουν την εργασία επιβεβαίωση και όχι άρνηση της ζωής.

𝛼 πάλι Βουαγιέ!!!
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Στην πρόσφατη δουλειά μου έχω πασχίσει αρκετά για να επιχειρηματολογήσω υπέρ της

αντικειμενικής πραγματικότητας της αντιστροφής και του φετιχισμού. Ολόκληρη η εποχή

μας χαρακτηρίζεται αντικειμενικά από την διαφορά και την διαίρεση έτσι που να μην

είναι ψευδαίσθηση να πούμε ότι το κεφάλαιο είναι το «υποκείμενο» που έχουμε απέναντί

μας. Έχει τον δικό του νόμο κίνησης. Είναι εχθρικό/inimical προς τα συμφέροντά μας.

Σίγουρα δεν μπορεί να αναχθεί - με έναν Stirner (?) τρόπο - σε μια παραγνώριση των ίδιων

των δυνάμεών μας, των οποίων την προέλευση έχουμε ξεχάσει. Και όμως, σε τελευταία

ανάλυση (το κεφάλαιο) είναι πραγματικά μια κοινωνική μορφή που παράγεται μέσα από

τη δική μας δραστηριότητα, τόσο ιστορικά όσο και καθημερινά. Συνεπώς πιστεύω ότι ένα

μεγάλο κομμάτι των ιδεών των Χειρογράφων του 1844 εξακολουθούν να έχουν ισχύ ως ένα

εννοιολογικό πλαίσιο για την καπιταλιστική εποχή. Η φιλοσοφική δυσκολία έγκειται στο να

βρεθεί ένας μέσος δρόμος ανάμεσα στο να πούμε, όπως ο Dussel, ότι «όλα είναι εργασία»

και στο να φετιχοποιήσουμε το κεφάλαιο σαν μια εξωτερική δύναμη που μας «επιτίθεται

ύπουλα» (mugs us). Αυτός ο μέσος δρόμος εξαρτάται από την κατανόηση του τρόπου με

τον οποίον κάτι που «δεν είναι τίποτα άλλο παρά» μια κοινωνική σχέση παράγει μιαν

αντικειμενικά πραγματική δύναμη πάνω μας εξαιτίας της αντιστροφής του υποκειμένου

και του αντικειμένου.𝛼

Αυτό με φέρνει στην αδυναμία κατανόησης από την TC, στο σημείο αυτό, της διαλεκτικής

υποκειμένου/αντικειμένου και του τρόπου με τον οποίον η ανθρωπινη ουσία εμφανίζεται

σαν η απάνθρωπη/μη-ανθρωπινη δύναμη του κεφαλαίου. Στα βιβλία μου Labour και Brill

(σελ. 122) προχωρώ σε βάθος στο ζήτημα.Με δεδομένο τον χαρακτηριστικό διαχωρισμό της

δραστηριότητας και του αντικειμένου στην αντίθεση κεφαλαίου/εργασίας, είναι απόλυτα

συνεπές να ισχυριστούμε ότι η ανάπτυξη των ανθρώπινων δυνάμεων συμβαίνει με μια

αλλοτριωμένη μορφή καθώς και να μιλήσουμε για την αποκατάσταση των αντικειμενικών

δυνάμεων που είναι ταυτόχρονα και η διόρθωση/mending της αφηρημένης Υποκειμενικό-

τητας του ανθρώπου-εργάτη (Grundrisse). Δεν εξαρτάται από έναν προηγούμενο Χρυσό

Αιώνα, είτε πρόκειται για ένα πρωτόγονο κομμουνισμό είτε για τον προ-καπιταλιστικό

μάστορα. Φυσικά αν, όπως ισχυρίζεστε εσείς, κάθε πλευρά απόξενώνεται από την άλλη,

θα πρέπει να υποθέσουμε ότι η συνολική σχέση είναι μια αλλοτριωμένη μορφή μιας άλλης

σχέσης που αν δεν βρίσκεται σε έναν Χρυσό Αιώνα θα πρέπει να βρίσκεται στο μέλλον.

Η TC αντιμετωπίζει φυσικά μια δυσκολία σε σχέση μια τέτοια «εικασία».

Εικασία. Μπορώ να καταλάβω ότι η προβληματική της αλλοτρίωσης δεν είναι επεξηγη-

ματική με την έννοια που θα ήθελε η TC. Είναι όμως μια μορφή κατανόησης του εαυτού

μας, της σύλληψης της φύσης της «μοίρας» μας, ένας τρόπος διαμόρφωσης ενός ιστορικού

σχεδίου/προτάγματος.

Αυτό με φέρνει στις οξείες παρατηρήσεις στο τέλος της επιστολής που σχετίζονται με το

«τι διακυβεύεται»· στην προτίμηση προς τις «άμεσες», «ολοκληρωμένες μορφές» πάλης

και την απόρριψη της άποψης της ταξικής πάλης ως μιας διαμεσολαβούσας/ενδιάμεσης

𝛼Μέγα Βουαγιέ, με την πραγματική δύναμη της ιδέας της οικονομίας!!!!
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στιγμής σε ένα μεγαλύτερο ιστορικό τόξο.

Ας ξεκινήσουμε με την θέση της ίδιας της TC ότι η επανάσταση γίνεται/occurs όταν το

προλεταριάτο ανακαλύψει ότι «ο ορισμός του ως τάξης είναι ένας εξωτερικός περιορισμός».

Πολύ καλά. Συμφωνούμε. Αν όμως η επανάσταση δεν είναι «μια επιβεβαίωση...του προλε-

ταριάτου» εγείρεται το ερώτημα του τι είναι μια επιβεβαίωση; Αν, ως άρνηση, καταργεί την

τάξη, τότε τι αφορά, θετικά; Μπορεί να είναι μόνο η ανθρώπινη απελευθέρωση. Με αυτή

την έννοια η ταξική πάλη είναι όντως μια στιγμή ενός ευρύτερου σχεδίου, σχεδίου το οποίο

ενδιαφέρει και τους μη-προλετάριους αφού η διαίρεση σε τάξεις είναι ένα πλήγμα/affront

για την ανθρωπινη κοινότητα. Το προλεταριάτο είναι πραγματικά ο φορέας της ανθρώπινης

μοίρας με την επανάστασή του και «ξεκλειδώνει» τον γρίφο της ιστορίας.

Πριν κοιτάξουμε τις συνέπειες αυτού του πράγματος, ας ξεκαθαρίσουμε δυο-τρεις πιθανές

παρανοήσεις. Η TC ισχυρίζεται ότι η άποψή μας υποκαθιστά την ταξική πάλη με μια άλλη

«αποτελεσματική/efficient αντίφαση» εμποδίζοντάς μας να δούμε την ταξική πάλη σαν αυτό

που «πραγματικά παράγεται ιστορικά» (really productive of history). Δεν ξέρω αν ο όρος

efficient έχει την ίδια σημασία στη γαλλική και την αγγλική φιλοσοφία. Εδώ αναφέρεται σε

μια αιτιακή ώθηση μάλλον παρά σε ένα λόγο/αιτία για δράση. Με αυτή την έννοια είναι

η ταξική πάλη που παράγει την αλλαγή. Αλλά η ανάγκη για δράση είναι κάτι άλλο.𝛼 Για

να ξεκαθαρίσουμε/articulate το ζήτημα δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την στιγμή

του στοχασμού (speculative moment) (το τολμώ με τον δέοντα τρόμο!) Πρόκειται, όπως

υπονοεί η TC, για μια τελεολογική προβληματική; Σίγουρα όχι αν αυτό σημαίνει ότι υπάρχει

μια εγγύηση εγγεγραμμένη στους ουρανούς ότι ο κομμουνισμός θα μας απολυτρώσει.

Αυτό που όντως υποδηλώνει είναι ότι το νόημα μιας ιστορικής κατάστασης/συνθήκης δεν

μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητό με τους δικούς της όρους αλλά μόνο από την σκοπιά

του τι υπάρχει σε αυτήν να γίνει. Η πρόταση «ένας άλλος κόσμος είναι δυνατός» είναι

θεωρική/speculative όχι επειδή δεν έχουμe καλά επιχειρήματα (γι αυτήν) αλλά εξαιτίας

της λογικής της θέσης/status.

Ας επιστρέψουμε στην Εγκυκλοπαίδεια του Χέγκελ. Εκεί ο Χέγκελ σχετίζει την «θεω-

ρική/στοχαστική στιγμή» με την τρίτη φάση μιας διαλεκτικής κίνησης όταν μια αντίφαση

γίνεται ξανά αντιληπτή όχι ως «εξουθενούμενη»/debilitating αλλά ως παραγωγική. Στοχα-

στική/θεωρικη με ποιαν ακριβώς έννοια; Με ποιο τρόπο ο θεωρητικός στοχασμός/λόγος

πηγαίνει πέρα από την συνηθισμένη κατανόηση; Επειδή είναι δημιουργική! Σε αντίθεση

με τους κανονιστικούς/nomological νόμους της μηχανικής ή τους νόμους της τάσης πα-

ρέκτασης/extrapolating του υπάρχοντος, δημιουργεί κάτι καινούριο όταν βρει τον τρόπο

υπέρβασης της αντίθεσης. Απαιτεί «ένα προς τα πάνω τίναγμα της νόησης» για να δημιουρ-

γήσει μια καινούρια κατηγορία,𝛽 μια επανάσταση για την αναδιάταξη της κοινωνίας.𝛾

Κοιτάζοντας προς τα πίσω, η ιστορία πρέπει να γραφτεί στο μελλοντικό πρότερο/anterior·

αυτή η αντίθεση θα έχει αυτή την λύση της κοκ. Κοιτάζοντας προς τα μπρος, όμως, απαιτεί

𝛼 Εδώ πάμε σεmodal logics!
𝛽Ένα καινούριο Είδος θα έλεγε ο Κορνήλιος!
𝛾 Εξαιρετικό απόσπασμα!
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ένα στοίχημα/wager ενός απραγματοποίητου, πιθανόν ουτοπικού στόχου, ότι ο κομμουνι-

σμός θα παραχθεί από την ταξική πάλη. Για να επεργαστεί/διευκρινίσει το επαναστατικό

σχέδιο το υπάρχον πρέπει λοιπόν να ειδωθεί από την σκοπιά του «όχι ακόμα». Αυτό δη-

μιουργεί τα φιλοσοφικά προβλήματα για τα οποία ανησυχεί η TC.

Ας επιστρέψουμε στις Θέσεις για τον Feuerbach. «Η οπτική του νέου υλισμού είναι η

κοινωνικοποιημένη ανθρωπότητ».𝛼 Αυτή η οπτική είναι θεωρητική· για δεν ενέχει καμμιά

πραγματικότητα. Αυτό που είναι πραγματικό είναι η κοινωνία των πολιτών (αν και δεν

την βλέπουμε σαν μια κοινωνία με τον καθέναν εναντίον καθενός αλλά ως τάξη εναντίον

τάξης). Στην καλλίτερη περίπτωση η «κοινωνικοποιημένη ανθρωπότητα» υπάρχει με τον

τρόπο της άρνησής της, της «ακοινωνικής κοινωνικότητας» της αστικής κοινωνίας. Η

θεωρική/στοχαστική στιγμή αναδύεται όταν ο λόγος απαιτεί την υλοποίηση αυτής της

οπτικής σε ένα πρακτικό σχέδιο, όταν απαιτεί να δρα σαν αυτό το «όχι ακόμα» να είναι

υπαρκτό.

Η θεωρική στιγμή δεν μπορεί να εξαλειφθεί επειδη ακριβώς ζούμε σε μιαν αλλοτριωμένη

κοινωνία στην οποία η οπτική της κοινωνικοποιημένης ανθρωπότητας δεν είναι υπαρκτή,

και συνεπώς διαθέσιμη μόνο στην εκτόπισή της στην φιλοσοφία η οποία στοιχηματίζει στο

προλεταριάτο για την πραγματοποίησή της.

Ο επιστημονικός σοσιαλισμός συλλαμβάνει τον εαυτό του σαν την θεωρητική έκφραση

μιας επαναστατικής διαδικασίας που θα βάλει ένα τέλος στη φιλοσοφία στον βαθμό που θα

καταργήσει τις αλλοτριωμένες υλικές σχέσεις που κάνουν αναγκαία μια τέτοια παρέκβαση

μέσω του θεωρητικού στοχασμού. Το σχέδιο του Μαρξ για μια «ενοποιημένη επιστήμη

του ανθρώπου» προδιαγράφει θεωρητικά μια τέτοια μη-αλλοτριωμένη κοινωνία. Όμως η

φιλοσοφία παραμένει μια πραγματικότητα όσο η επαναστατική πρακτική στερείται άμεσης

ιστορικής υλοποίησης/actuality.𝛽

Εν κατακλείδι, η θεωρική στιγμή, η στιγμή του στοχασμού, είναι το άλμα προς τα μπρος. Η

διαλεκτική δεν είναι μια επιστήμη αποτελεσματικής/efficient αιτιότητας που επιτρέπει την

πρόβλεψη. Το μέλλον που θα γίνει πρέπει να παραχθεί από «εμάς» και στην προσμονή του η

θεωρική στιγμή είναι αναπόφευκτη. Το προλεταριάτο πρέπει να μπει σε μια πρακτική αυτο-

υπέρβασης αν και, σε πρώτη φάση, η αυτεπιβεβαίωσή του απέναντι στο κεφάλαιο δεν είναι

πια αντιληπτή με αυτόν τον τρόπο (δείτε την προβληματική του «μεταβατικού προγράμμα-

τος» του Τρότσκυ)· μπορούμε όμως να προσβλέπουμε θεωρητικά στην πραγματοποίηση

της ανθρώπινης απελευθέρωσης.

Chris J Arthur, 10/04

𝛼 να δοθεί η αναφορά.
𝛽 Εξαιρετικά θεμελιώδες σημείο! Πάλι ο Βουαγιέ και η πραγμάτωση τινός όταν καταργεί την αιτία του, το

καθήκον της φιλοσοφίας να αλλάξει τον κόσμο, το «τέλος» της φιλοσοφίας κ.λπ.
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